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о.
№ 147. Купи черевички малі невеличкі й об
нозі. Грин. Дії. 172.
0б&, обі, чис.= Обоє, обидва, обидві.
Оба
хороші, оба бошцкі сипи. Федьк.
О, пред. 1) Съ винительнымъ падежемъ:
Об&битися,
блюся, бизпся, гл. Оба
а)= 0 6 1 (рѣдко и лишь въ литературы,
биться,
изнѣжиться.
Обабивсь ляхівкою
языкѣ). О мур старою головою ударилась г
трупом пала. Шевч. 614; б) при обозна окаянний. К. ЦН. 303.
Об&біч, нар. По об&біч. Съ обѣихъ
чен! и времени: въ. О той час; о сю пору.
сторонъ,
съ каждой стороны. На підмурку
Желех.; в) при обозначеніи мѣры: на. О
по
краях,
саме де іранки сходяться, по
еден сажень довший. Желех. О два роки
молодший. Желех.; г) обозначаетъ цѣль, къ обабіч помуровані стовпи— всіх шість пар.
которой направлено дѣйствіе: о, за. Боро Св. Л. 26.
Об&бок, бка, м. Раст. Воіеіиз ВсаЬег
тися, дбати о що. Желех. Тяжко о хліб.
См. Про. 2) Съ мѣстнымъ или дательнымъ Виїї. ЗЮЗО. І. 114.
Об&ва, ви, ж. Замедленіе, медленность.
падеж. а )= 0 б 2а. Ой сподівайся мене тоді
Об&вити,
влю, виш, гл.=Вибавити.
в гості, як будуть о Петрі бистрії рікиЯ
тобі
воші
обавила.
Борз. у.
озера замерзати, об Різдві калина в лузі
Обавлйтися, лйюся, ется , гл.=Вапроцвітати. ЗОЮР. І. 26 3 )= 0 б 26. О
ритися,
гаятися. Вх. Зн. 42.
шести ногах.
Обагрйшж, нку, лг.=Сбарикок. Ум.
О&віс, су, м. Оазъ. Мов оазіс, в чис Обагряночок. Пішов милий на ярмарок, та й
тім полг село зеленіє. Шевч.
на ярморочок,— принесе мі сорок яб/юк та й
Об, пред. Если стоящее предъ об слово обагряночок. Гол. II. 431.
оканчивается гласной (особенно: а, о, у),
Обамб^рити, рю, риш, гл. Ошеломить,
то о часто выпадаетъ. ЗЮЗО. II. 128. огорошить. Часом засяде хто небудь та
Ударив рукою 7б лавку. 1) Съ винит, па з-за дуба булавою як обамбурить по спиніу
дежемъ: при обозначеніи предмета, на ко то й пролежиш який час. Брадл. у.
торый направлено дѣйствіе: о, объ. Ой
Об&пол, ла, л«.=Обаполок.
піду я утоплюся, чи об камінь розіб'юся»
Об&поли, нар. 1) По обЬимъ сторонамъ.
Чуб. У. 229. 2) Съ мѣстнымъ или датель 2) Вокругь, во всѣ стороны. Упаде на мо
нымъ падеж/, а) при обозначеніи времени гилу, туже, розливається, аж обаполи луна
дѣйствія: на, объ, въ, около. Об Різдві. розлягається. Волч. у.
ЗОЮР. I. 26. Крий, Боже, народу якого
Об&полок, лка, м. 1) Горбыль, крайняя
ѵшм зібралось! Як об Іллі в Ромкі. Греб. доска при распилкѣ бревна. 2) Окраина.
Миколі продасть кобилу. О. 1862. Кий там чорт у Харькові городи! хиба по
IX. 7. Вітерець схопивсь об обідній порі. обапілках города. Лебед. у.
О. 1862. IX. 60. Ждуу не діждусь, як об
Об&польний, а, ѳ. О доскѣ: отрѣзанвесні ластівки. Г. Барв. 119; б) при обо ная отъ края бревна.
значеніи количества, мѣры и принадлеж
Обар&нити, ню, ниш, гл. Окружить со
ности опредѣляемаго предмета: о, об. Ле всѣхъ сторонъ, напасть со всѣхъ сторонъ.
тів птах об восьми ногах. Ном., стр 295, Діти обаранили мене за гостинцями. Рк.

О, меж. 1) О! О друже мій добрий,
друже незабутніші Шевч. 2) Вотъ. О! о!
дивись, як хороше!

о

4ш*

Обараніти—Оббірати

Левиц. Обаранили колісничну, одна в одну
щоку цілує, друга— в другу. Мир. Нов. II.
70. Собаки його обаранили. Грин. II. 204.
Бджоли як обарапиги його. Мнж. 113.
Обарйніти, нію, еш, гл. Растеряться
Обарйнок, нка, м. Крендель, баранка
Ум. Обарйночок. Як я їла винні ян ка, ще її
обариночки. Грин III. 255.
Обарйнець, нця, и.=Обаринок. Вх.
Лем. 415.
Обарйти, рйю, еш, гл.=Баритися. Мил.
221. Та прибувайте, таточку, за мною не
одаряйте. Мил. 186.
Обарйтися, ряюся, ешся, г.г.=0баряти. Ой іди ж ти, мій миленький, та
ж одаряйся. Чуб. V. 1196.
Об£хта, ти, ж. Гауптвахта.
Обатбритися, обат^ритися, рюся, ришся, гл Опомниться, прійти въ себя. Вх.
Лем. 440.
Обйчити, чу, чиш, гл. 1) Увидѣть Та
скажи мі, чи обачу миленькою очі. Гол.
769. 2) Замітить. Ж я з другою в любві
обачи.га. Чуб. У. 376.
Об&читися, чуся, чишся, гл Выздоровѣть. Вх. Лем. 440.
Об&чіння, ня, с. Вниманіе. Мати
обачіння на кбго. Обращать вниманіе на
кого, присматривать, заботиться о комъ.
'Знайшла мене ой смертонька в чужій сто*
роні,— май же, сестро, обачіння на діти
мог• Гол. III. 70.
Об&чний, а, ѳ. Осмотрительный, осто
рожный, внимательный. Гей,— каже,— ти,
шинкарко молода, ты, Насте кабашна!
Ти,—каже,— до сіх бідних козаків-нетяіхоч злая, да й обашна. ЗОЮР. І. 203.
Обачність, пости, ж. Осмотритель
ность, осторожность, внимательность.
Об&чно, нар. Осмотрительно, осторож
но, Внимательно.
Обашлув&ти, л^ю, еш, гл. Пообѣіцать,
дать обѣтъ. Батько обашлував синові після
на господарство. Рк. Левиц. Я обашлував
на церкву хоругов зробити.
Об&шморити, рю, риш, гл.^Обашпорити. Обашморив другий грунт нсда.геко
од Триполля. О. 1862. У. 9. (Варф. Шевч.).
Об&шморитися, рюся, ришся, гл. При
выкнуть, освоиться. Деякі запорожці таки
згодом обашморились, а деякі знов покри
лися в дичу ( = у дикий степ). Вас. 213.
Об&шпорити, рю, риш, гл. Нащупать,
отыскать.
Обайсник, ка, м. Злой духъ, летающій къ женщинѣ по ночамъ,— часто это

умершій мужъ, если жена о иемъ сильно
горюетъ. КС. 1890. X. 59. См. Перелесник.
Оббйнити, ню, ниш, гл. Обмыть. Треба
тебе (людину) оббакити. Мнж. 48. А
діжу, як спече хліба, то не вискромаде, не
оббане. Мнж. 99.
Обб&нитися, нюся, нишся, гл. Об
мыться. Грій, каже, казан молока! Вона
зігріла’, він пірнув у його, оббанився. Мнж.
16. Побіжу., та оббанюсь. Мнж. 128.
Оббив&льник, ка, м. У мастеровъ,изготовляюіцихъ курительныя трубки: молотокъ для чистой отдѣлки и насічки зубьевъ металлической крышки. Вас. 149.
Оббивйтн, в&ю, еш, сов. в. оббйти,
обіб’ю, еш, гл. Обивать, обить, сбить, стря
хивать, стряхнуть. Зіма буш і цвіт об
била. Мет. 36. Пороги оббивати. Ном.
Л? 11913. Ой не оббивай ранньої роси, не
хай обіб'є матінка моя. Мет. 245. 2) Бить,
побить, отбить. За скоки обіб'ю і щоки.
Ном. Л*? 12479.
Оббиватися, в&юся, ешся, сов. в. оббйтися, обіб'юся, ешся, гл. Обиваться,
обиться. Оббивсь як билина. Ном. № 1852.
Пропившись і як крем'ях той оббившись.
К. МБ. X. 3. Оббилася балачка. Разговоръ
стихъ, смолкъ. Оббилася башчка, тим і
не чутно стало. Новомоск. у.
Оббйрьканяй, а, е=Забрьоханяй. Си
дить у шинку раз-у-раз оббирьканий. Г
Барв. 290.
Оббйти, ся. См. Оббивати, ся.
Оббігйти, гйю, еш. сов. в. оббігти,
біж^, жйш, гл. 1) Обѣгать, обѣжать. Пе
реймає мене і оббігти не пускає. МВ. (О.
1862. III. 61). Андрійко село оббіжить,
вернеться ‘червоний, сміючись, пустуючи.
МВ. II. 88. 2) Стекать, стечь, сбѣжать.
Вибілила хату,— дощ пішов, вона й оббігла,
і вгіять руда. 3) Обходить, обойти, избігать. Тебе лихі сусіде оббігали. К. МХ. 14.
Люде (його) оббігають. Г. Барв. 516.
Оббігати, гаю, еш, гл. Оббігать. Усіх
подруг сьогодні оббіьаш,— заполочі хотг.га по
зичити. Харьк.
Оббілйти, лю, лиш, гл. Оббілить, сділать бѣлымъ. Біленькая черемшина чи всі
луги оббілила: Нп. Васильк у.
Оббілувйти, л^ю, еш, гл. Снять шку
ру. Іван царевич узяв того зайця, оббі
лував. Рудч. Ск. II. 106.
Оббірйти, рйю, еш, сов. в. обібрйти,
оббѳр^, рбш, гл. 1) Обирать, обобрать. 2)
Объѣдать, объѣсть, обгладывать, обглодать.
Сидить хлопець коло сто.га, курча оббграе.

Оббіратися— Обвиватися.

В

Чуб. У* 653. Тоді вовці-сірохманці нахож- жити, ж у, жиш, гл. Отягощать, отяго
дали і орли-чорнокрильці налітали, в го тить, обременять, обременить. Да не обва
ловках сідали, бг’лг жгло коло жовтої кости жуй їх: бики третяки. Борз. у.
оббірали. АД. І. 118. 3) Избирать, из
Обважуватися, жуюся, ешся, сов. в.
брать, выбрать. Собі місця не обібрав. Чуб. обв&житися, жуся, жишся, гл. Набирать,
у. 1014. Ні читати у ні писати, а хо- набрать много тяжести на возъ. Як їхали
тять за короля обібрати. Ном. № 7908. звідтіль та обважились, а вісь уломилась.
Обібрали одного з себе і послали до його Канев. у.
баби. Мнж. 87. Ой дівчино люба, мила...
Обвалйти, ся. См. Обвалювати, ся.
ти ж то мене обібрала і одного в світі по
Обвалькувати, кую, еш, гл. Облѣпить
кохала. Грин. III. 161.
глиной.
Оббір&тися, р&ЮСЯ, 6ШСЯ, сов. в. обі
Обв&лювання, ня, с. Обвали ваніе.
братися, обберися, рбшся, іл. 1) Наби
Обв&лювати, люю, еш, сов. в. обва
раться, набраться, набрать много. Не об- лйти, лю, лиш и обвалйти, лйю, еш,
бірайся ваги, бо дорога грузька. Полт. 2) -гл. 1) Обваливать, обвалить, отвалить. 2)
Набирать, набрать на себя, убраться. Свиня Валять, свалять (сукно).
в реп'яхи обібралася. 3) Находиться, най
Обвалюватися, лююся, ешся, сов. в.
тись, выискаться. К. (О. 1862. III. 23). обвалйтися, люся, лишся и обвалйтися,
Обібрався такий то хазяїн... Драг. 3. От- лйюся, ешся, гл. 1) Обваливаться, обва
тогді ж то не могли обібратись у за віру литься. 2) Сваливаться, сваляться (осукнѣ).
християнську одностайно стати у— тільки
Обварйтися, ся. См. Обварювати, ся.
обібрався Варабаш та Хмельницький. АД.
ОбварУцкатися, каюся, ешся, гл. Ис
II. 3. У мене оббереться старійший козак пачкаться въ грязи. Вх. Зн. 42.
на долині Черкень погуляти. Лукаш. 41.
Обвйрювати, рюю, еш, сов. в. обва4) Дѣлать, сдѣлать себя. Обібрався грибом у рйти, рю, риш, гл. Обваривать, обварить,
то лізь в борщ. Чуб. І. 243.
облить кипяткомъ. Бідна дитина зовсім
Оббрѳстй, дУ, дбш, гл Обойти въ руку обварила. Ваеильк. у.
Обварюватися, рююся, ешся, сов. в.
бродъ.
обварйтися, рюся, ришся, гл. Обваривать
Оббрѳх&ти. См. Оббріхувати.
ся, обвариться.
0ббрйз(ь)кати. См. 0ббриз(ь)кувати.
Обвѳэтй, ся. См. Обвозити, ся.
0ббрйз(ь)кувати, вую, еш, сов. в. обОбвернУти, ся. См. Обвѳртати, ся.
брйз(ь)вати, каю, еш, гл. Обрызгивать,
Обвѳртйти, таю, еш, сов. в обвѳрнуобрызгать.
Оббріхувати, хую, еш, сов. в. оббрѳ- ти, ну, неш, гл.=Обгортати, обгорнути.
х&ти, шу, шѳш, гл. Лгать, налгать на
Обвѳрт&тися, тйюся, ешся, сов. в.
кого, оболгать, оклеветать кого. Оббрехала обвѳрнутися, нуся, нѳшся, гл. 1^ О б 
йою. Коистантиногр. у. Юж мя оббрехали гортатися, обгорнутися. Плащем з кле
ословецьт баби. Гол.
йонки обвернувся. Котл. Ен. 2 ) = Обернутися.
Оббудовувати, вую, еш, сов. в. оббу Чом до мене білим лицем не обвернется.
дувати. дУю, еш, гл. Обстраивать, об Чуб. У. 680.
строить.
Обвертіти, ся. См. Обвірчувати, ся.
Оббурдюжитиея, жуся, зкишся, гл.
Обвѳсѳлити, лю, лиш, гл. Развеселить.
Упасть съ высоты. Оббурдюживсяу аж земля
Обвесе літи, лію, еш, гл. Повеселѣть.
репнула. Черном.
Обвѳснйтися, нюся, нишся, гл. За
Оббитися, бУдуся, дѳшся, гл. При кончить весеннія полевыя работы. Вх.Зц. 42.
выкнуть, освоиться. Обдулась у хаті. Рк.
Обвестй., См Обводити.
Левид.
Обвѳчѳріти, рів, гл. безл. Повечерѣтъ.
Обвйжити, ся. См. Обважувати, ся.
Обвивйти, вйю, еш, сов. в. обвйти,
Обвйжнити, ню, ииш, гл. Отяготить. обів'ю, обів’єш и обвинути, ну нбш, гл. Об
Воли б часом не обважнити та не росер- вивать, обвить, обматывать, обмотать. Чор
дити людей (більшою платою за треби). ним шовком обвила і в китайку сповила
Левид. ПЙО. II. 299.
(сина). Чуб. У. 888. Теплими обвинути
Обважніти, нію, еш, гл. Отяжелѣть. хустками.
1 ноги й руки так обважніли, що й лихо.
Обвив&тися, в&юся, ешся, сов. в. обвй*
Даеильк. у.
тися, обів’юся, обів’єшся и обвинутися,
Обвбжувати, жую, еш, сов. в. обвй- нУся, нбшся. Обвиваться, обвиться, об-
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Обвидніти— Обв'язувати.

матываться, обмотаться. Довга коса чорна,
як гадюка, так і обвивається круг тонкою
стану. Стор. I. 101.
Обвйдніти, ніе, гл. безл. Посвітліть
(объ утрѣ). Як обвидпіло трохи на дворі,
зараз зібралися.... люде. Кв. I. 108.
ОбвИК&ТИ, кйю, еш, сов. в. обвйкнути, ну, неш, гл. Осваиваться, освоить
ся, привыкать, привыкнуть. Як кіт у хаті
обвикне, то не втіче. Лебед. у. Попервах
лякались, а там, як обвыкли, то иіе сами
налякають. Драг. 62. Втікає молода эюінка
од свекрухи до матері, поки обвикне в чо
ловіка. Г. Барв. 319.
Обвинуватити. См. Обвинувачувати.
Обвинувачувати, чую, еш, сов. в. об
винуватити, чу, тиш, гл. Обвинять, об
винить. Ном. Л? 13545. Нікого не обвину
вачуйте криво, вв. Л. III. 14. Назирали,
чи сцілитъ у суботу, щоб обвинуватити
йою. 6в. Мр. III. 2.
Обвинути, ся. См. Обвивати, ся.
Обвйнякий, а, ѳ. Обвитый, обмотан
ный. Свічка у світилки у руках, обвиняна
хусткою. Мет. 186.
Обвисіти, сію, іш, сов. в. обвиснути,
ну, нош, гл. Повиснуть. Сидів горобець на
вишні, в його крильця обвисли. Грин. III.
663. Повна рожа на тини обвисла. Чуб.
V. 398.
Обвйти, ся. См. Обвивати, ся.
Обвикнутися, п^ся, нбшся, гл. Об
виться. Та срібная сережка—Марусенька,
золотий перстенек— Василенко та й обвихнувся коло ручки, ш ю ї ї русої кісочки.
Мил 134.
Обвів&ти, вію, еш, сов. в. обвіяти,
вію, еш, гл. Обвѣвать, обвѣять. Теплий
вітрець.... обвівав її свіже рум'яне лице.
Левид. І. 81.
Обвівітися, віюся, ешся, сов. в. об
віятися, віюся, ешся, гл. Обвѣваться, об
віяться, быть обвѣваему, обвѣянному; быть
оббитому вѣтромъ. Весна раз красна.... обвіялись мої квіточки.... залюбки вітрець
обшморгав— замість іграшки. Г- Барв. 128.
Обвід, вбду, м. Контуръ. Обвід поє
ною круггуватого лиця. Левид. І. 232.
Обвідка, ки, ж. Ободокъ, каемка (на
узорахъ). Харьк.
Обвідьмитися, млюся, мишся, гл. С ділаться вѣдьмой, колдуномъ.
г Обвірчувати, чую, еш, сов. в. обвер
тіти, чу, тйш, м. Обворачнвать, обворотить, обвивать, обвить. Треба обвертіти

юлову хусткою. Васильк. у. Було (її) об
вертіти в подрану ряднину. Мет. 268.
Обвірчуватися, чуюся, ешся, сов. в.
обвертітися, чуся, тйшея, гл. Обвиваться,
обвиться, завернуться.
Обвістйти. См. Обвіщати.
Обвітріти, ріюу еш, гл. Быть обвіяннымъ вітромъ.
Обвітря, ря, с. Воздухъ, атмосфера.
См. Повітря. Чорний ворон коли не коли
скрикував над головою, прорізуючи.... обвітря
своїм дужим крилом. Мир. ХРВ. 70.
Обвітряний, а, ѳ. Обвѣянный вѣтромъ.
Осмалений сонцем та обвітряний здававсь
він ще похмурнійшиїі, ніж був. МВ. II. 148.
Обвішати. См. Обвішувати.
Обвішувати, шую, еш, сов. в. обві
шати, шаю, еш, гл. Обвѣшивать, обві
шать, увішивать, увісить. Торбинками обвішаний його повожатий. Шевч. 89.
Обвіщіти, щію, еш, сов. в. обвістйти,
щУ, стйш, м.=Оповіщати, оповістити.
Поки що, а я панові йду обвгетити. МВ.
(О. 1862. І. 103).
Обвіяти, ся. См. Обвівати, ся.
Обводити, дзку, диш, сов. в. обвестй,
веду, дбш, гл. Обводить, обвести. Обвів
його круг хати.
Обвозити, жу, зиш, сов. в. обвезтй,
8^, 8бш, гл. Обвозить, обвезти.
Обвозитися, жуся, 8ИШСЯ, сов. в. обвезтйся, зУся, збшея, гл. Обвозиться, об
везтися.
Обволікіти, кію , еш, сов. в. обво
локти, лочу, чбш, гл. 1) Обволакивать,
обволочить. 2) Покрывать, покрыть, обкла
дывать, обложить. Кладуть із мертвих тіл
костри. Соломой їх обволікають, олію
з дьогтем поливають на всякий зруб разів
по три. Котл. Ен. VI. 50.
Обвбрити, рю, риш, гл. Огородить
вор'ям. См. Вор я.
Обвбритися, рюся, ришся, м. Огоро
дить свою усадьбу вор’ям.
Обворожйтн. См. Обворожувати.
Обворожувати, жую, еш, сов. в. обворожйти, жу, жиш, гл. Обвораживать,
обворожить, околдовать, очаровывать, оча
ровать. Обворожував людей і бувало так,
що занапастить чоловіка на 'ввесь вік.
Грин. І. 42. Але часом, кажуть, неначе
хто чоловіка обійде або обворожить. Левид.
Пов. 26.
Обв'язі ти, ся. См. Обв’язувати, ся,
Обв’язувати, вую, еш, сов. в. обв’я8Йти, жу, жеш, м .= 0 б ’язувати, об’язати.

Обв’язуватися—Обгортати.
Обв’язуватися, зую ся, ешея,

сов. в.

обв’язйтися, ж ^ся, ж е т с я , г л .= 0 б ’я8уватися, об’яватися.

ОбганЯти, нЯю, еш, сов. в. обігн&ти,
обжен^, нбш, гл. 1) Отгонять, отогнать.
Любистком мухи обіаняв. Котл. Ен. Зло
діїв обганяй та гавкай на звірюку. Г.-Арт.
{О. 1861. III. 84). 2) Обгонять, обогнать
(вокругъ чего) Не позволю волів поганяти!
Позволь, мати, хцч раз обігнати. Чуб.
V. 218.
Обгбпати, паю, еш, гл. Обшлепать? Пииура (пика), решетом не накриєш, за три
дні не обгепаєіа. Ном. «V 13950.
Обгидитися, дж уся, дишся, гл. Ис
пачкаться, огадиться. Юшкою його обмо
чать, чоловік обгидиться. О. 1862. VI. 98.
Обгин&лки, лок, ж. мн. Бока плоско
донной лодки. Вас. 151.
Обгинйти, нбю, еш, сов. в. обігнати,
н^, обігнеш, гл. Огибать, обогнуть.
Обгін, гбну, м. 1) Свозка и стягиван іе
срубленныхъ деревьевъ въ кучи. Шух. I.
178. 2) У гуцульскихъ П астуховы ворота
въ иомѣіценіи, хлѣвѣ для скота. Шух. I.
186.
Обглбжувати, жую, еш, г?.—Обглядати. Пішов обглсжувати. Волчан. у.
Обгляд&ти, дбю, еш, сов. в. обглЯдіти, джу, диш, гл. Осматривать, осмотрѣіь.
Обговорйти. См. Обговорювати.
Обговорювати, рюю, еш, сов. в. обго
ворйти, рю, риш, гл. Обговаривать, обго
ворить, клеветать, оклеветать. Та нас же
осудять, обговорять кругом. Левиц. I. 177.
Обгбвтати, ся. См. Обговтувати, ся.
Обгбвтувати, тую, еш, сов. в. обгбв
тати, таю, еш, гл. Нріучать, нріучить,
осваивать, освоить Кінь иногді який дикий,
а обювтуютъ. О. 1862. VII. 37.
Обгбвтуватися, туюся, ешся, сов в.
обгбвтатися, таюся, ешся, гл. Осваивать
ся, освоиться, привыкать, привыкнуть.
Обгодбвувати, вую, еш, сов. в. обгоДувйти, Д^ю, еш, гл. Окармливать, окор
мить. Обгодував г упоїв, так що вовк не
видержав, рудч. Ск. I. 12.
Обголити, ся. См. Обголювати, ся.
л Обголіти, лію, еш, гл. Обнажиться.
Убголіли дерева в-осени. 2) Обѣднѣть, об
нищать.
Обгольнй, ні, ж. Дубовая колода, об
язанная въ формѣ дуги, на которуюприонлютъ распаренное дерево для дуги.
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Обгблювати. люю, еш, сов. в. обго
лити, лю, лиш, гл. 1) Обнажать, обна
жить. 2) Обривать, обрить. Взяли його у
світ.юнькуу обголили головоньку. Чуб. V
983. 3) Забирать, забрать все, обобрать.
Більше за всіх нас прикащик Сухоперний
обголив. Г. Барв. 470.
Обгблюватися, лююся, ешся, сов. в.
обголитися, люся, лиш ся, гл. 1) Обна
жаться, обнажиться. 2) Обриваться, обрить
ся. Вибачайте у що не обголився у бо тепер
гаряча пора, саме жнива. Левиц. Пов.
205.
ОбголЯти, лйю, еш, ел.=Обголюватк.
Щоб голови всі обюляли. Котл. Ен. IV. 54.
Обгбнити, ню, ниш, и .—Обганяти.
Обгорілий, а, ѳ. Обгорѣлый. Стоїть
обгорілий пеньок. Рудч. Ск. II. 108.
Обгоріти. См. Обгоряти.
Обгорітися, рюся, рйшся, гл. Разгорѣться, начать хорошо горѣть. Обгорітися
дайте хкотові. Константиногр. у.
Обгорнути, ся. См. Обгортати, ся.
Обгорбда, ди, ж. Ограда, палисады
Обгороди да шанці робили. Макс.
Обгородйти. См. Обгороджувати.
Обгорбджувати, джую, еш, сов в.
обгородйти, дж ^, д и ш ,' гл. Огораживать,
огородить, загораживать, загородить, об
вести, окружить. Чоловік виноградник обго
родив тином. Св. Мр. XII. 1. Двір дош
ками обюрожений. Рудч. Ск. Мати М а
русеньку родила, місяцем обгородила. Лукаїїі. 97.
Обгородйтися, джуся, дишся, и . 1)
Окружить плетнемъ, заборомъ свой дворъ,
огородъ. 2) О лупѣ, солнцѣ: быть окруженнымъ туманнымъ сіяніемъ. Зійшов мі
сяць із зорею та й обгородився. Мет. 329.
Як місяць або сонце обгорожено круюм,—
буде лютий мороз, а влітку вітер. Грин
І. 254.
Обгортйти, тйю, еш, сов. в. обгорнути,
н^, нѳш, гл. 1) Обворачивать, обверты
вать, обвернуть, обматывать, обмотать,
укрыть кругомъ. Обгорнув його плащаницею.
вв. Мр. XV. 46. Обюрнула дитину ряден
цем. 2) Окучивать, окучить (растеніе). З
неділі треба картоплю обгортати. Харьк.
3) Обкладывать, обложить, окружать, окру
жить, облегать, облечь, обнять. Обгорни
горщик жаром. Черниг. Небо хмари обгор
нули. Обгорнуто таборами Єрусалим. Єв.
Л. XXI. 20. Обгорнули наливайців леєстрпвиками. К. Досв. 8. Ще більший оюаль об
горнув його. НВолын. у. Сміх мене обюр-
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Обгортатися—Обдирати.

тає. Ном. № 12297. І обгорнули мене думки геть обіуркають не то в середині —і з окот.
Могил, у.
та гадки. Федьк.
Обд&льний, а, ѳ. Болѣе далекій, нѣОбгорт&тися, т&юся, єшся, сон. в. об
горнутися, н^ся, нешся, гл. 1) Оберты сколько дальше находящейся. Од ближ
ваться, обворачиваться, обвернуться, заку ніх сусід і обдальних. Вх. Лем. 441.
Обдарйти. См. Обдаряти.
тываться, закутаться. Обгорнулась хустиОбдаровувати, вую, еш, сов. в. обда
ною. Левин. І. 27. 1 встає перед його очима
розгніваний Бог, обгорнувшись чорними хма рувати, рУю, еш, гл. Одарять, одарить.
рами. Мир. ХРВ. 32. 2) Сплошь покры Сс він мене обдарував. МВ. (О. 1862.1. 48).
ваться, покрыться. Хмарами небо обгор
Обдарйти, рйю, еш, сов. в. обдарйти*
нулося.
рю, риш, гл.=Обдаровувати, обдарувати.
Обгбртка, ки, ж. І) Одежда, носимая Левиц. І. 44. Ой підігпСу скриню одімкнгте,
въ части Галиціи женщинами нмѣсто юб подарочки та п заберіте, усіх бояр та й
ки: кусокъ шерстяной матерій, тканой по обдаріте. Грин. III. 482.
лосами (попеременно черной и темнокрас
Обд&ти, д&м, даей, гл. Дать всѣмъ.
ной), которой обвертывается женщина по
Обдбмкуватий, а, ѳ. Полный.
рубашкѣ на мѣстѣ юбки, подвязывая ее
Обдёмок, мка, м. Человѣкъ объѣвшійвъ пояснидѣ кромкой. Гол. Од. 71. КоІЬ. ся, со вспученным?» животомъ (иреимущ.
I. 40. 2) Обложка книги. Псреюрніув об о дѣтяхъ). Харьк.
гортку. Св. Л. 42.
Обдбржини, жин, ж. мк. Счесываемая
Обгорйти, рйю, еш, сов. в. обгоріти, съ овчины шерсть. Моток напрядений зобрю, рйш, гл. 1) Обгорать, обгорѣть. 2) За держин.
горать, загорѣть. Т иу дівчино чорнявая у
Обдбрти, ся. См. Обдирати, ся.
ти, дівчино біла, ти у полі не робила,
Обдбртус, са, м. Оборвышъ, сорванедъ
то й не обгоріла. Чуб. У. 173.
Мене все село і вся околиця зове майстром
Обграв&ти, граю, бш, сов. в. обігр&ти, над майстрамНу а ви у обдертусиу зовете
гр&ю, еш, гл. Обыгрывать, обыграть. Од тільки майстром. Чуб. 1. 154.
разу Бабич ггрогравсьу а далі як почав він
Обджбркати, каю, еш, іл.=Обскубти.
обгравати тою майора. Грин. II. 291.
На батькові чисто чуб обджеркали, іио не
Обгребти, ся. См. Обгріб&ти, ся.
зосталось і одної волосини— до решти обір
Обгриз&ти, з&ю, еш, сов. в. обгризти, вали. Грин. II. 340.
зУ, збш, гл. Обгрызать, обгрызть, отгры
Обдзьоб&ти, обдзюб&ти. См. Обдзьо
зать, отгрызть. Така проклята з'гжа, що бувати.
швидко поїсть воли, обгризе мені вуха.
Обдзьббувати, бую, еш, сов. в. об
Левиц. І. 521.
дзьобати д обдзюб&ти, б&ю, еш, гл. Об
Обгріб&ти, б&ю, еш, сов. в. обгребти, клевывать, обклевать. Ой надлетіли райські
бу, бёш, гл. Огребать, огресть.
пташеньки, та обдзюба.ш винограденько. Гол.
Обгрібатися, б&юся, ешся, сов. в. об Всі ягодгі на вишні обдзюбали. Греб. 368.
гребтися. буся, ббшея, гл. 1) Огребать,
Обдивйтися. См. Обдивлятися.
огресть съ себя. 2) Гресть (весломъ).
Обдивлйтися, лйюся, єшся, сов. в.
Обгрувйти, жу, зйш, и . Размѣсить обдивитися, влюся, вишся, гл. Осматри
вать/ осмбтрѣть. Обводе хату очима.... об
грязь вокругъ.
Обгубйтися, блюся, бишея, гл. Расте дививсь, устав. Мнж. 130. Батько запла
рять все. На дорозі я зовсім обгубився. кав і пішов до комори обдивитися що вкрали.
Рудч. Ск. І. 204. Ходім, каоїсе, жінко, об
Зміев. у.
Обгуджувати, джую, еш, сов. в. об дивимось: я тобі скажу, де на.. цибулю, де
гудити, джу, диш, гл. Оговаривать, ого на моркву, де на петрушку. Рудч. Ск. І.
183.
ворить, очернить.
Обдим&ти, м&ю, еш, сов. В. обдути,
Обгулйтися, лйюся, ешся, гл. Про
играться. Виграла вона в його всі гроші... дУю, еш, гл. Пучить, вспучивать, вспу
Вийшов він тоді з хати та• й каже: я От, чить, вздувать, вздуть. Живіт обдима. О.
1861. У. 73.
от як раз обгулявся. Грин. II. 251.
ОбгУркати, каю, еш, гл. Обвалить, об
Обдир&ти, р&ю, еш, сов. в. обдбртж
бить, производя ударами сотрясеніе. Та ще и обідр&ти, дѳрУ, рбш, гл. 1) Обдирать,
тут буде роботи (стіни обмазувати) скрізьу ободрать. 2) Грабить, ограбить. Мужика
бо як почнуть бляхарі свою роботу, то вдень обдери, а вночі оброете. Ном. А* 1256.

Обдиратися— Обертак.
Церкву обдирає, а корчму латає. Ном.
№ 11723.
Обдиратися, раюся, ешся, сов. в.
обідратися и обдбртися, обдерися, рбшся гл. 1) Обдираться, ободраться. 2) Обры
ваться, оборваться (о платьѣ), обнашивать
ся обноситься. Чи бачиш, як ми обідра
лись. Котл. Ен., І.
Обділйти. См. Обділяти.
Обділйти, лйю, вш, сов. в. обділи ти,
лю лиш, гл. Надѣлять, надѣлить всѣхъ,
раздѣливъ, дать всѣмъ. Батюшка вийшов
па царські врата да почав проскурою на
род обділяти. Г. Барв 255. Як таки мож
на таким маленьким кусочком вареника
та всю вашу громаду обділити. Кв. І 256.
Куплю в'язку бубликів, то й буде чим обді
лити дітей. Грин. 111. 248. Чи час дари
роздавати, короваєм обділяти? О. 1862.
IV 33.
Обдрйпати. См. Обдряпувати.
Обдрйпувати, пую, еш, сов. в. обдрйпати, паю, еш, гл. Оцарапывать, оцара
пать; обдирать, ободрать. Харьк. у.
Обдурйти. См. Обдурювати.
ОбдУрь, рі, ж. Обманъ. Обдур’ю ти
зо мною жиш і на мої літа не огляну
лась. Г. Барв. 87.
Обдурювати, рюю, еш, сов. в. обду
рйти, рю, риш, гл.. Обманывать, обмануть.
Обдурювати якось ніяково та гце й гріх.
Левиц. І. 108.
Обдати. См. Обдимати.
Обдутися, дУюся, ешся, гл. 1) Рас
пухнуть, раздуться. Увесь обдувся як ба
рило. Котл. Ен. Він од горілки ввесь об
дувся. Котл. Ен. II. 22. 2) Опиться. Об
дувся води, аж боки росперло.
06Ѳ8ВІЧИТИ, чу, чиш, гл. Изувѣчить.
Лютий, дуже лютий був... безневинно чо
ловіка було обезвічить. О. 1862. V. 107.
ОбезглУадити, дж у, диш, гл. Лишить
разсудка. Який вас обезглуздив кат? Котл.
Ен. IV. 50.
Обезглуздіти, дію, еш, гл. Потерять
разеудокъ, ошалѣть, рехнуться. Наталка
так обезглузділа, що любить запропастившагось Петра. Котл. НП. 374.
Обѳзголбвити, в лю, виш, гл. Обезгла
вить. Только у Стороженка: Разом з обез
головленим трупом звалився з дуба чоловік.
Стор. МПр. 107.
Обеззубіти, бію, еш, гл. Лишиться
зубовъ,
Обезлюдити, джу, диш, гл. Обезлю
дить.
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Обѳвлюдіти, дію, еш, іл. Обезлюдѣть.
Обевчёстити, щу, стиш. гл. Обезчестить. Лайдак!.. Пропив усе добро, а те
пер обезчестив мене. Левиц. І. 529.
Обблѳць, льц я, м. 1) Тонкій бересто
вый стволъ, цѣликомъ употребляемый на
ободъ колеса. Сумск. у. 2) Верхній тонкій
конецъ древеснаго ствола. Поїхав по
обельці. Хат а з обельців. Лебед. у.
Обѳльцйний, а, ѳ. Сдѣланный нзъ
обельців. Обельцяпе колесо. Сумск. у.
Обѳмббрити, обенббрити, рю, риш,
гл. Бросить оземь съ силой, сильно уда
рить. Як обенбере ж він його (з себе)!
Мнж. 95.
Обѳнббритися, рюся, ришея, и . Шлеп
нуться наземь, тяжело упасть. Мнж. 187.
Обѳрббнитися, нюся, ниш ея и обѳрббритися, рюся, ришея, а.=О бѳнбѳритися. Сидів-сидів, та мов не свіжий, обербенився шкереберть додолу. Полт. у.
ОбербѳнУти, ну, неш, іл.=Обембѳрити. Тавр, г
Обѳрббритися. См. Обѳрбѳнитися.
Обербга. ги, ж. 1) Предохраненіе. Це
найкраща обереш від худоби. 2) Предосто
рожность.
Обѳрѳгйти, гйю, еш, сов. в. оберегтй,
рѳжу, жбш, гл. Оберегать, оберечь, сохра
нять, сохранить. Писано, що ангелам на
каже оберешти тебе. Св. Л. IV. 10.
Обѳрѳгйтися, гйюся, ешся, сов. в.
обѳрегтйся, ж уся, жбшея, гл. Быть осторожнымъ, беречься, поберечься. Та й загрюзились у бакаг. Той хазяїн аж плаче
та того хлопця лае, гио не оберігся. Мнж. 9.
Обѳрбжний, а, ѳ. Осторожный.
Обережність, ности, ж. Осторожность.
А Петра везли тихою ступою з обережностю. К. ЧР. 177.
Обѳрбжно, нар. Осторожно. МВ. (О.
1862. I. 81).
Обѳрбм, му, л«.=Оберѳмок. Павлогр. у.
ОбѳрбмоЕ, мка, м. 1) Охапка; вязапка.
Оберемок дров. 2) Взяти на оберёмок. Взять
въ охапку, на руки, взвалить на плечи.
К старій з поклоном приступивши, на обе
ремок ухвативши, в землянку з валу по
таскав. Котл. Ен. V. 62. Візьміть ї ї на
оберемок да й несіть.
Оббрка, ки, ж. Значекъ для отмѣтки
своей овцы предъ выгономъ въ полонину—
дыра въ ухѣ овцы. Шух. I. 195.
ОбѳриУти, ся. См. Обертати, ся.
Обѳрт&к, ка, м. = Обѳртас 2. Вх.
Зн. 42.
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Обертання—Обжирати.

Обертання, ня, с. 1) Поворачиваніе,
оборачиваніе. 2) Превращеніе. 3) Превращеніе (именованныхъ чиселъ). Кон. Ар.
2, 17.
. Оберт&с.. су, м. 1) Обороть, повороті».
(Рак) з вовком закладавсь, хто гивидче до
біжить до якогось там місця. От вовк бі
жить, а рак і причепився до вовчою хвос
та. Той прибіг до грянииі та й каже:
обертас!— А я давно жду вас. Г. Барв.
325. 2) Танедъ въ родѣ вальса. Подольск, г.
Обѳртйти, тйю, еш, сов. в. обернути,
Н^, нѳш, гл. 1) Поворачивать, повернуть,
оборачивать, оборотить. Треба обернути
тоншим боком. Уман. и Гайсин, уу. 2)—
на що. а) Употреблять, употребить на что,
для чего. Обертати на користь собі всяку
тварь. Дещо. Твое святе слово на святе
діло обернуть. К. (О. 1861. VI. 33). А
добро, що наздирали з убогого люду, на
потреби військовії обернене бгуде. К. Доев.
219. б ) = — у що. в ) -н а свій обичай. По
вернуть по своему. Як тие'г води ніхто
не може обернути на свій обичай, так
щоб мої бжоли жадний уречи не мог. Чуб.
I. 73. 3)— у що. Превращать, превратить
во что. Князьку будівлю обернули в хлів.
К. ПС. 63. Обернути в ніщо. Обратить въ
ничто. Обертаючи в нігцо слово Боже пе
реказом вашим, вв. Мр. VII. 13. Также
въ ариѳметикѣ: превращать, превратить
(пменов. числа). 17216 вершків обернгути
у верстви. Кон. -Ар. 17.
Оберт&тися, тйю ся/ ешея, сов. в.
обернутися, н^ся, нешея, гл. 1) Обра
щаться, обратиться (вокругъ), поворачи
ваться, повернуться. Обертайся коло мене,
як торбинка коло боку. Грин. III. 651.
2) Оборачиваться, обернуться, оглянуться.
А ти, 6 во, не смутися і до мене обернися.
Чѵб. І. 147. Обертається й озирається
Марина. Левиц. І. 83. Куди іду, обернуся,
назад себе оглянуся. Чуб. V. 264. Оберні
мось трошки на себе та поміркуймо, чи
не ми сами винні. О. 1862. III. 32. 3)—
до кбго, чого. Обращаться, обратиться къ
кому, чему. На, Обрітення обертаються
птиці до гнізда, хлібороби до плугів. Ном.
№ 523. 4)—з ким. Только не сов. в. Обра
щаться съ кѣмъ. Тепер вони будуть зна
ти, як з людьми ся обертати. Грин. III.
641. 5) Возвращаться, возвратиться, успѣть
отправиться и возвратиться назадъ. Тебе б
по смерть посилати, то б нажився чоло
вік....— А мені здається, що госпося наче
на крилах обернулась. МВ. (КС. 1902. X.

144). Тричи обернувся з снопами до обід.
6) Находиться гдѣ-либо, проживать. Та
Біг знає, де ся моя рибочка оберта’ть.
Гол. IV. 494. 7) Обойтись, извернуться.
Ще. хоч би не тровив торік сіна,— було б
чим обернуться. Кобел. у. 8)—чим, у що.
Обращаться, обратиться, превращаться,
превратиться во что. Обернутись зозулею.
Мет. 257. Обернися порося на карася.
Ном. № 119. В сумне стогнання оберта
лись , речі. К. XII. 52.
Обѳртнѳм, магр.=Обѳртом. Усе пішло
обертнем. Все закружилось, пошло кругомъ. МВ. (КС. 1902. X. 155).
Обертом, нар. 1) Круговращательно,
кругомъ. 2) Голова обертом іде. Голова
кружится,, идетъ кругомъ. Голова' обер
том іде і у пяупіх раз-по-раз —шпиг-шпиг.
Лебед. у.
Обжйлуватися, луюся, ешея, гл. На
жаловаться, пожаловаться. Се. бачу, вони
вам г обжалувалисъ. Кв.
Обж&рити, рю, риш, гл. Обжечь. Чис
то всі плечі обжарив. Рудч. Ск. II. 166.
Обж&ти, ся. См. Обжинати, ся.
Обжёра, ри, об.=Обжира.
Обжёрливий, а, ѳ. Прожорливый. Вх.
Лем. 441.
Обжёрти, ся. См. Обжирати, ся.
Обжив&тися, вйюся, ешея, сов. в.
обжитися, живися, вёшея, гл. Обживать
ся, обжиться, устроиться живя гдѣ-либо.
Обжид&ти, дёю, еш, гл. Поджидать.
То тоді будеш мене.... в гості обжидати.
КС. 1882. XII. 491.
Обжин&ти, н&ю, еш, сов. в. обж&ти,
обіжн^, нѳш, гл. 1) Обжинать, обжать,
сжать вокругъ чего. Пшениченьку жну, а
кукіль обжинаю. Чуб. V. 859. Де-де на
стерні і будяк стояв сиротою; обжали бі
долаху. Св. Л. 45. 2) Обгонять, обогнать,
работая серпомъ. Вона не хутко жне. М и
як удвох жали, так я її на вісім снопів
за день обжинала. Черниг. у.
Обжинатися, н&юся, ешся, сов. в.
обж&тися, обіжнуся, нѳшся, гл. Окан
чивать, окончить жатву. Ой жніте, жен
чики, обжинайтеся. АД. І. 79.
Обжинки, ків, ж. мн. Окончаніе жатвы
и празднество по этому случаю. Чуб. III.
226. Ум. Обжѵіночки. Ой чий же то челя
дин обжиночки нарядив? Чуб. III. 229.
Обжйра, ри, об.— Обжора.
Обжирйти, рйю, еш, сов. в. обжёрти.
ж ер^, рёш, гл. Обжирать, обожрать, объѣсть.
$

Обжиратися— Обігнути.
О бж иратися,

рйюся,

еш ся,

сов.

в.

обжбртися, р^ся, рбшся, гл. Обжираться,
обожраться. Обжерся та й болить живіт.
НВолын. у.
Обжйрливий, а, ѳ. Обжорливый.
Обжярство, ва, с. Обжорство.
Обзбл, лу, м. Каждый изъ клинковъ
ножницъ. Лебед. у. Один обзел у ножиць
скривився, та й не ріжуть. Лебед. у.
Обзѳлбнкуватий, а, ѳ. Зеленоватый.
Обзйв, ву, м. Отзывъ, откликъ, отвѣтъ.
Добре я стряснув двері аж тричи й пи
таю— хто в хаті? Обзиву не було, наче
не було нікого в хаті. Новомоск. у.
Обзиватися, в&юся, ешся, сов. в. обі
зватися, зв^ся, вѳшся, гл. Отзываться, ото
зваться, откликаться, откликнуться, загово
рить; о животныхъ: кричать, закричать.
Як зовуть, так і обзиваються. Ном. № 7127.
Обізвалась стара мати та на тім боці
моря: Д іє плач, не плач, дитя мое!л Чуб.
V. 572. Обізвався старий батько: „ Чою
ждеш небого?* Шевч. 72. Обізвався в лісі
пугач. Левиц. І. 109.
Обзирйти, рйю, еш, гл. Осматривать.
Вони обзирають її з усіх боків. Федьк.
Обзлачний, а, е=С м аш ний. Вх. Уг.
254.
Обзначйти, ч^, чйш, гл. Отмѣтить
знаками, обозначить. Просив, щоб визна
чить йому,— де йою, а де ні. Новомоск. у.
Обзнобйти, блю, бйш, гл. Простудить.
Коло проса любка боса ніжки обзнобила.
Гол. IV. 452.
Обзолотйти, лоч^, тиш, гл. І) Озо
лотить. О. 1862. IVе. 38. Сонце обзолотило
промінням груші й вишці і квітки. Левиц.
Нов. 216. 2) Обогатить. Чи я б тебе, доню
моя, не визолотила ? Левиц. І. 169.
Обзори, рів, м. мн. Осмотръ дома и
хозяйства, куда хотятъ дѣвушку выдать
замулсъ, или гдѣ хотятъ взять дѣвушку
замужъ. Угор.
Обй, сз.=Щ оби. (Пущу) тоту дівчипицю з чорними очима, оби мені молодому
водиці носила. Гол. IV. 504.
Обивйтѳль, л я, лс. Обыватель, граж
данина
Обйда, ди, ж. Обида. Не стільки гірка
ооида, як злість налила гг очі сльозами.
Левиц. Пои. 42. Ум. Обйдонька.
Обйдва, числ.ОбЗі. Бігли ж обидва ра
зом. Єв. І. XX. 4. Дивись в обидва й прислухаііся обома. Волосний писарь і канце
лярист Скоробреха, як кажуть, жевжики
мадва. Котл. НИ. 350.
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Обйдві, числ. Обѣ. Маю висіти за
одну ногу, волію за обидві. Ном. Л* 7308.
Обйдвое, ч и с л .~ Обоє. Скажімо ся по
ховати обидвое в одну яму. Чуб. V- 78.
Обидбнхою,' нар.. За день. Я обиденкою справлюсь: ураниі поїду, а на ніч і
додому. Харьк. г. См. Обидень.
Обидбнний, а, е. Сдѣланный въ одинъ
день. Зробіть ви обиденну сіть, таку, щоб
ув один день і прялась, і сукалась, і мо
талась, і гиоб із т ії ниті і сітка плелась.
Мнж. 28.
Обидень, нар. На день, за день. Да
мені хліба на багато треба: я на обидень
поїду. Конот. у. В ін обидень справиться.
Конотоп, у. Обидень не вернеться відтіля.
Борз. у. Мені трапилося бачити, як оби
день ховали дочку й матку. О. 1862. II. 58.
Обйдний, а, ѳ. Обидный.
Обйдник, ка, м. Обидчикъ.
Обйднидя, ці, ж. Обидчица.
Обйдно, нар. Обидно. Очам видно, та
ногам обидно. Ном. № 11426.
Обйймиця, ці, ж. Узкая дощечка, ко
торая накладывается на дрань, когда изъ
нея выдѣлывается коробка, для того, чтобы
дрань не ломалась. Сумск. у.
Обййстя, тя, с. Усадьба. Подивився
він у своїм обийстю,— аж у нього все окито в засіках. Рудч. Ск. І. 81.
Обйхвіст, хвоста, м. Жуликъ? прохвостъ? Там такий обихвіст, такий брехун.
Кіев. ѵ.
* 9
Обихідка, ки, ж —-Обіхідка. Може
якою шага уторгував би,, то й було б на
обихідку. ,Рудч. Ск. II. 25.
Обихідчастий, а, ѳ=О біхідчастий.
Хата обихідчаста.
Обичйй, чйю, м. Обычай, обыкновевіе.
Да поїдем у той край, де хороший обичай.
Мет. ЗО. Не позичай,— злий обичай: як
віддає, то ще й лає. Ном. У мене обичай—
козацький звичай: хоть побачу, то й не
плачу. Чуб.
Обичбйка, ки, ж. І) Ободъ, на кото
рый натягивается сито, рѣтето, бубенъ
и пр. Вас. 152, 176. Сим. 91. 2) Дере
вянный или лубяной ящикъ, покрывающій
въ мельницѣ или ручной мельницѣ верх
ній жерновъ1 и удерживающій муку. Черниг. у. Шух. I. 146, 264, 284.
Обич&йний, а, ѳ. Обыкновенный. МВ.
III. 124. Вх. У г. 254. См. Звичайний.
Обібрйти, ся. См. Оббірати, ся.
Обігн&ти. См. Обганяти.
Обігнути. См. Обгинати.

10

Обіграти - Обікрасти

Барв. 439. МВ. (О. 1862. III. 36). Тяж
Обігрйти. См. Обгравати.
кий гріх обіждати і всякою чоловіка не
Обігріти, рію, еш, гл. Обогрѣть.
Обід, ббоду, м. Ободъ. Рудч. ЧП. 250. тр щог сироту. Кв. І. 188.
Обіз, оббэу, л(.==Обоз. За татарми
Ум. Обідбць.
обіз
іде, за обозом— кінь турецький. Гол.
Обід, ДУ, л. 1) Обѣдъ. Ой був Сава
І.
97
в Немировг в ляхів на обіді. Макс. Стано
Обізв&тися См. Обзиватися.
вити обід.. Устраивать поминальный обѣдъ.
Обіэдріти, дрю, рйш, гл 1) Увидѣть.
2) мн. Обіди. Обѣденное время. Уже обіди.
Борз.
у. 2) Поки сбнце обіздріє. Пока роса
Соние гріе. Греб. 352. Були вже пізні обі
спадетъ.
Мнж. 187.
ди, а люде з церкви гце не витали. Левиц.
Обіздрітися, рюся, ришся, гл. Огля
І. 25. 3) До-обід. До обѣда. Як би поспав
нуться
Федьк.
до обід, так приснився б , ведмідь. Ном.
Обізнав&ти,
знаю, еш, сов. в. обізнй№ 11308. Ум. Обідець, обідонько. Рудч.
ти,
зн&ю,
еш,
гл.
1) Знакомить, познако
ЧИ. 205. Д ля тебе тещенька обідець го
мить, ознакомить. 2) Узнавать, узнать
тує. Грин III. 526.
кого.
Більш обізнали мене люде, сталиОбідання, ня, с. Обѣданіе. Ой сні
наймати.'
Г. Барв. 315.
дання, обідання, гіркий мій обіде. Грин.
Обізрітися, рюся, ришся, м .= 0 б із III. 312.— Чом не обідаєш, моя душечко?
— Біс тебе бери з обіданням. Чуб. V 1133. дрітися.
Обіймання, ня, с. Обниманіе. Левиц.
Обідати, даю, еш, іл. Обѣдать. Чи
I.
184
К. ЦН. 270.
обідала, чи не обідала, аби рід одвідала.
Обійм&ти, м&ю, еш, сов. в. обийти,
Ном. № 7274
нім^,
меш, гл. 1) Обнимать, обнять, об
Обіддя, дя, с. соб Ободья. Вози добрі
хватывать,
обхватить. Обніміте ж, брати
пінськії чумацькі, обіддя міцне. Левиц. І. 106.
мої, найменшого брата. Шевч. Одну ручку
Обідець, дця, м. Ум отъ обід.
в
головоньку, а другою обіймала. Лукаш.
Обідбць, дцй, лс. 1) Ум. отъ обід. Обо238.
2) Охватывать, охватить. Страх об
докъ. 2) Кольцо, колечко. Ой там Павняв
його.
Єв. Л. І. 12. Журба обняла. Чуб.
лусь з крамом стане, з хорошим крамом—
обідцями Усім дгвочкам роспродає, дівці У. 154. Стала їх темна нічка обіймати.
АД. І. 118. 3) О водѣ: заливать, залить.
Галочиі даром дає. Чуб. III. 127.
Уже лужки-бережки вода й обняла. КС.
Обідйтѳльно, нар. Обидно. Зміев. у.
1883. II. 378.
Обідити. См. Обізкати
Обійматися, мйюся, ешся, сов. в. обОбідник, ка, лг.=Обидник. Грин. 1.22.
нйтися,
нім^ся, мешся, гл. Обниматься,
Обіднити, ню, нйш, г.і. Сдѣлать бѣдобняться.
Ой сидять вони (голуби) та й
нымъ.
Обіднйтися, июся, нйшся, гл. Обѣд- цілуються, сивими крильцями обіймаються.
Лукаш;
нѣть.
Обійми, мів, с. мн. Объятія. Маруся
Обідній, я, є Обѣдній. Та збудила
сама була в хаті, сиділа на лаві, хитаючи
жне мати в обідню годину. Мет. 20.
Обідніти, нію, еш, гл. Обѣднѣть. Обід в обіймах недгужу свою дитину. МВ. II. 178.
Обіймйти, м^, меш, гл.=Обняти. Сам
нів оіііін чоловік. ЗОЮР. І. 46.
*
так
Ю'•обіймив. Федьк.
Обідняшній, я, в. Обѣденный. 1 ве
Обіймище,
ща, с. Обхвать. Такі душ
чері ніколи не варила, усе обідняшню юшку
верш, гцо ію півтора обіймигца. Рудч. Ск.
тьопали. Г. Барв. 505.
II. 106.
Обідонько, ка, м. Ум. отъ обід.
Обійнйти, ЙМ^, меш, іл.— Обняти.
Обідранець, нця, м. Оборванецъ. Обі
Стара
як обійняла її, то й з рук не пус
дранці пішли в танці, голобокі пішли в ско
кає. МВ. (О. 1862. III. 35).
ки. Ном. Л» 12485.
Обійстя, тя, с.=Обийстя. Св. Л.
Обідранка, ки, ж. Оборванная жен
Обійтй,
ся. См. Обіходити, ся.
щина.
І 9
Обідр&ти, ся. См. Обдирати, ся.
Обік, нар. Рядомъ, возлѣ. Здорова булаг
Обіж&ти, жйю, єш, сов. в. обідити, дівчинонько!--як на струні брязнуло обік
джу, диш, гл. Обижать, обидѣть. Стар мене. МВ. (О. 1862. III. 54). Виступає.
ший брат обіжає меншою. Стор. І. 21.
Обік його жіночка небога. Шевч. II. 21.
Обідив я тебе бідненьку вчора. Г. Барк. 282.
Обікл&сти, ся. См. Обкладати, ся.
Обіжд&ти, д&ю, еш, гл=Обіжати. Г
Обікрйсти См. Обкрадати.
9
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Обілляти—Об’їдатися.
Обіллйти, лйю, вШі гл.= 0 6 л и та . Обіл
ляли мене дрібненькії сльози. Чуб. У. 60.
Обіллйтися, лйюся, ешся, гл.=0бли«яся. Ніч настане— слізоньками обілляюсь.
Чуб. У. 467.
Обіпбрти, ся. См. Обпірата, ся.
Обіпрати. См. Обпірати.
Обіпрйсти. См. Обпрядати.
Обіп’йсти, ся. См. Обпинати, ся.
Обір&ти, рйю, вш, сов. в. обрйти, обѳр^,
рбш, гл. Избирать, избрать. М и оберем собі
ватажком Марка. Стор. МПр.
Обірвати, ся. См. Обривати, ся.
Обірка, ки, ж. Веревка, продѣтая въ
крайнія петли нижняго края рыболовной
сѣти. Харьк. г.
Обірнйк, ка, м. 1) Навозъ. Вх. Зн.
42. 2) У гуцульскихъ мастеровъ (иосяжники), дѣлающихъ украшепія изъ мѣди:
родъ круглаго долотца съ остріемъ тру
бочкой—для выбиканія кружковъ изъ мѣдвой пластинки. Шух. I. 278.
Обірок, рку, м. Бракъ, что-нибудь не .годное.
Обіруч, нар. Обѣими руками. Схопила
за плечі обіруч невістку. Г. Барв. 369.
Вона мене як схопить за шию обіруч. МВ.
(О. 1862. III. 41).
Обіручки, ш р.^=0біруч. МВ. II. 112.
Обіручний, а, ѳ. На двѣ, обѣ руки.
Угор.’— столёць. Верстакъ для строганія.
Части: головач—доска, которая придерживаетъ, цапбк—доска, которая подкладывается. Вх. Лем. 441.
Обісіти, сію, еш, гл. Надоѣсть. Думаю
сдружиться, — обісіло вже молодикувать.
Шевч. (О. 1862. У. 12). ^
Обісмілитися. См. Обісмілюватися.
Обісмілюватися, лююся, ешся. сов.
в. обісмілитися, люся, лиш ея, гл. Дѣлаться, сдѣлаться смѣлѣе, осмѣлнться.
Мовчав він, то дітвора обісмглювалась і
підійшли до його ступнів з-на десять. Св.
Л. 192.
Обісп&ти, сплю, спйш, гл. Заснуть.
Люде воює облягли та обіспали. КС. 1883.
XII. 698.
Обісс&ти, сс^, ссеш, гл. Обсосать.
Обісс&тися, сс^ся, ссбшся, гл. Обсосаться, пососать чрезъ мѣру. Дитина
Слює,— то воно обіссалось. Харьк. г.
Обісхн^ти, хн ^, неш, гл. — Обсох
нути.
Обіськ&ти. См. Обськавати.
Обітбрти. См. Обтирати.
Обітпйдя, ці, ж. Обѣщаніе, обѣтъ. К.
0
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Бай. 132. Давала вона сама собі обітницю
до віку вічнього не розлучатися з чолові
ком. Г. Барв. 141.
Обітріти, рію, еш, гл. = Обвітріти.
Станьмо тутечка підождімо,' поки сонце
обітріе. Дума. Що воно таке, Архипе,
обітріе?..— Се як вітром перейде під час
ісходу сонця, от сонце і обітріе. К. И сто
рін возе. Руси. І. 341.
Обітря, ря, с .= 0 б в іт р я (Квітки) иа-.
пували пахощами обітря. Мир. ХРВ. 61.
Обітйти, тн^, неш, гл.=О бтяти. Вона
мені молодому кучерики обітяла. Грин. III.
629.
Обіхідка, ки, ж. 1) Обиходъ, текуіцій расходъ. Та є трохи, що треба на
обіхідку.' Зміев. у 2) Хата безъ огорожи.
О біхідливий, а. ѳ. Обходительный.
Вона обіходлива
з народом. Г. Барв. 132.
0
Обіхідність, ности, ж. Обиходъ, по
требность. В мене е хліба на мою обіхід
ність.
Обіхідчастай, а , е. Неогороженный.
Мнж. 187. Хат а зробилась обіхідчаста.
Стор І. 26.
Обіхбдити, дж у, диш, сов. в. обійтй,
ЙД^, дѳш, гл. 1) Обходить, обойти. Обійди,
серденько моє, по за вишневим садочком.
Мет. 60. Я ж т ії річеньки та кругом
обійшла. Чуб. У. 539 2) Объ одеждѣ:
сходиться. См. Обходити.
Обіхбдитися, дж уся, дишся, сов. в.
обійтйся, д^ся, дешся, гл. 1) Обходиться,
обойтись, довольствоваться. Як є гроші—
розійдуться, а як нема - обійдеться. НВолын. у. Обійдеться Великдень без гречаної
паски. Ном. № 5201. 2)—з ким. Обходить
ся, обращаться съ кѣмъ. Свати дуже
гарно з нами обіходилися.
Обіцйнка, ки, ж. Обѣіцаніе. Обіцянка—
цяцянка, а дурневі радість. Ном.
Обіцйти, цйю, еш, гл. Обѣщать. Дучче
не обіцяти, як слова не держати. Ном.
№ 10677. Ой ніхто ж не винен, іно рідная
мати, ой бо вона обіцяла за мене дати.
Чуб. У. 231. *
Обіцйтися, цйю ся, ешся, гл. Обѣщаться. Він мені обіцявся теличку, та хоч би
свинку дав. Харьк. Обіцявся всім друзюкам
по перстінку дати. Лукаш. 94.
ббіч, нар. 1) Въ стороні; 2)=Побіч.
Обіщйти(ся), щйю(ся), еш(ся), гл. Обі
цяти, ся..
Об’їдйти, дйю,* еш, сов. н. об’їсти, їм,
ЇСЙ, гл. Объѣдать, объѣсть.
Об’їдйтися, д&юся, ешся, сов. в. об’їс-
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Об’ізджати— Обкопуватися.

тгися, їмся, їсйся, гл. Объѣдаться, объѣсться.
Об’їздж йти, дж&ю, еш, сов. в. об'ї
х а ти , Ід у, дѳш, гл. Объѣзжать, объѣхать.
Хт о просто їде, той дома ночує, а хто
об'їзжає, той в лісі блукає. Ном. № 11404.
Об’їзд, ду, м. Объѣздъ. Як поїде на
об'їзду то сьогодня дома буде, а як поїде
навпростець — і завтра не буде. Ном.
№ 11407.
Об’їздити, дж у, диш, гл. Объѣздить,
изъѣздить.
Об’їздйти, дж^, дйш, гл .= 0б’їзджати.
Об’їмйнка, ки, а/с.^Обіймання. Ум.
Об’їманочка. Минулися напоєчки та й
об'їманочки, лише, ді, мя не минули тяжкі
здиханочки. Гол. II. 419.
Об’їсти, ся. См. Об’їдати, ся.
Об’їхати. См. Об’їзджати.
Обкйдлсувати, дж^ю, еш, сов. в. обкадйти, дж^, диш, гл. Кадить, покадить
вокругъ чего. Желех.
Обкйкати, каю, єш, гл. Дѣтск. Зама
рать, опачкать испражненіями.
Обкйкатися, каюся, ешся, гл. Дѣтск.
Омараться, опачкаться испражненіями.
Обкалйтн, лйю, еш, гл. 1) Испачкать,
опачкать. 2) Опачкать испражненіями.
Обкалйтися, лйюся, ешся, гл. 1) Ис
пачкаться, опачкаться. 2) Опачкаться исцражненіями. Дитина сидить у запічку—
обкалялась. Драг. 14.
Обк&пати. См. Обкапувати.
Обкапувати, пую. еш, сов. в. обка
пати, паю, еш, гл. Окапывать, окапать,
закапать. Обкапали таки мені юпку свіч
кою на Страстях. Харьк.
Обкв&цятися, цяюся, ешся, гл. Ис
пачкаться. Обквацявся як порося. Вх. Зн. 24.
Обквітчйти, чйю, еш, гл. 1) Убрать
цвѣтами, надѣть вѣнокъ. М и б ї ї (дів1'
чину).... калиною обквічали. Нп.
I. Обкидйти, дйю, еш, сов. в. обки
дати, даю, еш, гл. 1) Обкидывать, обки
дать. 2) Забрасывать забросать. Обкидали
мене болотом. 3) Обметывать, обметать.
Обкидай комір заполоччу.
II. Обкидйти, дйю, еш, сов. в. обкйнути, ну, неш, гл. Откидать, откинуть.
Обкинь сніг коло кошари, гцоб можна було
випустить овечки на двір. Васильк. у.
Обкидатися, дйюся, ешся, сов. в. обкйдатися, даюся, ешся, и . Откидывать,
откидать отъ себя. Діла не обкидаєшся.
Столько дЬла, что не. ѵспѣешь всего сдѣлать. Мир. Пов. I. 128.

Обкип&ти, п&ю, еш, сов. в. обкипіти,
плю, пйш, гл.— крбв’ю. Покрываться, по
крыться кровью. Нагайка-дротянка з кілка
не звисає, моє біле тіло кров'ю обкипає.
Чуб. У. 621. Що наша копійка? Кров'ю
обкипіла. МВ. (О. 1862. III. 77).
Обкисйти, с&ю, еш, сов. в. обкйснути,
ну, неш, гл. Сильно обмокать, обмокнуть.
Рибалка обмокне, обкисне. Мнж. 172.
Обкілювйти, люю, еш, гл. Задѣлать,
забрать стѣну вертикально поставленными
жердями, сдѣлать стѣну изъ такихъ жер
дей. Каменец, у.
Обкіски, ків, л. мн. Праздникъ по
окончаніи косьбы. Галиц.
Обкіт, коту, м. Время рожденія овецъ.
Александров, у. О. 1862. У. Кух. 32.
Обклйд, ду, лг. Дифтеритъ.
Обкладёти, дйю, еш, сов. в. обклёсти,
клад^, дёш, гл. Обкладывать, обложить.
Обкладётися, дйюся, ешся, сов. в.
обіклёстися, обкладуся, дёшся, гл. 1)
Обкладываться, обложиться. 2) Ложиться,
лечь спать. Обіклались ото еже люде й
спать, а в моєї хазяйки юрить світло.
Грин. І. 60.
Обкладкй, док, ж. лш.=Обклад. Харьк.
Обклёсти, д^, дёш, гл.=Обікласти.
Обклёіти. См. Обклеювати.
Обклёювати, клёюю, еш, сов. в. обклёіти, клёю, їш, гл. Обклеивать, об
клеить.
Обковувати, вую, еш, сов. в. обкувёти, кую, ёш, гл. 1) Оковывать, оковать
кусокъ металла, обдѣлать ковкою. Я йспо
(залізо) сам буду на горен класти, а ва
тільки молотом обковуйте. Чуб. II. 239.
2) Оковывать, оковать Общвали себе зо
лотом. Левиц. I 299. 3) Куковать, поку
ковать вокругъ чего. Нехай соловейко гніздо
в'є, а сива зозуленька обкує. Нп.
Обкбнати, наю, еш, гл. Остричь (овцѵ)Мнж. 182.
Обколупёти. См. Обколупувати.
Обколупувати, пую, еш, сов. в. об
колупёти, пйю, еш, гл. Облупливать, об
лупить, обковыривать, обковырять. Зане
хаяні і обколупані негодою будинки-кам'яниці. К. (О. 1861. II. 233).
Обкопёти, ся. См. Обкопувати, ся.
Обкопувати, пую, еш, сов. в. обко
пёти, паю, еш, гл. Окапывать, окопать. З
неділі будемо леваду обкопувати. Харьк.
Обкопуватися, пуюся, ешся, сов. в.
обкопётися, пёюся, ешся, гл. Окапывать
ся, окопаться.

Обкорити— Облатати.
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Обкорити, рю, риш, м.=Обкорувати.

Вх. Зн. 42.

Обкорувйти, рую, еш, гл. Очистить
ОТЪ коры (дерево). Обкорувати колоду. Рк.
ЛевицОбкосйти. См. Обкошувати.
Обкосйтися, п ф я , сишся, гл. Окон
чить косьбу.
Обкбшувати, шую, еш, сов. в. обко
сйти шУ* сиш, гл. Скашивать, скосить
докругъ. Траву коси, а пеньки обкошуй.
Обкотйти, кочу, тиш, и .— отйру. По
заботиться о стадѣ овецъ во время ягненія. Обкотили отару, постриг >
\щ тепер
гцитаютъ старих особе, а ягнята особе. О.
1862. У. Кух. 33.
Обкрадйти, дйю, еш, сов. в. обкрйсти
и обікрйсти, крйду, деш, гл. Обворовы
вать, обворовать, обокрасть. В тім лісі
жили розбійники і давно нахвалялись
батька її обікрасти. Рудч. Ск. І. 202.
Обкрутйти, ся. См- Обкручувати, ся.
Обкрутнути, ся. См. Обкручувати, ся.
Обкручувати, чую, еш, сов. в. обкру
тйти, чу, тиш. одн. в. обкрутнути,
ну, нбш, гл. Окручивать, окрутить, окрутнѵть яокругь чего, обвертывать,^обвернуть,
обмотать, кругомъ обвязать. Ного вхопив
страгитш камінь Крутько (на дніпрових
порогах) й обкрутив кругом себе. Левиц.
Нов. 351. Показуючи застромлену в р у 
каві голку, обкргучену ниткою. Стор. І. 185.
Обкручуватися, чуюся, ешся, сов. в.
обкрутитися, чуся, тишся, одн. в. об
крутнутися, нУся, нбшся, гл. 1) Окру
чиваться, окрутиться вокругъ чего, кру
житься. Танцюючи, вони разів двадцять об
крутяться по покоях. Ком. І. 27. 2) Об
матываться, обмотаться чѣмъ.
Обкувйти. См. Обковувати.
Обкурйти, ся. См. Обкурювати, ся.
Обкурювати, рюю, еш, сов. в. обку
рйти, рю, риш, гл. Окуривать, окурить.
Чою ж він не при собі? Хиба обкурили або
обпоїли чим вражі дочки? Мир. Иов. І. 163.
Обкурюватися, рююся, ешся, сов. в.
обкуритися, рюся, ришся, гл. Окуривать
ся, оку риться. Обсіявся маком свяченим,
обкурився ладаном. Рудч. Ск. II. 31.
Обкусйти. См. Обкушувати.
Обкатати. См. Обкутувати.
Обкатувати, тую, еш, сов. в. обку
тати, таю, еш, гл. Окутывать, окутать,
плотно завернуть. Рудч. Ск. І. 193.
Обкушувати, шую, еш, сов, в. обку
сати, сйю, еш, гл. Обкусывать, обкусать.

Облав, ву, м. 1)=Облава. 2) Облава,
Вх. Зн. 42.
Обл&ва, ви, ж. Толпа, окружающая
что-либо. Поперед себе вражих ляхів обла*
вою пруть. Нп. Ходить по хатах, а жінки
облавою його обступили. Г. Барв. 325.
Облавок, вка, ле. Борть (судна). Тоїді козаки у каюки скакали, тую галеру за
мальавані облавки брали та на пристань
стягали. АД. І. 218.
Облавом, нар. Сплошной массой. Як
почало роставати, то вода йшла рівчачка*
ми, а тепер, як дуже ростало,— йде обла
вом. Волч. у.
Облйгодити, джу, диш, гл. 1) Попра
вить, починить. 2) Приготовить. Вже й
сани облагодив, а снігу й досі нема.
Облагодитися, джуся, дишся, гл.
Устроиться; поправить, починить. Повітка
похилилась на бік, покрівля світиться,
стріхи обсмикані, огорожа сиплеться. Нема
за що облагодитися московці. Левиц. І. 57,
Облйда, ди, ж. Недвижимое имущество,
имѣніе. Жити на своїй обладг.
Обл&дувати, дую, еш, гл. Владѣть,
обладать. МВ. І. 137. М ій брат буде обладувати полем. Рк. Левиц. Володимир
князь царством всім обладгує. Драг. 249.
Обладувйти, дУю, еш, гл. Приготовить,
снарядить. Обладували вози в дорогу.
Облаз, зу, м. Стремнина, крутизна,
обрывистая скала, обрывъ. Угор. Шух. 1.79.
Обл&зити, ясу, зиш, сов. в. облізти,
зу, зѳш, гл. 1) Облѣзать, облѣзть, слѣзать,
слѣзть. Чогось шерсть на собаці облізла.
2) Лупиться, облупиться. Рудч. Ск. II. 53.
Од сонця шкура на носі облазить. Харьк.
Облазнйти, ню, нйш, гл. Одурачить,
оставить вь дуракахь. Вх. Уг. 254.
Облак, ка, м. 1)=Оболок 1. У гор,
2)=0болок 2. Вилетів він трохи, не під самі
облаки. Грин. II. 12— 13. Ум. Облачок. Гол.
III. 409. Сам сідаєт під облачок, меч сі
кладе на столичок. Гол. 1. 172.
Облам&ти, мйю, еш, гл. Обломить. Як
сів комар на маковці, ввесь мак обламав.
Чуб. III. 173.
Облйпати. См. Облапувати.
Облапування, ня, с. Ощупываніе.
Обл&пувати, пую, еш, сов. в. облй*
пати, паю, еш, гл. Ощупывать, ощупать.
Став він облапувати (круг себе). Мнж.
130. Треба тебе скрізь облапати, бо мені
здається, що гроші в тебе.
Облат&ти, ся. См- Облатувати, ся.
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Облатування, ня, с. Чинка чьей-либо
одежды.
Обл&тувати, тую, еш, сов. в. облата
ти, т&ю, еш, іл. 1) Класть, положить за
платы, починять, починить, положивъ за
плату. 2)—кого. Постоянно чинить чьюлибо одежду, починить чьи-либо одежду и
бѣлье (все), положить заплаты на чьи-либо
одежду и бѣлье. Нема кому ні обіпрать,
ні облатать — треба женитися. Ном.
№ 8845. Та їх (діти) треба обшить, тре
ба й облатать. Мил. 222. 3) Дѣлать срубъ
въ колодцѣ? обгородить лотами? Ой у полі
криниченька та й облатаная. Чуб. V.
911. 4) Облатати боки. Отколотить. Мене
виганяють, кийом боки облатають. Грин.
III. 159.
Облатуватися, туюся, ешся, сов. в.
облат&тися, т&юся, ешся, гл. Чинить, по
чинить свою одежду, бѣлье. Попереду було
мене обминає, знать соромиться свою дрантя; а як облатався, обшився, став на
панка схожий, пюді почав до мене підсту
пати. Левиц. І. 143.
* СІблачок, чка, м. Ум. оть облак.
Обл&яти, л&ю, еш, гл. Разругать.
Обл&ятися, л&юся, ешся, гл. Разру
гаться. В ін облаявся зо всгми. Васильк. у.
Облбжати, жу, жиш, гл. Пролежать
дольше чѣмъ слѣдуетъ. Як облежит лен,
то насіня облетит. Вх. Лем. 441.
Облвкшйти, ш^, шиш, гл. Облегчить.
Желех.
Облбсливий, а, ѳ. Льстивый. Там та
кий хитрий та облесливий чоловік, гцо
лестками і душу з тебе вийме. Берд. у.
Лащився мов облеслива собака. Полт.
Облесливість, вости, ж. Льстивость.
Желех.
Облбсливо, нар. Льстиво. Ласкаво та
облесливо говорила з ним. Левид. Пов. 263.
Облбсний, а, е=Облесливий. Мнж.
187. Подобалась вона Люборацькій, бо об
лесна була. Св. Л. 83.
Облбсник, ка, м. Льстецъ.
Облесність, ности, ж . —Облесливість.
Желех.
Облбсно, шр.=Облесливо.
Облестйти. См. Облещувати.
Облетіти, леч^, тйш, гл. 1) Облетѣть
(вокругъ); переносно: быстро обѣжать. Мов
сизая юпубонька село облетіла. ПІевч. 2)
Обсыпаться. Щось ї ї (грушу) трусить:
вже грушки обсипались і лисия облетіло.
РудЧ. Ск. І. 66.

Облѳчй, ч^, чбш, гл. Надѣть. Облечу
я окупай. Вх- Лем. 441.
Облбщувати, щую, еш, сов. в. обле
стйти, щ^, стиш, гл. Льстить, прельщать,
прельстить.
Облив&льник, ка, м. Парень, обли
ваю щій водой въ обливаний понеділок.Желех.
Облйваний понеділок. Нонедѣльникъ
праздника Пасхи, когда- суіцествуетъ обы
чай обливать другъ друга водой. Желех.
Облив&ння, ня, с. Обливаніе.
Облив&ти, в&ю, еш, сов. в. облйти,
обіллю, ллєш, гл. Обливать, облить. Як
згадаю миленькою, обливають сльози. Чуб
V. 327.
Обливатися, в&юся, ешся, сов. в. об
литися, обіллюся, ллєшся, гл. Обливать
ся, облиться. Там дівчина та полощетмя,
полощеться, обливається. Мет. 118
Облйгати. См. Облигувати.
Облйгувати, гую, еш, сов. в. облй
гати, гаю, еш, гл. Обманывать, обмануть.
Хто більш і не облигує нашого братчика,
як не ця жндова. Лохв. у. А це вже облигав йою. Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Облиз&ти, ся. См. Облизувати, ся.
бблизень, зня, м. Первоначально: облизываніе себя. Ззісти облизня говорилось
сперва о собакѣ: разсчитывала получить
ѣду, но ничего не получила, лишь облиза
лась. Отсюда уже о людяхъ: піймати, вхо
пити, ззісти облизня. Получить отказъ, потерпѣть неудачу. Котл. НП. 352. Ріпиця,
як пюй цуцик, вхопивши облизня... Сим.
231. От же той жевжик піймав у вас
облизня: мов тертого хріну понюхав. Харьк.
у. Дати бблизня. Отказать кому. См. Обли
зуватися.
Облйзування, ня, с. Облизываніе.
Облйзувати, зую, еш, сов. в. облиза
ти, ж^,’ жеш, гл. Облизывать, облизать.
ОблизАти макогін. ІІотерпѣть неудачу. Св.
Л. 240.
Облйзуватися, зуюся, ешся, сов. в.
облизатися, ж^ся, жешся, гл. Облизывать
ся, облизаться. Собака облизується: мабуть
щось украв уже та ззів. Харьк. Потоцький притулився в куточку і слуха (собі
хвалу),—але? облизується,—такъ пріятно
ему было слышать похвалы собственной
особѣ. Стор. I. 188. Усі їдять, а він тільки
облизується—первоначально о собакѣ, а
затѣмъ и о людяхъ и не только о ѣдѣ,
а о всякомъ положеній, при которомъ ктолибо не можетъ получить желаемаго и
имѣющагося у другихъ. Йому доверюсь

Облинути—Обломитися.
тільки облизатися, бачивши, як той купив
собі землю. Отсюда— бблизня піймати. (См.).
Облйн^ти, ну, нош, іл. Облетѣть.
Облипати, пйю, еш,сов. в. обл й п (н у).
*я, ну, нош. гл. Облипать, облипнуть.
Одежа коло вас облипла. Котл. Ен.
Облйтн, ся. См. Обливати, ся.
Облихослбвити, влю, виш, гл. Очер*
нить, обнести, озлословить. Та бодай їх
путь заклекотіла, як вони мене отак об•
лихословили, хто пою зна за віщо і про
що. Бо годух. у.
Облйччя, чя, с. Липо. Прийняв він
(янголь) на себе обличчя пара. Рудч. Ск.
II. 160. На обличчя був препоганий.
Облйпшти, шу, шиш, гл. Оставить,
бросить. Ні вже, облиште з кожухом, те
пер шити ніколи: треба молотити. Кобел.
у. Облиш уже, не займай його. Константиногр. у. Жене облишила любая дівчина.
Чуб. V 107.
Облйпштися, шуся, ШИШСЯ, гл. Не
стать, не хватить. Сновигає, вже й одеоюі
й харчу облишився. О. 1862. VI. 54. У
його вода мабуть скоро облишиться.
Валк. у.
Обліг, логу, м. Давно непаханное
поле. А в моєї родини пшенииі ланами, в
мене молодої лежить облогами. Гол. І. 239.
Ой куди були ярії пшениці, тепер туди
облоги. Чуб. V. 468. См. Обліжок. Упав сні
жок на обліжок. Чуб. V 401.
Обліжний, а, ѳ. 1)=Облоговий 1.
2)=Облоговий 2. Обліжна хороба; обліж
ний дощ.
Обліжбк, ЖК&, м. Ум. оть обліг.
Облізкбвий, а, е=О бапольний. Облгзкові дошки. Кобел. у.
Облізок, зка, .м.=Обгшолок. Кобел. у
Облізти. См. Облазити.
Об л ій , лбю , м. Протая б іл ій , покрытый
водою снѣгъ.
Облікувйти, к^ю, еш, іл. Признать,
счесть. Його ні за що мають, облікували
за ледащо. Васильк. у. Його ще за панів
усе село облікувало за всьогосвітньою злодія.
Васильк у.
О блім ок, м ка, иг. У гребенщиковъ:
нижняя часть рога отъ основанія его. Вас.
іоЗ.

Обліпйти. См. Обліплювати.
- Обліплювання, н я » с• Облѣпливаніе,
пЛК^’ оклевван^е’ оклейка.
Обліплювати, плюю, еш, сов. в. об
ліпити, плю, пиш, гл. 1) Облѣплять, обпить* оклеивать, оклѣить. 2) Тѣсио окру
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жать, окружить, обсѣсть. Дівчата та мо*
лодиці обліпили. Левиц. ПЙО. І. 486.
Облітйти,в тйю, еш, гл. Облетать, об*
летѣть. Я ж би тую Україну кругом, об*
літала.
> Чуб. .V. 5. 4
Облітку, нар. Лѣтомъ. Це було саме
облітку. Харьк.
Облічйти, ч^, чиш, *.*. Счесть, со
считать. Облічив усе добро.
Облічитися, ч ^ся, чишся, гл. Сдѣлать
разсчетъ. Пиву гуляв цілий тиждень а як
облічився з шинкарем, то й нічим за*
платити.
Облбга, ги, ж. 1) Осада. Наливайком
козаки з облоги визволились. К. ЦН. ЗОу,
2) Каждое изъ наклонно идущихъ бревенъ,
изъ которыхъ сдѣланъ желобъ для спус^
канія срубленныхъ деревьевъ съ горы,
См. Ризи. Шух. I. 179. 3) мн. облбги^
Оконная рама. Вх. Зн. 42.
Облоговйй, й, 6. 1) Относящійся кг
непаханномѵ полю. Облогове сіно. 2) Повее*
мѣстный. Облогова хороба на дітей— скрізь
мруть. О дождѣ: обложной, затяжной.
Облоговий дощ. Мнж. 148.
Облогувйти, г^ю, еш, гл. О нолѣ: ле*
жать невоздѣланнымъ. Третє літо вже оці
дві десятині облогують. Харьк.
Обложбнедь, нця, м. Осажденный.
Обложити, ж ^, жиш, гл. 1)—Обікластв*
Пан обложив біля себе роботників. Грин.
І. 217. 2) Уложить (спать). Я обложив її
з дітьми, — було це уночі. Новомоск. у,
3) Обложить, осадить. Ой ні, не татари,—
християнська сила, мов хмарами ірімучпмц
табор обложила. К. Досв. 7. 4) безл. Його
обложило. У него распухла шея—при диф
териті, а также при заушнидѣ. Екатериной
славск. г.
Обложйтися, ж уся, жишея, ш. 1)=;
Обік ластися 1. Стань, каже, серед церкви,
обложись вальками і возьми з собою тор
бинку груш. Рудч. Ск. II. 29. Зеленіли то
там, то там, обложившись полями, хутірьскі сади. Мир. ХРВ. 8. 2) Окружить
себя. Обложився дітьми, як дід онучами.
Ном № 9185.
Облбки, ків, м. лш.—Оболоки. Буй
ний вітер, розгонь хмари, облоки очисть.
Чуб. V. 2. Сидить Господь Ісус Христос
на святих облоках. Грин. III. 148.
Облоийти, млю, лиш, гл. Обломать,
сломать. М ій кінь стані не простоїть, моя
зброя кілка не обломить. Чуб. V. 151.
Обломйтися, млюся, ми шея, гл. Обло<
миться, сломаться. Вісь обломилась. К. І 48
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Облбпатйѳа, паюся, ешся, гл. Обо
жраться.
Облуд, да, м. Названіе злого духа.
Чуб. I. 191.
Облуда, ди, ж. 1) Лицемѣріе, при
творство, обманъ. Хто облудов віддихає, най
нггди щастя не має. Гол. I. 299. 2) об.
Лицемѣръ, лицемѣрка, притворщикъ, при
творщица. Гадалам ся, мій миленький,
втопити, щоб з тобою, облудою не жити.
Гол. І. 282. Ой не жаль же мі того вина
й медуу же 'м пив, ой но мі жаль, же 'м
з облудов оженив. Гол. IV. 207. 3) Призракъ; обманный видъ; только видъ внѣшній, а въ дѣйствительности того, что долж
но быть, нѣтъ. Мнж. 187. Тремтів, як на
дереві облуда. Полт. Облуда одна стоїть,
а яка хата хороша була. Екатериносл. г.
Літав до однієї жінки змій, та так її
перевів, шо тілько одна у неї чоловіча об*
луда. Мнж. 9. Ум. Облудка.
ОблУдка, ки, ж. 1) Ум. отъ облуда.
2) Оболочка верхняя, кожица (напр., ябло
ка). Як положиш кислиию у піч спектись,
тх> шкура їй репне. У всякій кислиці у
середині є сік і воздух; од тепла сік закипа і з його робиться пара, й воздух роз
дається.... і вони розривають облудку. Дещо.
Облудний, а, ѳ. Лицемѣрный, при
творный. Який тепер світ облудний. Чуб.
V. 4. Облудна мова.
Облудник, ка, м. Лицемѣръ, при
творщикъ.
Облудниця, ці, ж. Лицемѣрка. при
творщица.
Облудність, ности. ж. Лицемѣріе, при
творство.
ОблУдно, нар. Лицемѣрно, притворно.
Облизати, 8аю, еш, гл. Ошелушить.
Облук, ка, м. І) Согнутый пруть, дуга
(отдѣльно и какъ часть снарядовъ). ПІух.
I. 224, 225. 2) Лука сѣдла. Шух. 1. 252.
Облуп&ти, ся. См. Облупувати, ся.
Облупити, ся. См. Облуплювати, ся.
О блуплений, а, ѳ. Ободранный. Знйють як облупленого (кого). Превосходно зна
ють, насквозь видятъ. Мнж. 168.
Облуплювати, плюю, еш, сов. в. об
лупити, шло, пиш, гл. 1) Обдирать, обо
драть, очистить, снять кожу, шелуху. Дав
яєчко та гце й облупи..Ном. № 2700. Йому
облупи та ще і в рот положи. Ном. Л® 2700.
Бодай вас луп облупив. Харьк. г. 2) Обо
брать, ограбить.
Облуплюватися, лююся, ешея, сов. в.
облупйтися, плюся, пишея, гл. Обди

раться, ободраться, облупиться, обвалиться.
Х ат и не обмаже: облупиться, обсиплеться.
Г. Барв. 224.
Облупувати, пую, еш, сов. в. облупйти/ п&ю, еш, гл. Обковыривать, обко
вырять, отрывать, отбивать, отбить обмаз
ку. Щоб не облупувало дощ/ем огради, за
лізом покрили. Харьк. г. Облупала стіну,—
буду знову мазати, бо погано було. Харьк.
ОблУпуватися, пуюся, ешся, сов. в.
облупйтися, пйюся, ешся, гл. Объ обмазкѣ: отставъ, отпадать, отпасть. Стіна облупалася.
Облюбйти, блю, биш, гл. Полюбить.
Ой як би я учинив зраду над тобою,
коль я собі облюбив тебе ще змолоду.
Гол. II. 413.
Облюдніти, нію, еш, гл.=Вилюдніти.
Лубен, у.
Обляг&ти, гйю, еш, сов. в. облягтй,
лйж у, экѳш, гл. 1) Ложиться, лечь, рас
положиться вокругь. Облягли собаки кру
гом стерва. 2) Окружать, окружить. Ой
уже ж паті славні запорожці та й неве
селі стали: ой облягли гху облягли москалі
та всіма сторонами. ЗОЮР. II. 256. 3)
Осаждать, осадить. Турки, татари брами
облягли і вже патриарсі голову з плеч
зняли. Чуб. І. 160. 4) Ложиться, лечь,
улечься. Люде саме облягли— поснули кріпко,
не достукаєшся. Г. Барв. 99. Вороженькг
спать обляжуть,— піду погуляю. Чуб. 5.
557. 5) Только сов. в. Слечь. Обліг мій
братчик, лежить. 6) О ночи: наступать,
наступить. Як облягла ніч,— він і виїхав
Мнж. 31. Отто йдуть та йдуть, і об
лягла їх ніч,—т. е. застигла ихъ ночь.
Мнж. 42.
Обляги, гів, м. мн. Время, когда ло
жатся спать. Як бачилась, так і бачуся
з Павлусем в старечі обляги. Г. Барв. 233.
Облйгма, облйгома, нар. Въто время,
когда ложатся спать. А вона вернулась
уже додому дуже обляюма, а на другий
день і захворіла. Кобел, у.
Облягтй. См. Облягати.
Облягтйся, лйжуся, жѳшея, гл. Лечь
(спать). Як вернулась, гуже батько й мати
обляглися. Г. Барв. 236.
Облямівка, Би, ж. Кайма, обшивка.
Вас. 155.
Облймка, ки, ж.= Облямівка. Вх.
Лем. 441.
Облямбвувати, вую, еш, сов. в. облямув&ти, мУю, еш, м. Окаймлять, окай
мить. КС. 1893. XII. 449. Лице кругом
9

Облямуватися—ООмахорити.
кучерявою білою чуприною та
бородою. Г. Барв 251.
О бл ям увати ся, м^юся, ешся, гл. Окайм
л я т ь с я . Облямувалось берегами широт озеро.
Щог. Сл. 102.
Облйпати, ся. См. Обляпувати, ся.
Облапувати, пую, еш, сов. в. обли
пати, паю, еш, гл. Забрызгивать, забрыз
гать крупными большими брызгами.
О блапуватися, пую ся, ешся, сов. в.
облйпатися, паюся, ешся, гл. Обрызги
ваться, обрызгаться большими, крупными
брызгами.
Облйскати, каю, еш, гл.= 0 6 ляп а ти.
Я так обляскала у віск запаску. Кролев. у.
облямоване
хвилястою

Облячй, л й ж у,

жѳш,

гл.—Облягти

Желех
Облйшити, ся. См. Обляшувати, ся.
Облйшувати, шую, еш, сов. в. облй
шити, шу, шиш, гл. Ополячивать, оиоля*
чить. Ти кажеш, що жінка мене обляишла. К- ЧР. 217.
Облйшуватися, шуюся, ешся, сов в.
облйшитися, шуся, шишея, гл Ополя
чиваться, ополячиться
Обміздти, ся. См. Обмаэувати. ся.
Обм&зувати, зую, еш, сов. в. обмйвати, мйжу, жѳш. гл. 1) Обмазывать, обма
зать. Замісила глину, полізла в піч, обчис
тила, обмазала Рудч. Ск. И. 56 2) Пач
кать, вы пачкать.
Обмазуватися, зуюся, ешся, сов. в.
обм&затися, ж уся, жѳшся, гл. I) Быть
обма шиаемммъ, обмазаыиымъ. Поки ще
та гата обмажеться до щгаю, то її тричи
дощі обполощуть. Небо сірими хмарами
обмазалось,— т. с. .покрылось. Мир. ХРВ
60 2) Выпачкипаться, выпачкаться.
Обмйіти. См Обмаювати.
Обѵакогбнити, ню, ниш, гл.=Обмакотирити. Добре обмикоюнили дитину—
неначе бритвою. Харьк.
Обмакотйжити, жу, жиш, гл.=0бма*
котирити. Харьк. у. Слов. Д. Эварн.
Обмакотйрити, рю, риш, гл. Остричь
очень низко при самомъ тѣлѣ. Оце обмакотирилгі хлопця, що й тіло світиться
Харьк. у
Обм&лкувато, нар.=Обмаль. Та воно
таки бач сього борошна обмалкувато буде,
нічого вже тут казати. Носомоск. у.
Обмаль, нар. Маловато. Пшениці у нас
тепер обмаль, не вродила. Павлогр. у.
Обмальовувати, вую, еш, сой. в. обма
лювати, люю, еш, гл. Окрашивать, окра
сить, расписывать, расписать красками.

17

Труну збудувати ще й обмалювати Чуб.
ГИ 155. 2) Обрисовывать, обрисовать.
Обмальбвуватися, вуюся, ещся, сов. в.
обмалюватися, лююся, ешся. гл. 1) Быть
окрашиваемымъ, расписаннымъ (красками).
2) Обрисовываться, обрисоваться. Богиня
Сонце (в колядках) обмальовується такими
блискучими фарбами Девиц. Світ 10.
Об м&на, ни, ж. 1) Обманъ, надува
тельство. Як будеш посилати обманою, то
будеш в сирій землі пропадати. Грин. ПІ.
237. Це вже світова обмана та й годі:
учора осьмушечка була півкопи, а сьо
годні три гривні. Лебед. у. 2) об. Обманщнкъ, обманщица. Дівчино-рибчино, яка ж
ти обмана! Грин III. 209 Ум Обмінонька.
Обманити См. Обманювати.
Обмінний, а, ѳ. Обманный, обманчи
вый, лживый. Смерте ж моя возбранная%
ой яка ж ти обманная,— чом ти мене не
звістила, як до мене приходила? Грин
III. 144.
Обмінник, ка, м Обманщикъ. А ти
зрадник, ти обманиш і тиеь мя обманив
Чуб.
Офмінниця, ці, ж. Обманщица
Обмінювати, нюю, еш, сов. в обма
нити, ню, ниш, гл. Обманывать, обма
нуть. Оттак наші сіромахи жидів дбманюють. виніс сім мішків із погріба глини
та шажка й лгуп! Ном. № 10595 На
талка обманювала вас, коли казала, що ви
ш не рівня. Котл. НП. 355.
Обмарити, рю, риш, гл. Произвести
галлюцинацію, обмануть, обморочить. Зда
валося шкапа, аж ослін!— аже ж обмарило.
Це він не приходив і а так мене щось обма
рило. Лебед. у. Блукаю в лісі: відкіля не
вгшду, знову на те ж місце, неначе не
чиста сила обмарила мене. Канев. у.
Обміслити, лю, лиш и обмасльбнити, ню, ниш, гл. Обмаслить, помаслить.
Обмастити. См. Обмащувати.
Обміх, ху, м. Обхватъ. Дуби утовшки
на обмах. Харьк. у.
Обміхало, ла, с. Опахало, которымъ
отгонлютъ мухъ. Сторожъ бахчи иронично
о себѣ: На баштані стій обмахалом цглісінький день: птиця клює. дітвора краде.
Лебед*.' у.
О бмахлярувіти, р^ю, еш, гл. Обмошенничать.
Обмахнути, ся. См. Обмахувати, ся.
Обмахорити, рю, риш, гл.=Обмахлярувати Він мене зовсім обмахорив Кіев.
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Обмахувати— Обмінити.

Обмйхувати, хую, еш, сов. в обмах
нути, нУ, нёш. гл. Обмахивать, обмах
нуть, смахнуть.
Обмахуватися, хую ся, ешся, сов с.
обмахнутися, нУся, нёшоя, гл. Обмахи
ваться, обмахнуться, отмахнуться. Обма
хувався, оборонявся руками. Левин Пов
165.
Обмйцати, ся. См. Обмацувати, сяОбмацки, нар. Ощупью.
Обмйцування, ня, с. Ощупываніе.
Обмйцувати, цую, еш, сов. в. обма
цати, цаю, еш, гл. Ощупывать, ощупать
Драг. 48. В ін обматв її скрізь.
Обмйцуватися, цуюся, ешся, сов. в.
обмацатися, цаюся, ешся, гл. Ощупывать, ощупать себя или вокругъ себя. Обмацавсь— шило коло мене. Грин. II. 336.
Обмащувати, щую, еш, сов. в. обма
стити, т У стйш, гл. 1) Обмасливать, об
маслить, обсаливать, обсалить. 2) Обмазы
вать, обмазать глиной. Піч до неї і гово
рить. „Дівко, дівко, обмасти менеҐ Чѵб
II. 67.
Обмйювати, мйюю, еш, сов. в. обмаїти,
мйюїш, гл. Украсить зеленью. (Од кле
чання) в хаті стало як у садочку: і зе
лено, і запашно... Отак обмаївши, раділа
стара, позираючи на прибрану хату. Св
Л. 273.
Обмежити. См Обмежувати.
Обмёжувати, жую, еш, сов. в. обме
ж ити, жу, жиш, гл. Проводить, провести
межу вокругъ, обмежевать, ограничивать,
ограничить.
Обмерэйти, зйю, еш, сов. в. обмёрзти,
вну. нѳш, гл. Обмерзать, обмерзнуть. Прийде
марсць, то обмерзне старцю палець. Ном.
.V 413. Сірий вовк тут опинився, обмерз,
забовтався. Греб 385.
Обмёрлий, а, ѳ. Обмершій, впавшій въ
обморокъ. її принесли додому обмерлу. Мир
Пов. І. 171.
Обмертвіти, вію, єш, гл. Лишиться
сознанія, обмереть МВ. II 109
Обмёрти. См Обмірати
Обмёстй. См Обмітати.
Обмётиця, ці , ж. 1) Остатки муки на
жерновахъ и ящикѣ, нокрывающемъ ихъ.
обыкновенно обметаемые. Ухопив як собака
обмётиці. ІІотерпѣлъ неудачу. Ном. Л« 12156.
2) Родъ вышивки. Шух. І 155, 156
Обмивйння, ня, с. Обмываніе, омовеніе. Це обмивання треба зробити по за
ході сонця. Чѵб. І. 123.
Обмивйти, вйю, еш, сов в. обмйти,

мйю, еш, гл. Обмывать, обмыть. Узяв чо
біт, пішов обмивать до ставка. Рудч. Ск.
І. 67. Значить еще: мыть, обмывать кого
либо постоянно, обмыть. Треба (діти) й
обіпрать, треба й обчесать, треба й обмивать. Мил. 222. Жінка обшиє, обмиє,
нагодує, ще й поськає. О. 1862 IV 77.
Обмивйтися, вйюся, ешся, сов. в
обмитися, мйюся, ешся, гл. Обмываться,
обмыться, омываться, омыться.
Обмйла, ли, ж. 1)= Д ом и лка. Обмила
не заплата. Ном Л? 13271. 2) Раст Оме
ла. Шух. I. 18.
Обмилйтися. См. Обмилятися.
Обмилйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
обмилйтися, лю ся, лиш ея, і . і . Ошибаться,
ошибиться. Це він обмилився: треба дві
копійки, а він дав три. Пирят. у. Слу
хайте, тату: у вас, чи пак у мене, буде
синок,— сказала я, обмилившися з радощів.
Г. Барв. 279. Я бачу, що тута добре об
миливсь. Греб. 349.
Обминйти, нйю, еш, сов. в. обминути,
ну, нёш, гл. Обходить, обойти, пропускать,
пропустить Обминає Ганна великі биті
шляхи, іде вона ярами та долинами. Ле
ви ц. І. 62. Кругом тебе живуть воріжень
ки, та нікуди обминути. Мет. 60.
Обминувйти, ную, еш, гл.=Обминути. Ввесь мак обламав, тільки одну да ма
ківку да й обминував. Чуб III 173
Обминути. См. Обминати
Обминутися, нУся, нёшея, гл. Разъѣхаться съ кѣмъ въ дорогѣ
Обмйслити, елю, лиш, гл. Снабдить.
М и тебе і хлібом, і одежою обмислимо
К. ЧР 264. На попа за се козацтво на
рікало . Роковщиною його не обмисляло К.
МБ. X. 3.
Обмйти, ся. См. Обмивати, ся.
Обмйтити, чу, тиш. гл. Обложить та
моженной пошлиной.
Обмівнйй. й, ё. Клеветническій /Ке
лех
Обмівнйк, кй, м. Клеветникъ. /Келех
Обмівнйця, ці, ж\ Клеветница. Желех.
Обміжний, а. ѳ Пограничный, ме
жевой
Обміжок, ж ка, м. Узкая аолоса я 1мли между нивами. Харьк г.
Обміна ни, ак\= В ідм іна Звенигор. у
Обмінйти, ню, ниш, гл. 1) Обмѣнить
Рудч. Ск. II. 130. Хліб обмінити. При сватсвствѣ обрядовый обычай: обмѣнять хлѣбъ
сватовъ на хлѣбъ родителей невѣсты. Г
Барв. 257 Обмінили хліб, а в неділю гг

Обмінок—Обмоскалюватися.
«есілля. Мир. ХРВ. 14. 2) Купить свѣчу
иГиеокви. Свічку обмінить, старцям гро
шенят роздать. Кв. Оце тобі шажок,свічку обміниш Божі Матері. Сим. 179.
З Измѣнить. То Савка раду обмінив. Мкр.
г 00
Обмів об нка, ле.=Відмінок. Рк. Левиц.
Одмінчб, чбти, с.=Відм іича. Рк. Левиц.
Обмінювати, нюю, еш, сов. в. обмі
няти, нйю, ѳш, гл. Обмѣнивать, обмѣнять.
Обмінюватися, нююся, ешся, сов. в.
обм інятися, яЯюся, ешся, гл. Обміниваться, обміняться. Самими писанками
було обмінююсь, як христосуюсь із подру
гами. Г. Барв. 64.
ОбмінЯнпя, ня, с. Обмѣнъ. Павяний
вінець до вінчання, срібний перстінь до об
міняний. Гол IV. 548.
ОбмінЯти, ся См. Обмінювати, ся.
Обміряння, ня, с. Летаргія.
Обмірбти, рбю, еш, сов. в. обмбрти,
обімр^, реш, гл. 1) Обмирать, обмереть;
впадать, впасть въ летаргію. Привели до
неї одну нашу таки бабу, стару престаренезну, що недавно обмірала і на тім
світі була. ЗОЮР. І. 304. 2) Впадать,
впасть въ обморокъ. Як почне пані обмірати та стогнати, та в крик викрику
вати!.. МВ. (О. 1862. III. 60).
Обміркбвувати, вую, еш, сов. в. об
міркувати, к^ю, еш, гл. Обдумывать, об
думать. Вона й зробить гусе, і догледіїть
усього, і обміркує все. МВ. II. 19.
Обміркуватися, к^юся, ешся, гл. Разсудить, обсудить, размыслить. Обміркуйся
гаразд. МВ II 112.
Обмірок, рка, м. Недозрѣвшее, засох
шее зерно. См Замірок.
ОбмірЯти, рЯю, еш, сов. в. обміряг
ти, ряю, еш, гл. 1) Измѣрять, измѣрить.
2) Обмѣривать, обмірить.
Обмітбти, тбю, еш, сов. в. обместй,
мет^, тёш, гл. Обметать, обмееть. І кри
ниченьку обрубить, і василечком обмете.
Чуб. III. 150. Візьми вінок та обмети бі
ля хати. Харьк.
Обмітка, ки, лс.=О бметиця 2. Шух.
І. 170.
3
Обміть, ті, ж. Стремнина или водоворотъ съ быстрымъ теченіемъ. Вас. 173.
Обмішка, ки, ж. Отруби или мука,
нодыішиваемыя къ корму домашннхъ животныхъ. Кіев, г.
Обмбва, ви, ж. Злословіе, клевета, наоворъ. Най же нас обох поховають, неаи ^ людські обмови устануть. Гол. І.
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202. Я гордував обмовою людською. ії.ЦН.
259. Ум. Обиовонька, обмбвочка.
Обмбвити. См. Обмовляти.
ОбмовлЯти, лЯю еш, сов. в. обмбвити, влю, виш, гл. Наговаривать, нагово
рить, обговаривать, обговорить, злословить,
оклеветать. Не любить мене свекруха, об
мовляє мене. МВ. І. Не по правді мене
обмовляєте! Я не злодійка, пані. МВ. (О1862. III. 70).
Обмбвонька, обмбвочка, ки, ж. Ум.
оть обмова.
Обмокати, кЯю, еш, сов. в. обибкиути, ну, нош, гл. Обмокать, обмокнуть, на
мокать, намокнуть. Розсохлась була діжка,
а налив води, то й обмокла. Сидів горабець
на крокві, в його крильця обмокли. Грин.
ІП. 663.
Обмолйтвувати, вую, еш, гл. Дать
молитву рожениці. Рк. Левиц.
Обмолодь, ді, ж. Молодые побѣги. Ра
дом. у.
Обмолбт, ту, м. Окончаніе молотьбы.
Обмолоти, мѳлю, лѳш, гл. Обмолоть.
Обмолбтини, тнн, ж. ми. Окончаніе
молотьбы и угощеніе по этому случаю.
Всі обмолотини попили, а вдова гце іі ,не
починала молотити. Г. Барв. 263. Таких
обмолотин ще піхто не справляв молотни
кам. Г. Барв. 327.
Обмолбтися, мелюся, л ѳ е і с я , гл.
1) Обмолоться. Камінь у млчні вже обмо
ловся. Васильк. у. 2) Окончить молоть.
Обмолотите. См. Обмолочувати.
Обмолотйтнся, ч^ся, тишся, гл. Окон
чить молотьбу.
Обмолочувати, чую, еш, сов. обмолотйти, ч^, тиш, гл. Обмолачивать, обмо
лотить, смолотить. Треба увесь овес обмоло
тити. -Як би навіть обмолотив тою озереда, гце б корців зо два жита взяв. Драг. 3.
Обморок, ку, м — берб когб. Дурно
кому. Мене обморок бере, т акі млію... Р у
ки, ноги трусяться. Г. Барв. 212.
Обморбка, ки, <ж?.=Морока.
Обморочити. См. Обморочувати.
Обморбчувати, чую, еш, сов. в. обморбчити, чу, чиш, гл. Одурять, одурить,
лишить сознанія.
Обмоск&лити, ся. См. Обмоскалюзати, ся.
Обмоскйлювати, люю, еш, соз. в. обмоск&лити, лю, лиш, гл. Обрусять, обру
сить. Желех.
Обмоскблюватиея, лююся, ешся, сов.

20

Обмостити-г-Обнюхати.

в. обмоскЯлитися, ЛЮСЯ, лишся, гл. Русѣть, обрусѣть.
Обмостити. См. Обмощувати.
ОбмотЯти, ся. См. Обмотувати, ся.
Обмбтувати, тую, еш, сов. в. обмотЯти, таю, еш, гл. Обматывать, обмотать.
То росплете, то круг ш иї тричи обмотає
(коси). ІПевч.
Обмбтуватися, туюся, ешся, сов. в.
обмотатися, тЯюся, ешся, гл. Обматы
ваться, обмотаться.
Обмочйти. См. Обмочувати.
Обмочйтися, ч^ся, чишся, гл. Зама
чиваться, замочиться. Хоч по шию в воду
та до свою роду, хоча й обмочуся— в роду
обсушуся. Чуб. V. 474.
Обмбчувати, чую, еш, сов. в. обмо
чйти, чУ, чиш, гл. Обмачивать, обмочить.
Обмбщувати, щую, еш, сов. в. обмо
стити, щУ, стиш, гл. Обкладывать, обло
жить чѣмъ- Посадив у возик, обмостив
подушками. Грин. її. 225.
Обмурзаний, а, ѳ = Замурзаний.
Лохв у.
Обмурзатися, гаюся, ешся,— гл.=3амурзатися. Лохв. у.
Обмурбвувати, вую, еш, сов. в. обму
рувати, рУю, еш, гл. Обводить, обвести
каменной стѣной. Обмурував двір білим
каменем; а ворітечка з жовтої мсді. Мет.
858.
Обмурбвуватися, вуюся, ешся, сов. в.
обмуруватися, рУюся, ешся, гл. Ограж
даться, оградиться каменной стѣной.
Обнатужити, ся. См. Обнатужувати, ся.
Обнатужувати, жую, еш, сов. в. обнатужити, жу, жиш, гл. Обременять,
обременить. Обнатужили його роботою.
Харьк. г.
Обнатужуватися, жуюся, ешся, сов. в.
обнатУжитися, жуся, жишся, гл. Обре
меняться, обремениться, быть обремененнымъ. Обнатужитжя роботою. Зміев. у.
Обнбстй. См. Обносити.
ОбнизЯти. См. Обнизувати.
Обнйзувати, вую, еш, сов. в. обни8&ти, жу, жеш, гл. Унизывать, унизать.
Усі груди так і обнизала намистом з чер
вінцями. Кіев. г.
ОбникЯти, кЯго, еш, гл. Обойти, вездѣ
заглядывая. Він там обникає і по сусідсь
ких хатах, і по оюродах, і скрізь. Сим.
198. Мов собака обникав усе село, загля
даючи в’ кожен двір.
Обніж, жі, ж .=О бніж ж я. Вже бжола

за обпіжоюу летіла, гудучи. МВ. (О. 1862.
І. 72).
Обніжжя, ж я, с. 1) Часть стола подъ
крышкой, въ которой находятся выдвиж
ные ящики. Вх. Зн. 42. 2) Цвѣточная
пыль у гпчелы на ногахъ. Липов. у.
Обніжок, жка, м. 1)=Обміжок. Ном.
Л* 10172. Упав сніжок на обніжок. Мил.
65. 2) мн. Шерсть съ овечьихъ ногъ. О.
1861. IX. 178. Вас. 198. 3. мн.) Перекла
дины между ножками стола или стула.
ОбнімЯння, ия, с.^Обіймання. Котл.
Ен. На хвилину з милим обнімання, довгі
роки юря-юрювання. К. Досв. 121.
ОбнімЯти, ся, гл.=Обіймати, ся.
Обнімчити. См. Обнімчувати.
Обнімчувати, чую, еш, сов. в. обн(мчити, чу, чиш, гл. Онѣмечивать, оніме
чить.
Обибва, ви, ж. 1) Обнова, обновка. Чого
се тобі так треба сорочки тії?— Обнови
заманулось. МВ. (О. 1862. І. 89). 2) От
кидной воротник шубы. Гол. Од. 17, 76.
Обноведь, вця, м. Первый снѣгъ. Вх.
Уг. 255.
Обновйти, ся. См. Обновляти, ся.
Обновлйти, лаю, еш, сов. в. обно
вйти, влю, вйш, гл. Обновлять, обновить.
Обновлятися, лйюся, ешся, сов. в.
обновитися, влюся, вйшся, гл. Обнов
ляться, обновиться. Діла добрих обновлягш>ся, ді.га злих загинуть. Шевч.
Обнбсити, шу, сиш, сов. в. обнёстй,
несу,* сбш, іл. 1) Обносить, обнести. В ін
так щиро всіх обносить горілкою. 2) Зло
словить на кого, клеветать, оклеветать.
Вх. Зн. 42.
Обнбсити, ся. См. Обношувати, ся.
Обнбшувати, шую, еш, сов. в. обно
вити, шу, сиш, гл. 1) Обнашивать, обно
сить. Обноси мої чоботи, бо на мене вони
тісні. 2) Обрывать, оборвать украдкой
фрукты съ деревьевъ. Дітвора всі груші
обносила.
Обнбшуватися, шУюся, ешся, сов. в.
обноситися, шуся, сишся, гл. Обнаши
ваться, обноситься. Звісно, у дорозі трош
ки обносивсь. Стор. I. 205*. За дорогу при
пала пилом, обносилась, обтопталась. Г.
Барв.‘ 241.
ОбночувЯти, чую, еш, гл. Переноче
вать. Відні— крий Божа М ати, та ні в
кого обкочувати. Ном. № 9338.
ОбночувЯтися, чуюся, ешся* іл. Стать,
на ночлегь.
Обнюхати. См. Обнюхувати.

Обнюхувати—Оборонець.
О бню хувати, х у ю , еш, сов. в. обню
хати , хаю , еш, гл. Обнюхивать, обнюхать.
Обийти, ся. См. Обіймати, ся.
Обобічний, а, ѳ. Находяіційся по обѣ-

имъ сторонамъ рѣки.
Обов’язйти, ся. См. Обов’йвувати, ся.
Обов’язкбвий, а, ѳ. Обязательной.
Желех.
Обов’язок, 8ку, м. Обязательство; обя
занность, долгъ.
Обов’й зувати , зую , еш, сов. в. обов язбти, ж ^, жѳш, гл. Обязывать, обязать.
Обов’йзувати ся, зую ся, ешся, сов. в.
обов’язйтися, ж ^ ся , ж ѳш ся, гл. Обязы
ваться, обязаться.
Ободйстий, а, ѳ. Согнутый, дугообраз
ный. В ободистих голоблях коняка краще
везе як у рівнгіх. Рк. Левиц.
Ободнйгс, кй, м. Человѣкъ, дѣлающій
ободья. Радом.
Ободув&ти, д^ю, еш, и Выгинаться
ободомъ. Мнж. 187.
Ободйк, ка, м Колесо съ цѣльнымъ
ободомъ. Подляс.
Ободярйтися, рюся, ришся, гл. Опра
виться, окрѣинуть. Кінь бгув плохий, та
замучений, а тепер ободярився. Харьк.
Оббе, оббх, оббм, обомй, числ. Обоє.
Въ приложеніи къ людямъ обоє употре
бляется только въ томъ случаѣ, если го
ворится о мужчинѣ и женіцинѣ вмѣстѣ.
С в мене криниця край перелазу, та вми
ємось, милесенький, обоє разом. Чуб. V. 54.
Ум. Обойко.
Оббз, зу, л(. Лагерь, станъ. Сина по•
силав до військового обозу, а сам знав одну
черкву. К. ЧР. 14. Пусти мене, комен
данте, з обозу до дому. Чуб. У. 332.
Оббзний, ного, м. Въ старомъ козацкомъ
войскѣ: высшій военный чиновникъ, завѣдываюіцій обозомъ и артиллеріей, начальникъ штаба. Забрали гетьмана Остряницю, обозного Сурлика. Стор. М. Пр. 161.
Оббйко, числ. Ум. отъ обоє. Хлопець
і дівчинка, обойко як з воску вилились у
матір. ЗОЮР. II. 33.
Оболок, ка, м. 1) Окно. По під мій
оболок до другої ходить. Гол. III. 389.
2) мн. Оболбки. Лазурь небесная. Це, що
ми бачим над собою синє, до це гце не
иебо, а це оболоки, а те, шо ходить по
під обо.юками, до то хмара. Чуб. І 2. См.
Облак.
Оболбна, ни, ж. І) Кожа, оболочка.
Вх. Лем. 441. 2) Оконное стекло. 3) ДверАа кареты. ЗОЮР. II. 54. Ум. Оболбнка.
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МВ. (О. 1862. І. 92). А з оболонками віто
в садочок літом одчинялось. Шевч.
Оболбнь, ні, ж. Низменное луговое
пространство. Мкр. Н. 23. В чистім полі
на оболоні там іграв коник вороненький.
Нп. Приїхав гість та й став на поміст,
роспистив коні по всій оболоні. Ном., стр.
291, № 32.
Обомліти, млію, еш, гл. Обомлѣть.
То удова, старая жона, коня уздріла,— вся
обомліла.' Макс.
Обопільний, а, ѳ. Взаимный, обоюд
ный. Чуб. VI. 339.
Обопільність, ности, ж. Взаимность.
Чуб I. 275.
Обопільно, нар. Взаимно. Не дотбляв
тільки батько удови, що така вона своєумка, непокірлива; не долюбляла і вона його
обопільно. МВ. II. 79.
Оббра, ри, ж. 1) Загонъ (загорожен
ное мѣсто для скота). Сімсот овець на
оборі. Нп. Тобі, мати, новії обори, мені
давай рябії корови. Мет. 2) Желобокъ въ
видѣ круга, сдѣланный циркулемъ или
подобнымъ инструментомъ въ деревѣ—
напр., чтобы вырѣзать дно круглаго со-'
суда или для инкрустированія предмета
втискиваемымъ въ желобокъ металломъ.
Шух. I. 250, 277, 281. 3) Круглая дыра
въ обуви, сквозь которую протягиваются
волоки. Шух. I. 121.
Оборйти, рю, рѳш, іл. Обойти плугоыъ.
Обор&тися, рюся, рѳшся, гл. Окончить
запашку.,
Оборіг, рбга, м. Крыша на четы
рехъ столбахъ, подъ которой складываютъ
сѣно или разный хлѣбъ; она опускается
по мѣрѣ убыли находящагося подъ ней.
Гол. Од. 35. Шух. I. 108. Ой лиилу я
косу в стозі, граблі в оборозі. Гол. II. 418.
Як жито в оборозі, то надія в Бозі. Ном.
Л» 10130. Ходйти оборога. Святочная игра
(на ираздникъ Пасхи); въ церковной оградѣ четыре человѣка соединяются внизу,
а два стоятъ у нихъ на плечахъ и такъ
ходять. То же см. Вежа, Дзвіниця. МУЕ.
III. 44. Ум. Оборожок.
Оборовйтий, а, ѳ. Круговидный. Шух.
I. 284.
(Іборбжѳнь.жня, л.=0борожина. Желех.
Оборбжина, ни, ж. Столбъ въ оборозі.
Вх. Зн. 42. Желех.
Оборбна, ни, ж. Защита, оборона Сорока в ворони просить оборони. Ном. X? 1566.
Оборонець, нця, м. Защитникъ, застунникъ. Мали пани на Вкраїні добрі
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'оборонці, звірилися сотникові уманському
Гонті. Нп.
Оборонйти, ся. См. Обороняти, ся.
Оборбнний, а, ѳ. Защитительный. Не
бійсь, каже батько, оборонна рука е! Він
тебе поб'є, то й йому не минеться. Черниг. г.
Оборбнник, ка, ле.=Оборонѳць. Ум.
Оборбнннчок. Батечку, мій голубчику, мій
сборонничку, моя затулочко, оборони мене
від лихої години, від невірної дружини. Г.
Барв. 274.
Оборонйти, нйю, еш; сов. в. оборо
нити, ню, ниш, гл. Защищать, защитить.
В ін од вовків оборонить. Чуб. Оборони ме
не й мою матінку од лютою ворога. Стор.
І. 77. Як би оддала дочку заміж, то й
мала б, хто вас обороняв би. Котл. НП.
307.
Оборонитися, НЙЮСЯ, 6ШСЯ, сов. в.
оборонитися, нюся, ни шея, гл. Защи
щаться, защититься. Сей і втікав, і обо*
ронявся. Стор. М. Пр. 84.
Оборбтати, таю, еш, гл. Ошелушить
зерно. Ячмінь оборотають на логазу. Тов
чуть у ступі два рази, раз оборотають,
другий раз гладять на чисто. Вх. Зн. 42.
Та оборотай лучче, легше буде після гла
дити.
Оборбтяииця, ці, ж. Пшено оборо*
чене, но еще не віяне и не глажене.
Оборсйти, сйю, еш, гл. Обвязать, пе
репутывая веревки. Оборсай ко мені пос
толи. Вх. Зн. 17.
Обсруч, «а^.=0бїруч. Підняв його оборуч. О. 1802. VIII. 9.
Обосбніж, нар. — Босоніж. Цілу зіму
проходять обосоніж і онучон не знають.
О. 1861. X. 39.
Оббчини, чин, ж. мн. Боковая часть
дороги.
Обпадйти, дйю, еш, с. в. обпйсти,
падУ, дбш, гл. 1) Опадать, опасть. Вже
лист обпадає з дерева. 2 )—кого. Нападать,
напасть со всѣхъ сторонъ.
Обпалити. См. Обпалювати
Обпйлювати, люю, еш, сов. в. обпа
лити, лю, лиш, гл. Обжигать, обжечь.
Обпйрити. См. Обпарювати.
Обпйрювати, рюю, еш, сов. в. обпа
рити, рю, риш, гл. Опаривать, опарить.
Обпасйти, сйю, еш, сов. в. обпасти,
пасу, сбш, гл. Выпасать, выпасть хорошо.
Обпасіть же, хлопці, добре коні, бо як
рушимо, до тогді їм буде не до їжі. Ва
сильк. у.

Обпйсиикувати, кую, еш, гл. Обло
мать побѣги на стебляхъ табаку, куку
рузы и пр.
Обпаскуджувати, джую, еш, сов. в.
обпаскудити, джу, диш, гл. Опачкивать,
опачкать, огадить.
Обпаскуджуватися, джуюся, ешея,
сов. в. обпаскудитися, джуся, дишея,
гл. Обмарываться, обмараться, огадиться.
Дитина обпаскудилась.
Обпйсти. См. Обпадати, обпасати.
Обпйтрати. См. Обпатрювати.
Обпйтрювати, рюго, еш, сов. в. обпйтрати, раю, еш, гл. 1) Обмывать^ обмыть,
заботиться о чистотѣ чьего тѣла. Вона
їх обмггває, обпатрює, обшиває, задягає.
2) Ощипывать перья у птицъ, предвари
тельно опаривъ кипяткомъ.
Обпбрти, ся. См. І. Обпірати, ся.
Обпивйло, ла, м. Много пьющій. Рѵдч.
Ск. II. 84.
Обпивйти, вйю, еш, сов. в. обпйти,
обіп’ю, еш, и . Опивать, опить. Чи може
його обпили, або об'їли?
Обпиватися, вйюся, єшся, сов. в. об
питися, обіп’юся, ешея, гл. Опиваться,
опиться. ОбпивСь та й заснув у трахтирі.
Мнж. 142.
Обпин&ти, нйю, еш, сов. в. общ ’ястй,
пну, неш, гл. Опяливать, опялить, обтяги
вать, обтянуть, покрывать, покрыть.— хвартух, попередник. Надѣвать, надѣть передникъ. Ой фартуиюк обіп'яла, чоботоньш
вбула. Гол. I. 59.
Обпинатися, нйюся, ешея, сов. в.
обіп’йстися, пнУся, нѳшся, гл. Покры
ваться, покрыться, опялиться. Обіп'явся
рядном.
Обпйнка, ки, <ж?.=Обгортка 1. Гол.
Од. 7 1.
Обписйти. См. Обписувати.
Обписувати, сую, еш, сов. в. обпи
сйти, шу, шѳш, гл. Описывать, описать.
Приїхали комисари, ввесь світ обпглсали.
Ном., стр. 291, № 37.
Обпитйти, тйю, еш, гл. Спросить (всѣхъ).
Оббігав, обпитав усе село. Васильк. у.
Обпйти, ся. См. Обпивати, ся.
I. Обпірйти, рйю, еш, сов. в. обпбрти
и обіпбрти, обіпрУ, реш, гл. Опирать,
опереть. Обпер драбину на стіну.
II. Обпірйти, рйю, еш, сов. в. обі
прати, обперУ, рбш, гл.— когб. Стирать,
постирать бѣлье чье. Діти мог, дітенята,
люта згма буде, а хто мене, стару матір,
обпірати буде? Н. п. Та їх (діти) треба

Обпіратисл—Образ.
юбиіить, треба облатать, треба й обі
прать. Мил. 222.
I. Обпірйтися, рйюся, ешся, сов. в.
обпбртися и обіпбртися, обіприся, регася,
и . Опираться, опереться, упираться, упе
реться.
I I . Обпірйтися, рйюся, ешся, сов. в.
обіпратися, обперися, рбшся, гл. Мыть,

помыть себѣ бѣлье.
Обплескбти, п лещ у, щеш, гл. 1) По

хлопать кругомъ рукою. Обплескала хліб
долонею, а тоді і в піч посадила. 2) Окле
ветать, обнести.
Обплести, ся. См. Обплітати, ся.
Обплив&ти, в&ю, еш, сов. в. обплив
ти и обплистй, ву, вбш, іл. Обпльгвать,
обнлыть.
Обплітати, тйю, еш, сов. в. обплести,
лл ѳту, тбш, гл. 1) Оплетать, оплести. 1
василечком обмете, і барвіночком обплете.
Чуб. III. 150. 2) Огораживать, огородить.
Обпліт&тися, тбюся, ешся, сов. в.
обплестися, т^ся, тепґся, іл. І) Опле
таться, оплесться, обвиться. 2) Огоражи
ваться, огородиться. (Максим) обплівся виеочсзною густою лісою з острішком. Мир.
ХРВ. 168.
Обплутати. См. Обплутувати.
Обплутувати, тую, еш, сов в. обплу
тати, таю, еш, гл. Опутывать, опутать.
Обпльовувати, вую, еш, сов. в. обплю
вати, плюю, бш, гл. Оплевывать, опле
вать. П ху, пху! та й обплює свою погану
морду. Левиц. Пов. 337.
Обплямити, млю, мйш, гл. Запятнать,
покрыть пятнами.
Обповэбти, 8&ю, еш, сов. в. обповзтй,
$У, збш, гл. Оползать, оползти.
Обповивйти, в&ю, еш, сов. в. обно
вити, в’ю, бш, гл. І) Обвивать, обвить.
Дивлюсь, аж приятель (хміль) за гілку зачепцвся, а трохи згодом глядь— всю рожу
обповив. Греб. 371. 2) Пеленать, спеленать.
Обпог&нити, ся. См. Обпоганювати,ся.
Обпог&нювати, нюю, еш, сов. в. обпогбнити, ню, ниш, гл. Осквернять, осквер
нить, обгадить.
Обпог&нюватися, нююся, ешся, сов. в.
пбпогйнитися, нюся, нишся, гл. Обга
живаться, обгадиться, оскверняться, осквер
ниться.
Обпоїти. См. Обпоювати.
Обпбювати, пбюю, еш, сов. в. обпоїти,
ПОЮ, їщ, гл. Чого ж він не при собі? Хиба
обкурили,, або обпоїли чим, вражі дочки.
Мир. Пов. І. 163.
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Обполіскувати, кую, еш, сов. в. обпо
лоскати, щу, щеш, гл. Ополаскивать, опо
лоскать.
Обполіскуватися, куюся, ешся, соп. в.
обполоскатися, щуся, щѳшся, гл. Обмы
ваться, омыться слегка. У воду вскочив,
обполоскавсь, убравсь. ЗОЮР. II. 61.
Обполбти. См. Обполювати.
Обпблювати, люю, еш, сов. в. обпо
лбти, лю леш, гл. Опалывать, ополоть,
срѣзать или повырывать сорныя травы
около деревьевъ, овощей. Дідова дочка за
котила рукава, обполола, обханючила і пі
сочком обсипала (яблуньку). Рудч. Ск. II. 55.
Обпомин&ти, нбю, еш, гл. Помянуть
за упокой. Треба (покійника) обпоминати.
Мнж. 161, 54.
ОбпрЯД&ТИі д&ю, еш, сов. в. обіпрйсти, обпрядУ, дбш, гл. — кого. Прясть,
спрясть для кого все ему нужное. Иноді
й дівка стара буває досвітчаною матіррю... ї ї і обпрядуть, г обсвітять. Г. Барв. 57.
Обпухйти, хйю, еш, сов. В. обпухти,
хну, неш, гл. Опухать, опухнуть.
Обп’ястй, ся. См. Обпин&ти, ся.
Обраббвувати, ббвую, еш, сов. в. обрабувбтй, бую, еш, гл. Грабить, ограбить.
А диви, як тя обрабовує. Каменец, у.
Обр&да, ди, ж. Обсужденіе, совѣщаніе; совѣтъ. ЗЮЗО. І. Верес. 29. Ум. Обрйдонька. Нема мені обработки од мою не
люба. Мет. 255.
Обрадіти, дію, еш, іл. Обрадоваться.
Обрадгє: тоді співає, всміхається, червоніє.
МВ. II. 97.
Обрадов&нна, ної, ж. ? Не мине Рябка
обрадованна. Г.-Арт. (О. 1861. III. 81).
Обр&донька, ки, ж. Ум. отъ обрада.
Ображ&ти, зк&ю, еш, сов. в. обрбзити,
ж у, виш, гл. Оскорблять, оскорбить. Сли-м
кого образив, то перепрашаюі Гол. III. 509.
Ображ&тися, ж&юся, ешся, сов. в.
образитися, жуся, 8ИШ СЯ, м. Оскорблять
ся, оскорбиться, обижаться, обидѣтьсяОбраз, эу, м. 1) Изображеніе. І перед
образом Бенери горить кадило золоте. Шевч.
2) Картина. 3) Образъ, икона. Щоб на
тебе образи падали. 4) Образь, подобіе.
Умийтеся, образ Божий батом не сквер
ніте. Шевч. 5) Лицо. Не бачив Марусень
ки в образ. Нп. Хоч не бачила вас у образ,
та чула й знаю вас. Харьк. у. Ум. Образбн, образбчок, образець. Не бачила м ми
ленькою вже третій деньочок; не могла ся
надивити, як на образочок. Грин. III. 162.
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Образа—Обриштовувати.

Обутзсцъ у нього такий, шо він (пан) на
жида схожий. Миргор. у. Слов. Д. Эварн.
Обр&за, зи, ж. Оскорбленіе. Даруйте
образи, які котрий мае. Гол. III. 509.
Образбць, зцй, м. Ум. оть ббраз.
Обрйзйти, ся. См. Ображати, ся.
0бр&8лйвий, а, ѳ. І) Оскорбительный.
2) Обидчивый.
Обр&злйвість, вости, ж. 1) Оскорби
тельность. 2) Обидчивость.
Обр&зливо, нар. 1) Оскорбительно. 2)
Обидчиво. Чого ви пристали до мене? гетьте!— образливо одказала Христя. Мир.
Пов. II. 64
Образнйк, ка, ж .= В о ж н и к . Шух. 1.99.
Образов, зкй, м. І) Ум. отъ образ.
2) мн. Образий. Раст. Саііа раїизігіз Ь.
ЗЮЗО. І. 115. Ум. Образочок.
Обрбмка, ви, ж. —Облямівка.
Обрамовувати, вую, еш. сов. в. обра
мувати, мую, еш, гл.=Облямовувати,
облямувати. Кептар обрамований. Шух
І 1 22.
Обр&нити, ню, ниш, гл. Ранить. То
мене так підюродяне обранилиу - сказав, як
я спитав йою, чою він закровлений. Новомоск. у.
Обранка, ви, ж. Оторочка верхней
одежды снурками. Гол. Од. 75.
Обр&ння, ня, с. Избраніе.
Обрйти. См. Обірати.
Обр&тися, оберися, рбшся, гл. Най
тись. Нехай між вами обереться хто смі
ливий та пійде вночі на грішну могилу.
Г. Барв. 459.
Обрахбвувати, вую, еш, сов. в. обра
хувати, х^ю, еш, гл. 1) Разсчитывать, разсчитать, сосчитывать, сосчитать, вычислить.
Обрахуй лишень усе, щоб завтра було го
тове їхати у Корсун на ярмарок. Канев.
у. 2) Обдумывать, обдумать. Не об]ніхувавши діла сього як слід, ми і Бога зне
важаєм. О. 1862. III. 35.
Обрахбвуватися, вуюся, ешся, сов. в.
обрахуватися, хуюся, ешся, гл. І) Разсчнтываться, разсчитаться. 2) = Обрахо
вувати.
Обрбзвлий, а, в. Опухшій, брюзглый.
Нони усі такі збрезклі затим, що кар
топлею живуть. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Обрѳктй, ся. См. Обрівати, ся.
Обрбнці, ці в, м. мн. Въ мельничной
шестернѣ: два деревянные, желѣзомъ око
ванные круга, въ которые вставлены цѣвви. Черниг. у. (Седневъ).

Обрбпатися, паюся, ешся, гл.=О б|впкатися.
Обрѳпіжити, ж у, жиш, гл. Сильно
ударить кнутомъ.
Обрбпватися, ваю ся, ешся, гл. Обо
жраться.
Обрбпшитяся, ш уся, щи шея, *л.=
Обрепватися. .Желех.
Обрйв, ва, м. Обрывъ. Із хмари тихо
виступають: обрив високий, гай, байрак.
Шевч.
Обривання, ня, с. Обрываніе.
Обривбти, вйю, сш, сов. в. обірвати,
рв^, вѳш, гл. Обрывать, оборвать. Терен,
терен коло хати, та нікому обірвати. Нп.
Обрив&тися, вйюся, ешся, сов. в. обір
ватися, рв^ся, вѳшся, гл. Розмова все
обривалася. Левиц. Пов. 314.
Обрйвок, вка, м. Обрывокъ, кусокъ
веревки. Ум. Обрйвочок. Не будь, бичку,
на обрывочку. Пом. № 13250.
Офрйда, ди, ж Отвраіценіе, омерзеніе. Не згадуй т ії халепи людям на обриду. ІІолт.
Обри дальний, а, ѳ ^ О б р и д л и ви й 1.
Мнж. 187.
Обрид&ти, дйю, еш, сов. в. обрйднути, ну, нѳш, гл. Надоѣдать, надоѣсть.
Годі обридати, бо все однако не віддам.
Полт. Тепер уже не обридатимуть мені,
щоб прийшов. Стор. МПр. 134.
Обрйдливий, а, ѳ. 1) Надоѣдливый.
2) Противный. Сякий такий обридливий„
да й той до балачки. Нп.
Обрйдливість, вости, ж?.=Обрида.
Обрйдливо, нар. 1) Надоѣдливо. 2)
Противно.
Обрйдлий, а, ѳ. Опротивѣвшій, про
тивный. Радіючи кинула б вона сей світ:
такий він їй гіркий та обридлий. Мир.
Пов. І. 117.
Обрйдний, а, е ^О бридливий.
Обрйдник, ка, м. Гадкій, противный
человѣкъ. Ти сам негідник, ти сам обридник, що жінки не маєш. Гол. І. 262.
Обрйдно, тгд^.=Обридливо.
Обрйднути. См. Обридати.
Обривати, паю, еш, гл. Оббить, обва
лить. Обрипав стіну. Вх. Лем. 441.
Обрйпатися, паюся, ешся, гл. Оббить
ся, обвалиться. Обрипався мур. Вх. Лем.
441.
Обрис, су, м. Силуэтъ. Н а темному
небі чорним обрисом виявлявся з боку М ар
ків вид. Стор. МПр. 16.
Обриштбвув&ти, вую, еш, сов. в.

Обрів няти— Обру бля ння.
обршптувйти, т^ю, еш, гл. І) Обставлять,
обставать лѣсами зданіе при постройкѣ.
2 ) гарм&тами. Обставлять, обставить, во
оружить пушками. Скавицю гарматами
кругом обриштував.• К. IIС. 101.
Обрівнйти, нйю, еш, гл. Обровнять.
Обрідйти, джу, диш , гл. Разрѣдить,
сдѣлать рѣже, —напр. лѣсъ, вырубивъ нѣкоторыя деревья въ густо растущемъ лѣсу.
Рк. Левиц.
(Ібрідкуватий, а, ѳ. Рѣдковатый. Де
хліб обрідкуватий, той на зерно кращий,
а де густий у там ні. Полт. г.
Обрідчастий, а, е = Обрідкуватий.
Оця пшениця густа та хороша, а ця обрідчаста. Кобел. у.
Обріжка, ки, ж. Ременная или вере
вочная часть кнута. Вх. Уг. 255.
Обріз&н, нй, м. Обрѣзанный еврей.
Рк. Левиц.
0брІ8&НѲЦЬ, нця, м. Серебряный рубль,
обрѣзанный съ цѣлыо украсть серебра.
Карбованці - не жидівські обрізанці, а повні.
Сим. 84.
Обрізати, жу, жѳш, гл. Обрѣзать.
Обрізок, зка, и*. I) Обрѣзокъ. Ум.
Обрізочок. Що й обрізочки у то на квіточки у
а окравочки, то на хрестики. Чуб. III. 395.
2) Говорйти без обрізків. Говорить не стѣсняясь, съ полной рѣзкостью. Шух. I. 34.
гібрій, рію, м. Горизонтъ.
Обрік, рбку, м. 1) Обѣтъ. Обрік даю
більше цього не робити. Константиногр. у.
Обреклись оброком нищити краї турецькі.
К. МБ. III. 247. Святому Юру обрік себе
оброком. 2) Овесъ съ рубленной соломой
для корма лошадямъ. Горе мені козаковіу
нема сіна лошакові, нема сіна і оброку.
Чуб. Ѵ%054.
Обріка, ки, ж. Обѣтъ, обѣщаніе. Коли
вже я дала обріку, то мушу йти пішки
до Кигва, а не їхати. Ковельск. у.
Обрікйти, кйю, еш, сов. в. обректй,
реч^, ч ё Ш у гл. Обѣщать, пообѣіцать. На
заручинах... обрікають молодятам пода
рунки. О. 1802. IV. 7.
Обрікйтися, кйюся, ешся, СОВ. в
обректйся, ч^ся, чбшся, гл. Давать, дать
обѣтъ. Старий обрікався у Київ, одже і
не довелось йому. Харьк. См. Обрік V.
Обрікувйтися, к^юся, ешся, гл.-=
Обрікатися. Обрікувалась почепити руш 
ник на'хрест. Ковел. у.
Обрітеяня, ня, с. Праздникъ Обрѣтенія главы Іоанна Крестителя (24 фев
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раля). Н а Обрітення обертаються птиці
до гнізда, хлібороби до плугів. Ном.
523.
Обрбба, би, зк?.=Обробка.
Обробйти, ся. См. Обробляти, ся.
Обрббка, ки, ж. Обработка, отдѣлкаЖелех.
Оброблйти, блйю, еш, сов. в. обро
бйти, блю, биш, гл. Обрабатывать, обра
ботать, отдѣлывать, отдѣлать.
Оброблйтися, лйюся, ешся,. сов. в.
обробитися, блюся, бишея, гл. 1) Окацчивать, окончить работы, покончить ‘ съ
работами. Помолиласъу що в ‘полі оброби
лась. Чуб. III. 234.
Обродйтися, дж^ся, дишся, гл. Разрѣшиться отъ бремени. Да як вона обродиласЯу то найшлось трое діток—хлопці.
Рудч. Ск. II. 90.
Оброслий, а, е. Обросшій.
Обростйти, тйю, еш, сов. в. обрости,
ст^, стбш, гл. Обростать, обрости. Коло
жпвої кости м'ясом мусить обрости. Ном.
Обрбсть, ти, ж. Побѣги. Обрость на
дереві. Кролев. у. У нашою }юду обрости
малОу рід щось не плодовитий. Г. Барв.
275.
Оброть, ті, ж. Недоуздокъ, веревоч
ная узда безъ удилъ. Чуб. І. 201. Ном..
№ 11207. Бодай же т ії коні воронії да й
обротей не зносили. Грин. III. 281. УмОбротька.
Обрбчник, ка, м. Давшій обѣтъ сдѣлать что-либо во искупленіе грѣха. Ко
лись спокутую (гріх) або крівавою войною,
або роботою на манастирь важкою.. Х в а 
лити Богау задержались ігце в нас мона
стирі благочестиві: е де оброчникові свій
оброк з'оброкувати. К. ЦН. 220.
Оброчникувйти, кую, еш, гл. Испол
нять обѣтъ. Не вперше нам оброчникувати,
не вперше й покуту одбувати. К ЦН. 283.
Обр^б, ба, м. 1) Отдѣльный кусокъ
земли, ѵчастокъ. Моя земля в однім обрубі.
2) Въ водяной мельницѣ: небольшая воз
вышенность на поду, на которой лежать
жерпова. Чернпг. у.
Обрубйти, ся. См. Обрубувати, ся.
Обр^бина, ни, ж. 1) Въ деревянной
стѣнѣ хаты: верхнее бревно, которымъ
заканчивается стѣна. Шух. I. 91. 2) Каж
дый изъ брусьевъ, въ которыхъ въ меньницѣ укрѣпленъ нижній жериовъ. Лебед.
у. (Залюб). Мик. 481.
Обрубка, ки, ж. Опушка тулупаМнж. 187.
Обрублйння, ня, с. Кожаныя или.
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•сафьянный украшенія въ видѣ бордюровъ
зли кантовъ по краямъ сѣделки. Вас. 160.
Обрубувати, бую, еш, сов. в. обру
бати, бйю, еш, гл. 1) Обрубать, обрубить.
Треба обрубати кригу на колодязі, бач як
здорово намерзло. 2)— криницю. Вставить
срубъ въ родникъ. Чуб. III. 150. Ой у
полі кргшнченька обрубленая. Чуб. III. 149.
Обрубуватися, буюся, ешся, сов. в.
обрубатися, бйюся, ешся, гл. Дѣлать,
•сдѣлать бревенчатую ограду. (Гайдамаки)
кругом обрубались лісом. ЗОЮР. I. 297.
ОбрУс, са, м. Скатерть. Левицк. I. 492.
МУЕ. III. 39. Грнц. III. 512. Лъонніг
обруси на столі. О. 1862. IV*. 21. Нехай
застилає тісовії столи, нехай застилає
кружчатії обруси. Рк. Макс.
Обруч, чй, м 1) Обручъ на кадкѣ,
бочкѣ и проч., въ рыболовномъ снарядѣ
пазы в. ятір и пр. Шух. I. 227. См. также
решітка 5. Шух. I. 167.
Обруч, нар. Рядомъ съ кѣмъ Пі йде
обруч із паніматкою. К. ДС. 7
Обручйти, чйю, еш, сов. в обручити,
чу, чиш, гл. Обручать, обручить.
Обручйтися, чйюся, ешся, сов. п.
обручитися, чуся, чишся, іл. Обручать
ся, обручиться. Як би дав Бої, щоб я з нею
шлюбом обручився. Чуб. V*. 25.
ОбрУчка, ки, ж. 1) Кольцо. Грин. 1.
109. Дівгчино-рибчино, куплю, серце, обруч
ку, подай, подай крізь кватирочку ручку
Мет. 7. 2) Браслетъ. Сквир. у.
Обрушйти, шйю, еш, сов. в. обрушити, шу, шиш, гл. Потрясать, потрясти,
поколебать; обваливать, обвалить Ти нам
чисто всю хату обругиив Мирг. у. Слон
Д Эварн.
ОбрУшитися, шуся, шишся, гл. 1)
Взволноваться. Народ ворушився. Волын. г.
Уся ватага його обрушилась та збунтува
лась. Ком. І. 54. 2) Двинуться въ путь
Новомоск. у. (Залюб.).
Обрьбхкатися. каюся, ешся, г*.=
Обрѳпатися
Обрйд, ду, ,и. Обрядъ. Чумакування
що? Се не козацтво, у чумаків тільки
обряд коЗаиький. Г. Барв. 142.
Обрядйти. См. Обряжати.
Обряжйти, жйю, еш, сов. в обрядй
ти, дж у, диш, гл. Снаряжать, снарядить,
устраивать, устроить. Обряжйти покійника.
Обмывать и одѣвать покойника. Ново
моск. у.
Обрядно, нар. Подрядъ. Мнж. 187.

Обрямувйти, мУю, еш, м.=-06лямувати. Лоб, обрямований густим чорним вогоссям. Леииц. Нов. 54.
Обрятбвувати, вую, еш, сов. в. обрятувйти, тую, еш, гл. Спасать, спасти, обо
ронять, оборонить. Харьк. у.
Обсйджувати, джую, еш, сов. в. обсадйти, джу, диш, гл. Обсаживать, обса
дить. „Ой обсадыу мила, вишеньками двір*.
— „Ой обсаджу, милий, половину двора*.
Чуб. У. 80.
Обсаджуватися, джуюся, ешся, сов. в.
обсадйтися, джуся, дишся, гл. Окружать,
окружить себя, посадить вокругъ себя. Чу
макова жінка— молода удова за чумаком
зажурилася, а набрала меду, набрала го
рілки, чумаками обсадилася. Чуб. V*. 1032.
Обсадися садом, садом виноградом Гол.
Обсапйтв. См. Обсйпувати.
Обсйпувати, пую, еш, сов. в. обсапйти, пйю, еш. гл. Опалывать, ополоть и
окучить. #
Обсвідчитися, чуся, чишся, и . Об
выкнуть, привыкнуть, освоиться. Славлять,
що як обсвідчуться, то живуть і в само
му пеклі. МВ. (КС. 1902. X. 149).
Обсвітйти. См. Обсвічувати.
Обсвічувати, чую, еш, сов. в. обсві
тйти, чу, тиш, гл. Доставлять, доставить
кому осві.іцеиіе. Ино&і й дівка стара бу
ває досвітчаною матір'ю.. її і обпрядуть.
і обашпять. Г. Барв. 57.
Обселйти, ся. См. Обселяти, ся.
Обселйти, ляю, еш, сов в. обселйти,
лю, лиш, гл. Поселять, поселить. Лхонатих ситні обсолять слободами. О 1862.
II. 62.
Обселйтися, лйюся, ешся, сов. в
обселйтися, люся, лишся, гл. 1) Засе
ляться, заселиться. Степ обсолився. 2) Се
литься, поселиться, поселяться. Люде обсеіиіися над річкою. Як там сватались, же
ни шсь нагиі чорноморці. обселялись, воюьали. Шевч. (О. 18(31. X. 4)
Обсилйти, лйю, еш, сов. в. обіслйти,
шлю, шлеш, гл. Обсилать, обослать.
Обсилйтися, лйюся, ешся, сов. в.
обіслйтися, шлюся, шлешся, гл. Поси
лать другъ другу. Обидва ж вони політикуютьея, подарунками обсилаються, а ниш
ком один на одною чигають. К. ЧР. 16.
Обснлкувйтн, кую, еш, гл. Изнасило
вать. Він ї ї обсилкувив... зробив гріх, хоч
вона й кричала. Новомоск. (Залюбовск.).
Обсипйти, пйю, еш. сов. в. обсипати,
плю, плеш, гл. Осыпать, осыпать.
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Обсіяти. См.,Обсівати.
Обсіятися, сіюся, ешся, гл. 1) Окон
чить сѣлніе. 2) Обсыпаться вокругъ. Обми. Облиться слезами. 2) Осыпаться, осы южився вальками, обсіявся маком свяче
ним. Рудч. СК. II. 31.
паться. Вже грушин обсипались. Рудч. Ск.
Обскак&ти. См. Обскакувати.
] 66. Листячко на йому (дубкові) обси
Обскакувати, кую, еш, сов. в. обска
палось- Грин. І 148 2) Окапываться, око
паться (валомъ). Вш'оким валом воно (село) к&ти, к&ю. еш, гл. Обскакивать, обска
кать.
обсипалось. К. Хм. 97.
Обскочити, чу, чиш, гл. 1) Подско
Обсих&ти, х£ю, еш, сов. в. обебхти.
чить
со всѣхъ сторонъ. Обскочили мене
хн у, нѳш, гл. Обсыхать, обсохнуть. За
ъ^гугом ляхи. К. ЧР. 112. 2) Отстать, от
плакані очі трохи обсохли. Левин. Гіов.
скочить.
Хто од слова одскочить, коло
127. ,
Обсів, ву, м. Пезасѣянное по недо •тою шкура обскочить. Ном. Л» 10670.
Обскребтй. См. Обскрібати.
смотру мѣсто въ полѣ. Лох В. V
Обскріб&ти, б&ю, еш, сов. в. обскреб
Обсівйти, в&ю, еш, сов. ь. обсіяти,
тй, бу, ббш, гл. Оскребать, оскресть.
сію, еш, гл. 1) Обсѣмать, обсѣять. Вам
Обскуб&ти, баю, еш, сов. в. обскуб
дай Боже дочекати обсівати, а нам до
жинати. Гол. Город скопай, обеги. МБ. ти, бу, ббш, 7». 1) Ощипывать, ощи
пать (перья, волоса). Задрипаний такий
(О. 1862. III 62). 2) Обсыпать, обсыпать
Парубка до себе принадити,—то.... макоч (півень), обскублений, гребінь на йому по
свяченим на Великдень обсіяти парубка. кльований, крила мов деркачі. Сим. 211.
КС. 188-3. XII. 399. Обсівати молодого і 2) Обрывать, оборвать, обдергать. Обскубли
лоїзжан. Свадебный обрядъ: обсыпать но- йому таки добре чуба.
вобрачваго и свадебныхъ гостей изъ полы
Обскубйтися, бйюся, ешся, сов. в.
шубы смѣсыо овса, пряникові», орѣховъ. обскубтися, буся, ббшея, гл. О нтицахъ:
подсолнечныхъ и тыквенныхъ зеренъ, сѵ- клювомъ расправлять, расправить перья,
хихъ грушъ, сливъ и хмѣля. МУЕ. 111. 113. клювомъ чиститься.
Обскубувати, бую, еш, гл .= Обску
Обсівнб, нбго, с. То, чѣмъ обсівають
бати.
молодого и поізжан. См. Обсівати. МУЕ
Обслухати. См. Обслухувати.
III. 113.
Обслухувати,
хую, еш, сов. в. обслу
Обсідйти, д&ю, еш, сов. в. обсісти,
ейду, дѳш, гл. 1) Обсѣдать, обсѣсть, сѣсть хати, хаю, еш, гл. Выслушивать, выслу
ьокрѵгъ. Обсіли мене, як сірібні пташеня шать (больного). Лікарь його обслухував.
та. МВ. 2) Нападать, напасть, тѣснить Лохв. у.
Осмйжити. См. Обсмажувати.
со всѣхъ сторонъ. Ледве я в хату, а мене
Обсм&жувати, жую,
еш,
совв.обтак усі й обсіли: куди та й куди хооила'Ґ
Брацл. у. Мене ж, старого, вороги обсіли, см&жити, жу, жиш, гл. Обжаривать, обжа
рить.
як у болоті^ з дітоньками ъачку. К. ЦН
Обсмалйти. См. Обсмалювати.
253. Важкі думи обсіли голову. Голова
Обсмалювати, люю,
еш,
сов.в.об
была полна тяжелых»» мыслей. Мир. ГІов.
Ї 117.,
смалйти, лю, лиш, гл. Опалять, опалитьОбсік&ти, к&ю, еш, сов. в. обсік Не нагинайся над свічкою, обсмалиш чуба.
ти, січу, чбш, гл. 1) Обсѣкать, обсѣчь.
Обсмалюватися, лююся, ешоя, сов. в.
2)^Обполювати, обполоти. Обсікают бульби. обсмалйтися, люся, лиш ея, гл. Опаляться,
Вх. Зн.,42.
опалиться.
Обсіктися, ч^ся, ч£шся, гл. 1) Ли
Обсмйкати, ся. См. Обсмикувати, ся.
шиться всего. Обсікся, нічого нема. Ном.
Обсмйкувати, кую, еш, сов. в. об
-V 1852. 2) Коні обсіклися. Лоаіади оббили смйкати, каю, еш и обсмйчу, чѳш, одн.
ноги.
в. обсмикнути, ну, нбш, гл. Обдергивать,
Обсіпати. См. Обсіпувати.
обдергать, обдернуть. Обсмич мені свиту
Обсіпувати, пую, еш, сов. в. обсіпа ззаду. Васильк. у.
ти, паю, еш, гл. Обдергивать, обдергать.
Обсмйкуватися, кую ся, ешся, сов., в.
Обсісти. См. Обсідати.
обсмйкатися, каюся, ешся и обсмйчуся,
^ Обсіч, нар. Сразу, вдругь. А вони до чешея, одн. в. обсмикнутися, нуся, нбшнеї обсіч: хто зробив та й хто Уман. у. ся, гл. Обдергиваться, обдернуться, опраОбсип&тися, пйюся, ешся, сов. в.
обсипатися, плюся, п л ется , ы. 1) Быть
осыпаемымъ, осыпаннымъ. Обсипатися слізь
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виться. Панночка вертілась та обсмикував
лась, як пташка. Левиц. І. 285.
Обсміювати, мї'юю. еш, сов. в. обсмі
яти, смію, йш, гл. Осмѣивать, осмѣять.
Судили, хвалили, трохи обсміювали. Левиц.
І.' 464.
ОбсмоктЯти. См. Обсмоктувати.
Обсмбктувати, тую, еш, сов. в об*
смоктЯти, кчу, чѳш, гл. Обсасывать, об
сосать. Обсмоктав сахарь та й кинув.
Обсмолйти, ся. См. Обсмолювати, ся.
Обсмблювати, люю, еш, сов. в. обсмо
лити, лю, лиш, гл. Осмаливать, осмолить
Обсмблюватися, лююся, ешся, сов. в
обсмолитися, люся, лишся. гл. Осмали
ваться, осмолиться
ОбснувЯти, сную, еш; гл. Засновать.
Павук обснував усі кутки. О, я двір свій
обсную і дорогу вам зіллям переллю. Левиц.
Нов. 173
Обсн^ти, сну, ніш, гл. Заснуть Люде
обляжуть, обснуть, первин сон заснуть,
то й не чують нічого Пирятин. у.
ОбсокотЯти, кочу, тйш, гл.— що. О
курицѣ: пездѣ покудахтать въ даішомъ
мѣстѣ. Куріпочка ж ряба ввесь рай обсокотала. К ДЗ. 164.
Обсорбмити, млю, миш, гл Осрамить
Вона так відріже, так обсоромить уся
кого, що не знатиме, на яку ступити
Кв 1. 164.
Обсбх(ну)ти. См. Обсихати.
ОбстЯва, ви, а/с.=Обстанова. Левиц. 1
237. Обстанови городського :життя Мир
ХРВ. 70
Обставити, стаю, бш, сов в. обстЯти.
стЯну, нѳш, гл. І) Становиться, стать вокругь, обступить Сто тисяч турків і та
тар обстало окопи лядські, мов дітвора
дучку. КЦН. 208. 2) Заступаться, засту
питься за кого, стать за кого, защищать,
защитить. Старшина обстане за тім. Мо
гил. у. 3) Остаться Тверда зіма впала,
постіль непрана обстала. Гол. IV. 406
Обставини, вин, ж. мн Обстоятель
ства. К. ХП. 22 При таких обставинах
наступила.... Хмсльнищина. К. Кр. 20
Обставити, ся. См. Обставляти, ся.
ОбставлЯти, лЯю, еш, сов. в. обста
вити, влю, виш, гл. 1) Обставлять, обста
вить. Склав собі капличку і обставив її
хрестиками.. Стор. М. Пр. 167. 2) Окру
жать, окружить. Х ат у своїм військом у
тріь ряди навкруги обставив. Рудч. Ск. І.
151.
Обставлятися, влЯюся, ешся, сов. в.

обставитися, влюса, вишея, гл. Окру
жать, окружить себя.
Обстанбва, ви, ж. Обстановка. (Уста
нова (на сцені) показує з середини хату.
О. 1861. XI. Кух. 6.
Обстановйти, влю, виш, гл — Обста
вити. Мет. 146.
ОбстЯти. См Обставати.
Обстелити. См. Обстилати.
ОбстилЯти, лаю, еш, сов. в. обсте
лити, лю, леш, гл. Устилать, устлать.
Ой обстели, моя мила, хусточками двір.
Мет.68. Барвінком обстелила. Грин. 111.272
Обстовпйти, плю, пйш, гл. Обставить
столбами. Обстовпили землю землеміри
Волч. у. (Лобод.).
Обстрілювати, люю, еш, сов. в. обстрелЯти, лЯю, еш, гл. Обстрѣливать,
обстрѣлять.
ОбстригЯти, гЯго, еш, сов. в. обстрйгти,жу, жбш, гл. Остригать, остричь. Да
прийому лиги привезли, зараз головку об
стригли. Чуб. V. 997
ОбстригЯтися, гЯюся, ешся, сов. в.
обстрйгтися, ж^ся, жішся, гл. Остри
гаться, остричься.
Обстрйжчини, чин, ж. мн. Обрядо
вая первая стрижка ребенка но истеченіи
нервам года его жизни. Мил. 31.
ОбстругЯти. См. Обстругувати
Обстругувати, гую, еш, сов. в. обстругйти, гЯю, еш, іл. Обстрагивать, обстро
гать. Золоту кору (па яворі) обстругала,
срібну росу обтрусила. Чѵб. III 471.
О бсаджувати, джую, еш, сов. в.
обстудйти, джу, диш, гл. Обдувать, об
дуть, едуть съ чего (пыль). Мабуть не
можна ганчіркою обтирати,— я краще обстуджу пил та й годі. Иирят. у.
ОбступЯти, нЯю, еш, сов. в. обсту
пити, плю, пиш, гл. Обступать, обсту
пить, окружать, окружить. Обступили су
сідоньки наоколо хату. Чуб. V 375. А ко
заки як та хмара ляхів обступили. Шевч.
Кабанів я охотниками обступлю і поб'ю.
Чуб II. 205.
ОбсУдливий, а, е. Сплетпичающій,
любящій сплетни Вх Зн. 42.
ОбсувЯти, вЯю, еш, сов. в. обернути,
ну, неш, гл Осовывать, осунуть.
Обсуватися, вйюся, ешся, соп. в. об
сунутися, ну ся, нѳшся, гл. Осовываться,
осунуться, обвалиться.
Обсушити, ся. См. Обсушувати, ся.
Обсушувати, шую, еш, сов. в. обсу
шити, шу, шиш, гл. Осѵшивать, осушить..

Обсушуватися—Обтужнти.

29

9

<
Свіжий вітрець швидко обсушив сльози мо
лодої. Левиц. І. 187.
Обсушуватися, шуюся, ешся, сов. в.
•обсушйтися, шуся, шишся, іл. Обсуши
ваться, обсушиться. Запрошує його в хату
посушиться і спочить. Стор. І. 73. ХС.
II. 102.

Обськавйти, вйю, еш, сов. в. обіськйти, кйю, еА, гл. і) Находить, найти
Грин. ПІ. 449. 2) Искать, поискать въ
головѣ. Хто ж їм буде головочки обсъка4 ати? Мил 222. Хто ж мені обіськае
мою головочку Грин. III. 690.
Обсяг, гу, м. Объемъ. Желех.
Обсягйти, гйю, еш, гл. Охватывать.
Желех.
Обтавйти, таю, еш, сов. в. обтйти,
чгйну, нѳш, гл. Обтаивать, обтаять.. І
став він обтавати, сине пара з шерсті
гіде. Греб. 385.
Обталйпатися, паюса, ешся, *л.-=3а•талапатися. Брацл. у.
Обтаритися, рюся, ришся, гл. Выва
ляться, испачкаться въ грязи. Кінь обша
рився в болоті. Вх. Зн. 42
Обтекти. См. Обтікати.
Обтбрти, ся. См. Обтирати, ся. Обтесйти, ся. Сій- Обтісувати, ся.
Обтикйти, каю, єш, сов. в. обтикати,
чу, чеш, гл. Обтыкать, обтыкать. 1 бар
вінком обплете г руточкою обтиче. Чуб. III»
450. Обтикала всю голову квітками.
Обтикйтися, кйюся, ешся, сов. в. об'тйкатися, чуся, чѳшся, гл. Обтыкать,
юбты’кать себя; украсить себѣ голову цвѣтами. Взяв наламав колюхів, обтикався та
й сидить. Рудч. Ск. І. 159. Та нарвала
лсвіялочок та гі обтикалася. Чуб. V. 101.
Обтинйти, нйю, еш, сов. в. обтйти,
обітну, неш, гл. Обрѣзывать, обрѣзать,
•обсѣкать, обсѣчь. Обтинають крильця пта
шечкам, щоб вони не тзалітали. Стор. М.
11р. 70. Мечами гілля обтинали. Не їдному
молодцеві кучерики обтяла. ‘Чуб. V. 1000.
Обтйнач, ча, м. Кузнечный иожъ для
обсѣканія копытъ, обсѣчка.
Обтирйти, рйю, еш, сов. в. обітйртн,
•обітру, рѳш, гл. Отирать, отереть. Ісус
почав обтирати ноги рушником, вв. І.
лІІІ. 5. Ой обтерла чорні очі й брови як
шнурочок. Чуб. У. 309. Обітре рукавом.
Левиц. І. 107.
Обтирйтися, рйюся, ешся, сов. в. обі
пертися, обітруся, рѳшся, и . Отираться,
стереться, утереться.

Обтік, току, м. Островъ, небольшая
часть земли временно окруженная водою.
Обтікйти, кйю, еш, сов. в. обтѳктй,
теч у, чбш, гл. 1) Обтекать, обтечь. Смо
трин обтікає город кругом. Св. Л. 213.
2) Обнимать, обнять. ІІІух. I. 74
Обтіпати. См. Обтіпувати.
Обтіпувати, пую, еш, сов. в. обтіпа
ти, паю, еш, гл. Обтрепывать, обтрепать.
Шматок засмальцьованого папіру з обті
паними #краями. Мир. ХРВ. 13.
Обтісувати, сую, еш. сов. в обтвейти, шу, шѳш, гл. Обтесывать, обтесать.
Обтісуватися, суюся, ешся, сов. в.
обтѳсйтися, шуся, шешся, гл. Обтесы
ваться, обтесаться
Обтовктй, вчу, чбш, гл. Обтолочь.
Обтопйтися, плюся, пишся, гл. Окон
чить тонку
Обтоптйти, пчу, чеш, гл. Обтоптать.
Обтоптйтися, пчуся, чешся, гл. Зл
дорогу припа.га пилом, обносилась, обтоп
талась. Г. Барв. 241.
Обтбрганий, а, ѳ. Обтрепанный. Бх.
Уг 255.
Обточйти. См. Обточувати.
Обточувати, чую, еш, сов. в. обто
чйти, чу, чиш, гл. І) Обтачивать, обто
чить. Токарь обточив ніжку. 2) Очистить
на решетѣ. Обточи жито, бо з горошком.
3 ) = Оточити. Рейментарь вколо Луї обто
чив. Гол. І. 16.
Обтріпати. См. Обтріпувати.
Обтріпувати, пую, еш, сов. в. обтрі
пати, пйю, еш, гл. Отряхивать, отрях
нуть.
Обтрощйти, щу, щйш, гл. Обломать,
поломать. Коли зирк, аж тільки один мо
тузок теліпається біля пояса. Мабуть як
задивився па ведмедів, бісові циганчата і
бублики обтрощили. Стор. І 102.
Обтрусйти, ся. См. Обтрушувати, ся
Обтрушувати, шую, еш, сов. в. об
трусйти, шу, сиш, гл. 1) Отряхивать,
отряхнуть, отрясти, стряхнуть. А я хлоп
ців не просила, сама терен обтрусила.
Чуб. V. 545. Обтрусіть і порох із під ніг
ваших. Св. Мр. VI. 11. 2) Обсыпать, об
сыпать. Обтрусив табакою сорочку.
Обтрушуватися, шуюся, ешся, сов. в.
обтруситися, шуся, сишся, гл. Отряхи
ваться, отряхнуться. Та й піймав кицю за
ухо та й витяг на сгухо (з води): оттут,
кицю, обсушись, оттут, кицю, обтрусись.
ХС. II. 192.
Обтужйти, жу, жиш, гл. Оплакать съ

Обтулити—Обхистити.
причитаніями. Оплйкала тою парня, оплакала, обтужила. Чѵб. V. 268. Обтужила
мертвого. Константиногр. у.
Обтулйти. См. Обтулювати.
Обтулювати, люю, еш, сов. в. обту
лйти, лю, лиш, гл. Плотно окутывать,
окутать.
Обтягйти, гАю, еш, сов. в. обтягти,
гн^, нош, гл. Обтягивать, обтянуть.
Обтяж, нар. Тяжеловато. Снопів на
клав обтяж, насиЛу вивіз на гору.
Обтяжйти, жйю, еш, сов. в обтяжйти, ж^, жйш, гл. Отягощать, обременять,
обременить
Обтяжний, а, ѳ. Тяжелый, довольно
тяжелый. Вх. Уг. 225.
Обтяжно, ка/л—Обтяж.
Обтйти. См. Обтинати..
Обувйння, ня, с. Надѣваніе обуви,
обуваніе. Чою ти, най митну, так рано
встаєш?— Та я то обуваниям, то одяган
ням надолужу. Ном Л? 10851. Ум. Обу0

вАннячко.
ОбувАти. вйю, еш, сов. в об^ти, бую,
еш, гл. Надѣвать, надѣть обувь, обувать,
обуть. Червоні чоботи обула. Котл. Ен.
Він мене обував.
ОбувАтися, вАюся, ешся, сов. в. об^тися, об^тося, ешся, гл. Надѣвать, на
д іть на себя обувь, обуваться, обуться.
Об^в’я, в’я, с. Обувь. Не достоен я
розв'язати ремінь обув'я його. Єв. М. I. 7.
Обудйти, ся. См. Обужати, ся.
ОбужАти, жАю, еш, сов. в. обудйти,
дяг^, днш, гл. Будить, разбудить. МВ.
(О. 1862. I. 97). Той ще спить. Він обужає йою. Чуб. II. 188. Челядку обудити.
Гол. I. 84.
ОбужАтися, жйюся. ешся, сов. в. обудйтися, дж^ся, дишся, гл. Просыпаться,
проснуться, пробудиться.
Об^за, ей, ж. Толпа. Бач якою обузою
дітвора, суне. Кобел у.
Оббрити, ся. См. Обурювати, ся.
ОбуртувАти, т^ю, еш, гл. Напасть со
всѣЪъ сторонъ. Як несла я кішку в міш
ку,— трохи не обуртували собаки: як кав
кнула, а собаки як за мною!... Чернйг. ѵ.
Оборювати, рюю, еш, сов. в. оббри
ти, рю, риш, гл. 1) Обрушивать, обру
шить. Аж гидко дивитись на панський
двір: Штахети обурені, хати облуплені,
тини теж повалились. О. 1862. V. 109.
Стола і ослона не було, обурені лавки ле
жали долі. О. 1862. VII. 31. 2) Возму
тить, возбудить негодованіе.

Оборюватися, рююся, ешся, сов. в.
оббритися, рюся, ришся, гл. 1) Обруши
ваться, обрушиться, повалиться. Упала
крита, так і засипало сіни... столя обу
рилась. О. 1862. VIII. 10. 2) Возмутиться,
вознегодовать.
Об^ти, ся. См. Обувати, ся.
Об^тритися, риться, м . безгл.-=-Обутріти. До снідання, сказать, тоді ще не
дійшло, а вже обутрилось добре— зовсім був
уже ранок. Новомоск. у. Тоді вже зовсім
обутрилось, сонечно вже зійшло. Алексанров. у.
ОбОтріти, рить, гл. безл. Наступить
утру. Вже сонце обутріло. Борз. у.
Обуттй, тй, с. Обувь.
Об^х, ха, лс. Обухъ въ топорѣ; обух
есть также въ подобныхъ топору ипструментахъ.— см. Ґельґів, топірець. Шѵх. I.
175, 289. Мов собаку уб'ють обухом. Шевч.
Ум. Обушок.
ОбучАти, чАю, еш, сов. в. обучйти,
чО, чиш, гл. Обучать, обучить.
ОбучАтися, чйюся, ешся, сов. в. обучйтися, ч^ся, чишся, гл. Обучаться, обу
читься. МВ. (О. 1862. III. 35). Ддав у
йурсу в Київ обучатись. Шевч.
Об^шник, ка, м. Кузнечный молотъ.
Обушок, шка, м. 1) Ум. отъ обух.
2) Чеканъ. Став (козак) з під опанчини
роюэісовоі, з під поясини хмелевої щирозлотний обушок виймати. Мет. 379. Зо\отий обушок усякі двері одчинить. Ном.
Обханючити. См. Обханючувати.
Обханючувати и обхаючувати, чую,
єш, сов. в. обханючити и обхаючити,
чу, чиш, гл. Чисто прибирать, прибрать,
привести въ нріятный видъ. Дівонъко-юлуОонько, обчисть мече, обханюч мене. Рудч.
Ск. II. 56. Яблуня каже: „обхаюч менеи.
Рудч. Ск. II. 55.
ОбхарчувАтися, ч^юся, ешся, гл. При
выкнуть къ харчамъ. Обхарчгувались салдати у нас: десять год простояли. Константиногр. у.
Обхватити См. Обхватувати.
ОбхвАтувати, тую, еш, сов. в. обхватйти, ч^, тиш, гл. Обхватывать, обхва
тить. Тонкою полотна сорочка так і обхватує пигине стегно. Стор. І. 208.
ОбхвірувАтися, р^юся, ешся, гл. Об
ходиться. У7 нас дуже мало хліба, не зна
ємо як їм обхвіруватися. Борз. у.
Обхистити, щ^, стйш, гл. Огородить.
З’ мене дв/р нічим не обхии^ений. Волч. у.

Обхід—Обчикрижити.
Обхід, ходу, м. Обхожденіе, обращеніе, движеніе вокругь.
Обхідний, й, 6.— хата. Хата,состоящая
изъ хати, світлиці, хатини и хижі. Вас. 195.
Обхідно, нар. Въ выраженіи: обхідно
там, туди Обходъ,^ крюкъ на этой доро
гі). Туди дуже обхідно. Е сли туда пойти,
то придется сдѣлать большой кругъ. Вх.
Зн. 42.,
Обхідчатий, а, ѳ. Неогороженный (о
зданій).
Обхітний, а, ѳ. Охотный, склонный къ
чему.—до роботи. Прилежный, трудолюби
вый. Вх. У г. 255.
Обхлюпати, ся. См. Обхлюпувати, ся.
Обхлюпн^ти, ся. См. Обхлюпува
ти, ся.
Обхлюпувати, пую, еш, сов. в. об
хлюпати, паю, еш, одн. в. об хлюпнути,
н^, нбш, гл. Оплескивать, оплескать, оп
леснуть, обдать водой, обрызгать.
Обхлюпуватися, пуюся, ешся. со в. в.
обхлюпатися, паюся, ешся, одн в. обхлюпн^тися, нуся, нёшся, гл. Оплески
ваться, оплескаться, оплеснуться, обдать
себя водой, обрызгаться. Увійшовши в воду, обхлюпнувся. Харьк у.
Обходйсвітка, ки, ок. Обходящая
міръ—въ загадкѣ такъ называется вода
Бгжить обходисвітка, з гиумом круте коршлюда руки (млин.). ХС. III. 65.
Обхбдити, джу, диш, гл. См. Обіходити. 1) Обходить. Що день Божий обхо
дила село. Шевч. 2) Объ одежЬ: сходиться.
Семи аршин поясина коло мене не обхо
дить. Г. Барв. 481. 3) Праздновать, со
блюдать праздникъ. Галиц. 4) Касаться,
интересовать. Мене ѵ# не обходить. Таращ.
у. 5*—кого! Ухаживать за кѣмъ, заботиться
о комъ. Вх. Лем. 441.
Обходити, дж ^ диш, гл. Исходить Вег
заходеньки обходила і смітнички, і су
точки. Гліб.
Обходитися, джуся, дишся, гл. І —
Обіходитися 1. Як подадутг їстил то й
мть, а не подадуть, то й так обходиться
Рудч Ск II. Цурається їх при людях,
хач дома на самоті гце сяк так обходиться
3 ним. Левиц. І. 274.
Обхопити. См. Обхоплювати.
Обхбплювати, люю, еш, сов. в. обхо
пити, плю, пиш, гл. Охватывать, охва
тить. Обхопила його руками. Небо, наче
м°ре. землю обхватило. ІЦог. Сл. 15.
Обхрѳстйти,
стиш, гл. Перекре
стить вездѣ. Усі кутки обхрсстила баба.

Обхрестйтися, щ ^ся, стишся, гл. Пе
рекреститься. МВ. (КС. 1902. X. 155).
Обхудний, а о. Довольно худой, до
вольно тощій. Обхудні воли. Вх. Лем. 441.
Обцаркувйти, к^ю , еш, гл. Огородить.
Наша пасіка стояла на всі боки обцаркована. Федьк.
Обцйс, су, м. Каблукъ. Гол Од. 52
Іден чобіт на підкові, другий на обцасі
Чуб. V. 1007.
Обцвітйти, тйю, еш, сов. Б. обцвістй, т^, тбш, гл. Зацвѣтать, зацвѣсти.
Обцвіла вишня, наче снігом укрилася.
Обцвяхувйти, х^ю, еш, гл. Обить
гвоздиками.
Обцбньки, ків, м. мн. Родъ клещей,
щипцы (для вытаскиванія гвоздей и т. п.%
но не для держанія кующагося металла).
Вас. 161.
Обцілувйти, л^ю , еш, гл. Расцѣловать. Хоч оплачу, обц'шую мою єдину ди
тину. Левиц. I. 61.
Обцінка, ки, ж. Оцѣнка. Тому мли
нові ми обцінки ніякої не робили, а так
прямо написав писарь, гцо він стоїть буть
би то сімсот ргублів. Екатериносл. у.
Обцірклювйти, люю, еш, гл Обвести
кругъ.
Обцірклювйтися, лююся, ешся, іл.
Обвести вокругь себя кругъ. Падай на
землю і обцірклюйся тим ножем. Чѵб. Е
202
Обчарувйти, р^ю, еш, гл. Очаровать.
Ой у полі криниченька обчарованая. Чѵб.
III. 149.'
Обчастувати, т^ю, еш, гл. Поподчивать (водкой). Обчастувавши, хазяїн... О.
1862. IV. 89. Уже всіх багатших обчасту
вали. Чуб. II. 273.
Обчбмсати, саю, еш, гл =О бчим хати.
Вх Зн. 43.
Обчѳпйрити, рю, риш, гл. Обхватить.
Обчепирша його руками і ну просити
та молити. Рудч. Ск. І. 136.
Обчеплйти, лйю, еш, гл. Обвѣшать
Обчепляв старця торбами. Васильк. у.
Обчеркйти. См. Обчіркувати.
Обчеркн^ти, ся. См. Обчіркувати, ся
Обчѳрнйти, ню, нйш, гл.—Обчорнити.
Обчбрсти, обчбрти. См. Обчірати.
Обчесйти. См. Обчісувати
Обчествб, вй, с. Общество, міръ. (Ва
сильк. у.).
Обчеськйй, й, 6. Общественный, мір*
ской.
Обчикрйжити, жу, жиш, гл. Обрѣ -
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Обчимхати—Обшморгувати.

-Зать; подрѣзать. Рукава трохи обчикрижу.
Гліб.
Обчймхати, хаю, еш, гл.—Обчухра
ти. Дуби... обчимхані, що гілля на вершку,
мов тапка на дрючку. Св. Л. 306.
Обчистити. См. Обчищати.
Обчищбти, щйю, еш, сов. в. обчйсти'ти, щу, стиш, гл. Обчищать, обчистить.
Криничка і говорить: „дівчино голубонько,
обчисть мснеи Рудч. Ск. II. 55.
Обчікувати, кую, еш, гл.=Очікувати.
Гол. II. 709.
Обчір&ти, рйю, еш, сов. в. обчёрсти
и обчёрти, обічру, рѳш, гл. Обдирать,- обо
драть кору, кожу. Вх. Зн. 43.
Обчіркач, ка, м. Циркуль. Вас. 147.
Обчіркувати, кую, еш, сов. в. обчѳр.к&Ти, каю, еш и обчѳркн^ти, ну, нѳш,
гл. Очерчивать, очертить, очеркнуть, про
вести черту вокругъ. Обчеркнугт курячим
. зубом. Ном. Л? 13369. Обчеркнч тим при
кілком круг себе, скільки зможеш. Грин.
I. 67.
Обчіркуватися, куюся, ешся, сов. к.
обчѳркн^тися, кн^ся, нешся, гл. Очер
чивать, очертить вокругъ себя черту.
Обчісувати, сую, еш, сов. в. обче
сати, чешу, шѳш, гл — когб. Расчесывать,
чесать кого-либо постоянно. Та їх (діти)
треба обшить, гпреба й облатать, треба и
■обіпрать, треба й обчесать, треба й обми
вать. Мил. 222.
Обчбвгати. гаю, еш, гл. Обтереть,
ободрать треніемъ (обувь). Обчовгав зовсім
підошви в чоботях. Васильк. у.
Обчорнйти, ню, нйш, гл. Очернить.
Сбч^ти, ч^ю, еш, гл. Услышать. Як
. ю обчули (що співав), так ю обскочили.
Гол. II. 700.
Обчухати, хаю, еш, гл. Почесать вездѣ,
вокругъ (когда зудить, чешется). Сим. 197.
Обчухрбти, рйю, еш, гл. 1) Обрѣзать,
обломать, очистить (отъ листьевъ и мелкихъ вѣтвей). Обчухрай віник. У мене діти
обчухрали всі груші в саду. Васильк. у. У
Гребинки о крыльяхъ: оборвать. Що дядь
кові пройшло, ти не роби, небоже, щоб
прилет хто не обчухрав. Греб. 381. 2)
Отколотить. Обчухраю тобі оцією пали
цею боки. Левиц. Нов. 190.
Обшйрпанѳць, идя, м. Оборванецъ.
Обшйрпати, паю, еш, гл. Изорвать,
^оборвать (одежду). ЗОЮР. I. 133. Про'іуля... усе з товаришами, а сам завжди
ходив обшарпаний. Грин. II. 290. Такий
обірваний та. -обшарпаний. Стор. I. 204.

Обш&рпатися, паюся, ешся. гл Обор
ваться, обноситься.
Обшахрйти, рйю, еш, гл. Обмошенничать.
Обшерѳтувйти, тую, еш, гл. Ободрать
шелуху на зернѣ передъ помоломъ.
Обшиванка, ки, ж. Лодка, обшитая
шелевками.
Обшивйння, ня, с. Обшиваніе.
Обшивйти, вйю. еш, сов. в. обшйти,
шйю. еш, гл. 1) Обшивать, обшить. 2)—
когб. Шить, пошить для кого необходимое
бѣлье, одежду. А четверта хусти пере,
а п'ята обшиє. Гол. Хто мене буде обши
вать? Мил.. 221. 3) Покрывать, покрыть,
обшивать, обшить (кузовъ телѣги лубомъ,
крышу и пр.). Обшиті вози. Чуб. VII. 404.
Церкву новим їонтом обшив. МВ I. 65.
Обшивйтися, вйюся, ешся, сов. в.
обшйтися, шйюся, ешся, м. Шить, по
шить на себл. Облатався, обшився, став
на панка схожий. Левиц. I. 143. Ой є в
тебе полотенце, обшиємось, серце. Грин.
III. 692.
Обшивка, ки, ж. 1) Обшивка. Левиц.
Пов. 242. 2) Воротъ сорочки. Гол. Од 65,
75. Шух. I. 120.
Обшивчйстий, а, е. Обпгавчйсті (^став
ки). Уставки особымъ образомъ вышитыя.
КоІЬ. I. 48.
ббширь, рі, ж. 1) Пространство. Зем
ля... ходить круги сонця по великій обширі
світу Божого. Дещо. 2) Объемъ. Народню
мову не жарт осягнуть усю в ї ї обширі.
О. 1861. IV. 34.
Обшйти, ся. См. Обшивати, ся.
Обшкрйбати. баю, еш, гл Обскресть.
Обшмагйти, гйю, еш, гл. Отстегать,
исполосовать. Усю спину обшмагали. Ком.
II. 37.
Обшмалйти, лю, лиш, гл. = Обсма
лити.
Обшмарувйти, рУю, еш, гл. 1) Обма
зать чѣмъ-либо маслянпстымъ, дегтемъ
и ир. 2) Обмыть, оббить (дождемъ). Сті
ни осінні дощі обшмарували,— юлими реб
рами хата світить. Мир. ХРВ. 174.
Обшматувйти, тую, еш, гл. Оборвать,
изорвать въ куски на комъ одежду. Ввій
шов старий у хату обшматований, поби
тий. Грин. II. 171. Обірваний та обшма
тований який. Мир. ХРВ.‘ 216.
Обшморгйти. См. Обшморгувати.
Обшморгнути. См. Обшморгувати. *
Обшмбргувати, гую, еш, сов. в.
обшморгйти, гйю, еш, одн. в. обшморг-

Обшпарити— Овва.
н^ти, н^, нбш, гл. Обдирать, ободрать,
обтереть, сдѣлать ссадину. От же там
£ пеньок дубовий обшморганий колесами.
ЗОЮР. I* 134. 2) Сжавъ въ рукѣ стебель
растенія, оборвать движеніемъ руки вдоль
стебля его листочки, вѣточки, колосья.
Хліба високії, колос аж до землі, а Бог
обшморгує колос, обшморгує. Сим. 210.
Обшпарити: См. Обшпарювати.
Обшпйрювати, рюю, еш, сов. в. обшпа
рити, рю, риш, гл. Ошпаривать, ошпа
рить, обжечь горячей жидкостью. Христя
обш париш руку. Мир. Пов. II. 52.
Обшугйти, ся. См. Обшугувати, ся
Обш^гувати, гую , еш, сов. в. обшугйти, гйю, еш, гл. 1) Очищать, очистить
отъ шелухи (гречу). Обшуіаю гречку на
крупи. 2) Обривать, оборвать вѣтромъ,
оббить (о листьяхъ дерева). Найдуть на
тебе буйнії вітри з лютими морозами,
кору обіб'ють... листя обшугають. МУЕ.
III. 132.
О бтягуватися, гуюся, ешся, сов. в.
обшугйтися, гйюся, ешся, гл. 1) Очи
щаться, оббиваться, отлетать. Пил обшугується, як товчуть гречку. Кіев. у.
2) Истрачиваться, истратиться, издержаться.
Обшугався так, що й шага нема. Иорз. у.
Обшукйти. См. Обшукувати.
Обшукування, ня, с. Обыскиваніе.
Обшукувати, кую, еш, сов. в. обшу
кати, кйю, еш, гл. 1) Обыскивать, обыс
кать. їсти хочеться (вовкові). Обшукав він
скрізь лисиччину хатку,—нема нічого. Рудч.
Ск. II. 7. Обшгукав його та й найшов п'ят
сот тисяч. Рудч. Ск. І. 202. 2) Искать,
поискать. Та нехай вони та громадою воли
обшукають. Нп. 3) Обманывать, обмануть.
Яіид як не обшукає, то навет і не пообі
дає. Ном. X 912.
Общипйти. См. Общипувати.
Общйпувати, пую, еш, сов. в. общи
пати, п&ю, еш, гл. Общипывать, общи
пать. Я цю черешеньки й общипала. КС
1383. II. 378.
Общйтити, чу, чиш, гл. Защитить.
Общ^брати, раю, еш, гл.—Обскубти.
Общубрати чупер. Вх. Зн. 43.
Об’юшйти, ш^, шйш, гл Облить кровью.
Як ударив лев у камінь,— кохті позлізали...
Заревів лев, підняв лапи, лапи об’юшило
Рудан. І. 75.
Об|явйти, ся. См. Об’являти, ся.
Об’йвка, ки, ж. І) Сообщеніе, объяв- ен.1е КомУ, заявленіе. Побачила вона, що
С(і*стг;а її в ставку мертва, та й дат
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тоді об явку старості, а він і мене клик
нув у поняті. Верхнеднѣпр. у. Пішов один
чоловік давать об явку у волость, що в йоговкрадено кобилу. Грин. І. 97. 2) Голосъ
(при баллотировка). Паньку дали три
об'явки більше, як Стеценку, то через те й
став старшиною. Золотой, у.
Об’явлйти, лйю, еш, сов. в. об’яви
ти, влю, виш, гл. 1) Объявлять, объявить.
Я ж тобі всю правду об'являю. Чуб. У.
825. 2) Предъявлять, предъявить. Тоді
зараз його зв'язали, та об'явивши у стан, а
там уже і оддали на Сібір. Рудч. Ск. І. 209.
Об’явлйтися, ляюся, ешся, сов. в.
об’явйтися, влюся, вишся, гл. 1) Являть
ся, явиться, появиться, обнаруживаться,
обнаружиться. Вх. Лем. 441. Честь і сла
ва Кийову й Дніпрові, коли обявиться там
новий фтлозоф. Левиц. Нов. 89. Святий
Миколай об'явивсь до його стариком. Чуб.
2) Представляться, представиться, явить
ся. Як єсть у тій. хаті відьма, вона тобі
т ії ж ночі сама об явиться. Мнж. 139.
В ін пішов у те село, переночував у їдног
баби і не знає, шо то його село і на дру
гий день об явивсь громаді. Чуб. І. 182.
3) Дѣлаться, сдѣлаться явнымъ. Нема бо
нічого схованого, щоб не об явилось вв. Мр.
ІУ. 22.
Об’язйти, ся См. Об’йзувати, ся.
Об’йэувати, зую, еш, сов. в. об’явити,
ж^, жѳш, гл. Обвязывать, обвязать. Об я —
зані вірьовками. Стор. МПр. 131.
Об’йзуватися, зуюся, ешся, сов. в.
об’явитися, ж^ся, жешся, гл. Обвязы
ваться, обвязаться.
Об'йкоритися, рюся, ришся, гл. Твер
до стать, укорениться. (Уман. у.); упе
реться. Мнж. 187.
Об’яснйти, ню, нйш, гл. Освѣтить,
сдѣлать свѣтлымъ, яснымъ. Москалики
степи вкрили, киверями обяснили, гмабельками очорнили. Грин. III. 261.
Овад, да, лг.=Овід. Овад роси боїться.
Ном. Л* 14025.
(/вадний, а, ѳ =Оводний. ІІроск. у.
Ов&к, нар. Иначе. Єдному Бог дасть
сяк, а другому овак. Ном. № 1697.
Овал&шити, шу, шиш, гл. 1) Оско
пить. 2) Украсть. Прийде та овалашить
гцо нсбудь та й піде. ЗОЮР. I. 10.
Овва! меж., выражающее удивленіе,
сомнѣніе, иронію. Эва! какъ бы не такъ!
Перевелись тепер рицарі в Січі...— Овва!
гукнув тутъ на всю світлицю Кирило Тур.
К. ЧР. 113.
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Овдовілий— Огида.

Овдовілий, а, е. Овдовѣвшій. Волч. у.
Овдовіти, вію, еш, гл. Овдовѣть. Сутбрус овдовів і його дочки хазяйнували в
господі. Левиц. Пов. 19.
Овѳдяи, на, ле. Раст. Ргішиїа еіаііог.
Лв. 101.
Овершкн, ків, м. мн. Вершина стога.
Левч. 10.
Овбс, вівсй, ле. Овесъ, Аѵепа заііѵа.—
гблий. Аѵепа пшіа. Вх. Пч. И. 29. Овес у
трьох кожухах, та вітру боїться. Ном.
Л? 650. Дає коню сіна й вівса. Мет. 75.
Не хоче, як кобила вівса. Ном. № 5009.
Шйти на овёс. Шить крупными, стежками.
Вас. 211. Ум. Овесёць, овесбк.
Овескбвнй, а, е. Относящейся къ
овеску 2. Овескбва кривулька. Въ вышивкѣ:
зигзаговидная линія. (Залюб.). Овескові
клинці. Половина узора овесок. (Залюб.).
Овесбк, СК&, ле. 1) Ум. отъ овес. 2)
Родъ узора въ вышивкахъ. (Залюб.).
Овечб, чйти, с. Ягненокъ; овечка. Бере
(вовк) чи овеча, чи порося. О. 1861. VIII.
96. Пара воликів єсть і овечат трохи.
Рудч. Ск. І. 207.
Овбченька, овбчечва, б и , ж. Ум. отъ
вівця.
Овбчий, а, е. Овечій. Овеча натура.
Шевч.
Овбчина, ни, ж. Овечье мясо. Бони
не їдять курятини, гусятини, овечини, ка
банятини,—нічого тою не їдять. Ново
моск. у.
Овбчка, ки, ж. 1) Ум. отъ вівця.
2) Мокрица, Опізслз шигагіиз. Вх. Лем. 441.
Овбчник, ка, м. Хлѣвъ для овецъ,
овчарня. Чуб. VII. 394.
Овййка, ки, ж. Раст, вьюнокъ, Сопѵоіѵиіиз. Вх. Лем. 441.
С(від, бвода, м. Оводъ.
Овін, мѣст.-= Він. Бзяв овгн княнейку
попід білі бочки. Гол. І. 90.
Овіяти, вію, еш, гл. Обвѣять. Вітер
каже: я прийду, твої сили овію. Гол.
Оводень, дня, ле.=Овід. Грин. І. 252.
Оводнй, ні, ж. соб. Оводы. Оводня б’є,
через те ховаємо волів у курені. Зміев. у.
Овощ, щу, м. Плодъ. Принесіть же
овощ, достойний покаяння, вв. М. III. 8.
Овощбвий, а, ѳ. Фруктовый,
.Овр&х, х&, м. Сусликъ. У меншою
(брата) або градом виб'є (хліб), або оврах
понівечить. Стор. І. 18. Ум. Овражбк, оврашбк. Стор. Мїїр. 44.
Овраїшсбвий, а, ѳ. 1) Принадлежащій

суслику, относящійся къ нему. 2) Оврашкбві хвости. Раст. ТгШсит сгізіаіит 8сЬгі.
ЗЮЗО. І. 139.
Оврашбк, шкй, м. Ум. отъ оврах.
Овсйна, ии, де.=Вівсина. Тепер треба
не в овсину, а в просину шить (не рідко)..
Ном. № 11138.
Овсйще, ща, с.=Вівсищ е.
СІвсі, иар.;=8овсім. Х^рьк.
(івсія, нар. — 0 всі. Борщ не кислий
овсім. Уман. у.
Овсюг, г^, л*.=Вівсюг.
Овсянйй,
6 = Вівсяний. Нажала
травиці з овсянйй стіжок. Чуб. III. 266.
Овсянйк, ка, ле. = Вівсяник. Ном.
№ 122, стр. 294.
Овсянйця, ці, а/с~Вівсяниця. Ном.
№ 10185.
Овсйнка, ви, ж. 1)=Вівсянва. 2) Раст.
Вгошиз агѵепзіз. Ь. ЗЮЗО. І. 114.
Овч&рик, ка, ле.=ВівчариБ. Чуб. V689.
Овч&рь, рй, ле.=Вівчарь.
Овчйна, ни, ж. 1) Овчина, овечья
шкура. 2) лея. Овечья шуба. Із якої се
причини вбралась теща у овчини? Нп.
Ог&вний, а, ѳ. Большой, сильный. Бо
гач огавний. Вх. Уг. 245. Огавний дожджь.
Вх. Уг, 255.
Ог&вно, нар. Сильно, очень. Оіавні ся
хвалил. Вх. Уг. 255.
Огйзнути, ну, неш, гл. = Ошадіти.
Цілий ліс огазне. Вх. Уг. 255.
Ог&на, ни, ж., и пр.=Обгана и пр.
Оганйтися, нйюся, ешся, гл. Отго
нять отъ' себя (нападающихъ). Собаки в’ї 
даються, а бояре оганяються. МУЕ. III.
217.
Огарь, рю, ле. 1) Обожженный пень.
Так як огарь обідрався. Ном. № 11236. 2)
Нас. Оезігиз Ъоѵіз, оводъ бычій. Вх. Пч.
I. 7. См. Овід. 3) Порода утокъ. Хере. у.
Слов. Д. Эварн.
Огв&ра, ри, ж. Что - либо огромное,
очень большое. Корова— огвара. Вх. Зн. 43.
Огбнь, огню, ле.— Огонь. Червона ша
почка як огень. О. 1861. IV*. 29.
Огер, ра, ле. Жеребець. Дивися, огерем
яким сам пан круг тебе похожае. Шевч.
Дід їхав навзаводи на вороному арабському
огеру. Стор.
Огйда, ди, ж. 1) Мерзость, гадость.
Лукаш. .148. Вийди, паноньку, до нас, ви
куп сі вінець у нас... Бо як не вийдеш до
нас, не вт упиш вінця у нас, до корчми

Огидити—Огляд.
/Ні/»/ е мо горівки нагіємо, занесемо до жида,—
^
тис!огида. Лукаш. 148 Що у лю
дей високе, те огида перед Богом. Єв. Л.
XVI 15. 2) Отвращеніе, омерзеніе. Аж
мід'а дивитися,— таке погане. 3) Против
ный человѣкъ. Іучче (7 мені, моя мати,
прку ікдьку їсти, як ледачу жуінку мати,
ги<),м її присісти. Поиіов Си я поміж
гЮде чи Богу молиться,— як здумаю про
огиду, забуду й хреститься. Грии. ІІГ. 509.
О г и д и т и , джу, Диаі, гл.
1) Загадить.
2) Опорочить, обезчестить.

Огйдіти, ДІЮ, еш, .д.—Огиднути.
Огйдливий, а, е = 0 г и д н и й .
Огйдливість, вости, ж .= О гидн ість.
Лмшпрснко з оіадливоюпю глянув на остан
ніх гласних. Мир. ХРВ. о74.
Огйдлий, а, е = 0 г и д н е й .
Огйдлість, лости, ж .^О ги дн ість.
Огйдний, а, ѳ. Противный, отврати
тельный, мерзкій, гнусный.
Огйдник, ка, м. Противпый, отврати
тельный человѣкъ. Вх. Ви. 43.
Огйдниця, ці, ж. Иротивиая, отвра
тительная женщина. Вх. Зн. 43.
Огйдність, ности, ж. Мерзость, гнус
ность.
Огйдно, нар. Противно, отвратительно,
мерзко.
Огйднути, ну, неш, гл. Опротпвѣть,
надоѣсть, опостылѣть. Море так йому огидло,
що бісом на його дививсь. Котл. Еп. І. 14.
ОгинЯтися, нЯюся, ешся, гл. Укло
няться, отвиливать. Він де кою підмовляв
до себе переїздити, так гусе огинаються.
Харьк. г.
Огир, ра, ,и.=0гер. Прискочив перше
до Камили, як огир добрий до кобили. Котл.
Ен. VI. 61.
Огірковий, а, е. Огуречный. Напийсь
огірковою росолу, то може полекшає. Харьк.
Огірок, ркЯ, м. 1) Огуредъ, сиситіз
каІіЬи.ч 2) Родъ игры, въ которой дѣвушки берутся за руки, составляютъ цѣпь,
вьющуюся на иодобіе стеблей огурдовъ,
И поютъ пѣсни. Чуб. III. 79. 3) мн. Родъ
писанки. КС. 1891. VI. 376. 4) мн. Родъ
вышивки. Чуб. VII. 427. Ум. Огірбчок. У в.
ѵгірчище.
Огірбчник, огірбшник, ку, м. Раст.:
ї
м
оШсіпа1із- Мил. 35. ЗЮЗО. I.
179 * Ѵ оТгі1>0Ііит агѵепзе Ь. ЗЮЗО. I.
в)
8рігаса иітагіа Ь. ЗЮЗО. I.
„ °*омоНОва печать, Роіу^опаіиш шдШ1,0ГЙШ. Мнж. 187.
9

Огірчйщѳ, ща, с. У в. отъ огірок.
Лебед. у.
ОглЯбля, л я, с. и оглЯблі, лш.=Оголони. Л\елех. Вх. Зн. 43.
ОглЯв, ву, м. Уздечка, недоуздокъ.
Вх. Лем. 442.
ОглЯвѳЦь, вця, м. Недоуздокъ. Вх.
Лем., 442.
ОглЯс, су, м. I) Возвѣщеніе, оглашеніе; ташке церковное оглашеніе о предстолщемъ бракосочетапін. МУЕ. III. 80.
2) Оп)бликованіе. Багато лежить у мене
писання українського до друку, багато я
перечитав його, та ось тільки кришечку
до огласу вибрав. К. (Хата, 2). 3) Возгласъ,
крикъ. Птиця відтіля з веселим оглисом
лстілси Мкр. Г. 11. Брата Лазаря омасом спротив. Гол. III. 269.
Оглаейти, ся. См. Оглашати, ся.
ОглашЯтн, гааю, еш, сов. в. оглаейти,
т у , ейш, гл.— Оголошувати, оголосити.
І) Кожне стало оглашати звичний пода
рунок. Мкр. Н. 37. 2) Огласив я дргуком
не одно вже своє й чуже компонування. К.
(Хата, І \ 3) Огласили запоролеці Брюховецькою гетьманом. К. ЧР.
ОглашЯтися, шЯюся, ешся, сов. в.
огласйтися, шуся, ейшея, г.?.=Оголоту в а ти с я , оголоситися. Огласився дуже
жіночий плач, народ загомонів. Стор. І.
253.
Оглашбнка, ки, ж. Церковішл сѣнн
между церковью п колокольнею. Ромен, у.
Оглашбнний, а, ѳ. Безумний. Може
ти, оілагиснниїї, і дитину її задавив? Стор.
МІІр. 35. Крутяться, як оглашении Стор.
МІІр. 167.
Оглідіти, джу, диш, г.?.=Оглядіти.
Вийди, матенько, огледи, гцо тобі бояре
щтвеїги. Лукаш. 96.
О глідітися, джу ся, дишся, гд.=О глядітися. Тепер у дворі гості, ніколи й вгле
діться за мною. МВ. І. 72.
Оглобільний, а, е = Голобельний.
Оглобельна аж брикає. Котл. Ен. І. 28.
Оглобля, л і, ж .= Г о л о б л я . Чуб. V.
1071.
СІглух, ха, м. Дуракъ. Оглух царя не
бесною. Ном. У? 6306.
Огл^х(ну)ти, ну, неш, гл. Оглохнуть.
Всі оглухли, похилились. Шевч. Оглухш,
не чують. Шевч. 210.
Огляд, ду, м. 1) Осмотръ; обзоръ;
172;
смотръ. Вернувшись після огляду козацької
сотні. Кв. II. 69. На огляд добрий. Н а
взгдядъ хорошій. З а два огляди. Дважды
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Ъсмотрѣвъ. Харьк. у. Купив за три огляди.
Укралъ. Мнж. 166. 2) лк.=О глядини. По
шел Банічко в огляди без материной по
ради• Гол. II. 711.
Оглядйння, ня, с. Осматриваніе.
Оглядйти, дйго, еш, сов. в. оглйдіти,
джу, диш, гл. 1) Осматривать, осмотрѣть.
Вийди, матінко, огляди, що тобі бояре
привезли. Мет. 230. Козаків піджидає, ко
заків оиядає. Макс. 2) Созерцать, вндѣть
Сподоби в небі лицем к лицу Бога огля
дати. Чуб. Одною ранку, бодай такого
ніхто не оглядав, сказано мені, що на черзі
Андрійко у некрути. МВ. II. 71.
Оглядбтися, дйюся, ешся, сов. в.
оглйдітися, дж уся, дишся, гл. 1) Огля
дываться, оглянуться, осматриваться, осмотрѣться. Летить орел по над морем та й
не оглядається. Мет. 64. Оглядайся на
задні колеса. Ном. .V» 4305. 2) Только сов.
в. Хватиться. Оглядівся пан, уранці встав
ши, аж у йою покрали. Рудч. Ск. 1. 107.
Візьми, дурний, та й застроми два сверд
ли... Коли сьогодні огляжуся,— ож і сліду
не знать, де стреміли. Мир. ХРВ. 267.
Оглйдач, ча, м. Осматривающей.
Оглйдяни, дин, ж. мн. 1) Осмотръ,
осматриваніе. 2) Осмотръ жилья и хозяй
ства жениха, дѣлаемый родителями не*
вѣсты послѣ сватовства И оканчивающійся
угощеніемъ. См. Розглядини. ХС. VII. 423.
Оглйнути, ну, нѳш, гл = О гл я д іти .
Ісус, оглянувши все, вийшов. 6в. Мр. XI. 11.
Оглйнутися, нуся, нѳшся, гл.=Оглядітнся. ъ Соб, тпру до ярмаГ— оглянувся
ти й нема. Ном. ІѴ» 1 914. 2 ) - на кого.
Обратить вшшаніе, сжалиться, снизойти.
Потім оглянулись і люде на нас і драно
чок мені назносили. Г. Барв. 355. Огляньсь
на плач дочки своєї. Котл. Ен. Оглянулась
на мої старощі. Г. Бари. 207.
Огн євйй , 6, б. Огневой. Стор. МПр. 72.
Огневйця, ці, ж. Медиц. горячка.
Огнѳдихйтий, а, ѳ. Огнемъ дышащій.
Дракон огнедихатий. К. МХ. 35.
Огнѳкрил&тий, а, ѳ. Съ огненными
крыльями. Дракон огнекрилатий. К. МБ.
II. 137. Як смерти бурний дух огнекри
латий. К. ЦН. 246.
Огнбнний, а, ѳ. 1) Огненный. Чуб. I.
22. Огненне море. Шевч. 2) Пылкій, го*
рячій. Він до роботи огненний. Лебед. у.
Огненний чоловік. Черк. у. 3)—сусіда. Сосѣдъ, постройки котораго весьма близко.
Харьк. г.
Огнбнно, нар. Горячо, пылко.

Огнеп&льний, а, ѳ. Горючій. Огнсшльг
на купина. Левиц. І. 289.
Огнйво, ва, с. 1) Стальная пластинка
въ замкѣ кремневаго ружья, стоящая противъ курка,— въ нее бьетъ кремень. Шух.
I. 230. 2) Часть токарнаго станка. См.
Токарня. Шух. I. 305, 306. 3) Въ крышѣ
оборога: каждая изъ четырехъ горизонтальныхъ жердей, составляюіцихъ четвероугольникъ, являющійся основаніемъ кры
ши. Вх. Зн. 42. Ум. Огнйвце.
Огнйвцѳ, ця, с. 1) Ум. отъ огниво.
2) То-же, что и песик въ ткадкомъ ставкѣ.
См. Верстат. МУЕ. III. 24.
ОІгник, ка, м. 1) Ум. отъ огонь, огонекъ. 2) Медиц. Пузырчатая сыпь на лицѣ,
есхеша. ХС. VII. 416.
Огнйна, ни, ж. Искра. ХС. III. 53.
Огнистий, а, ѳ. 1)= Огненний 1. Сопце
як раз... сідало; червоне огнисте коло його
так і искрило світом Мир. Нов. І. 158.
1 ) = Огненний 2. Серце огнисте. К. МХ. 6.
Огничок, чка, м. Ум. отъ огонь.
гннще, ща, с. 1) Костеръ. Спасибі
жіночкам, на городі розіклали огнище і вся•
ког страва гюнагогповляли. ЗОЮР. Н. 286.
В огнище вкинутися. Вспылить. Сердитий
був парубок, так у огнище і вкинеться! Я к
жар стане. Харьк. г. 2) Мѣсто, гдѣ былъ
костеръ. На огнищі не швидко виросте
трава. Волч. у.
Огнянець, нця, м. Дьяволъ, чортъ. Во
ти не мій младенец, лем ти з пекла огнянец. Гол. I. 210.
Огнйннй, а, ѳ = О гн ѳн н и й . Левиц. I.
27 1. Господь вигнав їх з раю огняною різ
кою. Мир. ХРВ. 32. Широка огняна хвиля.
Мир. ХРВ. 272. Огняна жертва. Всесожженіе. Єв. Мр. XII. 33.
Огнянйк, ка, м. Птица Ьапіиз гиЯсерб. Вх. ІІч. II. 12.
О гняниця, ці. ж. Свѣтлякъ, Ивановъ
червякъ, Ьашругіз посШиса. Вх. Лем. 442.
Ого! меж., выражающее удивленіе. Ого,
чудеса! вербовиї колеса. Ном. № 7831.
Оговбрюватнся, рююся, ешея, гл.
Отговариваться. Оговорюються, що гм ба
гацько діла робити. Ном. № 10064.
Оговтатися, таюся, ешся, гл. Освоить
ся. Трохи оговтавсь і не боїться нічого.
Рудч. Ск. І. 93.
Оголйти, лю, лйш, гл.-=-Обголити.
Оголббля, л і, ж. Оглобля. Чуб. VII.
465.
Оголодити, дж ^, дйш, гл. Сдѣлать го-

Оґолони—Огрядний.
доднымъ. Поділи ж ти ним цю курочку
ям й себе не оголоди. Мнж. 66.
Оголбни, нів, м. мн. У лошадей на
деснахъ пузыри, опухоли. Вх. Зн. 43.
Оголосйти, ся. См. Оголошувати, ся.
Оголбска, ки, ж. Объявленіе, извѣщеніе. Оюлоски оголошував у церкві. Вх.
у г. 255.
Оголошення, ня, с. Объявленіе.
Оголошувати, шую, еш, сов. в. огодосйти, ш^, сиш, гл. 1) Объявлять, объ
явить; возвѣщать, возвѣстить. На ввесь
світ оголосили свої гріш. О. 1802. IX. 25.
Бороль мене банитою * вигнанцем оголосив
по Польщі і Вкраїні. К. Бай. 09. 2) Опу
бликовывать, опубликовать. 3) Избирать,
избрать голосованіеыъ.
Оголошуватися, ш уюся, ешся, сов. в.
оголосйтися,

ш ^ся,

сишся,

гл.

1) О

звукѣ: Раздаваться, раздаться. 2) Быть
объявляемымъ, объявленнымъ, объявлять
ся, объявиться. 3) Опубликовываться, опу
бликоваться.
I. Огбнь, огн ю , м. Огонь. По тім боці
огонь юрить, по сім боці видно. Мет. 39.
Огбнь пускати. Поджигать. Огнём пітй. Сгорѣть. Бодай сіно огнем пішло г коса зло
милась Чуб. Який то він собі дом кош
товний збудував,— то він громовим ,огнем
пішов. КС. 1 8 8 2 . XII. 5 0 3 . Ум. Огнин,

огничок.
II. Огбнь, ні, ал?.=Огоня. Борз. у.
Огбня, ні, ж. І) Обгонъ, объѣздъ
плугомъ или раломъ при паханьѣ нивы
Отъ периферіи къ серединной линіи. Кіев.
г. 2) Участокъ земли, занимаемый работникамъ при пахапіи такого рода. Орати
е огоню. Як доореш цю огоню, то випря
гай воли. Кіев. г.
Огорнути. См. Огортати.
Огород, да, м. Огородъ. Високії ого
роди,—капуста не родить. Чуб. V. 147.
Ум. Огородець. См. Горбд.
Огорода, ди, ж. Ограда.
Огороджувати, джую, еш, сов. в. ого
родити, дж^, диш, гл.— Обгороджувати,
обгородити. Огородив двір щирим залізом,
2 ^ ив в0Р*тця 3 Щирого злітця. Чуб. III.
Огородина, ни, ж. Овощи, огородныя
растенія. Ганна вийшла оглядати огоро
дину. Левиц. І. 27. См. Городина.
Огородити. См. Огороджувати.
Огородник, ка, м. Огородникъ. Чуб.
І- 182.
Огородникувйти, к^ю, еш, гл. Зани

о^
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маться огородничествомъ. Л той огород
ник навчив його огородникувать. Чуб. І.
182.
Огорбдній, я, є. Огородный. Левиц. І.
188.
Огорбжа, жі, ж. Ограда, плетень, заборъ. Огорожа кругом нова, висока, ха
зяйська. Левиц. І. 22.
Огортйти, тйю, еш, сов. в. огорнути,
н^, неш, гл. = Обгортати, обгорнути.
Візьме її та й огорне в ризу золотую.
Шевч.
Огорчйти, чйю, еш, сов. в. огорчйти,
ч^, чйш, гл. Огорчать, огорчить. Чи вам
дочки, чи вам синочки гірке слово сказали?
Чим вони вас огорчили? Мил. 200. Думаю:
як його й оюрчати їх. Г. Барв. 202.
Ограбувйти, б^ю, еш, гл. Ограбить.
Огрйда, ди, ж.— Огорожа. Єсть золо*
тіш сад і золотою оградою огорожений.
Рудч. Ск. II. 94.
Огрёбки, ків, м. мн. Остатки корма
домашняго скота. Огребки —ті, що на гряд
ки накладають. Новомоск. у. (Залюб.).
Огрббом, нар.—брати. Загребать, о бі
йми руками брать. Наш титаръ так оіребом і бере гроші з церкви. Волч. у.
Огребтй, ся. См. Огрібати, ся.
Огризйти, зйю, еш, сов. в. огрйзти,
з^, збш, гл.=0бгри8ати, обгризти.
Огрібйти, бйю, еш, сов. в. огребтй,
б^, ббш, гл.=Обгрібати, обгребти. Огню
огреби. Чуб. V. 620. }Іе хотят гості їсти,
треба ї ї (капусту) обливати,— будут гості
огрібати. Гол. II. 118.
Огрібйтися, бйюся, ешся, сов. в. огребтйся, б^ся, бёшея, гл.—Обгрібатися, об
гребтися. Сів на човен, сів на човен, а
весельцем вгрібатись. Чуб. V. 163.
Огрібйч, ча, м. Палка, которой под,гребаютъ горя іще угли. Шух. І. 97.
Огрівйти, вйю, еш, сов. в. огріти, рію»
еш, гл. 1) Согрѣвать, согрѣть, обогрѣвать„
обогрѣть. Грнн. III. 632. Сонце каже: я
зійду, твої сини обігрію. Гол. І. 187.
Огрійливий, а, е. Согрѣвающій, теплый ѵ
Огрійливо, нар. Тепло.
Огріх, ха, м. Пропущенное місто при
паханьѣ поля. Глядіть же, щоб оранка
без огріхів бумі. Харьк.
Огрішйтися, ш^ся, шйшея, гл. Нару
шить обрядъ, обычай, благопристойность
Огряднёнькнй, а, е. Ум. отъ огрядний.
Огряднйй, й, 6. Дородный. Огрядний
високий парубок, МБ. I. Ум. Огряднёнький.
Хоч низенька, так огрядненьпа. Пос^.
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Стріла нас панночка воює доросла й огрядненька собі. МВ. І.
Огрйдність, ности, ж. Дородность. Не
квважаючи на свою... огрядність, судія садив
тропака, Левиц. І. 351.
Огуд, ду, ле.=Огудиння. Соняшники,
кущі, огуд всякий. Сим. 225.
Ог^да, ди, ж. Хула, поношеніе. Коб
зарю, не дивись ні на хвалу темноти, ні
на письменницьку огуду за пісні. К. Дз. 207.
Огудина, ни, з/с.=0гудииня.
Огудиння, ня, с. Стебли арбузовъ,
дынь, огурцовъ, тыквъ. Левиц. I. 276.
Ог^дяти, джу, диш, ел. Охулить, осу
дить. ІІе хот ять на його й глянуть, а
глянгуть—огудять. Шевч.
Ог^эка, ки, ж. Огузокъ, задняя, иижняя часть чего-либо. Там то мелник хо
роший... ані мірки не просить, сам огузку
заносить. Гол. III. 358.
Огулити, лю, лиш, гл. Обмошенничать, надуть. Москаль козака як раз огулить. а москаля і чорт не одурить. Ном.
№ 846.
Оголитися, люся, лишся, гл. Оши
биться, дать промахъ. Та й пан не оіулився, гцо полюбив таку кралю. Лебед. ѵ.
Ізроду шкапи, не купувавши та сам заду
мав купувати, —чи бач і огулився. Рудч.
Ск. II. 276.
Огулом, нар. 1) Оптомъ, гуртомъ. Ба
чите, щоб було посходніш, сторгуємось огу
лом. Стор. 2) Вообще. Мовлячи огулом,
7преба сторожко підступати.
Огуритися. См. Огурятися.
. Огурнёнький, а. е. Ум. отъ огурний.
Огурний, а, ѳ. 1) Строптивый, упор
ный, упрямый. Огурна дитина. Брадл. у.
2) Непривѣтдивый, несообщительный. Ну,
та й огурний народ тут: і слова не доб'єш
ся. Брацл. у. Ум. Огурнёнький.
Ог^рність, ности, ж. Строптивость,
упорство, упрямство.
Ог^рно, нар. Строптиво, упорно, упрямо.
Ог^рство, ва, с.=Огурність.
Огурйтися, рйюся, ешся, сов. в. огу
ритися, рюся, ришся, гл. Упрямиться,
заупрямиться, противиться, воспротивить
ся. Щоб козак в військо ходить не огурявся.
Од, пред. См. Від.
СІдаль, нар. Вдали, поодаль.
. Одамашкбвий, а, ‘е п пр.— Адамаш
ковий и пр.
Од&я, од&’ї, ж. Загонь для рогатаго
скота внѣ села. Литин. у.

Одб... См. слова оть Відбабувати до
Відбуча.
Одв... См. слова отъ Відвага до В ід
в'язуватися.
Одвір, вбру, лс.=Одвірок. МУЕ. III. 45.
Одвір, нар. Возлѣ дверей. Гей стань
те одвір, щоб лихі собаки не повтікали.
К. ПС. ,57.
Одвірець, рця, м .—Одвірок. О. 1861.
XI. С в.,35.
Одвірник,' ка, м. См. Лавчастий за
мок. Шух. І. 93.
Одвірок, рка, м. Дверной косяк. Чуб.
VII. 378. КоІЬ. І. 57. Золотая брама, а
срібні одвірки. Нп. Ум. Одвірочок.
Одв^кінь, нар. На двухъ лошадяхъ—
поперемѣнно то на одной, то на другой.
(Вістовець) летів одвукінь з Низу день і
ніч. К. ПС. 135.
Одг... См. отъ Відгада до Відгусти.
Одд... См. отъ Віддавання до Віддячливий.
Одёжа, жі, ж. Одежда, одежа. Одежу
всю цвітну порвала. Котл. Ен. VI. 81. Як
би хліб та одежа,— їв би козак лежа. Ном.
№ 1724. Ум. Одёженька. Чуб. V. 719.
Одѳжйна, ни, ж. 1) Что-либо изъ
платья. Г. Варв. 190. 2) 0дёжина=0дежа.
Жалувати одёжину. Беречь платье. Нёхтувати одёжину. Не жалѣть, не беречь одеж
ды. Ном. Л? 11133. Ум. Одёжйнка. Мир.
Нов. I. 123.
Одѳка, бдѳки, бдѳльки, нар. Вотъ
здѣсь. Желех.
Одён, числ.*==-Один. Подольск, г.
Одёнки и одёньки, ків, м. мн. 1) Днев
ное собраніе замужнихъ женіципъ зимою
для рукодѣльныхъ работъ
Балт. у.
2) Остатки на днѣ, подонки.
Одёнок, нка, лг. Стогъ сѣна. Шѵх. 1.
76, 108.
Одѳн^ти, н^, нёш, гл. Одѣть. К.
(Желех.).
Одѳн^тисй, н^ся, нёшся, гл. Одѣться.
Оденулась молодая та й мелъкиула з хати.
Мкр. Н. 21.
Одёнчнчка, ки, оіс. Пришедшая на
оденки.
Одёньки. См Оденки.
Одѳр&чка, ки, ж. Родъ гребня, которымъ расчесываютъ ленъ иослѣ того,какъ
очистятъ его отъ кострики. Вх. Уг. 249.
Одёржати, ся. См. Одержувати, ся.
Одёржування, ня, с. 1) Еолученіе,
2) Владѣніе чѣмъ, обладаніе.
Одёржувати, жую, еш, сов. в. одёр-
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ОдинАдцятка, к и , ж. Полотно въ I I
пасмъ. Лебед. у. (Залюб.).
Оди н адц ять , т и , числ. Одинадцать.
Було вас (биших) одинадцять, а бех два
надцятий. Чуб. І. 116. Сповістили про
все се одинадцятьох. Єв. Л. ХХІУ. 9.
ОдинАк, кА, лс.=Одинець.
ОдинАчка, м і ж. 1) Единственная
дочь. Батько й мати любили мене, оди
начку, вельми. Г. Барв. 230. Що то вже
одиначка! Ном. № 9324. 2) Рублевый кре
дитный билеть. Він дав мені троячку, а
я йому здачі одиначку, а мені осталось
два рублі. Новомосковск, у. (Залюбов.).
Одинбць,. нця, м. 1) Единственный
сынъ. Грин. II. 300. Оттспер то хоч
і вмерти, одинця женивши. Мкр. Н. 2) Одинъ
человѣкъ. Г. Барв. 320 Вони хоч проміж
себе гуторять, а мені, одинцеві, та й ні з
ким. Г. Барв. 202. По одйнцю. По оди
ночні, по одному. Сіх ляхів дуків, срібля
ників по одинцю з хати вивождають. ЗОЮР.
І. 320. 3) Дикій кабанъ, волкъ, ходятій
12.
Одйн бдного, одно ’дного, одйн увъ одиночку. Кіев. г. Вх. Пч. II. 7. Ум.
бдного, один на бдного и пр. Одинъ дру Одйнчин, одйнчичок. Чуб. III. 273. Тим я
гого, другъ друга, другь у друга, другъ тебе полюбила, що въ батька одинчик.
ва друга и пр. Бони один одного покохали. Грин. III. 157.
Одиниця, ц і, ж . 1) Единица. Па пер
Стор. МПр. 57. Питали один в одною.
Єв. Мр. І. 27. Пастуш казали один до вому місці вісім одиниць, на друюму чоти’одною. Єв. Л. II. 15. Одйн по бдному. рі десятки, значить— сорок вісім. К. Грам.
Одинъ за другимъ. ЗОЮР. І. 6. Один по 100. 2)=0динАчка. Чи я в тебе, моя ма
одному лист у гаї осипається. Дещо. Один т и, та одна одиниця? Чуб. У. 509. Ум.
по одному спішать. Щог. В. 134. Однйм Одинйчка, одинйченька. Дівка Галочка в сво
одйн. Совершенно одинъ; единственный. го батенька одиниченька була. Грин. III. 470.
Одинокий, а, е. 1) Одинокій. В ін ба
Вона була хорошого роду і одним одна доч
гатий,
одинокий— будеш панувати. Шевч.
ка у батька дуже багатою. Кв. Одно, в
одно. Не переставая. Ледві додому вернувсь Чи ж тобі одиноке життя не обридло? О.
та *дно стогне. Грин. І. 285. Я її пу 1801. XI. Кух. 37. 2) Единственный. Галиц.
Одинбцтво, ва, с. Одиночество. Се ме
жалном лущу в одно. Щог. В. 71. Все одно.
Все равно. А що ж, каже царенко, нам ні одиноцтво та убожество так вік ско
все одно пропадать. Рудч. Ск. Не однб-де- ротило. Г. Барв. 357.
Одинчик, ка, одйнчичок, чка, м. Ум.
сять. Не одинъ десятокъ. Пе одно-десять
отъ
одинець.
навчив парубків пісень московських співати.
Одинюсінькйй, а, е. Единственный,
Кв. Одного разу. Однажды. Одного ранку,
аёчора. Однажды утромъ, вечеромъ. Одного совершенно одинъ. Один одинюсінъкий був
ранку... сказано мені, що на черзі Андрій син— і того узяли.
ОдичАвіти, вію, еш, гл. Одичать Одико у некрути. МВ II. 4. Ум. Однёнький.
чавів кінь у табуні. Міус. окр.
Пана у мене одненька. Лохв. у.
ОдібрАти. См. Відібрати.
Одина, ни, ж. Одиночество, уедине*пе. Та в одині-самотині в садочку буду
Одіва, ви, ж. Одежда. Д ні, це не
спочивати. Шевч. 630.
той, не въ такій одіві, як той, що мене
Одинадцятеро, числ. Одинадцать. Д и грабував. Верхнеднѣпр. у. (Залюб.) 2) Одібиться— одинадцятеро дочок. ЗОЮР. II. 71. ва. Одѣваніе. Купувала собі для одіви сви
Одинадцятий, а, ѳ. Одинадцатый. Уже тину на базарі. Новомосков. у. (Залюб.)
^ о ї хорти одинадцяті двері гризуть. Рудч.
ОдівАння, и я, с.—Одягання. Ум.
ОдівАднячко. Грин. III. 441.
экати, жу, жиш, гл. Получать, получить.
Віруйте, що одержите і буде вам. Єв.
Мр. XI. 24.
Одержуватися, жуюся, ешся, сов. в.
-одержатися, ж уся, жишся, гл. 1) Полу
чаться, получиться. 2) Удерживаться, удер
жаться. Не знаю, де в мене й дух одер
жався. Гладка така, що й миги не одер
житься. Ном.
ОдѳрнувАти, н^то, еш, гл. Обложить
дерн омъ.
Одж... См. отъ В ідж алувати до Відэкухаритися.
Оджѳ, сз.= 0тж ѳ. Чи чорт видав, щоб
ведмідь щебетав, одже гцебече. Ном. Л» 7909.
ІОдзвінки, к ів, м. мн. Раст. ТЬаІісіг п т а^иі1е£ІаеIо1іит. Вх. Пч. І. 13.
Одзьббати. См. Одзьббувати.
Одвьббувати, бую, еш, сов. в. одзьббати, баю, еш, іл.=Обполювдти, обпо
лоти. Вх. Лем. 442.
Одйн, однА, однб, числ. Одинъ, одна,
одно. З одним Богом на сто ворог. Ном
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Одівати— Однобожник.

Одівйти, в&ю, еш, сов. в. одіти,
дін у, иеш, гл. 1 ) = Одягати, одягти. 2)
Укрывать, укрыть (одѣяломъ). Ой м'кая
постіль твоя, і м'яко ти послав мені, і
легенько одів мене. Грин. III. 382.
, Одіватися, в&юся, ешся, сов. в.
одітися, дінуся, ношся, гл.=0дягатися,
одягтися. Красна дівчина полошиться, по
лошиться, одівається. Чуб. V. 8.
Одівбць, вцй, лі. Одѣваюшій. По
дай, Петрику, гребінець!— Я тобі, Марушко, не одівець, що подам тобі гребінець.
Грин. III. 535.
СІдіво, ва, с. Одежда, одѣяніе. Гро
шей треба було для обуви, для одіва і так
для чого. Верхнеднѣпр. у.
Одіг... Кромѣ имѣющагося здѣсь, еще
см. отт. Відігнати до Вдігратися.
Одігати, ся, г&ю, ся, еш, ся, г л .=
Одягати, ся. Одігатъся стала. Сим. 230.
Одід... См. отъ Віді... до Відідратися.
Одідйчѳння, ня, с. Наслѣдонаніе.
Одідйчити, чу, чиш, гл. Получить въ
наслѣдство, унаслѣдовать.
Одіж, яеі ж. Одежда. Купив панові
якоїсь матерії на одтс. Грив. I. 99 Ски
нув одіж. Грин. I. 104.
Одіжний, а, ѳ. 1) Къ одеждѣ относяіційся. Л де ж той прибуток? Н і корів
нею, ні одіжною прибутку. Г. Барв 277.
2) Одѣтый, хорошо одѣтый. Пластун не
зна росксші, не гаразд одіжний. О. 1862.
II. 62. Народ одіжний. ЗОЮР. І. 162.
3) Хорошо оперенный, имѣюідій густую
шерсть. Гуска добре одіжна, то їй зімою
не холодно. Міус окр.
0дІ8... См. Відізвйти, ся.
Одій... См. отъ Відіймати до Відійти.
Одім... См. отъ Відімкнути до Відім
щ ення
Одіння, ня, с. Одѣяніе. Воду дь мі
перепила, одіння сь мі походила. Гол. Ум.
Одіннячко.
Одіп... См. отъ Відіпнйти до Віді
п ’яти.
Одір... См. Відірвати, ся.
Одіржини, жин; ж. мн. Оческн ко
нопли, остающіеся на гребнѣ или крючкахъ при расчесываніи. Рк. Левиц.
Одіс... См. отъ Відіслати до Відіслати.
Одіт... См. отъ Відіткнути до Відіт
ни ути.
Одіти, ся. См. Одів&ти, ся.
Одітний, а, о = Одіжний 2. У сім
селі дівки горді, а у другім голі, а у місті
та й одітні, але бо голодні. Гол. II. 299.

Одія, ї, ж. Одежда. Як зносив еси м'я
кую одію, тоді зложив еси на Бога надіюЧуб. І. 177.
Одї... См. отъ Від’їдати до Від’їхати.
Одк... См. отъ Відкадити до Відку
шуватиОдл... См. отъ Відлазити до Відлясов.
Одм См. отъ Відмага до Відм’яли ти .
Одна См. Один.
Оди.. См. отъ Віднаджувати до Від
няти.
Одн&к, нар. Однако. Хоча він бгув і
вдовець, однак же любив закликати до се
бе веселих гостей. Левид. І. 209.
Однйкий, а, ѳ = -Однаковий. Я однакий, мамо, не змінився. Федьк.
Одн&ко, нар. Одинаково, равно. Не
всім однако дано: одному ситгю, другому
решітно. Ном. № 1690. Все однако. Все
равно.
Однаковий, а, е. Одинаковый, тотъ
же, такой же самый. В одній руці пальці,
та не одинакові. Ном. Л? 9221. Усі ста
нуть однакових літ, тридцятилітками.
Чуб. І. 221.,
Однаковісінький, а, е. Совершенно
одинаковый. #
Однаковісінько, нар. Совершенно оди
наково. Мені однаково, чи буду я жгіть в
Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде
мене въ сніїу на чужині— однаковісінько ме
ні. Шевч. 389.
Однаковість, вости, ж. Одинаковость,
тожество. Не одна тільки однаковість уда
чі зводить людей до купи. Левид. І. 133.
Однаково, нар. Все равно, безразлич
но. Вам однаково, гцо тут, що там. Гліб.
Однйчѳ, нар.— Однако. Одначе ми не
втечемо г тебе не ввеземо. АД. І. 114. Та
вже, каже чмелик, чи винесу, чи не винесу>
одначе вам пропадать. Рудч. Ск. І. 118.
Однбнький, а, о. Ум. отъ один.
Однісінький, а, о. Только одинъ, един
ственный. Пливе чоловік день, пливе і дру
гий —не видно ні однісінького корабля. Рудч.
Ск. II. 19.
Одніський, а, о.=О днісінький. Одніське добре слово часом примирить лит их
ворогів. Млак. 60. Всі веселі, лиш сумнень
ко одніській дівчині. Млак. 16.
Однб. См. Один.
Однобарвний, а, о. Одноцвѣтный.
Желех.
Однобожник, к а , м. Монотеистъ.
Желех.

Однобокий— Одноручка.
Одноббкий, а, ѳ. Однобокій. Однобока
риба=Однобочка. Чуб. І. 76.
Одноббрство, ва, с. Единоборство. Стояла все мов неживо, коло Чорногорця, дивдячись на страшне одноборство. К. ЧР. 169.
Одноббчка, ки, ж. Камбала (рыба).
Одновілитн, лю, лиш, м. —І льну вати,
Одновірець, рця, л. Единовѣрный,
той же самой вѣры человѣкъ. Желех.
Одновірний, а, о. Единовѣрный. К.
Кпаш 21.
Одновірство, ва, с. Единовѣріе. Желех.
Одногніздки, ків, *. мн. Изъ одного
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Однблітній, я, я. Однолѣтній.
Однбліток, тка, м. 1) Однолѣтокъ, ровесникъ. Вінчай діток - одноліток. КС.
1883. II. 372. 2) Имѣющій годъ отъ ро
ду. 3) Однолѣтнее растеніе. (Сумск. у.)
Як ми, серце, зазнавались—сухі дуби розвивались, а тепер, як перестали, однолгтки ^всихали. Чуб. Гнучкий одноліток ло-

Диевч*
'
,, Одноманітний, а, о. Однообразный.
Кременчуг, .у.
Одноманітно, нар. Однообразно.
Одномісний, а, е. Одноцветный, однѣзда
н
масти* Одномасна земля, Люоеч.
Одногбдки, ків, м. мн. Ровесники.
Одномбведь, вця, м. Единоязычный,
Ми з цим одногодки. Новомосковск, у.
одноплеменникъ, соотечественникъ. ОдноОдноголбсний, а, ѳ. Единогласный, мовців Боннських. К. Дз. 105.
Желех.
Одноногий, а, ѳ Съ одной нотой.
Одноголбсність, ности, ж. Единоглас- Желех.
ность. Желех.
Однонбжаний, а, ѳ. О сапогахъ: шиОдноголбсно, нар. Единогласно.
тый на одну колодку У панів все одноноОдногбрбий, а, е. Одногорбый.
жанг чоботи.
Однодворець, рця, м. Однодворець.
Одноокий, а, ѳ Одноглазый. Лучче
Чи не з міщан ви часом, або чи не з од- тобі однооким увійти в царство Боже. Єв*
нодворцгв. Левиц. Пов. 189.
Мр. IX. 47. ;
Однодвбрський, а, є. Однодворческій.
Одноплемінний, а, ѳ. Единоплеменный.
Однодерж&вний, а, е. Единодержав0днбр&8, нар. Сразу, вдругъ. Пішов
ный. Башт. 91.
і однораз знайшов його. Борз.
Однодумець, мця, м. ЕдиномышленОднор&вний, а, е. Однор&вні коні,
никъ.
Лошади, которыя, будучи впряжены вмѣОднодУмний, а, ѳ. Единомышленный. стѣ, одинаково хорошо везутъ. Рк. Левиц.
Однодумність, ности, ж. Единомысліе.
Однор&л, ла, м. Генералъ. Де мій миНема одностайности, однодумности в гро- лий ночує? Ой ці з одноралом въ чужім
маді. О. 1861. І. 323.
краю на залозі? Голов. І. 285.
Однов, числ.— Одно. Звила собі інгз-9
Однор&лля, ля, с. Пахота одинъ разъ.
дечко одноє, вивела діток зо двоє. Грин. Кролев. у.
III. 534.
Однор&льський, а, ѳ. Генеральскій.
Одножбнство, ва, с. Единобрачіе.
Одноріг, рога, м. 1) Едиеорогь. В
Однозбмѳць, мця, м. Единоземецъ, святого Юра з буйнто тура (труба), в Госсоотечественникъ.
пода Бога з однорога. Гол. IV. 544. 2) На*
Однозбр, ра, м. Одноглазый. Бог дав сѣк. Носорогъ. 3) Вилы съ однимъ рож'чоАовіка: г сопливый, і заїка, однозор і комъ.
Щлыа, перебита нога. Аф. 415.
Однбрілля, ля, с. Разъ вспаханное
Одкокінка, ки, ж. Одноконка. Левиц. поле; поле, засѣянное послѣ однократной
Однокінний, а, ѳ Одноконный.
вспашки. Вас. 196.
Однокопитий , а, ѳ. Однокопытый.
Однорожок, жка, м. Насѣк. Огусіеэ
Однокрилий, а, ѳ. Съ однимъ кры- паіісогпіз. Вх. Ич. I. 7.
ломъ. Желех.
Однорук, ка, ж. 1) Человѣкъ съ одной
Однокрбвник, ка, м. Родственникъ, рукой. 2) Небольшой кузнечный молоть*
единокровный. Зміев. у.
Сумск. у.
Однолйчній, я, в. Одинаковый, одно*
Однорукий, & ѳ. Однорукій,
го сорта, вида, рода. Однолишня трат
Однбруч, нар. Одной рукой. Чою ви
оцій десятині: самий перій. Волч. у. дверима грюкаєте?—Та се я одноруч зачи~
ѵіобод.). ^^
няла. Черниг. у.
Однблітка, ки, рю. Ровесница. МаруОдноручка, ки об. 1) Однорукій, од**
Ся •• однолітка з нами.
норукая. 2)—пилка. Пила съ рукояткой
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Одноручний— Одубіти.

только съ одного конца (садовая и пр.)
Вас. 149.
О днорічний 8ам6к=Бг&ний яамок.
Шух. I. 94.
Односбрднѳ, нар. Единодушно. Односердне стати за євангелію правди. Шевч.
Односбрдя, дя, с. Единодушіе, согласіе.
Односкладбвий, а, ѳ. Односложный.
Желех.
Однослбв, ва, м. Согласный въ словахъ, правдивый человѣкъ. Богослов, та
не однослов. Ном.
Однослбвний, а, ѳ. Согласный, одного
и того же содержа нія.
Однослбвно, нар. Согласно.
Одностайне, нар. = Одностайно. К.
ЧР. 26.
Одностайний, а, ѳ. 1) Единодушный,
солидарный. Будьмо одностайні. О. 1862.
III. 25. 2) Однородный, весь, вездѣ оди
наковый, цѣльный. Гол. Од. 36. Як би
земля одностайна, а то зверху супіскувата, а там далі вглиб солончакувата. Новомоск. у.
Одностайність, ности, ж. Единоду
шіе, солидарность. Нема одностайносте
однодушности в громаді. О. 1861. I. 323.
К. Гр. 40.
Одност&йно, нар. Единодушно. Славирицарства козацькому війську доставати,
за віру християнську одностайно стати.
Дума. Одностайно бийтесь. К. ЧР. 250.
Однбсталь См. В-односталь.
Одностбблий, а, е. Съ однимъ стеблемъ. Пшениця одностебла. Міус. окр.
Одностбблиця, ці, ж. Съ однимъ
стеблемъ. Капусти ця-одностеблиця. Чуб.
V. 1108. Ум. Одностёбличка. Та посіємо
я р у пшеничку, яру пшеничку одностебличку. КоІЬ. І. 99.
Однос^м, ма, м. 1) Сопечальникъ.
2) Единомышленникъ. Черномор. 3) Товарищъ по работѣ, жилью и пр. Инші пластг)ни ч/оловіка по два й по три живуть
в односумстві, в однім курені, то отакі
односуми розіходяться на охоту по секту
в різні сторони. О. 1862. И. 63.
Однос^мний, а, ѳ. Единомышленный.
Однос^мство. ва, с. 1) Единомысліе.
2) Житье вмѣстѣ. О. 1862. II. 63. См.
Односум 3.
Одноцйльнйй, а, ѳ. Въ одинъ дюймъ.
Одноцальна дошка*
Одночасний, а, е. 1) Одновременный.
.2) Современный.
Одиоч&сняв, ка, м. Современникъ (чей).

Одночасно, нар. 1) Одновременно.
2) Современно (съ чѣмъ).
Однойй, йя, м. Человѣкъ съ однимъ
ядромъ. Рк. Левиц.
Одо... Кромѣ находящихся здѣсь словъ,
смотри еще отъ Відо... до Відотіль.
Одолів&ти, вйю, еш, сов. в. одоліти,
лію, еш, гл. Одолѣвать, одолѣть. Турн
тяжку боль одоліѳае. Котл.
Одомйш, ша, л«.=Могорич. (Угорек.).
Вх. Зн. 43.
Одорббало и одорббло, ла, с. 1) Гро
мадина, большой, громоздкой предметъ.
2) Высокій неповоротливый человѣкъ.
Мамо!— говорила Зося, де ви взяли таке
одоробло, а не наймичку? Левиц. I. 357.
Употребляется какъ бранное слово по
добно русскому: чучело.
Одп... См. отъ Відпадати до Відпу
щ ення.
Одр... Кромѣ здѣсь находящихся словъ,
см. еще отъ Відрада до Відрятувати.
Одробйна, ни. ж. Кроха.
Одружити, ся. См. Одружувати, ся.
О д р у ж у в а т и , жую, еш, сов. в. одру
ж ити, ж у, жиш, гл. Женить, оженить,
выдавать, выдать замужъ. Ой ожени, ой
одружи мене молодою. Чуб. V. 1005.
Встаньте, батьку, не лежіть, візьміть,
мене, одружіть. Чуб. V. 324.
Одружуватися, ж ую ся, ешся, сов. в.
одружйтися, ж уся, жиш ся, гл. Вступать,
вступить въ бракъ, жениться, выйти за
мужъ. Треба засвататься, одружиться.
<ЮЮР. І. 70. Удова, що бажає вдруге
одружиться, надгва червоний очіпок. Ном.
Одрйпати. См. Одряпувати.
Одрйпувати, пую, еш, сов. в. одрйпати, паю, еш, гл.=О ддряпувати, оддрйпати. Зміевск. у.
Оде... Кромѣ здѣсь находящ аяся, еще
см. отъ Відсаджувати до Відсунутися.
Одсіч, ч і, ж. Отпоръ.
Одт... См. отъ Відтав&ти до Відтйти.
Оду... Кромѣ здѣсь находящ аяся, см.
еще отъ Відумерщина до Відучитися.
*
*
г
Одубеніти, нію, еш, гл.=О дубіти 1.
Туки його зовсім охолоділи і ввесь одубенів.
Стор. МПр. 21.
Одубйтися, блюся, бишся = Одубі
ти 2. Чи швидко твоя мати одубиться?
Кіев. г. ф
р
Одубіти, бію, еш и одУбтя, б ну, неш,
гл. 1) Окоченѣть, замерзнуть. Під таку
хвиоюу не одно одубіє не тілько п'яне, а й
тверезе. О. 1861. V. 72. 2) Умереть, око-

Одуван— Оженити.
лѣть. Був батько, та одубів, Ном.,стр. 39.
Опівночі нагайка шуміла, а к світові мила
одубіла. Чуб. V. 729.
Одувйн, на, м, Названіе горшка въ
загадкѣ. Як огсив одуван, всіх людей годував, а як пропав одуван,— ніхто й кісток
не сховав. ХС. III. <32.
Одуд, да, м. Птица удодъ, ирира.
Вх. Пч. II 15
О дудиця, ці, ж. Самка удода. Каже
идуд до Бога: „Коли я такий гарний, то
вроби, Боже, так, щоб я став богом, а моя
одудиця божицею*. Рк. Левин.
О дудкуватий, а, ѳ. Трубчатый. На
городі очерет та й одудкуватий. Нп. Харьк.
О дуж ання, ня, с. Выздоровленіе. Пов<рнуло на одужання
ОдУжати. См. Одужувати.
Одужувати, жую, еш, сов. в. одужа
ти, жаю, еш, ід. Выздоравливать, выздоровѣть. ЗОЮР. І. 14. Нехай одуоісае і буде
дюива. Єв. Мр. У. 23. Хворою-нсдужою як
помаслосвятять, та як одужа, то тоді
вже неможна йому лггхословити. Харьк. г.
ОдуковАний, а, ѳ. Обученный, воспи
танный. Та й що та панночка одукована
робитиме в моїй мужицькій хаті. Шевч.
(О. 1862. VI. 9).
Одуматися, маюся, ешся, гл. Оду
маться. От кравець як одумавсь, як побіг,
та на дуба й сховавсь. Рудч. Ск. І. б.
ОДУР» ра> м. Одурь, помраченіе разсудка. Царицю одур взяв. Котл. Ен.
Одурити, рю, риш, гл. Провести, обма
нуть. А найкраще б зробив св. Петро, як
т сдурив чорта, бо одурити таку погань
нема гріха. Чуб. І. 143.
Одуріти, ріго, еш, гл. Ошалѣть, обезу^іѣть. Всі кинулись, мов одурівши. Котл.
ОдУтий, а, ѳ. Обрюзглый, раздутый.
Одутий, аж посинів. Шевч.
Одх... См. отъ Від хамаркати до Відхтітися.
Одц... См. отъ Відцарювати до Від
муруватися.
Одч... См. отъ Відчалити до Відчу
храти.
Одш.. См. отъ Відш ахнутися до Від
шумувати.
Одщ... См. отъ Відщебетати до Від
сипатися.
ОдягАло, ла, с. Одежда. Лахматину
*е найде, приволоче,— тим і прикриє своє
7^ ло- А то нічого нема, неодягнені ходять,
ооягала тою у орди не було. О. 1862. V. 86.
ОдягАння, ня, с. Одѣваніе.
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ОдягАти, гАю, еш, сов. в. одягтй,
Гну, неш, гл. Одѣвать, одѣть. Одягла його
в червоний в жупан дорогий. Шевч.
Одягатися, гАюся, ешся, сов. в. одяг
тися, гнуся, нешся, гл. Одѣваться, одіть
ся. Одягаєшся як попів челядник. Ном.,
стр. 218. Один чоловік одягавсь у кармазин.
Єв. Л. VI. 19.
Одягнбнький, а, ѳ. Ум. отъ одягний.
Одягнйй, а, е —Одіжний 2. Г. Барв.
380, 104. К. ЧР. 223. Червона як рожа
та т акий одягна. Кв. 1 .133. Сам одягний—
таки зовсім як міщанин. Ном., стр. 219.
Ум. Одягнёнький. О. 1862. IX. 68.
О дягнути, ну, неш, а . —Одягти.
О дягнутися , н У ся, н е ш ся , гл. =
Одягтися. Багатир одягнувся, взяв мотуз
ка і пішов. Рудч. Ск. І. 110.
Одягтй, ся См. Одягати, ся.
Ож, сз. 1) Вотъ. Ож побачіть. Ле
виц. І. 166. 2) Что. Ай, коби М арта зна
ла, ож її родина іде. Гол. IV. 409. Ож
би. Хотя бы. Ож би гусі звізди з неба пи
сарями стали, та еще би мої гадки не пе
реписали. Гол. IV. 505.
Оже, сл = О тж е. Мир. Пов. II. 43.
Не лехко було й Максимові, оже він не
плакав. Мир. ХРВ. 143. Оже ж буду ма
ти швидко невістку, подумала вона.
Левиц. І. 14.
Ожелбда, ди, ж. = Ожеледиця. Пе
зайду я в полонинку, бо там ожеледа.
Шух. 1. 202.
Ожелёдець, дц я, м. Ледъ, замерзшій
на вѣткахъ. Вх. Лем. 443.
Ожелбдиця, ці, ожеледь, ді, ж. Го
лоледица. Упала ожеледиця. Мнж. 173.
Вночі і ожеледь і мряка, і сніг, і холод.
Шевч. Було то в-осени вже пізно; великий
холод був, вітри шуміли різно і била оже
ледь, і сніг ішов либонь. І'реб. 385.
Ожѳлѳст, сту и ожелець, льцю, м. Ледяныл сосульки на деревьяхъ. Вх. Лем.
443 См. Ожеледець.
Ожелйзь, зі, ж. — Ожеледь. Вх.
Лем. 443.
Ожёнѳний, а, ѳ. Женатый. У мене
один син нежонатий, а другий оженений.
Лебед. у.
Оженйти, нк>, нищ, гл. Женить. Оже
нила мати неволею сина. Ни. Иногда въ
приложеніи къ женщинѣ: Ой казав пан
круль Варвару імити і святу Варвару
з собов оженити. МУЕ. III. 52 Непе ж
моя, пене, ожени ж ти мене, бо я моло
денький літа свої трачу. Чуб. V. 27.
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Оженитися— Озерниця.

Оженитися, нюся, нишся, гл.— з ким.
Жениться. Як з дорогії повернуся, то з тобою оженюся. Чуб. У. 4. ,Я, каже, з то
бто оженюсь. Г. Бари. 58. Оженився з ті
єю дівкою. Грин. І. 183.
Ожѳніння, ня, с. Женитьба. Ти вже
аж обрид мені з своїм оженінням. Ум.
Оженінннчко. Єсть у вас синки на оженіннячку, єсть у вась дочки на даваннячку.
Чуб. III. 408.
Ожёнічко, ка, с.—Ожѳніння. На ожёнічку. Въ лѣтахъ жениха. Маю братчика—
на оженічку, маю сестричку— на відданєчку. КоІЬ. І. 100.
Ожёняний, а, е = Оженений. Ой при
їхав козаченько з України не оженяний.
Грин. III. 081.
Ожѳрёбйтися, блюся, бишся, гл. Оже
ребиться, родить (о кобылахъ).
Ожербд, ду, м Скирда соломы. Чуб.
VII. 397. Хліб вимолотив — сама солома
стоїть, завалив увесь город ооюередами.
Мир. ХРВ. 59. Косіть, хлопці, очерет та
складайте в ожеред. Нп. Усього торік
сіна було ожередів з двадцять. Екатеринослав. г.
Ожив&ти, в&ю, еш, сов. в. ожити, жив^, вбш, гл. Оживать, ожить. Страшно
було бачить, як він оживав. Стор. М. ІІр. 22.
І оживе добра слава, слава України. Шевч.
Ожив&тися, в&юея. ешся, соп. в. ожйтися, в^ся, вбшея, гл. Обживаться, об
житься. Оживсь у нашому селі, та й жи
ве і оженивсь у нас. Волч. у.
Оживйти, ся. См. Оживляти, ся.
Оживлйти, лйю, еш, сов. в. оживй
ти, ВЛЮ', виш, гл. Оживлять, оживить.
Достать гігам цілющої і живуицої води, то
я тоді їх оживлю. Рудч. Ск. І. 155.
Оживлйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
ож ивйтися, влюся, вишся, г.г. Оживлять
ся, оживиться. Ой пойду я , приближуся,
на серденьку оживлюся. Чуб. V- 108.
Ожйна, ни, ж. 1) Ежевика, КиЬив
ігисіісозиз. Утирається жаркою кропивою,
малює брови синьою оэісиноіо. Чуб. V. 519.
Ум. Ожйнка, ожйнонька, ожйяочка. Употре
бляется какъ ласкательное къ женщинѣ.
Пестить було її всяк: і голубко моя вірная,
і ожинко повная, і перепілко моя утішная.
Г. Барв. 107. 2) мн, ожйки. Гаст. КиЬоз
саезіиз. Лв. 101. См. Колодюх, деринник.
Ожинний и ожйновий, а, ѳ. Ежевич
ный. Квіточко моя ожиновая. Чуб. V. 1146.
Ожйнонька, ожйночка, ки, ж. Ум.
отъ ожйна.

Ожир&ти, раю, еш, сов. в. ожбрти,
жеру, рбш, м .=О бж и рати , обжерти. Гу,шениці ожерли капусту. Вх. Уг. 255.
Ожйти, ся. См. Оживати, ся.
Ожльбди, дів, м . лм.=Ожѳлѳст. Вх.
Лем%455.
СНког, бжуг, га, м. Палка для пере
ворачивания углей или горяіцей соломы
(вмѣсто качерги). Н і Богові свічка, ні чор
тові ожог. Ном. Мнж. 187. Ум. Ожожбк. Прийшов жид по довжок, бере з
ссати ожожок. Чуб. V. 1100.
Озйдок, дку, 1) м. Задняя часть туши.
З барана озадок. Лох виц. у. Слов. Д. Эварн.
2) мн. Остатки. Тому чоло, а мені озадки.
(Стрижевск.)
Озвйрь, рю, лс.=Узварь.
Озвйти, ся. См. Озивати, ся.
Озвіз, возу, м.— Узвіз. Капев. у. г
Озвіритися, рюся, ришся, озвірчитися, чуся, чишся, гл. Разъяриться, сде
латься звѣремъ.
, Оздѳ, кор.=Ось-де. Каменец, у. Ум.
Озденька.
Оздоба, би, ж. Украшеніе. Шепч.
II. 236.
Оздобити, блю, биш, гл. Украсить.
Оздобний, а, ѳ. Красивый, изяіцный,
украшенный.
Оздобність, ности, ж. Красивость,
изящ ность.

Оздоровити, ся. См. Оздоровляти, ся.
Оздоровіти, вію, еш, гл. ІІоздоровѣть,
выздоровѣть. А воно молоде, то швидко й
виходилося собі, оздоровіло. МВ. (О. 1862.
I. 84).
Оздоровління, ня, с. Выздоровленіе.
Повернуло, спасибі Богу, йому на оздоров
ління.
Оздоровлйти, ЛЙЮ, еш, СОВ. в. 08Д0ровйти, влю, вйш, гл. Дѣлать, сдѣлать
здоровымъ, исцѣлять, исцѣлить. Бої дасть
нуоюдочку, Бої дасть, що й оздоровить.
Ном., стр. 2. Благав його, щоб оздоровив
сина його. Єв. І. IV. 47.
Оздоровлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
оздоровйтися, злюся, вйшея, гл. Выздо
равливать, выздоровѣть. Тобі (молодикові)
виповняться, а нам оздоровляться. Гриц
II. 316.
Озербт, озербд, ду, лс =О ж еред. Озеред соломи. Драг. 3.
Озбрѳчко, ка, с. Ум. отъ озеро.
Озернйця, ці, ок. Лиманная, озерная
соль (2-й сорть). А в нас не сіль, а & нас
не сіль, а в нас озерниця. Чуб. V. 1037.

Озеро—Озолочуватися.
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Озеро, ра, с. Озеро. Х ай тобі риба й ники чинару, лаври й сікомори. В озирну
езеро. Ном., стр. 99. Ум. Озерце, озбречко* твоєму бачила% жадання жити і любити.
Озерйвина, ни, ж. Высохшее озеро, Щог. Сл. 6.
ОзиркнУтися, н^ся, нбшея, гл .=
мѣсто, гдѣ было озеро. Сим. 190. Мнж.
187. Його картопля і баштан як раз біля Озирнутися.
тієї озерявини, що на заломах, як їдеш у
Озирнути, ся. См. Озирати, ся.
Кам'янку. Новомосковск, у.
Озівський, а, о. Азовскій. Коли б мені
Озивйтя, вйю, еш, сов. в. озв&ти, зву, Господь поміг з сиг тяжкої неволі озівської
вбш, гл. Окликать, окликнуть, позвать. втікати. АД. І. 115.
Треба озвати Максима, чи не поможе нам
Озірка, ки, ж.— Озерниця.
стягти ию колоду на сани. Радом, у.
Озія, зії, ж. Громадина (преимущест
Озив&тися, вйюся, ешся, сов. в. озва венно о зданій, постройкѣ). Така озія (па
тися, звуся, вбшся, гл. 1) Отзываться, лац) стоїть серед села. Мир. ХРВ. 103.
отозваться, заговорить. Де ти, милий, чор Ото хата озія, хоч вовків ганяй. Там у
нобривий, де ти, озовися. Котл. НП. Озо- їх міст зроблений— озія. Міус. окр. Як я
ветіся старший брат до середульшого сло можу оюити у такій великій хаті: се
вами. Дума. Не так розмовляв, як ози озія— як я її отоплю Борзен. у. У в. Озіівається до нас ласкавим голосом. Г. Барв. ще, озіяка. Пирят. у. Оце озігщеї Станеш
055. 2)—за кого. Высказываться, выска в однім кінці, то другого й не видко. Ко
заться за кого, въ пользу кого. Козацьке бел. , у.
військо надвоє розбилось: за Лободу озва
Озлість, лости, ж. Досада, злость.
лись сивоусї, а за царя свою, за Паливая, Кулібашного взяла озлість. О. 1861. X. 22.
цвіт молодецький К. ЦН. 197.
Піддружний з озлістю сказав. Алв. 36.
Озйзти, зну, нош, гл. Обрюзгнуть.
Ознаймйти, млю, мйш, гл. Объявить,
Дитина озизла.
извѣстить.
Звізда ясна возсіяла в дорозі,
Озимий, а| ѳ. Озимый. Та повів же
їх на долини, на пшениченьку, на озиму. всім ознаймила о Бозі. Чуб. III. 383.
Ознаймув&ти, мую, єш, іл.— ОзнайМет. 324.
Озимина, ни, ж. Озимь. Гріы. ПІ. мити. К. ЧР. 425.
Озн&ка, ки, ою. Знакъ, признакъ. Мир.
035. Він з осени віддав людям землю: так
Иов.
І. 131. Гордо і поважно без ознаки
за омту озимину, що вони посіяли, лш
жадної тревоги на лиці. Левиц. І. 211.
взяли грішми. Павлогр. у.
Означати, ч&ю, еш, сов. в. означйти,
Озимки, ків, м. мн. 1) Весен ній морозъ. 2) Порода яблокъ, сохраняющихся ч^, чйш, гл. 1)= 3 н ач й ти , позначити.
Ввесь поїзд наш (весільний) означений, а
зимою. Вх. Уг. 255.
наш
князь не означен. Де б його таку
Озймній, я, є. Относя 1ДІЙСЯ гь озими.
швачку обиськать, щоб його означить?
Озимні эюнива. НВолын. у.
Грин. III. 433. 2) Только несов. в. Зна
Озймніти, нію, еш, гл. Охладѣть.
Озймовий, а, е —Озимий. Повів жен чить, означать. Що воно означа, нехай
ців долом-долиною до теї пшениці до ози- письменні розберуть. Стор. МІІр. 167.
мовог. АД. І. 81.
Ознйця, ці, ж. 1) Дыра въ крышѣ,
Озймок, мка, ж .= Б у зів о к .
куда дымъ выходить. Вх. Зн. 43. 2) Су
Озир&ти, р&ю, еш, сов. в.* озирнути, шильня для сушенія садовыхъ овоіцей,
ЯУ, нбш, гл. Осматривать, осмотреть, обо* устроенная частью въ землѣ, частью надъ
зрѣть, оглянуть. От пішов я гора) ози ней. Шух. I. 110.
рати. Шевч. Озирнуть воєнну силу. Котл.
Ознобйтися, блюся, бйшея, гл. Про
студиться.
Вх. Зн. 43.
129 ^
^ Озирне ясную зброю. К. Досв.
Озов, зву, м. Окликъ.
Озир&тися, р&юся, ешся, сов. в. озир
Озолотйти, ся. См. Озолочувати, ся.
нутися, н^ся, нбшея, гл. Оглядываться,
Озолбчувати, чую, еш, сов. в. озоло
оглянуться. Якось похмуро озирались вони. тйти, чу, тйш, гл. I) Озолачивать, озо
тор. МПр. 50. Озирнеться люя матюнш: лотить. Чуб. II. 140. 2) Обогащать, обо
Ч(п°' стоїш, моя донечко. Чуб. V. 553.
гатить. Яка б мати не озолотила свого
Озирк, ку, м. ВзглЯдъ, взглядъ во- сина. Левиц. I. 261.
*Ругъ. Встречено только у Щоголева:
Озолбчуватися, чую ся, ешся, сов. в.
^умно ти дивилась на високі гори, ход- озолотйтися, ч^ся, тйшея, га. Богатѣть,
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Озувати—Окидати.

разбогатеть. Озолотитись можна його ху
добою.
Озувйти, вйю, еш, СОВ. В. 08^ТИ, З^Ю,
еш, гл. Надѣвать, надѣть (обувь), обувать,
озуть. Ізвечора русу косу чесала, а опів
ночі черевички озувала. Чуб. III. 219.
Овув&тися, в&юся, ешся, сов. в. озу
тися, з^юся, ешся, гл. Обуваться, обуть
ся. Чи чобіт добуває, чи в постоли озу
вається. Мет. 191.
0 зьк ін ь= У зьм ін ь. Козелец, у. Слов.
Д. Эварн.
Озюм, му, м. 1) Изюмъ. 2) Городъ
Изюмъ. Летіла зозуля, зозуля, з инчого го
рода,» з Озюма• Грин. III. 535. І
Озь-дѳ, кар.=Ось-де. Ум. Озьдечки. Бо
вже ж годі цілувати, бо озьдечки їде ма
ти. Чуб. У. 233.
Ой, межд. Ой, ай. Ой боляче! Ой
страшно! Ой гляди, щоб я тобі чуба не
нам'яв! Въ стихотвореніяхъ очень часто
въ началѣ стиха, а иногда, для пополненія размѣра и въ серединѣ его. Ой здо
рова, моя мила, ой як ся ти маєш? Ой
здається, моя мила, гтшого кохаєш. Мет.
8. Ой сама я, сама, як билина в полі.
Чуб. V. 619. Ой гляну я , подивлюся, на
той, степ, на поле. Шевч. 422.
Ойкати, каю, еш, одн. в. бйкнути,
ну, нош, гл. Все поле ойкнуло од оюаху.
Ойбйкати, каю, еш, и . — Ойкати.
Ойойтй мов той жид у синагозі. К. Дз. 75.
Ок, пред.— Ік . Мил. 180. Коли ж вас,
моя матінко, в гості дожидать? Чи вас ок
Різдву, чи вас ок Великодню, чи вас ок
святій жділонці. Мил. 196. Прибудь, при
будь, мій батенько, тепер ок мені. Мил.
112.
Ок&дькуватий, а, ѳ. Коренастый, плот
но сложенный. В ін чоловік окадькуватий
собі: не високий і не низький, не тонсньш й і не товстий, а так собі кріпкий.
Новомоск. V.
Оказ&тнся. См. Оказуватися.
Ок&зія, зії, ж. 1) Случай, особый слу
чай; происшествіе; необычайное событіе,
несчастное происшествіе. Що за оказія?—
мов не то село стало. Грин. I. 290. Хиба
оказія яка, то купе горівки, а то й не
кажи. Каменец, у. Справедливе небо не
синє, а червоне; як коли, до воно росчиняється, тільки на яку небудь оказію: на
войну або на помірок, або на голод. Чуб.
І. 2. Лава тріщить— на оказію в хаті.
Грин. І. 255. 2) Съ измѣн. удар.: Оказія.
У Мкр. употребл. въ знач.: предвѣіцаніе.

Ііо поводу сороки, предвѣщавшей вдовії
гостей-сватовъ, говорится, что она Оказію
на господі про талан свій мав• Мкр. Н
15. 3) Съ тѣмъ же удар., что и 2. СѢверное сіяніе (какъ предвѣщающее не
обычайное событіе?) Мнж. 148, 187.
Окйзуватися, эуюся, ешся, сов. в.
оказ&тися, ж ^ся, зкѳшся, и . Отзываться,
отозваться, объявиться, показаться. Я до
нього: хто там? Окажись—хто!— Не обзи
ваємся. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Ок&Ѵстий, а, ѳ. Съ бѣлыми пятнами
вокругъ глазъ. Вх. Лем. 443.
Ок&йка, ки, ж. Бѣлая овца съ чер
ными пятнами вокругъ глазъ. Вх. У г. 255.
Окалйсом, нар. Вокругъ, окольнымъ
путемъ. Тепер і Бог ходить окалясом, а
колись ходив по землі. Борз. у.
Ок&нь, нй, м: Большеглазый, пуче
глазый. Канев. у.
Ок&пини, пин, ж. мн. То, что течетъ
со свѣчи.
Окарувйти, р^ю, еш, гл. См. К еру
вати. Навчи, навчи, бідная вдово, да сво
його сина! Як не будеш научати, будем
кархувати: окаруєм руки й ноги і чорнії
брови, щоб не ходив до дівчини молодої
Мет. 241.
Окаряч, нар. Разставя ноги. А пан*
ходе по базарю окаряч. Лебед. у.
Ок&тий, а, о. Большеглазый. Константиногр. у.
Окйхтист, та, м. Акаѳистъ. Найму за
вас окахтист Брацькій Богородиці. Левиц.
ІІов. 80. ^
Ок&ція, ції, ж. Акація. Понасажувано..
окацій. О. 1862. І У. 70.
Окац^бнути, ну, нѳш, гл. Окоченѣть,
замерзнуть. Борз. у.
Окаювйння, ня, с. Замокъ, связывающій два куска дерева. Мнж. 187.
Окайнний, а, ѳ. Окаянный. Щоб т<>бо окаянного земляне приняла. К. Ч Р .-379.
Окайнѳць, нця, м. Окаянный человгЬкъ,.
Ум. Окаянчик. Майданчики - окаянчикы, не
вмієте хліба з поля їсти. Мет. 466.
Окайнниця, ці, ж. Окаянная. Насу
проти сих окаянтщь квартал був цілий
волоцшг. Котл. Ен.
Окѳ&н, ну, ле. Океанъ. Океан коли
шеться ревучий. К. МБ. II. 124.
Окид, ду, л*. Оставшіеся на убранной
нивЬ колосья. Окид на птицю, нехай і
вона поживляєтьея. Харьк г.
Окид&ти, д&ю, еш, сов. в. окинути,
ну, нѳш, гл. Окидывать, окинуть. Сом.

Окидь—Око.
гтцрн стоїть ні в сих, ні в тих, скрізь
ярим оком отдав. Котл. Ен.
Окидь, ді, ж. Легкій весенній свѣгъ
(послѣ того, какъ зимній уже растаялъ).
Міусск. окр.
Окинути. См. Окидати.
Окинути, пйю, еш, сов. в. скипіти,
дліо, лиш, *л. = Обкипати, обкипіти.
у козака серце умлівав, а в дівчини кров'ю
пкыпав. Чуб. V. 154. вкипіло серце гаряТшю кров’ю. Грин. III. 329.
Оків, окбву, л«.=Вакарка. Шух. І.' 186.
Окіл, околу, м. Окрестность, окруж
ность. На увесь окіл в один чинбарь. О. 1862.
І. 53. На ввесь окіл гукав. Греб. 361.
Окільцѳ, ця, с. 1) Ум. отъ около.
2) Кольцо. М и ж були коровайнички, ми
вміли коровай пекти: около — окілъцями,
в середині—червінцями. Чуб. IV. 231.
Окіп, окбпу, м. 1) Окопъ, валъ со
рвомъ. Окіп (круг току) розвалила на де
сять локіт. Драг. 58. На долині при око
пі ёвчина гуляв. Чуб. У. .2) Жидівський
окіп, еврейское кладбище. Житом, у.
Окіст, окосту, м. Лопатка (у людей
и животныхъ). Константиногр. у. Окорокъ.
Харьк. г. Свинячі окости. Мир. ХРВ. 68.
Окійн, ну, ле.=Окѳан. К и т -риба в
окіяні. Чуб. I. 125. Буйні вітри! возьміть
ви цю хмару на свої тонкі крила, занесіть
ви її за окіян-море. Чуб. І. 29. 1
Оклад&ти, дйю, еш, гл.=Обкладати.
Труну дорогими сукнами окладали. Макс.
2) Бить. Виломав сі, витесав бучок вгдзніковий, як прийгиов до хати дяка вклада
ти. Чуб. V. 675. Ребра києм складати
К. ЦН. І. 173
Окл&дина, ни, ж. 1) = Ощепина.
Волч. у. 2) Обложка книги. Ум. Окладника.
Окл&дка, ки, а/с.=Окладина. О. 1861.
XI. 110.
Окл&дкуватий, а. е. Плотный. Окладкуватий віл. Хорол. у.
Окл&дник, ка, л«.=Раст. Буркун. Вх.
Ич. І. и
Оклбїна, ж. Брусья, надѣваемые на
копили в саняхъ и соединяющіе полозья.
Оклбпанѳць, нця, .и— Околот І.В х.
Зн. 43.
... Оклепйти, пйю, еш, м .=О колотити 1.
щелех.
За ^ л ^пок» пка> л«.==Оклѳпанѳць. Вх.
Оклбцькуватий, а, е. Толстый и низкій.
т 0кл6цьок, цька, м. 1)Обрубокь. 2) Не* Л10зкее толстое дитя.
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Оклйгати, г&ю, еш, оклигнути, ну»
нѳш, гл. Выздоровѣть, поздоровіть. Лу
бен. у.
Окликйти, к&ю, еш, сов» в. о к л и к 
нути, ну, нбш, гл. Оглашать, огласить»
провозглашать, провозгласить.
Оклик&тися, к&юся, ешся, сов. в.
окликнутися, нуся, нбшся, и .= 0 з и в а тися, озватися. Не расходилась та пісня
по світу, не окликалась луною въ лузі. Мир.
ХРВ. 19. А тут до служби задзвонилиѵ
так я окликнувся у п ’ять: „Хрестіться
разом всі за мною!и Алв. 26. Козак в лу
зі окликнувся. Котл. НП.
Оклинцюв&ти, цмю, еш, гл. Колышковъ, клиньевъ набить въ стѣну, передъ
обмазкой. Мелася обмазувала хат у, а я ї ї
оклинцював хоч помалу. Г. Барв. 414.
Оклйчен, окличний, а, ѳ. Извѣстный.
А був старшиною Грицько Коломниченко—
по всьому війську барзе оклйчен. АД. І. 177.
Оклйчник, ка, м. Глашатай. Скрізь
по віщовому місту почали гукати окличники: У раду! у радуі К. ЧР. 268.
Оклій, л ія , м. и оклія, лії, ж. Ры
ба: Азріиз Іисібиз. Вх. Пч. II. 18.
Оклонйти . См. О клонятя.
Оклонйтя, нйю, еш, сов. в. оклонй
ти, ню, ниш, гл. Осѣнять, осѣнить. Ті ж
іх тричі • оклонивши вкупі образами, об
ливалися обов гіркими сльозами. Мкр. Н. 25
ОклУнок, нка, лс.= К лунок. Держи
свій оклунок.... От насипав Кв. II. 23. Ум.
Оклуночок. Деяку шустелину свою зв'язала
в оклуночок. Г. Барв. 238.
О клякнути, ну, нбш, гл.= О клякн ути. Він оклякнув на ноги, а вони тягнуть
таки його. Александров, у.
Око, ока, с. (мн. очі). 1) Глазь. Сама
робіть, а око біжить до дитинки. МІ>.
I. 98. Біжить він, куди очі стоять. Грин.
II. 284. Тоді я тебе забуду, як очі заплю
щу. Мет. 62. Очі-на-очі = Віч-на-віч. Ном.
Д» 7424. На бко. На вндъ, на взглядъ.
На все око. Во всѣ глаза. Галя на все око
дивиться, як хлопець пручається. Св. Л. 204
В оці бути. Быть на глазахъ, на виду.
Тобі добре: ти у боці, а я що раз у в оці.
то мені й докоряв, як гцо не так. Волч. у.
Очі довбти чим. Укорять за что. Тітка
було усе мені очі паничем довбе. О. 1862.
VII. 42. І очу не явить. И глазъ не показываетъ. Кролев у. І в вічі не бйчити и въ
глаза не видѣть, совершенно не видѣть,
не имѣть. Така велша засуха у нашому
селі, що не доведи, Боже. М и воює і в вг-
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чі води не бачимо. Чуб. II. 47. Межи - очі.
Въ глаза. Межи очі плюнув йому. Межи
очі вилив йому горілку. Константиногр. у.
Геть з перед очей! Прочь съ глазъ. Константиногр. у. В очу. Въ гдазахъ.Дмямсь у
воду, поки в очу тобі стане недобре. Від
сонця так тобі пожовтіє в очу. Борз. у.
Свічоку свічок наставили! Мигтить у в очу у
мов промінне. Г. Барв. 253. А ні на оч.
Видіть не мог), ненавижу. Перше я його
любила, а тепер а ні на оч! Подольск, г.
Злим, лихим оком дивитися. Сердиться, быть
злымъ на кого. Батько все таки , на його
злим оком дивиться. Чуб. II. 198. Оком не
стинати. Не смыкать глазъ. Треба пози
чати в сірка очей. Стыдно въ глаза глядѣть. Мороз з очйма. Сильный морозъ. Із
очей сталось. Сглазили. Г. Барв. 222.
Світле око. Чистая совѣсть. Ном. № 6724.
Багацько дечого бракує нам, та світле око.
Г. Барв. 439. 2) Петля, глазокъ. У рсжі
малі вічка, а у провязі очі великі. Ном.
3) Отверстіе въ порплиці, въ которое вхо
дить верхній конецъ веретена шестерни.
Мик. 481. 4) При исчисленіи, послѣ наз
ва нія десятковъ: одинъ. Двадцять з оком=
21. 5) Мѣра вѣса: 3 фунта. Чуб. VI. 404.
Лучче око золота, ніж камінь олива. Ном.
Л? 7287. 6) Мѣра жидкости. Купив за т ії
гроші пшона, вік зо два горілки. Драг. 64.
7) Волове око. Раст. РЬуІеита огЬісиїаге.
Лв. 100. 8. Гусяче око. Родъ узора въ вышивкѣ на сорочкѣ. КС. 1893. V. 278.
9) мн. Гбдячі очі. Раст. Муозоііз аерезїгІ8. Л. 100. Жабині очі. МуозоНз іпіегтесііа Лв. 100. Ум. Очко, оченько, бчечко.
Гляньте хоть одним очечком! Мил. 185.
Оковзнутися, н^ся, нбшся, гл. Пос
кользнуться. О. 1801. X. 35.
Окбви, окбв, ж. мн. Оковы. ІПевч.
Оковйрний, а, е. Пріятный на видь,
аккуратно сдѣланный. Мнж. 187.
Оковйта, тої, ж. Оковйта горілка.
Лучшій сортъ водки (Ациа ѵііае). ЗОЮР.
І. 202. Благослови мені, батьку, оковитої
напиться. Макс. Меду да оковиппп горілки
попивати. Мет.
Оковйтка, ки, ж.— Оковита. Ум. Оковйточка.
Околбса, нар. Кругомъ. Мнж. 187. См.
Околяса, околясом.
Околбція, ції, ою. Сосѣднія части села,
окрестность. Згоріла хата і коло неї уся
околеція—усі хати. Рк. Левиц.
Окблиця, ці. ж. 1) Околица, окрест
ность. Возійшлась чутка по всій околиці

іалилейській. Єв. Мр. І. 28. Мене все село
і вся околиця зове майстром над майстра

ми. Чуб. І. 154. Полупанки розЪжали
геть по околиці з сурмачами. Стор. 'МПр.
73. 2) Околышекъ. Вас. 156. До лиця око
лиця. Ном. Шапка бирка, зверху дірка,
шовком шита, буйним вітром підбита,
а околиці давно немає. Мет. 377. 3) Ого
роженное поле. Любеч. 4) Сильно удобрен
ный участокъ земли, представляюіцій переходъ .отъ города къ полю. Козелец, у.
Ум. Околичка. Держать шапочки за око
лички. Чуб. III. 279.
Околйчник, ка, м. Въ циркулѣ ила
инструментѣ, подобномъ ему, тотъ конецъ,
которымъ проводится окружность. Шѵх. I.
277.
Околйчній и околйш ніё, я , є.
1) Окрестный, смежный, сосѣдній. Від
пусти їх по околичніх хуторах. Єв. Мр.
VI. 3 6 . Була дуже велика відьма, вона
управляла всіми околишніми відьмами.
Чуб. І. 2 0 0 . То були люде околишні, свої,
то ми їх зараз і пізнали. Новомоск. у.
2) Наружный, внѣшній. А є ою таки око
лишнє дерево в скляному вуліку. Лохв. у.
Околіти, лію, еш, гл. Околѣть. А і к
світу мила охолгла. Чуб. V. 732.
Окблія, лії, ж. — Околиця 1, Крижая
був такий, що вся околія його лякалась.
О. 1861. X. 26. Усю околію зібрать та й
косить. Ном. 14020.
Около, ла, с. Наружность, внѣшность.
Пораєтг£я коло хати. Роскрив її, оббив з
окола і з середини. Мир. ХРВ. 2 9 3 . Стіни
були не опоряженг; около було оббите до
щем. Левиц. Нов. 177. Два хліви мазати,
а окола ще скільки! Констаитиногр. у. Ум.

Окільце.
йколом, нар. Кругомъ, по сторонамъ,
въ сторонѣ. Коли б на мене місяць світив,
а зорі хсппь уехай і околом, то байдуже.
Канев. у.
О колбт, т у , м. 1) Снопъ соломы; снопъ,
обмолоченный не развязаннымъ. Грин. III5 2 6 . О. 1 8 6 2 . IV. 8 5 . £ у тебе околот
на току? Рудч. Ск. I. 168. Молотити в
околбт. Молотить, не развязывая снопа.
2 ) Семь-восемь сноповъ околоту 1, связанныхъ вмѣстѣ. Вх. Зн. 4 3 . Ум. Око-

лбтець.
Околотити, ч^, тиш, гл. 1) Обмоло
тить снопы, не развязывая цхъ. 2 ) Около
тити хату. Покрыть крышу околотом.
Околбтиця, ці, до.=Околиця 1. Во-

Околотувати—Окреслити.
_ ^ на всій околотиці перва була ткаля.
ЗОЮР. П. 42.
Околотув&ти, т у ю , еш, гл.=Околотн^ 1. Желех. Вх. Зн. 43.
Околйса, околйсом, нар. Кругомъ, вокрУГ'Ь» въ обходь. Я туди й побіг околяса,
далеко було, а братуха прямо пішов. Новомоск. у. Не йшов просто, а пішов око
лясом до дому. Волч. у. См. Околеся, оку-

лясои.

Окоагмкнуть, нар. Въ одно мгиовеиіе,
мвгомъ. Угор.
Оком&н и окомбн, на, м. = Оконом.
Рудч. Ск. І. 78. Окомани з батогами. Грин.
ЦІ. 634. Перед паном окомоном били хлоп
ця макогоном. Гол. II. 196.
Окомбнша, ш і, ж. Жена окомона. У на
ш і окомонші червона спідниця. О. 1862.
Ц. 98.
Окбиа, ни, ж. Икона. Драг, 177. Ко
ли окона впаде... з стіни, чекай мерця в
хаті. Грин. І. 255.
Окбнити, ню, ниш, гл. Дать коня,
изъ пѣшаго сдѣлать коннымъ. Въ думѣ
вдова, вручая козаку коня, говорить: Де
мою сина нагониш, там його окониш,
добрим лицарем настановиш; нехай він по
походах піхотою не ходить. Мет. 417.
Овонбм, ма, м. Экономь, управляющей
экопоміей. Побачив Оксану наш пан око
ном. МВ. І.
Окономйчний, а, ѳ. Экопомическій,
относлщійся къ землевладѣлъческому хо
зяйству.
Оконбмія, мії, ж. Экономія, землевладѣльческое хозяйство, а также и самыя
хозяйственный постройки. Левиц. 1. 108.
Оконбмша, ші, ж. Жена экопома. Ле
виц. I. 430.
Окбнцѳ, ця, с.=Віконцѳ. Мет. 8.
Окопбти, ся. См. Окопувати, ся.
Окбписько, ка, и окбпище, ща, с.—
Окіп. Лшдівське окопище, окописько. О- 1861.
XI. Спид. 41.
Окопувати, пую, еш, сов. в. окопйти. п&ю, еш, г.і.=Обкопувати, обкопати.
Окбпуватися, пуюся, ешея, сов. в.
окоп&тися, п&юся, ешся, г л . —Обкопува
тися, обкопатися.
Окоренйтися, нюся, нищся, гл. Уко
рениться, пустить корни. Переносно: крѣпко усѣсться. О, вже сів, вкоренився! А не
до дому? Константи ногр. у.
Окорёнок, окорінок, нка, м. Часть
Ревеенаго ствола отъ корня до вѣтвей.
И* & 7149. М и відрубали три окорен
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ки від того хворосту, і вони прийшлисг* як
раз до пеньків у лісі. Новомоск.
Окорм, *му, м. Продовольствіе, провіаптъ. ТІочат жолніре, консистуючи в го
родах і селах, беззаконні окорми і напит
ки од людей вимагати. К. ЧР. 10.
Окбстуватий, а, ѳ. 1) Костистый; съ
широкими костями. Ном. Л? 13937. Цей
віл худий, але окостуватий. 2) Твердый
какъ кость. Окостувате дерево— сокира від•
скакуе. Вас. 146.
Окостйк, ей, м. Позвоночный столбъ.
Окотитися, ч^ся, тиш ея, гл. О кошкахъ, овцахъ, козахъ: родить. Чорна вівця
окотилась, і корова отелилась. ІІн.
Окошйтися, ш ^ся, шйшея, гл. 1) Сдѣлать остановку, стать лагеремъ, стать на
стояпку, поселиться. Та й ми, каже, йшли
»(степом) та тут окошилися; зоставай
тесь г ви тут з нами, будемо жити. КС.
1882. XII. 590. 2 ) - на кому. Отразиться
на комъ, пасть на кого. Коли б на йому
усе зле окошилосъ. Харьк. г. Хто виноват,
а на мені окошилось. Ном.
4069.
Окрйвка, ки, ж. 1) Кромка, кайма
(суконная). Оторпавъ се отъ края ткапп,
ею женщины обыкповепно подпоясывают
ся, поэтому окравка—часто жепскій поясъ;
въ Александр, у.— вязапый женекій поясъ.
Картату плахту червоною окравкою під
перезали. ЗОЮР. II. 290. 2) Обрѣзокъ. Ум.
Окравочка. Чуб. III. 395.
Окрад&ти, дбю, еш, и .= О б к р ад ати .
Окрйець, йця, м. Горбушка хлѣба.
Ззів окраєць хлгба. Ном. № 12217. Ум.
Окрбйчик.
Окрййка, ки, а/е.=О кравка. КоІЪ. I.
37. Ум. Окраечка.
Окрбйчик, ка, м. Ум. отъ окраєць.
Окр&са, си, ж. Украшеніе; прикраса.
Б Кам'янці хвала Богу устала, окраса
церкви упала. Гол. I. 31.
Окрасити. См. Окрашати.
Ократйтися, ч ^ся, тйш ея, гл. Огра
диться? Ократилигя собі, котом стали.
КС. 1882. XII. 589.
Окраш&тн, ш&ю, єш, сов. в. окраси
ти,
ейш, гл. Украшать, украсить.
А чим поле окрашене: чи лугами, чи бере
гами? Нп.
Окрашйтися, шйюся, ешся, гл. Кра
соваться. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
0крѲМѲ8НІТИ, НПО, ЄШ, гл. Поздоро
віть, почувствовать себя здоровѣе, СИЛЬнѣе. Драг. 187.
Окрбслити. См. Окрѳсляти.
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Окрѳслйти, лйю, еш, сов. в. окрбслити, лю, лиш, гл. Очерчивать, очертить.
ОкривАння, ня, с. Покрываніе.
ОкривАти, вАю, еш, сов. в. окрйти,
крйю, еш, гл. Покрывать, покрыть. Кіска
ми плечі окрила. Лукаш. 167. Золота грива
коня окри.іа. Чуб. III. 293. Окриваючи його
гарячими поцілунками. Мир. ХРВ. 354.
Сміх, регіт окрив усю хату. Мир. ХРВ.
310. Пахощі од васильків та мняти окри
вали всю хату. Мир. ХРВ. 315.
ОкривАтися, вАюся, ешся, сов. в.
окритися, крйюся, ешся, гл. Покрывать
ся, покрыться. Дніпр льодом окриється.
Ясне небо окрилося темними хмарами.
Мир. Пов. І. 132. Блискучі будинки, сті
ни мальовані! Як ви гарно сияете, окрив*
шись димами. К. Досв. 25. Панами окрив
ся на війні. Славою окриється козак. К.
ЦС. 66 .
ОкривджАти, джАю, еш, сов. в. окрив
дити, джу, диш, гл. Обижать, обидѣть.
Я їй дав усі гроші, а вона мені не дала
усього хліба, за що ж вона мене окршджає?
НВолын. у.
Окривіти, вію, еш, гл. Сдѣлаться хромымъ. Вх. Зп. 43.
Окрив, ка, м. Крикъ. Зараз окрик
учинив.
ОкривАти, кАю, еш, гл. Провозглашать.
Черевань усе окрикував Сомка гетьманом.
К. ЧР. 341. См. Окликати, оголошати.
ОкрнлАтіти, тію, еш, гл. Окрылиться.
Окрйти, ся. См. Окривати, ся.
ОкрівАвити, влю, виш, гл. Окровавить.
Окрім, нар. Кромѣ, исключая. Не ма
ємо царя іною, окрім кесаря їдного. Чуб.
III. 21. Инчою, окрім тебе, любити не
буду. Чуб. V. 388.
Окрімний, а, ѳ. Отдѣльный, особый.
Окрімність, ности, ж. Отдѣльность.
Окрімно, нар. Отдѣльно, особо.
Окріп, рбпу, м. 1) Кипятокъ. Варе
ники, мученики, в окропі кипіли, велику
муку терпіли. Ном. Де 12350. 2) Раст.
Укропъѵ
Окріп’я, п ’я, с.= О к р іп 2. На Нрокіп’я (VII, 8) рвуть окріп'я. ХС. І. 77.
Окрійти, йю, еш, гл. Выздоровѣть;
поздоровіть. Вх. Зн. 43.
Окрбм, ш ^,= О к р ім .
Окрбмѳ, нар. 1) Отдѣльно. Вони сидять за столиком окроме. Грин. III. 536
Не буду з ним іт и, буду собі окроме дер
жатись. Кв. II. 300. 2 )= К р ім . Ніде не
0

вроде льон гарно, окроме на цілинній Чорноземлі. Волч. у.
Окромішний, а, ѳ = Окрімний. Віоложила... в окромішню торбинку. Г. Барь
156.
Окромішно, кяр.=О крім но.
Окрбм ний. а, е = Окрімний. Доріжку
знаю я окромну. Котл. Ен. V. 44.
Окропйтн. См. О кропляти.
Окроплйти, лйю, еш, сов. в. окрсь
пйти, плю, пиш, гл. Окроплять, окропить
Холодної води знайди, рани мог пострелят
да порубані окропи, охолоди. Макс.
ОкрУг, нар. Вокругъ, кругомъ. К. ЧР.
5. Обійде округ хати. Чуб. І. 58.
Округа, ги, ж. Районъ, округъ, окрест
ность. Ною земля у нашій окрузі. Харьк. у
Округи, нар. = Округ. Позирнувши
Ісус округи, рече. Єв. Мр. X. 23.
Округлий, а, ѳ. Круглый, шарообраз
ный. В тій світлиць округлий столик.
АД. І. 43.
О круглйти. См. О кругляти.
Округлість, лоств, ж Круглота, ша
ровидность.
Округло, нар. Кругло, шарообразно.
О круглйнка, ки, ж. Порода круглыхъ
сливъ. Вх. Уг. 255.
О круглйти, лйю, еш, сов. в. округ
лйти, лю, лйш, гл. Округлять, округлить.
ОкружАти, жАю, еш, сов. в. окружйти, жу, жйш, гл. Окружать, окружить.
Фригійців окружить. Котл. Ен.
Окружкй, ма/?.=Округи.
О круж лйти, лйю, еш, гл. Обойти кр>гомъ, сдѣлать кругъ. Замість щоб іти
напрямець, він окружляв до мене геть по
за вгородами. ІІовомоск. у.
Окружність, ности, а « \= 0 к р у га . Во
дили вже їх (дівчат) там, водили,— пере
водили зо всеї окружности: не доберуть.
Рудч. Ск. І. 81.
ОкрутАсом, мар.=В икрутасом .
Окрутйти, ся. См. О кручувати, ся.
ОкрутнУти, ся. См. О кручувати, ся.
ОкрУчувати, чую , еш, сов. в. окру
тйти, чу, тиш, одн. в. окрутнУти, нУ
нбш, іл.= О бкру чувати, обкрутити, об
крутн ути.
ОкрУчуватися, чую ся, ешся, сов. в
окрутйтися, ч уся, тиш ся, одн. в. окрутнутися, нУся, нбшея, гл.=О бкручуватв*
ся, обкрутитися, обкрутнутися. Окрут*
ну вся двічи, тричи. Маркев. 71.
Окрушка, ки , ж.— хліб а. Объѣдокъ,
ломтикъ, кусочекъ хлѣба. Рк. Левиц.

Оксамит— Ол ива.
Оксамит, ту, м. 1) Бархать. Чорним
•мсамитом руки вкрила. Чуб. V. 781. У
олош, » оксамиті мов та квіточка укри*
росла я, росла. Шевч. 2) Раст. А<]иіекіа ѵиігагіз Ь. ЗЮЗО. І. 112. 3 )-ко ш т й в и й . Раст. ТЬаІіаІгига зігісіит Агкігг.
ЗЮЗО- 1- 138.
Оксамитка, ки, ж. Бархатка. Чорна
оксамитка. О. 1861. XI. 28.
Оксамитний, а, ѳ. Бархатный. ЗОЮР.
І 78. В червоних штанях оксамитних.
Шевч.
Окоамйтовий, а, е = О к с а м и т н и й . Ле
вин. Нов. 97. Оксамитові жупани. Шевч.
В оксамитовій траві. Щог. В. 104.
Окселѳнтув&ти. т^ю , еш, іл. Вторить.
Туди ж за дяком і піддячим окселентує.
Кв.
Ок^блитися. См. Окублюватися.
О ббл ю в ат и ся , лю ю ся, ешся, сов. в.
о б б литися, блюся, бишся, гл.=Сішвать,
свить гнѣздо. Виробляють жиди, де тіль
ки окубляться. О. 1862. І. 74.
Окувйти, окую, еш, г.г.=Обкувати.
Окує воза, то на чудо. Чуб. І. 154.
Окукобити, блю, биш, гл. Привести
въ хорошій виді», устроить. М ій батько
ту хату був окукобив Г. Барв. 53. Двір
так окукобив, мов кубелечко. Г. Барв. 194.
Окукббитися,
блюся, бишся, гл.
1) Свить гнѣздо. 2) Устроиться, устроить
хозяйство. Так окукобилась, мов та гор
личка. Ном. А" 10102.
Окульбйчити, чу, чиш, гл. Осѣдлать.
Окулйри, рів, м. мн. 1) Очки. Мнж. 4.
На ті вставлю окуляри. Котл. Еп. II. 15.
Шкапа твоя трохи, чоловіче, не добачає
дак купи їй окуляри. Кв. I. 140.—втёрти.
Провести, надуть. 2) Синяки подъ глаза
ми отъ побоеиъ, фонари. Так побили мене,
Що я три тижні носив оттакі окуляри.
Окулйсом, нар. Обходя, уклоняясь.
Ніиіов наги Савка вихилясом (у танець)
против Тетяни аж тремтить; вона від
нього' окулясом. Ал в. 32. См. Околяса.
Окунь, ия, м. Рыба окунь. Окунів
л ов и ти = К ун я ти . Хто слухає, а хто окунгв ловить. Кв II. 181. Ум. Окунёць.
Окуп, па, м. Выкупъ, выкупныя день1 По.гонян без окупу й тиранства у рідний край до роду відпускати. К. Бай. 83.
Окупйти, пйю, еш, сов. в. окупити,
л *о, пиш/гл. Выкупать, выкупить.
Окупатися, п&юся, ешся, сов. в. окуВЫТИСЯ> пл* ся, пишея, гл. Выкупаться,
КУпиться, откупаться, откупиться.
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Окупйти, ся. См. Окупати, ся.
Окупнйй, а, е. Выкупной.
Окур, ра, м. 1) О б р . Окуриваніе.
У кирпичниковъ, горшечниковъ: первона
чальный легкій огонь, при которомъ обжи
гаемое окуривается дымомъ. Вас. 180.
2) Окур. курево, которымъ подкурнваютъ
пчелъ. Шух. I. III.
Окурйти, рю, риш, ел.=Обкурити.
О б т а т и , таю, еш, е.і.=Обкутати.
Ок^ти, окую, ёш, м .= О бкувати . Са
мим шовком вишивала, золотом оку.га. Шевч.
О б ти^> а » ѳ- Окованный. I вам слава,
сині гори, кригою окуті. Шевч.
О б ч и т и , ЧУ» чиш, гл. Окружить ко
лышками гнѣздо для поимки птицы. Ра
дом. у.
О б ч к а * к и » ж- У охотниковъ: огоро
жа изъ прутьевъ около утинаго гнѣзда.
(для поимки птицы). Радом, у.
Олёдка, ки, ж. Оладья.
Олйдок, дка, ж .=О ладка. Ном. № 7932.
Олг&ти, о л * б , жёш, гл. Лгать. Встрѣчепо въ народн. думѣ: А будемо ми, бра
ти, перед отцем, перед маткою олгати,
так буде нас Господь милосердний і види
мо й жвидимо карати. АД. I. 119.
СІле! меж. Ахъ, охъ! Оле ж, скільки
там товклося за столами писарів! Котл.
Ода. (О. 1861. I. 253).
Олѳдащіти, щію, еш, гл. Облѣшіться,
нравственно опуститься. .
Олёдиця, ці
—Ожеледь. Желех.
Олейкёрь, рй, м. Дегтярни къ. Малярі,
або олейкарі, привозягпь дехоть, у них ку
пують люде. МУЕ. III. 46.
Олёйнив. ка, м. Стекольщикъ. Шух.
I. 33. См. Олійиик.
Олѳнёць, нцй, м. 1) Ум. отъ олень.
Зілля спасає сиви оленець. АД. I. 83. 2 =
Оленок. Вх. Пч. I. 6.
Олѳнйна, ни, ж. Мясо оленье. Желех.
Олѳнйця, ці, ж. Самка оленя. Черном.
Вх. Пч. II. 6.
Олёнка, ки, ж. Родъ жука: бронзовка
золотистая. Золотою олепкою пустив тебе
Господь на сонечко. Г. Барв. 354.
Олёнок, нка, м. Н асѣ к.= Т ур 2. Вх.
Пч. Д. 6.
Олень, ня, ,ч. Олень. О.гень переплив
на берег. Рудч. Ск. II. 160. Ум Оленець.
Оленй, нйти, с. Дѣтенышъ - олень.
Желех.
Олжй, ж і, ж. Ложь. К. Бай. 39.
Олжйвий, а, е. Лживый. К. Бай. 150.
Олйва, ви, ж. 1) Дерево: маслипа. I
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Оливець— Омана.

обіймалася з виноїроном олива. К. МХ. 31.
2) Деревянное масло. Зеленою оливою очень
ки залито. Мет. 103. Ум. Оливка.
Оливбць, вцй, м. Кара ида шъ. Нари
сував я оливцем стяту козацьку чубату
юлову. К. ХП. 33.
Оливка, ки, ж. 1) Ум. отъ олива.
2) Родъ ябдокъ.
Олйвний, а , ѳ. 1) Оливный, отпосящійся ні. деревянному маслу. 2) Мас
личный.
(і ли во, ва, с. 1) Олово. 2) Карандашъ.
Для себе, братики, стішу, ще раз те оливо
потрачу. Шевч. 2) Мурава, глазурь, еще
не застывшая (для глиняной посуды).
Шух. І. 202.
Олнв’йний, а , ѳ. О л о в я ііы й . От кля
тий дмухнув— стала гора оливяна. Рудч.
Ск. II. 73.
Олив’йнка, ки, ж. Бабка, налитая
оловомъ.
0
ф
Олій, олію, м. 1) Растительное масло.
2) Постное масло, преимущественно ко
нопляное. Чуб. VII. 439. Ум. Олійок.
Олійний, а, ѳ. 1) Масляный (о растительномъ маслѣ). Намальований олійними
фарбами. Левиц. І. 134. 2) Маслянистый
(о растительномъ ыаслѣ). Свиріпа дуже
олійна. Лебед. у. Насіння з соняшника
олійне., Волч. у.
Олійник, ка, м. І) Прпготовляющій или
нродаюшій растительное масло. 2) Птица
иволга. Вх. IIч. II. 13.
Олійниківна, ни, ж. Дочь олійника.
Олійниця, ці, ж. 1) Маслобойня. 11азванія частей: закопанный въ землю стовп
(столбъ), противъ него на извѣстномъ разстояніи большой деревянный ґв и н т (винтъ)—
оба вкопаны въ землю и для большей
устойчивости имѣютъ на пижнихъ концахъ пер ехр естя; ґв и н т и стовп поддерживаютъ горизонтально лежащее между нпми
тяжелое бревно—ст р іл у , имѣющую ближе
къ бревну вертикально торчащіи отъ нея
внизъ товкач, а подъ нимъ находится
ступ а; движеніемъ стріли вверхъ и внизъ
товкач толчетъ въ ступі положепныя туда
поджаренныя сѣмена, выжимая изъ нихъ
масло. Екатериносл. у. Залюбовск. Сложнѣе олійниця у гуцуловъ: въ деревянной
тяжелой подставкѣ два стов п а, внизу сое
динены толстой доской, называемой коло
д а , въ углубленіи которой лежитъ шер
стяной кап, въ которомъ находятся с і 
мена, выше, параллельно к о л о д і— стр іл а съ
за я ц ем (= т о в к а ч е м ); сверху надъ всѣмъ

этимъ на столбахъ перекладина— правило,
съ обоихъ концевъ которой на скраклях и
снранниках висять тарани —деревянные мо
лотки; такъ какъ стріла концами своими
движется въ столбахъ, то подбивая то съ
одной стороны, то съ другой клинй, можно
стрілу то опускать, то поднимать и застав
лять заяць выжимать масло въ колоді, изъ
углубленія которой оно сквозь отверстіе—
цівку капаетъ въ подставленную внизу
миску. Шух. I. 103. У його в дворі— як у
віночку; ув олійниці —гцо в иншог баби у
хаті не так чисто. Ном. № 14010. 2) Ж ен
щина, приготовляющая или продающая
растительное масло. Ум. Олійничка.
Олійничбнко, ка, м. Сынъ олійника
Олійничка, ки, ж. 1) Ум. от?» о л ій 
ниця. 2) Жена олійника.
Олійня, ні, л с.^ О л ій н и ц я 1.
Олійок, ку, м. Ум. отъ олій.
Олінь, ня, ле.=Олень. Олінь лісний,
бігун бистрий, а людей боишься. Гол. І. 376
Ум. Олінёць.
Оліпйти, плю, пиш, гл.=Обліпити
Вх. Лем. 443
О лія, о л ії, ж. Постное масло. Олію бити.
Приготовлять постпое масло. Олію вибити
кому. Побить кого. Я йому олгю вибив.
Харьк. Давити олію. Игра, то-же, что и
тісна баба (см.) КС. 1887. VI. 480
Олійрня, ні, ою. = Олійниця І)\
Лем. 443.
Олтарь, ря, ,«.=В івтарь. Піп живе <
олтаря, а писарь з каламаря. Ном. Л’° 212
Олупити, плю, пиш, гл.—Облупити
Вх. Уг. 255.
Олці, цій, м. мн. Вмѣсто: вовки. Упо
треблено въ думѣ (какъ подражаніе ц -ставлнскому): Олці-сірохманці з великих ета
пів набігали. ЛД. І. 132.
Ольмик, ка, м. Раст. Иіап1Ьи$ (Іеігоі(1ез.,Лв. 98. См. Линок.
Ольха, хи, а/с.=Вільха
Ольшйна, ни, ж .= В іл ы п и н а. Дівчи
на з ольшини виходить. Чуб V. 347.
Ом&зкати, каю, еш, гл. Обмазать. Вх
Лем., 443.
Омаль, нар. Обмаль.
Ом&митв, млю, миш, іл. Очаровать,
обворожить. Окаянний пройдисвіт так
усіх омамив, так по душі були темному
людові т ії лукавії ухватки. К. ЧР 268
Ом&н, ну, м. Раст.іа) Іпиіа Неіепіит. Б
ЗЮЗО. І. 125; б) ѴегЬазсит пі§гиіп. Ь~
ЗЮЗО. І. 140.
Ом&на, ни у ОІС* 1) Обмапъ зрѣпія, ми-

Оманецъ—Ому рати.
оажъ, призракъ. 2) Заблужденіе. Журба
Івііпу сього і омана брацтва входять і м умать слово. Єв. Мр. IV. 19. Не кидайтесь
6и на ту оману юродянську, котора вже
тисячу років кози в золоті вам показує.
К. (0- 1861. II. 229). 3) Обмапъ, заблуж
деніе. 4) Раст. ѴегЬазсиш пі£гит. Мил.
35. См. Оман 2.
Оманбдь, и дя , л і.= М аш в едь Яром,
яром за товаром,— оманцями за вівцями.
Гол. III. 79.
Оманйти. См. Оманювати.
Омйнннй, а, е. Обольстительный; об
манчивый. Оманна просторік святиня.
К. МБ. II. 118.
Омйнювати, нюю, еш, сов. в. оманйти, ню, ниш, гл. 1) Обманывать, обма
нуть, надуть. 2) Обольщать, обольстить,
очаровать.
Омйста, ти, ж. Жирная приправа къ
кушанью. Сіль — омаста, масло — окраса.
Ном. № 12378.
СІмах, ху, м. Вспышка пламени, ог
ненный языкъ. Багаття з нори вихвачу
валось омахами. Полт. у.
Омаць, бмадьЕИ, нар. Ощупью. Омаць
найшов двері хатні.
Омйчка, ки, ж.—Мачка 2. Вх. Уг.
252.
Омбг, гу, м. 1) Раст.: Сопіит тасиІаіит Ь. ЗІОЗО. І. 119.2)—водяний. Раст.
ОепапіЬе РЬеІІапсІпит Ь а т . ЗЮЗО. І. 129.
Омбґа, ґи , ою. Раст.: а) ВЬо(1ос1еп(1гоп
шугІіГоІіиш. ІПух. 1. 18, 19; б) ВЬосІосІеп(Ігоп 1еп*и"іпеиш Ь. Вх. Зн. 43; в) ШюЙіоіа гозса. Лв. 101.
Омбла, ли, омбльга, ги, ж. 1) Раст.
омела, Ѵівсит аІЪит. ЗЮЗО. І. 141. 2) —
дубова Раст. ЬогапіЬиз еигораеиз Ь. ЗЮЗО.
І. 127.
Омелюх, хй, м. Желтоносый дроздъ,
Тигсіиз ѵізсіѵоіиз. Вх. Ич. II. 15.
Омелюха, хи, ж.=^Намелюшка. Вх.
Пч. II. 9.
Омѳрзйтися, ж ^ся, зйщся, и . Сдѣлаться мерзкимъ. #Шевч.
Омертвіти, вію, еш, гл. Омертвѣть,
р мереть. Омертвіють люде від страху.
Ъв- л. XXI. 36. Як вистрелили, дак він
1 омертвів.
Омбт, та, м. Ометъ, край, пола одеж- 2^ т ^ ометгл, ризи дорогії. Шевч.
, Омивйти, вйю, еш, сов. в. омйти,
й1®, ещ, гл.=Обмивати, обмити.
Омилйти, ся. См. Омиляти, ся.
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Омйлка, ки, ж.— Помилка.
Омйлок, л к у , лі. Раст. Ь оііит («тиІепіит. Вх. Уг. 255.
О м й л ь н и й , а, ѳ . Ошибочный.
ОмНЛЙТИ, ЛЙЮ, е ш , СОВ. ОМИЛЙТИ, Л50.

лиш, гл. Вводить, ввести въ заблужденіе,
обмануть. Чого плачеш, моя мила? Мені
доля омилила. Гол. І. 88.
Омилйтися, лйюся, ешся, сов. ь
омилйтися, люся, лиш ся. и .—Помиля*
тися, помилитися.
Оминйти, нйю, еш, сов. в. оминати,
н^, нбш, и .—Обминати, обминути.
Омйти. См. Омивати.
Омірйти, рйю, еш, гл. Замирать. Сер
це йому омірало. МВ. (О. 1862. І. 77).
Омітйти, тйю, еш, гл.~ О бм ітати .,
Омлівйти, вйю, еш, сов. в. омліти,
лію, еш, гл. Обомлѣвать, обомлѣть. За ним
Морозиха з жалю омліває. Мет. 412.
Омблок, л ка, л і . Раст. Ію ііит ІетиІепіит. Вх. Лем 443.
Оморбчити. См. Оморочувати.
Оморбчувати, чую, еш, сов. в. омо
рбчити, чу, чиш, гл. = Обморочувати,
обморочити.
Омоскйлити, ся. См. Омоскалювати, ся.
Омоскйлювати, люю, еш, сов. в. омо
скйлити, лю. лиш, гл.=Обмоскалювати,
обмоскалити. Омоскалений писарь. Леввд.
І. 300.
Омоскйлюватися, лююся, ешся, сов. ь
омоскйлнтнся, люся, лишся, гл.=Обмоскалю ватися, обмоскалитися. Він омоскалгівся в школі Левиц. І. 313.
Омочити, чу, чиш, г.г.=Обмочити.
Омохтіти, тію, еш, гл. Обрости мхомг.
Вх. ,3н. 43.
Омпити, плю, пиш, гл. = Вонпитв
Вх. ,3н. 43.
Омпно, нар. Досадно. Мені омпно.
Вх. ,3н. 43.
Омрак, и бмряк, к у , ле. Мракъ; помраченіе. К. 11С. 49. Омрак на землю ніч
ка напустила. Мкр. Г. 32. Лихі, чи не
лихі, а в омряці вони,— въ умственномъ
помраченіи. К. Дз. 153.
Омрачйтися, чйюся, ешся, сон. в
омрачйтися, ч^ся, чйшея, гл. Омрачать
ся, омрачиться. Ном.
Омряк. См. Омрак.
Ом^рати, раю, еш, гл. Употр. у Шевч.
вм. обм урувати. За що-ж тебе, світе-брате, в своїй добрій теплій хаті оковано,
омурано? Шевч. II. 242.

54

Омшаник—Опакостити.

Омшанйв, кй, м. Помѣщеніе для храленія ульевъ съ пчелами въ зимнее время.
Омшйти, ш^, шйш, гл. Заткнуть мхомъ
щели между бревнами въ стѣнахъ. Вх.
Лем. 443.
Ом’ясн^тнся, н^ся, нбшся, гл. Оши
биться. Вх. Зн. 43.
Он, нар. Вопъ, вотъ. Он глянь! Шевч.
Он іцо, сестрице, я тобі скажу. Рудч. Ск.
Л. 156. Так он з якої сс причини. Ном.
Зн-6н, он-он-6н. Вонъ тамъ.
Онавісніти, нію, еш, гл. Надоѣсть.
Вже він гпрохи й онавіснів мені: тільки й
мови, що він, тільки й думок,— надокучило!
МВ. II. 89.
Онйгр, ра, м. Онагръ, дикій оселъ.
Онйда, ди, ж. Приманка. У гор.
Онйджити, джу, джиш, гл.=Оначити.
Вх. Зн. 44.
Он&кий, а, е. Иной. Вх. Лем. 443. І
така, і онака, і геть-пріч пішла, і знов
<'юди поступай. МВ. (О. 1862. III. 41).
Он&читн, чу, чиш, гл. Иначе дѣлать,
измѣнять. Желех. Оначит. Ни то, ни се
дѣлаетъ. Оначи з ним. Поговори съ нимъ.
Лх. ,3н. 44.
Ондѳ, нар. Вонъ тамъ. В ін онде в таЛ', але йою і відтіль трудно нам достати.
Луб.,Ум. Ондечки. Левид. І. 100.
Ондека, бндечка, нар. =• Онде. Вх.
Зн. 44.
Онб, онбе, мѣст. Это. Употр. въ выраж. не онё, не онёе въ знач. не хочетъ
(этого): Та і Тетяна нишком плаче, а до
роботи не оне. Алв. 9. Хоть чоловік і не
онсє, коли же жінці, бачиш, теє, так треба
уходити їй. Котл. Ен. III. 47.
Онѳмощіти, щінѵ еш, гл. 1) Обезсилѣть, изнемочь. Як гнідий день у спеку попокосиш, то й онемощієш. Волч. у. 2) Обѣдпѣть. Був багатий сильно Шкварій, а теугер онемощів. Волч. у.
(іниж, нар.— Аж. Вх. Зн. -44.
(Іник, ка, м. Нуль. Кон. Ар. 2. Св.
Л. 20.
Оніміти, мію, еш, іл. 1) Онѣмѣть. 1
язик мій оніміє. Шевч. 2) Умолкнуть. За
мовкли гармати, оніміли дзвони. Шевч. 234.
Онб, нар. Только, лишь. Чуб. II. 78.
Чи всі дівки в танки йдуть? Оно нема
одної Марусі молодої. Чуб. III. 36. В ха
ті тихо, оно діти сопуть. Драг. 63.
Оновйти. См. Оновляти.
Оновлення, ня, с. Обновленіе. Може
чаєш оновлення? Шевч.
Оновлйти, лйю, еш, сов. в. оновйти,

влю, вйш, гл. Обновлять, обновить. Твого
надію оновить. Шевч.
Оногди, нар. Недавно, намедни. Вх.
Зн. 44. А чи бачили тотг пістолета, гцо
мені бадіка оногди з-за гори винесли? Федьк.
Оногдивай, нар. 1 ) = Оногди. 2) По
завчера. Вх.
Лем.
444.
Г
0
Онудніти, нію, еш, гл. Заскучать, сидя
без работы.
Он^к, ка, ле. 1) Внукъ. Жили наші
діди—не знали біди; стали жить онуки—
набралися муки. Ном. Лі 583. 2) Бабы по
витухи называютъ такъ мальчиковъ, при
рождеыіп которыхъ , онѣ помогали. Ум.
Онучок. Грин. II. 128.
Он^ка, ки, ж. 1) Внука, внучка. Те
пер сиди у запічку, колиши онуку. Чуб.
У. 1187. 2) Бабы повитухи называютъ
такъ дѣвочекъ, при рожденіи которыхъ онѣ
помогали. Мил. 17. Ум. Онучка, онучечка.
Он^ча, чі, ж. 1) Онуча, портянка.
Чуб. VII. 419. Хвалилися гайдамаки під
Умань ідучи: будем драти, панове молодці.
з китайки онгучі. Нп. 2) Хлопокъ снѣгу.
Сніг летить онучами. Вх. Лем 444. Ум.
Онучка, онучечка. М и тут вам не надоку
чимо: онучечки ггересушимо. Грин. Ш. 430.
Онучй, чйти, с. Внучекъ. Золотого
Тамерлана онучата голі. Шевч Ум. Ону
чатко. Г. Барв. 125.
Онучечка, ки, онучка, ки, ж. І) Ум.
отъ онука. 2) Ум. отъ онуча.
Он^шник, ка. м. Тряничпикъ. Черниг.
Ондйхрист, та, ж.=Анцихрист.Онь, кар.=О ниж . Вх. Зн. 44.
СІпад, ду, ж .=О ж елест. Вх. Уг. 256.
Опад&ти, дйю, еш, сов. в. оп&сти,
опад^, дбш, гл. . 1) Опадать, опасть. Ой
на дубі кучерявім широкий лист опаде.
Мет. 15. Вітер повіє, сонце пригріє, роса
опаде. Чуб. У. 180. 2) Нападать, напасть,
наброситься со всѣхъ сторонъ. Г. Барв447. Отеє біда мене опала з тими чужо
земцями! Св Л. 173. Лихі, худі собаки
опали санки. Левид. І. 230.
Опадка, ки, ж. Впадина, углубленіе.
Лебед. у. Н а опадці гарне жито роде.
Черниг. г.
Опазолйтися, люся, лиш ся, гл. Обва
риться щелокомъ. Вх. Зй. 44.
Опак, нар. І) Назадъ. 2) Навыворотъ,
наоборотъ.
Опйвостити, щу, стиш, гл. Опакостить,
обгадить. Як опакостить голову летуча
миша, то буде лисина. Чуб. І. 55.
9
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Опал, лу, м. 1) Отопленіе, топливо, дро селії села. Шевч. Опанував страх. Нехай
ва. Чуб. VII. 3 83. Там йому дають кім- тебе опанує лихая година. Харьк. г. За
цату геть 30всім з опалом, з світлом. взятість всіх опанувала. Котл. Ен. V. 68.
уцаз. У- 2) Вспыльчивость, горячность.
Опануватися, н^ю ся, ешся, гл. Во
3 бпалу. Сгоряча. Як загорілась хата, я цариться, овладѣть властью.
вбіг та з опалу не знаю, за гцо хвата
Опанчй, чі, ж. Епапча, родъ верхней
тися. Міусск. окр. 3 опалу не побачив, одежды. Гол. І. 7. Гол. Од. 18, 45. Чуб.
хто там був. См. 3 -опнлу.
VII. 419. Ой скину я опанчу, тобі ніжки
Опалйти, лйю, еш, гл. Очистить оше- заверчу. Нп.
лѵшенное зерно отъ шелухи, сора и пыли:
Опанчйна, нн, ж. Епанча, плохая
зерно всыпается въ корытце, которое по- епанча. Опанчйна роюжовая, поясина
томъ двигають туда и сюда—весь соръ хмельовая. Мет. 377.
отлетаетъ. Вх. Зн. 44. См. Палати. Сами
Опар, ру, м. 1) Испарепіе. Рк. Левиц.
дівки крупи мелют, сами й опалают. Гол. 2) Ночной мотылекъ—рЬаІаепа. Вх. У г.
II. 299.
256.
Опалйчка, ки, ж. Корытце, посуда,
Опйра, ри, ж. Опара для печенія
въ которыхъ палають зерно. Вх. Лем. 444. хлѣба.
Опйлий, а, е. Опавшій.
Опарйти, тів, м. мн. Облаченіе свя
Опйлини, лин, эю. мн. Шелуха, соръ, щенника. Св. Л. 108.
отдѣляющіеся отъ зерна, когда его пала
Опйрити, ся. См. Опарювати, ся.
ють. Вх. Зн. 44.
Опаркйннти, ся. См. ОдарканюваОпалйти, ся. См. Опаляти, ся.
ти,
ся.
Оцйлка, ки, ж. I) Мѣшокъ для кормОпаркйнювати,
нюю, еш, сов. в. опарленія лошадей въ дорогѣ овсоыъ,— подвѣшивается къ мордѣ лошади, у отверстія кйнити, ню, ниш, гл. Обносить, обнести
его, въ края зашиты двѣ палки. Рк. Ле заборомъ. Желех.
Опаркйнюватися, нююся, ешся, сов. в.
виц. Хотин. у. 2) Корзина, плетенка. 3 ) =
опаркйнитися,
нюся, ниш ся, гл. Огора
Опалачка. Желех.
Опйлубити, блю, биш, гл. Хватить живаться, огородиться. Високим валом во
но (село) обсипалось і по валу дубовими
палкой, ударить. Черном.
Опалюх, ха, м. Обгорѣлое дерево въ палями ошрканилосъ. К. Хм. 97.
Опйрювати, рюю, еш, сов. в. опйрити,
лѣсу, обгорѣлый пень. Вх. Лем. 448.
Опалйти, лйю, еш, сов. в. опалйти, рю, риш, гл. 1) Обваривать, обварить кидіб, лиш, гл. I) Обжигать, обжечь. 2) Ото пяткомъ, опарить. Кричить як опарений.
Ном. № 2384. 2) Опарює лід. Растаетъ у
плять, отопить.
Опалйтися, лйю ся, ешся, сов. в опа- береговъ. Мнж. 187.
Опарюватися, рююся, ешся, сов. в.
лйтися, люся, лиш ся, гл. 1) Обжигаться,
опйритися,
рюся, ришся, гл. Обваривать
обжечься,-опаливаться, опалиться. Десь він
ся,
обвариться.
Опарився, як муха на ок
по винницях, по броварнях валявся, опа
лився, ошарпався, обідрався. ЗОЮР. І. 202. ропі. Ном. Л* 1821.
Опарь, рі, ж. бпарь, ря, м. І) Неза
2) Загорать, загорѣть.
мерзающее
мѣсто на болотѣ. Вас. 207.
Опйморочитися, чуся, чишся, гл. По
2)
Промоина,
продушина во льду. Сим.
терять сознаніе.
119,, 147. Меж. 187.
Опам’ятатися, тйюся, ешся, гл. =
Опас, су, м. Небольшое мѣсто для
Опам’ятуватися.
пастбища
въ саду или огорожеішомъ лугу.
Опам’ятувйтися, т^юся, ешся, гл.
Прійти въ сознаніе, очнуться. Єв. Л. XV.
Опасйння, ня, с. 1) Опоясываніе.
17. Голова у мене закрутилась, не опам'я- 2) Сплошная крытая галлерея вокругъ
Щвався, як він мене і на сей світ виніс. церкви. Липов. у. Шух. 1. 116. См. Басань.
Стор. МПр. 48.
Опасйти, ся. См. Опасувати, ся.
Опанування, ня, с. Овладѣніе, заОпйсистий, а, е. Жирный, толстый,
хватъ.
тучный. Борз. у. К. ЧР. 90.
Опанувйти, ную, еш, гл. Овладѣть,
Опйска, ки, ж. Одасеніе. Вез опаски
^авладѣть; охватить. От як опанували спать лягли. Чуб. V. 1051.
Опаскуджувати, джую , еш, сов. в.
'>саг\Ь’ то поставили усюди свій караул.
•>ОЮР. І. 299. І пустиню опанують ве опаскудити, дж у, диш, гл.=О бпаскуд-

56

Опаскуджуватися—Описка.

ж увати, обпаскудити. Тяжкими гріха
ми опаскудив свою душу. Стор. М. ІІр. 26.
Опаскуджуватися, джуюся, ешся,
сов. в. опаскудитися, дж уся, дишся,
гл.=О бпаскудж уватися, обпаскудитися.
Опйсок, ска, м. Ремень для ношенія
бандуры черезъ плечо.
Опёстп. См. Опадати.
Опасть, ти, ж. На деревьяхъ: снѣгъ,
иней замерзшіч. Вх. Лем. 444 См. Ожеледець.
Опёсувати, сую, еш, сов. в. опасёти,
сйю, еш, гл. Опоясывать, опоясать.
Опёсуватися, суюся, ешся, сов. в.
опасётися, сёюся, ешся, гл. Опоясывать
ся, опоясаться. 2) Только носов в. Опа
саться. МБ. (О. 1862. I. 105). ЗОЮР. I.
264. Опасуватсь, щоб не понаходило бур
лацтва і гайдамак. Стор. М Пр. 75
Опёт, та, м. Аббатъ
Опётрати, раю, еш, г і ^О бп атрати .
Опётський, а, е Аббагскій Маха го
ловою як опшнсььа кобила. Канев. у
Опачйна, ни, ж. 1) Бесло на гребномъ оуднѣ. Вас. 186. Поювпну козаків у
окови до опачин посади. Макс. 2) Тонкая
л дли иная связка хворосту; также связка
лозы или камыша, вставлеипая въ кучу
бураковъ для вентиляцій. Ііирят. у. Тре
ба опачинн—
мостити греблю. Борз. ѵ.
»
*
Опашки, нар. На опашку. Накинув
сірячину на себе опашки. Полт.
Опёка с пр. См. Опіка и пр. К. Кр.
18. Сим. 217.
Опѳктй, ся. См. Опікати, ся.
Опёнтати, таю, еш, гл. Опутать, оту
манить голову. Куди ідеш опентаний? Чуб.
V. 621.
Опёньгати, гаю, еш, гл. Шутливо: же
нить, выдать замужъ. К роле в. у. Треба йо
го ув-осени опеньгати. Харьк. г.
Опёньгатися, гаюся, ешся, гл. Шут
ливо: Жениться. Знайшов таку, щи й
опеныався. Св. Л. 275.
Опёньок, нька, м. Грибъ, опенокъ.
Баби зібрались у ліс по опеньки. Грин. 1.
181. Велике диво опеньки! Ирон. Велика
важность! Неважная птица. Ном. А» 5536.
Опѳрёч, ча, лг. Кресло. Вх. У г. 256.
Опѳрёд, нар. Передъ. Вх. Лем. 443.
Опѳрѳзёти, ж у, жѳш, гл. 1) Опоясать.
2) Ударить, стегнуть. Отрезав на всю
масницю. Ном. А? 3979. Він мене коромис,лом як опереже. Г. Барв. 284. Дрючком
Хвсдька разів із гиість оперезав. Г. Арт.
(О. 1861. III. 110).

Опѳрѳзётися, жУся, жѳшся, гл. Опо
ясаться. А як мені збіратися! Встав, опе
резався, та й зовсім зібрався. Ном. А? 11165
Опѳрёчитися, чуся, чиш ся, гл. Упи
раться, противиться. Старшина кликав
його у волость, а він оперечивсь, не хоте,
іти, так ми його взяли та й повелгі. Новомоск. у.
Оперитися, рюся, рйшея, гл. Оперить
ся. В колодочки покгі вбилось, оперила, с
Шевч. І., 237.
Оперіщити, щу, щиш, гл. Силь'нь
стегнуть, ударить. Щось видно ломакою
оперіщило. Сим. 216.
Опернётіти, тію, еш, гл. 1) Оперить
ся. 2) Иереиосно: сдѣлаться зажиточнымъ
Іван був потребу вбогий, а тепер опернатів: уже й волів пара й корова й овечата
Волч. у.
Опёцок, цка, л«.=Опецьок. Дитина
як опенок. Чуб. І. 247.
Опёцькуватий, а, ѳ = О клецькува
тий- Опецькуваті хлопчики. Левиц. І. 348
Опёцьок, цька, л*.=Оклецьок 2.
Опивётися, ваюся, ешся, сов. в. опнтися, оп юся, ешся, гл. —Обпиватися, об
питися.
Опилий, а, е. Перепившійся.
Опйлок. л ка. м = Обаполок Каме
не ЦК. у.
Опинятися, нёюся, ешся, гл. Сопро
тивляться, упираться. Я не опинавсь, зараз і пішов. Екатсриносл. у. Пангічі поча
ли прохати паннів до танців, а панни
опиналися. Левиц. І. 348. Ну, він опинав
ся, опинався, а таті заїхав. Грин. І. 106. (
О пинйтися, ню ся, ниш ся, гл. Очу
титься. Аж, ось, не знаю я того, як сірий
вовк т у т опинився. Греб. 385. Я к дам
тобі на відлі, то й за дверима опинишся
ІІолт. Земля під тобою розступиться і ти
опинишся в пеклі. Стор. М. Пр. 41.
Опйнка, ки, ж. Родъ шерстяной по
лосатой плахти или запаски. Гол. Од. 61
КоІЬ. І. 37. Гол. Од. 82.
Опирйця, ці, ж. Колдунья. Іде чарів
ниця, опириця. МУЕ. III. 45.
9
«
I. Опирь, ря, л«.=Упирь.
I I. Опирь, «о/?.—Опір. Племінник опщк
став, затявся. Мкр. Н. 10.
Опирйка, ки, лс.= У пиряка. Дивиться
він, аж там єсть опиряки і возять відьол
туди, на ту гору. Грин. II. 77.
(/пис, су, м. Описаніе. О. 1862. IV.
94. КС. 1883. IV. 765.
Описёти. См. Описувати.
Описка, ки, ж. У горідечниковъ: Ера-

Описковий—Оплаканий.
. пое вещество— болотная бобовая желѣзная руда- Вас. 182
Описковий, а , ѳ . Нарисованный оп и с
кою (см.) Нас. 184.
Описовий, а , ѳ . Описательный. Желех.
Описувати, сую , еш, сов в. описАти,
шѳш, гл. Описывать, описать. Ой пи
сав же я два дні і дві ночі, закіль описав
°я личенько й чорні очі. Чуб. V*. 35.
О писуватися, суюся, ешся, гл. Опи
сываться.
Опит, ту, ле. Разспросъ, опросъ. Прпл. у.
Опита взяти. Разспрашивая, разузнать, разспросить. Ой заплакала мати ідучи до
хати, що не можна за сина й опита узя
ти. Чуб. V. 1043.
ОпитАти. См. Опитувати.
Опйтися. См. Опиватися.
Опитувати, тую, еш, сов. в. опитАти,
т&ю, еш, гл. 1) Разспрашивать, разсиросить.
Опитай старих людей, як треба робити.
2) Находить, панти, разспрашивая. Може
я де опитаю твій мішок.
Опйус, са,
Пьяница. Але .почкай
но! то такі опиуси, що все попропивають.
Подольск, г.
ОпихАти, хАю, еш, гл. Очищать отъ
шелухи. Ці і опиханий, паночкуу ячмінь?
О. 1862. X. 34.
ОпихАтися, хАюся, ешся, гл. Очищать
ся отъ шелухи.
Опийка, ки, ле. = Опіяка. К. ЦН.
216, 201.
Опівдбнний, а, е. Полуденный. Желех.
Опівдні, опівднй, нар. Въ полдень.
Прилетів опівдні до того чоловіка. Рѵдч.
Ск. І. 142.
ОпівзАти, зАю, еш, гл. Сѣсть верхомъ
на коня. Опгвзав коня. Зміев. у.
Опівзні, нів. См. П івзні.
Опівночі, нар. Въ полночь. Прийди,
мій милий, хоц опівночі. Чуб. V. 4.
Опізнитися, нюся, нйшея, гл. Опо
здать. Зійшла зірка, зійшла зірка, місяць
опізнився. Нп. 118.
Опій, пбю, ле. 1) Опой. 2) Болѣзнь у
жввотныхъ отъ горячаго пойла. Ця коня
ко заслабла від спою. Харьк.
Опійство, в а , с. Пьянство. Е е було
опіиства, бійки, лайки. О. 1861. VII. 4.
Опіка, ки, ж. Опека. Левиц. І. 284.
Опікйння, ня, с. 1) Опеканіе. 2) 06« и ^віе, Опеканіе.
Опектй, ся. См. Опікати, ся.
пікйти, кАю, еш, сов. в. опектй, чу\
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чбш, гл. 1)—Обпікати. 2) Только несоВс
в. Опекать.
ОпікАтися, кАюся, ешся, сов. в. опектйся, ч^ся, чбшея, гл. Обжигаться, об
жечься, оиечься. Аж обскочила— ніби вко
лолась або опеклась. Левиц. І. 334.
Опікун, кА, м. Опекунъ.
О пікунка, ки, ж. Опекунша. Мусгла
слухати старших сестер як опікунок. Ле*
виц. І. 307.
I.сГпір, опбру, ле. Сопротивленіе.
II.О пір, нар. Сопротивляясь. Иде опір.
Сопротивляется, упрямится. Ном. ст. 260.
Опір стати. Оказать сопротивленіе. Ви про
ти нас обидва спір стали. К. 11С. 8.
I. ОпірАти, рАю, еш, сов. в. опбрти,
опр^, опрбш, іл .= І Обпірати, обіперти
I I. Опірати, рАю, еш, сов. в. опрАти,
опѳр^, рбш, г д .= ІІ Обпірати, обіпрати.
Туга зіма буде, а хто ж її (неиьку) в тую
пору опірати буде? Чуб. V. 726. Тоді
тільки поважала матір, як вона ї ї зодя
гала й опірала. Борз. у.
ОпірАтися, рАюся, ешся, сов. въ опбр*
тися, опруся, рбшея, гл. 1 ) = І Обпіратися, обіпертися. Ой персстаньу чума
ченьку, на пужально й опіратися. Чуб.
V. 1033. 2) Сопротивляться, оказывать,
оказать сопротивленіе. Вже біді не опру
ся. ,Гол. І. 178.
Опіром, нар.— стати =0пір стати. Сто*
яли па сеймі опі]Юм против політичньог
системи единости віри в Польщі. К. ХП. 115.
Опірці, нар. Опираясь Опірці ходити.
Ходить, опираясь па разные предметы.
Опірці по хаті ходе. НВолын у.
Опіслй, нар. Послѣ. Як би не персбірала ізперва, то б опісля не жалкувала.
Ном. ст. 168.
9

9

Опічок, чка, ле. Мѣсто у печки для
каганця. На опічку маячив каганець. Г. Арт.
(О. 1861. III. 81).
Опішілий, а, е. Лѣнивый, медлитель^
ный. Опішіла служниця. Вх. Зн. 44.
Опішіти, шію, еш, гл. Сдѣлаться мед^
лительнымъ (въ ходьбѣ) Кінь опішів. Вх.
Зн. 44г.
Опішний, а, е = О ш ш іл и й . Опішннй
кінь. Вх. Зн. 44.
Опійка, ки, ле. Пьяница. Черк. у. &
Бай. 41. Мир. ХРВ. 235.
ОплАва, ви, ж. Облава. Мнж. 187.
ОплАканий, а, е. 1) Оплаканный.
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Оплакати—Оповідувати.

кладины, положенныя на копылы въ саняхъ для связки полозьевъ. Брацл.
Оплінь, н я , м. = Оплін. Г. Барв
522, 523.
б п л ін н я, н я, с. Соб. отъ Оплін. А в
ґринджолах чотирі копилля і два отіння.
СІпліт, оплбту, м. Изгородь, плетень,
огорожа. І оплотом його (виноградник)
огородив. Аби мароюина не ростягат сіна
із стога, огороджують его оплотом з вориня. Шух. І. 170, 171. Шух. І. 76, 189.
Пішга в опліт сіна (взято). Гол. І. 199.
Оплітати, т&ю, еш, сов. в. оплвстй,
тУ, тбш, гл. 1)=О бплітати, обплести В и 
ноград оплів навкруги камінь. Левпц. Пов.
361. 2) Уплетать, уплесть, ѣсть съ аппетитомъ. Сидить хазяїн в конці столе, ва
ренички оплітає. Нп.
Опл&чувати, чую, еш, сов. в. оплатйО плітатися, тйюся, ешся, сов. в. опти, чу, тиш, гл. Платить, заплатить, вы лестйся, оплетися, т6шся,_ гл.=Обплітаплатить. Овечку продає, щоб подушне опла тися, обплестися.
тить. О. 1861. VI. 75.
Оплітка, ки, ж. Раетепіе СопѵоіѵиОпл&чуватися, чую ся, ешся, сов. в. 1іі8 агѵепзіз. Вх. Лем. 444.
оплатйтися, ч ^ся, тиш ся, гл. Платить,
бп ліч, м ар.= Д оп л іч . А тепера йде
заплатить, выплатить слѣдуемое, откупить опліч з тобою, не скаже ні здоров, т по
ся. Мкр. II. 3. Не журіться, вороженьки, магай. Лебед. у.
на вас безголов'я, я зароблю й оплачуся за
О пліччя, чя, с. Женская сорочка
своє здоров’я. Чуб. У. 835. Вуде впиться, (у Лемков). Гол. Од. 77.
прохмелиться, шинкарочци оплатиться.
Оплутати. См. О плутувати.
Чуб. У. 1062. Оплатйтися за свою дівку.
О плутувати, тую, еш, сов. в. оплу
Дать парнямъ угощеніе за право сторон тати, таю, еш, гл.= О бплутувати, обплу
нему парню ходить къ избранной имъ дѣ- тати.
вушкѣ на вечерниці и пр. Мил. 60.
Оповѳсні, нар. Весеннею порою, вес
Оплбнтати, таю, еш, гл. 1) Опутать. ною. Матусі дожидаюсь, як оповесні лас2) Сожрать^ Оплентав вовк твою кобилу. іпівки. Г. Барв. 62.
Оплентали б тебе собаки.
Оповив&ти, в&ю, еш> сов. в. оповити,
Оплен^ти, ну, нбш, іл.= О п ли нути . вию, еш, гл. Обвивать, обвить, спеленать,
Ожиш б я, опленула і не знала б муки. окружать, окружить. Оповита дитина
Шух. І. 273. І тьмою німою оповиє тобі
Мкр. Н. 11.
Оплѳсн^ти, нУ, нёш, гл. Омыть. Оплес душу. Шевч.
Оповіданка, к и , ж. Разсказъ. Вх.
нула гарненько руки і почала їй пома
Лем.
444.
гати (поратись). Г. Барв. 156.
Оповідання, н я, с. Разсказъ, повѣствоОплестй, с я . См Оплітати, с я .
Оплбта, ти, ж. Плетенье, плетеная ваніе. Левиц. І. 213. З твою серця вийшли
ті оповідання. К. Досв. 53.
вещь. Вх. Зн.
Оповід&ти, дйю, еш, гл. Разсказывать,
Оплбтини, тин, ж. мн. Косоплетки,
повѣствовать. До серця твою будуть ка
ленточки въ косѣ. Вх. 3. 44.
ОплинУти, н у, нбш, гл. Пополнѣть, зати і жаль правдивий оповідати. Чуб V.
поправиться. Ном. № 4924. Нагодую їх 376. Апостоли оповідали йому, що тво-*
(дітей), напою... тижнів через кільки,— рили. Єв. Л. IX. 10.
агу! отинули мої діти любі. Харьк. г.
Оповідач, ча, м. Разсказчикъ, пове
См. Опленути.
ствователь. Левиц. Пов. 146.
Оплін, ну, м. 1) Въ повозкѣ: дере
Оповідка, к и , ж. Разсказъ. О. 1861.
вянная подушка, лежащая на оси; на ней XI. Свид. 50.
лежить кузовъ, Чуб. VII. 402. 2) Пере
Оповідувати, дую, еш, гл.=Опощда2) Несчастный, достойный жалости. Усти
но, серденько! Оплакана годинонька твоя.
М. В. (О. 1862. III. 42). Ъесілля одгуляли
оплакане. Г. Барв. 377.
Опл&кати. См. Оплакувати.
О плакувати, кую , еш, сов. в. опла
кати, чу, чѳш, гл. Оплакивать, оплакать.
Як ти будеш у степу помирати, ой хто ж
тобі голову оплаче? Чуб. V. 876.
Оплатити, ся. См. Оплачувати, ся.
бпл&тки, ток, ж. мн. Подати, пошли
ны, налоги. Великі оплатки— ніяк на гро
ші не зіб’єшся. Конотоп, у.
бплать, ті, ж. 1) Расходы. В хазяй
стві оплатъ велика: на робітника, на вози.
Рк. Левиц. 2) Подать, налоги. Оплать ве
лика. Подол, г.

Оповідь— Оправа.
Неводились деякі того часу, оповідаючи
^ому *Р° геглилвиців. Єв. Л. XIII. 1.
Н Оповідь, ді, ж. 1)=О повідка. Довго
чхав Остап оповідь братову. Грин. І.
988 2) Сообшеиіе, объявленіе. Шух. І.
4 ! ’ оглашеніе церковное о бракѣ. МУЕ.
III* 50.

Оповістити, ся. См. Оповіщати, ся.
Оповістка, ки, ОІС Ооъявлѳ о, извѣ

шеніе; сообщеніе, нзвѣстіе. Ум. Оповісточ
к и о/се ти, мій сину, оповісточки ні« А»? О. 1802. VIII. 17.
Оповістник, ка, м. Вѣстникъ, воз
віститесь.
Оповісточка, ч к и , ж. Ум отъ опо
вістка.
Оповість, сти, ж. Увѣдомленіе, извѣ-

щеніе. Яйгдної оповісти нема. Черн. у.
Оповіщати, щбю, еш, сов. в. опові
стити,
стйш, її. .Объявлять, объя
вить, извѣіцать, изьѣстить, разсказывать,
разсказаті». Грин. III. 274. Оповіщає ціну
м роботу. Левиц. І. 106. Ісус Христос
<ноє мово оповістив усім любям.
Оповіщатися, щбюся, єшся, сов. в.
оповіститися, щ ^ся, стишся, гл. 1) Объ
являть, объявить о себѣ, являться, явить
ся. Я піду оповіщуся у волость. 2) Заяв
лять, заявить. Пішов до попа оповіщатигя, що думка сина женити. Черн. г. Опо
віщуся старостою, старшиною та: й до
мировою. НВолын. у.
Опог&нити, ся. См. Опоганювати, ся
Опоганювати, нюю, еш, сов. в. опо
ганити. ню, ниш, гл. Осквернять, осквер
нить, огаживать, огадить. Нема нічого
осторонь чоловіка, що, ввійшовши в його,
могло б опоганити його. вв. Мр. VII. 15.
Дитина опоганила сорочку.
Опоганюватися, нююся, ешся, сов. в.
опоганитися, яю ся, пяш ея, гл. Огажикаться, огадиться, оскверняться, осквер
ниться. Чи не між вами ж я, погані, так
оггоіанивсь, що й не знать, чи був я чис
тим коли небудь? Шевч.
Опбдаль, нар,-Вдали.
Опоживйти. См. Опоживляти.
Опоживлйти, лйю, еш, сов. в. опозкивйти, влю, вйш, и . Придавать, при"іооЬ, Н0ВЫе силы, оживлять, оживить. О.
І. Слов. 10.
Ополи, на/?.=Обаполи. НВолын. у.
Щц Л?исти]^*
в. 1) Плотный, толстый.
о\ т??1**’ Ополистий стіг наклали. Волч. у.
тев
Ополиста яка тополя. КроУ* Ополиста груша. Мнж. 188.
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Оположйтися, Ж^СЯ, ЖИШСЯ, М .=
Отелитися. Отложилась корова. Хотин, у.
Опблок, л к у , м. У кожевниковъ: кожа
съ брюха жпвотнаго- Вас. 158.
Ополоник, ка, м. 1) Разливная ложка.
Видно між ложками ополоник. Ном. Л? 7339.
2) Головастикъ. Ном., стр. 293, Л* 105. У
нашому ставку нема риби, а жабів та
ополоників— чортова тисъ. Лебед. ѵ. Ум.

Ополбничок.
Ополбнити, ню, ниш, гл. Обрубить
ледъ вокругъ чего-либо, стоящаго въ водѣ
и вмерзшаго въ ледъ. Волч. ѵ.
Ополбничок, чка, м. 1) Ум. отъ опо
лоник. 2) Родъ дРтской игры. Ив. 04.
Ополбтя. См. Ополювати.
Опблудѳнь, нар. Въ полуденную пору.
Бігав я, ганявся зранку. Було вже ополудень, як я зустрів одного з них. Ново
моск. у.
Ополювати, люю, еш, сов. в. ополбти, ліо, л е т , ?.г.~Обполювати, обполо
ти. Марусина руточка з лободою: чому ж
ти її не ополеш Грин. III. 527.
Опбна, ни, ж. Пологъ, занавѣсь. П ан
ни заслонили опонами та килимами піч.
Левиц. І. 188.
Опбнець, н д я, м. Раст. выонокъ, сопѵо1ѵи1и$. Вх. Уг. 250.
Опороситися, ш ^ся, сишся, гл. О свиньѣ:
родить.
Опорбти, рю, риш, гл. 1) Распороть.
Ішов коло тину, зачепився об тин і опо
ров свитину. 2) Ударить сильно. Чоловік
як опоре його кийком. Грин. І. 42.
Опоряджбти, дж&ю, еш, опорйджувати, дж^ю, еш, сов. в. опорядйти, дж ^,
дйш, гл. Приводить, привести въ порядокъ, устраивать, устроить. Зараз заходи
лась опоряджати стола, застилає... ста
новить чарочки. МВ. (КС. 1902. X. 143).
Сухобрус опоряджував нове хазяйство. Л е
виц. ІІов. 50. Опорядиш еге на господар
ства. МВ. І.
Опочивати, ваю, еш , сов. в. опочити,
чию, еш, и . Отдыхать, отдохнуть, почи
вать, почить.
Опочйвка, ки, ж., опочйвок, вк у , м.
Отдыхъ. АД. І. 123. Над річкою Самар
ського опочивку собі мають. АД. І. 127.
Опочйнок, нку, м. Отдыхъ. Проти
Нефи города приставали, там собі великий
та довгий опочинок мали. АД. І. 209.
Опочйти. См. Опочивати.
Опр&ва, ви, ж. 1) Оправа, обдѣлка.
Окунь перекинувся Гранатовим перснем у
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Оправдати— Опруг.

золоті оправі. Рудч. Ск. II. 113. 2) Переплеть.
Оправдати, дЙю, еш, гл. Оправдывать,
отстаивать кого. Я буду оправдати тебе
перед люд*>ми. Волч. у.
Оправдйти, ся. См. Оправдовувати, ся.
Оправдовувати, вую, еш, сов. в. оп
равдйти, дж^, дйш, гл. Оправдывать, оп
равдать. Себе оправдовує, що все гарно ро
бить. З міс в. у. Ніхто іменно не доказав
на його, так і оправдали. Тепер аби гро
ші, то хоч якого душогуба оправдать.
Черн. г. Нехай тебе й Бог так простить
і батько наш, гетьман український оправ
дать. КЦІІ. 221.
Оправдбвуватися, вуюся, ешся и
оправдуватися, д^юся, ешся, сов. в. оправдйтися, дж ^ся, дйшея, гл. Оправды
ваться, оправдаться. Хто ся оправдує
(а зоіісім виииий), тою як гору вздує. Ном.
7420. Циган справдився. Мнж. 115.
Оправди.гась премудрість од дітей своїх
усіх. Єв. .'І. VII. 35.
Опр&вити, ся. См. О правляти, ся.
Оправлйти, лйю, еш, сов. в. оправи
ти, влю, виш, гл. 1) Оправлять, оправить,
обдѣлынать, обдѣлать. Канев. у. Я її опра
вив під ск.ю... г висить у мене в світлиці.
Г. Барв. 9. 2) Приводить, привести въ порядокъ, починять, починить. Збери всі чов
ни, що остались, і гарно зараз їх оправ.
Котл.
О правдатися, лйю ся, ешся, сов. в.
оправитися, влюся, вишся, гл. Приводить
ся, привестися въ порядокъ.
Опр&вний, а, ѳ. 1) Обдѣланный, оправ
ленный. 2) Переплетенный.
Опр&ний, а, ѳ. Въ думѣ: вм. оправ
ний 1. Опрані кульбаки. АД. І. 114.
Опранцювйтіти, тію. еш, гл. 1) По
крыться сифилитическою сыпью. 2) Силь
но опротивѣть. Аж опранцюватіє з тобою
балакавши. Кролев. у.
Опрацювати, цюю, еш, гл. Обработать.
Вх. Зн. 44.
Опрѳділйти, лйю, еш, сов. в. опреділйти , ліо, лиш, гл. Предназначать, пред
назначить для кого. На що ж ти діточ
ки покидала (умерла), кому ти їх опреділила: чи ти батенькові опреділила, чи ти
братікам, чи сестриці? Мил. 221.
Одрйкривий, а, е. Противный, опо
стыл ый.
Опрйкритися, рюся, ришся, гл. Опротивѣть. То воно йому так горілка опри-

крилась. Харьк. Тут <. своя брехня опри,
крилась, а то гце й він. Ном. .V 0873
Опрйни, рин, ж. мн. Крыжовнпм.
Вх. Лем. 444.
Оприск, ку, м. З бприском балакати.
В спыльчиво , запальчиво говорить. Ном
Л? 12893.
О присклявяй, а, ѳ. Вспыльчивый, огризающійсл. Дитина... опрысклива. Сим. 2Л\
Оприскливо, нар. Вспыльчиво.
Оприш куватий, а, е. Злой, свар.іпвый. Рк. Левиц.
Опрйшок, шка, м. Разбонникъ, бдндитъ. Да чи підем, пане брате, на виш
в опришки. Лукзіп. 135.
Опріч, опрічѳ, нар. І) Кроыѣ. Ощпч
сорочки Біі-ма нічого. Пом Л? 1527. Сучо
близьких нема опрічс вас. Г. Вар в. 197
2) Отдѣлыю, особо. Опріч людей собі ла
дила. Гроб. 319.
Опрічний, а, ѳ. Особенный, отдель
ный. Цей чоловік якийсь опрічний од лю
дей. Рк. Левиц. Умом і хвабрістю своеи
в опрічнеє попав число. Котл. Еп. V. 2..
Опрічна хата. Рк. Левиц.
Опроваджйти, джйю, еш, сов. в. опровй(во)дити, дж ^, диш, гл. Проводить, про
вести. Мою грішну та душечку в рай оприваджати. Гол. І. 221. Поможи Боже вам
сі свята мирно опровадити. Гол. IV. 556.
Пошли, Боже, вік і здоров'я, щ обцейпра,
ник опроводить, новою... дождати. О. 1862.
IV. 89.
Опрбстати, таю, еш, гл. Освободить,
избавить. Опростав мене батько від пан
ської ласки.
Опростатися, таюся, ешся, гл. І) Осво
бодиться. 2) Прійти въ себя.
Опрбчѳ, нар. 1)=О прічѳ 1. Опроч<
тих пісень., співають і таких. О. 1861
XI. 9. 2 )= 0 п р іч е 2. Ні, вони не всі вку
пі,— ті опроче стають. Новомосковск. }.
Опрошкув&ти, к^ю , еш, гл.=Д ростувати. Хто опрошкує, той дома не ночу<
Ном. № 11406.
Опрощбння, ня, с. Прощаніе. Опрощёння брати, приймати з ким. Прощаться.
Як ми гув охотне військо од отця, од ма
тері, од роду од'їзжали, ми з отцем, з матіррю і з родом опрош/ення брали. Макс(1849). 19. То він з своєю матіррю опр<>гцення приймає, у чужу сторону одУїзжа<.
Чуб. V. 849.
Опр^г, га, м. 1) Кругъ. Шух. І. 27Ь.
2 )= У п р у г. З ранку до снідання опру1.

Опряга—Оп’ятеричитися.
обід другийу до полудня третій, до ве° а — 'четвертий. Константиногр. у.
М Опрйга, ги, ж. Смерть. Нехай на її
т,рта прийде.
О прягтися, ж у ся , 2КѲШ СЯ, гл. Уме
леть околѣть. В сей день його отсиь опряггя як чикилдихи обіжрався. Котл. Ен. II. 9.
Опряд&ти, дйю , еш, сов. в. опрйсти,
дбш, г л . = 0 6 придати, обпрясти. Хто
мене буде опрядать? Мил. 221.
Опрйтати, таю , еш, гл. Очистить, при
орать. Вона її (ніч), попідводила, помасти
ла, опрятала. Чуб. II. 67.
Одтбка, ки, ж .= А п т ѳ к а . Гудч. Ск. II.
147. О. 1802. І. 52.
Оптбк&рь, ря, ле.=Аптекарь. Ном.
.V 7541.
Оп^гатися, гаюся, ешся, гл. Одѣться
тепло, напялить на себя много.
Опуд, да, м .= 0 п у д ал о . Шух. І. 112.
Іїрогпи птахів кладуть по городах отуди...
На опуди ставгять хрест із патиків, на
дівають на нею фслсіу-- угодертий сердак
або сорочку і вкриваптіь старою кресанею
[Пух. І. 166.
Опадало, ла, с. 4} чело Годився б
ч коноплі на опудало. О. 1862. II. 27. Отеє
опудало погане. Котл. Ен. VI. 45. Увійгало
лісп, опг/дало. К. ЧР. 389.
Оп^дитися, джуся, дишся, гл. Испуіатьсл. Коні так опгудились. Мелитоп. у.
Слон. Д Свари.
Опук, ку, лг. 1) Выпуклость. Харьк.
2) Оп^к. Особый видъ крымской бѣлой
'•оли Мнж. 188.
0ю?ка, ки, ж. 1) Мячъ. КС. VI. 457.
Кинутись, упасти опукою. Стремительно бро
ситься, упасть. Г. Барв. 296. Онилка ки
нулась до мене отукою. Г. Барв. 211. Опукт 3 гори— аж вітром зашуміло—орел уш^вПІШ на ятя. Греб. 381. Впала опукою.
Мир ХРВ. 18. 2) Выпуклая, выдающаяся
часть, напр. у. бочки. Мнж. 188. 3) Взносъ
нъ цехъ съ сына цехового, вступившаго
,<ъ бракъ. Остер, у.
Оп^кий, а, ѳ = О п у к л и й .
Оп^куватий, а, ѳ = О п у к л и й . Бочка
°пукувата. Волч. ѵ.
Опуклий, а, ѳ. Выпуклый, шаро
образный.
Оп^пок, пка, ле. Завязь (плода). Сул
тан. у.
Опуск&ння, ня, с. 1) Опусканіе. 2) Въ
Рнаментѣ раскрашенной миски— узкія па‘ллелыіыя полоски, иногда концентричесиокрываюіція всю миску. Вас. 184.
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Опускйти, каю, еш, сов. в. опустйти,
опущ^, стиш , гл. 1) Опускать, опустить. Як
зачали Бондарівну у гроб опускати, ой то
казав пан Кансвсъкий гце жалібніш грати.
Чуб. V. 428. 2) Оставлять, оставить, по
кидать, покинуть. Щоби вас Бог не опускав.
Чуб. I. 89.
Опускйтися, кйюся, ешся, сов. в. опустйтися, опущуся, стишся, #гл. 1) Опу
скаться, опуститься. 2) — діла. Бросать,
бросить работу, перестать работать. Г. Барв.
321. Діла зовсім опустився, ні про що не
дбає. Г. Барв. 387.
Опуст, т^, м. Шлюзы. Драг. 5. Ста
ли коло ставу напувати хгудобху; дивлять
ся, на опусті ходить якийсь пан. Драг. 47.
Опустіти, тію, еш, гл. Опустѣть.
В тому селі холера була така страхана,
що після неї село зовсім опустіло. Васильк. у.
Опух, х у , м. Опухоль. Драг. 29.
Г. Барв. 222. Опух пішов за долоню, ма
ло не до ліктика. Г. Барв. 530. Нехай во
на вийме оюало, рану залиже, опух потгугитпь. Чуб. І. 122.
Опухйти, хйю, еш, сов. в. оп^х(ну)
ти, хну, неш, гл. Опухать, опухнуть.
Поки багатий стусне, то вбогий опухгге.
Ном.
Опухлий, а, е. Опухшій. Опухла ди
тина голодная мре. Шевч. Воскрила опух
лі очі. Мир. Нов. II 112.
Опух(ну)ти. См. Опухати.
Опецьки, к ів, ’м. ми. Раст. Тогі1І8. Апігузеиз СаегЕ ЗЮЗО. І. 139.
Онучка, ки, ж. Ум. отъ Опука.
Оп^ша, ші, ж. Раст. репейникъ, лопухъ. Вх. Лем. 44.
Опушка, ки, ж. Мѣховая обшивка.
А у ляха вершок низький, широкі опушки.
Лукаш. 20.
Оп ’янити , ся. См. Оп’ян яти , ся.
Оп’ян іти , нію, еш, гл. Опьянѣть.
Драг. 288.
Оп’йнчитися, чуся, чишся, ?л.— Оп’я 
нитися. Він випив тоді чимало— таки
зовсім огіянчився, що й язиком гаразд не
поведе. Новомоск. у.
Оп’ян й тя, нйю, еш, сов. в. оп’янити,
ню, нйш, гл. Опьянять, опьяппть. Його й
погане пиво оп'янило. ЗОЮР. І. 205.
Оп’янйтися, нйюся, ешся, сов. в.
оп’янитися, нюся, нйшея, гл. Напивать
ся, напиться пьянымъ. Оце оп'янивсь уже.
О. 1862. VI. 34.
Оп’ятерйчитися, чуся, чишся, М.
Упереться въ землю.

Оп’ять—Орендарство.
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Оп’йть, нар.— Знов. Огіять забули го
рювать. Котл. Еп. III. В.
Орйз, клт?.=Враз.
Оренда, ди, ж. 1) Корчма, питейный
домъ, кабакъ. Ходить до оранди горіючки
пить. Чуб. V. 752. 2) Аренда.
Оранд&рка, ки, ж. Содержательница
кабака. Ой дай, орандарко, да горілочки
кварту. Чуб. V*. 420.
Орендарство, ва, с.=Орендарство.
Орендарський, а, е=О рендарський.
Орапдарські діти. Грин. III. 692.
Орандарь, ря, м. 1)—Орендарь. 2) Кабатчикъ.
Орандарювйти, рюю, еш, іл. Быть
орендарем.
(Іранка, ки, ж. 1) Паханіе. А що вже
в полі на оранці, так дідові старими но
гами за наймитом і не поспішитисъ. Г.
Барв. 194. 2) Бремя нахапія. Подольск, г.
Оранйдя, ці ОЮ
т Вспаханное поле. По
під тоті ораниці студені криниці. Гол. IV.
489.
Ор&ння, н я, с. — Оранка 1. Не мо
жуть без плуга і орання хліба їсти. Чуб.
І. 93.
Орйп, па, м. Арапъ, негръ. К. Дз. 170.
Орапѳнй, нйти, м. Арапчепокъ, иегрптенокъ. К. Д:*- 170.
Орйпннк, ка, м.— Гарапник. Козе
лец. у.
Орйпський, а, ѳ. Негритянскій. К.
Дз. 171.
Ор&ти, рю, рбш, гл. Пахать. Чи не
оре милий плугом? Чуб. V. 1. Тяжко сія
т и , коли ніщо орати. Ном. Не сіявши, не
оравши, не буде жито родтпи. Мет. 8(3.
Орйтися, рюся, рбшся, гл. Пахаться
Орися ж ти, моя ниво, долом та горою.
Шевч.
Ор&ція, ції, ж. Праздничное привѣтствіе, поздравленіе, составленное заранѣе
и произносимое ходящими по домамъ на
праздникъ Пасхи поздравителями. О. 1861.
XI. Свид 70.
Орйч, ча, и*. 1) Пахарь. Лзали би-сьмо
багача, то не буде орача. Чуб. V. 977.
2) Птица. Луговой жаворонокъ Аіашіа
агѵепяіз. Вх. ІІч. II. 8
Орйчка, ки , а/с.—Оранка. Вх. Лем.
444
Оргйн, н^, м. Органъ. Чуб. 1. 179;
И . 43.
Органйстий, того, м. Органистъ, играЮЩІіі на органѣ. Я не органистий—не перебіраю. Ном. Лг 12161.
У

Оргйнія, нїї, ж. Георгина (цвѣтокг»
Левиц I. 285. Ум. Оргйнька.
Оргія, гії
Оргія. Мерзений ІѴ*
з Нероном в паскудних оргіях конав. Шевч
II. 170.
Орґйнець, нця, м. Встрѣчено ВЪ пѣс- *
нѣ: Ой заграйте, музики - ортаниХ, нехай
піду з Марусею в танці. Грин. III. 235.
Вѣроятно имѣсто варганці, т. е. играющіе
на варгані. (См.).
Ордй, дй, ж. 1) Орда. Піди, сину, і?па,
од жне, нехай тебе орда візьме. Чуб. V'
890. 2) Перен.: толпа. Номішників у й<щ.
ціла орда. О. 1862. V. 72. Ордбю —тол
пой. За молодою козаки ордою. Шевч.
Орд&нь, ні, ж. 1) Рѣка Іорданъ. Ой
на річці, на Ордані пливе образ, вириті?
Чуб. III. 461. 2) Мѣсто освящепія воды
на Креіценіе, а также и самое освященії*.
3) Изображеніе креста, дѣлаемое на празд
никъ Богоявленія Господня. Дяк птш
крейдою на дверях велику ордань... з Одамовою головою внизу. Левиц. І. 402.
Орденський, а, ѳ. 1) Іорданскій. 0)>данська ріка. Чуб. І. 129. 2) Богоявленскій. Прискають хворому в вічі святою
орденською водою. Грин. ІГ 40.
Ордйнка, ки, ж. Казанская овчина,
рыжеватая, съ грубой шерстью. Вас. 151.
Ордйнський, а, ѳ. Относящійся къ
орді». Шляхом битим ординським ой та и
гуляв козак Голота. АД I. 168.
Орёл, орлб, м. 1) Орелъ. Ой з-за гори,
із-за кручі орли виіітаютъ. Мет. 106.
Орла не можна бити\ а як його стріля
ти, то треба спитать тричи: чи нажи»ся на світі. Чуб. І. 64. Летять сини
України вірли і соколи. Млак. 80. Употре
бляется какъ ласкательное слово иъ іірпложешн къ мужчинѣ, преимущественно
козаку. Ой куди ж ти од'гзжаеш, сизо
крилий орле? Мет. 38. 2) Названіе вол а
съ большими, вертикально поднимающими
ся рогами, концы которыхъ загцуты назадъ. КС. 1898. VII. 45. Ум. Ордик, брличок, брлонько.
Орёлі, орёль, ,ж .= Р ел і. Козелец, у.
Орёнда ди, ж. Аренда. Держав у йо
го на оренді ьормчу. ЗОЮР. I. 241.
Орѳндарбнко, ка, м. Сынъ арендатора
Орендарів, рева, вѳ. Принадлежащие
арендатору. Орендарева коза. Левиц. Нов. 112
Орѳндарівна, ни, ж. Дочь арендатора.
Орендарка, ки, ж. Арендаторша.
Орендарство, ва, с. 1) Арендаторство.
2) соб. Арендаторы.

Орендарський—Оруда.
О рендарський, а. ѳ. Арендаторскій.
Орѳндбрь, рй, м. Арендаторъ.
Орендувати, д^ю , бш, іл. Арендовать.
Орбшт, ту, лс.=А реш т 1.
Орѳштувбти, т^ю, еш, м .= А р е ш т у -

вати.

Орідедь, дц я , м. Ум. отъ ород.
Орідка, ки, ж .= Г о р іл к а . Грин.

III.

385.

Оріх, х а > м • !) Орѣхъ. Був оргя,
д тепер свистун. Ном. № 1866. Содовідко на орісі, зозуленька на калині. Грин.
ці 178. 2) лін.— болбтяні, водяні, чортові.
Раст. Тгара паіапз Ь. ЗЮЗО. І. 139.
Ум. Орішок, орішенько. Чуб. V. I I .
Оріхйрка, к и , з/с.=О ріхарь. Вх. Уг.
256.
Оріхйрь, ря, ле.=Лускогоріх. Вх Лем.
444.
г
Оріхівка, ки, яе.= Л ускогоріх. Вх.
Лем- 444.
Оріховий, а, ѳ. Орѣховый. А скрипоч
ка оріхова, а смичок із рути. Чуб. V.
969.
Оріхол^п, па, л і . = Л ускогоріх. Вх.
ІН II. 9.
Орішанка, ки, ж .= Л у с к о г о р іх . Вх.
Уг. 250.
Оріш&рка, ки, ж .= 0 р іш а н к а . Вх.
Уг. 250.
Орішйрь, рй, .м.—Орішанка. Вх. Уг.
256.
Орішення, н я, с. соб. Орѣховыя де
ревья. Зе.гснсе орішення по двору. Грин.
III. 534.
Орішедь, ш дя, лс.=Орішок 3. Вх. Уг.
256.

Орішина, ни, ж. Орѣховое дерево.
Ой ходила Марусечка по леваді, та сади
ла орішинуутри ряди. Мил. 145. Зеленая
й орішина од сонечка ізов’яла. Чуб. У. 230.
Орішок, ш к а, м. 1) Ум. отъ оріх. НаР°ду зійшлося, міщан, що нігде було й орішЩ/ впасти. МВ. І. 27. 2) Клеверъ. Харьк.
3) Птида=Мишокрілик. Вх. Уг. 252. См.
Мишачок. 4) Печенье: кусочки тѣста, изжа
ренные въ маслѣ или салѣ. 5) Родъ дѣтской игры. Ив. 44.
Орія, р ії, Ж. Родъ рыболовной сѣти,
забрасываемой съ лодки и вытягиваемой
въ нее же. Браун. 12.
Орк4н,на и ну,лі. Арканъ.ТЪн будеш т и,
Коню буланенъкий, на оркані ходити. Нп.
Оркис, су, м. Полба. Вх. Лем. 444.
Орлйн, нй, лс.=0рел. За ним шуту ли
«оыки-орлани. К. МБ. И. 139.
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Орлѳнй, нйти, с. Орленокъ. Летите
орел і орленя. Мнж. 37. Надлетіли орленята,
круту гору вкрили. Чуб. У. 969.
брлий,.а, ѳ = О рлови й . Орле око. Шевч.
Орлик, ка, л і . 1) Ум. отъ орел. 2) мн.
Раст. А^ш1е£іа ѵи1§агіз Ь. ЗЮЗО. І.
112. См. Оксамит.
Орлиний, а, ѳ =О рловий.
Орлиця, ці, ж — Горлиця. Ой я вас,
орлиці, за ті вісти скажу соколові живцем
вас поїсти. Чуб. У. 35.
Орлиця, ці, ж. Самка орлиная, орлица.
Орличок, чка, лс. Ум. отъ орел.
Орлбвий, а, ѳ. Орлиный. Ор;іове чути
здалеку клектання. К. МБ. II. 134. Ой
коли б мені та орлові крила. Чуб. У. 74.
(Ірлонько, ка, л і . Ум. отъ орел.
Орлюк, кй, л і . Молодой орелъ. На
широкі крила підхоплюють орлюки орла
старою. К. ЦН. 205.
Орлй, лйти, с. Орленокъ. Молоде орля
та вище старою літає. Ном. № 7322. Ум.
Орлятко.
Орлйк, кй, л і . Растепіе. Ріегіз а4 иь
Ипа. Ь. ЗЮЗО. І. 133.
Орлйка, ки, л і . Большой орелъ. Тихо
знявсь орляка з скелі, сизі крила роспустив.
Щог. Сл. 123.
Орлйчий, а, ѳ. Орлиный. Клск орля*
чий з під хмари чути. Ном. Л* 999.
Орна^та, ти ж.— А рнаутка. Озимини
по півтори, а орнаути копу,— треба її
змолотити та доброму хлопу. Грин. III.
035.,
Орний, а, ѳ. Пахатный.
Оробинй, нй, ак\=Горобина. ЗЮЗО.
І. 137.
ОрбД» ДУ, лі. = Горбд. Ум. 0ріде*и>,
орбдечок. Грин. III. 104. Ой ходжу ж бо
я, да блуджу ж бо я коло ородечка, ко.ю
зеленого. Грин. III. 104.
Орбпія, пії, ж. Арава, куча. А у
нього ж дітей ціла, оропія. Хере. у. Слов.
Д. Эварн.
Орбх, ху, лі. —Горох. Драг. 363. ХС.
III. 66. Напрягла ороху. Грин. II. 103.
Орбховий, а, ѳ = Гороховий. Грин.
ПІ.

102.

Орсйк, ка, л і . 1) Страна. Тільки орсап
проходили, а білий світ не виділи. АД. І.
87. 2) Дорога вымощенная, шоссе. Вх.
Зн. 44.
Ортогрйхвія, вії, ж. Орфографія, пра^
вописаніе. О. 1802. І. 77.
Ор^Да, Ди» ж • Работа, хлопоты. Неня
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ляіли на постіль припочивати, бо з вели
кої оруди та гей трудні були. Федьк.
Орудник, ка, м. Руководитель. І те
велике, що він починає, супудників грядущих
дожидає. К. Ції. 200.
О рудування, ня, с. Завѣдывапіе, ру
ководство, уиравлеіііе.
Орудувати, дую, еш, гл. Рзспорлжаться, завѣдывать, уиравллть, заправлять, владѣть ч'Ьмъ. Невістка нами орудувала. Г.
Барв. 3. Пильнуй, старосто, і дома добре
орудуй. Рол. IV. 439. Мені, каже, хазяїн
велить теж орудувати портами, щоб ско
рі щ мололи. Гріш. І. 39. Хто чим ору
дує, той на тім і сидить. Ним. Лї 10423.
Другий тиждень ноюю не орудую. Харьк.
Худорлявий,— не ціпом би йому й оруду
вати. Г. Барв. 81.
ОрУдущий, а, е. Комаидующій. Оце
ще мені орудущий! Усе тільки мудрує та
коверзує. Харьк. г.
ОрУжжя, ж я, с. Оружіе. (Салдата) у
мундир уберуть, 0}уужжа дадуть. Рудан.
І. 23. До оружжа: до хліба та до ножа.
Ном. .V 12278. Ум. Оруженьно. Мет. 239.
Оружйна, ни, ж. Ружье. Мет. 42.
Ой шли чумаки з України, стали на по
пасі край долини, викресали огню з оружини. Чуб. V. 913. Для сильной армії
своєї }гушниць, мушкетів, оружии нак.іали
повні гамазеї. Котл. Еіг. IV. 50.
Оружитися, ж уся, жишся, гл. Воору
житься. Коли сильний, оружившись, стере
же свою дому, то в спокою добро його. Єв.
Л. XI. 21.
ОрУжний, а, е. Вооруженный. Обби
ваючи од нас ворогів наших, не з кого, як
із нас же, вони оружний люд набірали. К.
(О. 18(51. II. 227).
ОрУжно, нар. Съ оружіемъ. К. ЦН.
211
Ордя стУти. Противиться, оказывать
сопротивленіе. Желех.
Орчик, ка, м. = Барок. КоІЬ. І. 67.
Величається як порося на орчику— важничаетъ, чванится. Ном. № 2495.
Орчикбвий, а. ѳ Пристяжной.
Орючий, а, е. О плугѣ: хорошо па
шу т ій . У мене плуг орючий. Волч. у.
гірябка, ки, ж , орйбок, бка, м. Птица
Рябчикъ, Теїгао Ьопаїіа. Ум. Орябочок.
Гол. IV. 524.
ОсУ, сй, ж. Оса, Уезра. Уїдливе як
оса. Иосл.
Осавул, ла, м. Есауль. Беруть коня
осавули, товариство зброю. ЧуО. V. 811.

.,

Осавула, ли, м. 1 )= 0 с ав у л . 2) Помѣщнчій разсыльный, помѣіцичій приказчикъ. Левиц. І. 31. Звелів пан двом осаву
лам витягти жида з хати. Грин. II.
232.
ОсУд, ду, м. 1) Усадьба, дкоръ. Десь
ся взяла сива зазуленька та й всі осади
пооблітала, по у єднім не бувала, де ся
церков будувала. Гол. II. 51. 2)=-0сада 4-.
Лохв. у.
ОсУда, ди, ж. 1) Поссленіе, поселокъ.
2) Этажъ, ярусъ. Він тямить силу у мурівщичсстві, бо то ставляв таку височінь,
вимуровував панські будинки на дві осаді,
на тіш осаді і на потирі осаді. Васильк.
у. 3) Ложа (у ружья). Балт. у. 4) мн. Всѣ
части воза вмѣстѣ, кромѣ кузова, колесъ
съ лютнями и оглобель. Лебед. у. (Залюб.).
5) Постапъ въ ыелыіицѣ. Млин на 12 осад.
Чуб. II. 149.
Осуджувати, джую, еш, сов. в. оса
дити, джу, диш, гл. 1) Сажать, посадить
въ заключеиіе. Злапали Швачку та й са
мотою, та до Львова віддали... Ой вже
Швачки нема, вже го осадили в самім ри
ночку в місті. Гол. І. 18. 2) Заселять,
заселить. Вони узгряниччя людом осадгіли.
К. Досв. 20. Моє ІІідіір'є назад поверну,
назад поверну, лучче оеажу... Ой сажав
же він та три слободи: одну слободу—
старими люді>ми... Нп. 3) Осаживать, оса
дить, останавливать, остановить. Як прий
де злодій, так заніз доганя, а притика
осаджує ІІом. № 11060.
Осадитися, дж уся, дишся, гл. Посе
литься. Батько мій був з самих найпервішгіх січовиків, що осадились на Чортомлику. Стор. МПр. 26.
ОсУдкуватий, а, е. Приземистый, ко
ренастый. Молодий ще чоловік, осадкува
тий, широкоплечий, ширококостий. Мир.
Пов. І. 140.
ОсУдник, ка, м. Первый поселенецъ
въ данномъ населенномъ пунктѣ, основа
тель поселеній.
Осаднйти, ню, нйш, гл.—конй. На
тереть лошади сѣдломъ или хомутомъ ра
ну. Желех. Осаднений кінь. Вх. Зн. 44.
ОсУдчий, чого, м = О сад н и к.
ОсапувУти, пУю, еш, гл.=ОбсапуваТ И . Тютюн гпреба осапувати. Черниг. г.
Осатанйти, ню, нйш, гл. Разозлить,
взбѣсить. Махнула швидко до Троянців,
щоб сих латинських тстоянців по свойо*
му осатанить. Котл. Ен. IV. 41.
Осатаніти, нію, еш, гл. Взбѣситься^

Осаул—Оселя.
сильно разсердиться. Осатаніла вража баоа. Котл. Ен. ІУ. 45.
Оса^л, ла, л«.=О савул.
Оса^ла, ли, з і.= 0 с а в у л а .

Сотенний

осаула. Сим. 226.
Освйрюватися, рююся, ешся, гл. Огры
заться. Я його сварю, а він ш/в й осварю-

епіъся. НВолын. у.
Освідйний, а, ѳ. Опытный. На похо
роні готували обід освідані дві молодиці.
Рк. Левиц. См. Досвідчений.
О свідувбти, д^ю , еш, гл. Освидітельствовать. Спало з його гце тіло; ото його
гікарі оевідували— аж на йому худа річ.
Васил у.
Освідчйти, ЧЙЮ, еш, сов. в. освідчи ти ,
чу, чиш, гл. Изъявлять, изъявить, объяв
лять, объявить, сообщать, сообщить, выра
жать, выразить.
Освідчитися, ч&юся, ешся, сов. в.
освідчитися, ч у ся , чиш ся, гл. Объяв

лять, объявить себя.
Освідчення, ня с. Изъявленіе, объявлеиіе, выраженіе.
Освідчити, ся. См. Освідчати, ся.
Освін^ти, н^, нбш, пр. освів, освіла,
и. 1) Разсвѣтъ, начаться разсвѣту. Тут
будемо ночувати, дочко, а завтра, як Бог
оевгне. поїдемо дальш у дорогу. Рудч. Ск.
II. 62 2) Встать, находиться при разевітѣ, освѣт ться. Оемсркт у батенька, а
освіт у с корка. Рк. Макс. Гано встав,—
на ту юзі освів (иронія). ІІом. № 13000.
Берегом, Фрсгом (гілка) Дуная приплилп,
у Марині на столі освіла. О. 1802. IV*.
26. На завтра додайсь не освів! Иожеланіе
не увидѣть світа заптрашпяго дня, т. е.
пожеланіе смерти. Вх. Зн. 44. 3) Выздо
роветь*. Був слабші— тепер мало освів. Вх.
Зн. 44. *
Освіта, ти, ж. Образованіе, просвіщеніе. Великою працею доходить чоловік осві
ти. Дещо. Освіту народню скрізь роспростср.
К. (0. 1861. II. 228). Не науки бажалось
для дочки, не освіти. Св. Л. 53.
Освітити, ся. См. Освічувати, ся.
Освітний, а, е=О свічени й.
Освіч&ти, чйю, еш, гл.=О свічувати.
Не буду, Божейку, людей оевічати. МУЕ.
НІ. 34. Сонечко ясне, красне, освічаєиі гоР*<, долини, освітгі моє личко, щоби моє
]Н
^Уло яснс ‘ красне, як сонечко. Чуб.
Освічений, а. е. 1) Освѣщеппый- Ли•2^ ос^ ічене ясним сонцем. Левиц. І. 158.
) Образованный, просвѣщенный. Яків зо
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всім не письменний, не освічений. Ком. Р.
II. 16. Освічена наукою козачка. КПС. 5.
Освічувати, чую, еш, сов. в. освітйти, ч ^, тиш, гл. 1) Освѣщать, освѣтить.
Світло так і б'є... освічує верби й вишні.
Левиц. І. Зірочка зійшла, гусе поле освіти•
ла. Мет.с 80. 2) ІІросвѣщать, нросвѣтить.
Освічуватися, чую ся, ешся, сов. в.
освітйтися, ч^ся, тиш ся, гл. 1) Освіщаться, освѣтпться. П і отопиться, ні осві
титься. Г. Барв. 510. 2) Просвіщаться,
просвітиться.
Освіщ&ти, щ&ю, еш, іл.= О евічати.
Чуб. І. 93.
Освятити, ся. См. Освячати, ся.
Освяч&ти, ч&ю, еш и оевйчувати,
чую, еш, сов. в. освятйти, ч ^, тиш,
гл. Освящать, освятить. Що бігыие: дар,
чгі жертівня, що освячгує дар? Єв. Мт.
XXIII. 19. Освяти їх правдою твоєю. Єв.
І. XII. 17. А тим часом гайдамаки но
жі освятили. Шевч.
Освяч&тися, ч&юся, ешся и освячу
ватися, чую ся, ешся, сов. в. освятйти ся,
ч^ся, тишся, гл. Освящаться, освятиться.
Без неї вода ніде не освятиться. Ей до
всего діло, она во все вмішаетея. Левиц.
Нон. 346.
Осб, н<7/?.~0це. Осе ж і я, гцо хоро
шеє ім'я. ІІом. А* 2525.
Осбдок, дку, м. Усадьба съ хатой и
хозяйственными постройками, а также съ
земельпыми угодьями, т. е. все недвижи
мое имущество хозяипа - гуцула, обведен
ное огорожею Шух. I. 86.
Осбй, оей, осб, мп,ст.=Одѳй.
Осбл, осл&, иг. Оселъ. Набув, як со
кола, а тяжко збути, як осла. Ном.
А*» 10548.
Осѳлбдѳць, дц я, м. I) Сельдь. Хоч по
солонцювати оселедцем. ІІом. А" 12121.
2) Хохолъ, пукъ волосъ на выбритой го
лові. Чуб. VII. 41 2. Знатгі їх (запорож
ців) було... по довгому осслсдию з-під шап
ки. К. ЧР. 261.
Оселити, ся. См. Оселяти, ся.
Осблість, лости, ж. Осідлость.
Осблка, ки, ж. 1) Оселокъ. 2 )= В ѳ сѳлка.
Осбльник, ка, м. Поселенець.
Осбльня, ні, ж. Гусеница. ІЦоб садо
вина рогЪіла, гцобоселъня не об'їдала. О. 1861.
XI. Свид. 66.
Осбля, л і, ж. Жилище. Нема в його
ні оселі, ні саду, ні ставу. Шевч. До на
шої оселі якийсь москаль припхався. Ко
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бел. у* В оселі гріх світити, бо чарт прибіжить. Васил. у.
Осёляний, а, ѳ. Заселенный. Оселяний
край.
Осѳлйти, лйю, еш, сов. в. оселйти,
Ліб, лиш, гл. Поселять, поселить.
Оселйтися, лйю ся, ешся, сов. в. оселйтися, люся, лиш ся, и . Поселяться,
поселиться. Вадюк покинув свій хутір і
оселився в жінчиному домі, в Журбанях.
Левиц. Пов. 148.
Осенйдя, ці у (НО• Осень. Коби борзо до
Осени, та й до осениці. Гол. IV. 465.
Осѳніти, ніе, гл. безл. Начинаться осе
ни. На дворі осеніе, шевцеві веселіє.
Осѳнник, ка, м. Растеніе СоїсЬісит
аиіитпаїе. Ь. ЗЮЗО. І. 119.
Осѳрд&к, ка, м. Тулунчнкъ безъ рукавовъ. Вх. Лем. 444.
Осбрдок, дка, лг.=Осѳрѳдок 1 и 2.
Осердок у дереві. Ном. № 152. ст. 29 5.
Осбрдя, дя, с.=Осердок. Новомоск. у.
Осѳрбдок, дка, ле. 1) Центръ, средоточіе. 2) Сердцевина (дерева, яблока и
яр.)- Сумск. у. Сердцевина рога. Вас. 103.
См. Середняк. 3) Начинка, фаршъ. Налис
ник з осередком і без осередку. Жарене порося ,з осередком. Лохв. у.
Осередь, нар. Среди. Та ви такої р и 
би осередь літа не купите.
Осйт, ту, ле. =О сот. Мені Бог дав оче
рет і осет. Чуб. І. 72. Лебед. у.
Осѳтар, ра, иг. Щегленокъ, Тгіп§і11а
саїчіисііз. Вх. Уг. 256.
Осѳтбр, тр&, м. Осетръ. Рудч. Ск. II.
172. Браун. 31.
Осетнйк, к£, ле. Раст. Іипсиз еіїизиз.
Шух. І. 21.
Осетрина, ни, ж. Осетрина. Чорнявая,
білявая на вечерю просить... що на рибу
осетрину, на білу перину. Чѵб. V. 310*
Осика, ки, ж. Осина, Рориіиз Ігешиїа.
Осика проклята, бо на осиці повісивсь
Юда. Чуб. І. 76. Ум. Осичка.
Осиковий, а, е. Осиновый. Сядь за
осиковою бороною, то побачиш мою смерть.
Рудч. Ск. І. 69.
Осйна, ни, зк \= 0 си к а. Цур тобі, оси
на тобі. Ном. Де 5128.
Осинйти, ню, нищ, гл. Окрасить въ
синій цвѣтъ. М и давали ниток осиними
аж , три хунти. Нирят. у.
Осип, пу, ж. Дань, подать зерномъ.
Осипу (даси) кпрсць жита та півкорця
овса і ячменю. ЗОЮР. І. 143.
ОоипАти, пйю, еш, сов. в. осипати,

плю, леш, ел.=0бсипати. Знати, знати
козацьку хату скрізь десяту: вона соломою
не покрита, приспою не осипана. О. 1861.
V. 8.
Осип&тися, п&юся, ешся, СОВ. В. ОСЙ‘
п атяся, плю ся, леш ся, гл.=0бсипатися.
Половина садів цвігпе, половина осипається.
Чуб.у V. 198.
Осиива, ки, ж. 1) Ячменное зерно
измельченное на мельницѣ (каждое на 2— З
части), которое дають баранамъ во время
случки и молодымъ барашкамъ. Хере. у.
2) Плата мукой или пшеномъ пастуху.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн. 3) Корь. Вх.
Лем. 444.
Осиротйтя, ч ^, тйш, гл. Осиротить.
А вража дочко! ти мене осиротилаї М ій
Василь од мене одцурався. МВ. В
Осиротйтися, ч^ся, тйшея, гл. Осиротѣть. Ой ну люлі, мале дитя, що вчора
вранці уродилося, а сьогодні ввечорі всиро
тилося. Чуб. V. 767.
Осиротілий, а, ѳ. Осиротѣлый. Левиц.
І. 404.
/
/
Осиротіти, тію, еш, гл. Осиротѣть.
Він сирота і не винен, що осиротів, Св.
Л. 324. Що я на чужій стороні завдовіла
і з /маленькими дітками осиротіла. ІІн.
Оситній, я, в. Достаточно давній.
Осцтня пора сватати, а п досі не побра
лись Лебед. у.
Оситнйг, гу, м. Растеніе = Осітняг.
Ум. Оситняжок. ЗЮЗО. І. 172.
I.й си ть, ти, ж. Сушильня для зерно*
ваго хліба. Ос гинь— де жито су шуті. Зроб
лено таку яму і цеглою вимощено— як піч.
1 тоді в ?гіч накидають багато кичок 1
вони жарко-жарко горять; а зверху помо
щено і снопи туди кладуть. Коп дві нактдушь і посохне, а тоді молотють.
Черн. у.
II. 0сить,жі2>. Достаточно давно. Осить,
як борщ виняли з печі, а він все ще гаря
чий. См. Досить.
Оснчаний, а. е = 0 си к о в и й . Ніяк не
доступимо до осипаного прикілка. Грин
І. 70.
Осичина, ни, ж. Осиновое дерево
Осичина тим труситься, гцо на єї Скаріот повісився. Ном. Лі 316. Оіичино, бе
резино, чом не юриш, тільки куришся?
Чуб. V. 518. А матері твоїй осичина! Брань,
пожеланіе, чтобы мать бранимаго была
пробита, какъ вѣдьма, осиновымъ коломъ.
Лебед. у. 2) Осиновый лѣсъ. Ой ліс-оси*
чина, в тебе жінка позичена. Нп. А в ли-
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&сінщяиа, ни, ж. Дань, подать зерпиШ та в осичиніу їнГім староста траву
помъ
поміщику отъ крестьянъ осенью.
косить. ЗОЮР. II, 240.
Осінній, я, в. Осенній. Прийде ніч
Осйчка, ки, ж. Ум. отъ осика.
Осйщѳ, ща, с. Осиное гнѣздо. Л у осінняяу ні з ким говорити. Чуб. V. 872.
тою чоловіка на горищі та завелись оси...
Осінь, бсѳни, ж. Осень. Осінь на строВ т до тою осища, аж оси тільки дзз! каяпом коні їздить. Ном. № 611. В бсінь,
Мнж. 13.
В осени. Осенью. Одна пішла в осінь за
Осийти, йю, еш, гл.— Осійти. Слава між, а друга в м’ясниці. Мет. 108. Коли
Господня осияла гх. Св. Л. II. 0.
в осенй літа багато паутини— на той рік
Осібне, нар. Особо, отдѣлыю. Це осібне урожайне літо буде. Ном. № 13412. В осе
поклади; а те докупи. Камей, у.
ни ложка води, а дві грязі. Ном.
Осібний, а, ѳ. Особый, особенный,
Осітнйг,
и осітнйк, к ^ , м. Растенія: а) Ситыикъ, Липсиз. Сим. 140. Вх,
отдѣльный.
Осігди, ня^.= 3авсігди. Федьк.
Пч. І. Ю; б) Виіошиз шпЬеІІаіиз. Ь.
ЗЮЗО;
І. 115.
Осід&ти, дйю, еш, сов в. осісти, Сйду,
Осійнка, ки, ж. Названіе матки у
деш, її. 1)=0бсідати, обсісти і и 2 .Ч и
бач у як медяник мухи обсіли— зжени ли пчелъ.=Матка осіянська. Мнж. 151.
ш ив. Кобел. у. Осядуть думи, розіб’ють
Осійнський, а, е. Испорч. Сіонський.
на стократ серне і надію. Шевч. 2) Са На Осіянській горі. Мнж. 152. Мйтка осідиться, сѣсть. Він осівсь на возі. Мкр. Н.
янська,—въ заговорахъ названіе матки у
22. Ти осядь, осядь, тихий роечку, у виш пчель Мнж. 152.
невому садочку. МУК III. 97. Так бились
Осійти, йю, еш, гл Осіять. Як увій
(птахи і звірн) цілий день, а потім уве шла в хату, так і осіяла. Рудч. Ск. II. 48^
чері осіли усі опочивати. Рудч. Ск. І. 141.
Оскйлити, ся. См. Оскаляти, ся.
Не встояла вона на ногах і осіла знов на
Оскйлок, лка, и. Щепка. См. С калка.
траву. Левиц. І. 31. 3) Осѣдать, осѣсть.
Оскальн^тися, н^ся, нбшея, а . Одн.
Пил на дорозі осів. Чуб. І. 34. Ой у Крас в. отъ осколйтися. Усміхнуться. Хоч би
нім на ставочку туман осідає. АД. І. 54. вона оком оекальнулась. Кролев. у.
4) Поселяться, поселиться. Татарський
Оскалйти, лйю, еш, сов. в оек&лити,
беріг Славутиці... осіло козацтво. К. Кр. лю, лиш, г.%. Оскаливать, оскалить. Оска
23. Пі шли вони у л іс, щоб знайти там лив зуб, на всіх оглянувсь. Котл.
собі угоду,' щоб осісти. Рудч. Ск. І. 131.
Оскалйтися, лйюся, ешся, сов. в
Злидні осіли. Відность одолѣла. Удову сер оскйдитися, люся, лишся, гл. 1) Оска
дешну такі злидні осіли, що живий жаль
ливаться, оскалиться. 2) Сміяться, засм і
Кобел. у.
яться. Сказано дитина: як болить, то й
Осідйтися, дйюся, ешся, сов. в осіс- плаче; скоро одпустило, вже й оскаляєть
тися, сйдуся, дешся, гл. 1) Садиться, ся. Каиев. у.
сість. 2) Осаждаться, осѣсть. 3) Посе
Оскйрд, ду, м. и. Оск&рда, ди, ж. Моляться, поселиться 4) Успокаиваться, успо тыка; кирка, которой насікають жерноваї
коиться, умѣрить свои нылъ. Постарієть- Мик. 481.
(я, то й оіядеться трохи. Левиц. Иов. 325
Оскаржити. См. Оскаржувати.
Осідлйти, лйю, еш, гл. Осѣдлать
Оскаржувати, жую, еш, сов. в. оскар
Сам я коня осідлаю, поїду край Дунаю. жити, ж у, жиш, гл. Обвинять, обвинить,
Чуб.
пожаловаться на кого.
Ос ід л и й , а, ѳ Поселившійся, осѣдлЫй.
Осквѳрнйти, ся. См. Оскверняти, ся.
Жидови чоловік сот з дві, осідлих і приОсквернйти, нйю, еш, сов. в. оскверблудних. О. 1801 VII. 2.
нйти, ню, нйш, гл. Осквернять, осквер
Осік&ти, кйю, еш, сов в. осіктй, ч^,
нить. Святиг Божії міста ксьонзи ска
чбш, гл. Осѣчь, обрубить
жені осквернили. Шевч.
Осікнути, н^, нбш, гл. Усѣчь, отсѣчь.
Осквернйтися, нйюся, ешся, сов. в.
То так мене смерть ізраднула, як косою осквернитися, нюся, нйшея, гл. Осквер
"сікнула. КС. 1883. II. 468.
няться, оскверниться. Вх. Зн. 45.
Осілий, а, е. 1) Осѣдлый. 2) О растеОскйпшце, ща, с. — Граблище. Вх.
иіи: склоннвшійся. Вх. Лем. 445.
Зн. 45.
Осілість, лости, ж. Осѣдлость.
Оскілок, л к а ,’м. Въ выраженіи оскілОсіло, нар. Осѣдло.
ками дивйтись. Первоначально: оскадивт»
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зубы, а затѣмъ— враждебно, недружелюб
но смотрѣть. Харон, таких гостей уздрівти, оскілками на них дививсь; як бик ска
жений заревівши, запінивсь дуже і озливсь.
Котл. Ен. III. 35.
Осковзнутися, н^ся, нёшея, гл. 1) По
скользнуться. 2) Ошибиться, промахнуть
ся. Я тим осковзнувся трохи, що рано
посіяв. Міус. окр.
Оскома, ми, ж. Оскомина. Кислиш
поїла й оскома напала. Грин. III. 232.
Адам зз ів кисличку, а у нас оскома па зу
бах. Ном. А на ваші очі оскома. Лебед. у.
Оскомёлок, лка, м. Обломокъ сухой
вѣтки. Рк. Левиц.
Оскбмистий, а, о. Ііроизводлщій оско
мину. Борщ кислий, оскомистий, 1юртзна
колишній. ЗОЮР. І. 2 17.
Оскбмити, млю, миш, гл. Набивать
оскомину. Зелені кислиці їсти, то тільки
зуби оскомити.
Оскбмитися, млюся, мишся, гл. На
бивать себѣ оскомину.
Оскбрб, бу, м. Обида, несправедли
вость. Вх. Зн. 45.
Оскорбйти. См. Оскорбляти.
Оскорблйти, лйю, еш, сов. в. оскор
бйти, блю, бйш, гл. Обижать, обидѣть,
причинить несправедливость. Вх. Зн. 45.
Семен був парубок годний... було й малу
дитину не оскорбить. Федьк.
Оскорбнбта, ти у ОіС—-Оскорб. На нас
оскорбногпа— ми робили, а нам не заплаче
но. НВолын. у.
Оскоромити, ся См. Оскоромлюва*
ти, ся.
Оскорбмлювати, люю, еш, сов. в.
оскорбмити, млю, миш, гл. Скоромить,
оскоромить.
Оскорбмлюватися, лююся, ешся, сов. в
осворбмитися, млюся, мишся, гл. Оско
ромиться. Як би сьоюдня оскоромилась, то
не великий був би гріх Левиц. Пов. 170
Оскорувёти, рУю, еш, гл Ободрать
кору (съ дерева). Вх. Лем. 445.
Оскрёбки, бок, ж. Выскребки. Із ті
ста булки покачали, а оскребки дітям від
дали.
Оскромёджувати, джую, еш, сов. в.
оскромёдити, джу, диш, гл. I) Обскабли
вать, обскоблить, оскресть. Щ уку... оскромадила. Чуб. II. 94. Оскромадила моркву.
2) Обгребать, обгрести. Оскромадили стіг.
*ОскрйЕ,к&,,и.=Віскряк. Утри оскряки.
Оскуб&ти, ббю, еш, сов. в. оскубти,
бу, ббш, гл.=Обскубати, обскубти.

Оскубётися, б&юся, ешся, сов. в.
оскубтися, буся, бёшея, гл.=Обскуба~
тися, обскубтися. От всі голуби їдять
пшеницю, а один під грушею сам собі на
дувся та оскубаеться. Рудч. Ск. II. 110.
ОскУбувати, бую, еш, гл.=О скубати.
О скубуватися, буюся, ешся, гл. =
Оскубатися. Качки оскубуються— дощ бу
де. Иом. Л? 13401.
Оскйрдок, дка, иг. Маленькая скирда.
Оскйритися. См. Оскирятися.
Оскирйтися, рйюся, ешся, сов. в.
оскйритися, рюся, ришея, гл. Осклабливаться, осклабиться, оскаливаться, оска
литься. Ввійшлгс паничі, слухають та й
оскиряютъея, а пані аж зареготала. МВ.
I. 49.
Ослё, ли, ж. Оселокъ. У гор.
Ослёба, би, ж. Ослабленіе. На ослаб,
на ослабі. Слабо, иепритянутый. Чуб. VII.
416. Ланцюг висить па ослабі. Як держгпи на ослаб чепігу, то й вивернеться
плуг. Волч. у.
Ослабёти, бёю, еш, соп. в. ослабіти,
бію, еш и ослёбнути, ну, неш, гл. Ослабѣвать, оелабѣть, ослабляться. М ій кони
чок ослабає, сон голову похиляє. Чуб. V.
947. Нехай будуть кайдани коло ніг осла
бати, сирая сгіриця коло рук ослабати.
АД. І. 90. 91. і зараз чогось попоїли, щоб
па путі не ослабіть. Котл. Еп Ослабли
в колесі дерев'яна букша. Рк. Левиц.
Ослёвити, ся. См. О славляти, ся.
Ославлювати, люю, еш, гл.—Ослав
ляти .
Ославлйти, лйю, еш, сов. в. осла
вити, влю, виш, гл. І) Прославлять, про
славить. Ославили розумно, чесно. Св. Л
71. 2) Обезславлнвать, обсзславнть, опо
зорить. Мої воріженьки... ославили мою1
молоду. Левиц. І. 32.
Ославитися, влю ся, вишся, гл.—Всла
витися. Ой славен, пишен молод женишок.
Ой чим же він да й ославився?— Огородив
двір щирим залізом. Чуб. III. 294.
Ослиця, ці, ж. Ослица. (Плаче) осли
ця за ослям. Чуб. І. 92.
О слідж увати, джую, еш, сов. в. ослі
дйти, джу, дйш, гл. Выслеживать, выслѣдить. М и ослідгии лисицю да й ходили
все слідом за нею. Чуб. IV. 633.
Ослін, лону, м. Продолговатая скамья
Вас. 194. Чуб. VII. 387, 388. Ти сядеш ни
лавці, а я на ослоні. КоІЬ. І. 58. 2) Станокъ у колесника, на которомъ тешу ті*
Сумск. у. Ум. Ослінець, ослінчик, ослоник.
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ослбноньно. Посаджала па ослононьку. Мет.
200., Ой сядь на ослоник. Грин. III. 498.
I. СІсдіп, ну, м. Ослѣпленіе. Забувши
всю біду, гцо ми йому не раз у в осліпі чинили. К. Дз. 177.
II. Осліп, нар. Сліпо, очертя голову, наобѵмъ. Біжить од його осліп. Г. Барв. 113.
Тиснулися осліп до ш т урму.
Осдіпйти, плю, пиш, и. Ослѣпить.
Осліп(ну)ти, ну, нѳш, гл. Ослѣпнуть.
Гіркий світ: талпо й мама осліп, а діти
помацки, ходять. Ном. № 9229.
Ослобонйти, ню, нйш, гл. Освободить.
Ослобонйтися, нюся, нйшся, гл Осво
бодиться.
Ослбник, ка. Ум. отъ ослін.
Ослбнонько ка, м. Ум. отъ ослін.
Осл^га, ги, ж. Услуга, прислуживавіе. Мені дайте... трьох льотів до ослуги
Чуб. II. 646.
Ослухйтнся, хйюся, ешся, гл. Прислу
шиваться.
Ослюк, кй, м Мулъ, лошакъ.
Ослй, лйти, с. Осленокъ. Чуб. І. 92.
Грин. II. 35. їздив апостол святий на
осляті. О. 1862. У. 84.
Осмалйти, ся. См. Осмалювати, ся.
Осмйлювати, люю, еш, сов. в. осма
лйти, лю, лиш, гл.=Обсмалювати, об
смалити. Заходились коло тою кабана,
осмалили його. Рудч. Ск. І. 157.
Осмйлюватися, лююся, ешся, сов. в.
осмалйтися. люся, лишся, гл.— Обсма
люватися, обсмалитися.
Осмбркнути, ну, неш, гл. 1) Нахо
диться во время сѵмерекъ. Як мені не
плакати? Осмеркла у батенька, а освіла
у свекорка. Нн. 2) безл. Смеркнуться. Пе
вгадала я , як і осмеркло. О. 1862. VII. 37.
Ще не пізно й було, тільки гцо осмеркло.
Пирят. у.
Осмбркнутися, неться, гл . безл. =
Осмеркнути 2. Осмсрклось; приїхали
старости і молодий увійшов. Г. Барв. 257.
Осмикати, ся, осмикнути, ся. См.
Осмикувати, ся.
Осмйкувати, ся, кую, ся, еш, ся,
сов. в. осмйкати, ся, каю, ся, еш, ся,
одн. в. осмикнути, ся, ну, ся, нбш, ся,
гл. = Обсмикувати, ся, обсмикати, ся,
обсмикнути, ся.
Осмів, оембва, м. Трухлый въ сере
дині пень. Шух. І. 111.
Осмілити, ся. См. Осхіляти, ся.
Осмілйти, лйю, еш, сов. в. осмілити,
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лю, лиш, гл. Ободрять, ободрить, внушать,
внушить мужество, смѣлость.
Осмілйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
осмілитися, люся, лиш ся, гл. 1) Стано
виться, стать смѣлѣѳ, ободряться, обод
риться. Вона з ним так скоро осмілилась.
Уман. у. 2) Осмѣливаться, осмілиться.
Тука не зведеться у серце не осмілиться
тебе рубати. АД. I. 115.
Осміх, ху, лг.=У см іх. ї ї очі сміялись,
а на губах перебігав оемгх. Левиц. Нов. 73.
Осміхйтися, хйюся, ешся, гл.=У см іхатися.
Осміхнутися, нУся, нбшея, гл. =
У сміхнутися. Жінка глянула на чоловікау
осміхнулась. Рудч. Ск. II. 128.
Осмішкуватися, кую ся, ешся, гл.
Усміхаться. Текля осмішкувалась. Св. Л. 170.
Осміювати, юю, еш, сов. в. осмійти, мію, йш, гл. Осміивать, осміять.
Осміялгі подруженьки подругу свою. Шевч.
Осмол йти, ся. См. Осмолювати, ся.
Осмолювати, ся, люю, ся, еш, ся,
сов. в. осмолйти, ся, лю, ся, лиш , ся,
гл.= Обсмолювати, ся, обсмолити, ся.
Осмутніти, нію, еш, гл. Опечалиться,
сділаться грустпымъ. Осмутніє і похму
рий такий стане. МВ. II. 23.
Оснйч, чй, м. Сплавіцикъ плотовъ.
Осначі їдять калачі у осначки їдять боляч
ки. Черн. у.
Оснйчка, ки, ж. Жена сплавщика
і і л о т о в ъ . Черн. у . См. Оснач.
Оснівка, ки, ж . Ум. отъ Основа.
Оснівний, а, ѳ. О ниткахъ: идущій
на основу. Оснівна вовна. Славяпосерб. у.
Оснівниця, ці, ж. Сновальница, сно
валка. Вас. 202. См. Снувавка.
Оснівонька, ки, ж. Ум. отъ Основа.
О снбва, ви , ж. 1) Ткацкое: основа.
Шух. I. 255. МУЕ III. 13. Чія основа—
аби моє поткання. Ном. .V? 9702. 2) Въ
водяной мельниці: деревянные брусья,
положенные на столбахъ, вбитыхъ снару
жи мельницы; основа поддерживаетъ ринву,
а также валъ съ наружнымъ колесомъ.
Мик. 480. Черн.# у. 3) Основа, основаніе.
Ум. Оснівка, оснівонька, оснівочка, оенбвиця. Г. Барв. 449. Ном. № 7547. Чуб. IV.
521.
Оснбвина, ни 9 ОЮ• Основаніѳ. Як осно
вина хороша у клгуніу то й не завалиться,
хоч як товсто укрий. Волч. у. В ін поло
жить основину, вв. Л. XIV. 29. На та
ких то основинах треба нам прагіювати.
КХП. 135.
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Основиця— Останній.

Оспбвпця, ЦІ , э/с. Ум. отъ Основа.
Оснбвувати, вую, еш, сов. в. оснува
ти, ную, йш, гл. Основывать, основать,
дѣлать, сдѣлать основу. Рудч. Ск. I. 179. II.
44. Щ о журавель наш е у а чапля намиче,
а сорока оспусуа ворона витче. Чуб. III. 172.
Осбба, би, ж. 1) Особа, лицо. 2) Ли
цо св. Троицы. К. Гр. 81.
Особо, пар. Особо, отдѣльно. Бог дих
нув духому і все ста.го окроме: зерно особву
рогова особе, солома особе. Чуб. I. 157.
ІЦгтаютъ: старих особе, а ягнята особе.
О. 1862. V. К ух. 33.
Осббий, а, ѳ. Особый, отдѣлыіый. Ца
редворці дали незнайку особу хату. Рудч.
Ск. I. 113.
Особистий, а, ѳ. Личный.
Особистість, тости. Личность.
Особисто, нар. Лично.
Особітний, а, ѳ. Особенный. Вх. Уг
256.
Особливе, на р .= Особе. Постаете, ка
жеу мені хату особливе. Рудч. Ск. И. 115.
Особливий, а, е=Особий.
Осббнѳ, мар.=Особѳ.
Осббний, а, ѳ —Особий. К. Хм. 109.
Осббно, «<7^.=Особне. Х ай вони собі
особнОу а ми—особно. Мир. ІІов. II. 68.
Осббшаний, а, ѳ. Особенный, выдѣляющійся, выдаюіційся. Він же добрий
кобзарь?—Ні, не дуже особшаний. Мирі’, у.
Слов. Д. Эварн.
Осббшѳ, нар. Въ особенности. Мнж. 188.
Осбвйщѳ, ща, с. Болѣзнь у скота затвердѣпіе, опухоль вымени. Мнж. 188.
Осовіти, вію, еш, гл. Стать похожимъ
на сову, осовѣть, стать соннымъ.
Осбвнь, ні
= Осоиь. Шух. І. 110,
189.
Осокй, кй, ж. Болотпое растеніе: осо
ка. Сагех. Б. С. асиїа, С. ѵиідагіз. Тгіез.
Лнн. 85. ЗЮЗО. І. 115, 116. —кочковата.
Сагех соезріїоза. Б. ЗЮЗО. Б 115.— кри
нична. С. ргаесох Ласу. ЗЮЗО. Б 115.—
польова. С. Рзеибосурегиз. Б. ЗЮЗО. І.
115. З тою часу ставок чистий заріс
<юокою. Шевч. Очерет, осока, чорні брови
в козака. Ном. № 12532.
Осокір, кбру, м. Осокорь, родъ топо
ля, Рориіиі аІЬа. ЗЮЗО. Б 132.
Осокорйна, ни, ж. Одно дерево осо
коря. Левиц. Б 62.
Осолбда, ди, ж. Услада. К. ЦН. 268.
Він дав таку в печалях осолоду. К. МБ.
XII. 273.
Осолоджувати, джую, еш, сов. в. осо-

лодйти, джу, диш, гл. Услаждать, усла
дить.
,
г
Осолодіти, дію, еш, гл. 1)Сдѣлатьсл
сладкимъ. 2) Обратиться въ солодъ.
Осолбдуватий, а ѳ. Сладковатый. Ця
горілка осолодувата. НВолып. у.
Осоння, нй, с. Мѣсто освѣіцаемое
солнцемъ. Ііѣж. у.
Осонь, ни, ж .= О сон н я.
Осорбмити, млю, миш, гл. Осрамить.
Щоб тебе побив несвітський сором, як ти
нас осоромив. ІІом. Л» 3664.
Осорбмитися, млюся, мишея, гл. Осра
миться.
Осорбмляти, ляю , еш, гл.=Осоромити.
Зазнаю я ту ніч прокляту, як осоромляли
ви хату. Греб. 338.
Осоруга, ги, ж. Что-либо надоѣвшее,
опостылѣвшее.
Осоружний, а, е. Надоѣвшій, против
ный, постылый, ненавистный. Нехай вони
будуть розумні, багаті й письменнійгиі од
нашого Возного, та коли... вони мені осо
ружні. Котл. НП. 363.
Осоружитися, ж уся, жишся, гл. Опро
тивіть, опостылѣть, надоѣсть. Так мені
надоїв і осоружився! Котл. МЧ. 481.
Осбт, ту, м. Растеніе: а) Сігзіиш агѵепзе. ЗЮЗО. Б 118, 175; б) Сігсаеа ІиІіпіапа Б. ЗЮЗО. Б 118; в) 8опсЬиз агѵепзіз Б. ЗЮЗО. І. 137.
Осбтий, тия, м. Раст.: а) Сагсіпиз пііІапз. Шух. Б 21; б) Спісиз. Лв. 97.
Осп Ал и й , а, ѳ. 1) Сонливый. 2) Вялый, лѣнивый, безпечный. Там то не
вістка, там то оспала, як бгі ї ї не збу
дила, то б рано не встала. Чуб. У. 757.
Оспіх, ху, лг. Поспѣшность. Для бспіху. Для скорости. О. 1862. II. 65.
Оспбдарь, ря, лі.=Господарь.
Оставатися, таюся, йшея, сов. в.
остйтися, тйнуся, нешся = З о ставати ся, зостатися.
ОстАвити. См. Оставляти.
Оставлюк, кй. Родъ карточной игры.
Волч. у.
Оставлйти, лйю, еш, сов. в. остАвити, влю, виш, гл.= 3іставляти, зістави
ти. їж, брате, хліб, та на завтра остав
ляй. Ном. Л® 5287. Я в дорогу вибераюсь,
тебе, мила, оставляю. Чуб. V. 4.
Останній, я, ѳ. Послѣдній. Поки збе
ремо, то й останнє здеремо. Ном. & 10626.
Хто хоче першим бути, нехай буде з усіх
останнім. Св. Мр. IX. 35. В-Остйннє. Въ
послѣдній разъ.

Останок—Осторонь.
Ост&нов^ н ку, м. 1) Остатокъ, останокь. Назбіралось останків ламаною сім
кошиків. Єв. Мр. VIII. 8. Де їх могили?
Де лежить останок славного Богдана. Шевч.
2) Помилованіе, пощада. Нехай жінка назбірае срібла, злота досить, нехай мене ви
купляє та й останку просить. Гол. І. 9.
До останку. До конца, до смерти. Як не
дасть Бої талану змалку, то й не буде
до останку. Ном. № 1749. На остбнку, на
остбнці. На концѣ, въ концѣ, наконецъ.
Не будь же ти на мене, як я був на
останці віка моею на тебе. Макс. На
останці прикро вузлом прикрутив,* щоб ні
хто того не провідав. Полт. у.
Остбріти, рію, еш, и . Постарѣть. Вх.
Уг. 256.
Остбтися. См. Оставатися.
Остбтній, я , е=О станній. Остатню
корову жидам продам. Шевч.
Ост&тов, тк у , ж .=О станок 1. Та як
вони сміють!—викрикне на остатку. МВ.
(О. 1862. III. 53).
Ост&ча, чі, ж. Остатокъ. У попа зда
чі, як у шевця остачі. Чуб. І. 280.
Остбґа, ґи , а«\=Остюк. Вх. Зн. 45.
СІстень, ня, ж .=О сті. Лохв. у.
Остбрбати, баю, еш, гл. Окрѣпнуть
(послѣ болѣзни), выздоровѣть. Мкр. Г. 22.
Хоч остербало, та плаче, як на річку гля
не. Мкр. Н. 6. Не журись, молодичко, во
но (дитина) остербае, то й будуть люде.
Кобел. у.
Остбрбнути, ну, нѳш, гл.=0стѳрбати.
Остѳрѳгбти, гбю, еш, сов. в. остерег
ти, ж^, жбш, гл. Предостерегать, предо
стеречь. Хто остеріг вас? Єз. Мт. III. 7.
Остерегбтися, г&юся, ешся, сов. в.
остерегтйся, ж^ся, жбшся, гл. Остерегать
ся, остеречься, поберечься. Г. Барв. 105.
Які лиш не остережуться, а їй на острів
попадуться, т их переверне на звірей
Котл. Ен.
Остивбти, вбю, еш, сов. в. остйти,
стнну, нѳш, гл. Надоѣдать. надоѣсть.
Л вже ж мені, моя мати, парубки остиЛи. Нп. Засівали трупом поле, поки не
остило. Шевч. 4. Та й остило мені з со
бою панькатись!
Остйвно, на, с. Деревянная рукоять
в остях. Шух. І. 223.
Остигбти, гаю, еш, сов. в. остйгти,
ГаУ» нѳш, гл. І) Остынуть. 2 )= 0 сти в а ти ,
остити. Остило йому слухати жінчину
’Ризню. Грин. II. 165
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Остиглувбти, дг^ю, еш, гл. Остановить
для отдыха (скоть). Чередники остиглували
скотину біля річки. Зміев. у.
Остйгти. См. Остигати.
Остйлий, а, ѳ. Постылый. Для мене
завжде Турн остилий. Котл. Ен. IV. 39,
Остйнки, ків, м. Истоптанные постолы. НВол. у. Ум. Остйночки.
Остйстий, а, е. Съ длинными остями.
Остиста пшениця.
Остйти. См. Остивати.
(Істі, тів, ж. 1) Багоръ, острога для
ловли рыбы съ нѣсколькими зубьями. КоІЪ.
І. 73. Части ихъ: остйвно— деревянная ру
коятка, лійка* -желѣзная трубка, въ кото
рую входить рукоятка; посредствомъ вуха
соединена лійка съ зуббми (трезубцемъ),
съ зазубцями (зебрами) на каждомъ. Шух.
I. 222, 223. Ості летучі—тоже, но съ длин
ной рукояткой, на концѣ которой остав
лено два - три ряда вѣтвей. Шух. I. 20,
2) Раст. СігБіит. Шух. I. 20.
Остобісіти, шу, сиш, гл. Надоѣсть до
крайности. Гуляв, гуляв аж до кінця кур
су! аж остобісіло. Левиц.
Остовпѳніти, нію, еш, м .= Остовпіти,
Так той г остовпенів. КС. 1882. X. 186,
Остовпіти, пію, еш, и . Оетолбенѣть,
Як побачив вовка, так і остовпів. Звенигор. у.
Остогйдіти, джу, диш, гл. Крайнє
надоѣсть, опротивѣть. Ном. № 6873. Як
бачу, ся річ дуже довга і вже надто мені
остогиділа.. Остогиділи вони мені. Г.
Барв. 86.
Остогйдливий, а, е. Опротивѣвшій,
противный. Сумною та остогидлою здаєть
ся їй пісня. Мир. Пов. І. 139.
Остогйднути, ну, иеш, гл. = Осто
гидіти.
Остопра^цювбтіти, тію, еш, гл.=Остобісіти. Мені ця робота вже остопранцю•
ватіла. Александр, у. Слов. Д. Эварн.
Осторббитпся, блюся, бишся, гл. Испу
гаться, съ испуга разбѣжаться. Вх. Зн. 45.
Осторбга, ги, ж. Предостережете. К.
Доев. 62.
Осторбжність, ности, ж. Осторож
ность. Матися на осторожности. Быть осторожнымъ. Як тільки трісне труна, ти
читай, а другий раз як трісне%то майся
на осторожности. Чуб. І. 202.
Осторонь, нар. Въ сторонѣ. Державсь
він осторонь од тієї світлиці. К. ХП. 21.
Василь з Ганною та Мариною сіли осто
ронь од вулиці. Левиц. І. 19.
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Осточортіти— Остудник.

Осточортіти, тію, еш, гл.=Остобісіти.
Ном. Як ти мені осточортіла. Ном. № 2742.
СІстрах, ху, ле. Боязнь, страхъ, ужасъ.
Острах молодих трясе. Мкр. Г. 5 3 .4Усю
ніченьку ні на волос не заснули,— такий
острах узяв. ЗОЮР. II. 287. Св. Л. 117.
О страхн^тися, нУся, нбшся, гл. Испу
гаться. В ін устав, немов острахну всь,
щоб вона до його не зближилася. МВ. (О.
1862. І. 87). Так огнем і пагие... Старгиі ж брати острахнулись, а Іван-идревич
пішов. Мнж. 19. Як острахнеться звір у
полі, то зрадується гость у дорозі. Мет.
184.,
Острйшка, ки. ж. 1) Страхъ. Там
острашка бере хто його й зна чого,— аж во
лосся стає. Новомоск. 2) Острастка.
Острові, ви, ж. Стволъ дерева, обык
новенно верхушка, въ нѣсколько аршинъ
длины, поставленный вертикально, вокругъ
котораго кладутъ снопы или сѣно въ стогъ.
Шух. I. 166. 170.
Остривнйй, а, ѳ Точильный. Остривний камінь. Вх. Зн. 45.
Остригйти, гйю, еш, сов. в. остригти,
ж у, жбш, г.і.=Обстригати, обстригти.
Острий, а, ѳ= Г острий.
Острйця, ці, ж. Растепіе Азреги§о
ргосшпЬепз. Ь. ЗЮЗО. I. 113.
Острів, рова, ле. I) Островъ. Стоїть
над морем: ніяк на острів не достанеться.
Рудч. Ск. И. 89. Левиц. Пов. 304. 2 ) =
Острева. Желех. Ум. Острівёць. Левиц.
I 91.
Остріг, рогу, ле. Плетень съ острішком.
Новим острогом обгородились. О. 1861. XI.
Св. 63. ^
Остріжка, ки, ж. Раст. БеІрЫ піит
А]‘ас1з. Вх.
Нч. I. 10.
*
Остріха, хи, ж .= Острішок 1. Кішка
скрізь 7іо-під остріхою на прищі бігає.
Грин. II. 286.
Острішкбвий, а, ѳ. Относящійся къ
острішку. Волч. у.
Оотрішник, ка, лс. Бревно съ колыш
ками для удержанія соломы на крышѣ.
Острішниця, ці, ж. —Острішок 2. Вх.
Зн. 45.
Острішок, шка, ле. 1) Нижній край
соломеппой крыши на постройкѣ. 2) Родъ
крыши, положенной поверхъ плетня. Чѵб.
V. 593. 3 сі кури на сідаліу півень на ост
рішку. Ни.
Острбвищѳ, ща, с. Мѣсто, гдѣ былъ
островъ. Драг. 218.

Остров’їи и ц я, ці, См. Остров’ян и ц я.
Островки, ків, ле. Отверстія въ кожа*
ныхъ лаптяхъ, куда вдѣваются веревочки,
оборы.
Островбвна, ної, ж. Свинья. Вх. Зн. 45.
Остров’й н и ц я (островУниця, островй*
ниця) ці, ж. 1) Стволъ дерева съ сучками, вбитый нижнимъ концемъ въ землю,—
на сучья его набрасываютъ для просушки
сѣно. Шух. I. 170. 2) Родъ копны, въ
которую складываютъ для просушки сно
пы конопли. Шух. I. 147.
Острбг, га, м. 1)=О стріг. 2) Острогъ,
тюрьма. А в Кигві острог та без вікон, без
дверей. Чуб. V. 1026.
Острбга, ги, ж. 1) Шпора. Гол. Од. 77.
Звонять коні копитами, а вояки острогами. Гол. 1. Стиснути острогйми. Пришпо
рить. Ой як стисне козак Нечай коня
острогами, за ним ляшків сорок тисяч
з голими шаблями. Лукаш. 110. 3) У пѣтуха: задній палецъ, шпора.
Острогін, гону, ле. Гаст. А гістізіа
Бгасипсиіиз. Ь. ЗЮЗО. I. 112.
Острожина, ни, ж. Раст, куманика,
КиЪиз саезіиз. Вх. Лем. 445.
Острожити, ж у, жиш, гл. Огораживать
заостренными кольями. В господара остроженпй двірк Чуб. III. 407.
Острокіл, кблу, ле. Коль съ заостреннымъ верхиимъ концемъ. Прийшли люде
до воріт, ворота заперті, з того боку, із
подвір'я остроколом підперті. Чуб. V. 155.
Острокбльний, а, ѳ. Остроконечный.
Остроколъний лом. Борз. у.
Йструб, ба, ле. Деревянная стѣиа по
стройки. Шѵх. I. 89, 90.
ОстрУжини, жин, лс.=О струш ки 2.
Острашки, шок, ж. 1) Цвѣты: кава*
лерскія шпоры. 2) Стружки. Чорт взявся
струїати вовка, а з остружків зробилися
шершні. Чуб. І. 52.
Острймок, мка, ле.=Настрямок.
Остуда, ди, ж. 1) Простуда. Вона йо
му раз язичок піднімала, удруге остуду
знімала. Кв. II. 138. 2) Темножелтыя
пятна на лицѣ беременной женщины. Чуб.
I. 124. О. 1861. X. 48. 3) Гаетеніе Таиасеіи т ѵиі^аге. Шух. I. 22.
Остуджувати, джую, еш, сов. в. остудйти, джу, диш, гл. Остуживать, остудить,
охладить. Якими зіллями бідне серце моє
остудити. Г. Барв. 394. Як Бог творив
землю, то єї перше варив, а послі разом
остудив. Чуб. І. 39.
Остудник, ка, ле. Растеніе: а) Опопіз

Оступ— Осушуватися.
еріпоза. Вх. Пч. І. 11; б) Негпіагіа ^ІаЬга.
Ь. ЗЮЗО. І. 124.
(іступ, пу, м. Лѣсъ вокругъ поляны?
Думка його.... линула.... у ту білу хатину
поміж темним гайовим осту пом. Г. Барв.
143, а описаше оступу стр. 135.
Оступ&ти, п&ю, еш, сов. в. оступйти.
длю, пиш, іл.=О бступати, обступити.
Лоти старець плохий, поки собаки оступ
лять, а як собаки оступлять, то тоді й
кия найде. ІІом. Турки, татари город осту
пили, Чуб. І. 161.
Оступ&тися, п&юся, ешся, сов. в.
оступитися, плюся, пишся, гл, 1) Схо
дить, сойти съ дороги, съ мѣста, отсту
паться, отступиться, отойти. Оступіться,
сторчаки/... оттак, як бачите, стовбичать.
Ном. № 128.39. У юроді бузина перерубленая - оступися, препоганий, я полюбленая.
Чуб. 2)—за ким. Заступаться, заступиться.
Він оступається за дітьми. Левиц. ІІИО.
I. 386.
Оступйчити, чу, чиш, гл. Поставить
въ тупикъ, одурачить. Я зо всього викручусь,
ггце й їх оступачу. МВ. (О. 1862. III. 37).
Остюк, к&, м. Щетинистый усикъ,
ость на колоскѣ хлѣбнаго растепія. Чуб.
I. 32. Чорний хліб з остюками. Мир. Нов.
II. 90.
Остюкуватий, в, ѳ. Остистый, колю
чій. Іюрода стирчала чорна, остюкувата,
давно, мабуть, не бачила скіска. Мир.
ХРВ. 11
Остйк, к&, д!.=Остюк. Вівсяної поло
вині та й не хоче їсти, а яшна з остяками бгуде в язик лізти. Чуб. V. 1126.
Осув&ти, ся, в&ю, ся, еш, ся, сов. в
осунути, ся, нуся, нош, ся, гл.=Обсувати, ся, обсупути, ся.
Ос^га, ги, ж. На поверхности жидко
сти плавающіе слои жира, палетъ на водѣ, ржавчина на водѣ. Як наллєш м'ясний
горщик водою, то на воді й виступе осуіа.
Мнж. 188. Червоніла, як залізна осуга, по
верх води. Левиц. Ум. Осужка.
ОсУгуватий, а, ѳ. О всдѣ: съ маслянистымъ слоемъ сверху. Ту верювочку як
помочить у воді та потерти в руці, то
стане (вода) осугхувата, значить, масна,
бо була (верьовочка) коло мішка з салом.
Новомоск. у.

0°УД» ДУ, м. Осужденіе. Єв. Мр. III.
29. Приймуть ще тяжчий осуд. Єв. Л.
XX. 47.
Осуда, ди, ж Осужденіе, оговоръ.
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Смерть не так страшная, як осуда люд
ськая, Чуб. У. 397.
Ооуджйти, дж&ю, еш, сов. в. осудйти , джу, диш, и . 1) Осуждать, осудить,
приговорить. Божий суд правдивий, наг
лий, серед шляху тебе осудить, Шевч,
2) Осуждать, осудить, дурно отозваться.
Сусіди близькі, вороги тяжкі, пийте, гу
ляйте, не осуджайте. Чуб. У. 26. Не я ж
його осудила, судять же нас люде, гцо з
нашого закохання нічого не буде. Чуб. У.
40. Вона його осудила, він не сподобався.
Мет. 78.
Осуджйтися, дж&юся, ешся, сов. в.
осудйтися, дж уся, диш ся, гл. Быть осуж
даемым^ осужденными осуждаться, осу
диться. Ев. Мр. ХУІ. 16. Осудися перше
в дому та (тоді) на право йди. Ном. 7375.
Осуджувати, джую, еш, гл.=Ос уд ж а
ти. Не осуджуйте, то й не будете осудже
ні. Єв. Л. УІ. 37.
Осудити, ся. См. осуджати, ся.
Осудливий, а ѳ. Осуждающій, любя»
іцій осуждать. Хоч вередлива була, та не
осудлива. Св. Л. 125. Всі люде коло неї
понурі й осгудливі. МВ. (О. 1862. I. 104).
Осудбвшцѳ, ща, с. Скандалъ, позоръ.
Таке осудовище! Волч. у.
Осудок, дку, л«. —Осуда. Де вже я
тебе без вечері пущу! Щоб собі довічньою
осудку досягти. О. 1862. VII. 37, 38. Д і
ти знов напались на батька, щоб ішов до
церкви, гиоб не робив ссм'г осудку. Грин.
II. 153.
Осужйти, жбю, еш, гл = О судж ати .
Осужка, ки, ж. 1) Ум. отъ осуга.
2) Сливки, сметана. Вх. За. 45
ОсУнути, ся. См. Осувати, ся.
ОсурУга, ги, ж. См. Осоруга.
ОсурУжний. См. Осоружний.
ОсурУжитися. См. Осоружитися.
Йсух, ха, м. Сухарь изъ овсянаго хлѣба, засохшій кусокъ хлѣба. Вх. Зн. 45.
Желех. См. ум. Осушок.
ОсУшѳчок, чка, м. Ум. отъ осушок.
Осушйти, ся. См. Осушувати, ся.
Осушок, шка, м. Засохшій кусокъ хлѣ«
ба. Ум. Осушечок. Дала йому хліба осуигечок, да щоб на день було. Рудч. Ск. I. 87
Осушувати, шую, еш, сов. в. осушй
ти, шу, шиш, іл.=О бсуш увати, обсуши
ти. Зійде сонце, осушить, пригріє. Шевч,
Осушуватися, шуюся, ешся, сов. в.
осушитися, ш уся, шишея, іл.=Обсуш уватися, обсушитися. Турн осушивсь піс
ля купання. Котл.
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Ось—Отаман.

Ось, нар. Вотъ, здѣсь. Ось послухай,
Ганно, мене нерозумної. Левиц. Науме! де
ти?— Ось. Аж ось. а) Вотъ гдѣ Де воно
поділося?— Аж ось. б) Вдругь. 1 тілько
що осотів дать ,драла, аж ось Дідона за
чуб хвать. Котл. Ось-де, бсь-дечки, ось-осьде. Вотъ гдѣ. Ось-осьде я, коли вам треба. Котл. Ен. І. 17. Ось,-так. Вотъ такъ,
иотъ такимъ образомъ. Ось-що. Вотъ что.
Той побачите, що ось-що ваші славні Брути. Шевч. Ось>ну. А-ну ко! Ось-ну вип'є
мо по чарці. От задушу я злу личину,
ось-ну лиш тілько завертись. Котл. Осьось, ось-ось-6. Вотъ тутъ. Ось-як. Вотъ
какъ.
Осьм&к, кб, м. 1) Старинная моне
та въ 4 коп. 2) Восьмая часть. Ум. Осьмачок. В тій калитці три червонці, нам
щедричкам, по осьмачку. Чуб. III. 456.
Пів осьмачка. У16 часть. См. Вісьмак.
Осьмйка, е й , ж . 1 ) = Восьмака.
2) Восьмая часть. Ум. Осьмачка.
Осьмерйк, к&, м.— Восьмерик.
Осьмина, ни, ж.— Восьмина. А Н а
ум в шинок заїхав, випив там осьмину.
Мкр. Н. ,12.
Осьмірка, ки, ж. Въ церковномъ зда
ній: осьмигранная часть передъ куполомъ.
Шух. I. 116.
Осьмуха, хи, ас.=В осьм уха. Як дві
осьмусі, то й чвертка, а як чотирі осьму
хи, то буде півхунта. Луб. у.
Осьбн, на, м. Палка съ гвоздемъ на
концѣ для поеуканія воловъ. Ровен, у.
Осюдй, нар. Вотъ сюда. Желех.
Осюдою, нар. Вотъ этою дорогою. Хо
дім, брате, осюдою. Рѵдч. Ск. I. 208.
Осягйти, гйю, еш, сов. в. осягтй, гн^,
нѳш, гл. 1) Достигать, достигнуть, достичь.
2) Занимать, занять, овладѣвать, овладѣть.
Осягати під левади вольні займанищини.
К. Досв. 124. В полках осягли козаки й
позаймали землі під сотні. К. ЧР. 197.
Осйгнення, ня, с. Достиженіе.
Осягтй. См. Осягати.
Осяйнйй, й, 6. Сіяюіцій, блестящій.
Стала одежа його осяйна. Єв. Мр. IX. 3.
Куди сей дука осяйний прямує. К. Бай.
109. М рії далекі, осяйні мені веселкою за
мріють. Г. Барв. 535.
Осятбр, трй, ж .=0сетѳр. Зірвався осятер з гака. К. 11С- 147.
Осятрйна, ни, ж .= О сетри н а. Понаво
зять було.... кав'яру, осятрини, сомини.
О. 1861. X. 38. Рудч. Чп. 231.
Осйти, сйю, еш, гл. Осіять. Тут ра

зом як осяє їх блискавка, як хрясне грім,
мов небо на них упало. Кв.
Осйяти, сяю, еш, гл.—Осяти.
От, нар. Вотъ. От його то постигла
лихая юд.чна. К в. Давай тікать, а чорт
за ним, от-от дожене. Чуб. І. 45. Уті
кайте, пане, а то ляхи от-от-от. Кіев. г.
Кінь басує... от-от річку, от-от переско
чить. Шевч. От де. Вотъ гдѣ. От де зло
дій штемпований. Шевч.
Отйборити, рю, риш, гл. Расположить
лагеремъ. Отабориш войовників при моєті. К. МБ. X. 19.
Отйборитися, рюся, ришся, іл. 1) Рас
положиться лагеремъ. От він (царь) і ота
борився над морем. Рудч. Ск. II. 89.
2) Расположиться обозомъ, установить во
зы, остановиться. Пооравши, ми отабори
лись у долині на степу. Борз. у. Отабори
лись весільні за ворітьми у батька моло
дої, бо ворота були зачинені.
Отаборитися, рюся, ришся, гл. Наершиться, сердиться. Мнж. 188.
Отйва, ви, ж. Трава, выросшая вто
рично на скошенномъ мѣстѣ. Шух. І. 170.
Косіть, хлопці, отаву. Чуб. У. 10&4. Н а
припоні коні отаву скубуть. Шевч.
Отйвиця, ці, ж ~ Отава. Пустив во
лики на отавиці. Чуб. У. 404.
Отагйс, са, л .= Л и ч м а н 1. О. 1861.
X. 45.
Отйк, «а^.= О ттак. Отак по козацьки: нема хліба, їсти пляцки. Ном. 12291.
Отакедбвний, а, е .= 0 ттак ѳ л ѳ зн и й .
Отйкѳчки, кар.=О ттаЕ ѳчки. Ком. РI. 53.
Отакйй, &. 6= О ттаки й . Ном.
Отакувйти, кую, еш, гл. Атаковать.
Не на те я , миле браття, Січ отакувала, ой щоб я вам степи - луіи та назад
вертала. Нп.
Отйм, кар.=О ттам . А батько де?—
Отам і там. ЗОЮР. І. 250.
Отйман, на, м. 1) Атаманъ, предво
дитель въ войскѣ. 2) Вообще старшее на
чальствующее лицо для группы людей,
стоящихъ у одного дѣла, староста въ ар
тели; отаман у чумаковъ, косарей, рыбоЛововъ, щетинниковъ, пастуховъ, среди
приказчиковъ—старшій приказчикъ и пр.
Рудч. Чп. 251. Браун. 34. Вас. 191. А як
настане косовиця.... попереду отаман; за
ломить бриль на бакір, шаркне по косі р а 
зів зо два лопаткою і пішов косить. Греб.
401. Як що буде в одною хазяїна таких
отар чотирі-п'ять, то ставиться над лич-

Отаманенко—Отіпання.
маиамн отаман. О. 1862. V. Кух. 29.
Отаманом артіль кріпка. Ном. № 10748.
Отаманбнко, ка, м. Сынъ атамана.
Отамбнити. ню, ниш, іл.=О таманувати. Отаманити— не чарку в руці дер
жати: треба в голові багато думок обер
тати.
Отам&ниха, хи, ж. Жена атамана.
Отаманівна, ни, ж. Дочь атамапа.
Отам&ння, ня, с. соб. Атаманы, козацкое начальство. К. ЧР. 23. Чернь-ко
шки позбіралисъ на раду, а отамання ще
не посходилось.
Отаманство, ва, с. Званіе, обязанность,
положеиіе атамана. Г. Барв. 141. Добивсь
до отаманства, та й умер. Отаманство
не легке діло.
Отам&нський, а, ѳ. Атаманскій. Левиц.
Пов. 235.
Отаманувбти, н^ю, еш, гл. Быть атаманомъ. М ій дід десять год отаманував
у Січі. Над сільським людом з його волі
отаманує. К. (О. 1802. III. 24)
От&ра, ри, ж. Большое стадо овецъ.
На Кубани въ отарѣ отъ 1000 до 1500
штукъ.О. 1802. У. Кух. 29, 38. Пастухи
стерегли сторожею вночі отари своєї. Єв.
Л. II. 8. Ум. Отбрка, отарочка. Мнж. 74.
Отарапбтіти, тію, еш, гл.=Оторопатіти. К он от. у.
От&рка, ки, отброчка, ки , огс. Ум.
отъ отара.
Отбти, тбну, неш, гл. Ослабѣть, обезсилѣть. Як покоситься до півдня Хвсдь,
то еже й отав-отав, ляга й спить до по
лудня. Волч. у.
Отвердіти, дію, еш, гл. Затвердѣть.
Л оце саме отверділо тіло. Волч. у.
Отелйтися, люся, лиш ся, гл. Оте
литься. Корова отелиться. Чуб. І. 50.
Отбмніти, нію, еш, гл. Ослѣпнуть.
Годів сім мені було, як я отемнів. Харьк.
На старість царь той отемнів і тяжко
нудив світом, не бачив, як красуєсь світ
шмою, а не літом. Млак. 71.
Отепбр, нар.= Оттепер. Отепер же я
тебе з'їм, кобило. Рудч. Ск. І. 7. Ум. Отепёрки. Грин. III. 340.
Отерббини, н, ж. Негодные остатки.
Отерпбти, пбю, еш, гл. Рвать въ куски.
Вх. Лем. 445.
Отбрпнути, пну, неш, гл. Отерпнуть,
замереть. Отерп і сам, не стало мови.
Мкр. Г. 56. Як побачив вовка—отерп, оде
рев’янів,, а шапка на самому чолопочку.
НВолыи. у.
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Отбрти, тр^, рбш, ?.г.=Обітерти. Омию
кров суху, отру глибокії тяжкії рани.
Шевч. Отерла піну на губах. Котл. Ен.
Отбртися, тр^ся, рбшея, гл.=Обітертися. Сіла я, підперлася, заплакала, отер
лася. Чуб. У. 3.
Отерхбти, хбю, еш, гг. Навьючить.
(Гуцульск.).
Отбса, си, ж. Веревка, соединяющая
концы передней оси съ оглоблями. I отесу
можна в кишку затягнуть, аби не бур
чала. Ном. № 12172.
Стѳтѳніти, нію, еш, гл.= Отетеріти.
Побачили на ньому сорочку крадену у нас,
спищали— де взяв, а він мовчить,— отетенів. Екат. у.
Отетбріти, рію, еш, гл. Оторопѣть,
растеряться. Як стояла, так і отетеріла
стара, а ні ворухнеться. Грин. II. 230.
Як мені сказано: одягайся!— так я й оте
теріла. Г. Барв. 4. Отетерів з ляку. Грин.
II. 220.
Отбць, отцй и вітця, зват. п. бтчѳ.
1) Отецъ. Ном. Л" 7088. По дівонці отецьмати плаче. Мет. 90. 2) Отецъ, титулъ
священника, духовнаго лица. Отець Залізо
з келії вийшов. Чуб. І. 102. Когда гово
рится объ отцѣ или свяіцеппикѣ, употреб
ляется: пан-отець
Отёцький, а, ѳ. 1) Отцовскій. Приблу
дився та до отецького дво^пу. Чуб. І. 173.
Отецький син, отецька дитина. Названіе,
прилагаемое къ добропорядочному сыну
добропорлдочиыхъ родителей. Ой Василю,
Василю, отецька дитино! Грин. III. 689.
Як лучиться отецький син, оддасть мене
мати. Мет. 8. 2) Отеческій.
бтже, нар. 1) Вѣдь. Отже збреше бі
сів син! Отже доведеться самому йти.
2) Поэтому, слѣдовательно, итакъ.
Отирлувбти, л^ю , еш, гл. Поставить
стадо овецъ иа мѣстѣ, остановить для
отдыха. О. 1862. У. Кух. 32.
Отирлувбтися, л^ю ся, ешся, гл. О
стадѣ овецъ: расположиться въ полѣ для
отдыха. Отара отирлуваласъ, зорює і ча
бани поснули. О. 1862. У. Кух. 34.
Отйшити, шу, шиш, гл. Усмирить,
успокоить.
Отік, отбку, м. Гной (изъ нарыва). Вх.
Лем. 445.
О тіпанка, ки, ж. 1) Оборванная жен
щина. Зміев. у. 2)=0тіпання. Гол. Од. 35.
О тіпання, ня, гл. Очищеніе отъ кост
рики (конопли). Гол. Од. 38.
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Оті пати—Отру ювати.

Отіпати, паю, еш, гл. Очистить отъ
кострики (коноплю). Гол. Од. 35.
Отісонька, ки, ж. Ум. отъ отоса.
Отдйс, су, м. Матерія: атаасъ.
Отласина, на, ж. Атласная матерія.
Скинула вельмоэюна з себе отласину, та
одягнула синюю свитину. Нп.
Отб, отбж, нар. Вотъ, вотъ то, вотъ это,
вотъ такъ. Ото вийшов сіяч сіяти. Св. Мт.
XIII. 3. Ото ж тая дівчинонька. Шевч.
Заходить ото він до мельника. Чуб. I. 5.
Як лихоліття було, то прийгиов чужозе
мець, татарин, і ото еже на Вишюрод
б’є. ЗОЮР. I. 3. Ото цвяхована гиря. Ном.
Л* 1540. Ото ротата на все село. Ном.
Лг« 12083. Ото ж він приніс. Ото ж ми ся
в свого пана вірне дослужили, що на наші
білі ручки й ніжки кайдани зложили. Чуб.
V. 906. ,
Отоді, ш р.= О ттоді. Отоді жінка буде
старшою, як сорока побіліє. Ном. Л? 0050.
Отой, отй, отб, мїьст. Вотъ тоть. По
била мене ота чужа нива та позичений
серп. Ном. А* 2140.
Отокувйтися, куюся, ешся, гл. Стать
стоянкой. Валка отокувалась. Мнж 188
Отопйти, ся. См. Отоплювати, ся.
Отбпка, ки, ж. Отонленіе. Вон<і в нас
хату наймала за 9 руб. на год і отопка
наша. ІІирят. у.
Отбплювати, плюю, еш, сов. в. ото
пйти плю, пиш, гл. 1)—що. Отапливать,
отопить. Отоплюю диявольську корчму. Г.
Барв. 23. 2)—кого. Доставлять, доставить
отопленіе для кого.
Отбплюватися, плююся, єшся. сов. в.
отопйтися, плюся, пишся, гл. Отапли
вать, отопить свое жилье. Оточитись ні
чим. Г. Барв. 448. Треба і оточитись, і
одягтись, і прогодуватись. Г. Барв. 98.
Отбра, ри, ж. Закваска. Котл. Ен. (Изд.
1809). Словарь. 10.
Оторопбтіти, тію, еш, гл. Оторопѣть.
Як я йому росказав, що там діється,—
так він так і оторопатів. Борз, у..
Отоса, си, ж. = Отеса. Ум. Отісонька.
Щоб тебе кониченько не довіз, щоб оті
сонька порвалась. МУЕ. III. 142.
Оточйти, чбю, еш, оточувати, чую,
еш, сов. в. оточити, чу, чиш, гл. Окру
жать, окружить. Громадяне оточили Кобзу
г почали його роспитувать. Стор. МІІр. 50.
Оточйтися, ч&юся, ешся, отбчуватися, чуюся, ешся, сов. в. оточйтися, чуся, чишся, гл.Окружать, окружить себя.
Отбчини, чин, ж. мн. 1)Жиръ на тон

кой кншкѣ. Конотоп, у. 2) Зерно или мука,
остающаяся послѣ перетачиванія на ре
шето.
Оточйти, ся. См. Оточати, ся.
Отбчки, чок, ж. ми. ІІотроха. Вх.
Уг. 256.
Оточувати, ся. См. Оточати, ся.
Отощйти, щйю, еш, гл. Отощать. А
котрі воли отощали, то ті марно пропа
ли Чуб. V. 1058.
Отрйтитися, чуся, тиш ся, гл.=У тратитися. Оженився сіромаха та й думку
думає: оженився, втратився, та й гцаспія
немає. Чуб. V*. 382.
Отримати. См. Отримувати.
Отрймач, ча, м Инструментъ у бочаровъ, при помощи котораго они при складываніи клепокъ, ирижимаютъ первую и
последнюю клейку къ обручу. Части его:
вильцята, засув, клинёць. Шух. 1. 249.
Отримувати, мую, еш, сов. в. отри
мати, мбю, еш, гл. 1) Держать, удержать
Шух. I. 88, 2) Получать, получить.
Отріб, рібу, м. Нутро, внутренности
Вх. Зн., 45.
Отрібгса, ки, ж. Родъ кушанья=Отріб? 3 отрібки баба - шарпанина. Котл.
Ей. IV. 31. (изд. 1809. IV. 18).
Отрбба, би, ж. ІІоносъ. Волын. Слов
Д. Эварн.
Отрбва, ви, э/с.=Отрута. Вх. Лем- 445
Отрбвний, а, ѳ = Отруйливий. Вх
Лем. 445.
Отроїти, рою, їш, гл.=Отруїти.
Отруби, бів, мн.—пйлині. Опилки. Вх.
Зн. 45
Отруїти, ся= С м . Отруювати, ся.
Отруйливий, а, ѳ. Ядовитый, отравляющій. 11а райськім дереві отруйлива гни
лиця. К. МХ. 41.
ОтрУнок, нку, м. Желудокъ. Харьк.
Отрусити, ся. См. Отрушувати, ся.
Отрута,’ ти, ж. Отрава, ядъ. Мет. 90.
88. Хоч у губу візьміть: може з отрутою
даєте. Ном. Л» 11559. Ом. Отрутонька.
Чуб. V. 879.
ОтрУхнути, ну, нѳш, гл Потерять
присутствіе духа? лишиться силъ? Убігла
вдруге бліда така і як риба в’яла, що аж
я її сама стала розважати: чою ти та
ка? Мов отрухла. Г. Барв. 127.
Отрушувати, шую, еш, сов. в. отруейти, шу, сиш, м .=О бтруш увати, об
трусити.
Отруювати, рУюю, еш, сов. в. отру
їти, рую, їш, гл. Отравлять, отравить.

Отруюватися—Отяжати.
Грин. І. 32, 33. Нащо медом напоїла,
козаченька отруїла. Чуб. V. 435.
Отруюватися, руююся, ешся, сов. в.
отруїтися, руюся, їшся, гл. Отравляті.ся,
отравиться.
ОтрУя, рУїу Ж*•= От рута.
Отсб, нар. Вотъ, вотъ это. Отеє ви,
братці, не добре зробили, що напилою ко
тка гуляти пустили. Нп. Отеє тобі, кошченьку, три дороженьки вкупі. Чуб. V*.
940.
Отсбй, отей, отсб, мѣет. Вотъ этотъ. 1
отсі гіороіинииі він зробив. Федьк. Обридло
вештаться... по світу з нудьгою та отсіею торбою. Стор. М. Пр. 41.
ОттАк, нар. Вотъ такъ, вотъ такъ то.
Оттак Вовчок жене ляхів повчок. Ном.
Д* 073. Оттак! не бродячи качку піймав.
Ном. Л* 1048. Оттак-пак. Вотъ такъ то,
вотъ какъ. Чою це ти, о. Хведор, взявся
на своїх дочок? Вони ж дурно не їдять
твою хліба...— Оттак-пак! Бащ ебпосіда'
лит а руки поскладали. Левиц. І. 141. Ум.
Оттакеньки, оттакечки.
Оттакѳлбцький, а, ѳ = 0 ттакѳл езн и й .
А яких я волів маю!... Чи повірите? Оттакелецъкі роги! Левиц. Нов. 194.
Оттакйй, А, 6. Вотъ такой. Оттаке
то на сім світі роблять людям люде. Шевч.
Ум. Оттакёнький, оттанїсінький. Грин. 1.
118.
ОттАм, нар. Вотъ тамъ. Оттам на
городі вовк свиню ззів. Ум. Оттамечки.
Оттепбр, нар. Вотъ теперь. Оштспер
ні до торгу, ні до жінки. Ном. Ум.
Оттепёреньки, оттепёречки.
Оттйм, нар. Поэтому. Оттим би то,
панове, треба людей поважати. Нп.
Оттб, н а р .= Ото. Отто мені гцаетя,
Ганно, як я стою увечорі під вишнями та
дожидаю мого милого. Леви д. I. 48.
Оттоді, нар. Вотъ тогда. Оттоді ми
заходимось. Шевч.
Оттодішній, ня, не. Тогдашній, вотъ
тогда бывшій. Драг. 83.
Оттбй, оттА, оттб, мѣст. Вотъ тотъ.
Умер оттой Лисенко, та вдова продавала
судобу. МВ. И. 26.
Оттудй, нар. Вотъ туда Оттуди тобі
дорога. Левиц. Иов. 189.
ОттУт, нар. Вотъ здѣсь, вотъ сюда.
Оттут тобі, моя доле, оттут пртадати. Мет. 13. Боже, поможи, оттут і поюжи. Ум. Оттутеньки, оттутечки.
ОтумАнити, ню, ииш, гл. Обмануть,
одурачить.
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Отуманіти, нію, еш, гл. Одѵрѣть,
стать въ тупикъ. Отуманіє дівка зовсім.
О. 1802. І. 74.
Отут, нор.=О ттут. Ум. Отутеньки, оту
течки. Отутеньт ставатимем. Кролев. у.
Ось зараз були отутечки. Грин. II. 142.
От'Уха, хи, ж. Ободреніе, утЬшеніе.
Тільки його й отухи, що вип'є. Козел, у.
Слов. Д. Эварн.
Отхнйбитися, блюся, бишея, гл. От
колоться, отстать. Мнж. 188.
Отцб, на^.=0тсѳ.
Отцбвий, а, е. Отцовъ, отцовскій. Не
так по отцевої іі матчиної молитви про
хати, як її прогнівлягпи. Чуб. V. 849.
ОтцбвсьЕий а, ѳ=О тцѳвий. Опщсвською хліба-соли з упокоєм уживати. Грип.
III. 093.
Отцбвщина, ни, ж. = Батьківщ ина.
А топ запорожець як неблагополучно стало
у Сі чі, прийшов на отцевщину. О. 1801
X. 33.
Отцбй, отдй, отцб, мѣст.-=.Отсѳй. Ном.
ОтчѳмѳсувАти, сую, еш, гл. Отрѣзать
большой кусокъ. Лубен, у.
Отчйзна, ни, ж. 1) = Б атьківщ ина.
Кидають отчизну і свою дідизну: свої па
сіки й левади. АД. II. 48. 2) Отечество,
отчизна, родина. Хоч би ти... для отчизни кпиувсь із мосту в воду, то й я за
тобою. К. ЧР. 77.
Отчйзний , а, ѳ. Отечественный. Во
рога отчизною скараймо. К. ЦН. 293.
Отчйна, ни, а/е.=0тчи8на І. Чуб. V.
ОтягАти, гаю, еш, сов. в. отягтй, гну,
гнеш, гл. Оттягивать, оттяиуть (внизъ
своею тяжестью). Червонці аж кишеню
мені отягнули. Драг. 52.
ОтягАтися, гАюся, ешся, гл. 1) Отста
вать. В ін іде попереду, а я отягаюсь, опгягаюсь, та як побіжу додому. Камен. у.
2) Откладывать, оттягивать, затягивать
дѣло. См. Отягтися.
Отйгуватися, гую ся, єшся, м .= О т я гатися. Гадюк зрозумів, що Ольга втягу
валась. Левиц.
Отягтйся, гнуся, нешся, гл. Подкор
миться, потолстѣть. (Худі коні) отяглись,
узяли тіло, стали коні хоч куди. Мнж. 22.
Кабан в сажу уже трохи отягся. ІІавлогр.
у. См. Отягатися.
ОтягчАти, чАю, еш, сов. в. отягчйти,
чу, чйш, м.-=О тяж ати, отяжити. Думки
так отягчили їй голову. Г. Барв. 521.
ОтяжАти, зкАю, еш, сов. в. отяж ити,
ж у, жйш, м. Отягощать, отяготить.
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Отяжіти— Охвицер.

Отяжіти, жію, еш, гл. 1) Отяжелѣть.
2) Обремениться. В неї очиці отяжали
слізьми. МВ. І. 43.
Отймитися, млюся, мишся, гл Опомниться. Квит.
Офіра, ри, ле.=Охвіра. Чуб. І. 168.
Офірувати, рую, еш, гл.~Охвірувати.
Чуб. III. 87&
Офіція, ції, ж. Служба. Не хазяйнуеав він} а терся по офіціят. то за писаря
був у скарбу, то коло винниці, то за підлісничого був. Св. Л. 275,
Офіціяліст, ста, м. Служащій. К. Кр. 18.
Офлис, су, м. Тонкій древесный стволъ,
идущій на дрова или на огорожу; хворос
тина. Вх Лем. 445.
Ох, межд. Охъ, ахъ. Ох я нещасний,
що маю діяти? Чуб. У. 116. Ох мені ли
хо! Левиц. І. 144.
Охйб, 6а, м. 1) = Охаба 2. Желех.
2)=0хаба 3. Вх. Лем. 445.
Ох&ба, би, ж. 1) Гнилая колода. Вх.
Зн. 45. 2) Лужа, болото, старое русло рѣки.
Вх. Зн. 45. 3) Негодникъ, негодница, безпутнвкъ. Вх. Зн. 45.
Охйбиско, ка, с =О хаба 2. Вх. Зн. 45.
Ох&бити. См. Охабляти.
Ох&битися, блюся, бишся, гл. 1)—
чогбсь. Забыть, потерять что-либо, воздер
живаться отъ чего-либо. Вх. Зн. 45. 2)—дбма. Остаться дома. Я ся охабив дома.
Вх. Зн. 45.
Охйбищѳ, ща, с.=О хаба 2. Вх. Зн. 45.
Охаблёний, а, е. Никому ненужный*
отъ котораго каждый хотѣлъ бы избавить
ся. Дїдько охаблёний. Окаянный, прокля
тый чертъ. Вх. Зн. 45.
Охаблйти, блйю, еш, сов. в. охйбити,
блю, биш, гл. 1) Оставлять, оставить.
Мене * с охабив фрагречку першу. Вх. Лем
445. 2) Портить, испортить. Желех.
Охййливий, а, ѳ=О хайний 1.
Ох&йливість, вости, ж —Охайність.
Ох&йливо, нар.— Охайко
О хайл^чити, чу, чнш, іл Ополоть,
очистить отъ вѣтвей=Охаючити. Треба цю
іцепу охайлунити. Пр у.
Охбйний, а, ѳ. 1) Опрятный, чисто
плотный. Таке було кукібне, таке було
охайне. Г Барв. 439. 2) Очищенный, вы
холенный. Зілля мое да охайнеє! Дитя
мое да коханеє! Я ж тебе да охаяла, М а
русеньку да угаяла. Мет. 229.
Охайність, ности, ж. Опрятность,
чистоплотность. Сим. 135. Людям чини
тайность, а коло себе май отйноеть.

Ном. Л? 11249. Мйти охййність> Быть
опрятнымъ,
Ох&йно, нар. Опрятно. Охёйно ходити.
Опрятно держать себя.
Охавяйнув&тися, н^юся, еціся, гл.
Обзавестись хозлйствомъ.
Охамеи^тися, н /с я , нёшся, «л.==Схаменутися. Е, як би то ви охаменулись.
та зное взялись за діло— дали б поміч.
Харьк. г. I не зчуеться, не охалхнеться
сам, обудить його, як що перепуросне обо
іиелесне. МВ. (О. 1862. I. 98).
Охандбжити, ж у, жиш, гл. Очистить,
вычистить. Пора еже поросята охандожити. Кіев. г.
Охандбжити, жу, жиш, *л* Одура
чить, осрамить. Не дай, Господи, ек із
москалем зчепиться... так і охандуоюитъ.
Рудч. Ск. И. 170.
Охання, ня, с. Оханіе. Чулися молоді
жарти веселі, охання голосне між молоди
цями. МВ. (О. 1862. І. 101).
Охан^тися, н^ся, нбшся, іл. —Сха
менутися. Оханувся та за діло взявся.
Мкр. Н. 40. Оханись, Господь з тобою.
Мир. ХРВ. 52.
Охарйскуватися, куюся, ешся, гл.
Отнѣкиватьсл, отговариваться. Немає в
мене грошей: щоб мені, та бодай мені...
коли я брешу! Немає й не просіть,— охараскується було старий. Грин. II. 185.
Охати, хаю, еш, и. Охать, стонать
Чує, щось оха. О. 1862. І. ЗО.
Охаючувати, чую, еш, сов. в. охаючити, чу, чиш, іл.=Обханюдувати, обханючити.
Ох&ювати, ох&юю, еш, сов. в. ох&яти, х&Я), еш, іл.~Охаючувати, охаючити. Зіллє моє та охайнеє, дитя моє та
коханеє! Я ж тебе та охаяла, Марусеньку
та угаяла. Мет. 229.
Ох&юватися, ох&ююся, ешся, сов. в
ох&ятися, хйюся, ешся, гл. Прибираться,
прибраться, привести въ чистый в опрят
ный видъ. Сим. 129.
Охв&ра, ри, ж.— Огвара. Жінка охвёра.
Вѣдьма, колдунья. Вх. Зн. 43
Охв&т, ту, м. Болѣзнь: стрѣльба въ
поясницѣ. Вх. Лем. 445.
Охватйти. См. Охвачувати.
Охв&чувати, чую, еш, сов. в. охва
тйти, чб, тиш, гл.=Обхошшвати, обхо
пити.
Охвнцёр, ра, м. Офицеръ. Чуб. V. 977
Левиц. I. 30. Ум. Охвкцёрмк, охвмцброчко.
Мил. 216

Охвицерський—Охолоджувати.
Охвицбрський, а, ѳ Офицерскій. Чуб.
у. 1010.
Охвицйни, цин, м. мн. Флигель.
Охвиціант, та, м. Офидіантъ, лакей.
/ сказано— у пана охвиціантів т их поено.
Рудч. Ск. И. 204.
Охвіра, ри, ж. Жертва. Яка віра,
така й охвіра. Ном. № 4.
Охвірний, а, е. Пожертвованный. Охвірний образ.
Охвірувйти, \г}ю, еш, и . Жертвовать.
Охвгрувати Богові. Охвірувати їх (гроші)
на яке добре діло. Грин. II. 143.
Охвірувйтися, р^юся, ешся, и . Жерт
вовать собой, обрекать себя.
Охвітний, а, ѳ. Пріятный; удобный.
Охвітність, ности, ж. ІІріятность,
удовольствіе; удобство. Прибрав знакомых
для поради, охвгтности й потіхи ради.
Мкр. Г., 67.
Охвітно, нар. Пріятно, съ удовольствіемъ, удобно, безопасно. Охвітніше. ІІріятнѣе, лучше, удобнѣе, безопаснѣе. Люде
прираяли, щоб кого за дитину,— все таки,
кажуть, охвітнішс. Сим. 234. Чого... ті
тусю, з ціпочком?— Охвітніше, каже, од
собак. Сим. 235. Дівчата були ще раді,
що парубки з ними, —і веселіше, і охвітні
ше. Мир. Пов. 149.
Охворіти, рію, еш, гл. Заболѣть. Вх.
Лем. 445.
Охвбстуватий, а, ѳ. О бревнѣ, жерди,
палкѣ: съ одного конца потоньше, чѣмъ
съ другого. Кажуть, товсті крокви, а
вони з одною кінця товщі, а з другого
тонші— охвостуваті.
Охвбта, ти, ж. Родъ женскаго верхняго платья. Були в свитках, були в охвотах, були в дульетах і в капотах. Котл.
Ен. III. 51. 2) Удовольствіе. Роби до по
ту, а їж у в охвоту. Ном. № 12124.
Охйба, биѵ ж. Погрѣшность, ошибка.
Охйжа, жі, ж. Защита (въ смыслѣ
строенія). Мнж. 188.
Охижіти, жію, еш, гл. Разъяриться,
озлиться. Годинонько ж моя! Як вона охижіла, яке страшне зробилося в неї те лич
ко гоже. МВ. (О. 1862. III. 43).
Охйза, зи, ж. Мокрая вьюга, мятель.
Мнж. 188. Охиза поїхала. Ном. № 628.
Приходить (зіма) в село страшною хурпювиною, приводить за собою своїх діпюк—
хизи й' охизи та... морози. Мир. ХРВ. 125.
Охітний, а, е= О хотн и й . Катерина
охітніша від мене до книжок. Левиц. Пов.
285.
9

9

9

9
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О хітниця, ці, ж. Охотница. Юлгщя—•
охітниця, та до сліз доводить. Ном*
№ 12561.
Охітно, нар.—Охоче. Якось до діла бе
русь охітнігие. Левиц. І. 112. Зоставайся.«
будемо тут удвох жити... буде нам з то•
бою охітніше, аби твоя охота. Чуб. II. 98,
Охічно, «а^.=О хітно, охоче. Так як
я се охічно робив, так охічно аби у цео
сак риба йшла. Шух. І. 225.
Охкати, каю, еш, гл.=О хати.
Охлйб(ну)ти, ну, неш, іл. Ослабѣть
(о связи частей въ чемъ-либо) В возі ох*
лябло все.
О хлйнути. См. Охлясти.
Охляп, нар. Безъ сѣдла. О. 1862. X,
111. Сидя охляп на коні. Котл. Ен. ИР
30. ІІа коні сидить охляп. Шевч.
Охлйпнути, пну, нѳш, гл.=О хляну-.
ти. Вх. Лем. 445.
Охлйсти и охлйнути, лйн у, нѳш,
гл. Отощать, обезснлѣть, ослабѣть. Котл.
Ен. I. 17. Охляв, як в догц щеня. Ном.
Л*° 12134. Охляв уже, не ївши три дні.
Рудч. Ск. I. 137. Цгиан здорово охляв, не
може (коси) тягти вже ніяк. Грип. І. 121.
Сиджу сама, серце в мене охляло. Г. Барв.
299.
Охмайрйн, на, .ч.=Р озм айрин? Не
неси мя через млин, бо там смердить охмагцтн. Рол. І. 211.
Охмання, ня, с. Желаніе. У моєму,
охманню супереш йде. Г. Барв. 231.
Охматися, маюся, ешся, гл. Желать,
стремиться. Іще й не охмається й заміж.
Г. Барв. 9. Я охмалася йти за його.
V. Барв. 231.
Охмелйтися, лйю ся, ешся, гл. Вы
трезвляться. ІІу к чорту! Швидче охме
ляйся. Котл.
Ен. 9 V. 29.
/
Охмиріти, рію, еш, гл. Опечалиться,
омрачиться. Як занедужала, так і охмиріла Івіа. Волч. у. (Лобод.).
Охмолбстатися, таю ся, ешся, гл. При
выкнуть, обойтнть. Лубен, у.
Охнути, ну, неш, гл. одн. отъ охати.
Охнуть.
Охнутися, нуся, нешся, гл. Я так
і охнулась і сама не стямилась. Г. Барв
127.
Охолода, ди, ж. Прохлада.
Охолоджувати, джую, єш, сов. в. ©хо*
лодйтн, дж ^, дйш, гл. Прохлаждать, про
хладить. Рани мої пострсляні та поруби*
ні окропи, охлоди. Дума.
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Охолоджуватися—Оцвітати.

Охолбджуватися,
джуюся,
Єшся,
сов. в. охолодйтися, дж ^ся, дйшся, гл.
Прохлаждаться, ?прохладиться.
Охолодіти, дію, ещ, іл.=Охолоти. Р у 
ки його зовсім охолоділи. Стор М. Пр. 21.
Охолож&ти, ж&ю, еш, гл.=Охолоджувати. Воіка земля, холодне повітря— ніщо
її не охоложало. Мир. Пов. II. 74.
Охолбжувати, жую, еш, гл. =• Охо
лоджувати.
Охолбнути, ну, нош, гл. Похоло
діть. Я так і охолов, як забачив вовка
НВолын. у. Ті як почули,— так і охололи,
що й слова не вимовлять. Рудч. Ск. II. 36.
Охорбна, ни, ж. Охрана.
Охоронйти, нйю, еш, гл. Охранять.
Охбта, ти, ж. Охота, желаніе, удовольствіе. І до діла не я, до роботи не я,—
з хлопцями погулять— то ж охота моя.
Грин. III. 356. Як попоробиш до поту,
то й їстимеш в охоту. Посл. Волч. у.
2) Охота Взяв його (хорта) з собою да й
пішов на охоту. Рудч. 3) Охотничьи со
баки. Сів на коня, забрав свою охоту г
поїхав. Рудч. Ск. І. 123. 4) Охотою. Добро
вольно. Охотою пішов у москалі. Ум. 0x6*
тонька.
Охбтитися, чуся, тишся, гл. Желать.
Не охопьилась іти за Василя. Г. Барв. 390.
Охбтка, ки, з*с.=Охота 1. Та кому и
в охотку буде почути за нас, як не на
шим таки братчикам-українцям. О 1862.
VI. 84.
Охбтливий, а, е= О хочий . Найбіль
ше було дітвора охо-тлива слухати мене.
О. 1862. V. 29.
Охбтний, а, е. Добровольный. Охбтне
військо. Волонтеры, добровольцы. Як ми
ув охотне військо од отця, од матері, од
роду од'гзджали, ми з отцем, з матір'ю
і з родом опрощення брали. Дума.
Охбтник, ка, м. 1) Доброволець, во
лонтера 2) Охотникъ. Раз у -осени пан
поїхав на лови; з ним багато було охотників. Рудч. Ск. II. 75.
Охот^ха, хи, ж. Охотница, желающая
А я муха полетуха, шить і прясти охотуха. Грин. III. 666.
Охбчѳ, нар. Охотно.
Охочѳкомбнний, а, е Принадлежащій
въ вольной кавалерій — військо. Вольная
кавалерія.
Охбчий, а, ѳ. 1) Добровольный, желающій, охотный. Хоч гарна як, а все охоча
іще гарнішою щоб буть. Котл. Ен. V. 17.
Була тут всяка з них охоча пожар щоб

гивидче розвести. Котл. 2)—до чбго. Падкій на что, любитель чего. А ти ж, су
сіде, чув од кого, що я охочий до лящів?
Гліб. Кобза не дуже був охочий до розмо
ви. Стор. М. .Пр. 116.
СІхрест, пар. Накресть, крестомь. Ох
рест склала руки. Гол. І складає собі ру
ки на охрест на груди. Рудан.. І. 40.
бхрести, ті в, м. Принадлежности крестеаго хода: хоругви, кресты и пр. Оттут
то було плачу, як охрести та мари при
несли. МВ. (О. 1862. І. 87). ЗОЮР. II. 285.
Охрестйти, ся. См Охрещати, ся.
Охрещ&ти, щ&ю, еш, сов. в. охрестй
ти,
стиш, іл. Крестить, окрестить.
Що Іван Хреститель воду охрещае. Грин.
III. 5. Т а' ввечері охрестили і Марком на
звали. Шевч.
Охрещйтися, щ&юся, ешся, сов. в.
охреститися, щ ^ся, стишся, іл. 1) По
лучать, получить крещеніе. Чи без щастя
уродився, чи без щастя охрестився. Чуб.
V. 233. 2) Перекреститься. Тільки ж що
доїв окрайця й сала четвертину, охрестив
ся• Мкр. Н. 10.
Охрйплий, а, е. Охрипшій. Охриплий
з перепою голос. Мир. Пов. II. 76.
Охрйп(ну)ти, пну, неш, гл. Охрип
нуть Аби була ласка слухати, поки не
охрип—співатиму. Шевч.
Охрй(иу)ти, рйну, неш, гл .= 0 х л я нути. Здається, я ігце не дуже старий,
а зовсім охряв, так що ні ніг, ні рук не
чую. О. 1862. II. 24.—на нбги. Устать,
подбиться. Довго перся підтюпцем, поки
на ноги охряв, аж підошов не чув. ІІолт. у.
Охтіти, хчу, хтиш, гл Охать, жало
ваться. Вх. Зн. 45.
Ох^днути, ну, неш, гл. Похудать
Поки гладкий охудне, то худий здохне.
Ном. № 5678.
б х у х , ха, лг.=0глух. Ном. № 6306.
Оцйпіти, пію, еш, гл. Одурѣть. Сим. 12.
Оцйрок, рка, м. Загонь для скота.
Мирг. у.
Оцарйтися, рюся, рйшея, гл. Воца
риться, поселиться. Пан наш був оцаривсь
собі у нашій хаті. Харьк. г.
Оцвбнок, нка, м. Кусокь, обрубокь (де
рева, желѣза). Мнж. 188.
Оцвістй. См. Оцвітати.
Оцвітйти, таю, еш, сов. в. оцвістй,
т^, тбш, гл. Отцвѣтать, отцвѣсть. А чи
зацвів мак? — Цвіте. — А чи оцвів мак?
Маркев. 76.

Оде— Очерети на.
Оцб, но^.=Отое. Оце твої діти. Щевч.
Оцбй, оцй, одб, мѣст.-= Отсѳ.
Одѳт, бцту, м. Уксусъ. (Канев. у.).
Лесе щуку-рибу з оцтом. КС. 1882. У. 362.
Насміхались вогни, подаючи йому оцет.
@в. Л. XXIII. 36. Піднести з оцтом фиіи. Котл. Ен. III. 17.
Оцирклюв&ти, клюю, еш, и . 1) =
Обцірклювати. 2) Переносно: поставить
въ безвыходное положеніе? Опутать? Зду
рів і я на старі літа: кругом себе оцирклювавг Греб. 350.
ОцІлое , л к у , ле.=Кресало. Вх. У г.
256
Оцінувйти, н^ю, еш, гл. Оцѣнить.
Оцінував мене добре старий мій: та ти,
каже, не стоїш і два шаги. Харьк. г.
Оц^палок, лка, ле.=Одупок.
Оц^піти, пію, еш, іл. Затвердіть.
Оцупок, пка, л і . Обрубокъ, бревно, по
ліно. Попроси оцупок березини на верете
на, а то й на оплінь. Г. Барв. 523.
Оцюдй, ка/?.= 0 сюди. Оцюди положиш.
Оцюдй лишень слухай. Слушай это. Ном.
Очй, ч&ти, с.—Оченя. Вх. Лем. 455.
Оч&й, нар. = Ачей. Очай би чи не
встала на Чорному морю бистрая хвиля,
очай би чи не повиривала якорі в турець
кої каторги. Чуб. V. 933.
Очйнка, ки, ж. Раст. ЕирЬгазіа оШсіпаїіз Ь. ЗЮЗО. І. 123.
Оч&патнся, паюся, ешся, гл. Придти
въ сознаніе. Поклали сторч головою в сніг,
і через кільки часу я (п’яний) очапався.
Грин. II. 178.
Очарувати, р^ю, еш, гл. Очаровать,
околдовать. Ти, дівчино, чаровниченька,
очарувала-сь моє личенько, очарувалх-сь
серце і душу. Чуб. У. 75.
Очевйдьки, очевидячки, нар. Оче
видно, явно, на глазахъ, предъ глазами.
Псі очевидьки їх поважали. Левиц. І. 385-.
Потомок перевертня очевидячки вертався
до свого роду. Левид. І. 161. Стережеться
він виявити свою тугу очевидячки. Чаще
съ предлогомъ у. Вони тебе у очевидьки
ошукують. К. ЧР. 301. (Вовки) іззіли у
очевидячки лошака. Рудч. Ск. І. 90. Не
приснилось, а в очевидячш явилось. К .Д Н .
230. Хористі, мов живе, усе те стало в
очевидячки. Мир. Пов. II. 84.
Очедйрини, рин, ж. л«к.=ПохрестиНИ. Мил. 27.
Очѳмѳріти, р ш , еш, гл. Одурѣть, прійти
в^безсоз нагельное состояніе. Вони на мене
папаш і хотіли вигнать; а тут ззаду
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кричать: „бережись, бо вдарить тебе кіл
ком!— я гі очемерів і не знаю як повернувсь,
та й ударив її. Екатериносл. у.
Очѳнько, ка, с. Ум. отъ око. Ч?б. У.
2, 246.
Очбньпати, паю, еш, гл. Выздоровѣть,
подняться послѣ болѣнни. Цілу весну мене
теплим молоком напували, поки я трохи
оченьпала. МВ. (О. 1862. III. 42).
Оченй, нйти, с. Глазокъ. Вміла мати
брови дати, карі оченята, та не вміла на
сім світі щастя-долі дати. Шевч. Ум.
Оченятко.
Очбпа, пи, ж. Крюкъ, багоръ, которымъ притлгиваютъ въ берегу плоть. Вх.
Зн. 45.
Очѳпйти, ся. См. Очепляти, ся.
О чепіритися, рюся, рншея, м. Схва
титься, уціниться. Так він, як поплив би
чок, очепірився йому за хвіст і поплив з
гм. Грин. І. 44. Нахилив вишню, очепі
рився та їсть. Харьк. у.
Очеплйти, плйю, еш, сов. в. ОЧѲПЙтя, плю, пиш, гл. Обвѣшивать, обвісить
кругомъ чего ткань, надіть— напр, юбку
и пр. Василина очепила плахту шовком
ткану. Мкр. Н. 24.
Очѳплйтися. плйю ся, ешся, сов. в.
очепйтися, плю ся, пишся, гл. Ц іплять
ся, уціпиться, заціпиться, пристать, при
вязаться. Мил. 21. Вона (відьма) давай
на його сідать... Очепиться за його, то
він і таска її. Драг. 71. А діти як вче
пились за шию мені, то й не вступають
ся. МВ. І. Як вчепився я жити у пана,
то й живу вже сьомий рік. (Міус. окр.).
Як очепиться який біс, гцо на врун і кінь
ходе, то заграбує коня. НВольт, у.
Очепурйти, рн>, рйш, гл. Очистить,
привести въ порядокъ. Очепурити двір.
Рк. Левиц.
Очервйвіти, вію, еш, гл. І) Очерви
віть. 2) Опротивіть, надоѣсть
Очѳрбдити, дж у, диш, гл. Остепенить,
удержать. Оже не очередиш (сина), що хоч
йому роби, а не очередиш. Кобел. у.
Очербмха, хи, ас— Ч ерем уха. Мет.
Очѳрбт, ту, м. Камыпгь. Бодай тая
річка очеретом заросла. Чуб. III. 123. Чорт
сидить в очереті та полохає жабів. Чуб.
І. 106. Ум. Очеретёць.
Очеретина, ни, ж. Стебель камыша.
Бігли три дівчини, вирвали три очерети
ни. Чуб. І. 127. Щоб тебе очеретиною змі
ряли! Пожеланіе смерти (отъ обычая м і 
рять мертвеца камышиною). Мил. 168. Ум.
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Очеретинка— Очортіти.

Очеретйнка, очеретйночка. Прямесенька як
очеретиночка. О. 1862. IV. 71.
Очѳрѳтйнка, ки, ж. 1) Ум. отъ оче
ретина. 2) Трубка изъ -камыша.
Очерѳтувйтий, а, е. Поросшій камышемъ. Очеретуватий степ.
Очѳрбтяний, а, ѳ. Камышовый. Котл.
Ен. У. 8. Очеретяний басок. См. Басок.
Очеретянйк, к&, м. Чертъ, живущій
въ тростникѣ.
Очеретйнка, ки, ж. ІІтица: Вііѵіа агипЙіпасса. Вх. Пч. II. 14.
Очеркн^ти. и^, нбш, гл. =Обчѳркнути Держи мак у правій руці, обсип себе
і оче2 >кни ним себе округи там, де станеш.
Чуб. І. 85.
Очеркн^тися, н^ся, нбшся, гл. 1 ) =
Обчеркнутися. Грия. І. 69. 2) Черкнуть
ся, задѣть. Як скочив я через тин. та й
не очеркнувся. Ни.
Очернйти, ню, нйш, гг.—Обчернити.
О черт, т у , м. Кругь. Очертом, бчертою*
Кругомъ, въ кружекъ. Очертом сідали, сріб
ло й злато па три части паювали. Дума.
Очертами сідали, пили да гуляли. Макс.
СІчечко, ка, с. Ум. отъ око. Мил. 185.
Очикн^тися, н^ся, нбшся, гл. Очнуть
ся. Ластівочко-перепілочко, підлетіла під
оконечко: очикнися, господинечко! Коровочки
потелилися. Мет. 341.
Очиншув&тися, шуіося, ешся, гл. По
селиться на чьей-либо землѣ на чиншевомъ правѣ. Очиншувалисъ— тепер день і
ніч кленуть свій дурний розум. О. 1862.
IV. 105.
Очистити, ся. См. Очищати, ся.
Очйська, очйськ, с. мн. У в. отъ. очі. Ті
очиська чорні, ті бровища аж сині. Левиц.
І. 441.
Очиток, тку, ле. а также ми. очитки.
Раст. Вейиш асге. Ь. ЗЮЗО. І. 173, 136.
Очйці, очйць,с.Ум. отъ очі. Глазки. Ран
ня пташка зубці теребить, а пізня очиці
жмурить. Ном. № 11309. Орисі аж очиці
блищать. Св. Л . 40, 41.
Очшц&ти, щ&ю, еш, сов. в. очйстити,
щу, стиш, гл. Вычищать, вычистить. Очи
щаєш ти, водо явленная, новорожденного од
позору. Чуб. І. 132.
Очищйтися, щ&юся, ешся, сов. в. очгі*
ститися, щуся, стишся, гл. Очищаться,
очиститься. Жоден із прокаженнних не очи
стився. Св. Л. IV. 27.
Очищбння, ня, с. Очищеніе. Ном. Єв .
Мр. ,1, 44. ,
Очі, См. Око.

Очікувати, кую, еш, гл. Поджидать,
ожидать. Пішов той, а решта сидимо, очі
куємо. Св. Л. 222. Першого торгу не ки
дайсь, а другого не очікуй. Ном. № 10520.
Очіпок, пка, м. Головной уборъ за
мужней женщины—вродѣ чепчика. Чуб. V
11. 424. КС. 1893. V. 283. Знаю, що I
Хіврг нема очіпка. Ном- Л» 6538. Ум.
Очіпочок. Мил. 195.
(Ічко, ка, с. 1) Ум. отъ око. Там то
очка як терночок. Чуб. V. 217. 2) Отверстіе въ ульѣ для пролета пчелъ. Не стром
ляй палічки в очко, бо пчола вкусить. Васильк. у. 3) Петля въ сѣти (Браун. 9) в
вообще въ вязаньи. 4) Часть начйння. (См.)
МУЕ. III. 18, 19. 5) Значекъ на картѣ
6) Квадраті, на шахматной доскѣ. Канев. у
7) Камешекъ въ перстнѣ. Мил. 6, 10о.
Ой дав мені Іван перстгнь із трьома очка
ми. Грин. III. 70. 8)—волбве, рйб’яче. Пти
ца Вуіѵіа пізогіа. Вх. 11ч. И. 14. 9) мн.
бчки. Растеніе: Пастушья сумка, Сарзеііа
Ьигза разіогіз. Мнж. 88. 10). Очка жабйні.
Растеніе: Муозоііз іпіегшесііа. Вх. Пч. І.
11. См. Вічко. 11) Очко волбве. Раст. Іпи1а заіісіпа. Лв. 99.
Очково, вого, с. Подать съ улья.
Очковий , й, ё. Очковый.
Очкувбти, к^ю, еш, гл. Прививать
щиткоііъ, глазкомъ.
Очк^р, рй, м. 1) Шнурокъ, вдѣваемый
въ штаны для ихъ поддержанія, гашникъ.
Чуб. VII. 46. КС. 1893. V. 279. Штани
на йому без очкура й матні. Стор. М.
Пр. 169. З переляку очкур луснув. Ном,
Били мене скілько влізло— очкур перервали.
Чуб. 2) У мѣщанъ: презрительное названіе крестьянина. Міщанин узиває селяни
на—очкур, чубрій, а селянин міщанина—
салогуб. О. 1862. VIII. 32.
Очкурнйк, кй, л<.=Очкурня. Шух.
I. 153.
Очкурнй, ні, ж. Верхній край шароваръ, зашитый широкимъ рубцемъ такъ,
что въ него втягивается очкур. Чуб. VII.
416 Драг. 68. Штани... з очкурнею. Грин.
II. 289.
Очмйна, ни, об. Одурѣвшій, ошалѣвшій человѣкъ. Куди ти, очмано, лізеш?
Цом. Л? 2799.
Очманіти, нію, еш, гл. Очумѣть. Чи
він очманів, чи що з ним діється. Полт. у.
Очній, я, є. Глазной.
Очортіти, тію, еш, гл. Надоѣсть, опро
тиветь. ЗОЮР. І. 164. Уже мені очорті9

Оч уватиея—Ош ийок.
красти,

піду лучче хазяйнувати. Рудч.

Ск. 1- І92*

О чувйтися, вйюся, ешся, гл. Отзыватъ-

сп чувствоваться. За молодих літ нічого й
боліло, а на старість усе вчувається.
Влсильк. д .
Очузкілии, а, е. Сдѣлавшшся чужимъ.
Знайшов тоЛиз ѵіѵепді 3 вчужілими земля
ками. К. ХИ. 26.
Очузкіти, ж ію , еш, гл. Сдѣлаться чуІ К И М 'Ь -

О чум атися, м аю ся, еш ся, гл. Прійти
ьъ себя, очнуться. Очумався вже в хаті.
Ми}). ХРВ. 54.
Очунювати, нюю, еш, сов. в. оч ун я
ти, няю, еш, гл. Приходить, прійти въ
себя, оправиться, выздоровѣть. Г. Барв.
195. Як поїм я його (молока), то здаєть
ся зараз і очуняю. Рудч. Ск. I. 133. Оце
трохи очуняв, а то було так придавило,
то трохи не вмер,— гюбиляче молоко п'ю.
Верхнеднѣпр. у. Сивилла трохи очгуняла.
Котл. Ен. III. 15.
Очутися, ч^ю ся, ешся, м .= О ч у ти ти ся 1. Вх. Зн. 45.
Оч^тити, ся См. Очучати, ся.
Очутіти, тію, еш, гл.~О чутитися 1.
Він і стрепенеться од того слова її і мов
очутіє, заговорить до неї. МВ. (О. 1862.
І. 97).
Очухатися, хаюся, ешся, гл. Обте
реться, стереться. Вх. Лем. 443.
Очухрйти, рйю, еш, гл.—Обчухрати.
Очучйти, чйю, еш, сов. в. очутйти,
чучу, тйш, гл. Приводить, привести въ
чувство. А бідна княпрйка сім рази зімлі
ла... баба не пильнує паню онучати. Гол.
1. 90. Хворий лежить як мертвий, а ста
ли терти, то й очутили його.
Очучйтися, чйюся, ешся, сов. в. о ч у 
т и т и с я , чуч^ся, тйшся, гл. 1) Приходить,
прійти въ чувство, очнуться. Не знаю,
Що у робити, як оживити губи її побілі
лі, як їй запомогти очутитись. Г. Барв.
637. 2) Обнаруживаться, обнаружиться,
проявляться, проявиться. Я вже тоді взнав,
як очутилось, де крадене. Новомосковск, у.
Провалилась у ставок... так мабуть через
місяць і очутилось: почали ноги крутити.
Пирят. у.
Ошйда, ди, ж. и Ошйдина, ни, ж.—
Пзкелест., Вх. Лем. 455.
Ошадіти, дію, еш, гл. О деревьяхъ:
Покрыться инеемъ, обмерзнуть. Желех.
Вх. Лем. 455.
Ошалапутити, пучу, тиш, гл. Одура

чить, обмануть. У Харькові тебе швидко
оишлапутять. Волч. у.
Ошалемоніти, нію, еш, гл.=О ш аліти. Ти оьиалемоніла, чи гцо, гцо таке вер
зеш. Лох вид. у.
Ош&лѳний,
а, е. Ошалѣлый, шальной.
£
0
Ошаліти, лію, еш, гл. Ошалѣть. Чуб.
І. 249. Ой хиба б я ошаліла, щоб я тебе
не любила? Чуб. У. 378.
Ошанувйння, ня, с. Почтеніе. Моє
вшанування, ясновельможний грапе! Рудч.
Ск. II. 203.
ОшанУтн, ну, нбш, гл. Охватить. Та
кий нас ошанув страх, що не знаю. Грин.
Изъ устъ.93.
ОшанУтися, нуся, нбшея, гл. Обма
нуться. Чи добре гцо купив?— Ба, де там—■
ошанувся. НВолын. у.
Ошанцювйти, цюю, еш, гл. Обнести,
укрѣпить окопами.
Ошанцювйтися, цююся, ешся, гл. Око
паться, засѣсть.
Ошйра, ри, об. Оборвышъ. Харьк. у.
Ошйрпаиѳць, ид я, лс. Оборванедъ.
Ошйрпати, паю, еш, гл.=Обшарпати.
Ошйтний, а, ѳ. Нарядный, хорошо
одѣтый. Дивітесь, люде добрі, який я зодягний та ошатний. Г. Барв. 346.
Ошйтно, нар. Нарядно. Хоч не ошат
но, та здатно. Ном. Л® 11251.
Ошахрйти, рйю, еш, гл.=0бш ахрати.
О. 1861. VI. 76. Мислить все когось вшахрать. О. 1861. VI. 75.
Ошахрувйти, рую, еш, гл. = 0 ш а
храти.
Ошварь, рю, лг.=Обаполокъ. Желех.
Ошелбст, сту, лс.=Ожѳлест. Вх. Уг .
256.
Ошембніти, нію, еш, гл. Лишиться со
знан ія. Мене як ударили, то я огиемонів.
Екатериносл.
ОшепУлити, лю, лиш , гл. Оглушить
ударомъ. Та він його дрюком як ошепулив—
то довгенько таки попослухав чмелів. Кіев. у.
Ошешблитвся, лю ся, лиш ся, гл. Обо
рваться и упасть съ высоты. Лохвиц. у.
Ошибйти, бйю, еш, гл. Страх ошибае
( к о г о ) . Дѣлается страшно (кому). О. 1862.
VII. 40. Страх мене оишбав, про таке ду
маючи. Г. Барв. 298.
Ошййник, ка, м. Подзатыльникъ. За
кожним ступнем брав по парі ошийників,
а тамтг два, гцо вели, дали и^е по одному,
що аж носом запоров у сінці. Св. Л. 298.
Ошййок, йка, м. 1) Шея сверху. ТТод.
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Ошимок— Оюн-

г. 2) Узкая часть мѣшка въ рыболовномъ
оаяѣ. Шух. I. 224.
Ошймок, мка, м. Кусокъ хлѣба. Н а
ламала ошимків. Лохвиц. у.
Оше^льно, пар. Обидно? Послали мене
Щ ) продавать, то я мисочку по 2 копій
ки и оддаю. Далі думаю: ошьульно буде по
дві, та й стала по 3 коп. продавать*
Лохвиц. у.
Ошмалйти, лю, лиш , гл.— Обшмалитй. Котя, Ен. III. 56.
Ошмарувйти, рУю, еш, гл.—Обшмарувати.
Ошморгйти. См. Ошморгувати.
Ошморгнути. См. Ошморгувати.
Ошмбргувати, гую , еш, сов. в. ошморг&ти, гйю, еш, одн. в. ошморгнути, гн ^ ,
нбш, гл. = Обшморгувати, обшморгати,
обшморгнути.
Ошмульг&ти, гйю, еш, м.=Обш моргати. Так він (мотузок) обшмулыав йоьо
молоде, ніжпе тіло. Левиц Нов. 236
Ошпйрити. См. Ошпарювати.
Ошпарювати, рюю, еш. сов. п. олшйрити, рю, риш, гл.=Обшпарювати, обшпа
рити.
Ошпбтити, чу, тиш , гл. Обезобразить.
Ошукйнѳць, нц я, м. Обманщикъ.
О ш укання, н я , ошуканство, ва, с.
Обмапъ, мошенничество. Не знала вона
бідна, гцо то воля була не милосердної ца
риці, а ошуканство дряпіжних єзуїтів.
бтор. МПр. 71.
Ошук&ти, ся. См. Ошукувати, ся.
Ошукйч, чй, м.-— Ошуканець.
Ошукувати, кую , еш, сов. в. ош ука
ти, кйю, еш, гл. Обманывать, обмануть.
Чуб. І. 170. Не йми віри запорожцям—
вони тебе у очевидьки ошукують. К. ЧР.
.301. Чи він продає, чи він купує, то все
не на користь собі, усяке його ошукає, аби
хто схотів. МВ. II. 21.

О ш укуватися, кую ся, ешся, сов. е.
ош укатися, кйюся, ешся, гл. Обманы
ваться, обмануться. Грин. III. 161. Хоч
і ошукаюся, та там, де всі люде. Ном.
№ 10774.
ОшУрка, ки, ж. Металл ическіе опилки.
Ошуста, ти, м. Обманщикъ, плуть.
Ощйда, ди, ж. І) Бережливость. 2) По
щада. К. ПС. 61.
Ощйдний, а, ѳ. Бережливый, эко
номный.
Ощадність, ности, ж. Бережливость.
Ощйдно, нар. Бережливо, экономно.
Ощйдок, дку, м. Остатокъ, остальное.
Обрубав скільки, гцеогцадок добрий. Мирг. у.
Д» ощадну. До тла, окончательно.
Ощадити. См. Ощажати.
Ощажйти, зк&ю, еш, сов. в. ощадити,
дж у, дйш, $л. І) Беречь, сберегать, сбе
речь. Хліб ,на Петрівку ощажай. Ном.
Л* • 464. 2) Щадить, пощадить, жалѣть.
Царь Наливай не ощадить і брата. К.
ЦН. 238. Мені оце казав кум, гцо у його
якийсь бїс випас ячмінь: не ощажають
один одною й ваші барвінчане. Лобод.
Ощенитися, нюся, нйшся, гл. О собакахъ: ощениться.
Ощѳп, пу, м. Срубъ. Роблять хату
або в ощеп, або в шули.
Ощбпина, ни, ж. Въ выведенной де
ревянной постройкѣ каждое изъ четырехъ
бревенъ, положенныхъ сверхъ стѣнъ и связанныхъ въ углахъ; на ощепинах утвержда
ются потолокъ и крыша. Чуб. УІІ. 378.
Ощѳпйти, плю, пйш, гл.— хату. Поло
жить ощепини. Рк. Левиц.
Ощіп,ощ6пу, лі.=О щ епини. Мирго^ у.
Слов. Д. Эварн.
Ощіпок, пка, м. Плоскій прѣсный
хлѣбъ. (Угор.). Вх. Зн. 45.
Онш, нй, м. Вьюеъ. Вертишься як
оюн в ополонці. Ном. № 3124.

ЧэУе)^

XI
Ш бородки, ків, м. мн. 1) У стари-вовъ: складки отвисшей кожи подъ подборОдкомъ. 2) Монисты у индюка на шеѣ.
Ш ва, ви, ж. 1) Пава, самка павлина,
Раѵо. Похожае як пава. Ном. № 2483.
2) Перья павлина. Люде у файних кресанях з павами. Гн. ТІ. 72. Ум. Пйвонька,
лавочка.
Лавйдло, ла, с. Родъ густого варенья
изъ растертыхъ ягодъ или яблокъ.
Павйний, а, ѳ. Павлиній. Тоді л, ма
ти, прийду до вас, як павине пір'я на спід
потоне. Чуб. V. 881.
Павйч, чй, м. 1) Павлинъ - самецъ.
Тучку з ручкою зчепивши, мов павич і пава,
йшли із иеркви молодії, роду честь і агава.
Мкр. Н. 2) мн. Родъ вышивки на жен
ской сорочкѣ. Чуб. VII. 427.
Павичбвий, а, в. Относящейся къ
павлину.
П авичка, ки, ж. Самка павлина. См»
Пава. Впрягла в ґринджолята павичку.
Котл. Ен.
Ш відь, воді, ж. Половодье. Левч. 137.
Швіко, ка, с. Вѣко глаза. Вх. Лем.
445.
Павічййка, ки, зк\=Давіко. Вх. Уг.
257.
Швкати, вчу, чѳш, %л. О перепелѣ:
кричать. Вх. Лем. 446. См. Підпідьомкати.
Швлик, ка, м. 1) Улитка садовая,
Неііх. Павлику-равлику, вистав ріжки на
чотгірі стежки. 2) Кружка глиняная.
Лохв. у. 3) Обувь изъ цѣльнаго куска
кожи (б. ч. свиной), загнутаго въ видѣ
<&тмака или туфли. Вас. 162.
Павбвий, а, ѳ. Павлиній. Із столика
вере да вінок плете, павовий вінок, чистий
барвінок. Чуб. III. 302.
Пйволоч, чі, ж .=В олока 1* Найшов

він постоли золоті і срібні паволочі. Чуб.
II. 97. Ум. Паволоченька.
Швонька, ки, ж. Ум. отъ пава.
Шворожка, ки, ж. Насѣк. СоссіпеПд,
божья коровка. Вх. Лем. 445. См. Сонечко.
Швороз, ва, м. У вьющихся растеній:
прицѣна. Угор.
Швочка, ки, ж. Ум. отъ пава.
Павпрйця, ці, ж. Желѣзная пластин
ка съ четырехугольпымъ отверстіемъ по
ерединѣ; она вставляется въ нижнюю
часть верхняго мельничнаго жернова; въ
отверсгіе входить конецъ веретена шес
терни. Черниг. у.
Д ав^к, кй, м. 1) Паукъ, АгасЬпеа.—
волоський. Тарантулъ. Вх. Пч. I. 7, 16.
2 ) = Павич. Черниг. у. 3)— летючий. Ба
бочка мертвая голова. Драг. 12. Ум. Па

вучок.
Лавукбвий, а, ѳ. Пауковый.
Л ав^н , нй, м. 1 )= Д а в и ч . Вх. Зн. 4(5.
2) Павлиное перо. Шух. I. 128.
Лав^р, ра, л*.=Давич. Вх. Лем. 446.
Лавуриця, ці, ж. = Павичка. Вх.
Лем. 446.
Павурка, ки, ж. = Лавуриця = Па
вичка. Вх. Лем. 446.
Павутйна, ни, ж. Паутина. Чуб. V
819.
Павутйння, ня, с. сяб— Даутина. На
бабине літо павутиння літа.
Лавутйця, ці, ж. Раст. Сопѵоіѵиіиз
агѵепзіз. Вх. Пч. 1. 9.
Лавучйна, ни, ж. — Давутида. Гн..
I. 99.
Павучбк, чкй, м. 1) Ум. отъ павук.
2) мн. Раст. Мі§е11а йатазсепа. Вх. Пй’.
II. 33.
Пав’йний, а, ѳ=Давовий. Гол. Од.
73. Звіяли вінець, вінець пав'яний, звіяли
його в тихий Дунаець. Чуб. III. 302.
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Пагілля—Пажера.

П йгілля, ля, с. Тоненькія вѣточки.
Л&ГІН, гону, ИІ. ІДобѢгЬ, ростокъ, отпрыскъ. Ум. Пагонёць, пагінчин. Од доброго
каріня добрий і пагонець обійде. Ном.
Ш гн істки , мн. Родъ растенія. КС.
1893. VII 80
Ш гність, ностя, ѵ. Ноготь. О. 1861. XI.
Св. 62. Добра ні на шгність. Св. Л. 281.
ЇІаговіння, ня, с.= П агон н я.
Пагонбць, нцй, м. Ум. отъ пагін.
Пагбння, н я, с. Соб. отъ пагін.
Пагорок, рку,
ІІригорокъ. Стоїть
панна на пагурку в червонім каптурку.
Ном. № 163, стр 295.
Ш губа, би, ж. 1) Пагуба,- гибель.
Од пагуби тебе хранить, гцедротачи він
ч а є К. Исал. 232. 2) Губитель. Кіякай,
сповідайся ти, пагубо!—каже свяіценник
(розбійникові). Гн. II. 143.
Пад, п іду, м. 1) Низкое мѣсто? За
кувала зозутна в саду на паду. Мил. 137.
2) мн. Террасы. Херс. г.
Ш далѳць, льця, м. — Веретільник,
Апдиіз їгадіїіз. Вх. Ич. І. 16.
Ш д ал и ц я, ді, ж. 1) Оснпавшіеся
плоды, высыпавшееся зерно. 2) Раетеніе,
выросшее изъ падалиці 1.- 3) Родъ ужа?
гадюка? Чуб. 1. 65.
Ш далиш ний, а, е, п&далишній, я, е.
1) Выросшій изъ высыпавшагося зерна
или сѣмени. Падалиишє жито. 2) Неза
коннорожденный. Андрій з падалшиних.
Харьк. г.
Ш дальни к, ка, и.—Падалець. Вх.
Пч. II. 16.
Падалю к, ка, .м.=Падалець. Вх. Ич.
II. 16.
Ш данн я, ня, с. Паданіе; паденіе. Па
дання і вставання. Св. Л. II. 34.
Ш дати, даю, еш, гл. 1) Падать.
2) Опадать; выпадать. Казав єси, листоньто не будеш падати. Лукаш. Пада
ють у скотини зуби. Грип. І. 16. 3) () перьяхъ, о шерсти: падать, линять. 4) О скотѣ: падать, дохнуть отъ заразы. Як став
у нас скот шдать, дак нехай Бог милує,
як здорово падав. Грин. І. 98. 5) Ухажи
вать. А коло дитини г так г пада, ніби
мати. Шевч. 6) Ні сіло, ні пйло. Ни съ
того, ни съ сего. Н і сіло, ні пало, дай,
бабо, сала. Ном.
Пбдатися, даюся, ешся, гд.=П адати 5.
Дуже любила надаться коло нас. Сим. 231.
Ш датоньки, гл. Ум. отъ падати. Ой
ти казав, кленовий листоньку, гцо не бу
деш падатоньки. Нп.

Ш дворок, рку, ч. Усадьба въ пред,
мѣстьѣ города. Ворон, г.
Дадйволос, са, м. Раст.:а) Е^иізе^ц^ї^
агѵепзе. Шух. I. 20; б) Г^иізеіит ьііѵдІісит. ІПух. І. 21.
П&днна, ни, ж. Падь, небольшая круг,
лая долина.
П адйстяй, 6, 6.? Падиста річка.
П адйчій, ч ія, м. Водопадъ. Мнж. 188.
Падіж, лей, м. Падежъ. Падіж на ове
чок. Харьк. у.
Ш д іл , долу, м. Долина, юдоль.
Ш дкати(ся), каю(ся), еш(ся), гл. Хло
потать, ухаживать, заботиться, печься о
комъ изъ любви къ нему. М ати падкав
за дочкою. Рк. Левиц. Падкається хазяїн
коло коней, бо любе коні. Рк. Левиц. Чою
се ви, Катре, так падкаетесъ без спочин
ку? МВ. (О. 1862. III, 62).
П адковитий, а, е. Усердный, ревност
ный. Падковитий до худоби, до хазяйства.
Рк. Левиц.
П адкувйти, к^ю , еш, и . 1)=П адкатн. Падкув коло хазяйства. Рк. Левиц.
2) Жаловаться, горевать. Приходить ци
ган, як возьме шдкувати: що ж пан мені
скаже? ѵю ти мені наробив? Гн. І. 103.
Падкувйтися, к^ю ся, ешся, гл.—за
ким. Заботиться о комъ. Дід шдкується
за унуком. Рк Левиц.
Ш дло, ла,с. 1) Падаль. 2) Вранное слово.
Падлюка, ки, ж. 1) У в. отъ падло.
2) м. Подлецъ. А який він чоловік?—Ат,
падлюки шматок. Зміє в. у.
Падлібчний, а, е. Подлый, испорчен
ный. От падлючні діти: понехтували
хлоп'я,—як побили! Зміев. у.
Падолист, ту и та, лс.=Листопад 2.
Ш донько, ка, м. Судьба (несчаст
ная). Желех.
Падчѳренй, нйти, с. Ребенокъ падче
рица. Щоб мені молодій конопель не брать
і білих ручок не драть на чужії діти, н&
падчеренята. Чуб. III. 192.
Лйдчерка, падчірка, ки, ж. Падче
рица. Да не жаль мені тег падчерки. Чуо.
III. 486.
Ладь, ді, ж. 1)= Д адииа. 2) Падежъскота. Черк. у. 3) Медвяная роса, причи
няющая болѣзнь колосьевъ. Балт. у. Ц0*?'
пала (шкодлива на хліб роса). Ном. -V б8о.
4) На мёне падь пйла. На меня стихъ нашелъ. У всіх дружечок плетена коса, а ***
мене така падь пала, що я свою косу р°3'
чесала. Лукаш. 167.
Ш жѳра, ри, об. Обжора. Я к добрий»

Пажерливий—ІІакілля.
)л£іпь і другому тієї калити, а як та^хавий та паж ера , то і сам ззість,
кМ!' Я не даст'- Уман. у.
" ш ясерлявий, а, Ѳ. Обжорливый.
* сказано, худобина пажирлива. О. 1861.
Я’ щ ягила, л я, яс. ? Вишептати (уроки)...
,
од пажил. Мнж. 152. Прибудь
і моїй корові.. в жили і в цажцли.
Гдоя. И - 31* п
м
Дав, ву, м- " азъ* Мнж. 1о8.
щ ватя, ваю. еш, гл. - коло кого. ВозитьСл гъ
^ чѣмъ, кѣмъ, хлопотать, заботиться
х
по
чемъ, комъ, досматривать что, оеречь Чо>АОвік і батько лежать хворі, а ти все коло
їх пазаеги- Волч. у.
Даядеристий, а, в. Растрескавшійсл;
щепистый. Вх. Лем. 446.
Дйздерити, рю, риш, и . 1) Очищать
отъ кострики. Вх. Зн 46 Фр. Пр. 178.
2) Разбивать въ щепки, разрывать въ
мочки. Вх Лем. 440.
Павдбрник, ка, м. Октябрь.
Швдір, ра, ли Содранное лыко или
кострика.
Лавдір’я, р’я, с. Кострика. Вх. Зн. 46.
Црядівце чесала... паэдір'я відпадуе. МУЕ.
III. 51.
Дазин&ти, нйю, еш, гі . = Л азити. Вх.
Зн. 46.
Д&вйти, ею, виш, гл.—Павати. Пазь
те! Шух. I. 32.
Паэовнтяй, а, ѳ. Заботливый, хлопот
ливый, старательный. До всього прикидлива
і тзовита така. Г. Барв. 526.
Д&8ІЛКИ, П&80ЛКИ, ків, м. мн. Зола,
выбрасываемая послѣ бученья. Мирг. у.
Василева мати саме пазолки з хати ви
носила та й дивиться, де б той попіл ви
кинути. Г. Барв. 382.
ЇЇазолйна, ни. ж .= П ѳ ч и н а . Вх. Лем.
446.
Л&80ПКИ См. П&8ІЛКИ.
Шзорь, пйзурь, ря, м. 1) Коготь. Кіт
думав, що то мит,— як ухопиться за хвіст
Д урями, рудч. Ск. І. 23. 2) Ноготь.
Гн. І. 79.
Д&вуха, хи, ж. 1) Пазуха. Не грій
к д т у в пазусі, бо вкусить. Посл. А воно,
Як янюлятко, нічого не знав, маленькими
Ручицями пазухи шукає. Шевч. 74. 2) См.
І* * * 1®* сокира. Шух. І. 175, 176. 3) На
о?льшой лодкѣ, называемой дуб - помѣще1е для пассажировъ и груза. Вас. 151.
м- Пйзушка. Нарвали повнісінькі пазушки
пав
«»Р*ів. Левиц.
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Ш зуш йиа, ни, ж. 1) Удареніе на
1-мъ слогѣ. Разрѣзъ пазушный въ сорочкѣ. Гол. Од. 43. 2) Удареніе на 3-мъ слогѣ=Пазуха 1. Заложи ручину за пазушину, одірви од серденька злую гадину. Чуб.
V. 420.
Ш зуш ш я, ш я, с. Пазуха, мѣсто за
пазухой. Буде й голому поза пазушшю.
Ном. № 7664.
Лай, пйю, м. I) Пай, доля, часть. В и 
літайте, сірі птахи, на базарь до паю.
Шевч. 2) Счастье, удача. Куди не кидавсь,
так ні: нема паю. Лебед. у. Ум. Пайбк.
Котл. Ен. V. 47.
ПайдА, дй, ж. 1) Приношеніе, благо
дарность. А попові у піст саме, значить,
пайда йшла Харьк. г. 2) Удача. Як нема
пайди, то й з хати не йди. Волч. у.
Л айд йти, дйть, гл. безл. Везти, уда
ваться. Ном. Л; 375. Такому господареві
пайдитиме у господарстві. Ном. Л? 13414,
Йому не пайдить на коні, а на воли пайдить найбільш. Кіев. у.
ДАйка, ки, ж. Паекъ, часть. Я ті
шкури не зіпсую, свою пайку відбатую.
Чуб. V. 1173. Як зароде Бог гліба, то й
ваша пайка буде, хоч і не орали-сте. Ка
менец. у.
ПаймАтка, ки, ж = Д а н і -матка.
Д аймат^ся, сі, ж. Ласк, отъ пайматка. Такої б ради, пайматусю, ми і згадати
не могли. Котл. Ен. И. 29.
ЛаймАтчин, на, не —Л анім атчин. В
пайматчину одігся бронь. Котл. Ен. VI. 74.
Пайбк, йкА, м. Ум. отъ пай.
ЛАйстра, ри, де.=Вибійк&. КС. 1893.
XII. 447.
Лайстрбвий, а, е —Вибійчаний. Ш та
ни пайстрові. О. 1861. X. ЗО.
Пак.* Частица, вставляемая въ рѣчь
въ значеній отчасти подобномъ русскому
„бишь". Як пак його звуть? А де ж Ган
на, Катерино? Я пак г байдуже. Шевч.
117. Я пак і забув те зробити, що ви
мені казали. Кобел. у Оттак пак! Ігце
що вигадай! Ком. II. 3.
ЛАкати, каю, еш, гл. Курить. Пакав
люльку. Вх. Зн. 46.
ПакѳлАт, та, м. Родъ головного женскаго убора. Дали ми тя (молоду), дали
в той перловой парті, тепер тя найдеме
в білім пакелаті. У гор. Гол. IV. 441.
ПАкіл, кола, м. Колышекъ, колъ. Вас.
147. Пакіл щось у житі забило, як орам>
чи що,— так я оце й косу зломив. Кобел. у.
ПАкілля, л я , с. соб. Колья. Німота
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Иакінь—Паленная.

поморилась після до}юш, поприпиняла до
пакілля коней і лягла спать. Драг. 422.
Ш к ін ь, коня, м. Плохой конь, кляча
(въ сказкѣ). Рудч. Ск. II. 1(5.
Ш кісл и ви й , а, е. Пакостный. НВолын. у.
Лйкісний, а, ѳ = П ак ісл и в и й .
Ш к ість, кости, ж. Пакость. Алв. 24.
Чорте, де йдеш?—Болота палити.— ІІе бу
де горіти!— Добре мені пакість зробити,
Ном. № 3120.
Ш клѳн , ну, м. Раст. Асег сашрезіге Ь.
ЗЮЗО. І. 101).
ПаклУн, нй, м. Раст. Теисгіиш роїі•игп Ь. ЗЮЗО. І. 138.
Ш к н у тн , ну, нѳш, гл. одн. в. отъ пакати Тільки раї собі пакнув (люльки). Рудан. І. 79.
Яакосн, сів, м. мн. V Стара за білі пакоси вхопилась. К. МБ. III 260.
Ш косний, а, ѳ—П акісний.
Ш косник, ка, ле. Накостникъ. К. ЧР.
245.
Дйкта, тів, мн. Договоръ, условіе. їздили козаки дякувати Богу за свою велику
побіду над ляхами та за вимушені в ля
хів пакта. К. Кр. 12.
Пакувйти, к у » , еш, гл. Укладывать,
упаковывать.
П акувйтися, кую ся, ешся, гл. Укла
дываться, упаковываться.
П акунок, нку, м. 1)Тюкъ. 2) Дорожныя вещи, дорожные узлы и пр. Ці га низ
ка жидів провожала нас через річку, си гоміць переносячи наші пакунки Г. Барв. 28.
Д акут, та, м. ІІупекъ, связка. Миж.
188.
Паламарёнко, ка, м. Сынъ пономаря.
Паламарів, рбва, ве. Принадлежащій
повомарю.
П аламарівна, ни, ж. Дочь пономаря.
Даламйрка, ки, ж. Жена пономаря.
Скажу Гальці й титарівні, скажу й па
ламарці. Чуб. III. # 179.
Паламйрня. ні, ж. Особое отдѣленіе,
помѣщеніе для пономаря.
Паламарський, а, в. ІІономарскій.
Паламйрчин, на, не. Принадлежащій
женѣ пономаря. Дивлюсь на племінників
паламарчиних. О. 1862. V. 53.
П аламарчук, кй, м. Молодой поно
марь. Св. Л. 37.
Даламйрь, рй, м. Пономарь.
Паламарювйти, рюю, еш, гл. Быть
пономаремъ. Ном. Л? 9694 Сим. 174.
Палйнка, ки, ж'. 1) Небольшое укрѣп-

леніе, обнесенное частоколомъ. Рудч. Цц
252. ГІот. III. 15. 2) У запорожцеві. Цод;
ковое укрѣпленіе, мѣсто пребыванія Под.
ковника съ другими должностными лица
ми полка, а также и округъ полковой.
Рудч. ЧП. 252. Ходімо у паланку до війі
ськового судді,— нехай він нас розсудить.
Стор. І. 32. 3) Печь въ косарскомъ та
борі.
Д алйння, ня, с. Пылаеіе. На вдержу
в серці полум'я-патння. К. МВ. XI. 146.
Далйта, ти, ж. Палата, дпорецъ, барскій домъ. Нащо батько, мати, високі па
лати, коли нема серця з серцем розмовлять.
Шевч.
Палйти, лйю, еш, гл. 1) Пылать. Круг
неї полум'я палало. Котл. Ен. І. 38. Восковая свічка цілу ніч палала. Грин. III. 690.
Лютим огнем, яростію палають без міри.
Чуб. У. 448. 2) Пылать, страстно рвать
ся. Він палає продати воли, а тут купця
нема. Волч. у. 3) Очищать ошелушешюе
зерпо (проса, ячменя, гречи) отъ шелухи
или зерна подсолнечника отъ пустыхъ и
пр. встряхивая ихъ особымъ образомъ въ
корытцѣ, отчего легкія части отдѣляются
въ верхній слой и отлетаютъ. Черниг. у.
См. Опалатн.
П алахкотіти, чу, тиш, гл. 1) Горѣть,
вспыхивая. Свічка палахкотить. НВолып. у.
2) Пышать, обдавать жаромъ, пылать. Дитина така гаряча, так і палахкотить
від неї. НВольш. у. Най погляну на ті
личка, що палахкотять. Рудап. І. 19.
П алахн ути , ну, нбш, гл. Вспыхнуть
Іван палахнув наче та поломінь. Федьк.
Віхтем піднялося полум'я вгору,— палах
нуло на всю хату. Мир. Пов. І. 115.
Далйц, ду, м. Дворецъ. Чуб. II. 57.
Прийшла туди, у па.іац царський. Рудч.
Ск. II. 50.
Палйш, шй, м. ІІалашъ. О. 1862. X. 2.
В правій руці палаш держе. Гол. І. 99.
Палашем посік тою змія. Чуб. II. 179
Палгй, гй,
Плита. У гор.
Далговйтий, а, ѳ. Слоистый, плитооб
разный. Угор.
Дйлбний, а, ѳ. 1) Жженый, горѣлыи,
сожженный. Через тиждень і не пізнаєш
паленою степу,— як рута зеленіє. Греб. 401.
2) Вспыльчивый; гнѣвный. Запримітивши,
гцо Грицъко палений, мерщі висунула борщ
з печі і постановила коло йою. Мир. Пов.
І. 160.
П алѳийна, ни, ж. Выжженное мѣсто.
П аленйця, хц, ж. 1)= П алѳн и н а. Вх.

Паленка— Палубчастий.
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2) Печеная *прѣсная лепешка. П алй х в іс т , х в о с т а , м. Пт. = Горих в іс т . Вх. Пч. II. 12.
Г п р . 137.
Ш диця, ці, ж. Палица, палка. Шух*
Ш леи*8’ м . ж- Водка. Галиц. Жеби
>
я не біяв, паленку не піяв. Гол. II. 222. І. 129. Таке корячкувате (дерево), що й
на палицю не вибереш. Рудч. Ск* II. 7„
Ум П а л е н о ч кв .
Далбння, ни, с. 1) Сожпганіе. 2)Вы- Ум. Палічка.
Палій, лій, лг. І) Поджигатель. Він
гаяіе. обжигапіе.( Шух. I. 261/
Далѳнчйрня, ні, ж. Винокурня. Желех.» палій, бо підпалив жида. Екатериносл. у.
2 ) = Палйкопа. ХС. І. 77.
Даленй, нйти, с .= Д а л я н и ч к а . Вх.
П алійка, ки. ж. Поджигательница,
0 46. Родъ овсянаго хлѣба. У ступні
Желех.
спіовче вовес, місит паленя і гст. Гн.. I. 7.
Ш л ін к а , ки, зи?.~Паленка. Вх. Уг.
См. Палянка 2.
257.
Руки, ноги гріти, палінки ся напи
Далетйця, ці, ж. Палица, палка. А я
собі на думці: ой коли б він палетицею не ши. Гол. Ум. Паліночка.
Паління, ня, с. Сжвганіе. Гн. II. 219,
вдарив- Конотоп, у. Не витече в його розуму таку палетиию зробити. Конотоп, у.
Паліночка, ки, ж. Ум. отъ палінка.
Палінчйрня, ні, ж. Винокурня. Вх.
Ш лець, льця, ж. 1) Палецъ. Ламай
собі білі руки, та не зломи пальця. Чуб. Уг. 257.
V. 265. 2) Зубецъ на зубчатомъ колесѣ,
Палінля, лі, ж. Горящая солома, уголья*
кулакъ въ колесѣ. Мик. 481. Ум. Пйльчик* Угор.
пйльчичрк. Ой кивали молодиці пальчиком
Ш літок, тку, ж. Хорошеє, благопріна мене. Чуб. V. 652. На пальчиках. На ятное урожаю лѣто. І гречки родять під
дыпочкахъ. Ой вийшла вельможна на паль паліток.г
чиках тихо. Чуб. V. 1071.
Палітра, ри, ж. Палитра. Кв. І. 127.
Палбчний, а, ѳ. О колесѣ: зубчатый
Ш лічка, ки, ж. Ум отъ палиця.
или съ кулаками. Мик. 481. Палеіине ко
Паліччя, чя, с. соб. Палки. Мнж. 169.
лесо. Міус. окр. Черни г. у.
Палія, л ії, ж.? У городі шевлія, а на
Шливо, ва, с. Топливо. О. 1861. X. гиевпії палія, а на палії ластівка звила
57. Нема палива%хоч замерзай у хаті. собі гніздечко. Грин. III. 534.
Подольск, г.
Ш лка, ки у Ж . 1) Палка. Варувався
Палйвода, ди, м. Сорвиголова. Ти кия, та палкою дістав. Ном. № 3967
знаєш, він який суціга, паливода і горщпз. 2) Шишка (на болотныхъ растсшяхъ)
Котл. Ен. 1. 8.
3) Стебель безъ колоса. Ум. Пйлочка.
Палйґа, ґи , ж. 1) Большая палка.
П алкйй, й. 6. 1) Горючій, удобосгара
Вх. Зн. 47. 2) Крыша въ шахтномъ хо- емый Березові дрова дуже палкі. 2) Вспыль
Дѣ. Вх. Зн. 46.
чивый, горячій. Палкий був чоловік наги
Палйкопа, пи, м День св. Пантелей піп, але й правда була. Каменец, у. 3) Пыл
мона (27 іюля). Маркев. 17.
ній. До роботи палка. Г. Барв. 424. Ум
Палкенький,
палкесеньний.
Палимбн, на, м. Большая палка. Мнж.
Ш лко, нар. 1) Горюче, жарко. Дрова
188. Гляди лишень, гадючий сину, щоб я
горять
палко. 2) Вспыльчиво. 3) Пылко.
тобі часом палимона не дав Староб. у.
Пйлочник,
ка, м. Раст. ТурЬа ап^и1 Далйевіт, та, м. = Паливода. Левч.
Біііоііа Ь. ЗЮЗО. І. 140.
ІО о.
Ш луб, ба, ж. = Палуба 1— 3. Ум
Далйти, лю, лиш, гл. 1) Жечь, соПалубёць.
®игать. Солому палять і зілля варять.
Ш луба, би. ж. 1) Повозочная крыша,
У ; V* 431. 2) Топить. Ой пали, мила,
повозка съ верхомъ. 2) Крыша улья По
*&мяніі груби. Чуб. У. 737. 3) Обжигать
дольск. г. 3) Крытый столикъ на базарѣ
ікирпичъ, глиняную посуду, известь). 4) Кудля продажи товаровъ. 4) Дуплистый пень.
£®ть* Люлечки палити. Грин. III. 652.
Вх. Лем. 446. 5) Пустота, впадина. Вх.
) Палить, стрѣлять. Як узяв джура та
Лем.
446. Ум. Палубна.
Узяв малий з пистолів палити. Мет. 401.
Палуббць, бцй, ж. Ум. отъ палуб.
^ ДалЙтися, люся, лишок, гл. 1) ЖечьПалубчйстий, а, ѳ. О возѣ: крытый.
) Горѣть. У грубі вже паттьея.
В із критий, палубчастий. МВ. II. 198.
446.

Палука—Пампух.

П а л у ка, к и , о « \= Л у к а . Викосили всі
палуки. Гол. IV. 208.

П а л у ст ѳ н ь , с т н я , м. Краюха. Хліба
палустенъ як іззім, дак і ні гадки на ці
лий день.
Ш л ь , л ю , м. См. С ап ін а. Шух. I. 176.
П ал ь к у в й т и , к ^ ю , еш , гл. Обозначать
колышками. Вх. Зн. 46.
П&льма. ми У ОН* Раст. Пальма. Морд.
Оп. 63. Не буде він у мов пальма, зеленіти.
К. Іов. 34.
Ш л ь м о в и й , а, ѳ. Пальмовый. Під
•пальмовим деревом. Левиц. Побрали віття
пальмове. Єв. І. XII. 13.
П ал ьов й ск о, н а , с. — П ал и в о . Вх.
Зн. 46.
Ш л ь о к , л ь к а, м 1 )= П а л е ц ь 2. ІПух.
І. 103. 2) См. Деркач. Шух. І. 166.
П ал ьбн к а, к и , ж .= П а л е н к а . Пальонки кубком підкрепився. Котл Ен V. 50.
П ал ьч йк, ка, м. Шести къ Вх Зн. 46.
Л альч& тка, к и , ж. Перчатка. Де се
ти найшов такі пальчатки? Сумск. у.
(Испорченное русское: перчатка?).
П ал ь ч ѳн й , н й т и , с. Пальчикъ. Взяв
ши за ручкуу цілувала малі палъченята
Мир. Иов. II. 86.
Ш л ь ч и к , ка, м. 1) У в. отъ п ал ец ь.
2) мн. Въ орнаментѣ при раскрашиваніи
посуды или печей: три короткій линіи рядомъ. Вас. 184. КоІЪ. I. 156. 3) мн Раст.
Оегапіит йуіѵаіісит. Вх. 11ч. I. 10.
П ал ю гй , гй . ж. У в; отъ п а л к а. Ой
не бий мене, мати, товстою палюгою. Нп
Спороли батогами, а за вислугу палюіами.
Г.-Арт (О* 1861. III. 85).
Ш лю х, ха, м 1) Паледъ. Ном. -V 9266.
2) Большой палецъ. Вх. Пч. I. 14. 3) Столбъ.
См. Струнна. Шух I. 192, 194. 4) Клочекх
пакли, оческа, который сжигаютъ прп га-'
даньѣ наканунѣ дня св. Андрея (29 ноября).
Вх. Зн. 46.
Ш л ю ч и й , а. е. Ж гучій. Палюча го
рілка. НВолын. у. Уже на коневі і хвіст
обгорів, такий то палючий той змій. Рудч.
Ск. II. 118. Терпіти... од літньої спеки
палючої.
Ш л я , лі, ж. 1) Свая. Ном. № 1232.
Поженуть чоловіка п'ятнадцять палі бить.
ЗОЮР. І 75. Посеред ставу вбито чотирі
палі товстеньких. Кв. 11. 85. Пйлю забивйти. Кромѣ прямого значеній: сильно вы
пивать, напиваться пьянымъ. Не за кож
ним разом таку палю забивали, хоча й на
сухо ніхто не виізджав. Св. Л. 60. 2) Колъ,
На пйлю вбивйтм. Сажать на колъ. 3) Дѣтсв.
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Палка. 4) Ударъ линейкой по рукѣ. Пйлі
дйти. Ударить линейкой по ладони.
Палй, лйти, с.=П аленя. Ум. Палятко.
Вх. Лем. 446.
Лалянйця, ці, ж. Родъ булки, хлѣбъ
изъ пшеничной муки, или изъ пшеничной
смѣшанной с ъ ’ другою. Чуб. VII. 444. Па
ляниця—хлібові сестриця. Ном. А» 12335.
Живе собі з молодицею та їсть кпиии з
паляницею. Рудч. Ск. І. 4. Ум. Паляничка.
Палянйчити, чу, чиш, гл. Печь паля
ниці? Встрѣчено въ слѣд. пословицѣ: Так
вже його піч спекла, так його паляничить
Ном. № 2131.
Палянйчка, ки, ж. Ум. отъ паля
ниця.
Палянйшннця, ці, ж. Женщина, пе
кущая и продающая паляниці. Піднялись
на місто йти бублейниці, палянишниці.
Кв. І. 132. Рішив стати під церквою біля
бублейниць, палянишниць і крамарів з ме
дяниками. О. 1862. IX. 64.
Пйлянка, ки, ж. 1)=Паленка. 2) Ма
ленькая лепешка изъ овсяной муки. Бх.
Л е '. 446. См. Паленя.
Паляр, ра, м. Винокуръ. Вх. Лем. 446.
Палйрня, ні, ж. Винокурня. Вх. Лем.
446.
Ш мѳги, гів, м. Облака. Волын. г.
Памнят&ти, тйю, еш, гл.- П а м ’ятати.
Памнят^щий, а, ѳ= П ам ’ятущий. Бог
памнітущий. Фр. Ир. 70.
Шмолодок, дка, ле.=Памолодь 1 Вх.
Зн. 46.
Пймолодь, ді, ж. 1) Молодые побѣги.
НВолын. у. 2) Молодое поколѣніе. Твій
рід і плід розмножиться на світі і памо
лодь кругом тебе ростиме. К. ІоВ. 13
Шмолоток, тку, м. Цвѣтная метелка,
цвѣторастеніе въ видѣ метелки, рапісиіа.
Ш м орозь, з і, м. Иней. Х ат и, вже
помазані й побіляні, сяли під памороззю
на сонці. Г. Барв. 122.
Шкорока, ки, ж. 1) Туманъ. Паморока гупала. Вх. Зн. 46. 2) Пймороки за
бити = Запаморочити. Г. Барв. 436. Ном.
№ 6509. Так мені памороки забила оця
товкотня,. гцо не тямлю, куди йти.
Шморочити, чу, чиш, гл. Омрачать,
помрачать.
Шморочка, ки, ж. == Мряка. Кремевч. у.
Пампах, ха, м. Родъ п ы ш к и — печеной
или вареной. Маркев. 152. Пливаеу якпам пух в олію. Ном. № 1720. Ум. П ам пуш ок.
Така пухната, мов пампушок. Гн. II 27.

Пампуха— Панахида.
Дамп^ха. хи, ж \= П а м п у х . Ум. Пампампушечка. Чуб. VII. 445. Пам"!Гк« печу™. Ном. X. 4656.
Дамула, ли, ж. Илъ, тина. Вх. Лем.
440. У*- Памулка.
Дамфйль, лй, м. 1) Родъ карточной
ы. Гуляли часто до півночі в ніска, в
пт V лови, в жгут, ’у памфиля, в візка
* в кепа. Котл. Ен. III. 9. 2) Трефовий
валетъ, старшая карта въ этой игрѣ.
Дам’ят&ння, ня, с. Память, воспоми
нав^' &а спомипкУ> на вічне пам'ятання.
К. ДзДам’ятйти, тбю, еш, гл. Помнить. То
дався мені гетьман Хмельницький гаразд
добре знати, буду його вовік пам'ятати.
Мет. 395. Хто в пір'я поростає, хай на
бідною пам'ятає. Ном. Л» 1457.
Пам’ятатися, т&юся, ешся, гл. Пом
н и ться. Добре довго пам'ятається, а зле
ще довше. Ном. А° 4433.
Шм’ятка, ки, ж. 1) Память, воспоминаніе. Приятелі їх садили тоді на па
м'ятку. Греб. 300. Н а тобі книжку на
пам'тку. Впйсти в пам’ятку. Запечатлѣться въ памяти. Вже гцо вона через те за
подіяла миру, тою не впало мені в пам'ят
ку. ЗОЮР. 11. 37. Се мені у пам’ятку. Это
мнѣ памятно. Більше всього в пам'ятку
мені, як уже піп приїхав ховать. Сим.
220. 2) ІІодарокъ на память. 3) Поми
нальная книжка.
Пам'яткий, &, 6. Памятливый. Пам'ят
кий хлопець: як прочита в книжці, то
зроду не забуде. Константиногр. у.
Пам’яткбвий, а, ѳ. Памятный. Дбти
пам’яткбвого. Побить, наказать такъ, что
бы помнилъ. Ох, треба тобі дати пам'ятшою, щоб ти не забував свою діла. Харьк.
Пам’ятлйвий, а, ѳ. 1)= Пам’яткий.
Чуб. V. 289. Хивря пам'ятлива, не забу
ла нічою. Мир. Нов. І. 132. Вже й виріс,
а такий тобі пам'ятливий що й Господи.
Левиц. І. 275. 2) Памятный, незабвенный.
Україно моя мила, краю пам'ятливий.
Чуб. V. 328.
Лам’ятнйй, &, ё—Пам ятковий. Дав
**м'ятного. Ном. № 5821.
Л&м’ятник, ка, м. ІІамятникъ. Левиц.
Пов. 134.
Лам’ят^щий, а, ѳ= П ам ’яткнй. Дай,
. ^е, гцоб дитина була бачуща, видюща
Пам'ятугца. Мил. 27.
ЛАм’ять, ти, ж. 1) Память. М ай ти
Ц’ Ма™ти пам ять в своїй головочці.
Ув- V. 349 . 2) Память, воспоминаніе.
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Квітчина пам'ять буде свята вовіки по
між нам и..К. (Хата, IX). 3) До пбм’яти
прийти. Прійти въ память, прійти въ се
бя. Тоді Олеся мов до пам'яти прийшла.
МВ. І. 47. 4) На пам’яті стйти. Припом
ниться. Тоді тобі усі діла на пам'яті
стануть. Чуб.
Пан, на, м. 1) Господинъ, баринъ, помѣщикъ. Коли б пан до плуга взявся, то б
і світа • одцурався. Ном. Папи б'ються,
а в мужиків чуби тріщать. Ном. Употре
бляется какъ титулъ при обраіценіи къ
кому-либо. Прибавляется при фамиліи,
имени, родственномъ названій, служебномъ
титулѣ и пр. изъ вѣжливоети, какъ рус
ское: господинъ, господа; множ, число,
оообенно когда слово употреблено въ видѣ обращенія, будетъ: панове. Ой обозветъся пан Хмельницький, отаман, батько Чи
гиринський. АД. II. 36. Ей, пане куме,
пане Хмельницький, пане писарю військо
вий! Нащо нам з тобою кролевські листи
удвох читати? АД. II. 4. Гей, пане Поточький! Чом у тебе й досі розум жіноць
кий? АД. II. 33. Ой одсунув та пан Нечаєнко кватирьку од ринку. АД. II. 71.
Ой ходімо, пане брате, на той кут по
малу! Мет. 85. Друзі, панове-молодій. АД.
І. 183. Правда, панове, полягла Кішки Самійла голова. АД І. 219. Пйне добрбдію!
Милостивый государь. Левч. 4) Съ притяжательнымъ мѣстоименіемъ иди существителъпымъ, ѵказывающимъ на принадлеж
ность женщивѣ, кромѣ прямаго значенія,
также: мужъ. АД. И. 5. Прилетіла пташ
ка, біля йою впала: такі очі, такі брови,
як у мою пана. Мет. 103. „МеласюҐ ка
же Черевань, „чи бачиш, що тут у нас
ді€їпься?и— Бачу, бачу, пишний мій пане!
К. ЧР. 49. Паном діло жити. Жить по
барски. Мірошник паном діло жив. Греб.
383. 2) Господь. Ой що ж мені пан Бог
дав? Чуб. У. 65. 3) Родъ игры. Ив. 16,
19, 38. Ум. Панбк, паночок, п&нонько.
Да нб джин, на, ж. Земельное наслѣдство. Вх. Зн. 46.
Пан&с, са, м. Игра въ жмурки. Ив.
52. І у панаса грати стала, Енея б тіль
ки уловить. Котл. Ен. I. 23.
Пан&хати, хаю, еш, гл. Разрывать,
разсѣкать. Черном.
Панахйда, ди, ж. Панихида. Прий
шли на гроби, аж пан-отецъ уже й там
і збіравтъся правити панахиду. Кв. І. 86.
Также то, что приносится на панихиду:
булки, паляниці, медъ, сахаръ. За упокой

ІІанахидник— Панна.
своєї бабусі панахиду одніс. Г. Барв. 508.
Панахиду поставила. Ном. № 8377. Ум.
Панахйдка. Та й нанят бабусенька собі панахидку. Чуб. V. 1130.
Л ан ахй дни к, ка, м. Слу.жаіцій панихи
ду. Оце канючить, паче панахидники в
проводи.
Ш н ва, ви, ж. 1) Сковюрода. Желех.
2) Солеваренная сковорода. Нх. Зн. 49.
ДанвА, вй, ж. соб. отъ пан. Понаїзди
ло до волости панви. Міус. <окр.
Д аненй, нйти, с. Барское дитя. Як
пани добрі, то її людям доібре, — та що
з того, що пани добрі? Які ще паненята
будуть! МВ. І. 37. А узяв я паненя, та й
не рівня моя. Грин. ІП. 685. Иногда упо
требляется въ томъ же значеній что и
підпанки. Не так пани, я к паненятка.
Ном. Л? Г238. Ум. Паненяткю.
П аникадило, ла, с. Паникадило, подвѣсняя церковная люстра.
Панйти, нйть, гл. безл. Нравится. Не
панйть. Не нравится. Шух. I. 83
П аяйтися, шося, нйш ся, и . Держать
себя по барски. Ой ну, мила, не панись,
да в оглоблі становись, бо дворянською ти
роду, не ходила ввозі зроду. Чуб V. 1074.
Д анйч, чА, .м. I) Бармчъ, барчукъ;
бѣлоручка. 2) Холостякъ. 3)Иносказ. чортъ.
4) Кручені паничі. Раст. Іроппеа. Ани. Ю8.
Ум. Панйчик, панйченько,панич6к.Грин. III. 15.
П аничівський, а, ѳ. Принадлежащей
баричу, холостому человѣку. Панич ви,
бачу, і чи не паничівські у' вас примхи.
МВ. (КС 1902. X. 149).
Д аничок, чкА, м. Ум. о>тъ панич.
ПАні, ні), ж. нескл. Баріыня, госпожа
Неначе пані превелика. Гліб>. Сама Череваниха була пані ввічлива. К.. ЧР. 39. При
фамиліи, родственномъ или служебномъ
титулѣ и нр. прибавляется изъ вѣжлииости, какъ русск.: госпожа Пані Ващбашева, гетьманова молодая! АД. 11.5. Съ притяж. мѣст. или сущестіштелънымъ, указываюіцимъ па принадлежность мужчинѣ,
кромѣ прямаго значенія, также: жена.
Приїхала в своїм ридвані мовг сотника яко
го пані. Котл. Ен. II. 39.
ЛанібрАт, та, м. Коротікій знакомый,
пріятель. Е, та й дурний же ти, панібрате. Ном. Чого його бояться? Зо мною
він як панібрат. Греб. 386. Бути за панібрйта. Относиться по товарищески, фа
мильярно.
ЛанібрАтатися, таюся, еш ся, гл. Вхо
дить въ нріятельскія, фамиліьярныя отно

шенія. З крепатми пангбратається. МирХРВ. 132.
ПанібрАтство, ва, с. 1) Товарищество.
Шинкове панібратство завжди знайдеться.
Мир. ХРВ. 196. 2) Фамильярность.
ДАнів, нова, вѳ. Прицадлежащій ба
рину. Ото прийшла до пайової хати.
Рудч. Ск.
П анівка, ки , ж. 1) Полка въ ртжьѣ
2) Въ мельницѣ: углублепіе, въ которомъ
вращается нижній конецъ веретена ше
стерни. Мик. 481. 3) Противень. Хотин. у.
Л анівна, ни, ж. —П ан ян ка. Чи ти
панівна, чи королівна? Чуб. III. 290.
ДАніїн, пАнін, на, не. Барынинъ. Перед паніною смертю і пан... О 1862. X. 17.
ПАнійка, ки, ж. Ум. отъ п ан ія.
П анікадило, ла, с.= П ан и кад и л о .
ПанімАтка, ки, ж. Мать, госпожа;
матушка. Подивітеся, паниченьки, які в
мене черсвиченьки: отеє мені паніматка
дала, щоб хороша я панянка була. Нп.
Коли хоч, перескоч, вирви собі м'ятки; коли
хоч мене взять, спитай паніматки. Нп.
Изъ вѣжлпвости называютъ такъ хозяйк},
а также младшія женщины старшихъ, так
же мужчивы женщинъ. А чому эю не зу
мію?— каже дівчина.— Раз мені покажете,
паніматко, а другий і сама знатиму. Рудч.
Ск. 11. 50. Яка хатка, така й паніматка
Ном. .V 7125. Скажи мені, паніматно,
щиро. К. ЧР. 55 Ум. Паніматочка. А ь
нашої паніматочки один синочок. Чуб.
111. 273.
П анім ат^ня, ні, панім ат^ся, сі, ж.
Ласкат. отъ паніматка
ДанімА тчин, н а , не. Матушкинъ
Оттв а молитва і пані матчина АД. І
191.
ПАнін. См. П аніїн
ЛаністАрА, ри, ж. Задница. Чи хочеш,
щоб тобі я дав по паністарг блискавками.
Котл. Ен. VI. 84. Ум. Паністарочна. Ном.
№ Ю207.
П аніти, нію, еш, гл. Дѣлаться бариномъ. Ск. Л. 61. В ін не паніє. Мир. ХРВ.
350. Станьмо ж, Ясю, попереду п а н а м и ,
а потім уже бгудемо панітгі. Левиц. І. 216.
ПАнія, н ії, л е.= П ан і. На весілля па
нів, паній понаїздило. МВ. (О. 1862. III.
50). Ум. Панійка. Рудч. Ск. І. 83.
ПАнна, ни, ж. 1) Дѣва, дѣвица. X#®*
литься конем перед королем, перед панною—
гострою шаблею. Нп. 2) Барышня. Озва
лася ясна панна, згорда руку простягаючи.
К. Доев. Употребляется по отношенію пъ

Панночка— Панування.
д ѣ в у ш

к ѣ

такнмъ же образомъ, какъ слова

лан, пані по отношенію къ мужчинѣ л женщинѣ. Вам, ясная панно, чолом до самих
К. ЧР. 103. 3) Раст. А^агісиз Кесаіог. Ум. Пйнночка, панну ня, панну ненька,
ніж ок .

паннунечка.
Ш нночка, ки, ж. 1) Ум. отт» панна.
Ваша панночка-господиночка. Чуб. III. 402.
Се ваша панночка...,— цілуйте її в руку.
МВ. (О. 1862. III. 37). 2) мн. Родъ вы
шивки. КоІЬ. І. 49.
Дбнноччин, на, нѳ. Барышпинъ. Кож
ний же то домагається панноччнного при
віту- МВ. (О. 1802. III. 44.
П анн^неньна, панн ^яечка, ки. ж.
Ум. отъ панна.
Д ан н ^н я, ні, ж. Ум. отъ панна.
Л анн^ся, сі, л е.= Л ан н у н я . Гп. І.
195.
Пановй, ви, ж. 1)= Д анва. 2) Раст.
Тгораеоіиіп Ма^іиз Б. ЗЮЗО. І. 176.
Лановйтнй, а, ѳ. Съ барскими замаш
ками, привычками. Додра наче і людина
була його жінка, тільки пановита дуже.
О. 1861. VIII. 16. Сей чоловік не простий,
щоб усе їв наше, ні, він на се дуже пановитий.
Панбк, нк&, м. Мелкопомѣстный помѣщикъ. Василь, як москаль, став на са
мім переду, де звичайно стоять на селах
панки да підпанки та попаді з дочками.
Левиц. І. 13. Ум. Ланочок.
Ш нонько, ка, м. Ум. отъ пан.
Панбта, ти, ж. соб. = Панва. Рѵдч.
Ск. І. 75
Панотбць, тцй, м. 1) Отецъ. Подиві
теся, паниченьки, які в мене чсрсвичсньки;
отеє мені панотець покупив, щоб хороший
молодець полюбив. Нп. 2) Свяіценникъ.
Панотець глянув на її щире покаяння,
звелів Мотрі одвести ї ї у манастир.
Стор. 2) Хозлинъ, господииъ, сударь, титулъ старыхъ уважаємыхъ людей. Ум.
Панбтченько. Маркев. 102.
Ланотбцький, а, ѳ. Отцовскій. Зля
кавсь і батько тоді, забувсь і про свою по
вагу панотецьку. Г. Барв. 465.
Панотців, цбва, вѳ. Принадлежащий
панотцеві. А хто буде панотцевою— промов
ляли— неділешнього обіда дожидати. Макс.
Ланбтченько, ка, м. Ум. отъ панотець.
Ланочок, чка, м. Ум. отъ пан.
П анбш итися, ш у с я , ш и ш ся, іл.
О Превращаться въ барина. Гн. І. 187.
2) Важничать, играть роль барина. Вх.
Зн 40.

П анп^ха, хи, зк?.=Дампуха. Греча
них з часником панпух. Котл. Ен. Л. 9.
П&нство, ва, с. 1) Государство, цар
ство. Хто мені тоє яблучко вирве, тому
я половину панства оддам. ЗОЮР. II. 24.
2) Владѣніе. Енегі збудує сильне царство
і заведе своє там панство. Котл. Ен. І.
13. 3) Дворянское званіе. За такі гроші...
тоді в Київі панство можна було купить.
Сим. 230. 4) Барство. Вже звісна дівчача
натура, хоть у панстві, хоть у мужицтві.
Кв. Потурчився, побусурманився для пан
ства великого. АД. І. 208. 5) соб. Баре;
господа. Тут де не взялись генерали, сена
тори, панства усякого поназбігалось. Рудч.
Ск. II. 10. Ум. Панствечко. Я твоє цар
ственно да конем витопчу, я твоє пан
ствечко да мечем висічу. Чуб. III. 270.
П інський, а, ѳ. 1) Господскій, барскій, номѣщичій. Колисочка швабська, ди
тиночка панська. Макс. 2) Крѣностной,
помѣщичій. Чи того ж я сподівалась, ідіучгі вільна за панською? МВ. (О. 1802. III.
59). Колись, як ще були люде панські..
Рудч. Панське право. Крѣпостное право.
Се було ще за панською права.
Пантбрка, ки, ж. Цесарка. Брацл. у.
Хотин, у.
Л антѳлйк, ку, м. Въ выраженіи:
збити з пантелйку. Сбить съ толку. Ьбий
Енея з пантелипу. Котл. Ен. І. 7. Зовсім
збила його з пантелйку. Левиц. Пов. 63.
П антлйчка, ки , 7/Г. Петля изъ тесьмы.
Красна зистава, красна, як зоренька ясна:
суть по пій пантлички, як на небі звіздочки. Гол. IV*. 423.
Пантофель, фля, м. =• Пантохвель.
Чуб. І. 235.
Пантохвель, ля, м. Туфля Такий
чистий, як жидівський пантохвель. Ном.
Де 11272.
Пантбхля, ли, ж. = Пантохвель.
Ш нтрити, рю, риш, гл.=Л антрувати.
Фр. Пр. 178.
Дантрувбти, р^ю, еш, гл. Смотрѣть,
присматривать, высматривать; заботиться
о чемъ. Не п'є меду, чайки лічить, по
морю пантрує. Мет. 374. Л цісарської
служби було пантрую, як ока в голові.
Федьк. Мотря... дітей пантрує й годуєМир. ХРВ. 120. Пантрували огнища.
Грин. II. 182— 183.
П анування, ня, с. 1) Владычество,
господство. Карає він і царства. і пре
столи, гцоб зупинить неправе панування.
К. Іов. 76. 2) Царствованіе. 3) Барская
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живать. Всяке діло хоче, щоб коло його
шнькали. Ном. Л* 11018.
Шнькатися, каюся, ешся, гл. Возить
ся, ухаживать, няньчиться. Треба мені ро
бити, а не з дитиною наткатись. МВ.
І. 99.
Цаньм&тка, ки, де.=Паніматка. Лю
де добрі, сусіде любезні, панове старики,
жіночки паньматки, і ви, парубоцтво чесне,
і ти, дівча молоденьке.. Кв. І. 109.
Паньм&тчин. на, не=Паніматчнн.
Ланьматусин, на, не. Принадлежащій
паньматусі. Се паньматусине слово. Г. Барв.
428.
Даньмат^ся, сі, ж. Ласк, отъ пань
матка. Росказувала покійна паньматуся.
Г. Барв. 426.
Ланюгб, ги, м. У в. отъ пан. Роскидався на широкій канапі мов справдешній па
нюга. Левиц. І. 220.
ЛанА, нйти, с. Барское дитя. АД. І. 8.
Білеє личенько як у паняти. Чуб. V. 1147.
Ум. Панятко.,
Д&ня, ні, ж .= Дані. Хто йому паня:
чи ти, чи я? Федьк
Ланйга, ги, м. — Данюга. Вх. Лем.
446.
Ланййлочка, ки, ж. Пруть для пога
няній лошади. Треба побігти у ліс паняйПанчішка, панчішечка.
лочну виломити. Волч. у. (Лобод.).
Ланщ&нин, на, м. Крѣпоетной челоЛанйнин, на, м. -Л а н . Встрѣчено
вѣкъ. К. Досв. 144. О. 1862 І. 60.
только во мн. ч. въ слѣд. пѣснѣ: Як по
Пашц&нний, а, е. Крѣпостіюй; бар їдемо через селейко, скажут селяне: „їдут
щинный. Мужик панщанний. Левиц. Пан міщанси. Як поїдемо через містейко; ска
щанна роббта. Барщина. Грин. III. 639.
жут міщане: Ддут панянеи. Гол. II. 93.
Данщ&р, ра, л.=П анщ аиин. Вх. Уг.
ДанАнка, ки, ж. Барышня. Були і
257.
т ії там панянки, що наряжались на по
Л&нщина, ни, ж. 1) Барщина. Хоч каз. Котл. Ен. щ
48. Ум. Панянонька,
ти панщини іще і не одбув, то завтра паняночка. Всі дівоньки-паняноньки тано
одбудеш. Рудч. Ск. І. 167. 2) КрЬпостное чок ведуть. Чуб. V*. 891.
состояніе. Дав дві жмені панові срібла
ДанАнство, ва, с. Дѣвство, дѣвсткента й викупивсь од панщини. Рудч. Ск. І. ность. Ой вже моє панянстпо загине.
62. 3) Съ удар, на поел, слогѣ. соб. Крѣ- О. 1862. IV. 4. (Маруся) вже з панянПостные люди. Сим. 149. Ум. Пйнщинонь- ства вистає, до старих людей пристає
иа. Утікала панщинонъка із нашого краю. 0 . 1862. IV. 25.
0 . 1862. V. 71.
ЛанАнський, а, ѳ. 1) Дѣвственнын,
Д&нщинний, а, е=Ланщ анний. В и  дЬвичій. А як підеш від мене, спаде кра
ходить з того двору чоловік на роботу сота з тебе— з личенька рум'яного, зо ста
панщинну. МВ. (О. 1862. I. 98).
ну панянською. О. 1862. IV*. 22. 2)—маЛАнщияонька, ки, ж. Ум. отъ пан настйр. Жеиекій монастырь. Левиц. ИЙО.
щина.
1. 386. Я проведу вас в манастирь панянЛ&нькання, ня, с. Няньченье, ухажи ський. К. 11С. 61.
ванье за кѣмъ, хлопоты съ кѣмъ. Коло
ДанАти, нАю, еш, и . Погонять ло
неї треба панькання та біганини. Левиц. шадь; направляться при ѣздѣ лошадьми.
1. 317.
А куди поїдем? — Паняй побіля могили.
Л&нькати, каю, еш, и . Няньчить, уха О. 1861 V 70.
жизнь. Моє панування — гірке горювання.
Чуб. V 744.
Ланув&ти, н^ю , еш, гл. 1) Господство
вать, властвовать. Біс та його діти па
нують у світі. Ном. 2) Царствовать.
В) Жить побарски. Іди, доню, каже мати,—
не вік дівувати! В ін багатий, одинокий,—
будеш панувати. Шевч. 14.
Ш нцер, ра, м. Панцырь, броня. ЗОЮР.
1. 159. Поскидала шляхта панцери й ши
шаки. К. Досв. 14.
Ланцбрний, а, ѳ. 1) Панцерний, бро
неносний. 2 )—військо. Кирасиры. Кличе
пишний пан Єрема перед себе Голку,—мо
лодою отамана панцерною полку. К. Досв.
146. Панцерні бояре. К. ЦН. 290.
Данцбрник, ка, м. Кираснръ, латникъ
За ним повчок панцерників у ясненькій
зброї. К. Досв. 154.
І. Данч&, чі, ас.=0панча. Мнж. 173.
# II. ДаичА, ч&ти, с. = Паненя. Вх.
Лем. 446.
Панчішка, панчішечка, ки, ж. Ум.
отъ панчоха.
Ланчбха, хи, ж. Чулокъ. Гол. Од. 25,
26. В ін і хустку приніс, а далі черевики,
панчохи. Рудч. Ск. II. 63. Набула без
панчіх патинки. Котл. Ен. II. 25. Ум.
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I.
Ш п а, пи, м. Папа, риыскій перво- Лапірок, рка, ле.=Папірѳць. Вх. Лем.
446.
священникъ. Чуб. I. 289.
Ш п ка, ки, ж. Ум. отъ I I Лапа.
I I Ш п а, пи, эл\Дѣтск. Хлѣбъ. О. 1861.
П&пдюга, ги, ж. Развратная женщи<
VIII. 8. Ум. Папка. Потрошку та з пап
на, проститутка. Котл. Ен. І. 35. Звісно,
кою- Ном. Л? 4845.
Пап&й, пая, м. Человѣкъ, чавкающій як са^^даток шанують,— як саму послідню
паплюгу, і ніхто й віри не йме, щоб була
губами. Мнж. 188.
Дапбр, ру, л«.=Дапір. Книжок у йо салдатка та й чесна. Кв.
го було г паперів усяких страх скільки.
Даплю жий, а, ѳ. Похабный; распух
Сим. 216.
ный. Желех.
Папбра, ри, ж .^ Д а п ір . Грин. III. 117.
Паплю жити, ж у, жиш, ы. Срамить,
позорить
кого (словами). Желех.
Папбрѳць, рцю, ле— Дапірець. Сип
перець на паперець. Мет. 189.
П апля, л і уОіС• Мокрая погода. Вх. Лем.
Папбрник, ка, м. = П апірник. Пи 446.
Ш ш гяти, ляю , еш, гл. Невнятно го
шіть і крамарів папірників годуйте. Г. Арт.
ворить, мямлить.
(О. 1861. III. 102).
Дбпороть, ті, ж. Раст, папоротникъ,
Дапѳрйна, ни, ж. Листь бумаги. В и 
несла хустину у як ту паперину. 4)6. V. Азркііііп їїІіЧ т а з . 8\ѵ. п— Гетіпа 8^ѵ. Апн.
55. У Рогова указаны еще слѣдующія ра1207.
Дапбро, ра, с = Л а п ір . Як паперо ж стенія съ этимъ названіемъ: Роіуройіитп
ѵи1§аге Ъ, Ріегіз а^^1І1іпа Ь, 8ігиііор1егіз
ти родився білий. Сим. IV.
Паперовий, а, ѳ. 1) Бумажный. 2) Б і  дегшапіса ТѴіІІсІ. ЗЮЗО- I. 132, 133, 138.—
лий какъ бумага Ручки мої паперові, чом болбтяна. Раст. Азрісііит ТЬеІурІегіз. ЗЮЗО.
не робите? Чуб. V. 771.
I. 113.
Даперуш ина, ни, ж. Раст. Азрісііит,
Папорбша, ші, ж. Пороша. Ум. Папо*
папоротникъ. Вх. ІІч. II. 29.
рбшенька. А вчора звечора папорошенька
Дапір, пбру, лг. Бумага. Ой моє ті спала. Чуб. IV 99.
Ш портина, ни, ж.— Папороть. Вх,
ло, як папір біле, він нагайкою крає. Чуб.
Пч.
II. 29. Вх. Лем. 446.
V. 575.
Папортинйк,
ка, м. Порода насЬко*
Папіра, ри, ж. Бумага, документь.
Треба всякую папіру привести як раз до маго, живѵщаго на папоротникѣ. Вх. Лем.
446.
шниру. Котл. Од. 491.
Ш прика, ки, ж. Перець. Елисаветгр. у,
Дапірбць, рцй, м. Бумажка. Стоїть
Папський, а, е. Папскій. Папська бул
чорнило і папірець лежить біля його. Чуб.
ла.
Шевч.
II. 79. Ой куплю я тонкий білий папірець,
П
апуга, ги, ж. Попугай.
ой спишу я всю досадоньку свою. Ой хто
П апужий, а, е. Попугаичій.
буде той папірець читати, то той буде
Папаша, ші, ж. 1) Связка табачныхъ
всю досадоньку знати. Грин. III. 349.
листьевь Нав'язали папушу тютюну.
Д апірка, ки, ж. 1)=Д апірѳць. ПаМнж 126. Вийду, вийду, мій миленький,
Щжи в руках держали. Котл. Ен. 490.
під зелену грушу, та винесу мижнькому
Приніс соцький якусь папірку від мирово
тютюну папушу. 2) Беззубый человѣкъ;
го. 2) Кредитный билеть.
вялый человѣкъ. Подольск, г. Ум. ПапушЛ апірний, а, е= Л ап ерови й. Чарочко- ка. Грин. III. 657.
гювночко, як мені до тебе пристатиУ Чи
П&пушник, ка, л*. Пасхальный хлѣбъ,
напірними руками, чи сахарними устами. баба. Полт. г.
Чуб. Ѵ.г 1105.
Л ап у ш б я, шбі і ОЮ• = М амалиґа.
Д апірник, ка, м. Бумажный фабри Ананьев, у.
канту торговець бумагой.
Лбра, ри , ою« 1) Иаръ; дыханіе. Пара
Л апірниця, ці, ж ? Василева мати перероблюється на краплі. Ком. И. 24. За
гашла щедрувати край стола стали, *іес- парою і світа не бачить. Ном. Л? 3400.
ний хрест держала, золотую кадильницю, Ні пари з уст. Ни слова не говоря. А він
дрібную 'Папірницю. Чуб. III. 446.
мовчить, ні пари з уст. МВ. Вона все хо
П апірня, ні, ж. Бумажная фабрика.
дить, з уст ні пари. Шевч. 28. 2) Пара,
Папірбвий, а, е —Паперовий. іІапіро- два. Ой на тобі пару волів лисих. Чуб. V,
67 Ручки. Чуб. А*. 18.
347. 3) Чета, пара. Ой втопай, мати,
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глибокую яму, та поховай, мати, сю сляб- Дяк собі читає, а парахвіяне, як звичай
пару. Мет. 96. 4) Пара, подходящій, но, тим часом куняють. Кв.
похожій предметъ. Ягнъ волові не пара.
П арахвійнка, б и , ж . Прихожанка.
Ноц. № 1022. Ой ти, козаче! що ти ду- Ум. *Парахвіяночка. Та нехай знає твоя
маєш-гадаєш? Чому не женишся, собг яа/пг дочка, гцо то моя парахвіяночка, попа мо
«б шукаєш? Мет. 81. Тілько ж мені пари, лодого,— священника свого. Чуб.
адо оченьки карі, тілько ж мені до любови,
Пар&шка, ки, ж. Рыба Шю(1еи§ а т а що чорнії брови. Мет. 18. 5) Женихъ и пі§. Вх. Пч. II. 20.
невѣста по отношенію другь къ другу.
Парен&ти, н&ю, єш, іл. = Л аренити.
Спитай Бога, чи діжду я, чи «б діжду Перед Бшювіщенням не орють і не сіють,
пари. Шевч. 17. 2//о весілля, домю люя? лиги поринають ( покладають) поле. МУЕ.
Л. дб зю яібол
Шевч. 6) Д о пари III. 40.
бути. Подъ пару быть, парой быть, подъ
Парѳнйна, ни, ж. 1) Паръ, паренина.
стать быть. Питаю, за кого вона думає.— Вх. Зн. 46. 2) Мякипа, изрублеппая трава
За Семена Палія.— Ох, дитино моя, ни и пр., обваренная кипяткомъ для корма
то ж до пари? кажу.— До пари, до любої свиньямъ. Вх. Лем. 447.
вподоби!— одкажс мені юрдо. МВ. II. 20.
П&рѳиити, ню, ниш, гл. Пахать для
Не до пари голубоньці горобець. Гліб. Д о
Пара,
парить. Вх. Зн. 40.
лйри брйти, давати, класти і т. и. Четное
Л
аренйця,
ці і ОіС•—П аренина 1. Вх.
число предметовъ брать, давать, класть
н пр. Під курку треба підкладати яєць Зн. 46.
П аренувйння, н я , с. Вспахивапіе для
не до пари: або одинадцятеро, або три
пара.
Желех.
надцятеро. Грин. І. 16. 7) Бути в парі.
Л&рѳнь,
рня, л«.=Парубок. Звеселцш
Быть мужемъ п женою. Не будем ми, серце, в парі, душа моя чує. Чуб. V. 348. парня чорними брівочками. Чуб. У. 134.
Парило, ла, с. Раст. Адѵішопіа ЕнраСімсот овець дам з кошари, аби з лягиком
Іогіа
Ь. ЗЮЗО. I. 110.
була в парі. Мет. Ум. Пйрка, паронька, па
Пбрина, ни, ж. Паръ (поле). Черном.
рочка. Голубів парка. Чуб. У. 137. Що дівПаристий, а, ѳ. Парный, подъ пару
чина та козак,— кажуть люде,— парка.
Добрі воли, та не паристі: один дуже
Мил. 102.
сягнистий, а в другого короткі ноги, так
Парав&н, ну, м. Ширмы.
не зійде з ним. Кіев. у.
Л арбдний, а. ѳ. Парадный. Парадні
Ш ри ти , рю, риш, гл. 1) Парить, рас
покої. Левиц.
паривать, размачивать, размягчать на огнѣ,
Парйдник, ка, м. Франть, щеголь. въ горячей водѣ. А свекорко дубинонъку
Вх. Лем. 447.
паре. Грин. III. 303. Білі руки в окропі
Парйдниця, ці. ж. Франтиха. Вх. Лем. парить. Нп. Еадук парт твою матір.
447. Д е бери порадницю, най ся постаріє. Чуб. У. 427. 2) безл. Парить. Душно, так
Гол. IV. 517.
і парить. Ном. 3) Бить розгами. Цю Г ан
Парйліж, жа, парйлюш, ша, м. Па- ну раз таки і в волости парили. Грин.
I. 32.
ралпчъ. Чуб. 1. 35.
П&ритися, рюся, ришея, гл. Парить
Парасбль, л я, м. Зонтикъ. Желех.
ся. Годився— не хрестився, у лазні не па
Параст&с, су, м. Заупокойное служерт е я, на ввесь світ прославився. Ном.
ніе. Св. Л. 154. Батюшка десь натрудив
П арібщ иня, ні, с. = П ар у б к у ван н я.
ся на парастасі. Подольск.- г. Н а святі
Вх.
Лем. 447.
церкви нічого не накладав, служби божест
Л&рій, роя, м. Отроекъ. Валк. Желех.
венні, акафисти, парастаси ніколи не най
Ум.
Пароїк. Гол. II. 15, паройок. Желех.
мав. Гол. II. 263. Отче Андрею, бери ки
Ш
р к а, ки, ж. Ум. отъ пара.
рею, йди прав парастас. Фр. ІІр. 4.
Парк&н, ну, м. Заборъ. О. 1861. XIДаратйрь, ря, м. Родъ продолговатаго
Св.
ЗО. Ударим з гармати як грім по небі,
ковра, вѣшаемаго на стѣнѣ. Балт. у.
Пар&хвія, вії, ж. Ириходъ церков щоб ся паркани поздрігали. Чуб. III. 313.
ный. Чуб. У. 665. Який піп, така його
Парк&ння, н я , с .= П а р к а н . Вх. Лем.
й парахвія. Посл.
447.
Л арахвійдьний, а, ѳ. Приходской.
Ларк&жовий, а, е. Относдщійся къ
П арахвійнин, на, м. Прихожанинъ. забору, заборный.

ГІарко— ІІартес.
Дйрко, нар. Жарко, душно Парко в
хоті,-—одчини кватирку. Лохв. у.
Даркотйти, ч^, тйш, гл. Болтать.
Стара баба все паркоче. Вх. Зн. 46.
Паркотлйвець/ вця, м. Болтунь. Вх.
Зн. 46.
Деркотливий, а, ѳ. Болтливый. Вх.
Зн 47.

Дарлб, лй, с. 1) ІІаръ въ банѣ
2) Парлй завдати. Отколотить. ІІом. № 3861.
Дарнйй, й, 6. Душный, парный. День
парний був> у холодку спочити шукав усяк.
Гліб.
Дарнйк, кй, м. 1) Ящикъ, предохраняющій колесо водяной мельницы отъ обыерзанія. Радом, у. 2) Парннкъ. Левиц.
3) Родъ спиртнаго напитка. Ум. Парничбк.
Пиво добре задніпровське, виборна дулівка,
калинівочка, вишнівка, парничок, тернівка.
Мкр. Н. 34.
Парнйщѳ, ща, ч. Ув. отъ парень. Чи
знаш , він який парнищє? Котл. Ен. II. 22.
Пйрно, нар. Душно,.парно.
Парнй, иі, ж. Помѣщеніе, гдѣ парятъ
дереш) для ободьевъ. Вас. 146.
Парнйга, ги, м. У в. отъ парень. Грин.
II. 341.
Даробкувйти, к^ю, еш, гл. и пр.—
Парубкувати и пр.
Паровий, й, б. 1) Парный, для пары
лошадей, воловъ. Паровий віз. 2) Паровой.
Парові млини.
Паровик, кй, м. Паровіїкъ.
Парована, ни, ж. Жердь, шесть. Жєлех. Палка. Вх. Зн. 47.
Паровинй, нй, ж. Поле, вьюранное
на паръ. НВолын. у. См. Паренина, парениця. Ум. Паровйнка. Унадився чорний венгрь паровинку рити. Гол. IV. 506.
Паровйця, ці, ж. 1) Пара воловъ съ
упряжью и возомъ, преимущественно чумацкихъ. Гудч. Чп. 252. Що я приїду
пишно та красно, а ти гце краще— сивою
паровицею. МВ. Паровиця таких гарних волів. Г. Барв. 380. Паровиць зо три у йо
го волів. Черк. у. 2) Тулупъ и свита, на
дітне вмѣстѣ. А як почались холоди та
сльота, гио тут робити? В свиті холод
но, кожуха шкода,— так тоді паровицю
натягнув: кожух грів, а свита зверху, то
хоч і мочить та до коэюуха не пристав.
Брацл. у.
Дарогач, ча, лі.=Олѳнь. Вх. Пч. П. 6.
Пароїк, ка, паройбк, йка, м. Ум. отъ

парій.
Пйрояькя, ки, ж. Ум. отъ пара.
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Пйрос, са, V —Парус. Сонце почало
зза гори випливати... як легенькі блиекавочки забігали гьо землі його пароси. Мир.
ХРВ. 39.
Пйрост, та, м. 1) Молодой отростокъ;
побѣгъ, ростокъ. Зеленая та дібрівонько,
чого в тебе та борів мною, зеленою та ні
одного, пароста ні од одного. Мет. 154.
2) Лучъ. Роспустилися парости ясної зорі
Мет. 436. Ум. Паросток, пйросточок.
Пароститися, щ ^ся, стйшся, гл. Пускать побѣги, ростки. Вже жито почало
пароститися. ІІВолын. ѵ.
Пйросток, тка, пйросточок, чка, м. У и.
отъ парост.
Пйрость, ти, лс.=П арост. 1. Вх. Пч.
I. 15.
Дйрох, ха, м. Приходской священникъ.
Лйрочка, ки, ж. Ум. отъ пара.
Парсона, ни, ж. Персона, лицо, особа.
Ще він (Ю. Хдіельн.) возрастом малий,
розумом не дгйшлий.— Будем, говорять, по
пліч його дванадцять парсон сажати, бу
дуть його добрими ділами наущати, буде
мгждо нами, козаками, гетьманувати. АД.
II. 121. Своєю парсоною з'являлась до архирея. Св. Л. 128. Велика парсона, щоб те
бе слухати.
Парсуна, ни, ж. Лицо, физіономія. Пар
суна роспухла, аж очима не баче. Борз. у.
Його парсуна засоромилась, почервоніла як
рак. Кв. Вушником обтер парсуну. Мкр.
II. 17. На Короля воно, дитя моє, схоже й
удачею й парсуною. Г. Барв. 483.
Пйрта, ти, ж. І) Парта, школьная
скамья. Левиц. Краще бути першим за
партою в коллсиг, ніж другим на Україні.
Морд. Пл. 159. 2) Родъ женскаго головнаго убора. Гол. Од. 81. Дѣвичій голов
ной уборъ бархатный съ жемчугомъ. Вх.
Уг. 257. Дали ми тя, дали, в той перло
вой парти, тепер тя найдеме в білом па
ку лати. Гол. IV. 441.
Партйл, ла, партйль, л я , м. Остатки
овцы, съѣденной волками. Скглько вовків
разом кинуться між овець... ото вже кущанка і пропала: одірвали кляті вовки і
всю до-щенту поб'ють; аж удень схаменеть
ся чабан, то почне скрізь по степу збірать
портали. О. 1862. V. Кух. 31, 38.
Партйч, чй, м. Пачкунъ, плохой ремесленникъ. Пізнав й грача, не партача.
Ном. № 12471.
Лартйчити, чу, чиш, гл. Вахлять,
дѣлать кое-какъ, портить роботу.
Лартбс, су, .ч. ІІартесъ.
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Лартбсний, а, е. Нотный, по нотамъ
(о пѣніи). Партсснг співи.
П артйка, ки, ж. Краюха, большой
кусокъ хлѣба. Берд. у. На ж ти, Адаме,
рискаль і мотику, іди робити на хліба
партику. Гн. І. 19.
П артйця, ці, ж. 1) Лента (для украшенія). Вх. Зн. 47. 2 )= К р а й к а . Ох. Лем.
447. Ум. Партйчка. Гол. III. 712.
Д артблити, лю, л и ш , гл. Дѣлать не
особенно тщательно, почти то-же, что н

партачити.
Партбрити, рю, ряш , ?л.=Д артолити
Дивлюся, жінка коло печі щось там парторить на обід. Алв. 101.
Парть, ти, ж. 1) Судьба, участь. Дай
Боже добрий (?) парть. Гал иі*. 2) Масть,
ДОЛЯ. Ой держать мені т а парть велику,
а як мене візьмеш, все тото оддадуть.
Галиц
Иаруббць, бцй, л*.— Парубок. Ой при
шли к їй сімсот молодиів, ще й парубців.
Чуб III. 31 б.
Паруббцький, а, е = Парубоцький.
Моюдсцька хода, парубоцький стін. Чуб.
У. 843
Парубій, бія, п а р у б ій к а, ки, па
рубійко, ка, м.— П ар у б ік а. Би старі, а
я парубій. О. 1802. IV*. 75. Потім умив
ся і губрався, як па]>убійка до дівчат, іїотл.
Ен. І. 22. Був парубійко здатний,—весе
лий і жартовливий. О. 18(32. VIII, 18;
IX, 09. ,
Парубіка, ки, м. Молодой парень.
Був парубіка в тому солі вбогий. Г. Бара.
189. Окрім догадливий був парубіка. Гліб.
Ум. Парубічка. О. 1801. VIII 19
ПАрубків, нова, в е . ІІрішадлежащій
нарию.
ПарубкувАння, н я , с. Лхизиь парпя.
ПарубкувАтн, к^ю , еш, гл. Вести хо
лостую жизнь, быть неженатымъ нарпемъ.
К С .‘1887. VIII, 707.
ПАрубок, бка, м. 1) Парень, молодой
челоігЬкъ. КС. 1887. V III. 707. Уже вони
не діти, а еже стали парубок г дівчина
гарненькі— великі вже поросли. Рудч. Ск.
І. 118. 2) Холостой челонѣкь. Я думала,
що він удівець та сам собі живе, а він
ще її досі парубок. 3) Габотникъ наемный.
Ъіо, каже, останешся в мене мі парубка?
Чуб II. 7. Ум. Парубонько, парубочок. Чѵб.
V. 10.
Ларуббта, ти, ж. соб. Парпи. Чорто
ва парубота норовистая. Грин. III. 050.
Парубоцтво, ва, с. 1) соб. отъ пару

бок. Парпи. КС. 1887. VIII. 769. Ховало
ся від мене паргубоитво, старі діди стояли
повстававши. К. Іон 61. 2) Холоста^
жизнь. Ой у саду, у садочку та голубчик
гуде, там Юрочко парубоцтво здає. Мет
230. Ходить молодий в понеділок у всі і
день по боярах прощатися з своїм паруСюц
твои МУЕ. III. 100.
Парубоцький, парубочий, а, ѳ. Свои
стпеніїьпі, ирннадлежащій нарию, юноші
Годину урве собі на гугяння парубоцькі
МБ. II. 11 Парубочі ююсгі об теплись ніснею десь далеко за ставком. Лсшіц. ІІоь.
108.
Парубочок, чка, м. Ум. отъ парубок
ПарубчА, чАти, с Не ішолнЬ взрослый
парень.
ДарубчАк, кА, м. Молодой парень,
юпоша. Промовив парубчак, хитаючи го
ловою Левиц Пов. 181.
Дарубчѳнй, нйти, с .—Парубча.
Парубийна, ни, ч.=П арубок. А дів
чину парубчина давно виїлядає. О 180!
XI. ’ 42.
Парубчйско, ка, .и. Плоховатый на
репь. Сякшї-такий парубчйско, та й тої
до багачки. Грип. 111. 210
П арубчук, кА, .и.= П арубчак.
Паруб’й, йти, г .—Парубча Пора на
шим парцб'ятам селом мандрувати. Чѵб
III. 112. У мене сини паруй ята. Г Барв. 11
Паруб’йчий, а, е= Д арубоч п й .
ДарувАння, ня, с. 1) БілдКленів пара
2) Соединепіо въ пары; сплрипанье. Г. Барв
310. 3) Женитьба, вступлепіе въ бракъ
Б нт яии всі грошенята, що Максим на
складав до парування Мир. ХРВ 105. Ум
Парувйннячко. Через теє ппрувипнячко уте
ряла дівуванням ко. Грин. III.
ПарувАти, рую, еш, п. 1) ВыдЬляті
парь, дымиться. Дивись, як іній паруі
Борь у. Вареники, знаєте, парують па
стой. Св. Л. 222. X \іви йою від молоко
парують. К. Іов. 47. 2) Соединять въ
пары; спаривать. Та все воли ктЮтыя
рябії до пари парують. ІІп. 3) Случать.
ПарувАтися, р^юся, ешся, г.г. 1) Выбирать пару; спариваться Голуби паруют>~
ся. 2) Вступать въ бракъ По мені т с
рому з нею паруватись. Г. Барв. 13. Д>
ти зоставались похрещені, парувались н>*
вінвані. Стор. МПр. 05.
ЛАрус, са, м. Лучъ. Дивись, які пору
си попускало сонце. Сумск. у. Буде з м і н
летіти та паруси напускати. Мнж. 31.
П ар^ха, хи, ж. 1) Ро і,ъ сметаны, ік

Парх—Паскудити.
дученной отъ смѣшенія паренаго молока
съ обыкновенной сметаной. Лохв. у. См.
Нолотуха. 2) Водка. Ой піду я до корчми,
пан юся парухи. Грин. III. 661.
Парх, ха, м. 1) ІІаршъ. 1 так вони
(жиди) гш засмерджені перепелиці, а з то
го подіппавпли пархи. Гн. I. 33. В) Бран
ное назваиіе еврея. Парх пархом їде вер
хом соли купити, пархи солити. Подольск, г.
Пархйтий, а, ѳ. Паршивый. Назирив
він коненя мале, сухе та таке пархате,
що аж гречкою усипане. Рудч. Ск II. 175.
Дархйч, чй, лс. 1) Иаршивецъ. 2 ) =
Парх 2.
Пардьбшка, ки, ж .= В арцьош ка. Вас.
160.
Дарчй, чі у СИО• Парча.
Парчбвий, а, ѳ. Парчевой. Столи ж
мог тісовії, скатерті парчевії. Мет. 51.
Паршйвий, а, ѳ. І) —Пархатий. ІІом.
$ 1035. Пате і мою мазничку на дьоготь,
бо і моя голова паршива. Чуб. І. 264.
2) Плохой, скверный.
П&рші, шів, м. мн. = Пархи. (См.
парх 1) Тішиться, як о/сид паршами.
Ном. № 2596.
Пас, са, м. 1) Поясъ, кушакъ. Од Спа
са та й рукавиці за паса. Ном. № 485.
Не чесався, не вмивався, не мае паса, не
впасався. Гол. III. 80. 2) Ремень, на которомъ висип» кузовъ кареты или коляски.
3) Полоса. Гол. Од. 58. 4) Лучъ. Сонце
тілько що підбилося; промінясті паси косо
перерізують усю хату. Мир. Пов. II. 76.
Ум. Пасок.
Пасам&н, ну, м. Тесьма для обшивки
одежды, напр, бекеши. Гол. Од. 17.
Дасѳмйстий, а, в. Полосатый. Вх. Пч.
I. 15.
Ш сѳмко, ка, с. Веревочка или нить,
которой перевязываются пасма нитокъ.
Шух. I. 149.
Пасѳмннк, ка, м. = Пасемко. Гол.
Од. 36.
П&сѳрб, ба, м. Пасынокъ.
Шсѳрбик, ка, лі.-=Пасѳрб. Мнж. 188.
Ні , він їй нерідний,—пасербик. Новомоск. у.
Пасербннй, нйти, с. Дитя отъ перваго брака мужа или жены.
Ш сѳрбиця, ці, ж. Падчерица.
Иасбрдя, д я, с. Сердцевина дерева.
Мнж. 188.
Пасйна, ни, ж. Плохой поясъ. Вх.
Зн. 47.
Д асинкувйльниця, ці, ж. Та, кото
рая пасинкує. Сумск. у.
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Пасинкувати, к^ю, еш, гл. Пасынко
вать, обрѣзывать, обрывать побочные от
ростки, листья травянистыхъ растеній,
Черниг. г.
Пасйння, ня, с. соб. Побѣги боковые
травянистыхъ растеній.
Ш синок, нка, м. 1)=Д асѳрб. 2) По
бочные побѣги на растеніяхъ.
Пасйстий, а, ѳ. Полосатый. Бач, яке
пасисте полотно.
Пасйсто, нар. Полосами. Висипав мак
пасисто.
Ш сіка, ки, ж. Пчелышкъ. Хто мае
пасіку, той мае мед. Ном. № 9173. Ум.
Пасічка. Божу пасічку певно стереже. Сим.
225.
П&січити, чу, чиш, гл. Чистить, при-»
готовлять новину подъ посѣвъ. Угор.
Шсічка, ки, ж. Ум. отъ пасіка.
Ш січни к, п&сішник, ка, м. 1) Пчеловодъ. 2) Присматривающій за пчельникомъ. Борода у його виросла наче у пасіч
ника. Рудч. Ск. II. 164.
Дасічниківна, пасішниківна, ни, ж.
Дочь пасічника.
Пасічникув&ння, пасішникувйння,
ия, с. Запятіе пчеловодствомъ. Сим. 201.
Пасічникувйти, пасідшикувйти, кую,
еш, іл. Заниматься пчеловодствомъ. Сим.
224. У його здавна була охота до бжоли,
так тепер певно пасічникує. К. ЧР. 8.
Пйсічниця, пйсіш тщ я, ці, ж. Жена
пасічника.
Шсішник, ка и пр. См. Пасічник
и проч.
ДАсія, сії, ж. 1) Пассія, особое цер
ковное служеніе, совершаемое въ первыя
4 недѣли Великаго поста, по пятницамъ,
И' состоящее въ чтеніи страстныхъ єван
гелій. Левиц. Пов. 30. 2) Гнѣвъ, раздраженіе. Впав у пасію. Вспылилъ.
Шска, ки, ж. Пасхальный хлѣбъ, куличъ, баба. Коли не прийду до церкви, то
все паску святять. Ном. Д? 168.
П асклйн, на, м. Клинъ, которымъ
коса прикрѣпляется къ косовищу. Шух. I.
169.
Паскуд, ди, а«?.=Паскуда. Вх. Лем,
447.
Паскуда, ди, об. Брань: дрянь, пакостникъ. Ламайте двері, поки вийде ста
рий паскуда. Шевч. 136.
Паск^дивяй, а, е —Паскудний.
Паскудити, джу, диш, гл. 1) Гадитц
сквернить. Я рук паскудить не хочу. Шевч.
2) Гадить, пачкать, испражняться. Погана
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птиця, що своє гніздо паскудить* ІІом.
3) Плохо дѣлать, портить. Гоби добр, не
паекудь. Ном. Л* 2113.
П аск у д и ти ся, д ж у с я , дишея, м.
Пачкаться, грязниться. Оис, сказала, смер
дить повітрям, а я буду коло єї паску
диться— не хочу! Гѵдч. Ск II. 04. Не
паскудьмось, краще буде! НВолып. у.
Паскудний, а, ѳ. Мерзкій. До якою
зухеальстт дійшло паскудне хлопство.
Стор. МПр. 100.
П аскудник, ка, м. І) Скверыавецъ,
мерзавецъ. Прийди, прийди, паскуднику,
лежить сухарь на суднику. Чуб. V.
1144. 2) Лошадиная болѣзнь. Сим. 01, 70.
Карбункулъ у скота. Шух. I. 43. Збйти
паскудник. Пустить лошади кровь з храп,
а переносно — разбить носъ до крови.
Сим. 70.
П аскудниця, ці і Ж» Сквернавка, мер
завка.
ПаскУдність, ности, лс.=П аскудство.
Паскудно, нар. Мерзко, гадко, скверно.
Паскудство, ва, с. Мерзость, гадость.
Нечисте гніздо всякою паскудства. Левиц.
Пасли на, ни, э/с.=П аслін. ЗЮЗО. I,
136.
Паслін, пасльбн, льбну, м. I) Раст.:
а) Зоіапцт п і р и т Ь. Вх. Ич. I. 13. Мар
ьей. 160. Забудь ласощі: паслін і цибулю,
а за гірку твою працю візьмй. під ніс ду
лю. Ном. Л® 5074; б)—жовтий. Зоїапит
Оиісатага Ь. ЗЮЗО. І. 134. 2) Годъ узо
ра въ выпшвкѣ. Чуб. VII. 427.
Пасмйн, ну, м. Полоса. У пасмани. Въ
полосы (о матерій). Гол. Од. 21.
Пасмйстий а, е= П асем исти й. Ворз. у.
Шсмо, ма, с. 1) Пасмо, мѣра нитокъ:
30 нитокъ. Вас. 202, 190. Чуб. VII. 408.
Я колись п ’ять пасом валу однесла,—він,
спасибі йому, не погордував, узяв. К в.
2) Нрядь. Коси вилізли з під хустки і
теліпались пасмами. Левиц. І. 80. 3) Гря
да. Пасмо гір. 4) Годовой слой древесины.
Вх. Лем. 447.
Пйсмуга, ги, пйсмужка, ки, ж. Узкая
полоска. Як же ми будемо збоку дивитися
на тарілку, то побачимо тільки пасмужку від неї. Дещо
Пасовйй, й, б. І) Относяіційся къ
поясу. 2)—чоботи. Цѣльпые сапоги съ неотрѣзнымъ передомъ.
Пасовйсько, ка, с.=Пасовищ ѳ. Шух.
І. 185. Приймив ялівочку на пасовиско.
Гн. II. 204.

Пасовйця, ці, ж. 1) = Дасосищѳ
2) Время, когда пасется скотъ. Ананьев, ѵ
Пасовище, ща, с. Пастбище. Козакц
бідкаюупься пасовигцами. К. Бай. 41. ц а
нагие пасовище,— нехай воли пасуться.
сильк. у.
Пйсбк, ска, м. 1) Ум. отъ пас. 2) ц 0_
жаный поясъ съ пряжкой. Чуб. VII. 417
418. 3) Бритвенный ремень.
Ш сока, ки, ж. Сукровица, кровь %
бач, що ледві вже він культі волоче,
так з його юшить і пасока тече. Г.-Лрт
(О . 1801. III. 87). Пасокою вм итися . Облить
ся кровью.
Пйста, ти, ж. Мышеловка, крысоловка.
См. Пастка. Вх. Пч. II. 7.
Пастйя, тйї, ж. Раст. Ідшагіа гееііѵіѵа Ь. Вх. Зн. 47.
Паства, ви, ж. Пастьба Вогт при
жене з пастви. Харьк. у.
Дастернйк, ку, м. Раст. Разііпаеа
ііѵа Ь. ЗЮЗО. І. 131.
I. Ш с т п , су, сбш, гл 1)— кого Пасти
Пасла Кася воли її коні Чуб. V. 1)08. От
треба тому панові наймита— нікому п е 
нсії пае ти. Рудч. Ск. II 9. Пішов до Бога
вівці пасти. Умер Фр. ІІр. 200. 2)—що.
Съѣдать, пасясь. Готі вівці мої, де тдут,
і принесеш того мені, що мої вівці будут
пасти. Гн. II. 155. 3)— очі (чим), бком, очима
(кого). Зариться, заглядываться, смотрѣть,
не сводя глазъ, на что. В останнє рідними
лугами іі берегами дід очі приязні пасе й не
напасе. К. Дз. 155. Полю просо за тоьом,
а він мене пасс оком. Грин. III. 049 Си
дить нерухома та пасе нас очима. МВ
(КС. 1902. X. 145) 3)—задню . Б іль по
зад» всѣхъ. Сс.м'я моя не бг/де пасти між
людьми задню. Г. Барв. 348. Тим часом
я такий же маю розум, я ні в чому не
буду пасти задню. К. Іов 25
II. Ш сти, дУ, дбш, гл. 1) Насть,
упасть. Троянці всі замурмотали, Дидоні^
низіко в нош пали. Котл. Еіі. На серні
туга т ат пала, що йому дух так г »"хватує. К». Відразу пав без душі. 2) Он}ститься на землю. Полинь т и , сокогс
ясний... Сядь- пади у мого бсітька й ма
тері перед ворітьми. АД. І. 95. П р и л е 
тіла пава, в головочках пала. Мет. ЮГ
3) Припасть, покрыться. Приливали дорі
женьку,— таки пилом пала. Мет. 22.
Пастирка, ки, ж 11т, Моіасіїїа, тря
согузка. Вх. Лем. 447. См. Пастушка.
Ш стися, сУся, сбшея, гл Пастись.
Ой пасітьея, мої сірі воли! Ч\б. ^
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ддстівбнь, вий, м. Отгороженная подъ зрущик, ступа надаетъ и остріями убиваетъ
стбите земля вблизи жилья. Черниг. у. звѣря. Шух. I. 236.
Дасчбний, а, ѳ. Относяіційся къ пас
Па Цастівнйк, кб, лі.=П астівень. Шух.
168 . Константиногр. у. Дивлюсь у жі- хальному хлѣбу. Пасчана лопата. Лопата,
'вник, а він коня собі лагодить. Федьк. на которой сажаютъ въ печь пасхальны»
П
гг(/С7Пив коника до пастівника, а сам пі- хлѣбъ. Вх. Лем* 447.
Пбсчнн, на, нѳ. Прішадлежаіцій пас
шов у сад виноград. Лукаш. 153. Ум. Пахальному хлѣбу. Саджає... паску до печі,
стівничок.
а
також пасчгму посестру. МУК III. 44.
Дбстка, ки, ж. 1) Ловушка, западня.
Пасчйнка, ки, ж. Кадочка. Вх. Зн. 47.
назнала лист я у лісі пастку (вовДатбльня, ні, патбля, лі, ж. Сково
івню) і пшм м'ясо було положене. Рудч.
і.
21. 2 ) Мышеловка, крысоловка. Нерода. Вердич. Врацл. у.
Ш тѳр, ру, лі.=П атѳриця. Взяла лсшастайся, як мим по пастках. Ном.
маку... давай її баба тим патером почи•
^ 3163.
щати. Мнж. 140.
Пастрбмб, ми, ж. Солонина изъ ба
Патериця, ці, ж. Посохъ. Рудч. Ск.
ранины. Св. Л. 48
I. 61. Чернець мій встав, надів клобук,
Пастрома, ми у іЖ/*=П астрам а.
Яастрьбма, ми, ж. Кусокъ мяса, сала взяв патерицю. Шевч. 372. Козацький бун
и пр., положенный въ ловушкѣ для при чук переважить бурмистерську патерицю.
манки звѣря.— напр, въ мышеловкѣ. Мнж. К. ЧР. 226.
П атйк, к б, м. Палка, колъ. І'рин. III.
188. См. Пастрама.
Пастух, хб, м. Пастухъ. А овечка й 520. Аж язик патиком став. Пане, бери
тже: то ж то гщюба пахтуха слухать, ш’рсвик на патик. ІІом. Л« 9902. Ум. Па
тичок. Чуб. V. 1140.
як пасе. Рудч. Св. 1. 41. Ум. Пастушок.
Патйка, ки, ж. I) Палка. 2 ) Кляча.
Пастухувбти, х^ю, еш, гл ПастушеП]юкляті
цигани усунули тобі в руки та
стьовать, быть пастухомъ. Черк. у. М ш
ку патику, що й скіпками гидко взяти.
син те літо пастухував. Волч. ѵ.
Дастушѳчка, ки * ЭЮ• Ум. отъ па Кв. 3) Нерасторопный. Ну й з тебе па
тика, нічого не второпаєш. Ум. Патичка.
стушка.
Пастуший, а, ѳ. Пастушій. Чиїх бать
Патйнок, нка, м. Туфля. Бердич. у.
ків я наровні не ставив з пастушими со Величний, як жидівський патинок. Ном.
баками моїми. К. Іон. 63.
2497. Набула без панчіх патинки.
Пастушити, шу, шиш, гд.=П астуху- Котл. Ен. II. 25. Подай патинки господи
вати. Біда вівцям, де вовк пасму мить. ні. Шевч.
Фр. Пр. 198.
Патичка, ки, ж. Ум. отъ патика.
Пастушка, ки, ж.
1 ) Пастушка.
Датичбк, чкб, м. Ум. отъ патик.
-)=Пастирка. Вх. Пч. II. 1 2 . См. БлисканП атйччя. чя, с. соб. Палки, мелкій
на. Ум. Пастушечка.
хворость. Хотин, у.
Пастушок, шкб, лі. І) Ум. отъ па
Паткань, ні, ж. Зоол. Мпг (іесиїтіастух. 2)=Пастушка 2. Вх. Пч. II. 12.
ішз, большая крыса. Вх. Уг. 257.
Паст^щина, ни, ж. Плата пастуху.
Патламб, ми, ж. Плохое болотное сѣЖелех.
но съ осокой, камышемъ и нр. Вас. 207.
Пасть, ти, ж. 1 ) Пасть. А в итиого Ми ж. 188
* зубів нема, сама пасть, що инша голова
Патламйти, млю, мйш, гл. Приводить
йому в рот улізе. Ки. 2 ) Лову піка для ли въ безпорядокъ. Мирг. у. Слов. Д. Свары.
сиць: деревянный цилиндръ— выдолблен
Патлбнь, ня, м. Длинноволосый челоный буковый пень—осмів лежить горизон вѣкъ.
тально; ВЪ верхпемъ боку его отверстіе,
Патлбтий, а, ѳ. Длинноволосый, кос
сквозь которое можетъ проходить верти матый. Неси, Боже, патлатою, щоб було
кально стоящая надъ нимъ ступа-бревно за тщо скубти. Чуб. I. 245.
іъ тяжестью на верхнемъ концѣ и двумя
Датлбч, чб, лі.= Д атлань. Чуб. VII.
<келѣзными остріями— зубами—на нижнеыъ, 412. Унотр. также какъ насмѣиіливое накт» срединѣ стоить зрущик— палочка съ званіе для духовнаго лица. Мнж. 188.
^нуркомъ, удерживающимъ ступу вверху.
Патлбшки, шок, ж. мн. Родъ расте^ °вушка вставляется въ нору лисицы, конія. Ой на горі, на горі зацвіли патлаш°Гая, выходя черезъ цилиндръ, толкаетъ ки. Грин. III. 231.
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Ш тл и , пбтлі, л і в, м. ми. Длинные
волосы, космы. Невістка дівчину так і
вхопила за патли. Г. Барв. 369. Тогді то
оюид-рандар стиха підхождае, козака за
иьатлі хватає. Дума.
Ш тока, ки, ж. 1) Медъ безъ воску.
Заліз як муха в патоку. Ном. № 1642.
2) Патока сахарная. Черк. у.
Ш толоч, 41 у Ж* 1) Истоптанное поле,
потрава. Рк. Левиц. 2 ) Мѣсто, гдѣ съѣдено хищнымъ звѣремъ животное съ остат
ками на немъ. (Вовк) тут, бо де б йому
діваться,— ось свіжа патолоч. Алв. 92.
Вовк, казав ба, задавив лоша,— була б патолоч. Волч. у. 3) Остатки нослѣ сбора
конопли. Брацл. ,у.
Патолоча, чі, ж. Маленькое озеро.
Вх. Лем. 447.
Патрамѳнт, ту, м. Поколѣніе. Як здохне в дворі малгтувата екотина: чи то сви
ня, чи овечка, чи то корова, до вже не бу
де добра, аж двадцять патраментів пере
дохне. Кіев. у.
Ш трати , раю, еш, гл. 1) Очищать пти
цу отъ перьевъ, очшцать отъ шерсти
свинью. То локшину кришили, то птицю
патрали. Кв. 2 ) Потрошить. Вівчарики
прехорошенько найкращого баранчика взяли
та ?/ патрають гуртом. Гліб.
П атрахіль, лі, ж. Епитрахиль. Рудч.
Ск. І. 198. На вікні требник лежав з хре
бтом, в патрахіль замотаний. Св. Л. 109.
Патрбт, та, м. Портреть. Се й сліпий
розгледить, що се патрет, а не живий чо
ловік. Кв.
П атрбтник, ка, м. Ііортретисть; фотОграфъ. Мирг. у. Слов. Д. Эварп.
Патріот, та, м. Патріоть. Презавзя
тий патріот. Шевч. 463. Як слід добро
му патріотові робити. О. 1861. IX. 180.
Датріотйзм, му, м. Патріотижь. О.
1861. IX. 180.
П атріотичний, а, е. Патріотическій.
К. Кр. 29.
Патріотка, ки, ж. Патріотка. К. Дз. 87.
П атрійрх, ха, патрійрха, хи, м. Па
тріархів Я патріярхові за розрішення та
за заручить дала сто гривен. К. Бай. 13.
Написав до ї ї брата патриярхи. Гн. І.
140.
Патрбн, на, ж. 1 ) Патронъ. І торбин
ка з сухарами, і муниця з патронами.
Чуб. V. 970. 2 ) Патронъ, покровитель.
3) Святой, имени котораго посвящена цер
ковь. О. 1861. XI. 108.
Патрохбти, х&ю, еш, гл. — Патрати.

Жид заставив жидівку патрохать гиндика, а сам побіі по кварту юрілки. Грин.
II. 224.
Патрув&ти, р^ю, еш, гл. = П а н т р у ва
ти. Підпали піч, та патруй, щоб не по
гасло. Борз. у.
Патьбк, ку, м. Отдѣльная струя, теку
щая по поверхности, полоса текущей по
какому-либо предмету жидкости. Хат а
тече,— по стіні патьоки знати. Патьоки
попустити. Расплакаться, разревѣться. По
пустив патьоки, патьоки гірких сліз. Г.
Арт. (О. 1861. III. 82).
Патьбхи, хів, мн. Болтовня. Екатерипосл. у. Піти у патьбхи. Пуститься въ
болтовню.
Патй, меж., выражающее пустой разговоръ, болтовню. Патя та патя та й
розпатякались, неначе гьілий вік їм укупі на
сьому місті жити,. К в.
Патйкало, ла, с. Многоглаголивый человѣкъ. Лохв. у.
П атйкати, каю, еш, гл. Разглаголь
ствовать. Сидить з п'яницями, патякає.
Р. Барв. 290.
П атйки, ків, мн. Разглагольствованія.— роспустйти. Начать разглагольствовать.
Воспустили патяки обоє. Мир. Нов. І. 133.
П ауж іня, ня, с. То, что высыпается
изъ подъ пау?а. Вх. Лем. 447.
Пауз, за, ле.=І. Рубель 1. Вх. Лем.
447.
П аузник, ка, м. Веревка для привлзыванія пауза. Вх. Лем. 447.
П а^к, кб, м., и н р .= П а в у к и пр.
П ауки, ків, м. мн. Раст. Ьеопіосіоп
Іагахасит. Вх. 11ч. II. 33.
П аучйна ни, зк\= П ау ти н а. Вх. Уг.
257.
П аучйня, н я, с. = П авутин ня. Вх.
Лем. 447.
П ах, х у , м. Запахъ. Кругом пах од
трави і квіток. Сим. 204. Не люблю пива,
ні паху його. Нп. У олії свиріпляній гар
ний пах. Лебед. у.
Пахб, хй, зк\= П ах в а. Узяв ї ї по під
пахи. АД. І. 278. Ум. Пашка. Ой взяв же
г по-під пашки, повів же г по-під дашки.
Гол. I. 45.
Ш х ан н я, ня, с. ІІюханіе. Ум. Пахэннячко. Барвіночок да для дівочок, рутка да
м'ятка д.гя паханнячка. Чуб. III. 483.
Ш х ати , хаю, еш, и . Нюхать, обонять.
Угор.
Лахвб, вй, ж. Подмышка, подплечье.
Несе під пахвою скриньку. Драг. 180.

ІІахпина— Пацюрки.
ДахвйнА, н к , ж. Нижняя и боковая
часть брюха животныхъ отъ пупа до паховъ. Одріжте мені пахвини.
ДахіттА, тА, с. ІІахота. Не пахіття,
а полптпя. Ном. № 7207.
ПАхм^рний, а, ѳ. Пасмурный. Темна
та пахму/гна із неба зслизла чорна ніч.
Котл. Ен. III. 22.
ЛАхмурио, нар. Пасмурно. Пахмурно
тоюдня. Волч. у.
Пахнб, нА, с. Запахъ.
ПахнотА, ти, ж. Запахъ, благовоніе.
Піхто не може одібрати од ладану пахноти. Грин. II. 322.
ЛАхнути, ну, нош, гл. Пахнуть, изда
вать запахъ. Пахне бузком, конвалією.
Стор. МИр. 80. Щоб твій и дух не пах!
Чтобъ тебя здѣсь не было. Ном. Л« 5142.
Гарбузбм пахне. Будетъ отказъ па сва
товство. І башта, і хороша, хто погляне,—
ахне. Пішов би я сватати, та. гарбузом
пахне* Чуб. V. 37. Доріженька пахне. Предстоитъ въ скоромъ времени дорога. Доіщік крапле, чумаченькам дороженька пах
не. Чуб. V. 1020. Пахне землею (відного).
Уже умираетъ. Од неї пахне вже землею,
уже а мене не пізнає. Я до попа та до
сусіди: привів попа, та не застсів— вона
вже вмерла. Шевч. 401.
П ахнучий, пахню чий, пахнющий,
пахнАчий, а, ѳ. Душистый. Пахнючий
перець. ИВолып. у. Ой ти, дівчино, ти
пахнюгце зілля. Чуб. V*. 301. Пахнячий
ладан до кадильнит. Гол.
ДахнАчка, к и . ж. Мушкатная груша,
мушкатель. Вх. Уг. 257.
Д ахблик, ка, м .~ Пахолок. (Паничі)
посилають пахолика. Гол. 1. 81.
Дахблок, лка, иг. 1 ) Мальчикъ, мальтуганъ; парень. Чуб. V. 017. Я малий
пахолок, родився в вівторок, а в середу
}ніно до школи оддано. Нп. 2 ) Слуга
ПАхолок, лка, м. Холка у лошади
Дахбльський, а, ѳ. Относяш.ігіся къ
мальчику. К. ЦІЇ. ЗІ 1 .
ДахолА, лАти, с. Маленькій мальчикъ.
Та скажи мені правду, мале пахоля, над
якеє зілля і в світі нема? Мет. 360. Ум.
Пахолятко.
ЛАхощі, щів, ж. мн. Ароматъ, благоуханіе. Любппночок—для лгобощів, василеяок— для пахощів. ІІн. Було багацько квіпюк, багацько пахощів. Левиц. Нов. 174.
П ахтіти, х ч ^, тйш, гл. Пахнуть. А мии*енятко під вербою почуло, що м'ясце пахп*чшь. Гліб,

ПАхторити, рю, риш, гл.=^Нюшкувати. Пес пахторит. Вх. Зн. 47. Жид на
ярмарку пахторит, кого б ошукати. Вх.
Зн. 47.
П ахучий, пах^щ ий, а, ѳ. Душистый.
Х ай ваша душка буде між солодкими ме
дами, перед пахі/чими ладанамгі. Ном.
№ 4573. Чебрець— зілля паху ще. ІІолт. у.
Паху ще, як м'ята. Ном.
П ахучість, чости, ж. Душистость.
П ах^щ ий. См. П ахучий.
П ах^щ ик, ка, м. Родъ растепія. Ще
рожа не процвітає, пахуитк ся не розви
ває. Гол. IV. 286.
ПАцати, цаю, еш, гл.— ногами. Лежа
на животѣ, бить ногами ио землѣ. Левиц.
Пов. 234.
Пацйк, пацйк! цюнка-на! меж. для
призыва свиней. Вх. Лем. 447.
П ацйкілок, л ка, м. Небольшой колъ
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
П ацитися, цюся, цишся, гл. О свиньѣ:
пороситься. Свиня пацити-я. Вх. Пч. II. 7.
ПАцірки, ків, мн. 1 )= П ац ьорки. 2 )—
жаб'ячі. 0Лягушечья икра. Вх. Лем. 447.
П ацірник. ка, .м. Раст.: а) АІіЬаеа
оГПсіііпіі*. Вх. Уг. 257; б) дикий. Маіѵа
зііѵе^іп*. Вх Уг. 257.
Пацнйй. Уиотр. только въ ж. р : пацнА. Поросая, сѵиоросшіл. Льоха пацна*
Вх. Пч. її. 7.
П ацурнйк, ка, м. = П ацірник. Вх.
Уг. 257.
Паць! меж. для призыва свиней.
ПАцьор, ра, м. Бусина. Унотр. больше
во мн. ч. пАцьори, и гораздо чаіце въ ум.
формі»: пацьорки— бѵсы. Чѵб. VII. 426.
Гол. Од. 77. Шух. Е 130, 215, 306. Г апгулинп пацьорки. АД. И. 312. А в нашої
Омни все пацьори зелені, то по штирі,
то по п'ять все на ш иї цуркотять. Гол.
Пацьорки, ків, мн. 1) См. Пацьор.
2 ) Раст. Маіѵа гаІшиІіГоІіа Б. ЗЮЗО. І.
128. См. Пацірки, пацюрки.
Пацю! ж \ж .= П а ц ь Лохв. у.
Пацюк, кА. иг. 1) а) Поросепокъ.
б) Кастрированный свиной самецъ. Вх.
Ич. II- 7. 2 ) Крыса. Стоїть борщ під ла
вою із разною приправою: із жуками, цвір
кунами, з великими пацюками. Чуб. V*.
1144. Діла робити не хочеш, а пика —
хоч пацюки бий (т. е. такая толстая) ЗОЮР.
І. 148. 3) Насѣк. ТепеЬгіо іпоіііог, муч
ной жукъ. Вх. Пч. І. 7.
Пацюрки, ків, мн. 1 ) = . Пацьорки.
2)—у рачйці. Рачья икра. Вх. Лем. 447.
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Пацючий— Паюха.

Пацючий, а, е. 1) Поросячій. 2)Крысій
П&ця, ці, ж 1) Дѣтск. Поросенокъ,
свинья. О. 1861. VIII. 8 . 2) Кость: бабка.
КС. 1887. VI. 478. Грёти в піці. Играть
въ бабки. Маркев. 76. А доки в паці бу
деш грати? Котл. Ен. V. 2 2 .
Пацй, цйти, с. 1)—Пацюк 1 Під по
рогом паця квичит. Гол. II. 684. 2 )—морськё. Саѵіа соЬауа, морская свинка. Вх
Лем. 436.
Пацйтник, ка, м. Матка у свиньи
Желех. Вх. Зн. 47.
Пачѳрвоточина, ни, ж. Труха, высы
павшаяся изъ червоточины. Летів горобець
через безверхий хлівець, пі с четверик горо
ху без червотоку, без червоточини, без пачервоточини. Ном. Л» 6072.
Пачѳсовачка, ки, ж. Щетка съ болѣе
тонкими зубьями для расчесыванія льна
Вх. У г. 240.
Пачіскй, сбк, жк.—Пачоси.
Начісувати, сую, еш, гл Расчесывать
ленъ щеткой. Гол. Од. 36
Шчка, ки, ж. Пачка, кина, тюкъ
Біда тому пачкарові, що вт пачки пере
возитьу бо му комар в ухо бренить' покинь
пачки, бо загинеш. Чуб. V. 1087.
Пачк&рь, рй, м. Контрабандисті*. Чуб
V. 1087. См. Пачка.
Пачкарюв&ти, рюю, еш, гл. Занимать
ся контрабандой.
Пачковбз, 8а, л.г.=Пачкарь.
Шчбси, сів, мн. 1) Очески, вычес
ки. Грин. II. 37. Вас. 201. 2 ) Начосы.
З рудими начосами на голові. Левиц. I. 31
Пачбсній, я, е. Сдѣланный изъ оческовъ. Полов’яний хліб не голод, а пачосняя
сорочка не нагота. Ном. Xі 5355.
Шша, ші, ж. 1 ) Кормъ для скота,
подножный кормъ. Та солома ще може пі
де й на пашу. Зміев. у. Ой коні наші си
ваші, чи були ви на паш і? Мет. 218. Зай
ми нашу телусю та пожени на пашу, на
панську толоку. ХС. II. 192. Да корівка
ваша вже стара.— Ні, не стара; яка вона
стара? всього сюма паша. О. 1862. VII.
00. 2 ) Наживка для удочки. Шух. І. 226.
Пашбнний, а, ѳ. Хлѣбный. Пашённа
йма. Яма для храиенія зерноваго хлѣба;
нмѣетъ форму колокола, узкимъ концемъ
вверхъ, внутри обмазывается глиной и
обжигается. Мнж. 188. Виголодавсь, як со
бака в пашснній ямі. О. 1861. XI. Кух.
26. Пашённа комора. Анбаръ для ссыпки
зерна

Пашина, ни, з/с. = Пахва И тпгПа.
під пашину. Грин. III. 653.
^
Пашйетий, а, ѳ=Паш ний. Пашисща
солома. НВолын. у.
Пашіти,
шйш, гл. 1) Издавать
сильный запахъ. Погана смердюча горілка—
аж із рота пашить. 2) Пышать, бить (о
пламени). А полум’я з рота так і пай<е
так і паше. Рудч. Ск. II. 31.
Шшка, ки, ж. Ум. отъ паха.
Пашкёт, ту, м. Паштетъ. Маркев. 157.
Т в кахлях понесли пашкети. Котл. Ен. II. 9.
Пашнйй, ё, 6. О соломѣ: съ иримѣсі.ю
травы Пашна солома.
Пашнйна, ни, ж. Хлѣбное зерно.
Пашнйстий, а, ѳ = Пашннй — Паши
стий? Копи пашнисті, снопи ряснисті.
Гол. И. 35.
Пашнйця, ці, ж. Хлѣбъ въ зерні и
на стеблѣ. Води, Боже, жито, пшеницю,
усяку пашницю. Мет. 344. Ум. Пашнйчка.
Дощик линувся— цебром, відром, дійничкою
над нашою пашничкою. Ном. № 334.
Паш ні, ні і ОіСл 1)=Л аш ниця. Міх
з пашнею Котл. Ен. VI. 25. Куди се Бог
носив?— А на базарь пашню возив. Гліб
Пашбк, шкё, м. Родъ карточной игры.
Грати в па шок.
Лаштригувёти, г^ю, еш, и . У портныхъ: метать, сметывать.
Шща, щі, Ж • Пасть.
Пащёка, ки, ж. 1 ) — Паща. Мовчи
лиш, а то. кулаком так твою пагцеку й
заткну. Канен. у. 2 ) мн. Лицевыя скулы.
Константиногр. у.
Лащикувёння, ня, с. М ногословный
разглагольствованія; дерзкія разглагольствованія.
Пащикувёти, к^ю, еш, гл. Много
словно разглагольствовать, дерзко разгла
гольствовать. Жінки! коли б ви більші>їли,
а менш пощипувать уміли, —були б и
ви за сіє. Котл. Ен. IV*. 61. Дубцем
щоб не дуже пащикував. Полт. у.
Пащикувётий, а, е. Неумѣренно разглагольствующій; дерзко разглагольств\ ющій. Згадала Зоєю, горду, п а щ и к у в а т у ,
хитру Лериц. 1. 515.
Лащикуха, хн, ж. Болтунья; крикса
Котл. Ен. VI. 11.
. о
Паювання, ня, с. Дѣлежъ. К. ЦН. 243
Паювёти, юю, еш, гл. Д ілить на части*
Срібло-злото на три части паювали. Макс.
Будем грунта • худобу на дві части паю
вати. АД. І. 119.
Паюхй, хй, ж. Кровь Да ще не зир'

І] евен— Пекучии.
иіча ъ гисгбля моя сваха* хоч вона ж
^ 0 гісролою вмилась. КС. 1882. X. 25.
Швѳн, вна, н е= П евн и й . Як гцо зро
биш* парубче* своє діло як слід*— тоді я
йду певен і знатиму, що все у гаразді.
Швнѳ, нар. Вѣрно, навѣрно, должно
быть. Певне ти* дівчино, ингиою кохаєш?
Чуб. V* 318.
Пбвний, а, ѳ. 1) Вѣрный, надежный.
Признайсь мені, дівчинонько* чи будеш ти
певпа. Грин. III. 198. А щоб певна була
правда,—нехай шлях покаже. Шевч. 140.
Певна людина. 2 ) Увѣренный. Хиба вони
не певні в своїм шості? К. Іов. 46. 3) Внушающій довѣріе. Тут певнеє ніщо ні хо
дить, ні сидить. Греб. 369. 4) Извѣстный,
опредѣленный. Ангел певного часу спускавсь
у купальню. Єв. І. V. 4.
Пѳвнйти, ню, нйщ, гл. Исполнять.
Вони завіт його держали, певнили заповідь
Господню. К. Псал. 227.
Ш вність, ности, ж. 1) Вѣрность.
Скажи мені, серце мое, чи будеш ти пев
на? На гцо ж тобі, мій миленький* той
певности знати, коли будеш тую нічку в
степу ночувати? Чуб. V. 76. 2 ) Увѣренность. Дав Господь їм певність і безпеч
ність. К. Іов. 54.
Швно, нар. 1 ) Вѣрно, надежно. 2 ) =
Певне. У такому окупані певно дівчина
полюбе. Харьк. г. Уже певно візьме ї ї за
себе. Кв.
Певнбта, ти, ж .= П ѳ в н ість.
Девнйк, кй, м. Увѣренный. Тепер я
виведу коні на степ та й па всю ніч певняк собі, що не будуть у спаші. Уман. у.
Пейс, са, м. Иейсъ. (Берко) ходить
було* тільки колише довгими чорними пей
сами. Левиц. І. 103.
Дейсйтий, а, ѳ. Имѣющій пейсы, съ
большими пейсами.
Пбйстрий, а, ѳ. Пестрый. Кобила його
пеастра— усі добре знають, и він каже
ворона. Борз. у.
^ П ѳ й с т р й н а, ни, ж. Нанка. Чуб. УН.
Пек, меж., выражающее отстраненіе,
отказъ, неудовольствіе. Цур тобі* пек тобі,
яче, усю в тебе серце гаряче. Чуб. V. 1165.
. васнльки мої* і Посиль при мені... Пек
и°ю матері, сподобався мені. Нн.
Пекйрити, рю, риш, гл.=Л екарю вати.
Сх- Зн. 7 .
а и к^ ЄКа^ ВНа> Н И * Жш ^ очь> пекаРя » хл^б -

Пбварка, ки, ж. Пекарка, булочница.
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Пѳк&рня, ні, ж. 1) Пекарня, булочная. 2 ) Кухня. Св. Л. 60. Сим. 130. К.
ЧР. 38. Пекарня дух любить. Ном. № 10290
Ой увійшла пані у свою пекарню. Чуб. V
1072.
Пѳк&рський, а, е. При надлежа щій оекарю.
П ѳкарч^к, кй, м. Мальчикъ въ бу
лочной.
Ш карь, ря, м. Пекарь, булочникъ.
Пѳкарювйти, рюю, еш, гл. Занимать
ся хлѣбопеченіемъ.
Ш к ати , каю, еш, гл. Отстранять ко
го-либо, говоря пек. А то що гпакою!—
каже бідак та пекае: ѵпек, осина!* Гн.
Ш к ати ся, каю ся, ешся, и . Отстра
няться отъ кого. Поганий чоловік, я його
пекаюся* дарма, гцо рідний брат. Міус. окр,
Пѳкбльний, а, ѳ. 1) Адскій. Котл. £н.
II. 32. Оюнь пекельний, вв. Мт. V. 22
Гориш тим пекельним вогжм. Стор. МПр,
14. 2) Мучительный, крайне тяжелый.
Росказав Іван Остапові, яке то пекельно
його й людське життя на білому світі,
Грин. І. 288.
П екбльник, ка, м. Житель ада, чорть
МВ. (КС. 1902. X. 155) Коли дивиться,
аж покійний пан старий, того пана бать
ко, дрова возе у пекло, а вони, пекельники,
кажуть... Рудч. Ск. І. 95.
Пбвло, ла, с. 1) Адъ, геенна. Лучне
тобі г:алікою в життя увійти* ніж дві
руці мавши, пійти в пекло. Є в. Мр. IX.
43. Приходить він до гіекла— аж там чор
тів такого багаиъко. Рудч. Ск. І. 70. 2 )—
і рай. Родъ игры. Ив. 62.
Пѳклув&ння, ня, с. Заботы, нопеченіе.
Пѳклув&тий, а, ѳ. Заботливый.
Пѳклув&тися, л^ю ся, ешся, гл. За
ботиться, печься о комъ.
Пѳктй, ч ^, чбш, гл. 1) Печь, жечь.
Цвісти над ним буду* щоб гге пекло чуже
сонце. Шевч. 40. 2) Печь. Сама пекла па
лянички. Рудч. Ск. II. 5 .—рани. См. Рак.
3) Жарить.
Пѳктйся. ч ^ся, чбшея, ы. 1 ) Жарить
ся, печься. Мерзла в ніч, а в день пеклась.
Котл. Ен. Ой косить хазяїн та на степу
сіно, та на сонці печеться. Грин. НІ. 570.
2 ) Печься. Сам міситься, сам г печешься.
Рудч. Ск. I, 136. 3) Жариться. Курка пе
чешься.
П екучий, а, е. Пекучий вітер. НВолын. у. Сонце пекуче. МВ. Журба пекуча.
МВ. І. 13.
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Пелевень—Пеня.

Пѳлбвѳнь, вня, и.=Дѳлѳвня. Вх. Лем.
447.
Лелбвник, ка, ле.=Лѳлѳвня. Вх. У г.
258.
Пѳлёвня, ні , ЭЮ. Родъ амбара, овина,
гдѣ хранится солома, мякина, сѣно, также
зерповой хлѣбъ. Желех. А ци дома %
сте,
синове мог? Ой дома, дома на пелевнг суш,
на пелевні суш, злотічко віют. Гол. II. 70.
Пблен&, ни, ж. 1) Подолъ рубахи.
Ватники вариш, та й пелену спалиш.
Нп. 2 ) Выступъ # крыши , надъ стѣною.
Судж. у Ум. Пелінка, пеліночка. Чуб. III.
176. Мил. 164.
Пѳлѳнув&ти, н^ю, еш, гл. Пеленать.
Годувала, неленувала, ніченьки не досипала.
Грин. III. 370.
Ш лѳх, ха, м. 1 ) Клокъ волосъ, ш ер
сти. 2 ) Старый дѣдъ. Хоч він до пелеха
сідого із парубіки молодого не перескочив—
пережив. Греб. 318.
Пѳлѳх&нка, ки, ж. Неряха, неряшли
вая женщина. Угор.
Пелех&ня, ні, а/с.=Дѳлѳханка. Ой у
млині два камені,— і один не меле, відібраш
пелеханя сокола від мене. Гол. IV. 506.
Пѳлѳх&ти, х&ю, еш, гл. Рвать что-ли
бо въ изобиліи. Добрався до груш— глянь,
як пелехае.
Пѳлѳх&тий, а, ѳ=Волохатий. Котл.
Ен. V. 7. Гуси пелехаті. Грин. III. 89.
Летить голуб коло хати сивий пелехатий.
Чуб. V. 382. Кури пелехаті. Драг. 28.
Кучерявий піч вимітає, пелехатий у піч
заглядає. Грин. III. 472.
Пелінка, пеліночка, ки, ж. Ум. отъ
пелена.
ГОлька, ки, ж. Глотка. Напекла ста
ра моя такого хліба, що і в пельку не лі
зе. Кобеляк. 7. П'ять літ роблю на чужу
пельку. Г. Барв. 321.
Пелюстка, ки, ж. 1) Капустный листъ.
Та й хороша ж цей рік капуста: ач які
пелюстки! 2) Кушанье: сваренные капуст
ные листы съ мяснымъ фаршемъ. Маркев.
157. 3) Въ прическѣ гуцульской дѣвушки:
Прядь, шестая часть волосъ, идущая на
косу. Шух. I. 135. 4) Шурокій зубецъ,
находящійся съ каждой стороны ряда тонкихъ зубьевъ въ прядильномъ гребнѣ.
Сумск. у. Ум. Пелюсточка.
Пѳлюха, хи, ж. Пеленка. Вх. У г. 258.
Пелюшечка, ки, ж. Ум. отъ пелюшка.
Пелюшка, ки, ж. Пеленка. См. Пелюха. Молодая Оленочка синочка родила, по

вила йою, повит та у білії пелюшки. Чуб.
V . 8 9 0 . У м . Пелюшечка. Чуб. III. 3 7 8 .
Пѳн&рство, ва, с. Домашній скотъ,
вообще домашнее имущество. Нема у ме
не, щоб хто доглянгув і тамтого тнарства.
Ольго н. у. Як перевозився, то привіз два
надцять возів пенарства. Ананьев, у.
Пбндюр, ра, м. — водити. = Лаятися.
Ном. Л? 13601.
П б н э ѳ л ь , з л я , м 1) Кисть (у живописцевъ). Левиц. Пов. 2 1 7 . Дістав палітру
з красками і пензель. Кв. 2 )= Щ іт к а , которой
бѣлятъ стѣны. Черниг. у. Ум. Пензлик.
Пѳнзльбваний, а, ѳ. Рисованный масля
ными красками. Встрѣчепо у Кулиша: По
лотно пензльоване. К. XII. 9 6 .
Пённий, а, ѳ. Задолженный, имѣющій
долги. Лучче ж пенному сіло на шию зло
жити, ніж бідних людей правдивих зво
дити. Ном. № 2 7 9 3 .
Пень, пня, м. Пень. Голий, як пень.
Ном. Ой пішов Опанас по горілку для нас,
зачепився за пень та й стояв увесь день.
Нп. Пнем стати, на пню стати. Упорство
вать, заупрямиться. Внучечка як на пню
стала', лікаря та й лікаря. МВ. (О. 1862.
III. 45). У-пень. До чиста, совершспно.
Тубати у-пень увесь народ. ЗОЮР. І. 120.
Ляхів, мостивих панів, у-пень рубайте.
Макс. Та бодай же ти, корчмо... та и
у-пень згоріла. Грин. III. 2 8 6 . На ПНІ ХЛІб.
Хлѣбъ на корию. Посивіти на пні. Соста
риться въ дѣвушкахъ. А що мені з тою 4
гцо ви всі три посивієте на пні. Левиц. І.
306. 2 ) При укладкѣ сноповъ въ кладню
(см.): каждый изъ четырехъ споповъ, ко
торые ставятъ въ центрѣ возлѣ остреви.
ПІух. І. 1 6 6 . Ум. Пеньок, пеньочок. Стоїть
у лісі на пеньку якийсь чоловік, а кругом
того пенька вовк так скаче, так скаче,—#
хоче його з'їсти. Рудч. Ск. I. 7 2 . Мати собі
на пеньку. Имѣть въ виду. Ольгоп. у.
Пѳнькбвий, а, е. Пѣпковыіі. Пснькова
люлька. Св. Л. 260.
Пѳньковщина, ни, ж. Лѣсъ, опредѣленный иа срубъ. Радом, у.
Пѳнькув&тиб, а, ѳ. Упрямый, своенрав
ный. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Пеньок, ньк&, м. 1 ) Ум. отъ пень.
2 ) Значительной величины деревянный
обрубокъ въ видѣ цилиндра, вкопанный
въ землю,— вокругъ него загибають ко
лесный ободъ при выдѣлываніи колесъ.
Вас. 147.
Пѳнй, ні, ж. 1) Напасть, бѣда. По
п уятінках заробляла, щоб шовкову хустку

Пеня вий— Первохристия нськи й.
придбати та сю пеню звязати. Тепер на
тебе пеня напала, що не всіх пов'язала.
Кв. Така нам лучилася пеня! Як на ту
пеню г мати приходять. Оце пеня/ 2 ) При
дира, привязчивый человѣкъ. Пеня москов
ська. Чуб. I. 267. 3) Мйти на пеню. Имѣть
причину для ссоры. Я з тобою не маю
нічого на пеню. Ном. 4) Пеню волоктй на
кбго. Обвинять напрасно, взводить на кого
что. Хиба я буду на себе пеню волокти.
Пѳнйвий, а, ѳ. Небрежный, неловкій.
Угор.
Пѳнйкув&тий, а, ѳ 1 ) Придирчивый,
навязчивый. 2) Упорный, упрямый. О.
1862 . У. 82. Устань, устань, мила, при
віз я дубину, тонку та довгу та сукувату,
на твою спину пенякувату. Чуб. У. 644.
І не бачила такої пенякуватог дівчини—
щоб по ї ї було. Черни г. у.
Пѳнйти, нйю, еш, гл. I) Пенять. На
Бога пеняеьи, а сам кульгаєш. Ном. Л* 88 .
Хапш млинові пеняв. 2 ) Быть небрежнымъ,
неловкимъ. Угор.
Пѳр, ру, м. Рыба ТЬѵтаІІиз \ѵехі11іГег
Г»х. Ич. II. 21.
Пѳрв&к, м. 1 )— ка. Первенедъ. Каме
нец. у. Казав Микита-первак — не Суде
так. Звенигор. у. 2)— ка. ІІерш й рой.вылетѣвшій изъ улья во время роенія. 3)— ку.
О наливкѣ, квасѣ перваго настоя. Дулівочка-первак така смашна була. Гліб. Первак
грушевий квас. Котл. Ен. ІУ. 16. 4)— ку.
Деготь иерваго выдѣленія. Нехай піде на
дгхтярню— у бору дьоготь робили— та не
хай Грицько дасть дьохтю первачку, —
самого чистого. Грин. І. 33, Ум. Первачок.
Пѳрв&чѳчка, ки, ж. Ум отъ первачка.
Пѳрв&чка, ки, ж. Первая дочь. Ум.
Лерв&чечка. Г. Барв 137.
Пѳрвачбк, чкй, иг. Ум. отъ первак.
Дбрвѳ, нар.— Пѳршѳ.
Пбрвий, а, е= П ер ш и й . Нерві півні
заспівають, то я тебе й ізбужу. Чуб. У
535.
П ервин& , н й , ж. Случившееся въ пер
вый разъ. Хиба се первина? Сим. 216. Се
},ому не первина. Ном. № 7898. Ум. Пер

винна.
Дѳрвйнчики, ків, м. мн. Первое от^ л е н іе игры въ креймахи. Ив. 39.
Лѳрвйчка, ки, зю .=Лѳрвачка.
Дѳрвінчик, ка, м. Первый рой. Кладе
бджолоньки у три лавонъки, а первінчики
У чотире. Гол. II. 15. См. Лѳрвинчики.
Первісний, а, ѳ. Первоначальный.
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Пбрвістка, ки, ж. Первенедъ женскаго пола. Так то вже кохав та пестить
Горпина свою первістку, і з рук не спускав.
МБ. I. 97. У мовї корови теличка первіст
ка. 2) Родившая первый разъ. 3) Первый
разъ отелившаяся корова. Вх. Пч. I- 15.
Вас. 197. Ум. Первісточка.
Пбрвісток, тка, м. Первенедъ.
Пбрвісточка, ки, ж. Ум. отъ первістка.
Пбрвітка, ки, ж. 1) = Дѳрвістка.
2 ) Первая возлюбленная. Була і в мене
дівка первітка, щиро її кохав, та не до
велося подружиться; тепер вона заміжжю.
Лубен, у.
Пбрво, нар.— Перше. Нічого йому не
страшно, не боязько, не болезно стало; а
перво з великого жалю так бгіло й обмірае.
МБ. І. 46. #
Дервовік, ка и ку, м. Начало вѣковъ.
Гой, чи так тепер, як було здавна, як було
здавна, й а з первовгка. КоІЬ. І. 96. Так
було з первовіку. ЕЗ. У. 100.
Первовічний, а, ѳ. Отъ начала вѣковъ
сущій. Первовічний, як Бог. Гіг. II. 217.
Пѳрвожйтѳлѳць, льця, ие. Первый жи
тель. Ном. № 8507.
Первозд&нний, а, ѳ. Только что создан
ный. Ніби із за диму пливе місяць кругло
лиций,— і мир первозданний одпочив на ло
ні ночі. Шевч.
Первозімки, ків, м. ми. Начало зимы.
Волч. у.
Первозім’я , м’я , с. Первый сапный
путь.
Пѳрвбліток, тка, м. Человѣкъ въ
юныхъ лѣтахъ. Пані наша була не перво
літок, та й не яка й стара. МБ. II. 31.
Пѳрвопідст&ва, ви, ж. Первое основаніе, базисъ. Левиц.
Пѳрвопочйи, ну, .и. Первое начало.
Левиц.
Дѳрворідѳнь, дня, иг. Первородный
сыпъ. Побив тоді Господь в Єгипті перворіднів. К. Исал. 181. Народиться у смер
ти перворгдень. К. Іов. 39.
Перворідний, а, ѳ. Первородный.
Пѳрворйдний, а, ѳ. Первостепенный.
Перворядні оперні артистки. Левиц. Пов.
103.
Первбспи, пів, и. мн. Первый сонь.
Первотвір, твору, м. Оригипалъ, подлинникъ. Уман. II. 245.
Первотвбрний, а, ѳ. Оригинальный.
Желех.
Первохристийнський, а, ѳ. ІІервыхъ
временъ христіанства. К. ХП. 1 1 .
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Первоцвіт—Перебивати ся.

Первбцвіт, ту, к. 1) Первый ц в іть
Переббндя, ді, м. 1 ) Балагуре». 2) Ка
растеній. 2 ) Раст. подсніжникъ, Ргітиіа. призникъ, привередникъ.
Лѳрѳбѳнкетувйти, т^ю, еш, ы. Окон
Пергй, гй, ж. Цвѣточная пыль, при
носимая пчелами въ улей. Подольск, г. чить пировать.
В ін нам губи чистим медом, не пергою
Пѳреббрдина, ни, ж. Лучина, добытая
изъ стараго валежника. Радом, у.
маже. Мкр. Н. 32.
Дѳребздикн^ти, н^, нбш, іл. Пере
Пѳрг&мѳн, ну, м. Пергаментъ. Віко
кувыркнуться. Вх. Лем. 447.
вічні пергамени. К. (О. 1861. II. 230).
Перебивйти, вйю, еш, сов. в, пѳрѳбйПѳргйч, чй, м. Летучая мышь. Вх.
ти,
б’ю, еш, гл. 1) Перебивать, перебить,
Лем. 447.
Пердіж, жй, м. Испусканіе вітровъ. перешибить. Перебив... шаблю. Стор. МПр
Пѳрдіти, дж ^, дйш, гл. Испускать 151. 2) Только сов. ц. Перебить всіхъ,
убить, все побить. Сам ходоку, сам.— Ле
вѣтры.
діти
подівав? Грім перебив, дощ потопив.
Л ѳрд^н, нй, м. Испускающій вѣтры.
Чуб. III. 104. 3) Одолѣвать, одолѣть в і,
Ум. Пердунёць, пердунчикъ.
Пердь, меж., выраж. испусканіе віт- битвѣ, въ бою. Ік я тебе переб'ю, то я
буду старша. Гн. II. 221. 4) Мішать, по
ровъ. Чуб. V. 1112.
Пѳрйбалочок, чка, м. Небольшая ло мішать, перебивать, перебить (въ д іл і,
разговорі). Перебив йому брехаїш. Хпю
щинка. (Залюб.).
мені буде ділечко перебивать. Мил. 212.
П еребалакати, каю, еш, гл. Осилить
Перебиватися, вйюся, ешся, сов. і
въ разговорі, болтовнѣ. А ну, хто кою перебитися, б’юся, ёшея, гл. 1 ) їїереби
перебалакає? 2 ) Разсказать, сказать въ ватьея, перебиться. Палиця перебилася.
разговорѣ (все). Ще ж бо не все перебала 2 ) Сражаться, сразиться. А я ж т их тур
кали — посидьте лишень.
ків да й не боюся: а й я з ними в полі
Деребйнити, ню, ниш, гл. Перемыть, переб'юся. Чуб. III. 275.
вымыть вновь.
Пѳрѳбййніс, носа, м. Съ перебитым и
.Пѳребанувйти, н^ю, еш, гл. Пережить, носомъ.
перенесть что-либо горестное. Ой я тую
Перебити, ся. См. Перебивати, ся.
зиму борзо не перезимую, ой я свою милень
Перебігати, гаю, еш, гл. О собакахъ.
кою не персбаную. Гол.
волкахъ: закончить періодъ течки. Сука
Перебаранчйти, чйю, еш, гл. Мѣшать, вже перебігала.
препятствовать Ном. Л* 2545. Коли б ви
Пѳрѳбігйти, гйю, еш, сов. в. перебіг
пак сиділи нишком та не требаранчали ти, біж^, жйш, гл. 1 ) Перебігать, пере
(робити). Левиц. Пов. 172.
біжать. Го.юдний поле перебіжить, а го
лий
три. Ном. Л» 648. Дівчата з відрами
Лѳрѳбйс, ей, м. Въ выраж.: Взяти иішбк на перебаса. Неполный мѣшокъ (съ бігли... перебігаючи Дашковитві дорогу. Ле
зереомъ, напр.) взять на плечо такимъ виц. ІІов. 10 2 . Коли це персбіга йому до
образомъ, чтобы содержимое осунулось въ рогу чорт. Рудч. Ск. II. 21. 2 ) Забігать,
концы мѣшка, а пустая средина лежала забіжать впередъ, встрічать, встрітить.
Пішла вона у церкву, а роботнгт і собг
на плечѣ. Вх. Зн. 39.
Пѳрѳбатувйти, т^ю, еш, гл. П ерері перебіг її та й став на криласі. Мнж. 92
А на тихому Дунаю нас іїеребігають еізать.
Перебйчити, чу, чиш, гл. 1) ІІереви- човики-запорожці. Шевч. 259. 3) Пробі
ДІть, видывать. Прожили ви на світі чи гать, пробіжать. Перебігли чотирі милі
мало, перебачили всього. 2 ) Простить. Угор. дороги. Мет. 184.
Пѳребгйти, гйю, еш, гл. Перегнуть.
Пѳрѳбігатися, гаюся, ешся, гл. Пере
Цей пояс на двое перебганий. Золотонош. у. утомиться отъ біганья.
Переббнда, ди, ж. Шутка, болтовня,
Перебігйтися, гйюся, ешсЯ, гл. Бі 
балагурство. Черчик мае реверенду та й до гать въ перегонку.
мене в перебенду. Гол. III. 351.
П еребігнути, ну, неш, гд.=Д еребігДерѳббндювати, дюю, еш, ш 1 ) Ка ти. Як іде хто куди-годі, а перебіте го запризничать, привередничать. Но 'перебен яць... то вже му сі не поведе. ЕЗ. V. 87.
дюй бо так довго, Солопію! Г- Арт. (О.
Перебігти. См. Перебігати.
1861. III. 94). 2 ) Болтать.
Перебідкатися, каюся, ешся, гл. ПеДерѳббндюха, хи, ж. Привередница. ребідствовать.

Ііеребієць— Перебрех.
Деребівць, бійця, м. Боецъ кулачный.
I григца эдумав завести, і п'яний зараз
роскричався, щобперебійців привести. Котл.
Ен. 11 14.
Перебір, ббру, м. 1) Переборъ, излищекъ.
Осмотръ, ревизія. Та скликали
усіх дівок на перебір. Грин. III. 273. У при
йому славний двір, там нам буде перебір.
Чуб. V. 997. 3) Разборчивость, капризъ,
прихотничанье. За перебір дасть Бог ви
трішки. Ном. № 4619. Л судив мені Бои
кого я не знала, а за той перебір, що перебірала. Чуб. V. 491.
Перебірбти, рйю, еш, сов. в. пѳребрйти, бѳр^, рбш, гл. 1 ) Перебирать, пере
брать, сортировать, отбирать, отобрать луч
шее. Перевірила груші. 2 ) Перебирать, пе
ребрать всѣхъ, все, беря каждое одно за
другимъ. 3) Преимущественно несов. в.
Разбирать, ділая выборъ, капризничать,
прихотничать. Я не вередую, не перебіраю
женихами. Котл. НП. 369. А судив мені
Бог, кою я не знала, а за той перебір, що
перебірала. Чуб. V. 491. Смерть не перебірае. Ном. 4) Перебирать, перебрать лиш
нее. ІІеребере грошей у хазяїна, бігьш як
заробив візьме. 5) Перебирать. Ніжками
дрібненько перебірає. Кв. Стиха, мов у
сопілочку перебірає. О. 1862. IV. 87. 6 ) Пе
ресчитывать, припоминать, припомнить все.
Бо-зна колишнії случаг в душі своїй пере
біраю. Шевч. Що ти гріхи мої перебіраєш,
переступу дошукуєшся грізно. К. Іов. 7) Пе
ремінять, перемінить одежу.
Перебірйтися, рйюся, ешся, сов. в.
перебрйтися, берися, рбшея, гл. 1 ) Пе
реселяться, переселиться, перебираться,
перебраться. Недавно тільки (єзуїти) пе
ребрались у Крулевство. Стор. МПр. 45.
М и й перебрались до неї в хату. МВ. (О.
1862. III. 73). 2) Переходить, перейти,
переплыть, переправиться. Перебрались во
ни через глибоку балку. Стор. МПр. 109.
Як то ви перебралися (через море). Рудч.
Ск. І. 120. 3) Переодѣваться, переодѣться.
Лягають спать, а він перебрався дівкою.
Рудч. Ск. І. 197.
Перебірка, ки, ж. 1) Переборка, сор
тировка. 2 ) Переодѣванье. Свою пітну
одежу скидають, а надівають чисту— на
цій переборні їх застали. Новомоск. у.
3) Дощечка или палочка, вставляемая меж
ду рядами ткацкой основы для паздѣленія
дхъ. Вас.. 167.
П еребірливий, а, ѳ. Разборчивый, ка
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призный, прихотливый. Такий перебірливий:
і тою не їсть, і тою не їсть. Пирят. у.
Пѳрѳбірник, ка, м. Разборчивый, при
хотливый человѣкъ. Ум. Перебірничок, леребірнйченько. Наш паниченъко перебірниченъко коники персбіѵас: котро краще,—■
собі бере, котро бридше,— служенъкам дав.
АД. І. 13.
Пѳребірниця, ці, ж. Разборчивая, при
хотливая женщина.
Пѳребірнйчѳнько, ка, перебірничок,
чка, м. Ум. отъ пѳрѳбірник.
Дѳрѳбірчастий, а, ѳ. ? Гільце вили ой
ггльчасте, перебірчасте. Рк. Макс. Постае
те її на столі, на гілъчастий, на переборчастій скатерті. Чуб. IV. 101.
Пѳрѳбірчик, ка, м.— Пѳребірник. Як
місяць перевірник перебірає всіма зірками,
після полюбить одну зірочку, так і па
рубок.
Перббовком, нар. Перезванивая, перв
ою номъ. Кобзо!... дзвониш перебовком сти
ха, мов мертвих хорониш. К. Дз. 210.
Перебовтати, таю, еш, гл. Взболтать.
Перебовтатися, таю ся, ешся
1) Взболтаться, разболтаться. 2 ) Перейти
въ бродъ рѣку. Так сяк перебовтався на
другий беріг.
Переббїна, ии, ж. Поперечная пере
кладина креста. Воробгіі прилітали до
хреста, сідали на поперечній перебоїні. Гн.
І. 117. См. Перехрестя.
Переболіти, лю, лиш, гл. 1) Перебо
літь, перестать боліть. Болиш та й пе
реболиш. Фр. Пр. 103. 2 ) Изболіться,
изетрадаться. Моя душа переболіла, моє
серце ехне. МВ. II. 41.
Переббрець, рця, м. — Перебірник.
Гей я молодець, переборен,ъ. Чуб. III. 86 .
Дереборбти, рю, реш, гл. Побороть,
побідить. Чи ми переборем, чи єна трутит у могилу,— наша слава буде. Федьк.
Переборщйти. См. Переборщувати.
Переббрщувати, щую, еш, сов. в. пе
реборщйти, щ ^, щйш, гл. Д ілать, ед ілать излишнее, сверхъ міры, пересаливать,
пересолить, преувеличить. Ном. № 7691,
7693. Любощів давано, да не вміючи пере
борщили.
Пѳребойтися, боюся, їшся, гл. 1 ) Долго
пробыть въ страхі. 2 ) Перестать бояться.
Пѳребр&ти, ся. См. Пѳребірати, ся.
Пѳребрестй. См. Переброджу вати.
Перббрѳх, ху, м. Переввраніе, извращеніе фактовъ. Коли б еси над тим пе-
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Переброджувати— Переварюватися.

ребрехом знялась, котрим письменство в ваги. К. Іов. 37. 2 ) Гуляти в перевйги. Родъ
игры: дѣти кладутъ на бревно доску и
нас що-року багатиться. К. Дз. 90.
ставъ
на концахъ, качаются. Канев. у*
Перебрбджувати, джую, еш, сов. в.
леребрестй, брѳд^, дбш и пѳребродйти, 3) На перевйзі стйти. Воспротивиться, м і
дж^, диш, гл. Переходить, перейти въ ряться силами. Чорта з два стануть ^
бродъ. Перебрела дві річеньки її половину писарем на перевазі,— він і писнуть щ
ставу. Чуб. III. 128. Дунаю не перебити, дасть, заб'є баки.
Перевйги - ваги, нар. Переваливаясь.
не перебродити. Чуб. V. 537.
А
за
ними кобзарь волох переваги - ваги,
І Перебувйти, вйю, еш, сов. в. пере
бити, б^ду, деш, гл. 1) Пробывать, про шкандибає на конику, козакам співає
Шевч. 170.
быть. Днів два або й три перебудемо. МВ.
Переважйти, жйю, еш, сов. в. переІ. 62. Перебудь там, поки сповіщу тебе.
€в. Мт. II. 13. 2 ) Обходиться, обойтись, вйжитн, ж у, жиш, гл. 1 ) Бзвішивать,
прожить безъ чего. Не родив мак, перебу взвіеить. Узяла той мед, переважила. Грин.
III. 22. 2) ІІеревішивать, перевісить. Ву.ш
дем так. 3) Переживать, пережить. Як
настане ніч, поки її перебудеш, то дуже на терезах три туди, кинув мішок,— так
•довгою вона тобі стане. Драг. 63. Наші і переважив. 3) Перевішивать, перевісить,
злидні ваше багатство перебудуть. Ном. превосходить, превзойти, одоліть. Ой будь
Л? 1611. Що буде, те й буде,—ми все пе- те здорові, в кого чорнії брови, а я свої «
ргебудемо. МВ. (О- 1862. III. 58). А я тую сажу вмажу, таки ваші переважу Нп
чорну хмару рукавцем розмаю, перебула Правда кривду переважить. Ном. Не пе
поговір, перебуду неславу. Чуб. V. 144. реважить його ворог. К. ІІсал. 206.
4) Только сов. в. Перебывать. За бень
Переважйтися, жйюся, ешся, сов. в.
скільки вас перебуде. Здається, не було ха переважитися, ж уся, жишся, гл. Перети в селі, де б я не перебула наймичкою.
вішиваться, перевіситься.
Г. Барв. 365.
Перевйжити, ся. См. Переважати, ся.
II.
Перебувйти, вйю, еш, сов. в. пере- Перевйжувати, ся, жую, ся, епТея,
-б^ти, б^ю, еш, гл. Иеремѣнять, перемі гл.=П ереваж ати, ся.
нить на комъ обувь, переобувать, пере
Перевалйти, ся. См. П еревалю ва
обуть. Треба перебути чобіт, а то муляє. ти, ся.
I. Пѳрѳбувйтися, вйюся, ешся, сов. в.
Пѳревйлля, л я , с. Обрывистый оврагъ.
перебитися, б^дуся, дѳшся, гл. Обхо Ускочив у шелюги, а там перевалля ве
диться, обойтись. Може тобі борошна?— лике, - не можна було бігти конем, щоб
Та я й своїм персбудусъ. Викрутнями пе- догнати його. ІІовомоск. у. (Залюб.).
ребгуваеться. Ном. 817.
Перевйлювати, люю, еш, сов. в. поII. Дѳребувйтися, вйюся, ешся, сов. в.
ревалйти,
лю, лиш, гл. І) Переваливать
перебитися, б^юся, ешся, гл. П еремі
ся,
перевалиться.
2 ) Переталкивать, пере
нять, перемінить на себі обувь, переобу
толочь слишкомъ сукпо на сукновальні.
ваться, переобуться. Ном. № 5472.
Пѳрѳбудбвуватн, вую, еш, сов. в. пѳ- Харьк.
Перевйлюватися, лююся, ешся, сов. в.
ребудувйти, д^ю, еш, гл. Перестраивать,
перевалитися,
люся, лиш ся, гл. Перева
перестроить.
Перебунтувйтися, т^ю ся, ешся, гл. ливаться, перевалиться. Левиц. Пов. 25.
Переварити, ся. См.Переварювати, ся.
Прекратить бунтъ.
Перевйруха, хи, ж. Торговка, прода
Дѳрѳбурхйти, хйіо, еш, ІЛ. Перебующая съістиое? Переварухи, бодай гм за
шевать. Стишилось море, псрсбурхало.
ціпило,
так г гукають: та кричить: сва
Пѳребурчйти, ч^, чйш, гл. Перестать
ту, ходи до тне гарячих хляків, а друга:
ворчать.
хто почне у мене книша гарячого. О.'
Перебити, ся. См. П еребувати, ся.
1862. I. 42.
Дерѳб^тний, а, ѳ. Преходяіцій.
Пѳревйрювати, рюю, еш, сов. в. п е 
Пѳрѳвйбити. См. Дѳрѳваблювати.
Дѳрѳвйблювати, люю, еш и пѳрѳваб- реварити, рю, риш, гл. Переваривать, пе
л й ти , лйю, еш, сов. в. пѳрѳвйбити, блю, реварить.
биш, гл. Переманивать, переманить.
Дерѳвйрюватися, рююся, ешся, сов. в.
Пѳрѳвйга, ги, ж. 1) Перевісъ; пре пѳреварйтися, рюся, ришся, гл. Перева
имущество. Не дай же гм н г суді пере риваться, перевариться.

Перевдяг— Перевід.
Д ерёвдяг, г у , м. Переодѣванье, также
одежда, въ которую кто-либо переодѣлся.
В чернечому перевдязі козак. К. ЦН. 302.
До Кигва ти крадькома перевдягом серед
ночі мандруєш. К. ПС. 47.
Дѳрѳвѳзтй, ся. См. Перевозити, ся.
Перевернути, ся. См. Перевертати, ся.
Дѳрёвѳрт, ту, м.
1) Иереворотъ.
2) Пітй в переверти. Начать кувыркаться.
Сміх не реюти, пішла баба в переверти.
Ном. № 12678. 3) На перёверт пішлб діло.
Пошло наоборотъ. Рк. Левиц.
Пѳрѳвёртаник, ка, м. Лепешка изъ
картофеля, кукурузной муки и овечьяго
сырѵ. Вх. Зн. 47.
Перевертання, ия, с. 1) Переворачиваніе. 2) Онрокидывапіе. 3) Нревращеніе.
4) Превращепіе (имен, чиселъ). К. Гр. 117.
Перевертати, тйю, еш, сов. в. пере
вернути, ну, неш, гл. 1) Переворачивать,
переворотить, перевернуть. Той чмелик пеіювернув крильця, скинув їх, вони попадали,
а він полетів. Рудч. Ск. I. 119. 2) Пере
ворачивать, перевернуть, опрокидывать,
опрокинуть. Гибку ловив—човен перевернув,
шевчиха зосталася, шевчик утонув. Чуб.
У. 820. 3) Превращать, превратить. Ціле
весілля перевернено ніби у вовкулаки. КС.
1883. XII. 700. 4) Превращать, превра
тить (именов. числа). К. І р. 117.
Перѳвѳрт&тися, тйюся, ешся, сов. в.
перевернутися, нУся, нешся, гл. 1) Пе
реворачиваться, перевернуться. Перевер
тався г нудився, не здужав голови звести.
Котл. Ен. II. 13. 2) Переворачиваться,
перевернуться, опрокидываться, опроки
нуться. Як ударю по казану, то він і пе
ревернеться. Стор. МПр. 47. 3) Проходить,
пройти, перебывать. Чимале літ перевер
н увсь, води чимало утекло. Шевч. 106.
А паничів що то в нас подвернулось! МВ.
(О. 1862. ІІГ 40). 4) Превращаться, пре
вратиться. Його (вовкулаку) тільки б зу
стріти та Грицем назвати, дак і пере
вернеться людиною. Г. Барв. 454. Перевер
нулись тепер уже кат знає нащо запорожці. К. ЧР. 89.
Перевертень, тня, м. 1) Отступникъ,
ренегатъ. Тим часом католицькі пани з
нашими перевертнями усиловувались унію
на, Вкраїні гірищепити. К. ЧР. 10. 2) Выродокъ. (Вівці) перевертні продаються або
вирізуються на лій. О. 1862. У. Кух. 35.
Дербвѳртом, нар. Кувыркомъ, вверхъ
Дномъ. Як прийде мій додому, так усе й
піде перевертом по хаті. Екатериносл. у.
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І в них перевертом усе перевернулося. Г*
Барв. 176.
Пѳрѳвѳршйти. См. Перевершувати.
Пѳрѳвбршувати, шую, еш, сов. в. перевершйти, шу, шйш, гл. 1) Дѣлать, сдѣлать чрезмѣрно высокій верхъ на стогѣ,
2) Перекладывать, переложить наново верхъ
на стогѣ.
Пѳрѳвёсло, ла, с. Свясло для снопа,
вообще витень соломы, которымъ что-либо
связывается. Чуб. УІІ. 393. О. 1861. XI,
Св. 66. Шляхтич з перевареної сирватки,
шабелька на личку, перевеслом підперезаний,
Ном. Л? 858.
Пѳрѳвёсник, ка, м. І) Сверстникъ,
ровесникъ. Рк. Левиц. Він мій перевесник.
(Залюб.). 2)=П ерелесник. А хиба ж ви не
знаєте, до кою й тепер у нас на селі пе«
ревесник літає? Рк. Левиц.
Перевесниця, ці, ж. Сверстница, ро
весница. Обидві вони були перевесниці. Ле
виц. Пов. 116.
Пѳрѳвѳстй, ся. См. Переводити, ся.
Пѳрѳвив&ти, вйю, еш, сов. в. перевйти, в’ю, 6ш, гл. 1) Перевивать, перевить.
Вінок плете з червоною та з білою маку,
зеленим барвінком перевиває. МВ. І. 142,
Червоною стьожечкою коса перевита. Рудч.
Чп. 186. 2) Передѣлывать, передѣлать
свитое или перевитое. Чи хороше віллечт
ми тобі ізвили? як не хороше,— ми перев'єм,
ми тобі крагцеє ізов'єм. МУЕ. III. 102.
Пѳрѳвйжшати, шаю; еш, гл. Превы
сить; превзойти. Посіпака економ то пана
перевижшав, бо народ катував. Гн. II. 144.
Леревикйти, кйю, еш, сов. в. перевйкти, кну, нѳш, гл. Привыкать, привык
нуть. Воно в жне перевикло на руках та
на руках.
Перевис&ти, с&ю, еш, сов. в. перевйснути, ну, неш, гл. Перевѣшиваться,
перевѣситься.
Пѳрѳвис&тися, с&юся, ешся, сов. в.
перевйснутися, нуся, нешся, іл.= Д еревисати, перевиснути. Перевислось намисто назад.
Перевйти. См. Перевивати.
Пербвиця, ці, ж. 1) Удочка. Вх. Зн.
47. 2) Въ удочкѣ: часть лесы около крюч
ка изъ сѣраго несплетеннаго волоса. ІПѵх.
I. 226.
Перевід, вбду, м. 1)= П ѳрехід 1. # ема льоду, нема льоду, нема переводу, хто
мене вірно любить, бреде через воду. Чуб,
У. 84. Беру воду з переводу. Гол. I. 176.
2) Непроизводительная трата, порча. 3) Пре-
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кращеше. Козацькому роду нема переводу.
Ном. А* 771.
Перевідати. ся. См. Перевідувати, ся.
Перевідник, ка, м. 1) Расточитель.
Адес—пес, Пересип—злодій, Куяльник— пере
відник. Ном. № 748. 2) Человѣкъ смѣшанной породы, помѣсь. Шух. І. 55.
Перевідувати, дую, еш, сов. в. пере
відати, даю, еш, гл. 1) Навѣщать, навѣстить. Зона в мене й не снідала, тільки ж
мене й перевідала. Чуб. V. 553. 2) Узна
вать, узнать. Шух. 1. 235. Іди, Юрию, перевідай, запитай си, чого вони (корови)
так ричут. ЕЗ. V. 62.
Перевідуватися, дуюся, ешся, сов. в.
перові датися, даюся, ешся, гл.=Перевідувати, перевідати.
Перевіз, возу, м. 1) Перевозь, пере
возка. За морем вовк три гроші та руб
перевозу. Ном. А* 10574. 2) Переправа.
КС. 1883. IV. 737. Ой пішли чут к и в
дорогу, дійшли вони до перевозу. Чуб. V.
1039, —держати. Перевозить черезъ рѣку.
Дівка' Ориночка перевіз держала. Мет. 333.
3) Родъ игры: бросаніе камешковъ такъ,
чтобы они скакали рикошетомъ по водѣ.
Сим. 26.
Перевізник, ка, м. Перевозчпкъ; паромщикъ. Ум. Перевізничок. Псревізнички
мої! перевезіть
до 9роду. Чуб. V. 558.
в
I. Перевій, вію, м. С угробь, наметен
ный поперекъ дороги. НВолын. у.
II. Перевій, вою, м. Распаренныл
древесный вѣтви, употребляемыл для свлзыванія дерева. Радом. \.
Пѳрѳвійник, ка, м. Связка изъ соло
мы или прутьевъ въ вір'ї. Житомир. V.
Пѳрѳвінчйти, чбю, еш, гл. Обвѣнчать.
Шревінч&тися, чбюся, ешся, гл. 06вѣнчаться.
Перевікувати, к^ю, еш, гл. Прожить
жизнь.
Перевірити, ся. См. Перевірювати, ся.
Перевірка, ки, ж. Проверка. Була
(в казармі) вночі перевірка. Мир. ХРВ.
146.
Перевірювати, рюю, еш, сов. в. пере
вірити. рю, риш, гл. Проверять, провѣритъ.
Пѳдювірюватися, рююся, ешся, сов. в.
перевіритися, рюся, ришся, и . Убѣждаться, убѣдиться по опыту. Я еже... сам
перевіривсь, що як сняться мідні гроші, або
гцо яйце їси... то будуть бити. Съ. Л. 162.
Перевішати. См. Перевішувати.
Перевішувати, шую, еш, сов. в. пе

ревішати, шаю, еш, іл. 1) Перевѣшявать,
перевѣсить, повѣсить на другое мѣсто.
2) Только сов. в. Перевѣшать. Сотник
вас усіх перевіьиае. Шевч.
Перевіяти, вш , еш, и . Перѳвѣять.
Грин. I. 167.
Пѳреводж&ти, дж&ір? ёш, гл.— кого.
Дурачить, обманывать кого. Вх. Уг. 258.
Перѳвбдити, джу, диш, сов. в. пе
ревести, вѳд^, дбш, гл. 1) Переводить,
перевести. Перевела Явдоха свій цех через
дорогу. Кв. 2) Переплетать, переплести,
перевить. (Коса) чорним шовком заплетена
та золотом переведена. КС. 1883. II. 388.
3) Изводить, извести, уничтожать, уничто
жить. Як же його перевести з світу, гцоб
не було на світі. Рудч. Ск. I. 92. Чужі
діти своїм батькам у поміч стають, а
ти тільки дурно у нас хліб переводиш.
Рудч. Ск. II. 107. 3) Портить, перепор
тить, испортить. Пани переведуть, гцо й
собака не їстиме. Ном. № 1223.
Переводити, дж^, диш, иі. При
вести всѣхъ, каждаго по очереди. Водили
вже їх там, водили,— переводили зо всег
окружности: не доберуть. Рудч. Ск. І. 81.
Переводитися, джуся, дишся, сов. в.
перевестися, д^ся, дбшся, ьл. -1) Пере
водиться, перевестися. 2)— на. Бѣднѣть,
обѣднѣть, разориться Перевівсь ні на се,
ні на те. Ном. Л» 1848. 3)—на. Вырож
даться, выродиться. З панів переведуться
на шолудивих кошенят. Стор. МПр. 46.
4) Вымирать, вымереть, иресѣчься, угас
нуть; исчезать, исчезнуть. Бодай його код
ло з накоренком перевелось. Ном. № 3788.
Съ отриц.: не п ер ев о д и т и сь . Постоянно
быть, находиться. Старости не перево
дяться в Олесиній хаті. 5) Измѣняться,
измѣниться, перемѣниться. З ранку гоонна, а на вечір мабуть на дощ переведеть
ся. Харьк. г.
Перевбдка, ки, ж .=П ереводня. Ця
пшениця переводка. Славяносерб. у.
Переводнй, ні, ж. Измельчавшая, вы
родившаяся порода.
Перевоза, ви, ж. Переправа. См. Пе
ревіз 2. Ум. Перевбзонька. Ой чи ти, бур
лаче, рибу ловиш, чи ти, бурлаче, перево
зиш?— Гірка моя перевозонька. Грин. III.
569.
Пѳрѳвбзѳць, з ця, м. = Перевізник.
Ой ви, хлопці-перевозці, перевезіть мене на
той бік Дунаю. КС. 1883. IV. 735.
Перевозити, жу, виш, сов. в. пере
везти, ву, збш, гл. 1) Перевозить, пер» -
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везть. Виглядає, чи не їде з боярами в юсщи,— перевезти із кет в хату на помості.
Шевч. 194. 2) Переправлять, переправить
черезъ рѣку. Чи ти, Іване, рибу ловиш,
чи ти людей перевозиш? Чуб. У. 785.—
бібу. См. Баба. КС 1887. VI. 480.
Дѳрѳвбзитися, жуся, зишся, сов. в.
перевезтися, 8 ^С Я , збшся, гл. 1) Перево
зиться, перевезтись. Нехай би сестра Ярииа з меншим сином перевезлася в ту хату
та й господарювала. (О. 1862. VI. 21).
Старі перевезлися до сина, а свою хату
продали. 2) Переправляться, переправиться.
Найшов те море, дума, як йому перевез
тись. М е ж . 32.
Переволікати, кйю, еш, сов. в. пере
волокти, лоч^, чбш, гл. Перетягивать,
перетянуть, перетаскивать, перетащить.
Переволікатися, к&юся, ешся, сов. в.
переволоктися, ч^ся, чбшся, гл. Перетас
киваться, перетащиться. Хоч ся переволоче,
та не утече.. Ном. № 4223.
Переволока, ки, ж.? Ходили уроки
коло переволоки. Мил. 33.
Переволокти, ся. См. Переволіка
ти, ся.
I. Переволочити, ч^, чбш, м.=П ѳрѳволокти.
II. Переволочити. См. Переволочу
вати.
Переволочитися, ч^ся, чбшся, гл.=
Переволоктися.
Переволочувати, чую, еш, сов. в. пе
револочити, ч^, чиш, гл. Бороновать во
второй разъ, перебороновать. Як жито
зійде, вони тоді його переволочуть... А жи
то од цьою вже не буде таке. Грин. I. 99.
Перѳвч&ти, ч&ю, еш, сов. в. перевчи
ти, ч^, чйш, ьл. 1) Выучивать, выучить,
переучить многихъ. Самому всіх не пере
вчить. Гліб. 2) Переучивать, переучить вы
ученное наново. 3) Переучивать, переучить
чрезъ мѣру.
Перевчатися, ч&юся, ешся, сов. в.
перевчитися, ч^ся, чйшся, и . Переучи
ваться, переучиться сверхъ мѣры.
Перев'язати. См. Перев’язувати.
Перев’йзкуватий, а, ѳ. Съ перехватомъ по срединѣ (о посудѣ).
Перев’йзувати, вую, еш, сов. в. пере
в’язати,
жѳш, гл. 1) Перевязывать,
перевязать. Перев'язала дружка рушником
через плече. Харьк. 2) Перевязывать, пере
вязать наново. Твої снопи треба перев'язу
вати,> бо який не візьму, то й розсиплеть
ся. Богод. у.
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Пѳрег&вкати, каю, еш, гл. 1) Прекра
тить лай. 2) Превзойти лаемъ.
Перегадйти, даю, еш, гл. Передумать,
Всі думки вже передумала, всі гадки пере
гадала.
Перегайнувйти, н^ю, еш, гл. Попусту
протратить.
Переганйти, нйю, еш, соп. в. пере
гнати, жѳн^, нбш, гл. 1) Перегонять, пе
регнать на другое мѣсто. Ой позволь, па
не, землю міряти, землю міряти, мости
мостити, воронеє стадо да й переганяти.
Чуб. *III. 295. 2) Перегонять, перегнать
(водку). 3) Надрывать, надорвать коня
быстрой ѣздой. 4) Наново перепахивать,
перепахать поле. 5) Переганяти думкй. Уси
ленно думать. Харьк. г. 6) — на решето.
Очшцать, очистить рететомъ.
Перегартувати, т^ю, еш, гл. Закалить
наново. 2) Перекалить.
Лѳрѳгарчбти, ч^, чйш, гл. Прекратить
ворчанье (о собакѣ).
Перегатити. См. Перегачувати.
Перегачувати, чую, еш, сов. в. пере
гатити, ч^, тиш, гл. 1) Дѣлать, сдѣлать
запруду. 2) Запруживать, запрудить на
ново.
Пѳрѳгбня, ні, ж. Ряженая дѣвушка,
пугающая, ради шутки, подругъ: взявь въ
руки клубокъ валу, вытягиваетъ ихъ вверхъ;
клубокъ играетъ роль лица, которое повязываютъ платкомъ, на руки и плечи натягиваетъ рядно. Лохв. ѵ.
Пѳрѳгин&ти, н&ю, еш, сов. в. пере
гнати, н^, нбш, гл. Перегибать, переги
нать, перегнуть
Перегинатися, н&юся, ешся, сов. в.
перегнатися, н^ся, нбшся, гл. Переги
баться, перегинаться, перегнуться.
Пѳрѳгільчастий, а, е. Вѣтвистый? Гіль
це вили... переггльчасте, перебірчасте. Рк.
Макс.
[м
0
Перегін, гону, м. 1) Перегонъ. Погна
ли некрут з рідного краю аж у Московщи
ну... Довгий перегін. Мир. ХРВ. 139. 2) Парина, наново вспаханная. 3) Перегону дати.
Поколотить хорошенько. Вутульцям переюну дати. Котл. Ен. У. 56. 4) Перегони.
Дымовые ходы въ печкѣ.
Пѳрегінка, ки, ж. Часть овчины? ЗЮЗО.
II. 547.
__
0
Перегінний, а, е. Перегонный. Маркев.
169. До чорта всякою добра: перегінних
горілок, смачних наливок. Стор. II. 224.
Перегіркнути, ну, нѳш, м. Прогор
кнуть.
8
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Перегірчити, чу, чиш, гл. Сдѣлать
слишкомъ горькиыъ.
Перѳглбдіти. См. Переглядати.
Перѳглбжувати, жую, еш, м .= П ер еглядати.
Пербгляд, ду, м. 1) Пересмотръ.
2) Просмотръ.
П ереглядати, дбю, еш, сов. в. переглбдіти и переглйдіти, джу, диш, гл.
1) Пересматривать, пересмотрѣть. Почав
переглядати порозгортувані на столах книж
ки. Левиц. Пов. 89. 2) Перещупывать,
перещупать, ощупать всѣхъ. Всі сплять
долі; упиряка заходився,— чисто всіх за го
лови переглядів. Грин II. 97. 3) Просмат
ривать, просмотреть. Або зовсім не чита
ла книжки, або тільки переглядала,. Ле
виц. Пов. 268.
П ереглядатися, дйюся, єшся, сов. в.
пѳреглйнутися, нуся, нешся, гл. Пере
глядываться, переглянуться. То здихне, то
з нею переглянеться. Кв.
Переглйнути, ну, неш, гл. 1)=П ерегл я д іти . 2) Заглянуть, глянуть поверхъ
какого-либо препятствія. Дивиться... мов
би переглянув через гору. Мир. ХРВ. 7.
П ереглйнутися. См. П ереглядатися.
Перегнати. См. П ереганяти.
Перегнив&ти, вйю, еш, сов. в. пере
гнити и перегнйсти, гнию, бш, гл. Пе
регнивать, перегнить. Гниє, гниє, та й не
перегниє. Ном. № 232, стр. 297.
Перегнилий, а, е. Перегнившій.
П ерегніватися, ваюся, ешся, гл. Пе
ресердиться.
Перегній, гною, м. Поле, удобренное
навозомъ. На перегною — згноєній землі г
роблять сіно два рази до року. Шух. І. 170.
Перегнітйти, гнічу, тиш, гл.— себе.
Подавить, обуздать. Оліхвер вилаяв мене
ні за віщо, гщз й ударив,— я сеое перегнгтив: оді йшов та г'і грай Волч. у.
Перегнути^ ся, См. П ерегинати, ся.
Переговорити. См. Переговорити.
Переговорйти, рйю, еш, сов. в переговорйти, рю, риш, гл. 1) Повторять, по
вторить сказанное. Та моє ділечко переро
бляють^ та моє словечко переговоряють.
Мил. 202. 2) Осиливать, осилить въ разговорѣ. Не говоріть, що він— „жива пре
мудрість, хиба сам Бої його переговорить^.
К. Іов. 70. Тебе, дівчино, як я бачу, і за
рік не переговориш і за два не переслухаєш.
МВ. І. 39. 2) Только сов. в. Проговорить,
сказать. Чуб. II. 47. Він отто переговорив
та й край,— більш нічого й не промовив.

Верхнеднѣпр. у. Як переговоримо свої речі.
дак і ти скажи що. Г. Барв. 328.
Переговорюватися, рююся, ешся, п.
Переговариваться. Чую—з батьком перего
ворюються, що прийшли до вашої милости
од пана Ігната. МВ. І. 90.
Перѳгодйти, джу, диш, гл. Перегодить
погодить.
Перегодом, нар. Спустя некоторое вре
мя. Я прийшла туди, перегодом увійшов і
гончарь. Иавлогр. у. На вюроді редька, не
ма мого Федька! Ось перегодом біжить ого
родом. Мил. 101.
Перегодй, «а/?.=Перегодом.
Переголити. См , Переголювати.
Пѳрѳголосйти, шу, сиш, гл. Перестать
плакать (громко).
Переголосувйти, сУю, еш, м. Нано
во вотировать.
Перегблювати, льою, еш, сов. в. пере
голити, лю, лиш, гл. Перебривать, пере
брить. В кайдани добрі закували, переголили
про загіас. Шевч. 2) Наново брить, побрить.
Перегонити, ню, ниш, гл. П ереганяти.
Перегоріти. См. Перегоряти.
Перегорнути, ся. См. Перегортати, ся.
Перегороджувати, джую, еш, сов. в.
перегородйти, джу, диш, гл. 1) Перего
раживать, перегородить. Не ходи, не ходи,
куди я ходжу, я тобі стежечку перегороджу.
Нп. 2) Ііередѣлывать, передѣлать ого
рожу.
Перегородка, ки, ж. Перегородка, отдѣлеше. Дав мені тесть... торбу з сгюліа
перегородками. Ном. Л? 14321.
Перегорбжа, ж і, ж. Изгородь, передѣляющая дворъ огородъ и т. п. на части.
Пѳрѳгорбжувати, жую, еш, гл.=Дѳрегороджувати. Псрегорожували степові
дороги своїми заставами. К. ЧР. 12.
Пѳрбгорок, рка, м. Пригорокъ. Синів
ліс гго юрах та перегірках. Св. Л. 303.
Перегортати, тйю, еш, сов.*в. пере
горнути, ну, неш, гл. 1) Переворачивать,
перевернуть на другую сторону. 2) Пере
листывать, перелистать. Левиц. Пов. 225,
267. Перегорнув усю книгу,—не знайшов.
3) Мѣшать, помѣшать въ печи. Нерегорнув у печі вогонь. Ком. II. 50.
Перегортатися, тйюся, ешся, сов. в.
перегорнутися, нуся, нешся, гл. 1) Пе
реворачиваться, перевернуться на другую
сторону. 2) Переворачиваться, переворо
титься (о листкахъ книги).
Перегортувати, тую, еш, гл.=Перѳгортати. Дід перегоргтує гроші. Рудч. Ск.

Перегорювати—Передаток.
Перегуснути, ну, неш, гл. Слишкомь
Перегорюв&ти, рюю, еш, гл. Перегоревать, претерпѣть горе. Багато на Україні загустіть.
Перегусти, дУ, дбш, гл. Перестать
перегорювали люде.
Дерегорйти, рйю, еш, сов. в. перего гудіть.
Перегучйти, чу, чйш, гл. Перестать
ріти, рк>, рйш, гл. Перегорать, перегорѣть.
Прикілок перегорить надвоє. Грин. І. 70. издавать звукъ.
Пбрѳд, пред. 1) Передъ, предъ. Перед
Перегостюв&ти, тюю, еш, гл. Прого
Богом присягаюсь, гцо ингинх не знаю. Чуб.
стить извѣстное время.
Пѳрѳграв&ти, раю, бш, сов. в. пере V. 384. 2) Передъ, до, раніе. Будеш ти
грати, рбю, еш, гл. 1) Играть, сыграть хміль уживати, будеш ти перед мене ста
сильнѣе, чѣмъ слѣдуетъ. 2) Только сов. в. рого по долині Черкені козацьку голову по
Окоичить играть. Музика переграла. 3) Оси кладати. Макс. 3) Къ. Перед Филоненка
ливать, осилить въ игрѣ. Петро переграв язика примчав. Макс. Швиденько зібралась
Івана. 4) Только сов. в. Перебродить. Пи- Вскла, узяла паляничку, звичайно як перед
голову їігпи. Кв. Якось перед якуюсь гору
во переграло.
Перегребти, ся. См. Перегрібати, ся. прийшли. Котл. Ен. Бої покликав перед
Перегриз&ти, 8&ю, еш, сов. в. пере себе чорта. Г. Барв. 100. 4) Перед часом.
гризти, зу, збш, гл. Перегрызать, пере Преждевременно.
грызть. Добрі зуби і камінь *перегризуть.
Ш рѳд, ду, .и. І) Передъ, передпяя
Ном. .V 7155.
часть, сторона. Не повертайся до їх пере
Перегрйзтися, з^ся, зёшся, гл. 1) По дом, гцоб не пізнали. Рудч. Ск. II. 122.
грызть другъ друга. 2) Перессориться Окунець-молодець, повернись передом—пого
между собоіі. Вони саме тоді за ляхівку воримо з тобою. Ном. А? 4250, стр. 280.
перегризлись. К ЦН. 222.
На пёреді. Прожде всего. Так і нехай ва
Перегрібати, бйю, еш, сов. в. пере ша річ напереді. Г. Барв. ЗО. 2) Передъ
гребти, бу, ббш, гл. 1) Перегребать, пе- (сапога). Ой цок чобіток, а в переду дірка.
регресть. 2) ІІеремѣшивать, перемішать Грин. III. 344. 3) мн. Переда. ІІолы полу
въ печи. 3) Ворошить, переворошить сѣно. шубка. Вас. 155. 4) Первенство, нредпоПерегрібатися,, бйюся, ешся, сов. в. чтеніе. преимущество. Давати перед. 5) Пе
перегребтися, буся, ббшся, гл. Переправ ред вести, водйти. Предводительствовать,
ляться, переправиться на веслахъ. Ой идти впереди; командовать. Тим я тсб>,
бистрії річки , пруті бсрелсечки,— пере
моя доню, 2 гано не будила, що твій милий
грібся, перевізся козак молоденький. Ни.
веде перед, щоб ти не тужи га. Мст. 20.
#Перегрівати, в&ю, еш, сов. в. пере Ум. Передок, передочок. Ой то ж не хма
гріти, рію, еш, гл. Обогріиать, обогріть. ра, то ж орда іде, а Коваленко та пере
Були б померз їй, поли б не перегрілії нас док веде. АД. І. 79. А в Київі па риночку
добра людина. Приходим додому вже й піз дівочоїі таночок, молодая Бондарівна веде
ненько, нераненько: „Ой одчини, дівчино, передочок. Грин. III. 013.
гщгегріти серденько. Грип. 111. 562.
Передавати, даю, еш, сов. в. перед
&
т
е , дбм, даси, гл. 1) Передавать, пере
Перегріватися, в&юся, ешся, сов. в
перегрітися, ріюся, ешся, гл. Согревать дать. Копи сам, каже, не повершу, то си
нові передам. Шевч. 15 Г — ким. Чсрезъ
ся, согріться, обо гріться. ХС. VII. 420
кого
Треба передати Пеаном. Лохи. у.
Пусти, свату, перегріться, на Галочку по
2) Передавать, передать, дать липі псе.
дивиться Грип. III. 481.
Передаватися, даюся, ешся, сов. в.
Перегромаджувати, джую, еш, сов. в.
передатися,
д&мся, сйся, гл. 1) Переда
перегромадити, джу, диш, гл.=Дерегріваться, передаться. 2) Переправляться,
■бати, перегребти
Перогукйти, к&ю, еш, гл. Перекри переправиться. Я по сім боці, тн по тілі
чать. Н іякою горла не стане, щоб перегу- боці,— передайся до мене. Мет. 12.
хати вітер та хвилі ревгучі. Ком. II. 33.
Передавйти, влю, виш, гл. Передавить.
П ерегукнутися, н^ся, нешся, гл. Пе
Передарувати, рУю, еш, гл. Переда
рекликнуться.
рить, раздарить. Передарував багато на
П ерегукуватися, куюся, ешся, гл
своїм віку.
Перекликаться. Через став перегукувались,
Перед&ти, ся. См. Передавати, ся.
жартуючи, дівчата. Левиц. І. 17.
Передйток, тку, м Излишекъ при отД ерегулйти, лйю, еш, гл. Прогулять. дачі.
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Передача, чі, ж. Передача.
Пѳрѳдвзяттй и передуэяттй, ТЙ, с.
Предпріятіе. К. ХП. 9. Сам не зупиняймо
сяу миле браття, гцо таке велике шредвзяття роспочинаємо малими силами. К. ХП.
133.
Передвік, ку, м. Предвѣчность. В ін
почне г смирить їх яко царь із передвіку.
К. Исая. 128.
Пѳрбдвірок, рку, м.? На питний мар
мур попадя ступає в передвірку царських
палат Марусі. К. МБ. XI. 162.
П ередвічній, я, є. Иредвічный. Сієш
правду, сієш розум і світ передвічній. К.
Досв. 240.
Передержанець, нця, м. Укрыватель.
Ви передержанці!—ревнув писарь, — ви пере
держуєте біглих. Кв.
Передбржати. См. Передержувати.
Передержування, ня, с. Сохраненіе
на нѣкоторое время. Дати на передержуванн я. Лебед. у.
Передержувати, жую, еш, сов. в. пе
редержати, жу, жйш, гл 1) Укрывать,
укрыть похищенное. А за те, щоб ви нас
не лякали, буцім ми передержуємо куницю
або красну дівицю, ми вас пов'яжемо. ПІевч.
289. 2) Держать, продержать извістное
время.
Передбрти, ся. См. Передирати, ся.
Передешевйти, влю, вйш, гл. Проде
шевить.
Передзвеніти, ню, нйш. гл. Окончить
звеніть, перестать звепѣть.
Передзвонити, ню, ниш, гл. Окончить
звонить. Передзвонили у всі дзвони до церк
ви. Грин. II. 154, 155.
Передвижчйти, чУ, чйш, гл. Перєжужжать.
Передзімний, а, е. Предзимній. В і
трець передзімний, вохкий, холодненький.
Мог. 84.
П ередивйтися. См. П ередивлятися.
П ередивлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
передивйтися, влюся, вишся, гл. Пере
сматривать, пересмотрѣть. М и хочемо все
перетрусити, передивитись. Левиц. Пов.
163.
Передирати, рйю, еш, сов. в. передбр
ти и пѳрѳдр&ти, дѳрУ, рбш, гл. Переры
вать, перервать, передирать, передрать.
Пѳрѳдир&тися, рйюся, ешся, сов. в.
пѳредбртися и передратися, дерися, рбшся, іл. Перерываться, перерваться, переди
раться, передраться.
Пѳрѳдйстий, а, ѳ. Съ развитой перед

ней частью тѣла. Це корова передиста.
Міус. окр.
П ередихнути, ну, нбш, гл. Передох
нуть.
Пѳредівувйти, вую, еш, гл. Продѣвствовать, прожить дѣвушкой.
П ереділити, ся. См. П ереділяти, ся.
Пербділка, ки, ж. 1) Перегородка.
Лохв. ѵ. 2) Половина мички. Вас. 201.
Ум. Перёділочка. Константиногр. у.
Пѳрѳділйти, лйю, еш, сов. в. пѳреділйти, лю, лиш , гл. Передѣлять, переді
лить.
П ереділитися, лйюся, ешся, сов. в.
переділитися, люся, лиш ея, гл. Д ілить
ся, поділиться. Псрсдігилися удвох. Рудч
Ск. І. ЗО. Віти через лісочок (кози), вхо
пили кленовий листочок, та" й тим пере
ділились. КС. 1883. IX. 222.
Передком, нар. ІІсредомъ. І задком,
і передком перед паном Хвсдорком. Нп.
Передмова, ви, ж. Предисловіе. Шевч.
(1883), 140.
Перс дму рря, ря, с. Ограда; оплотъ.
Перед мурря всього християнства, що сто
їть з мечем на чаті супротив поганства
К. XII. 64.
Пербдник, ка, м. Передняя, прихожая.
Увійшов до попа у хат у, стою у передни
ку, коли цс виходе. Черниг. г.
Переднйти, ню, нйш, гл. Перемінить
дпо. Переднйти діжку.
П ереднівка, ки
переднівок, вка,
м. Время передъ жатвой, передъ сборомъ
поваго хліба, овощей. Петрівка— перед
нівок. ІІом. № 462.
Пѳрбдній, я, е. 1) Передній. 2) Прежній. 3) Первый, лучшій. Це у нас перед
ній чоловік— усьому перед веде. 4) Передне
слбво. Предисловіе.
Пѳрѳднішѳ, нар Прежде. Рк. Левиц.
Породніший, а, е. 1) Передній, находліційся передъ другими. 2) Ближе находящійся. Я до того садка передніший за
тебе. 3) Прежній, бывшій передъ этимъ
Ти мені переднішої пісні заспівай, бо це
дуже смутна. Черк. у. В и люде велико ро
зумні, велико письменні, то хиба не зна
єте, яка правда була за переднгших стар
шин. Черк. у. 4) Достойнійшій, иміюпдій
боліє права, предпочтенія въ чемъ; луч
шій, отборный. Не хапайся до страви, бать
ко передніший за тебе. Передніших коней
повибірали з табуна, а залишили саму
ледач.
Переднюв&ти, нюю, еш, іл. Пробыть»

Передняк—Переду мувати.
провести день. Аби день переднювати, а
піч переночувати. Ном. Л» 10916.
Переднйк, кк, м. 1) Идущій впереди
(человѣкъ, животное). Між вівцями, для
приводу, бува нсбаїато кіз і цапи-передняхи. О 1862. V. Кух. 29. 2) Зпатпый, пе
редовой человѣкъ. Угор.
Передобідній, я, є=Д ередобідяний.
Передобідня година. О. 1862. І. 81.
Передобідок, дку, м. Закуска передъ
обѣдомъ, поздній завтракъ. Лихий передо
бідок і найліпший обід попсує. Ном. №
11961.
Пѳрѳдобідяний, а, е. Дообѣдній; предобѣденпый. Псрсдобідяний час— то був за
для неї вольний час. Левиц. І. 192.
Перѳдовйй, а, ѳ. Передовой.
Передовик, к&, м. Вожакъ, выдаю
щаяся личность. Гадюк був передовиком
між своїми близькими товаришами. Левиц.
Нов. 154.
Пѳредовнйцтво, ва, с. 1. Начальствовапіе, предводительствовапіе. 2) соб. На
чальство, лица предводительствующая, идущіе впереди. Величчя української нації
явне з того, що, зоставшись без церковнього,
полгтичньою, воїнського і наукового передовництва, спромоглась вона видати з себе
самобутню літературу. К. XII. 131.
Передодень, дня, м. 1. Канупъ. На
передодні. Наканунѣ. 2) Передбднем. Пе
редъ свѣтомъ. Передоднем приїхав.
Передок, дкй, м. 1) Ум. отъ пбред.
2) Передняя часть телѣги. Рудч. ЧП. 250.
3) Облучекъ, козлы. Богиня егла в просту
будку, на передку сів Купидон. Котл. Ен.
Дбредом, нар. 1) Впередъ, напередъ.
Три роки передом собі слово дають. Федьк.
2) Сначала, сперва. Передом заїхали в Мо
скву. 3) Передъ. Передом себе. 4) Прежде,
раньше. Передом мерли люде і в нас, а теперка ні. Каменец, у. У нас у Слобідці
передом було багато крагце жить. Рк.
Левиц.
Поредощитися, щйться, гл. безл. Ми
новать дождливой погодѣ. Бог дасть, передощиться й буде ясно. Зміев. у.
Переднічний, а, е, переднічній, я, в.
Находящійся предъ печью. Передпічна стіий. Стѣна против печи. Черк. у. Перед
нічне вікнб. Окно противъ печи. ХС. III.
50. Вас. 193. См. Причілковий, половий.
Передплата, ти, ж. Цодписка (на изданіе). Желех.
Передплатник, ка, м, Подписчикь.
О. 1861. X. 147.
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Передражнйти. См. Передражнювати.
Передр&жнювати, нюю, еш, сов. в.
передражнйти, нк>, ниш, а . Передразни
вать, передразнить. Перина,—передражни
ла його жінка— сам ти перина! Левиц,
ІІов. 85. Сидить чоловік з удкою, а чорт
на другім боці передражнює. Драг. 43.
Пѳрѳдр&нній, я, е. Предразсвѣтный.
У таку передранню добу люде най міцніше
тлять. Морд. Пл. 67.
Пѳрѳдрбти, ся. См. Передирати, ся.
Передрімати, м&ю, еш, гл. Продре
мать больше кого-либо. Давайте, хто ко
го передріма!— От батюшка заплющив очі
та й справді дріма. Мнж. 112.
Передрочйтися, Ч^СЯ, ЧИШСЯ, Ы.
1) О скотѣ: перестать бѣгать метаться
отъ укусовъ оводовъ. 2) Перестать каприз
ничать, бѣситьсл.
Передруковувати, вую, еш, сов. в.
передрукувати, кую, еш, іл. Перепеча
тывать, перепечатать.
Пѳрѳдрйпати, паю, еш, гл. Перецара
пать.
Передслбво, ва, с.=Д ередмова. Шевч.
(1883), 140.
Перѳдсмбртний, а, в, Предсмертный.
Передсмертні муки. Левиц. Пов. 81.
Пербдсуд, ду, м. ІІредразсудокъ. К.
Кр. 40. Над літератгурою царював той
же передсуд, гцо й над самим побутом.
К. ХП. 114, 115.
Передер дній, я, е. Бывающій во вре
мя передъ судомъ, до суда; о времена:
протекающій передъ судомъ. Стръшна се
буш година, мов передсудня. Г. Барв. 467.
П ерѳдтіччя, чя, с. Мѣсто передъ токомъ.
Пѳрѳдув&нити, ню, ниш, гл. О землѣ:передѣлить. Черниг. г.
Пѳредув&нитися, нюся, нишея, и .
Раздѣлиться, передѣлиться. Казав земле
мір, що земля наша передуваниться на
три руил. Лубен, у.
Пѳредувйти, дУю, еш, гл. Предводи
тельствовать, идти рпереди. Дай нам його
дари попереду явити, як передує власть
його у світі. К. Бай. 20. Шкода мене до
сього нахиляти, и^об Лободі я дав передува
ти. К. ЦН. 197.
Передумати. См. Передумувати.
Передумувати, мую, еш, сов. в. пе
редумати, ,лаю, еш, гл. Передумывать,
передумать. Яких думок не передумат мо
сковка. Левиц. І. 58. Попроси, щоб дав віч
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вільготи... щоб передумати мені, що в меж дома є. Чуб. II. г 18.
Передуріти, рію, еш, гл. Перестать
сумасбродствовать.
Пѳрѳдучбра, нар. Третьяго дня. Пере
д у є м тиждень минув. Федьк.
Перед^щий, а, е, 1) Передній. 2) Пред
шествующи!.
Дѳрѳдягйння, н я, с. ІІереодѣваніе.
Пѳредяг&ти, гйю, еш, сов. в. пѳред ягтй , гну, неш, г.?. ІІереодѣвать, нереодѣть.
Передягйтися, г&юся, ешся, сов. в.
нерѳдягтйся, гн ^ся, нешея, гл. Иереодѣ*
ваться, переодѣться.
Пѳреждёти. См. Пережидати.
Пережевріти, рію, еш, гл. Перетлѣть.
Нехай трохи пережевріє в грубі, то тоді
і заткнеш т ілу.
Переженити, ню, ниш, г.г. Переже
нить. Що ж тут, добродію, за мудрощі
Кабицю ооісенити? Хиба эгс ми мало переженили всякого народу? 0 . 1861. XI. Кух. 33.
Переживати, вйю, еш, сов. в. переж йти, ж ив^, вбш, гл. 1) Переживать, пе
режить. Піхто світа не може пережити.
Ном. Аг 389. Попа його пережила. МП.
І. 65. Псреоісила поговори, псрсоїсиву й сла
ву, Мет. 87. 2) Проживать, прожить. Пік
пережити,— не поле пс})сйти. ІІосл. В лшрі не переживеш. Г. Пари 219.
Пережид&ти, дйю, еш, сов. в. пере
ждати, д^, дбш, гл. Пережидать, пере
ждать. Переждало трохи, — знов сіііукае.
МП. (0. 1862. III. 56).
Пережйжка, ки, ж. Глиняная посуда,
обожженная предварительно, послѣ чего опа
покрывается свинцовою поливою, а затѣмъ
подвергается вторичному обжиганію. Нас.
180.
Пережовтити, вчу, тйш, гл. Слшнкомъ
пожелтить.
Пережовувати, вую, еш, сов. в. ме
режу вйти, жую, ёш, гл. Пережевывать,
пережевать.
Перез, пред. Чрезъ. Пх. Лем. 447.
Перезйти, ся, ж ^, ся, жеш, ся, гл.
Опоясыватьѵ ся.
Перезбйватися, ваюся, ешся, гл. Спо
рить. ІІремудрий Саламон перезбивався зо
свойого матір'ю. Ги. І. 45.
Перез вй, вй, ж. Свадебный обрядъ:
въ понедѣлышкъ, послі первой брачной
ночи, родственники новобрачной идутъ на
ѵгоіценіе въ хату родителей жениха; ыри
ирохожденіи иоютъ соот вѣтст вуюіція нѣсни.

Чуб. IV. 50. Маркев 146. Щитайтв,
скільки душ у вас трезви. Грип. III. 451.
Івасьова перезва через угоньку перейшла:
як рій гуде, як мак цвіте, як рожа про
цвітає. Чуб. IV. 465.
Перезвйти. См. перезивати.
Перезв’йнин, на, м. Участники перезви.
Маркев. 146. ІІсрезв'ян оце так шанують...
то вони багато дарують. Грин. III. 451.
Д ерезв’йнка, ки, ж. Участница пе
резви. Маркев. 147. Гріш. III. 452. Пе
резе' янки-коханки, бгудьте ж ви оеселсньці.
Макс.
Перезивати, вйю, еш, сов в. пере
звати, зв^, веш, гл. Перезивать, перезвать.
Пєрбзивкн, вок, ж. мн. ІІослісвадебыыя угощенія въ четверги и пятницу:
участники свадьбы идутъ въ домъ новобрачнаго, отъ него къ дружку, затѣмъ къ
брату, дядѣ, сестрѣ. Чуб. IV. 580.
Перезімувйти, мую, еш, гг. 1) Пере
зимовать, провести зиму. 2) Продержать,
прокормить зиму. Навчи ою мене літати
за тс, що я тебе перезімувала. Гѵдч. Ск.
І. 31.
Перезімувйтися, м^юся, ешся, ІЛ.
Пройти зимі. Такеньки уся згма зімська
передмувалагя. МП (О. І862. III. 72)
Пербзімча, чйти, с. Перезимовавшій
теленокъ. *Пх. Зн. 47.
П ерезіпати, паю, еш, гл. Перестать
кричать. Одна дитина трезіпали, друга
починає.
Перезіхйти, хбю, еш, гл. Перестать
зѣвать.
Перезнати, нйю, еш, гл. Провідать,
прослышать.
Перезначйти, чу, ч й т , гл. Перемінить мітку.
Перезбв, звй, а/с.-=Перезва. Маркев.
146. Просить, шоб ви приходили в пе}мзов.
Грин. 111. 450. Розсунь, свате, хату ве*
ликую перезов масні. II п.
Перезбк, зкй, .м. Ременный иоясъ
Перезолйти. См. перезолювати.
Перезблювати, люю, еш. сов. г> перѳзолйти, лю, лиш, гл. У кожеиниковъ:
пересыпать, пересыпать кожи золой во
второй, третій и четвертый разы. Пас. 157.
Перезріти, рю, рйш, гл. Обозріть,
окинуть взглядом . Мае велику тму анге
лів тих чорних, шти й перезріти не ми.
Гн I. 16
Перезування, ня, с. Переміна обувн,
иереобуваиье. До перезування чбботи. Оба
сапога на одну колодку. Гол Од. 1-5.

Перезувати—Перекабатити.
Перезув&ти, вйю, еш, сов. в. пере
й т и , 8^ю, еш, гл. Переобувать, переобуть.
См. Перебувати, перебути.
Перезув&тися, ваюся, ешся, сов. в.
перезутися, в^юся, ешся, гл. Переобу
ваться, переобуться. См. Перебуватися, перебутися. Перезувшись, устав, подивився на
моги. Мир. Пов. II. 45.
Переин&чити, ся. См. пѳрѳиначувати, ся.
Переин&чувати, чую, еш, сов. в. п е 
реин&чити, чу, чйш, гл. Переиначивать,
переиначить, дѣлать, сдѣлать ипаче, измѣнить. Псреиначити сього діла не можна.
Черк. у.
Пѳрѳин&чуватися, чую ся, ешся, сов.
в. переин&читися, чуся, чишся, гл. Пе
реиначиваться, переиначиться, измѣниться.
Перейнчити, чу, чиш, іл .-П е р е и н а чи ти .
Переїд&ти, д&ю, еш, сов. в. переїсти,
їм, їсй гл. Переѣдать, переѣсть, все по
всть. Поведи свою дочку, де хоч, там її
й дінь, щоб вона у нас хліба не переїдала.
Рудч. Ск. II. 66. Усього хліба не переїси.
Ном. Л® 12040. Десь же я в тебе, мати,
яліб-сіль переїла. Чуб. V. 538. 2) Пере
ждать, переѣсть (о ржавчинѣ и пр.). Щ и
розлотий поясочок іржа переїсть. Мет. 140.
Перй’їди, дів, м. мн. Остатки сѣна
и соломы изъ подь яслей. Херсон, г. НВолын. у. См. 3 ’іди. Объѣдки. Дзьобали ви
ноград... і, об'ївши іропу, або складали пере
їди на вікно, або кидали через голову. Св.
Л. 219. Ум. Переїдки. КоІЬ. І. 65.
Переїдн&ти, н&ю, еш, гл. Переманить
на свою сторону. Владику перегднали за
•себе.
Переїздйти, дж у, дйш, сов. в. пере
їх ати , ід у , деш, гл. 1) Проѣзжать, проѣхать. Переїхали поле, переїхали друге,
а на третім чистім полі кінь ся спотика$. Чуб. У. 137. Як переїдеш Вересоч,
так їдь куди хоч. Ном. 2) ІІереѣзжать,
Переѣхать. Па чорного сяду, — до моря
доїду, на сивого сяду— море переїду. Чуб.
V. 366.
Лербїздка, ки , ою. Маленькій мостикъ
черезъ ровъ или ручеекъ. НВолын. у.
Пербїздом, нар. Проѣздомъ. Гостював
Х П ^ ^ к^ пі пеРе^ 0М за гряницю. К.
П ереїсти. См. Переїдати.
П ереїхати. См. П ереїздити.
Перййма, ми, ж. Употр. также и въ
<*ДНомъ мн. ч.: перейми. 1) Перехватываніе
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плывущаго по рѣкѣ. Пливе вінок краем Ду
наем... „ Помагай Біг, три риболови, чи не
стрічали, чи не спіймали пав'яний вінок,
чистий барвінок?и— Ой ми стрічали, ой
ми спіймали, та що ж нам буде за пере
йми? Гол. III. 302. 2) Вознаграждепіе за
доставку пойманнаго на рѣкѣ. А заходь
далі, піймаємо дуба, от і дасть Семен пе
рейми: я добре знаю, що це його дуб пливе.
Харьк. г. 3) Обрядовая остановка пария
ми поѣзда жениха съ цѣлью получить магарычъ, при возвращеніи его въ понедѣльникъ изъ церкви. Чуб. IV. 463. Мил.
128. 4) Схватки у роженицы. Перейма
хвата. Мил. 17. Найважче буває породіл
л і, як починаються перейми. Волч. у. 5) Перехвать.
Переймйти, м&ю, еш, сов. в. п ерей ня
ти, перенйти н перейти, йм^, меш, гл.
1) Перенимать, перенять, перехватывать,
перехватить. Не все переймай, що по воді
пливе. Ном. Дівчино-рибчино, перейми гуси.
Нп. Роман воли покидає і дівчину переймає.
Лукаш. 74. 2) О рѣкѣ, оврагѣ: перерѣзывать, перерѣзать что, пройти черезъ что.
Верхнеднѣпр. у. (Залюб.). 3) Перенимать,
перенять, научиться отъ кого, подражать
кому. Не Шевченка голос він переймає; пе
реймає він голос народиш пісні. К. (Хата, 2).
Діти почали переймати од неї пісні.
Лейиц. І. 406. Чи ти вмієш.„Отче наш'1?
А я вмію лучче вас, бо я в попа ночував,
пОтченашуи переймав. ХС. II. 192.
Перейм&тися, м&юся, ешся, сов. в.
перейнятися и перенйтися, йм^ся, мешся, гл. 1) Прерываться, прерваться, пре
кращаться, прекратиться. Доги, перенявся.
Вх. Зн. 48. 2) Проникаться, проникнуться
чѣмъ.
Перейменув&ти, н^ю, еш, гл. Пере
именовать. Наші хуторі перейменували
в село. Стор. П. 102,
Пѳреймѳць, мця, м. - Перейма 1. Та
що ж мені буде за переймець? Чуб. III.
304.
Пѳрбймом, нар. Съ перерывами. Х о
див він часом і на Дін, — не гцо-року, а
так, як йому по вигоді... ходив він перей
мом. МВ II. 75.
Пѳрѳйтй. См. Переходити.
Пѳрбка, к и , ж. Противорѣчіе, протжВодѣйствіе. Чого ти на мене гнів маєш?
Я ж тобі ніякої переть не зробив. Лебед. у.
Церекаб&тити, б&чу, тиш, гл. 1) Пе
ревернуть, опрокинуть. Вх. Зн. 47. 2) —
на свой. Передѣлать ио своєму. Вх. Зн. 47.
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Перекабатитися—II ерекинець.

Перекабйтитися, бйчуся, тишся,

гл.

П ерекувыркнуться. Вх. Зя. 47.

Дербказ, эу, ле. Пересказъ; передача
на словахъ. 2) ІІреданіе. Забула історич
ні перекази. Левиц. І. 258. Ліри і звичаїв
і предківських переказів зреклись. К. ПС. 94.
Лсячину переказом знає,—т. е. по преданію. Г. Барв. 310.
Перекавбти. См. Переказувати.
Дѳрѳказйтися, зюся, зишся, гл. Пе
ребеситься.
Переказувати, зую, еш, сов. в. пе
реказати, ж^, жеш, гл. 1) Пересказывать,
пересказать, разеказать. Усього гі перека
зати не можна. Кв. 2) Передавать, пере
дать на словахъ. Перекажу я свому роду
хоч чорненького вороною. Чуб. У. 084. Пе
рекажіть дівоньці: нехай мене не любить.
Чуб У. 415. Він їй переказує покюна.
Переказувала мати, щоб ти прийшла до
неї. 3) Говорить, сказать все одно за другимъ, называть, назвать одпо за другимъ.
Та вже нема й казок, усі переказав,—ля
гаймо спати. Подаруй, каже чорт, мені
те, що в тебе дома єсть Висе царь треказав все, що бу ю в його найкращою, а
чорт все каже: ні! Рудч Ск. І. 116.
П ерекаламутити, чу, тині, гл. 1) Воз
мутить, помутить. ІЬ'рскаламутила воду.
2) Возмутить. Перекаламутили людей.
П ерекаламутитися, чуся, тишся, гл.
1) Помутиться. 2) Возмутиться.
Перекалатати, тбю, еш, гл. Перезво
нить во исѣ колокола.
Де рбкалка, ки, ж. Грязные рвы,
ручьи поиерекъ дороги. Полт. Харьк. Екатерипосл. іЧшк. 188.
Дѳрбкалок. лка, л*.=Дѳрѳкалка.
Перекапостити, щу, стиш, гл. Изга
дить, окончательно испортить.
Дѳрѳкатувбти, тую, еш, гл. Перему
чить (многихъ;.
Дѳрѳквилйти, лю, лиш, гл. Перестать
квилити.
Пѳрѳквітувбти, тую, еш, гл. Отцвѣсть.
Уже жито переквітувало НВолын. у.
Пѳрекив&ти, вбю, еш, гл. Кивать
дольше чего-либо. Пальцем не перекивать.
ІІом. №. 7731.
I. Перѳкидбти, дбю, еш, сов. в пѳ*
рѳкйдати, даю, еш, гл. Перестраивать,
перестроить. М и свою хату перекидали.
Треба по весні винбаръ перекидати. Черпнг.
II. Дерекидбти, дбю, еш, сов. в.
перекинути, ну, нѳш, гл. 1) Перебрасы
вать, перебросить, перекидывать переки

нуть. Нехай би бив, а то й через тин хот'ш
перекинуть. Ном. Ні сплисти, ні збрес
ти, ні очима перекинути Чуб. У. 549.
Перекинь його (перстінь) з однії руки на
другу. Чуб. II. 54. 2) Опрокидывать, опро
кинуть. Глечик 'перекинула. 3) Перестра
ивать, перестроить. Через рік батьківську
хату перекинули. Мир. ХРВ. 107 4) Пре
вращать, превратить, оборотить во что.
Опинившись на тім боці, вгіять він і сам
перекинувся, і жінку перскингув, зробилися
людьми. О. 1802. IX. 100. 5) Давать, дать
что-либо. Я тобі за те що небудь переки
ну. О 1802. І. 39.
Перекидатися, дбюся, ешся, СОВ В.
перѳкйнутися, нуся, нешся, гл. 1) Пере
брасываться, переброситься, перекидывать
ся, перекинуться. Кину через тин камінь,
а він і не перекинувся, по сей бік упав.
2) Опрокидываться, опрокинуться. Човен
перекинувся. 3) Перекидываться, переки
нуться, кувыркаться, перекувыркнуться.
Дівча гуляє на прнспі і Рябко перекида
ється перед ним. Г. Барв. 214. 4) Пере
ходить, перейти (на чью сторопу). Од сво
їх одкинувся, до чужих псрекинхувся. Пере
кинулись до поіяків такі українські велет
ні, як Яіовковсъкі, Ходкевичі. Морд. П. 7.
5) Переправляться, переправиться, переѣхать. Дайте нам човна, ми тільки псрскинембсь на той бік. Не забаришся через
жита перекинуться. 6) Смѣвяться, смѣпиться, перебывать По Хмельницькому
уже три гетьмани перекинулось. 7) Пре
вращаться, превратиться во что, оборо
титься. Ото змін псрекингувся юлкою. Рудч.
Ск. I. 122. Чорт перекинувсь чоловіком.
Мнж. 128. Багатирі. . перекинувсь мухою.
Рудк. Ск. II. 93. 8) Иеремѣнлть, перемѣнить (одежду). Спідничина та одним одна
і в свято нічим 'перекинутись. Черпиг. у.
Перекидистий, а, ѳ. Неустойчивый,
валкій. Човен псрскидистигі.
Пѳрекйдисто, нар. Неустойчиво, легко
можно опрокинуться, валко. На сьому возі
їхати перекидисто. Зміев. у.
Дѳрбкидки, нар. Кувыркомъ.
Дербкидом, нар. Перекувыркиваясь.
Бичг пішов перекидом. Грип. II. 246. Ідб
мені земля перекидом. Кружится у меь і
голова. Славяносерб. у.
Дѳрѳкйдький, а, е = П ереки д и сти й .
Болч. у. (Лобод.).
Перекйдько, ка, лс.=Л ерекинчик.
Перѳкйнѳць, нця, ле.--=Лерекинчик.

Перекинчик— Перекоїтися.
Зіпсована дитино

вельможних

перскинців

Кисілів. К. ПС. 85.
Д ерекйнчик, ка, м. Перебіжчику от
ступнику ренегатъ. Нині гордиш словом і
еіров моєю... Перекинчик з тебе, не мож
тя любити. Гол. III. 454.
Дѳрекипйти, п&ю, еш, сов. в. переки
піти, плю, пйш, гл. Перекипать, переки
піть. Усе в печі перекипить, що й їсти
не можна. Кв. Гляди ж, щоб кисіль не перекгтів, а то рідкий стане.
Дерекисйти, с&ю, еш, сов. в. перекйснути, ну, неш, гл. І) Перекисать, пе
рекиснуть. Тісто перекисне. 2) Перемокать,
перемокнуть, промокнуть IIо дощеві пере
мочиться, перекисне, Зміев. у.
Дѳрѳкйднути, ну, неш, гг. Переку
выркнуться. Вх. Зн. 47. См. Перекіцнутися.
Пѳрекіп, копу, м. І) Иерекопапиое
місто. 2) Раст. МаптіЬіиш регі§ііііиш Ь.
ЗЮЗО. І. ,128.
Перекір, кору, м. Перекору прекословіе. На перекір робе, іде. Черк. у. Ой я
тобі, моя мати, перекір гзроблю: повну ха
ту і кімнату женихів наведу. Нп. У в. Перекорище.
П ерекірливий, а, е. Ділаюіцій на перекоръ.
П ерекірочка, ки, а/с.=Перекір. Ой
я ж тобі, моя мати, перекір наряжу: пов
ну хату і кімнату женихів наведу; ой я
тобі, моя мати, псрскірочку: повну хату
і кімнату, ще й комірочку Г. Барв. 82.
Перекіс, коса, ж .= П окіс. Вх. Зн. 47.
П ерекіцнутися, н^ся, нёшея, гл. Пе
рекувыркнуться. Вх. Уг. 258.
Пербклад, ду, м. 1) ІІерекладываніе.
2) Перегрузка. 3) Перекладина. Иовомоск. у.
4) Поліно одно или боліє (два, три, че
тыре), подложенный въ печи подъ дровами
для того, чтобы послѣдпіе лучше горіли.
5) Переводу переложеиіе. Король Лір. Пе
реклад 77. А . Куйша. Л. 1902. Переклад...
на українську мову. Морд. П. 28.
П ерекладання, ня, с. 1) Перекладываніе. 2) Перегрузка. 3) Переводъ (лите
ратурная произведенія).
П ерекладати, дйю, еш, сов. в. пере
класти, клад^, дбш, гл. 1) Класть, поло
жить черезъ. Перек.гаду я кладку через му
равку. Чуб. III. 209. 2) Перекладывать,
переложить съ одного міста на другое.
3) Перегружать, перегрузить. Перекласти
т т . 4) Переводить, перевести (литерат. про
изведете). З шведської мови на московську
книжки перекладала. О. 1862. VI. 86.
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Пѳрѳклйдач, ча, ж. И ереводчикъ.
Пѳреклйдка, ки, ж. Узенькая лента*
которая кладется на голову между двумя
болѣе широкими. Подольск, у.
Пѳрѳкл&сти. См. П ерекладати.
Пѳрѳкл&нятися, няю ся, ешся, гл. Перекланяться. Поки перекланяється усім
тіткам. Г. Барв. 490.
Пѳрѳклѳйнйти. См. Пѳрѳклѳйнювати.
П ереклбйнювати, нюю, єш, сов в.
пѳреклейнйти, ню, нйш, гл. Вновь нала
гать, изложить клеймо, знаку ыітку. Переклейнити треба вівию. Константиногр. у.
П ерекликан ня, ня, с. Иерекликапіе.
Перекликання людей. що заблудились в го
рах. Левиц. Нов. 136.
П ерекликбти, кбю, еш, сов. в. переклй катн , каю, еш и чу, чеш, гл. Пере
зивать, нерезвать
Молодая дівчинонька
усіх хгопцгв перекликала. Чуб. V. 164.
І все таки рідню свою я до себе перекли
каю. Чуб. V. 457. Як уже всіх перекличеу
то дівчата співають. Грин. III. 514.
П ерекликатися, к4юся, ешся, гл. Пе
рекликаться. Сичі в гаю перекликались*
Шевч. 26.
Пѳрѳклопотбтися, ч^ся, чѳшся, гл*
1) Перестать хлопотать, заботиться. 2) Ис
томиться хлопотами, заботами.
Дѳреклювйти, люю, бш, гл. Перекле
вать, исклевать (многое). Не мало козаць
кою й татарською трупу переклював по
степах та байраках. Морд. Ои. 84.
Перековерзувбти, зую, еш, гл. Пере
стать капризничать.
Пѳрековерсйти, сбю, еш, гл. Переко
веркать. Вже вони хоч що, то по своему
псрсконерсаюмъ. Г. Арт. (О. 1861. III. 101)*
П ерековувати, вую, еш, сов. в. пе
рекувати, кую, еш, гл. 1) Перековывать,
перековать, наново сковать. 2) Наново
подковывать, подковать, Пане, треба коні
перековувати, бо не доїде и до міста, падають. Грин. II. 231. 3) Т олько сов. в. О
кукушкѣ: прекратить кукованье. 4) Пере
давать, передать, переекззать кукованьем^
кукушки. Ой ти, моя родинонькоі не цу
райся мене, хоч сивою зозулькою перекуй
до мене. Мет. 463.
Перекоїтися, коюся, їшся, гл. Пере
стать, прекратиться—о чемъ-либо дур
ному напр, о плохой погодЬ. Коли воно
перекоїться в лихої годины! Одколи ранок
діється, а воно такий смолькш7,, палький
вітрюга,— в велику силу дійшов, додому
Васильк. у.
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Переколоти—Перекроювати.

Перѳколбти, ся. См. Переколюва
т и , ся.
Лѳрѳколотйти, ч ^, тиш, гл. Взболтать.
Пѳрѳколбшкати, каю, еш, іл. Пере
пугать, привести въ смятеніе.
Пѳрекблювати, люю, еш, сов. в. пѳ■рѳколбти, лю, леш, гл. 1) Перекалывать,
переколоть, расколоть. 2) Перекалывать,
переколоть (многихъ); перебодать. Все
стадо переколола. Ном. № 3827.
Пѳрѳкблюватися, лююся, ешся, сов.
в. пѳрѳколбтися, люся, лешся, гл. Пере
калываться, переколоться, раскалываться,
расколоться.
Пѳрѳколядувйти, д^ю, еш, гл. Окон
чить колядовать.
ЛѳрѲЕОН&ННЯ, ня, с. Убѣжденіе.
Переконати, ся. См. П ереконува
ти , ся.
Пѳрѳкбнуватн, ную, еш, сов. в. пѳрѳконйти, нйю, еш, гл. 1) Убѣждать, убѣ.дить. 2) Убѣждаться, убѣдиться въ чемъ
по опыту. Я цього не перекопав. НВольш у.
Пѳрѳкбнуватися, нуюся, ешся, сов.
в. переконатися, нйюся, ешся, гл.—чогб.
Убѣждаться, убѣдиться. Св. Л. 92.
Пѳрѳкопйти. См. Перекопувати.
Пѳрѳкбпувати, пую, еш, сов. в. перѳкопйти, пйю, еш, гл. 1) Перекапывать,
перекопать. Перекопав ровом стежку. 2)
Перекапывать, перекопать, вскопать наново.
Пѳрѳкоржйвіти, вію, еш, гл. Изсохнуть (о кожѣ). Кожух після дощу перекоржавгв.
Пѳрекбрищѳ, ща, с. У в. отъ перекір.
Ой я ж тобі, моя мати, перекор робила:
повну хату і комнату женихів водила;
ой ще ж тобі, моя мати, перекорище:
повну хату і комнату, ігце й дворище.
Чуб. У. 1151.
П ерекортіти, тйть, гл. безл.' Перехо
тіться.
Перекбрюватися, рююся, ешся, м.
Спорить, укорять взаимно. Шкода з ними
перепорюватись. К- Кр. 34. Зачали лаятись,
перепорюватись. Харьк. у.
Перекосити. См. Перекошувати.
Лерекотйпбле, л я , с. Раст.: а) СурборЪіІа £е(1. ЗЮЗО. І. 124; б) Зарропагіа
ѵассагіа. Лв. 101. Котиться перекотиполе.
Рудч. Ск. І. 208.
Перекбтити, ся. См. Перекбчувати, ся.
Пѳрекбчувати, чую, еш, сов. в. перекотйти, коч^, тиш, гл Перекатываіь, пе
рекатить. Перекотим бочку. Чуб. II. 208.

П ерекбчуватися, чую ся, ешся, сов. в.
перекотитися, ч^ся, тишся, гл. 1) Пере
катываться, перекатиться. 2) О времена:
переходить, перейти черезъ извѣстный моментъ. Гетъ-гсть вже перекотилась нічка
за північ. Морд. П. 14.
Перекбшлати, лаю, еш, гл. Всклокочить.
Дерекбш увати, шую, еш, сов. в. пе
рекосити, ш^, сиш, іл. Перекашивать,
перекосить (косою), прокосить далѣе, чѣмъ
слЬдовало.
Пѳрѳкрадйти, дйю, еш, сов. в. пере
крести, рйду, деш, гл. Красть, украсть
украденное. Циган украв, а жид перекрав
у нього коня. Побачила, гцо вона захова.га,
та й перепрала у неї. Чуб. II. 156.
П ерекрадйтися, дйюся, ешся, сов. в.
пѳрѳкрйстися, дуся, дѳшся, гл. Прокра
дываться, прокрасться. Хотів ся перекрастщ та собі очі витпуркав. Ном.
Перекрйювати, юю, еш, сов. в. пере
краяти, рйю, еш, гл Перерѣзывать, пере
різать пополямъ.
Дѳрекрйюватися, ююся, ешся, сов. в.
пбрекрйятися, рйюся, ешся, ІЛ. Ділиться,
поділиться чімъ-либо, разрізавъ его пополамъ. Одним яблучком та перекраймось.
Грин. III. 336
Перекривйтя, вйю, еш, сов. в. перекрйти, крйю, еш, гл. Перекрывать, пере
крыть, покрыть наново.
Пѳрѳкрйвдити, дж у, диш, гл. Обидіть, оскорбить. За правду перекривджену
война. К. ПС. 31.
П ерекривйтя. См. П ерекривляти.
Пѳрѳкривлйти, лйю, еш, сов. в. пе
рекривити, влю, виш, гл. 1) Искривлять,
искривить, исказить. Як подивишся у йога
(дзеркальце), то й себе не пізнаєш, так
тобі перекривить обличча. МВ. I. 25. 2)
Передразнивать, передразнить.
Пѳрекрйти. См. Перекривати.
Пѳрѳкричйти, ч ^, чйш, гл. 1) Пере
кричать. Яка всіх перекричить, т ії й
правда буде. МВ. I. 38. 2) Перестать кри
чать. Дитина перекричала та й стихла.
Перекрій, рбю, м. 1) Разрізъ. Желех.
2) Луна во второй четверти. Д а місяцюперекрою, зайди за комору. Чуб. III. 125.
Вечір вже стелився, на небі ясний пере
крій. Мла к 101.
Перекрбїти. См. Перекроювати.
Перекрбюв&ти, юю, еш, сов. в. пере
кроїти, рбю, їш, гл. Перекраивать, пере
кроить. На рік по п'ять раз перекроює
сукню. К. (О. 1861. І. 317).

11ерекру г— Перелаяти.
ЛѳрѳкрУг, гу, ле.—Пѳрѳкрій. Ой міЖію-перекруже, зайди ти за хат у . Нп.
Перекрутйти, ся. См. П ерекручу
вати, ся.
П ерекручувати, чую, еш, сов. в. пе
рекрутйти, чУ, тиш, гл. 1) Перекручи
вать, перекрутить, испортить крутя. Е е
крути, бо перекрутиш. Ном. Аг 5868. 2)
Извращать, извратить, исказить. Хиба ж
я так казав? Ти зовсім перекрутив.
П ерекручуватися, чуюся, ешся, сов.
в. перекрутитися, чуся, ТИШСЯ, ІЛ. 1)
Оборачиваться, обернуться кругомъ; окру
чиваться, окрутиться. Трісь тебе по пиці,
аж голова перекрутиться. Левиц. І. 7.
Дівчата то перекручувались, схопившись
дуками за плечі, то знов брались по-під
руки і танцювали кружком. Левиц. І. 15.
2) Перекувыркиваться, перекувыркнуться—
отъ удара, напр., а потому переносно:
быть убитымъ ударомъ. Я як двину її (со
баку) зо всього маху навідли бичем по морді,
-так вона на місці і перекрутилась. ХС.
VI. 451.
Перѳкудкудйкати, каю, еш, гл. Пере
стать кудахтать.
ПѳрѳкУдлити, лю, лиш, гл. Взъеро
шить.
Перѳкудбвчити, чу, чиш, м .= П ѳрѳзсудлити.
Пѳрекуйбвдити, джу, ДИШ, гл. 1 )=
Л ѳрекудлити. 2) Перебросать, перерыть.
Перѳкульбйчити, чу, чиш, гл. Пере
седлать.
Пѳрѳкульгйти, гйю, еш, гл. Пройти
хромая.
Перѳкупйти, пйю, еш, гл. Перекупать.
Пербкупень, пня, м. Мелкій торго
вець; перекуп щи къ.
Пѳрекупйти. См. Перекуповувати.
Пербкупка, ки, ж. Торговка. Оттак,
матінко, лихії людеї Як напало на мене
семеро перекупок, то ледві обгризлась. Ном.
А: 3342.
П ерекуплйти, лйю, еш, гл.=Д епекуловувати.
Перекупник, ка, м = П ер еку п ен ь.
П ерекупил, ні, ж. Перепродажа.
Перекуповувати, вую, еш, сов. в.
перекупити, плю, пиш, гл. Перекупать,
перечепить. Ід/пуе, перекуповує, продає.
О. 1861. IX. 74.
Лербкупство, ва, с. Продажность. Пе(юкупетво ледаче. К. Бай. 24.
Перекусити. См. П ерекуш увати.
Пербкуска, ки, ою. Легкая закуска.
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А Степан (несе) печеню, а Іван гуску на
перекуску. Чуб. III. 427. Після перекускасвахи співають. О- 1862. ІУ. 33.
Перекути, кую, еш, гл.—Перекувати*
Перекуш увати, шую, еш, сов. в. перекусйти, шу, сиш, гл. 1) Перекусывать*
перекусить. Перекуси, та батькові даси.
Ном. Аг 11976. Заєць зараз до його та й
шовк перещсив. Рудч. Ск. II. 70. 2) Заку
сывать, закусить на скоро. Ви, люде добрі,
з дороги - юлодні певно,— чи не перекусили б
чого хоч трохи. Грин. II. 274.
Перелйгоджувати, джую, еш, сов. в.
перелйгодити, джу, диш, гл. ІІередѣлывать, передѣлать. Перелагодити воза треба.
Пѳрблад, ду, м. Въ выраж. Нема ні
ладу, ні переладу. Нѣтъ совершенно ника
кого порядка. Ном. А? 6654.
Дереладнйти, нйю, еш, гл.=П ерѳлагодити .

Дерелйз, зу, м. 1) Мѣсто, гдѣ перелѣзаютъ черезъ плетень. Ой так не га
разд, низький перелаз; а ви, хлопці, не хо
діть, перелазу не робіть. Чуб. У. 1128.
2) Раст. Вгіопіа аІЪа. Лв. 97. См. Переступ. Ум Перелазок. Ном. № 13129.
Пѳрелйзити, жу, зиш, сов. в. пере
лізти, эу, 88Ш, гл. Ііерелѣзать, перелѣзть,
перепалзывать, переползти. А я сюю би
стру річку рачки перелізу. Чуб. У. 185.
Ворота засунені, так я через тин перелізла.
Пѳрѳлйзок, 8ка, м. Ум. отъ перелаз.
Переламйти, мйю, еш, гл. Переломать
многіе предметы одииъ за другимъ.
Переламатися, мйюся, ешся, гл. Пе
реломаться многиыъ предметамъ одному
за другнмъ.
Перелймувати, мую, еш, сов. в. пе
реломити, млю, миш, гл. Переламывать»
переломить.
Пѳрѳлймуватися, муюся, ешся, сов. в.
переломитися, млюся, мишея, гл. 1) Пе
реламываться, переломиться. Я на той ці
пок як ізоперсъ, то ціпок переломивсь. Рудч.
Ск. I. 109. 2) Дѣлиться, подѣлиться съ
кѣмъ чѣмъ-либо, переломи въ его Пехай
вона (молода) возъме окраєць та перелом
ляться (з молодим) пополам. Возьми, дочко»
та перелом ітмя та з'їжте. ХС. XII. 423.
Дерѳлатйти, тйю, еш, гл. Наново по
чинить, поставить заплаты.
Дерелйяти, лйю, еш, гл. 1) О с и л и т ь
въ брани. Лаяла, лаяла— насилу ціле село
перелаяла. Ном. Аг 3341 2) Перестать бра
нить.
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Перелаятися— Перелітувати.

Пѳрѳлйятися, л&юся, ешся, іл. По отрицаніемъ въ значеній: не шутки, не
пустяки. Г. Барв. 514. Наші бачать, що
браниться между собой взаимно
Перѳлбв, ва, м. Въ сказкі: существо не переливки, страшно! К в. От царівна
старше и сильніе льва. От ти лев, а я бачить, що не переливки, кличе до себе сво
переже; ти будеш мені рідний брат. Чуб. їх князів. Грин. І. 192.
Перелинути, ну, неш, гл. Перелетіть.
II. 12 1 .
Через
темний ліс ясним соко.юм перелини„
Пѳрѳлбжати. См. Дѳрѳлежувати.
Перелбжувати, жую, еш, сов. в. пе Чуб. V. 409.
Перелйти, ся. См П ереливати, ся.
рележати, жу, жиш, гл. 1) Пролеживать,
Перелицьовувати,
вую, еш, сов. в.
пролежать. 2) Пережидать, переждать ле
перелицювати,
цюю,
еш,
гл. 1) Перели
жа. Лізь мерщій на піч, перележиги там,
поки вона піде. 3) Пролеживать, пролежать, цовывать, перелицовать, перевернуть на
отлежать. Перележав боки, аж болять. изнанку. К. ЧР. 362. 2) Пародировать.
4) Слишкомъ долго пролеживать, проле Перелицьована „Енегдаи.
П ереліг, логу, м. Нѣсколько лѣтъ не
жать. 5) Приносить, принести порчу лежаньемъ. Та ночуй,— хати не пережжиш. обрабатываемая земля. Попоореш років три
Грин. II. 77. Нехай хліб тут полеже,— та й пускаєш знов на переліг, а ореш но
він хати вам не перележе. ХС. VII. 420. вину. ЗОЮР. І. 144. Років десять або п'ят
Сей кусок як умережиш, так і піч переле надцять перелогом лежить; та як зореш
на новині та посієш кавунів, то вродять
жиги. Ном. № 12203.
ПерелбсниЕ, ка, м Иервонач. значе- такії, що з землі не знімеш. ЗОЮР. І. 144„
Пербліжка, ки, ж. Короткія трубочки
ніе: искуситель. Так называется бѣсъ, въ
изъ
спирально свернутой проволоки или
видѣогненпаго змѣя (—метеоръ), летающій
къ женщинѣ. Коли б не тирлич, був би я жести,— при составленіи ожерелья изъ.
твій панич,— каже перелесник-чорт любг дів монетъ, крестовъ нанизываются послѣ
чині, коли має проти йою зілля тирлич каждой монеты, креста, чтобы эти послѣдніе не сбивались въ кучу. Шух. 1 .130,
при собі. Ном. № 245.
131, 281, 2 8 4 -2 8 7 .
Перелбсниця, ці, ж.—Л ітавиця. Гн.
Пѳрѳліжний, а, ѳ. Растущій на пере
II. 5.
лозі.
Сіно гарне, переліжне.
Перелбт, ту, м. Раст. 1) АнІЬуІІІБ ѴиіП ерелізти. См. Перелазити.
пепагіа І». ЗЮЗО. І. 111.2) ОепоІЬега ЬіДерблік, ку, м. 1) Перечень. 2) Огеппіз Ъ. ЗЮЗО. І. 129.
четь.
Чоловік хотів узяти перелік од слуг
Перелбта, ти, ж. Раст.: а) СЬепоро(1ішп Ьопиз Непгісиз Ь. Вх. Пч. II. 30; своїх. Єв. гМт. XVIII. 23.
Переліс, су, м. Кустарниковый лѣсъ,
б) Апетопе аїріпа. Лв. 96.
пролѣеье.
Ой за лісом та за перелісом, ой
Перелетіти. См. Перелітати.
Переливати, в&ю, еш, сов в. перели там стояв та зелененький дубок. Чуб
ти, ллю, ллєш, гл. 1) Переливать, пере V. 985.
Переліска, ки, ж. Раст. Ііераііса ірі~
лить изъ одного помѣщенія въ другое.
ІоЪа
СЬаіі ЗЮЗО. І. 124
З пусупого в порожнє переливає. Ном. №
Перблісок, ска, м. Узкая полоска
13057. 2) Лить, налить сверхъ мѣры, пе
реливать, перелить черезъ край. 3) Поли лѣса, вдавшаяся въ поле. Я ходила туди
вать, полить, обливать, облить. Посердився аж до переліска. Змїев. у.
Пербліт, ту, м. Перелеть.
на одну бабу, узяв ууіа й перелив їй у за*
Д ерелітйти тйю, еш, сов. в. переле
капелку мички. Грин. II. 200. Слава, кров'ю
тіти,
леч^, тйш, гл. Перелетать, переле
перелита по світу літає. ІДог Сл. 9.—
тіть.
Як
би святії дім перелетіли. Ном.
дорогу. Поливать, полить поперегъ чьей
дороги волшебным!» зельемъ. О, я двір свій № 3315. Людей не чуть, через базарь ка
обсную і дорогу вам зіллєм уіерсллю. Левиц. жан костокрилий перелетить. Шевч. 150.
Нов. 173.
Л ерелітка, ки, ж. Корова, которая
Переливатися, ваюся. ешся, сов в
телится черезъ годъ.
перелитися, ллюся, ллєшся, ід. ^ П е р е 
I. П ерелітувати, тую, еш, м .= П е р е ливаться, перелиться. 2) Литься черезъ дітати.
верхъ, переливаться, перелиться черезъ
II. П ерелітувати, тую, єш, гл. Про
верхъ.
вести літо. Як мені Господь с’ємий допо
Дѳрбливки, вок, ж. мн. Употребл съ міг зиму перезимувати, гпак мені, Господи
0

Перелічити— Перемальовувати.
с'єтий, допоможи літо перелітувати. Шух.
I. 190.
Л ерелічйти. См. П ерелічувати.
П ерелічуван ня, н я, с. Пересчитыванье. Левиц.
П ерелічувати, чую, еш, сов. в. перелічйти, чу, чиш. Пересчитывать, пе
ресчитать, перечесть. Перелічив до одною,
перелічив трупи. Шевч.
П ереллйти, ллйю, еш, гл.=П ерелити.
Лерелбги, гів, м. мн. Корчи, судо
роги у скота. ХС. VII. 417. Перелоги, ідіть
собі на дороги од його жил, од його піджил,
од жовтої кости, од такої масти. Грип.
II. 42.
Переложбння, ня, с. = П ерекладан
н я, 1, 3.
Перѳложйти, жу, жиш, гл. = Пере
класти. Закони на нашу мову переложили.
О. 1861 XI. 104.
Переломити, ся. См. П ереламува
ти, ся.
Перелопатити, пйчу, тиш, и . 1) За
лежавшеєся въ амбарѣ зерно перебросать
лопатою съ цѣлыо его просушить. Богод. у.
2) Перетасовать (карты). Що ж ти здаеги
карти так, що йому чоло, а мені озадки?
Ти їх лучне перелопать. (Стрижевск.,.
Перелиняй, а, ѳ. І) Раздѣленный на
двое. У гор. 2) Двуцвѣтпый. Угор.
Перелупати, паю, еш, гл. Перенести
етыдъ, хлопая глазами. Добрі очі все пе
релупають. Ном. Д? 3207.
П ерелупйти, плю, пиш, гл. Перело
мить. Перелупила мисочку надвоє.
Перблюб, бу, м. Прелюбодѣяпіе, блудъ.
Хто розведеться з жінкою своєю, хиба за
перелюб, т а ожениться з иншою, робить
перелюб. Єв. Мт. XIX. 9.
Перелюбець, бця, м. Прелюбодѣй.
Краде злодій—помагаєш, з перелюбним на
кладаєш. К. ГІсал. 119.
Перелюбити, блю, биш, гл. Перебить,
отбить у кого любимаго человѣка— же
ниха, невѣсту. Вона мого хлопця перелю
била. Харьк. у.
• Пѳрблюбки, бок, ж. лш .=П ерелю б.—
з ким зчиняти. Творить съ кѣмъ ирелюбоДѣяніе. К. Бай. 75.
Дерблюбний, а, ѳ. Прелюбодѣйный,
блудный Перелюбна любов. К. ПС. 46. О ви,
перелюбне і людооюерне плем'я. К. ХП. 55.
Перблюбник, ка, м. Прелюбодѣй, блудникъ. Писав я до вас ув одному лист і,
Щоб ви не мішались із пере любтіками.
Порцпѳ. І. У. 9.
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Перблюбниця, ці, ж. Прелюбодѣйна,
блудница. Хт о приюрнеться до перелюб
ниці, той одно (з нею) тіло. Корине. І.
VI. 16.
Пѳрблюбство, ва, л. Прелюбодѣяніе.
К. МХ. 41.
П ерелю тувати, тую. еш, гл. 1) Пере
слаться. 2) Перепаять.
Л ерелягйти, гйю еш, сов. в. перел ягтй , лйж у, жѳш, гл. Перелетать, пе
релечь.
Перѳлйк, ку, м. Испугь, перепуть.
Ном. Де 4342. Чуб. І. 13. Кричали з пе
реляку. вв. Мт. XIV. 26. Иногда въ зна
ченій: большой испугъ. Ляк сили додає, а
переляк відіймає. Ном. Де 4400.
Переляк&ти, ся. См. П ерелякувати, ся.
П ерелйкувати, кую, еш, сов. в. пе
релякати, кйю, еш, гл. Иерепугивать, пе
репугать. Сховавсь під мостом, щоб пере
лякати їх. Чѵб. І. 51.
Дерелямув£ти, мУю еш, гл. Обшить
наново края каймою
Переляментувбти, тую, еш, гл. Пе
рестать вопить, кричать.
П ерелйскати, каю, еш, перелящ&ти,
щУ, щйш, гл. Перестать хлопать (бичемъ).
Леремйга, ги, ак?.=Перемога. В тім
тільки й перемага, що він бідний, а вона
багатирка. Иолт. у.
Перемагати, гйю, еш, сов. в. пере
могти, можу, жеш, гл. Превозмогать,
превозмочь, одолѣвать, одолѣть, побѣждать,
побѣдить, пересиливать, пересилить. Кому
Бої поможе, той все переможе. Ном. №11.
Замовкла мати: бачить — не переможе
сина. Мир. ХРВ. 314.
Леремаг&тися, г&юся, ешся, сов. в.
перемогтйся, ж уся, жешся, гл. 1) Только
несов. в. Соперничать силой. Довго Петро
з Остапом перемагались. 2) Превозмогать,
превозмочь себя, овладѣть собой. Здрігнула
Оксана дуже... далі перемоглась, як ки*
неться, як ухопить дитину. Кв.
Перемазати. См. Перемазувати.
Лерем&зувати, зую, еш, сов в. пере
мазати, мйжу, жѳш, гл. Перемазывать, пе
ремазать, помазать вповь.
П еремальовувати, вую, еш, сов. в.
перемалюв&ти, люю, еш, гл. 1) Списы
вать, списать красками; перерисовывать,
перерисовать (съ оригинала копію). М аляр
•перемалював собі нашого Миколу 2) Измѣнить живопись. Маляр тебе послухав: бач,
перемалював чобіт, як ти сказав. Кв.
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Переманити— Переміль.

Переманити. См. Переманювати.
Перемйиювати, нюю, еш, сов. в. пе^ѳманйти, ию, ниш, гл. Переманивать,
- переманить. Ой я чую, ой я знаю, серце
•не обманеш,
дівчину мою любу другий
•переманить. Чуб. У. 65.
Перемастйти, ся. См. Перемащ ува
т и , ся.
Перемахйти, хйю. еш, гл. Переплыть
сильными широкими движепіями. Перемахати сажнями Дніпро. К. ДС. 4.
Перемахлюв&ти, люю, еш, гл. 1) Пе
ретасовать карты. 2) Смошенничать. 3) Пе
реписать наскоро.
Пѳрѳмахлйрити, рю, риш, гл. Растра
тить. Живо перемахлярила пуд пшона.
Перемахнути, ну, нбш, гл. 1) Быстро
перейти, перебіжать, переправиться. Д у
хом перемахнув через річку. 2) Быстро сде
лать что-либо.
Пѳрем&цати, цаю, еш, гл. Перещупать.
Перемащувати, щую, еш, сов. в. пе
ремастити, щу, стйш, гл. 1) Перекраши
вать, перекрасить въ другой цвѣтъ. М и
(гуси) попіласті всі, а він (лебідь) один
між нас свое пиндючить пір’я біле! Коли б
ви тілько захотіли.... М и б панича сього
як раз перемастили. Греб. 362. 2) Чрезмѣрно намасливать, намаслить. 3) Перета
совывать, перетасовать (карты).
Пѳрѳмѳжбнитися, ниться, гл. безл.
Пройти, окончиться къ добру, обойтись.
МВ. II. 116. Люде думали, що воно так і
•перемежениться, бо наче все вщухло. Г. Барв.
510.
Перемежовувати, вую, еш, сов. в. перемѳжув&ти, жую, еш, гл. Перемежевы
вать, перемежевать.
Перемблювати, люю, еш, сов. в. пе
ремолоти, мелю, лею, гл. Перемалывать,
перемолоть.
Пѳрѳмѳнувйти, ную, еш, гл. Переиме
новать.
Пѳрѳменувйтися, нУюся, ешся, гл.
Переименоваться.
Перембрвити, влю, виш, гл. О соло
м і, снопахъ: перебить, псретерѣть. От
снопи були цілі, а ти все перемсрвив, те
пер і одного цілою снопа нема. Анап. у.
Перембргнути, ну, неш, гл. Перезяб
нуть. Хоч як перемерзнеш, а на печі як
спотієш, то все минеться. О. 1861. V. 72.
Пѳрембт, ту, м. 1) Сыѣжный сѵгробъ
поперегъ дороги. По дорогах перемети ве
ликі, то з сіном і їхати не можно: то
вгору, то вниз сани стають. Волч. у. 2) Ры

боловный сеарядъ: бичевка поперегъ рѣкп.
по которой прикрѣпленъ рядъ удочеиь
Вас. 188. 3) Стйти на переметі. П овредаь
воспрепятствовать. (Він) міг стати йому
на переметі, шкодити. Мир. ХРВ. 379
См. Переміт.
Переметати, мечу, чѳш, гл. Перебро
сить. А я тую річку човном перемечу. Гол.
I. 248.
Переметнути, ну, нбш, гл. Одн. її
отъ переметати. Перебросить, перекинуть.
Перембшкати. См. Перемеш кувати.
Пѳрѳмбшкувати, кую , еш, сов. в. перембшкати, каю, еш, гл. Проживать, про<
жить извѣстное время гдѣ-нибудь.
Дѳремжйтися, ж уся, жйш ся, гл. Пре
кратиться, прерваться на нѣкоторое время.
Оце перемжиласъ робота у полі,— треба,
під хуру порядитись. Волч. у.
Перѳмивйння, ня, с. Перемываніе. Во
ди юрячої треба на перемивання— ложпк
та миски мити. Волч. у.
Пѳремивйти, вйю, еш. сов. в. пѳремйти, мйю, еш, гл. Перемывать, перемыть.
Миски перемила. Кв.
Пѳрѳмив&тися, вйюся, ешся, сов. в.
перемитися, мйюся, ешся, гл. Перемы
ваться, перемыться.
Перѳминйти, нйю, еш, сов. в. пере
мнйти и перем’йти, мну, нбш, гл. 1) Пе
реминать, перемять. Ті орішки, гцо взя*га
у Василя, усе в жмені переминає. К г..
2) Пережевывать, пережевать. 3)—когб кз
зубах. Ругать, перебирать кого по косточкамъ. Знову почав Грицъко гукати на век
хату, перетираючи та переминаючи но
згубах не тільки Прісъку з Христею, а г*
увесь рід їх. Мир Пов. I. 161.
Дереминйтися, н&юся, ешся, сов. ь
перемнйтися и перем’йтися, мнуся, нбш
ся, гл. Переминаться, перемяться. Пере
мнеться, та й так минеться. Чуб. I. 297
Перѳмйти, ся. См. Перемивати, ся.
Перемитий, а, е. Перемытый. Въ выраж.. як перемйтий. Одинъ къ одному,
одиііъ лучше другого. Там народ один •,
одною, як перемитий. Ном. Л; 13934. Віг>сько у лаву стало як перемите. Рудч. Ск
II. 85. Така гречка, що на все поле! Пан
ську блискавка посмалгіла, а його рядом—
та як перемита. Рудч. Ск. II. 207.
Перемізжйти, ж у, жйш, гл. Размоз
жить (многихъ). І блюдолизів, ложкомоы
в прах, в дребезги перемізжив. Котл. Енс.
V. 49.
Пѳреміль, л і, ж. Мель.

Переміна—Переповити,
Переміна, ни, ж. 1) Переміна. 2) Залѣыа, переміна кого или чего другимъ.
Гей подай, батьку, подай переміну, бо я
марно загину. Грин. III. 595. Та їх (дітей)
треба обмить, треба й облатать, треба й
обіпрать... а ви знаете, шо мені ж пере
міни нема ніякої. Мил. 222. А всім коза
кам, переміна стала. Чуб. У. 63. Ум. Пе
ремінна, переміночка. Моя дочко, моя й переміночко! Мил. 219.
Перемінити, ся. См. Переміняти, ся.
Перемінити, нйю, еш, сов. в. перемінйти, ню, ниш, гл. 1) Перемінять, пере
мінить. Рудч. Ск. II. 128. 2) Замінять,
замінить. Старий незоужа, а перемінити
нікому: у його не було синів. Чуб. II. 92.
Моя дочко, моя й перемгночко! Хто мене
буде й перемінять так, як ти переміняла?
Мил. 219, 220.
Перемінитися. нЯюся, ешся, сов. в.
перемін йтися, нюся, нишся, гл. 1) Пе
реміняться, переміниться. 2) Превращать
ся, превратиться. В тих дванацітъ хлопа
перемінило сі дванаціть місіців, що на небі.
Гн. II. 17. 3) Світ перемінився. Потемніло
въ глазахъ. Як ударе, то переміниться бі
лий світ. Чуб. V. 598.
Перемірити, рйю, еш, гл. Умирать.
Хто перебірае, той голодом перемірає. Ном.
% 12165.
Переміряти, ряю, еш, гл. 1) Перемі
рить. Хто не вірить, той хай собі пере
мірить. Чуб. І. 274. 2) Перемірять наново.
Там мої слідки... переміряні будуть, там
мов діло перероблене буде. Мил. 146.
Перемісити. См. Перемішувати.
Переміст, мосту, м. ? Уже ж гості,
уже на персмості. Грин. III. 541.
Пѳремістйти, щу, стиш, гл. Перемі
стить.
Перемістйтися, щ уся, стишся, гл. Пе
реміститься. Чи світові спустіти через
тебе, чи кам'яним переміститись горам?
К. Іов. 39.
Дереміт, мбту, лг.—положити. Ириосновывапіи нитокъ на сновалку ошибиться и
положить нитку не на тотъ колышекъ, на
который слѣдѵетъ. Константиногр. у. См.
Перемет.
Пербмітка, ки, ж. 1) = К ладочка.
Вх. Зн. 47. КоІЬ. I. 38. Гол. Од. 59.
2) = Нямітка. Жінки... завивають голову.,
білою переміткою. Шух. І. 132.
Перемітнйй, б, 6. Разнообразный, измѣпчивый? Заграй же мі сеї, тої та й
перемітног. Гол. IV.. 497.
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Перемітувати, тую, еш, сов- в. пере
метати, мечу, чеш, гл. 1) Перебрасывать»
перебросить. МУЕ. III. 44. 2) Охватывать^
охватить, обвить вокругъ. В около того...
патика перемішує ватаг два рази ремінь.
Шух. І. 191. 3)-.-барву. Измінять, измѣнить цвѣтъ. Буває ласице на зіму перемі
шує барву. Вх. Зн. 47.
Д еремітуватися, туюся, ешся, м.
І) Перебрасываться. Всі мовчали й ждали~
вряди-годи •перемішуючись кількома словами.
Левиц. І. 332. 2)— Перекидатися 7. (Чарів
ниці) перемішуються в кота, пса. МУЕ.
III. 46
Переміть, мбти, ж. 1)= іїерем ет. 2*
Вх. ІІч. II. 25. 2) Узелъ. У переміть зв’азбти. Завязать узломъ. Шух. І. 137.
Переміш&ти, ся. См. Переміш ува
ти, ся.
Пербмішка, ки, ж. 1) Смішеніе. Ле
виц. 2) ІІоміха. Зміев. у. Завтра думка
їхати, як ніякої перемішки не буде. 3) То,
что вмішиваетея, впутывается во что, сре
ди чего. Галушка та лемішка, а хлібу поремішка. Ном. Л? 12329.
Пѳрѳмішний, а, е. Смішанный. Мела
ся насгяла всячини, і усе принялося, зійшло•
і проквітало одмішне і перемішне, як у
празнику людеТ на диво Меласі, що, каже,
сіяла усе окромішне ряд по рядочку, а зій
шла така 0мішанина. МВ. III. 137.
Перемішувати, шую, еш, гл. 1) сов. в.
перемішати, шбю, еш, гл. Смішивать, см і
шать, перемішать. Псреміищвати овес з
ячменем. 2) Сов. в. перемісити, шу, сміщ
гл. Місить наново, перемісить. Шкода пе
ремішувати тісто, винявши з печі. Ном.
№ 14228.#
Переміш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
перемішатися, шбюся, ешся, гл. Смішиваться, смішаться, перемішиваться, пере
мішаться. Панські квітки перемішгувалиск
з земним зіллєм. Леїшц. Пов. 196.
Перемкнутися, н^ся, нбшея, гл. Пе
реправиться, переїхать, пробраться. За
Дніпср перемкнутися.
Перемліти, лію, еш, гл. Изныть, исто
миться отъ страха, тревоги. Білу ніч про
сиділа під коморою, перемліла. Мир. Нов.
II. 75.
Перемнйти. См. Переминати.
Перембва, ви, ж. Перезывъ, переманка. Ум. Перембвка, перембвочка. Ой ти,
галочко, перемовочко, перемовила сокола із
темного лугу в вишнев сад. Мет. 178.
Пѳрѳмбвити. См. Ц еремовляти.
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Деремовлйти, лйю, еш, сов. в. пережбвяти, влю, виш, гл. 1) ІІерезывать, пе
резвать, переманивать, переманить. Маркев.
69. Ой ти, галочко, перемолочко, перемовила
сокола з темного лугу в вишнев сад. Мет.
178. Ой не я ж його перемовила, він сам
за мною приїхав. Мет. 18. 2) Промолвить,
перекинуться словомъ. Коли б хоть з чо
ловіком словечко перемовити. МВ. І. 44.
3) Пересказывать, пересказать наново; пе
редразнить. Там люде норовисті: що ска
жеш, то й перемовлять, а що зробиш,
то й перероблять. Грин. III. 482.
Перемовлятися, лйюся, ешся, гл.
Разсуждать другъ съ другомъ, перепирать
ся. Перемовлялись бо між собою в дорозі,
хто більший. Єв. Мр. IX. 34.
Перембвочка, ки, ж. Ум. отъ пере
мов».
Перемовчати, чу, чиш, гл. Промолчать,
смолчать. Бабуся перемовчала хвилинку
та й каже. МВ. (О. 1862. III. 57). За
соромиться, рученьками закриється, пере
мовчить та знов за своє. Кв.
Перемога, ги, ж. Одолѣпіе, побѣда,
перевѣсъ.
Перемогтй, ся. См. Перемагати, ся.
Перемокйти, кбю, еш, сов. в. пере
мокти, кну, неш, гл. Перемокать, пере
мокнуть. Щоб не жремокли коноплі, пійгила па Сікноветє тягати їх. Грин. II.
154.
Перемолйтися, люся, лишся, гл. Окон
чить молиться. Тут тілько що перемолився
Пней і рот свій затулив, як ось із неба
дощ'полився. Котл. Ен. II. 33.
Перемолоти, ся. См. Перемелюва
ти , ся.
Перемолотити. См. Перемолочувати.
Лѳрѳмолбчувати, чую, еш, сов. в.
пѳремолотйти, чу, тиш, гл. Перемолачи
вать, перемолотить.
Переморгнутися. См. Переморгува
тися.
Переморгуватися, гую ся, ешся, сов.
в. переморгнутися, нУся, нбшея, гл. Пе
ремигиваться, переморгнуться. Всі нас кру
гом озирають та переморгуються. МВ. І. 75.
Перемордувати, дУю, еш, гл. Пере
мучить, истомить.
Перемордуватися, дУюся, ешся, м.
Перемучиться, истомиться.
Переморбиити, жу, виш, гл. Перемо
розить.
Перемостйти. См. Перемощувати.
Пѳрѳмот&ти. См. Перемотувати.

Перемотлбпшти, шу, шиш, гл. Обра
тить въ мотлох.
Перембтувати, тую, еш, сов. в. пере
мотати, тйю, еш, и . Перематывать, пере
мотать.
Леремочйти,ся. См. Перемочувати, ся.
Пѳрембчувати, чую, еш, сов. в. перѳмочйти, н у, чиш, гл. Измачивать, из
мочить.
Перембчуватися, чуюся, ешся, сов. в.
перемочйтися, чуся, чишся, гл. Промо
кать, промокнуть. По дощеві перемочить
ся, перекисне. Зміев. у.
Перемощувати, щую, еш, сов. в. перемостйти, щУ, стиш, гл. Перемащивать,
перемостить. Міст перемостили.
Перемудрувати, рУю, еш, іл. Пере
хитрить, перемудрить.
Перемурувати, рУю, еш, гл. Пере
строить что-нибудь каменное, кирпичное.
Перемусувйти, сую, еш, гл. Перепѣниться.
Перемучити, чу, чиш, гл. Перему
чить, измучить. Чорти б перемучив твою
батька. Ном. Л? 3757.
Перемучитися, чуся, чишся, гл. Пе
ремучиться. Перемучились ми до вечора.
МВ. I. 70.
Перем’йти. См. Переминати.
Перем’яшкУрити, рю, риш, іл. Пе
ремять.
Перѳн&джувати, джую, еш, сов. в.
пѳрѳн&дити, джу, диш, гл. Переманивать,
переманить.
Пѳренайтй, йду, деш, гл.—ногб. Пе
ретянуть кого на свою сторону. Вх. Лем.
447.
Перенести. См. Переносити.
Пѳрѳниз&ти. См. Перенизувати.
Пѳрѳнизйти, жу, 8Йш, гл: Слишкомъ
понизить.
Дѳренйзувати, зую, еш, сов. в. пере
низати, жу, жѳш, гл. Перенизывать, пе
ренизать наново. Намисто треба перени
зати. Черниг. у.
Пѳрѳнйти, нйю, еш, гл. Изныть, исто
миться. І сказати вам не знаю, що моє
серце тоді перенило. Г. Барв. 127.
Перенівечити, чу, чиш, гл. 1) Испор
тить, изгадить, исковеркать. 2) Искалѣчить многихъ. Що оці стрільці їх (зай
ців) перенівечать! О. 1861. У. 69.
П еренівечитися, чуся, чиш ся, гл.
Испортиться, исковеркаться.

Перенімечитися— Перепел.
Порѳнімёчитпся, чуся, чишся, гл.
Онѣмечитьсл.
Перенісся, ся, с. ІІерепосье. Як у кого
ѵа переноса брови сходяться одна з дру
гою, той буде нещасливий. Чуб. I. 86
Пѳрѳнбсити, шу, сиш, сов. в. пере
нести, с^, сбш, гл. I) Переносить, пере
нести. Перенесу ключі, не побрязкуючи Мет.
26. Перенесла я її в комору, положила на
лавці- МВ. I. 76. 2) Передавать, передать
словесно, разсказать, разнести вѣсть. Вже
давненько панночки приїжжі переносили,
що який то вже там лікарь полковий хо
роший. МВ. (О 1862. III. 44).
Пѳреносйти, ш^, сиш, гл. Переносить,
перенести (многіе предметы). Я оті дрова
переносив у хату, бо дтд помочить Рудч
Ск. I. 170
ЛерѳночувУти, ч^ю, еш, гл. 1) Переночевать, проспать ночь. От, переночували
ту ніч, коли на ранок.. Рудч. Ск. II. 15
Дівчинонько, ввольни ж мою волю, перено
чуй хоч нічку зо мною. Чуб. V. 161. 2)—
ногб. Пустить на ночлегъ. Ой, дівчино, пе
реночуй мене, козака молодою, г коня воро
ною. Чуб. V. 63.
Перѳнудйти, дж ^, диш, гл. 1) Исто
мить, вагиать тоску, скуку. 2) безл. Пере
стать тошнить.
Перѳнудйтися, дж^ся, дишся. гл.
Истомиться скукой.
Пѳрѳнйти, ся. См. Переймати, ся.
ПѳреонУчити, ся. См. Перѳоначува*
ти, ся.
Перѳон&чувати, чую, еш, сов в пѳреон&чити, чу, чиш, гл. Переиначивать,
переиначить.
ПѳреонУчуватися, чуюся, ешся, сов. в
пѳреон&читися, чуся, чишся, гл. Пере
иначиваться, переиначиться
ПѳреопалУти, лУю, еш, гл. 1)=Дерѳ*
палати 2 = 0 п ал а ти . Вх. За 48. 2) От
колотить. Добре ю переопалав. Вх Зн. 48
Пѳрѳбр, ру, м. Перепашка.
ПѳреорУти. См. Переорювати
Пѳрѳбрювати, рюю, еш, сов. в. пѳрѳорУти, рю, реш, гл. 1) Перепахивать, пе
репахать наново. I переорем ще раз рідне
гюле. К. Дз. 34. Достатків там більше...
переорюють краще, та й земля ситніша.
Мир. Пов. II. 85. 2) Перепахивать, пере
пахать впоперегъ Не переорюй межі ні
кому. Ном. № 3306. Это выраженіе, кромѣ
прямого значенія, имѣетъ еще и перенос
ное: не становись ни на чьей дорогѣ. Хиба
я вам межу переорав, чи що? Грин. I. 244.
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ДеропадУти, дУю, еш, сов. в. пере
пусти, пад^, дбш, гл. Перепадать, пере
пасть. Узявсь — нічого робити! — латати
старі кожухи, стала й копійчина перепа
дати. Кв. Дощічастгйш перепадали. 0 . 1862.
III. 31.
Перенадитися, дУюся, ешся, сов. в.
перепУстися, пад^ся, дбшся, гл. Исху
дать, истощиться. Наївся— як бик, пере
пався— як смик. Ном. № 14125
ПѳрѳпУдистий, а, є. Непостоянный,
перемѣнчивый. Перепадиста зіма.: то сніг,
то дощ.
ПѳрѳпакувУти, к^ю, еш, гл. Перепа
ковать, переложить вещи.
ПѳрѳпУл, л у, м. 1) Пережженый кирпичъ. 2) ? Ізойди собі, (хворобо), од раба
божою на чорнії луга, на перепали, де буй
ний вітер свистав. (Заклинаніе) КС. 1883.
VII 587.
ПѳрѳпаламарювУти, рюю, еш, гл. Пре
взойти кого въ исполненіи пономарскихъ
обязанностей Встрѣчено въ скороговоркѣ:
Нашого паламаря ніхто не перепаламарюв•
Грин. І. 239.
ПѳрѳпалУти, лУю, еш, гл. 1) Пере
стать пылать. 2)=О палати Черниг. у.
Перепалити, ся. См Перепалюва
ти, ся.
ПерепУлювати, люю, еш, сов. в. перепалйти, лю, лиш, гл. 1) Сжигать, сжечь
Перепалив, попілець на море пустив. Рудч
Ск. І. 87. 2) Пережигать, пережечь. Взяв
ся леміш чоловікові кувать, та багато за
ліза... перепалив. Ном № 1858, стр. 284
3) Слишкомъ сильно нагрѣвать, нагрѣть,
натопить. Перепалила піч так, що й хліб
погорів.
ПѳрѳпУлюватися, лююся, ешся, сов. в
перепалитися, люся, лишся, гл. Пережи
гаться, пережечься.
ПѳрѳпанувУти, н^ю, єш. гл Окончить
господствовать, властвовать
ПерѳпУрити, рю, риш, іл. Перегрѣть,
слишкомъ перепарить Перепарити молоко.
ПѳрѳпартУчити, чу, чиш, гл. Испор
тить работу или предметъ какой-либо, ра
ботая надъ нимъ; плохо сдѣлать.
Пѳрѳпартблити, лю, лиш, м.=П ѳрѳпартачити.
ПерѳпарувУти, р^ю, еш, гл. Перестать
испаряться.
ДѳрѳпасинкувУти, к^ю, еш, іл. Окон
чить пасинкувати.
Пѳрѳпѳктй, ся. См. Перепікати, ся.
Шрѳпѳл, ла, м. 1) Пт. перепелъ. Теі-
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Перепела— Перепи саі и.

гао соіигпіх. Паничі випустили сокола на
перепела. Рудч. Ск. II. 111. 2) Крестецъ,
08 8асгит. Харьк. г. Ум. Перепелоньно.
ЗОЮР. І. 25.
Перѳпбла, ли, ж. Перепелка. Зажури
лась да й перепела: „Де б я собі гніздочко
звила?и Гол. ІУ. 536.
Перепелйха, хи, ж. Самка перепела.
Плакала стара баба Грициха, мов перепелиха. Нп.
П ерепелиця, ці, ж. І) Перепелка.
В чистім полі все перепелиці. Чуб. У. 474.
Употребляется какъ ласкательное слово
для женщинъ, особенно въ уменьш. фор*
мѣ. М ої сестриці, мої перепелиці, мої пта
шечки щебетливі. О. 1862 IX. 114. 2) Назпаніе коровы. КоІЪ. 1. 65. 3) Родъ игры.
Ив. 26 Ум. Перепеличка.
Перепѳлйчий, е. Перепелиный. Пере
пелине сало.
Пѳрепѳлйчка, ки, ж. Ум. отъ пере

пелиця.
Шрепѳло, ла, с. Ключица Константиногр. у.
Дерепёлонько, ка, м. Ум. отъ перепел.
Перѳпблоньчин, на, не Принадлежаіцій перепелкѣ. КоІЬ. І 172.
Пѳрѳпелй, лйти, с. Перепелка - дѣтееышъ. Вх. Пч. II. 13
Перѳпелйстий, а, е. Имѣющій цвѣтъ
перепела, сѣрый.
Перепѳлйчий, а, ѳ = Перепелиний.
Перепелячий крик. Мир. ХРВ. 4
Дерепѳрёдити, джу, диш, гл.=Випередяти. 7 біса перепередили. Федьк. І. 18.
Пѳрѳпёрти, пр^, прбш, гл. 1) Пере
тащить, перевезти. 2) Переспорить. Уже,
як бачу я, тебе не переперши. Г.-Арт.
Перепѳрчйти, ч^, чйш, гл. Слишкомъ
много перцу положить въ кушанье.
Дерѳпѳрьхн^ти, н^, неш, гл. Перелетѣть черезъ что. Вх. У г. 258.
Перепбча, чі, а«\= П ерепічка. Пита
лася шишечка перепечі: чи далека дорі
женька до печі? Мил. 149.
Перепечййка, ки, ж .= П е р е п іч а й к а.
Знайте мене, перепечайку. що на воротях
тісто. ЗОЮР. І. 148.
Перепивйти, вйю, еш, сов. в. перепйтн, п ’ю, п ’ёш, м. 1) Выпивать, выпить
8а чье здоровье, желая кому счастья. На
сипає іорівки у порцію і перепиває до всіх
людей з словами: „Дай вам, Боже, здо

ров'я!* Ш ух. І. 194. 2) — йому що. На
свадьбѣ: выпивая рюмку, дарить что-либо
новобрачнымъ КоІЬ. I, 3 1 1 , 3 1 9 . Братіку-

перепою, перепий щастя-долю! Що маюперепиваю, щастя -долі не віадаю. Грин.
III. 513. Ой ішла дівка Мар'єчка із свої
ми дружечками; насупротив її батенько
ї ї з повненькими кубочками. „Перепий, до
нечко, перепий, Марєчко, із своїми дру
жечками* . Он за жалощами за великими
перепою не брала. Рк. Макс. 3) Перепи
вать, перепить, выпить больше кого. А
пити, так не переп'є його й Данилка, що
в тою пана. Кв.
Пѳрѳпивйтися, вйюся, ешся, сов в.
перепйтися, п ’юся, п ’ёшся, гл. Перепи
ваться, перепиться, упиться. Не слухайте,
се він перепивсь та з п'яну химери по
гнав. Кв.
Перепйлювати, люю, еш, сов. в. перепилйти, лйю, еш, гл. Перепиливать,
перепилить.
Пѳрѳпинйти, нйю, еш, сов. в. переп ’ястй, пн^, нбш, гл. І) Протягивать,
протянуть что (напр, веревку, простыню),
черезъ что-либо, перегородить что протя
нутою вещью. Кае павук:... де тілко у гор
ниці не перепну павутиння, зараз мене і
зметуть. Мнж. 7. Перепнули рядном ха
ту. 2) Преграждать, преградить. Хотів
переп'ясти бусурменцям шлях. К. Ц Н . 2 2 6 .
Ой горами, мій милий, горами, переп'ята
стежка чарами,— и ні прийти, а ні пе
рейти, ні з тобою говорити. Чуб. У. 193.
Пѳрѳпинйтися, нйюся, ешся, сов. в.
переп’ястйся, пн^ся, нёшся, гл. 1) Быть
перегораживаемымъ, перегороженнымъ чѣмълибо протянутымъ. 2) Опоясываться, опоя
саться. Я поясом перепнуся та й нікою
не боюся. Грин. III. 654.
Перепинйти, ся. См. П ерепиняти, ся.
Перѳпинйти, нйю, еш, сов. в. пере
пинйти, ню, ниш, гл. 1) Преграждать,
преградить. Яр нам перепинив дорогу.
Харьк. Стережися, щоб вона тобі не пе
репинила дороги до царства небесною. Кв.
2) О рѣчи: перебивать, перебить, преры
вать, прервать. Не перепиняй мене, а то
й казати не буду. Харьк.
' П ерепинйтися, нйюся, ешся, сов. в
перепинитися, нюся, ниш ся, гл. І) Пре
граждаться, преградиться. 2) Прекращать
ся, прекратиться, прерываться, прерваться.
Перёпис, су, м. 1) Копія .рукописи.
2) Перепись, ревизія. По оцих переписйх.
що тоді були, то у нашому селі 700 душ,
а тепер не знаю.
Пѳрѳписйти, ся. См. Переписувати, ся.

Переписування—Лерепічечка,

Перѳпйсування, ня, с. Переписыва•ніе, переписка.
П ереписувати, сую , еш, сов. в. пе■рѳпис&ти, пиш^, шеш, гл. 1) Переписы

вать, переписать. Переписав усе знову, бо
^було погано. 2) Дѣлать, сдѣлать списокъ,
реестръ, перепись.
П ѳрѳпйсуватися, сую ся, ешся, сов. в.
переписатися, ш ^ся, шешся, гл. Пере
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сопровождаемое подарками. Чуб. IV. 677.
2) Тотъ, кто участвуетъ въ нерелбі. Братіку-перепою, перепий щастя - долю1.— Що
маю,—перепиваю, щастя-долі не вгадаю.
Грин. III. 513. См. еще Перепіець 2. 3) Пе
репой. Охриплим з перепою голос. Мир.
Пов. И. 76. Спить батенько з перепою.
Чуб. V. 444.
Дерѳпійний, а, е. Относящійся къ
перепою 1%Чуб. IV. 677.
Пѳрѳпійщина, ни, ж. Подарки, дающіеся новобрачнымъ во время перепою 1.
КоІЬ. I. 319.
Перѳпікйти, кйю, еш, сов. в. перѳпектй, печ^, чёш, гл. Перепекать, иеренечь.
Дѳрѳпікйтися, КЙЮСЯ, ешся, сов в.
перѳпектйся, печься, чбшея, и . Пере
пекаться, перепечься.
П ерепілка, ки, а/с. = Д е р е п е л и ц я 1, 3.
Марк. 70. Ой післеш я до дітини Пасті,
дала вона мені перепілку в маслі. Чуб. V.
435. Какъ ласкат. для жешципъ. Пестить
було її всяк: і голубко моя вірная, і ожинно
повная, і перепілко моя утігиная. Г. Барв.
107. Ум. Перепілонька, перепілочна. Марусенько моя, лебідочко, зірочко моя, рибочко,
перепілочко! приговорював Василь, обніма
ючи свою Марусю. Кв. І. 55.
Перепілочок, чка, м. Ум. отъ пере
пел. Через дальнії степи перепілочкам 'пе
ребіжи. Чуб. V. 469.
Перепір&нка, ки, ж. Порвавшаяся
отъ мытья рубаха. Із дранки в перепіранку. Ном. Л» 11239.
Перепір&ти, р&ю, еш, сов. в. пере
пріти, пер^, рбш, гл. Перестирывать, пе
рестирать, перемыть (бѣлье) наново.
Пѳрѳпір&тися, р&юся, ешся, сов. в.
перѳпрйтися, перися, рбшея, гл. Пере
стирываться, перестираться, перемываться,,
перемыться. Ото сорочка така, гцо через
три дні перепірається і сама на тебе надівається. Vрин.,1. 100— 101.
Пѳрепіти, пію, еш, гл.—Переспівати.
Ой що вміли, перепіли,— співайте сами.
Рк. Макс.
Пѳрѳпічайка, ки, ж. 1) Родъ лепеш
ки изъ кислаго тѣста, испеченной на сковородѣ. 2) Женщина, пекущая хлѣбы. Знай
те мене, перепічайку, гцо на воротях ѴІіето! Ном. № 10793. Погана перепічайка!
напече було хліба глевкого та сирого. Мнж.

писываться, переписаться (о сниманіи ко
пій). Та й довго ж як воно в тебе переписується, а таке маленьке.
Пѳрбпит, ту, м. 1) Разспросъ. 2) Нереспросъ,
Пѳрѳпитйти. См. Перепитувати.
Пѳрѳпйтки, ків, м. мн. Свадебный
обрядъ: выпивая рюмку, дарить что-либо
новобрачнымъ. См. Перепивати 2.
П ѳрѳпйтування, ня, с 1) Разспрашиваніе. А що тобі з того перепитуван
ня, що ти раз-у-раз про пою сестру пе
репитуєш? ІІолт. г. 2) ІІереспрашнваніе.
Перепйтувати, тую, еш, сов. в. пе
репитати, т&ю, еш, гл. 1) Разснрашивать,
разснросить. Та перепитаю миленькою
свойого: та чи він у дорозі воли поганяє,
ой чи у шинкарки мед - горілку кружає.
Чуб. У. 538. Що в козака дві дівчшни,
одна одну перепитує: чи була ти, подружечко, вчора звечора на у лиці? Мил. 117.
2) Переспрашивать, переспросить. Вес в
тябличку дивлюся, поки він усіх перепи
тає. Г. Барв. 404.
П ерепйтуватися, туюся, ешся, гл.
Спрашивать другъ друга. Стали вони пе
репитуватись між собою, хто б з нгіх був,
гцо се має зробити. Св. Л. XXII. 23.
Перепйти, ся. См. Перепивати, ся.
Пѳрбпих, ху, м. Пышность. З пере
дихом несуть його на марах. К. Іов. 48.
Перепих&ти, х&ю, еш, сов. в. переПХ&ТЕ, хйю, еш и перепхн^ти, пхн^,
ибш, гл. Переталкивать, перетолкнуть, пе
репихивать,
перепихнуть.
9
*
Пѳрѳпіець, пійця, ле. 1) Небольшой сва
дебный хлѣбецъ особой формы. Марк. 137.
МУЕ. III. 87 В п'ятницю до діла лежні
з гурту поробили та шишки і перепійці
в піч посадовили. Мкр. Н. 21. 2) Брать
новобрачной, который, послѣ отъѣзда послѣдней въ домъ жениха, также отправ
ляется туда съ дѣлью узнать о результатахъ первой брачной ночи Контантиногр. у. г
101
Перепій, пбю, ле. 1) На свадьбѣ: обря
Пѳрйпічечка, ки, ж. Ум. отъ пере
довое выпиваніе за здоровье молодыхъ, пічка.
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Перепічка—Переполови нюнатв.

Дербпічка, ки, ж. 1)= Л ѳрѳпічай ка 1.
Чуб. УІІ. 445. Н а столі постановили чар
ку і горілку, три перепічки на маслі, ковпасц тарілку. Мкр. Н. 2) Маленькая п і
сочна, которую дають священнику послѣ
оевяіценія пасхальваго хлѣба. Вх. Зн. 48.
Ум. Перёпічечна. Чоловіче, напечу я тобі
перепічечок. Грин. II. 164.
П ереплавний, а, е. Переплавна середа.
Преполовеніе. У переплавну середу пасла
дівка череду. Нп.
Д ер еплікати, чу, чеш, гл. 1) Пере
стать плакать. Переплакала вже дитина,
ш щ ш ла. 2) Проплакать. Чи знаєш ти,
щЬ' я переплакала? МВ. (О. 1862. І. 87).
3) Выплакаться. Переплакала б, перемучи
лася б ра з та й забула. Левиц. І. 39. ПобгШ> мене,- миленький, уночі, то я перепла
ту, білу постіль стелючи. Нп. (Г. Барв.
290}. 4)— що. Плачемъ избавиться отъ чего.
А може лихо переплачу. Шевч. 380 5)—
когб. Превзойти плачемъ.
П ѳрѳпліта, ти, ж. Переплата. Ум.
Переплата.
П ереплатити. См. П ереплачувати.
Пере п л ітк а , ки, ж. Ум. отъ пере
плата.
Переплачувати, чую, еш, сов. в. по
платити, чу, тиш, гл. Переплачивать,
переплатить.
Пѳрѳплбнтатися, таюся, ешся, гл
Перетащиться, перебрести. Насилу персилгнтався через міст, так заслаб.
Переплести, ся. См. П ереплітати, ся.
П ерѳпливіти, вію , еш, сов. в. пере
пливти и переплисти, вУ, вбш, гл. Пере
плывать, -переплыть. Ой кргікнула лебедонь
ка, море перешивши. Чуб. У. 940. За ліеамщ за степами тебе не видати г бистренькими водами до тебе не перепливати.
Чуб. У. 929. В ік пережить— не море пе\кплисти. Ном. № 8125.
. П ереплигнути. См. П ереплигувати.
П ереплигувати, гую, еш, сов. в. пе
реплигнути, ну, нбш, гл. Перепрыгивать,
перепрыгнуть. Пішли до куріня, перепли
гуючи через густе огудіння. Левиц. Пов.
•■
* Иорѳплйнути, ну, неш, гл.—П ереплив
ти :’ Треба мені перебрести сю річеньку та
глибокую. А чи мені перебрести, а чи мені
кереплинути. Чуб. У. 156.
Дѳреплистй. См. П ерепливати.
П ерѳплитовічка, ки, ж. Родъ вышив
ки. Ко1Ъ."І. 48.
Пѳрѳплітіти, тію , еш, сов. в. пере

плести, лету, тбш, гл. Переплетать, пе
реплести.
П ѳрѳплітітися, тію ся, ешся, СОВ. В.
пѳрѳплѳстйся, туся, тбшея, гл. Перепле
таться, переплестися.
П ерѳплітувати, тую. еш, гл.=Дерѳплітати. Та плетуть сітки на твої діт
ки, на тебе, сіра утко.— Нехай плетуть,
переплітуютг,— я того не боюся. Мет. 157.
Перепліш йти, шу, шйш, гл. Закли
нить наново.
П ереплутати, ся. См. П ереплутува
ти, ся.
П ереплутувати, тую, еш, сов. в. пе
реплутати, таю, еш, гл. Перепутывать,
перепутать; он лесть, переплесть. 2) Спу
тывать, спутать, перемѣшать.
П ереплутуватися, тую ся, ешся, сов. в.
переплутатися, таюся, ешся, гл. Пере
путываться, перепутаться, обвиться одипъ
вокругъ другого. Гілля переплгуталось між
собою. Левиц. Нов. 191.
Пѳрѳплю ндрувіти, рУю, еш, гл. Опу
стошить, разграбить.
Перепнути, пну, нёш, гл.=Ш ерѳп’ясти.
Пѳрѳпнйти, пну, неш, гл. — П ере
п’ясти. Кажуть мені річку плисти широ
кую та глибокую. А ні ї ї переплисти, а
ні перепняти. Грин. III. 416.
П ереповзіти, зію , еш, сов. в. переповзтй, зу, зёш, гл. Переползать, пере
ползти.
Перѳповідіти, дію , еш, сов. в. переповістй, вімі вісй, гл. Пересказывать, пе
ресказать.
Переповістйся, вш ея, вісйся, гл.—
чого. ІІересрзать, передать. Ой коби я
свою любка на годинку вздріла, я би му ся
своей кривди не переповиа. Гол. IV. 454.
Пербповйя, ні, ж. Избытокъ. З пере
шені серця промовляють уста його ви.
Л. IV. 45.
П ереполіскувати, кую, еш, сов. в.
перѳполоскіти, щу, щѳш, гл. Переполас
кивать, переполоскать, ополоскать. У неді
лю рано зілля коггала, а в понеділок пере
полоскала. Нп.
Переполовйнити, ню, ниш, гл. См.
Переполовинювати.
Переполовйнювати, нюю, еш, сов. в.
переполовйнити, ню, ниш, гл. Брать,
взять половину, растратить, отобрать на
половину. Кожна з них спостерегла, гцо
багато дечого з батьківською добра не прий
шло до рук, що його нишком переполовинено.
Левиц. Пов. 87.

Переполоскати — ІІерепро наджу вати.
Переполоскати. См- П ереполіскувати.
Дереполбти. См. Переполювати.
Переполох, ху, м. 1) Испугъ. Підкра
лися, щоб ізлякать; коли подивляться, що
вбитий,— з переполоху ну втікать! Шевч.
32. Злякалась миша та притьмом, поміж
щшвою, лопушком, з переполоху почухрала.
Гліб. 2) Нездоровье отъ перепуга. ХС.
VII. 415. Надіть сорочку пазухою назад
од переполоху. Ном. Л? 285. Ш епчу—уро
ки проганяю, переполохи виливаю. Котл.
Ен. III. 13.
Пѳрѳполбхати, хаю, еш, гл. Перепу
гать, встревожить. Вони мені всіх дівчат
переполохають. Стор. II. 35.
Переполохатися, хаюся, ешся, гл.
Перепугаться, встревожиться.
Перѳполбшѳний, а, ѳ. Перепуганный,
испуганный. А чого ж ти сам себе боїш
ся? - поспитала його все переполошена. МВ.
<0. 1862. I. 95).
Пѳрѳполошйти, шу, шиш, г.г.=Перѳполохати. Одна така таємнича, йстота
переполошила кукуріківців. Г. Барв. 351.
Пѳреполошйтися, шУся, шишся, гл.—
Переполохатися.
Перѳполбшкати, каю, еш, гд.=Пѳрепол охати.
Переполуднати, наю, еш и переполуд
нувати, ную, еш, гл. Пополдничать. Піти й
собі переполуднувать. Мирг. у. Слов. Д.
Эварн.
Переполювати, люю, еш, сов. в. пе
реполоти, лю, леш, гл. Перепалывать,
переполоть наново.
Лереполювйти, люю. еш, гл. Окон
чить періодъ случки. Корова вже переполю
вала.
Пѳрѳпбна, ни, ж. Препона, препятсгвіе Загуде, заклекоче вода, ламаючи мі< пі
ки, зносячи хисткі перепони. Мир. Нов.
II. 41. Його не лякала жадна перепона.
Левиц. Пов. 17(5.
Перепонка, ки, ж. Косая планка, при
битая къ воротамъ. Харьк. у.
Перепорйтися, рюся, рйшся, гл. Въ
выраж. пора перепорйлась. Уже поздно, уже
вн время. Хотів оце втікати в степи, на
Донщину, да тілько що пора вже перепо
ролась. Г. Барв. 333
Перепорожнйти. См. Пѳрѳпорожнювати.
Перепорбжнювати, нюю, еш, сов. в.
перепорожнйти, нго, нйш. г.і. Опрасты
вать. опростать, опорожнить. Чи порожня
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моя макітерка? —НІ, не порожня, та ось
я зараз перепорожню. Черииг.
Перепорожнйти, нйю, еш, г.і.=П ерепорожнювати. Це ви по глечички? А я
саме перепорожняю їх. Харьк. г.
Перепорбти. рю, реш, гл. Распороть
на двоє.
Перепостйти, щУ, стйш, гл. 1) Пропостить извѣстыое время. 2) Окончить иостить.
І
Перепотіти, тію, еш, гл. 1) Перепо
тіть. 2» Пропотіть.
Перепочивати, вйю, еш, сов. в. пере
почити, чйну, неш, гл. Отдыхать, отдох
нуть немного. Так виїхав, що не дав і ко
ням гаразд перепочити. Св. Л. 45. Пере
почину, та й знов поїду.
Перепочйнок, н к у , м. Кратковремен
ный отдыхъ. Стор. II. 123.
Перепочйти. См. П ерепочивати.
Перепрйва, ви, ж. Переправа. Я к до
Дністра прибува.т, через три перевози пе
реправу мали. АД. 11. 103. Ой пішли Чу
маки в дорогу, дійшли вони до перевозу.
Один каже: річенька чала, другий каже'
худа переправа. Чуб. У. 1039.
Перепрйвити, ся. См. П ереправля
ти, ся
П ереправлйти, лйю, еш, сов. в. дерепрйвити, влю, виш, гл, Переправлять,
переправить.
П ереправлйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
переправитися, влюся, виш ся, гл. Пере
правляться, переправиться. Переправилтр
вони через цеє море. Рудч. Ск. І. 120.
Перепрасувати, сУю, еш, гл. Ввснь
выгладить.
Перѳпрйти. См. Пѳрѳпірати.
Перепрацюватися, цююся, ешся, гл.
Переутомиться работою.
,
Перепрашйти, шйю, еш, гл.=ПЄрепрошувати Сли-м кого образив, то пере
працюю. Гол. III. 509.
Перепрівати, вйю, еш, сов. в. пере
пріти, прію, еш, гл. Перепрівать, пёру^пріть. Страва перепріє в печі. Левиц. І
198
Пѳрѳпрббувати, бую, еш, гл. Переиспы
тать. За молодою віку перепробував усякої
долі. Г. Барв. 182.
Перепроваджувати, джую, еш, ссвѵ »,
пе{юпровйдити, джу, диш, ?л. Проводить,
провести чрезъ что. Досі перспровадэи&ю
його (українське слово) в нас тілько через
віковічні книги Св. Письма. Наступиш
черга перепровадити його через поетичні
9
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твори великих народів і через... науку. К.
ХП. 135.
Яѳрепрбдати. См. Перепродувати.
Перепрбдування, ня, с. 1) Перепро
дажа. Купування та перепродування. Мир.
ІІов. II. 56. 2) Барышыичавье.
Перепрбдувати, дую, еш, сов. в. перѳпрбдати, даю, еш, гл. 1) Перепрода
вать, перепродать. 2) Барышничать, тор
говать. Взялась то сим, то тим перепро
дувати. Накупить рублів на 10 усякою
краму, та й перепродує москалям. Мир.
ХРВ. 165.
Перепрбдуха, хи, ^ .--П е р е к у п к а .
Перепрбс, су, м Извиненіе. Нептун
з Волом з псрепросу дали такого переносу,
н04 й досі загипори щемлять. Котл. Ен.
УВ 10.
йерепрбсини, син, ж. мн. 1) Изви' М е , принесете извиненія. 2) ГІирушка
нбтйѣ' прпмиренія.
Перепросити, ся. См. Перепрошу
вати, ся.
Перепрохати, хОю, еш, гл —Перепро
шувати. Як зате перепрохати, горілкою
частувати. Чуб. III. 426.
Перепрошувати, шую, еш, сов. в. перепроейти, шу, сиш, гл. 1) Извиняться,
извиниться, попросить извиненія. Був го
товий упасти перед нею на коліна і пере
просити її. Левиц. 2) Просить, попросить,
упросить. Старий мій обрікався у Київ,
отже й не довелося йому, бо син перепротв. у волости старшини та голови, то
його, й не пустили. Харьк. г. 3) Просить,
попросить многихъ одного за другимъ. Як
уже перепросиш дружба парубків, то на
чинав просити дівчат. Гринч. III. 514.
Перепрбшуватися, шуюся, ешся, сов.
в. нѳрѳпросйтися, прошуся, сишся, ІЛ.
Взаимно извиняться, извиниться
ПѳрепрягОти, гОю, еш, сов. в. перелрягтй, жу, жбш, гл. Перепрягать, пе
репрячь.
Пѳрбпрядки, ВІВ, Лі. мн. Шерсть,
оставшаяся послѣ того, какъ изъ нея
при пряденій выберутъ длинныя волокна.
Лохв. у.
Перѳпрйсти, п'рядУ, дбш, гл.—кого.
Больше кого-нибудь напрясть.
П е р е п л а т и , гаю, еш, гл. О филинѣ:
прекратить крикъ.
П ерепудитися, дж уся. дишся, гл.
Перепугаться.
Перепурхнути, ну, неш, іл. Пере

порхнуть. Обгудить його, як що перепурхне
або шелесне. МВ. (О. 1861. І. 98).
ЛерепускОння, ня, с. 1) Пропускъ.
2) Перегонка, просѣиванье. 3) Часть по
лушубка отъ талій до воротника. Вас.
154, 155.
ЛѳрепускОти, кОю, еш, сов. в. пере
пустити, пущу, стиш, гл. 1) Пропускать,
пропустить. 2) —через що. Перегонять, пе
регнать, просѣять, профильтровать. 3) Усту
пать, уступить. Кожне було скоріше своє
перепустить, ніж попустить із хазяй
ського. Сим. 206. 4) Уступать, уступить
очередь. А там завізно було, повен млин
натаскали, 1черга йому прийшлася б аж
через тиждень. Дай,—каже,—збрешу, що
в мене батько на лаві лежить, то пере
пустять. Грин. II. 296. 5) Чрезъ мѣру
передерживать, передержать при какойлибо работѣ, напр, перемочить, пережечь
и пр. Вас. 200.
Дѳрбпуст, ту, л*. 1) Сосудъ для пе
регонки водки, холодильникъ, колба. 2) =
Переріз.
Д ѳрепустйти. См. П ерепускати.
ДерѳпустувОти, тую, еш. гл. Пере
стать шалить.
ПерѳпхОти. См. Перепихати.
ПерепхнУти. См. Перепихати.
Перел’ястй. См. Перепинати.
Пербп’я т устОти. Стать кому на до
рогії, преградить кому путь. Перегіят
встане на тебе, москалю, моє святе, моє
пророче слово. К. XII. 97
Переп’ятйти, п ’яч у, тйш, гл.=Л ереп’ясти. Битий шлях перегїятити. К.
ЦН. 242.
Перероджувати, джую, еш, сов. в.
перерОдити, джу, диш, гл. Пересужи
вать, пересудить, перерѣшать, перерѣшить.
Вадять мене люде, радять і другії, а я
тую раду сама перераджу. Чуб. У. 619.
ПерерОлити. См. Перералювати.
ПерерОлювати, люю, еш, сов. в. перерОлити, лю, лиш, гл. 1)1 Перепахивать,
перепахать ралом. Грин. II. 210. 2) Про
вести борозду ралом чрезъ что-нибудь.
Перерахбвувати, вую, еш, сов. перерахувОти, хую, еш, гл. Пересчитывать,
пересчитать.
Пѳрбрва, ви, ж. Перерывъ, пауза, ин
тервалу промежутокъ. 2) Раст. Б узітасЬіа т іт т и іа г іа . Вх. Пч. II. 33. 3) Родъ
вышивки . КоІЬ. І. 49.
Пѳрбрванѳць, нця, м. Раст. А іб ш є
тейіа. Лв. 96. См. Мокрець.
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Перерв&ти, ся. См. Переривати, ся. переділать. А гцо зробиш, то й перероб
Пербрвиця, ці, ж. Перерывъ. З кова лять. Грин. III. 482. Панську стоту не
лем не вільно за роботу остей торгуватися, переробиш. МВ. 1. 99. 2) Только сов. в.
бо би була перервиця в рибі — часом вона Переділать, сділать все. Панської роботи
не переробиш. Ном. № 1299.
ловила би ся, а часом ні. Шух. І. 222.
Переремиг&ти, г&ю, еш, и . Пережевать
Пѳрероблйтйся, лйюся, ешся, сов. в.
жвачку.
переробитися, блюся, бншея, гл. ПереПерербпанка, ки, ж. Треснувшій ділываться, быть переділаннымъ. Мов
олодть; потрескавшійся предметь.
діло переробиться, моє сло$о переговориться.
Лерербпатися, паюся, ешся, гл. По Мил. 193.
трескаться, полопаться.
Перербджуватися, джуюся, ешся,
Перерепетувйти, тую, еш, гл. Пере сов. в. переродитися, дж ^ся, дишся, гл.
стать кричать, горланить.
Перерождаться, переродиться. Всі неначе
Перерж&віти, вію, еш, гл. Перержавіть. переродились, були веселі, жартували. Ле
I. Перерив&ти, вйю, еш, сов. в. пе виц. Пов. 44.
рервати, рву, рвеш. 1) Перерывать, пе
Перерост&ти, т&ю, еш, сов. в. перерервать. 2) Прерывать, прервать, прекра ростй, ту, тбш, гл. 1) Перерастать, пере
тить. Молодий вік перервати. Чуб. У. 376. расти, вырости больше чѣмъ слідуетъ.
Не перерви ж, о вічний Боже. мого житЧи ж я, мамцю, не доріс, •чи ж я, мамцю,
тя на половині. К Псал. 231.
переріс, чи не рублена хата, що не люб
II. Перерив&ти, вйю, еш, сов. в. пе лять дівчата? Чуб У. 1127. 3) Поростать,
рерити, рйю, еш, гл. Перерывать, пере порости поперегъ. Ой не ходи, козаче, го
рыть, перекапывать, перекопать. М ої стеж рами: переросла доріжка чарами. Чуб. V.
ки жують, переривають. К. Іов. 64.
1197. 3) Перерасти, вырости больше кого.
Перериватися, в&юся, ешся, сов. в. Вже Юрко Семена переріс.
перерв&тися, рв^ся, рвешся, гл. 1) Пе
Пербруб, бу, л«. 1)=П ереріз. Желех
рерываться, перерваться. Хиба мені пере 2) Закромъ. Вх. Зн. 48.
рваться та навздогін цілуваться. Ном.
Переруб&ти, ся. См. Перерубува
5265. Як не перерветься. Изо всѣхъ силъ ти, ся.
что-либо дѣлаетъ. 1 робити— не прибити,
Перерубувати, бую, еш, сов. в. пе
а жать не нагнеться, а почує свисті рерубати, б&ю, еш, гл. Перерубывать, пе
лочку, - як не перерветься. Грин. III 67. рерубить.
2) Прерываться, прерваться, прекратиться.
Перерубування, н я, с. Перерубаніе,
3) Подрываться, подорваться? Гори мої, перерубка.
гори! То мі тяжко на вас, перервався ми
Перерубуватися, буюся, ешся, соп. в.
лий, ходячи через вас. Гол III. 433.
переруб&тися, б&юся, ешся, гл. ІІереруПерѳриштув&ти, тую, еш, гл. Поста бываться, перерубиться. Н і, ия кістка не
вить иначе лѣса.
перерубається. Васильк. у.
Перёріэ, зу, м. Срѣзъ, половина переПерерумеРув&ти, ґую , еш, гл.=П ерѣзанной поперегъ бочки. Уже повен пе реремигати. Вх. Лем. 448.
реріз води наносила.
Перес&джувати, джую, еш, сов. в.
Перерізати. См. П ерерізувати.
перѳсадйти, джу, диш, гл. 1) Пересажи
Перерізувати, зую, еш, сов. в. пере вать, пересадить (растенія). 2) Переді
різати, ріжу, жеш, гл. ІІерерѣзывать, пе лять, переділить пополамъ, посадивъ рас
рерізать.
тенія. Пересади, моя миленькая, вишень
Перёрік, ку, м. Пререканіе. Не захо ками двір. Чуб. У. 411. 3) Пересаживать,
дити з ним у перёрік. Не входить съ нимъ пересадить кого черезъ что. Дівко, дівко,
въ споръ, пререканія. ЕЗ. V. 67.
пересади через поріг! Рудч. Ск. II. 66.
Пѳрербб, бу, м. Работа сверхъ угово 4) Высовывать, высунуть черезъ что. Вівця
ра. Два дні було переробу в мене за ним. пересадить голову через комишеву стінку.
ІСобеляк. у. (Залюб.).
О. 1862. У. Кух. 30.
Переробити, ся. См. Переробляти, ся.
Пѳрѳс&пувати, пую, еш, сов. в. перѳПѳрѳроблйння, ня, с. ІІереділываніе. сапув&ти, пУю, еш, гл. Наново полоть,
Вогод. у.
выполоть сапбю.
Переробляти, лйю, еш, сов. в. переПѳресварйтися, рюся, ришея, гл. Раз»
^робйти, блю, биш, гл. 1) ІІередѣлывать, соритьоя; перессориться.
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Пересвистати,
щѳш, гд.—ногб.
Свиснуть громче кого. Будем міряться,
хто кою пересвище. Рудч. Ск. І. 68.
Пересвідчення, н я, с. Убѣжденіе, пріобрѣтенное іі)теыъ опыта. Я, бач, заду
мав писати дещо своє .. а тим часом скла
даю собі свої пересвідчення. Левиц. Пов. 89.
Пересвідчити, ся. См. П ересвідчува
ти, ся.
г
П ересвідчувати, чую, еш, сов. в. п е
ресвідчити, чу, чиш, гл. Убѣждать, убѣдить фактами.
П ересвідчуватися, чую ся, ешся, сов в.
пересвідчитися, чуся, чишся, и . Убѣждаться, убѣдиться фактически, увіриться.
Тепер тільки Дашкович пересвідчиш я в тім,
що Воздвиженський засватався Левиц.
Пов. 46.
П ересвяткувати, к^ю , еш, и . Про
вести праздники. Усі святки пересвяткува
ли. Чуб. III. Зоб.
Пересидіти, дж у, диш, гл.=ПересиДІти. Седів, седів чоловік на дубі і таки
переседів вовка. Чуб. І. 51.
Переселення, ня, с. Переселеніе. Пе
реселення у Вавилон. Єв. Мт. І. 11.
Пересблець, льця, .н. Переселенец!».
Стор. II. 102. Дешево продавали (хату) пе
ресельці, ідучи на степи. Г. Барв. 379.
Та ми пересельці з Курської губерні. Астрах, г.
Переселити, ся. См. П ереселяти, ся.
Переселении, на, м. = . Переселець.
Міус. окр.
Переселити, лйю, еш, сов. в. пересе*
лйти, лю, лиш, гл. Переселять, пересе
лить. Переселено їх у Вавилон Єв Мт.
І 12.
Переоелйтися, лйюся, ешся. сов. в.
переселйтися, люся, лншся, гл. Пересе
ляться, переселиться.
Пересердитися, дж уся, дишся, гл
Перестать сердиться. Дід.- думає: баба пе
ресердиться. Рудч. Ск. II. 62. Моя мила
сердиться, — таки ж вона пересердиться.
Грин. III. 172.
Пересбрдя, дя, с. Гнѣвъ. Нащо ти
на мене таке велике пересердиє маєш? АД.
І. 215. З пересердя. Въ сердцахъ. В ін
тоді з пересердя каже: піду сяког-таког
віри бабу вб'ю. Грин. II. 86.
Пересиджувати, джую, еш, срв. в.
пересидіти, дж у, диш, гл. 1) Сидѣть,
просидѣть. Чималу ж я годину пересиділа,
поки вийшла пані. МВ. (О. 1862. III. 51).
2) Пережидать, переждать сидя. Нікуди й
не кажи у щоб забігти та пересидіти; бо

до села Суло далеченька, а дощ так і по
ливає. Кв. Баба в теплі пересиділа до рана.
Гн. II. 12. Сховай жне, мій таточку, у
коморю, може я сі гостоньки перестої*,
сховай мене, мій таточку, хоч у хижу,
та може я сі гостоньки'пересижу. Мил
154. 3) Только сов. в. Просидіть слитькомъ долго. Х ліб пересидів у печі 4)—кбгу.
Отсидѣть, пересидѣть, иридавить,сидя,ног\.
Пересилати, лйю, сш, сов. в. переслйтн, шлю, ш л Єш , гл. Пересылать, пере
слать. Як не буду ік Покрові, так буду пи
сати та пересилати чорними орлами. Чѵб.
V. 306.
Пересйлити, лю, лиш, %л. Осилить,
перемочь. Молюсь гпобі, Боже милий ..
щоб дав мені добру силу пересилить п>рг.
Шевч
Пересиийти. См. Пересинювати.
Пересйиювати, нюю, єш, сов. в. перѳсинйти, ню, ниш, гл. Слишкомъ наси
нивать, насинить.
Пербсип, пу, м = П ер есп а.
Пересипйти, пйю, еш, сов. в. переейпати, плю, леш, гл. 1) ІІересьшать,
пересыпать. Сидить собі в пасіці, переси
пає гроші—сушить. Рудч. Ск. І. 162. Пе
ресип борошно з ночов у діжку. 2) Пере
сыпать, пересыпать чімъ. Вас. 157. Як
швець дубом шкури пересипає. Ном. Де 12617.
3) Перебирать, неребрать деревянную по*
суду: выбросить ветхія клепки, вставить
новьія и вновь стянуть обручами. То було
як небудь відерце або барилвце наб'ю, а те
пер кадовба пересиплю, у тори підріжу. ГБарв. 347 4) Только несов. в. Перели
вать изъ пустого въ порожнєє, толковать
попусту. Пересипають такеньки, переси
пають,— панночка й зітхне:— Що бабуню!
тільки говорим... МВ. (О. 1862. III. 39).
Пѳресипйтися, пйюся, ешся, гл. За
ниматься пересыпаніемъ. Василь став як
мала дитина пісочком пересипатись. Кв.
Пересихйти, хйю,
еш, сов. в. переейхнути, х н у , неш, гл. Пересыхать, пе
ресохнуть. Гортань замовкла, пересохла.
К. їїсал. 155.
Пересівйти, вйю,
еш, сов. в. пере*
с ія т и , сію, еш, гл. Пересѣвать, пересѣять.
Я шальвію пересію, а рут и
не буду.Нп.
г Пересідйти, дйю,
еш, сов. в. пере
сісти, ейду, деш, гл. Пересѣдать, пересѣсты
Пересідлйти. См. П ересідлувати.
П ересідлувати, лую , еш, сов. в. пе
ресідлйти, лйю, еш, гл. Цересѣдлывать,
пересѣдлать.

Пересікати— Переспати.
ПересікЙти, кбю, еш, сов. в. пере
сікти, січ?, чбш, гл. Пересѣкатъ, пересічь. Лугою обуоса не пересічеш. Ном.
К Ю94. г
Пересіл, сблу, м. Пересоль. Недосіл
на столі, пересіл на холові. Ном. № 12381.
Пересісти. См. Пересідати.
Пересістися, сйдуся, дешся, гл. О
морозѣ: ослабѣть, уменьшиться. Чуб. І.
32. Н у, та й мороз же позавчора був,
аж у ніс кололо. А вчора, так ополудні,
пересівся, і тепер бач як тепло. Лебед. у.
Лересядься, морозе! Ном № 264.
Пербсічка, ки, ж. Перегородка. Н і 
жин, у. ,
Пересіяти. См. Пересівати.
Пѳрбсваком, нар. Перескакивая отъ
одного къ другому. МЬ. 11. 114.
Переск&вувати, кую, еш, сов. н. перескбчита, чу, чиш, гл. Перескакивать,
перескочить, перепрыгнуть. Тече річка не
величка, схочу— перескочу. Чуб. V. 196.
Перескаржйти, ж ?, жйш, гл. — Перешкожати. ...перескаржили у ї ї роботі.
Гн. II. 125.
Перескік, кбку, м. Прыжокъ при нерепрыгивапіи черезъ что. Свинячий пе
рескік. Ном., стр. 301,
402. Пішли
гр&ти на переекбки. Стали играть въ перепрыгиваніе.
Пересклити, склю, лйш, гл. Вставить
новыя стекла.
Перескоком, нар. Скачками, въ при
прыжку. Побіг хлопець перескоком.
Перескбчитн. См. Перескакувати.
Переслабувати, б?ю, еш, гл. Пере
боліть.
Переслйвити, влю, виш, гл. Пере
хвалить.
Переслати. 1) См Пересилати. 2) См.
Перестилати.
Переслідувати, дую, еш, гл. ЇІреслідовать. (Ірод) переслідував дуже християн.
Гн. 1. 161.
Переслухати, хаю, еш, гл. 1) Про
слушать, выслушать. Ото він переслухав
це, заплакав. Рудч. Ск. І. 93. 2) Пере
слушать. Людської брехні не переслухати.
Ном. № 6991.
Пересмажити. См. Пересмажувати.
Пересмйжувати, жую, еш, сов. в. пе
ресмажити, ж у, жиш, гл. Пережаривать,
пережарить, прожарить, поджарить. Пере
смажити сім'я. Зміев. у.
Пересмалйти. См. Пересмалювати.
Переемйлювати, люю, еш, сов. в. пе
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ресмалйти, лю, лиш, гл. Слишкомъ силь
но опаливать, опалить.
Пересмердіти, дж ?, дйш, гл. Пере
стать вонять.
Перѳсмйкати, чу, чѳш, гл. Передер
гать. Я шавлію пересію, руту пересмичу.
Чуб. V. 211.
Пѳрѳсмикн?ти, и?, нбш, гл. 1) Одн.
в. отъ пересмикати. 2) О зайці: перебі
жать. Заєць пересмикнув на той бік через
греблю.
Пересміхатися, хйюся, ешся, гл. Пе
ресиливаться.
Пѳресмійти, мію, ёш, гл. Осилить въ
с м іх і. Давай будем знов сміяться,— хто кого
пересміє. Грин. II. 80. Ну, тепер хто кого
пересміє, того буде пані. Рудч. Ск. І. 69.
Пересмійтися, сміюся, ёшея, гл. Окон
чить сміяться. Тупотун переносував, дав
ши товаришам пересміятись, і став далі
казати. Г. Барв. 314.
Пересмолити, лю, лиш, гл. Осмолить
вновь.
Пербсмуга, ги, ж. Поперечпая поло
са. Мнж. 188.
Пересмуткувйти, к?ю , еш, гл. Пере
стать грустить.
Переснйця, ці, ж. Рыба РЬохіпи&
гіѵиіагіз. Шух. І. 24.
Пѳреснувёти, сную, ёш, гл.— що нит
ками. Протянуть черезъ что нити. Двір пе
реснує щось нитками. ЗОЮР. II. 17.
Пересбвувати, вую, еш, гл.=П ересувати.
Пѳрѳсбвуватися, вуюся, ешся,
Пересуватися.
Пересолйти. См. Пересолювати.
Пересолодити, дйю, еш, гл. Пересоло
діть. Було дуже тепло в хаті, і ячмінь
пересолодав.
Пересолоджувати, джую, еш, сов. в.
пересолодйти, джу, дйш, гл. Ділать, еділать слаше чім ъ нужно.
Пересблювати, люю, еш, сов. в. пе
ресолйти, лю, диш, гл. Пересаливать, пе
ресолить.
Пѳрѳс6х(ну)ти. См. Пересихати.
Пѳрбспа, пи, ж. Пересыпь, земляная
насыпь.
Пѳрѳсп&ти, сплю, пйш, гл. 1) Про
спать извістное время. От велика бідау
що переспав козак одну ніч із ляхівкою.
К. ЦН. 225. Зайшло ясне красне сонце ніч
ку переспати. Млак. 88. 2) Сномъ изба
виться отъ чего. Спи, сину, може пере
спиш (хворобу). Мир. ХРВ. 56.
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Переслатися—Перестрах

Лербстан, ну, лс. Остановка, прекраПѳрѳспАтися, сплккуі, пйшся, гл 1) =
іценіе.
Пташки без перестану, без спину
Переспати 1. Переспийся зо у ном гдну ніч.
виспівували.
Левиц. І. 125. Слухав би без
Гн І. 42. 2) Выспаться Ой ще бурлак
перестану,
брате,
твою читання. Грин. І
не здрі.чався, вже господарь пересшвся. Чуб
289.
V. 1014.
Перестановити. См. Перестановляти.
Пѳрбспів, ву, м. 1) ІІерепѣвъ. 2) Пе
Перестановляти. лЯю. еш, сов. в. пе
ре водъ стихами. Іов. Переспів Павла Ратая.
рестановити, влю, виш, гл.=ПереставI. Переспівати. См. Переспівувати.
лити,
переставити.
I I. Переспівати, вАю, єш, сов. в. пе
ПѳрестЯння,
ня, с = Перестав. Добре
респіти, спію, еш, гл. Перезрѣвать, пере
учеляпився
дощ,—
нема йому перестання.
врать, переспѣть.
П ереспівувати, вую, еш, сов. в. пе НВолын. у.
ПербстАнов, н ку, лг.-=Перестан. Без
респівати, вАю, еш, гл. 1) Гіерепѣвать,
перёстанку.
Постоянно. Без перестанку я
пропѣть уже раньше пропѣтое; повторить,
повторить пѣніе Замісь своєї ступив на 0 тім думаю, чи будеш ти моя. Чуб. V*.
чужу тропу і переспівує думки народні. 358
Перестань, ні, о/с.=Перестан. Нема
О. 1801. IV. 35. 2) Переводить, перевести
стихами Позичена кобза. Переспів чужо йому перестав і.
ПерестАрітися, ріюся, ешся, гл Немовних співів. Переспівував же їх Куліш
рестариться,
нерестарѣть.
Олглг>кович Панько. (Ж. 1897). 3) Только
ПѳрѳстАркуватий, а, ѳ. ЇІерестаривсов. в. ПропЬть, окончить пѣть. Як уже
переспівают, то дівчата ьиходят із за сто шійся.
ПерестАти. См. Переставати.
ла. Грин. III. 514. Вже трейті півні пе
Перестерегти. См. Перестерігати.
респівали,, О. 1862 X. 13.
ПерестерігАти, г&ю, еш, сов. в. пеП ереспівуватися, вуюся, ешся, гл.
Перекликаться пѣніемъ. Через став пере рестѳрегтй, рѳж^, экбш, гл. Предостере
гукувались, жартуючи, дівчата та пере гать, предостеречь.
ПерѳстилАти, лАю, еш, сов. в. пере
співувались^ Левиц. І. 17.
слати, стелю, леш, гл Перестилать, пе
Переспіти. См. I I Переспівати.
Переставати, таю, еш, сов. в. пере реслать вновь. Перестилайте гм пості
стати, стАну, неш. гл. 1) Переставать, лоньку так, як я перестилала. Мил. 189.
перестать. Коли ж за тобою плакать пе
ПѳрестогнАти, н^, неш, іл. Окончить
рестану. Чуб. Перестала дівчинонька вір стонать.
ненько любити. Мет.— у чому. Останавли
Пересторога, ги, ж. Предостережете.
ваться, остановиться на чемъ, перестать, Одного пригода— другого пересторога. Ном.
дойдя до чего Іще ж то жгЮи-рандарг X? 3908. О. Гервасій не чув сієї пересто
у тому не перестали: на славній Україні роги. Св. Л.
псі козацькі церкви заорандовали. АД. II.
Перестоювати, юю, єш, сов. в. пере
21. - чого. Оставлять, оставить что дѣлать. стояти, тою. їш, гл. 1) Простаивать, про
Коли вже ви перестанете тою свисту? стоять, постоять. Перестояли ми три дні
МВ. 1862. ЦІ. 64) 2^1 Только носов, в.? в Кумииях. МВ. I. 63. Вода ся повинна
Переходить, перебѣгать звѣря, становиться перестояти де-небудь у захистному місці
на дорогі». Біжіть мерщій униз: там є до вечора, щоб бува хто не напився Грип.
такі поляни, що можна добре його пере II. 321. 2) Слишкомъ долго простаивать,
ставати. Брацл. у.
простоять, перестояться. Борщ перестояв
Переставити. См П ереставляти
1 зіуск. 3) Пережидать, переждать стоя
Переставитися, влюся, вишся, гл. Перестояли дощ під повіткою Сховай мене,
Умереть. Перше він переставився, а за ним мій таточку, у коморю,— може я сі гос
і вона; вкупі поруч і поховали їх. МВ I 15. тоньки перестою. Мил. 154. 4) ІІростаиЛѳрбставка, ки, ж. Сѣть для ловли *вать, простоять дольше. Скрипливе дерева
Перепеловъ. Вх. Пч II. 16.
і добре перестоїть. Ном. № 8156.
Переставляти, лйю, еш, сов. в. пере
Перестраждати, даю, еш, гл. Иерестра
став в ти, влю, виш, іл Переставлять, пе дать. Одним одна душею усе перестраждає,
реставить, передвигать, передвинуть. Сер усе перетерпить. К в.
дешний Наум ледве ноги, переставляє. Кв.
Лербстрах, ху, л«. Ужась, испугь. Ка
Переставляти вуліки.
бан коли не рпзбіжитыя з перестраху,

Перестрашити— Пересуджувати.
ъо їй (не) удариться об дуб рилом. Рудч.
Ск. І* 23.
Дѳрѳстрашйти, шу, шиш, гл. Пере
пугать, испугать. Гн. II. 171.
Перестрашитися, шуся, шйшся, гл.
Перепугаться, испугаться. Чорт перестра
шився та й утік. Гн. II. 10.
Пѳрѳстрблити. См. Дерестрѳлювати.
Пѳрестрблювати, люю, еш, сов. в.
лерѳстрблити, лю, лиш, гл. 1) Переби
вать, перебить выстрѣломъ. Перестрелив
зайцеві йогу. 2) Стрѣляя, попадать, по
пасть дальше предмета. Попович стрелив—
гору перестрелив. Чуб. У. 1078.
Перестрибнути. См. Перестрибувати.
Пѳрестрйбувати, бую, еш, сов. в. пе
рестрибнути, нУ, нѳш, гл. Перепрыги
вать, перепрыгнуть. Схиляються (хлопці)
один до другою у кутку, а останні переетрибуютъ. Чуб. III. 104.
Пѳрбстрига, ги, ж. 1) Овца, которая
два раза въ лѣто стрижется. Мнж. 188.
2) Шерсть вторичной стрижки. Вас. 198.
3) Пристриженная овчина старой овцы.
Вас. 154. 4) Насмѣшливо: обстриженный,
обстриженная. Ум. Перестрижка. А вона
й кричить на мене: „ Стрижко-перестриэюко“/ Екатериносл. у.
Перѳстрйгти, жу, жбш, гл. Слишкомъ
коротко остричь.
Пѳрбстрижка, ки, м. Ум. отъ пере
стриги.
Пѳрѳстрів&ти, в&ю, еш, сов. в. пере
стріти, стріну, нѳш, гл. Встрѣчать, встрѣтить. Аж от перестріва ѵою на дорозі
становий. Рудч. Ск. II. 161. Ішов, ішов,
аж перестріва його три старці. Мнж. 62.
Пѳрѳстрілйти, лйю, еш, гл. Окончить
стрѣльбу.
Пербстріт, ту, м. 1) Встрѣча. КС.
1882. XII. 590. 2) Болѣзнь отъ встрѣчи,
сглазъ.
Перестріти. См. Перестрівати.
Пѳрѳстрітник, ка, м. Раст. Аігіріех
ІаШоїіа. Лв. 97.
Перестрічйти, чйю, еш, гл. — Пере
стрівати. Вдова Коновчиха... усіх козаків
на дорозі перестрічае. КС. 1884. І. 40.
Дѳрестрочйти. См. Перестрочувати.
Перестрочувати, чую, еш, сов. в. пе
рестрочити, чу, чиш, гл. 1) Прострачивать,
прострочить. Сами собі та дивуються, гцо
У голуба та сизая голова, а в голубки по
золочувана, чорним шовком пере<трачувана.
Чуб. У. 34. 2)=Перетикати. Широкая та
й у.тця очеретом перестрочена. Мил. 117.
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Перестругати. См. П ерестругувати.
Перестругувати, гую, еш, сов. в. пе
рестругати, гйн>, еш, гл. Перестругивать,
перестрогать. Отругав, стругав, та й пе
рестругав. Ном. № 7692.
Пербступ, пу, м. 1) Преступленіе, нарушеніе закона. Що ти гріхи мої перебграеш, переступу дошукуєшся грізно. К. Іов.
22. Грішна душа, бита своїми тяжкими
переступами, зібралася каятись перед Бо
гом. Мир. ХРВ. 273. 2) Волъ, заднею но
гою переступаю т ій слѣдъ передней. Мнж.
188. 3) Раст. Вгіопіа аІЬа. Лв. 97. См.

Перелаз.
Пѳрѳступ&ти, пйю, еш, сов. в. нере
сту пйти, плю, лиш, гл. 1) Переступать;
переступить. Чуже переступи, та не зай
май. Ном. 2) Загораживать, загородить
(дорогу). Не переступай дороги. 3) Пре
ступать, преступить, нарушать, нарушить
(законъ), дѣлать преступленіе. Через закон
пересгпуплю', а зроблю по своему. Кв. Як
ти грішиш, що в тім за нужда Богу і
що йому, як ти переступаєш? К Іов. 77.
І що я йому зробила таке, чим перед ним
переступила? Мир. Нов. І. 164.
Переступень, пн я, м. Расі. Вгуопіа
аІЬа. Драг. 27. Вх. ІІч. II. 9.
Пѳрѳступйти. См. Переступати.
Пербступний, а, ѳ. 1) Преступный.
2) О годѣ: внсокосиый. МУЕ III. 43.
3)—тиждень. Недѣля передъ масляной.
ПерѳстУпувати, пую, еш, іл.-=Пѳрѳступати.
Пересувйти, ваю, еш, сов. в. пересу
нути, ну, нѳш, гл. Передпигать, передви
нуть.
Пѳресувйтися, в&юся, ешся, сов. в.
пересунутися, нуся, чѳшся, гл. Передви
гаться, передвинуться.
Пербсуд, ду, м. 1) Вторичный судъ.
2) Судебная пошлина, взыскиваемая въ
пользу суда съ проигравшаго процессъ. Не
будеш пересудів брати. АД. І. 136. 3) мн.
Пересуды, сплетни. 4) Предразсудокъ. К.
МБ. XI. 143. М и пересуди давнішні зане
дбали. К. МБ. III. 256. Ум. ПересудОк.
А суддя судить, пересудки бере, пересудш
бере, на скам’ю кладе. Нп.
ПерѳсУддя, дя, с.= П ѳрѳсуд 2. Сам
Господь Бог суд судить, ангели пересі}ддя
беруть. Еф. 53.
П ересудж увати, джую, еш, сов. в.
лѳрѳсудйти, джу, диш, гл. І) Пересужи
вать, пересудить, судить вновь. Прохалих
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Пересудливий— Перетинок

щоб нас удруге пе?)есуджено. 2) Заниматься
пересудами, пересуживать, пересѵдачить.
ПерѳсУдливий, а, е. Осуждающій другихъ. А ?гересудливі жінки побрали ще и
лежки. Гліб. ЗІ.
Пересукати См. Пересукувати
Пересукувати, кую, еш, сов. а пе
ресукати, кбю, еш, гл Пересучивать, пе
ресучить.
Пересумувати, мУю, еш, гл. Прото
сковать, прогрѵстить. Пересумує день у ро
боті, увечері біжить— що там мої дтюч
ки, ян'ґ МВ. 1. 45. Сум пересумувати. ГІе
режить тоску, печаль. Сумувала Марусень
ка сей день увесь день. Од як мечі сисуни
пересумувати. Мет. 158
Пересунути, ся См. Пересувати, ся.
Пересучий, а, ѳ. Хуже чѣмъ сукинъ
(бранное слово). Чуб. V. 650. Через ції пересучі брехні зоч і з сити не виходь
Полт. г.
Перѳсупбнити, ню, ниш, гл. Стяпуть
наново супонею хомутъ.
Пѳресурмйти. млю, мйш, ы Перетрубить.
Пересушити, ся. См. Пересушува
ти, ся.
Пересушувати, шую, еш, сов. в пе
ресушити, шу, шиш, гл. 1) Просушивать,
Просушить. М и вам тут не ткіокучимо,
онучечки пересушимо. Грин. III. 480 2) Пе
ресушивать, пересушить чрезъ міру.
Пересушуватися, шуюся, ешся, сов. в.
пересушитися, шуся, шишея, и. Об
сушиваться, обсушиться. Через річку б))0ла —да и замочилася, зоіпала до сестри—
перееуішілася. Чуб. V. 107.
Пересягнути, ну, нбш, гл. Перейти,
перескочить, перешагнѵть, переброситься
Ном № 8775.
Пѳретанцюв&ти, цюю, еш, гл. 1) Протанцовать, окончить танцовать. Перетан
цювавши два танці, розіходяться по домів
ках. О. 1862. IV. 6. 2)— кого. ГІротанцовать больше кого Коли було візьме тлея
за пганиі, так і не кажи, що годі: пере
танцює яку хоч мушку. Кв.
Деретанцювйтися, цююся, ешся, гл.
Устать, утомиться отъ тапцевъ. А ти чого
так засапалась? — „ Та перстанцювалась
собі на л и х о — каже О гена. К в.
Перетаскати. См. Перетаскувати.
Перетаскувати, кую, еш, сов. в. пе
ретаскати, кйю, еш, гл. Перетаскивать,
перетащить Доля багатою перетаскала
ту копу між копи до багатою Мнж. 52.

Переташбвуватися, вугося, ешся, сов.
в. пѳрѳташ увітися, шуюся, ешся, іл.
Перекладываться, переложиться. Дорога б у л и
труска і ггриходи.юсь разів кілька пср*>тагиовуватись.
Перѳтворйти, рю, риш, гл 1) Пере
создать. 2) Иередѣлать.
Перетенбтити, нбчу, тиш, гл. Всьо><>
тобі не псрстснетити так,— шкода й т
ходу. МВ. II. 118
Перетбрпіти, плю, пиш, гл 1) Пере
страдать, перенести, вытерпЬть Хиба ж
ти не перетерпиш? Мнж. 122. На собі
есе лисо гщютерплю, а вже нікому не ска
жу. Кв. А що я голодом перетерпів. НВолын. у 2) ПеретернЬть, переждать терні
ли во, пока пройдетъ
Пѳрѳтбрти, ся. Сч Перетирати, ся.
Пѳрѳтижнюв&ти, нюю, еш, гл Прове
сти неділю Желех.
Пербтика, ки
І) Преграда. Па
наших огородах нема а нгде ніякої перети
ки, хоч наскрізь продди. Мпж. 189. До
їхав до перетики, спинив біля кормчи ко
ней. О. 1862. І. 41. Плетень въ глухомъ
заулкѣ, тупик!.. Лобед у. 2) Граница меж
ду двумя владѣніями, образуемая рядомъ
деревьевъ9 У перетику ходила $ю горіхи
(по опеньки, по дрова). ІПевч. 540. 3) По
перечная цветная иолоска на бѣломъ.
Пѳрѳтикйти, к&ю, еш, сов. в. пѳретйкати, каю и тйчу, чѳш, гл. Перегораживать,
перегородить рядомъ чего-либо натыканнаго А я тую бистру річку очеретом пе
ретикаю. Чуб. V. 457. А я тую багатую
терном перетичу, а вбогую, хорошую до
себе прикличу. Чуб. V. 38.
Перетин, ну, м Перерывъ. Укртниі
живуть тепер скрізь без перетину по ці
лій по.ітавщггні.
Перетинати, н&ю, еш, сов. в. перетя
ти, тну, нбш, гл. І) ІІерерѣзывать, пере
різать, перерубывать, перерубить, перееЬкать, пересѣчь. А у його та була така
шабля, шо на шо наставиш, так і поро
тне. Мнж. 86. 2) ІІерерѣзывать, нерерЬзать путь, преградить дорогу. Не чгтае
князь брема листів іздалека: перетяв усі
дороги і стежки дейнека. К. Досв. 223.
До гіеркви калюжа дорогу перетяла, а до
шинку можно і по під тином. Алексан
дров. у.
Пѳретйнок, нку, м. Небольшой поиеречньш плетень. Коли б мені не тини та
не перетинки, ходив би я до дівчини та
що-вечоринки. Мет. 109.

Перетирати— ІІереумити.
Пѳрѳтпрбти, рію, еш, сов. в. пере
терти, трУ, трбш, гл. 1) Перетирать, пе
ретереть. 2)— когб на зуббх=П ереминати
кого на зубах. Мир. Пов. І. 161.
Перетйрбтися, рбюся, ешся, сов. в,
перетбртися, трУся, рбшся, гл. Перети
раться, перетереться.
Перетік, току, м. Иротокъ. Ум. Перетічок. Тече річка з пціетічками, гуля ста
рий з молодичками. IIп.
Перетісувати, сую, еш, сов. в пере
тесати, шУ, шѳш, г.і. Перетесывать, иеретесать вновь или иначе.
П еретлівати, вбю, еш, сов. в. пере
тліти, лію, еш, и . Перетлівать, пере
тліть, истліть.
Перетнути, нУ, нбш, ?л.=П еретяти.
Перетовкти, вчу, чбш, гл. 1) Пере
толочь. 2) Перебить, переломать. 3 )= П е ревалити 2. Зміев. у.
Перетовктися, ч^ся, чбшся, гл. 1) Пе
ретолочься. Все тоє перетовчеться та перемелеться. Ном. Л? 4898. 2) Перебиться.
А що тієї шкоди! А скільки перетовчеть
ся посуди! Левиц. І. 208.
Перетопити. См. Перетоплювати.
Перетбплювати, люю, еш, сов. в. пе
ретопити, плю, пиш, гл. 1) О воскѣ,
салѣ и т. п. Перетапливать, перетопить.
2) Переплавлять, переплавить. 3) Только
сов. в. Вытопить, окончитьтопить (печь).
Уже люде перетопили, гуже й поснідали.
О. 1802. VI. 33.
Перѳточйти. Січ. Переточувати.
Переточувати, чую, еш, сов. в. пе
реточити, чу, чиш, гл. 1) ІІерецѣжпвать,
перецідить, перелить изъ одной бочки въ
другую. 2) Просівать, просіять. Перето
мили пшеницю на решето. 3) Истачивать,
источить. Черви переточили дерево. Миші
ярину мені так перемочать та перето
чать, що скот понюхає й не геть. Г.
Барв. 303.
Перетр&тити. См. Перетрачувати.
Перетрбчувати, чую, еш, сов. в. перетрбтити, чу, т и т , гл. Тратить больше
чімъ слідуетъ, перерасходовать.
Перетремтіти, мчу, тйш, гл. Передрожать.
Пѳрѳтривбти, вбю, еш, гл. Выдержать,
перенести. Перетривай гусе, витерпи 61<іѵчкгу. МВ. (О. 1862. III. 61).
Перетроїти, рою, їш, гл. Разділить
три части.
Перетрощити, щу, щиш, гл. Разбить
многое въ дребезги, въ щепки.
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Перѳтрусйти. См. Перетрушувати.
Перѳтрухбти, хбю, еш, сов. в. перѳтрУхнути, ну, неш, гл. О деревѣ: сгни
вать, сгнить, истлѣть.
Перетрушувати, шую, еш, сов. в. пѳрѳтрусйти, шу, сиш, гл. 1) Перетряхи
вать, перетрясти. М и хочемо все гісретрусити, передивитись. Левиц. Ліэ/ско перетрусе. ЗОЮР. II. 289. 2) Пересыпать, т ресыпать. Перегпруси яйця половою, щоб
не побилгісь. 3) Только сов. в. Перетрясти.
Пропасниця вже морозом перетрусила та
взяла жаром. Черном.
Пѳрѳтрясбтися, сбюся, ешся, сов. в.
пѳрѳтрястйся, сУся, ебшея, гл. 1) Тряс
тись, перетрястись въ п ереїзді и перевозкі, перевезтись съ имуществомъ. О.
Яким як почув, що архирей обіцяв жени
ха, то й не став перетрясатись; а гцо
перевіз— тут було, а решта й на тій па
рафії Св. Л. 191. 2) Только сов. в. На
дрожаться отъ холода, передрогнуть. Ой
коли б ти, мати, знала, яке лихо в до
розі, що перетрясешся на лютім морозі.
Грин III. 562.
Перетужйти, жу, жиш, гл. Перету
жить, перегоревать. Затужила дівчина за
мною. Нехай тужить, вона перетужить,
нехай козак роченька дослужить. Чуб. V.
289. _
9
Перетупотіти, чу, тйш, гл. Перестать
топать ногами.
Перетупцювбтися, цююся, ешся, гл.
Устать отъ ходьбы, движепія. Стара нень
ка за день так перстгупцюється, гцо вве
чері й недужа вже.
Перетурбуватися, буюся, єшся, ІА.
Перестать безпокоиться.
Перетйгани, нів, игм. Переходъ гостей
отъ тестя къ свекру во время свадьбы;
также въ первое воскресенье послі свадьбы.
I. Перетягбти, гбю, еш, сов. в. пе
ретягти, гну, неш, гл. 1) Перетягивать,
перетянуть. Перетягли шнурками перину.
Левиц. 2) Перетягивать, перетянуть. Пе
ретягли їх у двір, а гнут Бог дав дитину.
МВ. I. 44. 3) Тянуть, протянуть, прожить,
перебиться. /Д нсѵудь те цей тиждень
перетягнемо. Зміев. у. Хоч би дав Бог оцей
тиждень перетягти. Харьк.
II. Перетягйти, гбю, еш, гл. Перета
скать. А скі.гько бідних дітей вони перетягалге в неволю. О- 1861. XI. Кѵх.
У 9— 10.
Перетйти. См. Перетинати.
ПереУмити, млю, мпш, гл. Заставить
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Переу ючити—П ереходити.

измѣнить свое мнѣніе. Хоч мене ніхто не
переумить... МВ. II. 124.

Переуючити, чу, чиш, гл. Перевью
чить.
Пѳрѳхамн^ти, н^, ибш, гл. Переку
сить наскоро. Зібрався чоловік щоб з'їхать
у друге місце і вьішов у хату перехамнуть.
Ном № 12000, стр. 289.
Пѳрѳхап&ти, пбю, еш, гл. Перехватать.
(Гусенят) ворони та сороки аж четверо
перехапали. Г. Барв. 314.
Перехарамаркати, каю, еш, гл. Поспѣшно прочесть подъ носъ, пробормотать.
П іп та дяк так сяк перехарамаркали
службу.
Перехвалити. См. Перехвалювати.
Перехвалювати, люю, еш, сов. в.
перѳхвалйтя, лю, лиш, гл. Перехвали
вать, перехвалить. Перехвалить на. один
бік. Ном. № 7478.
Перѳхварбувйти, б^ю, еш, гл. Пере
красить.
Перехворіти, рію, еш, гл. Переболѣть.
Инший віл перехворіє та й живе, а инший
здохне. Лебед. у.
Пѳрѳхйбити. См. Пѳрѳхиблювати.
Пѳрѳхйблювати, люю, еш, сов. в.
пѳрехйбити, блю, биш, гл. Дѣлать, сдѣлать не такъ, какъ слѣдуетъ. Куди ні
ступлю ступнем,'-у всьому перехиблю. усе
не по їх. Г. Барв. 444.
Дѳрѳхибн^тися, нуся, НбШСЯ, гл. Потерявъ равновѣсіе, унасть. Желех.
Перѳхилйти, ся. См. Перехиляти, ся
Пѳрехилйти, лйю, еш, сов. в. пѳрѳхилйти, лю, лиш, гл. Наклонять, накло
нить; склонять, склонить. Перехилив по
рожню пляшку над чаркою. Левиц. I. 143.
Перехилить голову. Ном. № 330. Кому вагу
мечами перехилим, тому широка вклонить
ся земля. К. ПС. 129.
Пѳрѳхилйтися, лйюся, ешся, сов. в
пѳрѳхилйтися, люся, лишся, гл. Накло
няться, наклониться, свѣшиваться, свѣситься. Ой у броду беру воду, не перехи
люся. Мет. 50. Перехилилась через тин,
вітає нас. МВ. I. 10.
Пѳрехймородити, дису, диш, гл. Пе
ресилить въ интригахъ, хитростяхъ, колдовствѣ. Він ледачий химороду химородить.
Н у , та я його перехимороджу. Г. Барв.
449.
Пѳрѳхитрйти, рю, рйш, гл. = Пере
хитрувати.
Перехитрувати, р^ю, еш, гл. Пере

хитрить. Хитрував, а то ще хитріше„
перехитрувало. Ном. Лг 3070.
Перѳхйтувати, тую, еш, гл. Перека
чивать, шатая наклонять. Ой у полг двг
тополі, одна одну перехитує. Мид. 117.
Перехід, хбду, м. 1) Переходъ, пе
реправа. Нема льоду, нема льоду, нема п
переходу, коли тобі люба мила,— бреди й
через воду. Чуб- III. 128. То поляки через
три ріки три переходи моли. Макс.
2) ? Переходом в чистім полі зацвіли
волошки. Чуб. V. 136 3) Нрипадокъ паду
чей болѣзни, эиилепсія. Грин. И. 319. У
дѣтей: родимецъ, сильныя судороги. Мил.
34, 19
Перѳхм&рити, рить, гл. безл О тучахъ*
разойтись.
Пѳрѳхнйбити, блю, биш, гл. Накло
нить на бокъ. Нащо ти так шапку перехнябив?
Перѳхнйбитися, блюся, бишся, иг.
Наклониться,
накрениться, покоситься.
В цьому стіжку добра кладь, то й сті
жок не псрсхнябився. Рк. Левиц. Стара
хата еже псрсхнябиласъ набік. Рк. Левиц.
Санки перехнябплись, а я сторч головою.
Пѳрехбв, ву, м. пѳрѳхбванва, ки, ж
Ирятаніе; укрывательство.
Пѳрѳхов&ти, ся. См. Переховувати, ся.
Пѳрехбвувати, вую, еш, сов. в. пере
ховати, вйю, еш, гл. Перепрятывать, пе
репрятать; спрятать на извѣстное время.
Добре, що я гроші переховав, а то затого
все село буде знати: в тег куми язик дов
гий. Рудч. Ск. I 185. Сьогодні оие сховає
там, а через який час полічить їх (гро
ші) і перехова у друге місце. Грин. И. 143.
Хоч і вкрав би хто яку одежину, то він
переховає. Г. Барв. 190
Переховуватися, вуюся, ешся, сов. в.
переховатися, в&юся, ешся, гл. 1) Пря
таться, спрятаться, укрыться на извѣстное
время. Скільки раз вона переховувалась гго
чужих хатах, по клунях, поки в йому
було не простигне той пекельний вогонь.
Левиц. Пов. 106. 2) Сохраняться, сохра
ниться. Я таки й чував ггро старого Фи
лона, гцо в його старосвіщина переховується.
Г. Барв. 181.
Пѳрѳхбдити,- джу, диш, сов. в. пѳрѳйтй, йд^, дѳш, гл 1) Переходить, пе
рейти. Нездужаю, рідний брате, не перейду хагпи. Чуб. У. 152. 2) Проходить,
пройти. Поуставлялися всі громадами побіч
дороги і чекали, доки не буде попри них
переходити. Гн. І. 114. Ігиов-перейшов мі-

Переходка—Перецвірінькати.
сяиь по небі. Чуб. III. 45. Перейшло міся
ців два. МВ. (О. 1862. I. 99). 3) Прохо
дить, пройти, оканчиваться, окончиться.
Уже тоді перейшов пужаръ. Нокомоск. у.
4) Превосходить, превзойти. В ін був ску
пий, а вона і його перейшла. Лох в. у.
5) Носиться, проноситься дольше чего.
Ваші лати переходять панські шати.
Ном. № 1615. 5) О тѣстѣ: взойдя, пере
стоять лишнее. І піч погасла, і діжа пе
рейшла. Кв. 6)—на кого, на що. Сдѣлаться
чѣмъ. В ін перейшов на купця. Умап. у.
Перейшов на 'злидні. 7) Перейтй танбць.
Протандовать. Він танець чи два перейде.
Уман. у.
Пѳрехбдка, ки, ж. Мостикъ? Через
сине море ой там кладка дгубова, переходка
ялова. Грин. III. 69.
Переходом, нар По пути, во время
прохожденія. Колись переходом стояв у на
шому селі москаль. О. 1862. І. 28
Перехожйти, ж&ю, еш, гл.--Переходи
ти. Той блукає за морями, світ перехожае.
Шевч. 241.
Перехожий, а, е. Прохожій. Полюбила
наша Домаха чумаченька молодого перехо
жого. МВ.
Перехопйти, ся. См. Перехоплюва
ти, ся.
Перехбплювати, люю, еш, сов. в. пе
рехопйти, плю, пиш, гл. 1) Перехваты
вать, перехватить. 2) Перебивать, перебить,
прервать (рѣчь). Ходім уже, бабуню, годі
вже! перехопила панночка. МВ. (О. 1862.
111. 38) „ Колись за велику гувагу ставили
моє товариство“.— Може колгісь,—перехо
пив січовик,— та не теперки. Стор. МПр. 10.
Перехбплюватися, лююся, ешся, сов.
в. перехопйтися, плюся, пишся, гл. Бы
стро переѣзжать, лереѣхать, переправиться.
Єсть через річку і кладочки; возом не пе
реїдем, а конем добрий коза/к перехопиться.
ЗОЮР. И. 206. Перехопившись через гору,
здалека побачили ми Ненаситець. Стор. II.
121.
Лерехоріти, рію, еш, пѳрѳхорув&ти,
Р^и>, еш, гл. Переболѣть.
Перехотіти, хбчу, чѳш, гл.'=Пѳрѳхтіти.
Перехотітися, четься, гл. безл.=Перохтітися.
Лѳрехбчливий, а, ѳ. Прихотливый,
^призный. Багацтво— перехочлива річ: от
наш батько був багатий, а ми бідні стали. Пятигор. окр.
Лерехрбсний, а, ѳ. Перекрестный.
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Приїздить на перезсресну дорогу, аж там
стовп стоїть. Грин. І. 188. Вийшли на
степ і стали на перехреснім шляху. Грин.
II. 126. Перехресне вікнб. Въ боковой сторонѣ крыши гуцульской хаты: маленькое
окошечко въ формѣ креста, безъ стекла,
для выхода дыма. Шух. I. 92.
Пѳ^ѳхрбсниця. ці, ж. Часть самотоки,
(См.). Шух. I. 150.
Пѳрбхрѳст, та, м. Выкрестъ.
Перехрестити, щ^, стиш, гл. 1) Пе
рекрестить. 2) См. Перехрещувати.
Пѳрѳхрѳстйтися, Щ ^ С Я , СТИШСЯ, гл.
1) Перекреститься. Еней тоді як народив
ся, разів із п'ять перехрестився. Котл. Ілг,
Перѳхрбсток, тка, м. ГІерекрестокъ,
распутье. Канев. у. Востикає ваші голови
по перехрестках. Стор. МПр. 137.
Перехрестя, тя, с. 1) Два бревна, двѣ
планки, доски, полосы накрестъ одна на
другую положенный—отдѣльно или какъ
часть различныхъ снарядовъ. ПІух. I. 116,
118. Мик. 480. Поперечная перекладина
креста. Уман. у. 2) ІІерекрестокъ. И те
перечки те по палаш ах на перехрестях
кістки їх ‘крутяться на палях. Стор. II. 18,
Пѳрѳхрбщний, а, ѳ Поперечный. Ле~
жала камгнючка на тій перехрегцній дере*
винні, гцо в хатніх дверіх. Новомоск. у.
Перехрбщувати, щую, еш, сов. в. перѳхрѳстйти,
стиш, гл. Выкрещивать,
выкрестить. Жида перехрести та й голову
одотни. Ном. Л? 905.
Перехрещуватися, щуюся, ешся, сов.
в. перехреститися, щ^ся, стишся, гл.
Выкрещиваться, выкреститься. Пішов (та
тарин) у самарський манастирь та й пе
рехрестивсь у нашу віру. Стор. II. 61.
Пербхриста, ти, лг.=Пѳрехрѳст. Ном,
№ 926, 927.
Перехрйщувати(ся), щую(ся, еш(ся),
сов. в. перехристйти(ся), щ^(ся), стиш
(ся), гл.=Перехрещувати(ся), перехре
ститися). Як побачить було хорошу пані
або жидівку, то й перехристить у свою
віру. ЗОЮР. І. 114.
Пѳрѳхтіти^ хбчу, чѳш, гл. Перехотѣть,
Перехтітися, хбчеться, іл. безл. Перехотѣться.
Пѳрѳцарюв&ти, рюю, еш, «л. Окончить
царствовать, господствовать.
Перѳцвіт&ти, тйю, еш, сов. в. перѳцвістй, цвіт^, тёш, гл. 1) Отцвѣтать, отцвѣсть. 2) ІІлѣсневѣть, заплѣсневѣть.
Перецвірінькати, каю, еш, гл. О воробьѣ: окончить чирикать.
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ІІерецвіркотати—Перечорнити.

Пѳрецвіркотй^и, ч ^, тйш, гл. О сверчкѣ: окончить трещать.
Пѳрѳцвірчйти, ч ^, чйш, ы .= П ер ецвіркотйти.
П ереціджувати, джую, еш, сов. в. перецідйти, дж ^, диш, гл. Процѣживать,
вроцѣдить.
Пѳрѳцілув&ти, л^ю , еш, гл. Переце
ловать. Усіх (дівчат) отак перецілує. Грин.
III. 109.
П ерецілуватися, л^ю ся, ешся, гл.
Перецѣловаться. Перецілувались усі.
Перецінйти. См. Перецінювати.
Пѳрѳцінув&ння, ня, с. Переодѣнка.
Перѳцінувйти, н^ю, еш, гл. Переоце
нить.
Перецінювати, нюю, еш, сов. в. пе
рецінйти, ню, ниш, гл. 1) Переоцѣнивать,
переоценить. 2) Оцёнивать, оцЄнить до
роже чЄмь следуетъ.

Перѳцмбкати, каю, еш, гл. Перестать
чмокать.
Пбрѳць, рцю, м. Раст.: а) передъ, Рірег. З перцем чи не з перцем, гно щоб
з добрим серцем. Ном.; 6)— собачий. Роіу$оіш т Нісігорірег Ь. ЗЮЗО. І. 132. 2) Д а 
ти пёрцю. Вздуть, дать трепку. 3) Злидні
та щ е з перцем. Голь съ претензіями. Ум.
Перчик. Несу перчику, венбсрю на свою любу
вечерю. Грин.. III. 539.
Л еречасувбти, с^ю, еш, гл. Переждать,
повременить. Як перейде дорогу лиха годи
на , то не йди, вернись та перечасуй, то
тоді вже йди. Лебед. у. Тупотун перечагував, давши товаришам пересміятись і
став далі казати. Г. Барв. 314.
Перечвал&ти, лйю, еш, гл. Перебрести.
Пѳрѳчвѳртувйти, т^ю , еш, гл. Разде
лить, разрезать па четыре части.
Перечекати, кйю, еш, гл. Переждать.
Зашлюбитись—не дощик перечекати. Ном.
Пѳрѳчбпа, пи, ж. Препятствіе, поме
ха. На перечёпі бути. Служить помЄхой.
Ум. Перечіпка.
Пѳрѳчепйти. См. Перечіплю вати.
Пѳрѳчерйти, рйю, еш, гл.— що. Обме
няться чемъ. Гол. IV. 419.
Пѳрѳчѳсйти, ся. Слс. П еречісувати, ся.
Пѳрѳчйкати, каю, еш, гл. ДЄ тск . пе
ререзать.
Пѳрѳчикрйжити, ж у, жиш, ы Пере
резать.
Перечимчикувйти, к^ю , еш, гл. Пе
рейти.
П ерѳчинйти, ню, ниш, кг. Сделать
сверхъ чего: дать сверхъ чего. Добра ни-

война була: сто кіп жита зродила; іще сл
похвалила— копу перечинит. Чуб. III. 240.
Перечистити. См. Перечищати.
Пербчистка, ки, ж. Дощечка, кото
рой бьютъ пеньку, очищая отъ костриіщ.
Сумск. у.
Пѳрбчит, ту, м .? В шіснадиятъ літ
письмо мимрив та все по латині ливрив,
а на сімнадцятім перепитом всю псалтирку він знав. КС. 1882. IX. 480.
Пѳрѳчитйти. См. П еречитувати.
Пѳрбчити, чу, чиш, гл. Прекословить,
противоречить. Як ти смієш мені перечи
ти? Я цар— ти повинен мене слухати
Рудч. Ск. II. 159.
Пербчитися, чуся, чишся, гл* Спо
рить, оспаривать другь друга. Господь ка
же, що небо більше, а Петро каже, що
земля більша. Господь каже: „ Ой Петре,
Петре, не перечмосяГ Чуб. III. 344.
П еречйтувати, тую, еш, сов. в. пере
читати, тбю, еш, гл. 1) Перечитывать,
перечитать вновь. 2) Прочитывать, прочесть.
Козак листи взявши, та й перечитавши,
тяжко здихнув. Чуб. V. 343.
Перечищ&ти, щ&ю, еш, сов. в. перечйстити, чищу, стиш, гл. 1) Перечищать,
перечистить. 2) Прочищать, прочистить.
Перѳчілок, л к у , м. Часть уздечки: по
перечная полоса на лбу. Вас. 160.
Пѳрбчіпка, ки, ж. Ум. отъ пѳречѳпа.
Перечіплювати, люю, еш, сон. в. пе
речепити, плю, пиш, гл. 1) ЗацЄплять,
зацЄпить, помешавъ идти, двигаться. Він
мене перечепив, а я і впав. 2) Мѣшать,
п о м Є ш я т ь . Я був би поїхав, та
щось пе
речепило, забув що. Черк. у.
Перѳчіс, чбсу, лг. Перечесъ. Підма
нювали, улеищли, поки добрались до кіния,
поки дівки од переносу до самого товстіли
носу. Котл. Ен. III. 43.
П еречісувати, сую, еш, сов. в. пере
чесати, ш^, шеш, гл. Перечесывать, пе
речесать.
П еречісуватися, суюся, ешся, сов. в
перечесатися, ш ^ся, шѳшся, гл. Перече
сываться, перечесаться.
Пѳрбчка, ки, ж. 1) Перекладина,
жердь. Перечка у стільці. 2) ? Бо кедь ’ня
забіють, вержуть *ня до решту, будуть
до ’ня ходить хлопці на перечку. Гол.
III. 115.
Леречбвгати, гаю, еш, гл. Протереть,
шаркая ногами.
Пѳрѳчорийти, ню, нйш, гл. Слишкомъ
начернить.

Перечу макувати— Перинка.
Дѳречумакувбти, кую , еж, гл. Про
вести извѣстное время, занимаясь чумачествомъ.
Перечути, ч^ю, еш, гл. Прослышать,
услышать. Перечули вони, гио у якогось
паря покрав дзмгй чотирьох дочок. Мнж.
43. Перечула через люде, що мій батько
в гости буде. Мет. 248. А я тебе, мій сипочку, ні відкіль не перечую і не побачу.
Мил. 214.
Перечутися, еться, гл. безл. Дойти
вѣстямъ, быть услышаннымъ. Перечулося
$ нас об Варці, що жива й хороша. МВ.
(О. 1862. I 106).
Перешалювати, люю, еш, гл. 1) Пе
рекрыть вновь шелевкой. 2) Поставить изъ
шелевокъ перегородку.
Перѳшбвка, ки, ж Дратва, которою
пришивають передки
Пѳрбшѳпт, ту, л. Перешептываніе
Перешепти ночні із ницаками злими. К.
ХП. 102.
Пѳрешив&ння, ня, с. ІІерешиваніе.
Перешивати, вйю, еш, сов. в. пере
шити, шйю, єш, гл. 1) Перешивать, пере
шить наново. 2) Сшивать, сшить извѣстное количество. Оцей ремінь на людей пе
решит, так одбудемо й хрестини й по
хрестиш. Г. Барв. 281.
Пѳрѳшвандиб&ти, б&ю, еш, гл. Перей
ти хромая.
Пѳрѳшквйрити, рю, риш, гл. Пережа
рить.
Перешкварчбти, чу, чйш, и . Пере
стать шииѣть на огнѣ.
Пѳрѳшклйти, лю, лйш, гл.= Пере
склити.
Пѳрѳшкбда, ди, ж. ІІомѣха, пренятствіе. Бути на перешкоді. Служить помѣхой, препятствовать. Ніхто не розлучить,
ніхто не стоїть на перешкоді. МВ. (О.
1862. I. 90). Сам ти бачиш, що вороги
нам на перешкоді. Чуб. У. 319.
Пѳрѳшкбджувати, джую, еш, г.г.=
Перешкожати.
Дербшкбдити. См. Перешкожати.
Пѳрѳшкбдник, ка, м. Препятствующий,
бывающій помѣхой.
Пѳрешкбдниця, ці, ж. Препятству
ющая, бывающая помѣхой.
Пѳрѳшкож&ти, ж&ю, еш, сов. в. пе
решкодити, джу, диш, гл. Мѣшать, по
с т а т ь , препятствовать, воспрепятство
вать.
ПерѳшкрябиУти, ну, нбш, гл. ПереЦарапнуть.
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Пѳрешматувйти, тУю, еш, гл. Пере
рвать.
П ереш угнути, иу, нбш, гл. Перелетѣть сразу.
Пѳрешук&ти. См. Переш укувати.
Переш укувати, кую, еш, сов. в. пе
решукати, кйю, еш, гл. 1) Переискивать,
переискать наново. 2) Искать, разыскивать,
переискивать, переискать. Перешукає, щб
єсть у возах. ЗОЮР. II. 60.
Перешуміти, млю, мйш, гл. Перешумѣть.
Перешумувати, мую, еш, гл. Перебро
дить.
Перещебетати, чу, чеш, гл. Перестать
щебетать. Перещебетала таки цокотуха.
Шевч.
Перещеміти, млю, мйш, гл. Перестать
щеыѣть. Перегцеміло їй серце, полилась пе
чаль тихіше. Левиц. І. 513.
Перещепйти. См. Перещеплювати.
Перещбплювати, люю, еш, сов. в. пе
рещепйти, плю, пиш, гл. 1) Дѣлать, сдѣлать наново прививки. 2) Перемежать, врѣзываться, врѣзаться. Так, бач, як се уро
чище перещеплювало наші землі, то й того
козака, що тутечки сидів зімовиком, перещепш прозвали. Стор. II. 137.
Пербщик, ка, м. Нарость па древесномъ стволѣ въ видѣ кольца.
Пѳрѳййка, ки, ж. Перегородка. Вх.
Лем. 448.
Пѳрѳякйй, й, 6. Какой бы то ни было.
Подивись, яке!— Да хоч би воно було і пе
реяке, а я його й дурно не озьму. О. 1862
І. 34.
Пѳрѳйрок, рка, м. Поперечный оврагъ,
поперечная рытвина. Тут переярки поча
лись, що вода повимулювала. Св. Л. 141.
Осталось тілько один переярок переїхати.
Св. Л. 76.
Перейти. См Переймати.
Перйло, ла, с. Перегородка. Вх. Зн. 48.
Пѳрйна, ни, ж. 1) Перина, пуховикъ—
для сианья на* вемъ и для укрыванья.
Черниг. у. Як ранок настане, з перини не
встане. Грин. III. 200. Дівчина козака
вірненько любила: устала раненько, його не
збудила, його не збудила, периною вкрила.
Грин. III. 628?.П ух із перин неначе сніг
летить по вітру. К. ЧР. 358. 2) Одно
перо. У півня В така перина, гио як тре
ба йому на зорі вставать, то вона і кру
титься. Драг. 6. Ум. Перинка, перйнонька,
перйночка.
Перинка, ки, ж. 1) Ум. отъ перина.
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Перинний— Перста.

На тобі мою золоту перинку. Чуб. II. 172.
2) Личинка муравья. Вх. Уг. 252.
Перинний, а, е. Относящійсл къ перивѣ.
Перйнонька, перйночка, ки, ж. Ум.
отъ перина.
Пѳрйстий, а, е =П ѳрістий. І ти з міс
т а, і я з міста, кажуть люде, гцо пери
ста. Сама сіла, погляділа: була чорна—
поруділа. Чуб У. 113. 2) Перисті чоботи.
Сапоги съ красными голенищами и чорными головками. Харьк.
Пѳріг, рогй, л«.=П иріг.
Пѳріев&тиця, ці у Д/С•■—Пѳрійка. Анн362.
Пѳрій, рію, м. Раст.: а) пирей, Вгошиз іпегшіз Ь. Анн. 71; б)—Перійка. Анн.
362; в) РЫ еит аіріпит. Лв. 100; в)— л і 
совий . Раст. Вготиз Іесіогит Ь.
П ерійка, ки, ж. Р аст . ТгШсит герепз, Вх. Пч. II. 36.
Перістий, а, ѳ. 1) О масти: по черному
полю бѣлыя поперечный полосы. Рудч. ЧП.
255. ѣіл перістий. КС. 1898. VII. 42.
Пропало трое коней перістих. Левиц. I.
106. 2) О цвѣтѣ: въ полоскахъ. Ой ти
гарбуз, ти перістий! Із чим тебе будем
їсти? Нп. За рижого бога, за перістих лю
дей. Ном. 6853.
Перістошйїй, я, є- Съ полосами на
шеѣ. Вх. Зн. 48.
Періщити, щу, щиш, гл. 1) Бить, сѣчь,
стегать. Хрестять Лейбу знову: періщили,
трещіли, аж пір'я летіло. Шевч. 139.
2) О сильномъ дождѣ: падать крупными
каплями.
Пѳріюв&тий, а, е. Съ примѣсью перію.
Гарна $олома псріювата.
Перій, рії, ж. Рядъ, линія домовъ
вдоль улицы. Св. Л. 23. Оцією вулицею
підете, то по правій пергг його хата.
Екатериносл. Б кінці цієї періг третя
хата його від краю. Ольгоп. у. Осажу його
(село) в три перії: перим перія старими
людьми, друга перія із парубками. Чуб.
III. 423.
Пѳркалбвий, а, ѳ. Коленкоровый.
Перкалеві сорочки. Чуб. VII. 426.
Пѳрк&ль, лю, м. Коленкоръ.
Перл&стий, а, ѳ. Подобный жемчугу.
Ум. Перластеньний. Зуби перластены.і. Г.
Барв. 273.
Ш рлик, ка, м. Рыболовный снаряды
жердь, на одномъ концѣ которой неболь
шой сакъ, а на другомъ желѣзный моло-

токъ съ дырой, хлопая которымъ по кам
ню, выгоняютъ рыбу. Вх. Пч. II. 25.
Пѳрлйна, ни, ж. Жемчужина.
Ш рло, ла, с. Жемчугъ; перлъ. Па
шиї мала низку перел. Св. Л. 3. Сльози
як перло. Ном. № 2372. А сльози мов перло
сиплються мені на руки. МВ. I. 78. Були
коралі— та пішли далі, були перли, та ся
стерли. Ном. № 1560. Зуби— коби перли
чисті. Чуб. У. 39.
Перловий, а, ѳ. Жемчужный. Сльози
покотились як перлове зерно. МВ. І. 123.
Перлова нитка, тканка. См. Тканка. Гол.
Од. 74. Перлова нитка голову обв'язує
Марк. 23.
Пѳрн&тий, а, е. 1) Пернатый, покры
тый перьями. Ой як птиці пернатій ь
чистім полі без древа ночувати... Ой так
тяжко та важко на чужій чужині без
кревної родини помірати. Макс. Также:
украшенный перьями. Пернатий шлик.
К. Бай. 18. 2) ? Ячмінь зійшов пернатий.
Перн&ч, ч&, лс.=Пірнач.
Перниця, ці, ж. = Пирій. Вх. Лем.
429.
Перо, р&, с. 1) Перо у птицы. Пехай
йому земля пером! Пожеланіе умершему,
чтобы ему легка была могильпая земля.
Рудч. Ск. І. 77. 2) Перо для письма. Си
дить батько з синами, пише листи пера
ми. Грин. III. 3. 3) Перо рыбье, плавникъ. Пливе риба та й велика, тільки
видно пера. Грин. III. 391. 4) Кисточка
изъ трехъ - четырехъ куриныхъ перьевъ
для проведенія узкихъ полосъ при раскрашиваніи глиняной посуды.
Вас.' 183.
5) Нижняя часть, лезвіе лемеха. Вас. 199.
6) Лезвіе бурава. Нема одного* шра, а про
те добрег вертить свердел. Волч. у. Ум.
Пірцё, пір’ячко.
Пёрса и пёрси, перс, с. 1) Грудь, гру
ди. Вх. Зн. 48. А та кобила і пха пер
сами назад віз. Рудч. Ск. I. 181. Та дай
же ти, пане, сіна по коліна, а вівса по
перса. Чуб. У. 872. 2) Перси. Нагрудникъ
Мнж. 189.
Пѳрсйстий, а, ѳ. Съ развитой грудью.
Кінь персистий. Уман. у.
Пѳрсійнський, а, ѳ. Перейденій. Мнж.
152.
Персона, ни, ж. Персона, особа, лицо.
Не гуляй же, сину, із панами та з велиними персонами. Чуб. У. 102.
Ш рста, перст, лш.=Пѳрса. Борз. у. Ум
Пёрстка. Синку мій... Я тебе носила, свої
ми перстками кормила. МУЕ. III. 35.

Перстач— Песеші.
Дерстйч, чй, м —золотник. Раст. РоІепНИа аигеа. Шух. І. 20.
Дѳрстѳнёць, НЦЙ, м. 1) Ум. отъ пер
стень. 2) Раст^ Сизсиїа еріїіиш. Вх. Пч.
II. 31-

Дерстбнпк, ка, де. Ум. отъ пѳрстінь.
Дѳрстѳнйна, ни, ж. Перстень. Шкода

моей перстенини, що їй дурень носить.
Г ол. IV. 456.
Дёрстѳнь, пёрстінь, теня и рсня, М.
1) Перстень, кольцо. Ой іскиньтс золот
перстень із мизчнця пальця. Мет. 19 Бе
реш перстень, дай мі слово, люблю в світі
тд едного. Чуб. V. 97. Перстні дорогії.
Рудч. Ск. 2) Часть косы См. Коса 1. Шух.
1. 169. Ум. Перстёник, перстёничок, перстёнчик, перстенёць, перстінёць. О. 1862. IV.
54, перстінон. АД. I. 43, пёрстник, пёрстничок. Чуб. III. 394 Моя біла ручка у
перстничку. Мил. 89.
Пѳртінёць, нцй, м. Ум. отъ пѳрстінь.
Лѳрстінок, нкй, де. Ум. отъ пѳрстінь
Лёрстівь. См. Дѳрстѳнь.
Лёрстка, ток, мн. Ум. отъ перста.
Лёрстник, ка, пёрстничок, чка, м.
Ум. отъ перстень.
Дерсть, ти, ж. Земля. Віл гребе г сам
на себе персть мече. Ном. № 9742. Тогді
козаки шаблями суходіл копали, шапками,
приполалрл персть виймали, Хведора без
рідного ховали. АД. І 249.
Перський, а, е. Иерсидскій. Засвітила
звізда перському иарьові. Гп. І. 63.
Пбрти, пру, преш, гл. 1) Переть, паппрать; гнать. Як забрала своє військо, як
заняла ті коні, як узяла перти— вигнала
з води. Рудч. Ск. 1. 88. 2) Двигаться, идти.
Все дальш у пекло пру та пру. Стор. МПр.
47. Як комашня пруть на Запорожжє.
Стор. МПр. 115. 3) Вынирать, выпереть.
Задихавшим, мов з його перло дух. Г.-Арт.
(О. 1861. III. 84)
Пертися, пр^ся, прбшея, гл. Переться,
напирать, лѣзть. В німецькі землі, у чу
жії претеся знову. Шевч. 211. Та співаю,
Щоб та печаль не перлася, як той мос
каль. Шевч.
Перть, ти, ж. Тропинка, по которой
гоняютъ овецъ. Вх. Зн. 48.
Дер^н, нй, м. 1) Громъ. Бодай тебе
їіерун забив темненької ночі. Чуб. V. 1092.
2) Перунъ, божество древнихъ славянъ. Ле
виц. Світ. 7.
Дёрхати, хаю, еш, гл. Порхать. Желех.
Перхн^ти, н^, нбш, іл. 1) Иобѣжать.
Ас та сила візьметься,— знов перхну так,
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гцо аж Залускотить. МВ. (КС. 1902.

X.
151. 2) ГІабЬжатъ, наѣхать мпогимъ. Та й
справді перхнуло до нас гостей,— як на
погориджу. МВ. (О. 1862. III. 40).
Лѳрцювйти, цюю, еш, гл. 1) Очень
энергично что-либо дѣлать, чего-либо тре
бовать. А він по тій ріллі з конякою пер*
цює, біга. Лубен, у. Вже не даремне бать
ко так жрцювалгіу щоб її (подушку) по
класти їм у голови. Грин. II. 186. Та ну
бо! й почне з-за Ядама гнути. Росказав би
мерщій %що там, та й край, — перцює ста
ра. Грин. II. 167. 2) Дѣлать стропи выговоръ, ругать. Маж. 189.
Дерч, ча, м. Некастрированный козелъ.
Хере. г.
Де рчаківка, ки, ж. Перцовка, водка,
настоянная на перцѣ. Чуб. 1. 118. Давай
те лиш млинців гарячих, а я ось поша
ную гостей перчаківкою. К. ЧР. 247.
Дёрчик, ку, м. Ум. отъ перець.
Перчина, ни, ж. Зерно, перца. Мнж.
146. Ум. Перчйнка.
Перчйти, ч^, чйш, іл. Перчить, посы
пать перцемъ. Чим ми їм будем солити?
Чим ми їм будем перчити? О. 1862. IV. 19.
Дёрчити, чу, чйш, гл. О козлахъ:
оплодотворять самку. Цапи... перчать козиу
від чого ті стають кітні. Шух. І. 211.
Лерш, пбршѳ, нар. 1) Прежде, ранѣе.
Дівчинонька мила перш мене любила. Чуб.
V. 168. Вона теє перше його зачувала.
Макс. Ой чом тепер не так, як перше
було. Чуб. III. 417. 2) Сначала, сперва,
прежде. Перш воно так і було, а далі по
чав гусе більш та більш приганяти до ро
боти. Грин. II. 233. Перше літа пролеті
ли як дощова хмара, а тепера надо мною
якась божа кара. Чуб. V. 361.
Дбрший, а, е. Первый. Перша чаркау
перша палка. Ном. У першому садочку со
ловей щебече. Чуб. V. 459.
Першинй, нй, ж. Первинка. Хиба ж
це мені першина вареники ліпити? Сквир. у.
Ум. Першйнка.
Дбршість, шости, ж. Первенство.
Пер’йн, нй, дг.=Л ерістий віл. См.
Перістий 1. КС. 1898. VII. 42.
Д ѳ с, п са, м. Песъ, собака. Добрий пес
луччий, як злий чоловік. Ном. № 2356.
Бреше мов пес. Ном. Вибрав му пса. Выр\галъ, выбранилъ. Галиц. Фр. Пр. 157.
Ум. Пёсик, пёсичок.
Дѳсенй, нйти, с. Щенокъ, собачка.
Рудан. I. 65. Вх. Зн. 14.
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Дѳсйголова, ви, ж. Собачья голова.
Пани песиголови. Каменец, у.
Дѳсйголовѳць, вця, м. Сказочный человѣкъ съ однимъ глазомъ во лбу, поідающій людей. Піймали його песиголовці (тії,
гцо людей їдять), годують на сало. Рудч.
Ск. І. 71. Колись на світі було так, що
багато було, кажуть, людоїдів або песиго
ловців. У їх не так, як у нас двоє очей,
а в їх було одно здорове-здорове, більше ніж
у вола, і то серед лоба. Грин. І. 1— 2.
Бранное слово. ІІом .V 4801.
Дёсик, ка, м. 1) Ум. отъ пес. Песика
б'ють, а лсвик боїться. ІІом. Л? 3902.
2) Клочекъ волосъ у виска. 3) — на бці.
Більмо. Грип. II. 319. 4) Часть ткацкаго
станка. См. Верстат. МУЕ. III. 17. Шух.
І. 255.
Дёсій, я, є. Собачій. Великою роду,
а псього ходу. Ном. .V 2909. Песся мати
не загине. Ном. Л« 5308.
Пѳстйвий, а, ѳ. Ніжпыи, ласкаюіцій.
Мати увечері своїм псстивим голосом наьхепче дитині гіро любов до всього живою.
Мир. ХРВ. 84.
Пестити, щ ^, стиш, гл. Ніжить, ле
л іять; баловать, няньчить. Пссти м^нс,
моя пенс, як малу дитину. К. Досв. 41.
Д естйтися, щ ^ся, стишся, гл. Н і 
житься. Добре ся там пестити, де піч
велика і є гюму варити. Ном.
Д ёстіння, ня, с. Ласки, ніжностн.
Теодозя знов пригорнула її до себе і поці
лувала. Гані так стало гидко те лукаве
пестіння, гцо вона відсунулась трохи од
неї до вікна. Левиц. І. 482.
Дестракй, ків, мн. Веснушки. У гор.
Лестракувйтий, а, е. Покрытый вес
нушками. Угор.
Лестрюга, ги. ж. 1) Рыба Асіреп$ег
8іе11аІиз, севрюга. Браун. 31. 2) Рыба 8а1тоіагіо, форель. Вх. Пч. И. 20.
Дестрйк, кё, м. Родъ паразитнаго растенія. Узять псстряків, гцо на липовім
дереві виростають.
Л ёстувйння, ня, с .= Д ес т ін н я . Після
такою пестування та бачучи материнії
елгюзи, туж-туж Оксана не признається,
щ,о се вона плаче. Кв.
Д ёстувати, тую, еш, гл. Ласкать. I
звичайне, як дитина, пестує старого. Шевч.
Пестуватися, туюся, ешся, гл. Ласкать
дрѵгъ друга. І ввесь день на тому прой
шов, гцо все вони пестгувалися. Кв.
Л естен, н ё , м. Баловень; нѣженка.
Ум. Пестунёць, пестунчик.

Пестунка, ки, ж. Нянька. Угор. Уіг
Пестуночка. АД. I. 65, 66.
Д ѳст^нчик, ка, м. Ум. отъ пестун.
Л ѳст^нчити, чу, чнш, гл. Быть пяіі',кой. Вх. Лем. 448.
Л ѳст^ха, хи, огс. Баловница; нѣжеока
Ум. Пестушка.
Лёстя, ті, Баловаиное дитя. Борз. у.
Пёськатися, каюся, ешся, гл. Пач
каться. Радом, у.
Пёський, а, ѳ. Собачій. Пустіть*—
кричить Рябко,— не бгудь я песький син,
коли вже вдержгу більш. Г.-Арт. (О. 1861.
III. 82). Отже песька дитина тобі вже і.
до роботи не кидається. Левиц. І. 277.
Лесюга, ги, м. Собака большая. Вх.
Зн. 48.
Леей, СЙТИ, С . = П е С Є Е Я . Вх. ГІЧ. II. 5.
Лѳтёк, петёк, ка, м. Родъ сукониаго
полукафтанья безъ тальи, съ стоячимъ воротникомъ. Рол. Од. 68. КоІЪ. I. 43.
Д етельгузий, а, ѳ Ковыляющій но
гами.
Л етёлька, ки, ж. 1) Ум. отъ петля.
За петельки вхопйв. Схватилъ за груд;,
Новомоск. у. 2) мн. Переплетенный вере
вочки, въ которыхъ носятъ горшки съ к\шаньемъ въ поле. Угор. 3) мн. Веревки,
сложенный въ петлю: въ нихъ, на небольшія разстоянія, носятъ охапки сѣна. ПІ\х.
I. 171.
Петёче, чя, с. Не валяное сукно. Шух.
I. 106.
П етечйна, ни, ж .= Д е т е к . (См. Петак). Будут гості в кармазині, а ти в шхій петечині.г Гол. И. 576.
Д етлй, лі, ж. Петля. Ум. Петелька.
Пётрик, ка, м. Улитка. Лохв. у.
П етрівка, ки, ж. 1) Иетровъ ностъ.
ХС. I. 76. Петрівка - голодівка. Ном. Пе
трівка—переднівок. Ном .V 462. 2) Пісня,
которая поется въ иетровъ постъ. Збері
мося, подружечки, заспіваймо петрівочки.
Нп. 3) Сортъ дыни. Черном. Ум. Петрівочка. Ой мала нічка петрівочка, не виспа
лась наша дівочка. Чуб. III. 202.
Д етрівний, а, е,— ній, я, ѳ. Петровскій. Петрівна рілля. Распаханная въ петровскій постъ земля для озими. ХС- I. 76
П етрівський, а, е-=П ѳтрівній. День
не петрівський, язик не попівський— по двічи
говорити. Грин. II. 303. Пішло уже мені у
як з петрівсъкою дня. Ном. № 2136.
П ѳтрівчаний, а, ѳ = П етр ів н ій . ІІстрівчаниїі день. Ном. № 13097.
Петро, рё, „м. Пт. дергачъ. Вх. Лем. і Iя .

Петр ушѳчка—Печі ока.
Дѳтр^шѳчка, ки. 1) Ум. отъ петруш 
ка. 2) Родъ узора въ вышивкѣ. Г. Барв. 216.
Петруш ка, ки, ж. 1) Раст, петруш
ка, Реігозеііпит заііѵит. ЗЮЗО. I. 131.
Цибулькою 'позначим, петрушкою пр и т р у
сим - Чуб. V. 790. 2 )—собача. Раст. ЛеПіи-

§а Супаріиш Б. ЗЮЗО. I. 110.
Петрушковий, а, о = Пѳтрущаний.
Петрушкова уставка. Уставка съ особаго
рода узоромъ. КоІЬ. I. 48. См. Пѳтрушечка 2.
Детр^щ&ний, а, ѳ. Петрушечный.
Дѳтьмб, мй. Пятно. Дала керсетку
Ганні надіти, а вона, в щось і вробила,—
тепер увесь перед у пстьмах. Черниг у.
Хустка лежала довго не розгортана, так
чисто вся петьмами побралась. Черниг. у.
Яйця наче всі чисті були, а тепер на одно
му яке петьмо жовте. Черниг. у.
Пѳц, меж.—Дудь. Коршак летає, ле
тав, а далі пец на землю. Радомысл. ѵ.
Дечйлити, лю, лиш, гл. Печалить.
Не хороше ти отце робиш, Іване, печа
лиш батька. Федьк.
Печ&литися, люся, лиш ся, гл. ІІечалиться=Журиться. Грин. III. 390. Чуб.
V. 305.
Пѳчаловйтий, а, ѳ. Печальный. А тут
хто й стрінеться — понурий, неговіркий,
печаловитий. МВ. І. 44.
Пѳч&луваиня, ня, с. Скорбь, печаль.
Пѳчйлувати, лую. еш, и .= Д е ч а л у ватися. Як лягав спати, то найгірш печалував, що не віддав груші. Св. Л. 207.
Л ечйлуватися, лую ся, ешся, гл. Скорбѣть, печалиться.
Печ&ль, лі ж Печаль. Я\урба-печаль
з ніг валяє. Грин. III. 392. Лучче ж умер
ти, ніж з немилим жити, сохнути з пе
чалі, що-дня сльози лити. Мет. 71.
Печ&рка, ки, а/с.—Печериця. У гор.
Лечйтати, таю, еш, гл. 1) Приклады
вать печать. 2)—труну. Закрывать, закрыть
для погребенія гробь. См. Запечатувати 2
Лѳч&тка, ки, ж. Ум. отъ печать
Лечйть, ти, ж Печать. Чуб. II 272
У м. Дѳчйтка.
Дечбний, а, е. 1) Печеный. Лѳчѳні®ий. Болѣе выпеченный. Давайте оте
хлібеня,— те печенігие. Черниг. г. 2) Ж а
реный. Печене порося. Рудч. Ск. І. 109.
Чорнявая, білявая на вечерю просить; а додому на вечерю, на рибу печену. Чуб. V.
3 16. 3) Печене, ного=Печеня. Поскачуть
коло мене, поки візьму я в рот хоч стра
ву. хоч печене. Г.-Арт. (О. 1861. III. 84).
і

149

Пѳчѳнйна, ни, іѵс.==Дѳченя. Угор.
Д ѳченйця, ці, ж. Сушеные яблоки
и л и груши. Угор.
Дѳчбня, ні, ж. Жаркое. Грип. III. 583.
АД. I. 50. Нам перцю тепер треба пере
сипати печеню. Ни. З голови печеня, а з
ніжок добрий борщик. Чуб. V. 1142. Носи
ли у ночвах печеню, шматками покраяну. Кв.
Дѳчбра, ри, ж. Пещера. Живуть вони
по ямах, по байраках, між скелями в пе
черах сумовитих. К. Іов. 63. 2) ІІодмывъ
въ рѣкѣ подъ берегомъ, нора въ берег}.
Браун. 6. Гаки живуть по печерах.
Дѳчѳрйця, ці, ж. Грибъ Ар:агісііз
сатрезігіз Ь, шампиньонъ. ЗЮЗО. І. 110.
Дечбрник, ка, м. Житель пещеры;
пещерникъ, отшелышкъ. Спляупь святі
печерники в гробах. К. ДЗ. 156.
Лечбрній, я, с. Пещерный. Темнота
печерня. К. МБ. XII. 262.
Д ечерувйння, ня, с. Ловля раковъ
руками въ ихъ норахъ.

Пѳчерувйти, рую, еш, гл.— раки. Ло
вить руками раковъ въ ихъ норкахъ.
Печбря, рі у Ж • —
-П ечера.
Лбчиво, ва, с. І) Иеченіе. Оце увесь
хліб одного печива. Біг дасть до печива—
нѣтъ пока. Мнж. 167. Дайте милостини
Христа ради!— Бог дасть, — до печива.
2) Хлѣбъ одного печенія? Печиво хліба
спечемо. Грин. III. 104 Паляниця — забудь
ка, гцо з усього ггечива сама зосталася в
печі забугпа. Ном. № 259.
Печйна, ни, ж. Кусокъ кирпича, гли
ны, отпавшій въ печкѣ. Грин. III. 86. Лежцть нелюб у постелі, як печина у попе
лі. Мет. 260. Сіль тобі в вічі та вода п.а
печина в зиби— бранное пожеланіе. ХС.
III. 49.
Д ечйхвіст, хвоста, м. Вертоирахь,
шалопаи.
Дѳчшцѳ, ща, с. 1) Дно печи. Черном.
2) М іісто, гдѣ была печь, а послѣ разрушенія дома осталась глина и кирпичъ.

3) Выжженное сонцемъ мѣсто. Черк. у.
—.
П ѳчільниця, ці, ж. Женщииа, пеку
щая хлѣбъ. Не вмію я пасок пекти. Бач,
яка я печільниця, гцо треба показувать.
Славяносерб. ).
П ечінка, ки, ж. Печень. Коса свиня
ча, що коло печінки, довгенька. Ном. № 310.
Брйти за печінки. Пронимать, трогать. Ясь
бігав по хаті та кричав. Його знать бра
ло за печінки. Левиц. I. 486. В печінках
сидіти. Надоѣсть, опротивѣть. Уже ти ме
ні в печінках сидиш з своїми витгвбекька9
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ми. Шевч. 283. Поч»нкй відбити. Поврсднть
внутренности. Ум. Печіночка.
П ечіння, ня, с.—Печиво. Бх. Уг. 258.
П ечіночка, ки, ж. Ум. отъ печінка.
П ечіркувйвня, ня, с.= П еч ер у ван н я.
Вх. 8н. II. 26.
ПечіркувДти,
єш, гл — Печерувати. Вх. Зпч П. 20.
Пѳчій, ч іі, ж. Иолюга. Канев. и Ко
зел. у. у.
П ечк^р, рй, м = Л Іічкур.
Пєчоейн, &, 6. Къ печи относящейся.
Волч. у.
Почоглйд, да, м. Участникъ печогладин. МУЕ. III. 104, 105.
Печоглйдини, дин, мн. Обычай (Глух,
у., Черниг. г.), подобный смотринамъ: къ
жениху приходятъ родственники невѣсты;
но при этомъ они дѣлаютъ видъ, что
исправллютъ, гладять, мажутъ печь, за
что п получаютъ угощепіе. Бъ сопровождающпхъ приходъ ьтлтъ пѣсняхъ поется
однако: „ Прийшли ми печі гладатгґ, а не
гладити; вѣроятно гладати = глядати, въ
такомъ случаѣ печогладини = печоглядини
(см.), а глаженье печи явилось уже какъ
слѣдствіе забвепія иервоначальнаго значенія глагола глядати и придавія ему зна
ченій гладити. МУЕ. III. Литвпн. 105, 105.
П ечоглйдияи, дин, гл = Р о згл я д и н и .
Печора, ри, зк\-=Печера 2. Браун, б.
Пѳщёний, а, е. Балованный, избалолованный, изнѣженный. Росла вона, як
утя на воді, і пещена була така. МВ. І.
130.
Пещбта, ти, ж. Пѣга, сладострастіе.
Пйвище, іца, с. У в отъ пиво. К. ЦН.
218.
Пйвний, а, е. 1) Пивной 2)=Питний.
Почав медом його шанувати питним, бо
горілки дідусь не вживав зроду. Г. Барв. ЗбО.
П йвннк, ка, м. Продавецъ пива. Там
був пченик—той гцо пиво продає. Екатсриносл. (Залюб.).
Пивниця, ці , ж. Погребъ, подвалъ
Гн. І. 55. Піди, дівко, у пивницю, уточи
горілки Чуб. У. 905.
Пйво, ва, с. Пиво. Грин. III 533.
Чуб. VII. 447. Прийди, серце, пива пити.
Чуб. У. 187. Нехай же їде грек з винами,
з пивами та в нашу ь в а ш у Иом. .V 256.
Ум. Пизцб О. 1862. IV. 25
Пнвовйр, ра, м. Пнвоваръ.
Пивовйрка, ки, ж. Пивоварка. Ум.
Пивоварочка. І до печі куховарку наняв, і
до пива пивоварочку. Чуб. У. 1122.

П нвбнія, нії, ж. Раст.: иіонъ, а) Раеопіа оіїісіпаїів. Анн. 238, б) Раеопіа согпЬ
Ііпа. ЗЮЗО. І. 130. Як пивонія почерво
ніла. Г. Барв. 228.
Пиворббниця, ці у ОіО• Пивоваренный
заводъ. Ой загули да чмелі в горі, пивоваш
в пиворобниці. Рк. Макс.
Пивотй, тй ЭЮ• Напитокъ. Пий ки во
шу та вигонь лихоту, щоб тая лихон.а
не сгушила живота. Драг. 379.
Пивцб, цй, с. Ум. отъ пиво.
П игйчка, ки, ж. ІГг. — Чайка. Бх.
Пч. II. 15.
Пиж, жа, м. Родъ дѣтекогі игры. Из.
37. Чуб. ІУ. 39.
Пйжмо, ма, с. Раст. Тапасеіит ѵні£аге. Лиц. 348. Ой є в мене таке зілля,
три корчики пижма. ІІп.
Пйзи, зів, мн. Сваренные шарикп и.ть
кислаго гречневаго тѣста, ѣдятъ съ чеснокомъ и постнымъ масломъ. Чуб. VII. 412
См. Пампух.
П йзитися, зкуся, зишея, гл. Дуться,
важничать. 1 чого той Семен пизиться>
Пйзьмо, ма, с “ Пижмо. Вх. Пч. I. 12
П ййка, ки, ж. ІІт.^Піщак. Нх. ІІч.
II. 8.
Пика, ки, ж. Морда, рожа. Як дам
тобі ляща я в пику. Котл. Ен. I. 33. Як
вихватитъ дід із воза велику притику, по
бив бабі, помолов голосу і пику. Мет. 472.
Пйкою закрутив. ІІе понравилось. Ум. Пйчка.
Пик&тий, а, ѳ. Мордатый. Мов кабани
годовані, пикаті, пузаті. Ном. Л? 8633.
П икнйця, ці, ж. Колбаса. Угор.
Пил, лу, м. Пыль. Не оісаль мені доргжстки, гцо пилом припала. «Мет. Ум
Пилок, пилочок. Як ось стґцк! Пилок під
нявся, кінськії два вози їдуть в дворик.
Мкр. Н. 16.
Пилй, лй, ж. Пила. Шух. І. 88, 175.
Ум. Пилка.
Д иленя, нйти, с .= П у л ен я . О. 1862.
VIII. 49.
П илйна, ни, ж. ІІылішка. Аж ось
настає голод, а у них ні кришечки хліба,
пі пилини бщюшна. Рудч. Ск. II. 35. Ум.
у

Пилинка, пилйночка.
П илипівка, ки, ж. Рождественскій
постъ. У пилипівку день до обіда. Ном.
№ 501.
П илйпівський, а, ѳ и пилипівч&ний,
а, е. Филипповскій, быватощій въ рождест
венскій постъ. Пилипівський вечір. П илипівчані дні. Левиц- І. 42.

Нилиповннй—Пиихва
Днлнпбвний, а, о — П и ли п івський.
Лилиповпе пущіния. Лохв. у.
Пялипбн, на, ле. Названіе великорусскаго раскольника. О. 1862.1. 76; IX. 120.
Пилйти, лю, лйш, іл. Пылить. Ой
помалу, дружечки» йдіте, пилом не пилітё, щоб нагиая пава пилом не припала.
Грин. III. 474.
I. П йлка, ки, м. 1) Пила. Вас. 149.
2) Родъ игры въ мячъ. Левиц. I. 346. Ум.

Пилочка.
II. П йлка, ки, ж. Пылинка. Ум. Пи
лочка. Нема муки ні пилочки. Чуб. У. 496.
Пиловйни, вин, ж. мн. Опилки. Вх.
Лем. 448.
Д иловйння, н я, с. соб. — Диловини
Вх. Уг. 259.
Пилбк, лкй, м. Ум. отъ пил.
П илочник, ка, м. Раст. Бусоройіит
сіаѵаіит. Вх. Ич. И. 33.
Пилбчок, чку, м. Ум. отъ пил.
Д илувбти, лую, еш,—ся, гл. Спѣшить.
Вх. Зн. 48. Пилуй! Скорѣе! иоспѣши! Вх.
Зн. 48.
П йльга, ги, ж. У кожевниковъ: снарядъ для прикрѣпленія выдѣлываемой ко
жи. Сумск. у.
Пйльний, а, е. 1) Прилежный, усерд
ный, рачительный, тщательный, старатель
ный. 2) Безотлагательный, нужный, спѣшный. Скорим часом, пильною годиною до
города Чшрина прибував. АД. II. 6. 3) При
стальный. Пильний погляд. 4) Вниматель
ный. Ум. Пильнёнький, пильнёсенький
Пйльність, и ости, ж. 1) Прилежапіе.
2) Безотлагательность, спѣшность. 3) При
стальность.
Пйльно, нар. 1) Прилежно, старатель
но. 2) Безотлагательно, спѣшно. 3) При
стально. Дівчата пильно поглядали на мос
каля. Левиц. I. 10. Очі витріщив і пиль
но так дивиться. Драг. 1. 4) Вниматель
но. Іди ж та пильно приглядайся. Котл.
Ен. III. 19. Ум. Пильненько, пильнёсенько.
П ильновйтий, а, е = П ильний 1.
Отеє й тобі юстинеиь мій, чабане вір
ний, пильновитий, за те, гцо скот у мене
ситий, за догляд у ватаги твій. Мкр. Г. 29.
П ильнування, ня, с. 1) Стараніе, радѣпіе. 2) Высматриваніе; внимательность.
Чуб. І. 281.
Пильнув&ти, н^ю, еш, гл. 1) Забо
титься, стараться, радіть. Баба не пиль
нує паню-онучати, тільки пильнувала пану
отверати. Гол. І. 90. Взявшись за діло,
пильнуй, щоб нічою не минуть— щоб свого
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дойти. МВ. Все пильнував неборак домівки.
Г. Барв. 196. Не той и^е вік ваш, щоб
Бога пильнувати: ще матимете час,— не
зараз вам умірати. МВ. (О. 1862. III. 34).
2) Смотрѣть, наблюдать, стеречь; бодрство
вать. Мусили її дуже пильнувать, бо уночі
схопиться і сама не зна, куди біжить.
Стор. Вона пильнує цілу ніч над ними.
МВ- І. 52. Най іде пильнувати пшениці.
Гн. II. 22. Я пильную порога, щоб утек
ти. Г. Барв. 272.
П йльня, ні, ж. Лѣсоппльня. В них
на дворі була пильня, шо дерево на ній пи
ляють. ХС. ІУ. 24.
Пилюгй, гй, ж. Большая пыль. Н у й
пилюга на шляху— і не дихнеш! Харьк.
Пялюжйна, ни, ж. Пылинка. Ум. Пилюжйнка. І пилюжинки нема, - так чисто.
Константиногр. у.
Я илю к, ка, ле. Пт. Сігсиз. Вх. Пч.
II. 9.
Пилюка, ки, ле.= Д илю га.
Пилюра, ри, а«?.=Дилюга. Константиногр. у.
П илйка, ки, яс.= Д илю га. Ум. Пилячна. Дощ зовсім малий,—тіки побризкав
пилячку, а землі й не промочив як слід.
Екатериносл. у. (Залюб.).
Пилйти, лйю, еш, и . Пилить. Дерево
пиляли. Чуб. І. 51.
Пйнда, ди, ж. Спесь, важничанье,
чванство. К. Дз. 226. К. МБ. III. 257.
Против церкви шапок через пинду дурну
не здіймали. К. МБ XII. 277.
П йндження, ня, с. Спесивость, чван
ство, важничанье. К. Дз. 226.
Пйндитися, дж уся, дишся, г.і.=П индючитися. Нехай не пиндяться, гцо і вони
двоногі. К- Дз. 138.
Д ипдрйчити, чу, чиш, гг. Моросить?
На дворі дощ пиндрячить. Конотоп, у.
Пиндючнти, чу, чиш, гл. Надувать;
выпячивать. М и попгласті всі, а він один
між нас своє пиндючить пір'я біле. Греб.
362. (Пані) пиндючили якіїсь бочки, мос
тили в пазусі платочки. Котл. Ен.
Пиндючитися, чуся чиш ся, гл Важ
ничать, спесивиться.
П индю чливий. а, е. Спесивый, важна
чающій. Вона пиндючіива. Ном. & 2529.
Пннйти, ню, ниш, гл Мѣшать. пре
пятствовать. Бх. Зн. 48.
Пйнхва, ви, ж. Грубая шалость: сворачиваютъ бумажную трубку, вкладываютъ
туда кусочекъ ваты, зажигають и вдуваютъ
этой трубкой дымъ въ носъ спяіцаго. Пйн-
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ІІинчук-—Писанка.

Пирскач, ча, м. 1Іт.=Омѳлюх. Вх.
хви дати. Озадачить, сконфузить. Задав
пинхви. Ном. № 4179. Не раз г самому ІІч. II. 15.
Пйрснути, ну, неш, гл. 1) Брызнуть
писарю давали такої пинхви, що насилу
Пирснула
мені в вічі погожої води. Г. Барв.
прочхавсь. Кв. См. Тимфа.
Д ин ч^к, кй, м. Житель шшскаго у. 398. 2) Выпрыснуть. Так г пирснуло з рук
намисто. 3) Фыркнуть.
гродн. г. О. 1861. I. 264.
Л крськйй, й, 6. Быстрый, ретивый.
П йнявий, а, ѳ. Кропотливый, медлен
Выведан мені коня пирською. Гол II. 34.
ный. Пір'я дерти— пинява робота.
Пирх! меж. для выраж. вылета. Я до
Пйняво, нар. Медленно Робота йде
куща— коли відтіля пи-и-р-рх! Грин. I
пиняво. Вх. Зн. 48.
П инйти, нйю, еш, и. Медлить, за 224.
Л йрхати, хаю, еш, гл. Фыркаіь. Аж
медлить Вх. Зп. 48.
пирхає, аж захлинається проклятий.
Дйпа, пи, ж. Родъ дѣтской игры: •ЗОЮР. II. 30.
одинъ изъ играюіднхъ накидываетъ на
Д йрхнути, ну, нѳш, гл. I) Фыркнуть
себя простыню п пугаетъ остальныхъ изъ 2) Порхнуть, слетѣть. Вх. Зн. 48.
темной комнаты.
Дирхон^ти, н^, нбш, гл. 1)= Д ирхПипйк, кй, м. Мозоль. Вх Зн. 48.
нути. 2) Толкнуть. Вони, кажуть, там
Пипка, ки, ж. 1) Сосокъ на груди
і спорились, і бились за ту межу— той
Константиногр. у. Вх. Пч. I 15. 2) Со того пирхоне, а той тою. ІІаалогр. у.
сокъ въ молочномъ рожкѣ. 3) Носокъ въ
Дирщ, ща, ,и. Ирыш/ь, нарыиъ. Вх. Лем.
молочпикѣ, чайникѣ.
448.— моровйй. Карбункулъ. Вх. Лем. 448.
Пйпоть, птя, м. Болѣзненный наростъ
П иряти, рйю, еш, гл. Ѣздить, сильно
на языкѣ у куръ, типунъ Чуб. 1. 58
гоня лошадь. Побачив же він (мертв’як)
Грин. I. 254. Ум. Пйптик.
мою коняку, як сів на неї,— вксе він нею
Д йптик, ка, м. 1) Ум. отъ пипоть. пиряв-пиряв, пиряв-пиряв, аж як став,
2)=П ипка.
так вона і репнула. Мнж. 131.
Пира, ри, з/с.=Д ирга. Вх. Зн. 48.
Писйк, кй, м. 1)= Д исака. Мудрий
Дйрга, ги, ж. Собака * дворняшка
писак і пером так не може списати. КС
Шух. I. 107.
1882. IX 568. 2) Родъ рЬзца, долотца,
Пиргйч, чй, и .= К а ж а н Вх. Пч. II. 7. стамески, употребляемый дли вырѣзыванія
Д йриця, ці, ж ^ М е т е л и к Вх. Лем. орнаментовъ на деревѣ (на ступицахъ ко448.
лесъ) или металлѣ (въ курительныхъ трубП иріг, рогй, м. Пирогъ. Чуб VII. 445. кахъ). Вас. 147, 149. 2) Родъ желѣзной
Ой позвала дівчинонька козаченька в гості, печати съ орнаментомъ: раскаливъ еб, бопоставила козаченьку пиріг на таліриі
чаръ выжпгаетъ орнаментъ на своахъ изМет. 90 г Ум. Пиріжок, пиріжёчок
дѣліяхъ. Шух. I. 252.
Пирій, рію, м. Раст.=Перій.
Писйка, ки, м. Писецъ. Ум. Писачка.
Диріювйтий, а, е= Л ерію вати й . Пи
Писаний, а, е. 1) Писанный. 2)=М аріювате поле.
льований. 3) Изукрашенный рЬзьбой, орна
Д ирійка, ки, м. У в огь пирій Ле- ментами, узорами на деревѣ, металл Ь, кос
бед. у
ти и пр. Писані судини. ІПух. I. 250, 251,
Пиркйтий, а, ѳ Съ рогами, подня 262. Писана мосяжна бляха. Шух. I. 122.
тыми вверхъ.
Цівка тою креса мосяжна писана. Шух. I.
Дирконбсий, а, ѳ. Курносый. Угор.
230. Ложа (у рушниці) незвичайно гарно
Дирний, пирнячий. а, ѳ. Пряный. писані. Шух. I. 231. Писані скрині. Гол.
Вх. Лем. 448.
І. 13. 4) Расшитый, украшенный вышив
Дирожйччя, чя, с. соб. Вольшіе пи кой. Писані рукава. ПІух. I. 159. о) О
роги. Константиногр. у.
ткани: украшенный цвѣтными полосами.
Дирожйтися, ж ^ся, жйшся, гл. 1) О Писана рядовина. Вас. 168. См. рядовина
слоѣ чего-либо, напр, глины: вздуваться
1. 6) Писана травй. Раст. РЬаІагіз агшісііШух. I. 281. 2) Важничать. Коли не пи пасеа Ь, ленточная трава Вх. Зн. 48.
ріг, то й не пирожися. Ном. .V? 1002.
Писанка, ки, ж. 1) Пасхальное цйцо^
Пйрскати, каю, еш, гл. I) Брызгать, расписанное разноцвѣтными узорами. Чуб.
разбрызгивать, разбрызгиваться. 2) Раска VII. 385. 2) Санки-писанки. Йзукрашенныд
тываться. 3) Фыркать
сани. Ей через юру Галимйеъѵуюл там

Писання— Пискля
мі, біжат санки-писанки. Гол. II. 13. Ум.
Пйсаночка.
ДясАння, ня, с. 1) Писааіе. 2) Сочиненіе. К. Гр. К в. XIX. Писання Котля
ревською. 3) Украшеніе рѣзьбой (дѣйствіе
и сама рѣзьба) по дереву, металлу. Шух.
I. 290, 277.
Пйсаночка, ки, ж. Ум. отъ писанка.
Дисарбнко, ка, м. Скшъ нисаря. Га
ласають і читають дяк і дяченята, пи
сарь сельський, писаренко й деякі хлоп'ята.
Мкр. Н. 25.
Лисарбць рцй, м. Ум. от. писарь.
Днсарйна, ни, м. Писарь, нисаришка
А там панові не вподобався, писарині яко
му. Рудаїь, І. 23.
Писарівна, ни, эн. Дочь писаря. Чи
там трохи єсть судівен, пиеарівен і гар
них попівен? Котл. IIIІ. 344
Пис&рня, ні, ж. Канцелярія. Пішли
в писарню до уолосною писаря. Александров,
у. (Залюб.) Говорити смію про писарню ще
твою. Газ мні Суть там довелося... Але ж
скільки там товклося за столами писарів.
Котл. Од. 491. (В старовин}) панувала....
;мертва мова, котру викохано штучно по
старосвіцьких чернечих писарнях К. XII
П4.
Писарнй, ні, ж. соб. Ііисари
ПисАрство, ва, с. Должность писаря,
канцеляриста, секретаря. Мир. Пои. II. 44.
Сам (Хмельницький) у Суботові сидів, а
туди їздив на писарство. ЗОЮР. І. 167.
Писарський, а, е. Иисарскій. Напише
до тебе чужою писарською рукою лист. К
ДС. 27.
ПисАрчик, ка, .ч Ум. отъ писарь. О
1862. IV. 19.
Писарчук, кА, м. 1) Сынъ писаря. 2)
Молодой писарь, канцеляристъ.
Пйсарь, ря, м. 1) Писарь; канцеля
ристъ; секретарь. Піп жиє з олтаря, а пи
сарь з каламаря. Ном. X; 212. 2) Названіе
дамы трефъ при игрѣ въ цыгана КС. 1887
VI. 466. Ум. Писарёць, писарьок. Грин. I.
&9, писарчик. Левиц. I. 300. Чуб III. 454.
Пйсарька, ки, ж. Жена писаря
Писарьок, рькА, м. Ум. от писарь.
ДисарювАти, рюю, еш, гл. Быть писаремъ. О. 1862. VI. 96.
ДисАстий, а, ѳ = П исаний 4. Ум. Пи*
ейстенький. Який рушничок писастенький
сірі й білі й червоні смужки. Пирят. у.
ПисАти,
шѳш, гл. 1) Писать. Дріб
ні листи пишеш. Чуб V. 49. 2) Писать
(литературное произведете). Так, видно,
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думав і Квітка, пишучи дальшу повість:
„Конотопська відьмаи. К. Гр. Кв. XXXIV.
3) Записывать кому что по духовному завѣщанію, оставлять по духовному завѣщанію. Сусідам пишу грубі коралі. Грин. III.
285. 4 Разрисовывать. Шух. І. 263. Там
писанки пишуть, крашанки красять. О.
1861. X. 50. 5) Украшать орнаментами
(при помоіци рйзьбы, вышиванья и пр.)
Шух. I. 315, 252. 6) — рядки. Маркеромъ
проводить борозды (на плантаціяхъ). Як
пописав рядки, тоді й сіє. Ііѣжин. у.
ПисАтися, ш^ся, шѳшся, гл. 1) Пи
саться. У тім письмі пишеться, щоб вони
перестали воювать. Рудч. Ск. І. 101. 2)
Записываться. Та куди ж будем, та мгілеє
браття, будемо писаться? Запишемось у
панськеє, —будем панів знати, запишемось у
казеннеє,— будем подать давати О. 1802
V. 99.
ПисАчка, ки, ж. 1) Ум. отъ писака
Писала писачка, читає собачка. Ном. -V
6081. 2) Заостренная палочка для расписыванія подошвы узорами. Сумск. у.
Писачбк, чкА, м. 1) Ум. отъ писак
2) См. Друлівник. Шух І. 277
Писбмко, ка, с. Ум. отъ письмо 3.
Пи сьмецо. Мусиш піти і принести мі од
нього писемко. Гн. II. 171.
Писбмний, а, ѳ. Письменный. Вх. Лем.
449.
Писк, ку, м 1) Пискъ. Н і писку, ш
виску. 2)= П и с0к 1. З свинячим писком та
в ишенишне тісто. Ном. Л? 1036. Як шар
нула хруща в писк, аж роскинув крила
Чуб. V.' 1144.
іїйскавець, вця, .и Раст. Н уросіїает,
ипіЛога. Шух. 1. 20.
Пйскавка, ки, ж. 1) Пищалка. 2) Крик
ливое

ДИТЯ.

П йскалка, ки, ж .= Д и с к а в к а
ЛискАрь, рй, м. Рыба: пискарь, Соїіц
міі^агіз. Браун. 25.
Пйскати, каю, еш, гл.=Дищ ати.
П исківка, ки, ж. Курица, первый годъ.
несущаяся. Шух. I. 108.
Пискір, ра, м. 1) Рыба СоЬіІиз І088ІІІ8, Шух. I. 24. Вх. Пч. II. 19. 2) Земле^
ройка, Вогех. Вх. Лем. 449.
Писклй, лйти, с. 1) Птенецъ. Пуга
чеве пискля у лузі голосить. Федьк. 2) Ма
ленькій ребенокъ. Ото таке пискля і ви
носити його на двір: йому мабуть і місяця
нема відколи найшлося. Уман. у. 3) мн
Писклята. Родъ болѣзпи: трещины на ногахъ. Лебед. у. Ум. Писклятно
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Пискнява— Питимий.

П йскнява, ви, ж. Нискъ, пискотня.
'Оце пацюки підняли пискняву. Борз. у.
Пйснути, ну, неш, гл. Писнуть- Н і
писне, ні висне. Ном. Писнула дитина.
Левиц. Нов. 60.
П иснути, н^, нбш, гл. Одп. в. отъ
писйти.
П йснява, ви, ж. Пискотня. Тут діти
таку писняву підіймають. Волч. у.
ІІйсок, ску, м. 1) Лицо; морда. Чуб.
І. 263. Писок роспустив, як циган файду.
Чуб. І. 262. 2) НосОкъ косы. См. Коса 1.
Шух. І. 169. 3) Мысокъ на рѣкѣ. Харьк.
г. 4) Качечі писки. Раст. Аіізша ріапіа^о.
Вх. Пч. І. 8.
Пистбль, л я, м. Пистолетъ. К. ЧР. 3.
Нащо нам той пистоль, коли стрілять
не вміємо. Ном.
Пистолй, лйти, с. ІІистолеть. Шѵх.
1. 230.
П исулька, ки, ж. 1) Записка, пись
мецо. Писулька до мого братухи. О. 1862.
X. 31. 2) У горшечниковъ: палочка въ
толщину гусинаго пера, съ двумя острыми
копчиками вилочкой, для проведепіл двойныхъ углубленныхъ ли ній (при раскрашиваніи посуды). Вас. 183.
Письмйк, кй, м. 1) Грамотей. Борз. ѵ.
Аж тут обізветься ппсьмак до громади.
К. Доев. 77. 2) Плохой писатель. Засіли
письмаки собором у сто дгуш. К. Дз. 118.
Письмйцтво, ва, с. 1) Грамотность.
2) Плохое сочинительство. 3) соб. Плохіе
писатели. Письмацтво дике. К. Дз. 103.
Письмйцький, а, ѳ. 1) Принад лежашій грамотею. 2) Принадлежащей плохому
писателю. Письмацькі куколі пшениці не
зашкодять. К. МБ. II. 119.
Письмйчка, ки, ж. 1) Грамотная жен
щина. 2) Плохая писательница.
Письмённий, а, ѳ. Грамотный. Рудч.
Ск. I. 5. Письменному книжка в руки.
Ном. Л? 6016.
Письменник, ка, м. 1) Писатель. Вид
нійте нам усе те в високих розумом пись
менниках. К. (О. 1861. VI. 28). 2) Въ
євангелій: кннжникъ. І зібравши всіх архіЄреїв і письменників людських, допитувався
в них, де Христу родитися. Єв. Мт. II. 4.
Письмёнництво, ва, с. Писательство;
сочинительство; письменность. К,. ПС. 84.
Письменницький, а, ѳ. Писательскій.
Кобзарю! не дивись ні на хвалу темноти,
ні на письменницьку огуду за пісні. К. Дз.
207.
Письменниця, ці, ж. Писательница.

Письменство, ва, с. 1) Грамота; гра
мотность. Сина звеліла письменства вчити. Г. Барв. 187. Сами з себе письмен
ства повчились. Екатериносл. у. 2) Пись
менность. 3) Ученость, знаніе. Шануючи
ваше письменство і розум. Котл. НП. 341.
Пйсьмечко» ка, с. Ум. отъ письмо.
А тит і письменно... не відгадаю від кого.

О. 1861. V II. 4 .
Письмо, мй, с. 1) Писаніе; рука. 2) Гра
мотность. 3) Письмо. А я ж т ії листи,
а я ж т ії письма сам перечитаю. Мет.
2 4 . 4 ) Святё Письмб. Священное писаніе.
Ти ж Святе Письмо в руки береш-читааа,
нас, простих людей, на все добре наставля
єш. Дума. 5 )—Писання 3. Шух. І. 292,
304. Ум. Писемце, письменно.
Пйсьо, ся, с. Личико- Там то Гандзя,
там то зух, там то письо як пампух.
Гол. І. 387.
П итйння, ня, с. Вопросъ. Непевним,
голосом став Павло на питання росказувати. МВ. (О. 1882. І. 101). Пі.... одказала Мотря, здивувавшись такому питан
ню. Мир. ХРВ. 17. Ум. Питаннячко. МВ. (О.
1862. І. 79).
Питйти, тйю, еш, гл. Спрашивать.
Став же в жне козаченько та дороженьки
питати. Мет. 96. Не питаючи броду, не
сунься у воду. Посл.
Питйтися, тйюся, ешся, гл.—П итати.
Питався чорт баби: що о Возі люде гово
рять? Ном. Л? 198.
Питвб, вй, с. Питье.
Питель, тл я, м. 1) Крупчатка - мель
ница. Подольск, г. Се він собі млин пит
лем хоче будувати. Кіев. у. 2) Мука крупичатая. На питель, на питель пшеничка
ся меле. Гол. II. 138.
П итЄн н я , н я , с. ІІитье. Оттут мож
но і питенням і гденням підживитись. О.
1861. V III. 27.
Питбць, тцй, м. Человѣкъ, много
пыощій.
П ити, п ’ю, п еш, гл. 1) Пить. Х?по п'є.
той і ллє. Ном. Ой пий, мати, тую воду,
що я наносила. Мет. 72. 2) Пить, пьян
ствовать. Ой п'є Палій, ой п'є Семен, із
ніг ізвалився. Нп.
Питимий, а, е. 1) Родимый. Де ж
таки, хто чував, щоб дитина так незви
чайно з питимою своєю матінкою поводи
лась. М В. І. 2 5 . 2 )- Питний. Питиме й їд й ме. Напитки и пища. Гуляли вони, пили,
їли усе добре, да й пошли собі назад, по

Питися— Пищавка
кидавши усе, що позоставалось: г питиме,
і ѵдиме. Рудч. Ск. II. 157.
Пйтися, п’юся, п ’єшся, гл. Питься.
Горілка не п'ється. Чуб. V. 420. Не до
тебе пилося. Не къ тебѣ обращались, не
о тебѣ рѣчь. Ном. № 9581.
I. Пйтки, гл. Дѣтск. нить. Чою ти,
зайчик]), такий худенький?— Тим, гцо всім
питки подаю. Ном. Л» 1292 Ум. Питоньки,
пйточки. Мкр. II. 4. Будеш, будеш ти ле
жати, питоньки прохати. Мет. 86.
II. П йтки, ток, ою. мн. Выпивка,
пьянство. Ти все в пишках та все в гуль
ках, а об смерти нема душ и Грин. III.
143.
Питльований, а, е. Крупичатый. За
кусує питльованим калачем. Грин. III. 349.
Давай йому... коржів з питльованою бо
рошна. Левиц. І. 180.
Питльовка, ки, ж. Крупичатая мука.
Кіев. у.
Питлювйти, люю, еш, гл Молоть крупичатую муку. Хто хоче питлювати, му
сить зачекати. Ном. Л® 5596
Питийй, й, ё. У потребляющиеся для
питья. У мене є питний мед. Харьк. г.
Питожбпний, а, е = Питимий. Вх.
Зп. 48.
Пйтомий, а, е = П и ти м и й Левиц. Пов.
256.
Питоньки, пйточки, гл. Ум. отъ питки.
Питтй, тй. с. 1) Питье. 2) Выпивка.
Як би знаття, що в кума пиття, то й
жінку й діти привів би. Посл. 3) Напитокъ.
Д ит^н, нй, м. Родъ глиняной кружки
для иитья воды. Грин. III. 445. Маркев.
112. 2)=Питец,ь. Зміев. у. Ум. Питунчик.
Питущий, а, е. Ньющій.
Днхй, хй, ж. Гордость, важность, на
дменность, заносчивость. Чуб. I. 93, 282.
Панська пиха. Стор МПр. 76
Пихйти, хйю, еш, гл.= П іхати. Най
буде бабиі пихано, а дідові мелено. ЧѵО І.
261.
Пихйтий, а, е. Спесивый, гордый.
МВ. II. 32. Б їх пгіхатому серці нема
місця любові ік простим людям. О 1862.
І. 75.
Пихйць! меж. для выраженія пихапія,
толканія. А він підскочив та пихииь гі!
Так і заноричилась. Черниг. у
П йхкати, каю, еш, гл. 1) Иыхтѣть.
От ми пихкали, пихкали над тим чаєм,
та й повиливали його під ліжко. Грин. І. 89.
~) Потягивать (трубку). Лежить у садку
під грушею, люльку пихкає. МВ. І. 38.
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П ихнути, ну, н е т , гл. Одн. в. отъ
пихкати. Дай люльку, я разів зо три пих
ну. Лебед. у. Захотілось .. тричі люлечки
пихнути. Ном. Л« 9302.
П ихорн^ти, н^, нбш, гл. Сильно тол
кнуть. Як пихорне його. Мир. ХРВ. 65.
Пихтір, рй, ж.—Р еп тух 2. См. Піхтір.
Д ицура, пиціора, ри, ж. Ув. отъ пика.
Пииура — решетом не накриєш, за три
дні не обіепаеш. Ном. Л® 13949.
Дицюрйна, ни, ж. Репіз. Уман. у.
Пишання, ня, с. Важиичанье, гор
дость. Ой чи є де дівка пишна, що в по
ділках лиштва? Ой як лиштва подереться,
пишання минеться. Чуб. У. 165.
Пишйтнся, шйюся, ешся, гл. Гордить
ся Ляхи мусять пишатись тим, що при
надили до свого культурною гурту таких
руських людей, як Замойськг та Ліовковс'}кі. К. XII. 65. Иногда: важничать. П и
шається, як корова в хомуті. Ном. 2) Кра
соваться. Ще на Україні веселі і вольнії
пишались села. Шевч. 242.
Пйшки, мн. Перья птенца. Вх. Зн. 48.
Пйшний, а, е 1) Гордый, важный.
Оце яка пишна молодиця: і добридень не
каже, а дивиться на півока. Волч. у.
Б мене рід гордий та пишний. Чуб. V.
533. 2) Роскошный, пышный. Являється
мій світ у пишних шатах. К. Іов. Ум.
Пишненький. Не жаль мені ні постелі бііеньког, ні вечері пишненької. Чуб У. 42.
Друженька пишненька. Грин 111. 504.
Пишнйтися, нюся, нйшея, гл.—Л и 
шатися. А про науку правди всемирньої,
которого городи пишняться, ми скажемо,
що вона й без городів би обійшлася. К. (О.
1861. II. 230). Повні рожі так і пишнять
ся. О. 1862. ІУ. 72
Пйшність, ности , ою» Пышность, важ
ность. З гордостю, за питностю з глави
шличка не здиймали. АД. 1. 193.
Пишно, нар. 1) Гордо, важно. На ставі пишно лебідь плив Греб. 362. 2) Рос
кошно, пышно. Одгш чоловік эшв що-дня
пишно. Єв. Л. ХУІ. 19.
Пишнобарвйстий, а, е. Цвѣтистый,
блеідущііі яркими красками. Пишнобарвистгій стьочгш г танцюриппий рай. К
Кр. 26.
Пишнокрилий, а, е. Съ красивыми
крыльями. Млак. (Желех.)
Дишноцвіт, ту, ж. Роскошный цвѣтокъ. Нишноцвіти зісхли й помарніли.
Млак. 13.
Пйщавка, ки, ж. Свирѣль Гн. II. 154
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її и їдало— Півквартівка.

Д івдев’йта, числ. Восемь съ половиной.
Пшц&ло, ла, с. Свистокъ. Приніс йому
ангел таке пищалоу же коні підут далеко,
Лівдбнний, а, ѳ. 1) Полуденный. Пи)
він засвигце, коні прийдут. Гп. І. 213.
гарячим щюмінням південного сонця рушили
Пищйль, лі, ж. Пищаль. Мет. 423. в дорогу. Левиц. І. 283. 2) Южный. Маг
Семигіядную пищаль підняв і орлам сизо нитки стрілка завжди повертається одним
перим кулю на подарунок подарував. АД. кінцем на північну сторону, а другим на
І. 111.
південну. Ком. II. 90.
Лищйння, ня, с. Пискъ. Пташечки
Лівдбнник, ка, м. Меридіанъ. Такий
малесечкг з пищанням своїм веселим. МВ. круг зватиметься меридияном або півден(О. 1862. І. 72).
ником і поділятиме для вас землю теж на
Лищ&ти,
щйш, гл. Пищать. Пи дві половини: східню і гахідню. Дещо (4-те
щить як каня. Ном. № 2770.
вид. 1882), 23.
П й щ и е , ка, м. Музыкальный инструЛівдбнь, днй, м. І) Полдень. Рідня
ментъ,— родъ свирѣли изъ тонкаго камыдо
півдня,
а як сонце зайде, сам чорт ні
щ . Харьк. у. Ум. Пйщичок. Ти ж було
кого
не
знайде.
Ном. № 9340. 0 півдні. Въ
селом ідеш, ти ж було в дуду граєш, те
пер тебе немає, дуда твоя гуляє і пп- нолдень Рудч. Ск. І. 142. 2) Югъ. При
гцички зосталися, чорт - зна кому доста ходить на південь, аж там стоїть золоте
креслоу де оддихає сонце. Чуб. І. 6.
лися. Нп.
Дівдесйта, числ. Девять съ половиной.
Пшцбк, щкй, м. Часть чубука, кото
Дівѳнь, вня, м. I) Пѣтухъ. Усі кури
рую берутъ въ ротъ. Шух. I 277.
Лищ увйтися, щ^юся, ешся. гл. Пи на сідалі, півень на порозі. Мет. 16. Въ
таться Парою з розламаного х.гіба ппщу- ,селѣ время ночью, опредѣляется по пѣнію
пѣтуховъ: перші півні приблизительно въ
ютъся мертві душі. ХС. III. 56.
Пийк, кй, м. Пьянида - мужчина. Вх. десять часовъ вечера, другі —въ двенад
цать, тр еті— въ два часа ночи. О півнях.
Лем. 449.
На
разсвѣтѣ. 2)—дйкий=Тетерю к. Вх. Пч
Пийка, ки, об. Пьянида. Ум. Пиячка.
II.
15.
3)—морський. Сказочное жпвотное
Господар альбо Господині пиячка. Гн. II. 226.
П ийчка, ки, ж. Пьяница женщина. въ морѣ ,съ рыбьей чешуей. Драг. 6 Ум.
Півник, півничок.
Вх. Лем. 449.
Дівзен, на, півзѳнь, ня, м. І)= Д ів Пів. ІІолъ, половина. Употребляется
зина.
Лубен, у. 2) Въ шутку: сопля. От
только въ соединеніи съ другими словами:
поправ
півзеня під носом! ще-сь не навчив,
Щвстада. Чуб. У. 189. Півбока. Рудч.
гцоб матір навчати. Св. Л. 202.
Ск. I. 45. Не сказавши ні півслова. Котл
Ен. II. 40.
Д івзйна, ни, ж. Жердь, которою
Лівйркуш , ша, м. ІІолулистъ. Желех. укрѣпляютъ солому па стогахъ и на крыЛіваркуш бвий, а, ѳ. Полулистовой. шахъ, кладя ее сверхъ соломы. Чуб. УІІ.
379. Як прийшли цигани, то сказано і
Желех.
Півббг, ббга, м. Полубогъ. Боги, бо півзини з хати постягали. Кобел. у. Ум.
гини і півбоги... біжать в олимпську кар- Півзйнка.
Д івзйнка, кн, ж. 1) Ум. отъ півэина.
васарь. Котл. Ен. VI. 5.
Лівббчок, ч к а , м . Полубоченокъ. 2) Соломенная веревка, играющая ту-же
роль, что и півзина. Драг. 31
Желех.
Дівзолотйй, тбго, м. Половина пятіалЛіввідбрко, ка, с. Полуведро.
Піввідрбвий, а, ѳ. Полуведерный. М и тыннаго, 7 Ѵ2 коп. О. 1862. IV. 94. Не
світові люде! Ось бери лиш піввідрове ба стає мені десять грошей до пгвзолотого.
Чуб. У. 1125.
рильце та біжи по четвертину. Кіев. у.
Д івка, ки, ж. (= Д іл к а )= Л ѳ л е н а .
Д івгодй нн ий, а , ѳ. Получасовым.
За ниму за ним дівчиниця несе дитя в
Желех.
півці.
Гол. II. 429.
Дівгбдний, а, е = Д ів р іч н и и . ПівюдЛівкв&рта,
ти, ж. Мѣра жидкости:
ний білет. Черк. у.
Д івгблий , а , ѳ. Полуобнаженный. полуштофъ, Ѵ20 ведра. Чи то Бог покарав
мене, чи півкварта горілки зашкодила меніЖелех.
Левид.
І. 124.
Півгблосом, нар. Въ полголоса. Желех.
*
Дівдбрма, нар. Полударомъ. За пів
Д івквартівка, ки, ж. = Л івкварта.
дарма продав. Ном. № 14060.
Не здіужав голови звестщ поки не випив

Півкіпник— Півть.
півквартівки з імбером пінної горілки. Котл.
Ен. И. 13.
П ів к іп н и к , ка, ле. Пятнадцать копеекъ. Кинули мерщій півкіпник срібний на
сдплату. МКР- Н. 29.
Дівколіщ йтко, ка, с.. 1) Полукругъ.
2) Узоръ въ видѣ полуколеса.
Півкбло, ла, с. Полукругъ. Желех.
ПІЕКондійка, ки, ж. Полуендова.
Котл. Ен.
Півкорбчник, ка, ле. Водяная мель
ница, въ которой вода падаетъ на колесо
на половипѣ его высоты, отчего оно вра
щается назадъ, т. е. въ сторону, против
ную движенію воды. Мик. 481.
Півкбшик, ка, ле. Рыболовный, плете
ный изъ прутьевъ снарядъ, родъ корзины
съ неболыпимъ отверстіемъ, въ которое
вгоняется рыба. Вх. Пч. II. 24.
П івкуля, л і, ж. ІІолушаріе Желех.
Півмёртвий, а, ѳ. Полумертвый. Не
нечка лежа на постелі пгвмертвї. Федьк.
Розбійники зоставили його півмертвою. Єв.
Л. X. ЗО.
Півмісяць, ця, ле. 1) Половина луны.
Желех. 2) ІІолумѣсяцъ.
П івм ісячний, а, ѳ. Полумѣсячный.
Півміток, тка, ле. Мѣра нитокъ: 20,
25— ЗО пасмъ. Вас. 201. Лячної пряжі
три півмітки. Котл. Ен. IV. 43. Ум.
Півміточок. Чуб. V. 1141.
П івник, ка, м. 1) Ум отъ півень. Чуб.
V. 409. 2) Флюгеръ. Чуб. VII 380. 3) мн.
Раст.: а) Согусіаііз саѵа 8сІшеі§&. ЗЮЗО.
І. 120’ б) Ігіз ЪоЬешіеа. ЗЮЗО. І. 125;
в) Ігіз
Рзеисіасогиз Ь. ЗЮЗО. І. 125;
д) ОгоЪиз ѵегпиз Ь. ЗЮЗО- І. 130. Під
ш нам и насадила Ганна бузку, півників
та півонії. Левиц. І. 23.
П івничок, чка, ле. Ум. отъ півень.
П івн іч, ночі, м. 1) Полночь. Нема
мого миленького, гцо карії очі, ні з ким
мені розмовляти, сидя до півночі. Мет.
2) Сѣверъ. А там далі, на північ, на ви
сокому шпилі стояла церква. Левиц. Пов. 4.
П івнічний, а, ѳ. 1) Полуночный. Пів
нічна доба. Левиц. І. 97. 2) Сѣверный.
Брацл. у. Магнитна стрілка завжди по
вертається одним кінцем на північну сторопУ, а другим на південну. Ком. II. 90.
Північне сяйво. Сѣверное сіяніе. Левиц.
П івнй, нйти, с. Птенчикъ, пѣтушокъ.

Ум. Півнятко.
П івнйк, к&, м. Желѣзный стержень,
на которым надѣвается штельвага. Лохв. у.
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П івяйчий , а, е. Пѣтушій Константиногр. у.
П івонія, нії, півбнь, ні, півбня, ні,
до.= П ивонія. О. 1862. VIII. 16. Шух.
I. 22.
Півбстрів, рова, м. Полуостровъ. Пів
острів Кримський. К. МХ. 27.
Півпйнство, ва, с. Полуцарство. Дам
тому півцарства, півпанства. Рудч. Ск.
II. 29. Нема Христа у крулевстві і в півпанппві жадному. Чуб. III. 378.
Півпйрубок, бка, м. Подростокъ, пар
нишка. Гайдамаки по-над яром з шляху
повс])нули, наганяють півпарубка. Шевч. 176.,
П івполукіпок, пка, м. Пятнадцать
сложеныыхъ въ полѣ сноповъ. КоІЬ. I. 63.
П івп’йта, числ Четыре съ половиною.
П іврік, рбку, м. Лолугодье. Ги. II.
253. За півроку чинш. О. 1862. IV. 105.
П іврічний, а, ѳ. Полугодовой. Желех.
П івріччя, ч я, с. Полугодіе.
Півсёток, тку , ле. Штука холста око
ло 50 аріиинъ (локтей). Желех. Пехай
вона раненько не встає, лянног куделі не
спрадае, пай великих пгвсетків і збиває.
Чуб. V. 801. Нема Солохи білить півсеток.
Чѵб
ы _ V. 59.
Півсонно, нар. Въ полуснѣ. Желех.
Півстйрток, тку, ле. Полскирды. Пе
ревозив... усю пшеницю і наклав височень
кий півстирток. Грин. II. 148.
Півсьбма, числ. Шесть съ половиной.
Півторй, числ. Полтора. Як ми люби
лися півтора року. Чуб. V. 149. Надувся,
як півтора нещастя. Ном. № 3373. Що
не скаже, то все півтора людською,—все
глупость. Чуб. І. 248.
Півторйк, ка, ле. Все мѣрою въ Ѵ /2.
Півторак бичок. Півторак мішок. Ум. Півторачок. Биве.іа котка і осідлала, винесла
гачок' і півторачок. Гол. І. 339.
П івторарічнйк, кй, ле. Бычекъ полу
торагодовалый. Гн. II. 27. См. Півторак.
Півтор&ста, числ. Полтораста. А й у
тому суденці півтораста молодців. Чуб.
V. 952.
Півторачбк, чкй, м. Ум. отъ півторак.
П івторип’йдний, а, е. Длиной или
вышиной въ Ѵ /2 четверти Вас. 145.
Півтрбтн, числ. Двѣ съ п олови н ой
(при суіц. ж. р.). Півтрети копи.
Півтрѳтй, числ. Два съ половиной.
Ком. I. 25.
Півтрбтяста, числ. Двѣсти пятьдесятъ.
КС. 1882. VII. 90.
Півть, ти, ж. Большой ктсокъ сала съ
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Півхунт— Підбити-

цѣлаго бока свиньи. Чтире півті солонини Пов. І. 124. 6) На. Виряжали нас... в по
хід під турка. Грин. II. 209. 7) Під нбгу
із них наробили. Гол. II. 507.
грйти.
Играть въ тактъ. Музики грали піп
П івг^н т, та, ж. Полуфунть. Купила
оме півхупта маслинка, а воно у тім пів- ногу маршової. 8) Під п’яну руч. Подъ пья
ную руку. 9) Під чйркою. Во хмелю.
хунтові більш соли, ніж масла. Харьк.
Півчв&рта, числ. Три съ половиной.
Підбармбвувати, вую, еш, сов. в. підЩоб тебе трясла півч варта року, поки бармувбти, м^ю, еш, гл. Подкрашивать,
витрясе пшениці копу. Нп.
подкрасить.
Півчвбртаста, числ. Триста пятьдеслтъ.
Підбармбвуватися, вуюся, ешся, сов.
Сімсот турків, яничар чотиріста та в. підбармувбтися, м^юся, ешся, гл.
бідною невольника пгвчвартаста. АД. І.
І) Подкрашиваться, подкраситься. 2) Под209.
дѣлываться, поддѣлаться. Пластун УігдбарПівчвбрти, числ. Двѣ съ половиной мовуешься ходом тієї звіряки, яку він.,
(при сущ. ж р.). Шукали, гляділи і пів- сподівається знайти. О. 1862 II. 63.
чварти неділі. Чуб. V. 1071.
Підбасбвувати, вую, еш, іл.—кому.
П івчий, чого, м. Пѣвчій М и свято Поддакивать кому, подольщаться къ комѵ.
го Петра півчі. Грин І. 3. Я вас добре Фр. ІІр. 23.
знаю, бо ву. півчі. Левиц Пов. 29.
Підббсок, ска, м. Баритонъ. Та що
Півшбста, числ Пять съ половиною.
за юлос важний! чистий голосний підба
Піг&нистий, а, ѳ Пѣгій, пестрый
сок. Кв.
Вх. Зн. 48.
Підбѳрбжка, ки, ж. П т.=В ерѳгуля.
Пігн&ти, гл.=П огнати. Полон забра Вх. Пч II. 12.
ли, далі пігнали. Чуб. III. 274.
Підбѳрбзник, ка, м. Порода грибовъ.
Пігн&тиея, гл. = Погнатися Глядів Лохв. у.
свити— не вдягався, за волами так пігнавПідбив&ти, в&ю, еш, сов. в. підбити,
ся Чуб. У. 1015.
п ідіб’ю, еш, гл 1) Подбивать, подбить.
П ігн^тися, н^ся, нешся, гл —Погну ОдступітесЯу вороги, із щасливої дороги,
тися. Калина піїнулася. Чуб. У. 503
підоб'юмь кониченьки ноги. Мет. 288. 2) ДѣІ Під, поду, м. 1) Низъ, низменное мѣ- лать, сдѣлать подкладку. На козакові шап
сто, западина. Херс. Полт. Перепелиця ка бирка, зверху дірка, управою пошита,
сіла на поду Харьк. 2) Основаніе, мѣсто вітром підбита. АД. І. 169. Він лисом під
для основанія чего-либо, напр, стога, печи шитий, псом підбитий. Хитеръ какъ лисица,
и пр. Вас. 180. Поди під стіжки. Левиц. золъ какъ собака. Ном. № 3052. 3) О тѣсКС, 4. 3) Возвышеніе, подмостки, напр, тѣ: 4) Окучивать, окучить (растенія). Дів
возвышеніе въ мельни цѣ, гдѣ находятся чата... тютюн підбивали. О. 1861. У. 71.
жернова Мик. 481 Часто во мн. ч. У Я вдень, до обід, гурки підбивала. Г. Барв.
клуні пшениця на подах була. Зміев. у
92. 5) Покорять, покорить, подчинить, по
4) Неподвижное основаніе вѣтряной мель работить. Желех.
ницы. 5)=Д"орище. КоІЪ. І. 57. Ум. Підбк.
П ідбиватися, в&юся, ешся, сов в.
I I.
Під, пред. 1) Подъ. Ой під вишнею>
підбйтися, п ідіб’юся, б’єшся, гл. І) По
під черешнею стояв старий з молодою. Нп- дыматься, подняться. Як. підбився сизий
Гріх не личком зав'язати та під лавку голубочок угору високо, та зострівся сизий
сховати. Посл. 2) Къ, подъ. Татарин... голубочок з буйними вітрами. Чуб. Проки
далі вже й під Київ підступає- ЗОЮР. неться козак, у віконце,— аж підбилось під
І. 3. В ін підійшов під віконце та й кличе обід сонце. Чуб. У. 150. 2) Устать, уто
курочку. Рудч. Ск. І 19. 3) Подъ властью. миться. Пуапіть, каже, люде добрі пере
руде добре запорожцям і під турком жи ночувать: дорога далека з неба на землю„
ти. Нп. 4) У, при, около, подъ. А вже я підбився. Рудч. Ск. II. 22. Пішки йшли,
Палій під Полтавою із Шведом побився. мішки несли, підбилися, потомилися Мил.
Макс. 5) Въ, во. Під той час і брат при 155.
ходить. Яка з нас Під той час мигнеться.
Підбитенйк, ка, м. Черный, бѣлыми
МВ. (О. 1862. ІН. 46). Було під робочу овчинами опушенный кафтанъ у гуцулокъ.
пору. Г. Барв. 325. М ої ви дочки і зяті Гол. Од. 72.
кохані! Що з вами діється під сю годину,
Підбите, тя, с. Подъемъ ноги, сапогапід сю страшну козацьку хуртовину. К. Гол. Од. 15, 25.
ЦН. 186. Під холеру вони полягли. Мир.
Підбити, ся. См. Підбивати, ся.

їїідбитяк— Підбородок.
Лідбитйк, ка, <и.=Підбитѳняк. Гол.
ОД. 72.
Підбичувбти, ч^ю , еш, гл. 1) При
прячь пристяжку. Важко на гору їхат и,
треба підбичувати. 2) Помочь, поддержать.
Чоловік погорів, підбичуйте його. Дощ підбичуе кукурузу і всячину.
Підбіг, *га, м Насѣк. ВотЪух гиЪі.
(гусеаица). Вх. Пч. І. 5.
(
Підбігбти, гбю, еш, сов. в. підбігти,
біж^, жйш, гл. 1) Подбѣгать, подбѣжать.
Брат піший піхотинець за кінними бі
жить-підбігає. АД І. 114. Побачили мо
лодиці Кобзу, зараз підбігли до його і зупи
нили коня. Стор. МПр. 52. 2) Только сов.
в. Быть въ состояніи бѣжать. Отам.., па
сеться полова кобила, вона ніяк не підбі
жить, отту і ззіж. Рудч. Ск. І. 1. Медеідь каже: я не підбіжу, як доведеться уті
кати. _ Рудч. Ск. 3) Течь, подтечь. Під
тебе (вербу) водиця підбігає, з під# тебе
коріння вимиває. Мил. 92. 4) її підбіг вйхор=Ії підвіяв вихор. См. Підвівати. Мил. 14.
Підбігцем, нар. Слегка бѣгомъ, почти
бѣгомъ. Ішла, а де і підбігцем, та поки
прийшла #додому. К в
П ідбій, бою, м. 1) Подкладка. Вх.
Зп. 48. 2) Покореніе; порабощеніе. Желех.
3) Насѣк. Агсііа (гусеница). Вх. Пч. І. 5.
Підбійка, ки, ж.— Підбій 1. Канев. у*
Підбіл, лу, м Раст.: а) Бѣлоколытникъ, Тиззіїа^о ІагГага. Ани. 366. Шух.
1. 22; б)Реіазі1ез ѵиі^агіз Ь. ЗЮЗО. І. 131.
Підбілити. См. Підбілювати.
Підбіль, лю, л/.=Ш дбіл а. Вх. Пч.
1. 13.
, Підбільшати, шйю, еш, сов. в. під
більшати, шаю, еш, гл. 1) Выростать, вырости, подростать, подросте. Сим. 203.
Поки маленькі були, в гніздечках сиділи,
стали підбільшати, знялись, полетіли. Чуб.
V. 853. Телята вже підбільшали Рк. Ле
виц,. Дерево в лісі підбільшало. Рк. Левиц.
Підбільшити, ся. См. Підбільшувати, ся.
„ Підбільшувати, шую, еш, сов. в. п ід
більшити, шу, шиш, гл. Увеличивать,
увеличить.
Підбілыпуватися, шуюся, ешся, сов.
в. підбілыпитися, шуся, шшпея, гл. Уве
личиваться, увеличиться.
Підбілювати, люю, еш, сов. в. під
білити, лю, лиш, гл. Подбѣливаіъ, подбѣлить.
Підбір, ббру, м. 1) Каблукъ. Ой усте
ли, молода дівчино, та бумагою двір, ой
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щоб не помазав молодий козаченько, ні чо<
біт, ні підбір. Мет. 68. 2) мн. Веревки
вверху и внизу рыболовной сѣти.
Підбір&ти, р&ю, еш, сов. в. підібра
ти, підборі, рбш, гл. Подбирать, подо
брать. Вона одною рукою миттю зірвала
з пліч хустку, а другою підібрала довгу і
чорну, як гайворон, косу. Стор.
Підбірбтися, рбюся, ешся, сов.
підібратися, берися, рбшея, гл. 1) Под
бираться, подобраться, подкрасться. Під*
бірається під хатнє віконце. МВ. І. Д і ї ,
2) Поддѣлыватьсл, пбддѣлаться. Ольга й
Катерина швидко вивчили і співали її
(пісню)... підбіраючись під Палажчин співк
Левиц Пов. 252.
Підбічний, а, ѳ. Находящейся подъ
бокомъ. Підбічний хлопець. Мальчикъ, ко
торый еще с матерью спитъ. Ном. № 8605,
Д ідбічш Ц я, ці, ж. 1) Жена. Виняв
му Панбгг з лівою боку ребро і зробив му
жену підбочницу його. Гн. І. 10. 2) На
ложница. Желех.
Підбійк, к&, м. Длинный сердак на
овчинѣ. Шух. І. 139.
Підбовтати. См. Підбовтувати.
Підбовтувати, тую, еш, сов. в. підббвтати, таю, еш, гл. Подбалтывать, под
болтать.
Підборіддя, дя, с. 1) Подбородокъ,
Мнж. 157. Мир. ХРВ. 114. Теодося схилила голову, закривають носом усе підбо
ріддя. Левиц І. 236. 2) Часть уздечки:
полоса вокругь шеи. Вас. 160.
I. Підборідь, нар. Подъ подбородокъ.
Овивають її (перемітку) попід бороду, під
борідь. Шух. І. 132.
II. Підборідь, роді, ою. Сафьянный
ремешекъ у гуцульской шляпы; проходя
подъ подбородкомъ, удерживаетъ шлдпѵ
на головѣ. Шух. I. 128.
Підборкати. См. Підборкувати.
Підборкувати, кую, еш, сов. в. підббркати, каю, еш, гл. 1) Иодрѣзывать,
подрѣзать крылья. 2) Прибирать, прибрать
къ рукамъ.
Підббрний, а, ѳ. 1) Фальшивый, под
ложный. Були там купчики проворні, що
їздили по ярмаркам, г на аршинецъ на під
борний поганий продавали крам. Котл. Ен.
2) Относяіційся къ каблуку. Шило під
борне —для каблуковъ шило. Вас. 161.
Підборбдок, дка, м. 1)=Підборіддя«.
2) мн. Серьги. Серьги подъ клювомъ ^
пѣтуха. Вх. Ич. 1. 14. Ум. Підбородочок,
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Підбороздвя— Підвечіркувати

Шдбороэдня, ні, ж Нт.=Веснівка 2.
Их. Пч. II. 8.
Підбрехати. См. П ідбріхувати.
Підбрехач, ча, м. Человѣкъ, помогающій лгать. Въ шутку такъ называютъ вто[>ого свата, который, при сватовствѣ, сво
ими поддакиваніями и добавленілми помогаетъ товарищу. Та у нього чимало є чого,
каже першгій староста.— Де то чимало?
каже підбрехач У нього усього є багацько.
Кв І. 194.
Підбрехнути, ну, н Єш , гл Одн. в.
отъ підбріхувати.
Підбріхувати, хую, еш, сов. в. п ід 
брехати, брешу, шѳш, гл. Привирать,
приврать, помогать во враньѣ Я буду по
чинати брехати, а ти підбріхуй. Кв. І.
194. Там-той брехав, а ти підбріхуєш.
Фр. Пр. 123.
Підбурити, ся. См. Підбурю вати, ся.
ПідбУрок, рка. м. Желѣзный, съ де
ревянной ручкой, багоръ для вытягиванія
изъ воды пойманнаго сома, въ подмогу
рыболовному крючку, которымъ обычно
ловятъ сома. Екатериносл. у. Слов. Д.
Эварн.
Підбурювати, рюю, еш, сов. в. п ід 
бурити, рю, риш, гл. I) Поднимать, под
нять, возбуждать, возбудить, подстрекнуть,
возмутить. 2) Подливать, подлить Жид
таки підбурив водиці у горілку.
Підбурю ватися, рююся, ешся, сов. в.
підбуритися, рюся, ришся, гл Возму
щаться, возмутиться (о людяхъ).
Підбувбти, вйю, еш, сов. В. підбути,
б£цу, деш, гл. Увеличиваться, увеличить
ся въ количествѣ, прибывать, прибавлять
ся, прибавиться. Драг. 244
Підв&жити. См. П ідваж увати.
Підвйжувати, жую, еш, сов. в під
важити, жу, жиш, гл. Поднимать, под
нять съ помощью рычага. Воза підважи
ти. Г. Барв. 177. Дручок той, що підва
жують віз. Чуб. VII. 404. Дужий: бувало
паровицю плечем підважує. О. 1862. VIII. 18.
Підв&л, лу, м. 1) V 2) У підвал. Безъ
разбору, сплошь. Зсапувала все в підвал.
Оосниц. у.
Підв&лина, ни, ж. 1) Толстая балка,
составляющая основаніе деревянной стѣны. Чуб. VII. 376, 380. Підвалини небес
ного чертогу хитаються, як запалає гні
вом. К. Іов. 56. 2) Часть ступы. См. сту 
па 2, 3. Шух. І. 161, 162.
Підв&ров, рку, м. Фольварокъ, ферма,
мыза. Св. Л. 129. КС. 1884. VIII. 721.

Підвезтй. См. Підвозити.
Підвергйти, г&ю, еш, сов. в. підвбргн у ти , ну, неш, гл. Подбрасывать, под
бросить; поднимать, поднять вверхъ. Підверь голову догори. Гн. II. 139.
Підвѳрѳдйтися, дж уся, дйшся, /д.
Подорваться. Луці явився скарб,— Жука к
ньому з мішками .. на третій день, підве
редившись п'ятаками, умер Лука. Бор. 19.
П ідвернути, ся. См. П ідвертати, ся.
Підвѳрт&ти, тйю, еш, сов. в. підвер
нути, ну, неш, гл. Подворачивать, под
вернуть, подворотить, подложить, подсу
нуть, ворочая. Під корйто підвернути стар
шу. Выйти замужъ раньше старшей сест
ры. Менша, та раніш піде заміж, під
верне старшу під0корито. Г. Барв. 294.
2)— під себе, собі під спід. Подчинять,
подчинить, покорить. Всім світом буде
управляти, по всіх усюдах воювати, під
верне всіх собі під спід. Котл. Ен.
Підвертатися, т&юся, ешся, сов. в
підвернутися, нуся, нешся, гл. 1) Под
ворачиваться, подвернуться, подогнуться.
Нога підвернулась. 2)— до кого. Подходить,
подойти хитро Коли ж підвернеться до
дівчат, то вже ні на кою більш не див
ляться, тілы:и на його. Кв.
Д ідвѳсѳлйти См. П ідвеселяти
Підвеселйти, лйю, еш, сов. в. підвѳсѳлйти, лю, лйш, гл Иодвеселять, подвеселить, развеселить, обрадовать. Часто в
мене самої так гірко на душі, так би ра
да, щоб мене хто підвеселив. Г. Барв. 245.
Підвѳсілок, л к у , м. Предсвадебный
обрядъ въ субботу вечеромъ, на который
собираются къ невѣстѣ дружки и родствен
ники. ХС. VII. 427.
Шдвбстй, ся. См. Підводити, ся.
Підвечерювати, рюю, еш, сов. в. п ід
вечеряти, ряю, еш, гл. Слегка ужинать,
поужинать. Підвечеряли, помолились Боїв
Мнж. #130.
Підвѳчір, м. Время передъ вечером ь.
На підвечір. Предъ наступленіемъ вечера
На підвечіР' я став у селі. Федьк.
Підвѳчірковий, а, ѳ. Относящійся къ
закускѣ предъ ужиномъ. Підвечіркова доба.
П ідвечіркувати, кую, еш, гл. Заку
сывать между раннимъ полдникомъ и ужи
номъ. Сим. 26. Грин. I. 119. Снідала, обе
дала—раз гт\ полуднувала, підвечіркувала—
два гла, вечеряла, повечіркувала— три їла.
Ном. Л» 14324. I думка то була така,
гцоб підвечіркувать смачненько. Г. Арі.
(О. 1861. III. 110).

Підвечірок -''Підволікати.
Підвечірок; рку, м. Закуска предъ
ДідвивАти, вАго, еш, сов. в. підвйтй п ід ів ’ю, в ’єш, гл. Подвязывать, под
вязать. Перемітку чи рантух підвивають..,
поверхи черленою квітчастою фусткою, зав'язують верх тім'я у один будз. Шух. І.
132.
Дідвйдіти, дж у, диш, гл. Подсмотрѣть. ЕЗ- V. 35.
Дідвйсити. См. Л ідвиш увати.
Д ідвихн ^ти , н ^, нбш, гл. Стащить,
украсть. Ой чи не підвихнули чого з воза
москалі, що ти й приїхав, все мовчиш?
Ном. № 12825.

Дідвйшень, ш ня, м. Родъ гриба, А&агісив ргипиіиз. ЗЮЗО. І. 110.
Дідвйш уватн, шую, еш, сов. в. підвйсити, шу, сиш, гл. Повышать, повысить.
Ясь підвисив голос і замовк. Левиц. І. 228.
ПідвівАти, ваю, еш, сов. в. підвіяти,
вію, еш, гл. Подвѣвать, подвѣять. Підві
яти кого. По нар. повѣрью: .охватить вихремъ, отчего человѣкъ болѣетъ.
П ідвідник, ка, м. Подводчикъ. Про
сив поранений храниуз свого підвгдника,
щоб віз поволі. Ном. Л» 12836.
П ідвій, вію, м. Родъ болѣзни отъ вѣтра (по нар. повѣрью). Канев. у.
Підвірок, рка, и«.—Підворок. Борз. у.
Підвірш увати, шую, еш, гл. Класть
верхъ на# стогѣ. Харьк. г.
П ідвір’я, р ’я, с. Мѣсто занятое дворомъ, дворъ. Пішли вівиі по підвір'ю. Мил.
42. Колись і на моїм підвір'ї буде болото.
Ном. № 4885.
Підвіш увати, шую, еш, сов. в. п ід 
вісити, шу, сиш, гл. Вѣшать, повѣсить.
Петра засудили: Петра підвісити. Гн. 11.
235.
П ід вія вії, ж. Раст. Іііііиш шагіа^оп.
Лв. 99. См. Масло вороняче.
П ідвіяти . См. Підвію вати.
Підвладний, а, е
Подвластный.
Харьк. у.
Лідвбда, ди. ж. Подвода. Приїхав
підводами та й повибірав нею рибу. Рѵдч.
Ск. II. 173.
Підводити, джу, диш, сов. в. підвбстй, веду, дбш, гл. 1) Подводить, подвес
ти. Кобзу підвели йк дубу г поставши
під гіллею. Стор. МПр. 105. Ы н до огню
то рило підведе, то лапу коло жару пу
шить. Греб. 386. 2) Проводить, провести.
Пуди дорога до міста, дівчино?.. — Я вас
зараз підведу, ви певне, здалека. Гн. І. 90.
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3) Поднимать, поднять, приподнять. Узяв
колоду за комель, підвів проти себе як свіч
ку. Мнж. 9. Маруся підвела очиці вгору.
Кв. Вона глянула: підведіть мене, добрі
люде. МВ. І. 57. 4) При побѣлкѣ и окраскѣ цвѣтной глиной (стѣны, печи и пр.):
проводить, провести бордюръ. КоІЪ. I. 56.
Зосталося тілько жовтою глиною підвести.
Мир. Пов. II. 80. 5) Подводить, подвести,
подвергнуть чему; обмануть ожиданія.МВ.
(О. 1862. III. 68). Пропади ти лучче сам,
що нас усіх підвів. Рудч. Ск. 6)—до чбго,
на що. Подстрекать, подстрекнуть. Тут г
росказала все, до чого копитан мав ї ї під
вести. Кв. Бодай твоя мати в пеклі зго
ріла, бо що нас молоденьких на тое підве
ла. Чуб. V. 231.
Підводитися, дж уся, дишся, сов. в.
підвбстйся, д^ся, дбшея, гл. Вставать,
встать, подниматься, подняться, припод
няться. Помолись, Насте, хоч лежачи, Бо
гу, коли не здужаєш підвестись. Кв. Чоло
вік і забув про масло, що сидів на йому,
та й підвівсь. Рудч. Ск. II. 168. Та не
встану, мій миленький, не підведуся. Чуб.
V. 581. Насилу підвівся після хвороби.
ХС. VII. 457.
Підвбдний, а, ѳ. Подводный. Левиц.
Пов. 109.
Підвбзити, ж у, виш, сов. в. підвбз*
ТИ, 8^, вбш, гл. І) Подвозить, подвести.
Чою ж ти так далеко став? Підвозь ближ
че! 3) Провозить, провезти по пути. Сідай
же, я тебе підвезу. Грин. І. 71. Станьте
ви, братця, коней попасіте, мене підожді
те, з собою візьміте, до городів християн
ських підвезіте. АД. 1 .124 з ) підвезти вбза,
москаля. Поддѣть, обмануть.
Підвбэитися, зкуся, зиш ся, сов. в.
підвезтися, 8^ся, збшея, гл. Проѣзжать,
проѣхать по пути на лошади, въ экипажѣ
кого-либо. Як вони доїхали, я й прошуся,
щоб вони мене підвезли.— Сідай отам на
задньому возі: і підвезеѵхся, і кобилу панятимеш. Грин. І. 222.
П ідвоївбдій, д ія, м. Заступающій
мѣсто воеводы, помощникъ воеводы. К.
11С. 5, 75. Менг Замойського підвоїводій
приятель, кум і сват. К. ПС. 25.
П ідвоївбдський, а, ѳ. Принадлежащій
помощнику воеводы. Увіходе Ст. Хмелецький з підвоїводським почтом. К. 1ІС. 33.
ПІДВОЛІКАТИ, КАю, еш, сов. в. підволоктй, лоч^, чбш, гл. 1) Подтаскивать,
подтащить, подволочь. 2) Ніг не підволочб.
Не въ состояніи идти.
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Підволоджувати—Підгірок.

Підволбджувати, джую, сш, сов. в.
нідволбдити, джу, диш, гл. Смачивать,
смочить, увлажить. Шѵх. I. 253.
Підвблок, лока, м. 1) Родъ рогатины,
на которой перевозять плугъ. Чуб. VII.
399. 2) Жердь, которую нодкладываютъ
подъ возъ въ томъ* слѵчаѣ, если въ немъ
сломается ось или колесо. Полт. у. Слов.
Д. Эварн.
Підволокти. См. П ідволікати.
Підворотень, тня, .и. Сортъ горшка,
вышиною отъ 5 до 7 вершковъ. Вас. 181.
Підворотнйй, ного, м. Сортъ горшка,
вышиною отъ З 1/* до 5 вершковъ. Вас.
181.
ПідворотнйДнйти, с.?)=П ідворотѳнь.
Вас. 181.
П ідвісн и й , а, ѳ — хлопець. Юноша.
Ще бувши чурою, підвусним хлопцем. К.
Бай. 98.
П ід в ’язйти, ся. См. П ідвязувати, ся.
П ідв'язка, ки, ж. Подвязка. Хоч го
лий, та в підв'язках. Ном. Л» 5071.
П ідв’йзувати, эую, еш, сов. в. п ід 
в'язати , ж^, жеш, гл. Подвязывать, под
вязать. Уже ж мені та докучило сю біду
бідувати, ой підв'язавша та червоні са
п'янці, до моря мандрувати. Чуб. V. 938.
Який же мені до цієї спідниць попередник
підв'язати? Черниг. у. На здобатки, під
в'язавши литки. Ном. Л» 10522.
П ід в’йзуватися, зуюся, ешся, сов. в.
підв’язатися, ж ^ся, жешся, гл. Подвя
зываться, подвязаться, опоясаться. Як пи
саря не любить, писарь буде паном, обу
ешься в личаки, підв'яжеться валом. Чуб.
V. 1179.
П ід в ’язь, зі, ж. У плотпиковъ: мѣсто,
гдѣ балка запускается въ столбъ, с л у ж а 
щей ей поддержкой. Умап. и Гаіісии. у.у.
Підгййстер, тра, .я.=П ідгѳйстер.
Підганйти, нйю, еш, сов. в. п ід іг
нати, піджѳи^; нёш, гг. Поігонягь, по
догнать, нон)кать; торопить. Х то везе,
того й підганяють. Ном. Л» 10338. Сестра
все його підганяє, щоб швидіе йшов. Рудч.
Ск. І. 126.
П ідганйтися, нйюся, ешся, сов. в.
п ід ігн а т и с я , підж енися, нбш ея, гл.
1) Под гопяться, подогпаться, понукаться.
2) — вгору. ІІодростать, иодрости. Там
цвіли кіітки, підганялася вюру трава, го
това під косу. Левиц. І. 373.
Підгйрбати, баю, еш, и . Подтапты
вать, подтоптать, подбить нодъ поги. Дав
Бої хлости, що всі кости поламав і роги

і самого духа злою підгарбав під ноги. Кг*
1882. IV. 170.
Підгйс, су, м. Соль, которую виби
рають изъ солеваренной сковороды послі
того, какъ уже погасять огопь. Вх. Зіі. 49
П ідгатйти. См. П ідгачувати.
П ідгйчувати, чую, еш, сов. в иідгатйтя, чу, тиш, гл. Поправлять, попра
вить, починить запруду. Пеняли дорош
підшчували греблі. Стор. МПр. 72, 75.
Підгёйстѳр, тра, м. Часть воза: кріцкая жердь, одинъ копецъ которой прикрі.плеиъ къ нижнему концу шворня, а дру
гой къ задней оси; опъ охраняетъ шво
рень отъ поломки. Чуб. VII. 402.
Дідгбйстра, ри у ОіС = Підгейстер.
При луц. у.
Підгбрсть, ти, ж .= П ід гѳ й стѳ р р\ рі
Чи. 249.
Підгбрстя, тя, с. = Підгейстер. АД.
II. 27.
Підгйбати, баю, еш. и . Стащить. В ін
у дядыш тдгибав кожух. Харьк. у.
П ідгилйти. См. П ідгилю вати.
П ідгильнйй, нбго, м. Мальчпкъ, ко
торый при игрі въ мячъ подбрасываем,
послѣдиій для удобнаго удара по не.мь
палкой. КС. 1887. VI. 459.
П ідгилю вати, люю, еш, сов. в. під
гилйти, лю, лиш, гл. Подбрасывать, іичброенть мячъ для удара палкою (гйлкою).
КС. 1887. VI. 459.
Підгин&ти, н&ю, еш, сов. в. п ід ігн а
ти, н^, неш, гл. Подгибать, подогн\ гь,
подбирать, подобрать. Білий сніжок випа
дає, бур гак ноги підгинає. Чуб. V. 472.
А я поли підгинаю сідати на лаві. Гої.
IV. 450. 2) —хвіст. Трусить, робіть.
П ідгинйтися, нйюся, ешся, сов. в.
п ідігн ати ся, гн ^ся, нѳшся, гл. Подги
баться, подогнуться. Ой пінду я у луг по
кагану... дії пі йду я підгинаючись, да пі йду
я підстяіоч/ѵь, щоб мені віття не підго
лити. МУЕ. III. 162.
Підгін, гону, м. На підгін поїхати
чумакам. ИоЬхать на встрЬчу сь новыми
волами для замЬиы утоміеішыхъ.
Підгір, гору, лг.= П ідгір’я. Турки а
татари підгір узяїи. АД. І. 33.
П ідгірля, л я , с. = П ідгорля. Рудг*Чп. 250. е
_
П ідгірній, я, є. Подгорный, н а х о д л щійся, живущій у горы. К. Кр. 37. Вийди,
вийди, мала, з хати, ти, дівчино підгірняя. Ни.#
Підгірок, рка, м. Склопъ горы. Ой

Підгір’я —Підгрібати.
на юрі, на підгірку сидів голуб з голубкою.
Мет. 25ѵ
П ідгір’я, р 'я , с. Подгорье, мѣстность
у подошвы горы. Чуб. III. 431. К. МХ.
31. На луках був сінокос аж до юри, а
підгір'я орали під хлібі на горі була то
лока. Павлогр. у.
{
Підгірйнйн, на, м. Житель підгір’я.
Желех.
Підглбдіти, джу, диш, гл .= П ід гл ядіти.
П ідглбжувати, жую, еш, гл. = Дід*
глядатй.
Підглибйти. См. П ідгли бл ятв.
П ідглиблйти, лйю, еш, сов. в. під*
глибйти, блю, бйш, гл. Углублять, углу
бить борозду. Богод. у.
ПідглУхий, а, е. Глуховатый. Підглухим і німим здавався. Мкр. Г. 10.
Дідглядйти, дйю, еш, сов. в. підглйдіти, джу, диш, гл. Подсматривать, подсмотрѣть. От баба вибіра пиріжки та на
столі клйдві щоб прохолонули, а лисичка
підгляділа та за пиріг. Рудч. Ск. II. 6.
Все ходив за ним та підглядав. Драг. 42.
П ідглйдник, ка, м. Соглядатай. Післали підглядників. Є в. Л. XX. 20.
Підгноїти. См. Підгноювати.
Підгноювати, нбюю, еш, сов. в. підгно
їти, ною, їш, гл. Унаваживать, унавозить.
Підгодйти. См. Підгожати.
Підгодовувати, вую, еш, сов. в. під
годувати, дУю, еш, гл. Подкармливать,
лодкормигь. Грин. III. 365. Ой матінко•
лебідочко! Підгодуй нас хоть тріигечки,
підгодуй нас, попаруй нас. Нп.
Підгодовуватися, вуюся, ешся, сов в.
лідгодувйтися, дУюся, ешся, гл. Подкар
мливаться, подкормиться.
Лідгож&ти, н^ю , еш, сов. в. підгодйт и > жу, диш, гл. Подряжать, подрядить.
Жиди підюжаютъ жито возити до Київа.
П ідголити, ся. См. Підголю вати, ся.
Підголювати, люю, еш, сов. в. підголйти, лю, лиш, гл. Подбривать, под
брить. Підголювати чуб. Сим. 150.
Підгблюватися, лююся, ешся, сов. в.
підголйтися, люса, лишся, гл. Подбри
ваться, подбриться. Грин. III. 499. Пішов
підголився, сідла коня вороною та їде же
нитись. Чуб. V. 459.
Підгбнити, ню, ниш, сов. в. підігнйти , жену, нбш, гл. 1) Подгонять, подо
гнать. Пгдігнав воли до воріт, аж вони
стали, не хочуть іти. Харьк. у. 2) Под
гонять, подогнать, торопить, поторопить.

А ну піджени вороного, а то йде як нежи
вий. Зміев. у. Та ну бо неси швидче!-.—
Чого ти мене підюниш? Харьк. 3) Подби
вать, подбить. Підюнити клинем. Шух. І.
177.
Підгбрілка, ки, ж. Пт. Апаз Іегіпа.
Вх. Пч. II. 8.
Ш дгбрлияа, ни, ж .—П ідгорля 1. Вх.
Лем. 449.
Підгбрлиця, ці, ж. 1 )= П ід го р л я 2.
КоІЬ. 1. 67. 2 )= П т. горлач. Вх. Пч. II. 9.
Підгбрля, л я , с. 1) Подгрудокъ у рогатаго скота. Вх. Лем. 449. 2) Нижняя
горизонтальная часть ярма. Чуб. VII. 405.
Під горниця, ці, ж. 1)= П ід го р л и ц я
1 .= П ід го р л я 2. 2) Часть вбрші (бтіра з
прутя): мѣсто, куда проплываетъ рыба,
пройдя входное отверствіе (гбрло). Шух.
I. 226.
Підгорнути, ся. См. Підгортати, ся.
Підгорбддя, дя, с.= П ідгородня.
Підгорбдня, ні, ж. Подгородное село,
пригородъ.
Підгородйнин, на, м. Подгородній жи
тель. Новомоск. у. (Залюб.).
Підгброчка, ки, ж. Небольшая возвы
шенность у подошвы горы. Видно гору,
видно підюрочку. Чуб. IV. 533.
Підгорт&ти, тйю, еш, сов. в. підгор
нути, ну, нѳш, и . 1) Подворачивать, под
вернуть, подгинать. Сядь, Грицю, коло ме
не, ще й ніжечки підгорни. Чуб. V. 56.
2) Подгребать, подгресть. Підгорни ще жа
р у до горщика. Окучивать, окучить растеніе. Підгортають городовину сапою. Шух.
I. 164. Въ кобз, думѣ о бѣгущемъ, кото
рый какъ бы подгребаетъ себѣ подъ ноги
землю: Брат піший піхотинець за кінни
ми біжитъ-підбігае, чорний Ножар під білі
ноги підгортав. АД. І. 114. 3)— під кбго.
Подчинять, подчинить чьей власти, поко
рить. Під себе ми своїх сусід не підюртали. К. Дз. 17. Спліндрувати ввесь Крим
та й підгорнути під короля. К. ДН. 221.
Підгортатися, тйюся, ешся, сов. в.
підгорнутися, нУся, не шея, гл. 1) Под
ворачиваться, подвернуться, подгибаться,
подогнуться. 2) Хитро подходить, подойти,
подольститься. Вони (жінки) так г знають,
коли проссати об чім своїх чоловіків, то
так підгорнуться, підлижуться, що й справ
ді повіриш. Рудч. Ск. II. 175.
П ідготувати, тую, еш, гл. Подгото
вить.
Лідгрѳбтй. См. П ідгрібати.
Лідгріб&ти, б&ю, еш, сов. в. підгреб-
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11ідгрязитп— Піддовбувати.

тй, б?, ббш, гл. Подгребать, подгресть.
Ой Івченко молодий василечки підкосив,
а їськівна молода василечки підгребла. Грип.
III. 231.
П ідгрязйти, зйть, гл. безл. Сдѣлаться
грязпо. Н а дворі підгрязило, не дуже добре
'їхати. Канев. у.
П ідг?кувати , кую, еш, гл. Покрики
вать въ добавлеиіе къ крику, пї.иію и пр.
Хлопці підіукували, приказувала й приспі
вували. Левиц. І. 10. Колісник підіукував...
кумі. Мир. Нов. II. 00.
П ідголю вати, люю, еш, сов. в. п ід 
гу л я т и , ляю , еш, гл. І) Преимущ, въ
-сов. в. Подкутить. Підгуляв, що й з попи
тів збився. Ном. № 11751. Тепера він під■гуляв, на, упокої почивав, на похмілля зне
магав. АД. І. 210. 2 )—молоду. Свадебный
обычай въ Ворз. у.: послѣ возвраідейія въ
понедѣльникъ новобрачных^» изъ церкви,
пхъ сажаютъ за столъ и предлагают!» на
мазанную медомъ булку: дважды обманываютъ, только ділал вндт», что даютъ, а
въ третій разъ отдаютъ. Грин. III. 448.
ПіддавЙти, даю, бш, сов. в. піддйти,
дйм, даси, гл. Помогать, помочь припод
нять тяжесть. Мнж. 127.
П іддаватися, даюся, бшея, сов. в.
п ід д й т и с я , дймся, дасися, и . Поддаваться, поддаться. А я тій журбі та й не
піддаюся. ІІн.
Піддйнець, нця, м. 1) Подданный.
Всі його підданці носили латані галанці,
дивившись на свого гіаря. Котл. Ен. IV, 14.
2 ) Крі і н о с т н о й . Панські підданці.
П ідданий, а, е. 1)=Підданець 1. 2)= .
Підданець 2. Три пани, два отамани, а
одсн підданий. Пом. Л? 1174. Сухомлинською пана підданий. МВ. І. 41.
Піддйнка, ки,.ж . І) Подданная, 2) ТСрѣностная. Ум. Підданочка. Ой пане, гтночку, ведем- тобі піддапочку. Мет. 235.
Підданство, ва, с. І) Поддапство.
2) Состояніе въ крѣпостной зависимости.
Шддйшок, шка, м. ІІавѣсъ надъ вы
ходной изъ дома дверью, падъ крыльцомъ.
Ум. Піддашечок. Гол. III. 294. Коли б мені
т ії малярі,— вималювала б милою собі...
вималювала б на піддашечку, щоб дивитися
як на пташечку. Мет. 52.
Ліддйшшя, ш я, с.= П іддаш ок. Гол.
IV. 353. Шух. І. 105, Д87„ Гучно, гучно
у світлиці батьки розмовляють; любо їх
сини Настусю в піддашші вітають. К.
Досв. 00.
Ш ддбржати. См. П іддерж увати.

Діддбрж увати, жую, еш, сов. в. піддбржати, ж у, жйш, гл. Поддерживать, под
держать. Безсильного піддержав. К. Іов. 55.
Піддбрти. См. П іддирати.
П іддж йгувати, гую, еш, гл. Подстре
кать.
П іддивйтися. См. П ідди влятися.
П іддивлйтися, лйю ся, ешся, СОВ. В.
піддивйтися, влюся, виш ся, гл. Подсма
тривать, подсмотрѣть. Пішли під вікно
піддивляться— як вона буде робить. Рудч.
Ск. II. 101.
П ідднмка, ки, ж. ІІазвапіе мелкихт»
луковицъ, сохраняющихся зимою въ избѣ
въ мѣшечкѣ за свблономъ или падъ печыо,
а весной высаживаемыхъ; также названій
и выросшаго нзъ нихъ лука. Вас. 203.
Цибуля піддимка - засушка. Гршг. II. 21.
Зелена піддимка розрослася. Левиц. I. 28.
Піддймок, мка, ль Все копченое.
Виппиц. у.
П іддирання, п я, с. 1) Разореніе птичьихъ піѣздъ. Через те піддирання йому й
лихо сталося: поліз сороку піддирати, гі лка
вломилап., а він додолу. Харьк. 2) Вишімаеіе изъ ульевъ сотовъ.
Діддирйти, рйю, єш, сов. в. піддбрти.
дер?, рбш, гг. 1) Оббирать, обобрать, ра
зорить птичье гнѣздо. ЗОЮР. І. 231.
2) Враті», взять соты изъ ульевъ. (Вед
мідь) забув і бджоли піддирать. Котл. Ен.
Діддівбча, чої, оіс. Дѣвочка подросток^,
лѣтъ 1 4 - 1 5 . КС. 1883. XII. 608.
Піддобрйти, ся. См. Піддобрювати, ся.
Піддббрювати, рюю, еш и піддобряти, ряю, еш, сов. в. піддббрити, рю,
рйш, гл. 1) Сдабривать, сдобрить, под
правлять, подправить. Всяьу гушір иіддобряла мов медком словами. Мьр. ІЇ. 22.
2) Задабривать, задобрить. Піп був піддобрений, пю й звінчав, хоч літа й не
вийшли дівчині. Волч. у.
Піддобрюватися, рююся, ешся п піддобрйтися, ряю ся, ешся, сов. в. піддо
бритися, рюся, рйшея, гл. Заискивать,
заискать раоноложенія. Рудч. Ск. II. 91.
Воно пак добре ближче оісипш, частіше до
батька ходити, піддобрюватись, підлещу
ватись. Левиц. Пов. 82. Все дума: як би
то піддобриться під пана. Г.-Арт. (О. 1801.
III. 811.
Піддовбйти, піддовбтй. См. Піддов
бувати.
Піддовбувати, бую, еш, сов. в. п ід
довбати, б&ю, еш и піддовбтй, б?, ббш,
гл. Поддалбливать, поддолбить, подковырять.

Л іддражити —Підзорити.
Д іддраж й ти , ж у, жиш , гл.—Діддро-

-дати. В ін мене піддражив, то я й зробив
так, а без його я б на таке діло не пішов. Новомоск. у. Залюб.
Д іддрочйти. См. Д іддр оч ув ати .
Діддрбчка, ки, ж. ІІодзадориваніе.
Ліддрочку дати. Подзадорить.
Д іддрбчувати , чую , еш, сов. в. п ід дрочйти, чУ, чиш, гл. Подзадоривать, под
задорить. Сим. 213. (Він) піддрочує това
риство на пустощі. Мир. ХРВ. 360.
ПіддрУжба, би, ле. = Д іддруж ий.
Федьк. О. 1861. IV. 35.
ПіддрУжжя, ж я, м. = Д іддруж ий.
Дружко і пгддружжє увійдуть у хат у,
Мет. 188.
Д ід д р уж и й , ж ого, ле. На свадьбѣ помоїцникь дружка. КС. 1883. II. 380. Маркев. 129. Поперев'язували дружка і піддружого рушниками довгими. Кв.
ДіддрУжка, ки, ж. Помощница друж
ин. О. 1862. IV. 2, 35.
Діддубень, бия, ле. Родъ грибовъ,
Воіеіиз саіориз. Анн. 66.
Д іддубовик, ка, м. Раст. ВоІеПіз
расЬуриз Рг. ЗЮЗО. І. 114.
ДіддУбок, бка, л«.=Піддубень. Чуб.
V. 1183.
ДіддувАти, вАю, еш, сов. в. піддати,
дУю, еш, гл. Поддувать, поддуть. Шух. І.
284. ^
ПіддУлька, ки, а/с.Одинъ изъ садовьтхъ
■сортовъ груши. ЗЮЗО. I. 133.
ПіддУжати. См. Л іддуж увати.
П іддУ ж увати, ж ую , еш, сов. в. п ід 
дуж ати , жаю, еш, гл. Выздоравливать,
нѣсколько выздоровѣть. Тоді вже я почала
піддужувати, а до тою була така хвора,
що і не підводилася з ліжка. Верхнеднѣпр. у.
П іддурити. См. Д іддурю вати.
Піддурю вання, н я, с. Обманъ, обманываніе, надувательство.
ПіддУрювати, рюю, еш, сов. в. п ід 
дурити, рю, риш, гл. Обманывать, обма
нуть, надувать, надуть. Дивиться—нема
нічого: о, піддурили бісова сини. Рудч. Ск.
І* 71. Я к кликали нас вилець вити, то
казали мед-вино пити..., а вони нас підду
рили та водою напоїли. Мет. 133.
П іддй ч и й , чого, ле. Помощникъ дьячка.
Зараз по нашого о. Петра та по дяка й
піддячого посилай. Г. Барв. 466. Наш під
дячий любить борщ гарячий, а юлодний
їсть і холодний. Ном. № 12142.
ПіджАрити. См. Піджарювати.
ПіджАрювати, рюю, еш, сов в. під-
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ж&рити, рю, риш, гл. 1) Подогрѣвать,
подогрѣть. 2) Поджаривать, поджарить.
Піджйва, ви, ж. Подкрѣпленіе (пи
щей). Левч. 107.
ПідживАти, вАю, еш, сов. в. підж ити,
ж иву, вбш, гл. 1) Оправляться, оправить
ся, окрѣинуть. 2) Поправлять, поправить
свои обстоятельства, разживаться, разжить
ся, Піджив наш Лейба: во/се й корівка в
його і конячок пара. О 1861. IX. 74.
ПідживАтися, вАюся, ешся, сов. в.
підж итися, вуся, вбшея, гл.—П ідж ива
ти, підж ити 2. Після пожежі трохи
піджився.
Піджбга, ги, ж. 1) —П ідпал. Без піджоги і вогонь не горить. Ном. № 3298.
2) Подстрекательство. Як би не було піджоги, то я з батьком жив би добре. Рк.
Левиц. Товаришки потішають та, піджоги
дають. Св. Л. 94.
Піджбд, ду, ж. Поджиданіе, ожиданіе.
МВ. II. 120.
ПідзАмча, ча, с. Мѣстность передъ
замкомъ. Св. Л. 214.
ПідзамчАнин, на, ле. Житель мѣст*
ности передъ замкомъ. Не встоять зам
кові і підзамчане. К. ПС- 102.
ПідзанчАнка, ки, ж. Жительница
мѣстности передъ замкомъ. Шдзамчанкимолодииі. К. ІІС. 79.
ПідзамчАнський, а, ѳ. Находящійся
въ мѣстности передъ замкомъ. Підзамчанські хати. К. ЦН. 174
Підзѳмблля, л я, с Подземелье. Вий
шли з того підземелля. Св. Л. 35.
Підземельний, а, е —Підземний. Під
земельне царство. Мнж. 44. У підземельній
шахті. О. 1861. XI. 100.
Підзёмний, а, ѳ. Подземный. Освічуєш
підземні глибокости. К. Іов. 59. Загоютгв
якийсь підземний глас. Греб. 373.
ДідзивАти, вАю, еш, сов. в. підізвАти,
зву, вѳш, гл. Подзывать, подозвать. Геть
ман Серп'яга козаків до себе підзиває. Макс.
ПідзирАти, рАю, еш, сов. в. підзнрити, рю, риш, гл. 1) Подсматривать, подсмотрѣть. Деякі підзирали за шалопутами,
то кажуть, що вони скачуть. Новомоск. у.
От він заховавсь десь і підзирає: хто буде
хазяйнувать. Грин. І. 197. 2) Только сов.
в. ? = Підзорити 2.
Підзор, ру, ле. Подозрѣніе. Закр.
Підзорити, ріб, рйш, іл. 1) Замѣтить.
Я її не підзорила, не мозку сказати, щоб
вона любиш хлопців. Верхееднѣпр. }.
2) Сглазить 7 Ой немає, дідусеньку, та

а об

Підзорний— Підкапок.

вже і не буде: як вигнана за ворота (кур
чата), підзорили люде. Нп.
Підзорний, а, е. Подозрительный. Закр.
Підібгйти, гйю, еш, гл. Поджать. Летів крячок на той бочок, ніжки підобгав•
ши. Мет. 58.
Підібг&тися, гбюся, ешся, гл. Под
жаться; подвергнуться. Довгий хвіст од
сукні підобіався. Левиц. Пов. 208.
Підібрати, ся. См. Підбірати, ся.
Підігнйти, ся. См. П ідганяти, ся.
П ідігнути, ся. См. Підгинати, ся.
Підігрів&ти, вйю, еш, сов. в. п ідігрі
ти, грію, еш, гл. Цодогрѣвать, нодогрѣть.
(Страву) мусили підогрівать. Котл. Ен.
Підіждйти, ждУ, деш, гл. Подождать
Підійм&ти, мйю, еш, сов. в. п ід ій н я
ти, дійму, мѳш, гл. 1—3= П ід н ім ати ,
п ід н яти 1—3. Угору руки підіймали, кай
данами забрязчали. АД. І. Підійняла китаечку та й заголосила. Чуб. У. 375.
4)=Піднімати, підняти 4. Таких людей пі
діймати наукою до моральної і соціяльної
рівности з собою. К. ХП. 9. 5 ) = Піднімати,
підняти 5. 6)=Піднімати, підняти 6. К. МВ.
X. 5. 7) На глузи, на сміх підіймати. Насмѣхаться, осмѣивать, подымать на смѣхъ.
Отак мене на глузи підіймають. Г. Барв.
367. Стали вдовиченків на сміх підіймати.
Мет. 346. 8) — піднебёння. Объ опухоли
миндалевидвыхъ железъ говорять въ селѣ,
что это піднебёння опало, почему его долж
но підійняти, надавливая снизу пальцемъ и
пр Мнж. 158.
П ідійматися, м&юся, ешся, сов. в.
підійнйтися, діймися, мешея, гл.=П ідніматися, піднятися. Дим, до неба підій
мавсь. Шевч. Скільки ви запорали поля то
рік?— Вісім десятин толоки та вісім на
зяб на овес.— А я підіймаюсь по дев'яти
запорати. Г. Барв. 306
П ідійняти, ся. См. П ідіймати, ся.
П ідійтй. См. Підходити.
Д іділлЯ ти, ллю, ллєш, гл.= П ідлити.
Піділляла руточку дрібними слізоньками.
Грин. III. 524.
Підіпёрти, прУ, реш, гл.=П ідперти.
П ідш лечка, ки, ж. Подоплека.
П ідіплёчувати, чую, еш, гл. Подши
вать підіплечку.
П ідіпхнути. См. П ідпихати.
Дідірвйти, ся. См. Підривати, ся.
, П ідісковий, а, е. Относящейся къ підіску. Підіскове долотб. Долото, которымъ
дѣлають желобъ въ оси, чтобы вставить
підісон. Черк. у .-за л ізо . Желѣзо рѣзкое

толстое, употребляемое для підіснів. Вас
198.
I. П ідіслати. См. П ідсилати.
II. П ідіслати, ся. См. П ідстилати, ся*
Підісок, ска, м. Пластинка желѣза
подъ нижней частью деревянной оси. Чуб.
VII. 402., Рудч. Чп. 249.
П ідіткн ути , ся. См. П ідтикати, ся.
П ідітнути, нУ, нѳш, гл .= П ід тяти .
П ідітнутися, нУся, нѳшся, гл.= П ідтятися. Ніжки їй підітнулись— упала.
МВ. І. 76.
ПідіцькнУти, кнУ, нѳш, гл. Подбить?
подстрѣлить? Ген перед шведами своїми
Карл із носилок виглядав... Не залюбив не
біжчик кулі, його що вранці підоцькнули.
Греб. 353.
П ід’їд&ти, дйю, еш, сов. в. п ід ’їсти,
їм, їси, гл. 1) Подъѣдать, подъѣсть. Вода
сосну підмиває, юрносталь корінь під'їдає.
Чуб. V. 318. 2) Иодкрѣпляться, подкрѣпиться пищей, закусить. Як не під'їси,
то й святих продаси. Ном. № 12110. Ку
пи мені що під'їсти. Чуб. У. 577. 3) Поддѣвать, поддѣть. Заможнъою чоловіка пш
иноді й под'їсть карбованців на кілька і
сам же зараз викаже. О. 1862. І. 30
ПідЧдѳнь, дн я, м. Насѣкомое, подъѣдающее коренья у растеній: медвѣдка.
Лохв. у.
П ід ’їздити, джу, дйш, сов. в. п ід’ї 
хати, Іду, дѳш, гл. Подъѣзжать, подъѣхать. Під'їхав до вогню, дивиться,—ле
жить змій. Рудч. Ск. І. 109. 2) Подда
вать, поддѣть. Під'їхали нас братчики
так, що тілько ушима, стрепенули. К.
ЧР. 360. Хто кою обдурив, під'їхав, під
сів. Мир. Нов. II. 55.
Л ід ’їзжйти, ж&ю, еш, гл.==Під'їздити.
Чуб. У. ?399.
П ід ’їсти. См. П ід’їдати.
П ід’їхати . См. П ід’їздити.
Підк&джувати, джую, еш, сов. в. під
кадити, джу, диш, гл. Подкаживать, под
кадить, подкурить.
П ідказати. См. П ідказувати.
П ідказуванн я, ня, с. Подсказываніе.
П ідказувати, зую, еш, сов. в. підказ&ти, жу, жѳш, гл. Подсказывать, под
сказать.
Підкаменець, нця, м. Пт. 8ахісо1а.
Вх. Пч. II. 14.
П ідканцелярист, та, м. Подканцеляристъ, приказной служитель. Підканцеля
рист із схуда. Котл. НП. 350.
Лідк&пок, пка, м. Монашеская ками-

Підкапостити— Підкова.
лавка. КС. 1883. III. 676. Чернець... стояв
у підкапку. О. 1861. X. 23. 2)=О чіпон.
Додають молодій пгдкапок; вона його тричи
кидав до порога, а тоді т аш надівають
т голову. Грин. III. 548.
Лідк&постити, щу, стиш, гл. Подга
дить, повредить тайкомъ.
Підкасатися, с&юся, ешся, іл. 1) За
сучить рукава. 2) Подобрать платье, полы
платья. Гол. Од. 28.
Підк&т, ту, м. Вырѣзка ниже широ
кой части прядильнаго гребня. Сумск. у.
П ідкидання, ня, с Цодбрасываніе,
подкидываніе.
ПІДКИДАТИ, Д&Ю, еш, СОВ. в. ПІДЕЙнути, ну, нѳш, гл. 1) Подбрасывать, под
бросить вверхъ. Хто вище підкине оцю
булаву, то того буде озеро. Рудч. Ск. І.
61. 2) Подбрасывать, подбросить; подло
жить, подкинуть; прибавить. Підкинув його
під припічок. Грин. І. 152. Дитину під
кинути• кому Пішов підкинуть волам сіна.
Шевч. Був у їх стожок сіна, то чоловік
підкине, то воно й ззість. Рудч. Ск. І. 39.
А підкинь у грубу ще дров. 3) Придѣлывать, придѣлать что-либо. Підкинути нову
вісь. Підкинути підметки.
Підкид&тися, д&юся, ешся, сов. в.
підкинутися, н^ся, нешся, гл. 1) Под
брасываться, подброситься, подкидываться,
подвинуться вверхъ Так його трусить,
так трусить пропасниця,— аж угору чо
ловік підкидається, не влежить. Харьк. О
рыбѣ, выбрасывающейся на поверхность
воды: Сьогодні багато риби підкидається,—
он ба, яка здорова зараз підкинулась. Харьк.
2) Тольк несов. в. Заниматься подбрасываніемъ. Вишеньками забавлятися, яблуч
ками підгтдатися. Чуб III. 292 3) Под
брасываться, подкидываться, подкинуться.
Тричи на день у нас волам сіно підкидаєть
ся. 4) О болѣзни, преимущ. о сыпяхъ,
язвахъ: прикидываться, прикинуться, при
стать. Підкинулось дике мнясо. Підкинулось бешиха. Зміев. у.
П ідкйдач, ча, м Подбрасыватель.
Підкидний, &, 6. Подкидной, незакон
ный ? — дурень См. Дурень.
Підкидч&та, ч&т, с , мн. Маленькіе са
дочки, которыя при перевозкѣ дерева под
ставляются подъ тотъ его конецъ, кото
рый виситъ съ болыпихъ саней. Волч. у.
П ід к й д ь о к , д ь к а , м. Подкидышъ,
Желех.
Підкинути, ся. См. П ідкидати, ся.
П ідківка, ки. не. Подкова на обуви
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У жидівки чорні брівки, високі підківки.
Макс. Ум. Підківонька, підківочка. З ким
стояла, говорила,—пгдківоньки знати. Чуб.
III. 112. г
П ідкісник, ка, лі. Лента, вплетенная
въ косу. О. 1861 XI. 28. Ум. Підкісни*
чок. Мет. 199.
Підклйд, ду, м. 1) Подстилка. Одокія
положила сестру на підклад. Федьй. 2) IIотникъ, подкладываемый подъ сѣдло. Шух.
І. 78 Вх. Зн. 61. 3) Родъ рыболовнаго
сака, растянутаго на 4 угла. Части: саківно—:сѣть, душ двѣ палки накрестъ,
растягивающія сѣть, держак—древко. Шух.
І. 228.
Підклад&ння, ня, с. Подкладываніе.
П ідкладати, д&ю, еш, сов. в. п ід 
класти, клад^, дбш, гл. 1) Подкладывать,
подложить. А підклала білу ручку під го
ловочку свою. Чуб- У. 433. 2) Подклады
вать, подложить еще. Буде сіна підклада
ти, буде вівса підсипати, водицею напу
вати. Чуб. У. 942. 3)—руки кому, під кого.
Помогать, помочь кому съ усердіемъ. Не
туди він дивиться, щоб нам руки підкла
дати, а щоб нас у лабетах своїх держа
ти. Г. Барв. 500.
Підклад&ч, ча, м. Бревнышко, подкладываемое подъ лодку при ея вытягиваніш (Стрижевск).
П ідкладка, ки, ж. 1) Предметъ, слу
жащей для подкладыванія подъ что-нибудь.
Од хвіртки до іанку й до комори лежали
по землі стежкою,, збиті докупи, дві дош
ки на підкладках з колодочок. Левиц. Пов.
20. 2) Подкладка (одежды). 3) Подошва
башмака. Вх. Зн. 49.
Підкл&сти. См. П ідкладати.
Підклик&ти, к&ю, еш, сов. в. п ід 
кли кати, чу, чеш, гл. Подзывать, подо
звать. Мужик його підкликав, за чубика
посмикав. Нп.
П ідклонйти, ся. См. П ідклоняти, ся.
Підклонйти, нйю, еш, сов. в. підкло
нйти, ню, ниш, гл.= П ідхи ляти , п ідхи
лити.
П ідклонйтися, нйюся, ешся, сов. в.
підклонйтися, нюся, нишея, гл.—П ідхи
лятися, підхилитися. Підклонилися латиненій ляхві. К- Дз. 114.
Підкбва, ви, ж. І) Подкова. Пакінь
підкований: хазяїн на зіму підкував та й
забув вирвати підкови. Рудч. Ск. II. 17.
Туди тебе зашлють, де волам роги прав
лять, а кіз кують підковами. Ном. 2) Желѣзная подбивка на верхней части ярма
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Підковзнутися ■Підкріплятися.

(чашовині). Рудч. Чн. 250. Ум. Підківка,
лідківонька, підківочка.
П ідковзнутися, нУся, нбшся, гл.
Поскользнуться.
П ідкбвувати, вую, еш, сов. в. підкув&ти, кую, бш, гл. Подковывать, подко
вать. Підкую, Юрку, вороною коника. Мет.
181.
Підкозббель, бля, м. Зоол. СоЬііі8 ХаеПіа. Вх. Уг. 259.
Підкбл, лу, м. Дѣйствіе отъ гл. підколбти. Харьк.
П ідколінниці, ниць, ж. мн. Родъ
шерстяныхъ чулковъ. Вх. Зн. 49. Желех.
Підколбдник, ка, м. = Підколодь.
Ш ух.,І. 237.
Підколодь, ді, ою. Часть поколодви.
Піух. І. 237.
Підколос, са, лс.=П ідпалок. Вх, Уг.
259.
Підколбти. См. П ідколю вати.
П ідколотити. См. П ідколочувати.
П ідколбчувати, чую, еш, сов. в. п ід 
колотити, чу, тиш, гл. Подмѣшивать,
подмѣшать въ жидкость.
Підкблювати, люю, еш, сов. в. п ід 
колбти, лю, лѳш, гл.— ногу. Укалывать,
уколоть, вогнать занозу. Оце бігла пш
так терниною ногу підколола. Очерет но
ги підколює. ЗОЮР. II. 26
Підкоморій, рія, лг. ІІодкоморій, при
дворный сановникъ (въ старой Польшѣ).
Підкомбрство, ва, с. Должность подкоморія. Дала йому унія підкоморство. К.
ПС. 83.
Підкоп&ти, ся. См. П ідкопувати, ся.
Підкопит&н, на, м. Штабсъ-капитанъ.
Левиц. Пов. 289.
П ідкбпування, ня, с. Подкапываніе.
П ідкопувати, пую, еш, сов. в. підко
пати, пйю, еш, гл. 1) Подкапывать, под
копать. Ось підкопує, мовляли, під ним
землю зрада. К Пса л. 23. 2)—когб. Под
капываться, подкопаться подъ кого, вре
дить, повредить кому. Свої своїх підкопу
вали г чужому під ноги підверууьали. О.
1862. III 25.
П ідкбпуватися, пуюся, ешся, сов. в.
підкопйтися, пйюся, ешся, гл. Подкапы
ваться, подкопаться. На улицю не піду г
дома не всижу; хиба піду підкопаюсь до
дівчини в хижу. Мет. 116.
Підкормйти, ся. См. Підкормлю вати , ся.
Підкбрмлю вати, люю, еш, сов. в.

підкормйти, млю, миш, гл. Подкармли
вать, подкормить.
Підкбрмлю ватися, лююся, ешся, сов.
в. підкормйтися, мл юс я, мишся, гл. Под
кармливаться, подкормиться, подкрѣпить
силы ѣдой. Під кормилась трохи тим, гцо
позоставалось од хлопиів да дівчат. Рудч
Ск. II. 158.
П ідкоротити. См. П ідкорочувати.
Підкорбчувати, чую, еш, сов. в. підкоротйти, чу, тиш, гл. Укорачивать, уко
ротить. Вражі кравці не вгодили і каптан
підкоротили. Мет. 114.
Підкосити. См. П ідкош увати.
П ідкотити, ся. См. П ідкочувати , ся.
П ідкбчувати, чую, еш, сов. в. підкотйти, чу, тиш, гл. Подкатывать, поднотить. Я колесо підкочу. Чуб. III. 70. Під
котили віз під повітку. Чуб. У. 963.
П ідкочуватися, чуюся, ешся, сов в.
підкотитися, чУся, тишся, гл. Подкаты
ваться, подкатиться.
Котиться хміль
із між города та підкотився під ворота.
Мет. 194. —77/^ Солодьки підкочувавсь жи
дівський віз і на йому сидів Антоній Яюборацьтш. Св. Л. 308.
Підкбш увати, шую, еш, сов. в. підкоейти, шу, сиш, ?г. Подкашивать, под
косить. Підкосило, як косою. Ном. № 1837.
Треба когось попросити василечки підкоси
ти. Грип. III. 231. Семен каже— підкосив
деркача— зарѣзалъ косою при косьбѣ. Греб.
402.
Підкрадбти, дйю, еш, гл. Обкрадывать
понемногу. О. 1861. IX. 76. Обідрана зо
всім! то на ліки пішло, то брали добрі
люде за якусь колись то позичку, а то й
підкрадали. К в.
П ідкрадатися, дйюся, ешся, сов. в.
підкрастися, дуся, дешся, гл. Підкрали
ся, щоб ізлякать, Шевч. 32. Він поти
хеньку туди— аж там лисичка; він під
крався, та хіп ї ї за хвіст. Рудч. Ск. II. 10.
Підкр&дьком, кя/?.=К радьком а.
Підкрйсти, ся. См. П ідкрадати, ся.
П ідкрівний, а, ѳ. Находящейся подъ
самой кровлей. Шух. I. 91.
П ідкріпйти, ся. См. П ід к ріп л яти , ся.
П ідкріплйти, лйю, еш, сои. в. п ід 
кріпйти, плю, пиш, гл. Подкрѣплять, подкрѣпить. Коли б тебе Господь підкрепив.
Г. Барв. 280.
П ідкріплйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
п ідкріпитися, плю ся, пшпея, гл. Под
крепляться, подкрѣпиться, закусить. Сідан>

Підкроїти— Підлеглість.
діду, старче божий, підкрепись вареним.
К- Д0СБ- 3?Підкроїти. См. Підкроювати.
Д ідкропйвпиця, пі, ж. Раст. Егаеагіа
соШпа. Вх. Пч. II. ЗІ.
Дідкрбювати, крбюю, еш, сов. в. п ід
кроїти, крою, кроїш, гл. Подрѣзывать,
подрѣзать (одежду). Молодиці підпоїли і
жупана підкроїли. Чуб. V. 1110.
П ідкрутити. См. П ідкручувати.
П ідкручувати, чую. еш, сов. в.
підкрутити, чУ, тиш, г.г. Подкручивать,
подкрутить Наше діло мірошницьке: під
крутив та й сів. Ном. Л; 3114
П ідкувбти См. П ідковувати.
П ідкуж ник, ка, м. Бъ снарядѣ дли
ловли рыбы, нал. перемет (см.): тотъ конедъ бивчевки, къ которому при визы ваютъ
поплавокъ. Вас. 188
П ідкуп, пу, м. ГІодкупъ. К. Бай. 68.
П ідкупити. См. П ідкуп л яти .
П ідкуплйти, лйю, еш, сов в. п ід к у 
пити, плю, пиш, гл. Подкупать, подку
пить. Підкупляти та піддурювати... на
виборах. К. Кр. 39.
П ідкурити, ся. См. П ідкурю вати, ся.
П ідкурювати, рюю, сш, сов. в. під
курити, рю, риш, г.г. Подкуривать, под
курить, пустить дымъ подъ что-иибудь.
Ой цыганочка да воріженька гг волю вволи
ла: ой одрізала да русої коси, козака під
курила. ЗОЮР. II . 255. (Горицвітом) добре
од курячої сліпоти підкурювать. Чуб. І. 82.
П ідкурю ватися, рююся, ешся, сов. в.
підкуритися, рюся, ришся, гл. Подкури
ваться, нсдкуриться. Підкурюються од бишихи. Ном. Ле 8400.
Підкоса, си, ж Искушеніе. Гп. II.
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П ідкусити. См. П ідкуш увати.
Підкучброк, рка, м. ІІомощиикъ куче
ра. Кучер Хома з підкучерком упорали ьоней. Черниг. у.
П ідкуш увати, шую, еш, сов. в. підкусйти, щу, сиш, гл. Искушать, искусить.
Ое був панич хороший, повний, чорнявий,
красний, сладкомовний, гцо й мачуху був
підкусив Котл. Ен. IV. 69. Підкутують
■лгодсй на гріх. Грин. II. 154. Біда польку
підкусила,, пішла полька за русина. Грин.
III. 314.
П ідлабузнитися. См. П ідлабузню ва
тися.
П ідлабузню ватися, шоюся, ешся,
сов. в. підлабузнитися, нюся, нишся,
и. Подольщаться, подольститься, приволок

нуться. Підлабувзнивсь до горлиці горобець
наче справді запорожський молодець. Гліб.
П ідлагодж увати, джую, еш, сов. в.
підлйгодити, дж у, диш, гл. Починять,
починить. Підлагодив чоботи. Треба підла
годити воза. 2) Подготовлять, подготовить.
П ідлагодж уватися, джую ся, ешся,
сов. в. підлагодитися, дж уся, дишся,
гл. 1) Починяться, починиться. 2) Подго
товляться, подготовиться.
Підлйджувати, джую, еш, сов. в. підлйдити, дж у, диш, гл. Подправлять, под
править. Я ворота підлажу, горщок маєш
гзмажу. Пп
П ідлйднувати, дную, еш, гл. Подла
живаться; ладить. Мнж. 189.
П і д л й з и с т и й , а, ѳ. Льстивый, вкрад
чивый.
П ід л & з и т и , ж у , 8ИШ, сов. в. п ід л із 
т и , з у , зеш, г.г 1) Иодлѣзать, подлѣзть
подъ что-нибудь. Підліз під лаву. 2) Нодлѣзать, подлѣзть ближе, подползать, под
ползти ближе. Він спить, а гадюка до иою
підлазить—от-от укусить. 3) Взлѣзать,
взлѣзть. Підліз він вище (на дереві). Чуб.
II. 84. 4) Подходить, подойти лестью.
Вона підліз іа до Оксани та ?> стала їй
росказувати, як то і.опитан її любить. Кв.
Підлйсий, а, е. Бѣлобрюхин. Рудч.
Чп. 255. Мнж. 189. Підласий —сам чор
ний, а живіт або груди білі. Черниг. у.
Підласий... віл. Мир. ХРВ. 84. А чапелька пгд.гаса до вісілля ласа.
П ідласистий, а, в ^ П ід л а с и й . П ідмсистий віг.
П ідлбситися, гауся, сишся, іл .= Д ід ластитися.
• П ідластитися. См. П ідлащ уватися.
Підлатйти. См. П ідлатувати.
П ідлатка, к и , ж. Накладка па полозьяхъ въ сапяхъ. Желех.
П ідлйтувати, тую, еш, сов. в. підла
тати, тйю, еш, гл. Чинить, починить.
П ідлащ уватися, щуюся, ешся, сов. в.
підластитися, щ уся, стишся, гл. П одде
лываться, поддѣлаться подъ расположеніе
чье, заискивать.
Д ідлбва, ви, ж. Соусъ. Маркев. 153.
Потім з ггідлевою индик. Котл. Ен. 1 18.
Підлбга, ги, ж. Часть воза: одна изъ
трехъ жердей, лежащихъ на днѣ кузова
подъ доской. Рудч. Чп. 250
П ідлбглий, а, ѳ. 1) Подчиненный;
2) Прѣлый. Підмгле борошно.
П ідлеглість, лости, ж. 1) Подчинен
ность, зависимость. 2) Прѣль.
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ІІідлепливий— Підлоб’л .

Підлбпливий, а, ѳ. Льстивый, еоддиза, лоддипайло. Рк. Леввц.
Підлбпний, а, ѳ. 1)= П ідлѳп ли ви й,
Рк. Левиц. 2) Підлбпне шило. Шило для
обшивки подошвъ и стелекъ. Вас. 161.
Д ідлбпчастий, а, ѳ. Узкій, тѣсно
обхватывающій. Підлепчасті штани. Пирят. у.
Підлбсливий, а,* е. Льстивый. Левиц.
Пов. 309.
П ідлесливість, вости, ж. Льстивость,
вкрадчивость. Левиц. Пов. 308. Чого вот
не. досягне ласкою, підлесливостю і кохан
ням. Левиц. І. 313.
Підлбсливо, нар. Льстиво.
П ідлестйтися. См. Підлещ уватися.
П ідлетіти. См. П ідлітати.
П ідлещ уватися, щуюся, ешся, сов. в.
підлеститися, щ ^ся, стйшся, гл. Подоль
щаться, подольститься. Іванецъ підлестивсь
до січовиків. К. ЧР. 191. Під голоту злюки
підлестяться. К. Бай. 74.
П ідливання, ня, с. ІІодливаніе.
П ідливати, в&ю, еш, сов. в. підлйти,
ділліо, ллєш, гл. 1) Подливать, подлить,
лить понемногу. Вона сіль тре у маттирі та підливав борщу. К в. Ой там ко
зак коня напував, а дівчина воду підливав.
Чуб. 2 )—що. Лить, налить подъ что. М и
ленький встає, мене вкривав та двері під
ливав. Гол. І. 192. Поливать, полить растеніе. Де ся діла тая дочка, що садила
підливала яворочка? Чуб. У. 210. Чи не
вийде моя мила рути підливати? Рудан. І.
15.—когб. Поливать, полить кому дорогу
чародѣйскимъ зельемъ. Стежку йому під
ливала зіллячком, чарами. Млак. 99. Чи я
вплила. чи я вбрела, чи мене підлито? Нп.
Підлйза, ви, об. Льстецъ, подлипало.
К. Бай. 28.
П ідлизйтися. См. Підлизуватися*
П ід л й зн и е , ка, лс— П ідлиза (о муж
чині).

П ідлизуватися, зуюся, ешся, сов. в.
підлизатися, ж ^ся, жѳшся, гл. Подла
живаться, подольщаться, подольститься.
Левиц. І. 502. Вона така пгдлизуха: під
лижеться, підмоститься. Зміев. у.
П ідлйзуха, хи, ж. Подлаживающаяся,
заискивающая расположенія. Зміев. у. Пан
ська підлйзуха. Ном. Л; 13570.
П ідлий, а, е. 1) Подлый, низкій. Під
ла чернь корчемна. К. Ц ії. 245. 2) Дур
ной. Доброму животові, то й кий не ва
дить, а підлому, то й пироги вадять. Ном.
Д* 7159.

П ідлйнути, ну, неш, гл. Подлетѣть.
П ідлйнь, ні, ж. У кожевниковъ: верх
ній слой очищаемой кожи съ корнями волосъ. Вас. 157.
Підлипати, паю, еш, гл. Прилипать.
П ідлйпчастий, а, е. 1) Пристающій,
липкій. 2) Тѣсный, узкій, въ обтяжку.
Ш тани підлипчасті. Мнж. 189. Підлипчаста халява. Полт. г.
П ідлисйкуватися, кую ся ешся, гл.
Подольщаться. Чою се ти підлисикувшся?
Шкода! не дам! Полт. у. Слов. Д. Эварн.
П ідлйстник, ка, м. Раст. Азагшп еигораеит Ь. ЗЮЗО. І. 113.
П ід л й ти . См. П ідливати.
П ідлицйтися, цйюся, ешся, гд.=П ідлещ уватися. Рудч. Ск. II 75. В ін і підлицявться: я, каже, буду в вас царем.
ЗОЮР. II. 50.
П ідліж ки, мн. Большіе камни, кото
рые при постройкѣ хаты подкладываются
подъ основпыя бревна стѣнъ, если місто
не ровное. Шух. І. 88'.
Підлісок, ску, ле. Раст.: а) Лісная
фіалка, Ѵіоіа шігаЬіИз Ь. ЗЮЗО. І. 141;
б) Душистая фіалка, Ѵіоіа обогаїаЬ. ЗЮЗО
І. 141; в) Апетопе Ьераііса (Нераї Ігііоѣа).
Вх. Пч. І. 8.
П ідлітати, таю, еш, сов. в. підле
тіти, леч^, тйш, гл. 1) Подлетать, подлетіть. Підлетіла ластівонька до свою
гнізда. 2) Подниматься, подняться въ воздухъ. Знявся орел і високо-високо вюру під
летів. До сонця а ні підійти, а ні під
летіти не можна. Ком. І. 18. 3) Проле
тать, пролетіть немного. Стали ловить
ятлика; от-от піймають, а він і підле
тить трошки. Грин. І. 146. Як тобі, да
тетірко, по пожару да не кілко? Де по
жар погорить,— крильцями підлечу; де тра
виця полягла, - ніжками підбіжу. Мет. 221.
4) Съ отрицаніемъ с. в.: быть не въ состояніи летіть. Уже й не. підлетить со
кіл, знемігся, сів.
П ідліток, тка, ле. Подростокъ. Св. Л103. Ум. Підліточок. Упорались.. старий
батько на діток гукав,— орел орлят підліточків докупи збірае. Морд. К. 45.
Підліш ок, шка, ле. Однолітній ростокъ посаженнаго оріховаго зерна. Желех.
П ідліщ ки, ків, л*н.=Підліски. См.
П ідлісок. Вх. Пч. І. 8.
Підлбб’я, б’я, с. Подлобье. А Медузи
злющі очі в підлоб'г склепились. К. МЕ
НІ. 252. З підло б’я. Исподлобья. Глянув
ши з підлоб’я на козаків. Стор. МПр. 130.

Підлога— Підмішати.
Дідлбга, ги, ж. 1) Дощатый полъ.
Щух. І. 174. Грин. II. 102. А в нашого
свата у хаті підлога. Гол. IV. 447. Жаба
седіла під підлогою. Чуб. II. 47. 2) Въ
ткацкомъ станкѣ (крбснах): два передніе
я два задніе столба (коники), соединенные
боковыми планками. .Шух. І. 254.
Д ідлоґбння, ня, с. Подхвостникъ при
сѣдлѣ. Мнж. 189.
Підложе, зка, с. Низкая длинная де
ревянная скамья, служащая кроватью гу
цулу древосѣку въ его зимней лѣсной
хатѣ. Шух. I. 174.
Підложйти, ж ^, жиш, гл.=Д ідкласти.
Що ж будеш робить! огню не підложиіи.
Ном. № 2438. Сінця вскубну та воликам
підложу. Г. Барв. 307.
Підложниця, ці, ж. Наложница. Шевч.
II. 179.
П ідлобних, ка, м. Кусокъ кожи на
задникѣ сапога. Волч. у. (Лобод.).
Підльбдний, а, ѳ. Находящійся или
производимый подо льдомъ. Поп. 98.
Підлюблйти, лйю, еш, гл. Долюбливать. Наша земля підлюбляе гній. Черк. у.
П ідлягати, гйю, еш, сов. в. п ід л я г
ти, лйжу, жеш, гл. Подчиняться, подчи
ниться. К. Кр. ЗО. М и підлягли очарован
ию християнської любови. К ХП. 14.
Підлйщ, щй, м. Молодая рыба АЬгат із Ьгата (Сиѵ). Браун. 25.
Підмагйти, гйю, еш, сов. в. підмогтй, мож^, жѳш, гл. 1) Помогать, помочь.
2)—кого. Поддерживать, поддержать. Якось
розважить мене, підможе мене та думка,
що вільно мені. МВ. (О. 1862. III. 77).
Дідмйзати. См. П ідмазувати.
Підмйзування, ня, с. Подмазываніе.
Мир. Пов. II. 56.
Підмйзувати, зую, еш, сов. в. підмйвати, жу, жеш, гл. 1) Подмазывать, под
мазать. Треба підмазати, жеб не рипів.
Ном. Л? 7397. 2) Давать, дать взятку. Дар
ма праця: я не підмазував—нічого в суді
не зроблять.
Підмййстѳр, стра, ле. Подмастерье.
Підмальовувати, вую, еш, сов. в.
підмалювйти, люю, еш, гл. Подкрашивать,
подкрасить. Достав палітру з красками і
пензель, підмалював, як там швегр. надря
пав. Кв.
Підманйти. См. Підманювати.
Підмантйчити. См. П ідмантачувати.
Підмантйчувати, чую, еш, сов. в.
иідмантйчити, чу, чиш, гл. Слегка то
чить, поточить косу. Херс. у.
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П ідманити, н^, нбш, гл.=Підманити.
Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела.
Мил. 102.
Підмйнювати, нюю, еш, сов. в. підманйти, ню, ниш, гл. Соблазнять, соблаз
нить, сманивать, сманить; одурачивать, оду
рачить. Чуб. V. 1082. Своїм личком біле
сеньким все підманює. КС. 1883. I. 217.
Ні, ходім та й ходім!— Як стала про
сить, так такгі підманила. Рудч. Ск II. 52.
Підмарбнник, ка, м. Раст. Саііиш гиЬіоісіез Ь. ЗЮЗО I. 123
Підмастброк, рка, м. Подмастерье.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Підмастити. См. Підмащувати
Підмйщувати, щую, еш, сов. в підмастйти, щ^, стйш, гл. Подмазывать, под
мазать.
Підмѳзйиний пйлѳць. Безымянный па
лець. Зміев. у.
• Підмбрти, підімрѳмб, ретб, гл. Переме
реть. фЛюду підмерло багато.
_
Підмбт, ту, м. 1) Грядка. Шух. І.
164, 1І2. 2) Конопляникъ. Вас. 199. Ум.
Підмётець.
Підмбтець, тця, м. 1) Ум. отъ п ід
мет 2) Цвѣтникъ. Шух. І. 112.
Підмивйти, вйю, еш, сов. в. підмити,
мйю, еш, гл. І) Подмывать, подмыть. 2) О
текущей водѣ: подмывать, подмыть Під
мила корінь бистра вода. Чуб. V. 587.
Тече річка невеличка, підмиває кручі. Лу
каш. 55.
Підмивйтися, вйюся, ешся, сов. в.
підмитися, мйюся, ешся, гл. 1) Быть
цодмываемымъ, подмытымъ. 2) О текущей
водѣ: подмываться, подмыться подъ что.
Животворний струмочку, втіхо, мого домочку! Біэісгі-лийся з Пгдіірря на ті любі
поділля... до потомків витязьких одномовців боянських, під їх села підмийся, круг
садочків обвийся. К. Дз. 105. 3) Только
сов. в. Пообѣшать? Парубок підмився при
крить гріх — взяти її за себе. О. 1862.
11. 57.
П ідмила, ли, ж. Илъ Вх. Уг. 259.
Підмйтва, ви, эіс. Подмываніе; вода,
которой подмываютъ. Миють також сті
ни, доки сягає підмйтва. МУЕ. III. 42.
Підмйти, ся. См. Підмивати, ся.
Підмісйти, ш^, сиш, гл. Иодмѣсить.
Глини мало підміси.
Л ідмітйти, тйю, еш, гл. Подметать.
Буду хату підмітати, малі діти коли
хати. Чуб. V. 833.
Підмішйти, шаю, еш, гл. Подмѣшать.
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Підмова— Підневіжувати.

Підмбва, ви, ж. ІІодговоръ, наущеніе,.
подстрекательство. , Ти, дівчино, ти подобна, не здавайся на підмову, будеш добра.
Чуб. V. 355. До підмови, на підмбву д і 
тися. Поддаться, уступить подговору, наущенію, позволить себя подговорить. Дяк
неборак на підмову дався. Чуб. У. 1080.
Дайся, дівт, мені на підмову, виведу тя
з гаю на дорогу. Гол. І. 107. Ум. Підмовонька, підйбвочка.
Підмбвити, ся. См. Підмовляти, ся.
Підмовлйння, ня, с. Подговоръ, подущеніе. Нагатились підмовлянням на пере
люб люду. К. ХП. 46.
Підмовляти, лЯю, еш, сов. в. підмб
вити, влю, виш, и . Подговаривать, под
говорить, подстрекать, подстрекнуть, на
ущать. Жить до себе давно уже підмовляє.
Котл. НП. 380. Козак коня напуває, дівчи
ноньку підмовляє: мандруй, мандруй, дівча,
з нами, ліпше буде, як у мами. Чуб. У.
335.
ПідмовлЯтися, лЯюся, ешся, сов. в.
підмовитися, влюся, вишся, гл. Подда
ваться, поддѣлаться словами. Вона підлизуха: і підлижеться, і підмовиться до його.
Зміє в. у.
Підмбвонька, підйбвочка, ки, ж. Ум.
отъ підмова
Підмога, ги, ж. Помощь, пособіе. Під
могу вам готуємо. К. Досв. 117. Нещасному— підмога його друзі. К. Іов. 14.
Підмогоричити. См. Підмогоричувати.
Підмогоричувати, чую, еш, сов. в.
підмогорйчити, чу, чиш, гл Подпаивать,
подпоить могорычемъ.
Підмогтй. См. Підмагати.
Підмогтйся, ж уся, жешся, гл. Попра
вить свои обстоятельства. Запрацюю щось,
підможуся, та візьму таки Наталю. МВ.
І. 151.
Підмбжка, ки, де.=Підмога. Усе ду
мала, що він своїм коханням .нені на жит
тя підможку дасть. Г. Барв. 277.
Підмок&ти. каю, еш, сов. в. підмок
нути, ну, нѳш, гл. Подмокать, подмокнуть.
Підмолодь, ді, ж. Молодь, пивныя
дрожжи.
Підморгнути. См. Підморгувати.
Підмбргувати, гую, еш, сов. в. під
моргнути, нУ, нбш, гл. Подмигивать, под
мигнуть. Прийшла, Ірисі підморгнула, черк
нули разом в хижку вдвох. Котл. Ен.
Підмостити, ся. См. Підмощувати, ся.
Підмостка, ки, ж. 1) Подмостки. Се
ред церкви поставили високі підмостки.

Левад. Пов. 48. 2) Подставка, всякій предметъ, подставленный, подложенный подъ
другой для поддержанія его, напр.: дощеч
ка, подложенная подъ болѣе короткую нож
ку стола. Під мостку треба під ніжку на
йт и, а то стіл хитається. Константи
н ов- у.
Підмотувати, тую, еш, сов. в. під
мотати, таю, еш, гл. Подматывать, подмо
тать. (Перстінь) здоровий, як каблучка: щоб
надіти, прийшлося прядівом підмотати.
Мир. Пов. І. 124.
Підмочити. См. Підмочувати.
Підмбчувати, чую, еш, сов. в. підмочйти. чУ, чиш. гл. Подмачивать, под
мочить.
Підмощйти. щйю. еш, гл. ^ П ідм ощ у
вати.
Підмощбтися, щ&юся, ешся, м .= П ід мощуватися. В се врем!я Юпітер підпив
ш и, з нудьги до жінки підмощавсь. Котл. Ен.
Підмбщувати, щую, еш, сов. в. підмостйти, щУ, стиш, гл. 1) Подмащивать,
подмостить. І підмощувала, і сама доста
вала, так яблунька все вгору. Рудч. Ск. II.
52. 2) Подкладывать, подложить.
Підмощуватися, щуюся, ешся, сов. в.
підмостйтися, щуся, стишся, гл. 1) Подсѣдать, подеѣсть, подбираться, подобраться.
І саме в міру підмостився,— в висок Дареса
затопив. Котл. Ен. 2)— під кого. Подоль
щаться, подольститься къ кому, умаслить
кого, задобрить кого. А щоб поставить
на своє, то багатирь не поскупився, під
кою треба підмостився, засипав т их і сим
дає. Мкр. Г. 44. Вона така підлизуха:
підлижеться, підмоститься. Зміев. у.
Підмурбвувати, вую, еш, сов. в. під
мурувати, рУю, еш, гл. Дѣлать, сдѣлать
основаніе стѣны, фундаментъ.
ПідмУрок, рку, ле. Основаніе стѣны,
фундамептъ. Св. Л. 26.
Шдмурув&ти. См. Підмуровувати.
Піднѳббння, ня, с. 1) Нёбо, Р а іаіи т
бигит. Грин. II. 329. Та так учепиться
за язик, то за піднебення, що ніякою си
лою її й не відірвеш. Кв. 2) Сводъ въ печи;
также въ гончарной. См. Сльоси. Вас. 193,
180.
Шднеббсниб, а, ѳ. Поднебесный. По
піднебесних юрах... літав. К. ЦН. 219.
Ш днѳвідити. См. Піднѳвіжувати.
Підневіжувати, жую, еш, сов. в. піднѳвідити, джу, диш, гл. Иоддѣвать, иоддѣть, подводить, под весть. О. 1862. I.
Библіогр. 67. Таке мене підневідило, наче

Підневолити—Підопліка.
хіорт гиторхнув мене: підй та вкрадъ.
Хѳрс. г. Хотіли стареньких підневідить.
Сим. 206.
Підневблити. См. Піднѳволювати.
Ш днѳвблювати, люю, еш, сов. в. підяевблити, лю, лиш, гл. Покорять, поко
рить, подчинять, подчинить. Та відьма підневолена мені. К. ПС. 48.
Піднбстй, ся. См. Підносити, ся
П ідніб’я, б’я, с-=П іднѳбѳння 1. Вх
Уг. 259..
П ідніж ж я, ж я, с. 1) Подножье. 1 у
підніжжя ії місяць дано. Чуб. III. 254.
2) Разножки между ножками стола. Шух.
И. 99. 3) См. Звіяшки. МУЕ. ТІЇ. 14.
4) Подножка в ступі. Шух І. 162.
П ідніж ка, ки, ж. 1) Подножка, пе
даль въ ткацкомъ сташсѣ. Вас. 165. МУЕ.
III. 16. 2) мн. Въ огорожѣ: камни, подло
женные подъ нижнее бревно, чтобы оно
не гнило, лежа на землѣ. Шух. I. 74.
Підніжок, жка. м Подножье. Святий
Сіон його підніжок. К. ІІсал. 2) Подножка
у экипажа 3) Холонствуюіцій, раболѣпный
человѣкъ Підніжок твій я і підданець,
із слуг твоїх послівній ланець Котл. Ен.
VI. 53.
Піднімати, мбю, еш, СОВ В ПІДНЯТИ,
пім^, мѳш, гл. 1) Поднимать, поднять.
Пригхага мила, в головочках сіла, да й під
няла китаєчку да й заголосила. Мет. На
заробітки, піднявши литки. Ном. А? 11322.
Щоб тебе горою підняло! Поднимать, под
нять съ одра болѣзни, вылѣчить. Коли б
Нін, милосердний, хоч нашого вікарого підняв,
що лежить недуж. Св. Л. 126. 2) Воздви
гать, воздвигнуть. Бої зможе з сього камін
ня підняти дітей Авраамові. Єв. Мт. III.
9. Дай нам... народній дуг з занепаду під
няти. 3) Поднимать, поднять (крикъ,
шумъ). Народ зійшовсь та гук такий під
няв, мов цілину п'ять плуїів орють. Греб.
382. 4 ) Возвышать, возвысить. См. Підій
мати. 5) Побуждать, побудить. Ти підняв
мене зруйнувати його марно. К. Іов. 6)—
духа. Воодушевлять, воодушевить. См. Пі
діймати. 7 )— на глузи, на сміх. Подымать,
поднять на смѣхъ. См. Підіймати.
П ідніматися, м&юся, ешся, сов. в.
піднЯтися, нім ^ся, мешся, а . 1) Подни
маться, подняться. Сонце піднялося височенько. Левиц. По всьому селі піднявся га
лах. Левиц. Ой встаньмо, підіймімося. Лу
каш. Як підніметься кашель та прездо
ровий. Кв. 2) Подниматься, подняться,
встать І догори піднявсь у мене волос. К.
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Іов. 3) Подростать, подрости, вырости.
І дочка у їх росла, уже чимала піднялась.
Шевч. 4) Подниматься, подняться, возвы
шаться, возвыситься. І ти, Капернауме,
що аж до неба піднявся, аж у пекло про
валишся. Єв. Л. X. 15. Д ух народній поти
не підніметься, поки люде просвіщені не
ввійдуть у народню сем’ю рідними брата
ми. К. (О. 1862. III. 24). 5) Браться,
взяться за какое-либо дѣло. Піднялась охо
чим серцем Івга до підпомоги. Г. Барв. 249.
6) Світ йому вгбру піднявсь. Легко и воль
но ему сдѣдалось. Дякую вам з душі, з
серця1 Аж світ мені піднявся вгору! Одродили ви мене, рідна матінко! МВ. (О.
1862 III. 49). Дома такий тихий, не гу
ляє, мало й говорить, а вийде в степ,—
другий чоловік, неначе світ йому вгору під
нявсь. #МВ. І. 65.
П ідняток, тку,
м. = П ід н яття.
Башт. 11.
ПідняттЯ, тЯ, с. Поднятіе; возвышепіе. Левиц. І. 257.
Підо, пред.— Під. Підо мною татари
стояли. Чуб'. У. 386.
Підо... Всѣ глаголы, начинаю щіеся
приставкой підо.. см. Піді...
П ідобідання, ня, с. Время предъ обѣдомъ. Все тута по иначому: що снідання
в підобідання, а обід аж ік полудню. Гри и.
III. 493.
Підозрбнний, а, ѳ. Заподозрѣнный,
подозрительный, вызывающій подозрѣніе.
Лохв. у. Се вже я чув у самому городі
Острозі від людей статечних, мовляв, віри
годних і не підозренних. К. ЦН. 225.
Підбзрити, рю, риш, гл. Заподозрить;
примѣтить. Підозрили вони, що він краде,
та й стали догіядати. Константиеогр. у.
П ід б й м а , ми, ж. 1) Рычагъ. 2) Под
ставка, служащая для поддержанія дышла,
чтобы оно не падало на земію. КоІЪ. І.
67. 3) Снарядъ въ мельницѣ, которымъ
подымается кобилиця, а съ нею и веретено
съ верхнимъ жеряовомъ. Черниг. у. Мик.
481. См. Підньом. 4) Раст.: а) Оегапіиш
р іе т іт . Шух. I. 21; б) О еит шопіапит.
Лв. 99; в) Тогтепііііа егесіа. Шух. I. 22;
г)— челядинська. Запісиіа еигораеа. Шух.
I. 22 .
Підбк, дкй, м. Ум. отъ під.
Підопас&не, ня, с. Нпжняя часть деревянныхъ стѣнъ гуцульской церкви. Шух.
I. 116
Підбпліка, підбплічка, ки, жг=-П ідіплѳчка. Мнж. 159.
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Підоплічє— Підпастися.

Підоплічє, чи,. с.= П ід о п л іка. Шух.
І . 153.
Дідорбти, рю, рѳш, гл. 1) Вспахать
немного. 2) Подрѣзать плугомъ.
П ідосйпш ик , ка, м. Раст. А^агісиз
етеіісиз. Брадл. у.
ДІдосінь, яи, ж. Начало осени. Харьк.
Дідот&витися, влюся, вишся, гл. О
травѣ: отрасти, подняться послѣ косьбы.
Трава пгдотавилася. Лубен, у.
Підотамбнчий, чого, м. Помощникъ
атамана, старшаго, напр, у досвітчаного
атамана. Васильк: у.
Підохотити. См. П ідохочувати.
Підохбчувати, чую, еш, сои. в підохбтити, чу, тиш, гл. Придавать, придать
охоты, желанія. Мене се підохотить. Г.
Барв. 230. Мир. Пов. I. 146. Я ж його
есяк було підохочую добре й вірно служити.
Г. Барв. 245.
Підбшва, ви, ж. 1) Подошва. Скіра
на чоботи, язик на підошви. Ном. № 2905.
2) Дно въ суднѣ (Черк, у.), въ плоско
донной лодкѣ. Вас. 161. Мнж. 181. 3) Под
ставка; основаніе мотовила. Вас. 201.
Д ідпавок, вка, м. = Перепел. Вх.
Зн. 446.
Підпадати, дбю, еш, сов. в. підп&сти,
лад^, дбш, гл. 1) Падать понемногу, при
бавляться, прибавиться. Сніг підпадає потроху. 2) Падать, пасть подъ что. То він
біжить, підбігає і пожар під нош підпа
дає. КС. 1882. XII. 499. 3) Только сов.
в.— на. Походить, быть похожимъ. Прізви
ще підпада на щось з їжі. Лебед. у. 4)—
під. Подчиняться, подчиниться. 5) — під
мислі. Нравиться, понравиться. Ой ти
мені, вражий сину, під мисленьки не під
пав. Чуб. V. 843.
Підпбл, лу, м. 1) Растопка; матеріалъ
для растопки. Візьми сухою моху на під
пал. Без підпалу і дрова не горять. Ном.
№ 3298. 2) Поджогъ.
Підпал&йка, ви, ж .= П ід п а л а к . Вх.
Лем. 449.
Д ідпалбк, ка,льПерепелъ.Вх.Лем. 449.
Підпал&кати, каю, еш, гл. = П ід
підьомкати. Вх. Лем. 449.
Підпблий, а, е. ? Воли великі, гнідої
шерсти, аж підпалі. Сим. 213.
П ідпалити, ся. См. П ідпалю вати, ся.
П ідпал кувбти, в^ю , еш, гл.= П ідпал ак ати . Вх. Лем. 449.
Ш дпблля, л я, с. соб. Тонкія щепки
для растопки. Вх*. Лем. 449.
П ідпблок, л к а, м. 1; Родъ плоскаго

хлѣба. О. 1861. XI. Св. 67 2)=Підпал 1 ?
Жоша вовчий підпалок. Ном. № 1.0237.
3)=Підпалан. Вх. Лем. 449..
Підп&лювання, н я, с. Поджиганіе.
К. Кр. 11.
Підпалю вати, люю, еш, сов. в. п ід 
палити, лю, лиш , гл. Поджигать, под
жечь; растапливать, растопить. Добре во
гонь горить, як є чим підпалити. Ном.
Підпалили сосну від споду до верху. Чуб.
У. 394. Підпалив у печі, гріє окропи. Рудч.
Ск. І. 137.
П ідпалю ватися, лююся, ешся, сов. в.
підп алити ся, люся, лиш ся, гл. Поджи
гаться, поджечься; загораться, загорѣться
отъ поджиганія. Підпалював, підпалював
у печі,— не підпалюється, гасне. 2) Схва
тить восіїаленіе легкихъ (о лошади). Не
дай жінки на весілля, нікому кобили...
Бо кобила тобі здохне, або підпалиться.
Чуб. У. 1066.
Підп&нов, ива, м. Служащій у ба
рина, въ економій. Не так пани, як під
панки. Ном. Панам, підпанкам г слугам
давали в пеклі добру хльору. Котл. Ен.
Підп&рити, ся. См. П ідпарю вати, ся.
Підпаруббчий, чого, м. Молодой па
рень, подросток. К. ДС. 4. Двоє хлопців
підпарубочих. Г. Барв 8. Зараз скочили
підпарубочі, що напоготові стояли. Федьк.
Вмер тогді, як я ще підпарубочим був. Кв.
Підпарувбти, р^ю, еш, гл. Подобрать
пару. До мене був підпарований, гцо і юмінка гпака, і лице було таке, однакове, як
у мене. Г. Барв. 405.
Підпарювати, рюю, еш, сов. в. п ід
парити, рю, риш, гл. Подогрѣвать, подо
греть снизу (ледъ).’Сим. 147.
П ідпарю ватися, рююся, ешся, сов. в.
підп&ритися, рюся, ришея. О полѣ: быть
заранѣе вспаханнымъ и вывѣтриться. Та
дуже пізно орем... земля не підпариться,
то й не буде в тебе гарного жита. Г.
Барв. 332.
Підпбсач, ча, лс.= П ід п а с и ч .
Підпбсич, ча, ле. Помощникъ пастуха.
ЗОЮР. II. 80.
Підпбсичик, ка, м. Небольшой хлѣбедъ, который даетъ каждая хозяйка па
стуху при первомъ весеннемъ выгонѣ ско
та въ ноле. Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Підпбсти. См. П ідпадати.
П ідпбстися, с^ся, ебшея, гл. 1) Наѣсться немного, пасясь. 2) Наѣсться не
много. Шу, моя дитиночко, підпасись. КС.
1882. IX. 459.

Підпектя—-Підпливати.
П ідпекти. См. П ідпікати.
Дідпбньок, нька, лс.=Опеньок. П ішов дід по гриби, баба по підпеньки. Гол.
Ш . 478.
'
Дідперевйти, ся. См. П ідп ерізува
ти, ся.
Дідпбріз, за, м. Поясъ, то, чѣмъ опо
ясываются. Підпергзи розв'язує потужним.
К. Іов. 27.,
Підперівок, зка, ж .= П ідп еріз.
П ідперізувати, зую, еш, сов. в. п ід 
перезати, жу, жѳш, гл. Подпоясывать,
подпоясать. Підпережи хлопця. М ати Юрася родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала. Мет. 180.
П ідперізуватися, вуюся, ешся, сов. в
підперезатися, ж ^ся, ж ешся, гл. Подпо
ясываться, подпоясаться. Підперезалась чер
воним поУїсом. Рудч. Ск. І. 55.
Підпбрти, ся. См. П ідпірати, ся.
Підпбртя, тя, с. Поддержка, помощь.
Па підпертя йою убозтва.
П ідпивати, вйю, .еш, сов. в. підпити,
підіп’ю, п ’єш, гл. Подкучивать, подкутить,
выпивать, выпить. Ой п'ють вони, підпи
вають, Касю їхать підмовляють. Чуб. У.
909. Як підоп'ють вродливі жіночки, дак
танцюватимуть і чоловіки. К. ПС. 22.
Став лях бу тур.гак дорогії напитки питипідпивати. АД. І. 212.
П ідпилий, а, ѳ. Выпившій, охмелѣвшій. Еней хоч трохи був підпилий. Котл.
Ен. II. 9. А вже підпилий як засне, то
хоч коти гармшпи. Шевч.
Підпйлок, л к а ^ м. Напильникъ.
Підпилювати, люю, еш, сов. в. п ід 
пиляти, лАю, еш, гл Подпиливать, подпи
лить. /
*
Підпис, су, м. 1) Подпись. 2) Над
пись. Там у єї на вікні підпис єсть, що
вона прачка. Кременец. у.
Дідписйти, ся. См. П ідписувати, ся.
П ідписування, н я. с. Подписываніе.
Підписувати, сую, еш, сов. в. п ід 
писати, шу, шеш, гл. 1) Подписывать, под
писать. Я підпишу на суді оправдання. К.
Іов. 68. 2) Надписывать, надписать.
П ідписуватися, суюся, ешся, сов. в.
підписатися, ш ^ся, шешся, гл. 1) Подпи
сываться, подписаться. 2) Давать письмен
ное обязательство. Підписалось сорок ти
сяч під турчином жити. Макс.
Підпити. См. П ідпивати.
Підпйток, тк у , м. Въ выраж. на підпйтку, на підпйтках. Выпивши, во хме
лю. КС. 1882. XII. 503. Будуть мене
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пани і козаки на ’підтітку зневажати.
Мет. 415. Я ще не був п'яний, а так тіль
ки, на підпитку. Радом, у.
П ідпйтувати, тую, еш, гл. Разспрашивать. Верхнеднѣпр. у. (Залюб.).
Підпихйти, хйю, еш, сов. в. п ід і
пхнути, ну, нѳш, гг. 1) Подталкивать, под
толкнуть. 2) Подтыкать, подоткнуть подъ
что; подсовывать, подсунуть подъ что.
Підпідьбм! меж. для выражеиіл крика
перепела.
П ідпідьомкання, ня, с. Крикъ пере
пела.
Підпідьбмкати, каю, еш, гл. Кричать
(о перепелѣ). У долині недалечко підпідьомка перепелиця. Греб. 401.
Д ідпікйти, кйю, еш, сов. в. підпѳктй,
пѳчУ, чбш, гл. Подпекать, подпечь; под
жаривать, поджарить.
Підпік&тися, к&юся, ешся, сов. в.
підпѳктйся, ч уся, чбшся, гл. Подпекать
ся, подпечься, поджариваться, поджариться.
П ід п іл ітка, ки, ж .— П ерепелиця. Вх.
Пч. II. 13.
П ідп іл л я, л я , с. Мѣсто подъ нарами.
П ід пінок, н к у , м. Простая водка.
Розм'як Зевес, як після пару, і висмоктав
підпінка чару. Котл. Ен. VI. 37.
Підпірйти, рйю, еш, сов. в. підпбрти,
діпрУ, преш, гл. 1) Подпирать, подпереть.
Підперли двері, щоб вона не вилізла. Рудч.
Ск. І. 17. 2) Стискивать, стиснуть, спе
реть. Підперло мене під груди, під серце.
Чуб. V. 435. 3) Поддерживать, поддер
жать, иомочь. К. ц н . 277. Підпірали своєю
повагою щрковні братства. К. ХП. 115.
О, як же ти безсильною піддержав, підпер
єси правицю слабовиту. К. Іов. 55.
Підпірйтися, рйюся, ешся, сов. в.
підпбртися, діпрУся, рѳшся, м. Подпи
раться, подпереться. Сіла я, підперлася,
заплакала. Чуб. У. 3. Іде козак дубровою.
шабелькою підпірається. Чуб. У. 196.
П ідпірка, ки, ж. Подпорка. Підпірки
не видержали, як потягнув ї ї до себе, щоб
не втекла. Кв.
П ідпіччя, ч я, с. Углубленіе подъ
печью. Сим. 129. Біленькі курочки з під
піччя глядять. Ном., стр. 292, № 64.
П ідпійчити, чу, чиш, гл. Подкутить.
Та там, бач, гуляння було, так ми трохи
й підпіячили. Харьк. у.
Підпливйти, вйю, еш, сов. в. підпливтй, вУ, вбш, гл. 1) Подплывать, под
плыть. 2) — чим. Быть залитымъ (слезами,
кровью). І що то еже плакав! так і під
0

0
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Підплигнути— Підра.

пливає сльозами. Кв. Горишь Сміла, Смі
лянщина кров'ю підпливає. Шевч. 167.
3) Приближаться, приблизиться. Під ста
рість підпливали, да не було у їх цілий
вік дітей. Рудч. Ск.
П ідплигнути. См. П ідплигувати.
И ідплйгувати, гую, еш, сов. в. під
плигнути, гну, нбш, гл. Подпрыгивать,
подпрыгнуть.
Підплисти, пливу, вбш, г.г.— П ід
пливти.
П ідплйтник, ка, м. П т.= В ерѳгуля.
Вх. ГІч. II 12.
Підповзати, зйю, еш, сов. в. підповзтй, зу, збш, г.і. Подползать, под
ползти.
Підпбвнити. См. П ідповняти.
Підпбвня, ні, ж. Фаза луны: 2-я
четверть. Святили воду на підпоєні.
Черк. у.
Підповнйти, нйю, еш, сов. в. лідлбвнити, ню, ниш, гл. Доливать, долить,
чтобы полпо было. Трохи іі осталось у
мене в чарці, а Лемко зараз підповня. МВ.
(КС. 1902. X. 144).
Підпоїти. См. Підпоювати.
П ідпокутній, я, є. Находящійся подъ
пбкутям. Мнж. 151.
Підполковник, ка, м. Подполковникъ.
Рудч. Ск. II. 81.
Підполуденчй, ■чйти, с. ѣда между
обѣдом и полдшікомъ. Вх. Лем. 449.
Підпомагйти, гйю, еш, сов. в. підпо
могти, жу, ж е т , г.г. Помогать, помочь.
Підпомагає спасенному задумові. К. ЦН. 312.
Підпомйгач, ча, м. Иомощникъ. Борз,
у. К. К р. 25.
Підпомога, ги, ж. Помощь; подспорье,
поддержка. К. Кр. 35. Веде орду велику,
многу руіпульцеві на підпомогу. Котл. Ен.
IV. 09
Лідпомогач, ча, м = П ідп ом агач . К.
ЦН. 179.
Підпомогтй. См. Підпомагати.
Лідпомбжѳння, ня, с. Подспорье.
Підпомбшник, ка, м. 1) Помощникъ.
К- КР. 21. 2) Крестьянинъ, на обязаннос
ти котораго лежало, вмѣстѣ съ пѣсколькими другими, снарядить козака въ походъ.
Иний зостаіисъ козацькими пгдпомошниками. що двадцять, тридцять чоловік одно
го козака споряжають. К. ЧР. 198.
Підпомбщний, а, е. Состоящій підпомошником 2. І виборних, і підпомощних,
і простих, ї старших вельможних, хто ні
попассь, чтто і товк. Котл. Ен. V. 50.

Підпбна, ни, ж. Послѣ половодья на
землѣ луга остается водяное растеніе куширъ; застрявши въ травѣ, сливается съ
ней ковромъ, мѣшая косить,— это и есть
підпона. Мнж. 189.
Підпбра, ри, ж. 1) Подпорка. О. 1862.
IV. 13. Запрягайте воли, їдьте по підпори—
скиртонъки підпірати. Лукаш. 149. Підпо
ро жидівська!—брань для женщины. Шух.
I. 35. 2) Опора, поддержка. Мала трох
синів..., мала на старість потіху і підпо
ру. Гн. І. 188.
Підпорошйти, шу, шйш, гл. Присы
пать снѣгомъ. Підпорошило трохи дорогу.
Підпбювати, пбюю, еш, сов. в. п ід 
поїти, пою, їш, гл. Подпаивать, подпоить.
К. Кр. 39. Молодиці підпоїли і жупана
підкроїли. Чуб. V. 1119.
Підпойсниця, ці, ж. Родъ писанки.
КС. 1891. VI. 374
Підпрйвити. См. П ідправляти.
П ідправлйти, лйю, еш, сов. в. під
правити, влю, виш, гл. Подправлять, по
правлять, поправить. Оці дощі хлібець під
правлять. Харьк. г.
Підпрягйти, гйю, еш, сов. в. п ідп р яг
ти, жу, жбш, гл. Припрягать, припрячь.
Рудч. Ск. І. 180. Коня третьою підпрягти
випросив. Г Барв. 105. У мене кобила, та
ти свою підпряжи, та й поїдьмо до торгу.
Черниг. г.
Підпрядйти, дйю, еш, сов. в. підпрйсти, прядУ, деш, гл. ІІрясть, припрясть.
Кажуть мені кужіль прасти, кажуть тдпрадати. Грин. III. 416.
П ідпрйжка, ки, ж. Припряжка.
Підпрйсти. См. П ідпрядатв.
Підпускйти, кйю, еш, сов. в. підпустйти, пущу, стиш, гл. 1) Подпускать,
подпустить. 2) — бісики. Соблазнять. Як
біля його не захожувались єзуїти, яких бі•
сиків йому не підпускали, а нічого не вді
яли. Стор. М. Пр. 69. 3)— москаля. Брать,
соврать.
П ідпухйти, хйю, еш, сов. в. підпУх(ну)ти, ну, неш, гл. Припухать, припух
нуть.
Підпушйти, шйю, еш, сов. в. підпушйти, шу, шиш, гл.—землю. Разрыхлять,
разрыхлить землю.
П ідп’йний, а, ѳ. Подъ хмѣлькомъ, вы
пивши. О. 1862. VIII. 2.
- Підра, ри, підря, рі, ою. 1) (Підра).
Чердакъ для храненія сѣна, сѣповалъ. Вх.
Зн. 51. 2) мн. Закоулки, сокровенный мѣста. О, уже, пішла скрізь по підрах! Усе

Підрядити— Підсаджувати.
вилазила. А шо найшла? Хере. у. Слов,
д Эварн. Нишпорив по підрях. См. Подря.
Підрядити, джу, диш, гл. Побудить.
Не знаю, що мене підрадило вкрасти. Новомоск. у- (Залюб.). См. Підражати.
Д ідрадлйвий, а, ѳ. Обманчивый. Як
п’єш піа почуваєшся по сназі, то чоловікові
горілка панує, а як же не почуваєшся по
сназі,— ото вже підрадлива річ. Лубен, у.
Дідражйти, ж&ю, еш, м. Подбивать
совѣтами на что. Мнж. 189. См. Підрадити.
Дідратувйти, тую, еш, гл.— кого. По
мочь кому въ бѣдѣ. З возом а ні руш ви
їхати, а ту нема нікого, щоби го підра
хував. Гн. ,11. 40.
Дідрѳшітка, тки, ж. 1) Родъ густого
решета. Коли впасеш мені оцього бичка,
то дам тобі підрешітку грошей. Грин. І.
44. 2) Зерно, падающее подъ решето при
очисткѣ. Херс.
Підрешіток, тка, м.— П ідреш ітка 1
Вас. 152.
I. Підрив&ти, в&ю, еш, сов. в. підри
ти, рию, еш, гл. Подрывать, подрыть.
Хто мимо йде, псує та ламле і вепр дубргвний підриває. К. Псал. 187.
II. Підрив&ти, вйю, еш, сов. в. підір
вати, рву, рвеш, гл Подрывать, подорвать.
Підрив&тися, в&юся, ешся, сов в.
підірватися, рв^ся, рвешся, гл. Подры
ваться, подорваться. Шо ти, дурний, т я
гаєшся з такою камінюкою? Ше підорвешея. Мнж. 10.
Підривна, ки, ж. Рыболовный снаряд ъ = Л ід кл ад 3. Вх. Пч. II. 23.
Підрййка, ки, ж. Порода
мелкихъ
карновъ. Александров, у.
Підрити. См. І Підривати.
Д ідрихтовувати, вую, еш, сов. в.
підрихтувйти, тую, еш, гл. Подчищать
и подправлять, подправить ножемъ вырѣзанныя изъ мятой кожи полосы. Вас. 159.
Лідриштувйти, тую, еш, гл. Поста
вить лъса.
Підрівнювати, нюю, еш, сов. в. під
рівняти, нйю, еш, гл. Подравнивать, под
равнять.
Підрізати. См. Лідріэувати.
П ідрізування, ня, с. Дѣйствіе отъ
глагола підрізувати.
Підрізувати, зую, еш, сов. в. п ід р і
зати, жу, жѳш, гл. 1) Подрѣзывать, подрѣзать. Підрізав поли він чимало. Гліб.
2) Вырѣзывать, вырѣзать соты въ ульѣ.
От раз підрізав він вулика. Мнж. 100.
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Зблизивсь і Спас. Треба підрізувати мед.
Г. Барв. 148.
Підрізка, ки, ж. Мѣтка на ухѣ овцы:
отрѣзано полъ уха. Мнж. 182.
П ідрійка, ки, ж .= П ід р и й к а .
Підробити, ся. См. Підроблювати, ся.
Підрбблювати, люю, еш, сов. в. п ід 
робити, блю, биш, гл. 1) Поддѣлывать,
поддѣлать. К. Кр. 22, 28. 2) Еще дѣлать,
сдѣлать немного, додѣлать недостающее
количество. Підроби вареників, а то не
стане.
Підрбблюватися, лююся, ешся, сов.
в. підробйтися, блюся, бишся, гл. Под*
дѣлываться, поддѣлаться. Де ж ваш пер*
венець? спгітав він, підроблюючись... під
церковну мову. Левиц. І. 326.
Підродйти, джу, диш, гл. Уродить,
родить. Це літо ніщо не підродило.
Дідростйти, тйю, еш, сов. в. підростй,
сту, стбш, гл. Подрастать, подрость. Ста
ла дівчина підростати. Чуб. У. 482. Під
ростають сахарні буряки. Левиц. І. 24.
Підросток, тка, м. Подростокъ, несовершеннолѣтній. Старшого в москалі взя
то, а цей ще підроппок. Лебед. у.
Підростйк, кй, .м.=Дідсвинок. Вх,
Лем. 449.
Дідрубйти, бйю, еш, гл Подрубить.
Зелений дубе. чи не жаль тобі буде, як
підрубають білу березу люде? Чуб. У. 494.
Підрубйти, блю, биш, гл. Подрубить,
сдѣлать рубецъ. Вона шила, не Оошила,
тілг>ко підрубила. Чуб. III. 175.
ЛідрУнитися. См. Підрунюватися.
Підраню ватися, нююся, ешся, сов. в.
підрУнитися, нюся, ниш ся , гл. Подростать, подрости молодой шерсти подъ ста
рою. Константиногр. у.
Підручний, а, е. 1) Подвластный, под
чиненный. 2) О конѣ, волѣ: запряженный
съ лѣвой стороны. КоІЪ. І. 65. КС. 1898.
УІЇ. 44. Борозного бий, а підргучний і так
почує. Фр. Пр. 109. 3) Одинъ изъ играющихъ въ карточную игру хвиль. КС. 1887.
УІ. 468.
П ідручник, ка, м. 1) Помощникъ,
подчиненный. Проходив він із своїми під
ручниками мимо козацької купи. К. ЧР.
314. 2) ми. Перила. В оттаких великих
хатах добре ходити, скрізь підрушники,
щоб часом не впасти. Черк. у.
Підря, рі, ж. См. Підра.
Лідрйсник, ка, м. Подрясникъ. К .
Бай. 39.
Дідсйджувати джую, еш, сов в. п ід 
9
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Підсак—Підсідельний.

садити, дж^, диш, гл. Подсаживать, под
садить кого, помочь взобраться или сѣсть
на возвышеніе. Лізь, а я пгдсажу тебе.
Грин. II. 230.
Підсак, ка, м. = Підсака. Вх. Пч.
II. 23.
ШдсАка, ки, ж. Сакъ, сѣтка косыыъ
мѣшкомъ съ длинною рукояткою для лов
ли рыбы, раковъ. О. 1861. XI. 116. Браун.
18. Рибальа поштурхав рогулею, а потім
спустив підсаку і витяг десятків зо два
раків. О. 1861. XI. 114. Загадала шевчиха
шевцю рибоньки ловити без підсак і без
волока Чуб. V. 810.
П ідсаківка, ки, ^ . —Підсака. Вх. Пч.
II. 23.
Підсапув&ти, п^ю, еш, гл. Окучить
(растеніе). Ой в городі бузина,— треба під
сапати. Грин. НІ. 171.
П ідсахн^тися, н^ся, нбшся, гл. О
болѣзпи: пристать, прилипнуть. Уман. у.
ПідсвАтання, ня, с. Обрядовое иосѣщеніе жениха будуиіимъ тестемъ и тещей
и угоіценіе— иослѣ сватан н я. ХС. VII. 426.
Підсвинок, нка, м. БолЬе взрослый
иоросенокъ. Вас. 198.
П ідсвітйти, СВІЧ^, ТИШ , гл. О мѣсяцѣ: причинить своимъ свѣтомъ болѣзпь—
лунатизмъ. Вікно против місяця зачиняй,
а то як підсвіте, то будеш сонний ходи
ти. ХС. II. 85.
Дідсерѳд^лыпий, а, ѳ. Слѣдующій за
среднимъ (о братѣ, сестрѣ и пр.).
Підсорѳд^шний, а, ѳ —Підсѳрѳдульший. Підсередушна (сестра) вибігла в двері.
Чуб. II. 245.
ПІДСИЛАТИ, лАю, еш, СОВ. в. ПІДІСЛА
ТИ, шлю, шлеш, гл. Подсылать, подослать.
Менші сестри... підос.гали наймичку роспитать хурмана: хто приїхав. Св Л. 121.
ПідсилАтися, лАюся, ешся, сов. в.
підіслатися , шлюся,
шлешся, гл.— до
кбго. Посылать, послать сватовъ къ кому.
Парубок... підіславшись де небудь нероз
важно, вхопить гарбуза. О. 1862. IV. І.
Д ідсйлити, ся. См. Підсилювати, ся.
П ідсйдок, л к у , м. Подкрѣпленіе.
Левч. 107.
Підсйлювати, люю, еш, сов. в. підсйлити, лю, лиш, гл. Подкрѣплять, под
крепить, усиливать, усилить. Рк. Левиц.
Пі дсйлховатися, лю ю ся, ешся, сов. в.
п ідсйлитися, ЛІОСЯ, лиш ся, гл. Подкреп
ляться, подкрѣпиться. Оце я так підсилив
ся, шо дали мені чарку горілки. Уман. у.
Підсинйти. См. Підсинювати.

Підсйнювати, нюю, еш, сов. в. під
синйти, ню, ниш, гл. Подсинивать, под
синить. Десь ти, козачко, синьки купила
що ти собі очі підсинила. Чуб.
ПідсипАння, ня, с. 1) Подсыпаніе.
2) ІІодлиланіе. Та не підсипай удруге бор
щу,— годі вже Півго підсипання, бо я й так
наївся. Константиногр. у.
ПідсипАти, пАю, еш, сов. в. підсйпати, плю, плеш, гл. 1) Подсыпать, подсы
пать. Буде сіна підкладати, буде вівса підсипати. Чуб. V. 942. 2) Подливать, под
лить. Підсипала борщу. 3) Класть, подло
жить яйца иодъ насѣдку/Чуб. І. 62. Квоч
ку підсипати годиться увечері. Грин. І. 16.
Захотілось бабусенцг та розбагатіти, під
сипала куріпоньку, щоб вивела діти. На.
ПідсипАтися, пАюся, ешся, сов. в.
підсипатися, плюся, лѳшся, гл. Подоль
щаться, подольститься, заискивать, разсыпаться мелкимъ бѣсомъ. Уже мене давно
не любиш, а тілъко гіяний і голубиш, од
сунься геть, не підсипайсь! Котл. Ен. VI.
36. Ой до мене губереиь підсипавсь і любови добивавсь, добивавсь. Котл. Мч. 475.
Підсипка, ки, ж. І) ІІодсьшаніе. 2) Порохъ, насыпаемый на полку кремневаго
ружья. Шух. І. 231. 3) Отруби или мука,
насыпаемыя хлѣбопеками на лопату, чтобы
сырой хлѣбъ не приставалъ къ ней во
время сажанія въ печь. Волын. г. ЕЗ.
V. 89.
Підсйток, тка, м. Негустое сито. За
підситок і ночовки так-сяк узялася. Мкр.
Н. 5. Ум. Підсйтечок. Заховаю під припіч
ком, та й покрию підситечком. Чѵб. V666 .
ПідсихАти, хАю, еш, сов. в. підебхти,
х н у , неш, гл. Подсыхать, подсохнуть.
А дров нарубав гнилих, та вони підсохнуть
трохи та й займуться. Рудч. Ск. І. 124.
Підсгвки, мн. Посѣвъ на краю поля.
Ум. Підсівоччи. Що ж він там діє?— Пше
ницю віє, ходімо мн му заколядуймо, чей
же він нам дасть хоч відвійочки, хоч відвійочки на підсівочки. Гол. IV. 9.
ПідсідАти, дАю, еш, сов. в. підсісти,
ейду, дѳш, гл. Поддѣвать, поддѣть, причи
нить вредъ. Підсів мене сей рік. Мир. Пов.
И. 54.
ПідсідАтися, дАюся, ешся, сов. в. П ІД 
СІЄТЕСЯ, сйдуся, дѳшся, гл. О молокѣ:
образовывать, образовать на поверхности
сливки. Молоко підсівається.
Підсідбльний, а, ѳ. Подсѣдедьный.
___
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Підсідка—Підсобляти.
Д ідсідка, ки, ж. Засада. Желех. Н а
ійдсідки іти на заяця. Вх. Зн. 49.
Дідсікйти, кйю, еш, сов. в. ПІДСІКТИ,
січу, чбш, гл. Подсѣкать, подсѣчь.
П ідсікатися, кйюся, ешся, СОВ. в. П ІД 
СІКТИСЯ, січися, ‘чбшся, іА. О лошади:
сбивать, сбить копыта или поранить ногу.
П ідсікти, ся. См. П ідсікати, ся.
Д ідсіненко, ка, с. Ум. отъ підсіння*
Д ідсіння, ня, с. Крыльцо подъ навѣсомъ. Чуб. V. 65. Ідуть вопи без вдовине
подвір'я, вдовина дочка замітає підсіння.
Чуб. V. Ю78. Ум. Підсіненько, підсіннячко.
Красная Марусенько, не виходь раненько
па нове підсіненько. Лукаш. 157.
Підсісти, ся. См. Підсідати, ся.
П ідсіяти, сію, еш, гл. Посѣять еще
немного.
Підскйкуватн, кую, еш, сов. в. підскбчити, чу, чиш, гл. 1) Подскакивать,
подскочить вверхъ, подпрыгивать, подпрыг
нуть. Підскакує, як зінсъке гценя. Ном.
Л» 3406. 2) Подскакивать, подскочить къ
чему, кому. Рудч. Ск. II. 175.
Підск&рбая, бої, ж. Казнохранительцица въ женскомъ братствѣ. КС. 1890.
VII. 92.
Підск&рбій, бія, м. Казначей, казно
хранитель.
ПідскАржувати, жую, еш, гл. Доно
сить. Підскаржував на своє товариство.
Ном. _ Зй 5509.
*
П ідскік, кбку, м. Прыжекъ, подпрыгиванье. Підскоком. Въ припрыжку. Лохв.
у. В підскоки. Быстро, бѣгомъ. Я в підско
ки в кліть. Федък.
П ідсковзнутися, и^ся, нбшся, гл.
Поскользнуться. А я трохи не захитався,
трохи не підсковзнувсь на стежці. К. Псал.
166.
Яідскбчити. См. П ідскакувати.
ПІДСЛИ8ЙТИ, зю, зйш, гл. Смочивъ,
сдѣлать скользки мъ. Дощем підслизило
трохи шлях і коні аж падають. Грин.
II. 231.
П ідслідж увати, джую, еш, сов. в.
зіідслідйти, джу, диш, гл. Прослѣживать,
прослѣдйть. Підслідили пою— куди то він
несе. Рудч^ Ск. І. 9.
Підсліпа, пи, об. Подслѣповатый. Той
Юрко підсліпа.
П ідсліпий, а, ѳ. Подслѣповатый. Н абргхано. про дівку, що вона підсліпа, а вона
дуже бачуча. Грин. І. 126.
Підсліпо, нар. Подслѣповато, не с в іт 
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ло. Підсліпо, чадіючи на всю хату, горів
його гніт . Мир. Пов. І. 114.
П ідслухати. См. П ідслухувати.
П ідслухи, хів, ле. мн. Подслушиваніе.
Двох турчинів на підслухи посилає. АД.
І. 211. Стояти на підслухах. Подслушивать.
П ідслухувати, хую, еш, сов. в. під
слухати, хаю, еш, гл. Подслушивать, под
слушать. Підслухав, гцо змій каже його
вбить. Рудч. Ск. II. 187.
ПідсмАжити, ся. См. Підсмажува
ти, ся.
Підсмажувати, жую, еш, сов. в. підсм&жити, ж у, жиш, гл. Поджаривать,
поджарить. Бона (той перець) підсмажила
та й положила в горілку. Г. Барв. 425.
Підсмажуватися, жуюся, ешся, сов.
в. підсмажитися, ж уся, жишся, гл. Под
жариваться, поджариться.
Підсмалйти. См. Підсмалювати.
Підсмалювати, люю, еш, сов. в. під
смалйти, лю, лиш, гл. 1) Опалять, опа
лить снизу. 2)—молоду. Поѣздъ съ ново
брачной провозить въ воротахъ двора му
жа черезъ разложенный на землѣ огонь.
МУЕ. III. 143.
ПідсмѳтАнник, ка, ле. Раст. А^гішопіа
еираіогіа. Вх. Пч. И. 28.
ПідсмикАти, кАю, еш, сов. в. підсми
кати, каю(чу), еш(чеш), гл. Поддерги
вать, ноддернуть, подобрать. Підсмикають
сорочку. Чуб. VII. 428. Підсмикане, під
тикане та й гайда по хаті. ІІом., стр.
300, № 335.
ШдсмикАтися, кАюся, ешся, сов. в.
підсмикатися, каю ся(чуся), ешся(чешся), гл. Поддергивать, поддернуть, подби
рать, подобрать платье. І підсмикалася, і
підтикалася, і підперезалася. Стор. МПр. 158.
Дідсміювати, юю, еш, гл. Подсмѣиваться. У беседі зо всіма і говорить, і ре
гочеться, і підсміює. Кв. А ти запевне не
посмів?— йому підсміює лисиця. Гліб.
Підсніжчй, чАти, с. = Підворотень.
Вас. 181.
Підсобйти. См. Підсобляти.
Підсобійний, а, е, підсобійник, ка,
ле.=Підсубійний, підсубійник. Мнж. 481.
Підсббка, ки, ж. Подмога, помощь,
поддержка. Сама ж я годую ту дитинку,
сама заробляю,—нема мені підсобки ніякої
ні від кою. Павлогр. у.
Підсоблйти, лйю, еш, сов. в. лідсо*
бйти, блю, биш, гл. Помогать, помочь.
От може Кирило та Панько підсоблять
яму копати. Мир. Пов. II. 119.

Посоловій— Підстрочити.
Підсоловій, вія, м. Пт. 8іІѵіа Ьуро1аі8, лійочка. Вх. Пч. II. 14.
Ш дсолбджувати, джую , еш, сов. в.
підсолодити, джу, диш, гд. Подслащивать,
подсластить.
Підсбхти. €м. Підсихати.
Підсбшок. шка, м. Подпорка въ илетні.
Підспівай, ча, ле. 1) Подиѣвающій.
2) Плохой поэтъ, подражатель. К. (Желех.).
П ідспівувати, вую, еш, гл. Подпѣвать.
Ш дспідок, д ву , м. Нижняя корка хлѣба.
ЦІдспіль. нар.= С успіль. Кумова ха
та стоїть підспілъ з моею. Волч. у.
Підсприсувйти, сУю, еш, и. Подста
вить спрису. (См.) Гайсин у.
Підст&ва, ви у О/Оі 1) Основаніе. Під
става у токарні, Шух. I. 305, 306. 2) За
м іна І не вийду і і не встану, вихилю мен
шу (естру на підставу. Чуб. У. 351.
Підст&вити См. П ідставляти.
П ідставляти, лйю, еш, сов. в. під
ставити, влю, виш, и . 1) Подставлять,
подставить. Підстав, дівко, коновочку під
гадючу головочку. Чуб. У. 915. Уже тепер
годі за вас підставляти шию. МВ. І. 138.
2)— що. Замінять, замінить чімъ, дать
въ заміну. Товар у кого захоріе,— уже він
свій підставить. Г. Барв. 137.
П ідстарий, а, в. Не молодыхъ л ітъ .
Г. Барв. 86. Воли у мене підстарі були—
літ з десять було їм,— так я й продав,
продав, а собі купив молодчі. Волч. у.
Ш дст&ркуватий, а, е = Підстарий.
Люде підстаркуваті. Г. Барв. 305.
Підст&рбста, ти, м. 1) Помощникъ
старости 1. 2) Номощникъ старости на
■свадьбі. Маркев. 130. Старости, пани
підстарости! благословіть молодих вивести
з хати на двір погуляти. Кв.
їїідст&ростич, ча, м. Сынъ підста
рости 1. К. ДН 189.
Підстйрший, а, е. Слідующій за старшимъ. Старша сестра коня веде, а підітарша зброю несе. Чуб. У. 890. Підстар
ші дружки. МУЕ. III. 89.
Підстбп, пу, м. Возвышенный лугъ
съ растительностью, переходною къ степ
ной. Вас. 206.
Підстерегти. См. Підстерігати.
Підстѳріг&ти, гйю, еш, сов. в. п ід 
стерегти, жу, жбш, гл. 1) Подстерегать,
подстеречь. Як би я свою (жінку) підсте
ріг в чім, тут би їй і доклав воза. Котл.
МЧ. 472. 2) Замічать, замітить. Підсте
рігає мій братуха, що у мене на думці
щось криється. Рудч. Ск. І. 133.
9

Підстил&ти, л&ю, еш, СОВ. В. П ІД І
стелю, леш, гл. Я к дитина падає,
то Бог подушку підстилає. Ном. Л» 9249.
П ідстилатися, л&юся, ешся, сов. в.
п ідісл ати ся, п ідстелю ся, Л Ѳ Ш С Я , гл.
1) Подстилаться, подослаться. 2) Заиски
вать, подлаживаться, подладиться додъ
кого. Вже під його підстилались козаки й
міщане. Мкр. Н. 7.
Підстйрити, рю, риш, гл. Підстйрила
й мене стира! Дернула и меня нелегкая.
П ідстіж ж я, ж я , с. Подстожье.
П ідстіж ок, ж ку, м. Небольшой стогъ
П ідстілка, ки, ж. Подошва башмака.
Вх. Зн. 49. См. Підкладка.
П ідстілля, л я , с. Місто подъ столомъ.
Чуб. ІУ. 306.
Підстовба, би
= С товба 1.
Підстбжене , н я , с. = П ідстіж ж я.
КоІЬ. 1. 63.
Підстбжини, жин, ж. мн. Мякина,
части колосьевъ и зерно, обсыпающіяся
вокругъ- стога при кладкі его. Рк. Левиц.
Підстблини, лин, ж. мн. Сундукъ на
ножкахъ, устраиваемый въ виді части
крестьянскаго стола подъ столечеицей.
Вх. Зн. 49.
Підстрблити, лю, лиш, гл. Иодетрілить. Ой як стрелив Нечаєнко, — коника
підстрелив. КС. 1882. НІ. 537. Устав ото
він та й хотів гуже сороку підстрелити.
Рудч. Ск. І. 136.
П ідстрибнути. См. Підстрибувати.
П ідстрибування, ня, с. Подскакиваніе, подпрыгиваніе.
Підстрибувати, бую, еш, сов. в. під
стрибнути, ну, нбш, гл Подпрыгивать,
подпрыгнуть.
Підстриг&ння, ня, 6. Подстриганіе,
подстрижка.
Підстриг&ти, гбю, еш, сов. в підстриг
ти, жу, жбш, гл. Подстригать, подстричь.
З панами не міряйся чубами, бо як довгий,
то підстрижуть. Ном. А» 1204.
П ідстригатися, гбюся, ешся, сов. в.
підстригтися, ж уся, жбшея, гл. Подстри
гаться, подстричься. В черницях добре
жити, тільки треба підстригатися. Чуб.
У. 381.
П ідстріха, хи, ж. Місто під стріхою.
Підстріш ок, ш ку, ле = П ід с т р іх а .
Підстріш ш я, ш я, с.= П ід стр іх а. К.
ПС. 84.
Підстромйти, млю,миш, гл. Подоткнуть.
Підстрочити, чу, чиш, гл. Подстрек
нуть. Це він його підстрочив.
СЛАТИ,

Підстругати— Підтакувати,
Дідструг&т*. См. П ідстругувати.
П ідстр угуван н я, ня, с. ІІодстрагиваніе, подстружка.
П ідстругувати , гую , еш, сов. в. п ід 
стругати, гйю. еш, гл. Подстрагивать, под
строгать.
П ідструмбнт, т у , ж. Въ водяной мельиицѣ: • каждый изъ двухъ параллельныхъ
брусковъ, лежащихъ па особой подставкѣ,
на нихъ покоится вальниця, на которой
вращается шипъ вала. Підструмёнтіз двѣ
пары: снаружи и внутри мельницы. Черниг. у.
П ідструнчити. См. П ідструнчувати.
Підструнчувати, чую, еш, сов. в. під
струнчити, чу, чйш, гл. Подстрекать, под
стрекнуть, подуїцать. Як не підструнчував
громаду, а по його не сталося. Мир. Пов.
I. 158.
Підстрючити. См. П ідстрю чувати.
Підстрючувати, чую, еш, сов. в. підстрючити, чу, чйш, гл. Подстрекать, под
стрекнуть, подбить А він підстрюче їх,
а сам наче й не він. Екатериносл. у. Слов.
Д. Эиарн.
Підступ, пу, м. Хитрость, коварство.
Си. Мр. VII. 32 Кою силою грабують,
з кого підступом здирають. К. Исал. 59.
Підступбти, пйю, еш, сов. в. підступйти, плю, пиш, гл Подступать, подсту
пить, подойти. П і підступи до йою. Ном.
Д? 2543. От тілько гцо хотів Іван до ко
лодязя підступить,— аж тут як зачхали
зміг. Рудч. Ск. І. 135.
Підступний, й, 6. Коварный. Гидке,
як зрада підступна лукава. К. XII. 53.
Підстьобати, бйю, еш, гл. Подстегать.
Підстьобнути, бнУ, нбш, гл. Хлест
нуть кнутомъ? Та ба! мари не підстьобне!
Котл. Ен. у і. 39.
Підсубійний, а, о. Подливной. Підсубійне колесо у млині. Підсубійний млин.
КоІЬ. І. 61.
Підсубійник, ка, м. Подливная мель
ница. Левч. 70..
Підсубійок, йка, лі,—П ідсубійник.
Ном. Л? 3130.
Підсувйти, вйю, еш, сов. В . підсун у
ти, ну, нѳш, гл. 1) Придвигать, придви
нуть, пододвинуть. Підсунув стіл ближче
до лави. 3) Подсовывать, подсунуть. Підсу
нув шапку на саме тім’я. Кв. Згодом і
вунію підсунемо. Стор М. Пр. 45. 2) По
додвигать, пододвинуть подъ что. Висову
вав з під ліжка якусь скриню і не підсову
вав її, а кидав серед хати. Левиц. Пов. 6.
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П ідсуватися, вйюся, ешся, сов. п.
підсунутися, иуся, нѳшся, и . Придви
гаться, придвинуться, пододвинуться.
ПідсУдник. ка, м. Подсудимый. Ваис
підсудний. К. Бай. 120.
П ідсудній, я, с. Находящейся подъ
судомъ, подсудимый. Йому не минеться;
аби трохи де вкрав, то зараз йою зроб
лять підсуднім чоловіком. Васильк. у. І що
то кажіть? Одколи живу на світі,— не
траплялося, щоб підсуднього настановили
громадським урядником. Васильк. у.
Підсудок, дка, м. Засѣдатель уѣзднаго суда. Тут всякії були цехмистриі ратмани, і бурюмистри, судді, підсудки, писа
рі. Котл. Ен. Суддею був ведмідь, вовки
були підсудки. Греб. 365.
П ідсуканець, нця, м. Родъ кушанья:
кукурузная мука, разболтанная въ молокі>
съ водой. Вх. Зн. 49.
П ідсукйти. См. П ідсукувати.
П ідсукувати, кую, еш, сов. в. підсукйти, кйю, еш, гл. Засучивать, засучить,
подворачивать, подворотить (рукава, брю
ки). Штани вибійчані, підсукані аж до ко
лін. Мир. ХРВ. 11.
П ідсунути, ся. См. П ідсувати, ся.
Підсусіддя, дя, с. 1) Состояніе підсусідка. 2) соб.~ Підсусідки.
П ідсусідж уватися, дж ую ся, ешся,
сов. в. підсусідитися, дж уся, дишся,
гл.— до кбго. Жить, находиться у кого въ
положеній, підсусідка. До йою всі підсусіжувалися. Д раг. 218.
Підсусідок, дка, м. Г>езоемельный кре
стьянину живущій въ чужомъ домЬ. Сим.
195 (= Х ата. 175) См. Сусіда 2.
Підсутужнѳ, нар. Тяжело. А як ѵідсуту жнеу то й стій, я помелю, каже, а
далі ти пустиш коло. Лебед. у.
ПідсУччя, ч я, с. Шворка, на которой
прииязанъ понлавокъ (сучка) къ якорю
лодки (дуба). Мнж. 179.
Підсушити. См. П ідсуш увати.
Підсушувати, шую, еш, сов. в. підсушйти, шу, шиш, гл. Подсушивать, под
сушить.
Підтак&ти, кйю, еш, гл. Поддакивать.
П ідтйкачка, ки, об. Поддакивающіі:
человѣкъ Въ шутку такъ називають вто
рого свата (старосту). Незабаром—рип у
хату до Векли старости: один таки сусід
її, а другий, підтакачка, салдат. Кв. II.
118.
П ідтйкувати. кую, еш, ід .= Л ід такати.
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Підтанцьовувати—Підточи ця.

П ідтанцьбвувати, вую , еш, гл. При

плясывать.
Д ідтектй. См. П ідтікати.
Підтбрти. См. П ідтирати.
П ідтикати, кйю, еш, сов. в. підтйкати, ч у, чѳш и п ід іт к н у т и , н у, неш,

гл. Подтыкать, подоткнуть, подсунуть. Уже,
підтикавши десь поли, фурцює добре на
вісна. Котл. Ен. II. 32. Паничу, я вас під
тичу. Ном.
П ідтикйтися, кйюся, ешся, сов. в.
підтйкатися, чуся, чешся и п ід іт к н у 
тися, нУся, нешся, гл. Подтыкаться, по
доткнуться, подсунуться. Підтикалась, під
смикалась, гіду гречки косити, а щоб мені
запащини та її не заросити. Нп. Ш ка
пові чоботи набув, підтикався, підперезав
ся і пояс цупко підтягнув. Котл. Ен.
Підтинйти, нйю, еш, сов. в. підтйти
и п ідігн у ти , ну, нѳш, гл. Подрѣзывать,
подрѣзать, подсѣкать, подсѣчь, подрубливать, подрубить. А буря жито як серпом
підтинала. Канев. у. Підтяли кучері нам
трьом. Млак. 96. 2) Стегать, стегнуть
кнутомъ. А о мене, ворон-коня твого, та й
не дбаєш, а догори гдеги, мене підтинаєш.
Гол. І. I I I .
П ідтй н н и к , ка, .в Раст. 8сгорЬи1агіа
по(1о?а Ь ЗЮЗО. І. 135.
Підтирйти, рйю, еш, сов. в. підтбр
ти, ДІтрУ, треш, гл. Подтирать, подте
реть. Драг. 14.
Підтитйрій, рія, ле.=П ідтитарний.
Желех.
Підтитйрний, ного, м. Церковный
под староста. Зміев. у.
П ідтич, чі, ж. Палка для развѣшивапія сѣти. "Хазяїн позабивав рядами під
типі 9для мереж та неводів. Левиц.
П ідтичка, ки, ж. 1)= П ід т іч к а . КоІЬ.
І. 37. 2) Шерстяной ь*з шакъ краснаго цвѣта съ кистями па концахъ, нашивается
па запаску сверхъ сборокъ послѣдыей ц
обвязывается вокругъ талій. Вас. 170.
П ідтікйти, кйю, еш, сов. в. підтектй,
течу, чбш, гл. Подтекать, подтечь.
П ідтіпанка, ки, ж. 1) Неряха, жен
щина съ испачканпымъ въ грязь подоломъ. 2) Потаскуха. Де ся підтіпанка вмі
шалась, там верб я золоте росло. Котл. Ен.
VI. 12.
9
П ідтічка, ки, ж. Пришитая къ верх
ней части нижняя часть рубахи внизъ отъ
пояса (изъ болѣе толстаго полотна). Харьк. г.
Підтовйрник, ка, лс. Бревнышко, под-

кладываемое подъ лодку при вытаскиваніи ея на берегъ. (Стрижевск.).
Підтбвкачка, ки, м. Въ кабакѣ: тотъ,
па обязанности котораго лежить подтал
кивать пыощихъ водкѵ, чтобы она выли
валась обратно въ кадь. Кв.
П ідтовктй, чУ, чбш, гл. Истолочь не
достающее количество.
Підтоки, ток, ж. мн. Бревно, соеди
няющее передпюю часть воза съ задней.
Рудч. ЧИ. 249. Чуб. VII. 402. КоІЬ. I.
66. Полудрабки все грабові, а підтоки все
кленові. Нп.
Підтомйтися. См. П ідтом лятися.
П ідтом лятися, лйю ся, ешся, сов. в.
підтомйтися, млюся, мишея, гл. Я підтомиласъ... по житу блудячи. Г. Барв. 351.
Підтопити. См. П ідтоплю вати.
Підтоплю вати, люю, сш, сов в. підтопйти, плю, пиш, гл. 1) Затапливать,
затопить, залить водой. Ой скоро'дівчина
на човен ступит, тихая вода човен під
топила. Чуб. V*. 367. 2) Затапливать, за
топить печь, поджечь въ печи дрова. Під
топили в печі, гріли окропи. Мир. Пов
II. 99.
Підтоптаний, а, ѳ. 1) Стоптанный.
Підтоптані чоботи. 2) Старый, пожилой,
пожившій. Чоловік підтоптаний. Г. Барв.
178. Лучна за мене й не піде, бо я підтоптаний. Г. Барв. 413. Підтоптаний па
нич. Старый холостя къ.
Підтоптйти, пчу, чеш, гл. 1) Истоп
тать. Підтоптати чоботи;—траву. 2)— під
ноги. Попрать ногами. Віру християнську
під ноігі підтопчи. АД. І. 211.
Підтоптйтися , п ч у с я , чеш ся , гл.
1) Устать отъ ходьбы. 2) Состарѣться,
ослабѣть отъ старости. Л свою еже часточку прожив, слава Богу, підтоптався.
Шевч. 103.
Підтбржя, экя, с. Торговля на базарѣ
еаканунѣ базарваго дня. Мир. Нов. II. 97.
Сім баб— своє пгдторжя. ІІом. Л* 9085.
П ідтбркувати, кую, еш, сов. в. підторкнути, ну, нбш, гл Подгонять, по
догнать (лошадь). Доріжка добра... тільки
підторкує шкапу. О. 1862. IV. 87
Підтбчини, чин, ж. мн. Самое мел
кое зерно, просѣявшееся сквозь решето.
Підточйти. См. Підточувати.
П ідточйця, ці, ж. Рубаха женская
не изъ цѣльныхъ полотнищъ, а съ при
шитой нижней частью. В додільній сорочціу
як умре, ховати, а в підточиці не можна.

Підточка—Підхвачувати.
Підточка, ки. а с .= П ід т іч к а . Чуб.
УЛ. 426.
Д ідтбчування, ня, с. Дѣйствіе отъ
глагола підтбчувати.
Дідтбчувати, чую, еш, сов. в. підточйти, чУ, чиш, гл. 1) О червяхъ, мышахъ: подтачивать, подточить, подъѣсть.
робак підточив (яблуню). Чуб. II. • 135.
2) Наставлять, наставить, пришить кусокъ
матерій. 3) Цѣдить, нацѣдить въ добавку.
Підточи наливки в пляшку. 4) Просѣиватъ,
просѣять зерно на решето.
Підтрйвний, а, ѳ. О косѣ: хорошо на
саженная, по рукѣ. Мнж. 189.
Підтроюдити, джу, диш, гл. Наусь
кать, настроить. Не в чім старий росходивсь,— аж то його панич підтроюдив.
Харьк. г.
Підтрусити. См. П ідтруш увати.
П ідтрухнути, ну, нбш, гл.—Підтрусити.
ДідтрУх(ну)ти, ну, неш, іл. Подгнить
(о дереві).
Підтруш увати, шую, еш, сов. в. п ід 
трусити, шу, сиш, гл. 1) Подбрасывать,
подбросить. Підтруси трошки сінця.
2) Встряхивать, встряхнуть. Підтруси мі
шок. щоб овес улігся.
ПідтУмок, мка, м. Помѣсь; ублюдокъ.
То не справжній хорт—підтумок. Н і швець,
ні мнець, ні чор-зна-що: ото підтумок.
Кобел. у.
ДідтУ патися, паюся, ешся, гл. Устать
отъ ходьбы, отъ движенія.
Д ідтУпувати, пую, еш, и . Топать
въ тактъ ногами
П ідтупцем, нар.=П ідтю пцем. Кв.
Підтюпцем, нар. Бѣгомъ, рысцой. І в
ратуш підтюпцем сунулись. Котл. Ен.
IV. 52.
Підтйга, ги, м. Воръ. У Турна був
сутяга, брехун, юриста, крюк, пгдтяга,
і ділом Турна заправляв. Котл. Еп. VI. 52.
П ідтягати, гйю, еш, сов. в підтягти»
гну, неш, гл. 1) Подтягивать, подтягнуть;
подтаскивать, подтащить. 2) Только сов. вМочь потащить, сдвинуть съ мѣста. Циган
узяв келеп, —насилу підтягне. Рудч. Ск.
II. 188.
П ідтягати ся, г&юся, ешся, сов. в.
лідтягтй ся, гнуся, нешся, іл. Перетаски
вать, перетащить пловучую сукновальню
на другое мѣсто. Вас. 173.
Підтйгач, ча, м. Ремень, которымъ
сапожникъ притягиваетъ матеріалъ къ ко
л ін у. КС. 1890. VII. 101.
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П ідтягувати , гую, еш. гл ,= П ід тя
гати.
П ідтйж ка, ки, ж. Веревка, которою
привязывается зядняя ось повозки. (Залюб.).
П ідтйти. См. П ідтинати.
Д ідуздріти, эдрю, риш, гл. Подсмотрѣть. Хиба, може, тілько Петро як небудь підуздрів їх, бо пильно слідив за Окса
ною. Кв.
Шдупад&ти, дбю, еш, сов. в. піду
пасти, падУ, дбш, гл. 1) Приходить, прійти
въ упадокъ. Деякі великі (ярмарки) піду
пали. О. 1861. IX. 181. 2) Бѣднѣть, обід
ніть. Як я се добро мав, то я тоді куму
вав, а як тепер підупав, то я вже не кум
став. Чуб. І. 233. 3)—на ейлах. Ослабівать, ослабіть.
Підуп&лий, а, е. Пришедшій въ упа
докъ, ослабівшій, обѣднѣвшіи. Був колись
він і здоротй, і заможний, а тепер зовсім
підупалий. Підупа.ге господарство.
Підупйсти. См. П ідупадати.
ПідУст, та, м. підУства, ви, ж. Рыба
СЬопбгозІоша пазиз. Вх. Пч. II. 19.
ПідУстов, тви
= П ід у с т в а . Вх.
Пч. II. 19.
П ідучити, ся. См. П ідучувати, ся.
П ідучувати, чую, еш, сов. в. підучйти, чу, чиш, гл. 1) Выучивать, вы
учить тверже. 2) Учить, научить; подгото
вить, помочь въ ученій.
П ідучуватися, чую ся, ешся, сов. в.
підучйтися, чуся, чиш ся, гл. Подготов
ляться, подготовиться ученіемъ.
П ідхарчйти, чу, чиш, іл.= П ідх ар чувати .
П ідхарчйтися, ч уся, чйшея, іл .=
П ідхарчуватися. Подадуть ласу потраву,
як уже добре підхарчилися. Ном. № 11967.
П ідхарчувати, чую, еш, м. Подкор
мить.
П ідхарчуватися, чую ся, ешся, гл.
Подкормиться; нѣсколько наѣстъсл.
П ідхвалити. См. П ідхвалю вати.
П ідхвалю вати, люю, еш, сов. в. п ід 
хвалити, лю, лиш, гл. Прихваливать,
прихвалить. Левиц. І. 80. Батько ті
играшки підхвалював. Мир. ХРВ. 83.
Підхвйт, ту, м. Рыболовный снарядъ.=
Підклад 3. Вх. Пч. II. 23.
Підхв&тистий, а, е = П ід л еп ч а сти й .
Підхватисті штани. Лохв. у.
П ідхватйти, ся. См. П ідхвач увати , ся.
Л ідхвйчувати, ся, чую, ся, еш, ся,
сов. в. підхватйти, ся, чу, ся, тиш, ся,
и .= П ід х о п л ю в ати , ся, підхопити, ся.
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ЇІідхиебель— Підчесати.

Дідхвббѳдь, ля, м. Испорч. фельдфе
бель. Буде мені товчеників від... підхвебеля
за же, що опізнився. Грин. II. 295.
П ідхвістя, тя, с. Мѣсто подъ хвостомъ.
У собаки підхвістя. ІІолт. г.
Підхилити, ся. См. Підхиляти, ся.
Підхилити, ляю, ёш, сов. в. підхи
лити, лю, лиш, гл. 1) Склонять, скло
нить подъ что-либо. 2) Пріотворять, нріотворить. Івасьова мати двері підхиляла.
Лукаш. 161. 3) Покорять, покорить, под
чинять, подчинить. Чіпка хоч кою підхи
лить під себе. Мир. ХРВ. 253.
Підхилйтися, лйюся, ешся, сов. в.
підхилитися, люся, лишся, гл. 1) Скло
няться, склониться подъ что. Як пійду я
у луг по калину, да виломлю калинову вітку, да пійду я підгинаючись, да пійду я
підхиляючись, щоб мені віття не подло
мить. МУЕ. III. 102. 2) Покоряться, по
кориться,^ подчиниться.
П ідхід, хбду, де. ІІодходъ.
Підхлесн^ти, ну, нбш, гл. Хлебнуть.
Пан дружко лигав варену, свашка підх.геснула. Мкр. Н. ЗО.
Підхмелитися. См. Підхмелятися.
Підхмелйтися, лйюся, ешся, сов. в.
підхмелитися, люся, лишся, гл. Напи
ваться, паниться пьянымъ. І півом ся підхмеляли і горілицею. Гол. 111. 485.
Підхбдити, джу, диш, сов. в. підійТЙ, ДІЙДУ, деш, гл. 1) Подходить, по
дойти. Підходять до теї хатки— аж кіт
їсть м'ясо. Рудч. Ск. І. 22. 2) Быть похожимъ на кого. Чоловік до чоловіка бува
підходе. Болч. у. 3)— під кого. Соблазнять,
соблазнить кого. К. ЦН. 220. Можна під
ї ї підійти, чи ні? О. 1802. VII, 37.
4) Подниматься, подняться. Як пустили
його в колодязь, то вода вгору підходить.
Рудч. Ск. І. 102 Тісто підходить. 5)—під
мислі. Нравиться, понравиться. Хорошая
дочка твоя під мислі підходить. Чуб. V.
901. 6 ) —під ласку. Пріобрѣтать, пріобрѣсти
чью любовь, благосклонность. 7)—що. О
водѣ: подмывать, подмыть, течь подъ что.
Де ти, барвінку, ріс, ріс, що такий крас
ний виріс? Я в лісі при керниці, при сту
деній водиці; мене вода підходиш, мене вона
холодила. О. 1862. IV. 3. 8) —кого. Брать,
взять кого хитростью. М и тобі дамо гро
ші які схочеш великі, лише ти підійди его,
чим би ю з світа мож згшдити. Гн. Ь 36.
Соблазнять, соблазнить. Нечистий дух ся
з'явив з первовіка і взяв підходити чоло
віка. А чим підходив? грішми. Ез. V. 100.

9) Підійти димом. Побывъ въ дыму, отда
вать, пахнуть дымомъ. Жито димом пі
дійшло, як пожежа була, так чоловік де
шево продавав. Г. Барв. 299.
Підхожд&ти, дбю, еш, м .= Д ідход и ти. Тогді то жид-рандар стиха підхождае.
АД. II. 22.
Підхбжий, а, е. Похожій. Вийшла дівчинка, підхожа до молодою гусеняти. Г.
Барв. 42.
Підхопйти, ся. См. Підхоплювати, ся.
Підхбплювати, люю, еш, сов. в. під
хопйти, плю, пиш, гл. Подхватывать, под
хватить. І вихор їх серед ночі підхопить.
К. Іов. 58.
Дідхбплюватися, лююся, ешся, сон.
в. підхопитися, плюся, пишся, гл. Схва
тываться, схватиться съ мѣста, вскочить,
подняться быстро. М инам ніч, що й не
оглянулись, і сонечко підхопилось. Св. Л. 295.
Підцббрити, рю, риш, гл. Стибрить,
стащить. Нишком... пляшечку оковипюг під.цобрить. Св. Л. 6.
Підцупити, плю, пиш, гл. 1) Подтя
нуть, подтащить. 2) Стибрить, стащить.
Нишком підиупить та й нишком збути.
О. 1862. І. 29.
Дідцькбвувати, вую, еш, сов. в. підцькувйти, кую, бш, гл. 1) Натравлять,
натравить. Підцькував индика собакою.
2) Подзадоривать, подзадорить, раздраз
нить. Підцьковуе Грицька на погибель. Г.
Барв. 460. Щоб все, гцо бачив, росказати
і ш/об Дареса підцькувать. Котл. Ен. Ще
було й діда підцьковуе, щоб гриз голову
своїй дочці. Чуб. II. 97.
Підцюкати, каю, еш. гл. Подрубить
топоромъ.
Підцюкнути, ну, нбш, гл. Одн. в. отъ
підцюкувати. Подстрекнуть. А там пос
лі нечистий таки знов силу візьме, підцюк
не і потягне низку добру до погибелі. Кв.
Підцюкнула нечиста сим . О. 1862. IV. 77.
Підч&с, су, м. Родъ супа изъ листьевъ свеклы. Фр. Ир. 111
Дідчѳпурйти, рю, рйш, гл.=Причепурити. Підчепури, дднечко люба, нашу
хатину. О. 1862. IV. 71.
Підчѳрвонйти, ню, нйш, гл. Подкра
сить красной краской.
Підчѳрбвий, а, ѳ. Подбрюшный.
Підчѳрбвяна, ни, ж. Подбрюшина.
Підчбрнювати, нюю, еш. сов. в. п ід
чорнити, ню, нйш, гл. Подчернивать, под*
чернить.
Дідчѳс&ти. См. Підчісувати.

Підчикрижити— Пізній
Л ідчикрйж ити, жу, жиш, гл. Подрѣзать коротко.
П ідчйика, ки, ж. Оборка на подолѣ
юбки. Гол. Од. 21.
Д ідчйстити. См. Підчищ ати.
Підчищ&ти. щбю, еш, сов. в. підчйстити, щу, стиш, гл. 1) Подчищать, под
чистить. 2) Красть, украсть. Хто се у
мене підчистив їх?
П ідчйхвіст, хвоста, м. Прохвостъ.
Рк. Левиц.
Підчіпок, пка, м. Подтипникъ. Черк. у.
Підчісувати, сую, еш, сов. в. підче
сати, ш і, шѳш, гл. Зачесывать, зачесать
вверхъ.
Підчорнйти. См. Підчернювати.
П ідчалити. См. П ідчулю вати.
П ідчалю вати, люю, еш, сов. в. підчулити, лю, лиш, гл. Въ плоту сплавно
го дерева срѣзывать концы бревенъ снизу
наискось. Шух. I. 181.
Дідчухрбти, рйю, еш, гл. Обрубить
нижнія вѣтки.
Підш альбвувати, вую, еш, сов. в. підшалювбти, люю, еш, гл.=П ідш ильовувати, підшилювати.
Підшив&йло, ла, м. Подлипайло. То
підшивайло— підлижеться.
Підшив&ти, вбю, еш, сов. в. підш и
ти, шйю, еш, гл. Подшивать, подшить.
Підш ивка, ки, ж. 1) Подкладка. НВолын. у. Одежина суконна чорна з сірою
підшивкою. Св. Л. 303. 2) Дратва, которой
подшиваютъ подошвы.
Ш дш ййник, ка, л*.=Підчіпок. (Зал юб.)
Підшййок, йка, лс.=їїідгірля. Рѵдч.
Чп, 250.
Підш ильбвувати, вую, еш, сов. в.
підшилювйти, люю, еш, гл. Обшивать,
обшить шалевкой. Зміев. у.
Підшити. См. Підшивати.
Підшкильн^ти, н і, нбш, гл. Посмѣяться надъ кѣмъ, уколоть насмѣшкой. Воно
було її на .гад пішло у їх діло, та Ілько
підшкильнув пана трохи, а він і каже:
»як отак гикилювати з мене, так шкода!
не найму землі*. Волч. у.
Підшкірний, а, ѳ. Подкожный.
Підшт&нки, ків, М..МН. Подштаники,
исподніе штаны. (Залюб.).
П ід ш т о в х н іт е . См. П ідш товхувати.
Підштовхувати, хую, еш, сов. в. п ід 
ш т о в х н іт е , н і , нбш, гл. Подталкивать,
подтолкнуть.
# Підштрикѳнь, кия, де. Въ игрѣ въ
вивертень, когда играющій бросаетъ свою
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палку съ цѣлью попасть въ другую, лежа
щую на землѣ: прохожденіе конца брошен
ной палки подъ лежащей на землѣ. Ив. 21.
Д ід ш три кн іти . См. П ідш трикувати.
П ідш трйкувати, кую, еш, сов. в. підш тр и к н іти , н і , нбш, гл. 1) Подкалывать,
подколоть. 2) Подзадоривать, подзадорить.
Сатана знає, чим підштрикнути. Кв.
П ід’юджувати, джую, еш, сов в. п і
д ’юдити, джу, диш, гл. Подстрекать, под
стрекнуть къ чему, подбить. Желех. См.
Юдити.
П ід’яд лівч ак, ка, м. ІІт. 8іПа еигораеа, поползень. Вх. Лем. 449.
Ш д’яз&тя, ся. См. П ід ’язувати , ся.
П ід’язй чн иц я, ці, ж. Родъ дѣтской
болѣзни. ЕЗ. V. 83.
П ід’йзник, ка, м. Служащій для под*
вязыванія. Ум. Під’язничок. У мене векуй*
ні тон платочок під’язничок, що під*язу к»
зімою. Зміев. у.
П ід’йзувати, зую, еш, сов. в. п ід ’язбти, ж і , жѳш, г.і.= Д ід в ’язувати , п ід 
в ’язати.
П ід’йзуватися, зую ся, ешся, сов. в.
п ід ’язбтися, ЖІСЯ, жешея, г л = П ід в ’язуватися, п ід в’язати ся.
П ід ’ярок, рка, м. Соб. Полугодовалые
ягнята, съ которыхъ можно стричь шерсть.
Вас. ,198.
П іж ити, жу, жиш, гл. 1) О дождѣ:
сильно лить. 2) Бить, колотить (человѣка;.
Як же хлопці зачнуть піжпть, то аж
пір*я летить. О. 1862. II. 57.
П іж мурки, рок, ж. мн. Родъ игры:
жмурки. Мил. 54. Діти в білих сорочка#
у піжмурки в яру гуляють. Шевч. 407.
Л іздріти, дрю, риш, гл. Посмотрѣть.
Іди піздри, старостоньку, ци високо міся*
ченько. Гол.
П ізнавати, паю, еш, сов. п. пізн&ти,
н&ю, еш, гл. Узнавать, узнать. Ой як би
я зозуленька, ой крилечка мала... то б я
свою миленького по шапці пізнала. Мет.
З ким жити, тою й пізнавати. Чуб. 1.
251.
Пізнав&тися, наюся, бшея, сов. в.
піднбтися, и&юся, ешся, гл. 1) Узнавать
ся, быть узнаннымъ. 2) Знакомиться, по
знакомиться. Як я звідтам повертався,
послухайте, з ким пізнався. Грин. III. 611.
П І8Н Й Т И С Я , нюся, ниш ся, гл. Запаз
дывать, опаздывать. Не люблю пізнатись.
Г. Барв. 303. Пізниться з своїм господарствомг усяка вдова. Г. Барв. 264.
П ізній, я, е. Иоздній. Було се пізньої
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Пізніхірочка— Пільга.

П ікинбрія, рії, ж. соб. Пикинеры. КС
осени. Г. Барв. 122. Ой жаль мені ранньою
1899. XII. 301.
кування і пізньою літання. Мет. 152.
Пікинбрський, а, е. Пикинерскій. КС.
Півніхірочка, ки, ж. Поздно родив
шійся (ребенокъ), поздно выведшійся (пте- 1899. XII. 301.
нецъ). Маркев. 91. Чою це у вас, бабо,
Пікинерувйти, р^ю, еш, гл. Служить
курча погане?—Е, це в мене пізніхірочка. въ пикинерахъ.
Ёкатериносл. у. Слов.* Д. Эварн.
П іківний, а, е = П ік н и й . Лопата п іПі8но, нар. Поздно. Ум. Пізнёнько. Ой кіена. Шух. І. 97.
пізненько, нераненько із вулиці ходиш. Нп.
П іклув& н ня, н я , с. Заботливость.
Лівріти, 8рю, риш, гл. = Півдріти. Піклування про нашого Атамана і пана.
Пізрю горі, долів,— не виджу милою; пізрю К. МХ. 38.
же я, пізрю на широке поле, аж там мій
П іклуватися, л^ю ся, ешся, гл. 1) За*
миленький... оре. Гол. І. 336.
ботиться, печься. Та таки й дитина, хоча
Пізьма, ми, ж. Гнѣвъ. Шух. І. 34.
воно і підросло, та все ж таки треба кола
Пійло, ла, с. 1) Пойло. 2) Дурной на- його піклуватись. Шевч. 2) Безпокоиться.
Тебе не було, не дуже я за тобою піклу
лнтокъ вообще.
Пійм&ти, мйю, еш, гл. 1) Поймать. валась. Черк. у.
Упустила соколонька, да вже й не піймаю.
П ікнйй, й, 6. Унотребляющійся при
Мет. Сестра її там така, що і в ложці печеній хлѣбовъ. Нікна діжка, лопата.
води не піймаєш, т. е. очень быстрая, Борз. у. Віко од пікног діжі. МУЕ. III.
увертливая. Г. Барв. 202. Піймали до рук.
144.
О. 1862. IX 70. 2) Попасть. Максим по
Пікувйти, к^ю , еш, гл. Встрѣчено въ
шпурив (на бугая) грудку. Метка рука як дѵмѣ объ Алексѣѣ Поповичѣ въ знач.: гу
раз піймала серед крутою лоба. Мир. ХРВ. бить. Ал. Поповичъ говорить: Пехай я
129. 2)— облизня. Иотерпѣть неудачу, по буду у Чорному морю головою дарувати,
лучить носъ.
ніж маю я не по вині усе військо пікуваПіймидя, ці, ж. Участники свадьбы, ти. АД. I. 183.
отправляемые отъ жениха за невѣстой.
Піл, пблу, м. Родъ наръ, помѣщаюКоІЬ. І. 305.
іцихся въ украинской хатѣ вдоль задней
Д ійнйти, йм^, меш, гл. = Понити. стѣпы па всемъ пространствѣ между печью
КС. 1883. IX. 220. Пійняв його пан По- и боковой стѣной. Сим. 2 Чуб. VII. 382,
тоиький з коня за чуприну. Лукаш. В чис 386. Ум. Пблик. ГІирят. у. Полбчок. У світ
тім полі много коней; є і карі, є й гніді. лиці да на полочку ой шиє, шиє молода
Як іспіймем, то поїдем, як не піймем,— дівчина чорним шовком сорочку. Чуб. V. 6.
пішки підем. Грин. III. 195. Ходи, ба
Пі лка, ки, ж. 1) Полотнище. Спід
теньку, з мене змія здійми!— Нехай тобі
той іздійме, хто тебе піймс. Рк. Макс. ниця у сім пілок. 2) Родъ холстинной
А на заробітках такою поросказує про шали, надѣваемой женщинами на плечи.
себе, що хто його не зна, то всяке пгйме Гол. Од 77. 3) Рыболовный снарядъ: родъ
віри, що й справді він стоющий хазяїн. бредня. Вх. ІІч. II. 21.
П іллйти, лйю, еш, гл. Полить.
Кобел. у.
П ійнйтися, йм^ся, мешся, гл.=ПоП ілтйна, ни, ж. Половина ствола ели,
нятися. А з п'яницею жити не піймуся, расколотаго въ длину. Вх. Лем. 449.
хиба піду утоплюся. О. 1861. IV. 83.
П ілть, ті, лс.=ЧІівть. Подол, г.
Пійстра, ри, ж. Родъ матерій. Жилет
Пільга, ги, ж. 1) Льгота, облегченіе.
ку справив із пійстри. Г Барв. 359.
К. ЧР. 425. 1 мучиться оттут він гірше
Пійтй, йд^, дѳш, гл —Піти. Пійду над усі с грішників, і ніколи не буде йому
з села. Мет. 15.
пільги. ЗОЮР. І. 311. Час мені козацьким
П ікати, каю, еш, и . Издавать пискъ. ногам пільгу дати. АД. 1. 122. 2) Каждое
нзъ двухъ параллельно расположенныхъ
Курча в яйці піка.
Пікинёр, пікинір, ра, м. Пикинеръ. бревенъ, подкладываемыхъ подъ тяжелый
КС. 1899. XII. 301. А в пікинери вербу предметъ, для скатыванія его по нимъ,
вали, та теж охочих. Шевч. 591. Ой як напр, для скатыванія бочекъ, бревенъ.
би нам славних запорожців в пікинери за Шух. I. 181. Пільгами называются также
брати. Грин. III. 601.
бревна, подкладываемыя подъ желобъ,

Пільгу вати— Піскозоблиця.
устроенный для спусканія съ горъ деревьевъ (СМ. ризи). Шух. І. 178. Въ покоіодві называются пільгами два параллель
ный бревна, прижимающія верхнее бревно
(притяг) для увеличенія его тяжести. Шух.
I. 237.
ПільгувАти, г^ю, еш, гл. Облегчать,
послаблять.
Нільський, а, ѳ. Полевой. Вх. Зн. 40.
П ільх, ха, м. Зоол. Агѵісоіа, полевая
уышь. Вх. Пч. II. 5.
П ілй, пред.= Б іл я . Піля дороженьки
сяду. Гол. IV*. 371.
Пімперлй, лйти, с. Недоростокъ. Добре
Ному знайомі були сі порош, та пересту
пав він їх ще „пімперлям*, а тепер Іван.
уже...г молодець хоч куди. Св. Л. 117.
Шмста, ти, м. Месть.
Пімстйти, ся, щ$, ся, стиш, ся, гл.
Отомстить. Пімстив свою кару. Ез. V. 28.
Піна, ни, ж. Пѣна (у человѣка, жи-^
вотнаго). Волосся піднялось догори, піна
биш з рота. Стор МПр. 19.
Пінити, ню, ниш, гл. Пѣниться. Вода
так і шумить, хвилями аж пінить. Чуб.
II. 138.
Пінка, ки, ж. Масло коровье. Ез. У. б І.
Пінна, ної, ж. Водка: пѣнникъ. Котл.
Ен. II. 9. Маркев. 169. Ум. Пінненька.
Тягли тут пінненьку троянці. Котл. Ен.
Н. 14,
Л іннйк, кА, м = П ін н а . Браги й пінняка не п'єш. Мкр. Г. 15.
Пінявий, а, ѳ. ІІѢнистый.
Дінйти, німу, меш, гл = П ій н я ти .
Буки розставив, щоб кота тою піняти.
Драг. г 63.
Піняз, 8а и пінязь, зя, м. 1) Монета
въ 7г крейцера. У гор. 2) мн. Деньги. Гол.
ІУ. 443. Вх. Лем. 450. Ум. Пінязбк, пінязьбк.
Піп, попА, лг. І) Попъ, священникъ.
Попі в решеті возити. Утаивать грѣхъ на
нсповѣди. 2) Пт. Еиііса азіга, лысуха чер
ная. Вх. ІІч. II. 11. 3) Насѣк.=3еленяк 1,
Сеіоиіа аигаіа. Вх. Пч. І. 5.
Пір, пбру, м. Лукъ порей. Умап. у.
ПірвАти, рв^, вѳш, гл. 1) Порвать,
разорвать. 2) Схватить.
ПірвАтися, в^ся, вешся, гл. Бросить
ся. Гей пірвався та пан Сава до своєї
зброї. ' Гол. І. 19.
Пірвний, а. е=Спорзний.. Вх. Зн. 66.
Пірйна, ни, ж. Одно перо, перышко.
Ном. № 11612.
Пірити, рю, риш, гл. 1) О дождѣ:
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сильно лить^Піжити 1. А на, дворі дощ
такий пірить. О. 1862. УШ. 40. 2) Бить,
колотить. Грин. III. 446.
П ір’їна, ни, а^.= П ір и н а. Ном., стр.
292, Л» 63. Ум. Пір’їнка.
ПірнАти, нАю, еш, сов. в. пірн ати,
н^, нбш, гл. Нырять, нырнуть, погружать
ся, поірузичься въ воду.
ПірнАч, чА, м. Булава, въ которой
вмѣсто шара рядъ металлическихъ дощечекъ (называющихся пбрами), расположенныхъ вокругъ стержня; знакъ власти пол
ковника. К. ЧР. 425. Рсйментарсъкий пірнач. К. ЧР. 16.
ПірнАчка, ки, м.—Ринд8я. Вх. Зн. 59.
П ірник, ка, м. Пряникъ. Дітворі ма
лій п'ятаччя, пірникч й мандрики. Мкр.
Н. 24.
Пірнйкоза, ви, Нырокъ, чомга, Росіісерв сгівіаіиз. Вх. Пч. II. ІЗ.
П ірнати. См. Пірнати.
Пірцб, цй, с. 1) Перышко. 2) Отдѣльный листокъ растеиія -рогіз. Вас. 177.
Пірчити, чу, чиш, гл. Колотить, бить
(кого). Народ як зсадив вовка, як почав
пірчить, то вже йому й не хочеться, на
силу живий вирвався. Рѵдч. Ск. І. 3. Жене
баба квочку з курчатами та пірчить ї ї
дубцем. Грин. І. 203.
Пірч^н, ьА, м. Молодой козелъ. О.
1862.^ У. Кух. 38.
П ір’я, р’я, с. 1) Соб. Перья. Як павине
пір'я на спід потоне Макс. 2) Плавпики
рыбы Драг. 1. Ум. Пір’ячно.
П ір’яний, а, ѳ. Изъ перьевъ. Желех.
П ір’ячко, ка, с. 1) Ум. отъ пір’я.
Перышки. Іди, іди, куріпочко, додому, та
не давай пір'ячка нікому. Мет. 122. 2) Зе
лень чеснока, лука. Вас. 204.
Пісенька, ки у ОЮ• Ум. отъ пісня.
Пісі, гл. Дѣтск. Мочиться. О. 1861.
УШ. 8.
П ісклй, лйти,с.=Курча Вх. Пч. II. 11.
Піскбватий, а, ѳ = П іс к у в а т и й . Нісковата картопля. Харьк. у.
ПісковАтиця, ці, ж. Ііесчаная земля.
Вг. Уг. 259.
Пісковий, А, А. Песчаный; песочный.
Збірай свої війська лісовії, луговії і піско
вії. Мнж. 151.
Піскоглід, лоду, м. Рыба. Реїтошу20П. Вх. Зн. II. 20.
Піскозбба, би
Рыба. СоЪіІіз (депіа.
Вх. Пч. II. 19.
Піскозбблиця, піскозббниця, Ц І, Ж .-= .
Піскоглід. Вх. ІІч. II. 20.
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Д іскувйтий, а, ѳ. Песчаный. Зміев. у.
Піскувате яблуко. Разсыпчастое яблоко.
Зміев. у.
Д іскувйха, хи, ж. Низкое песчаное
иѣсто. Піду на піскуваху та й там ви
кот . Зміев. у.
Ш сланбць, нцй, м. 1) Посолъ, послан
ный. .Гн. І. 143. Два післанцг стоять на
цвцнтарних дверіх. Федьк. 2) Въ свадебномъ обрядѣ одно изъ дѣйствующихъ лидъ.
Час післанцям додому. Грин. III. 526.
Післйнський, а, е. Принадлежащій
послу. Шсшнськгі коні стоять на припоні.
Грин. III. 526.
Л іс лйти. См. Посилати. ,
Ліслищѳ, ща, с. Ремень, на которомъ
висять стремена. Мнж. 189.
Післй, нар. Послѣ. Після великодних
святок. Стор. МПр. 60. Після чого, въ вопросительныхъ предложеніяхъ, кромѣ основ
ного значеній, употребляется еще въ зна
ченій: отчего, почему. Не знаю що і після
ною старі сумують. Шевч. 100.
П існѳчка, ЕЕ, ж. Ум. отъ пісня.
П існйй, й, 6. 1) Постный. Пісний борщ.
Пісний день. У нас взавтра празник пісний.
Грин. III. 562. 2) О молокѣ: жидкое. 3) О
землѣ: мало плодородная.
*
П існикати, каю, еш, гл. Постничать.
Канев. у.
Пісниковий, а, ѳ. Постничающій, постникъ. 1 такий же то богомільний та піс
никовий чсрчсиь той. Рудч. Ск. II. 200, 201.
Піснйна, ни, ж. Постная пища. Про
щавай, скоромино, йди, піснино. Грин. І.
242.
^
Піснйха, хи, ж. Постница. Мнж. 189.
Пісно, нар. ІІостно.
Піснбта, ти, ж. Все постное.
Ш снотвбрній, я, є. Творящій пѣсни.
Піснотворній іеній. К. XII. 129.
П існя, ні, ж. ІІѢснь, пѣсня. Наша
дума, наша пісня нег вмре, не загине. Шевч.
46. Ум. Пісенька, піснечка. Мет. 151.
П існйк, кй, м. Постникъ. К. ПС. 112.
П існйкати, каю, єш, гл.= П існикати.
Я п'ятницю перед великоднем піснякала.
Лебед. у.
Пісбк, ск^, л«. Песокъ. Лучче ж буду
в синім морі пісок їсти, ніж із нелюбом
да вечеряти сісти. Мет. 101. Ум. Пісбчок.
Пісоч&ний, а, е. Песчаный. Пісочаний
шлях. МВ. І. 14.
Пісбчник, ка, м. Раст. 81е11агіа £гат іп е а. Вх. Пч. І. 13.
Пісна, пи, ж. 1) Мучной отваръ съ

мѣломъ для побѣлки стѣнъ. Богодух. у„
2) Мучной отваръ для квашенья яблокъ.
Сим. 191. Добрі у вас яблука, мабуть у
пісні мочені? Богодух. у.
ПІСП&ТИСЯ, ПЛЮ СЯ, ПЙШ СЯ, ІЛ.=Доснути. Уснув таки добре у неї, а тамті
сі не пгспали. Ез. У. 96.
Піст, пбсту, м. Пость.
Пістити, щу, стиш, гл. = • Пестити.
Пістить теля коло рук, то й віл такий
буде. Черк. у.
Пістбль, л я , м. Иистолеть. Левиц.
Пов. 372.
Пістолбтя, тя, с. Пистолеть. З пісто
лете оден друюго застрілить. Гн. І. 99.
Л істрйк, кй, л*. 1) Веснушки. 1>х. Лем.
450. 2) Прыщи на вымени коровы. Вх.
Лем. 450. 3) Родъ растенія. (Паразитный
грибъ?) Чуб. VII. 576.
П істрйчка, ки, ж. Родъ накожиои
болѣзни.
П ісяти, сяю, еш, гл. Дѣтск. Мочиться
П іт, пбту, м. Потъ. Піт проймає. Ц и
ганський піт. Дрожь. Трусилось тіло, його
циганський піт проймав. Греб. 358.
Пітй, п ід^, дѳш, а . 1) ІІойти. Т уди
піти, то піїті, аби дома не гсидіти. П і
шов би батька одвідав.— за вітром, за во
дою. Пропасть безслѣдно. Ном. Л* 1906
Не дав мені Господь пари, та й дав мені
лиху долю, та й та пішла за водою. II».
Уман. у. Димом догори пішло, а) Сгорѣло
б) Пошло прахомъ. Ном. Л? 1904.— на по
сиденьки. ІІойти въ гости, пойти посидѣі ь.
Лебед. у.— на пропасть. ІІойти на несчастье.
—вогнем. Сгорѣть.— світ за очі. Пойти куда
глаза глядять.— в танець. Пойти танцован».
—в непам’ять.См.Непам’ять. 2)— заміж. Ввій
ти замужъ.
П ітйся, деться, гл. безл. Случиться,
выпасть на долю, пойти къ чему. Чи воно
вже кому так підеться на смерть, на п р и 
чину? Харьк. у. Мені молодій на горе шшлося. Грин. III. 357.
Піткйнний, 'а, е. Употребляющіисл
для утка, относящійся къ утку. Це оснівна
вовна, а то пітканна. Славяносерб. уП іткйння, ня, с. Ткацкое: утокъ. Вас167. Чуб. VII. 428, 408.
П іткн ^ти ся, н^ся, нбшея, гл. Сунуть
ся, толкнуться.
П ітнйй, й, 6. Потный. Воно маленьы
сонне, пітне,—'■простудимо. Г. Гар в. 168.
П ітнйк, кй, м. 1) ГІотникъ. Черк. уО. 1862. V. 103. 2) Часть хомута: войлоч
ная подкладка на шеѣ лошади. Вас. 159.
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глиной или побѣлкой зданія. Це тчкання
багато,— глину там місить. Сим 200.
Пічкйтий, а, ѳ. Объ овцѣ. съ пічкою
на
ухѣ.
См. Пічка Шух. I 195.
и коростеляхъ: кричать. Пгтькають пере
П ічкатися, каюся, ешся, гл. Возиться
пелині, деркачі. Шух. І. 28.
съ
обмазкой
глиной
или побѣлкой зданія.
Діхйти, хйю. еш, ід. Толочь (просо),
Сим.
129.
валять (сукно). Ш у х -І. 113, 151.
Пічковйй, й, 6. Печной, сдѣланный
П іхви, хов, мн. Ножны. З піхов шаб
лі виймайте. АД. І. 114. Ратгте полама- въ печи. Пінковий дьоготь. Сумск. у.
П ічк^р, рй, м. 1) Истопникъ. (Черк.
не піхви без шаблі булатньої. Мет. 444.
у.), кочегарь. НВолын. ѵ. 2) Любящій ле
Ум. Піховки. КС. 1882. X. 40.
жать на печи. Левиц. Пов. 189. 3) Рыба
ПІхом, нар. Пѣшкомъ. К. ЧР. 359.
Пійьили хто піхом, хто возом. Г. Барв. бычекъ, СоЪіо. Мнж. 189. Ум Пічкурёць.
240. До отця, до матки у гості він і пі Ой пійду я нарічку, на річку да піймаю два.
линця, а третього пічкурця. Нп.
хом прибуде. АД. І. 130.
П ічкурнй, ні, ж. Отдѣленіе въ сахарП іхбта, ти, ж. 1) Пѣхота. Гол. І. 34.
номъ заводѣ, гдѣ производится тонка.
2)— квасбля. Родъ невьющихся бобовъ.
Діхотйна, ни, лі. = П і х о т и н ѳ ц ь . Два НВолын. у.
П ічкурувйти, р^ю, еш, гл. Быть истопкінних, третій піший піхотина. АД. І.
никомъ.
Черк у.
332.
Пічлйз, за, м. Развратникъ. Берд. ѵ.
Піхотинець, НЦЯ, Лі.=ПІШОХОДЄЦЬ.
Два кінних, третій піший піхотинець.
П ічнйй, й, ё. Печной. Пічний черінь.
ХС. III. 50. Пічна стіна. Стѣна, къ кото
АД. 1. 1 Ш.
Піхотйю, «я^.= П іхом . Мкр. Н. 14. рой прилегаетъ бокомъ печь, въ ней же
Дозвольте, дядечку, кинути у вас коня у находится дверь изъ сѣпей. Черк. у. Пічне
дворі, а я пійду піхотою. Г. Барв. 211. вікно. Окно въ задней стѣнѣ, къ которой
Душ з двадцять верхи та чоловіка з пів прилегаетъ печь. Мирг. у.
тори сотні піхотою. О. 1861. VIII. 96, 97.
Пічовйй, й, ё. Печной. Пічова лопата.
Піхбю, мде.=П іхом. Піхою... за де Лопата для сажанія хлѣба въ печь. Черк. у.
сять верстов на місто. Г. Барв. 95.
Л іч ^рка, ки, ж. Печурка, ниша въ
П іхтір, рй, м. Веревочпый мѣшокъ, печи.
въ которомт» возять сѣно при поѣздкахъ.
Пішйк, кй, м. 1 )= П іх у р к а. Угор. Вх.
Сим. 87. См. Пихтір.
Зн. 49. 2) ІІѢіиій работникъ. О. 1862. IV.
Піхтурй, піхтурою, ш /?.=П іхом . К. 93. 3) Пѣхотинецъ. К. Досв. 9.
ЧР. 114.
Піш анйця, ці, об. Пѣшій человѣкъ.
Піхур, рй, м. Пузырь. Подольск, г.
Два брати кінних, а третій брат мен
Ум. Піхурчин. На пальчиках піхурчики на
ший, піша пітаниия. АД. І. 106.
муляти. Грин. III. 325.
Пішва, ви, ж. Запошивка, шовъ для
П іх^рка, ки, ж. Тропинка для пѣшесіпиванія
двухъ кусковъ: края сшиваемыхъ
ходовъ. Вх. Зн. 49.
кусковъ перегибаются одинъ за другой и
П іхурчик, ка, м. Ум отъ піхур.
ѣ Печь. Вас. 193. Чуб. сшиваются двойнымъ щвомъ. Канев. у.
Піч, пёчі у ОЮ
Піший, а, е. 1) Пѣшій. Піший брат
4 II. 380. Піч наша регоче, коровая хоче.
за
кінними
поспішає, на сире коріння, на
Мет. Д64. Мовчй, бо піч у хаті. Молчи,—
ость лишше люди. ХС. III. 48. Піч гончар б'гле каміння ноги свої козацькі посіпає.
ська. Обжигальная печь для посуды. Шух. Макс. 2) О птицѣ: домашній. То летюча
птиця, а це піша. Черк. у.
І. 263. Ум. Пічка.
П ічка, ки, ж. 1) Ум. отъ піч. 2) Въ
Пішка, ки , до.=Піхурк& . Вх. Зн. 49.
обжигальной печи передняя ея часть, гдѣ
П іш ки, нар. = Піхом. Було в мене
нѣтъ госуды, а горятъ лишь дрова. Шух. троє коней, - тепер хожу пішки. Грин.
Б 263. 3) Каждая изъ ямокъ въ землѣ, III. 200.
по которыыъ катаютъ мячъ въ игрѣ того
Пішковйй, й, ё.— ярмарок. Ярмарка, на.
же имени. КС. 1887. VI. 461. 4) Продол которую сходятся пѣшкомъ вслѣдствіе
говатая вырѣзка въ ѵхѣ овцы— клеймо для эпизоотіи. Був пішковйй ярмарок, а ско
опознанія своей овцы. Шух. I. 195.
тить не було, бо хвороба на скотину всю
П ічкання, ня, с. Возня съ обмазкой* ди була. Волч. у. (Лобод.).
П іт ь м а ,

ми,

ж. 1) Тьма. 2) Густой

^уманъ; дождь со снѣгомъ. Шух. І. 81.
Л ітькати, каю, еш, и . О перепелкахъ
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Д іш нйк, ка, л*.=П іхурка. Вх. Лем.
450. Ум. Пішничбк.
Пішохід, хбду, м. Тротуаръ. Полт. и
Харьк. г.г. У Харькові пішоходи з дощок,
чи з каміню. Лебед. у. В городі... якісь
пішоходи роблять, щоб в грязі добре, бач,
бую ходити пігики. Котл. НП. 380. Раз
я вийшов в город, йду по пішоходу. ІДог.
В. 63
Пішохбдедь, ддя, м. Пѣшій. Сгпав
пішоходець із тернів виходити. АД. 1. 125.
Діщбк, кб, м. ІІт. ЛпіЬиз, щеврица.
Вх. Ич. II 8.
Діщанбць, нцй, м. Песчаная почва.
Тут у нас, знаєте, земля не родюча на
хліб, бо все піщанець. Черниг.
Діщ угб, гй, ж. ІІесокъ, глубокіи І1Єсокъ. Хвіст... в грязюці таки або в пі
щузі. Сим. 211. г1ам така піщуга, гцо й
не виїдеш. Черк. у.
П ійк, кб, м. 1 )= Д и я к . Г. Барв. 290
2) мн. Уассіпіиш иіі^іпозиш Ь. ЗЮЗО. І140.
П ійка, ки, м. 1)—П ияка. 2) Соленый
и пустой огурсцъ.
Д ія ти , дію, еш, гл. О иѣтухахъ: нѣть
Кури піють,—у дівчини сажу. Грии 111.
258. ІІіють кури перші, піють і другі
Грин. НІ. 375
П іятй ка, ки, ж. Выпивка, пьянство
Щоби мене споминали на піятит Гріш
111. 285.
Дійцтво, ва, с Пьянство. Желех.
П ійчити, чу, чиш, гл. Пьянствовать.
Д ’їла, п'їл, мн. У кожевниковъ: сиарядъ для растя ги ван ія кожи. Части: два
четырехгранпыхъ другъ другу иараллельныхъ бруска — п’їлйни проходять сквозь
концы болѣе толстаго бруска, паз. колода;
въ колоді есть мёчик, одинъ конецъ котораго на чопу, а другой прикрЬиляется
сворінем. Шух. I 254.
Д 'їлйна, ни, ж. См. п їла. Шух. I.
254.
Д лав, ву, м. 1) Пловучій островъ изъ
камыша и неболыинхъ растеній. Поп. 258.
Коломак весною дуже грає: відриває часом,
плави з вільхами і .юзою і зносить дамко.
О. 1861. УІІІ. 93. 2) Трясина, гдѣ подъ
слоемъ растительности вода. О. 1861. VIII.
26. Мнж 189. П т в так г двиітгтіь. На
плавах стоїть г маяче в воді високий, гус
т ий, широколистий очерет. О. 1862. VIІТ
16. Селезень на ставу, утгнка на плаву
Мет. 214. Хай він під плав піде! Проклятіе:
пожеланіе смерти. Мнж. 162. 3) Соръ,

велкіе предметы, плывушіе но рѣкѣ сплоїмнымъ слоемъ. Мнж. 170. Злилось як плав.
Мнж. 170. Плавом, як плав пливе. Мно
жество двигается. Мнж. 170. Як плав
пливе —військо йде. ІІом. А*» 7679. 4) Пра
вильное перо, м іховое перо (у птицъ). Их.
Ич. I. 15. Ум. Плавок, плавочок. Мет. 211.
Ой підпалю, підпалю сс.іезневі косиці, щоб
же пін не літав на чужії плавочкгі. Грии
III. 78.
Плавбк, кб, м. 1) Иловучая мельница
Каменец, у. 2) Понлавокъ въ рыболовном
сѣти. КоП». І. 73.
Плбвати, ваю, еш, гл. Плавать. Ой
плавали утснята по тім боги ставу.
Мет

83,.

Плбвач. ча, л*. ІІлаваюіцій на суднЬ,
плоті., плотовіцикъ. Шух. I. 37.
Длавбчка, ки, ж. Нромыслъ сплавле
ній дерева. Вх. Зн. 49.

Плавбць, вцй, м. Пловецъ. Мир. ХРП.
359. З Тс}>епіьа добрий плавень: ураз Дінецо
исрппиває Волч у
Плбвзати. яаю, еш, *л.=П лазувати.
О. 1863 IX. 107.
Д лавйння, н я, с. Деревья, который
панесеть полая вода Вх. Зн 49.
Плбвити, влю, виш, іл Сплавлять.
Гцнулн, що живуть над більшими ріками,
плавлять кпвбки, шо йОуш,, вос)ою Шух.
І

3,7.

Д лавкйй, б, б 1) Хорошо плавающій
2) Плавным. 3) Ровный, гладкій, <кользі,іп.
У панів у<е плавке за що не візьмешся: чи
сті л , чи ослінчик, — такс все плавке, їладені.ьс.— шлях. Ровная, гладкая санная до
рога. Полі г. Плавкі сани. Сани легкія на
ходу. Черк, у
Плбвко, нар Плавно, бе.зъ аадержекъ.
Більш укиньте масла в кашу, то вона
плавкий ітиме горлом. Лебед. у.
П лавля, л і, ж. Болотистый лугъ.
Плавнбвий, а, ѳ. Растущіи на плбвнях. Сіно плавневе.
Плавний, б, б. Пловучій. Плавна сітка.
См Сітка Вас. 188.
Д лбвня, ні , ж. Пойма, тростпиковыя
и камышевыя заросли, частью постоя и ио
затоиленныя, частью затопляемый только
весною во время половодья, перс-мЬшанные съ заливными сѣнокосами. Бас. 206
КС. 1883. I. 43. ІІоп 256.
Д лавбк, вкб, .и. 1) Ум. отъ плав.
2) Слѣдъ отъ плывущей птицы. Пливе
гутінка з утснятами на море ночувати,
а за ею, ею сив се.гезень у плавки упливає...

Илавочок— ПластовецьІшла Маруся із дівочками на гору погуля
ти, а за ею, ею молодий Юронько у слідки
уст упає. Мет. 157.
Длавбчок, чка, м. Ум. отъ плав.
Длйвта, ти, ж. Отрѣзанный кусокъ
древеснаго ствола, длиной въ 8 метровъ.
Шух. І. 88.
П лав^ш ник, ка, ле. Раст. НоМопіа раІиБІгіз Б. ЗЮЗО. І. 125.
Плавцй, нар. Вплавь. Плавця піти Пу
ститься вплавь. Вх. Зн. 49
Плаз, зу, м. І) Палка? Ном- № 13662,
13663. Въ игрѣ того-же имени длинный
прутъ. КоІЬ. І. 195. Въ игрѣ въ шкандйбки (то-же, что и игра плаз)— проведен
ная на землѣ черта, на которой лежитъ
палка (называемая у КоІЬ. I. 195 - плаз).
КС. 1887. 'VI. 476. 2) Родъ игры, въ ко
торой бросаютъ палкой съ цѣлью попасть
въ другую, лежащую палку. Ив. 18. КоІЬ.
I. 195. Діти то у плаза, то в креймахи
граються. Морд. ІІл. 137.
П л азівка, ки, ж. Палочка, употребля
емая при игрѣ въ плйза.
П лазовйтий, а, ѳ. 1) Пресмыкающійся.
2) Плоскій. 3) Подлый.
Длйзом, нар. 1) Ползкомъ. 2) Плашмя.
Ударив плазом. НВолын. у.
П лазувати, з^ю, еш, гл. 1) Пресмы
каться, ползать. Котл. Ен. III. 30. На зе
леному полі плазують сірі комашки поміж
тим гадом. Левиц. Пов. 366. 2) Съ трудомъ идти, ѣхать, тащиться. Сонні всі за
ворушились, потім піднялися і додому пла
зували. Мкр. Н. 19. 3) Попадать палкой
въ другую палку, лежащую на землѣ—
при игрѣ въ плаз (см.). Ив. 18.
Плйзьма, нар.= Плазом.
Плай, плая, м. 1) Горная тропинка.
Шух. І. 76 Вх. Зн. 49. Ковала мі зазуленька на плаї, на плаї. Гол. І. 176.
2) Рядъ. Вх. Зн. 49. Ум. Плаї мок. Шух.
І. 39, 76. Ід бичок у плаїчок. Шух. І. 201.
Плйкати, чу, чеш, гл. Плакать.
П лекатися, ч уся, чеш ся, гл. 1) Пла
кать, оплакивать. Не плаче я на- моє горе!
не тобі його оплакати. МВ. (О. 1862. І.
75). А за мною сиротою всі родичі пла
чуть. Плачся, плачся, мій родоньку, плачдя,
поплакайся. Грин. III. 391.
Д лаксйвий, а, е. Плаксивый.
П лаксйвиці, ців, м. мн. Болѣзненная
плаксивость у дѣтей. КС. 1893. VII. 80.
КС. 1883. VII. 588. Мил. 34.
П лаксій, сій, м. Плакса. Черк. у.
П лаксійка, ки, ж. Плакса. Мнж. 189,
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Така плаксійка, е чого, нічого,— усе плаче.
Мнж. 163.
П лакун, нй, м. Раст. БуПігиш 8а1і*
сагіа Б. ЗЮЗО. І. 409.
Планбта, ти, ж. І) Планета. Ці зорі
в науці звуться рухомими чи ходячими,
або планетами. Ком. І. 24. 2) Судьба; нѣкая таинственная сила. Буває той чоловік
оце то лихий та навіжений, то мнякий
та добрий,— як яка планета на нього на
ходить. 3) Планета їх знає. Чорт ихъ зпаетъ. Договор, чи гио в їх такий був, —пла*
нета їх знає! Цирят. у.
П ланбтник, ка, м. Астрономъ. Чуб.
II. 584.
Д ланйда, ди, ж .= П ланета. Круги
сонця ходить кільканадцять планид. Дещо
(4-те вид.). 26.
Д ланитувйтий, а, ѳ. Свѣдущій во влі*
яніи планетъ на погоду и пр. То такі
планитуваті є, гцо воно по планетах знає,
коли на що сіяти. Ном. Л? 281.
П ланйця, ці, ж. Часть забора отъ
столба до столба. Міус. окр.
П ланітний, а, ѳ. Полезный, принося*
щій помощь. Лік планітний. Вх. Зн. 50.
П ланітувйти, тую, еш, гл. Полезнымъ
быть, помогать. Вх. Зн. 50.
Плйнка, ки, ж. Дикое яблоко, дикая
яблоня. Угор.
Планбк, нкй, ле. Участокъ земли въ
шесть десятинъ. Вас. 197.
Плас, су, м. Часть келефа: загнутый
конецъ его молотка. Шух. I. 274. Часть
топірця, собственно его бартки: 'плоская за*
остренная часть. Шух. I 289.
Пласт, ту, ле. Слой. Шух. I. 171, 176
Плйстати, таю, еш, гл. 1) Ползти,
пробираться ползкомъ, взбираться; идти увя*
зая ногами. Бору. у. Пісок його (силящагося
пройти по песку льва) так і засипа; той
пластав, пластав та так і пропав. Драг.
303. Пластунами, кажуть, звались за те,
гцо... все вештались по плавнях, і як біль*
иге гм приходилось місить грязь, ніж хо
дить по сухому, сиріч пластать, то й
звались пластунами. О. 1862. II. Кух. 61.
2) Подкрадываться. Дивлюсь, аж тхір пла*
ста до курей. Харьк. г.
П ласті в ’я, в ’я, с. Пластъ, слой; слой
срублепныхъ вѣтвей. Вх. Зн. 50.
Пластовбнь, внй, м. Хлопья снѣгу.
Сніг іде пластівнями.
Пластовбць, вцй, л«. Снѣгъ, падающій
хлопьями. Вх. Зн. 50.

Пластовик— Плахта.
Пласховнк, к&, л*.=Пластовець. Вх.
Зн. 50.
П ластовнйстий, а , в ѳ. ІІадающій
хлопьями.
П ластовбвний, а , ѳ. Съ гладкой
шерстью, не курчавый. Пластововне ягня.
Константинов», у. Пластововний смух.
Черном.
Пластбк, ткй, м. У горшечниковъ:
комъ размѣшанной глины овальной формы,
приготовленный для работы изъ него.
Вас. 178.
Пластувбти, т^ю, еш, гл. Быть плас
ту номъ. Про Михайла була чутка, що він
пластував у Чорномори. О. 1862. VIII. 27.
Пластуй, н&. м. 1) Кубанскій козакъ,
несущій сторожевую и развѣдочную службу
и въ то-же время занимаюідійся охотой и
рыбной ловлей. Поп. 240, 241. О. 1862.
І. Кух. Пластуни, 61. 2)=Пластовець.
Пластуябць, нцй, м. Родъ черноморскаго сельдя.
Пласт^нство, ва, с. Занятіе пластуна.
Пластун не зна роскоші, не гаразд одіжнищ поневіряється, а пластунства не ки
дається. О. 1862. II Кух. 62.
Пластунський, а, е. Нринадлежаїцій
пластуну. Пластунські курені. О. 1862. II,
Кух. 63.
П л ат,та, м. 1)Нѣсколько аршинъ(5— 6)
бѣлаго тонкаго полотна, которымъ завива
ють новобрачной па свадьбѣ голову. Чуб.
IV. 676. 2) Платокъ. Скажу собі зав'яза
ти з платом юловочку. Гол. III 385.
3) Лоскуть.
Пл&та, ти, ж. Плата, вознагражденіе.
Ратуй, ратуй да ти, козаченьку, мене, буде
тобі превелика плата од мене. Мет. 101.
Плат&ти, т&ю, еш, гл. 1) Пластать, рас
пластывать. Платаний чабак. Міус. окр.
2)=Латати. Вх. Зн. 50. 3) Дѣлать, отка
лывать, отпускать. Платав штуки небожчик. НВолын. у.
Лл&тва, ви, ж. 1) Срубленный дре
весный стволъ въ 7—8 саж. длиной и 8 дюймовъ въ діаметрѣ съ тонкаго конца. Шух.
I. 183. 2) Балка, идущая параллельно сво
локу вдоль хаты по стѣнѣ,— на ней укрѣплены стропила. Подольск, г. КоІЬ. I. 55.
Ум. Плйтовка.
Платйна, ни, ж. Платокъ. Вх. Зн. 50.
О. 1881. X. Св. 50. Взяв платину, розсте
лив. Гв. I. 212. Ум. Платйнка. Завинув у
платинку. Гн. IX. 179.
Платити, чУ, тиш, гг. Платить.
П латитися, чуся, тишся, гл. Опла

чиваться. Чуже личко ремінцем, платить
ся. Ном.^Л* 9688.
(
П латіж , ж у, .и. платіж на, кв, ж.
Платежъ..
П латіж ний, а, ѳ. Платежный, подлежащій окладу. У мене шість душ платіж
них. Лебед. у.
Пл&тка, ки, ж .= Л а т к а . Вх. Зн. 50.
П латний, й, 6. 1) Получающій плату.
2) Расплатившійся, находящійся въ разсчетѣ. Глядіть-же— ми платні. Лебед. у.
Бувши винним, треба буть і платним
Ном. № 10649.
Пл&товка, ки, ж. Ум. отъ платва.
Платбк, тк&, ж. 1) Слой. Укопану
глину беруть платками за помочию зеліз них лопаток. Шух. І. 260. 2) Платокъ.
Ум. Платочок.
Пл&ття, тя, с. Бѣлье. Ковельс. у. Чи
я в тебе, моя мати, усе плаття поно
сила? Мет. 263. Літечком жита не жала,
а зімою плаття не прала. Грин. III. 548.
2) Одежда, платье. Дороге плаття надіває, чоботи обував. АД. І. 169.
П латтяний, а, е. Хол ще вый.
П латтянй ця, ці, ж. Одѣвающаяся въ
платье. Г. Барв. 48.
П латйнка, ки, ж. Портянка, онуча.
Ум. Платяночка. На білені платяночки ти
красно обуйся. Гол. IV. 488.
Пл&ха, хи, ж. 1) Составная часть не
вода, полотнище невода. Вас. 185, 187.
2) Верхняя часть свиной туши, снятая
вокругъ всего туловища,—слой сала. Волч.
у. 3) ? Плахами продають сіль перед Різдвом
дешевше— копійок по 10 за хунт. Волч. у
(Лобод.). 4) ІІолѣно, плаха. Вх. Зн. 50
Широкая доска. ” Харьк., Екатериносл
Слов. Д. Эварн.
Пл&хітка, ки, ж. Ум. отъ плахта
П л ахіття, тя, с. соб. Платье. Ум. Плахіттячко.
Пл&хотка, ки, ж. Ум. отъ плахта.
Пл&хта, ти, ж. 1) Женская одежда
вмѣсто юбки: кусокъ толстой шерстяной
ткани, спеціально для этого изготовляемый,
въ видѣ длиннаго чертвероугольника (шишира до 3/4 арш., длина до 21/2 арш.) сши
вается до половины съ другимъ такимъ
же кускомъ; на половинѣ плахта переги
бается и оборачивается вокругъ талі и. Чет
вертая часть плахти (половина четверо
угольника) наз. гривка, сшитая половина
наз. станок, несшитыя гривки— крйла. Вас.
169— 170. Въ черниг. у. крила называют
ся крйси. Чуб. VII. 428. КС. 1893. V.
9

___

Плахтина— Плескавиця.
282. КС. 1889. У. Сумцовъ, Л» 21—22.
2) То-же, что и полотнянка, по длинная
и безъ таліи. Гол. Од. 44. 3) Родъ бѣлаго платка, по формѣ похожаго на широ
кое полотенце,—имъ покрываются лемчанки. Гол. Од. 76. 4) Простыня. Угор. Ум.
Плахі(о)тка. Г. Барв. 227. Плахотка-червчаточка. Шевч. 375.
П лахтйна, ни, а/е.=П лахта, также
небольшая или плохая плахта. Г. Барв.
451.
П лахтянйй, й, 6. Изъ плахти сдѣланн ы й , къ ней относящійся.
Плац, цу, м. 1) Вообще мѣсто и въ
особенности, гдѣ прежде было жилье. Чуб.
VI. 304, 404. 2) Площадь. Грин. II. 75.
Плач, ч^, ле. Плачъ.
Плачйнда, ди, ж. Родъ слоеной лепеїнки. Славяносерб. у.
Плачливий, а, е. 1) Плаксивый. 2) Пла
чевный.
Пл&чний, а, е. Плачевный, скорбный,
жалостный. Матка під кряжем стояла,
плачним гласом вимовляла. Грин. III. 151.
Пл&чно, нар. Хочется плакать. Так
мені їх жалко стало, аж плачно. Иирят. у.
Плачущ ий, а, ѳ. ІІлачущій. 1 прига
далася йому та дівчина плачуща. МВ. (О.
1862. І. 75).
Длаш кувйтий, а, е. О дровахъ: изъ
широкихъ полѣнъ, плахъ. Дріва плашкувлті. Вх. Зн. 50.
Плащ, щ&, м. Илаіцъ. Ліг під ліжком,
а плащ покинув на ліжку. Чуб. II. 215.
Плащанйця, плаще нй ця, ці
1) Плащаница, изображеніе на полотнѣ
положеній во гробъ Спасителя. За чужую
крівавицю купив у церкву шащеницю. Ном.
Л* 13556. 2) Родъ писанки съ равносто
ронни мъ четырехконечнымъ крестомъ въ ор
намент*. КС. 1891. VI. 371.
Плащбчок, чад, ле. Ум. отъ плащок.
Плащйна, ни, ж. Плащъ плоховатый.
Я скинув мою дранкову площину. Федьк.
Плйщок, щкй, м. Рубашка безъ рукавовъ, въ которую одѣваютъ дитя до перваго причаіценія. Мил. 29. Ум. Плащёчок.
Мил. 29.
Плащувйтий, а, ѳ. Одѣтый въ плащъ
(о цыганахъ). Плащуваті цигане.
Плева, ви, л«. Названіе тощаго вола
съ расходящимися рогами. КС. 1898. VII.47.
Плбканнй, а, е. Заботливо, иѣжно вос
питанный. Уман. у.
Плекат&рад, ки, ж. Кормилица. Ум.
Пленатаронька. Гол. II. 82.
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Плѳк&ти, к&ю, еш, и . 1) Холить, нѣ~
жить, культивировать. Ой косо, косо, жаль
мі тя: не рік я тебе плекала. Гол. И. 634.
2) Кормить грудью. Угор.
Плѳк&чад, ки, ж. Мамка, кормилица,
нянька. Угор.
П лѳк^н, нй, м. Ягненокъ безъ мате
ри, вскармливаемый козою. Хере.
Плѳмённив, ка, лі.=Нѳбіж.
Плѳмённиця, ці у Ж*=Н ебога.
П леміння, нів, с. мн. Племена. Встрѣчено у Кулиша. Великі й дрібненькі пле
міння й народи. К. Дз. 231.
Плёмня, н я и меня, с.—П лем ’я. Одна
дорога до отця, до матки, а друга дорога
до роду, до племня. Грин. III. 594.
Плёмфа, фн, ж. == Пинхва. Племфа
дали. КС. 1882. XII. 625.
Плем’й, м’йти, с. ІІлемянникъ или пле
мянница. Употр. преимущ. во мн. ч.:
плем'ята. Дивись: шишок уже нема, а тре
ба ще братам, плем'ятам, хрещеній мате
рі, кумам... Алв. 36.
Плбм’я, м’я и мѳни, с. 1) Племя, по-*
колѣніе, родъ, потомство. Иногда объ одномъ лицѣ въ значеній родственникъ. При
їздить він до дядька, а дядина побачила
та й кае: „це ж наше плем'я ідеи. Мнж.
59. 2) Племя, народъ. В ті давні часи
український народ жив невеличкими племе
нами. Левиц. Перші кн. 5.
Плѳнйда, ди, ж. —П ланида. Г. Барв.'
319.
П ленйця, ці, ж. 1) Надвоє распи
ленный стволъ строевого дерева. Вх. Зн.
50. Желех. 2)=Планиця. 3) Заключеніе?
Знайшов тя у темниці, сказав еси: „ Устань,
Петре, й ст ут й з плениціи. Чуб. І. 166.
Пленіпотбнт, та, лі. Довѣренное лицо,
уполномоченный, повѣренный. Панський
пленіпотент. К. ПС. 5.
П лёнтати, таю, еш, гл. I) Путать но
гами, плестись. Манив до себе дитину, а
воно з другого кінця лави, перебіраючи руч
ками і дсржучися за лаву, плентало ніж
ками та реготалося, ідучи до батька. Р.
Барв. 165. 2) О ребенкѣ: двигать ручками.
Воно мені, малеє, плентае рученятами,—
гу, каже. Г. Барв. 119.
П лёнтатися, таюся, ешся, ел. Плес
тись, тащиться; шляться. Г. Барв. 357.
Плентався і по тій землі, де вже от-от
край світа. Стор. МПр. 168.
П лескавйця, ці, плесканка, ви, ж.
Рыба АЬгашіз (Віісса) аг^угоіепса. Вх.
Пч. II. 18.
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Плескана—Плецанка.

Ллѳскёна, иої, ж. Родъ кушанья:
куски гречишной лемішки, обсыпанные истолченнымъ коноплянымъ сѣменемъ и изжарениые. Маркев. 159.
Плескёнка, ки, ж. 1) Глиняная посу
да, родъ большой фляжки для водки въ
видѣ илоскаго круга съ горлышкомъ; но
сится на шнуркѣ черезъ плечо. Шух. I.
270. 2) Плёсканка СЙРУ- Кругъ сыру. МУЕ.
III 47.
Плѳск&ння, н я, с. 1) Хлопаніе въ ла
доши. 2) Выдѣлываніе ковриги хліба. Чуб.
I. 207. См. Випліскувати 2.
Плескати, щу, щеш, гл. 1) Плескать.
А нащо було плескати на його водою?
2) Хлопать въ ладоши; рукоплескать. Вий
шла доня на у лицю, в білі руки плеще.
Лукаш. 125. 3) ~ Випліскувати 2. Плещу,
плещу хлібчик, дай, бабо, кіста! Харьк.
4) У кузнецовъ: клепать. Сумск. у. 5) Бол
тать, выдумывать. Що ти там тещеш,—
хиба ніхто сього не знає або не чув зроду?
6) Шлепать (по грязи). А він і плеще до
мене через рівчак. О. 1862. VI. 44.
Плескйтий, а, е. Плоскій, приплюсну
тый. Вас. 148. Такий плескатий, як от
корж. Ком. І. 29.
Длеск&тися, щУся, щешся, гл. Плес
каться. Плескалась рибка на воді. О. 1861.
І. 97.
Плѳскёч, чй, м. 1) Родъ круглаго хл іба съ плоскими поверхностями. Напече
книшів, пиріжків, буциків і плескачів. Г.
Барв. 180. 2) Шлепокъ. Надавала йому,
ворожому синові, пгескачгв у спину, щоб
не висижувавсь у хаті та йшов на робо
ту. Новомоск. у.
Плесковатий, а, ѳ. Сплюснутый, плос
кій. НВолын. у. Мил. 16.
Плеснб, н&, с. Плесна, плюсна-, шеіаіагзиз. Константиногр. у. Вх. Зн. 50. Ж е
лех. Плесна. Плесневыя кости. НВолын. у.
Плеснути, ну, нбш, гл. Одн. в. отъ
плескати. 1) Плеснуть. Взяв горілку, вихи
лив та й плеснув під стелю. Г. Барв. 210.
2) Хлопнуть въ ладоши. Плеснула рученя
тами.
П леснутися, нуся, нёшея, гл. Одн.
отъ плескатися. Плеснуться. Плеснулася
вода з глечггка. Риба плеснулася.
Плёсо, са, с. 1) Озеро по теченіго р і 
ки, сильно расширенное місто ріки, чис
тое, незаросшее, съ тихимъ теченіемъ.
ПІух. 1. 0. Коломак... літом пересихає,
тіл>.1711 зостаються плеса. О. 1861. VIII.
9 3 Поміш вилискувався, як замерзле пле

со. Стор. МПр. 74. 2) Грядка четверо,
угольной формы. Харьк. Як оие плесо за~
харастили редькою. Зміев. у. Плесо огір~
ків, капусти. Лебед. у. Ум. Плісцё. Кон
стантиногр. у.
Плести, ту, тёш, іл. 1) Плесть. д г*.
вочки та віночки та плестимуть. Мет.
154. Иіетуть сітки та на твої дітки.
Нп. 2) Бязать. Плести панчохи. 3) Вить.
Плете... вірьовки. Г. Барв. 14. 4)—лозу.
Родъ дітской игры: д іти становятся въ
два ряда лидомъ къ лицу, в с і пары ѵіь-аѵіз берутся за руки; крайняя пара прохо
дить подъ руками всіхъ и становится съ
противоположнаго конца, за ней слідующая и т. д.,— подражаніе выплетанію изъ
лозы какой нибудь вещи. КС. 1887. VI. 480.
Плестися, туся, тёшся, гл. 1) Плес
тись. Як густо сей личак плівся. 2) Запле
таться: Згадай мене, ненько, в суботу піз
ненько, як дівчата помиються й плетуться дрібненько Грин. III. 559.
П летёник, на, м. Крендель. У гор.
Плѳтѳнйця, ці, ж. 1) Плетенка.
2) Особаго рода фигуры при и г р і въшума.
Ой нумо, нумо у шума гуляти, шума за
плітати! Заплетем плетеницю. Грин. III.
ЮЗ.
Плѳтйця, ці, ж.—біла. Рыба Ьисізсиз
гиіііиз. Шух.
I. 24.
*
П летінка, ки, ж. 1) Вязаная шерстя
ная рукавица, которая вкладывается въ
кожаную. Лебед. у. 2) Свитая, сплетенная
мідная проволока, употребляемая при украшеніи деревянныхъ изділій инкрустаціями
и пр. Шух. I. 273, 280, 277. 3) Родъ
вышивки. Шух. I. 155, 156.
П летін ня, ня, с. І) Плетеніе. 2) Вязаніе.
П летінь, тнй, м. Плетень. Заплітай
ся, плетінь, заплітагцА^ завивайся, труба
золотая. Мет. 295.
П лётка, ки, ж. Сплетня. Плетки слу
хань не будете. Гол. III. 261.
Плетюга, ги, оіс. Лгунъ. Угор.
Плетюх, ха, м. Раст. Ьусіиш ЬагЪаги т. Вх. IIч. I. 11.
П лётянка, к я, ж. 1) Огороженный
источникъ (кринйця). Желех. 2) Сплетен
ная изъ соломы лента, изъ которой сши
вается потомъ шляпа. Гол. Од. 56.
П лёхатися, хаюся, ешся, гл. Тащить
ся, идти съ трудомъ. Екатериносл. у. Слов.
Д. Эварн.
' Плѳц&нка, ки, ж. Рубаха безъ склаДОкъ около воротника. Вх. Зн. 50.

Плець— Плисти.
Длѳдь, цю, м. Усадьба. З-за хатки
оглядали невеличкі хлівці, повіточки; тро$ 1і далі—тік; за током—огород; а все круми обнесено низенькою ліскою. Зразу видно
било що то плеиь не дуже заможного хазяїн’а. Мир. ХРВ. 9.
* Плечйстий, а, ѳ. Плечистый, широкопіечій. Візника плечастий, усатиії. МВ.
(О, 1862. III. 51).
Плѳчб, чй, м. 1) ІІлечо. 2) Въ стол
ба заканчивающемся шииомъ,— часть его
до сторонамъ шцпа. Уман. и Гайсии. у.
3) Часть топора, также сапіни. См. со
кира, сапіна. Шух. I. 175, 176. 4) Часть
маГлівниці. Шух. I. 154. 5) Зарѣзка въ
спицѣ колеса, вставляемая въ ступку. Вас.
147. 6) Часть кухонной печи. А в нашої
печі золотії плечі, а срібні одвірки,— дайте
нам горілки. Грин. III. 472. 7) Въ сукно
вальной толчеѣ: бревно въ валу, подыма
ющее песть. Шух. I. 113. 8) Верхняя го
ризонтальная часть ярма, лежащая на шеѣ
вола. Шух. I. 165. Ум. Плечико, плічкб,
плёченько. До стіни оченьками, до дружбонъки плеченьками. О. 1862. IV. 18. Ум.
Плечйці употр. только во мн. ч. Маркев.
70. Мкр. Н. 10. Обстели мені п.гечииі мої
хрещатим барвінком. Грин. III. 496. Тут
нагиа дівчинонька ходила, кіскою плечиці
укрила. Мил. 133.
П лечовій , і , 6. Плечевой, къ плечу
относящійся. Рушник плечевйй. Полотенце,
которымъ повязываютъ старостів на сватаньѣ. Вас. 167.
Плбчѳнько, ка, с. Ум. отъ плече.
Плбчико, ка, с. 1) Ум. .отъ плече.
2) мн. Вставка въ рубахѣ, покрывающая
плечо. КоІЬ. І. 39. Шух. І. 159.
Плечйнда, ди, ж. Родъ пироговъ или
ватрушекъ— съ творогомъ или тыквой. Св.
Л. 11. См. Плачинда.
Плечйстий, а, е= П л еч асти й .
Плѳчйці, чйць, с. мн. Ум. отъ плечі.
Ом. Плече.
Плбшѳнь, ш ня, м. Ломъ для ломки
льда. См. Плішня.
Плешнй, ні, ж .= П ліш ня. Сим. 147.
П лещ ^к, ка, м. Родъ игры на свѣтлый праздникъ. Вх. Зн. 50.
Л лив, ву, м. 1) Теченіе. Час плие
моїм пливом. МВ. III. 46. Чого Дясна у
плие пошла? Шо крутиг гори. Грин. III.
74. 2) Збйти з плйву. Сбить съ толку. Усі
одною зіб'ють з пливу. НВолын. у.
Дливйти, вйю, еш, м .= П л а в а т и . Гн.
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II. 3. Тепер гуси не літають, ні лебеді*не
пливають. Гол. I. 43.
‘
>Пливстй, плнвтй, в ^ , вбш, гл. Плыть.
Я вже цих катержних гусей разів десять
на день відгоню, щоб вони сюди до жита
не пливли. Кобел. у.
П лив^ш ки, шок, ж. мн. Въ загадкѣ: сани. Пливуть пливу піки, позадирали
угору вушки. Грин. II. 311.
I. Плиг! Прыгъ! скокъ!
II. П лиг, гу, м. Прыжокъ. З плйгу
збйтися. Сбиться съ толку, спутаться. ЕмсД
од страху з плигу збився. Котл. Ен. II. ЗО.
П лигйння, ня, с. Прыганье.
Плигйти, гйю, еш, гл. Прыгать. Сер
дешний звір перекидався, плигав, вертівся
і качався. Котл. Ен. П. 25.
П лигнути, гн ^, нбш, гл. Одн. в. отъ
плигати. Прыгнуть.
Плйгом, нар. Вскачь, прыжками. Дика
коза біжить плиюм. Борз. у.
П лигбн^ти, н^, нбш, гл. Прыгнуть
съ силой. А собака здоровий та як пли
гоне йому на груди,— так і звалив.
П лйнути, ну, неш, м. Плыть. Плингть, плиніть, білі гуси, до мойого роду.
Гол. І. 274. 1 риба не плине проти бистрої
води. Ном. № 1092.
Плис, су, м. Плпсъ, бумажный бархатъ. Вас. 192.
П лйска, ки, ж. Птица: а) Моїасіїїа,
трясогузка. Вх. Пч. II. 12; б)—біла. Моїасіїїа аІЬа. Вх. Пч. II. 13; в)— жбвта. Мо
Іасіїїа Яаѵа. Вх. Ич. II. 13; г)=УІисак 4.
Вх. Пч. І. 16; II, 11. М и були в ліску да
поймали плиску чорную да чубатую. Грип.
III. 442.
Плискйтий, а, е = П л е с к а т и й . Дивлюсь,
аж на тій деревині усякою розбору сливи—
і круглі, і плискаті, і довгенькі, та все на
одному дереві. Золотой, у.
Плискйч, чй, м. І)= П л еск й ч . Спекла
жінка плискач і дала на дорогу, та такий
добрий. Новомоск. у. 2) Шлепокъ, легкій
ударъ ладонью.
Плискбватнй, а, е. Плоскій. На низенг,кому у плисковатому острівці. Левиц. ПИО.
І. 496. Ум. Плискбватенький. Плисковатенький рівний камінь. 0 . 1862. IX. 110.
Плнскбм, нар. Плашмя. Повернув ножіа
плиском та й ударив мене ножем по сті
ні. Рк. Левиц.
'
Плйстй, в^, вбш, гл. 1) Плыть. ОД
як лебедям плисти против води важкд.
Мет. 108. Гиля, гиля, білі гуси, на річень
ку плисти. Грин. III. 249. 2) О зернѣ;
о
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ІІлистка— ГІліть.

высыпаться. Вівса ми ще не пожали, а
він пливе.
Плйстка, ки, ж .— П лиска а, б, в.
Вх. Пч. II. 12.
Плись, лсеа/с.=Плюсь 1. У воду тільки
плись, як раз пішло на дно. Греб. 300.
А лебідь плись на дно. Греб. ЗОЙ. 2) Выражаетъ быстрое паденіе. Із моці вибився,
сердешний на бік плись. Греб. 370.
П лит, та,
Плоть. Мнж. 180.
Плйта, ти, Ж» Нлпта. Міус. окр. Гн.
II. 121. Шух. І. 227. Долівка камінням
виложена, плитами. Си. Л. 25.
П литний, плитовйй, &, б. Въ илитахъ. Камні плитні. Міус. окр. Сажавки
обложені плитовим камінням. Стор. МПр.
00. Земляне угілля бува плитне і кулашне.
Міус. окр.
П лйточка, ки, ж. Назвапіе корош.
КоІЬ. І. 05.
П лйття, тя, с. соб. Плиты. Вх. Зн.
50. Шух. І. 70, 227.
Плихйти, хйю, еш, гл. Висѣть, р а з е 
ваться; порхать. Угор.
Плйшка, ки, а/е.=П лиска в). Шух.
1. 80. ^
Плівй, вр, ж. Плева; мездра. Шух. I.
253. Ум. Плівка.
П лівка, ки, ж. I) Ум. отъ пліва.
2) Пленка. 3) ІІѢнка на колокѣ, сливкахъ,
сметанѣ.
. 9
_
П лід, плбду, м. Плодъ; потомство.
К. ХП. 71. Чий корінь, тою й плід. Мнж.
Н і роду, ні плоду не мав старий. Св. Л.
807. Гей, гей, не надь, рибалко молодень
кий, на зрадний гак ні щуки, ні лина!...
Нащо ти нівечиш мій рід і плід любеніг
кий? Г.-Арт. (О. 1801. III. 9). Хиба ска
жеш: з Рима родом, або з пугача дід мій
плодом. КС. 1882. X. 23. А дід поросят
ко продав у чуже село. Каже: на плід.
Г. Барв. 350.
П лідливий, а, ѳ. Плодовитый. Жиди
плідливі. Могил, у.
П лідний, а, е = П л ід л и в и й . Плідна
вівця.
П ліднй дя, ці, ж. Плодовитая самка.
Плідно, нар. ІІлодно, плодоносно. Дай
тобі, Боже, щоб у полі зргдпо, ищб у полі
зрідно, а у дворі плідно. Чуб. III. 305.
П л ім ’я, м’я, с .= Л л е м ’я. МВ.(0. 1802.
III. 75). Не сама собою, з отцем, матір'ю,
із родом, з плім'ям, з ким тобі Бої дав.
Мет. 331.
Пліндрбвина, ни, ж. Разграбленное,
разоренное, опустошенное мѣсто. На пу
г
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стоті німецькій, на тім руйновищг,
хміль повився, по займані - плтдрогпіні
шляхецъкій живе народ. К. Дз. 110
П ліндрувйння, ня, с. Грабежъ, рало,
реніе, опустошеніе.
П ліндрувйти, рую, еш, гл. Грабить,
разорять, опустошать. Усіх татар роіГтІ
вали і пліндрували. Макс. Не день і не і),іа
ляхи Україну ггліндрували. Макс.
П лінуватнй, а, ѳ. У гребешциковъ,
о рогахъ: съ наростами и пленками. Вас
103.
П ліска, ки, ж. 1) Желудиная пли
орі.хоїші чашечка 2)=Плиска а, б, в. Ой
коби я очі мала, як у тої пліски, я би
ними виморгала всі пироги з миски. Гол.
Пліснй, ні, ж. 1) Плѣсень. НВолын. ѵ
2 ) = Плішня. Берд. у.
П л і с н я в и й , а , е. Заплѣсневѣлыи.
П ліснявіти, вію , еш, іл. Илѣсневѣть.
П ліснявка, ки, ж. Болѣзнь языка:
молочница, плѣсневица. КС. 1893. VII. 77.
Мил. ЗІ
Пліснявка з язика збіжгіть.
Драг. 28.
Плісбнь, (ж.?) Раст. Мисог шисесіо. Вх.
Пч. II. 33.
П ліства, ви, ж =■ П лиска а, б, в.
Вх. Уг. 259.
Плісцб, ця, с. Ум. отъ плесо.
П літ, плотб и плоту, м. Плетень, из
городь, сплетенная изъ хворосту; у гуц\ю въ изъ горизонтально лежаіцихъ жердей
(ворини), концы которыхъ ущемлены меж
ду двумя рлдомъ стоящими тонкими п
в ы с о к и м и столбами (кілє), верхніе
коицы
которыхъ стянуты сплетеннымъ ИЗЪ тонкаго древеснаго ствола кольцомъ (гужва, гужёвка); нижняя жердь (ворина) для нредохранепія отъ гніеиіл лежитъ на камшіхъ,
называемыхъ підніжки. Шух. I. 74. Пліт
вічний. Огорожа, сложенная пзъ кампеп
Шух. I. 7 5. Ой ходить сон коло вікон,
а дрімота коло плота. Макс. Аопшпан
хоть г гюдивиться на чоловіка, то неначе
собака крізь пліт. Федьк. Низом, низом
по-пй) плоти, в коноплях сховався. Лѵкаш.
120.
П літка, ки, ж. Рыба: плотва, п л о т и ч 
ка. Вх. 11ч. II. 19. Употр. какъ ласкатель
ное къ жошцнпѣ: Моя ти плітко! Котл.
Ен. V. 19. Ум. Пліточка.
П л іт^ха, хи, ж. Раст. Сопѵоімііиз
веріиШ'Ь. ЗЮЗО. I. 119.
П літь, ті, ж. 1) Выощійся с т е б е л ь .
2)=Плетянка 2. Гол. Од. 50. ГГліпп» соло
м'яна. О. 1862. IV. 2.
і

Плічко—Плугатарь
Йлічкб, кй, с. 1) Ум. отъ плече. 2) Пе
редній окорокъ сниньи.
^ П л і ш й т и , ш^, ш и ш , и . I) Вбивать
клинья для скрѣпленія. Плішити сокиру
2)—рйбу. Оглушать ударомъ палки нахо
дящ ую ся

подо льдомъ рыбу.

Д л іш к а ,

ки,

ж. Клинъ деревянный.

Угор,
Длішнй, ні, ж. Родъ болыпаго доло
та или лома для пробиванія льда. Сумск.
у. Вас., 187.
Дліщ, ща, .и .= Л ящ 1. Вх. Пч. II. 18.
Длбва, ви. ж. Ливень съ бурей. Вх.
Зн. 50. ПІ\х. I. 185. Ударить плова з
іромами- ПІух. І. 212. Сівбину виб'є град,
або зіб'є плова. Шух. І. 166. Не боїтмя
мокрий плови. Фр. Пр. 115.
Плодити, дж ^, диш, м. Плодить, рож
дать. Бодай же ти, бистра річенько, риб
ки не плодила. Грип. III. 279.
Плодитися, дж ^ся, дишся, гл. Пло
диться. Загадав мені царь птицю хвазана
встрелить. А як я його встрелю, що він
і в нашій землі не плодиться. Рудч. Ск.
И. 83.
П л о д л й в и й , а , е=П лідливий. Плодлива, як свиня. Ном., стр. 280, Л» 4502.
Длоднйк, кй, м. Матка. Вх. Уг. 259.
Плоднйстий, а, е=П лодливий. Вх.
Лем. 450.
Плбдниця, ді
О ж еащ инк раждающал дітей. НВолын. у.
Плодючий, а , ѳ. Плодовитый.
Плодь, ді, ж. Животное, тварь, все,
что плодится. А в воді гце була риба й хро
баки й гусят плодь. Гн. II. 118.
Плбсінь, сені, ж. Плоскость; равнина.
Вх Зн. 50.
Плбска, к и , ж. Плоская бутылка. Па
рубки беруть плоски в дзебні. Федьк.
Плоскавиця, ді, до.=Плескавиця.
Вх. Ііч. II. 18.
Плоскінка, ки, де.=Плосвінь. Вх.
Пч. II. 29.
Плоскінний, а, ѳ. Сдѣланный изъ
плосконі. Дасте на мене шитую сорочку.—
Де ж тобі, ми.іа, шитої узяти? Будеш,
лоя мила, в плоскінній лежати. Мет.
Плбскінь, коні, ж. Дергань, “Замашка,
«иужекіе стебли конопли. Вас. 199. Чуб.
П І. 408. Вибраш плоскінь. Грин. III. 248.
Тіпає плоскінь. Мир. ХРВ. 125. Умер уже
*поді, як гілосконі брали. Харьк. у.
Плосконбса, си, ж. Пт. Апав сіуреаіа,
*Ивроконосъ. Вх. Пч. II. 8.
Плоский, нй, м. Сорть глинянаго гор
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шка отъ 37г До 5 вершковъ вышиной.
Вас. 181.
П лоск^ха, хи, ок. Раст/.
Р алісти
Сгиз СаІІі Ь. ЗЮЗО. І. 130*/ б)— гіркй.
НіегосЫоа Ьогеаііб К. еі 8сЬ. ЗЮЗО. І.
125.
Плот&рь, рй, м. Сплавщикъ, плотовщикъ. Вх. Зн. 50.
П лбтик, ка, м. Пт. Крапивникъ, Тго£Іосіуіез рагѵиіин. Вх. Пч. II. 15.
Плотйця, д і, ж .= Л л іт к а . Вх. Пч. II.
19. Нехай щуки їдять руки, а плотиці
білі лиці. Нп. Ум. Плотйчка. Вх. ІІч II. 19.
П лотниця, ці, ж.— П лотиця. Вх. ІІч.
II. 19.
Плотовбць, вцй, м. Раст. Хісоїіапа
гизііса. Вх. ІІч. II. 33.
Плоть, ти, 0к \= Д л и т . Шух. І. 183.
П л о х й й , &, 6. Смирный, тихій, кроткій. Чи сердита, чи плоха? Грин. III. 197
А не порве ваш собака?—Ні, він не займе,
він у нас плохий. Г. Барв. 2 1 5 . Ти ка
жеш, Петре, що самий плохгій звір—за
єць; над вівцю нема й плгхшого. О. 1801
V. 6 9. Ум. Плохбнький. плохесенький.
Плоховйтий, а, ѳ Тихій, смирный.
А дитя молоденьке та плоховите собі.
Федьк.
П лох^та, ти, м. Смирный, тихій человѣкъ. Так плохута, нікому нічого. Черк. у.
Ум. Плохутка. Бней же був собі плохгутки.
Котл. Ен. III. 36.
Площа, щі, ал?.=Ллощина.
Плбщик, ка, м. 1) Металл ическій наконечникъ стрѣлъ. Находили ще площини
од стріл. О. 1802. У. 97. 2) Плоско раз
ложенный снопъ для крышъ. Вх. Зн. 50.
Площйна, ни, ж. Плоскость, равнина;
площадь. Земля здається рівною площиною.
Ком. І. 7.
Плбщити, щу, щиш, гл. Болтать, разсказывать. Я чув, що він площив, що він
украв моїх коней. Верхнеднѣпр. у. (Залюб.).
П луг, га, м. 1) Плугъ. Чуб. VII. 398.
Бодай воли живі були, а плуг поламався. Мет. 6. 2) Плуг волів. Количество воловъ,
запрягаемое въ плугъ. Куті собі ще дві'
пари волів, гцоб було до гхлгуга. КС. 1882.
X. 180. Ум. Плужбк. Маркев. 49.
П лугйнитяся, июся, нишся, гл. Та
щиться, медленно ѣхать. Плуганився я бо
лотом верстов п'ять. НВолын. у.
Плугйрь, рй, ие.=П лугатарь.
П лугйтарь и плугйтирь, ря, м. Пашущій плугомъ работникъ. Борз. у. Уже
овечки у чистому полі, уже і плугатарі

198

ІІлугач— Плюсь

Длю гавёнький, а, ѳ. Ум. отъ плю
У" толоці • Лукаш. Бідний человік нинявсь
гавий.
плугатирем. Раз він орав... ХС. IV*. 80.
Плюгёвѳць, вця, де. Гадкій, дрянной,
$ Д лугёч, чё, л(.^=Длугатарь. Плуъач
презрѣнный
человѣкъ. Пакосник ти пас
оре і в праці рветься. Ном. Лі 1144.
кудний!
плюгавець!
К. ЧР. 245.
Длуговйй, ё, 6. Плужный. Плуговий віл.
Плюгёвий, а, ѳ. Гадкій, скверный,
П л^ж ити, жу, жиш, ід. 1) Пахать
гілугомъ. Плужили, волочили та сіяли. дрянной; презрѣнный. К. ЧР. 424. Ум.
ЕЗ. У. 31. 2) Везти, идти хорошо. Поки Плюгавбнький. Плюгавенький панок. О. 1802.
IX. 72.
щастя плужить, поти й ворог служить
Плюгёвити, влю, виш, м .= Д л ю га Ном. Не тужило йому якось: чи скотину
заведе, чи свининку, чгі кобилу...— гледи й иити. Желех.
Д лю гёвиця, ці, ж. Гадкая, скверная,
подохне, або вовк поїсть. Драг. 140
Д луж нйця, ці, ж. Родъ плуга: косу безнравственная, презрѣнная женщина.
Желех.
ля. Сумск. у.
П лю гавіти, вію, еш, гл.=П оганіти.
Плузкбк, жкё, ж. Ум. отъ плуг.
Плю гёвка, ки, ж. — П лю гавиця.
і Д лутанйна, ни, э/с.=П лутаниця.
Д лутанйця, ці, ж. Путаница, вздо]Уь, Желех.
Плюгёвство, ва, с. 1) Гадость, мер
чепуха. Рудч. Ск. II. 05. Плутаницю плу
зость,
нечистота. 2) Соб. отъ плюгёвець.
тав мені таку, що зовсім не до ладу.
І жидів, того плюгавства, мов на ярмарку
Ііавлогр. у.
П лутанка, ки, ж. Путаница. Аж у в Ромні Котл. Од. 490.
Плюгёш, шё, м. = . Плюгавець. МВ.
холові плутається од тії плутанки.
Плутати, таю, еш, и . 1) Путать. (КС. 1902. X. 152).
2) Путать, сбивчиво разсказывать
Плюй, плю я, м. Плевокъ.
П лутатися, таюся, ешся, гл. Путать*
Длюйкб, кё, м. Любяіцій плевать.
С Я. Плутається волосся. Плутаються нит
Плюндратися, раюся, ешся, гл.—
ки. О неумѣлой ходьбѣ. Вона посередині, Пльондратися. Плюндрається по воді.
Плюндри, рів, мн. Желтые ирховые
а ми— кругом, мов ті каченята плутає
мось по траві, ,Сим. 203.
брюки у галицкихъ мѣщанъ. Гол. Од. 14.
Д лутнй, ні, ж. 1) Путаница, запу
П лю ндрувёння, ня, с. = П ліндрутанное дѣло. ИВолын. у. 2) Плутовство
вання. К. ПС. 14.
Чуб. IV. 204
Д лю ндрувёти, р^ю, еш, гл.—П лінД л^тощ і, щів, ж н .= Л л у тн я 2. Мир. друвати. ЗОЮР. I. 128.
ХРВ. 883.
Плю нути, ну, неш, гл. Плюнуть.
Л лутйга, ги, м. Плутъ, мошенникъ.
П лю скання, ня, с. ІІлесканье.
Пльовё, вй, ж. Родъ игры въ мячъ.
Плюскати, каю, еш, гл. Плескать. А
Давайте, хлопці грати у пльови. Лебед. у. я слухаю.. як ті пишні керманичі весель
Пльовёки, ків, лш .=Д льова. Лебед. уг цями плюскають. Федьк.
Длюскйй, ё, 6. Плоскій. Шух. 1.91.112.
Лльондр, ра, м. 1) Этажъ. Св Л. 218.
Вікна в аюму домі на спідньому плгюпдрі
Плюсклий, а, е. Плоскій, сплющен
Бог-зна колишні. Св. Л. 217. 2) мн. Попе ный. Гречка така посмалена (од блискав
речный балки (въ хаті.). Вх. Зн. 50.
ки) та плюскла, що й зерна путньою не
Дльбндратися, раюся, ешся, гл. Шле вибереш. Рудч. Ск. II. 208.
пать, идти по водѣ. Мирг. у. Слов. Д.
Длюскбватий, а, е. Плоскій, сморщен
Эварн.
ный, приплюснутый. Лубен.
Дльондрбваний, а, ѳ. Въ нѣсколько
Длюскбта, ти, ж. ІІлескъ. Вода... без
атажей. Довгий плъондрованин дім. Св. Л. розливу і без плюскотн вже точиться ледві,
217.
ще видная%та вже не чутна. МВ. (О. 1862.
Плювёка, ки, об. Постоянно илюющій, III. 98).
плюющая Ум. Плювачка.
Плюснути, ну, неш, гл. І) Плеснуть.
Плювёння, ня, с. Плеваніе.
2) Шлепнуться. Так і плюснув дідок нога
Плювёти, плюю, ёш, гл. Плевать.
у калюжу. Г. Барв. 189
Плювёчка, ки, об. 1) Ум. отъ плюДлюсь! меж. І) Выраж. плескъ пред
вака. 2) Плевальница. Желех.
мета, упавшаго въ воду. 2) Шасть. Тут
Длюга, ги, ж. Некрасивая, гадкая жен плюсь Еней, як будто з неба: „ Ось, осьде я,
щина. Гол. II. 427, 443.
коли вам требаи. Котл. Ен. І. 17.

Плюта—По.
Длюта, ти, ж. Дождь, дождливая по
года. А дожбж такий пере, плюта така,
ри. И* СЗ. Ум. Плютка. Ой на дворі плтоттогда нам добре шутка. Гол. IV. 318.
Плюха, хи, ж. = Заплювиця. Вх.
Ця. I. Т.
Плюхкати, каю, еш, м.=Х лю пати.
Піди до моря та плюхни од себе води, то
буде тобі (чортові) товариш. От прийшов
еін, хлюпнув, дивиться, стоїть такий, як
і він; давай він тоді плюякать. Драг. 42.
Плюхнути, ну, неш, гл. 1)=Хлю пвути. См. Плюхкати. Драг. 42. 2) Са
дясь, опуститься сразу, какъ бы упасть.
Плюхнула в крісло, аж ї ї підкинуло. МВ.
1. 113.
Плюща, щі
~~Сплющ&. Вх. Ви. Ьо.
Плющйти, щ^, щйш, гл.=Плюскати.
Уночі тріщить, а вдень плющить, Ном.
Л? 518.
Плющити, щу, щиш, гм. Закрывать
глаза. Плющить він очі. Мир. ХРВ. 304.
Плющитися, щуся, щишся, гл. Смы
кать глаза.
Плякйти, кйю, еш, гл. 1;=Плекати 2.
Хере. г. Черном. Александров, у. 2) По
ить съ пальца ягненка, теленка, оставшатосл безъ матери. Мнж. 189.
Плякйтися, кйюся, ешся, гл. Сосать
молоко у матки. Коли є такі вівці, що не
даються ягняті плякаться... Ориштована
вівця стоїть по неволі і ягнятко плякаемься. О. 1862. V. Кух. 32.
Плякунчй, чйти, с. Ягненокъ, не питаюніійся молокомъ матери. Черном.
Плям! меж., выражающее звукъ при
чавканш гѵоами.
Длйма. ми, ж. Пятно. Вас. 153. Деие-ое темними плямами червоніла на траві
■запеклая кров. Стор. МПр. 105. Без страху й
плями лицарь запорозький. К. ЦН. 291. Ум.
Плямка, плямочка. Н а небі ні хмарочки, ні
плямочки—чисте. Мир. Нов. І. 167.
Плймина, ни, ж. Пятно.
Плямистий, а, ѳ 1) Покрытый пятна
ми. 2) Маркій. Біла сукня плямиста.
Пляжйти, млю, мйш, гл. Пятнать,
пятнить.
Плямйтися, млюся, мйшея, гл. Пят
наться, пятниться.
Плймка, ки, ж. 1) Ум. отъ пляма.
2)=Клямка. Левч. 180.
Плймкання, ня, с. Чавканіе, причмоииваніе губами. Та бо не плямкай, бо всі
позбігаються на твоє плямкання.
Хонстантиногр. у.
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Плймкати, каю, еш, гл. Чавкать, при*
чмокивать губами* Черниг. ІІолт. г.
Плямовйтий, плямувйтий, а, ѳ. Пят
нистый, въ пятнахъ. Черк. у. НВолын. у.
Плймочка, ки, ж. Ум. отъ пляма.
Плямувйти, м^ю, еш, гл.=Плямити.
Шкода й меча об тебе плямувати. К.
Бай 92.
Плямч^к, кй, м. Затворка на крыш*
кѣ у трубки, чтобы она не открывалась.
Лебед. у.
Плян, ну, м. Планъ. Гн. II. 230.
Плйнта, ти, ж. Ровное мѣсто? Сплянтували ліс, плянту зробили, що й корня
не видно. Чуб. II. 183.
Плйскати, каю, еш, ел.—Плескати.
Пляскйч, чй, ж.=Плѳскач 2. Пляскача дати. О. 1861. XI. Св. 35.
Плйстѳр, ру, м. 1) Пластырь. 2) Сотъ
меду.
Пляхй, хй, ж. Бутыль, большая бу
тылка. Баз у сінях мене нагнав з пляхою
превеликою: „Випий чарку, випий/ “ Г.
Барв. 93.
Пляц, ду, м. 1) Площадь. Св. Л. 137.
2)—Плець. Гн. II 66; І. 132. 3) Крестьянскій надѣлъ: поле въ 3 руки и огородъ
вмѣстѣ. Староб. у. 4) Мѣсто для поедин
ка. Ідуть вони на мідний пляц битися.
Чуб. II. 209. Видали собі пляц. Вызвали
другъ друга на бой. Гн. II. 219.
Пляцйнда, ди, ж. Сладкій пирогь.
Подольск, г. См. Плачинда, плечинда.
Плйшка, ки, ж. Бутылка. Ой прий
діть, братіки, в неділеньку вранці, нато
чим горілки в земній пляшці. Мет. 249.
Ум. Пляшечка.
Пляшувйти, ш^ю, еш, гл. У кожевниковъ: очищать овчину отъ мездры. Вас.
153.
Плящйна, ни, ж. Бутылка, неболь
шая бутылка. Тут зараз за пляшину взяв
ся... усім по чарці піднести. Ллв. 23.
Пнутися, пн^ся, пнйшея, гл.—П ’яс
тися.
По, пред. 1) По. Не по чім і б'є, як
не по голові. ЗОЮР. І. 146. Гріх по дорозі
біг та до нас плиг. Ном. Ле 96 По всьому
саду ходила шукаючи,—нема. Дає на рік
по сто червоних. Хиба ж ти не помітив
по їй, що вона й здавну навіженна? МВ.
(О. 1862. III. 63, 64). Подзвонили по ди
тяті у великий дзвін. Грин. III. 275. Дзво
нять по душі. Служила вона по своїх,
служила по жидах, служила й по купцях.
Мир. Пов. І. 124. Трудно стало старснь-
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кій по людях оюити. І \ Барв. 371. Треба
дітей пускати по людях. Г. Барв. 284.
Чувати було по людях, що вони живуть
собі як риба з водою. Г. Барв. 106, 107.
їздили по знахурах та по знахурках окру
ги верстов за сто. Г. Барв. 223. 2) Нослѣ.
По шкоді і лях мудрий. Ном. Коли трево
га, то до Бога, а по тревозі забув о Бозі.
Ном. Л» 86. Тепер Логвинова земля, а по де
сяти літях знов буде Жаврінова. НВолын. у.
По всьому. Послѣ всего. Св. Л. 41. От і
по грбшах. Вотъ ужъ и нѣтъ денегъ. О.
1862. IV. 106. Вже по йому, по їй. Онъ
уже уыеръ, она уже умерла. Ою, еже ме
ггер буде по нім. Фр. ІІр. 133. Булб би по
мні,— нропалъ бы я, конедъ былъ-бы мнѣ.
Фр. Пр 132. Як не буде миленького, то
буде по мені. Гол. IV. 457. 3) Съ, въ. По
кавунах ма.шй наїдок. Лебед. у. Висиділа
перепілочка діти, а сама пішла в садочок
сидіти. Ой що ж мені, дітки, по вас, коли
мою перепелочка не маш. Рк. Макс. 4) За.
Чи не вийде стара мати по холодну воду?
Мил. 113. Вернувсь гю той чобіт. Грип.
І. 214. Його по смерть посилати, то на
житись можна. Ном. Прийшли по мене
вся моя родина. Г. Барв. 353. До кою ж
мені тут по роботу вдатись? Г. Барв. 240.
5 ) По конёць. Въ конці. По копець греблі
там стоять верби. Гол. III. 301. -6)— По
нім усього надійся. Отъ него всего можно
ожидать. Фр. Пр. 153. 7) Що ж по тому?
Что же изъ этого? Що ж по тому, що
кохаю, коли в неї не буваю. Грин. III. 186.
8) По тім, по чім. Тѣмъ, чімъ. По тім
козак славен. А ти, дівко, по чім славна?
Хиба що багата. Грин. III. 212. У) По
тверезому, по п'яному. Въ трезвомъ, пьяномъ
видѣ. По тверезому про се поговоримо. Г.
Барв. 153.
Побабйстий, а, ѳ. Покрытый морщи
нами.
ПобАбити, блю. биш, гл. = Побабу
вати.
Побабіти, бію, еш, гл. 1) Сделаться
женоподобными (мног.). Желех 2) Смор
щиться. Оце яг; твої руг. и побабіли.
ДобАбрати, раю, еш, гл. Помарать,
испачкать. Лс гв, тільки побабрав-побабрав.
Ном. .V» 12266.
ЛобабувАти, б^ю, еш, и Позанимать
ся акушерствомъ. Боли вдова побабувала,
то ѵі вже не можна і йти заміж. Мнж 155.
ЛобАбчитися, чуся, чишся, гл. Сде
латься старухой. Домаха дівкою посивіла
і побабчилася.
9

9

ДобАвити, влю, виш. гл. Занять, за
бавить, развлечь. Побав дитину, бач як
репетує.
ПобАвитися, влюся, виш ся, її. І) Раз
влечься, забавиться. 2) Помедлить, повре
менить.
(
{
Побагатіти, тио, еш, гл. Разбогатіть
(о многихъ). Побагатіли всі так, що й
годі! Н і приступу до їх!
ЛобагАто, нар Помногу. Вони здорово
роблять, за те ж і їдять небагато. Харьк.
ПобагАтшати, шаю, еш, гл. Сдідатьсл
богаче.
9
Побадьорнішати, шаю, еш, гл. Сде
латься бодрѣе. Мир. ХРВ. 257
ПобажАти, жАю, еш, гл. Пожелать.
Побажай чого, так і станеться. Ном.
№ 280.
ПобажАтися., жАеться, гл. безл. Захо
тіться.
Побазікати, каю, еш, гл. Поболтать,
потолковать, побалагурить Як зійдеться
з молодичками, то любила й побазікать.
Св. Л. 5.
ПобайдикувАти, к^ю , еш. гл. Нобаклушничать.
ПобалазувАти, з^ю, еш, гл. Испач
кать (пальцами). Побалазував пальцями
та й їж після його.
ЛобалАкати, каю, єш, гл. Поговорить;
поболтать. Іди ж до Галі та гляди - гар
ненько побалакай з нею. Шевч. 284. Погу
лявши, побалакавши... пішов багатий брат.
Рудч. Ск. II. 144.
ПобАнити, ню, ниш, гл. Помыть (по
суду, ѵтварь, мебель, мясо, овопш и іір ).
Мнж. 121. Ложечки гюбаню Миж. 32.
Горшки побаню. Г. Барв. 356. В роті по
бачити.
ПобанувАти, н^ю, еш, гл Погрустить.
Желех.
Побарйтися, рюея, ришся, г.і. Про
медлить, замѣшкаться. В ін вшгавить з тебе
олію, от тільки и ще тут поба/гись! Гля
ди ж, сгююдня гцоб убрався. Ііотл. Ен. І. 2У.
ПобаришувАти, шую, еш, гл. Поба
рышничать, взять прибыль при продажі.
От побаришував: ні стовпа, ні борошна
(барипіл?). Ном. Л» 10575
Побарложйтися, ж ^ся, жйш ея, гл.
Поваляться въ грязи.
ПобасувАти, сую, еш, гл. О лошади:
пробіжать галопомъ, поскакать.
ЛобатувАти, тую, еш, гл. 1) Перевя
зать лошадей рядами. 2) Порізать. Н а-
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Побѳлькот&ти, ч^, чѳш, гл. Побормо
ти такими великими скибками поба
тать
нѣкоторое' время.
лував? Харьк.
Побенкѳтувйти, т^ю, еш, гл. Попиро
Добатьвйтися, к&юся, ешся, гл. Стать
въ отношенія отца и сына. Вони побатъ- вать. М и в свата добре побенкетували.
Побѳнтйжити, ж у, жиш, гл. Обезкукались собі, Петро та Семен: Петро ска
ражить,
смутить (многихъ).
зав, що буде Семенові за сина, то й послуДоббрдитися, диться, гл. безл. Повезха як батька. Новомоск. у. (Залюб).
•ти,
удаться. Мені не побердилось.
Доб&тьківськи, нар. Поотцовскй. Отець
Побѳрегтй,
ся. См. Поберігати, ся.
побатьківсъкп поб'є, побатъківсъки й поми
Побѳрѳж&нин, на, м. Житель побе
лує. Ном. № 9356.
режья.
КС. 1885. XI. 538.
Добатькувйти, к^ю, еш, гл. 1) По
Побѳрбжжя, жя, с. Побережье, при
быть посаженнымъ отцемъ, въ качествѣ
брежье; понизовье. Повій, повій, вітроньку,
отда. 2) Поругать, задѣвая въ брани отца.
з побережжя в Лгітвоньку. Чуб. У. 277.
Ще полаяв, побатькував трохи. Мир. ХРВ.
Па побережжі пасуть. Ум. Поберёжжячко.
146.
Побережи на, ни, ж. Прибрежье, мѣстДобахурувйти, р^ю, еш, гл. Поразность по берегу рѣки. КС. 1884. УІІІ. 719.
вратничать.
Побѳрѳжйчка, ки, ж.? Вігш теличка
Доб&чення, ня, с. Сииданіе. Желех.
побережичка. Чуб. III. 478.
Добйчити, чу, чиш, гл. 1) Увидѣть.
Добѳрбжний, а, ѳ, побербжній, я, е.
•ЗОЮР. I. 114. Нехай же я сам побачу, 1) Береговой. Побережні села. Сонце ста
де марно загину. Мет. Гаразд, гаразд, пане ло серед неба понад білим побережнім піс
Саво, ще лучче з тобою: як ми тебе по ком. Левиц. І. 62. 2) Набережный. Побебачимо на воронім коню. Закр. 13. 2) По- режня стіна.
смотрѣть, взглянуть. А побачте, діду, що
Побережник, ка, лі. Лѣсной стражъ,
то воно горить. НВолын. у. Встань, мила, полѣсовщикъ, лѣсникъ. КоІЪ. I. 68. Уман. у.
встань, господине, за тобою вся худоба ги Хотин, у.
не! „Нехай гине, нехай пропадає, побач,
Побѳрѳжнйчити, чу, чиш, м. Быть
милий, як друга шдбаєи. Чуб. У. 783.
лѣснымъ сторожемъ. Желех.
Побачитися, чуся, чишся, гл. Уви
Побѳрѳчй, рѳж^, жёш, гл— Поберегдаться. Радіють, що побачились, говорять ти. Желех.
про все. Рудч. Ск. І. 206.
Поберіг&ти, гйю, еш, сов. в. поберегПобг&ти, бг&ю, еш, гл. 1) Полѣпить, тй, ж^, жбш, гл. Беречь, поберечь. В ін
подѣлать. Як побгають перепійці, борону, і прийшов немощний, та т аш себе не пото тоді садовлять їх у піч. МУЕ. І. 119. бері гав. Кв. Дівка себе не поберегла. К в.
Полт. Прихвачусь мерщій до тіста, пи Не поберігша тіла, і душу погубиш. Ном.
роги побгаю. Мкр. Н. 15. 2) Скомкать; сло- Л? 8794. Пошкодуй моїх ніг старих, та &
жить (напр, ткань). У нас коники посідлані своїх побережи. Мир. Пов. II. 43.
стояли, у нас оюупани побгані лежали. Лу
їїоборіг&тися, гйюся, ешся, сов. в.
каш. 95.
побѳрегтйся, жуся, жбшея, г.г. Беречься,
Побг&тися, бг&юся, ешся, гл. Сло поберечься.
житься складками, скомкаться. Погано ти
Побесідувати, дую, еш, гл. Попиро
одежу поскладала, бач, як усе побгалося. вать. побыть на бесіді. См. Беседа 2, бе
' Пирят. у.
сіда. Гості мої ви любовненькії, сядьте в
Поббвкати, каю, еш, гл. Позвонить мене побесідуйте: хліба - соли ви покушай
въ кол околъ нѣкоторое время.
те, пива-меду не соромайтссь. Чуб. V. 575.
Поббдрина, н и , ж. 1) Горизонтальная
Поббшпетити, чу, тиш, гл. Загадить.
перекладина, соединяющая два столба,— Воно ж оті мухи раз-у-раз до падла лі
часть различныхъ снарядовъ: кросен, поко- тають та й нівечять усе. Бач, як бриль
лодви, снувавки, струнки.Шух. I. 254, 237, побешпопили. Лубен, у.
160, 192, 194. 2) Въ мелыіичномъ колесѣ
Поббштати, таю, еш, гл. Выругать,
то-же, что и перехрестя. ІІІух. I. 113.
выбранить (многихъ).
Побѳзгл^здіти, дію, еш, гл. Нодурѣть,
Побивши, на, м. Названіе сказочнаго
обезумѣть (о многихъ).
героя, будто бы всѣхъ побеждающего.
Нобѳзсйліти, лію, еш, гл. Обезсилѣть Мнж. 90.
(о многихъ).
Побйванка, ки, ж. ІІораженіе. Козаки
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після побиванок під Кутиками на Говтві
і Стариці позаходили в Московщину. Стор.
МПр. 60.
Лобивйння, н я, с. Забота, печалі». Г.
Барв. 133. Душа моя втомилась побиван
ням. К. Іов. 21.
Побивйти, вйю, еш, гл. 1) Бить, уби
вать, колотить. Де ся взявся сизокрилий
орел, став лебідку бити, побивати. Нп.
Що найменша в степу птиця та й та
мене била.— Ой тим вона тебе побиває,
що роду немає. Чуб. V. 447. 2) Бить обо
что-либо, ушибать. На біле каміння, на
сире коріння свої ніжки козацькі'молодецькі
побиває. АД. І. 1*7. 3) Обивать. Ой із города
Трапгзонта виг тупала галера, златосиніми
киндяками побивань. АД. І. 208. Комарові
труну збудували, дорогими сукнами окладали, золотими цвяхами побивали. Л\каш.
4) Одолѣвать, побеждать. Він силою колигие тне морс і мудрістю дракона побиває.
К. Іов. 5) Сльоза сльозу побиває. Слеза
за слезой катится. Рудч. Чи. 153. Думка
думку побиває. Одна мысль быстро смѣняетъ, замѣияетъ другую. Ном. Л? 10042.
Побивйтися, вйюся, ешся, ел. 1) Бить
ся, трепетать. Риба... тріпалась, побива
лась в сітці. Левиц. I. 109. 2) Безиокоиться, заботиться, бороться съ препятствіячи. М и повинні побиваться, гцоб він ши
рився у нас. О. 1802. I. 00. Мовчки собі
побивалось, мовчки у .Бога долг просило.
Г. Бар. 16. Я й распитую иноді про його
лихо, як він побгівавсъ у світі змалку. Г.
Барв. 357. Б'ється, б'ється та й побива
ється моє серденько без тебе. Чуб. V. 127.
Мати за дітьми да побивається. Чуб. V.
712.
Побивая, ча, м. Снарядъ для набивавія обручем. Вх Лем. 451.
Побйвачка, е й , ж . = Побивая. Вх.
Лем. 451.
Побййпес, пса, .к.=Т ицѳль. Желех.
Побирйти, рйю, еш, гл. Брать. Сум нас
побирав. Насъ охватывала печаль. Вх.
Зн. 50.
Побит, ту, м. І) Бытъ. Чорноморський
побит. 2) Образь, способъ. Яким би по
битом спастися? Котл. Ен. VI. 83. А мо
же між вами є такий, щоб яким небудь
побитом одшукив цього хазяїна. Рудч. Ск.
II. 148. З якого побиту. Съ какой стати?
З якого ж побиту мені вас обманювати?
Котл. НП. 372.
Добйти, б ю, ёш, іл. 1) Побить, поко
лотить. За моє жито, та мене й побито.

Ном. 2) Побить, разбить (во множЛ, пере
бить. Пішла по воду, відра побила. Мет. 5.
3) Перебить, поубивать (многихъ). Наші
за ними (турками), побили й порубали.
ЗОЮР. \. 1. І зо зла палицю хапає...
шпурнув— та й всіх курей побив. Гліб. 6.
4) ІІобѣдить, одолѣть, поразить. Гей леолодих турків башів москалі побили. Гол.
Поб'ють тебе, козаченьку, сиротинські
сльози. Чуб. Бодай же вас, сини мої... у
полі побило разом три недолі. ЗОЮР. І.
21. 5) Украсить. Вистрогв тростяний па
лац, маковим цвітом побив. Чуб. II. 191.
Побйтий, а, е. Покрытый крышей.
Побита хата. Хата, крыша которой съ
паклономъ до 60%- Шух. I. 91. Ум. Побитенький. Хатка моя побитенъка, хатка
на помості. Шух. I. 201.
Побйтися, б’юся, ёшея, гл. 1) Раз
биться. Пішла по воду, відра побила. Я ж
не побила, постановила, з гори покотились,
да й сами побились. Мет. 5. 2) Сразиться;
подраться. Треба кріпко побитися з ляха
ми. Нп. Посвариться з дітьми на у лиці,
а то й поб'ється. МВ. II. 10. Два бра
ти... погризлись та й побились, ідучи сте
пом. ЗОЮР. І. 306.
Побитбвий, а, е. Бытовой.
Побігййка, ки, ж. Вѣчно бѣгаюшая
изъ дому. Мабуть уже кудись майнула
побігайка. Мир. ХРВ. 114.
Побігййчик, ка, м. Быстро бѣгагощій,— эпитетъ зайда. Зайчик - побігайчик.
Рудч. Ск. II. 2.
Лобігйнки, нок, ж. мн. Побѣгушки,
бѣготня. Побила мене лиха година та не
щаслива з тими побіганками. Та то ж
день у день, ніч у ніч. Мир. ХРВ. 324.
Добігйння, ня, с. Бѣганіе, побѣгушки,
Ум. Побіганнячко. Ой весна-красна, що вона
винесла? Ой винесла тепло і доброе літеч
ко... Моїм діткам на побіганнячко. Чуб.
III. 109.
Побігати, гаю, еш, гл. ІІобѣгатъ. По
евіту як іще побіга, чиїхсь багацько виллв
сліз. Котл. Ен.
Побігйти, гйю, еш, ел.“ Побігти. 1
теє ггромовляли ('кінні брати), відтіль по
бігали. АД. І. 107.
Побігач, ча, м. Постоянно бѣгающій
туда и сюда человѣкъ. Рк. Левиц.
Лобігйчка, ки, ж. 1) = Побігайка.
Рк. Левиц. 2) ГІоносъ. Рк. Левиц.
Побігйшки, шок, ж. лш.= П о б іган к н .
МВ. III. 80.
Побігбньки, ньок, ж. л т .= П о б іг а в -
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їси. Првлуц. у. Цілий день у побігеньках.
Рк. Левиц.Побігн^ти, ги^, неш, гл.=Побігти.
Цобггпс із костела.
Побігти, біж^, экйш, іл. 1) Побѣжать.
Ой побігла дівчинонька до ворожки просто.
Ції. 2) Поѣхать. Наум зараз шатнувсь,
наняв збіржаника і побігли що є духу з
цілюрником додому. Кв.
Побіг^ця, ці, ж. 1)=Побігайка. Та
не можна ї ї (наймички) держати: така
побігуця, що ніколи в хаті не всидить.
Валк. у. 2) лсн.=Побі ганки. Справляти побігуці. Вѣчно бѣгать, постоянно уходить
изъ дому. Що се ти побігуці справляєш?
Лохв. у.
Побіг^щий, а, е. 1) Живой, провор
ный, подвижной. Вх. Зн. 17. 2) Постоянно
бѣгаюіцій
туда и сюда челояѣкъ. Желех.
9
Побіда, ди, ж. ІІобѣда. Гласи возвишайте, мир весь утішайте побгдою новою.
Нп. Млр. Л. Сб.
Побід&ш, шй, м. Горемыка, бѣдняга.
То я вже і не змагаюсь (з жінкою,), а як
той побідаш, що сіяв ячмінь, а жінка
Полгу: „гречка!*— зіожуюся й я: нехай буде
гречка. МВ. (КС. 1902. X. 150).
Побідбнний, а, е. Горемычный. МВ.
(О. 1802. І. 94). А тобі мене жаль, як
побіденного, нещасливого. Стор. МПр. 10.
Побідбнннк, ка, м. Бѣдняга, горе
мыка. Вареники-побіденники, в окропі ки•шли, велику муку терпіли. Ном. № 12351.
Побідити. См. Побіждати.
Побідити, джу, диш, гл. Обидѣть.
Овечками сей год побідило. Той рік і без
тою так мене побідив, що я не зберуся
на гроті. Могил, у.
Побідкатися, каюся, ешся, гл. Ііосѣтовать. Побідкався, побідкався піп, та й
вернув гроші.
ф
_
Побідник, ка, м. Побѣдитель. 1 свій
палаш, що звавсь побідник, до боку Низа
прив'язав. Котл. Ен. У. 45.
Побідніти, нію, еш, гл. Обѣднѣть (о
многихъ). За ці годи дуже люде побідніли.
Черниг. у.
Побіднішати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться
бѣднѣе.
Побідувйти, д^ю, еш, гл. Побѣдствовать. Не що вже робити, тра побідувати.
О. 1802. VI. 94.
Добіждйти, дйю, еш, сов. в. побідйти,
дйш, гл. Побѣждать, побѣдить. Пан
Хмельницький добре учинив: Польщу засму
тив, Волощину побідив. Макс.
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П о б ій , ббю , м. 1) Бой, побоище. Ти,
пане козаченьку, не продавай мене, не про
давай мене, спогадай на себе, як ми з то
бою да були в побою: в первому побою із
татарами, в другому побою у Німещині,
в третьому побою у Турещині. Як побили
нас пополам з татарми, як прогнали нас
до тихого Дунаю. Нп. 2) Побои. Я б не
хотів г десяти карбованців за оцей побій.
Екатгриносл. у. Се було скоро після того,
як стався той побій з нею, як її побито.
Екатериносл. у.> 3) Крыша, кровля. Шух.
1. 92, 110, 117і Вх. Зн. 50. Комори,
стайні— усе під побоями. Федьк. 4) Стати
поббєм. Осадить городъ? Сам звів корогву
та й берегом пішов, став побоєм перед Х о 
тином- Чуб. III. 295. Ставйти д о побою,
піти до побою. Идти въ бой. Дали яоня,
дали зброю, ставай, сипку, до побою. Гол.
І. 22. А як пішов до побою, все військо побгдив. Гол. Ум. Побоець. Гол. 1. 01.
Побілі, лу, м. І) Бѣлая глина. Вас.
182. 2) Иобѣльа. Лохв. у.
Добілйти. См. Побіляти.
Побілйтися, люся, лишся, м . Побѣлѣть. Чуб. V. 39.
Побілілий, а, е. 1) ІІобѣлѣвшій. 2) Поблѣднѣвшій.
Побіліти, лію, еш, гл. 1) Побѣлить.
Побілила около. 2) Поблѣдиѣть. Стор. МІІр.
54. Побілів як стіна, як полотно, як хуст
ка, як смерть, як Пилат. Ном. №№ 4381 —
4385. Побілів як вільхбва довбня. Покраснѣлъ. Мнж 167.
Побілішати, шаю, еш, гл. Стать 6Ѣлѣе. Трошки побілішали руш , як побуш
дома. Васильк. у..
Побілка, ки, ж. Глазурь изъ бѣлой
фаянсовой глины, которою покрываютъ
г л и н я н у ю посуду передъ размалевкой ея.
Шух. I. 262.
Побілувйти, л^ю, еш, гл. 1) Иосдирать кожи съ животныхъ. 2) Побѣлить
стѣну бѣлой глиной. Давайте глини, буде
мо сіркувати, а послі побілуємо. (Залюбовск.)
Пббіль, лі, ж. Мелкіе кусочки сахару.
Одважте бо мені побілі хунтів зо два по
копі з шагом,— адже я до ціни даю. Лебед. у.
Побільшати, шаю, еш, гл. Увеличиться,
сдѣлаться больше, прибавиться. Мені ді
лечка побільшало, а здоров'ячка поменшало.
Чуб. V. 591. Малі діти, мале й лихо;
побільшають,—погіршають. Чуб. У. 833.
Добілыпий, а, е. Большій. Ой проси
собі в пана воєводи та побільшог плати. Нп.
Лобільшйти, ш^, шйш, гл. Увеличить.
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[Іобілювання— Побожити.

Добілю вання, ня^ с. Побѣлка.
Побілй, нар. Возлѣ, около. А народу,
народу! г за домовиною і нобіля домовини.
Кв. Тече річка з винограду та й побіля
груші. Грип. III. 393.
Побіля ти, лйю, еш, сов. в. побілити,
лю, лиш, гл. Бѣлить, побѣлить. Нащо
мені, моя магій, личко побілила? Чуб У.
462. Побілила .. полотно. Рудч. Ск. II. 44.
Добір, бору, м. ІІоборъ; взятки. Неве
лика ще біда сі побори. Стор. Ум. Побірок.
От же побірки прокляті. Костом.
Побірйти, р&ю, еш, гл. Брать, полу
чать. Паламар побірае іиестий книш. Гн.
II. 260.
Лобірйтися, р&юся, ешся, гл. Отправ
ляться, идти. Час мені и до господи побіратись, бо там мене чекають. Грин. І.
289.
Добірець, рця, м. Сборіцикъ. Рк. Ле
виц. Я й сам побірием чотнрі годи пробув.
Добірнйці, ниць, ж. лш .=Л лоскінь.
Вх. Лем. 451.
Добірчий, чого, м. Сборщикъ податей.
Добіснувйтися, н^ю ся, ешся, гл. ІІобѣсноиатьоя.
Дббіч, нар. Возлѣ, рядомъ. Побіч мене.
Левиц. МБ. 57.
Д обічнйця, ці, ж. І) Часть стола:
горизонтальная планка, соединяющая нож
ки. Шух. І. 98. 2) Боковая доска колыбели.
Шух. Б 98.
Лобічній, я, е. 1) Боковой. 2) Посторонній. ІТобічня служба. Левиц. Пов. 52.
Лобійти, йю, еш, гл.=Д обити. Ой
сталася пригодонька, побіяв муж жінку.
Гол. І. 196.
Лоблагословйти, влю, вйш, гл. Побла
гословить. От їх поблагословили і одружили.
Рудч. Ск. II. 48.
Доблагословйтнся, в люся, вншся, гл.
1) Получить благословеніе. Я підійшов по
благословитись. Св. Л. 10. 2) Перекрестить'ся передъ началомъ дѣла. Г. Барв. 391.
Тільки що поблагословивсь їсти, аж та
стріла так і в(тромилась в печеню.
ЗОЮР. І. 3.
Лоблёкнути, ну, неш, гл. Поблекнуть.
Там все 'поблідло і поблекло. Котл. Ен.
Поблйжчати, чаю, еш, гл. Приблизить
ся, стать ближе.
Лоблйжчѳ, нар. Ближе. От тоді ж
то він поблиэіече їх сідав. Мет.
Д облизйти, ж ^, зйш, гл. Слишкочъ
приблизить. Желех.
Поблизнйти, ню, нйш, и .= Д о б л и з 0

0

ннчнтн. Таки ж одного привести— живіт
болить, а то ж двоє поблизнила. Грин.
НІ 449.
Д облнзнйчитн, чу, чиш, гл. Родить
двойни. Всі ж ті овечки та покотили,
та покотили, поблизничи.іи. Гол. II. 16.
Поблизу, нар. Вблизи. Поблизу стояли
старі вишні. Левиц. І. 331.
Пбблизький, а, ѳ. Близко находяіційся,
близлежаїцій.
Дбблизько, м ар.=Л облизу.
Доблйскати. См. Л облискувати.
Л облйскувати, кую, еш, сов. в. поблйскати, каю, еш, гл. Блестѣть по временамъ, поблестѣть, посверкать. Бігнутъ,
пливуть човенцями, поблискують весельцями.
АД. І. 246. Лхаби росчепірияи ноги як піш
ла, полетівши вперве на своєму віку по по
вітрі, поблискуючи білими животами про
ти зорі. Левиц. І. 121. Микола тільки
поблискує 0______________
на його очима.
О. 1862. II. 79.
_
Д облідлнй, а, е. Поблѣднѣвпіій. Чор
няві хлопченята потомлені, поблідлі. МВ.
І. 45.
Д обліднути, ну, неш, гл. Поблідніть.
Ой ти ж моя головонько бідна, чогось моя
мимнька поблідла. Мет. 271. Вжахнулись
і поблідли на виду. К. ЧР. 325.
Доблудйти, джу, диш, гл. Поблудить.
Поблудивши по морям, якось і землю вг<дко стало. Котл. Ен. 2) Заблудиться. Не
ідіть лугами, бо поблудите. Мил. 220.
3) Ошибиться, напортить въ дѣлѣ. Коби
тут не поблудити де в чім. Фр. Пр. 62.
Д облудйтися, дж ^ся, дишся, іл .=
Л облудити 2. Либонь же ми поблудилися,
не бо свата та забилися. Грин. III. 481.
Добл^дний, а, е. ? Люблять мене все
поблудні. Нп.
Лоблук&ти, кйю, еш, гл. Поблуждать,
побродить, поскитаться. Поблукавши мій
Петрусь, до мене опуять вернувсь. Котл. НП.
Поблйклий, а, е. Поблеклый. Черниг. у.
Д облйкнути, ну, неш, гл. Поблекнуть.
Черннг. у.
Побовтати, таю, еш, гл. Взболтать.
Побовтала глечики з молоьом.
Побовтатися, таюся, ешся, гл. Поплес
каться въ воді. Побовталась дитина в .
воді і повеселішала.
Поббець, йц я, м. Ум. отъ побій.
Побожевбліти, ліемо, етѳ, гл. Съ ума
сойти (о мпогихъ). Г. Барв. 467.
Добожитн, ж у, жнш, гл. Поблагосло
вить? Въ свадебной пѣснѣ послѣ вінча
ній: Дякуєме тпонъкові... нагленъко нал од0

Побожитися—Побреніти.
п р а ш , по твердо нас попожив. Гол. IV.
430.
Побожитися, ж ^ся, жиш ся, гл. По
божиться. Побожився, що поховає труп
Пою. Рудч. Ск. І. 110.
Поббжкати, каю, еш, гл. Выразить
сокрушеніе слонами: а Ббже! ой Боже! О ш
сказали, що її вбито. От я побожкала,
побожкала, та й кажу: що ж робити!
Верхнеднѣпр. у.
Побожний, а, ѳ. Набожный, благо
честивый. От як розжився той чоловік,
то покинув і пить,— і такий побожний
зробився. Рудч. Ск.. II. 22.
Побожність, ности, ж. Набожность,
благочестіе. К. Кр. 13. З побожности своєї
пожертвував на іюркву сто рублів. Волч. у.
Поббжно, нар. Набожно, благочестиво.
Поболіти, лію , еш, гл. Перенести бодѣзнь. Дай, Боже, в добрім здоров'ї побо
літи. Ном. № 13918. {Кажуть тому, хто
удає з себе хворого).
Поболітися, ліемося, етеся, гл. Заболѣть (о многихъ). Боли му ся поболіли,
сам бідний заслаб. Рудч. Чп. 163.
Побблювати, ліою, еш, гл. Побаливать.
Палец поболює мє. Вх. Зн. 50.
Поборгувати, г^ю, еш, гл. Дать въ
долгъ. Ще арендар поміркує, нам горівки
поборгує. Чуб. V. 1094.
Поббредь, рдя, ле.=Побірець.
Побороднйв, ка. м. Раст. Тїа£оро§оп.
Шух. І. 20.
Поборозняк, ка, м. Личинка маискаго
ікука. Вх. ІІч. II. 27.
Поборонити, ню, ниш, гл. Запретить.
Не поборони, батеньку у хоч за возом по
бігти. Ном № 8993. Скілько хоч куштуй,
ніхто тобі й не поборонить. К в.
Поборбтй, рю, реш, гл. Побороть, одолѣть. Хто кого поборе, той тому оце озеро
одпустить. Рудч. Ск. І. 61.
Поборбтися, рюся, решся, гл. Побо
роться. Поборовся б. як би малось сили.
Ном. № 4160.
Пбборсѳнь, сня, м. Постромка. Сим. 37.
Побосіти, сіємо, ете, гл. Остаться безъ
Обуви (о многихъ). ІІобосіли у нас усі,—
треба чоботи справляти. Славяносерб. у.
Пббочень, ч и я, м. Боковая полоса въ
йлеѣ. Вас. 160.
Поббчина, ни, ж. Боковая стѣна. Вх.
Зн. 50.
Побочк&ти, кйю, еш, гл. ІІоцѣловать.
Єдно личко побочкала, а в аругсє укусила.
Гол. III. 67.
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Лобояринув&ти, н^ю, еш, м. Побыть
шаферомъ на свадьбѣ.
Побойтнся, боюся, їшся, гл. Побоять
ся. Я побоявся, щоб дзиглика не поламать.
Рудч. Ск. І. 95.
Побратйти, т&ю, еш, гл. Сдружить съ
кѣмъ. Який тебе лихий гзніс і побратав
з панами? Греб. (Хата. 54).
Побрат&тися, т&юся, ешся, гл. Побра
таться, подружиться. Побратались свиня
з пастухом. Ном. А; 2540. Був собі коник
і півник, та й побратались. Рудч. Ск.
II. 3.
Побрбти, бѳр^, рбш, и . Взять (во множествѣ), забрать; разобрать. От поберуть
коси да й хіігідуть ніби то косить. ЗОЮР.
I. 287. Чи ти ж казав, щоб свої ложки по
брали? Рудч. Ск. І. 186. Наварилиу посідали
кругом казанйу побрали ложки. Драг 340.
2) Вырвать, выдергать (ленъ, коноплю).
Я свої конопельки сама поберу. Грин. III.
302.
Побратйм, ма, м. Названный братъ,
другъ. При добрій юдині всі куми і побратнми. Ном. .V 2310. Одріклася вся назва
ная родина, тоді нема ні кума, ні побра
тима. Чуб. V. 469. Ум. Побратйііко. Федьк.
II. 125.
Побратймедь, мдя, лі. = Побратим.
Г о л . IV. 458. Ото його і гості й побратимці. К. МБ. III. 261.
Побратймко, ка, .и. Ум. отъ побратим.
Побратймство, ва, с. Братство, друж
ба. ЕЗ. V. 197. Може ви чували коли небудь про побратимство? Де вже не чували?
Се наш січовий звичай; як не одрізняй себе
од мируу а все чоловікові хочеться до кого
небудь прихилитись; нема рідною брата,
так шукає названою; от побратаються
да й живуть довіщ/ укупі, як риба з во
дою. К. ЧР. 123.
Побр&тися, берися, бербшея,
гл.
1) Взяться, взять другъ друга. Поберуться
усі хлопці і дівчата рядком за руки. Чуб.
2) Пойти, отправиться. Побрався Павло до
дому. МВ. (О. 1862. І. 76). Гарасько до
овець побрався. Мкр. Г. 27. Куди отце ле
тять з оселі горобці? Дивлюсь, у сад побра
лись молодці. Греб. 367. 3) Пожениться.
Мет. 7. Доки не поберуться, любляться, а
як поберуться, то судяться Ном. А? 9822.
Поберемося, небого! Чуб. V. 121. 4) Обра
титься, превратиться во что (о многомъ).
В їх од його лікарства усе в животі бру
сом побралось. Г. Барв. 325.
Побрѳніти, ню, нйш, гл. 1) Потечь

206

Побренькати— Побусурманитися.

журча; полетѣть жужжа. Текли річки, побренілн до Заводовськог аж у сіни. Чуб. III.
* 220. 2) Цвѣсть нѣкоторое время. Маківко
побренгла та й осипалась.
Побрбнькати, каю, еш, гл. Побренчать,
позвякать. Тут треба побренькати. Ном.
№ 9776.
Побрбнькач, ча. м. Больше во мн. ч.
побрбнькачі. Звонкая монета, деньги (пе
реносно, въ пословицѣ). Аби були побренъкачі, то будуть і послухані. Ном. Л? 5431.
Побренькувати, кую, еш, гл Побря
кивать. Он возьму я ключі не побреньку
ючи. Чуб. V. 130.
Побрести, бред^, дбш, гл. 1) Пойти
въ бродъ. Побреду я по кісточки, щоб лю
били невісточки. Ном. Хоч побреду через
воду, да до свого роду. Чуб. V. 460. 2) Побрестр. Вона подумала• мабуть мій бичок
додому побрів. Рудч. Ск. II. 14.
ПобрѳхАти, брѳш^, шѳш, гл. Поврать.
Побрехбнька, ки, ж. Побасенка, анекдоть. Я давно чув про усі ці побрехеньки,
та усе якось не діймав їм віри. Ком. І. 16.
Пббридки, док, ж. мн. Бродяжниче
ство, броженіе. Оие немає сучки Оленки!
пішла, мабуть, на побридки. ЗОЮР. II. 19.
Побрйднути, ну, нега, гл. Надоѣсть,
опротивѣть (о многихъ).
Побрйжитися, экуся, экишся, гл. По
морщиться, сморщиться. Борз. Лебед. уу.
Як випрати сукняну хустку, то побрижитъся.
Побрйндэати, дэаю, еш, гл. Побрести.
Побриндзав у сад. Екатериносл. у. Слов.
Д. Эварн.
Побрйшкати, каю, еш, г%. Почваниться,
пофуфыриться, поважничать.
Побріхувати, хую, еш, гл. Лгать,
врать; привирать. Не побріхуй, — нічого
сього не було. Константиногр. у.. Він бреше,
а ти побріхуєш. Ном. Л* 6941.
Побродйти, дж^, диш, гл. 1) Похо
дить въ бродъ. Побродила по воді. Кв
2) Отправиться бродить, уйти изъ дому.
Сама сь д>вка побродила, що сь козака по
любила. Гол. І. 121. 3) Потоптать, бродя.
Походжено та поброджено вороними кінь
ми, то ж ходила, побродила журавочка
з дітьми. Чуб. V*. 52. Не жаль мені тої
травиці, що ї ї побродила, тільки жаль
мені свого пір'ячка, що його порочила. Рк.
Макс.
Побрбїти, рбю, їш, гл,— Наброїти. Вх.
Лем. 451.

Добруднйти, ню, нйш, гл. Сдѣлать
грязнымъ, загрязнить.
Побрудніти, ипо, еш, гл. Сдѣлаться
грязним ь.
Побр^катнся, каюся, ешся, и . Поба
рахтаться. Не сповивайте, нехай воно хоч
трохи побрукається.
Побрй8кати. См. Побрязкувати.
Побрйзкач, ча, ле.=Побренькач. Аби
були побрязкачі, то будуть і послухані.
Ном. Л? 5431.
Побрйзкувати, кую, еш, сов. в. побрйзкати, каю, еш, гл. Бряцать, побря
цать, побрякивать. Перенесу ключі не по
бризкуючи . Мет.
ПобрязчАти, ч^, чйш, іл.=П обрязкати. Там пан Василько проїжжав, луч
ком побрязчав, братів пробужав. Чуб. III.
272.
Побубнявіти, віємо, ете, гл. Поразбухать (во множествѣ). У мокрому горох по
лежав, та як побубнявів. Харьк.
Побубоніти, ню, нйш, гл. Побормо
тать. Побубонить та й замовкне. Харьк.
ПобувАти, вАю, єш, гл. Побывать.
Вона в мене не полуднувала, тільки в мене
та побувала. Чуб У. 553.
ПобуджАти, джАю, еш, сов. в. побудйти, дж^, диш, гл. Будить, разбудить
(многихъ).' Уставає Василева мати, усю
свою челядь побуджає. Чуб. V. 703. Побу
див усіх. Грин. І. 200 Нас побуди... Тоді
вона побудила їх. Драг. 305. Побудив своїх
братів. Драг. 334.
ПобудувАти, д^ю, еш, гл. Построить.
Побудували литвини церкву. Рудч. Ск. II.
196. Опочивав сном тихим, безпробудним,
як сплять царі і душ імениті, що помники собі побудували. К. Іов. 8.
ПобужАтн, жАю, еш, м .—Побуджати.
Рано, рано-пораненько уставала, ще й ра
ніше матуся побужала. Чуб. У. 487.
Поббрити, рю, риш, гл. Разрыть, ра
зорить, разбросать. Побурять свині зерно.
Вх. Лем. 451.
ПобурлакувАтн, кую, еш, гл. Побыть
бурлакою.
ПобурмиструвАти, р^ю, еш, м . По
быть бургомистромъ.
ПобурчАти, ч^, чйш, гл. Поворчать.
ІІі, в мене свекруха не зла. Часом побур
чить трохи, а не лає. Харьк.
ПобусурмАнити її побусурмбнити, ню,
ниш, гл. Обасурманить (многихъ).
ПобусурмАнитися и побусурмбнитися, нюся, нишся, гл. Обасурманиться.

ІІобут-^Повалитися.
АД- І- 209. Був тридцять лип у неволі,
двадцять чотирі як став на волі, потур
чився, побусурманився. Дума. Вже я погпчрчишсь, побусурменилась. ЗОЮР. І. 213.
АД. І- 233. Хмельниченько побусурманивгайсь, збив пушкою з юри Валка верх з
батьківської церкви. ЗОЮР. І. 277.
Побут, ту, л*.=Добит.и К. Кр. ІЗ. У
та ко му побуті бажали Йван з Мопірею
своїх діток зростити. Мнр. ХРВ. 127.
Побути, б^ду, дѳш, гл. Побыть. Ото
побув півроку та задумав жениться. Рудч.
Ск. Троти побув у лісі та іі раненько вер
нувся. Рудч;
{
Побутніти, Н1 Ю, еш, ІЛ. Истлѣть,
сгнить, заплесневѣть. Жилий, милий, що
тобі є? Же ті власки побутніли, білі лич
ка почорніли. Гол. І. 84.
Лобучйвіти, вію, еш, гл. Разбухнуть.
Побуйти, буйю, еш, гл. Побуйство
вать, погулять. То вже бідний козак роз
гадає п'ятак, то нельзя по улиці пійти
побуягпи. АД. І. 114.
Пбваб, бу, м. Влеченіе. Із сього бла
гословенного • навіки повабу виникла їх дум
ка... К. ХП. 8. Шкода нашою повабу й
залицяння! К. (ЗОЮР. II. 200).
Довбба, би, ж. Привлекательность,
прельщеніе. Поваба, которою нас манять
із тихих хуторів. К. (О. 1861. І. 311).
Повббити, блю, биш, гл. Привлечь,
прельстить; поманить.
Пов&битися, блюся, бншся, гл. Со
блазниться, польститься. Повабились наші
на мову лукаву. К. Досв. 8.
Пов&га, ги. ж. 1) Уваженіе, честь.
Ой були ми в пана, була нам повага: пили
мед-юрілку за Ганнусю жінку. Нп. Ста
рець старцем, а повагу любить. Ном.
2) Важность, значеніе. Двір перейди тихо,
у вічі иянь з повагою. МВ. Шевч. 3) Реши
мость. Як би він не мав поваги, щоб ггідпалить і мене не пгдцькував, то не було б
і пожежі. Екатериносл. у. (Залюб.).
Пбвйгом, нар. Медленно, не спЬша,
протяжно. Не хапайсь пісні співать—по
вагом! Ном. № 9650. Стали по душі дзвокити во всі дзвони та повагом, та жа
лібно. ЗОЮР. II. 285. А ніч іде, іде собі
повагом. К. Іов. 15.
Доваж&ти, жаю, еш, гл. Уважать,
чтить. ЗОЮР. І. 31, 21, 35, 23. Ой по-к
ва.исай стару матір, хоч вона й не рідна.
Чу<>. V. 935. Хто не звик правди пова
жати, гпой завше ласий панувати. Ном.*
™ ИЗО. Ви шагни мої, шати! пийте, гу
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ляйте: не мене шанують, бо вас поважа
ють. ЗОЮР. І. 208.
Поваж&тися, зк&юся, ешся, гл. 1) Ува
жаться. 2)—за. Считаться чѣмъ. Н і сама
послідня дівка в нашому селі так би не
зробила, як моя дочка, що поважалася за
саму першу. Кв.
Пов&жбння, ня, с. Уваженіе. Придба
ла тобі і чести, г радости, і поваження. Кв.
Пов&жити, ж у, жиш, гл. 1) Взвѣсить
многое). 2) Уважить. Поважив ї ї В а 
силь— оддав (ій хустку). Кв.
Пов&житися, ж уся, жишся, гл. 1) Р е
шиться, отважиться. Поважився на таке
діло! (Залюб.). Таке молоде, а він пова
живсь ї ї брати. Лохв. у. 2) Польститься,
прельститься. Не ггодоба, старий діду, не
подоба, хиба на те поважуся, що худоба*
Чуб. V. 1135.
Пбважко, нар. Тяжеловато.
Повйжливий, а, ѳ = Поважний Ъ
Пісні поважливі. КС. 1882. VIII. 264.
Пов&жний, а, ѳ. 1) Почтенный, достой
ный уваженія. Іще трошки засоромилась
перед поважним гостем, то й очиці спус
тила в землю. К. ЧР. 48. 2) Серіозный;
солидный. Такий зробився тихий гпа по
важний. Рудч. Ск. II. 162. Поважне
обличчя. К. Досв. 127. Йому здавалось...
ніби він чує поважну його мову. 3) У по
важному стбні. О женіщінѣ: беременна.
Пані моя нездужає: вона в поважному
стані.
Пов&жність, ности, ж. Важность,.
важный, серіозный видъ, достоинство.
Пов&жно, нар. 1) Почтенно. 2) Серіозно,
съ важностью, съ достоинствомъ. Поважно
гпа тихо... сходилися полковники. Шевч.
233. Промовила Зося гюважно. Левиц. I.
433.
Пов&жчати, чаю, еш, гл. ПотяжелѣтЬі
Чого ви мені в клунок наклали, що він так
поважчав? Харьк.
Повйла, ли, ж. Потолокъ. Вх. За.
66. МУЕ. III. 42.
Пбвалѳць, льця, м., также накидаль-’
ний пбвалець. Волосяной арканъ. О. 1862.1;
Ревяк. 20.
Повйлина, ни, л е.= П овала. Вх. Зн. 66.
Повалити, лю, лиш, гл. 1) Повалить.
Ой там на долині жуки бабу повалили.
Чуб. У. 1128. 2) Повалить, пойти пасса
ми. Повалили гайдамаки, аж стогне діброва•
Шевч. 157.
Повалитися, люся, л и шея, гл. Иова-

208

Повалувати—Повгрузати.

ПовбігАти, гАемо, етѳ, гл. Вбѣжать
литься, свалиться, упасть. Як брат пива
да й напився, по конику повалився. Чуб. V. одному за другимъ. Хорти за нич повбі
433. У свого кума Хмельницького дорогого гали (у хату) і полягали під лавою Рудч.
напитку напився, у його долі спать пова Ск. 1. 140.
ПовбірАти, рАю, еш, гл. Одѣть (мно
лився. АД. II. И . У ніженьки повалилась.
Чуб. V*. УЮ. А то я як черкну його но гихъ). У неділоньку так гарно їх повбграє. Кв.
жем по горлу, то він так і поваливсь.
ПоебірАтися, раемося, етѳся, гл. ОдѣтьЗОЮР. І. 159.
ся (о многихъ). Дівчата... повбіраютші
Повалувати, л^ю, еш, гл. Повалить так, що ну! Кв.
толпой. Повалувало у хату все весілля.
Повббвтуватися, туемося, етеся, ?л.
Повалити, лйю, еш, гл. 1) Свалить Замочить одежду при ходьбѣ по грязи, по
(многихъ). І перших Фина, Тамариса на водѣ (о многихъ).
землю махом поваляв. Котл. Ен. Чорненьке
Повббжати, жаемо, етѳ, гл. Обѣднѣть
маленьке ввесь світ поваляє• Ном. № 40, (о многихъ).
стр. 291. 2) Запачкать, испачкать. Не зай
ПовбувАти, вАю, еш, іл. Обуть (мно
май мене, Грицю, поваляєш спідницю. Чуб. гихъ, многое).
У. 1120. Не ззість пес, поки не поваляє.
ПовбувАтися, вАемося, етеся, гл.
Чуб. І. 279.
Обуться (о многихъ). Де ви ще й досі не
Повалйтися, лйюся, ешся, гл. Разру позбувались? Богодух. у.
шиться, повалиться. Погнили біленькі ха
ПовбуджАти, джАю, еш, гл. Разбудить
ти, повалялись. Шевч. 530.
(многихъ). Хто ж нас рано повбуджає,
ПовандрувАти, р^ю, еш, гл.—Поман моя мила дівчино? Гол. І. 200.
друвати. Кг/ди та дівчина повандрує?
Поввіхбдити, димо, дитѳ, гл. Войти
Чуб. У. 96.
одному за другимъ. Поввіходили пани, по
ПовАпити, плю, пиш, *.*. Поштука сідали. Левиц. І. 182.
турить.
Поввбдити, джу, диш, гл. Ввести
Поварбць, рцй, м. Перекладина, на (многихъ).
котопую навѣшиваютъ котелокъ, когда въ
Поввбзити, жу, зиш, гл. Ввезти (мно
немъ варять. Екатериносл. ѵ. Слов. Д. гихъ, многое;.
Эвапн.
ПовволікАти, кАю, еш, гл. Втащить
Поварити, рю, риш, гл. Поварить, сва (многихъ, многое).
рить (многое). Чи яйця вже поварені? ВаПовгАдувати, дую, еш, гл. Угадать
сильк. у.
(о многомъ).
Поваритися, рюся, ришся, гл. 1) По
ПовгинАти, наю, е ш ,. и . Вогнуть
париться, свариться. 2) Увясть, завянуть. (о многомъ).
Од спеки поварилося все на городі. Харьк.
ПовгинАтися, нАюся, ешся, ж. Во
Пбварка, ки, а>с.=Полоник. Черном. гнуться (во многихъ мѣстахъ). Дошки по
Повартувати, т^ю, еш, гл. Подстеречь, згиналися. г
посторожить.
П овгнічувати, чую, еш, гл. Вдавить
НоварувАти, р^ю, еш, гл. Сохранить, (о многомъ).
уберечь. Бог поварував. Вх. Зн. 18.
Повгнбювати, нбюю, еш, гл. Удобрить
ПоварувАтися, р^юся, ешся, гл. Осте навозомъ (о многомъ).
речься, не рѣшиться. Ти свою хату не
Повгодовувати, вую, еш, гл. Откор
поваруєшся спродати? МВ. (О. 1862. І. 93). мить ( многихъ).
Повбезпбчувати, чую, еш, гл. ОбезПовгодовуватися, дбвуемося, етеся,
печить (о многихъ). Повбезпечували себе... гл. Откармливаться, откормиться (о мно
пристановищем. К. Кр. 30.
гихъ). Гарно у вас индики повгодовувалися.
ПовбивАти, вАю, еш, гл. Перебить, Васильк. у.
убить (многихъ). Той кінь їх повбивав.
Повгбнити, ню, ниш, гл. Вогнать
Рудч Ск. І. 156. В одній хаті три та- (многихъ).
тарюги сидять посеред хати... От наші
ПовгрузАти, зАемо, етѳ, гл. Увязнуть;
їх повбивали... і повернули додому. ЗОЮР. войти въ землю; въѣсться въ тѣло (о мно
І. 103.
гихъ). Хата в тою Хоми така, що й
Повбиватися, вАемося, етеся, гл. вікна в землю повгрузали. Г. Барв. 190.
Убиться (о многихъ). Ном. № 7541.
До парубка, аж у його і вірьовки повгруПовбирАти, ся, гл.=Повбірати, ся.
зали в руки. ХС. III. 57.

Повдаватися— Повертіти.

209

Повдаватися, даембся, етбся, гл. То
Повербднтяся, дж уся, дипхся, гл.
же, ЧТО и удбтися, но о многихъ или мно- Повредить себя, надорваться.
Повередувати, дУю, еш, гл. Пока
гомъ. Діти ж пак у його повдавались ле
призничать, поприхотничать.
дачі. Драг. 218.
Повд&влювати, люю, еш, гл. Вдавить,
Повересіле, л я , с.^П овересло. Вх.
втисвуть (во мпожествѣ). Хлопець... по- Зн. 50
вдавлював йому очі в ямки. Драг. 238.
Повербсло, ла, с. — Перевесло. Вх.
Повдбвбувати, бую, еш, гл. Вставить Зн. 50.
Поверещбтй, щу, щйш, гл. Покричать.
въ выдолбленное углубленіе (о многомъ).
Чуб. І. 76.г
Повернути, ся. См. Повертати, ся.
Повдовіти, вію, еш, гл. Овдбвѣть. ПеПоверт&ння, ня, с. Поворотъ. Повер
ррпеличенька повдовіла, заміж іти захо тання головою. Левиц. І. 430. 2) Возвратіла. Чуб. V. 1127.
щеніе, возврать.
Повдовольнйти, нйю, еш, гл. Удовле
Повертати, тбю,- еш, сов. в. поверну
творить (многихъ).
ти, ну, неш, гл. 1) Вертіть, повернуть,
Ловдовольнйтися, НЙЄМОСЯ, 6ТѲСЯ, вращать; свернуть. Все на той бік погля
гл. Удовлетвориться (о многихъ).
дають, де козаки кіньми грають', шабель
Повдяг&ти, гбю, еш, гл. 1) Одѣть ками повертають. Чуб. На вечір сонце
(многихъ). Піп повдягав їх та й повів до повернуло, поночі йти— буду коло вас ночу
дому. Драг. 255. 2) Надѣть на себя (во вать. Рудч. Ск. І. 211. Він так хвостом
множествѣк
і повернув. Рудч. Ск. І. 25. 2) Возвращать,
Повдягатися, г&емося,етеся, гл. О діть возвратить. І хто зна, коли мене Бог по
ся (о многихъ). Чѵб. II. 601. Повдягалися вене до своєї господи. Левиц. 31 Возвра
йти до церкви. Славяносерб. у.
щаться, возвратиться. При місяці із яр
Поведбндія, ції, ж. Обычай, обыкно- марку повертали. Грин. III. 325. 4) Обра
веніе. І'реб. 408. Така вже в нас поведен- щать, обратить, превратить. Козаки зоста
иія старосвітська.— Усе про те тільки й лись козаками, а нас у поспільство повер
думає, гиоб заробити •копійку; така вже нено. К. ЧР. 71. Щоб ту чорну та знов
їх московська поведенція. Кв.
у білу повернути. Драг. 77. Усі ірсші по
.Поведінка, ки, до.=П оведенція. Чи й вернув на хату, щоб добру зробити. У ніу вас, як у нас, така поведінка: за копій- вець повернути. Въ ничто обратить. Стар
*У сто парубків, за сто рублів дівка. Грин. шина хоче писаря в півень повернути.
III. 649. Така у нас поведінка, що мусять Харьк. у. Повернути на користь. Обратить
підпарубочі ватажним парубкам коней по въ пользу. Люде повернули оці сили на ко
дати. Федькристь собі..Ком. II. 19.
Повбдія, діТ, ^ . —Поведенція. Чи й
Повертатися, тбюся, ешся, сов. в.
у вас така поведія, щоб новоженець мав повернутися, иуся, нешся, гл. 1) Пово
волю гуляти? Федьк.
рачиваться, повернуться. Ой млин меле,
Повб8ТЙ, ву, збш, гл. Повезти. Уже вода реве, а колесо не повернеться. Чуб. V.
була вмерла, повезли ховати. Чуб. V. 12.
549. Ледащо куди не повернеться, то всю
Повел&чка, ки, ж. = П оведенція. ди йому зле. 2) Возвращаться, возвратить
Мнж. 189.
ся. Як з дороги повернуся, то з тобою
Пбвеликий, а, ѳ. Нѣсволько большой. оженюся. Чуб. У. 4. Повернувся я з Сібі.Це повеликі черевики на мене. Харьк.
ру, нема мені долі. Чуб* V., 962. 3) Обра
Ловеличйти, чу, чиш, гл. Сдѣлать щаться, обратиться. Не було й гадки, щоб
большимъ, чѣмъ слѣдуетъ. Маштср, як усе те щастя у велике лихо повернулось.
робив криж, повеличйв. МУЕ. III. 43.
МВ. II. 23. 4) Отправиться, направиться.
Повѳлів&ти. См. П овеліти .’
Ой їдь, мій миленький, дорога щаслива,
куди ся повернеш, буду ті жичлива. Чуб.
П овеління, н я, с. Повелѣніе.
;
Л орелівати, вбю, еш, сов. в. повелі У. 222. 5) Находиться, быть. Пехай йому
ти, ліо, лйш, гл. Повелівать, повеліть. легенько згадається, де він у світі повер
Повелів нам любитися, тепер розлучаєш. тається. Ном. № 11609. Козаки запорожці,
де ви с я . повертаєте? де ви ся маєте?
Чуб. V. 265.
Мет.
444.
Пбвен, вяа, не = Повний. Нарвала
Повертіти, ч у ; тйщ, гл. Повертіть,
гругиок повен хвартг/шок. Чуб. V. 412.
Повербдити, джу, диш, м. Повредить. покрутить.
14
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Повертітися—Повибірати.

Повертітися, ч^ся, тяш ся, гл. Повер
таться. Повертілись перед очима та й
гсруть за двері. МВ. І. 112. То от виско
чить із лісу козак, повертиться, повер
титься па коні перед Жаботином, та знов
і поїде в ліс. ЗОЮР. І. 282.
Пбвбртом, нар. Возвращаясь, на обратномъ пути.
Повбрх, нар. 1) Сверхъ. І сліду нема,
мов поверх води поплили. Шевч. 296.
2) Выше, надъ. Як дуже зілля кипить—
милий поверх дерева летить. Ном. Ле 231.
о) Наверхъ. Кожух носить навыворот шер
стю поверх. Стор МПр. 169. 4) Свыше
Поверх сотні. Хотин, у.
Поверх, ху,
м. 1) Поверхность.
2) Этажъ. На п'ятий поверх свій як мою
поспішили. К. Дз. 147.
ПоверхнЙБ, ка, м. Верхній жерновь
въ ручной мельницѣ. Шух. І. 103) 146.
Повбрхниця, ці, ж. 1) У гуцуловъ:
толстая суконная онуча—вторая изъ трехъ,
наматываемыхъ на ногу. Шух. I. 1382) Попона поверхъ сѣдла. Вх. Зн. 61. Ум.
Повёрхничка.
Повёрхничка, ки, ж. 1) Ум. отъ поверхниця. 2) Родъ вышивши. Чуб. VII 427.
Повѳрхбвиця, ці, ж. Рыба = Оклій,
Авріиз Іисібиз. Вх. ІІч. II. 18.
Повершити, ш^, шйш, гл. 1) Окон
чить дѣло. Коли сам, каже, не повершу,
то синові переда м. Шевч. 151. 2) Превзойти.
Я завтра мабуть і вас повершу спаши.
Славяносерб. у. Отже ж дарма, гцо цей
бичок менший,— а він більшою за літо по
вершить. Міус. окр.
Повеселйти, лю, лйш, и. Порадовать.
Не повеселила ти нас, живучи з своїм Ва
силем. Кв.
Повеселйтися, люся, лйшся, гл. По
веселиться. Хиба мій вік не сон? Стри
вай же, хоч трошки дай мені повеселитись.
К. Іов. 23.
Повеселіти, лію, еш, гл. Повеселѣть,
сдѣлаться веселымъ. Іван повеселів, хоч і
охляв уже, не ївши три дні. Рудч. Ск. 1.
137.
Повеселішати, шаю, еш, гл. Повесе* лѣть, сдѣлаться веселѣе. Я й позичила
йому ті гроші, що за хату й за худобу
взяла, та ніби в нас і в хаті повесе гішало.
МВ. І. 9.
Повестй, вод^, дбш, гл. Повести. Та
іювів її до батенька. Нп. Та зв'язали білі
руки, та повели хлопця всюди по ринку.
Чуб. V. 410. Поведем кривого танця. Кв.

Як же ви... погано повели свою дочку. Св
Л. 82. Пальцям.и повела себе по виду Г.
Барв. 116.
Повестйся, ведбться, іл. безл. 1) Пой
ти. Знову повелось по старому. Ком. І. 15
2) Удаться. От же матері дав Бог та
лан, а мені дак уже й не повелось. Г.
Барв. 424.
Повѳчбряти, рйю, еш, гл. Поужинать.
ЗОЮР. І. 74. Дай мені, милесенький, по
вечеряти, повечерявши, ляжемо спати.
Чуб V. 54.
П овечіркувати, кую, еш, гл. Ѣсть
послѣ ужина. Вечеряла, повечіркувала. Ном.
Ле 14324.
Повечоріти, ріе, гл. безл. Повечерѣть,
наступить вечеру. Коли б мені да, Господи,
повечоріло, до б на моєму серденьку поздо
ровіло. Чуб III. 169.
Повбштатися, таюся, ешся, гл. Поша
таться, послоняться. Повештався я ту
течки чимало на своєму віку. Стор. И. 130.
Повз, нар. Мимо. Що повз мій двір,
ворітечка голубка летг.ьа. Мет.
Ш взанн я, ня, с. ІІолзаніе.
Пбвзати, заю, еш, гл. Ползать; сколь
зить. По столу повзе рукою.
Повзтй, 8^, зёш, гл. Ползти, лѣзть.
слѣзать. І раком ліз, і повз черевом, і ко
тився з гори.
Повзувйти, вйю, еш, гл. Обуть (многихъ). Пани повзувані, сліди ваші босі.
Ном. № 1183.
Повзувйтися, вйюся, ешся, гл. Обуть
ся (о многихъ).
Повзун, нй, м. 1) Ползунъ. 2) Въ
вѣтряной мельницѣ: брусья, на которыхъ
поворачивается мельница. Лохв. у.
Повибивйти, вйю, еш, гл. 1) Выбить
(о многихъ). В и мені очі повибиваєте.
Рудч. Ск. II. 103. 2) Перебить (многихъ).
Такою народу повибивали під ту війну.
3) Окончить барабанить (на многихъ барабанахъ). Дівчинонька кріпко полюбила,
козаченька рано не збудила, гцо в барабани
да повибивали, г/ жоломійш да повигравали. Чуб. V. 151.
Повибирйти, рйю, еш, іл.=П овибірати. Повибираю коралики до зерен. Чуб.
V. 338.
Повибігйти, гйемо, ете, гл. Выбѣжать
(о многихъ). Повибігалгі якісь панночки
МВ. І. 112. І жінки, і молодиці повибі
гають. Кв.
Повибірйти, рйю, еш, іл. Выбрать, вынять, собрать (во множествѣ). Сідай, по
9
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ТТовибіратися —Повигниіш и.
грійся трохи, поки я пиріжечки повибіраю
з печі. Рудч. Ск. II. б. Як повибіраеш
з'ліб глевкий з печі, а тоді знову посадиш
данікатися, то двічи вміратимеш. Грин.
Іі. 25.
Повибір&тися, р&емося, етеся, гл. То
же, что и вибратися, но о многихъ. Инии
зовсім, повибіралисъ на Донщину, попро
давши хати й городи. Г. Барв. 240.
Повиббвтувати, тую, еш, гл. Выбол
тать, выплескать (во множествѣ)
Повибудбвувати, вую, еш, гл. Вы
строить (во множествѣ). Погорільці повибу
довували гарні гати після пожежі. Волч. у.
Повибуркбвувати, вую, еш, гл. Вы
мостить (во множествѣ). Повибурковувано
каменем вулиці.
Повивалювати, люю, еш, гл. 1) Вы
валить (во множ). 2) Высунуть (языки—
о многихъ). Дванадцятеро левів роти пороззівляли, язики повивалювали Мнж. 19.
Повиварювати, рюю, еш, гл Выва
рить (во множествѣ).
П о в и в &т и , в&ю, є ш , сов. в. п о в и т и ,
в ’ю , б ш , гл. 1) Обвивать, обвить, повить.
Молодиця в грезетовому очіпку, повитому
тонким серпанком. Стор. МПр. 54. В и 
сокії ті могили, де лягло спочити козаць
кеє біле тіло, в китайку повите. Шевч.
48. 2) Пеленать, спеленать. Молодая Оленочка синочка родила, повила його, повила
та у білії пелюшки. Чуб. V. 890. Не однуравсь того'слова, що мати співала, як ма
лого повивала. Шевч. 128. Переносно: ро
жать, родить. І прийшла година і я тя
повила, грудьми годувала, до серця тулила.
Гол. III. 454. 3) Завивать, завить. Ой ти,
вербо кудрявая, хто на тобі кудрі повив?
Чѵб. III. 117. 4) Вить, свить (вѣнокъ).
Старости, пані старость! благословіть
молодій вінки повить! Мил. Св. о.
Повиватися, вйюся, ешся, сов. в. по
витися, в ’юся, бшея, гл. 1) Повиваться,
повиться, обвиться. Серпанком повиваєть
ся. Долина туманом повивається. 2) Пе
ленаться, снеленаться. Погано повиваєтгхя
сим повивачем. 3) Завиваться, завиться.
Кучері повилися. 4) О растеніи: ползти,
виться, обвиться. Повився горобиний горо
шок. МВ. І. 140. Королів цвіт повився по
лісі. Г. Барв. 89. 5) Взвиваться, взвиться.
■Тоді жайворонки повилися. АД. І. 161.
Повивач, ча, лі. Свивальникъ. Мил.
29. Там Пречиста сина купала, а скупав
ши повивачем сповила. ХС. VII. 444.
Повивертати, тбю, еш, гл. 1) Опро
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кинуть (многое), опрокидывая вылить или
выбросить. Страву повивертав, посуду по
бив. Мнж. 43. Глечики повивертала. Предки
наші славні в склепах спочивали, а тепер
їх гайдамаки з трун повивертали. К. Доев.
27. 2) Выворотить, вывернуть наизнанку.
Кожухи повивертали. 3) Выставить, выпя
тить, выворотить. Пішов бідний брат до
волів, а вони лежать, боки повивертали*
Рудч. Ск. II. 132.
Повивертатися, тйемося, етѳся, гл.
1) Опрокинуться (о многихъ). 2) Вывер
нуться на изначку. Гукава повиверталися.
3) Разлечься (о многихъ). Усі понаїдалисі>
і повивертались та й не встають. Рудч.
Ск. 59.
Повивершувати, шую, еш, гл Закон
чить тпадку стоговъ.
Повивірчувати, чую, еш, іл. Высвер
лить (во миожествѣ).
Повивіршувати, шую, еш, г.і.=П овивершувати.
Повивішувати, шую, еш, гл. Вывѣсить (во множествѣ).
Повиводити, джу, диш, гл. ^В ы вес
ти (многихъ). 2) Наплодить, высидѣть
изъ яицъ (многихъ). Курка турчат пови
водила.
Повиводитися, димося, дитеся, гл.
1) Вывестись, исчезнуть. Ведмеді у нас
повиводились. 2) Выйти, выклюнуться изъ
яйца (во множ.). Курчата вже повиво
дились.
Повивозити, ж у , 8ИШ, гл. Вывезти
(многое). А хазяїн так загуляв, що й усі
можна бочки повивозити. Рудч. Ск. II. 151.
Повиволікати, каю, еш, гл. Выволочь,
вытаскать (многихъ). Вопи як поенгущь,
то хоч за ноги гх повиволікай. Харьк. у.
Повивч&тн, чбю, еш, гл. Выучить, на1
учить (многое, многихъ). Повивчала сама
всіх пісень. Харьк.
Повивчйтися, ч&емося, етеся, гл. Вы
учиться (о многихъ). Повивчалися ми всі
прясти.
Повив’Азуватн, зую, еш, гл. Повязать
(о многихъ или многихъ). Голови шовкови
ми платками повив'язуюгпъ. Мир. ХРВ. 25.
ІІовигйдувати, дую, еш, гл. Выду
мать; изобрѣсть (многое). Чимало чого по
вигадували розумні та учені люде. Ком. II. 9.
Повиганйти, нйю, еш, гл.=Повигонити.
Повигнивати, ваю, еш, гл. Выгниті
(во многихъ мѣстахъ). Солома на хат і лє
повигнивала. Харьк.

Повигноювати— Повиїжджати.
Ловигнбювати, юю, еш, и .= П овгною вати.
Повигодбвувати, вую, еш, іл. Вскор
мить, выкормить (многихъ).
Повиголбднюватися, нюемося, етеся,
гл. Проголодаться (о многихъ). М ухи поеиголоднювались та й кусають. НВолын. у.
Повигбнити, ню, ниш, гл. Выгнать
(многихъ): Рудч. Ск. I. 88. Не озивайтесь,
бо й вас з хати повигонить. Драг. 176.
Пан звелів, щоб повигонили кури й гуси.
Рудч. Ск. II. 155.
Повигортйти, тйю, еш, гл. Выгресть
(во множеотвѣ). Повигортай попіл з усіх
грубок.
Повигбстрювати, рюю, еш, гл. Нато
чить (многое, о многихъ). Повигострювали
свої ножі. Харьк.
Повигбстрюватися, рюемося, етеся,
гл* Наточиться. Піяк не нагострю свою
ножа.— А наші добре повигострювались.
Повиграв&ти, ваемо, етѳ, гл. 1) Вы
играть (о многихъ). Не можна всім повиіравати, треба ж комусь і програти.
2) Окончить, перестать играть (о многихъ).
Уже ж барабани та й повибивали, скрипки, дудки та й повигравали. Чуб. V. 951.
Повигрібати» б&ю, еш, гл.=Повигортати.
Повигром&джувати, джую, еш, гл.
Выгресть (во множ.). Повтромаджуй жар
з обох груб та відгаси• вугілля.
Повигулю ватися, люємося, етеся, гл.
Нагуляться ( о многихъ) Грин. И. 82.
Повидав&ти, даю, ёш, гл. Выдать
(многихъ). Чимало дочок повидавав уже
заміж. Левиц. Иов, 26.
Повидаватися, даємося, етёся, гл.
Выйти замужъ (о многихъ).
Повидавлювати, люю, еш, гл. 1) Вы
давить (по множествѣ). Давить мороз?—
Та давить, бодай йому очі гювидавлювало.
Мнж. 144. 2) Передавить (многихъ).
Повид&ти, дёю, еш, гл. Повидать. В и
веди нас з хати на двір погуляти, світа
уювидати. Грин. III. 487. Ой почувайте
г повидайте, що на Вкраїні постало.
ЗОЮР. I. 271.
Повид&тися, д&юся, ешся, гл. Пови
даться, увидѣться. Таки з своїм родом та
повидаюся. Чуб. У. 474.
Повидзьббувати, бую, еш, м. Выкле
вать (многое).
Повиднр&ти, рёю, еш, гл. 1) Вырвать
(во множ.). Не куй, зозуленько, темненької

ночі, повидираєш на ліщиноньку очі. Чуб»
III. 157.
Повйдіти, джу, диш, гл. Увидѣть.
Господиня повиділа, що чоловік щось збірае. Чуб. II. 555. Циган... повидів, що кум
іде з сокирою. Чуб. II. 555.
Повйдло, ла, с— Павидло.
Д овидлянка, ки, ж. Родъ кушанья:
разводятъ повидло горячей водой и ѣдятъ
съ кулёшею. МУЕ. I. 101.
Повидну, нар. При свѣтѣ, когда видно.
Пішов я з Лавріном роздивитися город по
видну. О. 1861. X. 146. Завтра повидну
допишеш, покинь тепер.
Повидбвбувати, бую, еш, гл. 1) Вы
долбить (во множествѣ). 2) Выковырять
(во множ.). Повидовбував йому очі. Рудч.
Ск. II. 28. Як очей на спинку не пови
довбує• Конот. у.
Повидніти, ніе и повиднішати, шае,
гл. безл. 1) Проясниться. 2) Разсвѣоть.
Повиднбті, нар. На разсвѣтѣ.
Повидумувати, мую, еш, гл.=Повигадувати. Отеє три дні панські одбудеш,
а четвертий за подушне, п'ятниця й су
бота якісь толочні повидумували. МВ. І. 98.
Повидурювати, рюю, еш, гл. Выма
нить обманомъ (многое, у многихъ).
Повйж, нар. Выше. Повиж моря краго
зачився місяць в туманах блукати. Федьк.
І. 57.
Повиживбти, вйю, еш, гл. Остаться
въ живыхъ (о многихъ).
Повижии&ти, н&ю, еш, гл. Сжать
(серпомъ— во множ.). Уже всю траву в
садку повижинала. Черниг. у.
Повиэбірувати, рую, еш, гл. Собрать
все. Черк. у.
Повизводйти, лйю, еш, гл. Освободить
( многихъ ). З неволі престрашенної нас повизволяла. К. МБ. III. 249.
Повиздихёти, хёемо, етѳ, гл. Пере
дохнуть. Воли да корови—все повиздихае.
Чуб. V. 867. Певно, всі собаки в рові повиздихали. ІІом. № 7894.
Повизнахбдити, джу, диш, гл. Найти,
выискать (многое). Де що було дідівське...
повизнаходила. Г. Барв. 484.
Повизолбчувати, чую, еш, гл. Позо
лотить (во множ.). Такі повизолочувані усе
пам'ятники.
Повиїд&ти, даю, еш, м. Съѣсть все.
Я понапікував, понаварював, а вони прий
шли, повиїдали. Чуб. III. 73. Що вариш»
то все не повигдане. Константиногр. у.
Повиїжджати, дж&емо, еш, гл. Вы-

Повиїздити— Повилітаї и
ѣхать (о многихъ). Попарувавши (воли)
да й повиїжджали. Чуб. V. 1028.
Повиїздйти, димб, дитб, гл. = По
виїжджати.
Повийм&тя, мйю, еш, іл. Вынуть (во
множ.). Уже й шаблі повиймали, щоб ру
бать. ЗОЮР І. 120. Повиймаю чорний
терен з білих ніг Чуб. V*. 026. А я ж
його звичай знаю, двері й вікна повиймаю.
Чуб. Повиймйти бчі. Выколоть глаза. Очі
повиймав. Мир. ХРВ. 33. Дай гочі повий
мати, то дам пити. Рудч. Ск. II. 49.
Повикидати, дйю, еш, гл. Выбросить
(во множ.). А я т ії сирі дрова та й по
викидаю. Чуб. V. 262. Долежались груші,
що й погнили,— повикидай їх. Харьк- у.
П овикінчувати, чую, еш, іл. Окон
чить многое.
Повикладати, дйю, еш, гл. Выложить
(многое). Повикладай же покупки з мішка.
Харьк. у.
П овикликати, каю, еш, гл Вызвать
(многихъ). Повикликай усіх дітей. Грин.
І. 236.
Повикльбвувати, вую, еш, гл. Выкле
вать (многое). Горобці що літа повипльо
вують усеу що він не понасіває. Кв.
Л овйкнути, иу, НѲШ, іл. Привыкнуть.
Повикли ляхи нас дурити. КС. 1882. X.
26. Повикли вони вже так робити. Кон
станти ногр. у.
Повикбвувати, вую, еш, гл. Выковать
(во множ.).
Повиковйрювати, рюго, еш, іл. Выко
вырять (во множ.). Повиколупував із лоба
очі. К. МВ. III. 242.
Повикблювати, люю, еш, гл. 1) Вы
колоть (во множ.). Взяли йому очі пови
колювали. Мнж. 39. Перепеличенько, не лі
тай так поночі, бо повиколюєш на стерниночку очі. Чуб. V. 854. 2) Переколоть
(всѣхъ).
Повикопувати, дую, еш, гл. Выкопать
(во множ.). Зося звеліла повикопувати всі
чисто кущі. Левиц. І. 407.
Повикореняти, нйю, еш, гл. Искоре
нить (многое). Я таки завзявся дерезу з
города повикореняти. Богодух. у.
Повикорінювати, нюю, еш, гл,—По
викореняти. А брат% як квітки я посію
на своєму городі, то повикорінює. Г. Барв.
226.
ПовиЕорчбвувати, вую. еш, и . Вы
корчевать (во множ.).
Повикбхувати, хую, еш, гл. Выро*
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стить, взлелѣять (многихъ). Дітей своїх
він повикохував добре. Г. Барв. 163.
Повикбчувати, чуто, еш, гл. Выкатить
(во множ.). Ночки меду та горілки пови
кочувані. Рудч. Ск. II. 81. Бочками пови
кочували венгерське вина. Стор. МПр. 146.
Повикошувати, шую, еш, гл. Выко
сить (во множ.) Я скрізь у садку повико
шував. Скрізь повикошувано, попідчищувано. О. 1861. XI. 26.
Повикрадати, д&ю, еш, гл. Выкрасть
(во многихъ мѣстахъ, многое). Як є в хаті
такі дівчата, що на досвітки ходять, то
вже де є в матері який кусок сала, чи
пшоно, чи яйия.— псе повикрадають. Славяносерб. у.
П овикручувати, чую, еш, гл. То-же,
что и викрутити, но во множествѣ. В ін їй
руки повикручував. Кв. Гляди ж, добре по
викручуй сорочки. щоб не текло з їх. Васильк. V.
П овикуплйти, лЯю, еш. гл. Выкупить
(во множествѣ). Син заробив грошей та
повикупляв одежу, що батько в шинк по
обносив. Богодух. у.
П овикупбвлю вати, люю, еш, м . =
П овикупляти. Як уже дружби і ста
роста повикуповлюють шапки, то виходят
на двір. Грин. III. 507.
П овикуповувати, вую, еш,
По
ви куп л яти . К. ЦН. 228.
Повикурювати, рюю, еш, гл. Выку
рить (во множествѣ). Котрому козакові
повш сакви жінка тютюну найшла... то
все те повикурували. ЗОЮР І. 290.
Повил&зити, 8имо, зитѳ, м. Вылѣзть
(во множествѣ). Всі гадюки повилазили. По
правді робщ по правді й очі повилазять.
Ном. № 3027. Бодай йому повилазили (очі).
Ном. № 3715.
Повилив&ти, в&ю, еш, гл. Вылить (во
множ.). А що попомучилась вона, що сліз
повшивала над ними — Мати БожаІ МВ.
І. 45.
Повилин&ти, н&емо, ете, гл. Вылетѣть
(о многихъ).
Повилйнювати, июемо, етѳ, гл. Обли
нять. отлпняться (о многихъ\ 3 одежі усі
повилйнювали—обносились. Грин. II. 185.
Повнлйнюватися, нюемося. ете ся,
и .= П ови л и и ю вати . Повилинчевались коні.
Константиногр. у.
Повиліт&ти, т&бмо, бтѳг гл. Выдетѣть
(о многихъ). Гляньте, вже й ластів'ята
повилітали. Харьк. у. Чоловік стукнув обу
хом, клиння повилітало, а обапо.іки так

•214

ІІовплічувати— Повинуватити.

і збіглись докупи. Чуб. II. 895.
ІІовилічувати, чую, еш, гл. 1) Вылѣчить (многвхъ). 2) Высчитать (во множествѣ).
Повиломлювати, люю, еш, гл. Выло
мать (во множествѣ).
Повиломлйти, лйю, еш, гл, Перело
мать, выломать (во множествѣ). Ой садвиноград повиломляем. О. 1861. XI Св. 63.
П овилуплювати, люю, еш, гл. 1) Вы
лущить (во множ.), отколоть (во множ.).
2) Вывести (о многихъ). Усі квочки повилуплювали курчату а ся ні. 3) Выпучить
(глаза;. Чого ви всі на мене очі повилуплЮвали.
П овиловлю ватися, люемося, етеся,
гл. Выйти изъ яйца (о многихъ). У нас
ранні курчата гарно повилуплювалися.
Пови л Ощу вати, щую, еш, гл. Выше
лушить (во множествѣ).
Повимазувати, эую, еш, гл. Вымазать
(во множ.). У юхтових чоботях... та так
повимазуваних, що дьоготь так з них і
тече. Кв.
Повимальбвувати, вую, еш, гл. На
рисовать, написать красками, раскрасить
(во множ.).
Повимант&чувати, чую, еш, гл.—По
видурювати.
Повиманювати, нюю, еш, гл. Выма
нить (во множ.). Хоч не давай дітям ні
чого, бо сусідські все повиманюють та по
видурюють* Богодух. у.
Повимащ&ти, щбю, еш, гл. То-же, что
и вимастити, но во множествѣ. Ой сестричко
Оленочко! І світлоньки повимащай, вікна
красно повитирай. АД І. 298.
Повимѳрбжувати, жую, еш, гл. Сдѣлать ажурный вышивки. У сорочок і ру
кава, і ляхівки повигшівані та повимсрежувані. Кв.
Повимерз&ти, 8&ЄМ0, ете, гл. Вымерз
нуть (во множ.). Не сходить у мене на го
роді нічого: р<іно посіяла, так мабуть повимсрзало. ,Черниг. у.
Повимінювати, нюю, еш, гл. В і д 
нять (во множ ). Я все те повимінювала:
то за пшоно труджене, то відпряду. Г.
Барв. 484.
Повимір&ти, рйємо, ете, гл. Вымереть,
Перемереть. Вже повимірали т ії люде, мої
свідки. Шевч. 594.
Повимітати, тбю, еш, гл. Вымести (во
множ.). Левиц. І. 54. Світлоньки повимі
тай. АД. І. 297.
Повимокбти, кбємо, ете, гл. Вымок

нуть (о многихъ). В людей жито або повимокає, або посохне. Г. Барв. 195.
Повиморбжувати, жую, ещ, гл. Вы*
морозить (во множестиѣ).
Повиморювати, рюю, еш, гл. Изму
чить, истомить (многихъ). Повиморював
пас пан добре, поки діждались грошеїг.
Харьк у.
Повимотувати, тую, еш, гл. Вымотать
(во множ.).
Повимбчувати, чую, еш, гл. Вымо
чить (во множ.).
Повимощувати, щую, еш, гл. Вымо
стить, выстлать (во множествѣ). Де були
в полі стежки, дорожки, волоськими голов
ками повимощував. АД. II. 102.
Повимудрбвувати, вую, еш, іл.= П овигадувати.
П овимуш трбвувати, в у ю , еш, гл.
1) Обучить военнымъ пріемамъ (многихъ).
2) Вышколить (многихъ).
Повйнѳн, нна, н ѳ= П ови н н и й . Ска
рай > Боже, хто з нас винен, хто не лю
бить, як повинен. Грин. III. 242. Я царь—
ти повинен мене слухати. Рудч, Ск. II. 159.
П овинитися, нюся, нйшея, гл,=Повииуватися. Та призналась і повинилась
гй. (Стор. МПр. 35.
Повйнний, а, е. Долженъ, обязанъ.
А коли ж ти, дівко, горда, ти повинна
жарти знати: як парубок зачіпає, т и
повинна огсартувати. Чуб. Г. 1176.
Повйнність, ности, ж. 1) Долгъ, обя
занность. Левиц. Нов. 833. Забудь отця,
забудь і матку, лети повинность ісправ
лять.. Котл. Ен. У. 43. 2) Повинность.
Люде панів не слухають, повинности не
відбувають... Самгі пани бідні свині зага
няють. Грин III. 565.
Повйнно, нар. 1) Должно. І над соба
кою повинно ласку мати. Ном. А* 4498.
2) Должно быть. Під лісом повинно є вода.
Кіев. у.
Повинбрювати, рюю, еш, г.г. Выискать
(во множ.). Та тут хоч печериці і єсть,
так за бісовою дітворою не вбачиш їх: як
де нагибають, так і повинорюють. Мирг.
у. Слов Д. Эварн.
Повиносити, шу, сиш, гл. Вынести
(во множествѣ). Сало повиносив, собак понагодовував. Рудч. Ск I. 197.
Ловинувйтити, чу, тиш, гл. Обви
нить. Він у чому помилиться,— вона себе
повинуватить. МВ. (О. 1862. I. 71). Усг
будете повингівичсні до одно^о^ МВ. (О.
1862. I. 108).

Иовинуватитися— Повипускати.
Повинувйтитися, чуся, тишся, гл.
Повиниться, сознаться въ винѣ.
Довин^ти, н^, нйш, гл. Нахлынуть.
фаля потну ж, човен затопила. Гол. I 184.
Повинюхувати, хую, еш, гл. Выню
хать. Все те (коза*ки) повикурували гі повинюхували. ЗОЮР. I. 290.
Повинйиьчувати, чую, еш, гл. Выняньчить (многихъ). Я в їх усіх дітей повиняньчувала. Богодух. ѵ.
Повипадйти. дйемо, етѳ, гл. Выпасть
(во множеств.). Чи чуєш, дядьку! Щось у
тебе з воза повипадало! Кіев. у. Зуби...
повыпадали. Чуб. II. 270
Повипалювати, люю, еш. гл. Выжечь
(во множ.).
Повипарювати, рюю, еш, гл. Выпа
рить (многіе предметы). Уже діжки повипарюваж. Черниг. у.
Повипивйти, ваю, еш, гл Выпить
(во множествѣ). Ляхи були—усе взяли,
кров повипивали. Шевч.
Повипилювати, люю. еш, гл. Выпи
лить (во множествѣ).
Повипинйти. нйю, еш, гл. Выпятить
(во множ.;.
Повипинйтися, нйемося, етеся, гл.
Выпятиться (О МНОГИХЪ).
Повиписувати, сую, еш, гл. Выпи
сать (во множ.;.
Повипихйти, хйю, еш, гл. Вытолкать
•(многихъ). Повипихав усіх., з хати. Ле
виц. І. 535.
Повипікати, кйю, еш, гл. І) Выпечь
(во множествѣ). 2) Выжечь (во множествѣ).
Повипікала йому очі Коню очі повипікав.
Драг. 303.
Повипірйти, рйю, єш, гл. Вытѣснить,
вытолкать (многихъ). Повнпірала б я. вас
за старців. Г Барв 4.
Повиплйкувати, кую, еш. Выплакать
(во множеотвѣ) Повиплакувала собі очі.
Повиплйчувати, чую, еш, гл. Выпла
тить (во множествѣ). Усе вже повиплачу
вав, що винен був.
Повипливйти, вйемо, ете, г і. Выплыть
(о многихъ). Ніхто не втоп,—усі повипли
вали.
Повиплітйти, тйю, еш, гл. Выилесть,
сплесть, связать (во множествѣ).
Ловиллбджувати, джую, еш, гл. Ви
плодить, вывести (многихъ).
Ловиплбджуватися, джуемося, етеся,
и . Виплодиться, вывестисл (о многихъ).
Повиплютувати, тую, еш, гл. Вы
путать («о множеств!;).
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Повипльбвувати, вую, еш, гл. Выпле
вать (о многихъ, во множествѣ). Хтовізъне в рот, то й виплюне і виплюне,— так
усі повипльовували.
Повиплюндрбвувати, вую, еш, гл.
Истребить, опустошить (во множествѣ)
Повиплюскувати, кую, еш. гл. Вит
іїлесп уть (во множествѣ).
Повипбвнювати, нюю, еш, гл Напол
нить (во множествѣ). Де були в полі гли
бокії долини, волоською кров'ю повиповнював.
АД. І. 102. р
Повиполіскувати, кую, еш, гл Вы
полоскать (во множествѣ). Повиполіскуй
пляшки.
Повипблювати, люю, еш, гл. Выпо
лоть і во множествѣ). Усі грядки повиполю
валаПовипбрюввти, рюю. еш. гл. Выпо
роть (во множ.).
Повипрйвдувати, дую, еш. гл. Оправ
дать (во множествѣ;.
Повипрйвдуватися, дуємося, етеся,
гл. Оправдаться (о многихъ).
Повиправлйти, лйю, єш. гл. І) Выпра
вить, исправить (во множеетвѣ). 2) Оправ
дать (многихъ). 3) Истребовать (во множ.).
Хто йому що винен був - усе повиправляв.
4) Отправить (во множествѣ).
їїовипрівйти, вйемо, ете, гл. Выпрѣть
(о многомъ). Усе вже й повипрівало, а бать
ка й досі нема обідати. Богодух. у.
Повипрбдувати, дую, еш. гл. Распро
дать (во множествѣ). Усе вже повипродуваж.— нема ні глечичка молока.
Повипрбстувати, тую, еш, гл. Выпря
мить (во множествѣ). Посідали на траві
і ноги повипростували. Черниг. у.
Повипростуватися, туемося, етеся,
іл. Выпрямиться (о многихъ). Усі пови
простувалися, стоять, як салдати на
муштрі.
Повидряпуватися, чуємося, етеся,
гл. Освободиться, вы р паться изъ рѵкъ,
лапъ (о многихъ). Сторожі бу.ѵі таки
нас половили з кавунами, а ми таки ѵовипручувй.гись та й повтікали. Харьк. у.
Повипрягйти, гйю, еш, ІЛ. Выпрячь
(во множестпѣ). Повипрягали воли. . Рудч.
Ск. I. 170. Коні повипрягав. Драг. 4і2.
Повипрядйти, дйю, еш, гл. Выпрясть
(во множествѣ).
Повипускйти, кйю, еш, гл. Выпустить
(многихъ) Сад-виноград витоптали, раглськіг пташки повипускали. Чуб. III. 357.
Повипускала дівка людей {з неволі). Драг. 384.
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Повираховувати— Повислу жувати св.

Повирахбвуватн, вую, еш, гл. Высчитать (во множествѣ).
Повиривати, вйю, еш, її. Вырвать
(во миожествѣ). Чисто подер тіло, з м'я
сом повиривав. Рудч. Ск. І. 173. Усю ло
боду вже повиривала. Черниг. у. Пси його
так кусають, гцо аж з боків йому шкуру
повиривали. Чуб. II. 411.
Повириватися, вйємося, етеся, ІЛ.
Вырваться (о ыіюгихъ).
Повиринати, н&ємо, етѳ, гл. Выныр
нуть (о многихъ). Аж гульк— з Дніпра
повиринали малії діти сміючись. Шевч. ‘29.
Повирівнювати, нюю, еш, гл. Вырав
нять (во множествѣ).
Повирівнюватися, нюемося, етѳся,
гл. Выравняться (во множествѣ). Скотину
за ніч так повтгасае, що боки повирівню
ються, мов у сажових свиней.Г . Варв. 195.
Повирівнйти, нйю, еш, гл. Выдѣлить
(во множествѣ). Ягнят з отари повирізняли.
П овирізнйтися, нйемося, етеся, ІЛ.
Отличиться, отдѣлиться (о многихъ).
Повирізувати, зую, еш, гл. Вырѣзать
(во множествѣ), иерерѣзать (многихъ).
Повирімнювати, нюю, еш, гл.=Повирівнювати.
Повирбблювати, люю, еш, гл.=Повиробляти. Вуліки ще не повироблювані.
Харьк Були повироблювані тумби для кві
ток. Левиц. Пов. 145.
Повироблйти, лйю, еш, гл. Выдѣлать,
сдѣлать (во множествѣ).
Повиростйти, т&емо, етѳ. гл. Вырасти
(о многихъ). Ой не журися, нене, ти те
переньки нами, ми повгі]юстаем та й ро
зійдемось сами. Чуб. V. Я57. Повиростали
вони— усіх гуже женить пора. Чуб. II. 473.
Повирбщувати, щую, еш, гл. Вырас
тить (во множествѣ).
Повирубувати, бую, еш, гл. Вырубить
(во множествѣ)
Повиряжбти, ж&ю, еш, гл. Снарядить,
отправить (многихъ). Повиряжали хлопців
до прийому. Харьк. г.
Повиряжйтися, жаемося, етеся, гл.
Снарядиться, отправиться (о многихъ).
Повирятбвувати, вую, еш, гл. Спасти
(многихъ).
Повирйчувати, чуемо, ете, гл.—бчі.
Вытаращить глаза (о многихъ). Н у ною
очі повирячували? Яке тут диво? Харьк у.
Повисаджувати, джую, еш, «л. I) Вы
садить (многихъ). 2) Выломать, выбить
(двери, напр., во множествѣ). 3) Поднявъд
посадить на что (во множествѣ).

Повис&пувати, пую, еш, гл. Выполоть
(во множествѣ). Гляди ж, добре повисапуй,
не кидай бур'яну. Черниг. у.
Повис ватувати, тую, «ш, гл. Посва
тать (многихъ). За иі м'ясниці мабуть
усіх дівчат у нас повисватуютъ. Черниг. у.
П овисвічувати, чую, еш, гл. Израс
ходовать весь свѣтильный матеріалъ на
освѣщеніе. Повисвічувала увесь лій.
Повисблювати, люю, еш, гл. Выселить
(многихъ).
П овѳсблю ватися,. люемося, етѳся, гл.
Выселиться (о многихъ). Нашит, людей ба
гато на Амур повиселювалося. Кіев. у.
Повисипати, п&ю, еш, гл. Высыпать
(во множествѣ). Повикидай скарби свої на
смітник і золото повисипай у воду. КІов. 50.
Повисиплйтися, лйемося, етеся, гл.
Выспаться (о многихъ;. Повисиплялися
наші хлопці сьогодні і за т у, і за сю ніч.
Зміев. у.
Повисйпувати, пую, еш, ід. 1) По
сыпать, усыпать. Стежки все жовтим піс
ком повисипувані. МВ. І. 112. 2) Насы
пать (во множествѣь І коли ті вали по
висипувані. Драг. 224.
Повисів&ти, в&ю, еш, ід. Израсходо
вать на сѣяніе.— Чи нема в тебе якою на
сіння з квіток?—І чом же ти вчора не
сказам? Сьоюдні все вже повисівала. Кіев. у.
П овисіе&ти , гс&ю, еш. ід. Вырубить,
высѣяь (во множествѣ).
Повисіти, шу, сиш, гл. Повисѣть. Не
хай свита на дворі повисишь, просохне.
Богодух. у.
П овискакувати, куємо, еш, гл. Выско
чить (о многихъ). Повискакували, беруть
його, ведуть. Рудч. Ск. II. II.
Повискалйти, лйемо, ете, гл. Оска
лить »о многихъ). Повискаляли на його со
баки зуби, постали округи.—не пускають.
Повискрібати, ббю, еш, гл. Вискресть
(во множествѣ). Діоіскгі повискрібала і* по
вимивали,—ни ї с у погріб повиносити? Васьльк. у.
Повискуббти, бйю, еш, гл. Вырвать
(волоса, перья но многихъ мѣстахъ). Так
дуже мого хлопця побив і волосся повискубав. Пирят. у.
П оьясл^ж уватн, жуємо, ете, гл. 1) За
служить (о многихъ). *2) Выслужить, окон
чить срокъ службы (о многихъ). М ої хлопці
обидва вже строки повислуоюували, тепер
дома. Славяносерб. у.
Повисл у ж уватися, жуємося, етѳся»

Повисл уху вати— Повиучувати.
іл Выслужиться (о многихъ;. Швидко ж
ви, дівчата, повислу жувалися: у ту неділю
з дому, а в ию вже додому. Кіев у.
Повислу ху вати, хую, еш, іл. Выслу
шать (о многихъ, многое).
Повисмйлювати, люю, еш, гл. Выпа
лить, выжечь (во множествѣ).
Повйснути, ну, нѳш, гл. Повиснуть;
оовѣсвться. Маруся так і повисла йому
на шию. Кв. Чи вмреш, чи повиснеш—'раз
мати вродила. Ном. № 4268.
По-вйсоку, нар. Въ вышинѣ. Не добре, ,
як по-високу вітер віє... а як долом потихо
віє, то добре. Шѵх. І. 89.
Повисолбплювати, люемо, етѳ, гл..
Высунуть (язы къ, о многихъ ). Шість ле
вів язики повисолоплювали. Мнж. 19.
Повиставлйти, лйю, еш, гл. Выста
вить (во множествѣ). Глибоке провалля...
повиставляло напроти сонця свої жовті
глинясті боки. Левиц І. 89.
Повистйрювати, рюемо, етѳ, гл. По
терять отъ старости. Діди вже й розум
повистарювали.
Міус. окр.
9
Повистріпувати, пую, еш, гл. Выдер
нуть нитки въ ткани (во множествѣ).
___
Повистріпуватися, пуюся, ешся, гл.
О ткани: обстрепаться (во многихъ мѣстахъ;.
Повистромлювати, люю, еш, гл. Вы
ставить, выткнуть (во множествѣ). Нагцо
ви руки повистромлювали? Поховайте, а
то померзнуть. Харьк. у.
Повистромлюватися, люемося, етеся,
«л. Выставиться, выткпуться (во множествѣ).
Повистругувати, гую, еш, іл. Выстро
гать (во множествѣ). Оці ж дотки гарно
повистругуй! Славяносерб. у.
Повиступ&ти, пйю, еш, гл. Выступить
(во множествѣ, во многихъ мѣстахъ). На
ногах і на руках повиступала од стужі
Яров. Шевч. 340.
Повистьббуватя, б у ю , еш, гл. Высте
гать (во множествѣ).
П овисовувати, кую . еш, гл. Высучить'
(во множествѣ).
Повисушувати, шую, еш, гл. Высу, шить (во множествѣ). Такий же вітер га
рячий: де була вода— скрізь повисушував.
Харьк. г. У такому то городі усю воду
повисушував, так що тепер... носять . ї ї
1 за ЗО та 40 верст. Чуб. II*. 388.
Повисьбрбувати, бую, еш, гл. , Вы- •
І хлебать (во множествѣ).
Повитавйти, таю, йш, гл. Показаться
9
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(изъ подъ протаявшаго снѣга). Травичка
повитавала з під снігу.
Повйти. См Повивати.
Повитикйти, каю, еш, гл. Выткнуть,
высунуть (во множествѣ).
Повитикатися, кйемося, етеся, гл.
Высунуться, выткнуться, торчать (во множествѣ). Повитикались ті скелі з водної
глибини і стирчать, неначе вартова сто
рожа. Стор. II. 124.
Повитирйти, рйю, еш, гл. То-же, что
в витерти, по во множествѣ. Вікна красно
повитирай. АД. І. 298.
Повитися. См. Повиватися.
Повитиця, ці, ж. Раст.: а)=Повійк&
Вх. Уг. 260. ХС. IV. 54; б) Сизсиїае.
Лв. 98.
П овитісуватя, сую, еш, гл. Вытесать
(во мпожествѣ). Чи ти вже повитісував
кілочки на граблі? Харьк. у.
Повитолбчувати, чую, еш, гл. Вы
топтать (растенія, во множествѣ). Таке мені
горе: чиїсь коні повитолочували і ячмінь,
і пшеницю. Славяносерб. у.
Повитбптувати, тую, еш, гл. Вытоп
тать (во множествѣ).
Повитбчок. чка, м. 1) Свивальникъ
и пеленки, въ которые завернуть ребенокъ. А жаль мені тую дочку, що поки
нула в повиточку. Чуб. V. 665. 2) Со
рочка (въ которой родится иногда живот
ное). Теля-в повиточку. Богод. у.
Повитбчувати, чую, еш, гл. 1) Вы
точить на токарномъ станкѣ (во множествѣ).
Колеса штучно повиточувані. Г. Барв. 137.
2) Выцѣдить (во множествѣ). З обох ба+
рильців повиточував усе, що там було.
Повитріщйти, щйемо, етѳ, гл. Выта
ращить (о многихъ). Повитріщали очи
Драг. 244. От ждуть .вони, стоять, усі
баньки повитріщали. Гліб.
ПовитрУхувати, хую, еш, гл. Вытрясти
(во мпожествѣ). Вітри повитрухували зерно
з колосків. Зміє в. у.
Повитруш увати, Шую, еш, гл. Вы
трясти (во множествѣ). Левиц. X. 54.
Повиттй, тй, с. .Пеленки.
П овитуха, хи, ж. Повивальная бабка.
Баба повитуха вже днювала і ночувала б
Лемішок. Левиц. І. 353.
Повитягйти, гйю, еш, гл. 1) Вытянуть
(во множествѣ). Будьмо живі, щоб з на
ших ворогів повитягало оюили. Ном. № 11580.
2) Вытащить, вынуть. Повитягали собі
книжки і читают. Драг. 365.
П овиучувати, чую, еш, іл. Выучить,
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Повихарчовуватися— Повищерблювати.

Изучить (во множествЬ). 1 все тс позамічати, на пам ять повиучувати. Левиц.
Иов. 34. Повиучувати слов'янські мови. К.
ХП. 127.
Повихарчбвуватися, вуемося, етеся,
>л. Израсходовать съѣстные припасы (о
многихъ) М и повихарчовувались уже. ІІВолын. у.
Пових&тися, х&юея, ешся, гл. Пока
чаться. Ходім же, вибіратимеш собі сужену; та гляди, як не вибереш,— твоя го-лова отам на коляці повихається. Чуб.
II. 22.
Повихвбрюватися, рювмося, етеся,
ел. Выздоронѣть (о многихъ). Як би воли
повихворюва.шсь.
Довихйтувати, тую, еш, гл. Расша
тать (во множествѣ). Оце який вітер,— г
дерева повихитує. Славяносерб. у.
Повихлюпувати, пую, еш, гл. Вы
плескать (во множестиѣ). Повихлюпували
всю воду з діжки, а тепер і носи. Полт.
П овйхнути, ну, нѳш, гл. Свихнуть.
Се злий знак, особливо для парубків; та
ким приповідають, що по&шнула твоя
дівка ногу, т. е сошла съ пути нравствен
ности. Шух. І. 169.
Повихбдити, димо, дите, гл. Выйти
(о многихъ). Чорти повиходили всі з пекла.
Рудч. Ск. І. 70. Повиходили на улицю як
юлубів парка. Чуб. V*. 290. Повиходили
тоді відьми з хати. Драг. 2,54.
По виховуватися, жуємося, етеся, гл.
1) Откормиться (о многихъ). Годують
свині: такі то славні повигожувались. О.
1862. IV. 82. 2) Оправиться отъ болѣзни,
выздоровѣть (о жииотныхъ). I в нас одна
овечка пропала з ції хвороби, а ті, Бог дав,
повихоэігувались.
Повихолбджувати, джую, еш, гл. Вы
холодить (во мпожествѣ).
Повихолбджуватися, джуємося, ете
ся, гл. Простить (во миожествѣ).
Повихоплювати, плюю, еш, гл. Вы
хвалить (во множествѣ). Дала своїм дітям
по бублику, а ті шибеники сусідські пови
хоплювали з рук. Харьк. у.
Повихбплюватися, лююся, ешся, гл.
Вырваться; выбѣжать, выскочить. Дівчата
повихоплювались без свиток у самих баєвих
червоних юпках. К в.
Повихрбщувати, щую, еш, гл. Выкуіестить (многихъ).
Довихрёщ уватися. щуємося, етеся,
м. Выкреститься (о многихъ). У нас уже
багато жидів повиа\ющувилося. Харьк- г.

Повйхритися, рюся, ришся, гл. За
кружиться вихремъ.
Повихрйщуватися, щуємося, етеся,
гл.=П овихрещ уватися.
Повиціжувати, жую, еш, гл. Выцѣдить (во множествѣ). З усіх пляшок уже
повииіжував.
Повиц^плювати, люю, еш, гл. Выта
щить (во множествѣ)
Пович&влювати, люю, еш, гл. Выда
вить (во множествѣ).
Повичёрнювати. нюю, еш, гл. Вычер
нить (во мпожествѣ).
Повичісувати, сую, еш, гл. Вычесать
( многихъ ). Дітям голови позмивала, пови
чісувала. Богод. у. Головки помиті і по
вичісувані. Чуб. 11. 405.
Повйчка, ки, ж. Привычка, обыкновеніе. Ви йому не дивуйте, бо в нього
така повйчка.
Пович^нювати, нюю, еш, гл. Выздоровѣть, оправиться (о многихъ). Кріпко
лежали в піст, а ні одна не вмерла, всі
повичунювали. Черниг. у.
П ович^хуватися, хуемося, етеся, гл.
Оправиться (о многихъ). Думали всі, гцо
помруть Пархвенови діти, а вони таки
павичуху валися.
Повншарбвувати, вую, еш, гл. Вы
мыть при помощи мочалки (во множествѣ).
Лави гарно віхтем та піском повишаровуй.
Богодух. у.
Повишив&ти, в&ю, еш, гл. Вышить
(но множествЬ). Кожухи, шовком повиши
вані. Кв. І- 143. Устаяки повишивала.
Драг. 361.,
Повиш іптувати, тую, еш, гл. Излѣчить заговоромъ (многихъ).
Повишкрьббувати и повиш крябувати,
бую, еш, гл. Выскрести (во множествѣ).
Такі голодні поприходили, як сіли вече
ряти, так і горщечки повиѵтрьобували.
Повишмарбвувати, вую, еш, м. Сма
зать. обмазать (ио множествѣ).
Повиш моргу вати, гую, еш. гл. Выдер
нуть (во множестмѣ).
Повиш укувати, кую, еш, гл Найти
(во множествѣ).
Повйщатн, щаю, еш, гл. Сдѣлаться
выше.
Повищ&ти, щу, щйш. гл. Повизжать.
Повйщѳ, нар. Выше. Зробив загони по
вите сажня. Чуб- II. 36. Ухи повище лоба
не ростуть. Ном. Л» 101Ь.
Повищерблювати, люю. еш, гл. Вы
зубрить (во множествѣ). 1 шо цим ножем

Повищипувати— Поцідказувати.
2юблсно,

що так повищерблювано? Ти мені
вже всі глечики повигцерблюва.их.
Повищипувати, пую, еш, іл. Выщи
пать (во множествѣ).
Повищйрювати, рюю, еш, и .= Л о вяскаляти.
ПовівАти, вАю, еш, гл. Повѣвать, вѣлть.
Луде вітер повівати, буде нагие дитя ко
лисати. Чуб. У. 339.
Ш від, вода, м. Поводъ. Украдено в
мене коня вороною і поводи з зеленого шов♦,-у. Чуб* V. 410. Ум. Повідець.
ПовідАти, дАю, еш, сов. в. повісти,
вім, вгей, гл. Говорить, разсказывать, разсказать. Ой карабин на стілочку, карабин
на клинку, повідає губернатор: шкода тебе,
синку. Чуб. У. 1004. Як же, каже, Алкане
баша, .твій сон одгадати, що ти не мо
жеш ним повідати. Макс. Чсрчук просить,
щоби сісти, бо він має щось повісти. Гол.
III. 351. Повідж мені правдочку. Гол. Ой
летіли дикі гуси.„ правди мені не повіли.
Гол. Повідом сама до себе. Драг. 308.
П овідач, ча, м. Разсказчикъ, Ном.
12871.
Повідбатовувати, вую, еш, гл. Отрѣзать (во множествѣ). Ловідбатовували по
шматку хліба. Харьк. у.
Повідбивати, вАю, еш, гл. Отбить (во
множеетвѣ). Як би йому довгий хвіст, то
сам би собі боки повідбивав. Ном. Л® 2514.
Так йому бельбахи повідбивають, що на
силу удосвіта рачки додому долізе. Кв.
ПовідбірАти, рАю, еш, гл. Отобрать
(во множествѣ). Хотя ж ви од нас ключі
повідбірсгли. АД. II. 111.
ПовідвАлювати, люю, еш, гл. Отва
лить; отколоть (во множеств!»).
ПовідвѳртАти, тйю, еш, г?. То-же,
что и відвернути, но во множеств!..
Пові дві нову вати, вую, еш, гл. Дать
приданое (ыногимъ). Свої доньки повідвіновував. Гн. II. 54.
Повідвозити, жу, виш, гл. Отвезти
(во множествѣ).
П овідв’Азувати, вую, еш, гл. Отвя
зать (во множествѣ).
ПовідгАдувати, дую, еш, і.г. Отгадать
(во множествѣ). Я ваий загадки всі повід
гадував,— відгадуйте тепер мої. Богод. у.
Повгдгнивйти, вАю, еш, гл. Отгнить
(во множествѣ). Як поморозив ноги та як
зачали вони гнисти, так і палг,ці повідінивали. Чсрішг. у.
Повідгодовувати, вую, еш, гл. Откор
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мить (многихъ). Коней поодюдовували•
ЗОЮР. І. 140.
Ловідгбнити, ню, ниш, гл. Отогнать
(многихъ). Повідюнь собак од корита, нехай свині попереду наїдяться.
Повідгороджувати, джую, еш, гл.
Отгородить (во множествѣ). Повідгороджу
вали свої городи. Харьк.
Повідгортйти, тАю, еш, гл. Отгресть
(во множествѣ). Повідгортай оту землю
звідтіля.
Повідгорйти, рйю, еш, гл. Отгорѣть
(во множествѣ).
ПовідгризАти, 8ЙЮ, еш, гл. Отгрызть
(во множествѣ).
Повідгрібати, бйю, еш, гл.—Повід
гортати.
ПовіддавАти, даю, еш, гл. Отдать (во
^ножествѣ).
ПовіддимАтися, мАемося, етеся, гл.
Отдуться; выпятиться (во множествѣ).
Землянки при самій землі як могилки повіддималися. Мир. ХРВ. 80.
Повіддирати, рйю, еш, гл. Оторвать,
отодрать (во множествѣ).
Повіддушувати, шую, еш, гл. Отда
вить (во множествѣ).
Повіддя, дя, с. Половодье. Черк. НВолыв. у. Це вже десять років, як було в
Трушках таке повіддя. Рк. Левиц. Чи і
в ваших сторонах було цієї весни таке ве
лике повіддя, як у нас: всі мгини повино
сило. Таращ. у.
Повідйркове, вого, с. Пошлина съ
ведра.
Повідбць, дцй, м. 1) Ум. отъ повід.
2) Веревка, которой привязываютъ ногу
ягненка къ другомѵ ягненкѵ. О. 1862. V.
Кух. 33.
Повіджцвйти, вйемо, ете, гл. Ожить
(во ыножествѣ).
П овідж ивляти, лйю, еш, и Оживить
(во множествѣ).
Повіджимйти, мйю, еш, гл. Постирать
бѣлье (во множествѣ) ПовіОжччали дівча
та сорочки. Харьк.
Повіджинйти, наю, еш, гл. Сжать за
долгъ (многимъ). У ьою позичиш,— вегч
повіджинали.
ПовідіймАти, мйю, еш, м. Отнять (у
многихъ). Повідіймав у всіх та й забрав
собі.
Повід'їдАти, дйю. еш, гд Отъѣсть,
отгрызть (у мноіихъ). Літ повго'гдав рибі
хвости.
ПовідкАзу вати, зую, еш, >л. Отвѣтить
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Повідки—Повідрубувати

Повіднімати, маю, еш, гл.— П овідій(многимъ). Хто про що питав,— усім повідказував.
мати.
Повіднбсити, т у , сиш, гл. Отнести
Повідкй, к ів , м. мн. Возжи. Вх.
Лем. 451.
(во множествѣ). Повідносив йому все, що мав.
Повідкидйти, дйю, еш, гл. Отбросить
' Л овіднй, ні, ж. У колесниковъ: ды
(во множествѣ).
шло или приводъ, вставленный во враща
Повідкладйти, '.дйю, еш, гл. Отложить ющееся ухо пенькй (см.); приводится въ
(во множествѣ).
дѣйствіе силою лошади или воловъ, соверПовідколУпувати, .пую, еш, с д .= П о -ѵ шающихъ круговое движеніе съ нрикрѣпвід кол у плювати. Взяли вониу пообколу леннымъ веревками къ повідні ободом Ь.
пували з скель каміння одинакової ваги, Вас. 147.
поставали на горі... і давай шпурлять.
Повідпадйти, дйемо, етѳ, гл. Отпасть
Драг. 231.
(во множествѣ). Хто охочий був битись,
ПовідколУплювати, люю. еш, гл. От тому зараз кулаки повідпадають. Кв.
ковырять (во множествѣ).
Повідпйсуватися, суемося, етеся, гл
Повідкбпувати, пую, еш, гл. Отко Откормиться (о многихъ).
Повідпйсувати, сую, еш, гл. Отвѣпать (во множествѣ). Де які батько поза
копував грошіу то тепер він повідкопував тить письменно (многимъ) Усім повідписуваву хто до його писав.
та й багатіє. Харьк. 1
Повідпихйти, хйю, еш, гл. Оттолкнуть
Повідкбчувати, чую, еш, гл. Отка
тить (во множествѣ). Повідкочуй оте ка (многихъ). Повідпихала обох од себе.
Повідпливйти, в&ємо, ете, гл. Отплыть
міння далі.
(во
множествѣ). То були коло берега от*
Повідкривйти, вйю, еш, гл. Открыть
плави маленькіу а тепер повідпливали.
(во множествѣ).
П овідправлйти, лйю, еш, гл. 1) От
П овідкручувати, чую, еш, гл. Откру
править,
отослать (многихъ). До людей діти
тить (мног.).
поодправляю.
Мил. 187. 2) Окончить слуПовідкуплйти, ляю , еш, гл. Отку
женіе въ церквяхъ. Скрізь по церквах уже
пить, выкупить (во множествѣ). ■
П овідкуплйтися, ЛЙ6МОСЯ, етеся, гл. повідправляли службу Божу. Харьк. у.
Повідпроваджувати, джую, еш, гь
Откупиться, выкупиться (многимъ).
Отправить, отослать (многихъ).
Повідкуш увати, шую, еш, гл. Отку
Повідпрядйти, дйю, еш, гл. Отрабо
сить (во множествѣ).
тать пряденіемъ. Усе, и*<о напозичалася„
Повідлйзити, зимо, зитѳ, гл. Отполз те все повідпрядала.
ти (во множествѣ).
Повідпускати, кйю, еш, гл. Отпустить
Повідламувати, мую, еш, гл. Отло (многихъ). Повідпускай їх у— пащо вони
мать (во множествѣ). Повідламував усі ко- > тобі здалися?
лючки з тернової гілки. •.
Повідривйти, вйю, еш, гл. Оторвать
Повідлітати, тйемо, ете, гл. Отдетѣть (во множествѣ). Повідривала усіх. Чуб. 111.
(во множествѣ). Драг. 273. Пташки, 'що 105.
влітку так співали,
у ирій вже пооблі
Повідривйтися, вйемося, етеся, гл.
тали. Греб. 387.
Оторваться (во множествѣ). Повідривалися
П овідлічувати, чую, еш, гл. Отсчи телята та й повтікали.
тать (во множествѣ).
П овідрізнйти, нйю, еш, гл. Отдѣлить
Повідлбмлювати, • люю, еш, м .—По (во множествѣ).
відламувати.
Повідрізнйтнся, ийемося, етеся, гл.
П овідлучати, чйю, еш, гл. Отлучить, Отдѣлитьсл (во множествѣ).
9
разлучить, отдѣлить (многихъ).
Повідрізувати, вую, еш, гл. Отрѣзать
Повідмерзати, зйемо, етѳ, гл. Отмер (во множествѣ). Повідрізували навіть йому
знуть (во множествѣ). Вуха повідмерзали гудзики від мундира. Чуб. II. 599.
і пальці на ногах.
Повідростйти, таемо, ете, іл. Отроств
Повідмикати, кйю, еш, гл. Отпереть (во множ.). Не юлим голову от волосся і
(во множествѣ). Всі двері повідмикані були. повідростало. Стор. II. 36.
Св. Л .'З П .
Повідрубувати, бую, еш, гл. Отру
Повідмовлйти, ЛЙЮ, еш, 2Л.=ПовІД- бить (во множествѣ). Пообрубувала вона
К А 8уватИ т
своїм дівттам голови. Драг. 337.

Повідсилати— Повік.
Повідсилати, лйю, еш, іл. Отослать
{во множествѣ).
Довідсихйти, хйемо, втѳ, гл. Отсох
нуть (во множествѣ).
* П овідскакувати, куємо, етѳ, гл. От
скочить (во множествѣ).
Повідсл^ж увати, жую, еш, гл. То*же,
что и відслужити, но во множ.еетвѣ.
Повідсл^ж уватися, жуємося, етеся,
гл. То же, что и відслужитися, но во множествѣ.
Повідставляти, лйю, еш, гл. Отста
вить (во множествѣ). Повідставляй горщики
від жару.
ПовідстобУрчувати, чую, еш, гл. От
топырить (во* множествѣ).
Повідстрявйти, ряемб, етб, гл. Отстать,
отступиться (о многихъ).
Повідступйти, пйю, еш, іл. То-же,
что и відступйти, ио во мпожсствѣ.
ПовідступЙтися, пйюся, ешся, іл. То
же, что и відступйтися, но во множествѣ.
Повідсувати, вйю, еш, гл. Отодвинуть,
ютсунуть (во мпожествѣ).
Повідсуватися, ваемося, етеся, и .
Отодвинуться, отсунуться (о многихъ).
Повідтавйтн. таемб, етб, гл. Оттаять
<во множеств!»).
ПОВІДТИКЙТИ, кйю, еш, гл. Откупорить
{во множеетвѣ).
Повідтинати, нйю, еш, гл. Отрубить,
отрѣзатъ (во множеств!»;.
Повідтбчувати, чую, еш, гл. Отгрызть
{во множествѣ).
П овідтулйти, лйю, еш, гл. Открыть
{во множествѣ).
* Повідтухйти, хаемо, ете, гл. Объ опу
холи хъ: спасть, уменьшиться.
Повідтягйти, гйю, еш, гл. Оттащить
{во множеств!*).
Повідучйти, чйю, еш, гл. Отучить
(иногпхъ).
Повідхбдити, димо, дитб, ы. Отойти
{во множествѣ).
ПовІДХИЛЙТИ, лйю , еш, ІЛ. То-же, что
в відхилити, но во ыножествѣ.
П овідхилйтися, лйемося, етеся, %л.
Отклониться, уклониться (во множествѣ).
Повідцвітйти. таемо, етѳ, повідцвітйтися, тйемося, етеся, гл. Отцвѣсть (во
множествѣ). Повідцвіталася вчсе проліски.
У нас уже поодцвітався мак, а в вас і
досі цвіте. Богодух. у.
Повіддіжувати, жую, еш, гл. Отде
лить (во множествѣ).
ПовідчвнАтн, НЙЮ, еш, ял Створить

221

(во множествѣ). Срібні ворота повідчиняли,
вороні коні гювитускали. Чуб. III. 357.
Царські врата повідчинювані. Грин. Ш .
147.
П овідчинйтися, нйємося, етеся, гл.
Отвориться (во множествѣ). То він тільки
скаже слово: „одчинітеся*, то двері й поодчиняються. Драг. 107.
Повідчіплювати, люю, еш, гл. ОтцЬпить (во множествѣ;.
Повідчіплю ватися, люємося. етося,
гл. То-же, ЧТО відчепитися, 110 ПО М1І0жествѣ.
Повідш іптувати, тую, еш. гл.~П овиш іптувати.
П овідш укувати, кую , еш, гл. Оты
скать (во множествѣ;.
П овідш укуватися, куємося, етеся, гл.
То-же, что и відшукатися, но во множестнѣ.
Повідщ ипувати, пую. еш, іл. Отщип
нуть (во множествѣ). Не забудь же, по
общипуй довгі корінш в росаді. а то ка
пуста дратимстмя вгору. Славя носерб. у.
I. Повідь, воді. ж. ІІаводиеніе, поло
водье. Пороставали сніги, зійшла повідь,
позбігала скрізь вода. К в. См. Повіддя.
II. Повідь, ді, ж. Разсказъ. Ой не
чужую ж повідь повідаю, сам же ту по
лонку рубав, 'Коня напував. Чуб. III. 298.
Повідьмітн, мію, еш, гл. Сдѣлаться
вѣдьыой.
Повіечка, ки. ж. Ум. отъ повійка.
Пбвіз. возу, м. Экипажъ. Посідали
пани у пюгі повіз. МВ. (О. 1862. III. 51).
Перестріли розбойники і одібрали і гроші,
і одежу, і коні з повозом Чуб. II. 206.
Пбвіз, мо/?.=Повз. Лохп. у. Іду повіз
його та й думаю: чи займе ж він мене?
Пирят. ,у.
Повій, вбю, я . Раст.: а) Ьусіит ВагЬагит Ь. Аии. 202; б) Роїудопиш би теІогит. Лв. 100.
Повійка, ки, ж. Раст. Соцѵоіѵніиз
агѵепзіз Ь. Анн. Ю7 Вх. 11ч. 1. 9. Ум.
Повіечка. На городі повіечка. Грин. III. 525.
Повійниця, ді, ж. Потаскуха. Мир.
ХРВ. 158. Чи не з повійнаиею бува якою
спізнався. Мир ХРВ. 296.
Повійнути, ну. нбш, гл. Иовѣять. По
війне вітер. Зміев у.
Повік, нар. Вѣчно, до смерти, во вѣкъ;
никогда (при отрицанш). Мамнька собачка
повік щеня. Ном. Л? 8608. Я ^воѳг дівчиноньгси повік не забуду. Мет. 27. Ой уже
нашою пана - кошового повік не видати.
Грип. НІ. 602 Повік-віки.
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Цові ка— Повітати.

Повіка, ки, ж. Вѣко. Трудно сльозам
ради дати, коли сами ллються. Нехай
ллються річеньками, най (не) сохнуть по
віки,—колись мила рученьками утре гг на
віки. Грин. III. 183.
Повікувати, кую, еш, іл. Долго жить.
Вх. Зн. Є50.
Повільний, а, ѳ. 1) Свободный, воль
ный. Ти ж мій повільненькин світу! Мої
147. 2) Свободный, просторный. Шапка
повільна. Лубен, у. 3) Умеренный, легкій
Торік зіма була повільна. Повільний о/онь
4) Медленный. Узі. Повільненький.
Повільність, ности. ж. Медленность,
умѣренность въ движенілхъ. Чуб. 1. 283.
Повільно, нар. 1) Свободно, вольно
2) Свободно, просторно. В хаті стало по
вільніше. 3) Умѣренно 4) Медленно. Ум.
Ловільнёнько. 7 о дощ, то знов спека, така
що н Боже! А як би повг.гьненььо, то хліб
кращий був би. Черниг. у.
Повінути, н^, нбш, гл. Повіять. По
вінь, вітроньку, в ту сторононьку, іде мій
милий пробував. Чуб. V*. 1204. Вітрець
повіне, то колоски так і крешуть, як у
кресиво. Г. Сарв. 147. Як із низу тихий
вітер повіне, вся ваша жидівська сторожа
погине. ЗОЮР. І. 00.
Повінч&ти, чбю. еш, гл. Повінчать.
І світ мені зав'язали. із нелюбом повінчали.
Чуб. V. .539.
Повінчатися, ч&юся, ешся, >.і. По
вінчаться. Не топись, козаче, бо душу за
губиш; ходім повінчаймось, коли вірно лю
биш. Мет. 17.
П овінш ування, ня, с. Поздравленіе.
Повіншувати, шую. еш, гл. Поздра
вить.
Повінь, вені, эіс. Разливъ. Шух. І. 180.
Повірити, рю, риш, гл. І) Повірить.
Росказав би про те лихо, та чи то ж
повірять? Шевч. 78. 2) См. Повіряти.
Повірнйй, б, б. Даюіпій въ долгъ (о
торговці, кабатчикі). Шинкарочко моло
дая, колись була повірная: повірь меду і
горілки, бо не маю собі жінки. Нп.
Повірник, ка. м. Довіренное лицо,
повірешшй.
Повірувати, рую, єш, гл. Вірить нікоторое время. Повіруєм ще трохи в нолю,
а потім жити почнемо. Шевч. 383.
П овірхнйк, ка. м. Крыша надъ струн
кою,—частью кошари, гд і долтъ овеїгь гѵцульскіе настухи. Шух. І. 193, 194.
Повірйти, рйю, еш. сов. в. повірити,
рю, риш, іл І) Давать, дать въ долгъ.

Вона мене здавну знає, мед-горілку повіряє
Чуб. V. 1033 Шинкарочко мо.юда, повір,,
меоу і вина. Чуб. V*. 201. 2) Довірять
довірить. У наймичка у нас була хороит
а не повіряла (мати дітей) на неї ]\
Вари 51.
Довіс, су, м. Отвісъ. Ромен, у
Повісемце, ця, с. Ум. отъ повісмо.
Повісити, шу, сиш, іл. Повісить. За
сеє Бог не повісить. Ном. .V 114. ЗОЮР.
І і'2 8
Куплю тобі намисто та на шин,
повішу Мет. 7.
Повіситися, шуся, СИШСЯ, 1.1. Пові
ситься. Коли мишей боїшся, на воротях
повісся. Чуб. Осичина тим труситься, ик>
на її Скарійот повісився. Ном. .V 310.
Повісмо, ма, с. Связка пеньки или
льна въ 10 или 12 жмінь. Вас. 200. Чуб
408. Шух. I. 148. От баба дала дідовій
дочці повісмо конопель, гцоб вона за нгч
спряла. Рѵдч. Ск II. 51. Ум. Повісемце.
Гол. Од. 30.
Повіснйний, а, ѳ — иѳ полотнб По
лотно боліе тонкое, чімъ клочкове, кото
рое въ свою очередь тоньше валовини. Вх.
Зн 5.
Повісти. См. Повідати.
Повістйти, щ^, стйш, гл. 1) Разскаяать. Де котрий пожартує, пнший стані
та свій смуток - ж аль повіститъ. МВ. І
44. 2) Извістить. Пішли люде у с.гободу
повістити. Мнж. 130.
Пбвістка, ки. эіс 1) Повістка. 2) Разсказъ. Повістки (народні оповідання) Марка
Вовчка. Спб. 1861
Повістувбти, т^ю, еш, гл. Говорить,
разсказывать. Шух. І. 45. Я хотів, бадічку, коли ж неня мене не пускали, по
вістує хлопець плачучи. Федьк.
Пбвість, ти, ж. Повість, разскаяъ
Так казала мені стара Куиайка, )юсьазуючи еюю повість. Кв
Яовістйр, рб, де. Писатель повістей,
разсказчикъ. З тою часу, як зроблено в
Галичині особне видання Квітчиної повіст и
„ Маруся*, жоден з українСжих повістя
рів не видавав у нас особною книжкой>
своєї прані. Левиц. І. Слівце од видавництва
Повіт, ту, м. 1) У іздъ. Левиц. Поь
20ь. Таких ведмедів на приміті, гце пірол и
є у нашому повіті. Гліб. 2) Повітами. М іс
тами, полосами. Оцей сніг випав не скрізь,
а повітами: от за Любар, то й нема вже.
НВолын. у.
Повітбти, тбю, еш, и . Привіт*.твовать.
Щоб пан отець, пані мати і вся )юдина

ЇІовітиця—Повкутуватися.
вийшли повітали та донькою сина. Мет.
171.
П о в іті ця, ді і ОН)• Раст. Сизсиіа ЕріЦпиш ^ а Ы . ЗЮЗО. І. 120.
Повітка, кн, ж. Сарай для скота.
(Чуб. VII. 393), также навѣсъ изъ соло
менной крыши при такомъ сараѣ. Під повішкою наймички коноплі тіпають. Левиц.
1. 175. Чи я тобі не казала, як •стояла
під повіткою: не гіди, милий, та у Крим
по сіль, бо зостанеш під наміткою. Чуб.
у., 198. Ум. Повіточка.
Повітбвий, а, ѳ. Уѣздный. Повітовий
суд . Котл. В одному повітовому місті жив
міщанин Лемішка. Левиц. І. 238.
Повітря, ри, ж. Повѣтріѳѵ эпидемія.
Тат повітра пішла, що любе мруть—хо
лера. Балтск. у. А гцоб на нес повітра
прийшла. Васильк. у. А гиоб тебе лиха
повітра забрала. Подольск г.
Повітриця, ці, ж. Вихрь. Вх. Уг.
200 .
Повітря, ря, с. 1) Воздухъ. Левиц.
І. 25. О. 1862. ЇХ. 115. Летить орел по
над хутір, а в повітру в'етсі. АД. II. 20.
2)—Повітриця. Вх. Уг. 260.
Пбвітъ, ті, зк\= П овітка. Батько був
на горищі, мати—в повіті. Сивіг. 222. По
діть, хату й новий упин. Мкр. Г. 63.
П овіхтериця, ці, ж. Вихрь, буря. Вх.
Уг. 260.
Повічайка, кн,
Повіка. Вх. Уг.
260.
Повішальинк, ка, м. ІІовѣсившійся.
Каменец, у.
Повішати, шаю, еш, гл. 1) Повішать,
развѣсить. Повішала хустки на горищі.
2) ІІовѣсить. Взяли того пбпа, присудили
повішати. Чуб. III. 335. Так їх (козаків)
і повішали. Драг. 417.
Повішатися, шаюся, єшся, гл. П ові
ситься. ІІобії до того дуба і на ньому по
вішався .Чуб. II. 381.
Повішеник, ка, м. — Повішальник.
ЕЗ. V. 209.
Повішно,
нар. Навсегда, навіки.
Зміев. у.
П о в щ іти , щ ію, еш, іл Объявлять,
возвіїцать.
Повія, вії, ж. = П овійниця. Мир.
ХРВ. 313. Мабуть назнав десь повію все
світню та й віється. Мир. ХРВ. 324.
Пойіяти, вію, еш, гл. Повіять. Ой
повій, вітроньку, з гори в долиноньку. Чуб.
V. 134. Повій, вітре холодненький, з гли
бокою яру. Мет. 84.
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П овіятися, віюся, ешся, іл . Отпра*
виться, пойти. Гайдамаки повіялись и Чер
кас. ЗОЮР. І. 256. Мати лювіялась ку
дись. Сами вперед повіялись. МВ. І. 74.
Повк, ку. м. Полвъ. Приїхали три
козаки з повну, розв'язали Марусі головку.
Мет. 105. Ум. Повчім. Отак Вовчок жене
ляхів повчок. Ном. Л* 673.
П овкидітв, дію , еш, гл. Бросить во
что-нибудь (во лмножествѣ). Лушпиння э
яєць повкидала в піч. Кв. Ти ж їх, Боже,
в рів глибокий, повкидаєш на погибель. К.
Псал. 127. Повів їх (жидів) дурінь до річ
ки, повкидав по одинцю. Драг. 347.
П овкидітися, діємося, етеся, гл
1; Броситься во что (во множестві) По
вкидались у воду. 2) Впасть во что, при
страститься къ чему (о многихъ).
П овкладітися, діємося, етеся, и .
Улечься (о многихъ). .К. Доев. 93. Пове
черявши, старі люде спать повкладались.
к. д е . із.
П овкл якіти , кіемо, етб, гл. Стать ва
колѣна (о многихъ). Повклякали серед
хати, довго ся Богу помолили. МУЕ. III. 56.
Повкбвник, ка, м и пр.—Полковник
и пр.
Повкблювати, люю, еш, гл. Воткнуть
(во множегтвѣ). Повколюй голки в стіну.
Повкбпувати, пую, еш, гл. Закопать,
вкопать' (во множестві). Де-не-де стояли
повкоуіувані стовби. Стор. II. 14.
Повкбчувати, чую, еш, іл. Вкатить
(во множестві). Повкочуй колеса в повітку,
Харьк.
Повкбшуватися, шуемося, етеся, гл.
Вкоситься (о многихъ).
П овкривіти, вію , еш, гл. Укрыть,
накрыть (многихъ, многое). Лягайте діпі'
ки, отупи, а я вас ушкриваю гарненько,
щоб не померзли. Богодух. у. Ворохи (на
току) умвид'че повкривайте, бо дощ находс.
Харьк. у.
Повкриватися, віємося, етеся, гл.
Укрыться, накрыться (о многихъ). Поля
гали на печі, ще й кожухами повкривалися,
Харьк, у.
П овкручувати, чую, еш, гл. Ввинтить
(во множестві).
Пбвкупі, нар. В м істі. М и з Катрею
зараз зійшли, з хаупи, стали уіовкупі під
деергіма. МВ. II. 111.
ПовкУтувати, тую, еш, гл. Окутать,
закутать (во множестві). Супояупь мажі,
шкурами повкутувані. Рудч. Ск. II. 173.
П овкутуватися, туемося, етеся, гл.

Повладати—Повноспвний.
Закутаться (о многихъ). Не витопили, а полная чаш а. Іщё ти вип’єш дббру повну.
е хат і холодно,— дуже холодно буде спати.—
Ещ е ты перетерпишь- много горя. Котл.
Повкутуемося добре, .то й не буде холодно. Е н. 111. 15. 2) Полный. Коралі й дукачі
Черниг. у.
як жар горіли на ї ї повних грудях. Стор.
Довлад&ти, д&ю, еш, гл. Повладѣть МПр. 54. 3) Махровый. Моя врода— пов
Нѣсколько' времени. Молодий пан не довго ная рожа. Чуб. У. 575. 4) Весь, полонъ.
повладав батьківщиною: усю землю попродав Повна шия намиста. Кв. Повний місяць
та й повіявся кудись гроші переводити. Ум. Повненький, повнесенький. Назбірали
гругаок повненький хвартушок. Чѵб. У. 107.
Харьк. у.
Д 0ВЛ&8ИТИ, 8ИМ0, зите, гл.' Влѣзть Полетів орел до чужих сторін, нагнав го
{во множествѣ). Душа вилетіла, а чорти лубців повнесенький двір. Мет. 108.
Дбвнити, ню, ниш, гл. Исполнять.
повлазили в тулуб та й сидять. Рудч. Ск.
І* 69. Поробіться, каже, муравками та
Д о в н й д я , ці, ж. Полный сосудъ. Вх.
лізьте у пляшку. Вони усі поперекидались Зн. 50. Ум. Повнйчка, пбвнонька, пбвночка.
та й псу лазили у ту пляшку. Мнж. 129. Кропи нас, мати, вбдою святою непоча
Довлбжуватися, жуємося, етеся, гл. тою, з поєною повничкою доброю долечкою.
Улежаться (во множествѣ). Уже позлежу Рк. Макс. Не пий, зятуню, першої ппвноньки. О. 1862. ІУ. ЗО. Стань, батеньку,
вались груші. Кіев..у.
Довліт&їи, тйемо, ете, гл. Влетѣть перед мене і напийся до мене з повними
(о многихъ). Повлітаємо до його в келію. повноньками з дрібними слізоньками. Грин.
III. 513. Чарочко - повночко, як мені до
Грин. П. 13.
тебе
пристати. Чуб. У. 1105.
Повляг&тися. г&емося, етеся, іл.
Довніненький, а, е=Довиісінький.
Улечься, лечь (о многихъ). Повлягався на
Повніненький горщик молока. НВолын. у.
род спати. Зміев. у.
Довм&зувати, эую, еш, гл. 1) Запач
Довнісінький, а, ѳ. Совершенно пол
кать (многое). Де се ти так повмазувала ный, полнехонький. Рудч. Ск. І. 129. За
руки? 2) Влѣпить въ стѣну при мазаній сіки повнісінькі грошей. Драг.* 83. Х азяїн
глиной (во множествѣ).
(торбу) взяв, повнісіньку червінцями й на
Повж&зуватися, вуемося, етеся, гл. пхав. Глуб. 47.
Запачкаться (о многихъ). Повмазувалися
Довнісінько, нар. Совершенно полно,
діти так, гцо й милом не обмиєш.
полнехонько. Народу в церкві повнісінько.
Дови&нювати. нюю. еш, гл. Заманить Левиц. Пов. 18.
Довнішатн, пхаю, еш, гл. Дѣлатьсл
во что (многихъ). Повманюй поросят у
полнѣе. Ольжине лице повнішало й нали
хату.
Повмір&ти, раемо, етѳ, гл. Перемереть, валось. Левиц. Пов. 240. М ісяць гцо деньі
умереть (о многихъ). Всі чотирі повміра- то й повнішає. Дещо.
ють. Чѵб. V. 167. Уже старі повмірали
Д б в н о , нар. Полно, до Верху. Добре
господині. коли повно в судині. Ном. №
обоє. Чуб. II. 429.
Довмовлйти, лйю. еш. гл. Уговорить 1404. Вже несила: випив повно. МВ. (О.
1862. 111. 68). Ум. Повнёнько. повнёсенько.
(многихъ).
Довмоч&ти, ч&ю, еш, гл. Обмочить (во
Довиобёкий, а, е. Съ выпуклыми бо
мяожествѣ). Дорогії сукні в воду повмочала. ками. 1 все те (товар), знаєте, викохане
Чуб. V. 1070.
таке, повнобоке. Сим. 211.
Довновйдий, а, е. Круглолицый, пол
Повмурбвувати, вую, еш, гл. Вста
вить въ сгЬну при кладкѣ ея (во мно нолицый. К. ЧР. 45. Чоловік плечистий,
жеств).
русявий, повновидий. ЗОЮР. І. 97. Андрій
Повнбджуватися, джуемося, етеся, ко був у мене повновидий, ясноокий, куче
%$* Повадиться (о многихъ).
рявий. МВ. II. 7. Місяць... був би повно
Повнбча, чі, ж. Скопленіе въ чемъ- видий. Дещо.
Довнодйций, а , е=Повновидий. По
либо, заполненіе чего-либо. Какъ нарѣчіе:
полно, биткомъ набито. В корчмі повнеча внолиций як місяць. Ном. 8572.
Дёвнонька, б и , ж . Ум. отъ повниця.
Аюдей.
Повнбсити, шу, енш, гл. Внести (во
Лбвний, а, е. і) Полный, наполнен
ный. Хиба ревуть воли, як ясла повні? Б. множествѣ). Познімай та повнось сорочки
(ов.. 13. Напою я кониченька з повного ві- в хат у,— вже посохли. Харьк.
Довноспйний, а, ѳ. Имѣющій ровную
^ерйія. 4у& V. 382; Дббра пбвна. Большая

Повнота— Поволока.
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я широкую спину. Це ніа повноспинний,—
Повбдитися, д ж /с я , дишся, гл. 1) Дер
везтиме добре. Волч. у.
жать себя, обращаться. Де ж таки хто
Повнбта, ти, ж. Полнота. Жадає, щоб чував, щоб дитина так незвичайно з пи
гивидче явилась у повноті краса миру. Кв. тимою своєю матінкою поводилась. МВ. І.
Дбвночка, ви, ж. Ум. отъ повниця.
25. Так із тобою поводяться, як із своїм
Повнощбтний, а, е. Заключающій братом. МВ. (О. 1862. III. 56). 2) Быть
столько предметовъ, сколько ихъ должно въ обычаѣ. Бач, як у вас поводиться. Як
быть но счету. Вас. 190.
за Хмельницького поводилось. Шапки з квіт
Повиорюватися, рювмося, етеся, гл. кою, як поводиться, не спорядили. О. 1861.
Погрузиться, углубиться (о многихъ). Всі III. 17. Ой у нас на Дону не поводиться
повнурювались у книжку і нічичирк. Св. сьому: син матері не бере, за брата сест
ра не йде. Чуб. У. 926. 3) Удаваться,
л. 103.
Пбвня, ні, ж. 1) Полнота. Не дасть имѣть успѣхъ. Підсіла до того чоловіка і
■йому розвинути художницького смаку свого просила, щоб росказав, де він його бачив
до повної повні. К. ХП. 18. Тут в повню і як йому поводиться. Кв. Як йому буде
роскіги дав їм Бої. Мкр. Г. 67. Перейти поводитись, яке коли нещастя випаде.
дорогу у повні. Перейти дорогу съ полны Драг. 75.
ми ведрами. Шух. І. 239. 2) Изобиліе.
Повожатий, того, л<.=Поводарь. Ішов
І на полі у тебе буде повня. К. Іов. 13. кобзарь до Київа та сів спочивати: тор
Моїм багацтвом я втішався і повнею моєю бинками обвішаний його повожатий.
веселився.г К. Іов. 67. 3) Полнолуніе. Чуб. Шевч. 89.
І. 10. Місяць у пбвні. ІІолнолуніе.
Повбжувати, жую, сш , гд.=Поводити.
Утінки
плавно пливуть, тілько - головками
Ш вн ява, ви, а/с.=П овня 1,2. У повповожують.
Кв.
нявг дізнає недостатку, всі злигодні подійДовозити, жу, зиш, гл. 1) Повозить.
муться на його. К. Іов. 44.
Повозити
попа в решеті. Утаить грѣхъ на
Повнйвий. а, ѳ. Полноватый.
исповѣдц.
2) Свезти. Повозив уже всі сно
Повкйк, кб, м. Раст.: а) Та§еіез егес1а Ь. Анн. 347; б) Та^еіез раіиіа. Вх. пи з поля.
Повозйтоньки, гл. Ум. отъ повозити.
Пч. II. 36.
Наставляв
копо к, як на небі зорок; настав
П ововтузитися , ж у с я , зи ш ся, гл. По
возиться. Довго пововтузилися, поки розі ляв стогів на чотирі рогів. Чим же тоє
брали добре, як треба робити (молотити повазитоіїки? Тими волами, як соколами.
Чуб. III 386.
машиною). Харьк. у.
Повозка, ки, ж. Телѣга. Рудч. Ск.
Поводбрь, рй, м. Вожакъ; проводннкъ.
Він змалечку за поводаря в старців був. II. 155. Ум. Повбзочка. Та запрягай пово«
зочку, та поїдем в чисте поле. Чѵб. У.
Харьк.
Поводбтарь, поводбтирь, ря, лі.=П о- 911.
Повбзнѳ, його, с. Пошлина съ воза.
водарь. Поки я з вами, то буду вашим
Повозчйна, ни, ж. Телѣженка. Ста
поводатарем. Стор. МПр. 117. Сліпий лучче ходить, як поводатирь водить. Ном. рою ж лісу в тебе ця повозчйна. Піди ж
підмаж повозчину. Чуб. II. 656.
№ 4659.
Повблитися. См. П оволятися.
Повбддя, дя, с. Повода. Держить коня
Поволі, нар. І) Медленно, не спѣша.
за поводдя. АД. І. 7.
Поводйрь, рй, лг.=Поводатарь. Ном. Поволі їдеш, далеко будеш. Ном. Велике
дерево поволі росте. Ном. № 989. Повблі.V. 4656.
Поводити, джу, диш, гл. 1) Водить. поволі! Тигие-тише! осторожтье! НВолын. у.
На рученьках ностпь сина, очиці поводить. 2) Свободно, вольно. Пусти дітей поволі—
Шевч. 68. Рукою поводить по лобові. Кв. і сам будеш у неволі. Носл. Тоді я веселий,
Поводить станом та головою• Левиц. І. 12. тоді я багатий, як буде серденько поволі
2) Править’, управлять лошадьми. Сам пан гуляти. Щевч. 76.
Поволічка, ки, ж. Ум. отъ поволока.
кіньми поводить. 3) Обращаться. Вони
вийдуть було з хати, ще й дверми лусПоволбвщина, ни, ж. Пошлина, сборъ
{нуть, оттак вони було нами поводять. Федьк. съ вола.
Поволока, ки, ж. 1) Ремни, шнурки
Поводити, джу, диш, гл. Поводить.
Коли б мене молодий хоч по хаті поводив. на обуви. 2) Слѣдъ, оставленный тащимымъ иредметомъ. Зрубали дерево г стали,
Чуб. У. 577.
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Поволокти— Повоювати.

ііою волокти додому та й поробили пово
локи, а лісничий поволокою вислідив• Павлоїр. у. Згрібають поволоки— послі протаїценнаго, пронесеннаго сін а сгребаютъ
оставшеєся по пути. Шух. І. 170. Ум.

ГІоволічка, поволбченька.
Доволоктй, чУ, чбш, гл. Поволочь,
потащить. Москаль встав і насилу пово
лік потомлені ноги. Левиц. І. 2. Чи не
поволочеш ти вовчою хвоста? Ном. № 11037.
Поволоктйся, чУся, чбшся, гл. Пота
щиться. О/., стягтись та пово.юктись:
казав ‘чоловік—маку дам. Ном. ДО 10891.
Сама вона кудись повоюклась із сусід, бо
вона в сусідах жила. Г. Барв. 175.
Поволосйтися, ш ^ся, сншся, гл. —
З ким. Потаскать другь друга за волосы.
Ловолосився з Іваном. Вх. Зн. 8.
Поволох&тіти, тію, еш, гл. Сдѣлаться
косматымъ.
Пбволоцьки, нар. Волоча. Як піймав
'ню за коси та поволоцьки через подвірря.
Каменец, у.
Поволбченька, ки, ж. Ум. оть по
волока.
Поволочити, чу, чиш, гл.==Поволокти. Поволочено по сінях. Лукаш. 152.
Поволочитися, Ч^СЯ, ЧИШСЯ, гл. —
Поволоктися.
Поволбчка, ки, ж. Поволочка. За
косники та в поволочку. Ном. ДО 3995.
Поволйтися, лйюся, ешся, сов. в.
повблитися, люся, лиш ся, и . Изъявлять,
изъявить согласіе. Ходив, просив по всьому
селу, щоб вони (громадяне) посолились на
сході оддать мені землю. Не поволяються.
Екатериносл. у. (Залюбовск.).
Пбворіт, рбту, м. 1) Повороть. На
повороті шляху. Стор. МПр. 122. Поворбту
иемб. Нельзя поворотиться. Повороту спір
ного нема за оцим возом,—як би його геть
звідци. Волч. у. 2) Возвращеніе. 3) Та
часть вѣтряной мельницы, къ которой прицѣпляютъ веревку для ея поворачиванія.
Лебед. у. 4) Воротъ. Лебед. у.
Поворітка, ки, ж. Повороть на до
рогі.
Яоворітьнб, нар. На обратномъ пути.
Помуркотбти, ч$, чеш, гл. Помур
лыкать.
Поворкув&ти, кую, еш, іл. Поворко
вать. Виглянь, голубко, та поворкуем, та
посумуєм. Шевч. 141.
Поворомсйти, жу, жиш, гл. Погадать.
Піисла вночі до ворожки, гцоб поворожити.
Шевч. 14. Переносно: поговорить съ кѣмъ

въ секретѣ съ цѣлью устроить ЧТО - либо,
оказать кому протекцію и пр., устроить'
уладить что-либо негласными способами
Попереду він кинувсь до лисиці, щоб та.ч
нищечком у львиці поворожила про його
Гліб.
Пбвороз, ву,
Поворозка. Шух. І
224.
Поворбэка, ки, ж. 1) Шнурокъ, би
чевка. Левпц. І. 358. КС. 1893. VII. 80
В кунтуші з срібними китицями і поворозками. Стор. МПр. 76. 2) Ленточка для
завязыванія очіпка. Козелец, у. КС. 1893.
XII. 449. Также тесьма для завязывать
передника, юбки. Ум. Поворозочка. Ез. V.
136.
Пбворотень, тня, м. Повороть съ до
роги въ сторону. НВовын. у.
Пбворотко, нар. Просторно, удобно по
ворачиваться. Не поворотко копати в вузькій
криниці.
Пбворотний, а, е. Возвратный. Шух.
I. 154.
Поворбчувати, чую, еш, м.-=Повертати. Кв.
Поворбчуватиоя, чуюся, ешся, гл.—
Повертатися. Олена усюди по господарству
поворочувала сь. Кв.
Поворухнути, ну, нбш, гл. Пошеве
лить, сдвинуть съ міста, шевельнуть.
П оворухнутися, нУся, нбшея, гл. По
шевельнуться, шелохнуться Жінка седитъ
там да й не поворухнеться вже. Рудч Ск.
I. 189. Аби прокинулось, аби поворухну
лось—уже вона й коло колиски. МВ. І. 97.
Поворушити, шу, шиш, гл. Пошевелить.
Як переночує теє жито та хто небудь
поворушить його, то там не можна (хати)
строїть. Чуб. І. 101.
Поворушитися. шУся, шишоя, гл. По
шевелиться. Аби поворушились, аби сло
вечко між собою заговорили, зараз пани й
гримають. МВ. І. 46.
ПоворУшіння, ня, с. Движеніе. Мог
ла слідити за кожним йою поворушінням.
Левиц. Пов. 244.
Повосковб, вбго, е. Подать съ улья
пчелъ.
Повощйти, щу, щйш, гл Натереть
воскомъ. Треба повощити нитки. Черк. у.
Повоюв&ти, воюю, еш, гл. Побѣдить,
одолѣть (воюя). Тут де не взялись гене
рали, сенатори, панства усякою поназбіга
лось; радяться, як їм тою змія повоювати.
Рудч. Ск. II. 10. Окажи царю, як не од
дасть ще й тепер, то я йою войною по

Повпиватися—Повстромлюватися.
воюю г силою царівну візьму. Рудч. Се.
II. 85.
Довпив&тнся, в&емося, етеся, гл.
1) Упиться (о многихъ). Найшли горілку
і повпивались. Чуб. II. 362. І ми таки
повпивались, особливе пан. Стор. II. 26.
Повпивались були його поезією. К. (Хата.
VIII.)- “ ) Впиться (во множествѣ). Дві
чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпива
лися над очима. Мир. ХРВ 6.
Повпих&ти, хйю, еш, гл. Втолкнуть,
'впихнуть (многихъ). Повпихала обох швидче в хату та й двері причинила. Харьк.
Повпов&ти, в&ю, еш, гл. Понадіяться.
На кою ти, Химочко, повповала, гцо ти
собі Марочка сподобала? Грин. III. 460.
Повпрбхуватися, хуемося, етеся, гл.
Упросить кого впустить въ хату (многихъ).
Повпрохувалися в хату погрітись. Воли. у.
Повпрягйти, гйю, еш, гл. Запрячь
(многихъ). Ох вони стали, воли помазали,
сірі воли повпрягали. Чуб. V. 1051.
Довпускйти, кйю, еш, іл. 1) Впустить
(многихъ). Коли б вже гивидче роскопали,
тоді б у рай нас повпускали. Шевч.
2) Опустить (многихъ). Викопали яму під
причілком, поставили води й їсти всього
і їх туди повпускали. Рудч. Ск. І. 117.
Поврунюватися, нюемося, етеся, гл.
Густо зазеленѣть, хорошо взойти. Поврунювались жита.
Повруч&ти, чйю, еш, гл. Поручить
(многихъ). Пагцо ж ви, таточку, сиріт
накидали і кому ж ви їх повручали? Мил.
186.
Повряж&ти, ж&ю, еш, гл. Нарядить
(миогихъ). Там стоять коні да посідлані
і парубочки повряжані. Чуб. III. 115.
Повряж&тися, жаємося, етеся, гл.
Нарядиться (о многихъ).
Поврйжувати, жую, еш, гд.=П овряж ати. Дівчата повряжувані. Харьк. Цер
кви золоті та повряжувані. «Зміев. у.
Доврйжуватися, жуємося, етеся, гл .=
Довряж атися.
Повсаджйти, джйю,єш,гл.=Повсаджувати. Повсаджав їх до темниці. Драг. 260.
Повсаджувати, джую, еш, гл. Уса
дить, посадить (многихъ).
Повсаджуватися, джуемося, етеся,
гл. Усѣсться (о многихъ).
Повс&жуватися, жуємося, етеся, гл .=
Повсаджуватися. Тілько гцо гпі повсаджу
вались, аж та дітвора, гцо бігала круг
церкви, сюди ж присипала. Кв.
Повсегдй, повседй, нар. Всегда. Лохв. у.
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ПовсихАти, х&емо, ете, гл. Усохнуть
(во мпожествѣ). Я к з тобто спізнавались,
сухі дуби розстались, як любитись пере
стали, однолітки повсихали. Чуб. V. 62.
Були річки,—повтікали, були стаєш,—
повсихали. Чуб. У. 54&
Повсіч&сний, а, е. Всегдашній, посто
янный, вѣчный. Нема.... не переходячою
ш божому світі, нема повсічасною, навіч
ною —або перейде, або привикнеш. МВ. (КС.
1902. X. 149).
Повскакувати, куємо, ете, гл. Вско
чить, впрыгнуть во что (во множѳствѣ).
Рудч. Ск. II. 133.
Повсблюватиоя, люемося, етеся, ад.
ІІросолѣть (во миожествѣ).
I. ДовставАти, таемб, етб, гл. Встать
(во множествѣ). Старі діди стояли по
встававши. К. Іов. 61. Ото гарггенько по
встававши, помолились до церкви Богу. Кв.
Вранці Бог, св. Петро і св. Миколай по
вставали. Драг. 111. 2) Высадиться. На
землю з човнів повстававши, спитавсь, чи
є гцо їсти їм. Котл. Ен.
II. Повставйти, таю, бш, сов. в. но*
встйтй, стАну, неш, гл. 1) Возставать,
возстать, возмутиться. При Хмельницькому
одностайне за Вкраїну повстали. К. ЧР.
11. 2) Подниматься, подняться. Над зеле
ними ярами повстав легесенький туман.
Левиц. І. 120. Галас повстане. 3) Возникать, возникнуть. Те, иц> гюветало з самою життя народньою. О. 1861. IX. 181.
Повставлйти, лйю, еш, гл. Вставить
(во множествѣ). Іди ж повставляй (очі).
гцоб вони мені бачили. Чуб. II. 306.
ПовстАнѳць, идя, м. Инсургентъ.
ПовстАння, ня, с. Возстаніе. Левиц.
І. 146.
Повстйна, ни, ж. Кусокъ, штука вой
лока. Мкр. Г. 38. Положіт її на теплу
і суху гюветину. Мкр. Н. 5.
Повстйщѳ, ща, с. У гребенщиковъ:
кусокъ сукна на доскѣ, о иоторый труть
гребенку при ея полировкѣ. Вас. 163.
Пбвстка, ки, ж. Войлочная подкладка
на внутренней части хомута, лежащей на
шеѣ лошади. Вас. 159.
ЛовстрічАти, чАю, еш, гл. Встрѣтить.
По юроду тоді гуляла, коли троянців
гювстрічала. Котл. Ен.
ПовстрічАтися, чАемося, 6ТѲСЯ, 14.
Встрѣтиться. Біг кіт із села, а лисичка
із лісу, да й повстрічалиеь вони. Рудч.
Ск. І. 22.
Повстрбмлюватися, лююся, етеся, м .
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ІІовстрявати—Повузити.

Поткнуться (во множествѣ). Сіно повстром
лювалося в дірки. Левиц. І. 195.
Повстрявйти, ряемб, етб, гл. 1) Вты
каться (во множествѣ). Такий ліс, що йому
кінця нема, а високий такий, що аж у
небо вершки повстрпвали. Грин. II. 347.
2) Вмѣшаться (о многихъ). І чого вони всі
туди повстрявали? Хиба то їх діло?
Харьк.
Повсть, ті и та, ж. Войлокъ. Мали собі
од вітру і лцрппунп халабудгі, окутані
повстьми. Стор II. 182. Повсті бити. Д і 
лить г.ойлокъ. Сим. 197.
Повстянйй, й, 6. Войлочный. КС. 1887.
VI. 456. Бриль повстяний. Рудч. Ск. І.
62. Язик мов повстяний. Ном. Л* 11756.
Повстйники, ків, .м. мн. Валенки. Кременч. у.
Повстйнка, ки, ж. Кусокъ войлока?
1 моя душа не повсгпянка. Ном. № 1586.
Повсюдний, а, е. Повсемѣствый. Го
лод, мір, крови потоки і повсюдная руїна.
К. МБ. III. 243.
Повсюдність, ности, ж. Всеобщее
распространено. Желех.
Повсібдно, нар. Вездѣ, новсемѣстно.
Се повсюдно роблять наші молодиці й баби.
Г. Барв. 421.
Повсядбнщина, ни, ж. Обыденность.
Сходили з іромохмарньої гори у юдоль повся(іенщини. К КІІ. 130.
Повсякденний, а, ѳ. Ежедневный.
Повсякденно, нар. Ежедневно. К. МБ.
III. 261.
Повсякчасний, а, е. Всегдашній. Мир.
ХРВ. 273.
Повсякчасно, нар. Во всякое время,
всегда.
Повтанйжувати, жую, еш, гл. Уто
мить сильно (многихъ).
Повтверйти, рйю, еш, гл. Отворить
(во множествѣ). Входить Семен до ко
мори,— повтверанг ырині. Гол. І. 80
Повтелющувати, т у ю , еш, гл. То-же,
что и утелющити, но во множестві.
Повтѳлющуватнся, щуемося, етеся,
ы. То-же, что з утелющитися, ЙО по мпожестві.
Повтикйти, кйю, еш, гл. Воткнуть (во
множестві). Повтикав кілки. Левиц. І. 106.
Повтинйти, нйю, еш, гл. Отрубить (во
множествѣ). Повтинати пальчики. Чуб.
III. 63.
Повтирйти, рйю, еш, гл. Утереть (мно
гихъ). Повтирай дітей, бач як повмазувалися квашею. Богод. у.

Повтирйтися, рйемося, етеся, гл. Уте
реться (о многихъ). Вони гивидчс повти
рались, буцім гпо і не плакали. Рудч. Ск.
І. 180.
Повтйрюватн, рюю, еш, гл. Тоже,
что и утйрити, но во множествѣ.
Повтйрюватися, рюемося, етѳея, гл.
То-же, что и утйрюватися, но о многихъ.
Желех. Повтирювалисъ усі в хату.
Ловтнхйти, хйемо, етѳ, гл. Утихнуть
(о многихъ). Мог думи повтихали. Федьк.
I. 29.
Повтйшкувати, кую, еш, гл. Втолк
нуть (многихъ). Не спить Сатанагл з пер
шими янголами, темнішими, да радиться,
иі/ОО Бога і тіх янголів у воду повтишкувати—повпихати. Чуб. І. 144.
Повтікйти, кйю, еш, гл. 1) Убіжать
(о многихъ). Люде повтікали з хати. Рудч.
Ск. І. 12. Були на масниці вареники, та
в пісгп на вербу повтікали. Ном. 2) Вы
течь (во множестві). Були річки— повті
кали, були ставки—повсихали. Чуб. V. 540.
Повтішйтися, шйемося, етеся, гл. По
радоваться (о многихъ). Вірно любилися,
да й не побралися, тілько вороженьки да
гювтішалися. Мет. 92.
Повтомлйтн, лйю, еш, гл. Утомить
(многихъ).
Повтомлйтися, ляемося, етеся, гл.
Утомиться (о многихъ). Чи повтомлялись,
чи поморилась, чи на мене, нивку, зобулися? Чуб. III. 241.
Довтбптувати, тую, еш, гл. 1) Утоп
тать (во множестві). Бач, які стежки пов
топтували, через город ходячи. Черниг. у.
2) Втоптать (по множестві).
Повтбрнѳ, нар. Вторично. О. 1862.
IV. 2.
Повтбрний, а, ѳ. Вторичный. — брат.
Членъ второго церковнаго братства, г ь
которое’ вступають боліє молодые людг,
при существующемъ братстві изъ старти хъ літами прихожанъ. МУЕ. III. 57.
Повторйти, рйю, єш, гл. Вторить.
Що бурлака гірко робить, аж піт очі заливае, а хазяїн його лає, а хазяйка повто
ряє: де гпив чорта волочився? Чуб. V. 472.
Повт^лювати, люю, еш, гл. То-жс,
что и утулити, но во множестві
Повтягйти, гйю, еш, гл. Втащить (во
множестві). Повтягав усі мішки в хат у.
Очі йому повтягало. Ввалились глаза. О1862. VI. 59.
Повузйти, ж ^, зйш, гл. Сьузить, е д ілать уже. Боли б була мати кишені на

Позузький— ІІогаьлії.
повузила, були б і в мене широкі рукава.
Ком. II.
ООО.
Ш вузькай, а, е. Узковатый. Повузіка
свита. НВолын. у.
Повх, ха, м .= Д ільх. Вх. Ич. II. 5.
Повхатий, а, е —Волохатий. Воло
систый. Вх. Лем 457.
Повхбдити, дамо, дате, гг. Войти
(о многихъ). От вони повходили в хату.
Рудч. Ск. II. 48.
Повчити, чу, чиш, гл. Сооружать?
мастерить? Хат у повчу, та и не сповчу й
досі. Вас. 208.
Повчити, вч^, вчйш, гл. Поучить;
проучить. Та так тебе повчу, що й до
віку не візьмешся за чарку. Кв.
Повчитися, вч^ся, вчйшся, гл. 1) По
учиться. От же взявся танцювати, та
може й не вмію! Повчитись було у кри
вою Хоми Кв. 2) Только во мн. ч. На
учиться (о многихъ). Сами з себе письмен
ства повчились, Екатериносл. у.
Повчіплюватися, люемося, бтеся, гл.
Вцѣпиться (о многихъ). Дітвора йому в
поли позчіплювалась. О. 1861. IV. 149.
Повчок, ЧКй, м. Ум. отъ повк.
Повшйдний, а, ѳ. Обыденный, обыч
ный. Скинувши свою повшедну одежу... на
дів чорноморську. Шевч. (О. 1861. X. 4).
Повшбнок, нка, м. Маленькій мальчикъ. Черк. у.
Повш^к, кй, л*.=Повшонок. Я ще
знав його таким повшуком. Закр.
П ов’ю чити , чу, чиш, гл. Навъючить
(многихъ). Стоять коні попутані, пов'ю
чені. Нп.
Пов’я8йти, ж^, жѳш, гл. 1) Завязать,
надѣть. Я пов'яжу на голову червону скиндячку Кв. 2) Связать (во множествѣ).
(П ’яних) пов'язав. Чуб. II. 362. Сирою
сирицею назад руки пов'язано. АД. І. 90.
Ой зійдуться вороженьки снопики пов'я
жуть. Чуб. Ой за яром брала дівка льон,
та забулась пов'язати. Мет. 60. Ой пов'я
жу льон, ой пов'яжу льон хоть сирою ду
биною. Чуб. Взяли мене (калину) поламали
і в пучечки пов'язали. ЗОЮР. ІІ. 243.
Пов’язйтися, ж^ся, жешся, гл. 1) Надѣть на голову повязку, ленту. 2) Окон
чить связываніе сноповъ. Зміев. у. 3) Об
разовать завязь. Пов'язались були добре
огірки й кавуни, та дощу не було довго,
то й в'язь посохла. Волч. у.
Пов’йзина, ни, ж. 1) На хлѣвахъ:
жердь вмѣето лати. Міус. окр. 2) мн. пов я-
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зини. Обрядъ повязыванія новобрачной.
Вх. Лем. 451.
Пов’йэка, ки, ж. ? Пов'язки з гарбуза,
а сгдеіьце капустяне. Чуб. У. 1161.
Пбв’язь, зя, м. Снязг>. Може, думаю
собі, знайдеться якай пов'язь між двома
легендами. Г. Барв. 429.
Пов’ялйти, лю, лйш, гл. Сдѣлать вялымъ, заставить увянуть. Холодна та зіма
була, ивіт пов'ялила. Чуб. У. 120.
Пов’йнути, ну, неш, гл. Завянуть,
увянуть. Ой у полю при дорозі пов'янули
цвіти. Гол. І. 14. На городі бузина—пов'яло коріння. Чуб. У. 9.
Погйвкати, каю, еш, гл. Полаять. Со
бака погавка, а вітер рознесе. Шевч. (О.
1862. VI. 13).
Погадйнка, ки, ж. Мысль, дума. І вид
йою ясний мов засмутився якоюсь погадан
кою тяжкою. К. МБ. XI- 144.
Погадйти, даю, еш. 1) Подумать; по
размыслить Я не полаяла, тільки погадала.
Нп. 2) Вспомнить. А трудів їх ніхто не
погадає• Ном. Л* 1581. Як погадаю бать
кову щирность, обливають * мене сльози.
Чуб. У. 338. Як собі погадаю, де були вечерниці, біда ж мені на світі, бідній мо
лодиці. Чуб. У. 400.
Погйдка, ки, ж. = Погаданка. Ум.
Погадочка Як я собі погадаю свої погадочки. Грин. III. 255.
Погайсйти, сйю, еш, гл. Побѣжать, п о й 
ти,
отправиться. Куди погадаєш, туди й
погайсаєиі. Чуб. У. 1194.
Погал^нити, ню, ниш, гл. Помочить
въ растворѣ квасцовъ.
Погймати, маю, еш, гл. Поглотать,
съѣсть (во множествѣ).
Дога мблитися, люся, лишся, гл. ?
Та й гарний то панич, як би з ним ме
ніі— каже молодиця,— трохи погамелитись.
Черк у.
Погамувйти, м^ю, еш, гл. Остановить,
усмирить.
Погйнець, нця, м. 1) Гадкій человѣкъ,
мерзавецъ. Чи бач! щр і базікать стало...
такою и{е поганця не бувало. Гліб. Плаче>
плаче та ридає, як рибонька б’ється... а
над нею, молодою, поганець сміється. Шевч.
484. 2) Язычникъ.
Погйний, а, е. 1) Дурной, плохой.
Царь як покуштує борщ, аж він такий
поганий. Рѵдч. Ск. І. 108. Велів поганій
буть погоді. Котл Ен. Деревце поча.ю ка
зать, яке йому жгіття погане. Гліб.
2) Некрасивый. Ліпше мені в сей Дунай.
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Поганин— Погарманитися.

топать, ніж з гидким, поганим до гилю*
бойку стать. Чуб. V. 162. Ум. Поганёнький. Я знаю однієї поганенької (пісні). Рудч.
Ск. І. 53.
Дог&ийн, на, м. 1) Язычникъ. Єв.
Мт. X. 5. Був їден поганин, недовірок. Гн.
І. 127. Осгпафій як був поганином, звавсі
Планида. Гн. І. 156. 2) Волкъ. О. 1861.
X . 136.

Поганинка, б и , ж . Язычница. Бона
була поганинка. Гн. II. 98.
Погбнити, ня>, ниш, гл. Гадить, осквер
нять. Одна паршива овечка усю отару по
ганить. Ном. № 5987. Чор-зна-що — гцоб
і посудини не поганило. Ном. № 3288.
Поганитися, таося, нишся, іл. Пач
каться, оскверняться. Давай наввипередки:
хто кою випереде, то того й буде паня.—
Я не хочу з тобою поганитися,— лучче хай
побіжить мій синок. Грин. І. 218.
Поганіти, нію, еш, гл. 1) Дѣлаться
хуже. 2) Дурнѣть.
Погбнка, ки, ж. 1) Мерзавка. Я б її
сяку таку поганку через поліцію додому
добула. Мир. Пов, II. 95. Ой не бий, ми
лий, да через ту поганку. Чуб. У. 618.
2) Некрасивая. Мнж. 47. 3) Плохая вещь.
Латку поганку скинь під лавку. Мет. 209.
4) Язычница. Доню серце! ти ювориш мов
не християнка: ти і Бога собі твориш
наче, тьфу! поганка. К. МБ. III. 250.
5) Лихорадка. КС. 1889. XI. 305. 6) Змѣя,
Реііаз сЬегзеа. Шух. І. 22. 7)=Веретільник, Ап£иіз Гга^іііз, Вх. ІІч, II. 16.
Поганкуватий, а, е. 1) Плоховатый.
2) Невзрачный, некрасивый. Дівка вже дохожала, тільки поганкувата і до роботи
ліпша. О. 1862. VII. 39.
Поганкувато, нар. Плоховато.
Погйно, нар. 1) Дурно, плохо. Наду
мавсь вовк, що жить йому погано: не з'їсть,
не засне до пуття. Гліб. 2) Некрасиво.
Ум. Поганенько.
Поганство, ва, с. 1) Язычество. Гн. І.
157. Персдмуррє древнє християнства, що
стоїть з мечем на чаші супроти поганства.
К. Дз. 123. 2) соб. Язычники. Боронити...
христіянів од поганства. Гн. 1. 64.
Погбнський, а, ѳ. Языческій. Поганське
божество. Левиц. Світ. 9. Гей ви, жгсдове,
поганські синове! Нащо то ви великий
бунт, тревоги зривали? ЗОЮР. І. 225. За
чали збиткувати над христіянами поган
ські народи. Гн. І. 182.
Погйнч&ти, чаю, еш, гл.=Пагашпати.

Ольга все крагцала та кращала, Катерина
поганчала. Левиц. Нов. 240.
Поганшати, шаю, еш, гл. Дурнѣть.
Пбгань, ні, ж. 1) Гадость, дрянь,
скверность. Стара собако, де б молиться,
верзеш тут погань. Шевч. 159. З того
попелу завелась вся тая погань: мошки, ко
марі, жуки. ЗОЮР. II. ЗО. Н у, годі, годі,
Грицьку, буде ту погань снігиря хвалить.
Греб. 390. 2) соб. Язычники. Гн. І. 187.
Поганьбити, блю, бйш, гл. Охулить,
осрамить. Старий його поганьбив.Чуб. 11.335.
Поганьбувйти, б^ю, еш, гл. — ним.
Пренебречь, отвергнуть, считая плохимъ.
Пог&нюга, ги, ж. У в. отъ погань.
Поганючий, а, ѳ. Ун. отъ поганий.
Поганючо, нар. У в. отъ погано. Пога
нючо співали.
Пог&нййлівський, а, е. Кучерской,
ямщицкій. Ном. № 1 1370.
Поганййло, ла, м. 1) Кучеръ, возни
ца. Сим. X- Тпру! гукнув наш поганяйло.
Ком. I. 48. Поіаняйло коло коней. Сим.
203. 2) Бичъ, кнутъ.
Поганйльник, ка, л(.=П оганяйло 1.
Ум. Поганяльничок. КС. 1882. XI. 23.
Погаийння, н я, с. Понуканіе.
Поганйти, нйю, еш, гл. Погонять.
Тоді чоловік весело співає, як п'ятериком
поганяє. Ном. Оре милий своїм плуюму
чгужа мила поганяє. Мет. 57.
Пбгар, ра, м. 1)= П угар. Один погар
випила. Гол. III. 226. 2)=Погарь. Желех.
Погарбэдитися, дж уся, дишся, гл.
Устроиться какъ слѣдуетъ, прійти въ нор
мальное положеніе. Тепер дівчина не хоче
йти за вдівця, а як повінчаються та ста
туте жити вкупі, то й погараздиться.
Він чоловік гце молодий, гарний. Волч. у.
Погбрбати, баю, еш, . гл. Захватить,
насильно взять (во множествѣ).
Погарбувбти, б^ю, еш, г.і.=Погар*
бати.
Погбрець, рця, м. Пт. ѵдодъ. Шух.
І. 23.
Погарикати, каю, еш, гл. Поворчать.
Погарикай там, погарикай,— ось я тебеМнж 95.
Погармбнити, ню, ниш, гл. Смолотить
при помоіци катка. См. Гарман, гарманити.
Що ми горох помолотимо, чачавицю погарманимо. Мил. 157.
Погарм&нитися, нюся, нишся, и .
Помолотить. Наслали... гарман, трошки
погарманились, а то оставили на завтра.
Грин. І. 87.

Погарманувати— Погладити.
Погарманувати, н^ю, еш, м . —По
гарманити.
Погарніти, нію, еш, гл. Похорошѣть,

сдѣлаться лучше. Погарніли люде. Констан
ти ногр. у.
Погартувати, т^ю, еш, гл. Закалить
(во множествѣ).
Погарцювати, цюю, еш, гл. Поскакать
верхомъ, погарцовать.
Догарч&ти, ч^, чиш, гл. Поворчать
(о собакѣ и человѣкѣ).
Ш гарь. Мѣсто, на которомъ сожженъ
лѣсъ. Вх. Зн. 21.
Погарюкати, каю, еш, гл.--П огари
кати.
Погас&ти, сйю, еш, сов. в. погйснутв,
ну, неш, гл Погасать, погаснуть, поту
хать, потухнуть Горіло світло, погасало,
тгасло. Шевч. 148. Пішов по масло, та и
я печі погасло. Ном. № 10934. Уже зорі
погасають, ранок наступає. Федьк. II. 81.
Погасити, ш^, сиш, гл. Потушить,
погасить. А в рум'янцю така силау що
ш ивгти погасила. Чуб. У. 38.
Погасйтисд, ш ^ся, сишся, гл. Потух
нуть.
Пог&слий, а, ѳ. Угасшій. Скільки ви
точила сліз із старих погаслих очей, зга
дуючи про мене. Г. Барв. 406.
Погаснути. См. Погасати.
Погйятися, гйюся, ешся, гл. Помед
лить, иомѣшкать.
Догбйкати. См. Погейкувати.
Погайнувати, кую, еш, сов в. погбйКати, каю, еш, гл. Кричать, покрикивать:
гей! погонять. Вже плугатарі погейкують,
а вівчариш посвистують. Нп.
Погѳмблювйти, люю, еш, гл. Постро
гать рубанкомъ.
Погѳтьманувйти, н^ю, еш, гл. По
быть гетманомъ.
Логибйти, бйю, еш, сов. в. погйбнути, ну, нѳш, гл. Погибать, погибнуть.
Вірне любила, як присягала в вірности емі
рати, да й прийшлося за мою вірность
с нещасті погибати. Чуб. V. 184. Ніч
мати не дасть погибати. НВолын. у. Тут
тобі, серденько, в степу погибати. Мет. 94.
Щоб їх путь погибла! Ном. № 3695.
Погйбель, л і, ж. 1) Гибель, погибель.
Як не зведе вона його з світу, то ще одно
місце зостається, де його погибель учиниться. Рудч..Ск. І. 135. 2) Зігнутися у три
яогйбелі. Сильно согнуться, сгорбиться.
Ном. № 3042. Ізогнувсь у три погибелі.
Драг. 165.
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Погйбѳльний, а, ѳ. Гибельный. 1 в
погибельні тенета вороги ї ї вловили. К.
Псал. 35.
Погйбнути. См. Погибати.
Погидувйти, д^ю, еш, гл. Побрезгать.
Коли мене погидуєш, люби мою сучку. Чуб.
У. 1113.
Погин&тися, н&юса, ешся, гл. Накло
няться. Панна гнеться, погинає, десь там
мене поминає. Чуб. У. 32.
Погинути, ну, неш, гл. Погибнуть.
Загубив Данило жінку, да й сам погинув.
ШЗ. І. 158. Як би Бог слухав пастуха,
то давно б погинуло стадо. Ном. № 4124.
Як із Низу тихий вітер повіне, вся ваша
оюидівська сторожа погине. ЗОЮР. І. 60.
Погйркати, к а ю ,. еш, гл. — Погари
кати.
Погйцати, цаю, еш, гл. Покачать на
рукахъ ,(ребенка).
Д о г і д л и в и й , а, ѳ. *Благопріятный, хо
рошій (о погодѣ). Погідливі дні. НВолын. у.
Погідний, а, е= П огід л и ви й . У щасте наше вдарив грім в погідную годину.
Млак. 96.
Погін, гону, м. 1) Скорость движенія.
Як тілько трохи пущу погону (у млині),"
то зараз і зломиться. 2) ? Сонце то хова
лось, то знов випливало із-за високих скель,
а вони, величаві, темними погонами мере
жили світлий і гладкий, як скло, Дніпр.
Стор. II. 142.
Погінка, ки, ж — Погонка. Треба од
дати позичку, щоб погін ки не було на селі
од людей.
Погіншливо, нар. Успѣшно. Хоть би
воно йшло погіншливо, а то полеш, полеш,
мов і не сяпав. Мнж. 189.
Логінь, ГОНІ і ОЮ•= П огон ь. А я у погінь за ним, та й догнав. Новомоск. у.
Не дрімай, козаче, не дрімай зо мною,
сам же ти знаєш, погінь за тобою. Чуб.
У. 278 Ум. Погонечка.
Погіркнути, ну, неш, гл. Ирогорькнуть, сдѣлаться горькими (во множествѣ).
Погірнйк, кй, иі.=П огар 2. Желех.
Пастбище для дойныхъ овецъ. Шух. І.
215/
Погіршати, шаю, еш, *л. 1) Сдѣлаться хуже. Замуж пішла— ще й погіршало:
мені ділечка побільшало, а здоров'ячка по
меншало. Чуб. У. 591. 2) Увеличиться..
Малі діти — мале й лихо\ діти побіль—
.шають,— лихо погіршає• Ном.'Лі 9197.
Погл&дити, джу, диш, гл. Погладить^
Погладив проти шерсти. Ном. № 3990.

Ногледіти— Поговір.
Поглядіти, джу, диш, м .= Д о гл я д іт и .
Од неділі до неділі щоб всі люд* погледіли. Ном Л« 13273.
Доглйбати, баш, еш, гл. Съ трудомъ
полетѣть. Е, після вашого пострілу я за
примітив добре, шо одна качка ледве, ледве
поглибила, та отам десь певно і впала.
Брацл. у.
Поглибшати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться
тлубже.
ИоглййУти, БГ^, нёш, гл. Проглотить.
Згинали, мов їх земля поглинула. Вода а
вас свята земля поглинула живими!—проклятіе. Левиц. ПИО. І. 309.
П оглузувати, зую, єш, гл. Посадять
ся, подвергнуть насмѣшкамъ. Погіузують,
покепкують та й кинуть під лаву. Шевч.
123.
Дбглум, му, м. Издѣвательство.
Поглумитися, млюся, мишся, гл. НасмѣяТься. Почув Господь—і сміхом по
сміявся, на небі з них, безумних, поглумив
ся. К. Исал. 3.
Поглумка, ки, ж. Насмѣшка. Нехай
Вог боронить від скаженої миші,—поглумка.
Ном. № 3485.
П оглухнути, нѳмо, нѳтѳ, гл. Оглох
нуть (о многихъ). Як холодцю поїдять,
то так зараз і поглухнуть. Мнж. 92. Люде
поглухли. Чуб. II. 581.
Поглушити, шу, шиш, гл. 1) Оглу
шить (многихъ). 2) Заглушить (во множествѣ). Тернина поглушила його. Єв. Мр.
IV. 7. Садами летіла,— сади поглушила
своїми голосочками. Чуб. V. 749.
Л бгляд, ду, м. Взглядъ. Видно сокош
по польоту, а сову по погляду. Ном. № 7343.
Н а погляд вона добра пані. Черниг.
Погляд&ння, ня, с. ІІосматриваніе.
Не поглядай на неї: нічого з твого погля
дання не буде, бо вона не про тебе думає.
Харьк.
Погляд&ти, дйю, еш, гл. Посматри
вать, поглядывать, взглядывать. Не погля
дай, серце, на других. Мет. 54.
Д оглядатися, дбюся, єшся, гл.=Доглядатн . Та на свого цюру поглядається.
АД. І. 145. На чорнявую все поілядайтеся.
АД. І. 82. ^
^Логлйдіти, джу, диш, гл. 1) ІІосмотрѣть, поглядѣть. Піди, мила, погляди, чи
всі коні вороні. Чуб. V. 739. 2) Пощупать.
Погляділа кишеню, аж тютюнцю зо жме
ню. Грин. III. 561.
П оглйнути, ну, неш, гл. Взглянуть.
1 багата, і хороша, хто похляне — ахне.

Чуб. V. 37. Погляну я у віконце. Чуб. V
649.
Д оглйнутися, нуся, нѳшся, гл.=Іїоглян ути . Поглинутися в кват ирочку.
старий же близенько. Лукаш 120. Погли
нешся в кватирочку— певно ляхів в міст/
Лукаш. 109.
їїогнйти, жену, н£ш; гл. Погнать
Погнала... бичка пасти. Рудч. Ск. II. 1:>
Поженуть вас на війну Стор. II. 85. Хи
мери погнати. Понести чепуху. Се він
сп'яну химери погнав. Кв.
Дсгнйтися, ж енуся, н ётся , гл. 1) По
гнаться. Піймав, не піймав, а погнаться
можна. Ном.
4281. Чорт погнавсь за
ним і не догнав. Рудч. Ск І. 69. 2) Отпра
виться, пойти, гоня; иобѣжать. Покинув
чоловік упруга недоораною, погнавсь із во
ликами додому. Г. Барв. 198. Троє товару
погналось геть дорогою. Драг. 64. Свої волі
набралася, на весілля погналася. Чуб. V.
562. 3) Вырасти. Висси)ки пішли в кущі,
а цибуля погналася в стрілки. Левиц. І.
28. 4. Соблазниться, польститься. Погнавсь,
що велике качання.
Погнйсти, погнйти, нию, йш, гл. По
гнить. Картопля погнила на грядціПогніватися, ваюся, еш, гл. Разсердиться, разгнѣваться. Погнівалися всі дівки.
Грин. III. 504. Та кланяйся низенько і са
дови близенько, щоб родина не гнівалась'
Кланялась низько й садовила близько, і ро
дина погнівалась. Грин. ПІ. 538.
Погнівйти, влю, вйш, гл. 1) Погні
ваться. Не погніви: що Бої дав, те й з'їж.
О- 1862. IV*. 89. 2) Разгнѣвать. Та ви
ломлю калинову квітку та застромлю за
білу намітку, щоб сії квітки не подавити,
щоб свою/ роду не погнівити. Мил. Св. 59.
Погній, нбю, м. Сильно унавоженная
земля. НВолын. у. Черниг. г.
Погнітйти, чу, тйш, гл. Подавить,
придавить (во множествѣ).
Погноїти, ною, їш, гл. Дать сгнить.
Вже на току погноїв хліб. Каменец, у.
Погнути, гну, гнёш, гл. Погнуть.
Довгий кістлявий ніс його якось погнуло
набік. Стор.
Погнутися, гнУся, гнёшея, гл. По
гнуться. Столи його погнулись бід м'ясива.
К. Іов. 47.
Поговір, вбру, м. Толки, сплетни, пе
ресуды. Н а Тетяну поювір, що Тетяна
вмерла: вона лежить на печі і ноги за
дерла. Ном. А на мене молодую поговір та
слава. Мет. 85. Як ми любилися, та й
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не побралися, слави-поговору понабіралиея. як я горюю, я своїх діточок не погодуюМет. 248. Ох, милосердний Творче і все
Мет. 84. ^
Поговірка, ки, ж. Пересуды; также святії отці, поможіть мені малих діток
и предметъ пересудовъ. Мир. Пов. I. 105. погодувати, із їх розг/ма да й діждати.
Г. Барв. 295. Б у м слаеа, була слава, ста- КС. 1884. І. 31. 3) Откормить (многихъ).
ли й поговірки та на туго дівчиноньку, Погодуєм... кабани. Р}дч. Ск. II. 26,.
що чорнії брівки. Мил. 75. Тепер же ти
Догодуватися, дУюся, ешся, гл. По
ні жінка, ні дівка, а тепер же ти люд кормиться, иоѣсть. Котл. МЧ. 481.
ська поговірка. Чуб. У. 357.
Погожий, а, ѳ. 1) Ясный, чистый,
Поговіти, вію, еш, гл. Иоговѣть
свѣтлин. Не погожа в ставу вода,—ле
Поговорйти, рю, ринг, гл. Поговорить. тять (утешіта) до криниці. Чуб. У. 169.
Він у мене такий був, гцо не до розмови: З погожої криниченьки коня чатувати.
як прийде, так і засне і не поговоре. Чуб. Грин. III. 689. Погожий сояшний день. К.
У. 28.
ЧР. II. 41. 2) Благопріятный, попутныи
Погбда, ди, ж. 1) Соглашеніе, миро (о вѣтрѣ). Погожий вітер дме.
вая. Вх. Лем. 451. 2) Погода. Еол, остав
Погбїти, гбю, їш, гг. Залѣчпть (во
шись на господі, зібрав всіх вітрів до двора, множествѣ). Так попекла руки, гцо в силу
велів поганій буть погоді. Котл. Ен. З) Хо погоїла. Черни г. у.
рошая, ясная погода. І в погоду тсом
Погбїтися, гоїмося, гоїтеся, гл. Залѣгрім ударить. Ном. № 1965. Чи в погоду, читься (во множествѣ). Ой коли б побив
чи в сльоту веселий іду на роботу. Чуб. У. та й пожалував, до б мої раночки да й
39. 4) Вѣтеръ, буря, дождь, снѣгъ. Погода погоїлись. Чуб. У. 821.
упаде. Шух. І. 178. Погода у вікно б'є,—
Погойдбти, дбю, еш, гл. Покачать (ра
зачиніть. Лебед. у. Як їхав, то одвернувсь,. стете или что-либо висящее). Сю ніч по
відкіль погода йшла. Ум. Погбдонька. Дай, гуляєм, ляхів погойдаєм. Шевч. 153.
Боже, з вечора погодоньку. Чуб. У. 812.
Погойднути, диу, нбш, гл. Покачнуть,
Погбддя, дя, с. Благопрія'тное время. (растеніе или что-либо висящее). Вітер
Погоджбти, джбю, єш, сов. в. пого повійне, погойдне те поліно, то воно об де
дити, джу, диш, гл. 1) Способствовать, рево й стукає. Чуб. II. 65.
Погбйдуватдся, дую ся, ешся, гл. По
поспособствовать, благопріятствовать, поблагопріятствовать. Бог мені погодив, пше- качиваться. І ходила, погойдуючись та під
ницею наградив. Ни. А мені Бої погодив, ківками поцокуючи. Св. Л. 114.
Поголйти, лю, лиш, гл. Побрить. Він
гцо-м сокиру уломив. Гол. III. 480. Тепер
нам
поголив голови гладко. Ііом, № 675.
мені погодило, що прядіво не вродим>, та
вродила чечевиця, та буде мені хвартух Лоби поголйти. Забрить лобъ (въ солдаты).
і спідниця. Чуб. У. 1184. 2) Мирить, по Брати на пангцину ходили, поки лоби їм
мирить. Олію з водою ніколи не погодиш. поголили. Шевч. (1885), 388.
Поголйтися, люся, лиш ся,.,г.і. По
Ном. № 4154.
бриться.
Звелів йому умитися й поголити
Погодж&тися, джбюся, ешся, сов. в.
ся,
бо
борода
у його виросла паче у пасіч
погодйтися, джуся, дишся, гл. 1) Ми
ника.
Рудч.
Ск.
II. 161.
риться, помириться, сойтись. Два когути,
два дими, дві господині ніколи не поюдятьПоголіти, ліемо, етѳ, гл. Обѣднѣть,
ся. Ном. № 4155. 2) Уславливаться, усло обнищать (о многихъ). Не тим наші діди
виться, договориться. Погодились брати тіолгли, що солодко пили й їли. Ном. А*
хуру, та підвод нема.
7239. 1 здається сей німець на зайві дні
Погбдка, ки, ж?.=Погодник. Харьк. г. їх не займав так як колись при Ондрію
Мнж. 189.
Степановичу було, гцо гшколи поспіл три
Погбдливий, а, е= П огід л и ви й .
тижні роблять, а поюліли зовсім люди.
Погбдний, а, е. Благопріятный. Ііо- О. 1862. У. 111.
іодний час.
Пбголовастий, а, е. Покатый, пологій.
Погбдник, ка, м. Флюгеръ. Прил. у. Бердич. у.
Погбдонька, ки, ж. Ум. отъ погода.
Поголодйти, джу, диш, гл. Оставить,
Погодувбти, дУю, еш, гл. 1) Покор голодными (многихъ). Ти моїх жанцов по
мить. ЗОЮР. І. 147. Погодуй, положи, холодила. Грин. III. 136.
та хоть вгіять побіжи. Чуб. У. 682.
Поголодувати, дУю, еш, гл. Поголо
2) Вскормить (многихъ). Ой як я живу, дать.

234

Поголос—Погорінедь.

Пбголос, су, ле.=Поголоска. Погорює
їюзійшовся по всій околиці. Ев. Л. IV. 14.
Поголосйти, шу, сиш, гл. Поплакать.
Поголбска, б и , ж. Слухъ, молва. К.
ЧР. 397. Скрізь пішла поголоска, гцо Кармалюк ходить. КС. 1883. II. 467. Десь
дзвін лили і. пустили таку поголоску. Ном.
ДО 7807. Хиба не чув ти поголоски про
чорну раду? К. ЧР. 107.
Поголбсний, а, е. Шумный. Зашумять
ліѣси поюлуосниї. Грин. III. 12.
Пого лоснійшати, поголоснішати, шаю,
еш, гл. Сдѣлаться громче. Голосна пісня
його через те ще поголосиійшала на широ
кому світі. К. ХП. 130.
Поголубити, блю, биш, гл. Поласкать.
Вх. Зн. 51.
Поголубитися, блюся, бишся, іл. По
ласкаться. Білесенькі, повні, як півонь, ма
ківки, що мовляв, де тільки русальна з мо
лодиком поголубляться, там вони врожаються й цвітуть. О. 1862. VIII. 16.
•
І
Поголубіти, бію, еш гл. Сдѣлаться
голубымъ. Вх. Зн. 51.
ПоголУбкатисЯ, каю ся, ешся, гл.= .
Поголубитися. Молоді, як би могли крізь
землю пройти, гцоб там притулитись, поголубкатись, то ні минути не ждали б.
Св. Л. 270. #
Погомоніти, ию, ниш, їх. Поговорить,
лобесѣдовать. Чумаки собі й байдуже, а
москалі щось погомоніли собі тихенько.
Рудч. Ск. II. 171. Парубки погомоніли-поюмоніли та ѵ розійшлись. МВ. І. 40.
Сядь, погомони. ЗОЮР. І. 48.
Погбнач, ча, м. Часть ручной мельницы. См. жорна. ПІух. І. 146.
Погонець, нця, м. 1)—Погонич 2.
Г. Барв. 18. Був в погонцях за Дунаєм.
Мкр. Н. 2) ІІогонщикъ, посланный за кѣмъ
въ погоню. Біглому єдна дорога, а погон
цеві десять. Фр. Пр. 37.
Погбнити, ню, ниш, гл.=П оганяти.
А ні стій, ані погони. Иосл. Ой у лузі
воли в плузі, мій милий поганить, за поя
сом батіг носить, за мною голосить. Чуб.
V. 73.
Погбнич, ча, м. 1) Погонщикъ, работникъ, погоняющій воловъ при пахотѣ
или у чумаковъ. Рудч. Чп. 90. От він узяв,
ніірвав війце і підпріг єг, а жінку поста
єш за погонича. Рудч. Ск. І. 180. 2) Воз
ница. Ляснгув погонич пугою, коні... потю
пали і зникли з очей. К. Оп. 5.
Погонка, ки, ж. Преслѣдованіе; не
уд овольствіе, нареканіе. Мнж. 189^ Вони

погонку гонять, що пробі пару волів даси
за безчестя. Иавлогр. у. Він один робить
як слід, а вона ще на його й погонку жене.
Екатериносл. у. Вона на тебе таку по
гонку жене, що біда. Екатериносл. у. (За
люб.). См. Погінка.
Погбнонька, ки, ж. Ум. отъ погоня.
Погбнь, ні, ж?.—Погоня. Мнж. 26.
Погонь за мною. Мет. 100. Буде за нами
з города Азова велика погонь уганяти. АД.
І. 121.

Погбия, ні, ж. Погоня. КС. 1882.
XII. 502. Ой Марку ж, мій Марку, не
дрімай зо мною, бо побіжить мати в по
гоню за мною. Чуб. V. 226. Ум. Погбнечка,
погбнонька.
Погорда, ди, ж. Пренебреженіе, презрѣніе. Г. Барв. 460. Не видко було ні не
нависти, ні погорди. Левид. І. 463.
Погбрджувания, н я, с. Пренебреже
т е , нрезрѣніе. Піднялась до погорджувтня
великою гординею. К. ХП. 129.
Погбрджувати, джую, еш, сов. в. погордйти, джу, диш, гл. Пренебрегать,
пренебречь, презирать, презрѣть. К. XII.
114. Погорджує нсдужним і дітвора. К.
Іон. 42. Не поюрдім і загостгт. Ез. V. 67.
Погордувати, дУю, еш, гл. Пренебречь.
Грин. III. 471. Покличмо ми брата мого
до себе у гості,— може він не погордує те
пер нами. Рудч. Ск. II. 143.
Погбрження, ня, с. Пренебреженіе,
презрѣніе. В його душі змінялись то жаль,
то поюрження Стор. МПр. 16.
Погорйджа, жі, ж. ІІожаръ, пожарище.
МВ. (О. 1862. III. 40). Торік була погорпджа, ще й досі чути. Ном. ДО 4125.
Чи не. на погориджу біжите? МВ. І. 38.
Погбристий, а, є. Гористый. Земля у
нас, коли б не гори, була б зовсім добра,
да тільки тс, що трохи погориста, як
звичайне грай над Дніпром з ггравого боку.
О. 1861. VIII. 88.
Погорілець, льця, м. Погорѣлецъ.
Черк. у. Погорілець хліб ззгв, а солому спа
лив. Ном.,
Погорілий, а, е. 1) Погорѣлый. Бо
юся ще погорілу хату руйнувати. Шевч.
264. 2) Погоріле = Погорілля. На погоріле
хоч шажок дайте. Макс.
Погорілище, ща, с. Пожарище, пепе
лище.
Погорілля, л я, с. Несчастье отъ по
жара. Він просить на погорілля.
Погорінѳць, нця, .и.=Погорілець. Вх.
Лем. 451.

Погоріти—Ногрібати.
Погоріти, рю, рйы, гл. 1) Погорить,
сгорѣть. Погоріли степи, поля і зелені
байраки. Нп. Торік ми погоріли та от й
досі на хату не стягліїся— у брата жи
вемо. 2) Побагровѣть. Зоря погоріла дуже
на вітер. Грин. І. 11. 8) Загорѣть. Од со
нечка погорів, од вітречка почорнів. ХС.
її. 196.
Погородйти, дж ^, деш , гл. Загородить
(во множествѣ). Як прийдеш додому, то
моюроди загороди великі. Рудч. Ск. І. 144.
Погосподарюв&ти, рюю, еш, и . Похо
зяйничать. Була дочка, оддали заміж, та
не довго й погосподарювала—вмерла. МВ.
І. 16.
Логостйти, щ^, стиш, гл. Угостить,
принять какъ гостя. Прийняла їх у зсату,
але не мала чим їх погостити. Гн. І. 93.
Нас... так файно погостив. Гн. II. 41. За
просив і погостив їх дуже красно. Драг. 121.
Погостйтися, щ ^ся, стишся, гл. Быть
въ гостяхъ, провести время съ гостями.
Ой устань, мила, та й пробудися, я до
тебе прийшов погоститься. Чуб. У. 48.
Запросим до себе та поюстимося трохи.
Чѵб.
* __ И. 630.
_
Погострйти, рю, риш, гл. Поострить.
Погостювйтя, тюю, еш, гл.= 1)= П огостити. 2) Побыть въ гостяхъ, погостить.
Чуб. IV. 580.
Поготів, нар. Подавно, тѣмъ болѣе.
Не крапала ворона, вгору літаючи, а вниз
уже й поготів. Ном. Коли щеня не зада
вив, мене не займе й поготів. Гліб. 21.
Діти батька мало що й слухають, а нас
і поготів. Г. Барв. 418. Не слухався пат
рубком, а оженившись і поготів не буде.
Нѣжин. у.
Поготувйти, т^ю, еш, гл. Наготовить,
приготовить (во мпожествѣ). Чи все вже
шпотували нам на дорогу?
Догрйбнути, ну, кеш, гл. Окоченѣть.
Пограбнуть иноді руки на річні. Туки на
^ощг та на холоді пограбли. Рк. Левиц.
Пограбувйти, б^ю, еш, гл. Ограбить.
ЧР. 62. А вона ж бо їх да й пограбу
вала: у одного взяла вороною коня. Чуб.
Ш. 391.
Погрйти, гр&ю, еш, гл. 1) Поиграть.
2) Обыграть. Та мені хоч аби що, то по
граю його, дарма, що в його самі тузи та
королі. Лубен, у. А котрий котрого по
грав. Лубен, у.
Догрйтиея, грйюся, ешся, гл. Пояграть. Пограймось, погуляймо та пісеньку
доспіваймо. Шевч. 29.
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Догрбб, бу, ж .=П огріб. Гн. II. 160.
Старий попрощавсь із мертвим тілом мов
чки і без плачу й жалю поблагословлю на
погреб. К. ЧР. 105.
Погрббати, баю, еш, гл. Побрезгать.
Глянь, яка гарна! за таку б кралю і я не
погребав. Стор. II. 32.
Погрббарь, ря, м. Могилыцикъ. Бх.
Зн. 51.
Погроббльнѳ, ного, с. Пошлина за
проѣздъ черезъ плотину.
Погрббиця, ці, ж. Землянка.
Погребйщѳ, ща, с.=П бгріб. В погре
бищі темному замкнули. К ІІС. 122.
Погрббний, а, ѳ. Погребальный, похо
ронный. Погребна одправа.
Догрѳбнйк, кй, лі— Пригребиця 1.
Увіходить сонце, скинуло свої ризи і пові
сило на поіребнику і приходить у хату.
Чуб. І. 5.
Погребн^тися, н^ся, нбшея, гл. Греб
нуть весломъ. Харон не зараз схаменувся,
разів з чотирг погребнувся і з тючком
причалив к ним. Дотл. Ен.
Погребнй, ні, ж.— Погребнив.
Погреббвий. а, е. 1) Похоронный.
2) Бывгаій на погребеніи, похоронахъ. По
погребі запросив... усіх погребових на гости
ну, щоби за грішну душу випили та дещо
перекусили. ЕЗ. У. 170.
Погреббвини, вин, мн. Поминки по
усопшемъ. Вх. Уг. 260.
Погребтй. См. Догрібати.
Погрйвина, ни, ж. Комли высоко ско
шенной травы. Щоб добре косили да погривни не пускали. О. 1861. X. 35.
Погрйзти, 8^, вбш, и . Погрызть, из
грызть. І погризе йому систави й жили*
К. Іов. 39.
Погрйзтися, 8^ся, вбшея, гл. І) По
грызться. 2) Поссориться. Се не собаки%
се два брати, що погризлись та й поби
лись, ідучи степом. ЗОЮР. І. 306.
Погримати, маю, еш, гл.=П огріматй.
Догріб, ба, м. Погребъ. Дід... закинув
його у погріб. Рудч. Ск. II. 14. Ум. Погріббць Чуб. У. 1174. В поіребці замурував
ся. Драг. 39. Маленький погрібець повен,
яєць. ХС. III. 63.
Погріб, рббу, м. Погребеніе.
Погрібйти, бйю, еш, сов. в. погребти,
б^, ббш, гл. 1) Погребать, совершить по
гребеніе, хоронить, похоронить. Ой запла
чуть, погребуть. Чуб. У. 461. 2) Только
сов. в. Сгресть, окончить сгребать. Ой покошено, погребено. Грин. III. 85.
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Погрібач— Погукування.

Погрібач, ча, м. Кочерга. Вх. Лем. і 51.
П огрібний, а, е — Погребний.
ПогрібнйЕ, е й . л{.=П огребник ? Ка-

нев. у.
Погрімйння, ня, с. Сгукъ, звонъ,
громъ. ІІогрімання кубків за трапезою.
К. ЧР. 180.
Погрімйти, мйю, еш, сов. в. погрімати, маю, еш, її. 1) Став грім погріѵлггіи,
стала чорна хмара наступати. КС. 1884.
І. 32 Вже переходити гроза,— ще трохи
погріма та й затихне Харьк. 2) Гремѣть, погремѣть, громыхать, погромыхать,
стучать, постукивать, постучать, із разных
пищагь поірімали, Хмелниченка гетьманом
поздоровляли. іМет. 398. Став козак конівкою по мосту добре погрімати. ЗОЮР. І.
205. 3) Только сов. в. Покричать, накри
чать на кого. Пан окопом погрімав і вий
шов. МВ. І. 132. А гцоб оттам росердиться, погрімати— на наймита, або так
на кою -ніхт о і не чув ніколи. Сим. 228.
Погріти, грію, еш, гл. 1) Нагрѣть.
Буде чим руки погріть. Ном № 9851.
Та ж хаточка без вікон, без дверей, у тій
хатці вітер не повіє і сонечко не погріє.
Мил. 183. 2) Побить. Двадцять літ я й
за дубець не брався, а тепер би погрів ло
макою спину, дак син не дає. Р. Барв. 337
Погрітися, гріюся, ешся, гл. Иогрѣтьсл. З тобою холодно, піду у пекло погріть
ся. Шевч. 300.
Погріхувйти, хую, еш, гл. Напрасно
обвинить, заподозрить. Погріхували на його
дурно, що він яблука покрав. Борз. у.
Погрішити, пг^, шйш, гл. Погрішить.
Узяв великий жаль його спасенну душу, гцо
словом погрішив, сказав неправди Боги. К.
Псал. 246
ПогрішниЕ, ка, м. Грѣшникъ. Ангел...
каже: „Ті паничі, що я від них носа за
тикав,, великі поірішники; хоть гарно убрані
були, а гріхи від них гпак смерділи, гцо я
мусів носа затикати. Гн. II. 97.
Погрожйти, жйю, еш, сов. и. погро
зити, ж ^, зиш, гл. Грозить, угрожать,
погрозить. І погрозив йому Ісус. Св. Мр.
І. 25.
Погрожування, ня, с. Угрозы. М ужицька мова... піднявсь до пощрджування
великою гординею і до ггоірозісувапня великій
потузі. К. ХП. 129.
Погрожувати, жую, еш, ^г.=Погрож ати. К. Кр. 38. К. Бай. 74. Бороль по
грожує насруйнувагпи. К. ЦН. 249. Що ж
ви тепер мені погрожуєте? К. XII. 35.

Погроза, зн, ж. Угроза Він поір0і
не страхався. Млак. 99. Ум. Погрбзка,
Погрозити. См. Погрожати.
Погрбзка, ей , ж. Ум. отъ погроза.
Погрокйднтс, джу, дига, гл. 1) ІЬ
гресть. На граби, поуючадь іще пт
2) Єгр^сть. Сто вже пзгромадили
Погромити, млю, миш, її. Разгромив,
Погрбмищѳ, ща, с. Разгромъ. Мов пісивсткої пожежі, або після татарського по
громищи. Морд Пл 6
Погроийтяся, ніося, нишся, гл. Обрд
зовать гро ц і л і . Винограде-внноградочку*.
прошу ж тебе, ізроди рясно Ви, гроночка
погроттеся. Мет. 170
П огрузйти, ж ^, зиш, м .^=3грузити
Погрузи ги ггіак дорогу, гцо хоч не їдь.
ПогрюЕати. См. ПогрюЕувати
ПогрюЕувати, Еую, еш, сов. в. по>
грюкати, Еаю, еш, гл. Погромыхивать,
грохотать, ногремѣть (о громѣ, выстрѣлахъ). Ою, кажуть, орачг, та сей не аби
як погрюкує... Певно се копитан гусей так
Сим. 218.
Погуба, би, ж. Погибель. Відратуйте
отче, душу від погуби. Гн II. 43
Погубитель, ля , м Погубитель, губи
тель. Тут лежить копитан, погубите
її. К в.
П огубити, блю, биш, гл. 1) Расте*
рять. Заплакали заггорожці, коней поіу
бивши. Чуб. V. 940. 2) См. Погубляти.
Погублйти, лйю, еш, сов. в. погу
бити, блю, биш, гл. Губить, погубить
Як ті душі погубляють, гпак сі людсым
тіло. К. МБ. X. 7. ІІс поберігшії тіла і
душу ггоіубиш. Ном. Л* 8794.
Погодити, джу, диш, іл. Выразить
порицапіе, охулить. Чуб. III. 192. Сестру
похвалять, мегіе попудяггіъ. Гол. IV. 536.
Погодка, ки, ж. Поріщаніе.
П огук, Еу, .и. Выкрикъ; кріікъ; при
зывный крикъ. Чуб. III. 104. Заспівагаш
Господсві пісню псальму нову гарно, люб<>
з погуками співай те здорові. К. Псал. 72
ПогуЕЙти, кйю, еш, гл 1) Покричать,
Ой піду я, гукаючи, горобчика шукаючи,
буду в жалю погукати, горобчика прокли
нати. Чуб. V. 273. 2) Громко позвать.
П огуЕн^ти. См. П огуЕ увати.
ПогуЕовщйна, ни, ж. Взносъ въ мі} ской капиталъ па уплату податей за бѣдныхъ и на другій благотворительный цЬли
Ти б мовчав, бо й досі не оддав поіукоищини. О. 1861. VIII. 102.
П ог^Еування, н я, с* Покрикиванья,

Погуку вати— Подавати.
Мрики, выкрики. Христя мерщій тікає у
а за нею слідом погукування та ви%кування. Мир. Пов. II. 57.
П огукувати, кую , еш, одн. в. д огук
нути, нУ, нбш, гл. Покрикивать, крик
нуть/ Сама, як пані, тільки погукує: „А
се подай, а те принеси!* Св. Л. 115. За
ворота вийшла, косу чесала, та на своїх
дружок уюгукувала. Мет. 114. Погукують
п л у г а т а р і, поганяючії воли в плузі. Левиц.
І. 76. Годі!—погукнула на ввесь голос свій.
МВ. Погукнув він (на хлопця): біжи мер
щій та спитайся. Чуб. II. 049.
• Л огулйнка, ки, ж. 1) Гулянье. 2) Пребываніе въ гостяхъ. Петрусь за шапку
да й гайда на вечорниці на погулянки.
Г. Барв. 506.
П огулйння, н я , с. 1) Гуляніе, хождеиіе куда-либо въ свободное время. У не
ділю одпрохаласъ яксх'ъ у батька на погу
ляння. Вийшли ми за село, на могилу.
МВ. I. 85. 2) Охота; война. Як поїхав
королевич на погуляпне, та покищ/в М ару
сеньку на горюваннє. Чуб. V. 767. Як при
їхав Василь з погуляння: уіані-матко, де
моя Галя? Чуб. У. 703. А Мазепенко...
зібрав свою ватагу, — гайда в степ! да й
забугиував. Гей, каже, царю, давай на поіуляннє! Петро жахнувся: знав, що ніякою
силою не одогіє. ЗОЮР. І. 118. 3) Пируш
ка, гульба. Узяв вісім п'ятаків на поіуляння. Новом оск. у. Ум. Погуляннячно.
З погуляннячка йду, я нікого не боюся.
МУЕ. III. 138.
П огулйти, лйю, еш, гл. 1) Погулять.
Вибила за город уюгуляти. Рудч. Ск. І.
32 Кіиче мати вечеряти, галушки угростигли. ., Стривай, мати, погуляю, жениш
ки н а с т и г л и Чуб У. 10. 2) Побыть,
пробыть. Мет. 45. Погуляла дівчиною ро
ків зо три. МВ. І 7. 3) Побыть въ гос
тяхъ, побыть у кого-либо. Пустіть мене,
серце, до батька до вашого, піду, погуляю,
а то будуть гніваться: як же упак можна
не уіійти?и... Пішла, гуляла там, гуляла,
і їла, г пила. Рудч. Ск. I 82. Отсюда:
погуляй, погуляйте употребляется въ смыслѣ подожди, подождите. Погуляйте упрохи,— батько зараз уіргійде. Борз. у. 4) По
быть, пробыть безъ дѣла, незанлтымъ.
Погуляв днів зо упри— нудно без робоупи.
Тодів зо два погуляла ууіа нива неорана.
5) Поиграть. Погуляли в карупн. С) Погу
лять, покутить.
Л огупцю вбти, цібю, сш, гл. Потаишь

вать. Ось ну лишень, не соромляйся, погуугцюймо трохи. Маркев. 60.
П ог^ркати, каю, еш, гл. Погремѣть»
погромыхать, постучать.
Погуркотіти, ч^, чѳш, гл. 1)= П огуркати. ІІоіуркоупіло і стало стихати. Драг.
64. 2) Загремѣть, уѣзжая. Чую,— погурко
тів віз.
Погурчбти, ч^, чйш, гл.=П огуркотіти.
Погустіти, тію, еш, ІА. Сгуститься.
Погустішати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться
гуіце. Стала висівки корювї давати, то
погустішаю молоко. Черннг. у.
Погустй, дУ, дбш, гл. Погудить.
П овторити, рю, риш, іл. Поговорить,
поболтать. Ідіть, тітко, угосидимо, хгогуторимп. Мир. Иов. І. 140.
П ог^тькало, ла, с ^ П у г а ч . А воро
ни - старі жони пішли танцювати, а
крючигце взяв дручшце пішов угідганяти,
а сич на уіорозі став на сторожі', погутька.го упеклося (упилося!), лягло на дорозі.
4)6. V. 1124.
Поґаздувбти, д^ю, еш, гл. Похозяйни
чать.
П оґвалтувбти, т^ю, еш, гл. 1) Пошумѣть, покричать. 2) Произвести насиліе
(падъ многими).
П оґбздґатис^, Гаюся, ешся, гл. 1) Позіетаться изъ стороны вь сторону. 2) По
капризничать.
Поґерґотбти, ґоч^, чеш, гл. 1) По
кричать (о гусяхъ, нпдѣйскихъ иѣтухахъ).
2) Поговорить на непонятномъ языкѣ.
Пог*расувбти, с^ю, єш, гл. Вытоптать,
истоптать (во множествѣ).
П оґ^лати, лаю, еш, гл. Одолѣть, оси
лить. Лубен, у. Одна загодована бджола
може хгогу іати дссяпюк незаюдованих.
Грин. II. 322. Се упака наука, що глядіть
лишень, чи всякий учитель погула. О*
1802. І. 60.
Подавбльник, ка, м а Работникъ, по
давшій снопы. Левиц. ПЙО. II. 303.
Подавбння, ня, с. Подаваніе, подача.
Подавбти, даю, ёш, сов. в. подбти,
дбм, дасй, гл. 1) Подавать, подать. Я к
Бог дасть, уую і в віто подасть. Ном. № 13.
Будеш, будеш ууіи лежаупи, питонки прохаууіи, та нікому тобі буде і кухля подаупи. Мет. 86. Подай, мила, свою білу руч
ку. Мет. 261. 2) Давать, дать. Вгн мені
подає за себе викуп. К. Іов. 73. Йому по*
дам на суд увесь мій уіобит. К. Іов. 27*
Вгн уюдавав кожночг/ <в*руку. Рудч. Ск. ї .
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Подаватися—Податливий.

67. Подавав ссрпи їм золотії. ЛД. І. 81.
Подати милостиню. Кв. На церкву подав.
Г. Барв. 208.—до рук. Вручать, вручить.—
з в іс т к у . Извѣіцать, извѣстить. Левиц. І.
57. М ил . 217.— руш ники. Обычай сватов
ства: принимая предложеыіе, перевязать
сватовъ особо для того приготовленными
полотенцами. От послався до неї,— вона й
рушники подавала. Рудч. Ск. II. 49.
о) Отдавать, отдать въ выраженіяхъ:—
на глуи, на п оталу — см. глум, п отала.
4) Передавать, передать, посылать, по
слать— письмо, деньги или подарокъ. В и 
бачайте, що так довю листу не подавала.
О. 1862. IX. 111. Коли я умру, то й по
ховайте і до моєї чилснької листи подай
те. О. 1861. IV. 96. Ми обписували сво
єму салдатові та й подали йому два кар
бованці. Я б гостинчик (татові) подавала,
та ніким подать. Мил. 182. Подіти мбву.
Передать (слова). Подали тую мову один
по одному, один по одному. ЗОЮР. І. 6.
5)—голос. Отзываться, отозваться, заго
ворить. Чи ви поніміли? Подайте хоч го
лос. 6) Казаться, показаться. Па лиці
наче б то чорний •подає. Зміев. у. 7) По
далі му. О больномъ: ему лучше. Угор.
Подаватися, даюся, ёшся, сов. в. по
датися, дім ся, дасйся, гл. 1) Подаваться,
податься, наклоняться, наклониться. Зеле
ненька ялиночка на яр подалася. Чуб. V.
122. 2) ‘Раздаваться, раздаться, расши
ряться, расшириться. Ном. № 12013. Ш и
рокая да у лиця да ще й подашся. Чуб V.
421. 3) Отступать, отступить, подвигать
ся, подвинуться. Перед мечем назад не по
дається. К. Іов. 89. 4)—кому. Уступать,
уступить, податься. Грицько перший раз
подався кацапові, а другий раз не подався.
Рудч. Ск. I. 201. 5) Ослабѣть, похудѣть.
Ною жінка дуже подалась, змізерніла,
зблідла. Лев. Пов. 155. 6) Отправляться,
отправиться. Подалась до річки. Мнж. 1.
Подалась на чуже село. Г. Барв. 366.
Глянув тільки в хату, та й подавсь геть
у поле. Зміев. у. Осідлали кониченьки, в
степи подалися. Грин. III. 591. 7)—на по
тілу. См. Потала.
Подавити, влю, виш, гл. Передавить.
Я вмиг його одправлю к бісу і вас пода
вимо як мух. Котл. Ен.
Подавйтися, вліося, вишея, гл. Пода
виться. Коли ти не подавився своїм сло
вом, то я не подавлюсь тим хлібом, гцо
од щирою серця хотів з тобою поділи
тись. Стор. II. 20.

П одівник, ка, м. = Легкодуш ний
Шух. І. 143.
Ш дазно, нар. Довольна давно, дав
ненько. Подольск, г., Кіев. г , Борз. у.
прийшла подавно. Черниг. у. Він уже по
давно сказав. Г.-Арт. (О. 1861. III. 101).
П оділа, ли, ж. Замужияя жепщиналюбезничающая съ парнями. Шух. I. 33
Пбдалѳко, нар. Далековато, довольно
далеко. Чи далеко до тою села?— Подалскь
Черниг. у. Далеко вам ходити?— Та псдалеко. Черниг. у.
Пбдалі, нар. 1) Поодаль. 2) Далѣе.
Подарбмнѳ, подарбмно, нар. Напрасно*
даромъ. Рк. Левиц.
Подарйти, рю, риш, гл.=П одарувати.
То ж мені пан-отець подарив, щоб хоро
ший молодець полюбив. Чуб. V, 8.
Подаркбвий, а, ѳ. 1) Относящійся кт
подарку. 2) Служащій подаркомъ. Рушник
подарковий. Вас. 168.
Подірок, рку, ле.=Дарунок. Ото тор
купець приносить шкури і дає князю у
подарок. Рудч. Ск. II. '93. Ум. Подйрочок»
МВ. I. 116. Чуб. V. 342. Не дивуйте,
наші сванечки, що короткії подарочки*
Грин. III. 434.
Подаррй, рй, с. Подарки. Дають мені
подарря жита по коробці. Харьк. у.
П одарувіти, р^ю, еш, гл. 1)—кому,
кого. Бідному ніхто не подарує. Ном2304. А поїзд наш подарувати чи буде,
чи немає чим? Алв. 26. Батько подарував
йому свого коня. Рудч. Ск. І. 96. 2) Про
стить. Я йому цього не подарую, що він
тоді мене налаяв. Подаруй моїй жінці
яке там незвичайне слово. МВ. І. 12. •Ба
гацько ти мене оюурила, та нехай тобі
Господь подарує. МВ. І 27.
Подаруватися, рвемося, етеся, гг.
Простить другь друга. Вже як там не
погодимось на чому, то подаруємось. МВ. І. 9.
Подар^йко, ка, м. Даритель, кто по
дарки дѣлаетъ. ІІодаруйко за кордоном бсх
штанів ходить. Ком. П. Л? 928.
Подарунок, нка, м. Подарокъ. Шкода
твоїх подарунків, що їй дарував. Лукаш.
Благайте йою, панотченьку, п словами, й
подарунками. ЗОЮР. II 28. Ум. Подаруночск. Чуб. V. 170.
Подар^нько, ка, л*.—Подаруйко.
П одіти, ся. См. Подавати, ся.
Податковий, а, ѳ. Податной. Ев. Мт
XXII. 9.
П одітливий, а, ѳ. Податливый. Дуб
податливіший рубати, ніж грушина. Волч. у .

Податний— Подеревеніти.
Податний, а, ѳ. О горшечной глипѣ:
мягкій, легко поддаюіційся при работѣ.
Шух. І. 260.
Додйток, тку, м. Подать. Рудч. Ск.
II. 163. Ой видишь сам Господь з неба,
па податок гроші треба. Лукаш. 139.
Дбдать, ти, ж.— Додаток. Ой сам же
Бог бачить з неба, гцо на подать грошей
треба. Чуб. V. 621.
Додйча, чі, ж. Оброкъ. Яків, бачте,
у Кигві на заробітках був. У нас пуска
ють (кріпаків), треба тілько подачу дава
ти, яку там гюложать. МВ. І. 109. Жи
вуть тихо, не дають подачі. КС. 1882.
IX. 568.
Подбйти, дб&ю, еш, гл. Позаботиться.
За мене нікому подбати, я сирота. Богодух. у.
Дбдвиг, га, м. 1) Подвигъ. Левиц.
Пов. 30. Він дику, люту силу воювничу
до подвигів спасенних нахиляє. К. Бай. 134.
Ні пишним мавзолеєм, ні солодкоголосою хва
лою не зробили б нашому батькові Тараеу
такої шаноби, як сим тихим братолюб
ним подвигом. К. (О. 1862. III. 23).
I. Подвйгати, гаю, еш, гл. Подвигать,
потаскать тяжести.
II. Подвигйти, гйю, еш, сов. в. подвйгиути, ну, нѳш, гл. Побуждать, побу
дить, подвигнуть. І чий се дух уста твої
подвигнув? К. Іов. 55.
Подвигйтися, г&юся, ешся, сов. в.
подвйгнутися, нуся, нѳшся, гл. Отсту
пать, отступить передъ кѣмъ. Не подвигнувсь перед злими. К. Пса л. 31.
Подвйжник, ка, м. Подвижникъ. Г.
Гр. 56.
Додвйжництво, ва, с. Подвижничество.
К. ІІС. 85. К. Бай. 14, 32.
Подвйжннцькнй, а, ѳ. Подвижно ческій.
Могцам подвижницьким молитись. К. МБ.
И. 123. г
Подвійний, а, ѳ. Двойной. Подвійне
ск.ю. ’МВ. (О. 1862. III. 56). Подвійні
вікна.
Подвійно, нар. Вдвойнѣ.
ДодвірѳньЕо, ка, Ум. отъ подвір’я.
Подвірній, я, е. Дворовый, домашній.
Повела їх у хату, де стояло молоко, здо
рові кошики з яйцями всякої подвгрньої
птиці. Левиц. І. 483.
Подвіронько, ка, с. Ум. отъ подвір’я.
П одвір’я, р’я, с .= П ід в ір ’я. Чуб. VII.
391. Як твоя, доню, доля, то накупить
чоловік і поля\ а як безділля, то продасть
і подвір'я. Ном. № 1661. А гцо ж мені
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по худобі, що все подвір'я заляже? негідная
дружиночка молодому світ зав'яже. Чуб.
V. 31. У новеє подвір'є в'їжжаю, на под
вір'ї пана зустрічаю. Чуб. V. 729. Ум.
Лодвіренько, подвіронько. Грин. III. 138.
Подвір’ячко. Чуб. V. 245, 130. Вийди,
дружбонько, на подвіренько, подивися на
сонечко. О. 1862. IV. 33.
Подвбїти. двою, їш, гл. Удвоить.
Подвоїтися, двоюся, їшся, гл. 1) Раз
двоиться. 2) Противорѣчить самому себѣ.
Він подвоївся: раз казав, що нічого не ба
чив, а вдруге признався, гцо бачив. Новомоск. у.
Подвбрѳць, рця, м. Сѣни. На подвірці.
Въ сѣняхъ, во дворѣ. Вх. Лем. 451.
Подейкувати, кую, еш, гл. Поговари
вать. ЕЗ. V. 21. Ну, що подейкують про
його. Борз. у. Люде подейкують, гцо по
душного не буде. Валк. у. Чи сватають
тебе, дівко?—Ні, не сватають, а тільки
подейкують. Кобел. у. Подейкували на
Бульбу, що він ніби то украв, аж воно ви
явилось потім, що аж он хто. Волч. у.
П одЄколи , нар. Иногда. Иноді буває
так, що усе сонце темніє, а подеколи тіль
ки частина його буває темна. Ком. І. 45.
Подбкуди, нар. 1) Кое-гдѣ. Чувать
подекуди і в наших сторонах. Ном. Л* 3570.
2) Отчасти. Цікавила мене історія сіль
ського вбозства, вбозства подекуди з своєї
волі. Г. Барв. 372.
Пбдона, ни, ж. Возвышеніе изъ камня,
покрытое толстымъ слоемъ вѣтвей и со
ломы и служащее основаніемъ для стога.
Шух. I. 166, 170.
Поденник, ка, м. Поденщикъ, поден
ный рабочій. З поденника викрутить остан
ню краплю поту. Г. Барв. 162.
Поденниця, ці, ж. Поденщица. Чер
ниг. у. Ум Поденннчка.
Подбнно, нар. Поденно. Піду я пфденно робити. МВ. (О. 1862. III. 72). Пфденне до людей хожу. Г. Барв. 270.
П одЄнн я , ня, с. 1) Мѣсто на току
для складыванья хлѣба въ скирды. 2) Дно
саней или вообще экипажа.
Додбнок, нка, м. 1) Потолокъ въ ко
нюшні. Вх. Лем. 451. 2) мн. Поденки. По
донки, остатки. Капусти тільки поденки
зосталися в діжці. Лебед. у.
Подбнщина, ни, ж. Поденщина. Раноранісінько схоплюся, біжу на поденщину.
МВ. (О. 1862. III. 73).
Подеревеніти, подерев’ян іти , нію,
еш, м. Одеревеяѣть. Як скоро гмость пана

Подереча— Подивувати.
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ъком узріла, на їй тіло подеревенг.ю. Чуб.
"У. 1069. Вона не заплакала, а тілько вся
чгодерев'яніла. Кв.
Подѳрбча, чі, ж. ІІоборы; тіоаать, на
логи. Черниг. г. КС. 1882. IX. 668.
Подбржати, жу, жйш, гл. 1) Подер
жать. Щось я маю їй сказати, за рученьку
подержати. Мет. 76. 2)—до хреста. Крес
тить, воспринять отъ купели. Таки своїх
байстрят з десяток у год подержить до
хреста. Шевч. 464.
Подбрти, р^, рбш, гл. 1) Порвать, изор
вать. Зіма!.. хліба нема, чоботи подерті,
доведеться вмерти. Канев. у. 2) Исцара
пать. Як зачав котом по тілі дерти,—
чисто подер тіло. Рудч. Ск. І. 173.
Подбртися, р^ся, рбшся, гл. 1) По
рваться, изорваться. Ой як лиштва поде
реться, пишання минеться. Чуб. 2) Исца
рапать другъ друга. Подерлися, як пес з
котом. Чуб. І. 290.
Подесбнщица, к и , ж. Мѣстность,
Страна надъ Десной. Желех.
Подбсьбіч, ‘ нар. Одесную, по правую
'Сторону.

Подесятѳрйти, рю, рйш, гл. Повто
рить десять разъ. Употр. въ знач. повто
рить нѣсколько, много разъ. Я еже гово
рив і подесятерив, щоб хлопці не робили
шкоди, в полі. Рк. Левиц.
Подежевйти, влю, вйш, гл. Проде
шевить.
Подешевіти, вію, еш и подѳшбвшатн,
Шаю, еш, гл. Подешеветь.
Пбдбякич, а, ѳ. Кой кто, нѣкоторый.
Желех. Вх. Зн. 51.
Пбдзвін, вону, м. Звопъ по умершему.
Же без того, гцо й за подзвін хто пере
сягше. Мир Нов. II. 63.
Подзвінний, а, ѳ. Отпосящійся къ
«вону но умершему. Употр. также какъ
<*ущ. въ значеній: человѣкъ, звонящій по
умершему. А подзвгнному дам сім мір по
лотна, ѵі/Оби мені дзвонив цілий тиждень
що-дня. Грин. III. 285.
_
П одзвіння, ня, с.—Подзвін.
Подзвонйти, т о , ниш, її. 1) Позво
нить. Ой помер мій Давидко, поховали й
поі не видко. Редькою подзвониш, ріпкою
поминала. Чуб. У. 797. 2) Позвенѣть. За
ворітечка вийшла, ключами подзвониш.
Чуб. III. 235.
Подзвонйтися, ниться, гл. безл. Щоб,
бод&й подзвонйлося! Пусть зазвонять
(надъ тобой мертвымъ)—ложеланіе смерти.
9

Що не по їх, зараз: „щоб і подзвонилось,
щоб і закурилось!а Г. Барв. 438.
Подзвбнювати, нюю, еш, гл. Звонить.
М и, Правдичі, усі з давнезних давен подзво
нюєм у предківську одвагу. К. ЦН. 159.
Подзѳлбнькати, каю, еш, гл. Позвя
кать, позвенѣть; позвонить.
Подвѳлѳнчбти, Ч^, ЧЙШ, М.=ПоД8Єлѳнькати.
Подзбнькати, каю, еш, гл.=Под8ѳленькати.
Подзеґ^н, на, м. Презрительное названіе бѣлорусса.
Подзижчйти, подэичбти, ч^, чйш,
? і. Пожужжать (о комарѣ, мухѣ). Подзичав комаръ та й стих. Харьк.
Подэьббйти, бйю, еш, гл.=Под8юбати.
Соловейко на маківці весь мак подзьобав.
Грин. III. 129.
Подзюбати, баю, еш, г.і. 1) Покле
вать. Курчатка пшоно геть чисто все
подзюбат. 2) Подзюбаний. Изрытый оспой.
Хоча бо я її подзюбана на виду, таки ж
бо я зроблена доладу. Чуб. У. 1125. Там
така гидка тіка подзюбана. Лебед. V.
Подзюб&тися, ббюся, ешся, гл. Покле
вать некоторое время. Подзюбався горобець
вишень та й полетів. Перепоено о людяхъ: пощипать (ягодъ). Підіть у садок,
порічків подзюбайтсся. Зміев. у.
Подзюрйти, рю, рйш, гл. ІІолить стру
ей. Он знов крізь стелю подзюрило. О сильномъ дождѣ: полить. А тут знов подзю
рив доргц. О. 1862. І. 59.
Подй, дів, м. Нпзменныя мѣста, до
лина. Черном. См Під 1.
Подйбати, баю, еш, гл. 1) Пойти съ
трудомъ, поплестись. Подибаш стара мати
дочку з милим розлучати. Шевч. 397.
2) Встретить; найти, попасть. В ін дає
страву яку тілько под поле. ЕЗ. У. 211.
Подив, ву, м. ІІоглядѣнье. Д ля подиву
дівкг) продають. Ном. Л® 8985.
Подивйти, влю, виш и подивйтися, влюся, вишся, гл. Посмотрѣть. Тепер
мені на милого не можно подивити. Чуб.
У. 281. Та подивила на бистру воду. Гол.
III. 12. Ой зійду я на гору високу та по
дивлюсь в долину гигіроку. Чуб. У. 359.
Подивувбння, ня, с. Удивленіе.
Подивувйти, в^ю, еш и подивува
тися, в^юся, ешся, гл. Удивиться. Ніхто й
не подивгує. ХС. УІІ. 423. А т и, боярине,
не подивуй, іди собі инчую пошлюбуй. НпПодивувався Іван такій жадобі сестриній.
Рудч. Ск. І. 136.

Подимати— Поділятися.
Яодимбти, мйю, еш, гл. Повѣвать.
Буде вітрець подимати. АД. І. 64.
Подимне, ного, с. Подать отъ дыму.
Взяли подимне од дворів. Котл. Еп. IV. 58.
Подймок, мку, м. Подниманіе? Вѣяніе? Золотий золотншюк, чого ти забився,
із міста звалився? чи ти з подимків, чи
ти з подівків? Чуб. І. 129.
Подймщинз, ни, ;ж?.=Додимне.
Подйна, ни, ж. Низменная мѣстиость,
иногда заливаемая водой. Оа вийду я на
могилу та погляну на подину: на подині
вогонь юрить, коло вогню турок сидить. Нп.
Додирйти, рбю, еш, гл. Драть, рвать.
Переносно: ругать. Як бере, пю свою бать
ка дере, а як віддава, то твого подира.
Ком. II. № 346.
Подирбати, (баю, еш?), гл. Потрясти,
подергать. Вх. Лем. 451.
Поднрчйти, чу, чйш, гл. Подребез
жать.
Пбдих, ху, м. Дыханіе; дуеовепіе.
К. ХП. 23. Гріє їй своїм подихом руш .
Г. Барв. 537. Подих ночної прохолоди.
к . МХ. 21.
Подйхати, хаю, еш, гл. Подышать.
Подих&ти, хйю, еш, сов. в. подихну
ти, ну, нбш, гл. ІІовѣвать, повѣять. Тіль
ки одна труба, та й та димовая, а з тиєг
труби димно подихає. Чуб. V. 342. Наги
бік— мов вітерець, що стиха подихає. К.
Псал. 319.
Подич&віти, вібмо, ете, гл. Одичать
(о многихъ).
Подібний, а, ѳ. 1) Подобный, похожій.
2) Пригожій, красивый. 3) Годный.
Подібність,
ности,
ж. Сходство.
Желрх. #
Подібно, нар. 1) Красиво, къ лицу.
Дивися, ненько, чи хорошенько, чи хоро
шенько і подібненько. Чуб. III. 302. 2) ВѢроятно. Що ти, милий, думаєш-іадавш,
подібно-сь мене покинути маєш. Нп. Ум.
Подібненько.
Подівйти, вйю, еш, гл. Дѣвать (мно
гое). Ой брат сестрицю росплітав, де ж
т ії упльоти подівав? Мет. 205.
Подіватися, в&емося, етеся, гл. Задѣваться (во мпожествѣ). А коні не знати
де подівались. Рудч. Ск. І. 112.
Подійок, вку, м. ? Быть можетъ: підвівок -подвѣваніе, подвѣяніе? Золотий золотничок, чою ти забився, із міста зва
лився? чи ти з подимків, чгь т и з подівків?
Чуб. І. 129.
Л одівувбти, вУю, еш, гл. Пожить дѣ-
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вушкой. Г. Барв 105. Вона таки подіву
вала.
Подій, дбю, м. Удой, молоко. Дай
нам свого подію (подою?). Вона (ведмеди
ця) їм удоїла. В ін узяв те молоко і по
їхав. Грин. І. 158.
П одія, дблу, м. 1) Низменное мѣсто,
низменность. Бас. 206. Ой ходила, подру
женьки, з гір на поділ. Мет. 130. Заграли
коники на подолі. КС. 1883. II. 388.
2) Подолъ женской рубахи. Чуб. VII. 427.
Не цвіла калинонька ік Петру, да зацвіла
калинонька ік Різдву— а в мого свекорка у
коморі, а в мене молодої у подолі. Нп.
Чаще во мн. ч. подоли. В подолах мереж
ки. Грин. III. 136. Тим же вона мабгуть
горда, що, в подолях лиштва. Чуб. V. 170.
Ум. Поділок, поділочок. О. 1861. XI. 10.
А на т ії Бондарівні в поділках мережка.
Грин. III. 614. Ой чи є де дівка пишна,
що в поділках лиштва. Чуб. V. 165.
Пбділ, лу, м. 1) Раздѣдъ; дѣлежъ.
Нехай би їм без поділу усе, що ми з то
бою придбали на віку. О. 1861. VIII.
18. Поділ у них іде, дак гце сварки за
землю. 2) Разверстка, размежеваніе. 3) Въ
ариѳм.: дѣлепіе. К. Гр. 100. Коп. Ар. 2.
Поділ йти, ся. См. П оділяти, ся.
I. П оділля, ля, с. Часть, доставшаяся
въ надѣлъ.,
II. П оділля, л я, с. Низменная мѣстность.
•
Г ?
I . Поділок, л ку , м. Ум. отъ ПОДІЛ. 1
II. Поділок, лку, м. Надѣлъ. По
ділку у їх по дві десятині. Константиногр. у.
Поділбм, нар. По частямъ. Радом, у.
Поділш лнвий, а, ѳ—Подільчивий.
Подільчивий, а, о. Подѣльчивый, го
товый уступить.
Подільчивість, вости, ж. Подѣльчивость, готовность уступить.
Поділющий, а, о = П одільчивий.
Вона у вас гарна: трудяща і поділюща.
Г. Барв. 132.
Поділйти, лйю, еш, сов. в. поділйти,
лю, лиш, гл. 1) Дѣлить, раздѣлить между
нѣсколькими или на нѣсколько частей.
Мнж. 103. Батько їх (сипів) поділив х а 
зяйством та й умер. Драг. 339. Благо
слови, Боже... коровай поділити. Мет. 202.
Діли мерщій, а то ми тебе поділимо. Кв.
2) Въ ариѳм.: раздѣлить. Коп. Ар. 97.
Поділйтпся, лйюся, ешся, сов. В. ПО'
ділйтися, люся, лиш ся, гл. Дѣлиться,
раздѣлить между собой. Мнж. 87. 3 ними
щоденним добром поділяюсь. К. Дз. 230.
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Подімство—ІІодобепство.

Стали поділятися. Чуб. І. 132. На дорозі
ізнаишли зо.готого персня і ніяк ним не по
діляться. Рудч. Ск. І. 165. _ Грішми вони
поділились. Рудч. Ск. І. 192. Ідуть турки
з татарами і людьми ся подгляют. АД.
I. 291.
Подімство, ва, с. Дворъ съ построй
ками, усадьба. Мнж. 189.
Д одінути,—ся, н у,—ся,— нѳш,—ся,
іл.= Д одіти, ся.
Додіркуватий, а, ѳ. Ноздреватый,
скважистый, пористый. Константиногр у.
Подіркувйтіти, тію, еш, гл. = П о д ір чавіти.
Подірчбвіти, вію, еш, гл. Покрыться
дырками. Мир. ХРВ. 48. Як часто сороч
ки перуть, то вони подірчавіють швидко.
Оселя подірчавіла,— вода у хату лилася.
Мир. Пов. І. 111.
Додіти, діну, неш, іл. Дѣвать, запря
тать. Що у вдови діти, да нігде їх подіти.
Мет. 241. Або віддай їх кому... або де хоч
подінь..Рудч. Ск. II. 08.
Додітнся, дін уся, нешся, гл. ДѣватьСя, исчезнуть. Ой де пішла, де поді.гася
Марусина мати. Мет. 207. Десь ся подів
рум'янець з мою личенька? Чуб. V. 138.
Де Христос подівся?— На небо знявся. Чуб.
III. 350./
*
Д одія, дії, ж. 1) Событіе. Нащо
вже веселий, нежурбливий, та й він за
клопотався т іш подією. МВ. І. 38. 2) Ноступокъ. Кривоніс добре знав свою вину і
ввочевидьки бачив, що такою подією тра
тив віру і силу у себе поміж товариством.
Стор. МПр. 140.
Д одіятя, дію, еш, гл. 1) СдЬлать.
Заморські лікарі нічого не подіють. Чуб.
II. 389. 2) Сдѣлать, причинить колдовствомъ. Се щось йому подіяно: не їсть,
не п'є.
Д одіятися, ється, гл. безл. Произойти,
сдѣлаться. Побіжу мерщій додому, чи не
подіялось чого там? Шевч. 311. Що се з
нею подіялося? МВ. І. 101. Що вам оце
такою подіялось? Федьк.
Подлубати, баю, еш, гл. Поковырять.
Подлубатися, баюся, ешся, гл. 1 )=
Подлубати. 2)—у голові. Сильно поду
мать.
Подлйк, кй, м. ІІодлецъ. Він звав
Воздвижснського в вічі п одля ком-піуля ком.
Левиц. Пов. 13.
Д одлйтися, длйюся, ешся, гл. Проледлить извѣстное время.
Лбдмух, ху, м. Дуновеніе. Желех.

Подмухати, х а ю ,' еш, гл. Подуті.
А Іван як подмухав своїм духом, до воно й
прохололо. Рудч. Ск. І. 95.
Подніпрйнець, нця, м. Житель под^
нѣпровья. Желех.
Подніпрйнщина, ни, ж. Поднѣпровье
Додністря, ря, с.=П одністрянщ ина
Желех.
Додністрйнщина, ни, ж. Поднѣстровье.
Додбба, би, ж. 1) Образъ, видъ, на
ружность. Виходь, наша пані молода, абисьмс виділи, што в тя за подоба: ци-сь
така, як била, ци-сь ся 'перемінила. Гол.
IV. 441. Що в сагдата за подоба, за плечима вся лудоба. Чуб. У. 970. Дуже гарна
дівчина, такої подоби і не бачили у нас
Стор. МПр. 27. 2) Сходство, подобіе
3) Употребляется какъ нарѣчіе или безл.
глаголъ преимущественно съ отрицаніемъ
въ значеній: прилично, слѣдѵетъ; нравится.
Г. Барв. 420. Чи подоба так робити? Чи
подоба о/с се, бабуню? МВ. (О. 1802. ІІГ
37). Не подоба зірці так рано зіходити>
не подоба дівці до козака виходитгі. Чуб
V. 311. Не подоба, діду, тобі таке роби
ти. Зміев. у. Не подоба твоя, не подобніс
річи викладати коня, до коханя бгчи. Гол.
III 317. 4) До подоби. Нравится. Ой, дів
чино, пго-сь ми до подоби. Гол. 4) У подббі стати. Понравиться. У подобі став їй
новий піп. Г. Барв. 149. Ум. Подббонька
Як миюго не любити, коли подобонька
сам білявий, вус чорнявий, як у соко
лонька. Гол.
Подобйння, ня, с.=Уподоба. Ходив
по ярмарку і до свою подобані коней не
найшов. Гн. І. 189.
Подббйти, баю, еш, гл. 1) Він подобав.
Ему понравилось. Ой ти, Аврамс, старіш
чоловіче, подобав єсь собі жити в небі віч
не. Чуб. Отця і матьу напаяла, вона їх
налаяла і не подобала Макс. 2) Идти,
приличествовать. Так подоба, як сліпому
дзеркало. Ном. 3) Походить, быть похожимъ. На що таке подобие земля: чи на
скриню, чи на коржа? Ком. І. 9.
Подобатися, баюся, ешся, гл. Нра
виться, понравиться. От подобалась богатирові одна ікона. Рудч. Ск. II. 145.
Додоббнство, ва, с. — Подоба 3. Чи
подобенство, брате, тебе рубати? ЗОЮР. І
Чи подобенство, мій брате, щоб я своє
добро турецьке на шляху покидав? АД. 1
114. Не подобенство также: не возможно
Привіз до двора на тік і вивернув, бо не

Подобень— Подоїти.
подобенство було скинути порядно в стоги
за один день. Гн. II. 167.
Додоббнь, бня, м. Красивый человѣкъ.
Убери пень, буде подобень. Ном. Л? 11171.
Додббптися, блюся, бишся, гл. Упо
добляться. Приложиться той до скотини,
подобаться той безсловесним. К. Псал. 116.
Подобігйти, гйємо, етѳ, гл. Добѣжать
(о многихъ).
Подббний, а, ѳ = Подібний. Хоць я
гарна і подобна, до 'роботи не способна.
Грин. III. 215. ї й , дівчино, ти подобна,
це здавайся на підмову, будеш добра. Чуб.
У. 355. Пречистенський манастирь, подобний, як на Охвонський горі. Стор. МПр.
166.
Додббно, нар. 1)=П одібно. Що ти,
милий, гадаєш-думаєш, подобно-сь ти мене
покинути маєш. Чуб. У. 194. Чогось водиця каламутиться,— подобно хвиля збила;
чогось дівчгта смутна невесела,— подобно
мати била. Чуб. У. 215. 2) Слѣдуетъ,
должно, ириличествуетъ. Такій мазниці
'канхвети їсти не подобно. Зміев. у.
Подббонька, ки, ж. Ум. отъ подоба.
Подобріти, рію, еш, гл. Сдѣлаться
добрѣе. О. 1861. XI. Св. 67. Ох, орендар
подобрів, взяв жінку з собою, тепер мене
оставив з дітьми сиротою. Чуб. У. 1089.
Подобрішати, шаю, еш, гл. = По’ добріти.
Подобувати, вйю, еш, гл. Добыть (во
множеств!)). Подобували городи.
Подовйжувати, ясую, еш, гл. Дове
сить (во множествѣ).
Подовйрювати, рюю, еш, гл. Доварить
многое.
ПодовЙрюватися, рюемося, етеся, гл.
Довариться (во множествѣ).
Подовбйти, бйю, еш, гл. Поковырять.
Подовбатися, бйюся, ешся, гл Поко* вырять; покопаться. Подовбавсь ще раз у
кишені, тягне карбованця. О. 1861. X. 23.
Подовбршувати, шую, еш, гл. Довер
шить, доложить верхи (во множествѣ).
Подовж, ня^.=Подовш. Пішла бідна
вдова подовж улоньксю. КС. 1884. І. 32.
Подовжити, ж ^, жйш, гл. Удлинить.
Подбвжний, а, е и подбвжній, я, є.
Продольный. Вас. 149.— нёвід. Такой неводт, въ которомъ его составныя части,
отдѣльные куски сѣти, пришиваются по
своей ширинѣ и болѣе глубоко погружа
ются въ воду. Вас.* 186.
Д одовідуватися, дуємося, етѳся, гл.
Узнать, развѣдать (о многихъ).
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Подовбджувати, джую, еш, гл.=-ДІодоводпти.
Подозбдитн, дж у, диш, гл. Довести
(многое, многихъ). До добра нічого не подоводили. К. (О. 1861. II. 229).
Подоволбчувати, чую, еш, гл. Окон
чить бороновать послѣ посѣва (во многихъ
мѣстахъ).
Подбвш, нар. Вдоль. Летить сова поа
довш села. Мил. 63. Тоді вчи, як упоперек
на лавці лежить, а як подовш ляже, то
тоді вже його трудно вчити. Ном.
Подовшати, шаю, еш, гл. Удлиниться,
сдѣлаться длішнѣе
Подовшйти, ш^, шйш, г&.=Подовжити. ІІокоротити можна, а подовіиити
взує ні. Нежин, у.
Подоганйти, нйю, еш, гл. Догнать
(многихъ).
Подоглбджуватися, джусыося, етеся,
гл. Досмотрѣться (о многихъ). Сокотухи
наші до всьоюподогмджувались. Г. Барв. 16.
Подогодбвувати, вую, сіп, гл. Вскор
мить (многихъ).
Подогравйти. граємо, етб, гл. Окон
чить играть (о многихъ).
Пододавйти, даю, еш, гл. Окончить
прибавлять (во множеств!;).
Пододбржувати, жую, еш, гл. Додер
жать (многихъ).
Пододйбувати, дабуемо, етѳ, гл. Дойти
съ трудомъ (о мноіихъ).
Подод^муватися, думуемося, етѳсл,
гл. Додуматься (о многихъ).
Подожартбвуватяся, вуемося, етѳся,
гл. Дошутиться (о многихъ).
ДодоживЙти, вйемо, ете, гл. Дожить
(о многихъ).
Подожкнйти, нйю, еш, гл. Дожать
(многое).
Подозвблити, лю, л и т , гл. Дозволить,
позволить. Посилає спитати короля: чи
подозволить він йому поторгувати у йоф
королівстві. Чуб. II. 389.
Подозволйти, лйю, еш, гл. Дозволить
(многимъ).
Подознавйтися, наембся, етбся, #л.
Дознаться (о многихъ).
Подоїдйти, дйю , е ш , гл. Доѣсть
(многое).
Подоїздйти, димб, дитб, ?л. Доѣхать
(о многихъ). Подогздши всі до яру та й
поставали: повен води— не переїдеш. Харьк.
Подоїти, дою, їш, гл. ІІодоить. Іди,
корови дій, що від батька нагнала.— Я т і
подою, що в тебе застала. Чуб.
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Подок— Подошшвати.

Лодбк, дкб, м. 1) Ум. отъ під. 2) Въ
мельницѣ: возвышеніе, гдѣ находятся жер
нова. Шух. I. 112.
Додокблювати, люю, еш, гл. Доколоть
(многихъ).
'Д одокбпувати, пую* еш, гл. Докопать
(во множествѣ)
Подокопувати, чую, еш, гг. Докатить
(во множеств!;).
Подокбшувати, т у ю , еш, гл. Доко
сить (во множествѣ).
Подокрбювати, юю, еш, гл. Докроить
(во мяожествѣ).
ПодокрУчувати, чую, еш, гл. Докру
тить (во множеств!;).
П одокуплйти, лйю, еш, г.г.=Подокуповувати.
Подокупбвувати, вую, еш, гл. Доку
пить (во множествѣ).
Подокурювати, рюю, еш, гл. Доку
рить (во миожествѣ)
Подслбзнти, лбзимо, знте, гл. Долѣзть (о многихъ).
Подолбжуватнся, жуємося, етеся, гл.
Долежаться (о многихъ). Подолежувалися,
гцо вже сонечко під обід підбилося. Харьк.
Подоливбти, вбю, єш, гл. Долить (во
множеств!’,). Подоливай глечика, и^об повні
були.
Подолітбти, тбемо, етѳ, гл. Долетѣть
(о многихъ).
0
/
Лодоліти, лію , еш, гл. Одолѣть. Н е
має нікого, щоб нас поболіли Макс. Подолігпи своє горе. Г. Барв. 394.
Подолбвлювати, люю, еш, гл. Доло
вить (многихъ).
Подблок, л ка, м. 1) Юбка изъ холста.
Угор. Ой ти руський, а я полька, не до
сягай ми до подолка, бо в пойолку три таляри, гцо ми хлопці надават. Чуб. У.
1163. 2)=Поділок. Чаще ми Подолки. КС.
1893. V. 283
Подолуплювати, люю, еш, гл. Долутіить (во мпожестнѣ).
Подблушка, ки, ж. Часть оконной
рамы: продольный брусокъ Вас. 149.
Подолущувати, щую, еш, гл. Окон
чить шелушить (во множествѣ)
Додолйк, кб, м.— Подолянин. Желех.
Подолйнин, на, м. Житель ІІодолья.
Наші подоляне церков збудували, не так
збудували, як намалювали. Чуб. III. 215.
Лодолйнка, ки, ж. Жительница По
долья. Ой не жаль мені дівки подолянки,
по жаль мені червоної китайки. Чуб. V.

1199. Ум. Подоляночка. Три подоляночки—
всі три сестроньки. АД. І. 87.
Лодолйчка, ки, ж. = П одолянка
Желех.
Подомбзувати, вую, еш, іл. Домазать,
окончить мазать (многое).
Подомальовувати, вую, еш, гл. Окон
чить писать красками (многое). Що ппроспочинав, усс подомальовгував
Подомблювати, ЛЮЮ, е ш . гл Домо
лоть (во множествѣ).
Подомивбти, вбю, єш, гл. Домить (їм
множествѣ).
Подомннбтн, нбю, еш, гл. Окончить
мять (во множествѣ).
Додомишлйтися, лйемося, етеся, М.—
Подомірковуватися.
Додоміркбвуватнся, вуемося, етеся,
гл. Додуматься (о многихъ).
По домірювати, рюю, еш, гл. Доме
рять (во множествѣ).
Подомурбвувати, вую, еш, гл. Докон
чить кладку каменныхъ стѣнь, зданіп (і,о
множествѣ).
Подопйзувати, зую, еш, гл. Доиизаіь
(во множестнѣ).
Подонйшпорюватися, рюемося, етеся,
гл Доискаться, докопаться.
Подонбсити, ношу, сиш, гл. Донести
(во множеств!,).
Подонюхуватися, хуемося, етеся, гл.
Донюхаться (о многихъ).
Подоорювати, рюю, еш, гл. Допахать
(во множеетвѣ). Що було недооране в його,
все подоорював
Подопблювати, люю, еш, гл. Окон
чить жечь (во множествѣ).
Подопивбти, вбю, еш, гл. Допить (во
множествѣ).
Подопивбтися, ваемося, етеся, гл.
Допиться до чего (о многихъ). Бач, до
чого подопивались. К. ЦП. 218.
Подопирбти, рбю, еш, гл. Донести,
дотащить съ трудомъ (во множествѣ).
Подописувати, сую, еш, гл. Дописать
(во мпожествѣ).
Подопйтуватися, туюся, ешся, г <
Разузнать разсиросами (многое, о многихъ).
Подопихбтися, хаемося, етеся, гл.
Добраться, дойти (о многихъ).
Подопікбти, кбю, еш, гл. Окончить
печь (во множествѣ).
Подоплбчувати, чую, еш, гл. Допла
тить (во множествѣ).
Подопливбти, вбемо, етѳ, г.г. Доплыть
(о многихъ).

Подоплітати— Подостругувати.
Додоплітйти, тйю, еш, гл. Доплести
(во множествѣ).
Подоповвйти, зйемо, етѳ, гл. Доползти
(о многихъ).
Подоповнйти, нйю, еш, іл. Дополнить
(во мпожествѣ).
Додопровйджувати, джую, еш, гл.
Довести (во множествѣ).
Подопрядйти, дйю, еш, гл. Допрясть
(во мпожествѣ).
Подоптйти, пчу, чеш, гл. Потоптать.
Ой Ганнусю дугиенъкОу що шавлія подоптана? Гоні ся розбрикали, шавлію подоптали.
Чуб. У. 64.
Додоривйти, вйю, еш, гл. То-же, что
и дорвати, но во множествѣ.
Подорізувати,’ зую, еш, хл. Дорѣзать.
(во множ.).
Додороблйти, лйю, еш, гл. Додѣлать,
окончить (во множествѣ).
Подорожйти, жу, жйш, и . — Подоро
житися.
Подорожитися, ж ^ся, жйшся, гл. За
просить или взять дорого. Ще добре, що
не подорожились горілкою.
Подорожник, ка, м. 1) Раст.: а) Ріапіа£о пщіог Ь. ЗЮЗО. I. 131; б) Ріапіа^о
Іапсеоіаіа Ь. О. 1861. I. 206; в) Р1апіа§о
ше(1іа. Шух. I. 22; г) Роіуспетит агѵепбє. Вх. Пч. I. 12; д) Ро1у£опит аѵісиіаге.
Лв. 100. 2) Дорожныя записки, записки
вутешествующаго. О. 1861. VIII. 02.
Подорбжній, я, в. 1) Дорожный; путе
шествующей, странствующій. Що й у мене
борщ не порожній: кипів же там жук
подорожній. Грин. III. 132. Подорожня
торбина в мене на плечах. Г. Барв. 176.
Подорожня сукня. К. ЧР. 53. Пишу про
свої подорожні вражіння. Г. Барв. 31.
Я з подорожньою товаришкою своею увій
шла в хату. Г. Барв. 31. Подорожній оюивіт підкрепити. Чуб. У. 1171. Набож
ний—як жид подорожній. Ном. № 172.
Гумене, ну мене, бо я подороо/сня! Ном.
№ 2528. Подорбжня скриня. Чемоданъ.
НВолын. у. 2) Путешественникъ. Подо
рожні були якісь смутні. Ніхто б н& ска
зав, що вони їдуть у гості до веселою па
на Череваня. К. ЧР. 4. Тсманськії і савські подорожні надіялись на любе водопгйло.
К. Іов. 14.
Подорбжчати, чаю, еш, гл. Вздоро
жать.
Подорбжчизна, ни, ж. Плата за проѣздъ по дорогѣ. Родъ денежной повин

245

ности, уплачиваемой крѣпостными помі
щику. Чуб. УІІ. 517.
Подоростйти, тйемо, ете, гл. Дорасти
(о мпогихъ).
Подосаджувати, джую, еш, гл. Окон
чить садить, посадить до конца (во множествѣ). Подосаджую іще в кожному ряді
по три грушки.
Подосвідчуватися, чуємося, етеся,
гл. Убѣдиться (о многихъ).
Подосйджуватися, джуемося, етѳсяѵ
гл. Досидѣть (о многихъ). Де це ви сиди
те? Подосиджувалисъ, що вже й вечір.
Подосилйти, лйю, еш, гл. Дослать (во
мпожествѣ).
Подосихйти, хаемо, ете, гл. Досох
нуть (во множествѣ).
Подосівйти, вйю, еш, гл. Досѣять (во
множесткѣ).
Подоскйкувати, куемо, ете, гл. То
же; что и доскакати, но во миожествѣ.
Подоскромйджувати, джую, еш, гл.
Доскресть (во ыножествѣ). Подоскромог
джуйте швиденько свої буряки та будем
обідати.
Подосліджувати, джую, еш, гл. Изслѣдовать (во множествѣ).
Подос л ^ж увати, жуємо, ете, гл. До
служить (о многихъ). Подослужували свого
та й пішли додому.
Подосолювати, люю, еш, гл. Досолить
(многое). Уся страва не солона,— подосо
люй гусе.
Пбдост, нар.=П адостатком . Гн. II. 45*
Додоставйти, таю, ёш, гл. Достать
(многое). Ото подоставали усього, наш ли
обід варить. Рудч. Ск I. 24.
Подоставатися, таембся, етбея, гл.
1) Достаться (во множествѣ). В ін собі доб
ру частку вхопив, а нам аби що подоста
валося. 2) Добраться (о многихъ). Вже не
скоро, один по одному, подоставалися і ми
€ Полтаву.
Подостйтком, нар Достаточно, вдоволь.
Всього мав ггодостатком. Гн. II. 59.
Подостйток, тку, м. Достатокъ. Не
кланяємся за гріш, ні за хліб нікому, бо
маемо недостаток і їсти, і пити. Лукаш.
140.
Додостачйти, чйю, еш, іл. Доставить
(многое). Нічого в їх не бгуло, а це вже
він подостачав усе. Харьк.
Подостигйти, гйемо, ете, гл. Дозріть,
доспѣть (во множествѣ).
Подостругувати, гую, еш, гл. Достро
гать (во множествѣ).
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І Іодосу кувати— Подруга.

Подос^кувати, кую, еш, гл. Досучить
(?;о мпожесгвѣ).
Подотісувати, сую, еш, гл. Дотесать
(во множеств!’»)
Псдотлівйти, вйеаго, етѳ, гл. То-же,
что и дотліти, но во множествѣ;
Подотбплювати, люю, еш, гл. Дото
пить (во множеств!;). Подотоплюй же
Швидче груби та гюзачиняй гарненько.
Подотбчувати, чую, еш, гл. Приба
вить къ чему, приставить, пришить еще
кусокъ (во множествѣ) Що в голуба та
сизая голова, а в горбки позолочувана, чор
ним шовком подоточувана. Мет. 26.
Подохнути, нѳмо, ноте, гл Издохпуть (о многихъ). Кола прилетіло дві во
роні та зачали клювать та й подохли.
Рудч. Ск. II. 181.
Подохбджувати, джуемо, етѳ, гл .=
Подоходити
Подохбдити, ДИМО, ДИТѲ, гл. 1) Дойти.
2) Дойти, достичь, добиться Люде з розу мои та з мовою, а потім ще з запомогою
письменства, подоходили до кращих поряд
ків. Дещо. 3) Узнать, додуматься. Як же
се, спитаєте, подоходили, що залізо або
мідь добре пропускають тепло? Дещо. 4)—
розуму. Вырасти и сдѣлаться разумными,
Подочйтувати, тую, еш, гл. Дочитать
(во множествѣ). Я подочитував уже всі
твої книггс.
Подочісувати, сую, еш, гл Дочесать
(многихъ).,
Подочісуватися, суемося, етѳся, гл. 1
Дочесаться, окончить причесываться (о мно-,
ГИХЬ). •

Додошбв, швй, ж. Сиарядъ для ловли
рыбы (плетеный изъ прутьевъ). Вх. IIч.
И. 24.
Подош ^куватися, кую ся, ешся, гл.
Доискаться (многаго).
Пбдра, ри, ж. Насѣстъ для куръ.‘
Ольгоп. у. 2 )= П ід р а 1. Вх. Зн. 51.
Подражнйти, ню, ниш, гл. Подраз
нить.
Подражнйтися, нйюся, ешся, гл. Драз
ниться.
Подратувйти, т^ю, еш, гл. Подразнить.
А поклонивсь йому затим, щоб подрату
вать маляра. Кв.
Подр&ти, дер^, рбш, іл.—-Подерти.
'Хоч чорт лапті подрав, та докуті зі
брав. Ном. А» 9023.
Подрбтися, дерися, рбшся, гл. 1 ) =
Иодертися. Пошарпався, увесь тдрався,
ра пнм'ї начесав аж струп. Котл. Ен. І. 9.

2) Полѣзть, 1 покарабкаться; потянуться.
Пан Підпольський гюдрався на дуба. Стор
МІІр. 107. Одно дерево стовбом подралось
догори. Стор. МПр. 65.
Подревніти, нію, еш, гл. Одёревенѣть.
Од морозу огудина подревніла. Лебед. у.
Подриґйти, ґйю, еш, гл. Подергать,
поболтать йогами.
ПодрйҐувати, Рую, еш, гл. Дергать
судорожно ногами. Вх. Зн. 51.
П одриґ^с, са, м Въ выраж.: з подриґусом (уклонитися). Сильно разшаркнувшись (поклониться). Вклонивсь хгопець та
гце з таким подритусом, аж долівку здер.
Св. Л. 250.
Подрйдзати, дзаю, еш, подрнзати,
ваю, еш, гл.-=Подрипати. Подризав (п’я 
ний) .. до господи. Грин. II. 333.
Подрйпати, паю, еш, гл. Пойти (грубое
выраженіе). Подрипала пішки, не взяв таки
на санчата.
Пбдріб, робу, м. Потроха. Иногда лишь
во мн. ч. подроби. Вх. Пч. I. 15. Вона
свинний подріб продає, а сало з цілого ка
бана держить. На базарі тупила подробу.
Лубен, у.
Подрібйти, блю, биш, гл.=Додробити. Ангель і сказав: возьми ж гх та подріби та й закопай у яму. Рудч. Ск. I. 34.
Подрібнйти, бню, нйш, гл. Раздро
бить, раздѣлить на малыя части. Як г їсти
ту рибук гцо ти її так подрібнила?
Подрібниця, ці, ж. Подробность. Все
роскажіть мені, з чого і як скоїлось вате
лихо, нехай я усю подрібницю втямлю.
МВ. (КС. 1902. X., 150).
Подрібніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться
меньше, мельче.
Подрібці, ців, м. мн. = Подріб. Вх.
Пч. І. 15.
Подріжнйтися, нйюся, ешся, гл.—
ком^. Подражать кому. Вх. Лем. 452.
Подробйти, блю, биш, гл.—Подріб
нити. Сала тус самий любіший зараз
подробила. Мкр. Н. 16.
Подрббиця, ці, ж. 1) Мелочь. Що
там у його купувати: самі сірники та
сіль, та така всяка подробиця. НЬжин. у.
Подробицею. Но мелочамъ; въ розницу.
Коли гуртом не продають, то подробицею
(горілку). 2) Подробность. Прохаєте опо
вістити вам усяку пригоду у подробииі.
МВ. III. 51.
Подрочйти, ч^, чиш, г.г.—Подратувати.
Дбдруга, ги, ж. Подруга. Було то

Подругувати— Подумняний.
ігіаких три жінки і такі були подруги,
гцо одна
другої нікуди не піде. Рудч.
Ск. І.
Ум- Подружка, подруженька,
лодружечка.
Подругувати, гую, еш, гл. Дружить,
быть подругами. Ото моя дочка з його
дочкою подругувала. Лебед. у. Я з Пріською
давно вже не подругую.
Подруженька, подрУжечка, к в , ж.
Ум. отъ подруга.
Подружжя, ж я, с. 1) Супружество,
бракъ. Од сього подружжя народився Єремія. Стор. МІІ. 63 2) Мужъ, жена; пара
(супружеская). Стали сини до розуму дохоокати, стали собі молоде подружжя мати .
Мет. 345. Ми, бачите, шукаємо для нагйог дівчини подружжя. Стор. Ум Подруж
жячко. Не травиця ноги спутала, не ро
сиця очі вибила. Спутало мене замужжячко, невірне моє подружжячко. Нп. (Г.
Барв. 417).
ПодрУжина, ни, ж. Подруга. Чи ба
чилаподружино, мого чорнобрівця? Мил 70.
Подружйти, жу, жиш, гл. Поженить.
Уже бідна вдова... синів подружила. КС.
1884. І. 31. Взяли їх поблагословили та й
подружили, та таке весілля справиш, ?/(0
увесь мир скликали. Рудч. Ск. II. 114.
Лодружйтися, ж уся, жишся, гл. Выйти
замужъ, жениться. Ясна зіронька закоти
лася, ой я , молода, зажурилася, а гцо од
роду да й одбигася, да на чужині подру
жилася. Чуб. V. 747.
Подружка, ки, ж. Ум. отъ подруга.
Подружниця, ці, ж. Подруга. Була
в удови дочка Маруся, наша подружниця.
МВ II. 82. Ти мені не щира подружниця.
МВ. II. 103.
По-дрУзьки, нар. По дружески.
П одрукувати, кую, еш, гл. Напеча
тать (во множествѣ).
ПодрУцкати, каю, еш, гл. Раздробить,
растереть. Вх. Лем. 452.
Пбдря, рі, ж. 1) Чердакъ подъ кров
лей. Угор. См. Підра. 2) Полка. Шух. I.
214, 199.
Подрйпати, паю, еш, гл. Поцарапать.
А він у кугцах ноги покалічив, тіло подря
пане. Рудч. Ск. II. 160.
Подрйпатися, паюся, ешся, гл. По
царапаться. Так він у терен, думає: там
хоть подряпається. Рудч. Ск. I. 54.
Подубіти, біеио, етѳ, и . 1) Окоченѣть. Руки подубіли. 2) Замерзнуть, уме
реть, замерзнувъ. Діти ж голі... подубіли
на морозі. Мнж. 112.
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ПодУбнути, немо, нете, и .= П о д у біти. КС. 1882. IX. 568.
Пбдув, ву, ж .=П одм ух. Желех.
Подув&нити, ню, ниш, гл. Подѣлить.
Між собою подуванили.
Подувбнитися, нюся, нишся, гл. Подѣлиться.
Подувбти, в&ю, еш, сов. в. подути,
дму, дмбш, гл. Дуть, подуть. Вітре буй
ний, Аквилоне, подми чарами, крилатий.
К. Дз. 222. Знав би собі міхом подувати
та залізо кувати. КС. 1882. X. 19.
ПодУвчитися, чуся, чишся, гл. Вздуть
ся. Подувчилися сливки од хробачків. Вх.
Лем. 452.
ПодУга, ги, ж. Побѣда. Встрѣчено у
Кулиша. Льону димуючою не потушить,
доки не доведе суду до подуги. Єв. Мт.
XII. 20.
ПодУдрювати, рюю, еш, ш. Ворчать*
брюзжать. Вх. Уг. 260.
Подужати. См. Подужувати.
ЛодУжу, нар. Сильно. Він у огні опа
лювавсь, присмажувавсь, горів повелику у
помаленьку, подужу й по.гегеньку, поки аж
опинивсь на свіжому містечку. МВ. III. 50.
Подужувати, жую, еш, сов. в. поду
жати, жаю, еш, гл. 1) Осиливать, осилить,
одолѣвать, одолѣть. В ін був самий плохий
і нікого не подужав Рудч. Ск. І 21. На
силу десять чоловіка його подужали. Стор.
МПр. 84. .2) Быть въ силахъ, смочь. Як
то ми вдвох подужали вкласти в копи
стільки горілки? Левиц. І. 155. Багато
дуже, дак я не подужав забрать усіх. Чуб.
II. 506.
Подужчати, чаю, еш, гл. Сдѣлаться
сильнѣе, здоровѣе. От як зачала та ко
нячка гризти траву, то й трошки подуж
чала. Рудч. Ск. II. 16. Слабим, щоб по
дужчали, давав пить по маленькому кух
лику горілки. Стор. МІІр. 165.
Подумбння, ня, с. Мысли, помышленія. Знав фшитку мисель і подумання ша
тана. Гн. І. 9.
Подумати, маю, еш, гл. 1) Подумать;
поразмыслить. Ой вийду я до Дунаю, ста
ну, подумаю; стану, подумаю, що долі не
маю. Чуб. У. 214. Хиба ти подумала,
що я украв? Рудч. Ск. II 25. 2) Задумать.
Подумай жениться— то й діток копиця.
Ном. 3) —на кого. Заподозрить кого. На
Антося ніхто й не подумав. Св. Л. 183.
ПодУмняний, а, ѳ. Подуманоый. Со
няшниці... і подумнянг, » помисляні, погадані. Ком. П. стр. 114.
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ІІодунути—Поетичний.

Д од^н ути, ну, нѳш; іл. — Подути.
Сонце пригріло, вітер подунув. Рудч. Ск.
І. 87.
Подупѳльник, ка, м. 1) Лакомка, ба
ловень. Лохв. у. 2) Ловеласъ. (К. П.
Михальч.).
Подурйти, рю, риш, іл. Лиш най
хоть подурить, що мня любить... я повірю.
Федьк. II., 87.
Подуріти, рівно, втѳ, гл. Сойти съ
ума (о многихъ). Бодай т ії подуріли, що
пае розлучили. Мет. 70.
Подурм&нитися, НЮСЯ, НИШСЯ, гл.
Прикинуться дуракомъ. Два розумних, а
третій називався Ясат-дурень,—значить,
він був собі лицарь, да вже так подурманивсь. Рудч. Ск. II. 71.
Подурнішати, шаю, еш, гл. Поглупѣть, сдѣлаться глупѣе. Желех.
Подлея, сі, ж. Ласк, отъ подушка.
Ходи до Марусі на білі подусі. Чуб. V. 11.
Спатгусі на білії подусі (говорится ребен
ку, укладывая его спать).
Подати, дм^, дмбш, гл. Подуть. Жи
веш як у решеті: відки вітер подме, то
повні хати. Ном. Л® 10284.
Податися, дмѳмбся, дметбея, гл.
1) Надуться, напыжиться (о многихъ).
2) Надуться, разсердпться (о многихъ).
Ой уже ж наші та вороженьки та усі
подулися. Гол. І. 256. 3) Иотускнѣть, за
туманиться. Зорі подулися.
Под^ха, хи, ж. Духота. Желех. Вх.
Зн. 51.
Подихати, хаю, еш, гл. Подуть. За
другим разом ножик топлять у миску, по
тім ложку веретено і гребінку. Послі подгухають на миску і кажуть:... Чуб. І. 114.
Подушбньство, ва, с. Богослуженіе по
умершемъ, панихида. Вх. Лем. 452.
Подушечка, ки, ж. Ум. отъ подушка.
Подушйти, ш^, шиш, гл. 1) Задушить
(многихъ). Ховайтесь, казала лисичка, бо
він же прийде та й подушить нас. Рудч
Ск. І. 24. 2) Надавить. Воздух подушить
і вижене воду з лівера. Дещо.
Пбдушка, ки, ж. 1) Подушка. Вона
взяла та під ту подушку, що він спить,
і підкинула змієвого зуба. Рудч. Ск. І. 129.
2) Коконъ муравья. Комашки, комашки,
ховайте подушки, бо тат аре йдуть. Ном.
№ 339. Ум. Пбдушечка. Грин. III. 273.
Подушне, ного, с. Подушная подать.
Оттаке здоров'я, а подушне дай. Ном.
№ 970. Бачать люде і Бог з неба, на по
душне грошей треба. Чуб* V. 621.,

Подушник, ка, м. Сборщикъ податей.
Г. Барв. 411. Зароблю грошей, то бать
кові-матері запоможу в їх старощах, а
то подушники уже, може, там і вікна по
видирали. Г. Барв. 242.
Подущйна, ни, ою. Подушка, не осо
бенно хорошая подушка. ЕЗ. V. 93.
Подюґати, ґаю, бш, гл. Поковырять,
потыкать. Бог узяв і сотворив Адама *
глини і десь там до чогось припер. Али
він (чорт), пек му, прибіг, увидів і подго
рав пальцьом. І днесь черес тото на чоловіці віспа. Гн. І. 6.
Подйка, ки, ж. Благодарность. Ном.
№ 4611.
П одйкування, н я, с. Благодареніе.
Подйкувати, кую, еш, гл. Поблагода
рить. АД. І. 14. От вовк виліз, поїв, по
дякував і побіг. Рудч. Ск. І. 177. Подякую
йому за хліб, за сіль. МВ. І. 139.
Додйчний, а, е. Благодарственный*
Не вмів бідаха вимовити подячною слова»
бо змалечку кому й за іцо приходилось
йому дякувати? Г. Барв. 28. Заробила М а
руся пироги, хоч не пшенишні, да яшні—
свому родові подячні. Мет. 233.
Побзійка, ки, ж. Ум. отъ поезія 2.
Побзія, зії . Ж» 1) Поззія. (Квітка)
постеріг і переняв поезію щоденної сільської
мови, як Шевченко поезію народиш пісні.
К. (Хата, X.). Пародия поезія. К. (Хата,Х.).
2) Стихотвореніе. Въ этомъ значеній имѣ*
етъ мн. ч.: Поезиї 10. Г. Федьковича
(Колом. 1867). Въ этомъ значеній ум.
побзійка. Желех. Иногда и въ ед. ч. въ
знач. стихотворенія, поэтическія произведепія. Огненная поезія Шевченка. К. Он.
119. Упала мені в руки поезія якогось па
на Щоюлева. Зрадів я, її прочитавши...
Не багато тих пісень, да чистий же меду
а не перга словесна. К. Хата, 2.
Побма, м и , ж. Поэма. Шевч. 214.
Ум. Поёмка. Желех.
Побт, та, м. ІІоэтъ. Чого стоїть Шев
ченко яко поет народній. К. Оп. 115.
Доѳтизув&ння, ня, с. Опозтизированіе. Желех.
Доетизувйти, з^го, еш, гл. Опоэтизи*
ровать. Левиц. Пов. 316.
П о ѳ т й ч н и й , а, ѳ, п о е т и ч н і й , я , е .
Поэтическій. Слухало все, що живо, їх но
вих поетичніх творів. К. (Хата, XV). По
етичні сльози над Марусиною гарною і
смутною долею. К. (Хата, XVIII). Поетичня мова. К. (Хата, XX). Талант поетич
ній. К. (О. 1862. III. 53). Брали поетичні

Поетичність—Пожарка.
фарби— з того, що бачили перед собою.
Левиц. Світогл. 11.
Поетичність, ности, ж. Позтическія
свойства, поэтическое. К. ХП. 23. Левиц.
Пов. 208.
Побтів, това, ве. Принадлежащій по
эту. Душа постова святая. Шевч. 561.
Побтка, ки, ж. Поэтесса. Желех.
Поедйні, нар. Наединѣ. Шо ж він
заходивсь корити нас при всіх: лучче б
він казав нач поедйні, ніж страмити
так. Иавлогр. у.
Поєдинок, нка, м. 1) Хозяинъ, имѣюіцій только одну пару волопъ. КС. 1901.
111. 143. 2) род. пад.: поєдйнку. ІІоединокъ.
Запорожці, скоро було заспоряшь, зараз на
поєдинок на пістолети. ЗОЮР. 1. 302. По
ганський царь лсгпит вже кілканайцять
миль до мене на поєдинок: Драг. 310.
Поедйнцем, нар. Поодиночкѣ.
Поєднання, н я, с. І) ІІримиреніе.
2) Договоръ, соглашеніе. Повернувсь додо
му і почав підводити своїх двох грошови
тих знакомых' (па гуртові гроші торгу
вати.)... Порадились сябри проміж себе і
згодились на таке поєднання. Чуб. II. 004.
Поєднати, нйю, єш, гл. 1) Соединить.
В неволі, в самоті немає, нема з ким сер
ця поєднать. Шевч. 584. 2) Примирить.
Поєднає з недолею і з людьми. Шевч. 338.
3) Договорить, пашіть. Так він то позвав
Кузьму Трохимовича та гі поєднав його,
щоб списав йому солдата. Кв.
Поєднатися, нйюся, ешся, гл. 1) По
дружиться, сойтись, соединиться. Зібралися:
старий, малий, убогий, багатий, поєдна
лись,— дожидають великого свята. Шевч.
150. 2) Условиться, договориться. Шевч.
104.
Поєзуїтити, їчу, тиш, гл. Сдѣлать по
добным!» іезуиту. Поєзуїчене шляхетство.
К. ЦІЇ. 240.
Пожад&ння, ня, с. Иожелапіе, желаніе.
Пожад&ний, а, ѳ. Желанный.
Пожадйти, дйю, еш, гл. Сильно поже
лать.
ПожадЙтнся, еться, гл. безл. Поже
латься. Ходив (чумакувати), коли йому пожадаєпшя, не постигаючись. МВ. II. 75.
Пожадливий, а, ѳ. Завистливый,
жадный.
Пожадливість, вости, ж. Вожделѣніе,
похоть, жадпость. Левч. 38.
Пожакувйти, к^ю , еш, гл. Разорить,
разграбить, расхитить. Не може ніхто ху 
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доби сильного пожакувати. Єв. Мр. III. 27*
Пожакувати всі крамні комори. К. ПС.

102.

Пожалйти, лю, лиш , гл. Пожалить*
изжалить. Як би на кропиву не мороз, во
на б всіх людей пожалила. Ном. № 3825.
Пожйлити, лю, лиш, гл. Пожалѣть.
Пожаль мене, милий Боже, що я моло
денька. Чуб. V*. 831.
Пож&литися, люся, лиш ся, гл. 1) Сжа
литься надъ кѣмъ; пожалѣть кого. Ой по
жалься, милий Боже, дівчиноньки молодої.
Мет. 260. 2) Пожалѣть чего. Пожалься,
Боже, собаці білою хліба. Ном. Л? 10780.
Пожаліти, лію , еш, гл. Пожалѣть.
Він пож ат мене вбить, да й одвіз в ліс.
Рудч. Ск. I. 25.
Пожалкув&ти, кую, еш, гл. Пожалѣть.
Коли б то він схаменувся та покинув так
робити... та гюжалкував би моїх слізо
чок. Кв.
Пожалкув&тися, к^гося, ешся, іл.
Пожаловаться. Панночка пожалыува.гасъ на
тебе старий. МВ. (О. 1862. III. 43).
Пожйлувати, лую, еш, гл. 1) При
ласкать, привѣтлнво обойтись. Побить,
то й аби хто знайдеться, от гінше діло
пожалувать. Ном. Л? 4072. Вона ж мене
пожалує, як свою дитину. Чуб. V. 455.
Пожалуй же, Марусснько, молодицю, вкло
нися, і пошануй. МВ. 1. 17. 2) Пожалѣть.
Мале пожалуєш, велике втеряєш. Чуб. І.
293. Нічого не пожалую, усе віддам, гцо &
мене є. Шевч. 301. Як припало до ли
шенька,— купи, мамо, женишенька! Не по
жалуй копи грошей, щоб чорнявий та хо
роший. ІІп.
П ож йр, р^, м. Иожаръ. Викресали вогню
із ружини да й пустили пожар по до
лині. Чуб. У. 850. На пожар спускати. Сжи
гать. А галеру на пожар спускали. АД. І.
219. Въ пѣсияхъ иногда въ вначепіи выжжешіаго мѣста: Біжить-підбігає, чорний
пожар під білі ноги підгортає. АД. І. 114.
Ум. Пожарець, пожаречок. А взяв же його
(бранця) по пужарові,— чорний пужарсць
ніженьки коле. АД. І 24. Да повів же
його да пожаречком. АД. І. 26.
Пожарйна, ни, ж. Пожарище. Ой так
на чуоюині, як на пожарині, ніхто не при
горне а в лихій юдині. Чуб. У. 323.
Пожарйще, ща, с.=П ож арина. Поли
лися ріки крови, пожар погасили, а нім
чики пожарище й сиріт поділили. Шевч. 237.
Пож&рка, ки, ж. Пожарная машина.
Лохв. у.
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Пожарни й— Пожи влятися.

Пож&рний, а, ѳ. Пожарный. Так само, От иарівт він так уподобався, що й по
як смоки, роблять пожарні труби. Ком. женили їх. Рудч. Ск. II. 13.
Пожѳнйтиоя, нимося, теся, гл. Ж е
II. 75.
Дожарня, ні, ж. Домъ, гдѣ помѣ- ниться (о многихъ); вступить въ бракъ.
Ну, тепер ми всі поженились,— як би нам
щается пожарная команда. Лебед. у.
шуряка
оженить. Рудч. Ск. І. 86. От по
Пожартувати, т^ю, еш, гл. Пошутить.
женились
вони собі (дівка й парубокъ).
До всякою привітна й ласкава, і загово
рить, і засміється, і пожартує. МВ. І. Чуб. II. 546.
Поженихатися, х&юся, ешся, гл. По
33. Ой ти, мужиче-невірниченъку, да не
ухаживать.
Чуб. У. 109. Подивись, оглянься,
оіриш моєму білому личеньку, що не вільно
стати, пожартувати, молодого жовніра який же я вдався! Хиба даси півталіра,
поцілувати. Нп. З панянками пожартуєм. щоб поженихався. Нп.
Дожбрач, ч а, ле. Обжора.
Шевч. 158.
Пожѳрббитися, бимося, тѳся» гл. Оже
Пожйти. См. Пожинати.
ребиться (о многихъ).
Пожах&ти, хйю, еш, гл. Попугать.
Дожбрти. См. Пожирати.
Пожахйчка, ки, ж. Трусиха. Тільки
Пожйва, ви, ж. 1) ІІища. Хиба се
часом Галя пожахнеться й пошептом пи
тає: що ж як кава прийде?— Не прийде,— ти оаєш поживу леву г левенят годуєш у
одказують їй усі. — А як вовк присуне? пустині? К. Іов. 87. 2) Пожива. Літ з де
шепче знов Галя. — О пожахачко! МВ. сять був у нас суддею Глива... Да, знаєш,
захотів на лакомий кусок, в Полтаву пе
ІД. 68.
Дожах н^тися, н^ся, нбшся, гл. Испу- рейшов: там, кажуть, є пожива. Греб. 385.
Пожив&ння, ня, с. 1) Житье. Нехай
їаться. Часом Галя пожахнеться. МВ.
III. 68.
мав в чужій землі добре поживання. Котл.
Пожбурити, рю, риш, гл.—Пошпу МЧ. 426. Дуже бідно живуть. Я далекий
рити. Желех.
їх родич і знаю їх бідне поживання. Котл.
Пожв&кати, каю, еш, гл. Пожевать.
НП. 389. 2) Потребленіе. На, казку, браПожд&ти, жд^, ждбш, гл. Обождать, тіку мій! нехай тобі на добре поживання
подождать. Пожди, небого! ще козак за будуть (гроші). МВ. І. 31.
мною где. Г. Барв. 380. А пожди но!
Дожнв&ти, в&ю, еш, сов. в. пожйти,
НВолын. у. Чи зараз, чи пождавши пої ж ив^, вбш, гл. 1) Жить, поживать, п о -1
деш? НВолын. у.
жить. Та буду без отця й без матері по
Пожбвріти, рію, еш, гл. Потлѣть нѣ- живати. Чуб. У. 646. Я гце хочу на сві
которое время (о горящихъ угляхъ).
ті пожити. Мет. 95. 2) ѣсть, съѣсть.
Дожёга, ги, ж .= Д о ж ѳ ж а. Щог. В. Стали ми хліба-соли поживати. АД. І.
32. Жевка на пожезі не було. О. 1862. 181. Дай, Боже, пож ити-з жінкою і з
дітками на тарілочці. Мнж. 80. 3) По
ѴПІ. 10.
треблять, потребить, пользовать, восполь
Пожбд, ж д^, м. Процентъ. Угор.
Пожёжа, жі*, ж. Пожаръ. Як пчоли зоваться. Скупий складає, а гцедрий пожи
усняться, то буде пожежа. Чуб. I. 90. ває. Ном. № 4669. Поживе добро чесно.
Уже хати братів хуторянців в пожежі Шевч. Краще... чесно заробляти й пожива
ти. Мир. ХРВ. 349. Узяв моє власне та й
палали. Мет. 436.
Дожёжний, а, ѳ. 1) Пожарный. 2) Стра не віддає, —Бог із ним—хай собі пожива.
ховой. Тут би саме їхать по нову хату, Новомоск. у. Як умру, дак худобу пожте
по дерево на клуню та ставить, поки ще чорт знає хто. Борз. у. 4) Пожйти ембрна юдині, дак коли ж нема й чутки за ти. Умереть. Таки ж бо я Гузю люблю>
т ії пожежні гроші. Васильк. у. 3) По- хоч смерти пожию. Чуб. У. 143. З йою
жёжна справа. Пожарная команда. По ве рук пожила смерти. Св. Л. 323.
Поживйтися. См. П ож ивлятися,
ликих юродах до там є пожежна справа.
Васильк. у.
П ож ивління, ня, с. Пища. Узяти яко
Пожѳмчужйти, ж ^, 5КЙШ, гл. Покрыть юсь покарму, поживління. Гн. І. 88.
жемчугомъ. Голубонько мій, коли б же ти
Поживлйти, лйю, еш, гл. Питать.
жив, я б твої крила позолотила, я б твої Молитвами душу поживляти. К. Гр. Кв. 11.
пір'я пожемчужила. Чуб. V. 346.
Д ож ивлйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
Пожѳнйти, ню, ниш, гл. Поженить. поживйтися, влюся, вишся, гл. Пожив
Старий поженив усіх синів. Грин. II. 343. ляться, Поживиться; пропитываться, про*

Поживність— Пожуритися.
Пожививсь, як собака мухою.
Ном. № 4763. Бджола шукає, де б їй поживитися. Радомысл. у.
Поживність, ности, ж. Пропитаніе,
кормъ. Оса не має тепер поживности.
Радом, у.
Поживок, вку, м. = Поживність.
Щось мало поживку з сієї мухи. Левиц.
І. 147.
Пожйдитися, дж уся, дишся, гя.=П ожидовіти. '
Пожидовіти, вію, еш, гл. Ожидовиться, усвоить себѣ еврейскія замашки и ир.
К. (Желех.).
Пожилёць, льцй, м. Жилець, посто
ялець. Мнж. 189. Оттакий пожилець
наш! шість місяців прожив та й копійки
не дав. Харьк. г.
Пожилиця, ці, пожиличка, ки. ж.
Жилица, квартирантка. Мнж. 189.
ПожинАти, нАю, еш, сов. в. пожАти,
ж н ^, жнёш, гл. Пожинать, пожать. Хто
віяв зло, той гюжинав скорботу. К. Іов.
10. Взяли мене да й пожали, у снопики
пов'язалгі. Чуб. У. 538.
ПожинАтоньки, гл. Ум. отъ пожинати.
Широке поле, жито густеє... Чим же тоє
пожинатойки? Чуб. V. 385.
ПожирАти, рАю, еш, сов. в. пожёрти,
ж ер^, жѳрёш, гл. Пожирать, пожрать. Н а
летіло птаство небесне і пожерло його.
Ес. Мр. І У. 4. Жерцем пожиріти. Тайно
гонять, явно б'ють, підкладають сіті, ненасидять, гонять, б'ють, жерцем пожира
ють. Чуб. У. 448. Также: поглощать, по
глотить. Щоб тебе сира земля пожерла.
Ном. № 3792. Друге (судно) дунайське гірло пожерло. АД. І. 188. Аже тепер прав
да, правда вже померла, а гцира неправда
увесь сьіт пожерла. О. 1861. X. 95.—
оком, очима. Смотрѣть во всѣ глаза, не
сводить глазъ съ кого. Вона еже гі оком
своїм нас пожерла. МВ. (О. 1862. III. 59).
Вона їх очима так і пожерла обох. Iі.
Барв. 152.
Пожирёння, ня, с. Пожираиье, пожранье. Грин. II. 350. Переказує якийсь
змій цареві, щоб він або три вози золота
дав, або старшії дочку на пожирення.
Грин. І. 152.
ПожирувАти, р^ю, еш, гл. Побало
ваться, пошалѣть.
Пожити. См. Поживати.
ПожиткувАння, ня, с. ІТользованіе.
П ож иткувати, к^ю , еш, гл. Пользо
ваться/
питаться.
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Пожйтно, нар. Выгодно, доходно.
Пожйток, тку, 1) Пропитаніе. Дасть
Бог день— дасть і пожиток. Ном. Л* 79.
2) Житье, достатки. За цього пана у нас
стали погані пожитки. Харьк. у. 3) Иму
щество. Ой беріте ж воли й мажі і ввесь
мій пожиток. К. Досв. 83. 4) Прибыль,
польза, выгода. Чимало чого учені вигадали
на пожиток усім людям. Ком. II. 91.
Пожиточний, а, ѳ. Полезный. Замуіжний хліб добрий, да не пожиточний.
Чуб. II. 121.
Пожиточно, нар. Полезно.
Пожиттй, тй, е. Прожитье, прожитокь.
Ставало на пожиття його. Мир. ХРВ.
359. Пит тя—пожиття. Ном. .V 11668.
ПожичАти, чАю, еш, гл = П о зи ч ати .
Поки я була в свою отця, у своєї мату
сеньки,— не пожинала лусточки хліба, ні
ложечки солі; а тепер пожичу і оддати
мушу, ізвінчавшись із сим товаришем, про
падати мушу. Чуб. У. 124.
Пож луктати, таю, еш, гл. Выпить
(во множествѣ).
ПожмАкати, каю. еш, гл. Скомкать
(во множествѣ).
Пожовклий, а, ѳ. Пожелтѣвшій. І лис
тя пожовкле вітри рознесли. Шевч. 121.
Пожовкнути, кну, НѲШ, гл. Пожелтѣть. Пожовкла, не цвітеш. Гліб. ПожовК.Ю матері у вічну. Мир. ХРВ. 17.
Пожовтйти, вч^, тйш, гл. Пожелтить.
Пожовтіти, тію, еш, гл.—Пожовк
нути
Пожовтявий, а, ѳ. Желтоватый. Вх.
Лем 452.
Пожога, ги, ж .= П ож ега—пожежа.
Племена, що одчахнулись під час татар
ської пожош. Стор. МПр. 93. Після швед
ської пооюоги... був військовим осаулом оцей
самий Дорога. Стор. II. 55.
Пожолобитися, блюся, бишся, гл.
Покоробиться.
ПожувАти, жую, Аш, гл. Пожевать,
изжевать. •
Пожурйти, рю, риш, гл. Опечалить
(многихъ). Рйсказала про своє горе та й
пожгурила тим нас усіх. Полт.
Пожурйтися, рюся, ришся, гл. 1) По
грустить. Заспіває та й згадає, гцо він си
ротина, пожуритмя, посумує, сидячи під
тином. Шевч. 7. Треба б було похмелить
ся, по худобі пожуриться. Чуб. У. 1012.
2) Опечалиться (о многихъ). Пожурилися
всі,— такі сумні сидять. Харьк. Пожури
лись наші чумаченьки. Рудч. Чп. 91.
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Поз—Позависати.

Поз, нар. 1)=П ов8. Один москаль на
глядів якось гарну молодичку та все біга
поз двір, все біга, щоб як небудь зачепить
її. Рудч. Ск. II. 164. 2) Возлѣ. МУЕ. І.
124. Поз молоду з лівого боку сідає стар
ша дружка. МУЕ. І. 124. (Полт. г.).
Довб, пред. За. Поза гаєм, гаєм, гаєм
зелененьким там дівчина брала льон дріб
ненький. Чуб. У. 447. Скрізь і перед нами
і поза нами бреніють жіночі чіпки, чоло
вічі шапки, дівочі квітчані волошками го
лови. Г. Барв. 148. Позб очі. За глаза.
Се не поза очі люде кажуть, а в вічі. Г.
Барв. 426.
Дозаббйкуватися, куємося, етеся,
ел.=Дозабовтуватися. Спасибі тому ца
реві, що цей міст вистроїв: як ми довго
полії люде, та б ми позабейкувались тут.
Чуб. II. 256.
Дозабивбти, вбю, еш, гл. 1) Убить
(многихъ). Се ті самі харцизи, що пана
Щ уку і патера позабивали. Стор. МПр.
123. На той світ позабивали (різками)
сердешних. Мир.. ХРВ. 267. 2) Вбить, за
бить (во множествѣ). Позабивай тут
скрізь коляки.
Позабігбти, гбвмо, етѳ, гл. Забѣжать
(о многихъ). Кинувши рідний край, позабігали у Московщину. Стор. МПр. 92.
Позабірбти, рбю, еш, гл. Забрать (мно
гое). Усе позабірала, а синій камінець, що
батько звелів купити, я й не взяла в В а
силя. Кв. В слободі позабірають усе. ЗОЮР.
І. 110.

Поваббвтувати, тую, еш, гл. Забрыз
гать края платья грязью, замочить края
платья. Бач, як позабовтували спідниці.
Дозаббвтуватися, туемося, етеся, гл.
ІІозабовтувалися, по росі ходивши.
Дозаборбнюватя, нюю, еш, гл. Запре
тить (во множествѣ).
Дозабрйз(ь)кувати, кую , еш, гл. За
брызгать (многое). Жупани позабризъкували в грязь у байраці. К. ЧР. 93.
П озабріхуватися, хуемося, етеся, гл.
Завраться (о многихъ). Понабріхувались
уже ви так, що далі нікуди.
Позабрбджувати, джую, еш, м .= Д о забовтувати.
Д оэабр^джувати, джую, еш, м. За
грязнить (многое).
Дозабувбти, вбю, еш, гл. Забыть (мно
гое). Позабувала усе те%що думала звечо
р а і вночі.. Кв.
Позабувбтися, вбемося, етеся, гл.
1) Забыть (о многихъ). Солов'ї співать по

забувались. Мил. 93. А ми всі позабували
ся, гцо нам гце й на хутір заходити,
та й проминули його. Харьк. у. 2) Безл.
Быть забытымъ (о многомъ). Усе вже по
забувалося.
Дозабудбвувати, вую, еш, гл. Застро
ить (во множествѣ). Обидва двори позабу
довував.
Позавбблювати, люю, еш, іл. Зама
нить (многихъ).
Позавалювати, люю, еш, гл. Обру
шить (во множествѣ).
Позавалюватися, люемося, етеся, гл.
Обрушиться (во множествѣ).
Позавбрювати, рюю, еш) гл. Заварит;>
(многое).
Позавгорідно, нар. 1)—ітй. Идти за
огородами, а не улицей, * идти окольнымъ
путемъ. 2)— казбти. Говорить не прямо.
В и ніколи мені щиро не• кажете, а завжди
манівцями, позавгорідно. Нѣжин. у.
Позавдавати, даю, бш, гл. То-же, что
и завдбти, но о многихъ или о многомъ:
Я вас у Сібгр позавдаю. Г. Барз. 311.
Позавѳртбти, тбю, еш, гл. Воротить
(многихъ). Як їх турки - яниченьки із-за
могши напали... коні з добиччу назад у
город у Турещину позавертали. ЗОЮР.
I. 42.
Позавертатися, тбвмося, етеся, гл.
Воротиться (о многих). Доїхали до річки,
аж уже й місток вода знесла, ніяк перегхати, так ми й позаверталися додому.
Харьк. г.
Позавбршувати, шую, еш, гл. Закон
чить крыши, кладку стоговъ и пр.
Позавивбти, вбю, еш, гл. 1) Обмо
тать, обвить (многихъ, многое). Пусти ж
мене, мати, в той сад погуляти, свого ми
ленького кости позбірати, на тихім Д у
наю переполоскати, в шовкову хустину по
завивати. Чуб. У. 245. 2) Завить. Я б
свої кучері та позавивала. Чуб. У. 100.
Місяць дощовий буде, бо як народився, т о
ріжки униз спустив; а як такий, гцо так
і позавиває ріжки вгору, то не буде дощу.
Грин. І. 12.
Довбвидіти, джу, диш, и .= П о з а в и дувати. Желех.
П озавйдувати, дую, еш, гл. Позави
довать. Всі вибігають проти тебе, щоб
хоть подивитись на тебе та позавидувати
на твою красу. Кв.
Позависбти, сбю, еш, гл. Быть завѣшеннымъ многимъ. Досі тая доріженька
терном заросла,• терном заросла, пилом

Позавистувати -Позагризати.
припала, червоною та калиною позавивала.

Чуб. V*. 753.
П озавйстувати, тую , еш, гл.— н а щ о =
Ц овавидувати. ІІозавистував на пшени
ченьку. Гол. II. 86.
П озавірчувати, чую , еш, гх Обмотать
замотать (во множествѣ). Жінки позавірчу
вані хустками чи намітками. Левиц. І.
ззо.
г
Позавічний, а, ѳ. Заглазный, заочный.
Ном. № 10497.
/
Позавічно, нар. Заглазно, заочно. Я
не була при тому, як се діялось. Це становин записав позавічно.
Позавмірйти, рйемо, етѳ, гл. Замереть
(о многихъ). 11с можна мішати яйця під
квочкою, бо курчата в них позавмірають.
Ез У. 254.
Позаводити, джу, диш, ?.?. 1) Завести
(многихъ). Сини позаводять коней у ліс.
Драг. 147. 2) Завести, устроить (во мнолсествѣ). Позаводив... ростш. Левиц. І.
222. В декотрих селах попи і пани поза
водили школи. О. 1862 II. 52.
Повавбдитися, димося, дитеся, ?л.
Завестись (во множествѣ). У нас в обох
хатах говіркуни позаводилися.
Позавозити, вожу, зиш, гл. 1) Завезти
(многое). Як станем їхати в город, то й
почнуть баби: завези моїй дочці сорочку!
Завези моєму синові чоботи! та як почнеш
завозити та й прогаєшся, поки всім поза
возиш. Харьк. 2) Уѣхать, не возвративъ
занятаго. Позичиш кому грошей, чи й так
чого попросе, а тоді й поїде і не віддасть.
Отак чимало вже нашого позавозили.
Харьк. у.
Позавойбвувати, вую, еш, гл. Завое
вать (во множествѣ). Позавойовував собі і
городів і земель. ЗОЮР. І. 115.
Позаворбжувати, жую, еш, гл. Заво
рожить (многихъ).
Дозйвтрьому, нар. Послѣзавтра.
П озйвул, нар. За ухомъ. Як талапне
пою позавуш. Гн. І. 1Ѳ4. Схопив ту пляшку
та так і пустив в Орисю та й попав її
позавуш. Св. Л. 313.
Позавчбра, нар. Третьяго дня. Н і! лучче
я зав'яжуся хусткою попросту, як поза
вчора. Левиц. І. 196.
Позавчорашній, я, в. Третьягодняшній.
П озав’язувати, зую, еш, гл. Завязать
(во множествѣ). Назад руки (новобранцям)
*позав'язували. Чуб. У. 995.
П озав’язуватися, 8уемося, етеся, гл.
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Повязаться (о многихъ). Усі ді&чата наші
новими хустками позав' язу вались.
Позагадувати, дую, еш, гл. 1) Загадать
(во множествѣ). 2) Приказать (многимъ).
Позагальмбвувати, вую, еш, гл. За
тормозить (во множествѣ).
Позаганйти, нЯю, еш, гл. Загнать
(многихъ). Вона б нашу худобоньку та
позаганяла. Чуб. У. 726.
Позагйрбувати, бую, еш, гл. Загра
бастать (многое).
Позагартовувати, вую, еш, гл. Зака
лить (во множествѣ).
Позагйчувати, чую, еш, гл. Запрудить
(многое), сдѣлать плотины.
Дозагйшувати, шу.ю, еш, гл. Погасить,
потушить (во мпожествѣ).
Позагйджувати, джую, еш, гл. Запа
костить (во множествѣ).
Дозагйлюватп, люю, еш, гл. Забро
сить мячи, ударяя палкою.
Дозагинйти, нйю, еш, гл. Загнуть (во
мпожествѣ).
ПозагівлЯти, лЯемо, ете, гл. Заговѣться (о многихъ).
П озагівлйтися, лЯемося, етеся, гл.—
П озагівляти.
Позаглйджувати, джую, еш, гл. 1) За
гладить (во мпожествѣ). 2) Уничтожить
(во множествѣ). Пому карі очі позаглажувані АД. I. 81. .
Позаглуш увати, шую, еш, гл. Заглу
шить (во мпожествѣ).
Позагнуздувати, дую, еш, гл. Зануз
дать (многихъ).
Позаголювати, люю, еш, гл. Обна
жить, поднявъ платье (о многихъ).
Позаголюватися, люемося, етеся, гл.
Обнажиться, поднявъ платье (о многихъ).
Позагонити, ню, ниш, гл. Загнать
(многихъ). Позносили з возів, а воли поза
гонили у дамкг льохи. Рудч. Сь*. II. 146.
Позагороджувати, джую, еш, гл. За
городить (многое)..
Ловагортйти, тйю, еш, гл. Завернуть
(во множествѣ). Взяла діти, позагортала.
Драг. 411.
Позагбстрювати, рюю, епг, гл. За
острить (во множествѣ).
Позагоювати, гбюю, еш, гл. Заживить,
залѣчить (раны).
Позагбюватися, гбюемося, етеся, гл.
Зажить (о ранахъ).
По8агризйти, зйю, еш, гл. Загрызть
(многихъ). Ваші собаки еже скоро позагри
зають наших. Богодух. у.

254

Позагрібати—Позакарлючувати.

Позагрібати, бйю, еш, іл. Загресть
(во множествѣ).
Позагромйджувати, джую, еш, :л .=
Позагрібати.
Позагрузати, зйемо, етѳ, гл. Завязнуть,
увязнуть (о многихъ). Корова біля річки
позагрузали. Харьк. у.
Позагублювати, люю, еш, гл. Поте
рять (во множествѣ).
Позагусйти, сйемо, етѳ, іл. Сгуститься
(о многомъ).
Позйд, нар. Позади. Пливе позад завзя
тий Гамалія. Шевч. 61.
Позйддя, дя, с.= П озадь.
Позадинйти, нйю, еш, іл. Вставить
дно (во многомъ). Бондарь позадинав ба
рильця. Волч. у.
Позадирйти, рйю, еш, іл. Задрать,
поднять вверхъ (во множ). Позадирали
ноги.
Позадівйти, вйю, еш, ід. Дѣть (во
множ.). Ой чому ж ти, летінику, та й
не співаєш? Де ти свої співаночки, та й
позадіваєги? Шух. І. 201.
Позйдниця*, ді, ж. Задняя половина
запаски. Аф. 428. См. Задниця.
Позадовольняти, нйю, еш, іл. Удов
летворить (многихъ).
Позадріпувати, пую, еш, гл.=Позабовтувати. І де ви ходи ги, що так спід
ниці позадріпували? Богодух. у.
Позадріпуватися, дуємося, етеся,
іл.=П озабовтуватися. Бачите, як поза
дріпувалися? Усісіньку дорогу дощ мочив.
Богодух. у.
Позйду, нар. Сзади, позади. Позаду зо
ставайся.
ДозадУблювати, люю, еш, іл. Обна
жить, поднявъ вверхъ платье (во множествѣ).
Позадувйти, вйю, еш, гл. Завѣять, за
мести (во множествѣ). Позабувало снігом.
Вх. Лем. 452.
Позадумувати, мую, еш, іл. Задумать
(во множествѣ).
Позадумуватися, муемося, стеся, іл.
Задуматься (о многихъ).
ДозадУрювати, рюю, еш, іл. Забить
голову, одурить (многихъ).
Позадуш увати, шую, еш, гл. Заду
шить (многихъ).
Позйдь, ді, ж .—Послід І.В х . Зн. 51.
Лозажигйтися, гйємося, етеся, гл.
То-же, что и зажигатися, но о многихъ.
Ячмені позажигалися* Мил. 93.

Позажинйти, нйемо, ете, іл. Начать
жать (о многихъ).
Позажурювати, рюю, еш, іл. Опеча
лить (многихъ).
Позажурюватися, рюемося, етеся, гл.
Опечалиться (о многихъ). Дівчата поза
журювались. Г. Барв. 111.
Позйздрити, дрю, риш, іл. Позавидо
вать.
Поэазивйти, вйю, еш, гл. Зазвать (мно
гихъ).
Позазичйти, чйю, еш, іл. Занять (во
«множествѣ, а многихъ).
Позазімбвувати, вуемо, ете, гл. Зази
мовать (о многихъ).
Поза8навйти, знаемб, етб, іл. Испы
тать, извѣдать (о многихъ).
Позазнавйтися, внаембся, етбся, гл.
Познакомиться (со многими, о многихъ).
Позазнічний, а, ѳ-=Позавчораш ш й.
Вх. Зн. 65.
Позавночі, к ар.= П оза вчора. Вх.Зн.65.
Позаїдйти, дйю, еш, гл. 1) Заѣсть (ва
множествѣ). 2) Поѣсть (во множествѣ).
Москалиш-соколики, позаїдали ви наші во
лики. Ном. № 801. 3) Заѣсть, погубить
(многихъ).
Позаї8джйти, джйемо, ете, іл. Заѣздить (многихъ). А вже мої коні, коні во
ронії позаїзджали. Чуб. У. 1025.
П озаіржйвлювати, люемо, ете, іл.
Заржавѣть (во множествѣ).
Позаймйти, мйю, еш, гл. 1) Занять;
покрыть (во множествѣ). Позаймали по
статі хто на своїй ниві, а хто й на чу
жому полі за копу. Г. Барв. 147. Тічко ж
моя бистрая, позаймала всі луги. Чуб. У.
321. 2) Загнать скотъ (во множествѣ).
Усі воли позаймали, кривого лишили. Рудч.
Чп 95.
Позайолбжувати, жую, еш, гл. Заса
лить (во мяожествѣ). Позайоложуємо була
собі і носи, і руки. Сим. 232.
Позакаджйти, джйю, еш, гл. Поса
дить. Світлоньки повимітай і в покоях
позакаджай. АД. 1. 297.
П озакаламучувати, чую, еш, іл. За
мутить (во множествѣ).
Позакандзюблювати, люю, еш, гл. За
гнуть крючкомъ (во множествѣ).
Позакандзюблю ватися, люємося, ете
ся, и . Загнуться крючкомъ (о многихъ).
Позакйпувати, пую, еш, гл. Закапать
что (во множествѣ).
П озакарлючувати, чую* еш, гл. На»
гнуть (во множествѣ).

Позакарл ючу ватися— Позаливатися.
Повакарлючуватися, чуємося, етѳся,
гл. Загнуться (во множествѣ).

Позакочувати, чую, еш, гл. Засучить
(во множествѣ). Позакочувавша рукава в
сорочці. Кв.
П озаквічувати, чую, еш, гл. Убрать
цвѣтами (во множестві). Коси позаплгтувані і жовтими гвоздиками та барвінком
позаквічувані. Кв.
П озаквічуватися, чуємося, етеся, гл.
Украситься цвѣтамп (о многихъ).

Позакид&ти, д&ю, еш, гл. Забросить,
закинуть (во множествѣ). В мене є багато
чобіт, гцо я позакидав нагору. Рудч. Ск.
I. 213. Персні позакидали в воду. К. XII.
27. Позакидали голови, насилу на .їх дер
жались шапки. Левиц. I. 15.
ПоэакипОти, п&емо, ете, гл. Закипѣть
(о многомъ). Уже всі чавуни позакипали.
Харьк.
Позаклад&ти, дйю, еш. гл. 1) Зало
жить (во множествѣ). Похожие в блиску
чому довгому каптані, позакладавши назад
руки. Левиц., І. 103. 2) Позакладало. За
ложило уши. ї м позакладало. Они о г л о х л и .
Гліб.
Позаклеювати, клбюю, еш, гл. Закле
ить. (во множествѣ). Вікна великі, та за
ляпані і позаклеювані папером. Г. Барв. 31.
Позаклик&ти, к&ю, еш, и . Зазвать;
позвать (многихъ).
. Позаклин&ти, нйю, еш, гл. Заклясть
(во множествѣ). (Скарби) поклали і позаклинали. Драг. 78.
Повакльбвувати, вую, еш, гл. Закле
вать (многихъ).
Дозакляк&ти, к&емо, етѳ, гл. Оцѣпенѣть отъ холода (о многихъ).

Позакбвувати, вую, еш, гл. Заковать
(многихъ). 'Білі ніжки позаковували. Чуб.
V. 995.
П озаколисувати, сую, еш, гл. Зака
чать (многихъ).
П озаколихувати, хую, еш, м .= Л о заколисувати.
Позакблювати, люю, еш, гл. Заколоть
(многихъ).
Повакопнлювати, люемо, ете, гл.—
губи. То-же, что и закопилити губи, но о
многихъ.
Повакбпувати, пую, еш, гл. Закопать
(многое, многихъ). Біля замку позакопу
вали (броню). Стор. МПр. 110. Я знаю,
де запорожські скарби позакопувані. КС.
1883. І. 32.
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Повакбчувати, чую, еш, гл. Отворо
тить, засучить (во множествѣ).
Позакбчуватися, чуємося, етѳся, гл.
Закатиться (во множествѣ). Зрачки позакочувались йому під лоб. Стор. МПр. 21.
П озакбхуватися, хуемося, етеся, гл.
Влюбиться (о м н о г и х ъ ) .
ПовакрадОтися, даємося, етѳся, гл*
Закрасться, прокрасться (о мпогихъ). Н і
хто й не вгледів, як вони позакрадалися
в садок.
Позакр&пувати, пую, еш, гл.=Позанапувати.
Позакр&шувати, шую, еш, гл. Укра*
сить (многое).
Позакрив&ти, в&ю, еш, гл. Закрыть
(во множествѣ).
Позакрів&влювати, люю, еш, гл. Окро
вавит!» (во множествѣ).
Позакр^глювати,люю,еш,гд .Округлить
(во множествѣ).
П озакручувати, чую, еш, гл. Закрутить (во множествѣ). Позакручували усич
ЗОЮР. I. 162.
П озакуповувати, вую, еш, гл. Заку
пить (во мпожествѣ) Позакуповували усі
ярмаркові будови. О. 1861. IX. 180.
Позакурювати, рюю, еш, гл. 1) Заку
рить (о многихъ). Позакурювали люльки.
2) Закоптить (во множестві). 3) Запылить
(во множествѣ). Одежу позакурювали в до
розі.
П озакутувати, тую, еш, гл. Закутать
(во ыножествѣ).
П о закутувати , шуемо, ете, гл. Заку
сить (о многихъ).
Позалагбджувати, джую, еш, гл,
1) Починить (во множествѣ). 2) Уладить
(во множествѣ).
Позал&зити, зимо, зитѳ, гл. Залѣзть
(о многихъ) .Позаломлювати, люемо, ете, гл. За*
ломить (о многихъ).
Позал&тувати, тую, еш, гл. Нало*
жить заплаты.
Позалаш тбвувати, вую, еш, гл. Задѣ^
лать, починить, исправить (во множествѣ)ѵ
П озалежуватися, жуємося, етѳся, «л.
Залежаться (о многихъ).
Позалив&ти, в&ю, еш, гл. Залить (во
множествѣ). На Великдень водами позалива•
Мил. 183. Позаливала вода луги, сінокоси.
Левиц. I. 127. Громада була озвалась, то
багатирь’ зараз їй горілкою роти позаливав.
Г. Барв. 174.
Поэалив&тися, в&емося, етеся, іл. За
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Позализувати— Позамулювати.

литься (о многихъ). Чому люде не позали
ваються кров'ю, он ті, що під сподом зем
лі живуть? Ком. І. 13.
Повалйзувати, вую, еш, гл. Зализать
{во множествѣ).
Позалипати, пЯемо, Оте, гл. Облип
нуть (о многихъ).
Позаличкбвувати, вую, еш, гл.-При
крыть плохое лучшимъ (во множ.).
П озаліплю вати, плюю, еш, гл. За
клеить, залѣпить (во множествѣ).
ПозалітЯти, тЯемо, етѳ, гл. Залетѣть
(о многихъ).
П озалітісь, нар. = Позаторік. Вх.
Зн. 33.
Позалбнлювати, люю, еш, гл.=Позаламлю вати.
Позалбмлюватися, люемося, етеся,
гл. Заломиться (во множествѣ).
Поэалоскбчувати, чую, еш, гл. Заще
котать ( многихъ).
П озаліп лю вати , люю, еш, гл. Залу
пить (во множествѣ).
Позалучати, чЯю, еш. гл. 1) Завербо
вать (многихъ). 2) Загнать (многихъ домашнихъ животпыхъ).
Позалютбвувати, вую, еш, гл. За
паять (во множествѣ).
ДозалягЯти, гЯемо, етѳ, гл. То-же, что
*и залягти, но о многихъ или о многомъ.
В и всі місця позалягали,— мені й лягти
ніде. Як прийде моя сем'я, то вони й під
лавками позалягають. Чуб. II. 382. Твої
зяті на нас позалягали (устроили засаду).
К. ЦН. 191.
П озалякувати, кую , еш, гл. Запугать
(многихъ). Позалякував дітей так%що й
духу його бояться. Харьк. у.
П озалякуватися, куємося, етеся, гл.
Напугаться (о многихъ). Так ся позаляку
вали, що навіть еден на друюго і не поди
виться. Чуб. II. 635.
П озаляпувати, пую, еш, гл. Забрыз
гать (о множествѣ). Кип'ячий куліш чисто
позаляпував їм очі. Драг. 340.
П озаляпуватися, пуемося, етеся, гл.
•Забрызгаться (о многихъ). Де ие так грязею позаляпувалися? Харьк. у.
Позамазувати, вую,, еш, гл. Замазать
(во множествѣ).
Позамальовувати, вую, еш, гл. Закра
сить (во множествѣ).
Позаманювати, нюю, еш, гл. Заманить
{многихъ).
ПозамерзЯти, вЯемо, ете, гл. Замерз
нуть (о многихъ, о многомъ). У погрібі і

квас, і капуста, і огірки— усе позамерзали.
Васильк. у.
ПовамикЯти, кЯю, еш, іл. 1) Запереть
(во множествѣ). Позамикали і церкву, і
цвинтарь, і зійшли на кладвигце. Кв. Як
у церквах т а %в коморах замки замика
ються, так щоб нашим ворогам зуби і губи,
позамикало. Драг. 38. 2) Заключить, запе
реть (многихъ). Позамикали всіх парубків
у холодну. Харьк. 3) Преградить (многимъ).
Позамикатися, кЯюся, ешся, гл. 1 )=
Позамикати. Дівка позамикалась і лягла
спать. Грин. І. 199. 2) Запереться (о мно
гихъ). А люде біднії в селі, неначе злякані
ягнята, позамикались у хатах. Шевч. 544.
Позамйкувати, кую, еш, гл.=Позамикати. У мене ворота позамикувані.
Мил. 57. {
Позамінювати, нюю, еш, гл. Замѣнить,
промѣнять.
ПозамірЯти, рЯемо, ете, гл. Замереть
(о многихъ).
ПоЗамітЯти, тЯю, еш, гл. Замести (во,
множествѣ). Ой коли б мені та, Господи,
ранесенько встати, ой щоб т ії два слідоч
ки та й позамітати. Чуб. У. 63.
ПозамічЯти, чЯю, еш, гл.Замѣтитъ,
примѣтить (во множествѣ).
Позамішувати, шую, еш, гл. Замѣшать (во мпожествѣ).
ПозамлівЯти, вЯемо, етѳ, гл. Ослабѣть,
изнуриться

( о МНОГИХЪ).

Позамовкати, кЯемо, ете, гл. Замолк
нуть (о многихъ).
ПозамовлЯти, лЯю, еш, гл. Загово
рить (болѣзни во множествѣ).
ПозамокЯти, кЯемо, ете, гл. Замок
нуть (во множествѣ).
ПозамордбЕувати, вую, еш, гл. Заму
чить (многихъ).
Позаморожувати, жую, еш, гл. Замо
розить ( м н о г и х ъ »
Позаморбчувати, чую, еш, гл. Замо
рочить, одурить (МНОГИХЪ).
Позамбрювати, рюю, еш, га. Заморить
(МЫОГИХЪ).

Позамбтувати, тую, еш, гл. Замотать
(многихъ). Позамотував т к и у вірьовки.
Стор. МПр, 133.
Позамочувати, чую, еш, гл. Замочить
(во множествѣ).
Позамощувати, щую, еш, гл. Замос
тить; покрыть (во множествѣ).
Позамулювати, люю, еш, и . Занести
иломъ (во множествѣ). І була • б трава*
та позамулювало. Канев. у.

Позамулюватися—Позаплакуватисл.
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Позамулюватися, люемося, етеся, гл.

Дозаохбчувати, чую, еш, и . При
влечь къ чему, поощрить (многихъ).
ва). Над річкою городи позамулювались.
Повападбти, д&емо, ете, гл. Впасть,
2) Натереть себѣ шею ярмомъ (о волахъ). запасть (о многихъ). Глибоко позападали
]Золи позамулювались, до треба... волам у лоб йою очі. Стор. МПр. 129.
шиї парить, щоб погоїлись. Рудч. Ск. I.
Довапакбвувати, вую, еш, гл. Упако
171.
вать (во множествѣ).
ПозамУрвувати, зую, еш, гл. Замус
Повап&лювати, люю, еш, гл. Зажечь,
лить, испачкать (многихъ). А діти, як поджечь (во множествѣ). Свічі позапалю
опудала, позамурзувані ходять. Г. Барв.. вані. Грин. ІІБ 147.
285.
Позапйрювати, рюю, еш, гл. Запарить
ДозамУрзуватися, зуемося, етеся, гл. (во множествѣ).
Зам услиться, зап ач к аться (о многихъ). Ой
Позапаскуджувати, джую, еш, гл.
як же ви позамурзувалися, діточки! Харьк. Загадить (во множествѣ).
Поаамурбвувати, вую, еш, гл. 1) ЗаПозапечатувати, тую, еш, гл. Запеча
дѣлать камнемъ, кирпичемъ (во множест- тать (во множествѣ).
вѣ). Де були вікна,— позамуровував. 2) За
Позапивбти, вбено, ете, гл. Запить
сыпать снѣгомъ; покрыть окна слоемъ снѣ- (о многихъ). Позапивали причастя. Богога и льда. Мир. ХРВ. 57. Мороз вікна по дух. у.
замуровував. Сим. 232. Деякі хати зовсім
Позапйлювати, люю, еш, гл. Запы
позаносило, позамуровувало. Мир. Пов. І. лить (во множествѣ). Еоні в їх уіотомлені,
112.
одежа й тороки позапилювані. К. ЧР. 3.
ПоэаиУчувати, чую, еш, гл. Замучить
Дозапин&ти, н&ю, еш, гл. I) Завѣсить,
измучить (многихъ). Вони обидва такі ка
затяиуть
(напр, тканью—во множѳствѣ).
тюги: жінок своїх чисто позамучували.
Нічим ні позапинати дірок, ні позатика
Харьк. у.
ти.
Г- Барв. 20, 21. 2) Застегнуть; ско
П озамочуватися, чуємося, етеся, гл.
лоть
(во- множествѣ).
Замучиться, измучиться (о многихъ). ПаПозаписувати,
сую, еш, гл. Записать
замучуетесь, танцюючи. Драг. 343.
Позаневблювати, люю, еш, гл. Ли (во множествѣ). Все, що йому трапилося
позаписувати на селі. Левиц. Пов. 237.
шить свободы (МНОГИХЪ).
Позанедббвувати, вую, еш, гл. Оста Всіх позаписував. Драг. 141.
Позаписуватися, суемося, етеся, гл.
вить безъ вниманія ( м й о г и х ъ ) , пренебречь
(многимъ). Старосвітські звичаї позанед- Записаться (о многихъ).
Позапйтувати, тую, еш, гл Спросить
бовували. К. (О. 1861. VI. Зі).
(многихъ).
ПозанедУжувати, жуємо, ете, гл. ЗаПозайих&ти, х&ю, еш, гл. Запихнуть,
болѣть (о м н о г и х ъ ) .
Позанех&ювати, х&юю, еш. >л.=По- засунуть (во множествѣ). Позапихав злидні
в боклаг. Драг. 414.
занедбо вувати.
Позапізнюватися, нюемоса, етеся, гл.
П озанічаий, а, е. Позавчерашній. Вх.
Опоздать,
запоздать (о многихъ).
(Желех.).
Позанбсити, шу, сиш, гл. То-же, что
Позапікбти, кбю, еш, гл. Запечь Ого
и занести, но во множествѣ.
множествѣ).
Позанбчувати, чую, еш, гл. Замѣтить,
П озапікатися, к&емося, етеся, гл. За
сдѣлать замѣтки, записать (во множествѣ). печься (во множествѣ). Як саджгют квоч
Нозбірав докупи, що позакочувано у себе ку... нгчо під той чіс не годит сі печи в
в гипаргалах. Ном. Передм. II.
тій хат і, бо би сі позапікали куріта &
ПозанУжуватися, жуємося, етеся, гл. яйцьох. ЕЗ. V. 82.
Заскучать, затосковать (о многихъ). Дай
Позапір&ти, рбю, еш, гл. Запереть (во
їм по коню, нехай проїздяться, бо вони множествѣ).
Позапл&кувати, кую , еш, гл. Запла
молоді, позанужувались. Чуб. II. 257.
П озануздувати, дую, еш, гл. Зануз кать что {во множествѣ). Чорні кудрі по
дать (многихъ). Позануздуй обох коней. зачісувані, чорні очі позаплакувані. Чуб.
Харьк.
V. 995.
ІГозаял&куватися, куємося, етеся,
Позабрювати, рюю, еш, гл. Запахать
(во множествѣ).
и . БыТь заплакашіымъ (о многихъ); быть
) ) Быть занесеннымъ иломъ (во множест
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смоченнимъ отъ дождя (объ окнахъ). ІІозапланувались
вікна. Харьк.
_
Ф
Д озапліскувати, кую, еш, гл. При
бить поверхность почвы дождемъ (во мно
жеств!). Дощі понапліскували землю. Зміев. у.
П озаплітувати, тую, єш, гл. Занлесть
(во множеств!). Кшм у дрібушки позаплітувані Зміев. у.
ІІозапліш увати, ту ю , еш, гл. То же,
что и заплішити, по во мпожествѣ.
Позаплбджувати, джую, еш, гл. Рас
плодить, развести (во множеств!»).
Позаплоджуватися, джуемося. етеся,
ц . Расплодиться, завестись (во множеств!).
Позаплутувати, тую, еш, гл. Запутать
(во множеств!).
П озаплутуватися, тУемося, етеся, гл.
Запутаться (во множеств!)
Позапльовувати, вую, еш, гл. Запле
вать (во множеств!). Позапльовував їм очі
та й пішов. Харьк. у.
Позаплющувати, щую, еш, гл. За
крыть, зажмурить (глаза— преимуществен
но о многихъ). Не дивіться, позаплющуйте очі, а я скажу, як можна буде ди•
виться. Харьк. у.
Позаплймлювати, люю, еш, гл. За
пятнать (во множеств!).
Позаповзати, зйємо, ете, гл. Заползти
(о многим.).
Позаповідйти, дйю, еш, гл. 1) Дого
ворит!» (во множеств!*»). Жидів ? горі інами
позаппвідар аж з Важниці. Федьк. 3 ) =
Позаказувати. Вх. Уг. 200.
П озаповню вати, нюю, еш, гл Зага
дить, осквернить (во множеств!).
Позаполіскувати, кую, єш, ы. За
мыть, полоща (во множеств!). Побіжи,
дочко, гш річку, покпюліскуй сорочки Семенкови. Славяноссрб. у.
Позаправлйти, лйю, еш, м. То-же,
что н заправити, но во множеств Ё.
Позапрацьбвувати, вуемо, ете, гл. За
работать (о многихъ).
Позапроваджувати, джую, еш, гл. То
же, что и запровадити, но во множествЬ.
Куди всі ножі позапроваджував? Л і одною
не знайду. Погодух. у.
Позапродувати, дую, еш, гл. Запро
дать, продать (во множеств!).
Позапрошувати, шую, еш, гл. При
гласить (многихъ). Гляди ж, стари, щоб
було гцо їсти й пити, бо я на храм ба
што людей позапрошував.
Позапрягйти, гаю, еш, гл. Запрячь
(во множеств!). Воли позапрягають. Грин.

III. 50. Мої кот воронії да позапрянін,
стоять. Чуб. У. 534.
Позапрядйти, дйемо, етѳ, гл. Зарабо
тать нряденіемъ (о многихъ).
Позапускйти, каю, еш, ?л. То-же, что
и запускати, но во множеств!.
Позапухйтя, хйемо, ете, гл. Заиухпуть
(о миогомъ). І доки ви спатимете? Вж^
аж позапухаш од спання. Харьк. у.
Позарйлювати, люю, еш, гл. То-же,
что и зарадити, по во многихъ мЁстахъ.
Позарандовувати, вую, еш, гл. За
арендовать (во множеств Ё). Позарандовували всі козацькі ріки. К. Кр. 10.
Позарйни, нар. ІІослізавтра Позарано
будсме мати сьвато. Спаса. Вх. Лем. 452.
Позаржйвлювати, влюємо, ете, г л .^
Позаіржавлювати.
Позаривйти, вйю, еш, гл. Зарить (по
множеств!). Як у нас корови погинули,
так не дозволили й шкури поздирати, так
і позаривали. Славяносерб. у.
Позарівнювати, нюю, еш, гл Заравнять (во многихъ мЁстахъ). Заміси глини
та позарівнюй ямки в долівці. Черниг. у.
Позарікйтися, кйємося, етеся, гл.
Дать зарокъ (о многихъ). Цс ті йдуть,
що позарікалися горілку пити. Богод. у.
Позароблйти, лйю, еш, гл. ЗадЁлать
(во множеств!).
Позароджувати, джую, еш, гл. Уродцть (во множеств!»).
Позаростйти, тйемо, ете, гл. Зарости
(во множеств!). Позаростахи стежки і
доріжки травою зеленою. Мет. 50.
Позарошувати, шую, еш, гл. Замочить
росой (во множеств!).
Позарошуватися, шуємося, етеся, їх.
Замочиться росой (о многихъ). Позарошу
валися ниті хлопці, аж тече з їх. Харьк.
Позарубувати, бую, еш, п . Зарубить
(во множествЁ).
ПозарУчувати, чую, еш, гл. Обручить
(многихъ).
Позасаджувати, джую, еш, гл. Заса
дить (во множествЬ).
Позасвйтувати, тую, еш, и . Посва
тать (многих ь).
Позасвідчувати, чую, еш, гл. Засвидѣтельствовать (во множествЁ).
Позасвічувати, чую, еш, гл. Зажечь
(во множеств!). Єв. Л. XII. 35. На сслі
вже світло позасвічувано. Ком. І. 4.
Позасвічуватися, чуємося, етеся, гл.
Зажечься (во множеств!). Сами свічі позисві чувалися. ІІи.

Поаа седжуватися— Позаспокоювати.
Д озасбдж у в а т и ся , д ж у ем о ся , етеся ,
, л.= гД озаси дж у в а ти ся .
Д о за сй д ж у в а тн ся , д ж у ем о ся , етѳся,

ид. Засидѣтьсл (о многихъ). Не по своїй
волі позагиджувалися (дівчата). О. 1861.

XI. ю о .

Позасилйти, лйю, еш, гл. 1) Заслать
( бо множествѣ). 2) Сослать (многихъ). Десь
у Сібір їх позасилали за те, що церкву
обікрали. Харьк. у.
Позасинати, н&емо, ете, гл. Заснуть
(о многихъ). Позасинали ченці, а Танський
не спить. О. 1861. VIII. ЗО.
Довасйнювати, нюю, еш, гл. Слиш
комъ насинить бѣлье. Позасинювала со
рочім, аж глянути гидко. Васильк. у.
Позасипати, нйю, еш, гл. 1) Засыпать
(во множествѣ). 2) Заснуть (о многихъ).
Діточки позасипають. Чуб. V. 795.
Дозасипйтися, пйемося, етеся, гл.
Заспаться (о многихъ). Довго протирали
очі... дуже таки позасипались. Стор. МІІр.
117.
Позасиплйти, лйемо, ете, гл.=Позасипати 2. Бідні діти, де сиділи, там і
позасипляли, вечері дожидаючи. Харьк. у.
Позасйпувати, пую, еш, гл. Позаси
нати 1. У мене ворота позамикувані, жов
тим піском позасипувані. Мил. 57.
Позасихйти, хйємо, ете, гл. Засохнуть
(о многихъ). УҐ крови волосся позасихало.
Макс.
Позасівати, вйю, еш, гл. Засѣять (во
множествѣ). Чорнії роллі позасівають.
Грин. III. 50. Ой. дівчино та Марусечко,
позасівай свої сгпсжечки то рутою, то
м'ятою. Мет. 228.
Позасідати, дйємо, ете, гл. Занять
мѣсто, сѣвъ (о многихъ). Ходи до хати
та що з'їдж! Бійтов до хати, позасідали.
Драг. 412. Вже до обіду позасідали. Драг.
353.
Позасікйти, кйю, еш, гл. Засѣчь (мпогихъ,.
Позасіювати, сіюю, еш, гл.—Поза
сівати.
Позаскйкувати, куємо, ете, гл. То-же,
что и заскочити, но о мпогихъ.
Позаскйлювати, люю, еш, гл. Зано
зить (во множествѣ).
Позасклбплювати, люю, еш, гл. То
же, что и засклепити 1—4, но во множествѣ.
Позаскорбджувати, джую, еш, гл. За
бороновать во многихъ мѣстахъ.
Позаслинювати, нюю, еш, гл. Заслю
нить (во множеств!»).
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Позаслйнюватися, нюемося, етѳся,
гл. Заслюниться (о многихъ).
Поваслонйти, нйю, еш, гл. Заслонить,
закрыть, завѣсить во мпогихъ мѣстахъ.
Побили вони, позаслонявши вікна од дво^гу.
Левиц. I. 188.
Позаслужббвий, а, е. Внѣслужебный.
Желех.
Позаслужувати, жуемо, ете, гл. За
служить, заработать (о многихъ). Чи побагато ж ви в Кигві позаслужували? Кіев. у.
П озасл^хуватися, хуемося, етеся, гл.
Заслушаться (о многихъ).
Позасмажувати, жую, еш, гл. 1) За
жарить (во меожествѣ). Гусей зо трое
треба буде засмажити.— Позасмажуємо!
2) Заправить ыасломъ, изжареннымъ съ
лукомъ (многое).
Позасмальцьовувати, вую, еш, гл. За
салить (во множествѣ). Ну, та й поза
смальцьовував ти обидва рукава! Полт.
Позаемйлювати, люю,оеш, гл. Обжечь,
опалить (во множествѣ). Иде чоловік з де
сяток пішо без ратищ і без усього, а тілько
колки позасмалювали та й ідуть. ЗОЮР.
I. 253.
Позасмбрджуватися, джуемося, етѳся, гл. Протухнуть, испортиться (во мно
жеств!;). Налапали тілько перепелиць, що
сі їм позасмсрджували. Ги. І. 33.
Позасмйкуватн, кую, єш, гл. Задер
гать (многихъ).
Позасмічувати, чую, єш, гл. Засорить
(во множествѣ).
Позасмолювати, люю, еш, и . Засмо
лить (во множествѣ). Мабуть дороге дуже
вино, що пляшки позасмолювані. Кіев. у.
Позасмучувати, чую, єш, гл. Опеча
лить ^многихъ). Усіх ти, синку, позасмучував, отак недобре живучи. Харьк. у.
Позасмучуватися, чуємося, єтеся, гл.
Опечалиться (о многихъ). Усі товариші
його позасмучувалися, як почули про його
лихо.
Позаснбвувати, вую, еш, гл. 1) Осно
вать (во множествѣ). 2) Заткать (паутиной
во мпогихъ мѣстахъ). Павутиною павуки
позасновували. Г. Барв. 285.
Позасолбджувати, джую, еш, г.\. Под
сластить (во множествѣ).
Позасоромлюватися, люємося, етеся,
гл. Застыдиться (о многихъ). Позасоромлю
валися наші дівчата.
Позаспокоювати, кбюю, еш, гл. Успо
коить (многихъ). Н а превелику силу то
тим, то сим позаспокоював їх. Богодух. у.
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Позаспокбюватися, кбюемося, етеся, 235. 2) Воткнуть, водрузить (во множеству
м. Успокоиться (о миогихъ).
Позагпикав прапорі. К. ЦП. 309.
Позаставати, стаю, еш, гл. Застать
П озатйкуватися, кую ся, ешся, гл
(мвогихъ). Усіх дома позаставав, тільки Утыкать, украсить себѣ голову цвѣтами
дядька Петра не було, так я тітці М а Бувало, позатикгуємося квітками. Богод. у
рині сказав. Славяносерб. у.
Позатиллю, нар Сзади. А молода МаПозаставляти, лйю, еш, гл. І) Заста ргусенька позатиллю гіде. Гол. І. 54
вить (во миожествѣ) 2) Заложить (во мноПозатирбти, рбю, еш, гл. Затереть (ін>
жествѣ). Яка була одежинка, всю позастав множествѣ) Позатирай оте, гцо поналиляв шинкареві. Іііев. у.
вала. Кіев. у.
Позастановлйти, лйю, єш, гл.=ПоПозатихати, хбемо, ете, гл. Затихнуть
заставляти. Пропив і хгудобу всю, позаста- (о м н о г и х ъ ). В людських хатах все буь>
новляв, що можна було. О. 1802. VI. 29.
позатихає, все посне Левпц. І. 116.
Позастелювати, люю, еш и позастйПозатікбти, тебємо, етѳ, гл. Затечь (во
лувати , лую, еш, гл. Застлать (во мно мпожестнѣ). Погано стіжки складені, по
жеств!;). Всі столи вам позастелювані
затікали. Харьк у.
Грин. III. 147. Тесовії столи поза етилу Позатісувати, сую, еш, гл. Затесать
Івані. Грин. III. 142.
(во множествѣ). Уже к іл л я позатісував.
Позастібати, ббю, еш, гл. Застегнуть Черннг.
(во множествѣ) Дала гм усім білі сорочки
Позатліватися, вбемося, етеся, ?л.
і новими стьонжками позастібала. Чуб. Затлѣться (во множествѣ). Положила дров
II. 405.
у піч, щоб на завгпра висохли, а вони по
Позастбювані. Застоявгаіеся. Ой прий затлівалися.
шов до нової стоянки, а вже йоіо воронПозатбвкувати, кую, еш, гл. То-же,
коні позастоювині. Гол. І 110.
что и затовкти, ио о многихъ. Чи страву
Позастромлювати, люю, еш, гл Во вже позатовкувала@ Харьк. у.
ткнуть (во множествѣ).
Позатбмлювати, люю, єш, гл. Исто
Позастругувати, гую, еш, гл. Застро мить, изнурить ( многихъ).
гать (во множествѣ).
Позатоплйти, лйю еш, гл. 1) Зато
Позастрявати, ряємб, етб, гл. Застря пить водою (во множествѣ). ІІе клади тіз<)а
нуть (во множествѣ). Иродову греблю про у вершині Дністра, у вершині Дністра
рвала вода і вози там позастрявали. О. вода прибуває, вона тобі жалю понаробляє,
1802. 1. 34.
вона твої дітки позатопляє. Чуб. V. 870.
Повасувбти, вбю, еш, гл. Засунуть, 2) Затопить (печи)
задвинуть, впихнуть (во множествѣ). Бульбу
Позатоптувати, тую, єш, гл. Затоп
садили, так ішов з колом, робив тим ко тать (во множествѣ).
лом Ямки, в ямки кидав бульбу та й ко
Позбторік, нар. Въ позапрошломъ году.
лом позасував і вже.
Твою долю, ноя доню, позаторік знала
Позасаджувати, джую, еш, гл. Засу Шевч
дить, огудиіь (миогихъ). Куди ж їх позаПозаторішній, я, е. Позапрошлогодсуджувалії?— Аж у Сібср. Васнльк. у.
иій. Позаторішню весну його лихий поніс
Позасукувати, кую, еш, гл. Засучить чогось за Десну. Греб. 383.
Позатбчувати, чую єш, гл. Закатить,
(во множеств!»). Пошукували по локоть
рукава. К. (ЗОЮР. II. 205).
завезти (экипажи куда). Вози у возівню
Позасушувати, шую, еш, гл. Засушить позаточував.
(во мыожествѣ) Нащо ти так пироги
Позатримувати, мую, еш, гл. Задер
позасушувала' Пироги 'добрі, як м'якенькі, жать (во множеств!»)
а то засгуишла, аж торохтять. Погод, у.
Позатрушувати, шую, еш, гл. Засы
П озатаскувати, кую , еш, »г. Зата пать чѣмъ во многихъ мѣстахъ. Бач, як
щить, затянул» (во множссткѣ).
злили долівкуі Позатрг/шуй ггіском або па
Позатбювати, тбюю, еш, гл. Утаить пілом. Богод ух. у.
(во множествѣ).
Позатруювати, р^юю, еш, гі. Зара
П озатвбрджувати, д ж у ю , еш, гл. зить ( м н о г и х ъ ). М и не знали, що в їх •ко
Утвердить (во множествѣ).
роста, та й давали їм гіебра, так вони й
Позатикбти, кбю, еш, гл. 1) Заткнуть гшс позатруювали: на всіх чисто короста
(во множествѣ). Уші наче позатикані. Сим. напала. Черниг. у.

Позатягати—Позбиватися.
Дозатягбтя, гбю, еш, гл. 1) Затянуть
(во множествѣ). Люльки позатягають та
пупами ходять кругом дівчат. К в. 2) Очі
позатягало. Глаза ввалились. Левиц. Пов. 100.
Дозбуш, гл.=Позавуш . Желех.
Позахарчовувати, вую, еш, гл. Замо
вить голодомъ» плохимъ кормомъ (многихъ;.
Пішли паші корнюи по руках, зробились
такі позахарчовувані. Г. Барв. 54.
Позахлюпувати, пую, еш, гл. Забрыз
гать (во множествѣ). Де це ви так сорочки
позахлюпували? Богодух. у.
Позахлю пуватися, пуємося, етеся,
гл. Забрызгаться (о многихъ). Як підемо
по воду та як почнемо одна на одну хлю
пати, позахлюпуємось так, що аж тече.
Богодух. у.
Позахлявбти, вбємо, етѳ, гл Отощать,
осдабѣть (о многихъ). Позахлявали так,
то не можуть одтягти до йою гласу. Грин.
III. 349.
Позахбвувати, вую, еш, гл. Запрятать
(во множествѣ). Так позаховує, гцо вже
ніхто без неї не знайде. Черниг. у.
Позаходити, дпмо, дите, гл. То-же,
что и зайти, по о многихъ или о многомъ
Козаки після побивано к під Кумейками, на
Говтві і Старині позаходили до якою ча
су в Московщину. Стор. МПр. 60. Так
плакали за ним батько і мати, гцо тро
хи в голову не позаходили. Чуб. І. 250.
Позахбдитися, димося, дитеся, гл.
Тб-же, что и зайтися, но о многихъ или
о многомъ. Также: поссориться (о многихъ).
На, другий день щось сі позаходили, а він
побив і жінку. Гн. II. 113.
Позахолбджувати, джую, еш, гл. За
студить (во мпожествѣ).
Позахолбнювати, нюемо, етѳ, гл. Про
стыть, остыть (во множествѣ). Позахо.юнювала стѵава. Константиногр. у.
Позахбплювати, люю, еш, гл. Захва
тить (во множествѣ). Де краща земля, то
багачі позахоплювали. Харьк. V.
Позацвітати, тбемо, етѳ, гл. 1) Запвѣсть (во множествѣ). Сади позацвіта
ють. Мил. 207. 2) Заплѣсневѣть (во множествѣ). У гіого меди позацвітали. Чуб.
У. 735.
П озацвітбтгся, тбемося, е т е с я ,.гл.=
Позацвітати. На полиці паляниці позацвіталисъ. Чуб. У. 1171,
П озацвітувати, туємо, етѳ, м .= П о зацвітати. Он прийшов до своей пивниці,
а вже ж вина, пива позацвітувані. Гол.
I. 116.
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Позацілбвувати, вую, еш, гл. Заце
ловать (многихъ).
Позацьковувати, вую, еш, гл. Затра
вить собаками (многихъ). Двое цуценяток
було, так же сусідські діти своїми собака
ми позацьковували. Богодух. у.
Позачаровувати, вую, еш, гл. Очаро
вать, зачаровать (многихъ).
Позачйнювати, нюю, еш, позачинйти, нйю, еш, гл. Затворить (во множествѣ). Царські врата позачинювані. Грин.
III. 147. Позачиняйте віконниці. Ком II.
83. ѣоропгечка позачиняні Мил. Св. 33.
Позачитуватися, туемося, етеся, гл.
Зачитаться (о многихъ).
Позачіплювати, люю, еш, гл. З а ц і
пить (во мпожествѣ).
Позачісувати, сую, еш, гл. Зачесать
(во множествѣ). Чорні кудрі позачісувані.
Чуб. У. 995.
Позачісуватися, суемося, етеся, г%.
Зачесаться (о многихъ). Дивись, як гарно
всі дівчата позачісувались, а ти патлата.
Харьк. у.
Позашивбти, вбю, еш, /?. Зашить (во
множествѣ). Позашивай роспірки в сорочціБогодух. у.
Позашиватися, вйемося, етеся, г г.
Зашиться (во множ.).
Позашильбвувати^вую, еш, гл. Задѣлать шалевками во многихъ мѣстахъ.
Позашморгувати, гую, еш, гл. Затя
нуть (петли и пр. во множествѣ).
Позашпилювати, люю, еш, гл. Ско
лоть, заколоть, зашпилить (во множествѣ).
Позащіпувати, пую, еш, гл. То же,
что и защіпнути, но во множествѣ. У нас
двері позащіпувані. Мил. 104.
Позббвити, влю, виш, гл. Лишить.
Най ся багач не хвалить, гцо мя Гандзі
позбавить. Чуб. У. 39. Бодай ти, мати,
в світі не жила, що ти Ганнусі життяпозбавила. Чуб. У. 54.
Позбавитися, вчюся, вишся, гл. Ли
шиться.
Позбавлйти, лйю, еш, 11 1) Умерт
вить (многихъ). Багацько позбавляв Буняка таким способом людей. Драг. 204.
2) Лишить многихъ.
Позбивбти, вбю, еш, гл. То же, что и
збити, но о многихъ или о многомъ. Ба
ран роги позбивав. Мнж. 6. ѣсіх нехай із
глудзу позбиває. К. Дз. 44.
Позбивбтися, вбемося, етеся, гл. Сбить
ся, спутаться (о волосахъ). А як пгшла
до свекрухи, то й набралась муки: позби-
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Позбирати— Позгадувати.

вались мої кудрі в юрох'яні струки. Грин.
НІ. 301.
Позбирйти, рйю, еш, гл.=По8бірати.
Позбиткувйти, кую, еш, іл. Плохо
поступить съ кѣмъ, обидѣть кого; повре
дить что. Позбиткував худобу. Вх. Зн. 51.
Позбиткуватися, кую ся, ешся, гл.—
з кого. Обидѣть кого.
Позбігйти, гйемо, етѳ, гл. Сбѣжать
(о многихъ). 3 двора й собаш наші позбі
гали. Г. Барв. 54.
Позбігйтися, гйемося, етеся, гл. Сбѣжаться (о многихъ). Діти з цілого села
позбігалися. Чуб. От хлопці позбігались.
ЗОЮР. І. 76.
Позбірйти, рйю, еш, гл. Собрать (во
множествѣ). Шатнувся миттю сам із ха
ти своїх троянців позбірапш. Котл. Ен.
І. 30. Ой роспустив вівці, та не позбіраю.
Мет. 108.
Позбірйтися, рйємося, етеся, гл. Со
браться (о многихъ). Ще не всі солдати
позбірались. К в.
Позббвтувати, тую, еш, гл. Взбол
тать (во множествѣ).
Повбувйти, вйю, еш, гл. Сбыть (во
множествѣ). Подушки і рядна, усе позбу
вала за царство небесне Марусі і за душу
свою й Наумову. Кв.
Позбуджйти, джйю, еш и позбуджу
вати, джую, еш, гл. Разбудить (многихъ).
Позбуджйтися, джйемося, етеся и
позбуджуватися, джуємося, етеся, гл.
Проснуться (о многихъ). Позбуждалисяу
поставали. Гн. І. 162.
Позбудовувати, вую, еш, гл. Построить
(во множествѣ).
Позбужйти, жйю, еш, и .= П озб уд ж ати. Ранніх солов'їв позбуджала. Чуб.
V. 588.
Позбутися, бУдуся, дешся, гл. 1) Из
бавиться. Позбутись лиха. Рк. Левиц.
2) Потерять. І молодогців своїх, краси своєї,
всього позбулася. Г. Барв. 276.
Позвйти, зву, 8в6ш, гл. Позвать. Та
позвала дівчинонька козаченька в гості.
Мет. 90.
Позвѳрхбвний, а, ѳ. Поверхностный.
Позвѳрхбвно, нар. Поверхностно.
Позвивйти, вйю, еш, гл. Свить (во
множествѣ).
Поввикйти, кйемо, ете, гл. Привык
нуть (о многихъ). Чи вже позвикали ваші
дівчата в городі жити? Кіев. у.
Позвисйти, сйемо, ете, гл. Слѣситься

(во множествѣ). Заснув п'яний на возі, ноги
аж до колеса позвисали Черниг. у.
Позвичайнішати, шаю, еш, гл. Сде
латься вѣжливѣе, улучшиться по своєму
поведенію. Був розбишака на все село, а'
в руках подержано його — позвичайнішав,
став м'який, хоть в ухо бгай. Конот. у.
П озвінчувати, чую, еш, гл. Повѣнчать (многихъ).
Позвірчувати, чую, еш, гл. То-же,
что и звірчувати, но во множествѣ.
Позвіювати, віюю, еш, гл. Свѣять,
сдуть (во множествѣ). Із шпилів сніг по
звіювало так, що гола земля. Славяносерб. у.
Поэвбдити, джу, диш, ІЛ. То-же, что
и звести, но о многихъ или многомъ. За
ходилась тоді смерть біля песиголовців...
чисто їх позводила з світу. Драг. 2. Усе
наше добро позводив. Г. Барв. 473. Зажив
собі Іван спокійненько, позводивши своїх во
рогів. Чуб. II. 568.
По8вбдитися, димося, дитеся, глі То
же, что и звестися, но о многихъ или мно
гомъ. Позводилося панів багато,— панувати
ні з чого. Зміев. у.
Позвбзити, жу, зиш, гл. Свезти (во
множествѣ). Позвозили люде мішки до того
млина молоти. Харьк.
Позвблити. См. Позволяти.
Позвблитися, люся, лишся, гл. Испро
сить, получить позволеніе. Хлопці молодії,
може погуляти которому хочеться, до дів
чат кортить,— нехай же піде котрий без
відома, що не позволиться у Палія, то
вже й не вернеться. Драг. 204.
Дозволити, ляю, еш, сов. в. позвблити, лю, лиш, гл. Позволять, позволить.
Я люблю дівчину та й мислю її взяти;
не позволяють вороженьки, ще й рідная
мати. Чуб. V. 137.
ДозворУшувати, шую, еш, гл. Сдви
нуть, расшевелить, всколыхать (во множествѣ).
ПозвУжувати, жую, еш, гл. Съузить
(во множествѣ). Усім би добре пошито,
тільки рукава широкі— треба позвужувати. Кіен. у.
Позв'йзувати, зую, еш, гл. Связать
(во множествѣ).
Позв’язуватися, зуемося, етѳся, гл.
Связаться (о многихъ). Всі кости мертві
позв'язувались сухими жилами. Левиц. 1. 91.
Поэгйдувати, дую, еш, гл. Вспомнить
(многихъ, о многомъ). Боже, яке давнє мгл
сьогодні позшдували. Харьк. у.

Позганяти— Поздумувати.
Позганйти, нйю, еш, гл. Согнать (мнотвхь)- Позганяй граків. Драг. 413.
ПоггасАти, сАемо, ете, іл. Погаснуть,
потухнуть (во множестиѣ).
ЯовГИнАтИ, нйю, еш, іл. Согнуть (во
множествѣ).
П озгнивати , вАемо, етѳ, гл.— П огнити .
ПозгнущАтися, щАюся, ешся, гл. По
гнушаться. Не позгнущайтесь вислухать
нас. Кв.
Лозгбджуватися, джуемося, етеся,
и . Согласиться (о многихъ).
Позгодбвувати, вую. еш, гл. Вскор
мить (многихъ). Діток позгодовували і х у 
доби придбали Г. Барв. 8.
Позголювати, люю, еш, гл. Сбрить
(о многихъ). Наші старі позголювали бо
роди та й думають, що помолодчали.
Позгбнити, ню, ниш, гл. 1) Согнать
съ мѣста (многихъ); согпать въ одно мѣсто.
Уже й овеиь позгонили. Мир. ХРВ. 39.
2) Взогнать • (многихъ). Позитив .воли на
гору.
ПозгортАти, тАю, еш, гл. Свернуть
(во множествѣ). Позгортай одежу та по
ховай у скриню. Кіев. у.
ПозгортАтися, тАемося, етѳся, гл. Свер- нуться (во множествѣ).
ПозгрібАти, бАю, еш, гл. Сгресть (во
множествѣ). Позгрібай солому. Харьк. у.
Повгрібувати, бую, еш, іл.=П озгрібати. Усе позмішувано, позгрібувано, чи
кізяк, чи трісочка. Г. Барв. 193.
ПозгромАджувати, джую, еш, гл.=
Позгрібати.
Позгублювати, люю, еш, гл. Расте
рять.
ПоздавАти, даю, еш, гл. Сдать (во
множествѣ). Поздавали хлопців у некрути.
Богодух. у.
ПоэдАвлювати, люю, еш, гл. Сдавить
(во миожествѣ).
Поздарбвувати, вую, еш, гл. Нада
рить. Поздаровували люде погорільцям уся
кою хліба чимало. Волч. у.
ПоздвигАти, гАю, еш. гл. Сдвинуть
(во множествѣ). Таке каміння, що насилу
з місця поздвигали. Славяносерб. у.
Поздбржувати, жую, еш, гл. Удер
жать, сдержать (многихъ).
ПоздирАти, рАю, еш, гл. Содрать (во
множествѣ). І який то дурень поздирав
кору з дерева. Черниг. у.
ПоздирАтися, рАюся, ешся, гл. Со
драться.

ПоздихАтв, хАемо, етѳ, гл. Издохнуть
(о многихъ). Воли поздихать. Чуб. V. 26.
Поздірря, ря, с. Кострика. Будемо
поздір'я трясти, на ручники прясти. Гол.
ІУ. 380. ^
ПоздіймАти, мАю, еш, гл. То-же, что
и зняти, но о многихъ или многомъ.
П оздмухувати, хую, еш, гл. Сдуть
(во множествѣ).
Поздоровйти. См. Поздоровляти,
Поздоровитися, влюся, вйшся, гл.=г
Поздоровкатися. Увійшов, не поздоровився,
не привітався. Ез. У. 184.
Поздбвжний, а, е=П одовж ний. По до*
розі від Теплика до Кам'янок есть поперечний яр г поздовжний видолинок. Св. Л.
306.
Поздоровіти, вію, еш, гл. Сдѣлаться
здоровымъ, выздоровѣть. Бив мене чоловік,
кости поломив, а я лягла, полежала, вста
ла, ззіла, вола, кабана... г допіро поздоро
віла. Чуб. У. 1140. Жінка попова поздоро*
віла. Драг. 63.
Поздоровішати, шаю, еш, гл.—Поздо
ровшати. Спасибі невістці, я за нею по
здоровішала. Кіев у.
Поздорбвкати, каю, еш, и . Пожелать
здоровья при привѣтствіи, выпиваніи вод
ки и пр. Вх. Зн. 21.
Поздоровкатися, каюся, ешся, гл.
Поздороваться. Васильк. у.
Поздоровлення, ня, с. Поздравленіе.
Поздоровляти, лйю, еш, сов. в. по
здоровйти, влю, вйш, гл. і) Давать, дать
здоровья (употребляется нреимущ. въ сов.
в.). Десь мій милий чорнобривий та в сте
пу ночує. Як в степу при дорозі,—поздо
ров же його, Боже! Чуб. У. 15. 2) По
здравлять, поздравить. Чом тгь... не поздо
ровиш його? Адже бачиш, він заручився.
Котл. НП. 386. Кішку Самгйла поздоров
ляли. А Д .'І. 219. Поздоровйти днем. При
встрѣчѣ поздравить съ настояіцимъ днемъ.
ЗОЮР. I. 48.
Поздорбвшати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться здоровѣе. Г. Барв. 13. В ін мені каже
не їсти того й того, а я на злість на
їмся та поздоровшаю. Левиц І. 136.
Поздрѳне, ня, с. Видъ, видѣніе. З то
го веселого поздрені і пахущого повітри
так заспокоївся. Гн. II. 77.
Поеду вАти, вАю, еш, .гл. Сдуть (во
множествѣ). Будем дути так, щоб всі гори,
і лгса поздувать, щоб скрізь рівно була.
Чуб. II. 15.
ПоздУмувати, мую, еш, гл. Вспомнить
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(многое). Став зддмувати та писати, що
в йою дома є* Усе, усе поздумував. Чуб.
II. 18.
ПоздУрювати, рюю, еш, и . Обмануть,
одурачить (многихъ).
Дозѳлѳнйти, т о , ниш, гл. Сдѣлать
зеленымъ. Не жди весни— святої долі! Бо
на не зійде вже ніколи садочок твій позе
ленить. Шевч. 654.
Позѳлѳнйтися, нюся, нйшся, гл. Окра
ситься въ зеленый двѣтъ. На траві позе
лениться полотно. Міус. окр.
Позеленіти, нію, еш, гл. Позеленѣть.
Пбзелѳнуватий, а, ѳ. Зеленоватый,
не вполнѣ зрѣлый. Яблука ще позеленуваті. Харьк
Позбмний, а, ѳ. Горизонтальный. Желех.
Позбмно, нар. Горизонтально. Херс. у.
Слов. Д. Эварн.
Позернити, ню, нйш, гл. Дать круп
ное зерно хлѣбу. Як би Господь позернив
просо! Зміев. у.
Позернитися, нюся, нйшся, гл. Уро
дить съ хороши мъ зерномъ. Добре жу яг:
позерниться добре гречка.' Кролев. у.
Позжив&ти, вйемо, ете, гл. Прожить
(о многихъ). М и з бабою вік позживали.
Лебед. у.
Позжин&ти, н&ю, еш, гл. Сжать (во
1многихъ мѣстахъ). Як еже іет усе позжинагоШу то лиіиіют трохи „на оборіг*у аби
горобці ззіли. ЕЗ. У. 86.
Поз8ивйти, вбю, еш, гл. Созвать (о мно
гихъ). Ой на то ж я вас усіх поззивав,
щоб медом-вином усіх тнитував. Чуб. У.
449.
Поззувйти, вйю, еш, гл. Снять обувь
(во множествѣ).
Позив&ка, ки, об. Сутяга. Н у й пози
вана ж він! Лохв. у.
Позивальник, ка, м. Истедъ, тяжущійся, ведущій нродессъ. Полт.
Позив&ння, ня, с. Привлечете къ су
ду, судебный нродессъ.
Позив&ти, в&ю, еш, гл. Привлекать
къ судебной отвѣтственности, предъявлять
искъ къ кому, судиться съ кѣмъ. Позива
єте мене і в рокове свято на... суд. К. Кр.
37. Ой пішов міщанин міщаночку пози
вати, присудили старі люде добре попро
хати. Чуб. У. 1075.
По8Ив&тися, вйюся, ешся, гл. Судить
ся, предъявлять искъ къ кому. Прилуц. у.
По8Йка, ки, ж. 1) Заемъ, кредитъ.
Дайте, будьте ласкаві, в позику, чи то на
обробіток хоч з в'язку. Грин. II. 208. Коня

у позику не давай. 2) Долгь. Батька ії
матір у такі позики втопив, що й угией
не видно. Г. Барв. 506.
Позир&ти, р&ю, еш, сов. в. позирну
ти, нУ, нбш, гл. Смотрѣть, посмотрѣть,
глянуть. Да полядаю, да позираю да на
ту чорну хмару. Мет. 85. Позирнувши на
них гнівно, рече урловікові. Ев. Мр III. 5.
Позич&йло, ла, лі. Заимодавецъ, кре
дитору ростовщикъ. К. (Желех.).
Позич&ти, ч&ю, еш, сов. в. позйчитн,
чу, чиш, гл. ])—у кбго. Занимать, занять,
брать, взять въ долгъ. Ой піду я до сусі
да воза позичати. Мет. 12. 2)—кому.
Одолжать, одолжить кому, давать, дать
въ долгъ. Одна бере і другим позичає, а
друга не бере й другим не дає. Ком. II. 50.'
Ш зичка, ки, ж .= П о зи к а . Позичка
босоніж ходить. Ном. № 10618. Заспівав
би-^був юлосок, та позички ззіли. Шевч.
Позіп&ти, пбю, еш, гл. Погорланить.
Позіпай довше, то я тобі затулю рота!
Позір, эбру, м. 1) Видъ. Ось візьміть
оцю диню; г позір гарний у неї. Волч. у.
2) На позір. На взглядъ. Так як на по
зір, то це масло наче таке еаме, як і те.
Пирят. у. І на позір нема. Совсѣмъ нѣтъ.
І на позір немає кавунів, а сіяв густо.
Волч. у, 3)— дбти. Обратить вшшаніе, на
блюдать, присматривать. Вх. Леїг. 452.
Позірка, ки, ж. Вниманіе, наблюденіе. Позірну мати— Позір дати. Вх. Лем.
452.
П озіскакувати, куємо, етѳ, гл. Соско
чить (о многихъ). Слухи позіскакували з
постелі. Левиц. І. 518.
Позіх&ти, х&ю, еш, гл. 1) Зѣвать.
Протирав очі, позіхав, хрестячи рот за
кожним разом. Левиц. 2) О вѣтрѣ: дуть
по временамъ. Утомилась заверюха, де-де
позіхає. Шевч.
Повіхйтися, хйеться, гл. безл. Зѣваться. Ляжмо спати... вже й мені часто позіхаеться. Г. Барв. 78.
П68ІХН, хів, лс. лін. Зѣвота. Позіхи
напали. Черк. у.
Позіхбдитися, димося, дитеся, гл.
Сойтись. А тим часом позіходилось народу
вже чимало. Кв.
По8Іцунок, нка, лс. Родъ заплаты изъ
куска овчины съ шерстью, прикрѣпляемый
кожевниками въ томъ мѣстѣ, гдѣ на выдѣлываемой овчинѣ находится лысина.
МУЕ. I. 75.
По8’їд&ти, д&го, еш, гл. 1) Съѣсть
(верхній слой, вершокъ у растенія) (во

Поз’їзджатв— Позмінювати.
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множествѣ). Вона в нас як кішка, сме
Позлота, ти, .^ .—Позолота.
танку з глечиків поз'їдає, вершечки поспи
Позлбтець, тця, м. Мишура, сѵсаль*
ває. Харьк. у. Корова вскочила у садок і ное золото. См Позлітка. Вх. Лем. 452.
поз'їдала щепи молоденькі. Харьк. у. 2) Разъ
Позлотйстий, а, ѳ. Золоченый. Із під
я т ь . Кайдани руки-нош поз’їдали. АД. поли позлотистий недолимок виньмає
ЗОЮР. І. 206. Объ одеждѣ: шитый золо*
1. 94
Поз’їзджйти, дж&емо, етѳ, гл. Съѣхатъ, томъ. Слуги в барвах позлотистих хуля•
уѣхать (о многихъ). Були річки —повси ють по ринку К. Досв. 21.
хали, були кращі—поз'гзджали. Чуб. V*. 540.
Позлотйти, лоч^, тйш, гд.=По80ЛОП о з ’ївДЖЙТИСЯ, д ж й е м о с я , е т е с я , гл.
титя. Взіла вона чубок бервінку поЗлотила.
Съѣхатьсл (о многихъ) Та поз’гзджались Ез. V. 96.
та пани та стали сумувати. АД. II. 65.
Позлбтка, ки, ж \= П о зл іт к а 1. ПоПоз’їздж увати, джую. еш, гл. Испор злотку із чистого коміра воздирає. АД.
тить ѣздой. Вже ж твої ворон-коні та 1. 250.
поз'їзджувані. Гол. І 116.
Позл^щ увати, щую, еш, гл. То-же,
Дозл&зити, зимо, зитѳ, гл. І) Слѣзть что и злущити, но во множествѣ.
(о многихъ). Декотрі позлазили вниз. Ле
Позл^щуватися, щуюся, ешся, гл.
виц І. 90. Брати позлазили з дуба. Драг. То-же, что и злущитися, но во многихъ
340. 2) Взлѣзть (о многихъ) Хлогщі по мѣстахъ.
злазили на дерева. Позлазим на дуба та
Позляг&ти, г&емо, етѳ, гл —П олягати.
переночуєм. Драг. 340.
Спать позлегаютъ. Чуб. У 795.
Позл&мувати, мую, еш, гл. Сломать
Позмаг&ти, гйю, еш, гл. Одолѣтк
(во множестнѣ). Якась недобра душа ви (мноліхъ). Сон позмагав усіх.
Дозмагйтися, г&юся, ешся, гл. По
шеньки мені позламувала Богодѵх у
Позлегйти. См. Позлягати.
спорить, поссориться. За що позмагались?—
Позлежуватися, жуємося, етеся, гл. За масляні вишьварки. Ном .V 351В.
Слежаться (о многомъ). У його жуггани
Позмальовувати, вую, еш, гл. То-же,
та позлежувалися. Чуб. V 735.
что и змалювати, но во множествѣ.
Позливйти, вйю, еш, ІЛ. Слить (во
Позманювати, нюю, еш, гл. Сманить
множествѣ). Позливала недоїдки в миску і (многихъ) Опт юродсъка пройда багато
дає мені їсти. Богодух. у
дівчат позманювала, щоб ішли в город.
Позлйгувати, гѵю, еш, гл. То-же, что Кіев. у.
в злигати, но о многихъ.
Позмйхувати, хую, еш, гл Смахнуть,
П о з л и д н і т и , н і ю , еш, гл. Обѣднѣть.
сместь (во множествѣ).
Черном
Позмѳрёжувати, жую, еш, гл. То-же*
Позлизувати, зую, еш, гл. Слизать что и змережити, но во множествѣ.
(во множествѣ) Сонечко позлизує Сни де
Позмерзатися, звемося, етеся, -ІЛ.
з яких горбиків на писку. К в.
Примерзнуть другі, кь другу (во мноПозлйтка, ки, зг.= О ж еледиця. Вх
жествѣ). Чоботи позмерзалися. Промокшая
Лем. 452
кожа сапогъ замерзла.
Позмивбти, ВЙЮ, еш, 'ІЛ. То-же, что
Позліплювати, люю, еш, гл. Слі.иить
и змити, но во множествѣ. Позмивай лави.
(во множествѣ).
Позліплю ватися, люємося, етеся, гл. Харьк. г. Позмивала дітям голови. Бою*
Слепиться, склеиться (во множествѣ). Тісно дух. у.
Позмиватися, вйємося, етеся, гл. То*
посажала паляниці, бач, як позліплювались.
же,
что и змитися, но о многихъ.
Богодух. у.
Дозмикйти,
кйю, еш, гл. Свести судо
Позлітбти, т&емо, етѳ, гл. І) Слетѣть.
рогой
(во
множествѣ)
Позмикало йому і
ій/р» позлітали з сідала. 2) Взлетѣть.
Глянь, півні позлітали аж на хату та й руки й нот.
Позмйлювати, люю, еш, гл. Смылить,
там б'ються.
(во
множествѣ). Усе мило позмилювали.
Позлітатися, тйемося, етеся, гл. Сле
таться (о многихъ). Чорти... позлітались Богодух. у.
Позминйти, нйю, еш, гл. Смять (во
увечері. Мнж. 127.
множествѣ)
Діти... подушки позмітали.
Позлітка, ки, ж 1) Позументъ. Уман.
Чуб.
У.
65.
у. См. Позлотка. 2) Сусальное золото. Грин.
111 507
Позмінювати, нюю, еш, т. Измѣвитъ,
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Позмірговати— Позносити.

Познакбмитися, млюся, мишся, гл.=.
Познайомитися. А знаєш, як я познако•
мився з тим Хоцінеьким? Левиц. І. 145.
Позн&менуватися, нуюся, ешся, гл.
Приложиться (къ священному предмету).
Драг. 237. У Лаврі на мощі познаменуМножеств!).
вався. Ти гир. у.
Позмітувати, тую, еш, гл. 1)=П озміПозн&ти. См Познавати.
тати. Усе позмішувано, ѵозгрібувано. Г.
Позн&тися, нйюся. ешся, іл.—ПІ8НаБарв. 193. 2) Сбросить съ чего (во мно тися.
жеств!). Пішов, томо позмішував з себе,
Познаття, тя, с. Узнаваніе, ѵзнаніе,
іде... обідраний. Гн. І. 52.
распознавапір. Вх. Уг. 260.
Позмішувати, шую, еш, м. См!шать
Позяахбдити, джу, диш, іл. Найти
(во множеств!).
(во множеств!). Прадід усе те познаходив.
Позмовкати, кйемо, ете, гл. Смолк Мнж. 133.
нуть (о многихъ). Позмовкали пісні на се
Познахбдитися, димося, дитеся, и .
лі. Г. Барв. 122. Голоси.. позмовкали. Г. Найтись (во множеств!). Усе познаходилося,
Барв. 308.
що в їх покрадено. Черниг. у.
Позмовлйти, лйю, еш, гл. Сговорить
Повначйти, чбю, еш, сов. в. повначй(многихъ).
Позмок&ти, Е&емо, етѳ, гл. Измокнуть ти, ч^, чиш, гл. Обозначать, обозначить;
намічать, намітить. Маркев. \ 2 \. Цибуль
(о многихъ). Ну, вже ж і позмокали ми
кою
позначила, петрушкою притрусила.
сьогодні, і рубця сухого нема. Богодух. у.
Чуб. У. 796.
Позмордбвувати, вую, еш, гл. Изму
Позначатися, ч&юся, ешся, сов. в.
чить, изнурить (многихъ).
позначйтися, ч ^ся, чишся, гл. 1) Обо
Поэморожувати, жую, еш, гл. Замо значаться, обозначиться. 2)^ Сдѣлаться,
розить (многихъ). Ця зіма багато людей стать замітнымъ. Левиц. ПИО. 1. 482.
позморожіувала.
І не позначилось ні трохи, а скілько уже
Позмбрщувати, щую, еш, гл. Помор брали. Иногда прямо въ значеній: умень
щить (во множеств!).
шиться на видъ. Наче і їмо не сито, а
Позморщуватися, щуемося. етеся, гл. сала в боднг дуже позначилось.
Сморщиться (о многихъ).
Позневаж&ти, жйю, еш, гл. То-же,
Позмбтувати, тую, еш, іл. Смотать
что и зневйжити, но многихъ.
(во множеств!).
Позневблювати, люю, еш, іл. То-же,
Позмочувати, чую, еш, гл. Измочить,
что
и зневблити, но многихъ.
смочить (во множеств!).
Познищувати,
щую, еш, гл. Уничто
Позмурбвувати, вую, еш, гл. Сд!лать
жить
(во
множестві).
Изъ камня, кирпича (во множеств!).
Познйщ уватися, щуемося, етеся, гл.
Пбзна, ни, 5с.=П Ікода 1. Глядіт,
Уничтожиться
(во множеств!).
щоб кінь позни не наробив. Вх. Зн. 51.
Познавйтн, наю, ёш, сов. в. позн&ти,
По8нівечувати, чую, еш, гл. То-же,
Зн&ю, еш, іл.—Пізнавати, пізнати. ЗОЮР. что и знівечити, но многихъ, или многое.
І. 210. Вийди, мати, з хати познавати Желех.
дитяти. Мет. 171.
Познім&ти, и&ю, еш, гл. Снять (во
Познайомити, млю. миш, гл. Позна множеств!). Познімали страву і поста
вили оріхи на стіл. Кв. Познімай сорочки
комить.
Познайбмитися, млюся, мишся, гл. з т и н у — вже посохли. Харьк. От ми й
Познакомиться.
стали коло шляху і шапки познімали.
Позн&ка, кн, ж. Мітка, зиакъ, при- ЗОЮР. I. 253.
МІта. Хиба під вечір або дуже зраня мож
Познобйти, блю, биш, гл. Поморозить.
на здогадатись, що там села, бо дим зні Картопль познобило. Лебед. у.
меться. а друкп познаки нема, —сказано,
Познбсити, шу, сиш, гл. То-же, что
в яру. Св. Л. 72. Познаки нема НВо и знестй, но во множеств!. Вода... позно
лын. у.
сила млини. Левиц. I. 127. Позносивши
Познакбмити, млю. миш. \л = По мішки в комору. . посідали. Кв. Позносили
знайомити.
ото вони з воза свої клунки. Драг 174.
(во множеств!). За нових панів усе не так
ш ало, як за старих було, усе позмінювали.
Харьк. у.
Дозмірювати, рюю, еш, ьл. Измірить
(во множеств!).
Позмітйти, тйю, еш, гл. Сместь (во

11озносювати— Позрлжати.
По8нбсювати, сюю, еш, гл.=П08Н0снти. Позносювали (снопи). Грин. І. 111.
Дознущ&тися, щ&юся, ешся, гл. Поиз-

дѣваться.
Дбзбв, зву и позбву, м. Искъ, тяжба.
Не знайді/ на свічну, а на позов— як біс
дасть. Ном. Л? 7374. Я просив його, щоб
$ез позову зняв комору з моєї землі, так
він не слуха. Новом> у.—дати, заложйти.
Возбудить процессъ. Пан возний позов
дасть. Котл. Ен. IV’. 48.
Дозодяг&ти, г&ю, еш, іл. Одѣть (мно
гихъ). Він за свої грогиі усіх дітей її по
зодягав. Васильк. у.
Позолйти, лю, лиш, гл. Побучить.
Позич мені попілу, а то в мене не стане
сорочки позолить. Харьк.
Позолота, тя, ж. Позолота. Твоя юлова не до позолоти. Чуб. І. 242. Позо
лота була вся витерта. Левиц. І. 293.
Позолотити. См. Позолочувати.
Позолотіти, тію, еш, гл. Сдѣлаться
похожимъ на золото, пріобрѣсть цвѣтъ
золота, ножелтѣть. Каменец, у. Колос по
золотів. Г. Барв 147.
Позолбтка, ки, ж. Сусальное золото.
Гол. Од. 60.
Позолочувати, чую, еш, сов. в. пово■лотйти, лоч^, тиш, гл. Золотить, позоло
тить. Що в голуба та сизая голова, а в
голубки позолочгувина. Мет. 26. Голубонько
мій, коли б же ти жив, я б твої крила
позолотила. Чуб. V*. 246.
Позомлів&ти, вйємо, ете, гл. То-же,
что и зомліти, но о многихъ.
Позорувати, рую, еш, гл. Обращать
вниманіе. См. Позір. Вх. Лем. 452.
Позорювати, рюю, еш, гл. Вспахать
(во множествѣ).
Позорйти, рйю, еш, гл. 0 Ой всі поля са
марськії позоряли, тільки вони не зоряли,
гцо в річки Самарки, а в кринички Сам
танки, де три терни дрібненьких, де два
байраки зелененьких. Мет. 437.
Позоставатися, таємбея, етбея, гл.
Остаться (о многихъ). Не стало вже ста
вать і сала, а тільки самі грпіті позоста
вались. ЗОЮР. I. 290. От і а діти, гцо
позоставались живі... чогось вже мізерні
ють. Левиц. І. 139.
Позост&ти, т&ну, неш, іл. Остаться.
Нема милою, позостала тут. Гол. І. 370.
Прзост&тися, т&ну ся, шея, гл. Остать
с я Умер, умер пан полковник і грізная мова,
позостались кінь вороний і ясная зброя. Чуб.
V. 317.
9

9
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Позострів&ти, в&ю, еш, іл. Встрѣтить
(многихъ и не разомъ).
Позостріч&ти, Ч&Ю, еш, ІЛ .= П 0 8 0 С Т р І*
вати.
Позотлів&ти, в&емо, етѳ, гл. Истлѣть
(о многихъ).
Позохбчуватися, чуємося, етеся, гл.
Проявить охоту, желаніе, согласиться чтолибо сдѣлать (о многихъ).
Дозр&джувати, джую, еш, гл Измѣнить (о многихъ, миогомъ).
Позр&лювати, люю, еш, гл. То-же,
что и зралити, но во многихъ мѣстахъ.
Позрахбвувати, вую, еш, гл. Счесть
(во множествѣ).
Позрив&ти, в&ю, еш, гл. Сорвать (во
множествѣ). Почала вона рвати на собі
гусе, що було, та подавати йому. Позри
вала й те усе. Чуб. II. 413.
Позрин&ти, н&емо, етѳ, гл. Выныр
нуть, всплыть иа поверхность (во множествѣ). Помочила коноплі та мабуть по
гано придавила, а вони й позринали.
Харьк. У;
Позрівнювати, нюю, еш, гл. Сравнять
(во мпожествѣ).
Позрізувати, зую, еш, гл. Срѣзать
(во множествѣ). Баба маківки позрізувала.
' Грин. II. 86.
Позрік&тися, к&юся, ешся, гл Отка
заться (отъ многаго, о многихъ).
Позріти, рю, риш, гл. Посмотрѣть,
взглянѵчь. Гіозри, влена, на он ту юру.
Гол. IV. 523.
Позрбджувати, джую, еш, м. Родить
(многихъ).
Позрост&ти, т&емо, етѳ, гл. Вырасти
(о многихъ;.
Позрост&тися, т&емося, етеся, ІЛ.
Срастись (во множествѣ). Кущі глоду, тер
ну і шиггшини гпозростшись ніби. Стор.
М. Пр. 110, 111.
Позрошувати, шую, еш, гл. Оросить
(во множествѣ).
Позрощувати, щую, еш, гл. Вырас
тить (многихъ).
Позрубувати, бую, еш, гл. Срубить
(во множестнѣ). Де яка деревина була,—
все позрубував. Пирят. у.
Позруйновувати, вую, еш, гл. Разо
рить, разрешить, развалить (во множествѣ).
Дозрушувати, шую, еш, и . То-же,
что и зрушити, но о многомъ.
Позряж&ти, жйю, еш, гл. То-же, что
и зряжати, но во множествѣ. Позряжає своїх
дочок та й не надгшіться на їх. Борз. у.
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Позсаджувати, джую, еш, гл. То-же,
что и зсадити, но во множествѣ. Узяв
та й позсаджував дітей на віз. О. 1861.
У. 71.
Позсбпувати, пую, еш, и . Срубить
лшогія растенів при полотьѣ.
Позсилбти, лаю, еш, гл. То-же, что
и зіслати, но о многихъ.
Позсипати, пбю, еш, гл. Ссыпать (во
множествѣ). Б мішечки позсипай (горох).
Г.-Арт. (О. 1861. III. 93).
Позсихбти, хбю, еш, гл. Изсохнуть
(во множ.). Були річки,—позсихали. Чуб.
У. 539.
Позсихбтися, хбемося, етеся, гл. Ссох
нуться (во множествѣ). Не єретичі його й
постоли! як же позсихались!... Насилу на
цупив О. 1862. II. 26.
, Позсідбти, дбю, еш, гл. То-же, что и
зсісти, но о многихъ.
Позсідбтися, дбемося, етѳся, гл. Скис
нуть, створожиться (во множествѣ).
Позсікбти, кбю, еш, гл. Срубитъ (во
множествѣ). Велика була буря... Дощ ко
миші позсікав, як шаблею. МВ. І. 141.
Позскбкувати, куємо, ете, гл. То-же,
что и зскочити, но о многихъ. Ііозскакували як опечені. Харьк. у.
Позсбвувати, вую, еш, гл. Сдвинуть
(во множеетвѣ). Спершу густо, мов їх
(хауи) одну до другої хто позсовував, щоб
було затишніше й тепліше, а далі рідче.
Мир. Пов. II. 83.
Позсбвуватися, вуемося, етеся, гл.
Сдвинуться (о многихъ).
Позстбрюватися, рюемося, етеся, гл.
Состариться (о многих ь).
Позсукувати, кую, еш, гл. Ссучить
(во множествѣ)
Позубити, блю, биш, гл. І ) Зазубрить;
сдѣлать зазубрины. Нозубили мені сокиру.
Ой десь мене Господь Бої не простив, що
л у неділю серпи позубив. АД І. 81. 2) Сдѣлать зубцы. Позубила комір і чохлу.
Позубитися, блюся, бишся, гл. Иззуб
риться. Шабля позубилась. ЗОЮР. І 96.
Позубцювбти, цюю, еш, гл.— Позу
бити 2. Оце вже тобі сорочку попрутикувала і позубцювала в поділках. Кіев. у
Д оважувати, жую, еш, гл. Съузить
(во множествѣ).
Позурбчувати, чую, еш, гл. Сглазить
(многихъ). Дітей мені позурочувала. Бо
годух. у.
Позустрівбти, вбю, еш, іл.=Ловострівати.

Позустрічбти, чбю, еш, «л-я=Дозострі чати.
Позціплювати, люю, еш, гл.— зуби,
руки. Стиснуть, сжать (во нішжествѣ).
Позціплювали зуби та й лежать як неживі.
Позчіплювати, люю, еш, гл. Сцѣпить
одно съ другимъ (во множествѣ).
П озчіплю ватися, люемося, етеся, гл.
Сцѣпиться другъ съ другомъ, переплестися
другъ съ другомъ. Верби понагинались над
водою, позчіплювались зеленими верхами.
Левиц. I. 62.
Позшивбти, вбю, еш, гл. Сшить (во
множествѣ). Вони (Адам і Ева) позшивали
листи з липи, позакривались. Чуб. І. 146.
Поз’йзувати, ся, зуюся, ся, єш, ся,
*л.=П озв’язувати, ся.
Поинбкшати, шаю, еш, гл. Измѣииться. Садок сей у вас зараз поинакшав би.
Поізббвити, влю, виш, гл.=П озба
вити А ти мене поізбавив любого спокою.
Гол. І. 323.
Пбїд, ду, м. Съѣденіе. Поїдом їсти
Заѣдать. В поїд. Сколько можно съѣсть.
На луках паші не в поїд. Лебед. у
Поїдбйло, ла, иг. Обжора.
Поїдбти, дбю, еш, сов. в. поїсти, їм,
їси, и . Поѣдать, поѣсть, съѣдать, съѣсть;
пожирать; уничтожать, уничтожить. Йога
врожай голодний поїдає. К. Іов. 11. Каже
(вовк): „Отепер я васпогми. Рудч. Ск. І. 7.
З ілля сухе огонь погда. Полт. г.
П о їд й н о е ,
нку, м. = Поєдинок 1
А звечора уночі сходилися багачі, стали раду
радити, кого в некрути взяти: поїдинки не
брати, будем лани орати; чинчовою не бра
т и, бгудем лани сівати. Чуб. У. 981.
Поїдка, ки, ж. Количество, необхо
димое на разъ для ѣды. У нас хліба ще
на одну поїдку буде Волч. у.
Поїднбння, н я, с., и п р.= П оеднанв я и пр.
Пбїзд, ду, м. Свадебный поѣздъ, сва
дебная процессія. ХС. VII. 428, 429. Грин.
III 438. Хотя бы даже женихъ и шелъ
со своей свитой, все же эта процессія на
зывается поїзд. МУЕ. I. 125. (Полт. г.).
Молодий збірає поїзд і їде до молодої.
Грин. III. 430. Ум. Пбїздонько.
Поїздбвий, а, ѳ. Относящійся къ сва
дебному поѣзду. Пісні поїздові співаютьдружки і свашки. Грин. III. 479.
Пбїздонько, ка, м . Ум. отъ поїзд.
Поїзжбнин, на, м. Участвующей въ свадебномъ поѣздѣ, въ свад. процессіи. МУЕ.
III. 92. Як стануть поїзжане уже в мо-
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лодої на дворі, то дружки... співають їм. Раз мені покажете, паніматко, а другий
О. 1862. IV. 27. Л зза гори поїзжане на і сама знатиму. Рудч. Ск. II. 56. Не плач%
шлях виїзжають. Шевч. 455.
Катерино, не показуй людям сльози. Шевч.
П оїижйти, жйю, еш, гл. Ѣздить, разъ 2) безл. Показує. Кажется. З обличчя більш
езжать. Дев'ятеро коней водить, на деся двадцяти літ їй не показувало. Св. Л. 65.
тім поїзжає. Грин. III. 591. Наш папо
Показуватися, зуюся, ешся, сов. в.
чок молоденький на конику погзжае, до показйтися, ж уся, жешся, гл. 1) Пока
двору женчиків займає. Чуб. III. 239.
зываться, показаться, появляться, появить
Поїсти. См. Поїдати.
ся. Вона його як хвицне! так, гцо йому і
Поїстися, їмся, їсйся, гл. Погрызться. свічки у очах показались. Рудч. Ск. І. 7.
Свої собаки поїлися. Ном. Л* 9448.
Бач, мабуть злякався, гцо не показався.
Шевч.
290. 2) Казаться, показаться. Драг.
Поїхати, їду, дѳш, гл. Поѣхатъ. Сід
лай, козаче, коня вороною, та поїдем він 43 Дивись, котора гуска тобі показується
чатися до попа чужого. Чуб. V. 137. красна, ту й лови. Грип. І. 46.
Покйзчик, ка, м. Указатель. Ном. Од.
Поїдьмо, кажу, дідусю, в ліс да нарубаєм
вид.
II. Показчик до приказок. Ном.
дров. ЗОЮР. І. 229.
ПокалавУрити, рю, риш, гл. Покара
Пдйда, ди, ж— Побігайка. А , а, гой
улить.
да/ чужа мати пойда, а нагиая пані, хо
П окаламутити, чу, тиш, гл. Пому
дить у окупані. Макс. (1849). 105.
Пойменувати, н^ю, еш, гл. Поимено тить.
Покалатйти, тйю, еш, гл. Позвонить;
вать. Росказав, де йою хата стоїть, пой
постучать
въ колотушку. Покалатай тро
менував сусід своїх. МВ. (О. 1862. І. 77).
х
и
,
а
я
піду
н хату погріюся. Черниг. у.
Л ойнйтя, йму, меш, г.г.—Поняти.
Грив. III. 534.
П окалічити, чу, чиш, гл. Искалѣчить
Покавкати, каю, еш, гл. Покричать (многихъ). К. ЧР. 358. А він в кущах
(о воронѣ;.
ноги покалічив. Рудч. Ск. II. 160.
Покадити, джу, диш, гл. Покадить.
П окалйти, ляю , еш, и . Запачкать.
Я тютюном покадиш, а редькою споми На нгч треба хату мести: як прийде М а
нала. Чуб. V. 562.
ти Божа з анюлами, то шоб ніг не по
Покйз, ву, м. 1) Указаніе. Добре за каляла. ХС. VII. 418. Ой устели, молода
ходились по німецькому показу. Шевч. дівчино, рушничками двір, щоб не покаляв
2) Показъ. В зят та положила на блюдо червших чобіток, золотих підків. Чуб. V.
троє кошенят та й унесла на показ. 397.
Рудч. Ск. II. 91
П окалйтися, лйю ся, ешся, гл. Испач
Показання, ня, с.—Повазанщ ина 1.
каться, запачкаться.
*
Г
Покамѳніти, покам’ян іти , ніемо, етѳ,
Показ&нщина, ни, ж. 1) Плата отъ
винокуреннаго котла. 2) Особиичество, гл. Окаменѣть (о многихъ). Він за двері
•отдѣленіе себя отъ общества. Пон. 68.
та Онилку й веде за руку. М и й покаПоказйти, ся. См. Показувати, ся.
меніли. Г. Барв. 210. Вони обидві й поЛоказйти, каж у, зиш, гл. Испортить. кам'яніли. Мнж. 134.
Дощ показать дорогу. Шух. I. 81. Чарів
Покаменувйти, ную, еш, гл. Побить
ниця таки показит маржину. Ез. V. 61. камнями. Народ покаменує нас. Ев. Л.
Показйтися, зимося, зитѳся, гл. Взбе XX. 6.
ситься (о многихъ).
Поканючити, чу, чиш, іл. Поклян
Показнйй, й, 6. Видный, представи чить. Ти думаєш, що як^овшс поканючиш,
тельный. Таке не показне: ні з очей, ні так і дам. Богодух. у.
з плечей. Ком. П. 148. Одначе він з себе
Покйпати, паю, еш, и . Покапать; за
дуже показний, здоровий. Левиц. Пов. 38. капать. Як роса та до схід сонця, покапали
Показність, ности, ж. Видъ, краси сльози. Шевч. 74.
вая наружность.
ПокаплУнити, ню, ниш, гл. Выхолос
П оказувати, зую, еш, и . 1) Показы тить (многихъ).
вать, показать, указывать, указать, Сидимо
Покйпостити, пощу, стиш, гл. Изга
в садку, він мені показує: „ Дивись, яка дить (во множествѣ).
вода чиста0,. МВ. II. 26. Ой там дівчина
Покапотіти, почУ, тйш, гл. Закапать.
жито жат, дороженьку показат. Чуб. V.
Покарйння, н я, с. Наказаніе, казнь.
373. А чому ж не зумію?— каже дівчина.—
Покарйти, рйю, еш, и . Наказать. Бог
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все бачить, а вже %нізом покаро а на тім
світі. Ном. Л* 52.
Покарбув&ти, б^ю, еш, гл. Изрізать
нарізами; украсить вырізднной орнаменти
ровкой. Сволок гарний, дубовий, штучно
покарбований. К. ЧР. 37.
ПокарбулДти, лйю, еш, гл. Бросить
палку такъ, чтобы она пошла колесомъ,
ударяясь о землю то однимъ, то другимъ
концемъ (въ игр! въ плаз). Желех.
Докарбутйти, буч^, тйш, гл =П окарбуляти . КоІЪ. I. 196.
Покарлючити, чу, чиш, гл. Согпуть,
искривить. Чою ие тут дерева такі по*
карлючені? Харьк. у.
Покарт&ти, тйю, еш, гл. Побранить.
Словами покартай його, а не бий. Ном.
№ 3872.
ПокасувАти, с^ю, еш, гл. Упразднить
(во множествѣ).
ПокатАти, тАю, еш, %л. I) Покатать,
повозить. 2) Быстро поѣхать. О. Гсрвасій
покатав льодом, тілъкгі паламар поньокуе.
Св. Л. 95.
ПокатАтися, тбюся, ешся, гл. Пока
таться. Он», покаталися— присели додому
того коня. Рудч. Ск. I. 164.
ПокатувАти, т^ю, еш, гл. Подвергнуть
истязашю, помучить Ой, ой він мене...
покатує. Чуб. V. 017.
П окатулятися. ляю ся, ешся, гл. По
катиться. Вх. У г. 200.
П окахикати, каю. еш, ?.«. Покашлять
Покац^бнѵти, немо, нетѳ, гл. Окоче*
яѣть (о многих ь). ІІу мороз! поки доїдемо,
то й покацубнемо.
ПокачАти, чАю, еш, гл. 1) Покатать.
Г лянь , як кішка: покачає лапкою клубок
та й кине, а тоді знов. 2) Покатать
(бѣлье). Покачай сорочки. 3) Раскатать
тѣсто. Покачай коржі. 4) Повалять. Со
бака неззість, не покачавши. Поел. 5) О 61шеной собакѣ: свалить и покусать (собаку).
Як собаку покачає дурна собака, то та
собака покусана біжить сама такого зіл
ля шукати од сказу. Грин. И. 20.
ПокачАтися, чАюся, ешся, гл. 1) По
кататься, поваляться. Кінь покачався на
траві. 2) Побіжать. Текля... покачалась
до його, крикучи: „Татко! тат-ко!и Св.
Л. 10.
ПокАшляти, ляю, еш, гл. Покашлять.
Покашляв днів зо два, а оце вже й годі.
Черниг. у.
Д окайння, н я, с. Покаяніе. Єдного
скарання десятьом покаяння. Ном. № 3907.

ПокАятися, кАюся, ешся. гл. Пока
яться. Покаявся злодій у ягодах. Ном.
№ 2250.
Поквап, пу, .ч. Ііоспішность. Желех.
Поквапитися, плюся, пишся. гл.
1) Иоспѣшить, поторопиться. 2) Польстить
ся. Але не башто значних панів поквапи
лось до псі в гості. Левиц. І. 491.
ПоквАпний, а, е. Поспішний.
Поквапність, ности, де'.=Поквап.
НоквАппе, нар. Поспішно.
їїоквАсити, шу, сиш, гл. Поквасить.
Поквасніти, нію, еш, гл. Скиснуть.
ПоквАснути, ну, неш, о .= П о к в а с ніти.
П оквилити, лю, лиш, гл. 1) Попла
кать. 2) Покричать (о нѣкоторыхъ звѣряхъ и нтицахъ).
П оквікати, каю, еш, гл. Повизжать
(о свиньѣ).
Поквільно, нар. 1)=П окволом 2) Сво
бодно, льготно. Не знаю, як у вас, каже,
а в нас дак і геть то стало поквільно
панським. О. 1862. VI. 58
ПоквітчАти, чАю, еш, гл. Украсить
цвітами.
Поквбкати, каю, еш, гл. = Поквок
тати.
ПоквоктАти, кч^, чѳш, гл. Поклох
тать (о насідкі); поквакать глухо (о лягушкі)
Покволом, нар. Медлено. Спускався
він із скель покволом. Мкр. Г. 14. Іде собі
покволом. МВ. І. 4 і.
П окепкувати, к^ю , еш, гл. Посмі
яться надъ кімъ. Дай, Боже, щоб т йогадались брат з брата в чім покепкувать.
Котл. Кн. III. 65.
ПокѳрувАти, р^ю, еш, гл. Поуправ
лять.
Пбки, нар. Пока, докамість. Поки діда,
погпи й хліба. Лебед. у. Поти пряла, по
ки й задрімала. Рудч. Ск. II. 14. Поки-м
тебе не любила, була-м як голубка. Чуб.
V. 13. 0-пбки. Вотъ до какихъ поръ. Ме
ні в ставку о-поки. Зміев. у. Поки світа,
пбки сонця. Во вікъ, никогда. Поки світа,
поки сонця не прилетимо. Мил. 136.
ПокивАння, ня, с. Кпвазіе. Зробив
притчу з нас в язиціх, покивання глави
в людях. К. Псал. 106.
ПокивАти, вАю, еш, гл. Покивать.
Назад подивилась, покивала головою та іі
заю.юсила. Шевч. 74.
ПокидАти, дАю, еш, сов. в. покйнути,
ну, неш, гл. Покидать, покинуть, остав

Покидати— Покірність.
лять, оставить, бросить. Ой голубочок гуде,
а голубка буркоче, що голуб голубку поки
дати хоче. Мет. 78. Як дівчині щ журигпься,— козак покидає. Мет. 79. Покинь дарем
ну думку думати, покинь нещире мене ко
хати. Чуб. У. 386. Коли покидаєш, по
кинь хліба їсти, а щоб тобі було тяжко
сісти. Чуб. У. 194. Чи подобенство, мій
брате, щоб я своє добро турецьке на шля
ху покидав? ЗОЮР. І. 33
Покйдати, даю, еш, гл. Бросить, оста
вить (во множествѣ). Нащо ж ти діточ
ки покидали? Мил. 221. В руйновищі, що
люде по'дбігали, покидали мов кучуруїи
цегли. К. Іов. 34. Чуби покйдати. Первона
чально: остричься (о многихъ), а затѣмъ:
быть взяты мъ въ солдаты, такъ какъ при
этомъ взятыхъ стригутъ. Г. Барв. 15.
Покидатися, даюся, ешся, гл. При
ѣдѣ закапать одежду. Вх. У г. 260.
Покйдищѳ, ща, с.= П о еи д ьк о по
кидька. Чия вона?—Ет, чия там.—покидище. Козел, у. Слов. Д Эварн.
Пбкидь, ді, ас.-=Докидька К. (Ха
та, 2 ).
Покйдька, ки, ж. I) Негодный предметъ. К. (Хата, ХУІ). 2) Заброшенное су
щество женскаго рода. Я така вбога і без
таланна дівчина, покидька, чужий попи
хач. Г. Барв. 381.
Покйдьків, кова, вѳ. Относящійся къ
негодному предмету, сѵществу. Покйдьків
брат. Негодный предыетъ. Лебед. у.
Покйдько, ка. м. Заброшенное суще
ство мужескаго рода. Ні батька, ні ма
тері,— покйдько. Козел, у. Слов. Д. Эварн.
Покидьок. дька, л* = Покидька. Грин.
I. 238.
П окйнути. См. Покидати.
П окйнутися, нуся, нѳшся, гл. От
стать (отъ стада), идя за кѣмъ ненамѣренна остаться. О, я тебе не покинуся.
Вражий баран і не покинеться. Литин. у.
Покипіти, плю, пйш, гл. 1) Покипѣть
нѣкоторое время. Хаа гце трохи гюкипитъ
борщ. Васпльк. у 2) Свариться (во множествѣ). Чаєнята покипіли в каші Рудч.
Чп. 90. 2) О хлѣбахъ на корню: засох
нуть отъ сильной жары. Вівси ток г по
кипіли. Зміев. у.
П окицйння, ня, с. Въ игрѣ въ жмур
ки: нрикосновеніе къ играющему. См. Покицяти. О. 1861. XI. Св. 38.
Покицйти, цйю, еш, гл.—кого. Въ
-грѣ въ жмурки: дотронуться до кого-либо
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изъ играющихъ, который послѣ этого начинаетъ жмурить. О. 1861. XI. Св. 37, 38.
Пбкій, кбю, м. Покой, миръ. Д іти
покій, дати чйстий покій. Оставить ‘ въ по*
коѣ. Дай їй покій! Чуб. V. 273. Та дай
мені чистий покій... Я не маю коли і в
голову поѵлкрябатисъ. Св. Л. 202.
Покій, кбю, м.
Комната. Прошу,
серце, до покою, поговоримо з тобою. Нп,
Та привели Бондарівну в покої високі. Грин,
III. 6 1 4 . А пани все по покоях ходять.

МВ. (О. 1862. III. 5 4 ). Ум. Покіік, покій,
чик. За тим покойом є покійчик. Драг. 307.
Покійний, а, ѳ. Покойный, умершій.
Загубила материну хустку, що гце од її
покійної^ матері. Кв.
П окійник, ка, лс.=Нѳбіжчик. Там
дзвонять по душі, там голосять по покій
нику. Кв. Ум. Покійничок.
П окійниця, ці, з/е.=Н ѳбіжчиця. Я
згадалії покійницю няньку. ШеЬч, 314. Ум,
Покійничка. Г. Барв. 424.
Покійничок, чка, м. Ум. отъ по
кій ни к.
П окійчик, ка, лі. Ум. отъ I I . Покій.
Пбкіль, нар.— Поки. Ой спи, дитя,
до обгда, покіль мати з міста прийде.
Мет. 1.
П окільчитися, чуся. чишся, гл. Пус
тить ростки (о зернѣ;. Черк. V.
Покінч&тн, ч&ю, еш, гл. Окончить (во
множествѣ)
Покінчити, ч ^, чйш, гл. Окончить,
закончить.
П окірливий, а. ѳ. Смирный, кроткій.
Покірлива дитина. Душі покірливі. К,
Досв. 117
Покірливість, вости, ж. Смиреніе,
кротость Може ласкавостю своєю та по*
кірлгівостю втихомирю їі. МВ. І. 28.
Покірливо, нар. Покорно, смиренно,
со смиреніемъ. Сповідаюсь вам щиро та
покірливо. К. ЦН. 220.
Покірне, кар.=П окірно Покірне одна*
зали вони. Оп 75.
Покірний, а, ѳ. Покорный, кроткій,
смирный. Покірної голови меч не иметь,
Ном. № 3305. Покірнеє та дитятко та
Мар'ечка. Мет. 175. Ум. Покірнёнький.
П окірник ка, м. Покорный кому чоловѣкъ. Рятуй душу мою, Спасе: я по
кірник твій прихильний. К. Псал. 198.
П окірняця, ці, ж. Покорная кому
женщина.
Покірність, ности, ж. Покорность;
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Покірно—Поклін.

кротость. Покірності твоя жнзні і здо
ров'я мені придасть. Котл. НП. 376.
Покірно, нар. Покорно, кротко. Ум.
Локірнёнько.
Покіс, кбсу, м. Покосъ. Косарики ко
сять, а вдівочка похожає, дрібними сльоза
ми покоси поливає. Мет. 315.
Покіст, кбсту, м. Лакъ; лакированная
поверхность. Таке гладеньке, як покіст.
НВолын. у.
Покість, кости, ж. ? Клала бась мости
з червоной покости. Гол. II. 107. Мостила
мости жовтими покости. Гол. ІУ. 409.
Покіт, кбту, лс. 1) Скать. Гори кру
тоярі з зеленими покотами. К. ЧР. 62.
2) В покіт=Покотом.
Покл&д, ду, ле. 1) Яйцо (натуральное
или изъ мѣлу), которое кладуть въ какомънибудь мѣстѣ, чтобы курица неслась въ
томъ мѣстѣ. Сяде курка й без покладу.
2) Пометь.
Поклад&ти, дйю, еш. сов. в. покл&сти,
к л ад ^ , дбш, и . 1) Класть, полагать, по
ложить, сложить. Буду в землі козацькій
голову християнську покладати. АД. І.
212. Поклони покладати. Г. Барв. 106.
Мимо церкви святої прогжжали... на себе
хреста не покладали. АД. І. 193. 2) На
лагать, наложить. По двоє кайданів на ноги
покладено. АД. 1. 90. 3) Раскладывать,
разложить (человѣка для порки). Як не
вийду на панщину, покладают зараз: а
Сикора покладає, Вергонець, тримає, а вокомон із паличков коло задку грає. Гол. III.
478. 4)=Паренити. Вх. Зн. 46. 5) Строить,
Построить. Поклали новий шнастирь. Волын. г. Двори собі поклав на боці від своєї
мами. Гн. І. 153. 6)—гнів на кбпк Сер
диться, гнѣваться. Па свого старшого бра
та великий гнів покладав. АД. І. 187. 7)—
надії. Возлагать надежды, надѣяться. Па
його єдиного покладаю мої надії. Стор.
МІІр. 93. 8) - гріх на кбго. Взводить на
кого грѣхъ. Які ж ти гріхи на себе по
кладаєш? АД. І. 188. Я ні на кого не по
кладаю гріха, як на Петра. 9) V в голову
сьогб не покладай. И не думай этого.
10) Покладйючи робити. Не спѣша и съ
толкомъ дѣлать. Лубен, у. (Леонтовичъ).
Покладйтися, дйюся, ешся, гл. Укла
дываться, уложиться, быть положепнымъ.
ТаМ . і попрядеться, і потнеться, і в скри
ню покладеться. Рудч. Ск. II. 51. 2) Ло
житься, лечь 3) Условиться, согласиться.
Вх. Уг. 260.

Пбкладѳнь, дня, %ж.= Поклад 1. / / о
кладень під куркою ви зоставили? Борз. у.
Ш кладки, ків, лс. Куриныя яйца.
Шух. І. 106, 238. Годуют курочки, та
ких наскладали покладків. Гн. II. 205.
Покладлйвнй, а, ѳ. Покладлнвый,
ласковый. Мирг. у. Ум. Покладливёнький.
Г. Барв. 446.
Покл&дняй, а, ѳ. Запасной. Поклад
ний гріш. Подольск, г. Покладні гроші.
Шух. І. 51.
П окланятися, няюся, ешся, гл. По
кланяться.
П окланйтися, нйюся, ешся, гл =
П оклонятися. Брат сестрі покланяється.
Чуб. У. 547.
Покд&сти, ся. См. Покладати, ся.
Поклйцати, цаю, еш, и . Пощелкать
зубами.
Поклѳкотйти, коч^, чеш, гл. Покло
котать.
Поклекотіти, коч^, тйш, сл.=Поклѳкотати.
Поклѳпйти, п&ю, еш, гл. Отбить (косу).
По обіді оддихали, потім коси поклепали.
Мет. 314.
П бкляк, ку, лі. Зовъ, кличъ; воззваніе. К. ХП. 14. Мертве нехотя устає на
чарівницький поклик з домовини. К. ЧР.
217.
П оклйкати, чу, чеш, гл. Позвать.
Ото він пішов покликал людей і посходились. Рудч. Ск. І. 92.
Покликйти, кйю, еш, гл. Восклицать,
громкимъ голосомъ обращаться къ кому;
взывать къ кому, отзываться къ кому. Па
слугу свою добре кликав-покликав; „Ей,
слуго ти мій, повірений Хмельницького*.
АД. І. 4. Па турків яничар, на бідних
невольників покликає. АД. І. 209. ї х стали
люде знати, добрим словом покликати.
ЗОЮР. І. 24.
П оклйкнути, ну, неш, гл. 1) Крик
нуть Покликне він на Івана Луговського,
писаря військовою. Дума. 2) Воззвать, клик
нуть кличъ. Ой на славній Україні клик
не, покликне Филоненко, корсунський пол
ковник, на долину Черкень гуляти. Лу
каш. 36.
П оклйкувати, кую , еш, іл.=Л окЛ икати Голосно ми на свою браттю хуто
рян покликаємо. К. (О. 1861. II. 229).
Поклинцювати, цюю, еш, гл. Набить
стѣну клинышками для обмазки глиной.
П оклін, лбну, лс. Поклонъ. Десь мій
милий чорнобривий через людей поклоняєть

Иокліть—ІІоколещина.
ся... А гцо ж мені по поклону, коли йою
самого нема. Чуб. V. 202. Поклони бити,
класти, покладати, давати, віддати. Оддайте поклони мамі й жінці. АД. II. 80.
Также подарокъ при передаваем ом ь поклонѣ: А він її поклін дає— коня вороною,
вона йому поклін дає —хусточку шовкову.
Чуб. V. 324. Ум. Поклінчик, поклбночок.
П озліть, ти, ж. 1) Часть колодезнаго
сруба ниже уровня земли. Уман. ѵ. 2) Ра
ма бороны. Желех.
Поклбнець, нця, лг.=П оклін. Сиріт
ка кинулась до ніг, поклонці тричі поло
жила. Мкр. Г. Зо.
Поклонйти, ся. См. Поклоняти, ся.
Поклбночок. чку, м. Ум. отъ поклін.
Поклонйти, нйю, еш, сов. в. покло
нйти, ню, ниш, м. 1) Наклонять, накло
нить. 2) Кланяться, поклониться, посылать
поклонъ. То не сина югуля закувала, як
сестра до брата з чужої сторони пок го
няла. Мет. 350.
Поклонйтися, нйюся, ешся, сов в.
поклонйтися, нюся, плшся, іл. 1) Кла
няться, ноклониться. Батькові й ненці по
клоняйся. Чуб. V. 370. Также: передать
поклонъ. Поклоняється бідний невольник
із землі турецької, із віри йрсурманської,
у города християнські до отця, до матусі
...поклоняєткя голубоньком сивеньким. АД.
І. 93. Коти до дюки ворлами та покло
нився. Мст. 82 2) Поклонився пані-мйтці
Хлібом Посваталъ дочь. Св. Л. 275.
Поклопот&тися, ч^ся, чѳшся, гл. По
заботиться. Робитимеш не для кою, як
для себе; любо буде й поклопотатись. МВ.
I. 36.
Поклбччити, чу, чиш, гл.—прядіво.
Порвать коноплю при мятьѣ и обратить
ее ъъ паклю. Богодух. у.
Поклюв&ти, клюю, бш, гл. Поклевать,
исклевать. Чуб. V. 297. Кгурчатам пшона
посипала, а кури поклюват. Харьк у.
Поключйтися, чуся, чишея, гд.=Покільчитися. Черк. у. Насипала насіння
розсади й цибулі в черепки, присипала зем
лею й полила та проростила, а потім по
сіяла вже, як насіння поключилось. Рк.
Левиц.
Поклй, нар.— Покіль. Тя, любку, не
забуду, покля бгуду жити. Гол. III. 429.
П окляк(ну)ти, кну, нѳш , гл. Скло
ниться, нагнуться. К/олос позолотів, набуб
нявів, покляк. Г. Барв. 147. Отті прямії
колоски зовпм пустісінькі, ростуть на
ниві даром; котрі ж поклякнули, то божа
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благодать: їх гне зерни, вони нас мусять
годувать. Греб. 363.
Поклйсти, к л я н у и клѳнУ, нбш,
гл. Иоклясть, проклясть. Мене, молоду,
кожен поклепе. Чуб. У. 747.
Поклйчити, чу, чиш, гл Сдѣлать
заломы на растеніяхъ для примѣты; сдѣлать межевые знаки на деревьяхъ. Оце
поклячили усі дерева,— тепер уже не буде
крадіжки., Мире. у. Слов Д. Эварн.
П окмітливий, а, е ЗамЬтлнвый, примѣтливый. Добре тому вчиться грамоти,
в кого покмітлива голова. Канев. у.
Покміть, ти, ж. Нризпакъ, примѣта
Вх. Зн. 51.
Поковалюв&ти, люю, єш, іл. Побыть
кузнецомъ.
Поковзати, заю, еш, гл. Сдѣлать гладк и м ъ , с к о л ь з я БО ч е м у .

Покбвзатися, заюся, ешся, гг. П о к а 
на л ь д у , с к о л ь з я .
Поковзом, нар. Скользя Били мужики
бабу, та потім поковзом тягли. Прил. у.
Поковзтйся, знУся, нбшея, г і. По
с к о л ь з н у т ь с я . Пан капра іь гюковз.шсь по
крові своїй багровій. Ф е д ь к .
Поковт&ти, т&ю, еш, гл. Проглотить
(многое). Грин. І. 43. Море поковтало
бідолах К. Бай. 48
Покбвтати. См. Поковтувати
Поковтач, ча, м. Пт. дятелъ Вх.
Ич. II. 13.
Поковтувати, тую,
еш, сов. в
покбвтати, таю, еш, і і. Постукивать, уда
рять, постучать Іде турок з всегленьком,
пригжжає в подвіренько, поковтує в грапаточку: вийди, вийди, Романоньку. АД.
І. 300. Поковтала пальцем у браму. Драг.
325.
Покоївка, ки, ж. Горничная. З па
нею наїхала польська двірня, польки-покогвки. Левиц. І. 159.
Покої'вчин, на, не. Принадлежаїцій
горничной. Желех.
Покоїк, ку, м. Ум. отъ покій.
Покбїти, кбю, їш, гл. Покоить, лелѣять. Я тебе не покину довіку, буду тебе
покогти. Кв.
Покоїтися, кбюся, їшся, гл. Поко
иться.
Покойбвий, а, ѳ. Комнатный.
Покбкати, каю, еш, гл. Постричь, об
стричь (овецъ). Мнж. 182.
Поколбснѳ, ного, с. Подать отъ мельничнаго колеса.
Поколбщина, ни, зл\=Поколѳснѳ.
таться
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Ііоколив&ти— Покора.

Поколивйтв, вйю, еш, *л.=Покоди
хати.
Поколисати, сйю, еш, гл.=Поколнхатн. Трошки поколисала, воно й заснуло.
Поколих&ти хйю, (шу), еш (шеш),
гл. Поколыхать, покачать. Од кулішу ніг
не поколишу. Ном. № 12323. Ой нехай
мої шитії рукава буйний вітер да поко
лите. Чуб. У. 605.
Поколихатися, хйюся (шуся), х&ешся (шѳшся), гл. 1) Покачаться. 2) По
колебаться. Росердився і роскричався, аж
цілий світ поколихався. Котл. Еп.
П околихнути, ну, нбш, гл. Покач
нуть, пошатнуть. Дзвоничок цей дуже голосний, поколихнеш його тільки, зараз по
чуєш, як він задзвенить. Ком. Роз. II. 81.
Положиш його на ту подушку і поколих
неш. Грин. II. 344.
П околихнутися, нУся, нбшся, гл. По
качнуться, пошатнуться.
П околінниці, Н И Ц Ь , Ж . Л«Н.=Д0К0л ін ни ці. Гол. Од. 72.
П окоління, н я , с. Поколѣніе. К. МХ.
44. Левиц., Пов. 324.
Поколіти, ліемо, етѳ, гл. Околѣть
(о м н о г и х ъ ) . На чистому щоб поколіли,
щоб не оставсь ні чоловік. Котл. Ен. І. 33.
Пбколодва, ви, ж. Ловушка для лисицъ и куницы: двѣ вбитыя въ землю
развилки (розсохи), соединенныя бревпомъ
(победрина), въ развилинахъ ихъ лежитъ
второе бревно (підколодник), а надъ нимъ
третье (притяг),—посреди нѣ оно поддер
живается подставкой (свердлик), установ
ленной на підколоднику, а на концы его
наклонно положено два бревна (пільги):
верхними концами они (зацѣпивъ сучьями)
на підколоднику, а нижними на землѣ;
звѣрь, силясь достать приманку, просовываетъ голову между двумя верхними брев
нами, выталкпваетъ подставку и придав
ливается тяжестью упавшаго бревна за
шею. Шух. I. 237.
Поколбднѳ, ного, с. Откупная плата
за привязываніе колодки (на масляницѣ).
Поколосйтися, шуся, сишся, гл. По
колоситься. Така хороша пшениця поросла,
вже й поколосилась. Чуб. II. 7.
Поколбти, лю, лѳш, гл. 1) Переколоть,
заколоть; исколоть. Коли б свині роги, то б
усіх поколола. Ном № 3827. Поцілував
мене, та так поколов вусами. Левиц. I.
199. 2) Зарѣзать (нѣсколькихъ свиней).
М и ці кабани поколем та попродаєм. Рѵдч.
Ск. II. 26.

Поколбтися, ЛЮ СЯ , лѳшся, гл. Иско
лоться, уколоться.
Поколбшкати, каю, еш, гл. 1) Вскло
кочить, взъерошить (волосы). О градѣ: по
бить, свалить стебли растеній. Гряд потлошкав трошки хліб. Харьк. 2) Встрево
жить, испугать. Та не гомони, дядьку: у сю
рибу поколошкав. Морд. Оп. 33. Москаль
убіг у хату, з печі її стяг, дітей поко
лошкав. Г. Барв. 53.
Поколупйти, нйю, еш, гл. Поковырять,
исковырять. Хто це мені піч поколупав
Богодух. у.
Поколупатися, пйюся, ешся, гл. По*
ковыряться, быть иековыряннымъ.
Поколядувйти, дУю, еш, гл. Пропѣть
въ одномъ или мпогихъ мѣстахъ колядки.
Пбколядь, ді, ж. ІІрипѣвъ къ колядѣ
въ честь хозяина. Гол. IV. 553.
Покомизитися, ж уся, зйшся, гл. По
капризничать, поупрямиться. Не зважай
на неї: покомизиться та й перестане. Бо
годух. у.
Поконйти, нйю, еш, гл. 1) Умереть,
помереть. Дай Боже і покопать по правді.
Ном. № 6695. Бодай наші вороги покопали
до ноги. Чуб V. 246. 2) Побѣдить. Поко
пали козацьку волю. Св. Л. 64.
Поконвічний, а, ѳ. Извѣчный. Покоявічні високі Карпати. Млак. 88.
Поколйння, ня, с. Изрытіе.
Покопйти, пйю, еш, гл. 1) Изрыть,
ископать. 2) Перекопать (во множествѣ).
Не можна мені з нею бувати і з нею роз
мовляти, бо лихії воріженьки покопали до
ріженьки. Чуб. V. 24. 3) Накопать, выко
пать (во множествѣ). Сусідки близькії— то
он вороги самі— покотли ями попід ким,
під нами. Чуб. V. 72.
Покопирсйти, сйю, еш, гл. Изрыть,
поковырять. Ганна показала синові обидві
ручки, сині, покопирсані неначе ножем.
Левиц. І. 67.
Покопйти, плю, пйш, гл. Собрать,
сложить въ копи. Г. Барв. 146. Покосили,
погребли, а покопити—ні. Мнж. 166. М и
своему пану ізробили славу: ой ми сіно
покопили, вечеряти заробили. Нп.
Докопотіти, почу, тйш, гл. ІІобѣжать
мелкими шажками, стуча ногами (о дѣтяхъ). Раді діти уволити материну волю:
ізнялись, покапотіли на могилу в поле. К.
Досв. 81.
Покбра, ри, ж. Покорность, смиревіе.
К. Дз. 226. Мир. ХРВ. 289. Цнота і по
кора не має місця у панською двора. Ном*

Покоржавіти— Покотитися.
^ 1313. Що питали, на все обмовляв з
МВ. (О. 1862. І. 102).
Доворжйвіти, вію, еш, гл. Сдѣлаться
к0рявымъ.
Покорйстувати, тую, еш, гл.=Поворястуватися. Як вислужив год, хазяїн йому
посіяв день проса, щоб він ним покористував. Рудч. Ск. І. 89.
Покорйстуватися, туюся, ешся, гл.
Извлечь пользу, выгоду, воспользоваться.
Стор. И- 114. Од Бога положено покори
стуватись їм од твоєї коняки. Мнж. 147.
Одже покійний дядько добре покористувався
з нашої худоби.
I. Покорйти, ся. См. ПоЕоряти, ся.
II. ДоЕорйти, рю, риш, гл. Смирить? Біг
покорить, Біг і простить. Ном. № 60.
П о Е о р й т и с я , рюся, р и ш с я , гл. Поко
риться, смириться предъ кѣмъ. Кому мені
покоритися: чи старому та старенькому,
чи малому та малесенькому. Чуб. У. 669.
Ябворм, му, м. Молоко матери (жен
щины, самки). Рудч. Ск. І. 135. Мати
занедужала, і в неї не стало покорму.
Стор. МПр. 29.
ПоЕормйти, млю, миш, гл. Покормить.:
/Я собаки покормлю, покормивши зажену.
Чуб. У. 193. На річці риби вловити, жін
ку свою з дітьми покормити. ЗОЮР. І. 58.
ПоЕормйтися, млюся, мишся, гл. По'кормиться.
ПоЕорбстявіти, вію , еш, гл. 1) Заболѣть чесоткой. 2) Покорявѣть, сдѣлаться
.шероховатымъ, пятнистымъ (о кожѣ челоівѣка или растенія). Кавуни покоростявіли.
Лебед. у. Чогось картопля наша покоростя
віла. Черниг. у.
ПоЕоротйти, ся. См.ПоЕорочувати, ся.
ПоЕоротЕий, а, ѳ. Коротковатый. Покоротка свита. НВолын. у.
ПбЕороткуватий, а, е=П оворотвий.
Старенька деріа покороткувата. Мир. Пов.
II. 56.
Повороч&ти, ч&ю, еш, сов. в. покоротйтя, чу, тйш, гл. Укорачивать, уко
ротить, дѣлать, сдѣлать короче чѣмъ слѣ♦Дуетъ. Сукню пошили, цокоротили. Гол.
III. 73.
ПоЕороч&тися, чаюся, ешся, сов. в.
покоротйтися, ч ^ся, тйшея, гл. Укора
чиваться, укоротиться; сокращаться, сокра
титься. Літа ж мої м о л о д іїліт а моло
денькі, як вас здибле лиха доля, будьте ко
ротенькі! Як дасть Господь лиху долю, то
попорошіться, а як буде добра доля, ой
пло продовжіться. Гол. І. 273.
покорою.
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ПоЕортіти, тйть, гл. без.г. Нѣкоторое
время хотѣть сильно ; не терпѣться. Нехай
покортить. Кортить побігти подивиться.
Повбрчити, чить, гл. безл. Покорчить.
Щоб тобі руки покорчило. Ном. № 3719.
ДоЕорчувйти, ч^ю, еш, гл. Покорчевать.
Покорйти, рйю, еш, сов. в. покорйти,
рю, риш, гл. Покорять, покорить.
Покорйтися, рйюся, ешся, сов. в. поЕорйтися, рюся, рйшея, гл. Покоряться,
покориться.
Повос&рщина, ни, ж. Пирушка женъ
косарей по уходѣ ихъ мужей на работу.
Рк. Кулиша.
Покосйти, ш^, сиш, гл. Скосить. Хто ж
тую травиию покосить? Чуб. III. 136.
Пішли вони косить, покосили і поклали в
копиці. Чуб. II. 409.
Покосйтися, ш ^ся, сишся, гл. Поко
сить нѣсколько. Одужаю,— прийду покоси
тись. Мнж. 147.
Покотбло, ла, с. Кружокъ (деревян
ный, металлическій). Мов покотело чер
воніє крізь хмару— сонце занялось. Шевч.
(КС. 1885. III. 521).
Покбт, та, м. Имя собаки. Покот з
Вовчком несуться до мене, спинаються,
ледве не звалять. О. 1862. VIII. 18.
Повотигорбшов, шва, м. = Котиго
рошок.
Повотйло, л а , с. Большой горшокъ.
Варить борщ у такому покотилі, як відро.
Ком. П. № 235.
Повбтистий, а, ѳ. О дорогѣ: укатан
ный. Покотиста дорога. Черк. у.
Повбтисто, нар. Покато, подъ гору.
Туди покотисто земля йде. Новомоск. у.
Повотйти, к о ч ^ , тиш, гл. 1) Покатить.
Покотив бублик— кіт ухопить. Г. Барв.
37. Вона його за ворота собаками випро
вадила. а по його сліду каменем покотила.
Мет. 115. І гори покотив би. И горя мало.
Мнж. 169. 2) Покатить, поѣхать, ринуть
ся. На хмарі в Пафос покотила. Котл.
Ен. У. 26. Сів на повозку і покотив у
місто. Левиц. І. 446. Як та туча, куди
луча, так і покотили. КС. 1882. 1У. 171.
Й ш ло пожарище гулять степом: геть по
котить і дим, і полум'я. Греб. 400. О
водѣ: хлынуть. Маленька річечка, гцо так
тихенько йшла, заклекотіла, заревла і че
рез греблю покотила. Греб. 384. См. Поко

чувати.
П овотйтися, ч^оя, тиш ся, м. 1) По
катиться, скатиться. Клубочок покотився.
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Цокотом—Покраса.

Рудч. Ск. II. 155. З гори покотились (від
ра) та й сами побились. Мет. 5. Як брат
лива та й напився, по конику покотився.
Чуб. Покотяться дрібні сльози з твого бі
лого лиия. Чуб. У. 188. 2) О кошкахъ,
оздахъ: родить. Чи всі вівці покотились,
чи ягниці поплодились? Мет.
Ш котом, нар. Вповалку. Троянці по
котом лежали і на дозвіллі добре спали.
Котл. Ен. III. 75. В гаю все покотом ле
жало. Шевч. 334.
Покотьбло, ла, с. Дсревянпкй кружокъ (дѣтская игрушьа). Скочусь, неначе
те покотьоло, не забившись. Стор. МИр.
40. Ум. Покотьбльце.
Покотіощий, а, е. Удобокатящійся.
От анахтемський шаг, який покотюший:
трохи був не закотивсь. Лебед. у.
Покохбти, хбю, еш, гл. 1) Полюбить.
Чуб. У. 196. Щиро покохаш його наша горбо
вата Катря. МВ. І. 139. 2) Выростить,
взлелѣять. Як би йому воля, то б він які
роги покохав. Ном. Л® 10208.
Покохатися, хбюся, ешся, гл. Полю
бить другъ друга. З сиротс/о покохалась.
Шевч. 361. Бодай тебе, бодай мене, бодай
нас обоє! А що ж ми покохались на ли
шечко своє. Мет. 63.
Покочйстий, а, е= П окотистий ІІокочиста дорога. Васильк. у.
Покочувати, чую, еш, сов. в. поко
тити, коч^, тиш, гл. Обмыть доепку, изъ
которой вылито молоко. У мене нема т ії й
моди, щоб дійницю накочувати та гладиш
ки тим доливати. А багато так роблять,
ще як неповна гладишка, так дійницю по
котить і дольлє. Черниг. у.
Покоптитися, п и ться, гл. бсзл.=Окош итися 2. Ти за всіх говориш, за все й
відповідатимеш Бунтуєш других, а на
тобі все покотиться. Св. Л. 296. Иногда
зъ знач. окончиться. Па тім не покоти
лось, що вибили Тимоху. Св. Л. 289.
Покошипка, ки, ж. Лугъ, только что
выкошенный. Вх. Уг. 260.
Покбшкати, каю, еш, и .= П окош тати.
•Покошлати, лаю, еш, гл. Взъерошить.
Хто це тобі так волосе :чко покошлав?
Харьк. у.
Покошл&тіти, тію, еш, гл. Взъеро
шиться, сдѣлаться взъерошенпымъ. Покош
латіли мог ягнята.
ПокоштувАти, т^ю, еш, гл.=Покуш тувати. Не вірь губі: покоштуй то захоіетьср. Ном. № 12020.

Покбщування, ня, с. Наведеніе ла
комь, лакированіе.
Покбщувати, щую, еш, гл. 1) Лакиро
вать; алифить; глазировать Що маляр ма
лював ще й покощував, вовницею - кучерями
повимощував. Нп. Стоять мостоньки ка
линовії, калиновії, покощенії. Гол. II. 27.
Та, покощувано г полощувано шишечку.
Мил. 155.
Покравйти, вбю, еш, гл. Рѣзатъ тта
куски.— А чим покраває (яблучко) ?—Зо
лотий ножик має. АД. І. 70. Моя Ган
нуся з иншим розмовляє, моє серденько як
ножиком покраває Гол. І. 385.
Покравцювйти, цюю, еш, гл. Побыть
портнымъ.
Покрбгати, гл.=П окраяти. Вх. Зн. 51.
ПокрадАемо, нар =П окрадаем ді. Якісь
чоловік покрадаємо говить рибу. Чуб. II.
628.
Покрадасмці, нар. Тайкомъ, украдкой
Він покрадаємці від мене всю пшеницю по
продав. Уман. у
Покрадбти, даю, еш, гл. Красть по
стоянно понемногу.
Покрйдѳнці, покрадці, пбкрадькк,
нар. Украдкоп, таикомъ.
Покрамарювбти, рюю, еш, гл. Побыть
купцомъ, поторговать
ПокрАпати, паю, еш, м Покапать
ПокрапАти, пАю, еш, и . Накрапывать
(о дождѣ). Та се дрібен дощик покрапає,
та синього моря доповняє. Чуб V. 851.
Став покрапать дощ. Драг. 424
Покранлйти, лйю, еш, гл.—Н акра
пати. Дощик покрапляє. О. 1862. ІУ. 16.
ПокрАса, си ^ ОІС• 1)Украшеніе. Харьк. г.
Це дерево тільки що для покраси й сто
їть, з його нічого нема. Кіев. г. 2) Въ евадебномъ обрядѣ: а) Кровавое пятно на
сорочкѣ новобрачной, предъявляемое какъ
доказательство ея цѣломудрія. Старости,
пани старости! благословіть покрасу в ха
ту унести. Мил. 124; б) Красная запаска
на древкѣ, въ видѣ флага, выставленная
на хатѣ, гдѣ свадьба, какъ извѣіценіе о
доказанномъ цѣломудріи невѣсты. Мил.
124; в) Снопъ необмолоченнаго жита, раздѣленпый на 9 пучковъ, затыкаемыхъ въ
свадебной хатѣ: по одному въ углахъ, три
надъ образами и два за сволоком. Черниг. г.
Полт. г. (МУЕ. I. 121; III. 87, 88).
Красныя ленточки, тесемки, раздаваемый
въ понедѣльнпкъ участиицамъ свадебнаго
обряда. Ті покраси, що на весіллі чіпля
ють в волосся, як роздають в понеділок,
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сховай. Драг. 21. 3) Взносъ въ цер
ковь за новорожденная сына. Сумск. у.
Покрасити,
сйш, гл Украсить;

т

О дна молода чорнобри ва і
покрасила . КС. 1883 Ц. 374.

скрасить

всіх

Докрйсти, кр&ду, дѳш, гл. Покрасть.
Б а н я ся за к р а л а , к у р ч а т о к п окрала. Чуб. У.
1124.
Докр&стися, крйдуся, дешся, м. По
крається, пойти украдкой. Озщ хію чисъ н а
всі боки , покрався у (ін и . Мир. Нов II. 55.

Докрасув&ти, с^ю, еш, г.г = П окрасуватися.
Покрасуватися, с^юся, ешся, гл. По
красоваться. В ер н и с я , дочко , верн ись , п о м ір к у й м ося, дгоч рочок, хоч два у мене п о
к р асует ся . Чуб. У. 494.
Покращати, щаю, еш, гл. 1) Похорошѣть, сдѣлаться красивѣе. Т ой ч іп ок т а к
п ри ст а в до ї ї л и ц я , щ о вона вдвоє п о к р а 
щ ала. Левиц. ІІов. 64. 2 \ Сдѣлатьея лучше.

Покр&яти, крбю, еш, гл. ІІорѣзать на
куски. Т а п окрая вш и п орося т и н у, п оклали
гцо кращ е з свого боку.

Ном. .V 939, стр.

283.

П окрівний, а, ѳ. Родной. Г осп одон ьку,
п ом 'ян и д у ш і п ом ерш и х родн т елів покревн и х . ЕЗ. У 109.
Покрбвність, ности 9 ОЮ Родство.
Докрбйта, ти, покрійтка, ки,
•

ж.

Павлинье перо или цвѣтокъ, затыкаемые
парнями за шляпѵ Ж елех Гол. Од. 75,
77, 79.
Покрект&ти, кч^, чеш, гл. ГІокряхтѣть.
В и п и в , покрект ав, ут ер с я . Ном. *Ѵ 2981.

Покропити, ся, гл.=П окріпити, ся.
П окріплю вати, люю, еш, г.г.=Покріпляти Д у х козац ьки й покреплю е сам и м и
горілкам и. К. ЦН. 299.

Покрес&ти,
шѳш, гл. Высѣкать
огонь нѣкоторое время.
Покрйва, ви, ж . Покрышка. А ле т о ж
в іт ер був сеї ночі великий , геть п окри ви
поскидав з вуллів. Липовец. у. Ум. Покрив

на, покрйвочка.
с.

Покрив&йлѳчко, покрив&лечко, ка,
Ум отъ покривало.
Покрив&йло, покривало, ла, с. По

крывало. Б ере п окривало (намітку), розгорт у е і н а к и д а є н а м олоду зовсім . Грин. III.
448. К о ш ул і т оненькі, п окри вала біленькі
воп и б ви нош али. Нп. П окри вало н а м ерт ву
к у п и л а . Кролев. у. Окрило ї х покривало
густ еє. К. Іов. 36. Ум. Покривай лечко, по-

кривалечко. Мет. 207.
Покрив&йниця, ці, л/с.=Покриваль~

ниця. П о к ри вай н и ц я плаче,
не хоче. Чуб. ІУ. 367.

покри ват и сь

Покривало. См Покривайло.
Покрив&льниця, ці
= П с к р и ванка. П окри вальни ц я п.гаче ,— чого ж вона
хоче? Ч іпчика і кибалочки для сво єї голо
вочки. Рк. Макс
Покрйванка, ки,

ж.

Новобрачная нъ

обрядѣ локрынанія головы.

Покривання, ня, с. І) Назваше дѣиствія отъ глагола покривати. 2) Покрывало.
Ум. Покриваннячко. Та ви й м у (з скрині)
зави ван н яч ко,

своє

віш неє

п окри ваннячко

Мил. 119.

Покривати, вію, еш, сов. в. покрйти.
крию, еш, гі. 1) Покрывать, покрыть.
М е н і х уст и н о н ь к у в р у к а х не н оси т и ,—
з а - д л я слави козац ької сідельце п окри т и .
Чуб. V. 289. П ри й ш л а П окрова, - п окри є
не лист ом , т о снігом. П окрова всю землю
лист ом п окрй ва. Ном. Л*» 494
Х виля р о з
далася, з а к и п іл а , заст огн ала і обох п о к р и 
ла. ПІевч 23. 2) Закрывать, закрыть. Довго
ст ояв К обза н а м оги гі, просож аю чи очим а
М арка', вж е і гора його п окри ла. Стор.

МПр. 50. 3)— молоду. Въ свядебномъ
обрядѣ: надѣвать на голову новобрачной
уборъ замужней женщины,— это происхо
дить въ воскресенье; въ попедѣльникъ
иногда еще покрываетъ новобрачную въ
церкви священникъ. КС. 1896. XI. 270.
Чуб. ІУ. 364. Грин. III. 489, 548. ^ См.
Скривати. Поэтому понривати кбсу значить
выходить замужъ: Я ж не б уд у, козаченьку,
коси п окри ват ь. Грии. III
217. С вят а
Покргвонъко, покри к м ет голівоньку ,— про
сить дѣвушка, желающая выйти замужъ.
Г. Барв. 373 Покривають, окривають также
дѣвѵшку, лишившуюся невинности. КС.
1882 II. 427. 4) Покрывать, покрыть ка
кое-либо дѣло, не желая обнаруживать.—
Гегі козачко , козачко! Д есь т вій козак не
р а н о з п оходу п р и б ув а в , що п оп ід очим а
добрі гост инці п одавав. То козач ка добре
дбала, по свойом у козака п о к р и в а л а ...— „Я
п іш л а по дрова, т а не в т р а п и ш по др о ва .
а вт р а п и л а по л у ч и н у , — п опіоби вала собі
очі неї к л ю ч и н у ЗОЮР І. 219. Є ст ь у
мене ст а р а м а т и ,— буде сл аву п окри ват и

Грин. III. 277. Покинутая дѣвушка про
сить: П р и й д и , п ри й ди , м ій м иленький, п о 
кри й мою сл аву. Чуб. У. 814. Въ слѣдующемъ похоронномъ причитаньѣ покрив&тн
значить почти заступаться: М о я м а т ін к о ,
м оя й голубонько'... Х т о мене буде п о
к ри ват ь, х т о мене буде за с т у п а т ь ? Мил. 190.
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5) Извинять, извинить; вознаградить. Хо
зяева просять гостей: Що есть, зажи
вайте, за нас вибачайте: гцо не здарить
можность наша, пай покрыв ласка ваша.
Гол. III. 505. 6) Превосходить, превзойти.
Вже й мене покрив багатством. Грин. II.
84. Так розбагатів, вже і багатого брата
покрив. Драг. 50. Панів завидьки беруть,
то як же мугирь, та покрива. Мпж. 83.
Покриватися, вйюся, ешся,. сов. в.
покритися, криюся, ешся, гл. І) Покры
ваться, покрыться. Не китайкою покри
лись козацькії очі. Шевч. 27. 2) Скрыться
изъ вида. Дивиться— вже зять покривсь.
Рудч. Ск. І. 183. Вдарили по конях і по
крились за гаем. Г. Барв. 153. Покрилися
бусурмени густими тернами. О. 1862.
УІ. 39.
Покривдити, джу, диш, гл. Обидѣть.
Гріх їм буде, що сироту покривдили.
Покривйти, влю, виш, гл. Искривить.
П окривитися, влю ся, виш ся, гл.
1) Скривиться. Не покривиться верша з
болота. Ном. № 7999. 2) Искривиться.
П окрив^лити, лю, лиш, гл. 1) Искри
вить. 2) Иоѣхать не прямой дорогой. По
їхав не по прості дорозі, а покривулив.
Ном. Л? 14086.
Пбкрик, ку, м. Возглась, крикь. Од
сього покрику покотилась луна. Стор. МПр.
26. Ніхто не чув грізною покрику. Св. Л.
300.
Покрпк&ти, кйю, еш, гл. Кричать, по
крикивать. І він кричить, покрикае Мил.
М. 38.
П окрйкнути, кну, нѳш, гл. Вскрик
нуть. Ой крикнув - покрикнув сильне багач
молодші. Вудч. ЧИ. 82. Так і покриту ли
з жалю та з досади. МВ. І. 41. Справді9—
покрикнс панночка, зірвавшись з місця.
МВ. (О. 1802. III. 48).
П окрикувати, куш, еш, гл. Вскрики
вать; покрикивать. А князь аж синій по
хожие та сам несмілим наливає та ще й
покрикує: віват' Шевч. 326. Вона все по
крикує на мене’ „Та хутче ж бо, хутчеГ
МВ. (О. 1862. III. 38).
Покрйтенько, ка, с Ум. отъ покриття
Покрити, ся См. Покривати, ся.
Пбкрйтка, ки, ж. Дѣвушка, лишив
шаяся невинности, родившая ребенка. См.
Покривати 3. КС. 1889. XI. Од тебе сина
мала, покриткою стала... покриткою... який
сором/ Шевч. 86. То покритка попід тин
ню з байстрям шкандибає■ Шевч.
Покриттй, тй, с. 1) — Покривало.

2) Одежда. Покриття літушне. Вх. Уг.
260. Ум. Покрйтенько. Дай, матінко, покритенько на своє дитятенько. О. 1862.
IV. 35.
Покрич&ти, ч^, чйш, гл. Покричать.
Пбкршшечка, ки, ж. Ум. отъ по
криш ка.
Покришйти, шу, шиш, гл. 1) Покро
шить. Мовчи та диш, а то щоб і тебе
на локшину не покришили. Кв. 2) П о р і
зать небольшими кусками. Жінка достала
хліба й соли, покришила сала. Левип. Нов.
105. Покришене м'ясо. О. 1862. IV. 89.
Поврйшшцѳ, ща. с. У в. отъ покриш 
ка. Грин. II. 163.
Пбкришка, ви , ж. Крышка, покрышка.
Чуб. І. 73. Вас. 185. Ум. Покришечка. На
люльки покришечки поробили. Г. Барв. 218.
Покрів, рови, ж . —Покрова 1. Покрів
моя, Покровонько, покрий мою головоньку.
Ном. № 493.
ПокрівАвяти, влю, виш, гл. Окрова
вить. Увіходить Байда з побратимами і
иншими козаками, всі покрівавлені. К.
Бай 94.
Покрів&витися, влюся, виш ся, гл.
Окровавиться.
Покрівець, вця, м 1) ІІокровъ мерт
веца. Драг. 67. Мнж. 159. Грин. II. 93.
2) Крышка для покрыванія пчелиныхъ
ульевъ. Покрівці на вуліки ладнаю. Зміев. у.
3) Крышка, употребляемая для прикрыванія чего-либо. Сахар, паляниця— все те
було понакривано плетеними покрівцями.
Левиц. І.г 293.
П окрівля, л і , ж. 1) Кровля. Левиц.
1. 90. Стріха місцями повигнивала, покрів
ля де-где провалилася, вікна побиті. Мир.
ХРВ. 24. Кіюч у нас завжде лежав під
стріхою у покрівлі. Екатервносл. у. (Залюб.).
2) Глиняная покрышка для ульевъ. БогоДУХ. У-

г

П окрівний, а, ѳ. Относящійся къ
празднику Покрова.
П окрівський, а, ѳ—Покрівний. М о
роз хоч і покрівський, а бере за плечі.
Г. Барв. 301.
Покріпйти, ся. См. П окріпляти, ся.
П окріплйти, лйю, еш, сов. в. покрі
пйти, плю, пйш, гл. Подкрѣплять, подкрѣпить. За столом сиділи, покріплялгі
сили. К. Досв. і 10. Навчив єси людей на
добрий розум і покріпляв знеможеніїруки.
К. Іов. 9.
П окріплйтися, лйю ся, ешся, СОВ. в .
покріпйтися, плюся, пйшся, іл. ІІод-
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крѣпляться, подкрѣпиться. Покрептся, ян
собака мухою. Ном. Л? 4763.
Покріпнйй, 6, 6. Крѣпительный, подкрѣпляющій. Горілка покріпна юнацька.
К. ЦН. 184.
Покрова, ви
І) Праздникъ: Покровъ Пресвятыя Богородицы. ХС. І. 79.
Сподівайся, дівчинонько, мене гк Покрові.
Чуб.,Ѵ. 1028. 2) Покровительница. Ум.
Покрівонька, покрбвонька. Моя матінко,
.моя й покрівонької Мил. 194.
Покровёний, а, ѳ. Покрытый. Ой із
города із Трапезонта виступала галера...
турецькою білою габою покровена. АД. І
208.
Покрбвка, ки, ж. Яблоня, плоды ко.орой созрѣваютъ къ концу сентября.
Покропйвник, ка, м. покропйвниця,
ці, ж. Птица Ассепіог тосіиіагій, завирушка
бурая, олыианка. Вх. ІІч. II. 7.
Покропйти. См. Покропляти.
Покроплёння, ня, с Окропленіе.
Покроплйти, лйю, еш, сов. в. покро
пйти, плю, пиш, гл. 1) Окроплять, окро
пить. Покропили домовину святою водою.
Кв. Тим у в обох бідах в кишені аж гулоу
не так то густо дот ^ рогу золотого їх
покропляв. К. Дз. 141. 2) Вспрыскивать,
вспрыснуть, выпить ио случаю чего. М и
покропили твій прихід. Г. Барв. 505.
ДокружАти, жАю, еш, м .= П о к р у ж ляти.
Докруж лйти, лйю, еш, гг. 1) Покру
жить, покружиться (летая, ходя, бѣгая).
2) Попировать.
П окр^пини, пин, ж. 1 )= Д о к р у п ’янка. Желех. 2) Засахарившійся медъ, медъ
въ крупинкахъ. Вх. Зн. 51.
ДокруТі’йнка, ки, ж. Мука гречневая
изъ подъ крупъ, т. е болѣе мелкія крупы,
высѣянныя изъ крупныхъ. Вх. Зн 51.
Докрутйти, ч^, тиш, гл. 1) Покру
тить, повертѣть. А чорт тоді покрутив
головою і каже: таки г я тебе покалічив.
Рудч. Ск. I. 52. 2) Исковеркать. Щоб
тобі покрутило Чуб I. 90.
Докрутйтися, ч^ся, тишся, гл. По
кружиться. Старі покрутились, а молоді
навчились. Ном. № 6107.
П окрутнути, ну, нбш, гл. Крутнуть.
Дід... ус покрутнув. Рудч. Ск. I. 131.
Пбкруч, ча, м. Ублюдокъ; метисъ.
ПокувАти, кую, ёш, гл. 1) Сковать,
выковать (во множествѣ). Да покувала б
я, да позолотила золотії крилечка. Мет.
146. Покуймо ж собі мідяні човна, мідяні

човна, золоті весла. АД. І- 1. 2) Подко
вать (многихъ). Ой як коні покую і як
сани поладжу, то по твою біль поїду.
Чуб. III. 470. Вчився робити, черевичків
шити. І пошив, покував. Мил. 45. 3) Пе
рестать куковать (о кукушкѣ). Уже зозу
леньки та й покували, солоеіечки пощебе
тали.
Чуб. V. 802.
__
П окувікати, каю, еш, гл. Повизжать
(о свиньѣ).
ПокудкудАкати, каю, еш, гл. Поку
дахтать (о курицѣ).
П окудлати, лаю, еш, гл. Взъерошить,
всклочить.
Покудбвчити, чу, чиш, гл.=П окудлати
Покуйовдити, джу, диш, гл. Взъеро
шить.
П окукурікати, каю, еш, гл. Покука
рекать
ПокУкнути, ну, нѳш, гл. Выглянуть.
Вх. Уг. 261.
ПокульбАчити, чу, чиш, гл. О сід
лать (многихъ лошадей).
ПокульгАти, гАю. еш, гл. Похромать.
П окулятися, ляю ся, ешся, гл.=П ок атул яти ся. Вх. Уг. 260.
ПокумАння, ня, с. Вступленіе въ отвош рн ія
кѵмовьевъ. Покумання... з Галею.
Мир. ХРВ. 353.
ПокумАтися, мАюся, ешся, гл Сдѣлаться кумовьями. Покумався циган із пасгшником. Мнж. 113. Ой я з кумою поку
маюся. Чѵб. V*. 1106.
Покумитися, МЛЮСЯ, МЙШСЯ, ?Л.=
Покуматися.
ПокумувАти, мую, еш, гл. Побыть
кумомъ, кумою.
Покундбсити, шу, сиш, гл. Потормо
шить? Приїхала до нас пані у голубому
жупані, а в нас вона да не прошена, буде
вона покундошепа. МУЕ. III. 147.
Покунйти, нйю, еш, гл. Подремать.
Пбкуп, пу, м. 1) Кунля. 2) Покупка.
3) Спросъ. Як нема покупу, то вони (кра
марі там, чи що) дешево продаватимуть
кожухи. Черк. у.
ПокупАти, пАю, еш, г.і. Выкупать
(многихъ).
ПокупАтися, пАюся, ешся, гл. Выку
паться. Душно, каже, сестро, на дворі,
ходім покупаємось. Рудч. Ск. її. 52.
Покупёць, пцй. м. Покупатель. КС.
1882. III. 600. Принаджували тисячі по
купців. Левиц. Пов. 21.
Покунйти, плю, ниш, гл. Купить.
р
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Покупі— Нола,

Дивітеся, чо.говіченьки, які в мене черевиченьки! Оце ж мені пан - отець покупив.
Мет. 118.
Пок^пі, н а р .~ У купі Ці два покут
стояли один біля ’дного, а я ѵеть далі був.
Новомоск. у. (Залюб.).
Д бкупка, ки, ж. Покупка. Зміев. у.
П окуплйти, лйю, еш, гл.= Д окупу
вати. У нашої да Ганночки в подолі ме
режки, покупляв їй да Яковко про свят
день сережки. Чуб. III. 131.
Покупувбти, п^ю , еш, гл. Накупить,
купить. Може в вас така думка, що я все
те покупував. МВ. І. 84.
Д о кін ч и ти ся, чуся, чишся, гл. По
торговать. Вх. Лем. 452.

Докурйти, рю, риш, гл. 1) Покадить.
2) Покурить. От він полежав трохи, по
курив люльки. Рудч. Ск. II. 179. 3) Не
покуриш. Не удастся тебѣ. Мабуть не на
таких наскочив, не покуригпь. Рудч, Ск.
І. 75.

Пок^с, нар. Немного, нѣсколько, нѣкоторое количество. Вх. Лем. 452.
Покоса, си, ж. Искушеніе. На покусу
підвбдити. Искушать. Страшно тебе й слу

хати, що ти мене на покусу підводиш!
Стор. МПр. 14.

Докусбти, сйю, єш, і.і. ІІок}сать. Со
баки злі, покусають. Шевч. 83.
Покусйтися, сйюся, ешся, гл. Поку
саться. Свої собаки: покусаються і пере
стануть. Ном Л: 9451.
Д окусчіцка, нар. Немного, малое ко
личество. Вх Лем. 452.

Покут, та, м. = П окуть — П окуття.
МУЕ. І. 130.

Покута, ти . ж. 1) Покаяніе. Де гріх,
там і покута. Ном. № 124. 2) Епитимія.
Ти на мене накинеш покуту?— Які ж твої
гріхи? ЗОЮР. І. 130.
П окатати, таю, еш, гл. Убрать, при
брать А я вже.... скрізь покушаю як треба.
Федьк.

П окататися, таюся, ешся, гл. Окон
Дехто вже покутався та
люльку курить. Федьк.
П окате. См. П окуття 2.
П окутник, ка, м. Каюїдійся, отбывающіи покаяніе, эпитемію.
П окутниця, ці, ж. Кающаяся, отбы
чить работу.

вающая иокаяіпе, эпитем і ю. К. МБ. XI.
157. Иди до тог покутниці, шо щиро покутуї, Ногу сі молит Гн. II. 98.
П о к у тн ій , я, е. Находящійся возлѣ
покутя. Поьутпя ошна. Мил. 171. По

кутне вікно. Вас. 193. Перейду я сінечки
і ату покутню лаву, перебула поговори,
перебуду й славу. Мет. 87. Цід покутнім,
віконечком як голубка гула. Чуб. У. 552.
2) Покаянный. Я з себе верету покутню
зняв. К. ПС. 115.
Ш к у ття , пбкутя, тя, с. І) Красный
уголъ. Рудч. Ск. II. 27. Закопав під по
куттям. Мнж. 59. Посажу батька та
на покутті. Чуб. У. 699. Узвар на базар,
а кутя на покуте. Ном. Л? 343. 2) Понутє. Страна при Прутѣ, Черемушѣ до
Днѣстра какъ сѣверной границы. КоІЬ. I.
3, 17, 339.

П окатувати, тую, еш, гл. Искупать
грѣхъ, нести єпитимію, каяться. Це тобі
Бог присудив, щоб ти дев’ять літ поку
тував свою гордість. Рудч. Ск. II. 163. Ти
ще будеш покутувать гріхи на сім світі.
Шевч

336.

Покуть, тя, и .= П о к у т тя

Рудч. Ск.

1. 40.

П бкутя См. П окуття.
Покутйнин, на, м .Житель Покутя.
Желех.
Д о к у х о в й р и тп , рю, риш, гл. Побыть
кухаркой.
Докухбвне, ного, с. Корчемный сборъ
отъ бочки (кухви).
Локучерйвити, влю, виш, и . Сдѣлать кудрявымъ.
Докучѳрйвіти, вію, еш, гл. Сдѣлаться
кудрявымъ
Покучкурувбти, рую, еш, гл. П о см і
яться надь кі.иъ. Покучьурують, покучкурують з його та й розійдуться. Черк. ѵ.
Пок^ш ання, ня, с. Отвіды ваш е. Не

ходиться о наїдок, але о иокушання. Ном.
№ 12110 .
Пок^шати, таю . еш, гл. О т в і іать.
Сядьте в мене, побесідуйте, хліба-со.т ви
покушайте. Чуб У. 575. Трошки поъушае
горілки. Грин III. 502. Покушав меду—
добрий. Ч\б. II. 494.
Покуш тувбння, ня, с. Проба, отвѣдываніе

Покуштувйти, т^ю, еш, гл. Попробо
вать, отвѣдать. Дай панові покуштував*и,
а він і гамкне. Ііом. Л* 1148. Царь якпокуштгуе борщ,— аж він такий поганий.
Рудч. Ск. I. «100.

Полб, ли, ж. 1) Иола. Від напасши г
полу вріж, а втікай. Ном. Під полою, під
правою чужу милу держить. Чуб. V. 387.
Ой вдаримі мати об поли руками: діти ж
мог, квіти мог, пропала ж я з вами. Нп*

Полавочник— Полаяти.
"Взяв за ссебе панну в самою короля з під
ноли. К. ЦН. 221. 2) Полотнище. Спід
ниця в сім піл. 3) У кожевниковъ: каж
дая изъ двухъ боковыхъ частей выдѣланной кожи: средняя часть, самая толстая,
назыв. слуп, слупёць, а боковыя поли.
Волч. у. 4) мн. поли. У обжигателей уг
лей: въ кучѣ дровъ, приготовленной для
обжиганія,— нижняя часть, состоящая изъ
бодѣе длинныхъ и тонкихъ дровъ. Вас.
146. 5) Каменная плита. Вх. Зн. 51.
6) Менструація. Вх. Зн. 51.
Пол&вочник, ка, м. Покрывало для
скамьи.
Пол&года, ди, ж. 1) Исправленіе.
2) Улаженіе (спорнаго дѣла, ссоры) Вх.
Лем. 452.
Пол&годити, джу, диш, гл. 1) Приго
товить. Іди ж, іди та поклич мені Галю,
а затим сама полагодь рушники. Шевч.
284. 2) Починить, исправить. О. 1861.
IV. 62. Зробив колесо або полагодив його
Стор. МПр; 170 Черевики полагодити.
Г. Барв. 284. 3) Уладить (спорное .дѣло,
ссору).
Пблад, ду, м. Ладъ, порядокъ. Ні
ладу у ні по.гаду нема. Константи ногр. у.
Пол&дити, джу, диш, гл. Починить;
приготовить, смастерить. Ой як коні покую
і як сани поладжу; то по твою біль по
їду. Чуб. ИГ. 370. Погодила якось дра
бину. Чуб. І. б.
Полудитися, джуся, дишся, 11 По
мириться. Вони сваряться та й наладяться.
НВолын. у.
Поладнбти, нйю, єш, гл. Поладить,
сойтись. З товаришами,— хоть усе й мос
калі були}—зараз поладнав. Кв.
Пблаз, зу, м. Каждый изъ случаю
щихся въ филипносскій постъ праздниковъ. Желех.
Долбзѳць, зця, л(.=Д олазник. Желех.
Пол&зник, ка, м. Тотъ, кто первый
войдетъ во дворъ или избу въ полаз Ж е
лех. Въ другихъ мѣстахъ Гали ці и полазників бываетъ два: на Введеніе (21 но
ября) и на Рождество. МУЕ. III. 51, 59.
На Воведенія перший полазник. Хто того
дня перший ввійде „до хгіж'\ тот е полазником. Поли добре всдеся через рік, по
ддают, що доброго полазника мали; а зле,
ыо злого. МУЕ. III. 51.
Долавбк, зкй, м. Полянка въ черномъ
Яѣсу. Вх. Лем. 452.
Полавюка, ви, об. Калѣка ползающій.
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Долам&ння, ня, с. 1) Поломка. 2) Нарушепіе, уничтоженіе.
Полам&ти, мбю, еш, гл. I) Поломать,
изломать. Санки поламаєш. Рудч. Ск II б.
Взяли мене у поламали і в пучечки пов'я
зали. Чуб. V. 538. 2) Нарушить, уничто
жить. Знайшлися такі метиг, що й гро
мадську волю поламали. Мир. ХРВ. 222.
Я стану або дргугою людиною, або поламаю
віру. Левиц. І. 181. 3) Потревожить? На
що ти мене із сна поламав? Черк. у. Не
заснуШу а тільки очі поламала. Сим. 185.
Поламатися, мбюся ешся, іл. Изло
маться. Воли поздихали у вози поламались.
Шевч. 532. Коли на те піде, то й серед
битого шляху поламаєшся. Ном. Л? 1679.
Полбпати, паю, еш, гл. Пощупать.
Полапала за ребро. Чуб. II. 86. Ось по
неси молотьу то підкруте, полапа борошно
та й сяде. Ном. Л» 3114, стр. 285.
Пблапки, нар. Ощунью. Поночіу так
, я полапки вибірала. Пирят. у. Удень вони
як серед ночі ходять, і полапки шукають
(О полудні. К. Іов. 12.
Пблапцем, нар = П о л а п к и . От, не
встаючи, полапцем намацаєш котру (гру
шу) біля себе та й їси. Греб. 402.
Поласкавіш ати, шаю, еш, гл. СдѣлатьѵСя ласковѣе, добрѣе, милостивѣе. Одвези
їм усім по книжні, то може вони й по
ласкавішають. Шевч. (О. 1862. VI, 10, 11).
Полбсувати, сую, еш, гл. 1) Полако
миться. 2) Польститься. Поласувала на ве
ликі гроші і вкрала. Грин. І. 186.
Пол&суватися, суюся, ешся. гл. По
льститься Подасується на• баранця да й
зловить його. Чуб. II. 603.
Полат&йко, ка, м Занимающейся по
минкой обуви. Желех.
Полатбй-хата, ти, об. Эпитетъ сына:
тіріобрѣтающій въ хозяйствѣ. • Син— полатай-хата, а дочка—обдери-хата. Ком. П.
№ 1079.
Полат&ти, тбю, еш, гл. 1) Починить,
положить заплаты. Хлопець у свитині по
латаній. Шевч. 176. 2)— ббки. Побить,
отколотить. Кийом боки полатали. Грин.
Ш. 620.
Полбторжитися, ж уся, жиш ся, іл.
Помириться. Як би вони полаторжилися,
се б то поладились, то й жили б у місті.
Борз. у.
Податях, ха, ле.^П олатайко. Желех.
Полаштув&ти, т^ю, еш, гл ^ П о л а г о 
дити. Полаштую вози.
Дол&яти, лбю, еш, гл. ІІобранить.
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Полаятися— Поливати.

Ой хоть била, хоть не била, тільки тро
х и полаяла. Чуб. V. 142.
П олаятися, лаюся, ешся, гл. Побра
ниться. Полаялись за масляні вишкварки.
Ном. № 3513.
Ш ле, л я, с. 1) Поле. В чистому полі
да і пшениченьку поле. Мет. 101. Святий
Юрій по полю ходить, хліб жито родить.
Ном. № 433. В чистім полі край дороги
висока могила. Мет. 97. 2) Фонъ (въ узор
ной ткани и пр.). Вас. 171. Чуб. УІІ. 426.
3) Поль. А ворожка і каже: „ Оже, бабо,
на твої гроші ще одна твоя дитина же
неться!'1— А киньте ж, —кажу, з якого
поля: з жіночого, чи з мужичою?— „З му
жичою*\— каже. Кобел. у. Ум. Поленько.
О. 1862. ІУ. 12. Полечко. Маркев. 105.
польцё. Зорати польце. Засіяв чоловік про
сом польие. О. 1862. УШ. 25.
Долегкёрь, ря, м. Человѣкъ легко
мысленный; любитель легкой (нетрудовой)
жизни. Угор.
Ш лѳгкяй , а, ѳ. Легковатый.
Долёгкістьг кости, ж. Облегченіе.
ЗОЮР. И. 283, Усе вам роскажу, чи не
буде якої полеікости душі. Г. Барв. 379.
Х ай ми будем, бідні безщасні невольники,
у чужій землі хоч мале число полегкости
собі мати. АД. І. 91.
Полёглий, а, ѳ. 1) Полегшій. 2) Слежавшійся.
Полёгом, нар. Не спѣша. Люде бачили,
що він гнав волів. Хазяїн полегом би гнав, а то
підтюпцем: відомо, що хапані. Новомоск. у.
Полегтй, лйж у, зкеш, іл.— П олягти.
Полёгчати, чаю, єш и полёгшати,
шаю, еш, гл. Сдѣлаться легче, стать легче.
Хоч за три дні перед смертю помішає.
Заклади ручину та за пазушину, чи не
іюлегшає моєму серденьку. Чуб. У. 420.
Долегч&ти, ч&ю, еш, сов. В. ПОЛѲГЧЙТИ, Ч^, ЧЙШ И полегшйти, шаю, еш,
сов. в. полѳгшйти, ш^, шйш, гл. Облег
чать, облегчить. Бричку нашу треба було
полегчити від ваги. Г. Барв. 27.
Д олегш іння, н я, с. Облегченіе. Зробив
полегшіння нашому краєві. О. 1862. У. 70.
Лоледачитися, чуся, чишся, гл. Полѣниться. Поледачився сам піти та послав
дурною хлопця. Новомоск. у. (Залюб.).
Поледащіти, щіемо, ете, и . Облѣниться, опуститься (о многихъ).
Полёдиця, ді і і"НС•= О ж ел еди ц я. Вх.
Зн. 43. Щух. І. 81, 179.
Доледівка, ки, яс.= П оледиц я. Вх.
Уг. 261.

Доледбвидя, ці
—Д оледиця. Вх.
Уг. 249.
Долежай, ж ая, м. Лежебока. Будуть
мені козаки прізвище прикладати, гречко
сієм, полежаєм називати. Нп.
Долѳжак, ки, л*.=Полежай. Жак-полежак. Ном. № 10875.
Долежака, ки, об. Лежебока мужчина
или женшина. Одна дочка у Івана та й
та полежака. Мил. 76. Каша— мати на
ша, а борщ—полежака. Ном. № 12316.
Долѳжань, н я, м. Бекасъ. Мнж. 189.
Полёжати, жу, жиш, іл. Полежать.
Хоч під лавою полежу та на хорошою поглежу. Ном. № 8491.
Долежаха, хи , ж. Лѣнтяйка, леже
бока. Я нег яка небудь полежаха. Зміев. у.
Д олежій, жій, .м.=Полежай. Будуть
Мене пани й козаки на підпитку зневажати,
полежієм, домотуром, гречкосієм узивати.
Мет. 415.
Долѳкшати, ПОЛѲКШЙТЯ, ПОЛѲКШ1Нн я= П олегш ати , полегшити, полегшійня. ЕЗ. У. 24.
Полементувати, т^ю, еш, гл. Покри
чать, новопить.
Долѳнйчник, ка, м. Клубника (само
растеніе). Ой є стежечка да маленькая—
мураво чка зелененькая; ой заросла да суничником, зацвіла поленичником. Мет. 163
Доленько, ка, с. Ум. отъ поле.
Полёстатися, таюся, ешся, гл. Попле
стись. Як би потепліло,— полесталась біі
я по доріжці, а то зіма отся ізнудила та
ізсушила мене. Черн. Губ. Вѣд. 1853, стр. 61
П олетіти, лѳч^, тиш, гл. ПолетѣтЬ.
Полетів голуб та й сів у житі. Мет. 107.
Ш лѳчко, ка, с. Ум. отъ поле.
Полива, ви, ж. 1) Глазурь, мурава.
Шух. І. 262, 264. 2) Глазированная, му
равлен ная посуда. Повіз поливу аж у Чор
номорцю на продаж.
Поливёйка, ки, ж. Лейка для полив
ки. Лохв. и Нѣжын. у.у.
П оливайчик, ка, м. Эпитетъ дождя:
поливающій. Ой дощику поливайчику, по
ливай, поливай! Чуб. III. 166.
П оливальник, ка, м. Поливалыцикъ.
Лохв. у.
П оливальниця, ці, ж. 1) Поли вальщица. Лохв. у. 2) Лейка. Лохв. у. Херс.
Полйваний, а, е = П о л и в ’яний. По
ливана судина. Шух. І. 265.
Полйванка, ки, ж. Поливка, поливанье.
Поливати, ваю, еш, сов. в. полйти,
ллю , ллєш, гл. 1) Поливать, полить, оро-

Поливка— Полиця.
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іпать, оросить. А хто буде явір поливати, лею. ЗОЮР. II. 34. Сива зозуленька политой буде мене споминати. Чуб. У. 210. нає. Мил. 193.
Полинбдь, нцю, м. Раст. А ііетізіа
Поливала та ромен-зілля дрібними сльозами.
Чуб. У- 336. 2) Глазировать, покрывать, аизігіаса Ь. ЗЮЗО. І. 112.
покрыть глазурью (посуду). Шух. I. 264.
П олинівка, ки, ж. Полынная водка.
Пблйвка, ки, ж. 1) Соусъ, подливка. Богодух. у.
Полинбчок, чку, м. Ум. отъ полин.
Вже двірської поливки хлиснув, а оброкоП олинути, н^, нбш, гл. Полетіть.
вого хліба покушав. Ном. № 1312. 2) Супъ.
Ой
коли б я зозуля, я б до неба полинула.
Вх. У г. 261. 3) Каша съ тертымъ коноплянымъ сѣменемъ. Мнж. 190. Ум. Поли- Макс. Козак як голуб: знявся та й поли
вочка. Усядь, брате, на лавичку, сербай нув. Ном. № 785.
П олйнчик, ку, м. Раст. СпарЬаІіит
добру полточку. Гол. I. 209.
агѵепзе.
Ь. Черк. у.
Пбливо, ва, с. 1)—Полива. Вас. 180.
Полйнь, ню, м .~ Полин. Воліла б я
2) Сорныя травы, который выпалываютъ.
Чи у вас там городи ростуть?— Поливо гіркий полинь їсти, як з тобою на посаді
сісти. Чуб. У. 368.
росте, а городовини нема. Черн иг. у.
П о л и н й т и , нйю , е ш , гл. Полинять»
Полйвочка, ки, ж. Ум. отъ поливка.
поблекнуть.
Полиняла стрічка, брови полиПолив’яний, а, ѳ. Глазированный, муняють. Шевч. 12.
равленный. Тут їли різнії потрави г все
Полисіти, сію, еш, гл. Облысѣть. Пу
з полив’яних мисок. Котл. Ен. I. 18. Се
ста
голова а ні полисів, а ні посивів. Ном.
гце тютя з полив’яним носом. Ном. № 2887.
П олйв’ян ик, ка, ж. Горшечникъ, дѣ- № 6156.
П олйскування, ня, с. Сверканіе.
лающій глазированную посуду, преиму
П
олйскувати, ся, кую , ся, еш, ся, гл.
щественно миски. О. 1862. У. 20.
Влестіть,
лосниться, сверкать. Вже сивиною
Полигйти, гйю, еш, гл. Поглотать, по
коси полискувались. Св. Л. 135. Полискуїс т ь съ жадностью.
ється
бриль солом'яний, наче зохотий. О.
Полигйтися, гйюся, ешся, гл. Сойтись,
1862. УІ. 42.
связаться съ кѣмъ. Полигалися з жидами.
Полистувйтися, т^юся, ешся, гл. Пе
Шевч. Латин старий і полигався з Енсвм нашим молодцем, Еней і зятем нази реписываться съ кім ъ нікоторое время.
Полйти. См. Поливати.
вався. Котл. Ен. ІУ. 33.
Полйтися, ллю ся, ллбшся, ІЛ. По
Полйгатися, гаюся, ешся, гл. Пота
щиться, отправиться. Полигалась і я у литься. Слово полум'ем взялося, і з мов
чання, сумування мов той бистрень поли
Київ. Зміев. в.
Полйгач, ча, м. Соучастника Поли лося. К. Псал. 95. Кров полилася. Шевч.
167
гач Вруховецького, Вуяхевич. К. ЧР. 313.
Полихослбвити, влю, виш, гл. Пору
Полизйти, лиж ^, жеш, гл. Полизать. гать, поругаться.
Полйзач, ча, м. Лизунъ; блюдолизъ.
Полицбйник, ка, ж —П олиціян. Гол.
Полйзькати, каю, еш, гл. Полизать. Од. 14. ^
Полйція, д ії, ж. Полиція. А нареш
Де не взявся собака,— полизькав, полизькав.
Грин. І. 150, 151.
ті досталося, що в полиції сидів. Рудч.
Чп. 237.
Полик, ка, ж. Ум. отъ піл.
Полиційн, на, полиційнт, та, м. Со
Полик, кй, м. Вышитые наплечГники
женской сорочки. КС. 1893. У. 281. стоя щій на полицейской службі, полицейВ кожної сорочки з поликами. Св. Л. 2. скій. О. 1862. III. 78. На пляцу нема ні
Полики шовкові лосняють, літа мої мина чого, хиба який духовний до консисторії
протягне та полиціян свариться. Св Л.
ють. Чуб. У 1093.
Полин, ну, м. Раст. А гіетїзїа АЬзіпІ- 217. Иди по полицияна. Вх. Лем. 452.
Полиця, ці, ж. 1) Полка. Чуб. VII.
Ь іи т Ь. Вх. ІІч. І. 9. Шух. І. 21. Вона
ї ї напувала гірким полином. Нп. Ум. По- 386. Казала нам нивка, що в в пана голинбчок. Ой в нелюба гірка губа, гце й гір рівка в коморі на полииі. Лукаш. 148.
ша полиночку. Чуб. У. 998.
2) Отвалъ у плуга. Вас. 199. Шух. І.
Полинйти, нйю, єш, гл. Летѣть. По 165. Тепер моя голівонька в тузі, полама
чинайте ж, дітки, пташками по світу: лась поличенька в плузі. Ой чи мені поли
ти, синку, соловейком, а ти, доню, зозу цю тесати, чи до дівчини на всю ніч ма-
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х а т и . Грин. III. 276. 3) У колесниковъ:
стойка съ желізнымъ стержнемъ, на ко
торый накладывается просверленная пред
варительно ступица колеса. Вас. 147.
4) Раст. Тгіїоііит агѵепзе Ь. Вх. ІІч. I.
13. Ум. Полична, полйченька.
Полйчка, ки і ОіС• 1) Ум. ОТЪ полиця.
2) Дощечка отъ земли къ отверстію ѵлья,
по которой ходятъ пчелы. Шух. 1. 111.
П олйччя, чя, с. Ііортретъ. П оси лаю
т еп ер т о б і , друж е м ій
л и ч ч я . (О. 1861. X. 8).

є д и н и й , своє п о

Полишити, ш^, шиш, гл. Оставить,
перестать. П оли ш и ли свої м а є т к и , т а й
за ним у слід п іш л и . Гн. І. 124. Ой п о
л и ш и в білий хлопець М а р ік у лю би т и Гол.
IV. 500.
Полібічок, полібочок, чка, м. Кадка.
П о к у т а х ст оят ь... полібочки з к а п ус т о ю ,
о гір к а м и , б у р а к а м и , квасом. Шух. І. 103.

Полівйти, влю, вйш, гл. 1) Свернуть
влѣво. 2)—кому. Облегчиться кому, сділаться лучше кому. Йому полівйло. Ему
стало лучше (о больномъ). Угор.
П олівка, ки, ж . 1) Ум. отъ полова.
М а н и т ь т а к , як горобця на п олівку. Ном.
№ 3098 2) Равнина, ноле. То с т а в оке
б р а т ст а р ш и й т а середульш ий н а п ол івк у
гз б іїа т и , н а ст еп и ви сокі , н а вел и к і дороги
р о с х ід н ії АД. І. 116.
Поліг, логу, м. 1) Низменное місто

у ріки.,2)=П окіс. Шух. І 170.
Поліж, жу, м. ? Т р а в у н а п оліж ко
си т и . Вх Зн. 52.
П оліж нйця, ці у ОИу•= П о р о д іл л я. Гн.
II. 197.,
Полізти, зу, зѳш, гл. ГІолѣзть П о 
лізьм о н а дуба. Рудч. Ск. II. 18. Л ю де
б'ю т ь га д ю к у , а во н а , б ід н а , у ж е й не п о 
л ізе. Грин. І. 197. З а вд а в ж а х у ! аою во
лосся до гори диб полізло. Харьк. г.

П олізли, нй,
Сказочное существо:
великанъ, одна рука котораго величиной
съ обыкновенная человѣка; онъ не хо
дить, а лазить на колѣняхъ. Чуб. И. 250.
Полій, л ія, м . 1) Вода поверхъ льда.
Мнж. 189. Н е м ож н а р іч к у п ереїхат ь:
п олій п іш ов по льоду. Новомоск. у. 3) Раст.:
а) МепіЬа ациаііса Ь. ЗЮЗО. І. 128;
б) МепіЬа Риіе^іит Ь. ЗЮЗО. І. 128.
Полікарювйти, рюю, еш, гл. Пробыть
врачемъ^ нѣкоторое время.
П о л іл ь н и к , к а , м . Полольщикъ.
Харьк. у.
Полільницький, а, ѳ. Относящійся

къ полотью. П іс н і полы ъницъкг. Грин
III. 127.
П ол іл ьн и ц я, ц і, ж . Полольщица.
Харьк. у.
П олім ’я, м’я, с.= П о л у м ’я. А в ін з а 
гадав їй р и б у в а р и т и
лім 'я . Чуб. V. 820.

без вогню

і без по

Ш лінивий , а, ѳ. Лѣноватый. НВолын. у.
Поління, ня. с. Полотье. Конетантинсггр у..
Поліно, на, с. Поліно. Х р ін його
б ат ьк а зн ає: у багат ого повна п гч т а го
р и т ь , а в мене одно поліно, т а й т е ю
горгіт ь. Ном. Л*° 2138. Ум. Полінце, полі-

ночко. \
П олінувйтися, н^юся, ешся, гл. По
ліниться. Н е п олін уй сь п р о вія т ь. Г.-Арт
(О. 1801 III 93). П олін ували сь р а н о
вст ат ь. Черниг. г.
П олінйка, ки, ж .= П о л ін о . В ін п о 
л ін я к у дров... п р и н іс. Г Барв. 98.
Поліпйти, плю, пиш, гл. 1) Сліпить,
вылѣпить (во множествії. В а р е н и к и п о л і
п и ли .
2) Обліпить, замарать (во мно
жеств!»). С гір їл и ,— зу б и п о л іп и л и . МУЕ
III. 103. П ол іп іл кош елю . Вх. Уг. 201.
3) Приліпить (во множестві). П іш л а в
ц ер к ву ст а р а б а б а , свічок н а к у п и л а , де б ул а
я к а ік о н а , всюди п о л іп и л а ! Рудан. І. 100

Поліпшати, тпаю, еш, гл, Сділаться
лучше, улучшиться.
Поліпш ення, ня, с. Улучшеніе.
П о л і п ш и т и . С м. Поліпш увати.
Поліпшувати, шую, еш, сов. в. по
ліпш ити, шу, шиш, гл. Улучшать, улуч
шить /
Полісся, ся, с. Полісье. А в сам ою
ш іст ьсот у л л ів п а с ік и було. А ж
л ісся було п оси лає. Г- Барв. 174.
Поліс^н, нй, м . Лішій. Балт.

на по

у.
Полісюк, кй, <и,=Поліщук. Гол. І.
084.
Політ, льбту, м . Полетъ. В ін сам за

м ною за л е т ів ,

з а м оїм

т ихим

польот ом .

Мет. 178.
Політйти, тйю, еш, гл. Полетать.
П олітика, ки, ж . 1) Политика. К. ЧР340. Щ о т о п о л іт и к а ? — Н е щ и р іс т ь . Ном
№ 950. 2) Лепта— шелковая, гарусная. Я
їй

від д а р ува вся

д уж е

м удрою

п о гіт и к о іо .

Федьк. Гол. Од. 66. ЕЗ. V. 218. Ум. По
літична.
П олітикувйтися, к^ю ся, ешся, пВести другъ съ другомъ политику О би
два ж вони

п о л іт и к ую т ьея ,

подарунками

Політичний— Половинниця.
обсилаютмя, а нишком один на одного чи
гають. К. ЧР. 16.
Політичний, а, е. ІІолитическій. По
літична часописі. О. 1861. III. 81. Полі
тичні бурі в Європі. К. XII. 128.
П олітник, ка, м. Рабочій на лѣто.
Желех.
І. П олітниця, ці
Работница, на
нятая на лііто Нѣжин. у.
I I П олітниця, ці і ОЮ• Полольщица.
Передел^ V.
Політок, тка, ч. Годовой кругъ дре
весины. Вх. Зн. 52.
П оліття, тя, с. Благопріятная по
года; благопріятное урожайное літо. Не
поліття, а лихоліття. Ном. Як закує зузуля на Юрія на холе дерево, то буде го
лодне літо, а як на лист, то буде політ
тя. Ном. № 439. Сього року поліття на
ваш огород. Сосн. у. Не на всяке літо добре
поліття. Ком. П. X 646. Таке все політ
тя моч.іиве. Як сніг випаде, тоді поліття
ходити на зайигв.
Політтй, тй, с. 1)= Д ол ін н я. 2) Сорішя трявы, которыя нужно выпалывать.
Поліття вже наросло. Константиногр. у.
Політура, ри, ж. Лакъ. Махнув у
пполярню г вніс позитуру. Св. Л. 223
П оліт^ха, хи, ж. Летающая (эпитетъ
мухи). А я муха полетуха. Гріш. III. 066.
П олічення, ня, с. Исчисленю
Полічйтн, ч^\ чиш, гл. І) Сосчитать.
Гроші полічили. Чу0. V. 243. 2) П олі
чить. Три дні полічили, а там сказали,
що умер багатир. Рудч Ск. II. 148.
Поліщук, кй, м. Житель Полѣсья. О.
1861. І. 264.
Полк, ку, м. і) Полкъ. 2) Въ старой
У крайні XVII— XVIII в.: часть украин
ской земли, провинція, заключавшая въ
себѣ города, мѣстечки, села, носившая названіе по главному городу, гдѣ было правленіе полка, и раздѣленная па сотні. Ося
гли й позаймали козаки всі землі на Вкра
їні під полки, а в полках під сотні, а в
сотнях під свої хуторі, двори, пастовники
чи левади. К. Хм. 127.
Полковий, б, 6. Полковой. Третя сотня
під полковою корогвою. Лукаш. 45.
Полкбвник, ка, м. Полковникъ, на
чальную, полка въ одномъ или обоихъ
значеншхъ. Кому, красо, достанешся, чи
^отнику, чи полковнику? Чуб. V. 495. Ум.
Полкбвничок. Грин. III. 666.
Полковнику вбти, к^ю, еш, гл. Быть
полковникомъ. К. ЧР. 186.
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Полкбвництво, ва, с. Должность пол
ковника. Зложив з себе полковництво. К.
ЧР. 14.
Полкбвяицький, а, е. Принадлежа
щий полковнику, отцосящійся къ нему.
Дали йому до рук полковницькі клсйноди,
вдарили з гармат, да г\ став пан-отець
Шрам полковником. К. ЧР. 16.
П олковн и ц я, ц і , ж Полковница.
Шевч. 296. Молодая полковниця полков
ника просить. Грин. III. 417.
Полковничий, а, ѳ. 1)—П олковниць
кий. Він протопче стежку через полков
ничий садок. Шевч. 296. 2)— Полковник
Полкбвничок, чка, м. Ум. отъ пол
ковник.
Полковбдчина, ни, ж. ? А по сей
бік Орелі лині я була, а по той бік Орелі,
за Нехворощею, полководчими була. КС.
1882. XII. 593.
Поллйти, ллйю,єш, гл. Полить Сквир у.
Полова, ви, ж. Мякина. Мани та й
мани, як горобцягна полову. Ном. X 3098.
Ум. Полбвка, полівка. Ном. .V 3098. Поло-

вочка
Половень, вня, м. = Омшаник. Кон
станти ногр. у.
Половець, вця, ѵ. Иоловецъ. Левин.
Перші киян, 68.
Половбцький, а, е. Иоловецкій. Серед
землі половецької. Шевч. 645.
І. Половйй, б, 6 1) Желтый, цвѣта
піЬлон ржи. Вийди, ианоньку, проти нас,
(Пікуп си вінець у нас, положи червоною
від вінця половою Лукаш. 148. 2) О мас
ти: свѣтлорыжій. Чуб. V. 258, сірый съ
желтымъ отливомъ. КС. 1898 VII. 41.
Ой воли мої та половії, чом же ви не
орете? Мет. Ум. Половенький. Чуб. V. 275.
И . Половйй, б, ё. Находящійся въ
задней с т ін і хаты, вдоль которой устроенъ піл. Полове вікно. ХС. III. 56.
Половик, кб, м. Порода ястреба. О.
1862. IX. 62. КоІЬ. 1. 65. Гу! га! Половик!
злапав курку за гзик. ЕЗ. 5. 150.
Половина, пи, ж. Половина. Перебреду
бистру річку й половину ставу. Мет. 83.
Половина літ минає, я щастя не маю.
Чуб. V. 360. 0-половйні. Въ половину. Як
же тебе, пане, нести: чи поверх дерев, чи
о-половині дерев. Грин. I. 172 Ум. Поло
винка, половиночка. Грин. III. 583.
Половинниця, ці, ж. 1) Сортъ плахти.
Черниг. у. 2) Та, которая все уменыиаетъ на половину (переполовинює?) Встрѣч.
въ уменьшит, формі въ слідующей по-
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Цоловияка-'-ЧІол омно.

словицѣ: Винничка—всьому половинничт,
млиночок—всьому віночок. Ном. № 14017.
Половйнка, половиночка, ки, ж. Ум.
отъ половина.
Половйнчастий, а, е. Створчатый.
Половинчасті черепашки. Черк. у.
Половйнчик, ка, ч. Самал маленькая
бутылочка казенной водки. Мирг. у. Слов.
Д. Эварн.
Половйнщина, ни, ж. Половина недѣленнаго загона. (?) Козел, у.
Полбвити, влю, виш, гл. Сметывать,
сшивать на живую нитку- Шух. I. 153.
Половйти, влю, виш, гл. Поймать;
переловить, выловить. Взяли коника поло
вили. Чуб. V. 799. Коли б половили щуку
велику. Рудч. Ск. I. 81. Як рыбу в сак,
по.ювив. Ном. № 1649. Ч,и половила еже
курчата? Харьк
Половиця, ці у ж.= Д о л о ва. Вівсяної
половині та й не хоче їсти. Чуб. V*. 1126.
Половйчанка, ки. ж. Рожь съ пше
ницею. Угор.
Половіти, вію, еш, гл. Жолтѣть
(о хлѣбахъ). Із-за юри вітер віє, жито
половіє. Чуб. У. 169. Округи мене то жи
то половіє, а купка льону голубо цвіте.
МВ. І. 14.
Половник, ка, де. 1) Закромъ для мя
кины. Угор. 2) Родъ хлѣва для мякины
и пр.— иногда какъ часть клуни, иногда
отдѣльно. Чуб. VII. 397. Лохв. у. Славяносерб. у. Въ Гали цій хлѣвъ, гдѣ зимой
стоятъ овцы и телята. Фр. ІІр. 136.
Половнйця ці, ж. 1)= П олун иц я.
2) Полольщица. Полоти нездужаєш•,—не
хай тобі половницю нарає. О. 1862. VII.
36. По тім боці тиениченьксь по сім боці
половниченъка. Чуб. V. 380.
Половнйчник, ка, м. 1)=П олуничник. 2) Родъ узора въ вышивкѣ. Г. Барв.
216.
Полбвня, ні, ж. Мѣсто, куда ссыпаютъ полову.
Половч&стий, а, ѳ. Объ особаго рода
узорѣ въ вышивкѣ. Половчастг уставки.
КоІЬ. I. 48.
Половчик, ка, де. Родъ небольшой
птицы полового (см.) цвѣта. Вх. Лем. 453.
Полов'яний, а, ѳ. Изъ мякины. По
лов’яний хліб не голод, а пачосняя сорочка
не нагота. Ном. Л? 5355.
Полов’йник, ка, де.=Половня.
Пблог, гу, м. 1) Роды, разрѣшеніе
отъ бремени. Ой Маруся в полозі лежала,
чорним шовком головку зв’язала. Н п . У ПО-

лбгах бути. Рожать. Жінка була в пологах
ХС. 1893. VII. 74 2) мн. пологи. Низьменная равнина по лѣвымъ берегамъ рѣкъ.
Вас. 206.
Полбгий, а, ѳ. Отлогій, покатый. По
лога гора. Вх. Лем. 453. Пологі зелені лгут.
Левиц. I. 63
Полбжистий, а, ѳ=П ологий. Вх. Лем.
453.
Положити, ж^, жиш, и . =П окласти.
Спекла колобок і положила на вікні. Рудч.
Ск. И. 2. На кою такий гнів великий по
ложили? Мил. 183.
Положитися, ж ^ся, жишся, гл. 1) Лечь.
Чуб. II. 410. В Вифлеємі народився, там
у яслах положився. Чуб. V. 328. Спать
з тобою положусь. Чуб. V. 8. 2) Отелить
ся. Положилася корова. Каменец, у.
Положкйня, ні ) ОНу — П оліж ниця.
Желех.
Пблоз, ва, де. 1) Полозъ въ саняхъ.
КоІЬ I. 67. Сумск. у. Як буде полоз вохкий} то буде й кінь мокрий. Ном. 2) Боль
шая змѣя изъ семейства удавовъ, повидимому Егух Іигсісиз. КС. 1882. VIII, 377;
КС- 1890. IV*. 99. Ум. Полозок. Рѵдч. Ск.
И. 7.
Полозюк, к&, и.—Полоз 2.
Полбкатц, каю, еш, гл. Мыть, поло
скать. Угор. Полопана пшениця. Каменец, у.
Полокшйти, ш^, шиш, гл. Искрошить
какъ лаишу.
Полбм, му, де. Сломъ. Як на полом
піде хата, то багато дерева пропаде.
НВолын. у.
Поломйти, млю, миш, гл. 1) Сломать.
Кот потомити, вози поломити. Грин. III.
20. 2) Нарушить. Але ж бо я поломила
матусину .волюу тепер же я проклинаю
свою лиху долю. Чуб. V. 250. Встрѣчаются
также формы: Поламле... заповідь. Св. Мт.
V. 19. Віру християнську під ноги під
топчи, хрест на собі поламни. АД. І. 211.
Поломйтися, млюся, мишся, гл. Сло
маться. Дорогою вісь поломилася. КС. 1883.*
III. 671. Мостовиночка поломилася, вірний
дружок затонув. Чуб. V 370. Плужок...
не поламлстьея. Г. Барв. 195. Свічки не
поломнуться, як оцюди положу? Пирят. у.
Поломінь, ні, ж. Пламя. Робім ся
огньом. Яков ти поломіте будеш? Драг.
266. Іван палахнув наче та поломінь.
Федьк.
Пбломно, нар. Пламенно. Зорі наче па
лали, одна зоря поломніш від другої. МВ.
III. 73.
9

[Іоломня—Полотно.
Ш ломня, ня, пблом’я, м’я, с.= П о лум ’я. Поломня йде до небес. Грин. І. 156.
А. він загадав їй рибоньку жарити без воіню і без полом'я. Чуб. V. 819. Ум. П6-

лом’ячно.
Дблом’я ай й , б, 6. Пламенный. Полоп’яне я духом бачу море. К. Ції. 178.
Дблом’ячко, ка, с. Ум. отъ полом’я.
Долбн, ну, м. 1) Плѣнъ. Чи її убито,
чи в полон занято. Чуб. У. 628. 2) ІІлѣнные. Татарове полон женуть: один полон
з жіночками, другий полон з дівочками.
Нп. Там татари полон ділят. АД. І. 75.
3) Родъ насѣкомаго. Вх. Пч. І. 8 ЕЗ. V.
82. ВіЬіо. Вх. Пч. II. 26.
Полонёник, ва, м. Плѣнникъ.
Долбник, ва, м. 1) Разливная ложка,
большая ложка. Шух. І. 250. Замішався,
як полоник межи ложками. Ном. Л» 7936.
2) Головастикъ.
Долонйна, ни, ж. Горная равнина,
пастбище на вершинахъ горъ. Шух. І.
184. Ой висока полонина з вітром гово
рила. Шух. І. 200. Ум. Полонинка. Шух.
І. 198. Полонйночка. ЕЗ. У. 229.
Полонйнка, ви, ж. 1) Ум. отъ поло
нина. Пішли вівці в полонинку еамі бі
ленькії. Гол. 1^229. 2) Обрядовая пѣсня,
которая поется во время выгона гуцулами
скота въ полонини. Шѵх. І. 197. 3) Раст.
АпПшз зріпоІеПа Ь. Вх. Зн. 52.
Полонйнний, а, ѳ. Относящійся къ
полонині. Желех.
Полонйночка, ки, ж. Ум. отъ поло
нина.
Долонйнський, а, ѳ = Долонинний.
Звичаї, чари і полонинські примівки. Ш ух.
І. 1 9 5 . —х ід. Выгоеъ скота весной въ полонйну.Шух. І. 197.
Долонйстий, а, ѳ. Покатый. Полониста гора. Черк. у.
Полонити, ню, ниш, гл. 1) Плѣнить.
2) Дѣлать проруби во льду. КоІЬ. І. 68.
Полонйця, ці, ж., и п р.= П ол ун и ц я
и проч.
Полбнка, ви, до.=Ополонка. Сам же
я ту полонку рубав, коня напував. Чуб.
III. 298.
Полбнь, ні, ж. 1)=Д олон. Не дай,
Спасе, у неволю, у полот мені упаяти.
К. Псал. 2)=Полин. Вх. Лем. 453.
П олонйник, ва, м. Сѣрый медвѣдь,
живущій въ полонинах. Вх. Пч. II. 7.
Полонйнин, на, м. Плѣнникъ. Чи ска
же він тобі покірне слово, благатиме тебе
я к полонянин. К. Іов. 92.
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Долонйнва, ви, ж. ІІлѣнница. Ум.
Полоняночка.
Полбпати, паю, еш, гл. ІІожрать,
съѣсть. 1 куди вони все полопали? Бого*
дух. у.
Полопатися, паемося, етеся, гл. Лоп
нуть (о многихъ). Будуть пани дуться,
поки полопаються. Ном. Ле 1246.
Полоскання, ня, с. 1) ІІолосканіе.
2) Илескапье въ водѣ.
Полоск&ти,
щѳш, гл. Полоскать.
Розмай зілля знайшла, полоскала на річці,
Чуб. У. 414.
Полоск&тися, щ ^ся, щѳшся, гл. Плес
каться въ водѣ, мыться. Що на морі та
на дощечці красна дівчина полощеться; по
лощеться, одіваєтьсяѵ в черевички обуваешься. Чуб. У. 8.
Полосвоз^б, ба, м. Первый день ве
ли каго поста, когда крестьяне полощуть
зуби, чтобы между ними не осталось ни
чего скоромнаго, т. е. выпиваютъ въ корч»
мѣ. Чуб. III. 8.
Полоскотати, ч^, чеш, гл. Пощекотать.
Полотёнѳчко, ка, с. Ум. отъ полотно.
Полотёнко, ка, с. 1) Ум. отъ полот
но. 2) Полотно для сита. В'язка личаних
полотенків на решета. О. 1862. IX. 63.
3)=Полотенце 3. Вх. Уг. 261.
Долотбнний, а, е. Холщевой.
Полотбнце, ця, с. 1) Ум. отъ полот
но. КС. 1884. У. 175. Полотенця на ста
нок лянноіо. Мкр. Н. 38. 2) Часть мерёжки.
См. мережка 1. (Залюбов.). 3) Плаватель
ная перепонка. Мнж. 189. Вх. Пч. І. 15.
4 ) Клинокъ косы. Желех. Ум. Полотёнечко.
Полоти, лю, леш, іл. Полоть. Полю я
конопельки дрібні зелененькі. Чуб. У. 282.
Полотиця, ці, ж. Раст. Сопѵоіѵиііт
агѵепзіз. Вх. Пч. II. 30.
Долотнйна, ни, ж. Кусокъ полотна.
Ум. Полотнйнка. Дай чисту полотнинку
зав'язати руку.
Полотніти, Н1 Ю, еш, гл. Блѣднѣть,
дѣлаться бѣлымъ какъ полотно.
Полотнб, и&, с. 1) Полотно, холстъ.
Побіліла, як полотно. Ном. № 4383. Закохалась дівчинонька в хлопця молодою, г
чаютовила рушників з помтна новою. Чуб.
У. 242. 2)=Пілка 3. Вх. Пч. II. 21. 3) Кли
нокъ косы. Шух. I. 169. Ум. Полотённо,
полотёнце, полотёнечно. Всього потрошку—
і конопель, і полотенка. Г. Барв. 16. Пси
лотенка на станок. Г. Барв. 115. Ой на
тобі, подруженько, на рукава полотенечки.
Чуб. У. 379.
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Полотняний— Полудень.

Полотнйний, а, ѳ = Полотѳнний. У
синьому жупанкові, у старих полотняних
шароварах. К. ЧР. 8.
Полотнйнка, ки, ж. Верхнее полот
няное платье крестьянъ (мужчинъ и женщимъ) въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Галиціи: или длинное съ таліей, или, у муж
чинъ подо Львовомъ, короткое, только до
пояса. Г о л . Од. 44. 51. На нім стара
брудна полотнянка. ЕЗ V. 116.
Полоток, т к й , м. Грудь гуся или гусь,
разрѣзанный вдоль надвое, просоленный н
прокопченный. Маркев. 159.
Полоттй, тй, с. Ііолотье. Черк. у. Г.
Барв. 146. Роспочинаеться полоття. Ле
виц. I. 24.
Пблоть, п іл тя, м.— Полоток. Пілтя
ніхто не мастить. Ном .V 13281.
Полох, ха, м. 1) Смятеніе, ужасъ.
І радувався царь, що вийшли в його краю,
бо страх обняв усіх, увесь Єгипет— полох.
К. Псал. 242.
Полох, меж. Выражаетъ испугъ, так
же удары сердца съ испуга. Серце у мене
тільки полох-полох, та й замліло. Г. Варв.
127
Полоханий, а, е Напуганный, пугли
вый. Полоханий заеиь і пенька боїться.
Ном. .Vі 5796.
Полохання, ня, с. Испугъ, напугиваніе, пуганіе
Полохати, хаю, еш, м. Путать Се
тая Солога, що кури полоха. Ни. Побачила,
що так полоха Еол синка, що аж захляв.
Котл. Ен І. 12
Полохатися, хаюся, ешся, гл. Пу
гаться. Як почуєте про войни та бунти,
не полохайтесь. 6в Л. XXI 9
Полохкйй, &, 6= П олохли вий Кінь
полохкий. Волч. у.
Полохливий, а, е. Пугливый, робкій.
Голуб полохливий. К. Досв. 140 Шкодли
вий як кішка, а полохливий як завиь.
Полохливість, вости, ж. Боязливость,
робость. Желех
Полохливо, нар Пугливо, робко.
Полбчок, чку, .и. Ум отъ піл.
Полошити, ш^, шиш, гл. Вспугивать,
пугать. Птаство полошили. МВ. (О. 1862.
III. 60)
Полошитися, ш^ся, шишся, гл. Пугаться. Тільки минув міст, зараз зачали ся
коні полошити. Драг. 46.
Полбшкати, каю, еш, гл. Вспугивать.
Полошлйвий, а, ѳ — Полохливий.
Полошливий кінь. Каменец у.

Полбщувати, щую, еш, гл. ? Та покощувано і полощувано шишечку. Мил. 155
Полт&вець, вця, м. Житель Полтав
ской губерній. Ой писали басарабці та до
наших хлопців листи: пОй ідіть, полтав
ці, та до нас риби їсти. Грин. III. 563.
Полубіс, са. м. Полу-бѣсъ, полу-человѣкъ. Мабуть вона полубіса вродила? Греб.
Оі о.
Пблубка, ки, ж. Деревянная крышка
ѵлья. См. Палуба 2. Прийшов у пасіку.
дивлюсь,— полубка лежить на землі, ски
нута з ву.гіка. ІІовомоск. у.
Пол^бок, бка, л». = Обичайка. Вх.
Зн. 51.
Полуботок, тка, м. Полѵсапожекъ,
ботинокъ.
Пол^бочок, чка, иг. Боченокъ ведеръ
въ 10— 15. Аж три бочки й полубочки
та солодкого меду Грин. III. 494.
Полув&вниця, ці, ж Кадочка на ножкахъ, имѣюіцал въ днѣ отиерстіе, заткну
тое затычкой,— употребляется для бученія
нитокъ. Шух. I. 149.
Полувйл, л у, м. Дѣльная плотная
кожа, преим} іцественно воловая, выдѣланная преимущественно для подошвъ. Вас.
158.
П олувнйця, ці, .9/с.=Полуниця. МВ.
III. 138.
Полуда, ди, ж. I) Глазурь. 2) Катарактъ, бѣльмо. Полуда на очі сіла. Полу
дою очі затягло Мені полуда спала. Кромѣ
прямаго значепія, переносно: я прозрѣлъ.
ѵвидѣлъ то, чею раньше не видѣлъ. Мет
давненько почала спадати з очей полуда.
Левиц. Пов. 172. См. Луда.
П ол^дання, ня, с Полдникъ.
П олуденний, а, ѳ. Полуденный, юж
ный. I повернув Господь од сходу буйний
вітер, а другою'підняв з полуденною краю.
К. Псал. 179.
П олудбнник, ка, м. Насѣк. ЗуггрЬив.
Вх. Нч. II. 27.
Полудбнниці, ниць, ж. мн. Родъ дѣтской болѣзни. Цьому младенцеві ізжени...
крикливиці, плаксивіші, ночницг, полуночниці, денницг, полуденниці і нссплячки.
(Заговоръ). КС. 1883. VII. 588.
Полуденок, нка, м. Полдникъ. Грин.
III. 204. Се вже була остання чарка піс
ля полуденку. Св. Л. 323. А я піду добомоньку, та не забавлюся, чи готовий полу
денок та відвідаюся. Гол. 1. 203.
Пблудень, дня, м. І) Полдень. А вже
соние по полудні, дівчинине щще нудне.

Полуденькувати— Полупетро.
Чуб. 0-полудні. Въ полдень. Удень як се
ред' ночі ходять, * полапки шукають о-полидпі. К. Іов. 12. 2) Полдникъ. Ум Полуденько. О 1862. IV. 13.
Долудбнькувати, кую, еш, іл.—По
л у д н ати .
Полуднання, ня, с. 1) Иолдничаніе.
2)=Полудень 2. Буде йому на снідання
і на обідання і на полуднання. АД. І
148.
Полуднати, наю, еш, гл. Полдничать.
Сядеш, мати, полуднати,— ні з ким роз
мовляти. Мет. 224.
Полуднбвйй, а, ѳ. Полуденный, юж
ный. Брацл. у.
ПолУднѳць, денця, ле. Ум. отъ полу
день. Обідець під полуднець, вечера по пів
ночі. Гол. IV. 240.
ПолУдне, ня, с. Полдень. Чи то зоря
розсвітає? Чи полуднє гріє? Чуб. V. 2.
ПолУдній, я, є. Полдневный. У неділю
у полудню юдину сам Филоненко виступає.
Макс.
Полуднувати, ную, еш, гл. = По
луднати. їхав чумак, та їдучи полуднував.
Чуб. І. 34.
\
ПолУднювати; нюю, еш, гл.=Полуднувати. Ой перший раз обідаю, а другий
раз полуднюю. Чуб. V. 807.
ПолУдрабок, бка, л«. Грядка въ телѣгѣ. Чуб. VII. 40. Рудч. Чп. 250. См.
Драбина 2, драбки. Полудрабок поломився.
Чуб. V. 1139.
ПолУдуватий, а, ѳ. Съ бѣльмомъ на
глазу. Лубен, у. (Леонтовичъ).
Полужуп&нчик, ка, м. Родъ полу
кафтанья изъ легкой матерій съ рукавами
или безъ рукавовъ, съ стоячимъ воротникомъ,—надѣвается галицкими мѣщанами
на рубашку. Гол. Од. 15.
Полувйти, вйю, еш, гл. Пощелкать
(орѣхи, сѣмячки).
Пол Узка, ки, ж. Низка (коралловъ
и пр.). Вх. Зн. 52.
Полукіпок, пка, ле. Копна въ трид
цать сноповъ. По обидва боки дороги сто
яло так багато полукіпків, що як глянути,
то й поля було не видко. Левиц. Пов. 114.
Полумацьок, цька, ле. Мѣра сыпучихъ
тѣлъ. О. 30743 гектол. Давав полумацьок
вівса. МУЕ. III. 58.
Полумисок, ска, ле. Родъ глубокой
тарелки, неглубокая миска. Рудч. Ск. I.
11. Вас. 181. Да їдять вони калачі з од
ною полумиска, ой п'ють вони мед-вино
з одною кубочка. Нп.
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Щ луміння, ня, с.—Полум’я. Полуміння палає. Грин. III. 529.
Пблумінь, ні, .™?.=Полум’я. ЕЗ. V. 78
Пблум’я, м’я, с. Пламя, полымя.
А полум'я так з рота й паше, так і
паше. Рудч. Ск. II. 31 Ум. Пблум’ячко.
Мил. 88.
Пблум’яний, а, ѳ. Пламенный. Левиц.
I. 306. Ком. И. ИЗ.
Пблум’ячко, ка, с. Ум. отъ полум’я.
Полунйти, нйю, еш, гл. О звукѣ: раз
даваться нѣкоторое время.
Полуниця, ці, ж. Употр. преимущест
венно во мн. ч. Клубника, Гга^агіа соіііпа Б. ЗЮЗО- I. 123. Зацвіли полуниці.
Грин. III. 252. Зродили полунииі. Чуб.
V. 395. Ум. Полунйченька. На горі суни*іенькщ на долині полуниченъки. Чуб. V. 4
Полунйчний, полунйшний, а, ѳ. Клуб
ничный.
Полуничник, полунйшник, ка, ле.
1) Стебель и листья клубники, клубнич
ный кустикъ. Полуничнику багато, а ягід
на йому нема. 2) Наливка на клубникѣ.
3) Раст Тгіїоііипі іпопіапит Ь. ЗЮЗО.
І. 139.
Полунйчннця, полунйшниця, ці, ж.
Родъ писанки КС. 1891. VI. 375.
ПолУночний, полуношний, а, ѳ. Пол
ночный. Світовая зоря ясна, полуночна
темна. Гріш. 111. 198. Стала полуночна
година наступати, став Алкан баша до
галери прибувати. Дума. Полуношна зірка
зійшла, а вони ще далеко од села. Кв.
ПолУночниця, полуношниця, ці, ж.
Родъ дѣтской болѣзни. КС. 1883. VII. 588.
См. Полуденниця.
Полуп&нійка, ки, ж. Жена полупанка.
Дочки заміжніх козаків ходять у гостину
до попівен або до полупанійок. О. 1861.
XI. 112.
Полупанок, нка, м То же, что и па
нок, мелкій помѣщикъ, также разночинецъ,
силящійся жить но барски и пр. Пани й
полупанки навчились тратить великі гро
ші. Кв. Данта старого полупанком нашим
можна здивувать. Шевч. 365.
Полупати, паю, еш, гл.—очима. По
хлопать, поморгать глазами. Офіцер полупав-полупав очима, за шапку та й за
двері. О. 1861. IX. 77.
Полуп&ти, пйю, еш, гл. Поковырять,
облупить (напр, обмазку).
ПолУпетро, ра, ле. День ЗОіюня, соборъ дванадесяти апостоловъ. ХС. І. 77.
Маркев. 15. Це діялось на Полупетра. Закр.
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Полупити— Польща.

Полупити, плю, пиш, гл. 1) Облу
пить; обчистить. Воліла я, воли мої, вас
всіх полупити. Рудч. Чп. 166. Дають
мені бараболі полуплені їсти. Чуб. У. 1125.
2) О насѣдкахъ: высидѣть (во множествѣ).
Хоч би тобі один розбовток! Усі яйця
квочки полупили. Г. Барв. 194.
Полупйтися, плюся, пишся, іл. Облу
питься. Комори, побита зімньою негодою,
пошпуювана весняними доіцами, полупилася. Мир. Нов. II. 79. Порепалась і по
лупилась кожа. К. Іон. 16.
Полупотіти, поч^, тйш, гл. Застучать
глухо, падая (напр, о илодахъ, падающихъ
съ дерева) От і вчепивсь хлопець трясти
(груші); полупотіли червонобокі. Св. Л. 205.
Полурйбка, ки, ж. Камбола? Баба
сказала піймати полурибку і ззісти. Чуб.
II. 252.
П олурізка, ки, ж. Четверть загона
(загонъ= 5—0 десят.). Козелец, у.
Полусѳток, тка, м. ? Накупив шість
полусстків полотна. Драг. Зоб.
Пблуск, ку, м. Трескъ. Не чує полуску. Ном. .№ 4222.
Полоскати, каю, еш, гл. Пощелкать
(сѣмячки, оріхи) некоторое время или всѣ.
Пол^скирт, та, пол^скирток, тка,
м. ІІолскпрды. Були скирти, полускирти.,
а тепер немає. Мнж. 172.
Полусорочйни, чйн, ж. мн. Поминки
по умершему въ третью недѣлю. Справ
ляли Наум і Настя знов і третини, і
дев'ятини, і полусорочйни, і сорочини, як
•треба по христіянські. К в.
Полистав, ва, м. Святцы, молитвенникъ съ мЬсяцесловомъ.
Пол^ставѳць, вця, м. = Полустав.
Сим. XII. Енсй тут зараз взяв догадку,
велів побігти до дяків,— купить піярськую
граматку, полуставців, октоїхів. Котл. Ен.
IV. 21 .
Полутаббнковий, а, ѳ. Сдѣланный
изъ полутабенку.
Полутаббнок, нку, м. Родъ шелковой
матерій.
Пол^цвіт, ту, пол^цвіток, тка, м.
Раст. Иванъ-да-Марья, Ѵіоіа Тгісоіог. Же
лех. Ой по горі полуцвітки процвітають.
Мет. 138.
Получаб&к, кй, м. Родъ рыбы.
Получйти, чйю, еш, сов. в. получйти,
чу, чиш, ы. 1) Соединять, соединить. Чей
нас Бог получить з собов,— будеме щасливі.
Гол. III. 393. 2) Получать, получить. Іди,
сипку, та за рідне браття, та получит,

мій синочку, юсударсъке плаття. Чуб. V.
974.
П ол ічи ти , чу, чищ, гл.= У лучити .
Стрілець уміє... добре получити —вцілити
звіря. Шух. I. 235.
Пол^ччати, чаю, еш, гл. Улучшиться,
сдѣлаться лучше. Упивались і чужої, і
своєї крови, а получчали? Шевч. 409.
Получчѳ,. нар. Лучше, получше. Ска
жи мені получче бідною невольника догля
дати. АД. 1. 210.
Пол^шка, ки, ою. Полушка, '/ 4 ко
пейки. Грин. III. 540. Баба рака купили,
три полушки дала; баба рака зварила,
добра юшка була. Нп.
Польгувйти, г^ю, еш, гл. Давать
льготу. Віри своєї християнської у поруху
не подайте, жидівському шабашу не по.іьгуйте. АД. II. 23.
Полька, ки, ж. 1) Полька. Ой ти
руський, а я полька. Чуб. V. 1163. 2) Тапецъ: полька. Левиц. Пов. 240. 3) Назваиіе коровы. КоІЬ. І. 65.
Польнувйти, н^ю, еш, гл. Походить
по приходу, собирая съ прихожанъ ленъ
и прочія даянія (о попадьяхъ).
Польовйнѳць, нця, м. Охотникъ. Вх.
Зн. 52.
Польовий, й, 6. 1) Полевой. Чорне куче
ряве волосся, заквітчане польовими квітками.
Мир. ХРВ. 6. Кукіль, то польовою дідька
робота. Ном. № 10140. 2)—вого. Надсмотрщикъ за нолевыми работами. КоІЬ. І. 08.
Люде громадять панське сіно на паньщині...
а польовий так б'є людей палюгою. Гн. II.
145. 3) Раст.: а)— ві васильки. Ваіѵіа, репсіиіа ѴаЫ. ЗЮЗО. 1. 173; б)—ві в ін и к и .
Агіетізіа іпосіога. ЗЮЗО. І. 173; в)— ва
рбжа. Ьаѵаіега іішгіпдіаса Ь. ЗЮЗО. І.
173; г)—ва сосонка. Е^иі8еіитп агѵепзе Б.
ЗЮЗО. І. 173.
Польовйк, кй, м. 1) Житель полей,
равнинъ. 2) Бѣсъ, живущій въ полі.
Левч. 37.
Польовйна, ни, ж. Поляиа, неболь
шое нолевое пространство. Невеличка гюльовина, да густі копиці. Чуб. V. 669.
Польбвка, ки, де.*=Полювання. Вх.
Уг. 261.
Польовнйця, ці, зк\= П ол ун и ц я.
Пбльський, а, ѳ. Польскій.
Пбльськість, кости, ж. Свойство польскаго, то-же, что п польщизна. Желех.
Польцб, цй, с. Ум. отъ поле.
Пбльща, щі
Польша. Чуб. У. 35.
Н е за вас се діялось,— давно колись, як па-

Полыцак— Поляк.
ну вам на Вкраїні в-двійзі Польща г Могковіцина. МВ. I. 137.
Полыцйк, к&, м. Такъ въ Хере. губ.
називають крестьянина изъ Подольск, или
Кіевск. г.
Полыц&чка, ки, ж. Такъ въ Хере,
гѵб. називають крестьянку изъ Подольск,
или Кіев. г.
Полыцйзна, ни, ж. Польская Народ
ность, польскЩ языкъ, духъ. Велику ро
бить нам він (М. Вовчок) підмогу, очища
ючи смак рідної мови од польщизни. К.
(Хата, XIV). Навчили ми ляхву латину
занедбати, польщизною листи й літописи
писати. К. Дз. 16.
Полюбити, блю, биш, іл. Полюбить.
Полюбила пройдисвіта. Мет. 85. Будь для
тою, мати, добра, що я полюбила. Мет. 73.
Полюбитися,
блюся, бишся, гл.
1) Полюбить друге» друга 2) Понравиться.
Полюбиться ї ї він мосці і сіпано бісики
пускать.
Полюблйти, лйю, еш, ІЛ. Любить, долюбливать. Не полюбляю я цього. Зміев. у.
За сусідом молодиці, за сусідом і вдовиці,
і дівчата поглядають,— всі сусіда полюбля
ють. Котл. НІ1. 393^
Полюбовник,
ка, м. Любовникъ.
€квир у. Кому, красо, достанешся? Чи сот
нику, чи полковнику, чи прежньому полю
бовнику. Чуб. IV. 4 9 5 . Ум. Полюбовничок.
Полюббвниця, ц і, ж. Любовница. Ой
поїду я селом-улиисю, здибаюсь з полюбов
ницею Чуб. V. 91.
Полюбувйти, б^ю, еш, гл.=Уподо*
бати. Пані полюбувала мої сани та іі ку
пила. Черниг. у. 2) Полюбоваться на. В ін
полюбував на неї. Мнж. 19. Дитя моє ко
ханеє! погуляв би в світі, полюбував красу
і пишність світову. МВ. І. 44.
Полюв&ния, н я, с. 1) Охота. Він мав
такий звичай, ѵю як тільки настав ра
нок, то зараз сіда на коня і їде на полю
вання, бо кохався у полюванні. Рудч. Ск.
І. 121. 2) Иеріодъ половой горячности у
корови. Ум. Полювйннячко.
Долювйти, люю, еш, гл. 1) Охотиться.
Полювали вони, полювали цілий день і ні
чого не виполювали. Рудч. Ск. II. 75.
2) Имѣть желаиіе къ случкѣ (о коровѣ).
Бабо! а що це ви жито жарите?'— Та
Щ т , .не вам кажучи, телиця полює. М и
вже й бугая до неї підпускали, так ні, не
помага, знов полює та й полює. Лебед. у.
Полюддя, дя, с.- Полюдье,’ обѣздъ для
собиранія дани съ народа и самая дань
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эта. Варяг, що на полюддя з города вий
шов. К. (О. 1861. II. 228).
Полюдніти, нію, еш, полю дніш ати,
шаю, еш, іл. 1) Сдѣлаться человѣчнѣе.
То він уже тепер неначе трохи полюднів,
а то спершу був такий, як той звір. Ко
бел. у. 2) Возмужать. 3) Сдѣлаться люднѣе.
Полюдськи, полюдському, полюдську, нар. Какъ слѣдуетъ, какъ принято,
І матері поможе в чому, і до мене полюдськи заговорить. МВ. І. 27. У тебе всё не
полюдському. Ком. II. 45. В Луцку все
полюдську: навколо вода, а в середині біда.
Ном № 720.
Полютув&ти, т^ю, еш, гл. І) Позлиться,
побѣситься. 2) Попаять.
Полібховка, ки, ж. Родъ мережки
Полюштатися, таюся, ешся, гл. За
брызгаться жидкой грязью. Вх. Лем. 453.
Полйвина, ня, ж. 1) Поляна. Мнж.
189. Пасли овеиь на полявинах. ІІавлогр.
у. 2) Полявина. Часть невода: пространство
сѣти изъ 4-хъ ячей д ев ’ятки или трехъ
семиразки; черезъ каждый двѣ полявини по
длинѣ невода прикрѣпляютъ поплавокъ.
Вас. 186.
Поляг&ти, гйю, еш, гл. 1) Ложиться.
Чорна хмара полягає, милий милу покидає.
Чуб. V. 399. Косарі косять, а трава по
лягає. Чуб. V. 518. 2) Лечь (о многихъ).
Ввесь день весело прогуляли, і п'яні спати
полягали. Котл. Полягайте, то оддишемо
трохи. Рудч Ск. 1 92. 3) О хлѣбахъ:
ви лечь. Ой вернітеся ж, милеє браття,—
вже жита поспівають!— „Не вернемся,
вже не вернемся, хоч нехай полягають*.
Грин. III. 601.
П олягти, лйж у, жѳш, гл. Полечь,
лечь. А моя могила край синього моря, по
лягли любощі і щира розмова. Мет. 93.
Слава не поляже. -ІІом. Да як моя голо
вонька поляже, до тогді тобі всяке ледащо
скаже. Чуб. V. 517. Всі вороги спать по
ляжуть. Грин. III. 190.
П олягтйся, ж уся, ЖѲШСЯ, м .= Д о л я гти . Кінь біжить — земля движить,
трава поляглася, любив же я. дівчиноньку,
та вже віддалася. Чуб. V. 261.
Полйк. ка, м. Полякъ. До поляків не
ходимо на жадну пораду. ЕЗ. V. 242. Ум,
Поладенько, нѣсколько презрительно: поля
чок. Хвалилися поляченьщі, що- вни звою
вали. АД. II. 39. Зріклисмося... і т их пан
ків, т их полячків, котрії з нас жили ЕЗ
V. 242.
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Поляка— Помали.

Полйка, ки, ж. Всеобщій испугъ, па
ника. Мнж. 189. ■
Полявбти, вбю, еш, гл. Напугать, по
пугать. Усіх полякав своїм криком. Поля
кай його трохи, щоб не ходив сюди.
П олякатися, кбемося, етеся, гл. Не-,
ренугаться, напугаться (о многихъ). Вони
всі полякались і змій злякавсь. Рудч. Ск.
І. 114.
П оліна, ни, до.=П олявина. Зміев. у.
Од сих печер полою розляглась чимала по
ляна, оточена лісом і густою зарослею ча
гарники. Стор. МЇІр. 128. Вийшов на чис
тий пляць, на поляну, сів на оддишку.
Чуб. II. 594. Ум. Полянка, поляночка. Чуб.
У. 477.
П о л ін к и , нов, ж. Порода вишень.
Богодух. у.
П оліпас, са, лс.=Ляпас. Поляпаса
дати. Ном. Лг® 3853.
П оліпати, паю, еш, гл. Похлопать;
пошлепать.
П оліпатися, паюся, ешся, гл. Забрыз
гаться, закапаться жидкой грязью, вообще
какой-либо жидкостью.
П оліскати , каю, еш, • гл. Похлопать
(кнутомъ, въ ладоши). Поляскав батогом.
П олятиця, ці, ж. Раст. Сопѵоіѵиіиз
агѵепзіз. Вх. Пч. I. 9.
П олічѳнько. ка, м. Ум. отъ поляк.
П о л ічи ти ся, чуся, чишся, гл. Опо
лячиваться. Самохіть полячиласъ наша
вельможна, гоноровита Русь. К. ХП. 114.
Полячбв, Ч К б , М. Ум. отъ поляк.
П оліш ити, шу, шиш, гл. Ополячить.
Ном. Од. вид. III.
П оліш итися, шуся, шишся, г.г. Опо
лячиться.
Полящбти, щ ^, щйш, гл. 1)=Ш оляск атя. 2) О звукѣ: пронзительно, рѣзко
раздаваться нѣкоторое время.
Помагбти, гбю, еш, сов. в. помогтй,
мож^, жѳш, гл. Помогать, помочь. Роби,
небоже, то й Бог поможе. Поел. Як би не
біг, хто б нам поміг. Ном. Помагай-бі, по
магай - бу! Богъ въ помощь! Помагай - бі
тобі, дівчино! Рудч. Ск. II, 56. Помагайбу, женче! Чуб. У. 551.
Помагбтися, гбеться, сов. в. помогти,
мбжѳться, гл. безл. 1) Приносить, при
нести пользу, оказать дѣйствіе, сдѣлаться
лучше (о здоровьѣ). Неначе й помоглось.
Шевч. 2} Съ отрицаніемъ: не помогать,
быть безполезнымъ, напраснымъ. Не про
сись, каже, не поможеться. Рудч. Ск. I.
18. От лаяла г плакала, та нічого не по

моглось. Рудч. Ск. II. 59. Годі, коже, ба
бусю, плакати: не поможеться. МВ. I. 154.
Помагбч, чб, м. Помощникъ. Геть
собі, бо ти ні грач, ні помагач. Ном.
№ 6544. Д іт и мої, тепер нема в вас жад
ного заступника, нема помагача. МВ. І. 47.
Помаґлювбти, люю, еш, гл. Выкатать
на каткѣ (во множествѣ).
Помазанець, нця, м. Помазанникъ.
На Господа вони забунтували, помазанцем,
його погордували. К. Псал. 3.
Помбзання, ня, с. Помаззніе.
Помбзати, ся. См. Помазувати, ся.
Помбзкатися, каюся, ешся, гл.—
З ким. Войти съ кѣмъ въ дружбу, зала
дить съ кѣмъ. Помазкався з старшиною,
та й робе, гцо хоче. Волч. ѵ.
Помазбк, зкб, ,и .= К в а ч 1. Зміев. т.
Помбзувати, зую, еш, сов. в. пома
зати, ж у, жѳш, гл. Помазывать, помазать,
намазывать, намазать. Тільки по губах по
мазав. Ном. Як помазав спину, аж шкура
одстала. Чуб. У. 406. 2) Помазывать, по
мазать муромъ. Се я паря помазав на
Сіоні. К. Псал. 3) Только сов. в. Запач
кать. Чуб. У. 522. Ой обстели, мила, го
лубонько сива, китайкою двір, ой ѵіоб не
помазать дорогих сап’янців, золотих під
ків. Мет. 68.
Помазуватися, зуюся, ешся, сов. в.
помазатися, ж уся, жѳшся, гл. 1) Нама
зываться, намазаться. Помбзатися лбном,
панами. Стать бариномъ, на барскій ладь
жить. Сим. 141. Уже він помазався паном.
Черк. у. Возний так і бундячиться, що
помазався паном. Котл. НИ. 387. Помбзатися чим. Употребл. иногда въ значеній:
едва что-либо узнать. Тільки що помазався
книжкою, що й розгорнуть гаразд не вміє.
Ком. П. № 871. 2) Получать, получить
помазаніе. 3) Запачкиваться, запачкаться.
Домав^ха, хн, ж. Мазальщица. Мил.
27. Ум. Помазушка. Мил. 218.
Помаячити, ч ^, чиш, гл. Побить въ
кровь. Мнж 80.
Помайнувбти, н^ю, еш, гл. Понестись,
помчаться. Мов сарна в гаю помайнують.
Шевч. 629.
Помайструвбти, р^ю, еш, гл. Помасте
рить. Він. у тій коморі вікна попрорубував,
сяк-так помайстрував. Драг. 176.
Помалбньву, помалбсеньву, нар. Ум.
отъ помалу.
Помали, нар. Немножко. А геть, ко
мар, із ноги, няй танцюю помали. Гол.
1У. 513.

II ома ли й— Помадки.
Ш малий, а, ѳ. Маловатый. У вас овеч
ий помалі. Валк. у. Чоботи пошив мені
помалі.

Домалйти, лю, лйш, и . I) Умалить.
2) С ш и т ь меньше мѣрки. Грин. III. 46.
Сукню пошили,— поколотили, чобітки вши
ли, та помилили. Гол. IV. 73.
Дом&лу, нар. 1) Тихонько, осторожно,
слегка. Помалу ступайте, пилу не зби
вайте. Чуб. III. 34. Мороз дуже старий
чоловік; він як дихне помалу, то й мороз
не великий. Чуб. І. 32. 2) Тихо. Ой по
малу малу, чумаченьку, грай, да не врази
тго серденька вкрай. ЗОЮР. II. 21.
3) Медленно, не спѣша. Ой ходімо, панебрате, на той кут помалу. Чуб. V. 256.
Ні, каже, не біг,— я помалу йшов. Рудч.
Ск. II. 132. Ум. Помаленьку, помалесеньну,

ломанёсеньку.
Помалювати, люю. еш, гл. Расписать
красками, покрасить. Найми другую, гцоб
постіль слала, щоб піля походи помалю
вала. Чуб. У. 92. Плавало суденце—по
мальоване денце. Чуб. У. 952.
Помалюсіньву, нар. Совершенно тихо,
совершенно медленно. Що із хати помалюсіньку, а з сінечок попшхусіньку. Грин.
III. 439.
Пом&мляти, ^гяю, еш, гл. Пищу явг
много поѣсть, потомъ оставить. Вх. Лем.
453.
Пом&на, ни, ж. Родъ кулича (поминальнаго) съ крестомъ. О. 1861. XI. Св. 61.
Помандрувати, р^ю, еш, гл. Отпра
виться, пуститься въ путь. Помандруєм
прічки темненької нічки. Мет. Ой я тую
далекую хлопцям подарую, а до сег бли
зенької та й сам помандрую. Чуб У. 26.
Поманбньву, поманёсѳньву, нар Ум.
отъ помалу.
Поманж&ти, жйю, еш, гл. Отпра
виться, пойти. Іди, дівко, з нами молод
цями, ліпше тобі буде, як в рідної мами.
Дурна дівка тою послухала, з ними поманжала. Чуб. У. 394.
Поманити, ню, ниш, гл. Поманить.
Поманіжити, жу, жиш, гл. Поніжить.
Поманіжитися, ж уся, жишся, гл. По
ніжиться.
Поманлйвий, а, ѳ. Заманчивый. Була
десь у тісній земній неволі, та се визволи
лася, і знов ійметься їй на життя веселе
й любе, і забішє вона вже думками поманливими. МВ. II. 134.
Помант&чити, чу, чиш, гл. Поточить
носу мант&чкою.
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Поманюньку, нар. Понемножко. Константиногр. у.
Поманйчити, чу, чиш, гл. Виднѣться
нѣкоторое время вдали.
Пом&рити, рю, риш, гл. Помечтать.
Левиц. І. 291.
Помарнйти, ню, ниш, гл.— кого. Уни
чтожить кого. Вх. Уг. 261.
Помарнілий, а, ѳ. Увядшій, похудівшій, зачахнувшій. Кругом тебе протягну
лась трупом бездиханним помарнілая пу
стиня. Шевч. 432.
Помарніти, нію, еш, гл. Увянуть, по
худіть, зачахнуть, подурніть. Боже небо
голубеє і те помарніло. Шевч. 404.
Помарнотрйвити, влю, виш, г.г.=Помарнотратити.
Помарнотр&тити, чу, тиш, гл. Промо
тать, растратить, расточить (во множестві).
Помарнувати, н^ю, еш, гл. Безъ тол
ку, попусту растратить, истребить (во мно
жестві).
ПомаршалЕувйти, е^ю , еш. гл. По
быть предводителемъ дворянства.
Помаолув&ти, лую, еш, гл. Пособо
ровать.
Помаотйти,
стйш, гл. 1) Пома
зать. Помасти вареники. Помасти тим
болотом очі. Гн. І. 125. Вона ї ї (иіч) по
підводила, помастила. Чуб. 11. 67. 2) За
пачкать. Помастила одежу. Уман. у.
Пом&тися, м&юся, ешся, гл. Иообіщать. Помався перше косить, а тепер не
йде. Кролев. у. Я поліаюсь зробити, та
добре не знаю, чи добре зроблю. Кролев. у.
Помалася ходить до мене на досвітки.
Ніжин, у.
ПоматірЕув&ти, е^ю , еш, гл. Выру
гать по матери.
Помахйти, хйю, еш, гл. 1)=П ом ахувати. Ой де моя миленькая похожие, да
шитими рукавами помахає. Чуб. III. 190.
2) См. Помахувати.
Помахн^ти, н^, нбш, гл. Махнуть.
Устану я у п'ятницю, помотаю сю бідницю; сюди-туди помахнула, та нічою не
вмотнула. Грин. III. 494.
Пом&хувати, хую , еш, сов. в. помах&ти, х&ю, еш, гл. Помахивать, помахать.
Хусточкою помахує. Кв. Повішу ще тиг
рукава,— хай вітер помахає. Чуб. У. 606.
Пом&цати, даю, еш, гл. Пощупать.
Знайшов, не знайшов, а помацати можна.
Ном. № 4280.
Пом&цатися. См. Помацуватися.
ПбмацЕИ, нар. Ощупью Помацки..
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Помацуватися— Помертвел.

ЛомѳншАтися, шйюся, ешся, СОВ.
дверей шукають. Г. Барв. 286. Гіркий
світ: тато і мама осліп, а діти помацки поменшйтися, ш ^ся, шишся, гл. Умень
шаться, уменьшиться. Служба (салдатам)
^ходять. Ном. № 9229.
на
год поменшилася. Г. Барв. 500.
Домйдуватися, дую ся, ешся, сов. в.
Доменйтися, нйюся, ешся, сов. в.
помацатися, даюся, ешся, и . Пощупы
поменйтися, нюся, нйшея, гл. Пообів а т ь , п о щ у п а т ь себя или Л р у г ъ д р у г а . По
мацується за ніздрі та поглядає на паль щать. Я помснявся йому це дати Константиногр. у.
ц і, чи не йде кров з носа. Св. Л. 303.
Домбр, ру, м. Смерть. Употребляется
Ломаширув&ти, р^ю, еш, гл. Помар
шировать. І в парі, брате, ми мабіть на лишь въ выраженіи: На помёр душі. Кь
смерти. Як нездуж аєш т оді ніхто тебе
той помашируєм світ. Федьк.
Пом&яти, мйю, еш, іл. Развѣваться не бачити; а як помер душі, да к назбіга
яѣкоторое время Уоісе т я руса коса по ються. Г. Барв. 435.
ЛомѳрАнѳць, идя, м. Апельсинъ. При
двору помаяла. Чуб. V 582. Не дають
вітри постояти, зеленому листу помаяти; носить жид до Потоцъкою цетрини й по
та не дають люде погуляти, русою косою меранці. Рудч. Ск. II. 204.
Ломѳрбжати, жаю, еш, и помербжити,
помаяти. Мил. 87.
Помаячити, чу, чиш, іл.= Д ом аня- ж у, жиш, гл. 1) Вышить ажурно. 2) Изу
красить узорами (рѣзьбой, рисованьемъ,
чити.
вышивкой"). Наші чоботи... шовком помеПбмеж, ня/?.=Доміж.
Ломбжѳ, кар.= Д ом іж . Ходить пан режено. Мет. 186. 3) Испещрить. Греблі
Каньовський та помеже шанці... Ой вті з тарасу помережили річку наче чорними
кала бондарівна помеже домами. Гол. І. 65. шнурками. Левиц.
Ломежбнник, ка, л*.=Ломіжник Він
Домерзбнитися, нюся, ниш ся, гл. *>
мені помеженник, межа з межею: як же Не померзенившись з ким, не міти при
ятеля. Ном. № 9529. Судя по варіанту
мені не знати його. Новомоск. у.
Ломежбнно, нар. Смежио. Новомоск. у. (не посварившись) должно было-бы значить:
Ломбжно, нар. = Помѳженно. Жили поссориться.
Ломѳрзйтися, ж ^ея, зйшея, гл. По
вони сусідами. У жодною був гарний садок
лучить
отвращеніе. Вх. Уг. 261.
і огород і притулювались вони один до дру
Домбрзлий, а, ѳ. Смерзшій.
гого помежно. Чуб. II. 658.
Домбрз(ну)ти, зну, нѳш, гл. Померз
ЛомѳжувАти, ж^ю, еш, гл. Размеже
нуть,
смерзнуть. Ноги померзли. Ном.
вать (во мпожествѣ). Ой помежували сте
Дбмерки, ків, м. мн. Мракъ. Сизг
пи запорозькі і козацькі славні луки. О.
померки ночі. Мир. Пов. И. 93. Крізь шиб
1861. УШ. 101.
Ломбкати, каю, еш, іл. Поблеять, по ки уриваються жовтуваті померки. Мир.
Пов. II. 72. Нехай його важка окриє хма
кричать (объ овцахъ).
Домелб, лй, с. 1) Метла. Зробив батько ра, і померки исповнять його страхом.
•помело,— три дні хати не мело. Чуб. У. К. Іов. 7.
Ломбрклий, а, е. Померкшій, угасшій.
1136. 2) Тряпка на длинной палкѣ для
чищенія трубъ отъ сажи. Харьк. 3) Раст. Померклим поглядом вона обвела круюм
Ѵізсит аІЬит, омела. Вх. Лем. 453. Ум. хату. Мир. Нов. І. 170. Вірний оіирь
ледві дише, зна, що згинути пора, і помер
Гіомельцё. Помельце замело. ЕЗ. У. 128.
Ломѳнйти, ню, нйш, гл. Упомянуть, клими очима на вояку позира. ІДог. Сл. 29.
Помбрк(ну)ти, кн у, неш, гл. Померк
назвать.
нуть.
Золото так і померкне. АД. І. 51.
Поменйтися. См. Д оменятися.
Домѳнувйти, н^Ю, еш, гл. Поименовать. Білки під лоб— і світ померк. Котл. Ен.
Помбрлий, а, е. Умершій. Ц а р с т в о г
ЛоменчАти, ся, поменчйти, ся —Донебесне
померлим душам.
меншАти, ся, ПОМѲНШЙТИ, ся.
Помертвіти, вію, еш, гл. 1) Померт
Ломбншання, ня, с. Уменьшеніе.
віть.
2) П облідніть какъ мертвый. В т і
Ломбншати, шаю, єш, гл. Уменьшиться.
Мені ділечка побільшало, а здоров'ячка по каєте необзир помертвівши. К. Іов 94.
меншало. Чуб. У. 591,
Помбрти, мр^,‘ мрбш, гл. Умереть, по
Поменшати, шАю, еш, сов. в. помен мереть. Як помру, а ти будеш жива, при йшити, ш^, шйш, м. Уменьшать, умень ди, подивися, де моя могила. Чуб. У. 14*.
шить. Желех.
Домбртися, мр^ся, мрбшея, г/?.=П °'

Померхти— Поминати.
мертв- Да як же моя головонька помреться,
йо тоїді тобі все гуляння минеться. Чуб.
V. 617.
Домбрхти, хну, неш, гл. Потускнѣть.
Очі в його якось поморхли. МВ. II. 14.
Золото так і померхне. ЗОЮР. І. 5.
.Домѳршлбнник, ка, м. Покойникъ.
Не.7 ай їх Мати Бажа помилує й спасе
помсршленників. Харьк. у.
Помбсти. См. Домітати.
П ом ёт, та, м. 1) Бросаніе, разбросъ.
Жати хліб у помёт. Жать, оставляя хлѣбъ
невязаннымъ.
Дометйти, мечу, чеш, гл. 1) Бросить
(во множествѣ). Дрібні листи написала
та й на воду пометала. Чуб. V. 948.
Всіх турків у Чорнеє море пометали. АД.
I. 215. 2) Разорвать на куски. Тілко змій
ногу з стремена, так. охота (звіри) його
г пометала. Мнж. 32. Объ одеждѣ: разо
рвать, изорвать. Через перелаз упав—жу•
папину пометав. Грин. III. 665. Изрубить
въ куски. Ой як пойду, всіех повоюю, ме
чом помечу, конем потопчу. Грин III. 44.
Домѳтушйтися, шуся, шйшся, гл. По
суетиться.
Помив&ти, вйю, еш, гл. Мыть еще разъ?
Ідна шиє. друга миє, третя помиває. Чуб.
V. 395
л
Помиї, їв , <лс, мн. Помои. В помиях
утопити. Ном. .4 14237. Ум Помййки.
Чуб. III. 86.
Помийний, а, е. Помойный. Помийне
відро. Славяносерб. у.
Помййник, ка, м. Первоначально—
яеловѣкъ, занимающейся выносомъ помоевъ. а затѣмъ всякій человѣкъ, занима
ющейся грязной работой; бранное слово
Лохв. у. Ти помиітик жидівський. Гн.
II. 70 2) Собака, постоянно роющаяся въ
ломояхъ, любящая иомои. Лохв. у.
Помййниця, ці, ж. I) Лоханка для
помоевъ, помой ница. Се ходить віник по
винниці,—буде кваша в помийниці. Чуб
I. 110 2) Бранное слово для женщины.
Шух. I. 34. Жидівська, панська помййниця.
Брань для женщины служащей у евреевъ,
у господъ. Грин. I. 2 3 5 , 241. Ум. Помйй-

ничка.
Домивати, каю, еш, гл. Расчесать и
приготовить для пряденія пеньку или ленъ.
Мил. М. 16. На тобі круг прядіва: щоб
ти його пом'яла, потіпала і в мички по
микала. Рудч. Ск. II. 44.
Помикйти, каю, еш, гл. І) Порывать,
влечь. Не видно моїй хати, тілько видно
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грушу, туди ж мою помикав що-вечора
дгушу. Чуб. V. 61. 2) Поспѣшить. Вер
таєшся було, то наче ззаду чорт доганяє,—
так помикаєш. Св. Л. 32.
Помйлешно, нар. Ошибочно.
Помилитися См. Помилятися.
Дбмилка, ки, ж. Ошибка Помилка
за хвалъш не йде. Ном. № 7446 У помил
ку. По ошпбкѣ. Оие дивизія та й годі! чи
воно піп помиливсь, що став я лічити, аж
воно цілісінька сороківка грошей у помилку
перейшла.
Помилування, ня, с. Помилованіе;
пощада. З мого рятування не буде поми
лування. Ком. 11. Л? 934.
Помйлувати, лую, єш, гл. Помило
вать; пощадить. Усе Бога молить, іцоб Бог
його помилував. Рудч. Ск. II, 22. Вовчикибратіки, помилуйте мене— не їжте. Рудч.
Ск. І. 4.
Помилуватися, л^ю ся, ешся, гл. 1) По
любоваться. Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці. Мир ХРВ. 8.
2) Поласкать другъ друга. Поцілуймося,
помилуймося, хто кому рад. Чуб. IV. 239.
Помйльне, ного, с. Плата посланному
отъ мили.
Помилйти, лйю, еш. гл Намыли
вать еще разъ? Ідна шиє, друга мис, тре
тя помиває, а четверта милом милить,
п'ята помиляє. Чуб. V. 395.
Помилитися, лйюся, ешся, сов в.
помилйтися, люся, лишся, гл. Ошибать
ся, ошибиться. Читать книги помиляють
ся. Чуб. V. 1166. Дивись, щоб не поми
ливсь. а опісля не журивсь. Ном. Л? 5859.
Помимрити, рю, риш, гл. Побормо
тать нѣкоторое время. Помимрив, помим
рив шось. Мнж. 104.
Помин, ну, лі. Поминаніе. Ой Серпягу
положили да і заховали, да помин по
Україні, помин відправляли. Также и во
ми. ч. Подумала, що його вже на світі
нема г стала справляти помини. Грин І.
210. См Поминки.
Помин&льний, а, ѳ. Поминальный
Помин&льник; ка, м Синодикъ.
Поминальниця, ці, ж. Одна изь че
тырехъ осеннихъ субботъ (Кузьминё, Лу
чина, Дмйтрова, Михайлова), въ который
поминаются умершіе подаваніемъ священ
нику „на часточкуи и воздержаніемъ отъ
нѣкоторыхъ работъ. Мил. 171
I.
Помин&ти. н&ю, еш, сов. в. пом’я 
нути. н^, нёш, гл. 1) Поминать, помя
нуть, упомянуть, назвать по имени Х.то
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Поминати— Помінятися.

мене пом'янув, щоб той не минув. Ном. Чуб. І. 52. Помыть голову. Згадай мене,
2) Поминать, помянуть (усопшаго). Чуб. ненько, в суботу пізненько, як дівчата поУ. 370. Хреста ніхто не поставить і не миютг,ся й плетуться дрібненько. Грин.
III. 559.
пом'яне. Шевч.
II.
ДоминАтн, нАю, еш, сов. в. по Помйток, тку, ж.= Майка. Бх. Лем.
м инати, н^, нбш, гл. Проходить, проѣз- 453.
П омигтіти, хч ^, тйш, гл. ІІобѣжать.
жать, проѣхать и пр. мимо, миновать, ми
нуть. М и вже той хутір поминули. Зміев. На у лицю да й помихтгла. Грин. III. 99.
у. Уже петрівочка поминає. Мил. 93.
Помишлбння, ня, с. Помышленіе.
ПоминАтися, нАюся, ешся, гл. Быть Тілько моєї й думки, тілько і помишлення,
поминаемымъ. Ох, моя матінко, снився щоб швидче бути укупі з Марусею. Кв.
Домиш лйти, лйю, еш, гл. Думать, по
мені батенько. —Цур йому, моя доненько,—
мышлять. Нічого о собі не дбаєш, о розбою
поминаться хоче. Ном.
12812.
Поминки, нок, ж. мн. Поминки. Зро помишляєш. Чуб. У. 233.
Помівка, ви, ж .= Л о м о в к а. Це в нас
бити поминки я хочу, поставити обід
така
помівка. Каменец, у.
старцям. Котл. Ен. Я нічого не жалував
I. Пбміж, ж і, ж. Проходъ. Кругом люде
на тминки. Г. Барв. 209. Русальні по
минки. Четвергъ троицкбй недѣли. Г. Барв. у два ряди портали рясно, мов квіток хто
350. См. Помин.
рядочками насаджав, тільки поміж про
Поминатися, н^ся, нбшея, гл. Ми пустили потові з причетом пройти. Iі
нуть. Поминулися в саду яблучка, ще й Барв. 65
II. Пбміж, нар. 1) Около, возлѣ, въ смеж
солодкії дульки; поминулося дівуваннячко,
ще й дівоцькії думки. Грин. III. 224. По ности. Мати за няньку у другому дворі
минуться роскігиеньки, і сама я бачу. Чуб. поміж. Г. Барв. 544. 2) Подъ рядъ,
У. 517.
сплошь У трьох дворах поміж витнули
Помирйти, рю, риш, гл. Помирить. скотина. Лебед. у.
Поміж, пред. 1) Между, среди. Поміж
Може й Хмельницькому доведеться їх по
мирить. Стор. МПр. 89. Пійди лишень тими туманами сиз голуб літає* Чуб.
Пітй поміж люде. Пойти въ люди, въ среду
помири їх. ЗОЮР. 1. 162.
Помиритися, рюся, ришся, гл. Поми людей. От і пішов поміж чужі люде.
риться. Не помиряться, як два коти над Федьк. 2) Мимо. А подружечки все віночки
салом. Ном. Х>. 4148.
та й плестимуть, поміж твої ворітеньт
Помйрна, ної, ж Мировая. Ось я вам та й нестимуть. Мил. 131.
напишу помирну. Ном. X. 4204.
Поміжний, а, ѳ Смежный, сосѣдній
ДомнрувАтн, рую, еш, гл. Помазать Иноді буває так як одрізане село од дру
елеемъ.
гих поміжних сел і обличчєм, і одежею.
Помйршавіти, вію, еш, гл. Сдѣлаться і мовою.г О. 1862. УІІІ. 31.
чахлымъ, болѣзненнымъ, невзрачнымъ. Чо
Поміжник, ка, л*. Сосѣдъ по земельгось хлопець помиршавів. Рідне село наче... нымъ владѣніямъ.
помиршивіло. Мир. Пов. II. 93
ДомізкувАти, к^ю, еш, гл. Подумать,
Помисел, слу, лс. Помышленіе. Щоб поразмыслить Коли хочеш що казати—
з нею одружитись... то я тою і в по перш помізкуй, як почать. Ном. № 142^05.
мислі не мав. МВ. (КС. 1902. X. 150).
Помізчйти, ч^, чйш. гл. Разбить въ
Чи нема в його помислу, гцоб— нехай Бог дребезги. Потроїцив, тмізчив геть ті
боронить— самому собі смерть заподіять.Кв. горшки. Драг. 209.
Помислити, елю, лиш, гл. Подумать.
Пбмів, моку, м. Конопля, намоченная
Бачиш мене, милий, южу,. хорошую, гожу, въ рѣкѣ. Старшина звелів помок и пови
хорошую, повік здоровую; а воронь, Боже, тягати з річки, а то чийсь помік один
недуги, тогді ти помислиш об другій. зостався. Волч. у.
Мет. 46.
Пбмілко, нар. Мелковато.
Помйти, мйю, еш, гл. Помыть. Ой по
Помінйти, ню, нйш, и . О Обѣщатьмила у воді, посушила на горі. Чуб. У. Та вна мені помінила подарунок дати.
435.
ЕЗ У. 146. 2) Загадать. Як зацвіте виш
Помйтися, мйюся, ешся, гл. Помыться. ня на св. вечір—-збудеться, на що помінила.
Чоловік той став просити вовка, щоб він О. 1861. XI. Св. 54.
позволив йому перед смертю помитися.
Помінйтися, нюся, нйшся, гл. Дать

Поміняти— Помітати.
обѣщаніе, пообѣщать, обязаться. (Гроші)
до церкви полінилась на молебінь однести.
О. 1861. VI. 73. Я полінилася поставити
свічку за сорок копійок. Харьк. Полінивсь
дочку за мене дати. Черк. у.
Помінйти, нйю, еш, гл. Обмѣнять (во
множествѣ). Він свої коні на ярмарку по
міняв: гарні оддав, а погані взяв та ще й
додачі циганам дав. Черниг. у.
Помінятися, нйюся, ешся, гл. Пома
няться. Ось тобі новенький карбованець,
поміняймось на старою. МВ. І. 56.
I. Помір, мору, м. Моръ, эпидемія.
ЕЗ. У• 102. Помір в селі. О. 1861. XI.
Св. 66.
II. Помір, міру, м. Измѣреніе земли.
Желех. #
Помір&ння, ня, с. Умираніе, смерть.
Оце тобі, мій синочку, та усе твоє доко
ряння, а за те ж тобі, мій синочку, та
таке ж твое помірання. Грин. III. 388.
Помір&ти, р&ю, еш, гл. Умирать. Ой
прощай, світе ясний, прекрасний, тяжко
на тобі жати; а тяжче, важче моло
денькій не нажившись помірати. Чуб. V.
146.
Поміркований, а, ѳ. Разсудительный,
( Ананьев, у.) обдуманный.
Поміркувйння, ня, с. Разсудительность, разсчет^ивость, благоразуміе. Во
лын. г.
Поміркувати, к^ю, еш, гл. Подумать,
поразмыслить. Лучче ж поміркую, де то
моя Катерина. Шевч. 79. Своїм розумом
поміркувать. ЗОЮР. І. 174.
Доміркуватися, куюся, ешся, гл.
1) Подумать, поразмыслить. Драг. 244.
Вернися, дочко, вернись, поміркуймося. Чуб.
^ . 906. Оттак сердега наш Рябко поміркувавсь, та й спать на цілий день і цілу
ніч попхавсь. Г.-Арт. (О. 1861. III. 83).
Пішов до голови по розум, поміркувавсь.
О. 1861. III. 88. 2) Одуматься. Будеш бити,
сли-м провинила, а може ся поміркуєш
та мені подаруєш. Гол.
Помірне, ного, с. Подать отъ мѣры.
Помірний, а, е. 1) Въ пору, въ мѣру,
какъ разъ. Мнж. 190. 2) Умѣренный.
Хере. г. Л я так небагацько бажала! моя
молитва така помірна була. Левиц. I. 515.
Помірниця, ці, ж. Бочка, въ которую
ссыпаютъ зерно мельнику.
Помірність, ности, ж. Умѣренность.
Левиц. I. 475. Чуб. I. 283.
Помірно, нар. 1) Въ пору, въ мѣру,
какъ разъ. Мнж. 190. 2) Умѣренно.
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I. Помірок, рку, м. = І. Помір. Як
коли, до воно (небо) розчиняється, тілько
на яку небудь оказію: на войну, або на по
мірок, або на голод. Чуб. I. 2.
II. Помірок, рку, м. Пріусадебная
ежегодно засѣваемая земля. Козел, у. Па
лумельському помірку стояла береза в бар
вінку. Мет. 183.
Помірний, чого, м. Землемѣръ. НВолын. у. #
Домір’я, р’я, с = І . Помірок. Челяд
ників їх вигубить помір'я, і вдови їх сльо
зами не заплачуть К Іов. 58.
Поміряти, ряю, еш, гл. Измѣрить.
Та й малий оюе, казюс, з біса; а ну я тебе
поміряю. Рудч. Ск. І. 3.— ніжки, ручки ди
тині. При купаньѣ ребенка свести вмѣстѣ
на моментъ правую ручку съ лѣвой нож
кой> а лѣвую ручку съ правой ножкой.
Навчаю, як г покупати... як ніжки, ручки
поміряти, щоб і своїй дитині, бува, ніжок
не звихнула. Г. Барв. 436.
Помірятися, ряюся, ешся, гл. Смѣриться. Рудч. Ск. II. 168.
Помісити, ш^, сиш, гл. 1) Помѣсить
нѣкоторое время. 2) Смѣсить (тѣсто, гли
ну— во множеетвѣ).
Поміст, мбсту, м. Полъ деревянный.
Сим. 2. Шух. 1. 93 А в нашопо Галайдѣ
хата на помості. Шевч. 209. Дожидай
ся мене, серденятко мое, гей та до себе в
гості, як виросте в тебе трава на помос
ті. Мет. 23. У дівчини чорнявої ввесь двір
на помості. Мет. 90. Як шкваркне об по
міст. Мнж. 7.
Помістити, ся. См. Поміщати, ся.
Помісті, нар. Вмѣстѣ. Там же біля
того шинку стоїть і другий шиньок, там
помісті стоїть. Екатериносл. у. (Залюбов.).
Помістнйця, ці, ою. 1) Доска на днѣ
воза. 2) Половица.
Помісто, та, с.=П омістя. Лохв. у.
Пбмість, нар. Будто, словно. І такі
веселі були, щасливі! любо й подивиться,
помість сам одмолодієш. МВ. І. 131.
Помістя, тя, с. Должность, служба,
мѣсто. Чи не знаєте, кажу, де б тут по
містя можно знайти? МВ. І. 23.
Пбмісь, нар.— Помість. Помісь би то
не бачить. ЗОЮР. І. 27. Говорить, помісь
співає. МВ. (О. 1862. III. 46).
Помісяшно, нар. Помѣсячно.
Поміт&ти, тбю, еш, сов. в. помести,
мѳт^, тбш, гл. Месть, выметать, выместь.
Будемо хату політати. Вже й світлонька
пометена. Грин. III. 47.
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Помітачка—Помовляти.

Домітйчка, к и , ж. Старая изодран
ная шапка? Поки ем ся не вженив,— тапка
мі рогачка, а я к ем ся оженив,— тепер помгтачка Гол. II. 556.
П омітити. См. Помічати.
Помітний, а, ѳ. Замѣтный, примѣтный. Екатериносл. у. Я свою ножа зараз
пізнаю, /бо він помітний. Славяносерб. у.
Помітно, нар. Замѣтно. Не помітно,
щоб він водився з тією дівкою. Екатери
носл. у.,
П омітувати, тую, еш, гл. Бросать.
Дрібне листе пописує, там у воду помі
шує. АД. і. 135.
Помітила, х и , ж. Выметальщица. Пожеланіе новорожденной на крести нахъ:
Щоб щасна, красна, довголітня... щоб помітуха і помазуха, і швачка, і прачка, і
пряха. Мил. 27. Ум. Помітушка.
Поміть, меті
Кучка сжатаго, но
еще не связаннаго въ снопы хлѣба. Збіже
на помсті. Вх. Зн. 52. См. Помет.
Поміч, мочі , ою. Помощь. ЗОЮР. І.
65. Молодо оженившись, скоріше помочі ді
ждеш. Пом. Л; 5909. Милосердого Бога на
поміч не прохали. Макс. У помочі, до по
мочі стати. Помочь. Ум. Помочка. М ої милі
соколочки, станьте мені до помочки. Чуб.
III. 48.
Домічйти, чйю, еш, сов. в. помітити,
чу, тиш, гл. Замѣчать, замѣтить. Я помі
чати стала, що Парася сама собі думав
та думає. МВ. II. 20.
Помічний, й, 6. Помогающій въ болѣзняхъ, цілптельныи. ЕЗ V. 194, 206.
Вода була така помічна, тяжко помічна,
як хто на очі слабіє. КС. 1884. VIII. 720.
(Зілля) помічне від уроків. МУЕ. III. 47.
Помічник, помішнйк, ЕЙ. м. Помощникъ. Левиц. Пов. 136. Попереду йшов
ІЦука з своїм помішником. паном Підпольським. Стор. МПр. 103.
Помічниця, ці ) ОіС• Помощница. КДосв. 220. Мил. 34. Бриия в пашні помішниця. Ном. Хе 10136. Ум Помішийчка.
Та не сама пряла, — були помішнички.
Чуб. V. 1182.
Помішйтя, шйю, еш, гл. 1) Помѣшать.
Борщ каже: „помішай мене/ “ Чуб. III. 58.
2) Смѣшать. З хатами помішані якісь
хлівці, якісь загороди. Леви і. І. 90.
Помішйтися, шйюся, ешся, гл. І) Смѣшаться. Поміщався з їх ледачим кодлом.
К. Псал. 246. 2) Смѣшаться, сбиться.
Він казав раз так, а вдруге йнак,— сам
помішався Екатериносл. у.

Помішнйк, помішнйця. См. Поміч
ник. помічниця.
Поміш нйчка, к и , ж. Ум. отъ поміщ.
ниця.
Поміщйти, щйю, еш, сов. в. помісти
ти, міщ^, стиш, гл. Помѣщать, помѣстить.
ПоМІЩЙТИСЯ,; щйюся, ешся, СОВ. в.
п ом істйтися, м іщ уся, стиш ся, гл. Помі
щаться, помѣститься. Ном. № 8817. Рудч
Ск. І. 62.
Пбмка, ки, ж. Въ выраженіяхъ: Узяти
в помку. Запомнить. Візьми собі у помку.
Мені в пбику, не в пбмку. Л помню, ие
помню. О. 1862. IX. 70. В помку всім,
як Сутяженко оддавав Одарку. См. Помни,
помок. Мкр. Н. 32.
Пбмки, нар. Памятно. Помки вам.
панове, як горів Харьків? Харьк. г. Мені
се у помки, як чумаство було по холодній
горі. Харьк. г. См. Помка, помок.
Помкн^тися, н^ся. нбшея, гл. По
мчаться, броситься. Поминулась аж туди
пташка.
Помлівйти, вйю, еш, с о в . В. ПОМЛІТИ*
млію, еш, гл. І) Обомлѣвать, обомлѣть.
Мое серденько мліє, мліє, помлгває. Чуб.
V. 403. Болить животочок, все тіло по
мліло. Чуб. V. 263. Усі помліли: „Се він,—
кажуть, — збожеволів^. Г. Барв. 210
2) Вспотѣть, обезсилѣть отъ жары. Буй
воли на сотії помліли. Драг. 2.
Помножйння, ня, с. Умноженіе.
Помножйти, жйю, еш, с о в В ПОМНО
Ж И ТИ , ж у, жиш, гл. Умножать, умножить.
Помножйтися, жйюся, ешся, сов. в.
помножитися, ж уся. жиш ся, гл. У мно
жаться, умножиться.
Помнйкшати, шаю, еш, гл.=П ом ’я к шати. Мир. Нов. І. 160.
Домнйти, мн^, нбш, гл. и п р.= Д ом’йти и пр.
Д омняш к^рити, рю, риш, гл.=Пом’яш курити. Черк. у.
Домовити, влю, виш, гл. Поговорить.
Помовка, ки, ж. 1) Пословица, пого
ворка. 2) Разговоръ, рѣчь. Па вовка по
мовка, а злодій кобилу вкрав. Ном. О вовку
помовка. Чуб. І. 240
Помбвкнути, немо, нетѳ, гл. Умолк
нуть (о многихъ). Усі троє полягали і помовкли, мов би поснули. Мир. Пов. II. 110.
Гадзоки як засичать, а сама більша як
засичить на них,—‘вони всі 'і помовкли.
Драг. 11.
Помовлйти, лйю, еш, гл. Уговаривать.

Помовчати—Помостила.
Утіпкою називає, шлюбу брати помовляє*
Мет. 9.
Помбвчати, чу, чиш, гл. Помолчать.
Помовчи , язичку, кашки дам. Ном. Л? 1108.
Помбга, ги, ас. Помощь. Ном. Л® 4557.
Мкр. Iі* 22. Бої усім помою. Черк. у.
Перепливи на помоіу. Шевч. 60. Та з бо
жої помоги топчи вороги під ноги. Нп.
Домог&ти, ся, гл.—Помагати, ся.
Помогоричити, чу, чиш, гл. Угостить
могорычемъ.
Домогтй, ся. См. Помогати, ся.
Пбмок, мку, м. -=• Помка. Плив без
тгомку. Мкр. Г. 7. Як би я се все у помку
держала! а то ж воно мені не нужне, то й
забулось. Новомоск. у. См. Помка, помки.
Помбк(ну)ти, немо, ноте, гл Измок
нуть (о многихъ).
Помокрілий, а, в. Измокшій, сдѣлавшійся мокрымъ. Довго тінь від неї гойда
лася на помокрілій стіні. Мир. Пов. І. 115.
Помокріти, рію, сш, гл. Сдѣлаться
мокрымъ
Помолйти, лю, лиш, гл. Заставить (ре
бенка) молиться Богу, говоря ему молитву,
которую ребенокъ поиторяетъ. Ти, старий,
хоч би дитину Богу помолив. Золотонош. у.
А я скажу татові. що ти мене Богу не
помолив. Харьк. и Екатериносл. г г.
Помолйтися, люся, лишся, гл. Помо
литься. Встали вони, помолились Богу%і ста
ло світати. Рѵдч. Ск. І. 120
Помолодикувйти, к^ю . еш, гл. По
быть молодымъ человѣкомъ. Сьогодні сиву
шапку на бакир зверне, помолодикує; на
завтра чорну смушеву. Г. Барв. 103.
Помолодйтися, джу СЯ, ДЙШСЯ, гл.
Покрыться тонкими бѣлыми облачками (о
небѣ). Помолодилося небо. Бх. Зн. 52.
Помолодіти, дію, еш, гл. Помолодѣть,
сдѣлаться молодымъ. Помолодів і зробився
ше крашийу ніж був. Рудч Ск. І. і 28..
Помолодішати, шаю, еш, гл.=Помолодшати.
Пбмолодки, лі. Бѣлыя облачка на небѣ.
Вх Зн. 52.
Помолбдчати, чаю, еш и помолбдш ати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться моложе,
помолодѣть. Аж помолодшав, наче на тур
ка йде. МВ.
Помолбти, нолю, ЛѲШ, гл. Помолоть,
смолоть.
Помолотйти, лоч^, тиш, гл. Помоло
тить, смолотить. Я ціпом помолотю. Чѵб.
V. 1144.
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Помолбчник, ка, м. Раст. СарзеІІа
Вигва разіогіз МбпсЬ. ЗЮЗО. 1 115.
Помбльне, ного, с. Сборъ хлѣбомъ съ
мельпицъ.
Поморгйтн, гйю, еш, гл. Помигать.
Штирі хлопці варти дали, на соиького по
моргали. Чуб. V. 983.
Помордувйти, д^ю, еш, гл. Помучить.
Помордуватися, д^юся, ешся, гл. По
мучиться.
Поморити, рю, риш, гл Утомить (мно
гихъ).
Поморйтися, римося, теся, гл. Устать,
умориться
(о м н о г и х ъ ) . Чи потомились,
чи поморились, чи на мене, нивку, забу
лися. Чуб III. 241. Танцювали, танцю
вали та й поморились. Драг. 340.
Поморозити, жу, зиш, гл. Поморозить.
Мороз поморозив (гречку). Рудч. Ск. І. 90.
Білі ніженьки мороз поморозить. Чуб. У. 84.
Поморозь, зі, ж. Изморозь. Де родить
ся той лід, прозірна крига, та поморозь,
той иней піднебесний• К. Іов. 87.
Поморочити, чу, чиш, гл. 1) Некото
рое время морочити. 2) Одурить, лишить
сознанія. забить голову (многихъ, многимъ).
Поморочитися, чуся, чишся, іл. По
возиться.
Поморхлий, а, е. Сморщившійся.
Поморхнути, ну, неш, гл. Сморщить
ся. А на вроду який? увесь поморх, а хода,
а мова яка! Г. Барв. 85. Гніздо своє мошу... на старих поморхли с дубах. О. 1862.
VII. 48. Поморхнуть кавуни, як між огір
ками лежатимуть,— так і побрижжуться, як халява Болч. у.
Поморщина, ни, ж.—І П о м ір = І По
мірок. Се буде поморщина: се смерть го
лосила. Так одного году було, так що дітей
передушив оттой діхтерик. Гри нч єн ко,
Изъ устъ народа, 126.
Поморщити, щу, щиш, іл. Поморщить,
сморщить. Чуб. У. 1106.
Поморщитися, щ уся, щишея, гл. По
морщиться, сморщиться. Пальці почор
ніли, поморщились, пошерхли. Левиц. І. 194.
Д ом орйнѳц ь.н ця, м. Примореній жи
тель. Изъ фальсифицированной пѣсни: З
Литвою б'ються поморянці. Мет. 373.
Помоскйлити, лю, лиш, гл. Обрусить.
Левиц. І. 332. Ном. Од. вид. ІІГ.
Помоскйлитися, люся, лиш ся, гл.
Обрусіть.
Помбстина, ни, ж. 1)=П ом істниця 1.
КоІЪ. І. 67. 2)=Кладка. Ум. Помостйночна.
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Помостити—Помути итися.

Через річеньку, через бистреньку помостиночка лежить. Грин. III. 278.
Помостити, мощ^, стиш, гл. 1) Вы
мостить, настлать. М и мости помостимо
та й підемо гулять. Чуб. 2) Наложить,
настлать. Прийшов у садок, помостив на
деревині колючок і сів на їх. Рудч. Ск. І.
153. 3) Свить (гнѣздо). Не мости гніз
дечка й у лужечку, помости гніздечко й у
садочку. Чуб. V*. 850.
Помоститися, щ ^ся, стишся, гл. По
стлать себѣ постель. Помостилась на лаві...
і собі лягла. Мир. Пов. II.. 55.
Помот&йло, ла, с. Первоначальное значеніе: тотъ, кто мотаетъ, наматываетъ.
Встрѣчено въ сказкѣ, гдѣ помотайлом въ
шутку названъ человѣкъ, учившій жен
щину прясть, мотать и пр. Мнж. 100
Помот&ти, тйю, еш, гл. Смотать (во
мвожествѣ) На тобі на дві мички прядіва,
щоб ти і зом'яла, і спряла й помотала.
Рудч. Ск. II. 44.
Помотатися, т&юся, ешся, 7л. І) По
мотаться, поболтаться. 2) Пошататься, по
ходить, посуетиться Поміж людьми помо
тається, звичаїв набіраеться. МУЕ. III. 159.
Помотлошйти, ш^. шйш, гл. 1) Пре
вратить въ хламъ, въ куски, разломать
въ куски, разорвать въ куски. Очима вже
по.чотлоиіив мене й пожер (чорт). МВ(КС. 1902. X 154).
Помотлйтися, лйюся, ешся, гл 1) По
мотаться, поболтаться 2) Послоняться
Помотрошйти, ш^, шйш, гл Поморо
сить, попорошить (о дождѣ, снѣгѣ). Сні
жок помлтрошпѳ трошки та й перестав.
Харьк. у
Помохн&тіти, тію, еш, гл. Сдѣлаться
мохнаты мъ.
Помоцув&тися, ц^юся, ешся, гл. Си
литься, натужиться, дѣлать усилія нѣкоторое время. Як би в що задніми ногами
впертися, та так би й вистрибнув; а
ток помоиується - помочуеться і бовтне
(в воду). Св. Л- 96.
Помочй, ПОМОЖ^, ж ѳ ш , гл .— Помогти
Желех.
Помочити, ч^, чиш, гл. Замочить, по
мочить. Дощ помочить Рудч Ск. І. 170.
Скочила, перескочила та хвостик помочила.
Ном. # 9878.
Помочитися, ч^ся, чишся, гл. Помок
нуть, смокнуть.
Пбмочка, е й , ж. Ум. отъ поміч.
Помбчувати, чую, еш, м. Смачивать.
Шух. І. 253.

Пбмпа, пи, ж. 1) Великолѣпіе, пыш
ность. 2) Важничанье. Це він з помпи.
ІІереясл. у. 3) Насосъ. Желех.
Помпувбти,- п^ю, еш, гл. Качать насосомъ. Помпує, як чорт у боклазі.
Помрйка, ки, ж. Пасмурная погода,
туманъ. Вх. Зн. 52.
Помріти, мрію, еш, гл. Виднѣться ц Ькоторое время вдали.
Помріяти, мрію, еш, гл. Помечтать.
Помружити, жу, жиш, гл. Пожмурить
нѣкоторое' время глаза.
Помрячйти, ч ^, чйш, іл. Поморосить
(о дождѣ). У нас не було дощу, так тіль
ки, помрячив.
Пбмста, ти, ж. Месть, отмщеніе. Стор.
МПр. 32. к. Бай. 84. Йою дуию кипіла
помстою і ненавистю. Левиц. Пов. 12.
Помстйтѳль, л я , ЛС.=ПоМСТНИЕ. Помститель кривди. К. МБ. X. 8.
Помстйти, мщ^, стиш, гл.=Помститися. Грин. І. 66.
Помстйтися, мщ^ся, стйшся, гл. Ото
мстить кому. Як би це над ним помститься?
Драг. 166. Бенедь над Лазором помстився.
НВолын. у. Зневажала йою і він за те
помсгпився. Чуб. І. 45.
ПбмстниЕ, ка, м. Мститель. Рука Гос
подня помстників карає. Костом. (Сніп. 76).
П омугйкатя, каю, еш, гл. ІІ^ть нѣкоторое время себѣ подъ носъ.
П о м и л и т и , л ю , л и ш , гл. 1) Давить,
жать нѣкоторое время. 2) Натереть (ногу
сапогомъ и пр.— во множествѣ)
П о м у л я т и , л я ю , еш, гл.=П ом улити 2.
Аж плечі помуляв віровкою. Рудч. Ск. I. 53.
Помуркотбти, коч^, чѳш, гл. Помур
лыкать
Помурмотйти, ч^, чеш, гл. Побормо
тать
Помурувйти, р^ю. еш, гл. Построить,
сложить изъ камня или кирпича. Що в
конеиъ мосту да калиновою, там стояла
світлочт помурованая. Чуб. III. 391.
Помурчйти, ч^, чйш, гл Помурлы
кать.
Помутити, ч^, тиш, гл.=С калам утити.
Помутйтнся, чуся, тишея, гл. 1 ) =
С калам утитися. 2) Помрачиться въ разсудкѣ. Христя прикро на матір дивилася,
думаючи, чи не помутилася бува. МирПов. І. 171.
Помутнйтися, нюся, нйшея, гл. По
мутиться. Веселі думки помутнилися. іуіир.
Пов. І. 134.

Помучит^— Пинав івати.
Д ом уч и ти , ч у ; чш п, гл. Помучить,
измучИть. Що вопо за чоловік був так помѴчений. Рудч. Ск. II. 149.
Д ом уш тр увати , р?ю , еш, гл. Поучить
вѣкоторое время военнымъ пріемамъ; по
шкодить.
Домчйти, м ч у , чиш , гл. Помчать,
быстро понести, повезти. Куди Мар'ечку
помчали,— тільки слід. Мет. 229. Чортипята миттю приробили йому довгепні
крила та й помчав він мене у те саме
Огріло- Стор. МПр. 47.
Домчйтися, мч^ся, чйшся, гл. По
мчаться. Данило на коня ? помчався не
оглядаючись. МВ. 1. 156.
Помшйти, мш^, шйш, гл ? Шовком
шити, — щоб не помилити. Грин. III. 11.
Пом’якчйти, ч^, чйш и пом якш йти,
пі^, шйш, гл. Размягчить, сдѣлать мягкимъ. Велиш буває чубанина навкулачках,
а инший довідається, що й молотить не
можна: пом'якчать ребра. ЗОЮР. І. 146.
Пом’йкшати, шаю, еш, гл. Смягчить
ся, сдѣлаться мягче. На дворі пом'якшало,
а то мороз був сильний. Борз. у.
Пом'якшити. См. Д ом 'якчити.
Пом янути. См. Поминати.
їїом’йти, мн^, мнбпц гл. Помять. На
тобі круг прядіва: щоб ти його пом'яла,
потіпала г в мички помикала. Рудч Ск
II. 44.
Пом’йтися, мн^ся, мнбшся, гл. 1) По
мяться, измяться. 2) ? Він довго не спе
речався, потерся, пом'явся та й мусів до
ставити гроші. Левиц. Пов. 65.
Дом’яшк^рити, рю, риш, гл. Измять,
намять. Черном.
Донабалам^чувати, чую, еш, гл. То
ке, что и набаламутити, но во множествѣ.
Донабивйти, вйю, еш, гл. То-же, что
и набити, но во множ. Ваші діжки всі
вже понабивав.
Донабігйти, гйємо, етѳ, гл. Набѣжать,
сбѣжаться (о многихъ). Понабігають з сло
боди дітвора до діда. Драг. 419.
Понабілювати, люю, еш, гл. Набілить
(во множеетвѣ).
Донабірйти, раю, еш, гл. То-же, что
и набірати, но во множествѣ. ЗОЮР. І.
291. Вони понабірали за пазуху піску.
Рудч. Ск. II. 68.
Донабірйти ся, рйемося, етеся, гл. То
ке, что и набіратися, но во множествѣ.
Як ми любилися, як ми кохалися, славипоювору понабіралися. Мет. 53. О, де ви
такі розумні й понабірались. Ном. .V 6219.
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Донаближйти, жйю, еш, гл. Прибли
зить (во множествѣ).
Донаближйтися, жйємося, етеся, гл.
Приблизиться (во множествѣ).
П онабріхувати, хую, еш, гл. Налгать
(во множествѣ). Що вона на мене понабрі
хувала! Я сяка й така, і носата, і зуба
та, і горлата, і задргпана, і лиса, ще й
до того відьма. Левиц. ПИО. І. 375.
Понабрбювати, брбюю, еш, г.г.*То-же,
что и наброїти, но во множествѣ или о
МНОГИХЪ.

ДонабряЕЙти, кйемо, етѳ, гл. Набух
нуть (о многихъ). Бргунъки в саду на де
реві понабрякали. Левиц. I. 339
Донабувйти, вйю, еш, гл. 1) Надѣть
обувь (во множествѣ или о многихъ).
2) Пріобрѣсть (во множествѣ). Десь пона
бували й дерева. Мир. ХРВ 102.
Понабудовувати, вую, еш, гл. На
строить (во множествѣ).
Понабуркбвувати, вую, еш, гл. На
мести снѣгу. Он дивись, як понабурковувало коло хати. Екатериносл. у. Слов Д.
Эварн.
Донавйжувати, жую, еш, гл. То-же,
что и наважити, но во мпожествѣ или о
многихъ.
Донавйлювати, люю, еш, гл. Нава
лить (во множествѣ).
Понаварювати, рюю, еш, гл. Нава
рить (во множеств Ь). Маркев. 71. Вона
заходилась, — понаткала хліба, понаварю
вала. Грин. II. 85. Мати понапітла й
понаварювала. Леьиц. Нов. 154.
Донавѳрббвувати, вую, еш, гл. На
вербовать (многихъ).
Донавѳртйти, тйю, еш, гл. То же, что
и навернути, но во множествѣ. Звозив хліб,
поставив на току: оттакі скирти пона
вертав. Мир. ХРВ. 59.
Понавивйти, вйю, еш, гл. Навить, на
мотать (во множествѣ).
Донавикйти, Ейемо, етѳ, гл. Привык
нуть (о многихъ). Так уже діти в їх по
гано понавикали. Черниг. у.
Понависйти, ейю, еш, гл. 1) Нависнуть
(во множествѣ). Сіно дощовою водою по
несло, так воно на плотах понависало.
Зміев. у. 2) Быть завѣшену, закрыть чѣмълибо нависшимъ. Та вже тая доріженька
терном заросла, терном заросла, пилом
припала, червоною та калиною понависала*
Чуб. V. 752. См. Позависати.
Понавівйти, вйю, еш, гл. Навѣять
(во множествѣ).
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Понавіряти—Поая яавати.

Понагнбювати, нбюю, еш, гл. Унаво
П ояавірйтя, рйю, еш, гл. Раздать въ
долгъ. Людям багато понаѳіряв, як би то зить (во моожествѣ).
Понаговбрювати, рюю, еш, и . 1) На
осі пооддавали.
П онавіш увати, шуто, еш, гл. Навѣ- говорить (во множеств^)., 2) Наклеветать
(во множествѣ). Всі зт ли Борюха, навіть
сить, развѣсить (во множествѣ).
ПонавЕругй, н ар.= Н авк руги . Понав- годили йому, гцоб часом не понаговорював
круги ніде нічого не видно й близько.-Ъбъж. чою на дочок. Левиц. І. 180.
Понаговбрюватися, рюемося, етеся,
149. '
Понавбдити, джу, диш, гл. Навести гл. Наговориться (о многихъ).
Понагодовувати, вую, еш, гл. Накор
(многихъ). Е, та ти тут не один, з то
бою иіе якісь п'яниці, понаводив уже! Чуб. мить (многихъ). В ін понаюдовіував салом
усіх. Рудч. Ск. І. 196.
І. 153.
Понагбнити, ню, ниш, гл.=П онагаПонавбзити, ж у, 8иш, гл. Навезти
(во множествѣ). Що то, батечку, із яких няти . Повен двір овець... понагонив. Рудч.
то міст на той ярмарок не понавозили Ск. II. 15.
Понагортйти, тйю, еш, гл. Нагресть
всякого хліба. Кв.
Понаволікйти, кйю, еш, гл. Натащить (во ыножествѣ). Люде, що та мурашня.
(во множествѣ). На гцо то ти всякою ло купки собі понаюртали і живуть. Св. Л
213.
маччя сюди понаволікав? Харьк. у.
Понаготбвлювати, люю, еш, гл. Наго
Понаврбчувати, чую, еш, гл. То-же,
товить (во множествѣ). Лїінка усе те по
что и наврочити, ио во множествѣ.
Понавчйти, чйю, еш, гл. Научить наготовлювала. Мнж. 131.
Понаготовлйти, лйю, еш, гл.=П она(многихъ или многому). В ін і сам читати
готовлювати. Та вже ж ми і столи по
вміє і дітей усіх понавчав Пирлт. у.
Понавчатися, чйемося, етеся, гл. На застилали, та своїй матінці їсти понаго
учиться (о многихъ или многому). М и по товляли. Мил. 199.
Понагравйтися, гравйемося, вйетеся,
навчались. Г. Барв. 436. В панів понавча
гл.
То-же, что и н агр ати ся, но о многихъ
лись. Кв.
Понагрібйти, бйю, еш, гл. Нагресть
Понагйдувати, дую, еш, гл. Напом
нить (многимъ). Понагадуй же їм, а то (во множествѣ)
Понагрівйти. вйю, еш, гл. Нагріть
може хто забувся. Богодух. у.
П онаганйти, нйю, еш, гл. Нагнать, (во множествѣ).
Понагрівйти ся, вйемося, етеся, гл.
пригнать, согнать. Коней понаганяли. Драг.
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Нагріться (во множествѣ). Груби добре
Понагарбувати, бую, еш, гл. То-же, понагрібалися,— тепло буде. Васильк. у.
что и н агар бати , но во множествѣ. Пона
. Понагризйти, зйю, еш, гл. Нагрызть
гарбували вони собі і грошей і всього,— буде (во множествѣ). От бісові миші скільки
і їм і дітям. Богодух. у.
понагризали. Харьк. у.
Понагартбвувати, вую, еш, іл .= Н аПонагріш увати, шую, еш, гл. Н агр і
гар ту вати .
шить (во множествѣ).
Понагйчувати, чую, еш, гл. То-же,
Поиагромй дж у вати, джую, еш, гл
что и нагатити, но во множествѣ.
Нагресть (во множествѣ).
П онагинати, нйю, еш, гл. Нагнуть
По нагулю вати, люю, еш, гл. То-же,
(во множествѣ). Як би нам оці вишні хто что и нагуляти, но во множествѣ.
понагинав, а то не достанемо рвати. Бо
П онагулю ватися, люемося, етеся,
годух. у.
гл. 1) Нагуляться (о многихъ). 2) На
Понагинйтися, нйемося, етеся, гл. играться въ какую-либо игру (о многихъ).
Нагнуться (о многихъ). Верби понагина
Понйд, пред. Надъ, вдоль чего, около.
лись над водою. Левиц. І. 62.
Понад морем-Дунаєм вітер явор хитає.
Понаглйти, лйю, еш, гл. Торопить. Макс. Пливе понад берегом. Рудч. Ск. II.
Гол. III. 503.
19. Понад шляхом, щирицею ховрашки гу
П онаглйтися, лйю ся, ешся, гл. Торо ляють. Шевч. 77.
питься, спѣшить. Гол. II. 714.
Понйда, ди, зк\= П ри н ада. Вх Зн. 52.
П онагнічувати, чую, еш, гл. Нажать,
П онадавйтя, даю, еш, гл. Надавать.
надавить (во множествѣ). Понаїнічуй же I хвих, г родзинок— всього мені понадаєі капусту і буряки. Черниг. у.
Шевч.

Повидавлювати—Понадрізувати.

Цонад&влювати, люю. еш, гл. Нада—
іць (во множесчвѣ).
Донад&рювати, рюю, еш, іл. Нада
рить (ВО множестві). Родичі башті, так
\съою їй понаварювали. Кіев. у.
П о н а д б и в & т и , в&ю, е ш , іл. Надбить,
отбить часть (во множестві).
П о н а д б и в а т и с я , в & е м о с я , е т е с я , гл.
Н а д б и т ь с я (во множествѣ).
Д о н а д б ір & т и , р&ю, еш, гл. Отобрать
часть (во множествѣ). Понадбірай хартоплі з мішків, а то такі повні, ѵіо й не
зав'яжеш. Харьк. у.
Донадббвувати, вую, еш, гл. Пріобрѣсть. Сим. 199. Понадбовував добра.
Пойадвербджуватися, джуемося, ете
ся, гл. Надорваться (о многихъ, о здоровьѣ).
Понадвис&ти, с&ю, еш, іл = П о н ави сати 1. Та вже ж тая стежечка терном
заросла... червоною та калиною понадви
сала. Чуб. У. 756.
Понадгорбджувати. джую, еш, гл.
Наградить (многихъ).
Понадгрібйти, ббю, еш, гл. Отгресть
часть (во множествѣ).
Понадим&тя. м&ю, еш, гл. Надуть (во
множестві).
Понадим&тися, м&емося, етеся, гл.
Надуться (йо множествѣ). Як птиця на
дворі понадимається і носи мохова,— буде
буря і холод. ХС. УН. 417. ІІаруси шов
кові так і понадимались. Рудч. Ск. II. 80.
Роли місяць і зорі понадимаються, т. е.
тускло свѣтять,— буде вітер. Грин. І. 254.
Всі понадимаються, як ті їжаки.
Понадир&ти, р&ю, еш, гл. Надрать
(во множеетвѣ).
Пон&дити, джу, диш, гл. Приманить;
Повадить. Понадили собак помиями, тепер
і не обженешся. Черниг. у.
Пон&дитися, джуся, дишся, гл. 1 )=
Повабитися. Понадивсь на неї найпервіЩий парубок на все село. Г. Барв. 422.
Як збрешеші, то хоча надсядься, на ласку
послі не понадься. Котл. Ен. І. 9. 2) По
вадиться. Ц их дітей тільки раз - два по
мани, то так і понадяться, разів десять
на, день біжать сюди. Богодух. у.
Понадів&ти, в&ю, еш, гл. Надѣть (во
множестві). Понадівали, хто нову свитух
хто китаєву юпку. Кв. Понадівав на го
лову, на руки г на ноги. Рудч. Ск. І. 107.
Понадівав на їх ксьондзівську одежу. Чуб.
II. 603.
Понаділйти, лйю, еш, гл. То-же, что
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и наділити, но многихъ. Спасибі матері,
усім нас понаділяли. Богодух. у.
Понадкид&ти, д&ю, еш, гл. Отбросить,
отобрать часть (во множествѣ). Це ти
важко понакладав (дров на сани), понадкидай, а то па гору не виїдемо. Харьк. у.
Понадклад&ти, д&ю, еш, гл. Отложить
часть (во множествѣ)
П онадкол^пувати, пую, еш, гл Надковырять (во множествѣ).
Понадколювати, люю, еш, гл. Надко
лоть (во множествѣ). Хто це мені дощечки
понадколював? Васильк. у.
Понадкорбчувати, чую, еш, гл. Уко
ротить (во множестві).
Понадкбшувати. шую, еш, гл. Надко
сить (во многихъ мѣстахъ).
Понадкр&ювати, р&юю, еш, гл. Над
різать, урѣзать (во мпожестві). Дивно
мені, що і скриня замкнена була, а по
лотно понадкраюванс Черниг. у.
Понадкрбювати, крбюю, еш, гл.=Поиадкраювати. Я , було, стьонжки понадкроюю, дівчатам пороздаю. Г. Барв. 65.
Понадк^сювати, еюю, еш, гл. Над
кусить (во множестві). Хто то яблука
понадкусював? Харьк. у.
Понадл&мувати, мую, еш, гл. Надло
мить (во множестві).
Понадлбмлювати, люю, еш, гл.=П о:.
надламувати.
Понадмолбчувати, чую, еш, гл. Надмолотить (во множестві)
П онаднйзувати, зую, еш, гл. Снять
часть нанизаннаго со многихъ низокъ.
Я, було, стьонжки понадкроюю, дівчатам
пороздаю; разки понаднйзую,— так би все й
розділилась із ними. Г. Барв. 65.
Понадбювати, дбюю, еш, гл. Надоить
(во множестві). Чотирі корови держать
та по тричі на день доять. Шо тою мо
лока понадоюють! Богодух. у.
Понадпивати, в&ю, еш, гл. Надпить
(во множестві). Оце пошлю глечики в по
гріб повиносити, шо ж ви думаєте? Усі
понадпиває. Харьк. у.
Понадпйлювати, люю, еш, гл. Над
пилить (во множестві). Дошки які довші—
понадпилюй, щоб усі однакові були. Богодух. у.
Понадписувати, с^ю, еш, гл. Надпи
сать (во множестві).
Понадрив&ти, в&ю, еш, гл. Надорвать
(во множестві)
Понадрівувати, вую, еш, гл. Н адрі
зать (во множестві). Це дуже широкі чох-
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Понадрубувати— Пішаїгльовуватися.

ли будуть, — може понадрізувати? Ва
силь к. у.
Понадрубувати, бую. епг, гл. Надру
бить (во множествѣ). Кілочки понадрубу
вати треба, бо дуже довгі. Харьк. у.
Д онадрукбвувати, вую, еш, і л . Напе
чатать (во множествѣ).
Поыадрйпувати, пую, еш, гл. Наца
рапать (во множествѣ).
Понадсйджувати, джую, еш, гл. То
же, что и надсадйти, но во множествѣ.
Понадсипати, пйю, еш, гл. Надсыпать
(во множествѣ). Мабуть понадсипаю по
троху пір'я з подушок, а то мати такі
тугі понасипали. Черниг. у.
Понадсихйти, хйемо, етѳ, гл. Подсох
нуть (во множествѣ).
ПонадсІЕ&ти, е й ю , еш, гл. Надсѣчь
(во множествѣ).
П о н а д с м Й Е у в а т и , к у ю , е ш , гл. Надер
гать часть (во множествѣ).
ПонадсмбЕтувати, тую, еш, гл. Надсосать (во множествѣ)
Понадтбчувати, чую, еш, гл. То-же,
что и надточити, но во множествѣ.
Понадувати, вйю, еш, гл.= По нади
мати.
П онадуватися, вйемося, етѳся, гл.—
Понадиматися. Сим. 146.
ПонадУмуватися, муемося, етеся, гл.
Задумать, надуматься (о многихъ). Поки
понадумуетеся, чи їхати, чи не їхати,
то й вечір буде. Харьк. у.
Понад ходити, димо, дитѳ, гл. Подойти,
приблизиться (во множествѣ).
Понадщерблювати, люю, еш, гл. Вы
щербить часть (во множествѣ).
Понижений, а, ѳ. Привыкшій къ чему,
разлакомившійся. Я горілки не п ’ю, а на
вино понажений. Волч. у.
Поназбігатися, гйемося, етеся, гл.
Сбѣжаться (во множествѣ). Поназбігалось
їх. Чуб. II. 55. Панства усякого поназбі
галось. Рудч. Ск. II. 10.
Понаибірувати, рую, еш, гл. Собрать
(во множествѣ). Поназбірували слив та й
продають по копі відро. Лебед. у.
Понаидивйтися, влюся, вишся, гл.
Разсмотрѣть, увидѣть. Пооюивете, то поназдивитесь, гцо у нас робиться. Мнж.
190. Ож побачите! ож поназдивитесь!
Левиц. I. 166.
Поиавдирйти, рйю, еш, гл. Надрать
(во множествѣ). З ляхів козаки поназби
рали. К. Хм. 60.

Поназдоганйти, нйю, еш, гл. Догвать
(многихъ).
Пон&8ИВЙти, вйю, еш. гл. Назвать
(многихъ). Ідною назвав Гавриїлом, дру
гою М ихаглом ^всіх поназивав. Чуб. І
144.
Поназлітув&тися, туемося, етеся, гл.
Слетѣться (о многихъ). Сороки і ворони
поназлітуються і порозхапують кужел>,
ЗОЮР. II. 23.
Поназнавйти, наю, йш, гл. То-же, чт<>
и назнати, но во множествѣ.
Поназначйти. чйю, еш, гл. Отмѣтить,
намѣтить, обозначить (в о множествѣ).
Понаїдатися, дйемося, етеся, гл. Щѣ с т ь с я (о м н о г и х ъ ). Драг. 111. Усі пона
їдались і повивертались. Рудч. Ск. II. 59.
Понаїжджйтв, джйемо, ете, гл.=Понаїздити. Тут стали рушати й наші,
що з борошном понаїжджали. Кв. Попа*
їжджають у гості. ЗОЮР. І. 164.
Понаїздйти, димб, дитй, гл. Наѣхать
(о м н о г и х ъ ), с ъ ѣ х а т ь с я . Понаїздили до кня
зя гості. Стор. МПр. 68.
Понайбільшѳ, нар. По большей ч а с т и .
Вх. Лем. 453.
Понаймйти, мйю, еш, гл. Нанять (мно
гихъ). Дівчат на буряки понаймав. Г.
Барв. 513. Нехай мене моя мати похова,
нехай мені музиченьки понайма. Чуб. V.
894.
Понаймйтися, мйемося, етеся, гл. На
н я т ь с я (о м н о гих ъ ). Наші дівчата в стро
ки понаймалися до Покрови. Славян о сер б . у.
Понакйзувати, зую, еш, гл. Нагово
рить (во множествѣ). Понаказували моїй
матері такого, чого й зовсім не було. Васильк у.
ПонаЕйпощув&ти, щую, еш,гл. Напа
костить (во множествѣ).
Понакарббвувати, вую, еш, гл. То-же,
что и накарбувати, но во множествѣ.
ПояаЕидйти, дйю, еш, гл. Набросать
(во множествѣ). Понакидали діти в хаті.
Харьк. Ік Різдву сніги понакидають. Грвн
III. 373.
ПонаЕипйти, пйемо, етѳ, гл. Накипѣть
(во множествѣ).
ПонаЕладйти, дйю, еш, гл. Наложить
(во множествѣ). Сала багато понакладали.
Рудч. Ск. II. 26.
П о н а Е Л И Е й т и , е й ю , еш, гл. Созвать,
назвать ( м н о ги х ъ ). Нащо ти так башто
людей понакликав? Де ми їх посадимо?
Харьк. у.
ПоваЕльбвуватися, вуемося, етеся.

Понаховувати— Понамайстровувати.

гл. То-же, что и наклюнутися, но во мно
жестві. Вже яйця понапльовувались. НВо
лын. уДонакбвувати, вую, еш. гл. Накбвать
(во множестві).
Донаколбчувати, чую, еш, гл. Набол
тать, намішать (во множестві). Понаколочувала такою, гцо й свині не їстимуть,
а вона нам дає. Богодух. у.
Донакблювати, люю, еш, гл. Нако
лоть (во множестві). Без наперстка шила,
та як пальці понаколювала. Пирятин. у.
Понакбпувати, пую, еш, гл. Накопать
(во множестві) Понакопувать ямки. Чуб.
І. 101.
ч у ю , е ш , гл. То-же,
во множестві.
шую, еш, гл. Нако
сить (во множестві).
Понакрадйти, дйю, еш, гл. Накрасть
(во множестві). На ярмарку понакрадають,
а тоді й кажуть, гцо понакуповували.
Понакрадйтися, дйемося, етѳся, гл.
Наворовать (во множестві). Понакрадалися
грошей та й нікому волос з голови не спав.
Каменец, у.
Понакривйти, вйю, еш, гл. Накрыть
(во множестві). Я понаварював, понаткав,
а вони прийшли, повиїдали, листочками
понакривали та й пішли. Чуб. III. 73.
П онаЕ бчувати,
н акоти ти , но
П онаЕ бш увати,

что и

П онаЕ р^вйтися,

вйем ося,

етѳся,

гл.

Накрыться (о многихъ). Жінки понакрива
лись білими хустками. Ком. II. 56.
П о н а Е р й ш у в а т и , ш у ю , е ш , гл. На
крошить.
Понакручувати, чую, еш, гл. То-же,
что и накрутити, но во множестві. Пона
кручує пульки (на тілі). Мил. М. 89.
Понакупляти, лйю, біп, гл=П онакуповувати. Боже ж, багато всього пона
купляли! Славяносерб. у.
Понакупбвувати, вую, еш, гл. Наку
пить (во множестві). Боже мій! Чого се
понакуповували? Я сьою не хочу. МВ. (О.
1862. III. 48). Понакуповували хліба та
мали його з баришем продавати• Кв.
Понакурювати, рюю, еш, гл. Наку
рить (о многихъ). Оці гце мені курії! По
накурюють так, гцо й світу не видно!
Харьк. у.
Поналйгоджувати, д ж у ю , е ш , гл.
1) Наготовить, приготовить (во множестві).
2) Устроить, наладить (во множестві).
Поналйзпти, зимо, зитѳ, гл. Налізть
множестві) Чого ей поди, поналазили?
Чуб. II. 638.
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Поиалймувати, жую, еш, гл. Наломать
(во множестві).
Поналйтувати, тую, еш, гл. Нашить
много заплать.
Поналаштбвувати, вую, еш, гл. При
готовить, снарядить (во множестві).
Поналбжуватися, жуємося, етесД, гл.
Належаться (о многихъ).
Поналивйти, вйю, еш, гл. Налить (во
множестві). Поналивала у казани оливи і
понаставляла у піч. Рудч. Ск. II. 152.
що їм від того прибуде, як дощ поналива
води? Гліб.
Поналйгувати, гую, еш, гл. То-же,
что и налигати, но многихъ. Поналиіуй волів.
Поналітйти, тйемо, ете, гл. Налетіть
( в о множестві). Відкіля це оси до нас по
налітали? Кіев. у.
Поналічувати, чую, еш, гл. Насчитать
(во множестві). Жид поналічував на людей
стілько довгу. ЗОЮР. І. 285.
Поналбвлювати, люю, еш, гл. Нало
вить (во множестві). Усяких пташок по
наловлює та й носе продавати. Богодух. у.
П оналузувати, зую, еш, гл. Налущить,
нащелкать (сімячковъ,— во множестві).
Не люблю я, як ви скрізь поналузуєте;
візьміть хто небудь та позамітайте. Пи
рятин. у.
ПоналУплювати, люю, еш, гл. То-же,
ято и налупити, но во множестві.
П оналускувати, кую. еш, гл. Налу
щить. Скрізь поналускував насіння. Бого
духов. у.
Поналягйти, гйемо, ете, гл..То-же, что
и налягти, но о многихъ.
Поналйкувати, кую , еш, гл. Напугать
(многихъ). Вони своїх дітей дуже поналя
кували то циганами, то дідом з торбою.
Богодух. у.
Поналйпувати, пую, еш, гл. Напач
кать жидкимъ, накапать (во многихъ мѣстахъ). Оце гце мені мазільниця! Тричі
щіткою мазне, а всюди поналяпує. Бого
дух. у.
Поналйскувати, кую, еш, гл. То-же,
что и наляскати, но во множестві. Также:
нахлюскать, наплескать (во многихъ м істахъ). А ч як долі поналяскував водою.
Кіев. у.
Понамйзувати, зую, еш, гл. Намазать
(во множестві). Тими ягодами понамазуй
очки (у вуллях). Чуб. І. Понамазував пі
дошви смолою. Чуб. II. 604.
Понамайстрбвувати, вую, еш, гл. На*
мастерить (во множестві).

1Іо нам альовувати— Понапікати
Лонамальбвувати, вую, еш, гл. На
писать красками, нарисовать (во мно
ж ес тв ).
П онамантічувати, чую, еш, гл. На*
точить косы мантічкою.
Понамінювати, нюю. еш, гл. Прима
нить (многихъ).
Понамацувати, цую, еш, гл. Нащу
пать (во множествѣ). В ін хоч і сліпий, а
не дуже з чим сховаєшся. Як почне маца
ти, то скрізь усе понамацує, де гцо ле
жить. Харьк. у.
Понамащувати, щую, еш, гл. 1) На
мазать масломъ, саломъ. 2) Намазать
(глиною).
Понамербжувати, жую, еш, гл. То-же,
что и намережити, но во множествѣ.
Понамерзати, віємо, ете, гл. Намерз
нуть (во множествѣ). Преимущ. безличпо:
Понамерзало на бороді льоду; понамерзало
на вікнах.
Понамерзатися, зіемося, етеся, гл.
Намерзнуться (о многихъ). Додре понамер
залисяу поки доїхали. Богод. у.
Понамйлювати, люю, еш, гл. Намы
лить (во множествѣ). Понамилюй сорочки.
Богод. у.
Понаминіти, нію , еш, гл. То-же, что
и нам’яти, но во множествѣ. А гцо, добре
понаминав вам чуби дід на баштані? Пирлтин. у.
Понамінювати, нюю, еш, гл. Намѣнять (во множествѣ). Щетинник усячини
понамінює: і полотна, і гцетини, і яєць,
а тоді в городі й продає. Славяносерб. у.
Понамішувати, шую, еш, гл. Намѣшать (во множествѣ). Понамішуй же їсти
коровам та свиням. Харьк. у.
Понамнбжувати, жую, еш, гл. Умно
жить, расплодить.
Понамнбжуватися, жуємося, етеся,
гл. Размножиться.
Понамовлйти, лйю, еш, гл. Подгово
рить (многихъ). Орличенько вірні слуги мав,
а вже ж їх та понамовляв, чи не могли б
краков'янку вкрасти. Чуб. У. 1085.
Понамокіти, кіємо, ете, гл. Намокнуть
(о многихъ).
Понамолбчувати, чую, еш, гл. Намо
лотить (во множествѣ).
Понамордбвуватися, вуемося, етеся,
гл. Намучиться, устать (о многихъ).
Понамбчувати, чую, еш, гл. Намочить
(во многихъ мѣстахъ или многое). Позбірай же все плаття нечисте та понамочуй.
Васильк. у.

Понамбщувати, щую, еш,' чл. То-же,
•іто и намостити, но во множествѣ.
Понамалювати, люю, еш, гл. То-же,
что и намулити, но во множествѣ. Стри
бав, стрибав, та вже аж боки понамулю
вав канатом. Драг. 342.
Понамурбвувати, вую, еш, гл. На
строить (каменныхъ построекъ).
П онамочувати, чую, еш, и . Изму
чить, намучить (многихъ).
Понанизувати, зую, еш, гл. Нанизать
(во множествѣ). Рожі понариваємо та ни
нитку понанизуємо, так такі гарні вінки
Кіев. у.
Понанбсити, шу, сиш, гл. Нанести
(во множествѣ). Понаносив стьожок, серьог,
намиста доброю. Рудч. Ск. II. 16. Повече
ряймо тою, що попи покійні тобі понано
сили. Драг. 157.
Понабрювати, рюю, еш, гл. Вспахать
(во множествѣ). Уже на зяб понаорювали
Богод. у.
Понапакбвувати, вую, еш, гл. Нало
жить во что, набить, напаковать (во мно
ж еств).
Понапалювати, люю, еш, гл. 1) На
топить (во многихъ печахъ). 2) Нажечь
(во множествѣ).
П онапасіти, сію , еш. гл. Напасти
(многихъ). Скотину за ніч так понапасає>
що боки повирівнюються. Г. Барв. 195.
ПонапаскОджувати, джую, еш, гл.
Нагадить (во многихъ мѣстахъ). Діт и понапаскуджували. Мнж. 59.
Понапѳтльбвувати, вую, еш, гл. То
же, что и напетлювати, но во множествѣ.
Понапѳчатувати, тую, еш, м. Напе
чатать (во множествѣ). По їосньому попапечатувано. О. 1862. IX. 65.
Понапиватися, віємося, етеся, гл.
Напиться (о многихъ). . От посходились
люде, понаїдались, понапивались, подякували,
стали росходиться. Рудч. Ск. II. 163.
Понапиніти, нію , еш, гл. То-же, что
и напнути, но во множествѣ. В хаті у їх
світиться ще; глянув я в вікно, та нічою
не бачу, Ло вікна понапинані. Борзна.
П онапинітися, ніемося, етеся, гл.
То-же, что и напнутися, но о многихъ.
Понапиналися хустками і не знать, чи
дів'гата, чи баби. Басидьк. у.
Понапйсувати, сую, еш, гл. Написать
(во множествѣ). Драг. 141. .Вона взяла й
понаписувала на усіх воротях. Рудч. Ск.
II. 149.
П он ап ікіти , кію , еш , гл. Напечь.
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£съою понапинано. Мнж. 130. Вона захо і усякії подарки, -що понапридбовувала за
дилась, понапікала хліба. Грин. II. 85. дочками долати. Кв.
П онапрош уватися, жуємося, етеся,
Л^аши понапікала. й понаварювала. Левиц.
гл.
Напружиться (во множествѣ). Глянь,
Пов. 154..
Д онанікувати, кую , еш, м .= П о н а- як жили понапружувалися. Харьк. г.
Понапрядати, дбю, еш, гл. Напрясть
пікати. Сим. 209. Маркев. 71\ Я понапікубав, понаварював, а вони прийшли, по (во множествѣ). Г. Барв. 330. Тонкого су
вій полотна мати для пег задержала, а
виїдали. ^уб- III. 73.
Д онаплбкуватися, куємося, етеся,, то вже все вона понапрядала. Г. Барв. 208.
гл. Наплакаться (о многихъ).
Понапувбти, вбю, еш, гл. Напоить
П онапліскувати, кую , еш, гл. Напле (многихъ). А своїх діток та й погодувала б,
скать (во многихъ мѣстахъ).
ранньою росою понапувала б. Чуб. III. 267.
Понаплітати* тбю, еш, гл. Наплесть
П онапуватися, ваемося, етеся, гл .=
(во множествѣ).
П онапиватися. Обыкновенно употребля
Понаплбджувати, джую, еш, гл. На ется понапиватися, но въ сказкѣ гуси го
плодить (во множествѣ). Дітей понаплод- ворять о себѣ: М и понапуваємося -води.
жували, а годувати нічим. Васильк. у.
Р удч. Ск. I. 7.
Понаплбджуватися, джуемося, етеся,
П онапускати, кбю, еш, гл. Напустить.
гл. Наплодиться (во множествѣ). Сухе літо, І щук звелів у став понапускати. Гліб. 42.
так багато всякої черви понаплоджувалося. Сякий-такий бродяг понапускав. Чуб. II.
330.
Харьк. у.
Д онапл^тувати, тую, еш, гл. Напу
Донапухбти, хбемо, етѳ, гл. 1) Напух
нуть (во многихъ мѣстахъ). 2) О звѣздахъ:
тать (во множествѣ).
Понапльбвувати, вую, еш, гл. Напле то-же, что понадиматися. Сим. 146.
Понароджувати, джую, еш, гл. Посовать (во множествѣ). Не люблю я куріїв
вѣтовать
(во множествѣ).
за те, що понакурюють та понапльову
Понарблювати, люю, еш, гл. Напа
ють. Харьк. у.
Понапбвнювати, нюю, еш, гл.=По- хать ралом во многихъ мѣстахъ.
наповняти. Г. Барв. 424.
Понараховувати, вую, еш, гл.=П оПонаповняти, нйю, еш, гл. Наполнить налічувати.
Понарбювати, рбюю, еш, гл.=П она(во множестѣѣ). Мил. 183. Кубки стоять
радж
увати.
понаповняні. Мет. 338.
Понаривбти, вбю, еш, гл. То-же, что
Понапогбнюватн, нюю, еш, гл. Нага
и нарвати, но во множествѣ. Повні пазухи
дить (во многихъ мѣстахъ).
П онаполіскувати, кую , еш, гл. Напо грушок понаривали. Драг. 121. Хлопці
встали, вози підмазали, нові ярма понари
лоскать (во множествѣ).
Понапорбшувати, шую, еш, гл. Напы вали, сиві воли позапрягали. Рудч. Чп. 97.
лить, насыпать (во многихъ мѣстахъ). Чого
П онариґбвувати, вую, еш, гл. То-же,
це в нас скрізь борошном понапорошувано? что и нариґувати, но во множествѣ.
Пирятин. у.
П онарізувати, зую, еш, гл. Нарѣзать
Понапбрювати, рюемо, втѳ, гл. То-же, (во множествѣ). Отак що-дня понарізують
что и напороти, но о многихъ. ІІонапорю- хліба башто, а тоді й засихають шматки.
вавши гороху повні пазухи, ідуть собі, го Кіев. у.
рох їдять. Св. Л. 140.
Понарікбти, кбю, еш, гл. Назвать,
Понаправлйти, лЯю, еш, и . То-же, наименовать (многихъ).
что и направити, но во множествѣ.
Понарбблювати, люю, еш, гл.=П онаПокапрацьбвуватися, цьбвуемося,ете робляти. Стор. МПр. 143. Справді аж со
ся, гл. Наработаться, вдоволь потрудиться ром і гріх, що там (у церкві) понароблю
(о многихъ).
вали прокляті сичі. Драг. 244.
Понапрбхувати, кую , еш, понапро
ПонароблЯти, лЯю, еш, гл. Надѣлать;
ш увати, шую, еш, гл. Напросить; назвать, сдѣлать; причинить. Драг. 288, 421. У
созвать. Понапрохували гостей, а гостити вершині Дністра вода прибуває, вона тобі
не дуже е чим. Харьк. у.
жалю понаробляє, вона твої дітки поза-,
Понапридббвувати, вую, еш, гл. Прі- топляє. Чуб. У. 876.
обрѣсть (во множествѣ). Усю ж то одежу
Понарбджувати, джую, еш, и . Н а
порозбірав, і хрести, і намиста, і рушники, родить (многихъ).

Понароджуватися — Понасувати.
Понароджуватися, джуемося, етеся,
гл. Народиться (о многихъ). Нових людей
понароджувалося багато після ревизіг, а
землі не прибавилося. Харьк. у.
Понаростати, тйємо, ете, гл. Нарости
(во множествѣ). І коли ці дівчата пона
ростали? Черниг. г.
Понаряджйти, джйю, еш, ?л. То-же,
что и нарядити, но во множествѣ.
Понароджувати, джую, еш, гл.— Понарядж ати.
Понасаджувати, джую, еш, гл. Наса.дить. Кругом кущі всякі земні понасажувані. Драг. 119. Се ж він своїми руками
і дерева понасаэюував. Стор. II. 25.
Понасйлювати, люю, еш, гл. Насалить
(во множествѣ). Губи понамалювали, а тоді
іце й цілуваться лізуть. Васильк. у.
Понасѳлйти, лйю, еш, гл. Населить
(во множествѣ). Города, села понаселяли.
Драг. 421.
Понасипати, п&ю, еш, гл. Насыпать
(во множествѣ). Треба на всіх чотирох
углах понаминати по купці жита. Чуб.
I. 101 .
Понасипатися, пйеться, гл. безл. На
сыпаться (во множ.). Скрізь понасипалося
борошна. Харьк.
Понасівйти, вйю, еш, гл. Насѣять
(во многихъ мѣстахъ, во множествѣ). Го
робці що-літо повипльовують усе, що він
понасіває. Кв.
Панасік&ти, кйю, еш, гл. Насѣчь, на
рубить (во множествѣ).
Понасіювати, сіюю, еш, гл.=Понасівати. Се все понасажував, понасіював ді
дусь. О. 1862. УІІІ. 15.
Понаскйкувати, куємо, етѳ, гл. На
скочить (о многихъ).
Понасввбрнювати, нюю, еш, гл. На
гадить (во многихъ мѣстахъ, о многихъ).
Понасквернювали коло порога, що гидко й
до хати доступити. Лебед. у.
П онаскіпувати, пую, еш, гл. Нако
лоть (щепокъ,— во множествѣ).
Понасл^хув&тися, хувмося, етеся,
гл. Наслушаться (о многихъ). Понаслухуються усяких брехень. Богод. у,
Понасмажувати, жую, еш, гл. Нажа
рить (во множествѣ). Гусей, поросят по
насмажували. Кіев. г.
Понасмальдьовувати, вую, еш, гл.
Намазать жирнымъ (во множествѣ).
Понасміттювати, тюю, еш, гл.—По
насм ічувати. Зміев. у.
Понасмічувати, чую, еш, и . Насо

рить (во множествѣ). Бач, як дітвора по
насмічувала. Звеннгор. у.
Понасмблювати, люю, еш, гл. Насмо
лить, осмолить (во множествѣ).
Понасбвувати, вую, еш, гл.=П онасувати.
Понасовуватися, вуемося, етеся, гл.г^
П онасуватися. Брови на очі йому пона
совувались. К. Он. 4.
Понасолбджувати, джую, еш, гл. На
сластить (во множествѣ).
Понасолювати, люю, еш, гл Насолить
(во множествѣ). Що-дня страву понасо
люють, аж гірке. Кіев. у.
Понасмбрджувати, джуемо, ете, гл.
Навонять (о многихъ).
Понаставйти, стаемб, етб, гл. Настать,
наступить (во множествѣ). Злі іаздове понаставали. Левиц. Світ. 12.
П онаставляти, лйю, еш, гл. То-же,
что и наставити, но во множествѣ. Драг.
288. Поналивала у казани оливи і пона
ставляла у піч. Рудч. Ск. II. 152.
Понастйлювати, люю. еш, гл. Наста
лить (во множествѣ).
Понастанбвлювати, люю, еш, іл .=
П онаставляти. Драг. 157. Наїдків, напитків понастановлювала. МВ (О. 1862.
III. 36).
Понастановлйти, лйю, еш, гл. То-же,
что и настановити, но во множествѣ. Кня
зями нас при своїм боці понастановляє.
К. ЦН. 275.
Понастачйти, чйю, еш, гл. Доставить,
приготовить (во множествѣ)
Понасто(в)б^рчувати, чую , еш, гл.
То-же, что и насто(в)бурчити, но во множествѣ.
Понасторбчувати, чуемо, ете, гл. То
же, что и насторочити, но во множествѣ.
Понасторбшувати, шую, еш, гл.=Понасторочувати. Вітряки на горбах понасторошували крила. К. ДС. 9.
Понасторбшуватися, шуемося, етеся,
гл. Наставиться, подняться. Квіточки, як
зірочки, понасторошувалисъ. Г. Барв. 73.
Понастрбмлювати, люю, еш, гл. То
же, что и настромити, но во множествѣ.
Понастромлюйте на щогли голови рандарські. К. Досв. 123.
Понастромлюватися, люемося, етеся,
гл. То-же, что и настромитися, но во мно
жествѣ.
Понастрбювати, стрбюю, еш, гл На
строить (во множествѣ).
Понасувйти, вйю, еш, гл. Насунуть,

Понасуватися—Понапалювати.
надвинуть (во множестві). Понасували
иіапки аж на вуха. Богодух. у.
Понасув&тися, вйемося, етеся, іл. На
сунуться, надвинуться (во множествѣ).
Понасуплювати, плюємо, ете, гл. Н а
хмурить (во множествѣ).
Понасуплю ватися, плюемося, етеся,

гл. Нахмуриться (о многихъ).
гл. Насу
шить (во множествѣ). Я собі понасушувала
і вишень, і груш, і яблук,— буде на всю
*.зіму. Харьк. у.
Донатагйнювати, нюю, еш, гл. Подве
сить котелки къ треножникамъ. Я понатаіанюю казанки, а тоді піду по картоплю.
Волч. у. (Лобод.).
Понатвбрювати, рюю, еш, гл. Наде
лать, натворить.
Понатикати, к&ю, еш, іл. То-же, что
и натикати, натк&ти, но во множествѣ.
Понатир&ти, р&ю, еш, и . Натереть
(во множествѣ).
Понатир&тися, р&емося, етеся, гл.
Натереться (во множествѣ).
Понатиск&ти, кйю, еш, гл. То-же,что
и натиснути, но во множествѣ.
Понасуш увати, шую, еш,

Понатиск&тися,

к&емося, етеся,

гл.

Натолпиться. У кормчу понатискалось лю
дей. НВолын. у.
Ш натйскувати, ся, гл.=Л онатискати, ся.
:

Понатісувати, сую, .еш, гл. Натесать
(во множествѣ). Бач, скільки трісок пона
тісували. Богодух. у.
Понатбвкувати, кую, еш, гл. То-же,
что и натовкти, но во множествѣ.
Понатбмлювати, люю, еш, гл. Уто
нить (многихъ).
Понатбмлюватися, люемося, етеся,
гл. Утомиться (о многихъ).
Понатбплювати, люю, еш, гл. То-же,
что и натопити, но во множествѣ. Поки
понатоплюєш усі хати, то бже й нікому
йти. Сѵмск. у. Понатоплювала смальцю
і гусячого, і свинячого. Богод. у.
Понатбплюватися, люемося, етеся,
іл. 1) Натопиться (во множ.). Понатоплю
валися хати. 2) Натопиться (во множ.—
о жирѣ, салѣ). Гляньте, скільки смальцю
з гусей понатоплювалося. Богод. у.
Понатбптувати, тую, еш, гл. 1) На
топтать (ногами грязь во многихъ мѣстахъ).
2) Набить плотно (во множествѣ).
Понаторбчувати, чую, еш, іл. То-же,
что и наторочити, по во множествѣ. Оті
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брехухи понапіїорочують вам, а ви й ві
рите. Богодух. у.
Понатбчувати, чую, еш, гл. То-же,
что и наточити, но во множествѣ.
Понатрбщувати, щую, еш, м. То-же,
что и натрощити, но во множествѣ.
Понатруджувати, джую, еш, гл. То
же, что и натрудити, но во множествѣ.
Понатрушувати, шую, еш, гл. То-же,
что и натрусити, но во множествѣ. А ну
тебе! заходився тут з половою, понатру
шував скрізь. Богодух. у.
Понатруш уватися, шуемося, етеся,
гл. Натрястись, насыпаться (во множ.).
Дужче натрушуй, то й понатрушуються
мішки добре. Харьк. Не понакривала гле
чиків, то й понатрушувалося чи полови,
чи що. Богод. у.
Понатягати, гйю, еш, гл. То-же, что
и натягти, ко во множествѣ.
ЛонаУчувати, чую, еш, гл.=Понавчати. Як гарно Боіу їх молитися понаучував. К. (О. 1861. II. 228).
П онаучуватися, чуємося, етеся, гл .=
Понавчатися. Потім понаучувались вони
усяку пашню сіяти. Дещо.
Понахапувати, пую, еш, гл. Нахва
тать (во множествѣ).
Понах&ркувати, кую , еш, гл. Нахархать, наплевать (во множестві). Ото понахаркували,— візьми хоч піском позасипай.
Богодух. у.
Понахв&чувати, чую, еш, гл.=Понахапувати.
Понаховувати, вую, еш, гл. То-же,
что и наховати, но во множествѣ. Під од
нією діжкою два куски сала знайшла, під
другою— пшона вузлик,— мабуть невісточка
понаховувала, гцоб до матері однести. Пирят. у.
Понахбдити, джу, диш, гл. 1) Найти,
разыскать (во множестві). 2) Сойтись,
прійти (о м н о г и х ъ ) . З Запорожжя понахо
дило таки чимало братчиків січовиків.
Стор. МПр. 60.
Понахбдитися, дамося, дитеся, її.
Найтись, отыскаться (во множествѣ). Чи
понаходились же коні?—Понаходились: пан
позаймав у шкоді. Кіев. у.
Понахбплювати, люемо, ете, гл. На
кинуть (на себя одежду—о многидъ).
Понаціжувати, жую, еш, и . Н ац і
дить (во множествѣ).
Понацілювати, люю, еш, гл. Навести
на цѣль, прицілить (во множестві).
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Понаді лювати ся—Понедужати.
0

Понацілюватися, люемося, етеся, гл.
ТІрпцѣлиться (о многихъ).
П оначиняти, нйю, еш, гл. Начинить,
нафаршировать, набить (во множествѣ).
Ковбаси вже поначиняла. Богодух. у.
П оначйтувати, тую, еш, гл. Вычитать
(во множествѣ).
П оначйтуватися, туемося, етеся, гл.
Начитаться (о многихъ). Ми й сами всього
тою доволі поначитувались. К. Хата, IX.
*
Поначіплювати, люю, еш, гл. Надг
нить (во множествѣ). Ти тільки придивись,
чого вдни поначіплювали на себе. Левиц.
Пов. 143. Поначіплювано густо струни зо
лотії. К. МБ. 141.
Поначіплюватися, люемося, етеся,
гл. Вцѣпиться, прицѣпиться (о многихъ).
Я к поначіплювались їй і в плахту, і в на
мітку грішнії душі, щоб і собі з тою пек.га
вибраться. ЗОЮР. І. 308.
П оначісувати, сую, еш, гл. Начесать
(во множествѣ).
Донаш&рпувати, пую, еш, гл. Надер
гать, натеребить (во множествѣ).
Понашаткбвувати, вую, еш, гл. На
шинковать (капусты,— во множествѣ). М и
собі по здоровій діжці капусти понашатновували.
Понаш ёвкуватися, куємося, етеся,
гл. Найти толпой, налѣзть (во множествѣ).
Понашевкувалосъ у лату такого народу—
і родичі, і свати, і чужі. Александров, у.
Понашёпуватися, пуемося,етеся, гл.=
Понаш евкуватися. Це вже після запорож
ців понашепувались сюди пани. Херс. у.
Слов. Д. Эварн.
Понашеретовувати, вую, еш, гл. То
же, что и нашеретувати, но во множествѣ.
Понашивати, в&ю, еш, гл. Нашить
(во множествѣ). На тіх латках нові лат
ки понашгівано. Г. Барв. 304. Ти собі по
нашиваєш дорогих сгуконь. Левиц. Пов. 59.
Понашіптувати, тую, еш, гл. То-же,
что и нашептати, но во множествѣ.
Понашкбджувати, д ж у ю , еш, гл. То
же, что и нашкодити, но во множествѣ.
Понашм&ркувати, кую, еш, гл. То-же,
что и нашмаркати, по во множествѣ.
Понашматбвувати, вую, еш, гл. На
різать, нарвать кусковъ.
П онаш ^кувати, кую, еш, гл. Выискать,
найти (во множествѣ).
Понащйпувати, пую, еш, гл. Нащи
пать (во множествѣ).

_

Понащіплювати, люю, еш, гл. .При
вить (во множествѣ). Він, -покійник, г яб
лук, і груш понагціплював. Богодух. у.
П онапалю вати, люю, еш ,' гл. Насто
рожить (во множествѣ). Коні понащулювали
вуха.
Понѳвільний, а, е. Насильственный,
принудительный. Там на горі церковця
стояла, там дівчина понсвільний шлюб
брала. Гол. І. 203.
Поневірнити, нію, еш, гл. Сдѣлатьсл
хуже. Поневірніли воли.
Понѳвірйти, рйю, еш, гл. Пренебре
жительно обращаться. МВ. (О. 1862. І
93). Вірувала вона в мене тоїді, як люос
мною понсвіряли. К. МХ. 5.
ПоневірЯтися, рйюся, ешся, гл. Жить
въ несчастіи, тяжелой жизнью. Будеш з
своєю дитиною поневірятись. Син мій буде
щасливійший, не буде так поневірятись,
як я оттут. Левиц. І. '66.*
Лоневблити, лю, лиш, гл. Принудить.
Поневолила дочку заміж. Васильк. у.
Понеділковий, а, ѳ. 1) Понедѣльничный. День понеділковий. КС. 1885. І. 80.
Понеділкові пісні. 2) Понеділкова жінка.
Женщина, придерживающаяся обычая по
неділкування. О. 1861. X. 129. Що бішеші
кгшка, гцо понеділкова жінка, що чоловік
з Боришполя—все їдно. Ном. № 8096.
П онеділкування, ня, с. 1) Обычаи
замужыихъ женщннъ: <5ыть свободной оті.
обязательнаго труда въ каждый понедѣльникъ, теперь существующей въ болѣе или
менѣе полномъ объемѣ .лишь въ м. Борисполѣ, Переясл. у., гдѣ онъ сопровож
дается и Пирушкой и право ьа него вно
сится въ брачный договоръ; въ остальныхъ мѣстностяхъ Украины обычай сохра
нился лишь въ формѣ воздержанія въ понедѣльникъ отъ извѣстнаго рода работы.
КС. 1887. I. 180—183; IV, 763—771. О.
1861. X. 129. 2) Поіценіе въ- понедѣльникъ.
П онеділкувати, кую, еш, гл. 1) При
держиваться обычая понеділкування. См.
Понеділкування 1. 2) Постить по понедѣльникамъ. Мкр. Н. 30. Треба понеділкувати,
спостити три понеділки. Мпж. 161. По
неділкував сім понеділків, восьмую неділечку.
Чуб. V. 21.
Понеділок, лка, м. Понедѣльникъ.
Понеділкував сім понеділків. Чуб. V. 21.
Понедужати, жаемо, ете, гл. Заболѣть
(о многихъ). Дівчата аж понедужали за
ним. Шевч. 509.

Понесла— Ионіматися.
Понбсла, лої, прил. ж. Беременная.
Воронеж, г.
Понбстй, с^, сбш, гл. 1) Понести, от
нести. Лисичка й понесла півника ’ додому.
Рудч. Ск. II. 5. Ой чи ж бо ти, жде серие,
натури такої, г^об
об їдної,* поніс*
друюї• Чуб. У. 146. Нечиста його туди
понесла! Піду, де очі понесуть. Пойду, куда
глаза глядятъ. Грин. II. 150. 2) Заберемепѣть. 3) Вѣсить, имѣть вѣсъ. Важке
бісове сало... мабуть так, гцо й моє понесе
на терезах. О. 1862. І.. 34.
Понбстйся, с^ся, сбшся, гл. Понестись.
Счеплються руками і мене вхоплють та й
понесуться, регочучись, аж земля гуде. МВ.
I. 87.
Понех&ти, х&ю, еш, гл. Оставить безъ
вниманія, бросить. Мене понехав ту самі
сіньку одну в пустці. Гн. її. 24. А як
мені буде гірко, я вас понехаю. Гол. ІУ.
461. Ой вже ж очі надивилися, та вже
монехали. Гол. І. 256.
Понѳх&яти, х&ю, еш. гл.=П онехати.
Кою ’сте любили, г/ж го понехайте. Гол.
II. 224.
. Понехтувати, тую, еш, гл. 1) Прене
бречь. 2) Испортить, попортить; причинить,
вредъ. Як нап'ється; то сорочки рве, юршки б'є, сказано, г4о на очі натрапиться,
усе понехтує. Черни г. г. От падлючні
діти — понехтували хлоп я: як побили.
Зміев. у.
Понив&ти, в&ю, еш, сов. в. понйти,
нйю, еш, гл. Изнывать, изныть. Ниє серцек
ниє-пониває. Грин. III. 295. Важко їй було4
той вечір перший дома, без людей, без го
мону людського попивати. МВ. (О. 1862.
І. 99). Болять карі очі, серденько понгіло;
як не бачу миленького, і діло не мило.
Чуб. У. 293. Болить, болить головонька
і тіло понило. Мет. 41.
П онйдіти, діємо, ете, гл. Заскучать,
изныть (о многихъ). Мир. ХРВ. 86. Ідіть
квашу варіть, а то ви пониділи. Ном.
Лі 12622. Да вже ж ми пониділи, світонь
ка не виділи, поведіте танцювати, будемо
розглядати. Рк. Макс.
Пониж&ти, Ж&Ю, еш, СОВ/ В. П0НИ8Йтн, ж ^, 8Йш, гл. 1) Понижать, понизить.
Понизив ясла. Лохв. у. 2) Унижать, уни
зить. Мнж. 173. К. Бай. 26. Вони рідною
тата й неню не понижали. Полт. г. М и ж
тебе, Химочко, не понижаєм і святим Ро
жеством поздоровляєм. Чуб. III. 432.
Понйжувати, жую, еш, м .^ П о н и ж а-
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ти. Понижують високу природу поета до <
низьких ідеалів своїх. К. XII. 23.
Пони8&ти, ж і , жѳш, гл. Нанизать (во
множествѣ). Чи зумієш ти намисто понхі*
зати? Харьк. у.
Понизити. См. Понижати.
Понйз’я, з ’я, с. Низовье, понизовьеО- 1862. IV*. 1.
І. Лоник&ти, Е&Ю, еш, гл. Послоняться,
побродить туда и сюда. Поникав-поникаепо двору і пішов собі.
.II. Лоник&ти, к&ю, еш, сов. в. поник
нути, ну, нѳш, гл. Поникать, поникнуть,'
склониться. Бабуся старенька-старесенъка,
аж до землі поникає. МВ. (О. 1862. III.
55). Поникли голови козачі неначе стоп
тана трава. Шевч.
П о и й е л и й , а , ѳ . Поникшій. Схилив
свою головоньку червоно-рожеву до білою по
никлою личенька лилеї. Шевч. 365.
ПонЙЕнути. См. ПониЕати.
Понйти. См. П онивати.
Понйшноритя, рю, риш, и . Поша
рить, поискать. По всіх закутках понишпоргиа,— ніде нічого не знайшла. ХарькПонйщити, щу, щиш, и . Истребить
(во множествѣ).
Поніб’я , б’я, с. = П іднѳбення. Вх.
«Яем. 453.
П онівечити, чу, чиш; гл. Попортить;
искалѣчить. Усяке садиво понівечило грядом. К. Псал. 241. Бо ти мене, безта
ланніу, понівечив дуже. Грин. III. 336.
Понім&ти, м&ю, еш, сон. в- понйти,
пойм^, мѳш, гл. 1) Ловить, поймать, схва
тывать, схватить. • Поняв ти мені зайця.
Чуб. II. 189. За Дунаєм та за річкою
язика поняли. Грин. III. 604. 2)—ного.
Женить на комъ; жениться на комъ. Не
вспів отець і мати за люлодого сина по
дружжя поняти. Мет. 349. Уже ж твій
синок оженився: поняв собі паняночку. Мет.
448. Поняв собі багату жінку. МВ. (О.
1862. І. 72). 3) Покрывать, покрыть, за
нять, затапливать, затопить. Поняла‘ вода
всю землю. К. Грам. 65. Ой вже діда вода
по коліна поняла. Нп. 4) Охватывать, охва
тить. Гнів... понімав його душу. МВ. (О.
1862. І. 84). Поняли Бога ж ат ці до лю
дей. ЕЗ. У. 112. Хгілитися під нашу волю
стали, бо їх наукаг наша поняла. К. ІІС.
III. 8. 5) Поняти віри. Повѣрить. Брат і
віри поняв. Рудч. Ск. 1. 132. Не поняв
віри словам моїм. Св. Л. І. 20.
Понім&тися, м&тося, елоя, сов. в. по»
НЙТИСЯ, ПОЙМИСЯ, МѲШСЯ, гл. Сходиться,
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сойтись, соединяться, соединиться. Уже
твое біле лічко з моїм понялося. Мет. 12.
Моє серце з твоїм понялося. К. Досв. 60.
2) Только сов. в. Вступить въ бракъ. Ста
рого Хмари дочка та з кріпаком понялася.
МВ. І. 40. 3)—чим. Обращаться, обратить
ся во что. Незабаром сніжок понявся во
дою. Греб. 400.
Понімбчнтися, чуся, чиш ся, гл. Онѣмѳчиться. 0
*
Поніміти, міемо, ете, гл. Онѣмѣть (о
многихъ). Грин. II. 307. Ой як я маю до
тебе ходити, коли нас будуть вороги су
дити. Ой нехай судять, як розуміють,
прийде тая годинонька, вони поніміють.
Мет. 44.
Понійчитися, чуся, чишся, гл. Придти
въ упадокъ, ухудшиться. Поніячилися шев
ці. Вх. Зн. 52.
Понбва, ви, ж. -1) У охотниковъ:
слѣдъ на свѣжемъ снѣгу. 2) ? Що ж з
того, що бджола кинулась на гречку, а по
нови таки немаеть.
Понбвини, вин, ж. ми. Обновленіе.
Були ж поновиш в Єрусалимі. Ев. І. X. 22.
Поновити, ся. См. Поновляти, ся.
Поновлення, ня, с. 1) Возобновленіе.
Поновлення прав священної природи. К.
Дз. 7. Поновлення старини ждемо. К. Дз.
7. 2) Обновленіе.
Поновлйти, лйю, еш, сов. в поно
вити, влю, виш, гл. 1) Возобновлять, во
зобновить. 2) Обновлять, обновить. К. МХ.
45. К. XII. 12 Тогді б ми тінь Олега зве
селили і щит його на брамі поновили. К.
Бай. 85. Пумо слово рятувать, славу пред
ків поновлять. К. Дз. 106.
Поновлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
поновитися, влюся, вишся, гл. 1) Во
зобновляться, возобновиться. 2) Обнов
ляться, обновиться. В природі силою весни
все оживало й поновлялось. Щог. Сл. 60.
Понбжі, жѳй, мн. Часть ткацкаго станка.
См.Верстат. Шух. І. 255, 256. МУЕ. III. 24.
Понористий, а, е. Изрытый, неровный
(о дорогѣ). Шух. І. 81.
Понбс, су, м. Рожденіе (у животныхъ).
У свині два поноси в літо. Черни г. г.
Поносйти, шу\ сиш, гл. Износить (во
множествѣ). Чуб. У. 538. Що матка дала,
поносила гусе чисто і придбать нічою не
придбала. Рудч. Ск. І. 176. Оддай, мати,
товаришу, хай поносить одежу. Лис. У,
№ 18.
Поносйтися, ш ^ся, сишся, гл. Изно
ситься-.

Поночбньвий, а, е. Темный, лишен
ный свѣта. Скидай сорочку не там, де
видко, а на поноченькому. Константиногр. у.
Поночбнько, гшр. Довольно темно. Поноченько тоді вже було, не зовсім і видко—
не можно і розібрать - що воно. Екатериносл. у. Уже стало поноченько добре, як
ми верталися з поля. Волч. у.
Пбночі, -нар. 1) Впотьмахъ. Святий
та божий! свічки поїв, а поночі сидить.
Ном. № 176. Поночі ходишг що вже ся
темніє. Чуб. У. 69. 2) Темно. Та й по
ночі! Не вздриш нічогісінько, хоч око ви
коли. Кобел. у. На вечір сонце повернуло,
поночі йти,— буду коло вас ночувать. Рудч.
Ск. І. 211.
Поночіти, чіе, гл. безл. Темнѣть вечеромъ. Уже стало поночіти, як ми рушили
додому. Волч. у. Хай. ще більш поночіє.
Мнж. 190.
П оночліж ник, ка, м. .Пастухъ при
ночной пастьбѣ. Ум. Поночліжничок. То не
гайдамаки, то поночліжнички. Меі. 308,П онудйти, джу, диш, гл. Истомить
(многихъ). Ой ходила та>блудила, діток
понудила. Мет. 243.
Понузд&ти, дбю, еш, гл. Взнуздать
(лошадей).
-П оиска, ки, ж. Поощреніе, подстре
кательство. Понуку дати. Поощрить, под
стрекнуть. Вх. Зн. 53.
П онукнути, ну, неш, г.і.=Иоощриті,
подстрекнуть. Вх. Зн. 53.
ПонУр, ра, ж. Личинка майскаго жука.
Вх. Зн. 53.
Понура, ри, об. 1) Угрюмый человѣкъ,
человѣкъ смотряіцій внизъ. Ходив собі по
нурою. МВ. (О. 1862. І. 71). За ними
йшли святі понури, що не дивились і на
світ. Котл. Ен. III. 29. Сидить собі як
понура, ні на кого й не дивиться. Кв. 2) Въ
загадкѣ: свинья. ХС. III. 65.
Понурий, а, ѳ. 1) Смотрящій внизъ.
Понура _свиня глибоко корінь копав. Ном.
2) Угрюмый, мрачный. Думи мої молодії,
понурії діти. Шевч. Понурі думки. К.
Іов. 10.
Понористий, а, ѳ. Угрюмый, мрачный,
Черк. у.
Понурити, рю, риш, гл. Опустить,
наклонить, потупить. Як понурив голову
мій Гриць, то до самого дому не звів. МВ.
І. 64. Очі понурив у землю. Кв.
П онуритися, рюся, ришся, гл. Угрюмо
опустить голову. Ой вийде брат,—пону
риться, вийде матір,— зажуриться. АД. 1.

Понурість—Пообгортати *
270. Посідали, понурились, ніхто й пари,
^ рота не пустив. Стор. II. 14.
П онурість , рости і ж* Угрюмость.
Желех.
Понуро, нар. 1) Смотря внизъ, накло
нясь. Воли його коло воза понуро стоять.
Шевч. 535. 2) Угрюмо, мрачно. Та не там
твоя доля!— додав понуро Марко. Стор.
МПр. 24. Понуро не мовчи. Г. Барв. 343.
Дон^рок, рка, м. Пт. СоїутЬиз, га
гара; морской попугай. Вх. Пч. II. 9.
Пон^руватий, а, е. Смотрящій въ
землю, повѣсившій голову, угрюмый. НВо
лын. у.
П бн ю х, ха, м. Щепотка табаку (нюхательнаго).
Понюхати, хаю, «ш, гл. Понюхать.
Прийди, козаче, к моему іородонъку, поню
хаем зіллячка розмаргшного. Чуб. У. 312.
Табаки понюшю. Рудч. ск. I. 4.
Понюшйти,
шиш, гл. О животномъ: понюхать воздухъ.
Понюшка, ки, ж .—Понюх. Табаки
на понюшку. Я уб. И- 573.
Понйвкати, каю, еш, гл. Помяукать.
Понявчйти, ч^, чйш, м .—П онявкати.
Понйти, ся. См. Понімати, ся.
Пооббив&ти, ваю, еш, гл. То-же, что
и оббити, но во множествѣ.
Пооббігати, г&емо, етѳ, гл. Обѣжать
вокругъ чеіѴ(о многихъ).
Пооббілювати, люю, еш, гл. Оббі
лить (во множествѣ).
Пооббір&ти, рйю, еш, гл. То-же, что
и обібрати, но во множествѣ. Кругом їх
(уліїв) пообшукує, сухе пооббірае. Г. Барв.
144.
Пооббрйз(ь)кувати, кую, еш, гл. Обрыз
гать (во множествѣ). Ну бо не дурій, Горпино! Глянь, як пооббризькувала нас. Харьк. у.
Пооббріхувати, хую, еш, гл. Обол
гать, оклеветать (многихъ). Як роспустить
язика, так усіх на кутку пооббріхує.
Харьк. у.
Пообважувати, жую, еш, гл. Отяго
тить, обременить (во множествѣ)
Пообв&жуватися, жуємося, етѳся, гл.
Набрать много тяжести на возы.
Пообвалькбвувати, вую. еш, гл. Облі
пить глиной (во множестві). Уже пообвальковували і хату й комору. Богод. у.
Пообвалювати, люю, еш, гл. То-же,
что и обваляти, обвалйти, но во множестві.
Пообвалюватися, люемося, етѳся, гл.
То-же, что и обвалйтися, обвалятися, но во
множестві.
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Пообв&рювати, рюю, еш, гл. Обварить
(во множествѣ).
Пообвѳртйти, тйю, еш, гл.=Пообгортати.
Пообвив&ти, вбю, еш, гл. Обвить (во
множестві).
Пообвиватися, вйемося, етеся, гл.
Обвиться (во множестві)
Пообвинув&чувати, чую, еш, гл. Обви
нить (многихъ).
Пообвисйти, сйемо, етѳ, гл. Обвиснуть,
повиснуть (во множестві).
Пообвівйти, вйю, еш, гл. Обвѣять (во
множестві).
Пообвірчувати, чую, еш, гл. 'Обворотить, обвить (во множестві).
Пообвішувати, шую, еш, гл. О бві
шать, увішать (во множестві).
Пообвіювати, віюю, еш, гл.^Пообвівати.
Пообвбдити, джу, диш, гл. Обвести
(во множестві). Вікна... червоною глиною
пообводили. Г. Барв. 249.
Пообвбжувати, жую, еш, гл.=Пообводити.
Пообволік&ти, к&ю, еш, гл. Обволо
чить (во множестві).
Пообворбжувати, жую, еш, гл. Обво
рожить, очаровать (многихъ).
Пообв’йзувати, зую, еш, гл. Обвязать
ч(во множестві).
Пообганйти, нйю, еш, гл. 1) Обогнать
(многихъ). 2) Отогнать (многихъ).
Пообглбджувати, джую, еш, гл. Осмот
реть (во множестві).
Пообговбрювати, рюю, еш, гл. Огово
рить, оклеветать (многихъ).
Пообгбвтуватися, туемося, етеся, глк
То-же, что и обгбвтатися, но о многихъ.
Пообгодовувати, вую, ещ, гл. Об
кормить (миогихъ). Це ви нас так пообюдовуетс, що й завтра не схочетіхя. Богодух. у.
Пообгодбвуватися, вубмося, етеся, іл.
Объістьея (о многихъ).
Пообгблювати, люю, еш, гл. 1) Ого
лить, обнажить (многихъ). 2) Обрить (мно
гихъ). 3) Обобрать (многихъ).
Пообгблюватися, люемося, етеся, гл.
1) Обнажиться (о многихъ). 2) Обриться
(о многихъ).
Пообгорбджувати, джую, еш, гл. Об
городить (во множестві). Г. Барв. 190.
Пообгорбджуватися, джуемося, етеся,
гл. Обгородиться (о многихъ).
Пообгорт&ти, тйю, еш, гл. То-же, что
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й обгорнути, но во множестві. Нот ж
пообгортайте кожухом, а то померзнуть.
Славяносерб. у.
Пообгорйти, рйемо, етѳ, гл. Обгорѣть
(во множестві). Стіни пообгоряли. Харьк.
Пообгравйти, граю, еш, гл. Обыграть
(многихъ).
Пообгризйти, 8йю, еш, гл. Обгрызть
(во множествѣ). Оці кісточки пообгризай.
Черниг. у.
Пообгрібйти, бйю, єш, гл. Огресть
(во множестві). Пообгрібай стіжки. Харьк. у.
Пообгрівйти, вйю, еш, гл. Обогрѣть
(многихъ).
Пообгружувати, жую, еш, и . То-же,
Что и обгрузйти, но во множеетвѣ.
Пообгуджувати, дж^ю, еш, гл. Ого
ворить, очернить (многихъ).
Пообдавйти, даю, ёш, іл. Дать (мноГдмъ).
Пообдарбвувати, вую, еш, гл. Ода
рить (многихъ). Стара пані було як пригдеу так усіх пообдаровує,. Черниг. у.
Пообдзьббувати, бую, еш, гл. Обкле
вать (во множествѣ). Горобці чисто пооб
дзьобували вишні. Харьк. г.
*
Пообдимйти, мйю, еш, гл. То-же, что
и обдути, но во множестві.
Пообдимйтися, маємося, етѳся, гл. На
дуться (о многихъ). Дощ где, а люде ж
7по сидять на базарі, помсрзли1 пообдимались як сичі. Кіев. у.
Пообдирйти, рйю, еш, гл. Ободрать
(со множеетвѣ).
Пообдиратися, рйемося, етеся, гл.
1) Ободраться (во множеств'!»). 2) Обо
рваться (о многихъ). Як старці пообди
ралися.
Пообділювати, люю, еш, гл. Н ад і
лить (многихъ), дать (многимъ).
Пообділйти, лйю, еш, гл.=Пообділю вати. Усіх, усіх старців під церквою
бубликами пообділяяа. Борз. у.
Пообертати, тйю, еш, гл. То-же, что
к обернути, но во множестві. Хто ж цс
мені глечики пообертав? Богод. у.
Пообертатися, тйемося, етеся, гл. То
нке, что и обернутися, но во множестві.
Пооберталися з сіном на греблі. Черниг. у.
Пообживатися, вйемося, етеся, іл.
То-же, что и обжитися, но о многихъ.
Пообжинйти, нйю, еш, гл. То-же, что
И обжати, но во множестві. Пообжинали
•ті дерева округи. Зміев. у.
Пообжинатися, нйемося,} етеся, м*
Окончить жатву (о многихъ)*

Пообжирйти, рйю, еш, гл. Обожрать
(во множестві).
Пообжирйтися, рйемося, етеся, гл.
Обожраться (о многихъ).
Пообзолбчувати, чую, еш, гл. Озоло
тить (многихъ).
Пообід, нар. Послі обіда. О. 1862.
I. 81.
Пообідати, даю, еш, гл. Пообідать.
Сядем ми з тобою поснідаєм, ли пообідаєм.
ЗОЮР. I. 207.
Пообідній, я, е. Послѣобѣденный.
Передобідня юдина і пообідня. О. 1862.
І. 81.
Пообіцйти, ЦЙЮ, ЄШ, ІЛ.=ПообІЦЯтися.
Пообідйтися, цйюся, ешся, гл. Дать
обіщаніе, обіїцаться.
Поббіч, нар. Съ обѣихъ сторонъ.
Пообіймйти, мйю, еш, гл. Обнять
(многихъ).
Лооб’їдйти, дйю, еш, гл. Объістъ (во
множестві). Такою мишей багато, що ма
буть і вуха нам уночі гюоб’їдають. Бо
годух. у.
Пооб’їд й ти ся, дйемося, етеся, гл.
Объѣсться (о многихъ). Пооб'їдалися, аж
із за столу ваоюко встати. Черниг. у.
Пооб’їжджйти, джйю, еш, гл. = По
об’їздити.
Пооб’їздити, дж^, дйш, гл. Объѣхать
(многое).
Пообкйкувати, кую, еш, гл. Обгадить
(во множестві).
Пообкйпувати, пую, еш, гл. То-же,
что и обкапати, но во множестві. Це на
страстях так воском юпки гюобкапували.
Черниг. у.
Пообквітчувати, чую, еш, гл. Укра
сить__цвѣтами (многихъ, многое).'
Пообквітчуватися, чуємося, етеся,
іл. Украситься двітами (о многихъ).
Пообкидйти, дйю, еш, гл. То-же, что
и обкидати, но во множестві.
Пообкипйти, пйемо, ете, гл. То-же,
что и обкипіти, но во множестві.
Пообкисйти, сйемо, етѳ, гл. Обмокнуть
(во множестві). М и пообкисали н а .дощіЗміев. у.
Пообкладйти, дйю, еш, гл. Обложить
(по множестві).
Пообкладйтися, дйемося, етеся, гл.
То-же, что и обіклёстися, но о многихъ.
Пообклйдувати, дую, еш, гл. = По
обкладати.
9

Пообклеювати—Пообмиватися.
Пообклеювати, клбюю, еш, гл. Оклеить
(ВО множествѣ).
Пообкбвувати, вую, еш, гл. Оковать
(ВО множеств*).
П ообколупувати, пую , еш, гл. Облу

пить, обковырять (во миожествѣ). Стіни
пообколупували, долівку повибивали. Ва*
сильк. у.
П ообколупуватися,

пуемося,

етеся,

гл. Облупиться (во множеств*).
Дообкбпувати, пую , еш, гл. Окопать
(оо множеств*).
П ообкопуватися, пуем ося, етеся, гл.
Окопаться (о многихъ).

Пообкбшувати, шую, еш, гл. Скосить
вокругъ мпогихъ мѣстъ. Кругом їх (уліів)
пообкошує. Г. Барв. 144.
Пообкбшуватися, шуемося, етеся, іл.
Окончить косьбу (о многихъ).
Пообкрадйти, дйю, еш, гл. Обокрасть
(многихъ). Він уже багато людей пообкра
дав Харьк. у.
Пообкрйювати, крйюю, еш, гл. Обрѣяать (во множеств*).
Пообкручувати, чую, еш, гл. То-же,
что и обкрутити, но во множеств*.
Пообкручуватися, чуємося, етеся,
То-же, что и обкрутитися, но о многихъ.
Пообкурювати, рюю, еш, гл. Окурить,
окутать дымо) іъ (во м нож еств*).

Пообкутувати, тую, еш, и . Окутать
(во множеств*). Мороз великий у треба
добре глечики пообкутувати у а то позамер
зає мамко, поки донесу. Черниг. г.
Пообкутуватися, туемося, етеся, гл.
Окутаться (о многихъ). Чого ви так по
обкутувалися? Мороз же невеликий. Чер
ниг. у.
П ообкутувати, шую, еш, гл. Обку
сать, обгрызть (во множеств*).
Лооблйгоджувати,
дж ую ,
еш, гл.
Устроить, исправить (зданіе и п р — во мно
жеств*).
Пооблйзити, ж у , 8ИШ, гл. То-же, что
и облізти, но во множеств*.
Пообламувати, мую, еш, гл. Обломить
(во множеств*). Бачу як вишні хлопці
пообламували. Хоч би вже рвали та не ла
мали. Богодух. у.
Пообламуватися, муемося, етеся, гл.
Обломиться (во множеств*).
Пооблймлювати, люю, еш, м .^ П о 
обламувати.
Пооблйпувати, пую, еш, гл. То-же,
что н облапати, но во множеств*Пооблатувати, тую, еш, гл. То-же,
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что и облатбти, но во множеств*. П'ятеро
дітей та все хлопціу уіе на їх так і го
рить. Треба ж їх пооблатувати. Богодух. у.
Пообливйти, вйю, еш, гл. Облить (во
множеств*). Пустували біля криниці у та
бач як одна одну пообливали. Славяносерб. у.
Лообливйтися, вйемося, етеся, гл.
Облиться (о многихъ). Пообливалися, аж
тече з їх. Черниг. у.
Пооблизувати, зую, еш, гл. Облизать
(во множеств*). І ложки пооблизували, та
кий добриіі кісі.гь. Кіев. у.
Пооблипати, пйемо, ете, гл. Облипцут\»
(во множеств*). Сорочки на їх мокрісінькі,
так і пооблипали. Черниг. г.
Пооблітйти, тйю, еш, гл. Облетѣть
(многія мЬста).
Пооблуплювати, люю, еш, гл. Облу
пить (во множеств*).
Пооблуплюватися, люемося, етеся,
гл. Облупиться (во множеств*). Верхи п
дуба повсихали і кора на їх пооблуплював
лась. Стор. МПр. 105.
Пооблягйти, гйемо, ете, гл. То-же, что
и облягти, но по множеств*.
Пооблямбвувати, вую, еш, гл. Окай
мить (по множеств*).
Пооблйпувати, пую, еш, гл. То-же.
что и обляпати, но во множеств*. Заходи
лися танцювати по грязі і нас пообляпу
вали. Сумск. у.
Пооблйпуватися, пуемося, етеся, гл.
То-же, что и обляпатися, но о многихъ.
Пообмйзувати, зую, еш, гл. 1) Обма
зать (во множеств*). 2) Испачкать (во
множеств*).
Пообмальбвувати, вую, еш, гл. То-же,
что и обмалювати, но во множеств*. При
давсь один чернець на малювання і пооб
мальовував не то церкву у та гі саму
ограду округгі Братства. К. ЧР. 82.
Пообмйнювати, нюю, еш, гл. Обма
нуть (многихъ).
Пообмйслювати, люю, еш, и . Обмас
лить (во множеств*).
Пообмйхувати, хую, еш, гл. Обмах
нуть (во множеств*).
Пообмѳжбвувати, вую, еш, гл. Обме
жевать, ограничить (во множеств*).
Пообмервйти, 8Й6 М0, ете, гл. Обмерз
нуть (во множеств*). Ого, як вуси пообмер
зали. Кіев. у.
Пообмивйти, вйю, еш, гл. Обмыть (во
множеств*). Пообмивав ноги. вв. І. XIII. 12.
Пообмивйтнся, вйемося, етеся, ш
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Пообминати— Порбрізувати.

Обмыться (о многихъ). Иігили до стает
та пообмивалися. Кіев. у.
Пообминйти, нйю, еш, гл. Обойти,
пройти мимо (во множеетвѣ). А ми так
швиденько йдемо,— усіх людей пообминали.
Харьк.
Пообмірювати, рюю, еш, гл. Обмі
рить, измѣрить (во множестві).
Пообміт&ти, тйю, еш, гл. Обмести (во
множествѣ). Візьми віник та пообмітай
у сінях паутиння. Черниг. у.
Пообмовляти, лйю, еш, іл. Оклеве
тать (многихъ).
Лообмокйти, кйємо, ете, гл. Обмокнуть
(о многихъ). Не дали нам юпок, а ми пообписали, пообмокали на дощі. Зміев. у..
Пообмолбчувати, чую, еш, гл. Обмо
лотить (во множествѣ).
Пообморбчувати, чую, еш, гл. То же,
что и обморочити, но во множествѣ.
Пообмбтувати, тую, еш, гл. Обмотать
(во множеетвѣ). Пообмотувалгі нот полот
ном (мертвому). Харьк. у.
Пообмбчувати, чую, еш, гл, Обмочить
(во множествѣ).
Пообмбщувати, щую, еш, гл. То-же,
что и обмостити, но во множествѣ.
Пообмуровувати, вую, еш, гл. Обнести
каменными, кирпичными стѣнами. І двір,
і сад пообмуровував. Славяносерб. у.
Пообнім&ти, мйю, еш, гл. Обнять
(многихъ).
Пообнім&тися, мйемося, етѳся, ІЛ.
Обняться (о многихъ).
Пообносити, шу, сиш, гл. То-же, что
и обнести, но во множествѣ.
Пообнюхувати, хую, еш, гл. Обню
хать (во множестві).
Пообомлівйти, вйемо, ете, гл. То-же,
что и обомліти, но о многихъ.
Пооборбнйти, нйю, еш, гл. Оборонить,
защитить ( многихъ).
Пооборонйтися, нйемося, етѳся, гл.
Защититься (о мпогихъ).
Пообпадйти, дйемо, етѳ, гл. То-же,
что” и обпасти, но во множествѣ
Пообпалювати, люю, еш, гл. Обжечь
(во множествѣ).
Пообпйлюватися, люемося, етѳся, и .
Опалиться (о многихъ), загорѣть (о мно
гихъ). Пообпалювались у дорозі на тисс
степових вітрах. Г. Барв. 150.
Пообпйрювати, рюю, еш, гл. Опарить
(во множествѣ).
Пообпарюватися, рюемося, етѳся. г.і.
Опариться (о многихъ).

Пообпасинкбвувати, вую, еш, чл.
Обломать побѣги на стебляхъ табаку, под
солнечника и пр. (во множествѣ).
Пообпаск^ дж у вати, джую, еш, гл.
Обгадить (во множествѣ).
Пообпаск^джуватися, джуемося етеся, гл. Обгадиться (о многихъ).
Пообпивйти, вйю, еш, гл. Опить (во
множествѣ). Чи ми вас пооб'їдали, чи ми
вас пообпивали? Кіев. у.
Пообпиватися, вйемося, етеся, гл.
Опиться (о многихъ).
Пообпйсувати, сую, еш, гл. 1) Опи
сать (во множествѣ). 2) Исписать вокругъ
Єсть такі, що хрестами все пообписує: <
ночви, і двері... Г. Барв. 428.
Пообпірйти, рйю, еш, гл. То-же, что
и обіпрйти, но многихъ.
Лообпливйти, ваю, ею, м . Проплыть
вокругъ многихъ предметовъ.
Пообплітйти, тйю, еш, гл. Обплести
(бо множествѣ).
П ообпл^тувати, тую, еш, іл. Опутать
(во множествѣ).
Пообпльбвувати, вую, еш, гл. Опле
вать (во множествѣ)
Пообпогйнювати, нюю, еш, гл. Обга
дить (во ыножествѣ).
Пообпогйнюватися, нюемося, етеся,
гл. Обгадиться (о многихъ).
Пообполіскувати, кую , еш, гл. Опо
лоскать (во множестві). Пообполіскуй от<
горщечки. Харьк. у.
Пообполіскуватися, куємося, етеся,
гл. Ополоскаться (о многихъ). Тільки вско
чили в воду, пообполіскувалися та й назад.
Харьк. у.
Пообполювати, люю, еш, и . Ополоть
(во множествѣ). Малину еже пообполювали
Богодух. у.
Пообрахбвувати, вую, еш, гл. Тоже,
что и обрахувйти, во во множествѣ.
Пообривйти, вйю, еш, гл. Оборвать
(во множеетвѣ). Вишні вже пообривали,
а сливи ще й не починали. Черниг. у.
Пообривйтися, вйемося, етеся, гл.
Оборваться (во множествѣ).
Пообрівнювати, нюю, еш, м. Обравнять (во множествѣ).
Пообрізувати, зую, еш, їж Обрізать,
отрізать (во множестві). М ати скоі*>
вмерла за нею, а кума пішла вночі, де є і
сховали, да руки їй і пообрізувала. ЗОЮРII. 15. Пообрізувала їй, шкуру на руках.
Чуб. II. 433.

Пообрі катися—Пообувати *
ДообрікЯтися, кЯбмося, етеся, и .
їїать обѣты (о многихъ).
Дообрбблювати, люю, еш, гл.=Ло-
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Пообсмолювати, люю, єш, гд* Осмо
лить (во множествѣ).
Дообснбвувати, вую, еш, гл. Засно
вать (во множествѣ).
обиоблятя.
Пообробляти, лйю, еш, гл. Обработать,
ПообставлЯти, лЯю, еш, гл. Обставить
(во множествѣ).
отдѣлать (во множестпѣ).
Посбстблювати, люю, еш, гл. То-же,
Пооброблятися, лЯемося, етѳся, гл.
что
и обстелити, но во множествѣ.
Окончить работу (о многихъ). Уже люде
ПообстригЯти, гЯю, еш, гл. Остричь
й п0.\і пооброблялися. Богодух. у.
Пообростати, тЯемо, етѳ, гл. Обрасти (многихъ).
Пообстругувати, гую, еш, и . Остро
(во иножествѣ). Гори лісом пообростали.
гать
(во множествѣ).
Харьк. г.
Пообстужувати,
жую, еш, гл. Об
Пообрубувати, бую, еш, гл. Оорубить
(во множествѣ). Пообрубував гілки. Харьк. у. дуть, сдуть (во множествѣ). Уже з усього
ДообрУшувати, шую, еш, гл. Потрясти, пил пообстужувала. Пирят. у.
ПообступЯти, пЯю, еш, гл. Обступить
обпалить (во множествѣ).
(во
множестиѣ).
ДообсЯджувати, джую, еш, іл. Обса
Пообсушувати, шую, сш, гл. Обсу
дить (во множествѣ).
шить
(во множествѣ).
ПообсЯпувати, пую, еш, гл. Обполоть
Пообсушуватися,
шуемося, етеся, гл.
я окучить (во множествѣ). Як гарно по
обсапуєш картоплю, то більша вродить. Обсушиться (о многихъ).
ПообтавЯти, таемб, етб, гл. Обтаять
Екатериносл. г.
Пообсблювати, люю, еш, гл. Поселить (во множествѣ). Л що, оюобтавали еже
вуси? Харьк. ѵ.
(многихъ).
ПообтикЯти, кЯю, еш, гл. Обтыкать ПообсЯлюватися, люемося, етеся, гл.
То-же, что и обселйтися, но во множествѣ. (во множествѣ).
ПообтикЯтися, кЯемося, етеся, гл. Об
ПообсисЯтися, сЯемося, етѳся, гл. 06тыкать
себя (о многихъ).
сосаться, объѣсться, сося. Ось пійду йому
ПообтинЯти,
нЯю, еш, гл. Обрѣзать
телят до корів повипускаю,— нехай пообсит
(во множествѣ).
саються. Г. Барв. 195.
ПообтирЯти, рЯю, еш, гл. Обтереть (во
ПообсівЯти, вЯю, еш, гл. Обсѣять (во
множсствѣ).
Пообтирай чоботи. Черниг. у.
множествѣ) .)
Пообтісувати, сую, еш, гл. Обтесать
ДообсівЯтися, вЯемося, етѳся, гл. Окон
(во
множествѣ). Оці ось дубки пообтісуй
чить сѣять. За годинки люде пообсівалися.
те попереду. Харьк. ѵ.
Харьк.
Пообтбвкувати, кую, еш, гл. Обто:
ДорбсідЯти, дЯємо. ете, гл. То-же, что
лочь
(во множествѣ).
и обсісти, но во множествѣ. Пообсідали
Пообтоптувати, тую, еш, гл. Обтоп
кругом його жінка, батько й мати.
тать
(во мпожествѣ).
ПообсікЯти, кЯю, єш, гл. Обсѣчь (во
Пообточувати,
чую, єш, гл. То-же,
множествѣ).
что
и
обточити,
но
во
множествѣ.
ПообскрібЯти, бЯю, єш, гл. Оскресть
Пообтріпувати, пую, еш, гл. Отрях
(во множествѣ)
ПообскубЯти, бЯю, єш, гл. Ощипать, нуть (во множествѣ).
оборвать (во множествѣ).
Пообтріпуватися, пуемося, етеся, гл.
ПообсмЯжувати, жую, єш, гл. Обжа Отряхнуться (во множествѣ).
рить (во множествѣ).
Пообтрбщувати, щую, еш, гл. Обло
ПообсмЯлювати, люю, єш, гл. Опа мать вокругъ (во мпожествѣ).
лить (во множествѣ).
Пообтрушувати, шѵю, еш, гл. То-же>
Пообсмикувати, кую, єш, м. Обдер что и обтрусити, но во множествѣ.
гать (во множествѣ). Пообсмикуйте нам
Пообрушуватися, шуемося, етеся, гл.
сорочки, гцоб рівно було. Кіев. у.
То-же, что и обтруситися, но во множествѣ.
Лообсжіювати, юю, еш, гл. Осмѣять
ПообтягЯти, гЯю, еш, и . Обтянуть (во
(во множествѣ).
множествѣ).
Пообсмбктувати, тую, еш, гл. Обсо
ПообувЯти, вЯю, еш, *л. Обуть (во
сать (во множествѣ).
множествѣ).
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Псобуватися -Поопускати.

Пообувйтися , в&емсся, етеся , гл.
Обуться (о многихъ,.
Пообх&ркувати, кую, еш, гл. Обхар
кать (во мпожествѣ).
Пообхв&чувати, чую, еш, іл.=Пообхоплювати.
їїообхлю пувати, пую, еш, гл. Обпле
скать, облить водой (во множествѣ).
Пообхбплювати, люю, еш, гл. Обхва
тить (во множествѣ).
Пообдвяхбвувати, вую, еш, гл. Обить
гвоздями (во множестві).
Пообцілбвувати, вую, еш, ел. То-же,
что и обцілувати, но миогихъ.
Пообчбрнювати, нюю, еш, гл. СдѣЛать черными (во множествѣ).
~ Пообчикрйжувати, жую, еш, гл.-О брі
зать, обкарнать (во множестві).
Пообчищати, щйю, еш, гл. Обчистить,
очистить (во множествѣ).
Пообчищатися, щйемося, етеся, гл.
Обчиститься, очиститься (о многихъ).
Пообчіркувати, кую, еш, гл. Очер
тить (во множестві).
Пообчухруватн, рую, еш, гл. То-же,
что и обчухрати, но во множествѣ.
Пообшарпувати, пую, еш, гл. То-же,
что и обшйрпати, но во множестві.
Пообшарпуватися, пуемося, етеся,
пл. То-же, что и обшбрпатися, но о мно
гихъ. Як старці пообшарп\}валися, а спра
вити одежу ні за що. Богод. у.
Пообшив&ти, ваю, еш, гл. Обшить (во
мігожеетвѣ). Стор. МП р. 169..
Пообшиватися, в&емося, етеся, гл.
То-же, что и обшитися, но о многихъ.
Пообшкрябувати, бую, еш, гл. Обскресть
(00 множествѣ).
Пообшмарбвувати, вую, еш, гл. То
же, что и обшмарувати, но во множествѣ.
Пообшукувати, кую, еш, гл. Обыскать
(во множестві).
Пооб’йзувати, зую, еш, гл.=Пообв’язувати.
Пооб’йзуватися, зуюся, ешся, гл.=
Пообв'язуватися.
Поодб... См. Повідб...
Поодв... См. Повідв...
Поодг... См. Повідг...
Поодд... См. Повідд...
Поодж... См. Повідж...
Поодз... См. Повідз...
Поодинокий, а, ѳ. I) Отдѣльный.
2) Одноконный? Хтось в'їзжае до нас на
подвір'є поодинокими саночками сірою ко
нячкою. КС. 1883. II. 466.

Поодйнці, нар. По одному, въ одиночку..
Поодк... См. ‘Повідк...
Поодл... См. Повідл...
Поодм... См. Повідм...
Поодн... См. Повідн...
Пооднбборонь, нар. Въ одну борон).
П оодп.. См. П овід н ..
Поодр... См. Повідр...ПоодрУжувати, жую, еш, гл. Сочетать
бракомъ, поженить (многихъ).
Поодружуватися, жуємося, етеся, з,.
Жениться, выйти замужъ (о многихъ).
Поодс... См. Повідс...
Лоодт... См. Повідт...
Поодужувати, жуємо, етѳ, гл. Выздоропіть (о многихъ). Ті люде поодужували.
Гррн. II. 97.
ПоодУрювати, рюю,* еш, м.г=Пообдурювати.
Поодх... См. Повідх...
Лоодц... См. Повідц...
Л о о д ч .. См. Повідч...
П оодш .. См. Повідш...
Поодщ .. См. Повідщ...
Поодягйти, гйю, еш, гл. Одѣть- (мно
гихъ).
Поодягатися, гйемося, етеся, гл.
Одіться (о миогихъ).
Пооженювати, нюю, еш, іл. Лїешіть
(многихъ).
Пооженюватися, нюємося, етеся, ?л.
Л(ениться (о многихъ).
Поожѳрбблюватися, люемося, етеся.
пл. Ожеребиться (о многихъ),
Поожявйти, вйемо, ете, гл. Ожить
(о многихъ). Всі і пооживали. Мнж. ЗО.
Помазав ятлинята цілющою водою, вони
і пооживали. Рудч. Ск. І. 155.
Пооживлйти, лйю, еш, іл. Оживить
(многихъ).
Пооздбблювати, люю, еш, гл. Укра
сить (во множестві).
Поозувйти, ся, вйю, ся, еш, ся, гл —
Пообувати, ся.
Поопадйти, дйемо, ете, м .—Пообпа
дати.
Поопинйтися, нйемося, етеся, гл
Очутиться (о многихъ).
Поопйсувати, #сую, еш, гл. Описать
(во множестві).
Пооповіщйти, щйю, еш, гл. Из вісти ть
(многихъ).
Поопогйнювати, нюю, еш, іл.=П ообпоганювати.
Поопускйти, кйю, еш, гл. То-же, чю
и опустити, но во множестві.*

Поопускатися- -Попадатися.

319

Доопускйтися, к&емося, етѳся, гл. Опротивіть, надоість, оностылѣть (во мно
что и опуститися, но во м н о ж е с т в * . жестві).
Дооставлйти, лйю, еш, гл. Оставить
Д ооп ухй т и , хйем о, ете, гл. Опухнуть
(во множестві).
(во множеств*).
ПоостУджувати, джую, еш, и . Осту
Поорйти, рю, рбш, • гл. Вспахать. Та
вжо ж люде в полі поорали. Рудч. Чн. дить, охладить (во множестві).
223.
Поосушувати, шую, еш, гл. Опушить
Доорѳндувйти, дУю, еш, гл. Заарен (во множестві).
довать (во множеств*).
Поотруювати, трУюю, еш, гл. Отра
Поорудувати, дую, еш, гл. Распоря вить (многихъ).
диться, поуправлять нѣкоторое время.
Доотумйнювати, нюю, еш, гл. Обма
Поосйжувати, жую, еш, гл. Поселить нуть, одурачить (многихъ).
(многихъ). Поосажував пан людей у лісі.
Поохаблйти, лйю, еш, гл. Оставить.
Черк. у.
(многихъ)Г Вх. Уг. 261.
Поосвідчйти, чйю, еш, и . Объявить,
Поохйювати, хйюю, еш, гл. Прибрать,
сообщить (во множеств*).
привести въ опрятный видъ (во множестві).
Поосвідчувати, чую, еш, гл.=ДоПобхкати, каю, еш, гл. Поохать.
освідчати.
П оохлйбуватися, буемося, етеся, іл.
Поосвічувати, чую, еш, гл. Освітить
Ослабнуть, расшататься (во множестві).
(во множеств*).
Доосблювати, люю, еш, гл. Поселить У возі поохлябувалось усе. НВолын. у.
Поохолбджувати, джую, еш, гл. Охла
(многихъ).
Доосблюватися, люемося, етеся, и . дить (во множеств*).
Поохбтити. См. Доохочувати.
Поселиться (о многихъ).
Поохбтитися, чуся, тиш ея, гл Поже
Поосип&тися, пйемося, етеся, гл. Осы
паться (во множеств*). Як стрепенув... лать, захотіть.
Поохбчувати, чую , еш, сов. в. по
яблуню, так яблука і поосипались. Драг.
132.
охбтити,. хбчу, тиш, гл. Поощрять, по»
Доосідйти, дйемо, етѳ, гл. То-же, что ощрить. Батько не поохочував мене да
цього, а я таки зробив, та й вийшло по*
и осісти, но во множестві.
Доосідйт^ся, дйемося, етеся, гл. То гано. Рк. Левиц.
Поохрбщувати, щую, еш, гл. Окрес
же, что и о^істися, но о многихъ.
тить
(многихъ).
Поосідлувати, лую, еш, гл. Осѣдлать
Доохрбщуватися, щуемося, етеся, гл.
(во множеств*).
Окреститься
(о мпогихъ).
Пооскбмити, млю, миш, гл. Набить
Поохрипйти,
п&емо, ете, гл. Охрип
оскомину.
Пооскбмитися, млюся, мишся, гл. На^ нуть (о многихъ).
Пооцінювати, нюю, еш, гл. Оцінить
бить себі оскомину.
(во множестві).
П ооскорбм лю ватв, лю ю , еш, гл. Оско
Поочиіцйти, щйемо, ете, гл. Очистить
ромить (многихъ).
Пооскорбмлюватися, люемося, етеся, (во множестві).
Доош укувати, кую, еш, гл. Обмошенгл. Оскоромиться (о многихъ).
Поослаб&ти, б&емо, етѳ, гл. Ослабнуть, ничать, надуть (многихъ).
держаться непрочно. Поослабали трубки.
Попйва, ви, ж. Раст. Тагахасиш оШНВолын. у.
сіпаіе. Вх. У г. 261.
Поослйвлювати, люю, еш, гл. То-же,
Попйдати, даємо, ете, гл. Упасть
что и ославити, но многихъ.
(о многихъ). Обидва попадали мертві.
Поосмілюватися, люемося, етеся, гл. Стор. МПр. 107. Безлично употребляется
и въ ед. ч. Инше попадало між тернину„
То-же, Ч Т 9 и ОСМІЛИТИСЯ, но О МНОГИХЪ.
Поосміювати, юю, еш, гл.=Дообсмі- Єв. Мр. IV. 7.
ювати.
Попадйти, дйю, еш, сов. в. попйсти,
падУ,
дбш, гл. Попадать, попасть, поймать,
Пооснбвувати, вую, еш, гл. Основать
(во множеств*).
захватить.
Поп&датися, Даюся, ешся, іл. Рас
Поосолбджувати, дж ую , еш, гл. Усла
дить ( м н о г и х ъ ) .
пасться, опасть. Шкура попадалась на
ДоосорУжуватися, жуємося, етеся, гл. шиї. Носив сорочку, поки попадалась. За*
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раз надіну. Моє попадалось, дак оце, спа
сибі вам, тепер зніму. Г. Барв. 29.
Попадйтися, дйюся, ешся, сов. в.
поп&стися, д^ся, дбшся, іл. Попадаться,
, попасться, быть пойману, захвачену. По
палася в лихі руг,и невірній дружині. Мет.
•253.
Попадбнко, ка, м. Сыпъ попадьи.
Попадйн, нй, нб. Попадьинь. Попа. дина дочка. Г. Барв. 294, 295.
Попадйця, ці, ж. Та, которая попа
лась? Молодице мояу попадице моя, по
пади ти мені,— буде добре тобі. Чуб. IV.
517.
Попйдька, ,ки, ж. Ум. отъ попадя.
П оп ад й , д і, ж. 1) ІІопадья, жена свя
щенника. Уповала, мамцю, на керею, ду
мала бути попадею. Мет. 237. 2) Рыба
КЬобеиз ашагиз. Вх. Пч. II. 20. 3) Въ
свадебномъ обрядѣ: бутылка настоенной водки, которую (бутылку) мать невѣсты затыкаетъ нучкомъ калины и обвязываетъ красной ленточкой; попаді не трогаютъ до тѣхъ поръ, пока не пріѣдутъ
отъ новобрачнаго дружки послѣ комори.
МУЕ. III. 92. Ум. Попадька. Поглянув пан
отець на свою попадьку. Св. Л". 200.
Попайдйти, дйть, гл. безл. Повезти,
удаться. Мені попайдило.
Попйвостити, кощу, стиш, гл. Изга
дить, испортить.
Попакувйти, к^ю, еш, гл. Упаковать
(во множествѣ).
Попакуватися, каємося, етѳся, гл.
Упаковать (о многихъ).
Попаламарювйти, рюю, еш, и . ТТобыть
пономаремъ.
Попалйти, лйю, еш, гл. IIовыдать.
Попалахкотіти, коч^, тйш, гл. Попылать сильно.
Попалйти, лю, лиш, гл. Сжечь; обжечь
(во множествѣ). Гей роспуітили пожар
по долині, попалили діти солов'їні. АД.
I. 269.
Попалйтися, лим ося, т ес я , гл.
1) Сжечься, обжечься (во множествѣ).
2) Попалилося на нёбі. При закатѣ солнца
облака стали красны. Вх. Лем. 453.
Г
•
Попаніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться бариномъ. • Ну, як уже й мужик попаніє,
то хам з його буде. Харьк. ѵ.
Попантрувйти, р^ю, еш, гл. Посто
рожить.
Попанувйти, н^ю, еш, гл. 1) Погосподствовать, поцарствовать, побыть бариномъ. I над нашим ще народом ще хоть

трохи попануй. Котл. Од. 494. Як би
тобі довелося в нас попанувати. Шевч.
453. 2) Поблаґопріятствовать, подѣйствовать. Тепер весна попанувала на ярину.
НВолын. у.
Попйнькатися, каюся," ешся, гл. По
няньчиться, поухаживать за кѣмъ.
Попанйчитися, чуся, чишся. гл
Попаніти. Сим. 141. Все теє куди попанячилось і пиндючиться почало. Сим. 227.
Попйрити, рю, риш, гл. 1) Попарить
горячей водой, на огнѣ,— во множествѣ.
Тікай лиш од печі,— попарю плечі. Грин.
І. 243. 2) Высѣчь розгами, побить. Як
попарить мужик ціпом,— аж шкура обліз
ла. Грин. III. 674. За теж їх і попарили
сьогодні (різками). Мир. ХГВ. 268.
Попйритися, рюся, риш ся, глг Попа
риться.
Попартйчити, .чу, чиш, м. Испортить
плохой работой (во множествѣ).
Попартблити, лю, лиш, *л.=Попартачити.
Попартбрити* рю, риш, іл/=Попартолити.
Попарубвувйти, к^ю, еш, гл. Побыть
парнемъ. Попарубкував трохи, то його й
женимо. Морд. Пл. 13.
Попарувйти, р^ю, еш, и . 1) Спарить
нѣсколько паръ. 2) Поженить вѣсколькихъ. Попаруєм діток. К. Доев. 109.
Попарувйтися, рвемося, етеся, гл.
I) Спариться (о многихъ). 2) Вступить
въ бракъ (о многихъ).
Попаршйвіти, віємо, етѳ, гл. Сдѣлаться паршивымъ (о многихъ), сдѣлаться
плохимъ (о многихъ).
П бпйс, с у , м. Кормъ на пастбищѣ,
пастбище, выпасъ. Гудч. Чп. 47, 252.
Поїдемо разом з вітром, попасу не буде.
Мет. 97. Стати на попасі. Остановиться,
чтобы попасти воловъ, лошадей. Ой пішли
чумаки з України стали на попасі край
долины. Мет. 369. Попасом = Попаски 1.
Попасом поїдемо. Ум. Попйсочок.
Попасйння, ня, с. Кормъ на пастбищѣ. Пустили коней на попасання. Макс.
(1849), 54.
Попасйти, ейю, еш, гл. Пасти въ до
рогі. Воли попасали. Гудч. Чп. 89. Ідс
Марко з чумаками, ідучи співає, не поспіша до господи—воли попасає. Шевч. 116.
Попйсищѳ,. ща, с. Пастбище. Оце коло
хутора г попасище має. Мирг. у. Слов.
Д. Эварн.

Поиасішникувати—Понореброджувати.
Понасішникувйти, к^ю, еш, гл. По
быть пчеловодомъ.
Пбпаски, нар. 1) Пася, пасясь на ходу.
Сим. 197. Отара попаски попхалась навманя. Греб. 381. Вівці... роскотилися по
толоиі, щипаючи попаски низеньку, приземну травицю. Мир. ХРВ. 50. 2) Осто
рожно Кішка іде попаски. Борз. у.
Попаскудити, джу, диш, гл. Изга
дить (по множестві). Усю одежу попаску
див. Васильк. у.
Попйсти, сУ, сбш, гл. Попасти Стань
мо, братіку, тута, коні попасімо. ЗОЮР.
І. 40. ІІііде... і коня попасти. ЗОЮР. 1.
209.
Попасувати, сую, еш, г л .~ Попасати.
Ми стали біля слободи Кіньської... попасу
вать волів. Драг. 415.
Попатлати, лаю, єш, гл. Взъерошить
(многихъ).
Попйтрати, раю, еш, гл. Опарить птицъ
и ощипать перья.
Попащикувйти, кую, еш, гл. Пораз
глагольствовать, преимущ. дерзко. Такій
чепурусі в жадобку попагцикувати. М В .
(КС. 1902. X. 143).
Попекти, пѳчу, чбш, гл. 1) Попечь,
испечь, изжарить. 2) Обжечь. 3) Пожа
лить, ужалить (крапивой) (во множествЬ).
Ускочила у кропиву та й ніженьки по
пекла. Грин. III. 645.
Д о п е к а й с я , пѳчуся , чбш ся, гл.
I) Испечься (о мнс*эыъ). Гарно паляниці
попеклися. Славяносерб. у. 2) Обжечься.
Він, кажуть, на якомусь заводі робив і
там дуже попікся, ото й шрамуватий
тою такий. Пирятин. у.
Попѳлйстий, а, ѳ Пепельный (о цпѣтѣ).
Попеластий віл. Греб. 365. М и (гуси) попеласті всі. Греб. 362. Ви, кури, білі,
чорні, грсбснасті, попсласті. Мил. М. 51.
Попелйтися, люся, лйш ся, гл. Рыться
пъ землѣ, въ сорѣ (о курицѣ). Вх. У г. 261.
Попѳлйця, ці у ЭЮ• Насѣк. АрЬіз Ьгаззісае, капустная тля. Вх. Пч. I. 5. Попе
лиця на капусті. ЕЗ. У. 193. Попелиця
напа.га на капусту. Волч. у.
Попелище, ща, с. 1) Мѣсто, куда выбрасываютъ золу. Рк. Левиц. 2) У Шев
ченка съ измѣн. удареніемъ: попелище—
Попелище. А Максим на пожаригце та
на попелище подивився. Шевч. 590.
Попеліти, лію, еш, и . Обращаться
въ непелъ. Кіев ^ у.
Попельнй, ні, ж. Місто. для ссыпки
золы.
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Попелюх, хй, лї. 1) Сказочный герой,
нолучившій свое имя отъ того, что въ
молодости сидѣлъ въ золѣ, а затѣмъ совергаившій рядъ подвиговъ и сдѣлакшійся
царемъ. Звали ю попелюхом, бо все у по
пелі сидів. Драг. 262. 2) Живота. Муохиз
£ІІЗ. Вх. Пч II. 6.
Попелюха, хи, ж. 1) Хохлатый жаворонокъ, Аіашіа гизііса. 2) Тля травяная.
Рк. Левиц- 2 ) -Попелюх 2. Вх. Пч. II 6
Попѳлйстий, а, ѳ=П опѳластий.
Дбпѳнько, ка, м. Ум. отъ піп. О.
1862. IV. 29.
Попенй, яйти, с. Ребенокъ попа, свя
щенника. Возив попенят у губерню,—у
школу, чи гцо. О: 1862. УШ 12.
Пбпер, пру, м. Ііерецъ. Вх. Лем. 453.
Попервйх. нар. Сперва, сначала. По
первах жили вони гаразд, а потім— Бог
йою зна. ІІовомоск. у.
Допѳрѳбивйти, вйю, еш, гл. То-же,
что и перебити, но во множествѣ. Поперебивали їм ноги. Єв. І: IX. 31. Я вашому
собаці ноги поперебиваю. Кіев. у. Як улов
лять свиню, то ноги поперебивають. Драг.
81. Уже наші жінки і подушки попере
бивали. АД. II. 12.
Попѳрѳбивйтися, вйемося, етеся, гл.
Перебиться (во ыножествѣ).
Поперебігати, гйємо, ете, гл. Перебі
жать (о многихъ). Усі поперебігали на цей
бік. Борз, у.,
Пойеребілювати, люю, еш, іл. Пере
білить (во множестві).
Допѳрѳбірйти, рйю, Єш, гл. То-же, что
н перебрати, но во множестві.
Поперебірйтися, рйемося,. етеся, гл.
То-же, что и перебратися, но. о.многихъ.
От вони поперебіралися: понадівали на дів
чат свою одежу і з дівчат поздіймали і
на себе понадівали. Чуб. II. 37.
Попѳрѳббвтувати, тую, еш, гл. Взбол
тать (во множестві).
Поперебовтуватися, туемося, етеся,
гл. Взболтаться (о многомъ). Молочко гарне
було, позастоюване, а поки довезли по цій
дорозі, то й поперебовтувалося. Черниг. г.
Попѳрѳбблювати, люемо, ете, гл. То
же, что н переболіти, но во множестві.
Поперебріхувати, хую, еш, гл. Пере
врать (многое). Вона зроду не скаже так,
як чула од людей, а все поперебріхує.
Харьк. у.
Попѳрѳбрбджувати, джую, еш, гл. Пе
рейти въ бродъ (во многихъ містахъ, ц
многихъ людяхъ).

Поперебувати—Попереду.
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Поперебувйти, вйю, еш, гл. Переме
нить обувь (ыногимъ).
Попѳрѳбувйтжся, ВІЄМОСЯ, етеся,
Перемѣнить обувь (о многихъ).
Попѳрѳвйблювати, люю, еш, гм Пе
реманить (многихъ).
Лопѳрѳвйжувати, жую, еш, гл. Пере
весить (многое) ■
Попѳрѳвйлювати, люю, еш, гл. То-же,
что и перевалити, но во множествѣ.
Попереварювати, рюю, еш, гл. Пере
варить (во множестві).
Попѳрѳвѳртйти, тйю, еш, гл. То-же,
что и пер ев ер н ути , но’во множестві. Мнж.
32'. Ослони... поперевертав, вв. Мр. XI. 15.
Сю штуку написав москаль по нашому і
* дуже поперевертав слова. Котл. НИ. 398.
Попѳрѳвѳртйтися, тйемося, етѳся, гл.
То-же, что и п ер езер н ут и ся , но о многомъ.
Тоъді кругом нашою села усе пущі були...
А тепер бач на яке попереверталось: орем
усюди. Драг. 222.
Допѳрѳвисйти, ейємо, ете, гл. П ереві
ситься йерезъ что-либо, на пр. черезъ заборъ (во множестві). Наші груші до сусід
поперевисали, а вони гі обривають. Кіев. у.
Поперевінчувати, чую, еш, гл. Об
вінчать (многихъ).
Поперевішувати, шую, еш, гл. Пере
вісить на другій міста (во множестві).
Поперевішуй сорочки на сонце, гцоб швидчс
подосихали. Васильк.
у.
/
Поперевіювати, віюю, еш, гл. Пере
віять (во миожестві).
Поперевбдитн, джу, диш, и . То-же,
ч т о и п ер ев ести , но во множестві.
П о п е р е в б д и т и с я , ДИМОСЯ, ДИТѲСЯ, іл.
То-же, что и п ер ев ести ся , но во множестві.
Песиголовців осталось мало: попереводигись.
Драг. 2. Птиця... вже попереводилась.
Драг. 237.
Попѳрѳв’й8увати, зую, еш, гл. Пере
вязать (многихъ). Поперев'язувала старос
тів рушниками. Богодух. у.
Попереганйти, нйю, еш, гл. То-же,
что и перегнати, но во множестві. Попе
реганяйте вівці на той біку там краща
паша. Екатериносл. у.
Поперегйчувати, чую, еш, гл. То-же,
что. и пер егатити, но во множестві.
Поперегинйти, нйю, еш, іл. Пере
гнуть (во множестві).
Попереглбджувати, джую, еш, іл .=
Понереглядйти.
Допереглядйтн, дйю, еш, гл. То-же,
, что и перегляді™, но во множестві.
і
ш

Поперегнивйти, вйемо, ете, гл. То-же,
что и перегнити, но во множестві.
Попѳрѳговбрювати, рюю, е ш , гл. То
же, что и переговорити, но во множестві.
Попѳрѳгбнити, ню, ниш, гл. То-же,
что и перегнати , но во множестві. Попе
регонили боли через річку.
Поперегравйти, граю, ёш, гл. То-же,
что и п ер егр ати , но во множеств^
Попѳрѳгризйти, зйю, еш, гл. Пере
грызть (во множестві).
I. Поперёд, нар. 1) Впереди. Поперед
себе вражих ляхів облавою пруть. Ни. По
перед війська да січуть рубають. АД. Ї.
25. 2) Сперва. Поперед ти йди, а тоді я.
3) Прежде. Поперед усього. Поперед батьки
не лізь у пекло.
I I . Поперед, пред. ІІредъ, передъ.
Воли, коні на оборі, сі біда поперед очі.
Ном. і® 2177. Е с л и слідуюіцее слово на
чинается друмя согласными,' употр. попе*
редо. Безлюдная доріженька попсрсдо мною.
МВ. (О. 1862. III. 51).
Попѳрѳдавйти, даю, ёш, гл. То-же,
что и передйти, но во множестві.
Понѳрѳдйвлювати, люю, еш, гл. Раз
давить (во множестві).
Пбпѳрѳдѳнь, дн я, м. Дощечка, соеди
няющая головки двухъ иолозьевъ въ саняхъ Сумск. у.
Допѳрѳдзвбнюватн, нюю, еш, гл. Окон
чить звонить (во множестві).
Подѳрѳдивлйтися, лйюся, етеся, IА.
Пересмотрѣть (во множестві).
Попередити, ся. См. Понѳрѳжати, ся
Понёрѳді, «лр.=Попѳрѳду.
Поперед і лйти, лйю, еш, гл. Раз д і 
лить (многое). І землю, і гроші, і всю х у 
добу на троє попереділяли, щоб усім одна
ково було. Харьк. у.
Попередниця, ці, ж. Передняя часть
за п аск и , фартухъ, надѣваемый спереди къ
запасні, плахті. Чуб. VII. 427. КС. 1893.
V, 282, XII, 449. Вас. 170. МУЕ. І. 141.
См. З а д н и ц я .
Попередній, я , в. Предыдущей.
По передок, дка, м. — Попередень
Сумск. у.
Понѳрѳдбчву, нар. Ум. отъ попереду;
Попѳрѳдрйжнювати, нюю, еш, гл. Пе
редразнить ( м н о г и х ъ , о м н о г и х ъ ) . Скільки
буде дівчат на досвітках, він усіх попередражнює. Харьк. у.
П опередрукбвувати, вую, еш, гл. Пе
репечатать (во множестві).
Попёреду, нар. 1) Впереди, спереди.

Попередумувати—Поперекручувати.
Сам хорунжий попереду йде. Макс. 2) Впередъ, иапередъ. І то лихо попереду зна
ти що нам в світі зострінеться. Шевч.
12.' Посилає мене... попереду, а сам му
сить би то йти за нами. ЗОЮР. І. 291.
5) Сперва, сначала. Ум. Попередбчку. Ле
тить зозуленька попередочку. Мет. 151.
П опередум увати, мую, еш, іл . То-же,
что и передумати, но во множествѣ.
Попѳреж&ти, ж&ю, еш, сов. в. попе
редити, дж у, диш, гл. Опережать, опере
дить. Скажіть ученикам, що попередить
вас у Галилсї. Св. Мр. XVI. 7. Батько...
сам хоче одружитись, дак йому чудно по
мережати сина. Г. Барв. 538.
Попереж&тися, ж&юся, ешся, гов. в.
попередитися, дж уся, дйшся, гл. Опере
жать, опередить, выставляться, выставить
ся впередъ. Не попережайся поперед вій
ська і не оставайся позад війська. АД. I.
314.
Попѳрѳжив&ти, в&ю, еш, іл. То-же,
что и пережити, но во множествѣ.
Поперѳжовк&ти, к&емо, етѳ, гл. По
ж ел ать (по множествѣ). Огірки попереоковкали і солити негодящі. Волч у.
Попорежбвувати, вую, еш, іл. Пере
жевать (во множествѣ;.
Попѳрѳзив&ти, вйю, бш, гл. Перезвать
(мпогпхъ).
Поцѳрѳзімбвувати, вую, єш, гл. То
же, что) и перезімув&ти, но во множествѣ.
Поперезувати, в&ю, еш, гл. Обуть на
ново, перемінить обувь (во множествѣ).
Попѳрѳзув&тися, в&емося, етѳся, гл.
Обуться наново, перемѣнить обувь (о многихъ).
Попѳрѳин&кшувати, шую, еш, гл.
Сдѣлать иначе, измѣнить (во множеств'!»).
Попѳреин&чувати, чую, єш, гл.=Попереинакш у в ати .
Попереїд&ти, д&ю, еш, г\. То-же, что
и переїсти, но во множествѣ. Уже й ми
ті половину попереїдали. Г. Барв. 264.
Попереїждж&ти, дж&ю, еш, гл.—По
переїздити.
Попереїздити, джу, дйш, гл. Перєѣхать (во множеств!).
П опереЙ М & Т И , М&ю, 2Ш, гл. То-же, что
и переняти, но во множествѣ. Від німців
])(.е тс ггопереймали. ЕЗ. V. 201.
Попѳрѳймѳнбвувати, вую, еш, гл. Пе
реименовать (во множествѣ).
Поперёк, ку, ж. Поясница; талія. Обняла за поперек. Котл. Ен. VI. 37. Ум.,
Поперечбк.
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Попѳрѳк&зувати, зую, еш, гл. То-же,
что и переказати, но во множествѣ
ПопѳрѳкаламУчувати, чую, еш, гл.
Помутить, возмутить (во множествѣ).
Попѳрѳкид&ти, д&ю, еш, гл. То-же,
что и перекидати, перекинути, но во мно
ж ес тв . Поперекглдала вози... в воду. Рудч
Ск. I. 33.
Попѳрѳкид&тися, д&емося, етеся, іл.
То-же, что и перекинутися, НО 0 МНОГИХЪ.
Драг. 157. Поробіться, каже, муравками
та лізьте у пляшку. Вони усі поперекида
лись та й поулазили у ту пляшку. Мнж.
129.
Поперекип&ти, п&емо, ете, ьл. Пере
кипать (во множеств!,).
Попѳрѳкис&ти, с&емо, ете, гл. То же,
что и перекиснути, но во множествѣ. Тепло
дуже в погребі, поперекисало моє варево.
Черниг. у.
Допѳреклад&ти, д&ю, еш, іл. То-же,
что и перекласти, но во множеств!..
Попереклик&ти, к&ю, еш. гл. Пере
звать (многихъ).
Попѳр&ковий, а, е. Поясничный. Констаптиногр. у. Поперекові кістки. Пояснич
ные позвонки. Константиногр. у.
Попѳрѳкбвувати, вую, єш, гл. Пере
ковать (во множ).
Поперѳкбнувати, ную, еш, гн. Убе
дить (многихъ).
Допѳрѳкбнуватися, нуемося, етеся,
гл. Убѣдиться (о многихъ).
Поперекошувати, шую, еш, гл Пере
косить (косою, —во множествѣ).
Попѳрѳврад&ти, д&ю, еш, ?л. То-же,
что и пере красти, но во множеств!.. Оттаког: злодгг вѵюдгівпоперекрадали. Харьк. у.
Попѳрѳвр&ювати, юю, еш, гл. Ііере*
рѣзать пополамъ (во множествѣ).
Попѳрѳкрив&ти, в&ю, еш, гл. Пере
крыть наново (во множествѣ).
Поперѳкривлйти, лйю, еш, г*. То же,
что и перекривити, но во множестнѣ.
Попѳрѳкрйкувати, кую, єш, ?л То
же, что и перекричати, но многихъ
Попѳрѳкрйшувати, шую, еш, гл. На
шинковать, накрошить мельче. Треба капусгпу дрібніше попере кришгувати. Чер
ниг. у.
П оперекручувати, чую, еш, гл. То
же, что и перекрутити, но во множеств!..
Коли треба було скарати автора за
що він поперекручував історію так, як
її й досі перекргучуготь, то скарати хиба
реготом. К. XП. 34.
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Поперекручуватися —ІІоиерепаковувати.

Поперекручуватися, чуємося, етеся,
гл. То-же, что и перекрутитися, но во мно
ж естві.
ПоперекульбЯчувати, чую, еш, іл
Перееѣдлать (во множествѣ).
Поперекупбвувати, вую, еш, гл. Пе
рекупить (во множестві).
Попѳрекушѵвати, шую, еш, гл. Пере
кусить зубами (во множестві).
Поперелбгожувати, жую, еш. гл. Иередѣлать, переладить (во множестві).
Попѳрѳлізити, жу, зиш, гл Перелѣзть
(о мпогихъ).
Попереливати, вбю, еш, и. Перелить
(во мпожествѣ).
Поперелицьовувати, вую, еш, гл. То
же, что и перелицювати, но по множествѣ
Поперелітати, тЯемо, етѳ, гл. Переле
т іт ь (о многихъ).
По.'ерелічувати, чую, еш, г.%. Пере
считать (во множестві)
Попереловлювати, люю, еш, ги Пе
реловить (во множестпѣ).
Поперелбмлювати, люю, еш, гл Пе
реломить (во множествѣ).
Поперѳлйкувати, кую, еш, гл Пере
пугать, напугать (многихъ). Порозганяє,
поперелякує дітей. О. 18(51. VI. 77.
Поперелякуватися, куємося, етеся,
гл. Перепугаться (о многихъ). Левиц. Пов
289. Люде тікають з поля, усі попереля
куються. Ком. І 42.
Попѳремагбти, гбю, еш, гл. То же,
что и перемогти, но многихъ.
Поперемазувати, зую, еш, /л. Пере
мазать, вымазать вновь (во множеств!*)
Поперемальовувати, вую, еш, гл. То
же, что и перемалювати, но во множеотвѣ.
Попереманювати, нюю, еш, гг. Пере
манить (многихъ).
Поперемахльбвувати, вую, еш, гл.
Го-же, что и перемахлювати, но во множествѣ.
Поперемощувати, щую, еш, гл. То
же, что и поремастйти, но во множеств),
Поперѳмѳжбвувати, вую, еш, гл. Пе
ремежевать (во множествѣ).
Попѳрѳмблювати, люю, еш, гл. Пере
молоть (во множествѣ).
Попѳрѳмивбти, вбю, еш, гл. Перемыть
(во Множествѣ). Поггеремнвала миски й
ложки. Кіев. у.
Попѳрѳминбти, нбю, еш, гл. 'Го-же,
ото и перем’яти, но во множествѣ.
Попереминатися, нбемося, етеся, гл.
То-же, что и перем'ятися, но во множествѣ.

Попѳрѳмінювати, нюю, еш, гл —По
переміняти.
ПоперѳмінЯти, нйю, еш, гл. То же,
что и перемінити, но во множествѣ. Попе
реміняла йому усе плаття, нагодувала гюю,
напоїла. Чуб.* II. 469.
Поперемірювати, рюю, еш, гл. Пере
мірять (во множестві).
Поперемішувати, шую, еш, гл. То-же,
что и а) переміейти, б) перемішати, но во
множестві. *
Поперемішуватися, шуемося, етеся,
гл. Перемішаться, смішаться (о многихъ).
Поперемлівбти, вбемо, ете, гл. То-же,
что и перемліти, по во множестві.
Поперемовлйти, лйю, еш, гл. То-же,
что и перембвити, но во множестві
Поперемокбти, кбемо, ете, гл. Пере
мокнуть (во множестві).
Поперемолочувати, чую, еш, гл. Пе
ремолотить (во множестві)
Поперемотувати, тую, ега, гл. Пере
мотать (во миожестві).
Поперѳмбчувати, чую, еш, и. Измо
чить (во множестві).
Поперемощувати, щую, еш, гл. Пере
мостить (во множестві).
Поаѳрѳмудрбвувати, вую, еш, іг. Пе
рехитрить, перемудрить (многихъ).
Попѳрѳмурэвувати, вую, еш, гл. Пе
рестроить каменныя постройки.
ПопѳрѳмУчувати, чую, еш, гл. Изму
чить (многихъ)
Попѳрѳмучуватися, чуємося, етеся,
гл. Измучиться (о многихъ)
Поперѳнбджувати, джую, еш, гл. Пе
реманить (многихъ).
Попѳренйзувати, зую, еш, гл. Пере
низать (во множестві) Давно не перени
зувала намиста, треба сісти та попере
низувати, а то ще порветься. Харьк.
Попѳрѳнівѳчувати, чую, еш, гл. То
же, что и перенівечити, но во множестві.
Попереносити, ношу, сиш, гл. Пере
нести (во множестві).
Попѳреночбвувати. вуемо, етѳ, г і.
То-же, что и переночувати, но о многихъ.
Попѳрѳнбшувати, шую, еш, гл.=Попѳрѳносити.
Попѳрѳнюхувати, хую, еш, гл. Пере
нюхать (во множестві).
Попереорювати, рюю, еш, гл. То-же,
что и переорати, но во множестві.
Попѳрѳпакбвувати, вую, еш, гл По-
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репаковать, переложить унакованныя вещи
Поперепогйаювати, нюю, еш, гл. Из
гадить, испортить (во множествѣ).
(по множестві).
Поперепалювати, люю, еш, гл. То-же,
Попереполіскувати, кую, еш, гл. Пе
что и перепалити, но во миожсствѣ.
реполоскать (во множестві). Побіжи в бе
Поперепалюватися, люемося, етеся, ріг, попереполіскуй оці ганчірочки. Славягл. Пережечься {во множестві).
носерб. у.
Попере пйрювати, рюю, еш, гл. То-же,
Попереправлйти, лйю, еш, гл. Пере
что и переварити, но во множеств Ь.
править (многихъ).
Поперепаск^джувати, джую, еш, гл
Попѳрепрасбвувати, вую, еш, гл. Пе
Изгадить (во множестві).
регладить вновь (во множествѣ).
Попѳрепивйти,
вйю, еш, м. То-же,
Попѳрепрівйти, вйемо, етѳ, гл. Пере
что и перепити, но во множестві.
пріть (во множестві). Усе в печі попере
Поперепиватися, вйемося, етеся, гл. прівало. Харьк.
Поперепродувати, дую, еш, гл. Пере
Перепиться (о многихъ). Так поперепина
лися, гцо і з-за столу не повилазили, там продать (во множестві). Оці жиди у нас
понакуповують усячини, а в городі попере
і поснули. Кіев. у.
Поперепилювати, люю, еш, гл. Пере продують та й зароблять собі. Кіев.
пилить (во множестві). Поперепилюй дошки
Поперепрбшувати, шую, еш, гл. То
на троє, шоб по два аршини були завдовшки. же, что и перепросити, но многихъ.
Поперѳпрягйти, гйю, еш, г.г. Пере
Харьк. у.
Поперепинати,
нйю, еш, гл. То-же, прячь (во множестві).
что и переп'ясти, но во множествѣ.
Попѳрѳпускйти, кйю, еш, гг. То-же,
Попѳрѳпинйти,
няю, еш, гл То же, что и перепустйти, но во множестві.
что и перепинити, но во множествѣ.
Поперерйджувати, джую, еш, гл. Пе
Попереписувати, сую, еш, гл. Пере реріж ить (во множестві)
писать (во множестиѣ).
Поперѳрйлювати, люю, еш, гл. То-же,
Попѳрѳпйтувати, тую, еш, гл. То-же, что и перералити, но во множестві.
что и перепитати, но во мпожествѣ
Поперераховувати, вую, еш, гл. Вновь,
Поперепікати, кйю, еш, гл. Перепечь •пересчитать (во множестві).
(во миожествѣ). Ти хоч як, а поперепі
Попѳрѳржйвлювати, люю, еш, гл. Пе
каєш пироги. Богод. у
рержавіть (во множестві)
Поперепікатися, кйємося, етеся, гл.
Поперѳривйти, вйю, еш, гг. То-же,
Перепечься (во множествѣ). Паляниці по что и перервати, по во множестві.
перепікалися
Поперериватися, ВЙвМОСЯ, етеся, 1Л.
Поперѳпірйти, рйю, еш, гл,. Перемыть То-же, что и перерватися, но во множестві.
білье наново (по множестві).
Попѳрернштбвувати, вую, єш, и По
Попереплачувати, чую. еш, гл. Пе ставить иначе ліса, (во многихъ містахъ\
реплатить (во множсствѣ). Ми за цю землю
Поперерізувати, зую, єш , гл. Пере
панові багато вже грошей попереплачували: різать (во множестві).
більш десятка год платимо. ІІолт. у.
Поперероблювати, люю, єш, гл. ІІеПоперепливати, вйю, еш, іл Пере редЬлать (во множестві). К. XII. 38 ІІоплыть (во множеств'!»)- Добігли до Дніпра, переробповали їх (церкви) г/а костьоли.
поперепливали кіньми. Драг 417.
Стор. МПр. 65.
Попереплигувати, гую, еш, гл. Пе
Поперероджуватися, джѵемося, етеся.
репрыгнуть, перескочить (во множесівѣ). гл. Переродиться (о многихъ).
Попереплигували через рівчак.
Поперѳростйти, тйю, еш, гл. Перера
Попереплітати, тйю, еш, гл. Пере- сти (многихъ, о многихъ). Мог дочки еже
іілесть (во множествѣ).
мене попереростали. Богодѵх. у.
Попѳрѳплішувати, шую, еш, гл. То
Поперерубувати, бую, еш, ы. Пере
же, что п переплішйти, но во множеств 1;.
рубить (во множестві). Поперерубуй на
Попереплутувати, тую, еш, г.г. Пе троє.
репутать (во множествѣ).
Попересаджувати, джую, еш, гл. То
Попѳрѳпбвзувати, зую, еш, гл. Пере же, что и пересадйти, но во множестві.
ползти (во множествѣ).
Хочу вишні ближче до хати попереважу
Попѳрѳповнйти, нйю, еш, гл. Пере вати. Екатериносл. у.
полнить (во множествѣ).
Пбперѳсѳнь, сня, м. Поперечный ре-

Попересилати— Поперетрушувати.
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мошекъ у хомута въ шлеѣ. В ін спитав,
скільки попереснів у моєму хомуті, да й
полічив.
Попересилйти, лйю, еш, гл. Переслать
(по множеств!).

Попересипати, пйю, еш, гл. То-же,
что и пореейпати, но во ыножествѣ.
Попересихати, хйемо, ете, гл. Пере
сохнуть, ВЫСОХН)ТЬ больше

чѣмъ

нужно.

Сорочки не попересилали, —саме добре буде
качати. Чери и г. у
Попересідати, дйемо, ете, гл. Пере
с іс т ь (о многихъ). Попересідали в холодок.
Харьк. у.

Допѳрѳстбювати, юемо, ете, гл. То
же, что и перестояти, но во множеств!.
Поперѳстбюватися, юемоея, етеся, гл•
(во множеств!).
Недобра
страва, як попсрестоюеться у печг. БогоПерестояться

дух. у.

Попѳрѳстрйшуватн, щую, еш, іл. П е
репугать, испугать (многихъ).

Поперестрибувати,

буемо,

ете,

ч

Перепрыгнуть, перескочить (во множеств!)

А ну, чи поперестрибуємо через воду? Л )бен. у.

Попереступйти, пйю, еш, гл.

Пер<

ступить (во множеств!).

Попересідлувати, лую, еш, ы. Пере

Поперес^кувати. кую, еш, гл. Пер(

с ід л а ть (во множеств!»)

сучить (во множеств!).

Попересікати, кйю, еш, гл. Разсѣчь
(на часі и).
Попересіювати, сіюю, єш, гл. Пере

Попересушувати, шую, еш, гл. 1) Про
сушить (во множеств!). Оие повиймаю оде
жу з скрині та попересушую. Кіев.
2) Пересушить (во множеств!). Попереец

с ія т ь ‘(ьо множеств!).

Попѳуеск&кувати, кую, еш, гл Пере
скочить, перепрыгнуть (многое, о м н о г и х ъ ).
Ли поперескакуєте до мене. Мнж. 3.
Попѳреел^хувати, хую, еш, гл. Вы
с л у ш а т ь (м н о г и х ъ ).

Попересмажувати, жую, еш, ?/». Пе
режарить (во множеств!).

Попересмажуватися, жуємося, етеся,
гл. Пережариться. Чому ж ти и не загля
нула в піч? Глянь, як качки попечемо псу
вались. Кіев. у.
Попѳресмйкувати, кую, еш. п . Пере
вернуть (во множеств!).

Попѳрѳсміювьти,

юю, еш,

гл.

Оси

лить въ с м іх ѣ (многихъ).

Попѳреспівувати, вую, еш, ?.г. То-же,
что и переспівати, но во множествI». Та я
еже всі пісні попсрсствувала,— більше нг
знаю. Константиногр. у.
Попереставлйти, лйю, еш, гл. Пере
ставить (во множеств!).

Попѳрѳстановляти, лйю, еш, м .:= По
переставляти.
Попѳрѳстйрюватися, рюемося, етеся,
гл ІІерестарѣть (о многихъ).
Попѳрѳстѳлйти. лйю, еш, гл.=Поперѳстилати.
Поперестелятися, лйемося, етеся,
м . —Поперестилатися.
Долерестигйти, гйемо, ете, гл. Пере
с п іт ь (во множеств!»).

Поперестилати, лйю, еш, гл.

Пере

стлать вновь (во множеств!).

Поперестилатися, лйемося, етеся, гл.
мно

Быть перестлану, перестлаться (во
жеств!).

тували насіння,— гляньте, аж поприсмаіало
Васильк. у.

Попересушуватися, шуемося, етеся,
гл. 1) Обсушиться (о многихъ). Поки по
пересушувались після тою дощу, то вже й.
вечір. Харьк. у. 2) Пересушиться чре:п,
мѣру (во множеств!).

ІІопѳрѳтанцьбвувати, вуемо, ете, гл
То-же, что и перетанцювати, но во мно
ж еств!.

Поперѳтикйти, кйю, еш,

гл. То-же,

что и перетикати, но по множеств!.
Попѳрѳтинйти, нйю, еш. гл. То-же,
что и перетяти, но во множеств! 1Іопер< -

ту ни ли ремні, котрими поскручувані були
руки у козаків. Стор. МПр. 108.
Поперетирйти, рйю, еш, гл То-же, чи.
и перетерти, но во множеств!.
Поперетирйтися, рйємося, етеся, гл.
То-же, что и перетертися, но во множеств!.
*
Попѳрѳтісувати, сую, еш, гл. Пере
тесать (во множеств!).
Поперѳтлівйти, вйемо, ете, и . П е
р е т л іт ь (во множеств!).
Поперѳтбвкувати, кую, еш , гл. Т о
же, что п перетовкти, но во множеств!.
Попѳрѳтбплювати, люю, еш, гл. Т о
же, что и перетопити, но во множеств!.
Попереточувати, чую, еш, г.г. То-же,
что и переточити, но во множеств!.
Попѳрѳтрбщувати, щую, еш, м. Растрощить (во множеств!).
Поперетрушувати, шую, еш, Тл. Т о 
же, что и перетрусити, но во множеств!.

Прибрала гарно світличку: рушники шиті

Поперетягати—Попиии.
порозвішувала, сухі зілля за сволоком і за
богами поперетрушувала. Г. Барв. 161.
Попѳрѳтягйти, гйю, еш , гл. То-же, что*
я перетягти, но во множествѣ.
Попѳрѳхвйлювати, люю, еш, гл. Пе
рехвалить ( многихъ ). Попсрсхвалювалп моїх,
Дівчат, ліниві стали прясти. Харьк.
Попѳрѳхилйти, ЛЙЮ, еш, гл. Накло
нить, склонить (во множестві).
П оперехилятися, лйемося, етеся, гл.
Перевіситься черезъ что. Королів цвіт по
пився по лісі, вишні поперехилялися. Г.
Барв. 89.
Поперехбдити, джу, диш, гл. То-же,
что и перейти, но во множествѣ. Усі вже
попереходили через місток. Харьк.
Поперехоплювати, люю, еш, іл. Пе
рехватить (во множествѣ)
Поперѳхрйщувати, щую, еш , гл. То
же, что и перехрестити, но во множествѣ.
Попѳрѳхрйщуватися, щуемося, етеся,
гл. То-же, что и перехреститися, НО о МНО
ГИХЪ.

Попѳрѳціжувати, жую, еш, гл. Про
цідить (во множествѣ).
Попѳрѳцілбвувати, вую, еш, гл. Перецѣловать (во множестві).
Попѳрѳцінювати, нюю, еш , гл. То же,
что и перецінити, но во множествѣ.
Попербчитися, чуся, чишся, гл. По
спорить. Мої мама... поперечили сі з та
том... Гн. II. 125. Щос сі поперечив з най
митом. Гн. II. П о.
Поперечйтувати, тую, еш, ?л. То-же,
что и перечитати, но во множестві.
Поперечищати, щйю, еш. гл. Пере
чистить (во множестві).
Поперечіплювати, люю, еш , ?л. То
же, что и перечепити, но во множестві.
Поперечісувати, сую, еш, гд. Пере
чесать ( м н о г и х ъ ).
Поперечісуватися, суемося, етеся,
гл. Перечесаться (о многихъ).
Попербчка, ки, ж. 1) Деревянная до
щечка, прибитая въ саняхъ спереди, сое
диняющая одинъ стяголь съ другимъ.
Сумск. у. 2) У ткачей: поперечная доска,
въ сновалъницѣ. Сумск. у. 3) Перемычка
у оконной рамы, поперечная планка.
Попѳрбчний, а, е. Поперечный.
Попѳрбчниця, ці, эіс. Часть ткацкаго
станка. См. Верстат. Шух. 1. 254—256
Поперечок, чкй, м. Ум. отъ поперек.
Попѳрйчуватися, чую ся, ешся, гл.
Перекрещиваться. Полотно є уткане з двох
рядів ниток, які попере чу тпься, а то з по
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довжиш, що творять основу і поперечних:
тканя. Шух. І. 154.
Попербшний, а, е=П оперЄчний. Вас.
149.
Попереш ^кувати, кую, еш, гл. То-же;
что и перешукати, но во множестві.
Попѳрідь, нар. Впереди. Мвж. 190.
Попѳриик, ка, м., попѳрниця, ці,
эю. ІІонеречница. Вх. Лем. 454.
Попбрти, пр^, рбш, гл. 1) Напереть.
Прожогом выскочим•. козаки і поперли на
ляхів. Стор. МПр. 122. 2) Побіжать. Як
почув се циган, як попре додому, і чобіт
не набув. Драг. 192. 3) Швырнуть. Да з
словом сим на їх поліном і попер. О. 1861.
IV. 62. 4) Потащить. Шуліка ухопив курчя,
а за ним потяглись угору г останні курчята з точкою, бо звязані були міцно:
так гусіх і попер шуліка. Чуб. II. 529.
Попбртися, пр^ся, прйшея, гл Отпра
виться куда, пойти, полізть (грубо). Так і по
перся п'яний у хату до чужих людей. Харьк.
Попѳрхливий, а, ѳ. Вспыльчивый, за
пальчивый. Вх. Лем. 454.
Лопѳрчйти, ч^, чйш, гл. Посыпать
перцемъ. З смаженої капусти поперченої...
ліплять пироги. МУЕ. І. 99.
Попбстити, пещу, стиш, гл. П оні
жить, нолєлілть, поласкать. Сим. 67. ПошканОибала Івана-сина годувать; воно спо
витеє кричало у холодочку за снопом; росповила, нагодувала, попестила. Шевч. 623.
Попбститися. щуся, стишся, гл. По
ніжиться; поласкаться.
Попечйтати, таю, еш, гл. Запечатать
(во множестві).
Попивйти, вйю, еш, гл. Попивать,
пить. Напитку дорогою не попиває. АД.
II. 6 Чорний ворон залітає, тую кровцю
попиває. АД. 1. 85.
Попивкати, каю, еш, гл. Медленно
отпивать короткими глотками Вх. Уг. 261.
Попйзитися, ж уся, зишся, гл. Побыть,
надувши губы, поважничать. Що ми ще
їстимем?— „Низи та заопи".—Які?— А
такі, що понизишся та їі заснеш. Богод. у.
Попик, ка, м. 1) Ум. отъ піп. 2) ми. Раст.
СаШіа раїизігів Ь. ЗЮЗО. 1 173. 3) Насік.
СЬгузошеїа, лпстоѣдъ. Вх. Пч. І. 5.
Попильнувйти, н^ю, еш, гл. 1) По*
заботиться, постараться. Попильнгуй під
старість дому. Котл. Од. 492. 2) Посте
речь, присмотрѣть, наблюсть; бодрствовать
нікоторое время. Ти, Симоне, не міг од
нієї години попильнувати. Св. Мр. XIV. 37.
Пбпини, пин, ж. мн. Назганіе узора
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ІІопинка— Попідбивати.

для .вышивки: човники з полинами. Чуб* талкиваться. 2) Помыкать. Верховодила
Мася над матір'ю, та й сестрам доста
VII. 415.
Попйнка, ки, ж. Епитрахиль. Виспо валось: вони були їй за наймичок, всюди
відай мене, попе, під попгінкою. Маркев. 58. ними попихалась.шСв. X 115.
Допис&ти. См. Дописувати.
Допйхач, ча, м. Человѣкъ, которыми
Дописувати, сую, еш, сов. в. попи- каждый помыкаетъ. Св. Л. 135. Ном.
с&ти, пипгУ, шѳш, гл. 1) Писать, напи .У" 10688. Сирота Ярема, сирота убогий
сать (во множествѣ). Дрібне листе попи ні сестри, ні брата, нікого нема! попихач
сує. АД. І. 135. Там (у книгах) усе як жидівський, виріс у порогу. Шевч. 133
раз пописано. О. 1862. VI. 59. 2) Только Ми, бач, теперечки тільки жіночі попи
хачі. Стор. МПр. 157.
сов. в. Исписать. Пописав увесь папер.
Попйхачний, а, е. Употребляющійся
Допйсько, ка, її.—Піп. Пописко фтгдля
толканія. ’О, як би любо їм було тешився за ті гроші. Гн. II. 122.
пер
допхатись
до берега, коли б у бідолах
Дописьм&чити, чу, чиш, гл. Измѣнить
було в запасі про случай на кризі біля ха
на книжный ладъ. Ном. Од. вид. III.
Дбпит, ту, м. Спросъ. Він було сам ти яке попихачне знаряддє, чи весло. К.
без загаду своє діло справляє; а без петиту Дз. 157.
Попйхкати, каю, еш, гл. 1)’ Попыхніде тобі в світі і на малий час не одготѣть. 2) Подымить трубкой курительной.
дитьсн. Васильк у.
Попйхувати, хую, еш, гл. Дымить,
Попит&ння, ня, с. Спросъ. Я без по
куря
трубку. Попихують із люльок. КС.
нимания не брав. НВольш. у.
Допит&ти, тйю, еш, гл. Спросить. Оие 1883. XI. 503.
Допйчка, ки, ж. Птица Раіиз раіивігіь,
попитають йою модеь гцо- як він живе.
синица
болотная, камышевка. Вх. Пч. II. 13.
1\ Барв. 524.
Попиш&тися,
ш&юся, ешся, гл. По*»
Долит&тися, т&юся, ешся, гл.=Попитати . Нехай я попитаюся в неї, чи вона Красоваться. Не довго ж вона попишалася!
думає приходити, чи, може вже не схоче. так, годочок, або зо два. Г. Барв. 106.
Дбпів, л у, ле.=Попіл. Драг. 264.
Кіев. у.
Лбпити, плю, пиш, гл.== Попу вати.
Допів, пбва, вѳ. Принадлежащей попу.
Навчит біда попити, коли нема що в губу Чиї ворота минеш,, а попових не минеш.
вложити. Фр. Лрл 47.
Пом. №,216.
ч Допити, п ’ю, еш, гл. Выпить (ва
Попівна, ни, ж. Дочь священника,
множествѣ). Був мед, та гості попили. попівна. Шукайте собі, добродію, в городі
Ном. № 1897. Попив змій кров. Мнж. 35. панночки. Чи там трохи есть суддівен,
Попйтися, п ’ембея, етбся,лл. Напиться писарівен і гарних попівен? Котл. НП. 344.
пьянымъ (о многихъ). ЗОЮР. І. 152. АД.
Попівство, ва, с. 1) Званіе священ
II. 71. Пили, пили козаченьки, та вже по ника. Давайте попівство за дванадцяти
пилися. Грин. III. 591. Стали й там літню науку. О. 1862. VIII. 22.- 2) Свякружати, попились: Тарас насилу угадав щенническій домъ, дворъ. Дві дівки, служ
в господу, і свати не напивались так, як ниці на попівстві. МУЕ. III. 50. 3) соб
тут, ізроду. Мкр. Н. 39.
Попы, священники. Наїхало... попівства
Допитлюв&ти, люю, еш, *гл. Смолот&\ повен двір. Рк. Левиц.
Крупичатую муку.
Попівський, а, е. ІІоповскій. Попів
Допйтувати, тую, еш, гл. Спрашивать. ської кишені не наповниш. Посл.
Пчелиная мати ройочка веде, ой веде, веде
Допід, пред. 1) Иодъ. Попід темним
да й попиту є: „ой де б нам... хороше при- гаєм. Шевч. Попід очі смуги. Св. Л. 103.
силля найти?* Грин. III. 7.
2) Вдоль чего. Ото пішов наш шлях по
Лопих&ти, х&ю, еш, іл. А ) Толкать, під ліс. Литин. у/ Пішов любко попід ниви*
подталкивать. Став дід києм попихати. попід лёвадочку. Ой не видко його стану,
Грин. III. 340. 2) Помыкать кѣмъ. Хто лише головочку. Гол. IV. 459.
для всіх був попихачем, тепер став дру
Допідбив&ти, вйю, еш, гл. То-же, что
гим попихати. Св. Л. 135. Н а кою ти и підбити, но во множествѣ. Гвіздками чо
т їх діток покидала? Та хто їх буде до боти попідбиваю. Я твої карі очі попід
глядать? Та їх будуть чужі' діти попи* биваю. О. 1861. IV. 83. Нп. Оден король...
\Щть. Св. X 221.
попідбивав під себе багато країв і миру*
Дохщхйтнся, хйюсі£ вш сяЛ л /1)’Под Гн. II. 11.

Попідби ватися—Лошдкошу вати.
Д одідби вй твся, вйемося, етеся, гл.
То*ЖЄ, что и підбитися, но о многихъ.
Дс крута т і.. попідбивалися йдучи. Мир.
ХРВ. 142.
Попідбігати, гйемо, ете, гл. Подбіжать (о многихъ).
Допідбірйти, рйю, еш, гл. Подобрать
(во множестві).
Допід-біччу. Подъ бокъ. Вона лежить
т землі, а він б’є її попід‘бічну ногами.
Новомоск. у.
Попідвйжуватв, жую, еш, гл. Под
нять съ помощью рычага (во множестві).
Попідвереджуватися, джуемося, ете
ся, гл. Подорваться (о многихъ). Це вони
в економії попідвереджувалися, п'ятипудові
чували тягаючи. Славяносерб. у.
ч' Попідвіш увати, шую, еш, гл. П ові
сить (многое).
Попідвіконню, нар. Подъ окнами. На
дворі ні деревця, а ніякої рослини,— тільки
величезні будяки попід-віконто. Г. Барв. 21.
Попід-віконню пішов. Отправился нищен
ствовать, сдѣлался нищимъ.
Пош'двбдити,, джу, диш, гл То же,
•что и підвести, но во множеств!;. Вона її
(піч) попідводила, помастила, опрятала.
Чуб. II. 67.
Попідвбдитися, димося, дитеся, гл.
Подняться, встать (о многихъ). Насилу
попідводились уранці,— так уночі почаділи.
Харьк. ’Употребл. и въ ед. ч., когда глагол)ь относится къ собирательному имени
сущ. Х ліб хоч і поліг трохи од гряду, а>
потому попідводився. Волч. у.
Попідволікйти, кйю, еш, гл. То-же*
что и підволокти, но по множестві.
П опідв’язувати, зую, еш, гл. Подви
зать (по множестві). У саду дерева попід
в'язувала. Черниг. у.
П опідв’язуватися, вуемося, етеся, іл.
Подвязаться (о многихъ). Ми високо попідв'язгувалися, не позабовтгуємеся. Харьк. г.
ПопідганЯти, нЯю, еш, гл. То-же,
что и підігнйти, но многихъ
Попідгинйтя, нйю, еш, гл. Подогнуть
(во множестві). Посідали, попідгинали ноги.
Харьк. г.
Попідгввйтися, нйемося, етеся, іл.
Подогнуться (во множестві).
П опідгір’ю, нар. Подъ горою. Ой піду
я попідгір'ю. Грин. III. 417.
Попідглбджувати, джую, еш, гл
Попі дг л я дати.
П опідглядйти, дйю* еш /їА , Лодсщпч
р іт ь (во мвожестві).
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Л опідгодбвуватв, вую, еш, гл. Под
кормить (многихъ).
Попідгблюватя, люю, еш, гл. Под*
брить (многихъ).
Попідгблюватися, люемося, етеся, гл.
Подбриться (о многихъ).
Лопідгортйти, тйю, еш, гл. То-же*
что и підгорнути, но во множестві.
Попідгортйтися, тйемося. етеся, гл.
То-же, что и підгорнутися, но во множествѣ.
Попідгризйти, зйю, еш, гл. Подъість,
подгрызть. Щось капусту попідгризало,—
невже миші так укинулися, гцо й по горо
дах єсть? Славяносерб. у.
Повідгрібйтв, бйю, еш, гл. Подгресть
(по множестві) Оту солому попідгрібай
до ожереду. Харьк. у.
Попіддирйтя, рйю, еш, гл. То-же, что
и піддерти, по во множестві.
Попіддбвбувати, бую, еш, гл. То-же,
что и ліддовбтй, но во множестві.
Попіддрбчувати, чую, еш, гл. Подза
дорить (многихъ). Попіддрочгувала своїх бра
тів так, гцо вони й завелися з моїми бра
тами лаятися, а далі й биться. Васильк. у.
Попіддурювати, рюю, еш, гл. Об
мануть, надуть (многихъ). В ін один т с
усіх попіддурював. Харьк. у.
Попідземний, а, ѳ. То-же, что и під
земний, подземный, п о ; занимающій подъ
поверхностью земли болѣе обширное про
странство, идущій подъ землей.
Попідіймйти, мйю, еш,- гл. То-же,
*Что И підійняти, но ро множестві.
Попід’їжджйти, джйемо, ете, іл.=По*
в і д 'їз д и т и .

П опід’їздити, димб, дитб, и . Подъ*
ѣхать (о многихъ).
Попідкладйти, дйю, еш, гл. То-же^
что и підкласти, но во множестві.
Попідкбвувати. вую, еш, гл. ІІодко*
вать (во множестві).
Попідкблювати, люю, еш, гл. То-же,
что и підколбти, но во множестві. Пальці
попідколювала. Васильк. у.
Попідкбвувати, вую, еш, гл: Подко
вать (во множестві).
Попідкбпуватися, пуемося, етеся, м.
Подкопаться (о многихъ).
П опідкбчуватя, чую, еш, гл. Подка^
тить (во множестві). Вози попідкочуйте
до коморі, будемо мішки ткладати. Харьк. у.
П опідвбчуватися, чуємося, етеся, и .
Подкатиться (во множестві).
Попідкбшувати, шую, еш, гл. Подко*.
<Сить (во множестві).
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Попідкрадатися—Попідростати.

Попідпалювати, люю, еш, гл. Под.
Попідкрадатися, дйвмося, етеся, гл.
жечь
(во множествѣ). Чи вже. попідпалю
'Подкрасться (о мпогихъ). І як ті злодії
попідкрадалися до коней, іио ми ж і не вала в грубах? Васильк. у.
Попідперізувати, зую, еш, -гл. Под
спали. Валк. у.
П опідкручувати, чую, еш, .и . Под поясать (многихъ). Гарненька ж попідпе
різуй дітей, бо вітер на дворі. Богод у.
крутить (во множествѣ).
П опідкуплйти, лйю, еш, ІЛ. Подку
Попідперізуватися, вуемося, етеся,
гл. Подпоясаться (о многихъ).
пить (многихъ).
Попідкурювати, рюю, еш, гл. Подку
Попідпйсувати,* сую, еш, гл. Подпи
рить, пустить дымъ подъ что (во множествѣ). сать (во множествѣ).
Попідлйвити, зимо, вите, гл. То-же,
Попідписуватися, суемося, етеся, гл.
что и підлізти, но о многихъ.
Подписаться (о многихъ).
Попідлйтувати, тую, еш, гл. Почи
Попідпихйти, хйю, еш, гл. Подот
нить, подложивъ заплаты (во множествѣ). кнуть подъ что (во меожествѣ).
П опідлещ уватися, щуемося, етѳся,
Попідпікйтй, кйю, еш, гл. Подпечь, подгл. Подольститься (о многихъ). Вони такі, -жарить (во множествѣ).
то до всіх попідлещуються. Харьк. у.
Попідпікйтися, кйемося,етеся, гл. Под
Попідливйтн, вйю, еш, гл. Полить печься, поджариться. Я люблю, щоб пироги
(во множествѣ). Не дає Бог дощу: треба добре попідпікалися Богодух. у.
попідливати щепи, а то аж листя на їх
П опідпікувати, кую, еш, *л.==Попідкрутиться. Черниг. г.
пікати. Повів же його да пджаречком, да
П опідлизуватися, зуемося, етѳся, гл. пожар ноженьки да попідпікував. Черниг.
Подольститься (о многихъ). Вони попідли* (АД. I. 26).
зувалися до хазяйки, так гм г добре, а як
Попідпірйти, рйю, еш, гл. То-же,- что
л не вмію підлизуватися, т ак мене й гри? и підперти, но во множествѣ.- Попідпграэ
зуть усі. Харьк.
тин кілками, щоб не впав. Харьк.
П опідлі, нар. Подлѣ, возлѣ. Ой взяв
Попідпливйти, вйемо, ете, гл. Под
Спсе его попідлі коня, а повіз ею а? 6 чеську плыть (во множествѣ).
$емлю. Гол. II. 30.
Попідпбювати, пбюю, еш, гл. Подпо
Попідмйзувати, зую, еш, гл. Подма ить (многихъ). В ін їх попідпоював, а тоді й
зать (во множествѣ). Вози вже попідмазу повидгурював гроші.
вав,—чи запрягати? Харьк. у.
Яопідправлйти, лйю, еш, гл. Попра
Допідмальбвувати, вую, еш, гл. Под вить (во множествѣ).
красить (во множествѣ).
Попідправлйтися, * лйемося, етеся,
Попідмйнювати, нюю, еш, гл. Сма
іа . Поправиться (о многихъ). Жита уіісля
нить, соблазнить (многихъ).
Попідмйщувати, щую, еш, гл. Под догцу трохи попідправлялися. Богодух. у.
Попідпрягйти, гйю, еш, гл. Припрячь
мазать (во множествѣ).
(во
множествѣ).
Попідмивати, вйю, еш, гл. Подмыть (во
Попідпускйти,
кйю, еш, гл. То-же,
Множестві). Ти эю візьми води в відро та по
підмивай корови, атодій доїтимеш. Харьк. у. что и підпустйти, но во множествѣ.
Попідпухйти, хйю, еш, гл. Припух
Попідмітйти, тйю, еш, гл. Подмести
нуть
(во многихъ мѣстахъ).
(во множествѣ).
Попідривйти,
вйю, еш, гл. 1) Подрыть
Попідмовляти, лйю, еш, гл. Подго
(во множествѣ). Яблуні свині попідривали.
ворить, подстрекнуть (многихъ).
Попідмбчувати, чую, еш, гл. Подмо 2) Подорвать (во множествѣ).
Попідрівнювати, нюю, еш, гл. Под
чить (во множествѣ). Такий дощ лив, во
рохи мені на току попідмочувало. Харьк. у. равнять (во множествѣ).
П опідрізувати, зую, еш, гл. То-же,
Попідмбщувати, щую, еш, гл. 1) Под
мостить (во миожествѣ). 2) Подложить что и підрізати, по во множествѣ.
Попідроблйти, лйю* еш, гл. То же,
Подъ что (во множествѣ).
Попідникйти,. кйемо, етѳ, гл. Под- что и підробити, но во множествѣ.
Попідростйти, тйемо,ете, гл. Подрости (о многихъ). Боб мені діти попід*
рости (о многихъ). Дітки вже попідро
ш ка ли , то б я не журився. НВолын. у.
Попіддімйти, нйю, еш, м .= П о п ід ій - стали, е поміч і батькові й матері. Бого
дух. у. (Сини) вже попідростали. Драг. 333.
пати.

Попідрублювати— Попіл.
Попідрублювати, люю, еш, гл. Под
рубить (во множествѣ), сдѣлать при шитьѣ
рубцы. Рушники вже попідрублювала. Бо
годух. у.
Попідрубувати, бую, еш, гл. Подру
бить (во множествѣ).
Попідсаджувати, джую, еш, гл. То
ж е , что и підсадити, но во множествѣ.
Допідсилйти, лйю, еш, гл. Подослать
( многихъ).
Попідсйнювати, нюю, еш, гл. Подси
нить (во множествѣ).
Попідсипйти, пйю, еш, гл. 1) Подсы
пать (во множествѣ). 2) Подлить .(во мно
жеств1^). 3) Положить яйца подъ насѣдки.
Попідсихйти, хйено, етѳ, іл. Подсо
х н у т ь (во мвожеетвѣ).
ПопідсІЕйтн, кйю, еш, лл. Подсѣчь
(во множествѣ).
_________________ _
Попідсіювати, сіюю, еш, гл. То-же,
ЧТО И ПІДСІЯТИ, но во множествѣ.
П опідскакувати, куємо, етѳ, гл. Под
скочить, подпрыгнуть (во множествѣ).
ПопідслУхувати, хую, еш, гл. Под
слушать (во множествѣ).
Попідсмажувати, жую, еш, гл. Под
жарить (во множествѣ).
Попідсмйлювати, люю, еш, гл. Опа
лить снизу (во множествѣ).
Попідсмикувати, кую, еш, гл. Под. дернуть, подобрать (во множествѣ).
Попідсолбджувати, джую, еш, гл.
Подсластить (во множествѣ).
П опідставлйтн, лйю, еш, гл. Подста
вить (во множествѣ).
Попідстилйти, лйю, еш, гл. Подостлать
(во множествѣ).
Попіетрблювати, люю, еш, гл. Подстрѣлить (во множествѣ).
П опідстрпгйти.гйю , еш, гл. Подстричь
(во множествѣ).
Попідстригйтися, гйемося, етѳся, гл.
Подстричься (о многихъ).
Попідстругувати, гую, еш, гл. Под
строгать (во множествѣ).
Попідступйти, пйемо, етѳ, іл. Подсту
пить (о многихъ).
Попідсувйти, вйю, еш, іл. Подсунуть,
пододвинуть (во множествѣ).
Попідсуватися, вйемося, етеся, гл.
Подсунуться, пододвинуться (во множествѣ).
Попідсуш увати, шую, еш, гл. Подсу
шить (во множествѣ).
Попідтикйти, кйю, еш, гл. Подоткнуть
(во множествѣ). Попідтикали під якуі
*
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тільки було можна стріху сухого бадилля.
О. 1862. II. 55. Попідтикали плахти.
К. (ЗОЮР. II. 265).
Л опідтякйтяся, кйемося, етеся, гл.
Подоткнуться (о многихъ). Чого це так
наші дівчата попідтикалися? Через річку
брести думають? Харьк.
Попідтинйти, нйю, еш, гл. ІІодрѣзать,
подсѣчь, подрубить (во множествѣ).
Попідтинню, нар. Подъ плетнемъ,
подъ заборомъ. Шевч.
Допідтікйти, кйемо, ете, гл. То-же,
что и підтекти, но во множествѣ.
Попідтбплювати, люю, еш, гл. То-же,
что и підтопити, но во множествѣ.
Попідтоптувати, тую, еш, гл. То-же,
что и підтоптати, но во множествѣ.
Попідтбчувати, чую, еш, и . То-же,
что и підточити, но во множествѣ.
ПопідтрУшувати, шую, еш, гл. То-же,
что и підтрусити, но во множествѣ.
Попідтягйти, гйю, еш, гл. 1) Подта
щить (во мпожествѣ). 2) Подтянуть. По
яси попідтягаємо, щоб менше ззісти. Г.
Барв. 505.
П опідхилйти, лйю, еш, гл. То-же»
что и підхилити, но во множествѣ.
П опідхилйтися, лйемося, етеся, гл.
То-же, что и підхилитися, но во множествѣ.
Попідхбплювати, люю, еш, гл. Под
хватить (во множествѣ).
Попідчбрнювати, нюю, еш, гл. Под
чернить (во множествѣ).
Попідчищйти, щйю, еш и попідчйщ увати, щую, еш, гл. То-же, что и під
чистити, но во множествѣ. Скрізь повико
шувано, попідчищувано. О. 1861. XI. 26.
П опідчісувати, сую, еш, гл. Зачесать
вверхъ (во множествѣ).
П опідчухрувати, рую, еш, гл. Обру
бить нижнія вѣтви (на многихъ деревьяхъ).
Попідчухрував дубочки,— які рівненькі сто
ять. Харьк. у.
Попідшивйти, вйю, еш, гл. Подшить
(во множествѣ).
Попізнавйти, наю, бш, ,/гл. Узнать
(многихъ).
П опізнйтися, н ямбе я , нитёся, и .
Опоздать (о многихъ).
П опіклувйтися, л^ю ся, ешся, гл. По«
заботиться (о многомъ).
Пбпіл, лу, м. Пепелъ, зола. На пбпіл
побйти. Разбить на мельчайшія части. Той
кінь такий здоровенний камінь на попіл
побив. Мнж. 8. Ум. Попілець. Рудч. Ск.
II. 109.
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, ХС. III. 50. См. Попелюха, попільнуха.
П опільн^ха, хи, ж. 1)—Попелюха 2.
См П опільниця. 2) Гашеная известь. Славявосерб. у.
Попілй, м ар.=П обіля. Ухопив же ю
попіля коня, попіля коня, близько стременя.
Гол. II 29.
Попімститися, щуся, стишся, іл. Ото
мстить. Чоловік попі мстиве ь на скотині
за ту деревню.
Попінитит ню. ниш, гл. Запачкать
пѣной (о бѣшеной собакѣ).
Попірчити, чу, чиш, гл. Побить, треику дать. Трохи мене півень не попірчив,
уже був хвіст ростопірчив. МУЕ. І. 167.
ПопісникувАти, к^ю, еш, іл. Поностпичать.
П опісцйти , цю, цйш, гл. Пососать.
Як попісие корову теля, то й дасться здо
їти. Волч. у.
ПбпЕа. ки, ж. Зрачекъ. Вх. Уг. 261.
П о пеи , мн. Раст. ТгіГоІіиш ргаїепье
Ь. ЗЮЗО. І. 139.
Пбплава, ви, ж. Болотистое пастбище.
Вх. Зн. 53.
Поплавбць вцй, м. Понлавокъ. На
березі рибалка молоденький на поплавець
глядить. Г.-Арт. (О. 1861. 111. 118).
Ш плавка, ки, ж. Родъ пресмыкающагося? Гидкий як поплазка. Ном. Л® 8494.
ПоплазувАти, зую, еш, іл 1) Поползти.
Безногі черви поплазували. іМир Иов І.
128. 2) Медленно, съ трудомъ пойти, по
плестись. Поплазував він до перші.
ПоплАкати, плАчу, чѳш, гл. • Попла
кать. На чужині не ті люде,— тяжко
з ними жити! ні з ким буде поплакати,
ні поговорити. Шевч. (1883). 213.
Поплакатися, кАюся, ешся, гл. А за
мною сиротою всі родичі плачуть. Плачся,
плачся, мій родоньку, плачся, поплакайся,
а од мене неищеног повік не цурайся. Грин.
III. 391.
Поплатити, ч^, тиш, гл. Выплатить
(во множествѣ). Усім уже поплатив. кому
винен був.
Поплбнтатися, таюся, ешся, гл. По
тащиться. Поплентався старий до шинку
Поплентавсь на двір казать коні запря
гати. Св. Л. 59.
ПоплѳскАти, плѳщ^, щѳш, гл. 1) Пле
скать некоторое время. 2) Похлопать, по
аплодировать. 3) Поболтать пѣкоторое вре

мя. 4) У кузнецовъ: поклепать нѣкоторое
время.
ПОПЛѲСКАТИСЯ , Щ^СЯ , ЩЄШСЯ, Ы.
1) Побрызгаться, поплескаться (водой, въ
водѣ). Дитина в ваганах поплескалася та
й заснула. 2) Потащиться, отправиться.
Поплескалась би я за чумаками на Дін
0 . 1862. VI. 29.
Поплѳстй, т^, тбш, гл. Связать, выплесть, сплестг,, заплесть (во множеств1і).
Поплету сітки на твої дітки. Вінки по
плете. Сим 203. Мене дядина в дрібушки
поплете. Г. Барв. 04.
Попливти, в^, вбш, гл. Поплыть. По
пливемо на той бік озера. Св. Л. VIII. 22
ПоплигАти, гАю, еш, гл. Попрыгать,
въ припрыжку пойти. Я спутав кобилу,
а вона й поплигала.
Поплйнути, ну, нѳш, гл.=П оплнвти.
Бистренькою річенькою на Дунай попли
неш Лукаш. 124.
Поплистй, плив^, вбш, гл.=П опливти. Котл. Ен. II 38.
Поплісок, ска, м. Родъ большой лужи,
оставшейся послѣ половодья или большого
дождя на мѣстѣ, покрытомъ травой. Та и
гарно полотна слати у поплісках. Чер~
ниг у.
ПоплітАти, тАю, еш, гл. 1) Оплетать
сверху. Щоби коса довший час... добре за
плетена трималася, потішають косу поплітками. Шух. I. 133. 2) Связывать
горшки проволокою Бх. Зп. 53.
Пбплітка, ки, ж. 1) Верхняя прядь
на веревкѣ. Могилев, у. 2) Красная га
русная нить, которой онлетаютъ сверхѵ
косы. КоІЪ. I. 40. Шух. I. 135.
Пбпліть, ті, ж. Верхняя часть плетня.
У гор.
Пбпліч, нар Рядомъ, плечо съ плечеыъ. Будем... пспліч йоло дванадцять парсон сажа ти. АД. II 121. Попліч сиділи
коло його стара бабуся. МВ (О- 1862
1. 91). г
Поплічник, ка, м. Помощпикъ, под
ручный.
Поплодйтя, дж^, диш, гл. Родить (по
множествѣ).
Поплодйтися, димося, ДИТѲСЯ, ІЛ. Ро
диться, наплодиться, выплодиться. А вони ж
із чого поплодигись? І вони лс із мужики
породились. ЗОЮР. І 162.
Поплоскбнитися, нюся, НИШСЯ, /*.
О коноплѣ: дорости до того времени, когда
она дѣлится на плоскінь и мАтірку. Волч. у.
Поплбхшати, шаю, еш, гл. Приема-

Поплутати^-Попокѵделити.
ДопововтУзатися, ж уся, зкш ея, гл.
рѣть, сдѣлатьсл болѣе тихимъ^ Семен поПовозиться
много. Башто гире"і коло того
плохъиав. Волч. у.
Доплутати, таю, еш, гл. Спутать, за ледачою иопововтузагнися. О. 1862. І. 65.
путать.
Доповчйтя, вчу, в ч й т , м. Учить до
Доплутатися, таюся, ешся, гл. Спу статочно много, долго. У школу оддали і
таться, запутаться.
там чимало поповчили. Шевч. II. 146.
Доплювйти, плюю, бш, гл. Поплевать.
Доповчйтися, чуся, чйшея, г\. Учать
Доплюгйвіти, віємо, ете, гл.=Спога- ся достаточно много, долго. Поповчивсь
ніти,
во множестнѣ.
і я чимало, та не дуже навчився.
Поплюндрувйти, рУю, еш, гл. Разо
Допогарйкати, каю, еш, гл. Побра:
рить, разграбить (по множествѣ).
нить, поворчать, дѣлая кому-либо внушеПоплюскнути, ну, нѳш, гл. Сплю иія. Ііопогарикає було гце, поки зберуться.
щиться, стать плоекимъ, щуплымъ. Ка Сим. 222.
лина зі мою взяла та й поплюскш,— ягоди
Подогйбітя, бію, еш, гл. Победство
стали плисковаті, що й еону в їх не зоста вать. Як попогибіе з тиждень, то покине
лось. Рк. Левиц. Носуга захватила жито, горілку пити НВолын. у.
а зерно й поплюскло. Черниг. у.
Попоговорйти, рю, риш, гл. Погово
Пбплюсок, ску, лі.=Д оплісок. Тепер
рить
много
шут води багато, а перш були тільки по
Попогрѳбтй,
бу, бёш, гл. Погресть
плюсни води. Кобеля к. у.
Поплйкбти, каю, епг, гл. Пососать у много Душі гірьо стане, як потгребеш,
матки молока. Мнж. 189. Близнят, коли оісснучи так швидко човна.
Допогрюкати, каю, еш, гі. То-же,
одна вівця не попляка обох, одно одбіраетьчто и грюкати, но продолжительное время.
ся. О. 1862. V. Кух. 32.
Поплямити, млю, мйш, гл. Запятнать, Попоірюкала дооре в двері, поки почули,—
добре сплять люде. Харьк. у.
покрыть пятнами.
Допогрйкати, каю, еш, и . Погремѣть
Донлямйтяея, млюся, мйшея, гл, Замного.
Попогрякав (грім) Меж 115.
оятнаться, покрыться пятнами.
Поподйбати,
баю, еш, гл. Много по
Доплймкати, каю, еш, гл. Почавкать
ходить.
Зміев.
у.
4’губами).
Поподути, дму, дмбш, гл. Подуть
Попобити, б ’ю, еш, гл. Побить, поко
много.
лотить. Він знов посварився з людьми, і ті
Допожурйтися, рюся, ришся, гл. По
бою поггобили добре та й протали. Рудч.
печалиться
много. Що вона попожургілась.
Ск. II. 161. Дурня погюбив. Чуб. II. 490
1'. Барв. 58.
Попобрьбхатися, хаюся, ешся, гл. ДолПопозіпати, паю, еш, гл. Достаточно
гое время побродить въ водѣ, въ тинѣ. покричать.
Попобръохалася я в тій копанці, поки
Попоїздити, джу, диш, гл. Поѣздить
таки, дав Бог, вгиізла. А то вже думала,
много. Як попоїздили, так набрали собі
що й смерть мені там буде. Кіев. у.
усякого
звіра. Мнж. 31.
Поповбштатися, таюся, ешся, гл. Мно
Попоїсти,
їм, їсй, гл. Поѣсть. Попо
го походить, много постранствовать. І по
повешталась оіее сердешна Катря, чужі роби до поту, то й попоїси в охоту. Грпн.
II. 309. Жінко! та чи нема чого попоїсти?
по)юги оббиваючи. Морд. Оп. 13.
Дбповзом, нар. ІІолзкомъ; скользя. Далебі аж шкура болить, так їсти хо
Плуї вискочив з борозни і потягся попов четься. Котл. МЧ. 446.
Допойтй, йду, йдбш, гл. Идти долго.
зом по землі.
Як
попойшли ми день та другий, так на
Доповзти, ву, збш, гл. Поползти. Он
третій
як повставали, то вже я не ступну
тдюка поповзла.
Поповивйрювати, рюю, еш, гл. Повы- на ноги. Кіев. у.
Цопбк, пкй, м. 1) Ум. отъ піп. 2 ) =
варить много. Поповивбрювати води з кбго.
Жидок
2. 3)=Попичка. Вх. Пч. II. 13.
Измучить кого придирками, издѣвательПопокл&иятися, няюся, ешся, гл. Поствоыъ. Ще трохи знущався ти з нас?...
їаапяться
много. Так вона мені попокла
Ще мало поповиварював води, як жили
нялась, попопросила мене. Грин. І. 32.
в тебе? Мир. Пов. І. 131.
Попбвий, а, ѳ = Д о п ів .
Допокудбляти, лю, лиш, гл. Пота
Попбвич, ча, м. Поповичъ, сынъ пойа> скать за волосы долго и сильно. Так він
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же йою і попокуделив. Харьк. у. Слов.
Д. Эварн.
Пополамйти, мйю, еш, гл. Ломать
много. Що я попотужила, що я попонудила, що я пополамала
рук. Г. Барв. 433.
£
*
Пополовіти, вію, еш, гл. Пожелтѣть.
А мару на посходила та пополовіла. Гол.
І. 290.
Пополоскати, щу, щеш, гл. Пополо
скать. М и (гуси) попливем да нош попо
лощем. Рудч. Ск. І. 10.
Пополотніти, нію, еш, гл. Поблѣднѣть. Стор. МПр. 10. Пополотніла Мотря.
Мир. ХРВ. 174.
Пополохати, хаю, еш, гл. Испугать
многихъ.
Пополбшити, шу, шиш, ?л.—Попо
лохати.
Пополбшитися, ШИМОСЯ, ШИТѲСЯ, гл
Испугаться, встревожиться (о многихъ).
Пополуднувати, дную, еш, гл. По
полдничать.
Пополювйтя, люю, еш, гл. Поохо
титься.
Пополякйти, кйю, еш, гл. Напугать
сильно. Уже г так пополякали, насилу
баби одшептали. Котл. Ен. II. 41.
Попоміряти, ряю, еш, гл. 1) Иомѣрять много. 2) Много, долго идти какоюлибо дорогою. Далекий шлях, панггбрати..
Попоміряв і я колись, щоб його не мірять!
Шевч. 78.
Попомотйти, тйю, еш, гл. Помотать
много.
Попомучитися, мучуся, чишся, гл.
Помучиться. Нехай трохи попомучиться.
Драг. 346.
Попомуштрувйти, рУю, еш, гл. 1) По
учить достаточно долго военнымъ пріемамъ.
2) Поучить вообще. Ось я тебе попомуш
трую, не так, як в бурсі. Шевч. 501.
Попбна, ни, ж. Попона. Червоні по
пони, червоні сідла. Грин. II. 315.
Попонеділкувати, кую, еш, гл. По
поститься. Іди, небого, не журися, попоне
ділкуй, помолися. Котл. Ен. І. 14.
Попоносити ношу, сиш, гл. Поносить
много Попоносив по келійках води. К. ПС.
110.
Попоноситися, ношуся, СИШСЯ, гл. —
з чим. Поносить что долго. К. ЧР. 356.
Попоночіти, чіе, гл безл. Стемнѣть.
Уже попоночіло. Константиногр. у.
Попонудйти, джу, диш, гл. Томиться
много, тосковать. См. Нудити. Що я по

потужила, що я світом попонудила. Г
Барв. 433.
Попонудй^ися, джуся, ДИШСЯ, гл.=:
Попонудити. А побрались,— що було я по
пону жуся, поки не пішли діти. Г. Барв. 42.
Пбпонько, ка, м. Ум. отъ піп.
Попбня, ні, ж =Д ерга. Добре, ненььо,
у попоні ходити до річки, не змерзнеш
так як у спідниці. Волч. у.
Попоогризйтися, зйюся, ешся, гл.
Много огризаться.
Попонам’ятйтя, тйю, еш, гл. Попом
нить. Попонам'ятаєш московський місяці.
Ном. Л? 5632.
Попопйнькатися, каюся, ешся, 11 .
Повозиться, поняньчиться много. Зміев. у.
Попопеліти, ліемо, ете, гл. Превра
титься въ пепелъ (во множествѣ).
Попоплйкати, плйчу. чѳш, гл. Много
плакать, наплакаться. Стара т ії листи
що-дня вичитує,— і попоплаче над ними,
і попосміється. МВ. (О. 1862. III. 35). Що
попоплакала мати наша покійна за бать
ком! О. 1862. X. 33.
Попопрйтп, перу, рбш, гл. 1) Пости
рать много. 2) Помочить сильно. Дощ мене
попоправ. Харьк. у.
Попопросйти, шу, сиш, гл. Напро
ситься, просить много. Так вона мені по
покланялась, попопросит мене Грин. І. 32.
Попоп’ястйся, пнуся, пнбшея, гл.
Много силиться, взобраться, добраться.
Попоп' явшись добренько, свою можна до
п'ястись. О. 1802. І. 69.
Попорати, рйю, еш, і$. Убрать, привесть въ должный видъ, норядокъ Попо
рали коні. НВолын. у.
Попбратяся, раюся, ешся, гл. Похо
зяйничать. А тут уже чутка: Текеля на
Січі попорався. Мир. ХРВ. 85
Попорвйтяся,
рвуся, рвбшея, гл.
Пориваться, рваться много. Що вона по
поплакала, гцо попорвалась так годів зо три
або й з чотирі. Г. Барв. 112.
Попорйпатн, паю, еш, гл. Поскрипѣть
Попорипай мені дверима.
Попоробйти, блю, биш, гл. Порабс
тать много, наработаться. Попороби до по*
т у, то й попоїси в охоту Грин. II. 309.
Понорожнйти, ню, нйш, гл Опорож
нить (во ыножествѣ). МУЕ. III. 118. КуСочки попорожнимо. Мил. 152.
Попорожніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться
пустымъ. Треба збірати иівидче кавуни, а
то попорожніють: дощу нема, а спека.
Волч. у.

Попороситися**- Попращати.
Попороситися, симося, ситѳся, гл.
родить поросятъ (о многихъ). Всі ЛЬОХУ,
се попоросили. КоІЬ. І. 135.
ПопороскошувАти, ш^ю, еш, гл. По
бить, не стѣсияя себя, пожить въ роскоши. Я за перейм чоловіком попороскошувала. Лебед. у.
Попорбти, рю, реш, іл. Распороть
Попорола сорочку, ‘бо не по моєму поши
та,— по своєму перешию. Васильк. у.
Попорбтися, рюся, реш ся, гл. Раепороться. Черевики... шпоряться. Мнж. 55.
Попорохніти, вію , еш, гл. Сдѣлаться
трухлымъ, обратиться въ пыль.
Допорохнйвітя, вію, еш, гл = П оп орохніти. I деревня попорохнявіє, поки збе
ремося хату перекидати.
Попорошити, ш^, шиш, гл. Посыпать
пылью, порошкомъ.
Попбрськати, каю, еш, гл. Побрыз
гать. К. ЧР. 66. Набрала води ецглющо'г,
попорськала. ЗОЮР. II. 56.
Попортйний, а, е= П о р тян и й . Гол.
Од. 55.
Попосварйтися, рюся, ришся, гл. Нассориться, много поссориться. К оло кожною
воза треба попосваритись. О. 1862. VI. 98.
Допосйдіти, джу, диш, гл. Посидѣть
долго. І попосиділа ж вона під поштою
не годину, дожидаючись. Г.- Барв. 498.
Попослужити, ж ^, жяш , гл. Послу
жить много. Попослужив... з гіятнадцятъ
літ. Г. Барв. 407.
П опосмійтеся , юся , бшея, гл. Н асмі
яться вдоволь, посміяться много. Попо
сміялись же за те з Цьомаха довго. Сим.
215. Т ії листи що-дня вичитує,—і попо
плаче над ними, і попосміється. МВ. (О.
1862. III. 35).
Попосмутув&ти, т^ю, еш, гл. Попеча
литься много. Попосмутивав я на чужині.
Г. Барв. 407.
Попбстити, щу, стиш, іл = П о п існ и Еувати.
Попостбяти, стбю, їш, гл. Простоять
много, настояться. Добре, що перва прий
шла, а Яю б попостояла. Г. Барв. 498.
Попотіп&ти, пйю, еш, іл. 1) Потре
пать много (льна, конопли). 2) Поколотить,
побить. Хиба який чорт попотіпа на до
світках. Лебед. у.
Попотіти, тіемо, етѳ, гл. Вспотѣть
(о многихъ). Біжучи, попотіли. АД. II. 37.
Попотужйти, ж ^, жиш, гл. Погоре
вать много, нагореваться, наплакаться. Як
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вигнала мене свекруха...— що я попожури
лась, що я попотужила. Г. Барв. 433.
Попот^пкатися, каюся, ешся, гл. По*
топтаться много, натоптаться,—кбло кбго.
Поухаживать за кѣмъ много, пока до
бьется. Попотупкаєшся коло нього на слу
чай якої оказії та й кишеню потрясеш^
Св. Л. 281.
П опотягтй , гн ^, гнеш, гл. Потащить
много. Хайу думає пан, і він попотягт
повозку з хамутом та з дугою. Грин. II.
213.
ПопочвАнитися, нюся, нйшся, гл. По
важничать, почваниться. Що то вже він
попочванився, то й Боже. Лебед. у.
ПопбчоЕ, чка, м. Ум. отъ піп.
ПопрАва, ви, ж. 1) Починка, исправ*
леиіе. 2) Исправленіе (нравственное) Горе
нам, як не діждеться од нас ніякої по
прави Той, що ненавидить усякий гріх.
Гречулевич, Проиовѣди (1857), 78 Ум,
Поправка.
ПопрАвді, нар. Дѣйствительно, въ са«
момъ дѣлѣ. Другий день поправді везут
королівтр Драг. 285.
ПопрАвити. См. Поправляти.
Пбправка, е й , ж. Ум. отъ поправа.
Поправлйти, лйю, еш, сов. в. допра
вити, влю, виш, гл. 1) Поправлять, по
править, починить. 2) Направить лошадь
Коли це дивлюсь: світиться; я й поправив
на те світло. Приїздю. Мнж. 130.
ПоправувАтися, в^юся, ешся, гл.
Исправляться. Попрямуйтеся ви, вільні
доріженьки, попрасуйтеся ви, лихі ворі*
ждньки. Нп. (Балт. у.)
Попразбн, на, м. Бторой день дослѣ
праздника, отданіе праздника. Св. Л. 76,
Чою тобі... на оті прокляті досвітки, на
празники та попразени ходить. КС. 1882,
VIII. 263.
ПопрАвниця, ці, ж .= Л о п р а зен . Чуб,
VII. 576.
ПопрАзниче, ч чого, с. = Попразен,
КоІЬ. І. 22.
ПопрАтя, пѳр^, рбш, гл. Постирать,
Попрали, баби панам сорочки. Мнж. 129.
Попрацювати, цюю, еш, гл. Потру»
диться.
ПопрацювАтися, цююся, ешся, гл.
Сильно потрудиться. Отому чоловікові, гцо
хата згоріла, так юре: доведеться попрацюватися, бо все з себе самого, ніхто не
поможе. Харьк.
ПопращАти, щАю, еш, гл.—когб. Про*
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Попретно—Поприкипати.

См. Попроїдати. Навіки
чСмо попращали свої любї гори. ЕЗ. У. 242.
Попрбтно, нар. Опрятно, чисто. Галиц.
Попри, пред. 1) Возлѣ, подлѣ, около,
Мимо. Гн. II. 60. Даруй, Боже, мирові, та й
нам попри мир. Каменец, у. Іде попри вас
як товарина: ні помаіай-бі, а ні здоров^нс
скаже, то то ж іріх! Каменец, у. Иду
попри корчму, коли гцось співає. Каменец,
у. Ту пшеничку жала кречная панна, по
при ту пшеницю уіляниіі гостинець, їхав
туди, їхав попоеиченько. Гол IV. 107.
2) Вмѣстѣ съ, при. Попри пса і кота люде
до нині годуют сі. Гн. І. 78.
Доприбавлйти, лйю, еш, гл. Приба
вить (во множествѣ).
Поприбивати, вйю, еш, іл . ІІрнбнть
(во множествѣ). Поприбивав защіпки до
дверей. Харьк. у.
Доприбігйти, гйемо, ете, гл. Прибі
жать (о многихъ). Діти поприбігали, кри
чать: їсти! Черниг. у.
Поприбірйти, рйю, еш, гл. Прибрать.
І в хаті, і в дворі поприбірала, аж гляну
ти любо. Харьк. у.
Поприбл^джуватися, джуемося, ете
ся, гл. То-же, что и приблудитися, но о
многихъ.
Поприббркувати, кую, еш, гл. То-же,
что и приборкати, но многихъ.
Поприбріхувати, хую, еш, гл. При
врать (во множествѣ).
Попривйрювати, рюю, еш, гл. То-же,
Что и приварити, но во множествѣ
Лопривертйти, тйю, еш, гл. То же,
что и привернути, но во множествѣ.
Попривикйти, кйбмо, етѳ, гл. ПрийШнуть (о многихъ).
Поприводити, дж у, дипг, гл. То-же,
ЧТО и привести, но во множествѣ. Сліпих
поприводь сюди. Св. Л. XIV. 21.
Попривозити, жу, зиш, гл. Привезти
(^о множествѣ). Це син із города все по
привозив. Харьк. у.
Поприволікйти, кйю, еш, гл. Прита
щить (во множествѣ).
Поприв’йзувати, зую, еш, гл. Притя
зать (во множествѣ). Коней... поприв’язують. Драг. 147. Всі троє були в мене по
прив'язувані на оборі. Драг. 64.
Попригйдувати, дую, еш, гл. Вспом
нить (во множествѣ).
Попригйдуватися, дуємося, етеся.
гл. Вспомниться (во множествѣ).' Усе по
пригадувалося, що колись було Лубен, у.
Доприганйти, нйю, еш, гл. Приінать
ститься съ кѣмъ.

(многихъ). М и попргіюняемо (байволів^
Драг. 323.
Попригинйти, нйю, епГ, гл. Пригнуть
(во Множествѣ). Попригинай бо мені р0.
гачі, а то не беруть менчих горщиків.
Харьк. у.
Попригинйтися, нйемося, етеся, їл.
Пригнуться (во множествѣ). Хлопці по
пригиналися за тином, щоб їх це поба
чили Кіев. у.
Попригладжувати, джую, еш, м .
Пригладить (во ыножествѣ).
П опригнічувати, чую, еш, гл. То-же,
что и пригнітйти, но во множествѣ
Попригбнити, ню, ниш, гд.=Яоприганяти.
Допригорбджувати, джую, еш, гл.
Пригородить (во множествѣ).
Попригортйти, тйю, еш, а . То-же,
что и пригорнути, но во множествѣ.
Попригортйтнся, тйемося, етеся, і і.
То-же, что и пригорнутися, но о многихъ.
Попрвгрівйти, вйю, еш, гл. Пригрѣть
(во множествѣ).
Попригрівйтися, вбемося, етеся, П
Пригрѣтьсл, нагрѣться. Уже попригрівилися окропи, ставай оджгімати сорочки.
Попридйвлювати, люю, еш, гл. При
давить (во множествѣ).
Попридйвлюватися, люемося, етеся,
га Придавиться (во миожествѣ). Які хо
роші були паляниці, а поки довезла.— по
придавлювалися. Богод. у.
Попризвичйюватися, юемося, етеся.
п. Привыкнуть (о многихъ). Попризвичаю
пались до всячини ? малку. О. 1862. І.
77. Жінки уже так попризвичаювалися
Драг. 172.
Попризнавйтися, наембея, єтбея, а
Признаться (о многихъ). Усі вже попри знавалися. Васильк. у.
Поприїздити, димб, дитб, гл. Пріѣхать
(о многихъ). Наші даті вже всі поприїз
дили. Богод. у. М и не довго лоспьгті, нг
в порожні поприїздили. Мет. 188.
Поприймйти, мйю, еш, ІЛ. Принять
(во множествѣ). Хліб лежить,— от я за
раз поприймаю. Грин. II. 171. Ой ти тпхий Дунаю, моїх дігпок поприймай. Нп.
Поприймйтися, мйемося, етеся, ІЛ
Приняться (во множествѣ).
Лбприк, ку, м. Перецъ. 1 варена, і
печена, і попргіком напопрсна. Гол. IV- 530.
Поприкидйти, дйю, еш, гл. То же, что
и прикинути, но во множествѣ.
Поприкипйти, ПЙЮ, СІП, гл. То-же, что

Поприкладати— Поприростати
и прикипіти, но во множествѣ. М и так і
поприкипали на місті. МВ. І. 70.
Доприклад&ти, д&ю, еш, іл. То-же,
что и приложит, во во множествѣ. По
прикладала до чиряків печеної цибулі. Харьк.
Лоприкладав (печатку) усім на лобі. Чуб.
II. 605.
Поприкбвувати, вую, еш, м. Прико
вать (во множествѣ).
Понрикблювати, люю, еш, гл. При
шпилить (во множествѣ).
Поприкорбччувати, чую, еш, гл. Уко
ротить (во множествѣ). Я гм язцкгі поприпорочную, тоб не брехали так. Богод. у.
Поприкочувати, чую, еш, гл. Прика
тить (во множествѣ). Діжки поприкочуємо
сюди та тут і позамочуємо. Харьк.
Поприкрив&ти, в&ю, еш, гл. Прикрыть
(во множествѣ).
Поприкрив&тися, в&емося, етеся, ІЛ.
Прикрыться (о многихъ).
Поприкручувати, чую, еш, гл То-же,
что и принрутйти, но во множествѣ.
Поприкуп&ти, п&ю, еш, гл. Прику
пить (во множествѣ).
Попржл&годжувати, джую, еш, гл.
Приладить (во множествѣ).
Поприл&зити, зимо, 8ИТѲ, гл. Прилѣзть, приползти (о многихъ).
Поприлип&ти, п&емо, ете, гл. При
стать, прилипнуть (во множествѣ). Нехай
вони до твою кривою носа поприлипають.
Стор. МПр. 132.
Поприліт&ти, Т&емо, ете, гл. ПрИЛѣтѣть (во множествѣ). Уже ластівочки по
прилітали. ХарьК.
Поприлуч&ти, ч&ю, еш, гл. Присоеди
нить (во множествѣѴ
Поприлуч&тися, ч&емося, етѳся, гл.
Присоединиться (о многихъ).
Поприляг&ти, Г&ЄМО, етѳ, гл. То-же,
что и прилягти, но во множествѣ Під гми
Ъоні поприпадали, золоті гриви поприлягали
АД. І. 28.
Поприм&зувати, зую, еш, гл. То-же,
что и примазати, но во множествѣ Попри
мазувала вже в обох хатах. Харьк.
Поприм&нювати, нюю, еш, гл. При
манить (во множествѣ). З усього хутора
собак сюди поприманював. Харьк.
Попримежбвувати, вую, еш, гл. То
же, что и примежувати, но во множествѣ.
Попримѳрз&ти, з&емо, ете, гл. То-ж е,
что и примерзнути, но во множествѣ.
Попримощувати, ^цую, еш, гл. То-же,
что и примостити, но во множествѣ.
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Попримбщуватися, щуемося, етеся,
гг. То-же, что и примоститися, но о мно
гихъ. (Хати) попримощувались на крутих
боках долини. Левиц. ПЙО. I. 474
Попримурбвувати, вую, еш, гл. Сдѣлать каменныя пристройки.
ПопримУшувати, шую, еш, гл. При
нудить ( многихъ).
Поприн&джувати, джую, еш, гл. При
манить, привлечь (многихъ). На що ти
моїх голубів до себе попринаджував? БогоДУ*. У*
Попрйндитися, джуся, дишся, гл. Разсердиться, раскапризничаться (о многихъ).

Дівчата поприндилися на хлопців та й не
пішли у танець.
Поприневблювати, люю, еш, іл. При
нудить (многихъ). Хиба його дочки охотою
заміж ішли? Поприневолював.
Попринбсити, шу, сиш, іл. Принести
(во множествѣ). Поприносили до його всіх
недужих. Єв. Мр. І. 32
Поприбрювати, рюю, еш, г%. То-же,
что и приор&ти, но во множествѣ.
Поприпад&ти, д&емо, ете, іл. То-же, что
и припасти, но во множествѣ. „Припадайте
до землі/ц Поприпадали усі ниць. ЗОЮР.
І. 247. Під їми коні поприпадали, золоті
гриви гюпри гяіали. АД. І. 28.
Поприп&лювати, люю, еш. гл. При
жечь (во множествѣ).
Поприпин&ти, н&ю, еш, гл. Привязать
на веревку (многихъ). Назад руки пов'я
зали, до коней поприпинат. Гол. Т. 155.
Доприпізнйти, нйемо, ете, ІЛ.—що.
Запоздать съ чѣмъ. Поприпізняли сіяти.
Литин. у.
Поприпізнйтися, нйемося, етеся, гл.
Запоздать (о многихъ).
Поприпік&ти, к&ю, еш, гл Прожечь
(во множествѣ).
Поприправлйти, лйю, еш, ід. То-же,
что и приправити, но во множествѣ.
Поприпуск&ти, к&ю, еш, гл. То-же,
что и припустити, но во множестпѣ.
Поприрахбвувати, вую, еш, іл. При
считать (во, множествѣ).
Поприрівнювати, нюю, еш, гл. То
же, что и прирівняти, но во множествѣ
Поприроблйти, лйю, еш, гл. То-ж е,
что и приробити, но во множествѣ.
Поприрост&ти, т&емо, ете, гл. Приро
сти (во множествѣ). „Де ваші мизиниіпалъці і ліві уші?и Погнім показав їм, по
притуляв всякому до руки, до нош і уха
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Доприручати—Попроговвти.

до голови,— вони знов поприростали. Рудч.
Ок. I. 109.
Доприручбти, чйю, еш, и . Поручить
(во множествѣ). ‘
Поприсилати, лйю, еш, гл. Прислать
(во множестві). Попросіть книжочон, що
З оцім листом поприсилані. О. 1862. У!.. 59.
в Поприойлювати, люю, еш, и . Привя
зать (во множествѣ}.
Поприсипати, пбю, еш, гл. Присыпать
(во множестві).
Поприсипатися, п&емося, етѳся, гл.
Присыпаться (во множестві).
Доприсйрнювати, нюю, еш, гл. ? Що
поприсирнювано, а дощ накрапа,— поприбіра як слідує. Сим 198.
Доприсідбти, дбемо, ете, гл. Присѣсть
(о многихъ).
Поприсіювати, сіюю, еш, гл. То-же,
что и присіяти, но во множествѣ.
Поприскакувати, куємо, етѳ, гл. Под
скочить къ чему (о многихъ).
Попрйскувати, кую, еш, и . Пофыр
кивать. Ой на броду, броду пив сивий кінь
воду. Шнь на воду та поприскуе, удилами
та побрязкує. Грин. 111. 546.
Поприставати, таемб, етб, гл. То-же,
что и пристйти, но во множествѣ. Тепер
до його пристав князь Борецький... попри
ставали людно и оружно Котлубай, Іллягиевські, Горностаї. К. ЦН. 277. Воли го
дуй добре, щоб не поприставали. Маркев.
121.

Поприсяг&ти, г&емо, етѳ, гл. Присяг
нуть (о многихъ). І поважати присуд наш
козацький над королівський всі поприсягали.
К. ЦН. 179.
Допрйти, рю, рйш, гл.=Дерчити. Вх.
Уг. 261.
Попритоптувати, тую, еш, гл. При
топтать (во множествѣ). Вийшов сіяч сі
яти насіння своє', і як він сіяв, инше впало
край шляху, і попритоптувано його, в в.
Л. VIII. 5.
П опритягувати, жую, еш, гл. Прида
вить, притянуть жердями солому на крышѣ. Треба добрими притужинами попритужувати солому, а то зсунеться з кришг.
Волч. у.
Попритулювати, люю, еш, поприту
лю ватися, люемося, етеся, гл.=Попритудяти , ся. (Хати) позлазили вниз, похо
вались між купами каміння, попритулював
лись до провалин. Левиц. ПЙО. І. 474.
Попритулйти, лйю, еш, гл. То-же,
что и притулити, но во множествѣ. Попри

туляв... (одрізані) уха до голови,— вонгі
знов поприростали. Рудч. Ск. І. 109.
П опритулйтися, ЛЙЄМОСЯ, етеся, гл.
То-же, что и притулитися, НО О МНОГИХЪ.
Поприхбдити, димо, дитѳ, гл. Прійтв
(о многихъ). Всі поприходили до його. Єв.
Мр. III. 8. У неділю поприходять з служби.
Драг. 143.
Попричинйти, нйю, еш, гл. Притво.
рить (во множествѣ). Двері всі попричи
няла. МВ. (О. 1862. III. 56).
Попричіплювати, люю, еш, гл. Прицѣпить (во множествѣ).
Попришивати, вбю, еш, гл. Пришить
(во множествѣ).
Попрйщити, щить, гл. безл. Покрыть
прыщами. Чого цс тебе так поприщило?
Черн иг. Йому поприщило пику.
Попрйщитися, щуся, щишся, гл По
крыться прыщами. Щоб тобі поприщилось!
Попріти, пріємо, ете, гл. Сопрѣть. По
пріли усі стоги.
Попрббувати, бую, еш, гл. Испытать,
испробовать. Ходім же тепер ...попробува
ти сили,— хто дужчий. Рудч. Ск. II. 16.
Попрббуватися, буюся, ешся, гл. Ис
пытать, попробовать. Як дам, то на свій
зріст все подвір'я зміряєш...— Попробуємся!—Та що тут пробуватись! Без сорома
казка: он де двері, або тебе випхаю. Св. Л.
317. Ти бігаєш, як жоден молдаван не по
біжить,—попробуйся. Св. Л. 137.
Попробуркувати, кую, еш, гл. Пробу
дить (многихъ). Насилу дітей попробуркував.
Попробуркуватися, куємося, етеся,
гл. Пробудиться (о многихъ). Як т іш по
пробуркуються пани, тоді біда!
Попровбдити, джу, диш, гл. Потащить,
понести, повезти. І попровадили тих бра
тів на Сібгр. Грин. І. 97.
Допровадитися, дииося, дитеся, гл.
Потащиться, отправиться, пойти. І куди
ото вони попровадилися прямо в грязюку,—
наче обійтгі не можно. Харьк.
Попровірчувати, чую, еш, >л. Про
сверлить (во множествѣ). Попровірчував ді
рочки в дошці. Харьк.
Попроганйти, нйю, еш, гл.=Попрогднити. Воботників, вражих синів, зовсім
попроганяли. Драг. 290.
Попроглбджувати, джую, еш, гл. Про
глядіть. Здається, усі вікна попроіледжувала, його визираючи. Г. Барв. 121.
Попрогбнити, ню, ниш, гл. Прогнать;
отогнать (во множестві). Попрогонь овечки,
що родина здарувала. Мет. 265.

П опрогризати—Попрошпеч увати ся.
Допрогриэйти, вйю, еш, гл. Прогрызть
/]зо множестві). Тенета б всі попрогризала.
Гліб. 19.
Допрбдати, даю, еш, гл. Распродать,
яродать. Попродав воли з возами. Драг.
160. Попродав усю худобу.
Допродбвбувати, бую, еш, гл. Продол
бить (во множествѣ). У чумаків колеса тов
стії, т0 6 колесах було попродовбує дірки
да туди гроші положить. ЗОЮР. І. 76.
Допрбз, «ар.= П оуз. Попроз мій горо
док стежкою до иншої йдеш. Чуб.
Допроїд&ти, дйю, еш, гл. Проѣсть (во
множестві). Батько довго збграв, а синки
швидко попроїдали. Харьк. у.
Попрокидатися, дйемося, етеся, гл.
То-же, что и прокинутися, но о многихъ.
Попрокидалися діти, повставали, зараз—
їсти. Харьк. Раненько походили корови, ра
ненько й попрокидалися. Зміев. у.
ПопрокУрвувати, вую, еш, гл. Ра
стратить, ведя развратную жизнь. Попрокурвували худобу сини, як умер пан ста
рий. Лебед. у.
Попрокушувати, шую, еш, гл. Проку
сить (во множествѣ). Вовки задавили двое
овець, попрокушували горла. КС 1883. XII.
700.
Попромйвйти, вйю, еш, гл. Промыть
(во множествѣ).
Попромінювати, нюю, еш, гл. Проме
нять (во множестві).
Попромітйти, тйю, еш, гл. Промести
(во множестві). Всі стежки попромітали.
Попропадати, дйю, еш, гл. Пропасть
(о миогихъ). Коли б гце козаки з голоду не
попропадали. ЗОЮР. I. 290. Скільки їх
вже попропадало, от же ж все гце вось
меро є. Драг. 217.
Попропив&ти, вйю, еш, іл. Пропить
(во множествѣ). Усю худобу попропивав.
Сорочок із тридцять було,—усе попропи
вала ЗОЮР. І. 9.
Попропивйтися, вйемося, етеся, іл.
Пропиться (о многихъ). Попропивались ми
до юлою тіла. К. ЦН. 227.
Попроривати, ваю, еш, гл. Разрѣдить,
вырвавъ часть. Ще треба попроривати
буряки, бо гце таки густі. Харьк.
Попрорізувати, зую, еш, гл. Прорѣзать (во множествѣ). Стор. МПр. 95.
Допроростйти, тйю, еш, гл. Прорасти
(во множествѣ). Пшениця попроростала.
Попрорубувати, бую, еш, гл. Прору
бить (во множестві). Він у тій коморі
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вікна попрорубував. Драг. 176. Вже Сидір
ополонки попрорубував.
Попросити, шу, еиш, іл. Попросить.
Просили батько й мати, просила й ро
дина, нехай його ще попросить лихая го
дина. Мет. 84.
Попросйтися, шуся, сишся, гл. По
проситься.
Пбпросом, нар. Прося. Назбіраїіте ггопросом грошей доволі та поставте над ним
великого хреста. Г. Барв. 459.
Попрбстати, таю, еш, гл Направиться.
Покинув ї ї і весільних, сам попростав до
хати. Г. Барв. 202.
Попростйтися, щУся, стйшся, гл.
1) Проститься. Мнж. 29, 47. От попростивсь він і пішов собі. Мнж. 138. Про
щавайте, сусідоньки, може з ким сварився,
та хоч сварився, не сварився, аби попростився. Чуб. 2) Испросить прощенія. За
шо, каже, я ї ї ударив? вернусь, ггопростюсь.
Мнж. 33.
Попростювйти, тюю, еш, гл. Походить,
побродить. Попростюе по степу 'корова,
хоч трохи напасеться, а прийде— підкинь
сіна. Лебед. у.
Попростягйти, гйю, еш, гл. Протянуть
(во ыножествѣ). Кучеряві в'язи... попростя
гали зелені лапи над річкою. К. (ЗОЮР.
II. 205).
Попростягйтися, гаємося, етеся, гл.
Протянуться (о многихъ). Козаки посідали,
жовніри попростягались біля їх на траві.
Стор. МПр. 105.
Попрбтив, мар.=П роти. Ще, каже,
попротив себе не вишукав. Федьк.
Попротоптувати, тую, еш, гл. То-же,
что и протоптати, но во множествѣ. Чо
боти шкапові попротоптувані, і пучки
видно. К. ЧР. 262.
Попротбптуватися, туемося, етеся,
гл. То-же, что и протоптатися, но во мно
жестві.
Допрохйти, хйю, еш, гл.=Попроситп.
Попрохйтися, хйюся, ешся, гл.=Попроситися. А ти б попрохалася, може о
і пустили.
Попроцйндрювати, рюю, еш, гл. Про
мотать, растратить (во множестві). Люде...
гроші попроциндрювали. К. Ц ії. 227.
Попрочищйти, щйю, еш, хл. Прочи
стить (во множестві). Дороженьки попро
чищала. М ил. 183.
Попрошпбчуватися, чуємося* етеся,
іл. Проштрафиться (о многихъ). О- 1862.
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Попрощати—Попускати.

У. 109. Попрошпечувались, дак їх і попроюнили. Г. Барв. 44.
Попрощ&ти, щбю, еш, гл. —когб. Про
ститься съ кѣмъ.
Попрощатися, щбюся, ешся, гл. По
прощаться. Ти б коня добув, до мене при
був, попрощався зо мною. Мет. 66. Поці
лувались, попрощались. ЗОЮР. I. 73.
Попр^г, га, м. Шрамъ, царапина. Ко
няка дзизнула по морді, попруг зробила на
носі— і досі знать. Верхыеднѣпр. у.
Попруга, ги, ж'. 1) Подпруга. Шух.
І. 252. Вх. Зн. 61. Вас. 160. Та купимо
сідельце з попругою. Грин. І Ц 320. Та
підтягай, джуро, та підтягай, малий, ту
генько попруги. АД. II. 44. 2) Поясь кожаний,— см. Ремінник. Чуб. VII. 4 1 8 .3 )Часть
толчеи. См. Ступа ножіна. Шух. І. 161,
162. 4) Часть рыболовнаго сака. См. Сак.
Шух. 5) Полоса,— напр, поперечная по
лоса на боку перістого вола. Рудч. Чп.
255: Між небом і водою став чорною по
пругою ліс. Левиц. ПИО. І. 500. Сонце...
довгою й широкою попругою' лягло через усю
хату. Мир. ХРВ. 182. Ум. Попружка, попруженька, полружечка. Ой підтягай, та
малий хлопку, попруженьки стуга. АД.
ІГ. 71. Попрямуйтеся ви, вильні доріжем,ки,
попрасуйтеся ви, лихі воріженьки. Нп.
(Валт. у.).
Попружка, ви, ж. 1) Ум. отъ попруга.
2) То-же, что и окрайка, узкій шерстяной
поясъ у женщинъ. Шух. І. 132, 123.
КоІЬ. І. 46.
Попру ти ку вбти, к^ю , еш, гл. Сдѣлать прутик. Оце вже тобі сорочку попрушикувала і позубцювала в поділках. Кіев. у.
Попручатися, чбюся, ешся, гл. По
барахтаться. Попручався, поки й вирвався.
Попряди, дів, лш .=П опрядки. При
йде до її кума на попряди. О. 1862. І. 73.
Пбпрядки, док, лш .=П опряхи. Б одну
хату нас, дівчат, натириться, було, як
раків у ятір, на попрядки. Г. Барв. 102.
Попрямувати, м^ю, еш, гл. Пойти
напрямикъ, направиться. Гапка потягла
в хату, а Іван попрямував до клуні.
Попрямув&тися, муюся, ешся, гл. Вы
прямиться.
Попрйник, ка, м. Медовый пряникъ.
Борз. у.
Попрйсти, д0, дбш, гл. Спрясть. На
тобі круг прядіва: гцоб ти його пом'яла,
потіпала і в мички помикала і щоб по
пряла. Рудч. Ск. ІГ. 44.
Попрйстися, д^ся, дбшся, м. 1) По-

прясть нѣкоторое время. 2) Спрясться.
Прокидається, а ті мички попрялись, по
сукались. Рудч. Ск. Ц. 44.
Попрйтати, таю, еш, гл. Прибрать.
Мнж. 57.
П опрйтниця, ці, ж. Хорошая хозяйка,
прибиралыцица. До хати попрятницю, до
поля робітницю, до комори ключницю. Гол.
IV. 332. А сестриця-попрятниця. Мнж. 57.
Попрйтно, нар. Чисто, опрятно. Вх.
Зн. 53.
Попрйтувати, тую, еш, гл. Прибирать.
Взялись попрятувати. Св. Л. 280.
Пбпряхи, рях, ж. мн. Дневныя собранія дѣвушекъ въ досвітчаній хатѣ, безъ
участія парней, для пряденія и другихъ
работъ; бываютъ послѣ 1 октября. Мил.
61. Приходь до мене на попряхи. КС. 1883.
XII. 698. Після Миколи не виходила ні
на досвітки, ні до кою на попряхи. Мир.
Пов. І. 137.
Попсув&ння, ня, с. Порча.
Попсув&ти, псуй, бш, гл. Испортить.
Там добре, де нас нема, а куди ми поткне
мось, так і попсуємо. Ном. № 2052. За
паски мої найкращі попсували.
Попсуватися, псуюся, бшея, гл. Испор
титься.
Попувбння, ня, с. Священствованіе,
бытіе поиомъ. . Сів на попування в СолодькаХ. Св. Л-* 290.
Попув&ти, п^ю, єш, гл. Священство
вать, быть попомъ. При тій церковці попує.
К. МВ. X. 2.
П онадити, джу, диш, гл. Погнать.
А кум їх так тпудив, що тільки куряву
підняли.
П опуж н^ти, жнО, нбш, гл. Иугнуть.
Як уже пужнули драпіжників, вона поруч
з батьком на диво билась з ворогами. Стор.
МПр. 28.
Поникати, каю, еш, гл. 1) Постучать.
2) Лопнуть (во множествѣ). Пошукають
шибки у зімі. Каменец, у.
П оцокатися, каємося, етеся, гл. Лоп
нуть (во множествѣ). Варити, покіль яч
мінь попукает ься.
Попук&ч, чб, м. Удодъ (птица). Угор.
Пбпуск, ку, м. Послабленіе, попущеніе—попускати. Дозволять, потворствовать
По що ж тгі їм сей попуск попускаєш'
К. ХП. 79.
Попуск&ти, кбю, еш, сов. в. попусти
ти, щ0, стиш, гл. 1) Распускать, ра
спустить. Стьонжки до кірок попустить
Г. Барв. 65. Трохи не попустив і сліз.

Попускатися—Порадіти.
Котл. Ен. II. 2 3 . ' 2 ) Опускать, опустить.
Попустив свої орлові. крила від смутку.
О. 1861. V I, Кул. 2 9 . Побіг із села вовку
лакою, попустивши хвоста. Г. Барв. 451.
Ніс під сббе попустити. Смѣшаться, усты
диться. Мнж. 171. 3) Запускать, запустить.
А він угору як попустить гилку ( = м ’яч).
Радом, у. 4) Ослаблять, ослабить. Попусти
вірьовку. 5) Допускать, допустить; отдать
во власть, въ жертву кому. Не попущу
тебе, мила, иншому достатись. Мет. 70.
Спасибі, каже, Богу, що не попущено душі
християнської лютому звіру. Рудч. Ск. 1. 4.
6) Упускать, упустить, уступать, уступить.
Чужою не бери, а свою не попусти. Чуб. I.
2 39 . Я йому сього не попущу. Л ему этого
не уступлю, не прощу.— місця, поля. Усту
пать, уступить мѣсто, дать ыѣсто. Тоді
ляхи, дуки-срібляники добре дбали, дальше
ік порогу посували, козаку-нетязі більше
місця на покуті попускали. ЗОЮР. І. 205.
Більше йому поля гуляти попускали. Макс.
(1 8 4 9 ), 86. 7)— себе. Допускать, допустить
себя до чего безнравстпеннаго плохого,
распускать, распустить себя. Як же то
мені самій тяжко на його дивитись, що
він себе так попустив. Г. Барв. 285. 1 не
попустило ж себе як небудь: нігде слова
про його негожого не чути Г. Барв. 14.
8 )—попуск, попуст. См. Попуск, б) Попу
скати. 1) Пустить (многихъ). Коні у чисте
поле попускав. Мнж 41. Коней пустопаш
попускали. АД. І. 118. 2) Уронить (во
множествѣ). Що було в руках,— усе попу
скала. Летіла сорока з висока, попускала
пір'я додолу. Мет. 301.
Попускатися, еА ю ся, ешся, сов. в
попустйтися, щ^ся, стишся, гл. Допу
скать, допустить себя до чего. Як свиня
вкусить, або жінка попоб'є, то на страш
ний суд не встанеш, щоб ти не попускався.
Г. Барв. 322.
Дбпуст, ту, м. 1)=П опуск. Господь
бо всякий попуст попуская. К. ПС. 46.
2 ) Облегченіѳ. Ані смерти, ані попусту.
Ном. № 8220. 3) Одинъ изъ кондевъ ве
ревки въ рыболовныхъ снарядахъ перемет
и кориак. Вас. 188, 189.
Попустйти, ся. См. Попускати, ся.
Попустбшити, шу, шиш, гл. Опусто
шить. Вернулись, попустошивши ввесь край,
руїною зробивши тихий рай. К. ПС. 13.
ДопустувАти, т^го, еш, гл. Пошалить.
Яу, попустували трохи —і годі!
Попитати, таю, еш, гл. Спутать (ло
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шадей). Попутали коників у долині. АД.
I. 269.
Попутник, ка, м. Раст. РІапіа^о т а Іот Б. ЗЮЗО. I. 131.
Попухнути, немо, нѳтѳ, гл. Опухнуть.
Попухли ноги. Він зовсім хворий, в його
волосся попухло,— насмѣшка надъ здоровымъ, жалующимся на болѣзнь.
ПопхАтися, хАюся, ешся, гл. Попле
стись, потащиться; полѣзть. Еней по бе
регу попхався. Котл. Ен. I. 15. Отара ж
попаски попхалась навманя. Греб. 381.
Попхався в прийми, то лиха прийме.
Ком. Пр. 661.
Попхбнькати, каю, еш, гл.=Попхи~
кати. Нехай троха попхенькае, — буде
лучне спати. ЕЗ. V. 123.
Попхйкати, каю, еш, и . О ребенкѣ:
тихо поплакать, всхлипывая, хныча. По
пхикало маленьке трохи та й замовкло.
Харьк.
Попхнути, н^, нбш, гл. Толкнуть.
Яіінка його попхнула. Терпи! за долею, куди
попхне, хились, як хилиться од вітру гілка.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 112).
Поп’ястйся, пн^ся, пнбшея, гл. По
виться, полѣзть. Гарбуз на тин поп'явся.
Славяносерб. у Черв'як... поп'явся. Мир.
ХРВ. 48. Шлях... гадюкою поп'явся вгору.
Мир. Пов. II. 49. На мов стесаній борідці
де-где поп'ялось тонко, як павутиння, во
лоссячко. Мир. ХРВ. 4.
ПорА, рй, ж. 1) Время, пора. Як
прийшла до його тая пора, шо вже йому
треба бігти, то він так стогне. Грин. II.
137. У робочу пору. Стор. МПр.# 67
2) Возрастъ. Дівчина на порі, у порі. ДѢвушка - невѣста. Росла, росла дівчинонька
та й у порі стала. Зміев. у. 3) На таких
порах бути. Быть беременной. Хиба ти
вже забув, що покинув мене на таких по
рах? Чуб. II. 19. 4) Без пори. Преждевре
менно. Пив дуже горілку, та так без пори
і вмер. Канев. у. 5) Употр. какъ нарѣчіе:
пора. Та годі седіти, да пора летіти.
Мет. 257.
ПорАда, ди, ж. Совѣтъ; помощь. Піду
та сяду в зеленому саду, чи не прийде
гцасливая доля та до мене на пораду.
Мет. 366. Час приходить умірйти, нікому
поради дати. Макс. (1849). 78. Ум. ПорАдоньна, порАдочка. Я до вас на порадоньку
йду. Мил. 184.
ПорАдити, ся. См. Поражати, ся.
Порадіти, дію, еш, гл. Порадоваться.
Вийде ми.га,— порадіє. АД. І. 270.
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Порадливий— Порятувати.

Порбдливий, а, е. Дающій совѣтъ.
Ой ти мати та порадлива, на що ж ти
мене порадила, порадила та й не оже
нила. Нп.
Порбдний, а, ѳ Имѣюіцій совѣтъ, по
мощь. Старими людьми село парадне. АД.
I. 49.
Порадник, ка, м. Совѣтникъ. К. ЧР.
131. М ій батеньку, мій старесенький, мій
пораднику дорогесенький. Мил. 180. Не по
радник він, а щирий зрадник. Ум. Порадничок. М ій таточку, мій порадничку.
Мил. 184.
Дорадниця, ці, ж. Совѣтннда. Ой
мати, мати—порадниця в хат і. Мет. 260.
Сестриці ви, порадниці, порадьте ж ви
мене. Мет. 186. Ум. Пораднична. Моя ма
тінко, моя й порадничко. Мил. 197.
Порбдничок, чка, л* Ум. отъ по
радник.
Порадонька, пор&дочка, ки, ж. Ум.
отъ порада.
Порбдувати, дую, еш, гл. Порадовать.
Чого се так збентеживсь, нічим мабуть
порадувать? Стор.
Порадуватися, дуюся, ешся, гл. По
радоваться. Німці не порадуються нашому
безголов'ю. Стор.
Пораж&ти, ж&ю, еш, сов. в. пора
дити, джу, диш, гл. Совѣтовать, посовѣтовать; помочь. Моя матінко, моя пора
донько! та хто ж мене поражатиме, як
ви поражали? Мил. 204. Сеть у мене
отець-мати, та не хочуть поражати.
Грин. III. 199. Ой порадь мене, мати, як
мені на світі жити, як нелюбому годити.
Мет. 279. І порадив мене щиро, куди пря
мувати. К. Доси. 86. А чи ж не можна
тому шо порадити, щоб він (упирь) не
ходив? Грин. II. 100.
Поражатися, ж&юся, ешся, сов. в. по
радитися, джуся, дишся, гл. Совѣтоватьсл. посовѣтоваться. Аж тільки радяться,
поражаються три дуки еребраники на ка
бак ітти Мет. 378. З матінкою пора
жалася: порадь мене, моя мати, скільки
мені дружечок брати. Мил. 132. Кого ж
ми будем поражаться, кою ж ми будем
питаться? Мил. 189. Дак ото ми з ба
біт й порадились. ЗОЮР. І. 65.
Дорбза, зи, ж. Рана. Вона його заду
шила видно, бо не було на йому ніякої по•
рази• МВ. II. 189.
Порбзити, жу, зиш, гл. 1) Поранить.
Поражені руки, робити нічого не можна.

Черк. у. 2) Укусить. Софія ( — гадюка)
поразила худобу. Вх. Зн. 53.
Пор&эка, ки, ж. Иораженіе.
Пбрай, раю, л.= П орада, рада. Там
крутенько, тут хутенько, дав Бог всьому
порай: ад розорив, чорта стребив, смерть
із лиха хвора. КС. 1882. IV. 171.
Пор&лити, лю, лиш, гл. Вспахать ра
лом. Чуб. VII. 400.
Поранбньку, нар. Ранехонько. Ой у
неділю рано-пораненьку, ой то ранніми зо
рями. ЗОЮР. І. 24.
Поранйна, ни, ж. Уборка, приборка;
стряпня. НВолын. у.
Пор&нзти, ню, ниш, гл. Ранить, изра
нить. Св. Л. XX. 12. Ти мене поранит
дуже. Рудч. Ск. I. 53. Положив на місті
чоловіка зо три, а деяких поранив. Драг.
418.
Пор&нитися, нюся, нишея, гл. Слппгкомъ рано сдѣлать, поспѣшить. Поранився
прийти.
По ранка, ки, лк\=П оранина.
Порйнку, «ар.= У ран ці. Завтра по
ранку викопаєм ямку. Грин. III. 670.
Дорйнник, ку, м. Раст. Р1апІа§о Іапсеоіаіа Ь. О. 1861. І. 206.
Порання, ня, с.— Поранина. Скрізь
порання: печуть, варять, вимітають, ми
ють. Шевч. 151.
Ш рано, нар. Рановато. Квітки робле
ної було ще надівати не дає: порано гце
каже, небого, ще вигуляйся, підіймись на
кірх,— тоді й квітки. Г. Барв. 65. Порано
встала. Г. Барв. 73.
Порати, раю, еш, гл. 1) Обрабатывать
(землю), убирать (хлѣбъ). Порати город.
Кролев. у. Порали ярину. Г. Барв. 147
2) Ухаживать (за скотомъ). Пішов порагпи
скотину.
Пбратися, раюся, ешея, гл. 1) Зани
маться ио хозяйству, стряпать; возиться.
Приходить ото Охѵім до Грицькй у двір,
а той саме у дворі порається. Грин. II.
209. Деякі (молодиці) порались біля печі
і кабиць, а другі шили козакам сорочки.
Стор. МПр. 126 Василь порається з де
ревом. ІіВолын. у. 2)Одѣваться. Шух. 1.135.
Доратувйння, ня, с. Спасеніе, помощь.
П оратівник, ка, м. Спаситель; даюіцій помощь. ЕЗ. V. 60. Угоднику божищ
порагпівнику божий, поратуй мене! Шух.
1. 38. Ум. Поратівкичок. ЕЗ. V. 109.
Поратув&ти, т^ю, еш, гл. Спасти, по
мочь. Поратівнику божий, поратуй мене!
Шух. І. 38.

Поратунок— Поринути.
П о р а т у н о к , н к у , м. Спасеніе, помощь.
Лише цьсар до москалі: „Йди на порату•
нок!* • ЕЗ. У. 25. Аби вам Пречиста Діва
т ала до помочі, до поратунку у потре
бах ваших. ЕЗ. У. 107.
• П о р а х у б и т и с я , б л ю с я , б и ш с я , гл. По
считаться. Полт.
Дорахувати, х^ю , Ш , гл. 1) Посчи
тать. 2) Размыслить, обдумать. Наші по
рахували;, - порахували та й випустили їх.
ЗОЮР- І. 244. Там уже порахуємо, що
треба робити. Чуб. II. 21. Скажи ж їй,
щоб ішла вона до мене на пораду, про ве
сілля порахувати. Чуб. II. 614.
Порахуватися, х^ю ся, ешся, гл. По
считаться.
Порахунок, н ку, м. Разсчеть Вх. Лем.
454.
ПорАчити, чу, чиш, гл. Въ пѣснѣ:
ущипнуть (о ракѣ). Трохи мене рак не по
в ч и в . МУЕ. І. 157.
ПорачкувАти, к^го, еш, гл. Полѣзть
на четверенькахъ. Присів у борозну й тихо,
як той злодій, порачкував. Мир. ХРВ. 60.
ПорАяти, рйю, еш, гл. Посовѣтовать.
ПорвАти, рв^, рвбш, гл. 1) Порвать,
перервать; изорвать. Іще шуби не зцрсила,
коралів не порвала. Мет. 58. ПЬрве нове
вино бурдюки, вв. Л. 37. 2) Покусать, уку
сить. Щоб свині не порвали вас. Єв. Мт.
VII. 6. Підеш по селу, так собаки порвуть.
Мил. 205. 3 |—ноги= Натрудити 1? А я
молодая всю нічку не спала, всю нічку не
спала, ніженьки порвала, таки свою неньку
на лавці застала. Грин. III. 395. 4) См.
Поривати.
ПорвАтися, рв^ся, рвбшся, гл. 1) Ра
зорваться, изорваться, перерваться. 2) Пре
рваться. Порвались разом усі розмови. К.
ХП. 25. Розмова на тому і порвалася.
Мир. Пов. II. 82. 3) См. Пориватися.
Порббрина, н и , ж. Реберная часть.
Чуб. VII. 443. Маркев. 158.
ПорѳготАти, ч^, чѳш, гл. Похохотать.
ПореготАтися, ч^ся, чешся, гл.=Пореготати. Пореготався (з баби) і поїхав
собі. Грин. II. 231.
Пбрекло, ла, с. Прозвище, прозпаніе.
Штх. І. 29.
Поремствувати, вую, еш, гл. Пороп
тать, быть въ претензій. Найпаче просю,
не поремствуйте на мене, гцо є приказки
два рази надруковані. Ном. Од. Вид. VI.
П о р б м с т в у в а т я с я , в у ю с я , е ш с я , гл.—
П о р е м с т в у в а т и . На неї ніхто було не поремствуеться. Сим. 200.
0
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ЛорѳнчАта, чАт, с. Перила. Лохв. у.
Левиц. Пов. 328.
Порбпатися, паюся, ешся, гл. Потреб
каться.
ПоржАвіти, вію, еш, гл. Заржавѣть
Таке ж бридке (болото), таке мерзене, по
ржавіло, від жабуру зелене. Греб. 369.
Пбрзний, а, е. Скоромный. Гн. І. 186
Ез. У. 209.
Пбрвнитися, НЮСЯ, НИШ СЯ, ІЛ. Скоро*
миться. МУЕ. III. 47.
ПоривАти, в&ю, еш, сов. в. порвАти,
рв^, рвбш, гл. 1) Схватывать, схватить.
Як порве мене за руку! НВолын. у. Я по
рвав його за груди. НВолын. у. 2) Влечь,
увлекать, увлечь. Плинут рибки, плинут,
близше пришивают, мого синка жучка далій поривают. Гол. III. 500. Туди мою
пориває рано й вечір душу. Мет. 6. 3) По
ривати бчі. а) Стремиться заглянуть. Разпо-раз у сій розмові поривав наш кобзарь
очі за ту межу, що відмежовує імперію
од народів свободних. К. ХП. 21. б) Смотрѣть съ завистью. На чужий коровай очёй
не поривай. Мнж. 166. 4) Поривати руку.
Простирать руку, стараться схватить. А на
мою долю нехай не пориває руки. Г. Бзрр.
542.
ПоривАтися, вАюся, єшся, сов. в. порвАтися, рв^ся, рвешся, гл. Порываться,
рваться; бросаться, броситься. Скільки раз
я поривався до вас. Г. Барв. 280. Ще гірш
мене зневажає, а делг й бити вже порва
лась. МВ. 1. 29. Ой порвався козак Нечай
до тугого лука. АД. II. 79. „Змилуйсь,
свате, я в цій зроду лазні не купавсяҐ
Скорчивсь, зморщивсь,— шубовсть в воду
та й назад порвався. Г-Арт. (О. 1861.
III. 100).
Порйзькати, каю, еш, іл. Неглубоко
вскопать, изрыть. От і не гарюкай до них,
коли так поризькали, шо хоч зараз заходься
та й другий раз копай після них. Брацл. у.
Порйкожа, жі, ж. Болѣзнь, когда на
ногахъ трескается кожа.
ПоримарювАти, рюю, еш, гл. Позани
маться шорничестпомъ.
ПоринАти, нАю, еш, гл. Нырять. Мнж.
141. На ставі пишно лебідь плив, а гуси
сірії край його поринали. Греб. 362. Любо
місяцю з зорями в воду поринати. К.
ДосВ. 90.
П орйяути, ну, нѳш, гл. Хлынуть.
Спершу я сміявсь, а потім поринули сльози.
К. Досв. 86.
Поринати, н^, нбш, г/.= Ш р н у т и .
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Иорипати—Порічанин.

Та и замовкла русалочка, в Дніпро порипула. Шевч. 359.
Порйпати, паю, еш, гл. Поскрипіть.
Порйпатися, паюся, ешся, іл. Похо
дить то входя, то выходя и скрипя дверью.
Порипіти, плю, пйш, гл. Поскрипѣть.
Порйскати, каю, еш, гл.=П оризьвати. Порыскала як стня, та й плати гй.
НВолын. у. Треба порискати там ще, чи
нема картоплі. НВолын. у.
Порисувйти, сую, еш, гл. 1) Начер
тить (во множестві).
Дорисуватися, с^юся, ешся, гл. По
крыться трещинами. Дошках порисувалася.
Лубен, у. (Леонтовичъ).
Порйти, рйю, еш, гл. Изрыть. Увесь
город мені ваші свині порили.' Богод. у.
Порйтися, рйюся, ешся, гл. Порыться
Порихтувати, т^ю, еш, гя. Снарядить,
приготовить. Ти порихтуй воза, а я піду
за волами. Черк. у. Велів гармати порих
тувати, на Вирвин город стріли пускати.
Мет. 335.
Порйш,
лі.* Раст. ѴегЪепа оіТісіпаїіз. Вх. Пч. II. 37.
Пбріб, робу м. Утокъ. Желех. Гол.
Од. 37,, 40.
Порібля, л і, з/?.=Порѳбрина. Хотин, у.
Порібре, ря, с.= П оріб л я. МУЕ. І. 106.
Порібрина, ни, ж .= П орѳбрина. Ко
зел. у. Черк. у.
Поріб’я, б’я, с.=П оребрина. Черк. у.
, П орівняти, нйю, еш, гл. 4) Сравнять.
Порівняй, Боже, і гори, і долини. Мет.
315. 2) Уравнять. К. ЧР. 354. Всіх нас
сира земля порівняє. Мир. Иов. II. 42.
3) Сравнить.
П орівнйтися, нйюся, ешся, гл. Порав
няться. А він, порівнявшись із нами, та й
каже: „ЗдоровіҐ. ЗОЮР. І. 253.
Пбрівці, нар. Врозь, поодиночкѣ. Ягоди
на калині, на бузині кетягами, а на тер
нові порівці. НВолын. у.
Поріг, рогу, м. 1) Порогъ. Стоїть
дівка на порозі да з козака сміється. Мет. 89.
У порбгах стояти. Стоять у порога. КС.
1883. II. 383. Мнж. 66. П юупь у кума
мед-вино, а ми в порогах стоїмо. Грин. II.
302. 2) Порогъ на рѣкѣ. Як та воля, що
минулась, Дніпр широкий—море, степ і
степ, — ревуть пороги і могили - гори.
.Шевч. 4. 3) Нижняя часть живота (у ро
дильницы?) Дитина стала у порогах та й
стоїть (у породіллі). Волч,. у. Ум., Порі*женько. Грин. III. 525. Поріжок, поріжечок.
П оріддя, дя, с. Родъ, порода, поколі-

ніе. Чу у їх поріддя таке, що вони ва об
паково нездужають. Лебед. у.
Порідішати, шаю, еш, гл.=Порід.
шати.
Поріднйти, ню, нйш, гл. Породнит^
сдѣлать роднымъ. Поріднила нас недоля.
Поріднйтися, нюся, нйшся, гл. По
родниться. Не судив Господь нам порідни
тись. МВ. 11. 140.
П орідня, ні, ж .—Поріддя. З нашої
порідні не було такого. Черк. у.
Порідшати, шаю, еш, гл. Сділаться
рѣже, порѣдѣть. Порідшав, дуже порідшаь
ліс. Богод. у.
Поріж, ж і, ж. Крупноячейная сіть
изъ толстыхъ нитокъ, покрывающая густую
рыболовную сѣть. Харьк. г. Вас. 188.
Поріжѳнько, ка, м. Ум. отъ роріг.
Поріжок, ж ка, м. 1) Ум. отъ поріг.
2) Перекладина, поперечная перегородка
въ лодкѣ. Черк. у.
Порізати, ж у, жеш, т. 1) Порізать,
обрѣзать. 2) Перерѣзать (многихъ). Н а
йшли пуд мостом дітей порізаних. Чуб.
II. 475.,
Порізатися, ж уся, жѳшся, гл. Обрі
заться.
Порізник, ка, м. Раст.—Пораннмк. О.
1861. I. 206.
Порізникувйти, к^ю , еш, гл. Побыть
мясникомъ нѣкоторое время.
Порівнйти, ню, нйш, гл. Раздѣлйть,
разрознить. Ото ж порізнили мене з бра
том, то ми й живемо собі кожен особше.
Новомоск. у. Неситії ксьондзи, магнати,
нас порізнили, розвели. ПІевч. (1883). 458.
Неволя порізнила дітей одних батьків.
Мир. ХРВ. 356.
П орізнйтися, нюся, нйшся, гл. Раз
делиться; разойтись. ЗОЮР. І. 259. Вони
порізнились собі й стало три двори, а перш
був один великий. Новомоск. у. М и з чо
ловіком чотирнадцять год жили, а тепер
прийшлося,— порізнилися. Луб. у.
Порізно, нар Отдѣльно, врозь. НВо
лын. у. Планети не гуртом бігають, а
вростич, жадна собі порізно. Ком. І. 25.
Порікйти, кйю, еш, гл. Укорять, обви
нять въ чемъ М ій писарь вірний мені чо
ловік, я не дозволю на його порікати
Кост. Ч. 99.
П орікувати, кую, еш, гл. Роптать,
МВ. II. 84.
Поріст, росту, м. Ростокь.
Порічйнин, на, м. Прирѣчный житель.
Сумск. у.

Порічка— Порозбріхувати.
П орічки, чок , ж. мн. Красная смо„одияа, КЬиз гиЬгит Ь.
Д ор іч к ів к а, ки, м. Наливка, настойка
йа красной смородинЬ.
П орічковий, а, ѳ.
Принадлежащій
красной смородинѣ, свойственный, относяддійся къ вей.
Поріччя, чя, е. ІІрирѣчная мѣстность.
Сумск. у.
Доркинйці. См. Портяниці.
Порклйдя, ці, ж. = Порплиця 1.
Шух. I. 140.
Дорн^ти, н^, нбш, гл. 1)= П ір н у ти .
Я на дно парну г сіти порву. Лукаш. 95.
2) Пырнуть, кольнуть. Він йою як порне
списом. ЗОЮР. I. 285.
Порнйла, ли, ж. Трава, растущая на
погірник’ѣ. Шух. I. 215.
Доробити, блю, биш, іл. 1) Сдѣлать
(во множествѣ). Понакладали юри скель,
ніби так сам Господь їх поробив. Стор.
МПр. Об. Поробили собі маленькі списи.
ЗОЮР. І. 285. 2) Причинить болѣзнь злой
волей или какимъ-либо чародѣйскимъ
дѣйствіемъ. Мил. 34.
Поробйтися, блюся, бишся, гл. 1) По
работать. 2) Сдѣлаться (во множеетвѣ).
З тієї пари г поробляться легесенькі водяні
пузирьки. Ком. II. 22.
Пороблйти, лйю, еш, гл. Подѣлывать.
А що поробляєте, куме? Черк. у.
Доробок, бка, м.— Уток. НВолып. у.
МУЕ. III. 15. ЕЗ. У. 223.
ПоровиЙ, &, 6. Своевременный Порові
діти *Не Аперова дитина— ще б через мі
сяць їй треба бути: хпю-й-зна, чи й жи
тиме. Черниг. г.
Порода, ди, ж. 1) Родъ, поколѣніе,
фамилія. Сс чоловік хорошої породи. їх уся
порода хороша. Нѣжин у. 2) Разрѣшеніе
отъ бремени. Угор. В три дні по породі
на панське єй гнали. Гол. II. 099.
Породйти, дж^, диш, гл. Родить. По
родила та г}дівонъка хорошого сина. Нп
Дородйтися, димося, дитеся, ІЛ. Ро
диться. А вони ж гз чого поплодились? I
вони ж із мужиків ггородились. ЗОЮР. I.
102.
Породичатися, ч&юся, ешся, гл. Всту
пить въ родство. Та ми ж породичалися:
мій брат узяв гг сестру. Харьк. у.
Породілля, породіля, лі, ж. Родиль
ница. Мил. 21. ХС. VII. 432. Несе пода
рунок породіллі. Нѣжин. у.
Порождённиця, ці, ж. Родительница.
Не єсть ти мені наймичка або челядниця,
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а єсть ти мені матінка - порожденниця.
Чуб. У. 847.
Порожибм, нар. Порожнемъ. Пороокжм
їхати. Зміев. у.
Порожийк, ка, м. Мѣсто около две
рей, гдѣ обыкновенно ставятъ метлу. Вх.
Зн. 53.
Порбжній, я, в. 1) Пустой, порожній.
Порожня торба. 2) Пустой, напрасный,
тщетный. Порооюня надія твоя. Волч. у.
3) Порожня. Не беременная. Порожня го
дує (дитипу) два годи. Мил. 30.
Порожнюв&ти, нюю, еш, гл. Пусто
вать. Хата цілуг зіму порожнює.
П ор ож н й , н і, ж. Пустота, пустое мѣс»
то; мѣсто, незасѣяпное и непокрытое тра
вой. Коли б у хлібові або на сіножаті, а
то у порожні піймав та й штраф. НВолын. у. В порожні. Съ пустыми руками,
безъ груза, порожнемъ. Да просили прозьбою, прозьбою, щоб ми не довю гостили, не
в порожні поприїздили. Мет. 188.
Порбжнява, ви, ж. Пустота. І в серці
порожняву почуєш. К. ПС. 50.
Порожнй к, кй, м. 1) Извозчикъ съ
пустымъ возомъ. Як що є порожняки, то
може й довезуть. Иолт. г. Порожнякбм. По
рожнемъ, безъ клади. Ном. Л? 7132. По
рожняком їде. Драг. 115. 2) Сортъ горшка.
Вас. 181.
Дорозбивйти, вйю, еш, іл. То-же, что и
розбйти, по во множествѣ. Двері порозби
вав. Мнж. 34. Порозбивали з горілкою бочки.
ЗОЮР. І. 245. В ін би й губи й зуби усім
порозбивав. ЗОЮР. І. 95.
Порозбиватися, вбемося, етѳся, и ,
То-же, что и розбитися, но во множествѣ.
Порозбігатися, гйемося, етеся, і л . Разбѣжаться (о многихъ). Порозбігались ік нечистій матері ляхи. К. ЧР. 114.
Порозбірйти, рйю, еш, гл. То-же, что в
розібрати, но во множествѣ.
Порозбблюватися, люемося, етеся, іл.
Разболѣться (во множествѣ).
Порозборбнювати, нюю, еш, гл. Раз
вести многихъ дерущихся.
Порозббрсувати, сую, еш, гл. Распу
тать (во множествѣ).
Порозбризкувати, кую, еш, гл. Раз
брызгать (во множествѣ).
Порозбрйвкуватися, куємося, етеся,
гл. Разбрызгаться (во мпожествѣ).
Поровбріхувати, хую, еш, гл. Разбол
тать, разсказать всѣмъ (во множествѣ).
Оті твої подруги такі, шо ти їм нічого
не кажи, бо зараз порозбріхують. Харьк. у.
0
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Порозбрі х уватися— Пороз грібати.

Порозбріхуватися, хуемося, етеся,
іл. То-же, что и розбрехатися, но во множествѣ.
Порозбувйти, вйю, еш, гл. Разуть
(многихъ).
Порозбувйтися, вйемося, етѳся, гл. Ра
зуться (о многихъ). Тут не глибоко* пороз
зуваємось та й перебредемо.
Поровбужйти, жйю, еш, гл. Разбудить
(многихъ). Ой устала мила, як не лежала,
у сю челядоньку гшрозбужала. Мет. 242.
Порозбужувати, жую, еш, іл.=П орозбужати.
Порозбуркувати, куш, еш, гл. Разбу
дить, разогнать сонъ (многимъ).
Порозважати, жйю, еш, гл. То-же,
что и розважити, но во множествѣ.
Порозважатися, жйемося, етеся, гл
То-же, чта и розважитися, но во множествѣ.
Уже не так журяться за батьком, пороз
важалися трохи.
Порозважувати, жую, еш, гл. Развѣсить (на вѣсахъ, во множествѣ).
Порозвалювати, дюю, еш, гл. Разва
лить (во множествѣ). Де були цілі, де по
розвалювані землянки. Драг. 425.
Порозвалюватися, люемося, етеся,
гл. Развалиться (во множествѣ). Сказано
без хазяїна: усе в дворі порозвалювалося.
Харьк. у.
Порозварювати, рюю, еш, гл. Развари'іь (во множествѣ).
Порозварюватися, рюемося, етеся,
гл. Развариться (во множествѣ).
Порозвербжувати, жую, еш, гл. Раз
вередить (во множествѣ).
Порозвертати, тйю, еш, гл. То-же,
что и розвернути, но во множествѣ.
Пороз весе л Ати, лйю, еш, гл. Развесе
лить (многихъ).
Лороввѳсѳлйтися, лйемося, етеся,
чл. Развеселиться (о многихъ). Бач, як
наші старі порозвсселялися.
Порозвивати, вйю, еш, гл. То-же,
что и розвити, но во множествѣ. Порозви
вала вона, гцо було в рушники позавиване.
Константиногр. у.
Порозвиватися, вйемося, етеся, гл.
То-же, что и розвитися, но во множествѣ.
Верби вже порозвивалися. Харьк.
Порозвідувати, дую, еш, гл. То-же,
что н розвідати, но во множествѣ.
Порозвінчувати, чую, еш, гл. Развѣнчать (многихъ).
Порозвірчувати, чую, еш, гл. Разво
ротить, размотать (во множествѣ).

Порозвішувати, шую, еш, гл. Развѣсить (во множествѣ). Драг. 288. Порозві
шували їху щоб висохли. Грин. І. 31. Роз
мальовані лихтарі скрізь порозвішувані ги>
деревах. Стор. МПр. 80.
Дороввбдити, джу, диш, іл. То-же,
что и розвести, но во множествѣ.
Порозвбдитися, димося, дитеся, гл.
То-же, что и розвестися, но во множествѣ.
Порозвбзити, ж у, виш, гл. Развезти
(во множествѣ).
Порозволікйти, кйю, еш, гл. Раста
щить (во множествѣ).
Порозволікйтися, кйемося, етеся, гл.
Разбрестись. Порозволікались люде. Черк. у.
Порозворушувати, шую, еш, гл. То
же, что и розворушити, но во ыножествѣ.
Порозвбрювати, рюю, еш, гл. То-же,
что и розвбрити, но о многихъ телѣгахъ.
Поровв’йзувати, эую, еш, гл. То-же,
что и розв'язати, но во множествѣ.
Порозв'язуватися, зуемося, етеся, гл.
То-же, что и розв’язйтйся, но О МНОГИХЪ.
Доро8гйдувати, дую, еш, гл. То-же,
что и розгадати, но во множествѣ.
Порозганйти, нйю, еш, гл. Разогнать
(многихъ). У пеклі товкся і порозганяв звід
ти усіх чортів. Стор. МПр. 40.
Порозгвйнчувати, чую, еш, гл. Раз
винтить (во множествѣ).
Порозгвинчуватися, чуємося, етеся,
гл. Развинтиться (во множествѣ).
Порозгівлйтися, лйемося, етеся, гл.
Разговѣться (о многйхъ).
Порозглйжувати, жую, еш, 'гл. Раз
гладить (во множествѣ).
Порозглядйти, дйю, еш, гл. Разсмотр ѣ т ь ( м н о г и х ъ ) . Я їх усіх порозглядав добре.
Порозгбйдувати, дую, еш, гл. Раска
чать (во множествѣ).
Порозголбшувати, шую, еш, гл. Раз
гласить (во множествѣ).
Порозгорбжувати, жую, еш, гл. Раз
городить (во множествѣ).
Лорозгортйти, тйю, еш, гл. То-же,
что и розгорнути, но во множествѣ.
Порозгбрювати, рюю, еш, гл. Добыть
съ трудомъ, съ горемъ (во множествѣ).
Поровгорйтися, рйемося, етеся, гл.
Разгорѣться (во множествѣ). Порозгорялися
дрова в обох грубах. Харьк.
Поро8гри8йтя, зйю, еш, гл. Разгрызть
(во множествѣ).
Поро8грібйтн, бйю, еш, тл. Разгресть
(во множествѣ). Кури порозгрібали грядочки.
'Харьк. у.

Иорозгружувати— Порозливатися.
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Пороздрбчуватися, чуємося, етеся,
гл. Придти въ раздраженіе (о м н о г и х ъ ) .
ЧТО я розгрузйти, но во мяожествѣ.
Пороздрйпувати, пую, еш, гл. РазцаПорозгублювати, люю, еш, гл. Расте
рять (во множествѣ). Поки донесеш, то рапать (во множествѣ).
Поро8дУшувати, шуто, еш, гл. Разда
все порозгублюєш. Богодух. у.
вить
(во множестпѣ).
Порозгулюватися, люемося, етѳся,
Пороздягйти,
г&ю, еш, гл. Раздѣть
1А. То-же, что и розгулятися, но о мно
гихъ. Саме порозгулювалися добре, аж тут (многихъ).
Поровдягйтися, гйемося, етеся, гл.
кажумъ: пора росходитисъ.
Раздѣться
(о многихъ). Пороздягалися, да
Дороздавйти, даю, бш, гл. Раздать
(во множествѣ). Як померли сини, так вони вай г)сг топтатись (ѵ потоці) та шукати.
Драг. 192.
всю одежу їхню пороздавали за царство
Порозжакбвувати, вую, еш, іл. То-же,
душі. Харьк. у.
что
и розжакувати, но во множествѣ.
Дороздйвлювати, люю, еш, гл Разда
Порозживйтися, вйемося, етеся, гл
вить (во Мііожествѣ).
Пороздйвлюватися, люемося, етеся, То-же, что и розжитися, но во множествѣ.
Порозжбвувати, вую, еш, гл. Разже
м. Раздавиться (во ыножествѣ).
вать
(во множествѣ).
Поровдарбвувати, вую, еш, гл. Разда
Пороззувйти,
вйю, еш, гл.=Доровбу
рить (во множествѣ). Пороздаровує нам,
дядьковим, або от Кібченятам. Сим. 227. вати.
Дороззувйтися, вйемося, етеся, гд.=
Дороздвбюватися, двбюемося, етеся,
Дорозбувйтися.
Давай пороззуваємося,
гг. То-же, что и роздвоїтися, но во мношвидче
дійдемо.
Кіев.
у.
жествѣ.
Пороззявлйти, лйемо, етѳ, гл. Рази
Дороздзявлйти, лйемо, ете, гл.=Понуть
(о многихъ) Пороззявляли роти та й
роззявляти.
дивлються.
Харьк.
Дорозд8йплювати, люемо, ете, гл. То
Дорозі ходи тися, димося, дитеоя, гл.
же, что и роздзяпити, но во множествѣ.
Разойтись
(во множествѣ).
Пороздирати, рйю, еш, гл. 1) Разо
ПорозТ'дйти,
дйю, еш, гл. Разъѣсть
рвать, разодрать (во миожествѣ). Порозди
(во
множествѣ).
Це якесь мило погане:
рали собі пуза Мнж. 4. 2) Растерзать
ілянгме, як руки пороз'їдало. Кіев. у.
(многихъ).
Дороз’їдйтися, дйемося, етѳся, гл. То
Пороздиратися, рйемося, етеся, гл.
же,
что и роз'їстися, НО О МНОГИХЪ.
Разорваться, разодраться (о многихъ).
Дороз’їздйтися, димося, дитбся, гл.
Порозділйти, лйю, еш, гл. Раздѣлить
Разъѣхаться.
Пороз'їздились ми нарізно на
(во множествѣ).
досвітки.
Драг.
417.
Дорозділйтися, лйсмося, етеся, гл.
Пороз’ївжйтися, жйемося, етеся, гЛ .=
Раздѣлнтъся (во множествѣ).
Пороз’їздитися.
Доровдл^бувати, бую, еш, гл. То-же,
Дорозлйзитися, зимося, зитеся, гл.
что и роздлубати, но во множествѣ.
Пороздмухувати, хую, еш, гл. Раздуть Разлізться (о многихъ). Отак же, не на
крила раки, а вони й порозлазилися по всій
(во множествѣ).
хаті.
Васильк. у.
Дороздббрюватися, рюемося, етеся,
Порозлймувати, мую, еш, гл. Разло
гл. Раздобриться (о многихъ).
мить
(во множествѣ). Хоч би вже по ці
Дороздобувйти, вйю, еш, гл. Раздобыть
лому
псріжку
дітям дала, а то по поло
(во множествѣ).
Дороздбвбувати, бую, еш, гл. Раздол винці порозламувала. Славяносерб. у.
Порозледйчуватися, чуємося, етеся,
бить (во мпожествѣ).
Дороздрйжнювати, нюю, еш, гл. Раз гл. То-же, что и розледачіти, но о многихъ.
дразнить ( м н о г и х ъ ) .
Дорозливйти, вйю, еш, гл. Разлить
Пораздратбвувати, вую, еш, гл. Р аз (во множест&ѣ). (Вода) скрізь по долівці
дражить ( м н о г и х ъ ) .
порозливана. О. 1862. ДІЇ. 32. К великодню
Дороздрбблювати, люю, еш, гл. Раз водами порозлива. Мил. 208.
мельчить (во множествѣ).
Дорозливйтися, вйемося, етеся, гл.
Дороздрбчувати, чую, еш, гд. Раз Разлиться (во множествѣ). Тічки широко
дразнить, раздражить ( м н о г и х ъ ) .
порозливалися. Харьк. у.
ДороэгрУ ж увати, жую, еш, гл. То-же,

Порозлигувати—Порозростатися.
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Пороз л игу вати, гую, еш, гл. То-же,
■что и розлиг&ти, но во множествѣ.
Порозлінбвуватися, вуемося, етѳся,
гл. Разлѣниться (о многихъ).
Порозліплювати, люю, еш, гл. Разлѣпить слипшееся (во множествѣ).
Порозліплюватися, люемос'я, етѳся,
гл. Разлѣпиться (во множествѣ). Хто ж
то так вареники ліпив, що вже й пороз
ліплювались? Харьк.
Порозлітатися, т&емося, етѳся, іл.
Разлетѣтьея (о многихъ). (Кури) порозлі
тались. Мнж. 2.
Порозліплювати, люю, еш, гл. То-же,
что и розлупити, но во мвожествѣ.
Порозлютбвувати, вую, еш, гл. То же,
что и розлютувати, но во множествѣ.
Порозлютбвуватися, вуемося, етеся,іл.
То-же, что и розлютуватися, но во множествѣ.
Порозлягатися, г&емося, етѳся, гл.
Разлечься (о многихъ). Порозлягались лю
бісінько на голих лавках, підмостивши під
голови свої тжг/шки. Г. Барв. 304.
Порозм&зувати, зую, еш, гл. Разма
зать (во множествѣ).
Порозмазуватися, зуюся, ешся, гл.
Размазаться.
Порозмальовувати, вую, еш, гл. Рас
писать красками (во множествѣ).
Порозмант&чувати, чую, еш, гл. Рас
тратить, промотать (во множествѣ).
Порозмѳжбвувати, вую, еш, гл. Р аз
межевать (во множествѣ).
Порозмерзатися, з&емося, етеся, гл.
1) Оттаять (во множествѣ). 2) Лопнуть
отъ мороза (во множествѣ). Не повносили
молока, а за ніч аж глечики порозмерза
лися,— такий мороз удрав. Харьк. у.
Дорозкётувати, тую, еш, гл. 1) Раз
бросать (во множествѣ). 2) Разорвать (во
миожествѣ).
Порозмивати, в&ю, еш, гл. Размыть
(во множествѣ).
Порозмин&ти, н&ю, еш, гл. Размять
(во множествѣ).
Порозмин&тися, Н&6М0СЯ, етеся, 1.1.
1) Размяться (во множествѣ). 2) Разой
тись или разъѣхаться, минуя другъ друга
(во множествѣ).
Порозміт&ти, т&ю, еш, гл. Размести
(во множествѣ).
Порозмішувати, шую, еш, гл. Размѣшать (во мвожествѣ).
Порозмлів&ти, в&емо, ете, гл. Сильно
развариться. Порозмлівали кістки в казані.
Сосниц. у.
9

Порозмнбжувати, жую, еш, гл. Раз
множить (во множествѣ).
Порозмножуватися, жуємося, етеся,
гл. Размножиться (во множествѣ).
Порозмовляти, лйю, еш, гл. Погово
рить.
Порозмок&ти, к&емо, ете, гл. Размок
нуть (во множеетвѣ).
Порозмбтувати, тую, еш. гл. Размо
тать (во множествѣ). Левиц. Пов. 240.
Лорозмбчувати, чую, еш, гл. Размо
чить (во множествѣ). Сухарі було пороз
мочуємо та й їмо. Черниг. у.
Порозмурбвувати, вую, еш, гл. Ра
зобрать каменныя стѣны (во множествѣ).
Порозм’як&ти, к&емо, етѳ, м. Размяк
нуть (во мвожествѣ).
Порознім&ти, м&ю, еш, гл. То-же,
что и розняти, но во множествѣ.
Порозносити, шу, си т , гл. То-же,
что и рознестй, но во множествѣ. Що не
ділі вам нарізно порозносити сорочки, кому
на село, кому на місто. Г. Барв. 504.
Порозбрювати, рюю, еш, іл. Распа
хать (во множествѣ).
Поровохбчувати, чую, еш, іл. То-же,
что и розохотити, но многихъ.
Порозохбчуватися, чуємося, етеся,
гл. То-же, что и розохотитися, но о мно
гихъ.
Порозр&ювати, р&юю, еш, гл. То-жеѵ
что и розраяти, но многихъ.
Порозрив&ти, в&ю, еш, гл. Разорвать
(во множествѣ). Нове вино порозриває* бгурдюки. Єв. Мр. 11. 22 Порозривають по
душки, порозсипають пір'я по хаті. Драг.
199.
Порозрив&тися, в&юся, ешся, гл. Ра
зорваться (о многихъ предметахъ, о мно
гихъ разрывахъ на одномъ предметѣ).
Порозрівнювати, нюю, еш, гл. Вырав
нять, сравнять (во множествѣ).
Порозрівнювати, нюю, еш, гл. То-же,
что и розрізнити, но во множествѣ.
Порозрізнюватися, нювмося, етеся,
гл. То-же, что и розрізнитися, но во множествѣ.
Порозрізнйтися. нйемося, етѳся, гл.=
Порозрізнюватися Поженились Ъсі три
(брати) і порозрізнялись: кожний став ха
зяїну вати особо. Драг. 344.
Порозрізувати, зую, еш, іл. Разрѣзать (во множествѣ).
Порозрост&тися, Т&ЄМОСЯ, етеся, 'гл.
Разростись (во множествѣ). Кущі порозро
сталися.

Порозрубувати- Порозцвітатися.
ПороврУбувати, б у ю ,

еш, гл. Разру

шить (во множествѣ).
Д ор овруй н бвувати , вую , еш, іл. Раз
рушить (во множествѣ).

П оровруйнбвуватися, вуемося, етеся,
гл. Разрушиться (во множествѣ). Будівлі
без догляду порозруйновувалися.
Доровсйджувати, джую, еш, гл. Разсадить (во множеств*).
Дорозсблюватися, люемося, етѳся, гл.
Разселитьея (о многихъ).
Порозсбрджувати, джую, еш, гл. Разсердить (многихъ).
Доро8о6рджуватися, джуемося, етѳся,
гл. Разсердиться (о многихъ).
Поровсялйти, лйю, еш, гл. Разослать
(многихъ). В сіх по хатах порозсилає.
Г. Барв. 341. Теперечки при замку нема
г тисячі кварцяних, усіх порозсилали. Стор.
МПр. 100.
Доровсипйти, пйю, еш, гл. Разсыпать
(во множеств*). Порозсипав гроші. Єв. І.
II. 15. Порозривають подушки, порозсипа
ють пір'я по хаті. Драг. 199.
Дорозсипйтися, пйюся, ешся, гл.
Разсыпаться (во множеств*).
Порозеихйтися, хйемося, етеся, гл.
Разсохнуться (во множеств*). Повнось діж
ки у погріб, а то порозсихаються.
Дороэсівйти, вйю, еш, гл. Разсѣять,
посѣять (во множеств*). Розсіяв оюито г
заходився волочити. Черниг.
Порозсідйтися, дйемося, етеся, гл. То
же, что н розоістися, но во множеств*.
Порозсідлувати, лую, еш, гл. Р а з о с 
лать (во множеств*).
Дорозсівйти, кйю, еш, гл. Разсѣчь (во
множеств*).
Порозсіювати, сіюю, еш, гл.—Пороз
сівати.
Порозсіюватися, сіюемося, етеся, гл.
Разсѣяться (во множеств*).
Пороэскйкуватися, куємося, етеся,
гл. То же, что и розскочитися, но во мно
жеств*.
Порозсмйкувати, кую, еш, гл. Раз
дергать (во множеств*).
Порозсмйкуватися, куємося, етеся,
и . Раздергаться (во множеств*).
Порозсмішувати, шую, еш, гл. Разсмѣшить (многихъ).

Порозспівуватися, вуемося, етеся, гл.
Распѣться (о многихъ).
Порозстйватися, таем бея, етбея, гл.
Разстаться (о многихъ).
Порозставлйти, лйю, еш, гл. Разста-
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вить (во множеств*). А отаман пішов за
ними да и порозставляв кругом Жаботина
козаків. ЗОЮР. I. 282.
ПорозставлйтисЯ; лйю ся, ешся, іл .=
П орозставляти. По всій хаті з горшками
та з мисками порозставлялася. А ну лиш
поприймай хоч трохи. Черниг.
Порозстановлйти, лйю, еш, М.^гПорозставляти.
Порозстблювати, люю, еш, гл. Разо
стлать (во множеств*).
Порозстблюватися, люемося, етеся,
гл. Разостлаться (во множеств*).
Поро8Стрблювати, люю, еш, гл. Разстрѣлять (многихъ). Там порозстрелювали
Шелеста, Лусконоіа і Гниду. • ЗОЮР. I.
302.
Порозстригйти, гйю, еш, и . Разстричь
(многихъ).
Поро8Стригйтяся, гйемося, етеся, гл.
Разстричься (о многихъ).
Поровступйтися, пйемося, етеся, гл.
Разступиться (о многихъ).
Порозсувйти, вйю, еш, гл. Разсунуть,
раздвинуть (во множеств*).
Порозсувйтися, вйемося, етеся, гл.
Разсунуться, раздвинуться (о многихъ).
Порозсаджувати, джую, еш, іл. Разсудить (многихъ).
Порозсовувати, кую, еш, гл. Разсучить, раскрутить (во множеств*).
Порозсупбнювати, нюю, еш, гл. Раз
вязать супбню (во множеств*).
Порозсупбнюватися, нюемося, етеся,
гл. То-же, что и розсупбнитися, но во мно
жеств*.
Порозуміння, ня, с. Бзаимное попиманіе; солидарность.
Порозуміти, мію, еш, гл.—Порозум
нішати. Де вже він порозуміє, коли тепер
дурний. Каменец, у.
Порозумнійшати, шаю, еш, гл .^П о 
розумнішати.,
Порозумніти, нію, еш, гл.=Порозумн і шати.
Порозумнішати, шаю, еш, гл. Поумнѣть. Чи ти коли порозумнішаєш, чи
все такий дурний і будеш? Харьк. у. Ось
послухай мене дурної, то, може, чи не по
розумнішаєш. Грин. I I ..276.
П орозцвірін ькуватися, куєм ося, етеся, гл. О воробьяхъ: раскричаться.
Порозцвітйти, тйемо, ете, гл. Разцвѣсть
(во множеств*).
Порозцвітйтися, тйемося, етеся, гл .=
Порозцвітати.
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ІІорозціплювати— Поросколупувати.

Порозціплювдти, люю, еш, гл Раз
жать, разнять (во множествѣ).
Порозчавлювати, люю, еш, гл. Раз
давить (во множествѣ).
Порозчйхувати, хую, еш, гл. То-же,
что и розчахнути, но во множествѣ.
Порозчухуватися, хуемося, етѳся, гл.
То-же, что и розчахнутися, но во множествѣ.
Порозчйнювати, нюю, еш, гл.=Порозчиняти.
Порозчинйти, нйю, еш, гл. То-же,
что и розчинити, но во множествѣ.
Порозчинйтися, нйемося, етеся, гл.
Раствориться (во миожествЬ). Як повійнуло,
так і двері й вікна порозчинялися. Харьк.
Порозчищйтя, щ&ю, еш, гл. Расчистить
(во множествѣ).
Порозчіплювати, люю, еш, гл. Расцѣпить (во множествѣ).
Порозчісувати, сую, еш, гл. Расчесать
(во множествѣ).
Порозчісуватися, суемося, етеся, гл.
Расчесаться (о многихъ). Дівчата порозчісувашся, позапліталися. Кіев. у.
Порозчбвпувати, пую, еш, гл. Разо
брать, понять (во мноЖествѣ).
Порозчухувати, хую, еш, гл. Расче
сать (тѣло во многихъ мѣстахъ).
Порозшарпувати, пую, еш, гл. Растер
зать (во множествѣ).
Порозшматовувати, вую, еш, гл. Ра.зорвать на куски (во ыножестпѣ).
Порозшмбргувати, гую, еш, гл. То
же, что и розшморгнути, но во множествѣ.
Порозшнуровувати, вую, еш, гл. То
же, что и розшнурувати, но во множествѣ.
Порозштовхувати, хую, еш, гл. Ра
столкать (МНОГИХ!.).
Порозшукувати, кую, еш, гл. Разы
скать (во множествѣ).
Пороз’йзувати, зую, еш, гл.=Пороэ в ’язувати
Пороз’йзуватися, зуемося, етѳся, гл .=
Порозв’язуватися.
Порбн, нй, м. Паромъ Драг. 244. Гн. I.
153. Коби човен, порой та весельце, пробу
вав бим в тебе вечер, серце. Гол. II. 399.
Поронйти, нйю, еш, гл. Бросить, сбро
сить (во множествѣ). Кайдани із рук, із
ніг у Чорнеє морс пороняв. АД. І. 214.
Поропйти, плю, пйш, гл. Покропить,
слегка смочить растворомъ соли (ропою).
Поропив солому, то тепер худоба краще
буде їсти. НВолын. у.
І. Поросйти, шу, ейш, гл. Замочить
8 Ь рОСѣ.

II.
Поросйти, шу, ОИШ, гл. Приносить
поросять (о свиньѣ).
I. Поросйтися, шуся, ейшея, гл За
мочиться въ росѣ. Константиногр. у.
II. Поросйтися, шуся, сишся, іЛѣ
О свипьѣ: пороситься. А свиня лиш поро
силась. Рудап. І. 84.
Дороскйвувати, зую, еш, гл. Разсказать (во множествѣ). Тоді вона все поросказувала їм, що було з нею. Чуб. И. 473.
Пороскйчувати, чую, еш, гл. Раска
тать (во множествѣ).
Пороскйшлюватися, люемося, етеся,
и. Раскашляться (о многихъ). Діти чо
гось як пороскашлювалися, то й я за ними
не спала. Черниг. у.
Поросквйшувати, шую, еш, гл. То
же, что и росквасити , но во множествѣ
Поросквітчуватися, чуємося, етѳся,
гл. Снять вѣнокъ, цвѣты съ своей головы
(о многихъ).
Пороскидйти, дйю, еш, гл. Разбросать.
•Каміння пороскидав. Мнж. 34.
Дороскндйтися, ДЙЄМОСЯ, етеся, гл.
Разбросаться (во меожествѣ).
Пороскипйти, паемо, ете, гл. Раснвпѣть, развариться отъ кипѣнія. Пороскипали вареники. Харьк.
Дороскипйтися, пйемося, етеся,
Пороскипати.
Пороскисйти, ейемо, ете, гл. Размок
нуть (во множествѣ). Погані чоботи вда
лися: небагато й походив по грязі, а чи
сто пороскисали, вода крізь ремінь іде.
Харьк. у.
Пороскладйти, дйю, еш, гл. То-же,
ч то и р оск л асти , но во множествѣ.
Дороскладйтися, дйюся, ешся, іл.
Разложиться. Бач, псуюскладалася з своїм
добром, що й сісти ніде. Кіев. у.
Поросклбювати, клбюю, еш, гл. От
клеить (но множеств!»).
Поросклйюватися, юемося, етеся, іл.
Расклеиться (во миожествѣ).//а дощі стільці
постояли та й поросклеювались. Харьк.
Пороскльбвувати, вую, еш, гл. Ра
склевать (во миожествѣ).
Пороскбвувати, вую, еш, гл. Раско
вать (во множествѣ). І нсволшиків тих
пороскосуєиі сам. К. МВ. XII. 279.
Поросколйхувати, хую, еш, гл. Ра
скачать (во множеств к).
Поросколбчувати, чую, еш, гл. Раз
болтать (жидкости).
Поросколупувати, пую, еш, и Ра
сковырять (во миожествѣ).

Пороскопирсувати— II ороси ил ювати.
Пороскопирсувати, сую , еш, м. Рас

ковырять (во множествѣ).
Дороскбпувати, пую , еш, гл. Раско
пать (ВО мвожествѣ).
Дороскорбнюватися, ню ехося, етеся,
іл. То-же, что и роскоренйтися, но во мно-

жествѣ.
Дороскбчувати, чую , еш,

гл, Раска

тить (во множествѣ).
Пороскбчуватися, чуєм ося, етеся, гл.
То-же, что и роскотйтмся, но во множествѣ.

Цозбірай мені іудзикн, а то по всій хаті
нороскочувалися. Кіев. у.
Пороскрад&ти, д&ю, еш, гл. Разокрасть
(многое).
Пороскр&ювати, кр&юю, еш, гл. То
же, что и роскрйяти, но во множествѣ.
Пороскривйти, вйю, еш, гл. Раскрыть
(во множествѣ).
Поросврив&тися, в&емося, етеся, гл.
Раскрыться (о многихъ). В хаті було душ
но, діти пороскривалися і лежали рос ки
давшись. Харьк.
Пороскрйшувати, шую, еш, гл Рас
крошить, накрошить (во множествѣ).
Пороекрівйвлювати, люю, еш, гл. Раз
бить до крови (во множествѣ).
Пороскрбювати, крбюю, еш, ел.—Пороскраювати.
Пороскр^чувати, чую, еш, гл. То же,
что и роскрутйти, но во множествѣ.
Пороскр^чуватися, чуємося, стѳся,
гл. Раскрутиться, развернуться (во множ.).
Пороск^блюватися, люемося, етеся,
гл. То-же, что и роскублитися, но о мно
гихъ.
,
П ороск^длувати, лую, еш, гл. Растре
пать (волосы во множествѣ).
П ороск^длуватися, луемося, етеся,
гл. Растрепать себѣ волосы (о многихъ).
Ото як ви пороскудлувалнсъ! Поросчісуйтссь гладенько.
Пороскуйбвджувати, джую, еш,
Пороскудл у вати .
Пороск^рювати, рюю, еш, гл. Раску
рить (во множествѣ). П ахучії ладани пороскурювані. Грин. III. 142.
Пороск^шувати, шую, еш, гл. Раску
сить (во множествѣ).
Дороск^щ уватися, щуемося, етеся,
гл. Разростись кустами, раскуститься.
Порбслива, прил. О свиньѣ: плодо
витая.
Порбслий, а, ѳ. Заросшій, поросшій.
Поросль, л і, ж. Вѣтвь, ртростокъ.
Стоїть верба посеред села, роспустила по
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рослі до кожною двора. (Загадка: сонце),
ХС. III. 66.
Порбсна. прил. О свиньѣ: поросная,
Жьоха поросна. Вх. Пч. II. 7.
Поросн^ти, н^, нбш, іл. 1) Разсыпаться, посыпаться. Намисто пороснуло^
з ш иї додолу (бо порвала). Мир. ХРВ.
321. Яблучка так і пороснули у візок.
Рудч. Ск. II. 57. 2) Броситься бѣжать;
побѣжать. Вівці так і пороснуть до соли,
одно другого спережаючи. О. 1862. У. Кух,
35. 3) О дождѣ: сразу политься, брызнуть.
Дощ пороснув йому в гаряче лице. Мир,
ХРВ 305.
Пороспад&тися, д&емося, етеся, гл,
То-же, что и роспйстися, но во множествѣ,
Скелі пороспадалися. Єв. Мт. XXVII. 51.
Пороспадлючуватися, чуємося, етеся,
іл. Развратиться, испортиться нравственно
(о многихъ).
ПораспакбвуВВти, вую, еш, гл. Распаковать (во мпожествѣ),
Дороспйлювати, люю, еш, гл. То-же,
что и роспалйти, но во множествѣ.
Пороспй лишатися, люемося, етеся, гл,
То-же, что и роспалйтися, но во множествѣ,
Пороспан&хувати, хую , еш, гл. То
же, что и роспанйхати, но во множествѣ.
Усі штани пороспанахувйв, лазячи по яб
лунях. Харьк.
Поросп&рювати, рюю, еш, гл. Распа
рить (во множествѣ).
Поросп&рюватися, рюемося, етеся,
гл. Распариться (во множествѣ).
Пороспаск^джувати, джую, еш, гл.
Испортить нравственно (многихъ).
П оросп аск^ж увати ся, джуемося, ете
ся, гл. Испортиться нравственно (о мно
гихъ). Сидуоси т ії по т іх ярмарках пороспаскуджуються. О. 1862. VI. 98.
•Пороспѳрізувати, зую, еш, гл. Распо
ясать (многихъ).
Пороспѳрізуватися, зуемося, етеся, гл.
Распоясаться (о многихъ).
Дороспѳчйтувати, тую, еш, гл. Распе
чатать (во множествѣ).
Пороспбщувати, щую, еш, гл. Изба
ловать ( м н о г и х ъ ). Пороспещували ви дуже
своїх дітей.
Пороспив&тися, вйемося, етеся, гл.
Распиться, распьянетвоваться (о миогихъ).
Попи голодні, холодні, необуті, пороспивались. Стор. МПр. 92.
Пороспйлювати, люю, еш, гл. Распи
лить (во множествѣ).
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Пороспинати—Поростаску вати.

Дороспинйти, н&ю, еш, ІЛ. То-же,
что и розіп’ясти, но во множествѣ.
Пороспинйтися, нйемося, етеся, гл.
То-же, что и розіп’ястися, но во множествѣ.
Чого ви пороспиналися на дверях? гріх/
Харьк.
Дороспйсувати, сую, еш, гл. То-же,
что и росписати, но во множествѣ.
Пороспйсуватися, суемося, етеся, гл.
То-же, что и росписатися, но во множествѣ.
Дороспйтувати, тую, еш, гл. Разспросить (многихъ, о многомъ).
Пороспйтуватися, туюся, ешся. гл .=
Дороспитувати.
Дороспихйти, хйю, еш, гл. То-же,
что и розіпхйти, но во множествѣ.
Пороспівнавйти, наю, йш, гл. То-же,
что и розпізнйти, но во множествѣ.
Дороспікйти, • кйю, еш, гл. То-же,
что и роспектй, но во множествѣ.
Дороспікйтися, кйемося, етеся, гл.
То-же, что и роспектйся, но во множествѣ.
Дороспірйти, рйю, еш, гл. То-же, что
в роспёрти, но во множествѣ.
Пороспдйкуватися, куємося, етеся,
гл^ Расплакаться (о многихъ).
Поросплйтувати, тую, еш, гл. То-же,
что и росплатати, но во множествѣ.
Пороспл&туватися, туемося, етеся,
іл. То-же, что и росплатйтися, но во множествѣ.
Поросплйчуватися, чуємося, етеся,
гл. Расплатиться (о многихъ).
Пороспливйтися, вйвмося, етеся, гл.
Поплыть съ разн ы я стороны (о многихъ).
Дороспліскувати, кую, еш, гл. 1) Рас
плескать (во множествѣ). 2) Разболтать,
разгласить (во множествѣ).
Поросплітйти, тйю, еш, гл. Расплести
(во множествѣ). Поросплітала коси. Харьк.
Доросплітйтися, тйемося, етеся, гл.
Расплестись (во множествѣ). Джереіелі
і дрібушки ще не пороспліталися. Стор.
МПр. 9.
Лоросплбджувати, джую, еш, гл. Рас
плодить, развести (во множествѣ).
Доросплбджуватися, джуемося, етеся,
гл. Расплодиться, раз вестися. Як поросплоджувались (пани), так погано стало. Драг.
217.
Дороспл^тувати, тую, еш, гл. Распу
тать (во миожествѣ).
Дороспл^туватися, туемося, етеся,
гл. Распутаться (во множеетвѣ).
Доросплюскувати, кую, еш, гл.=Порсспліскувати 1

Лор осп л ш ц у вати, щуемо, етѳ, гл.—
очі. Раскрыть глаза (о многихъ).
Доросповзйтися, зйемося, етеся, гл.
Расползтись (о многихъ).
Доросповідйтя, дйю, еш, гл. Разсказать (во множествѣ).
Доросповіщйти, щйю, еш, гл. Разгла
сить (во множествѣ).
Дороспозирйти, рйю, еш, іл .= Р о згл я нути. Вх. У г. 201. ,
Дороспозичйти, чйю, еш, гл. Раздать
взаймы (многимъ). Гроші пороспозичав.
Св. Л. 185.
Доросполбхувати, хую, еш, гл. Разо
гнать, распугать.
Яороспбрювати, рюю, еш, гл. Распо
роть (во множествѣ).
Дороспбрюватися, рюемося, етеся, гл.
Распороться (во множествѣ).
Дороспоряжйти, жйю, еш, гл. Указать,
дать всѣмъ дѣло. То вона нам спече, зва
рить, ще й повиганяє, вона нашу челядоньку
пороспоряджає. Грин. III. 692.
Дороспочинйти, нйю, еш, іл. Начать
(во множествѣ).
Доросправлйти, лйю, еш, гл. Распра
вить (во множествѣ).
Дороспрбдувати, дую, еш, гл. Распро
дать (во множествѣ).
Лороспростирйти, рйю, еш, гл. То-же,
что и роспростёрти, но во множествѣ.
Дороспростбрювати, рюю, еш, гл. То
же, что и роспростбрити, но во множествѣ.
Д ороспрбстувати,. тую, еш, гл. Рас
править, выпрямить (во множествѣ).
Дороспрягйти, гйю, еш, гл. Распречь
(во множествѣ). Батько воли пороспрягав.
Г. Барв. 381.
Доросп^джувати, джую, еш, гл.^=
Доросполохувати.
Дороспукйтися, кйемося, етеся, гл.
Лопнуть (о многихъ)* Драг. 267.
Доросп^куватися, куємося, етеся, гл.
Разцвѣсть, распуститься (во множествѣ).
Дороспукйти, кйю, еш, гл. То-же, что
и роспустйти, но во множествѣ.
Дороспускйтися, кйемося, етеся, гл.
То-же, что и роспустйтися, но во множествѣ.
Дороспухйти, хйемо, етѳ, гл. Распух
нуть (во множествѣ).
Дороставйти, таю, йш, гл. Растаять
(во множествѣ). Сніг уже скрізь пороставав. Кіев. у. Усі річки вже пороставали.
Харьк. у.
Доростйскувати, кую , еш, гл. Раста
щить (во множествѣ).

Поросташовуватися—Пороти.
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Поросташовуватися, вуемося, етеся,
Порострбщувати, щую, еш, гл. Раз
ід Разложить тов&ръ, какія-либо веіди. бить въ дребезги (во множествѣ).
Поростр^шуватн, шую, еш, гл. Рас(о м н о г и х ъ ). Уже поростагиовувалися кратрясти,
разсыпать (во множествѣ). Глянь,
„м і з своїм крамом. Харьк.
скільки сіна поростругиували,— візьми граблі
I. Поростй, мн. Заросли. Зміев. у.
ї ї . Поростй, тѳмб, тетб, гл. 1) Вырасти та попідгрібай. Харьк
Поростр^шуватися, шуемося, етеся,
(во множествѣ). Пороете зеленая трава.
рудч. Чп. 148. Матінко наша, не жу гл. Раструситься, разсыпаться. (во мнорися- ти нами, як поростемо, підемо у жествѣ).
Пороет^лювати, люю, еш, гл. То-же,
найми. Мет. 278. Як поростуть діти, то
$м буде ия хата. Зміев. у. 2) Нарости. По что и ростулйти, но во множествѣ.
Поростягйти, гйю, еш, гл. Растащить
лапають його за бот: чи башто поросло
(во множествѣ)*
сала. Драг. 2.
Поросхйпуватя, пую, еш, гл. Расхва
Поростикйтн, к&ю, еш, и . Растыкать
тать.
•Сороки і ворони поназлітуютъся і
(во множествѣ).
Поростинйти, нйю, еш, гл. Разрѣзать, поросхапуютъ кужель да і порозносять на
}
разрубить (во множествѣ). Поростинали гнізда. ЗОЮР. И. 23.
Поросхйлювати, люю, еш, гл. То-же,
вірьовки, що були пов'язані бурлаки. Стор.
что и росхилйти, но во множествѣ.
МПр. 122.
Поросхйтувати, тую, еш, гл. Раска-.
Поростйти,' рощ^, стйш, гл. Возра
стить.* Бог поростив. Черк. у. Бої поростив чать, расшатать (во множествѣ).
Поросхйтуватися, туемося, етеся, .гл*
хліб добрий. Міус. окр.
Поростйдювати, цюю, еш, іл. Расты Раскачаться, расшататься (во множествѣ).
Доросхлюпувати, пую, еш, гл. Рас
кать, воткнуть во многихъ мѣстахъ. По
сё]>едині (садка)— чисте місце, тільки десь- плескать (во множествѣ). Поросхлюпували
не-десь поростицювані вишеньки та квіти. діти воду.
Поросхлюпуватнся, пуемося, етеся,
Сим. 202.
Доростікйтисй, вйемося, етеся, гл. м. Расплескаться (во множествѣ).
їо-же, что и ростектйся, но во множествѣ.
Поросхбднтнся, димося, днтѳся, гл.
Як почала та дубинка гостей чистити! Разойтись (о многихъ). Послі вечері зараз
шо побила, шо поростікались. Мнж. 71.
поросходились на спочинок. К. ЧР. 52. Де
Поростовкмйчувати, чую, еш, гл. То які з шляхетства, гцо бенкетували, порос
же, что и ростовкмачити, но во множествѣ. ходились. Стор. МПр. 98. Чи ще в люде
Поростбвкувати, кую, еш, іл.= Д о- біля волости?— Багато вже прросходилось,
ростовкмачувати.
)
а трохи ще е• Харьк.
Поросхрйстуватися, туемося, етѳся,
Поростбплювати, люю, еш, гл. То-же,
гл. То-же, что и росхрйстатися, но о мночто и ростопйти, но во множествѣ.
Поростбплюватися, люемося, етеся, гихъ. Чого ви поросхристувалися? Позасті
м. То-же, что и ростопйтися, но во мно- байтеся! Харьк.
Поросюк, ка, лс.=Порося.
жествѣ.
Поростбптувати, тую, еш, гл. Растоп
Поросючка, ки, ж. Свинья съ поро
сятами. Александровск. у. Г. Барв. 244.
тать (во мпожествѣ).
Поросторгбвуватися; вуемося, етеся, (Поросята) ссуть огрядну пороеючку. Г.
Барв. 418.
и . Расторговаться (о многихъ).
Поростбчувати, чую, еш, гл. То-же.
Поросй, ейти, с. 1) Поросенокъ. Ка
чавсь у барлозі, мов порося. Котл. Ен. III.
что и росточйти, но во множествѣ.
Порострйчувати, чую, еш, гл. Растра 14. 2)— иорськб. Саѵіа соЬауа, морская,
свинка. Вх. Г1ч. II. 5. Ум. Поросятко.
тить (во ыножествѣ).
Лорострйчуватися, чуємося, етеся,
Поросйтнна, ни, ж. Мясо поросенка.
и , Растратиться (во множествѣ).
Ум. Поросятинка.
Порострйнькувати, кую, еШ, и . Рас
Поросйтко, ка, с. Ум. отъ порося.
тратить (во множествѣ).
Поросйчка, ви , де.=-Поросючка. р а
Поростріпувати, пую, еш, гл. Растре дом. у.
пать (во множествѣ).
Порбти, ріб, рѳш, «л. 1) Пороть, рас
Поростршуватися, пуемося, етеся, парывать. Порола рукава цілий день.
гл. Растрепаться (о многихъ).
2) Вскрывать, потрошить. Уже ж тою
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Пороти на— Порски й.

Нестерюка на брамі пороли, , они ж єю
потрошили і голов лупали. Гол. І. 55.
3)—пір’я = Д е р т и пір’я. Вх. Лем. 454. 4) О
дождѣ: лить. Дощ так і поре.
Ш ротина, ни, ж. 1) Клеймо на овцѣ:
ухо разрѣзается вдоль до половины. Харьк. г.
2) Клеймо на домашней птицѣ: разрѣзъ
перепонки между пальцами. Мнж. 182.
Порбтися, рюся, рѳшся, и . Пороться,
распарываться.
Д б р о х , ху, м. 1) и во мн. порохй.
Пыль; прахъ. Порох з ни ваших обтру
сіть. Єв. Л. IX. 5. У хаті по стінах
порохи. Каменец, у. Вгрли крильма землю
збили, порохами скопотили. АД. I. 298.
2) Порохъ. Г. Барв. 403. Понавозили руш 
ниць і великі запаси пороху й олива. Стор.
МПр. 60. Ум. Порошок.
ПорохЯнь, ні, ал?.=Порохонь. Мил.
172.
ПорохЯчка, ки, ж. Жаба, ВиГо. Вх.
Пч. II. 16. То-же: Карапаня, рапавка.
ПорохнЯвий, а, ѳ. 1) Истлѣвшій.
2) Превратившійся въ пыль. 3) Сгнившій.
Порохнавий зуб. ЕЗ. V. 183.
Порохнявіти, вію. еш, іл. 1) Истле
вать, обращаться въ труху. 2) Обращаться
въ пыль. Земля порохнавіе. Каменец, у.
3) Гнить. У чоловіка зуби порохнавіють.
ЕЗ. У. 183.
Порохнйй, Я, 6=П орош ний. Ш лях...
гучний та людний та порохнйй. МВ. III. 66.
Порохннна, ни, а/с.—Порохонь. Вх.
Лем. 454. ^
Дорохніти, нію, еш, ы .= П орохнавіти.
Порохнб, нЯ, с = П о р о х н я . Угор.
Порохнй, ні, ж. Труха, сгнившее де
рево. Грин. I. 10. Ал в. 68. Такий старий,
що й порохня сиплеться. (Комора) похили
лась і порохнею взялась. Г. Барв. 184.
Порохнйвий, а, е= Д орохнавий . Цер
ква стара, аж поросла, аж порохнява.
Чуб. II. 192
Порохнявіти, вію, еш, гл.=Лорохнавіти. У тор.
Пороховий, а, е. Пороховой.
Пброхонь, ні, ж. Гнилушка, гнилое
дерево. Ромен, у.
Порбчно, нар. ІІогодно. Жив тут не
далеко у пана одного він порочно. МВ.
(О. 1862. І. 102).
Порбша, ші, оіс. Первый снѣгъ. Грин.
III. 341. По двору, по двору да пороша
упала; а на тій пороті сліди хороші. Мет,
232. Ум. Порошенька.

Порошйна, ни, ж 1) Порошина. Про,
паде, мов порошина з ду.ш, тая козацькая
слава. Макс. 2) Пылинка. Я вийму поро
шину тобі з ока. Св. Мт. VII. 4. Ум. По

рошинка.
Порошйти, ш^, шиш, гл. і) Пылить
2) О снѣгѣ: сыпаться. Сніг порошить.
Порошкбвнй, а, е —звір. У охотниковъ:
звѣрь во время отъ 1 октября но 1 марта
0 . 1862. И. 62.
Порошнйй, Я, б. Пыльный. Жедвк.
Порошнйк, кЯ, м. Рогъ для пороха.
Вх. Зн. 52.
Порошниця, ці, ж. Пороховница. Шух.
1. 230, 231.
Пброшно, нар. Посыпано, ушпано
(пылью, мукой и пр.). Де борошно, там
г порошно. Ном. № 9874.
Пброшок, ш ку, м. Ум. отъ порох.
ПорощЯти, щ^, щйш, гл. 1) О дождѣ,
снѣгѣ: барабанить по окнамъ, стѣнамъ.
Дощ порощить у вікно. Харьк. Хуртовина
все забиває та порощить у вікна. О. 1801
У. 74. 2) Кричать торопясь, въ снѣві
(о человѣкѣ). Левч. 27.
Пбрпати, паю, еш, гл. Копаться, раз
гребать, выгребать (о курахъ и пр.). Кури
порпаютъ грядки. Каменец, у. (Пес) порпае яму. ЕЗ. 5. 177. 2) Возиться, рыться
въ чемъ.
Пбрплитися, ПЛЮСЯ, ПЛИШСЯ, ІЛ ~
Порпати. Портиться кожен собі в господі,
як турка на гнізді. Мир. ХРВ. 88. I чош
ти там так довіо порплишея? Мирг. \.
Слов. Д. Эварп.
Пбрплиця, ці, ж. 1) Желѣзная план
ка въ верхнемъ мельничномъ камнѣ, въ
нее входитъ верхній конецъ веретена,
вращающаго жерновъ. Вас. 179. Мик. 481.
КоІЬ. I. 61. 2) мн. Стрѵнья на салоьѣ.
ЗЮЗО. I. 173.
Пбрпличник, ка, м. Раст. ѴегЪепа
оШсіпаЦз V. ЗЮЗО. I. 173.
Пбрплі, лів, м.
П орплиця 2.
Вх. Зн. 53.
ПбрскЯти, пбрськати, каю, еш , м.
1) Брызгать. 2) Сыпаться, летѣть во множествѣ. В неділю рано дрова рубали, а ми
до личка тріски порскали. Левиц. Світ. 12.
3) Выскальзывать; о вѣтви: вырываться
изъ рукъ вверхъ.
Порскйд, порськйй, Я, б. 1) Рѣзвый,
быстрый. О. 1862. У. Кух. 38. Порськет*
кий хлопчик. Черк. у. Почувши волю, кінь
порский геть степом вибриком побрався.
Греб. 354. 2) Легко раскалывающійся.

Порскл ивий— II ору шати.
у а Ясена важче колоти, ніж дуба, дуб куди
порскіший за ясена. Брацл. у. 3) Быстро
яыскальзываюіцій, скользкій. Той хлопець
угорський як в'юн: ти його побори, а він
так тобі попід руками й випорсне* Кіев. у.
Чоловік такий порський, що з усякої біди
знайде як викрутитись. Кіев. у. Мило
таке перське— не вдержиш. Кіев. у. Ум.
Порскеньний, порсьненьний. Котл. Ен. НІ. 72.
Порсклйвий, а, ѳ= Д орски й 1. Не спо
тикавшись, кінь порсклнвий біжить, пуска
по вітру гриву> Греб. 327.
Порснути, нО, нбш, гл. 1) Брызнуть.
2) Посыпаться, полетѣть градомъ. 3) ІВыскользпуть; о вѣтви: вырваться изъ рукъ
ъверхъ. Гіллячка порснула вгору. Левиц.
Пов. 192. 4) Броситься бѣжать. Порснули
я ростіч. 5) Ударить сильно.
Дбрськати, порський. См. Порскати,
порскій.
Порт, ту, м. 1) Пеньковая (или льня
ная) нитка въ шерстяной матерій или
<сукнѣ. О. 186 К XI. 26. Борз. у. Лебед. у.
Це не чисте сукно, а з портом. Чернпг. у.
2) Родъ полотняной шали, или платка.
Вх. Лем. 454. ^
Портки, ків, м. мн. Штаиы изъ по
лотна. Козел, у. Гол. Од. 43. Вх. Зн. 83.
Портнйй, 6, 6 Пеш.ковый. Друга деріа
портпа, а та вовняна. Черк. у.
Портнйна, ни, ж. 1) Ткань изъ пень
ки, льна. Лебед. у. 2) Грубыя нитки изъ
•оческовъ пеньки. Вас. 201.
Портнйпкй, а, е. Холщевой, полотня
ный Чуб. VII. 419. О. 1862. II. 65.
Портбк, тка, м. 1) Скатерть. Угор.
2) Кусокъ полотна. Вх. У г. 262.
Портрбт, та, м. Портретъ.
Портрбть, ті, э/с.=Портрѳт. Така била
урод ліва, що у кождою царя вибіта є г пор
трете била, вималювана. Драг. 264.
Дбрть, ті, <ис=Дорт 1. Гол. Од. 55.
Портянйй, &, 6. О сукнѣ: съ основой
нзъ пеньковыхъ нитокъ, порту. Гол. Од. 55.
Д ортянйці, нйць (также: поркенйці,
лоркинйці), мн. Штаны изъ толстаго бѣлаго холста. Гол. Од. 66. Шух. I. 120,
153. КоІЬ. I. 41.
Д ортйнка, ки, ж. Сукно съ основой
нзъ пеньковыхъ нитокъ. Гол. Од. 55.
Дбруб, бу, л*. 1) Порубка, рубка. Це
дрова г тріски гце вохкі,— вчорашнюю порубу. Рк. Левиц. 2) Рапы? І вквітчався
труп не маком,— порубом рицарським. К,
МБ. X. 13.
Порубйти, ббю, еш, іл. 1) Изрубить.

ЗОЮР. I. 167. Хведора• Безрідною, ота
мана курінною постріляли, порубали. АД.
1. 248. 2) Изранить клыками (о дикихъ
свиньяхъ). Неповалений на місті кнур
кидаешься на дим і своїми здоровенніши
иклами порубає пластуна, як не вспіе схибитисъ О. 1862. II. .63.
Порубок, бка, м. Подать, сборъ на
общественный потребности (содержаніе ШІсаря, учителя, сторожей и пр ). Вх. Зн. 53.
Порога, ги, ж. Поругаыіе, оскорбленіе. Віри своєї християнської у поругу
вічні часи не подайте. АД. II. 7. Я знаю,
що ти мої сестри не лишиш в поругу.
Федьк. Ум. Поругоньна. Мет. 141.
Поругйтися, гйюся, ешся, гг.—ким.
Надругаться, поиздѣваться надъ кЬмъ. Як
прийде бідний, як ним ся поругают, а як
прийде богач..., як їю шануют. Гп. І. 60.
Порудіти, дію, еш, гл. ІІорыжѣтъ.
П оруйнувати, н^ю, еш, гл. Разруніить (во множествѣ).
П орска, ки, ж. Поручительство. Рк.
Левиц.
Порукйтися, кбюся, ешся, їх. Поздо
ровкаться за руку. Зустрілась, порукалася.
Черк. у.
Дорукувбтвґ, к^ю, еш, гл.—Заручити.
Вх. Уг. 262.
Порусйвітн, вію, єш, гг. Сдѣлатьсл
русымъ.
Пбрух, ху, м. Движеніе.
Пороха, хи, ж. СмМценіе матки или
другого органа. Уман. у. Мил. М. 91. У в.
Порушище. Мил. М. 91.
Поруч, нар. Рядомъ. Поруч себе сажа:.
Макс. В одній домовині із ним тговайте,
да положіть, мати, поруч головами. Мет. 95.
Поручйти, чйю, еш, сов. в. поручйтн,
ч ^, чиш, гл. Поручать, поручить.
Поручитися, чйюся, ешся, сов. в. поручйтися, ч ^ся, чишся, гл. Поручаться,
поручиться. Ти, старосто, поручаєшся за
нього? Грин. III. 566.
Поручник, ка, лг. 1) Поручитель.
Черк. у. Позич мені руб грошей!—Дай,
каже, поручника.— Якою ж я тобі поруч
ника дам? Хт о за мене поручиться? Я
бідний. Чуб. II. 27. 2) Иоручивъ. Не пу
щу, тя, поручнику, аж року дослужиш.
Гол. І 285.
Пор^чча, ч ів, м.мн. Перила. Каменец, у.
Поруш&ти, ш&ю, еш, сов. ь. порош и
ти, шу, шиш, іл. 1) Двигать, двинуть.
2) Трогать, тронуть. Віл не порушав з жсл
жадного стебла. Драг. 109. Также н ѵ,ъ
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нравствен, смыслѣ: Може й Русалку, ду
маю собі, весна порушить, і піде вона, щоб
навтішатися з гаїв, левад та лук. Г. Барв.
374. 3) Побуждать, побудить. Як тебе
сумління порушило отак зробити? НВо
лын. у.
Порушитися, ш&юся, ешся, сов. в.
порушитися, шуся, шишся, гл. 1) Дви
гаться, двинуться. 2) Подрываться, подор
ваться. Черниг. у.
ПорУшищѳ, щі, ж. У в. отъ поруха.
I. Порушник, ка, лс.=Поручник 1. Ле
бед. у. Він його порушник, ручився за
нього,— ну тим так і каже. Екатериносл. у
II. Порушник, ка, м. Раст.: а) Сепіаигеа МагзсЬаІіапа 8рг. ЗЮЗО. І. 116;
б) СЬітарЬіІІа ишЬеІІаІа Киї. ЗЮЗО. І.
116.
Ш рхавка, ки, ж. 1) ВиГо, жаба. Вх.
Пя. II. 16. 2) Раст. Ьісорепіоп Ьоѵізіа.
ЗЮЗО. І. 127.
Ш рційка, ки, ж. Ум. отъ порція.
Ш рц ія, ції, ж. 1) Водка, даваемая
рабочимъ нредъ обѣдомъ и ужиномъ; мѣра
водки. Дає нам по сьомаку або по четвертаку та по три порції на день. О 1861.
XI. 115. 2) Рюмка, стаканчикъ для водки.
Шух. I. 101. Ходімо ж по порції вип'ємо.
Г. Барв. 427. Ум. Порційна. Брат вітає
мальованими порційками. Федьк.
Порчйк, кй, лс. Раст. Випіаз огіепіаІіз Ь. ЗЮЗО. І. 115
Порюмати, маю, еш, г.г. Поплакать,
похныкать.
Порюмсати, саю, еш, гл.=Порюмати.
Порябити, блю, бйш, гл. Сдѣлать рябымъ. Віспа одною хлопця мені порябила.
Г. Барв
Порябіти, бію, еш, гл. Сдѣлаться рябымъ.
Порядйти, джу, диш, гл. Прибрать,
привести въ порядокъ. Вх. Зн. 53.
Поряджйти, джйю, еш, гл.=П орядкувати. Буду вам господарства доглядати,
поряджати. МВ. (О. 1862. III. 49).
П орядкування, ня, с. Распорлженіе,
хозяйничанье. Ознаки новою порядкування.
К. (О. 1861. II. 233).
Порядкув&ти, кую, еш, гл. Распоря
жаться, хозяйничать. Хто ж тут у вас
порядкує?— Нема ще нікого, теперечки збіраємось обрать собі свою ватажка. Стор.
МПр. 126, 127.
Порйдний, а, ѳ. Порядочный, пристой
ный. Він собі 'чоловік порядний. Г. Барв.

164. Народ показний, гамаликуватий, хати
порядні. Г. Барв. 240.
Порйдність, ности, ж. Порядочность;
порядливость. Нема в них порядности.
Г. Барв. 162. Великою в мене стоїть по
рядність, щоб чоловік усякої години був рівен. Г. Барв. 163.
Порйдно, нар. 1) Порядочно, поряд
ливо. 2) Какъ слѣдуетъ,' по порядку. Непе,
говори порядно: хто ти і кою ти звеш
Левком? К. МБ. XI. 148.
Порйдок дку, м. 1) Порядокъ. Си
рота плаче, сильненько ридає, що порядку
немає. Мет. 2)—давйти. Распоряжаться.
3) У порядок. По порядку. Маркев. 128.
Ум. Порядочок. Вад би я встати до свого
дитяти порядочок дати. Грин. III. 410.
Пбряду, нар. По порядку.
Поряж&тися, зк&юся, ешся, іл = П о ражатися. Ой там братя ряжаться, поряжаються: ой то ми дачо, подаруємо
зятю свойому? МУЕ. І. 134. (Полт.).
Порйсочка, ки, ж. Употреблено ьъ
нар. пѣснѣ въ томъ же значеній, что и
ряска (растеніе, см. ряска 1) или въ зна
ченій: кормленіе ряскою. Утка йде, утенята веде, на напасочку, на порясочку, на
холодну водицю, на зелену травицю. Чуб.
III. 180.
Порятувйти, тую, еш, іл. Спасти.
Порятунок, н ку, лс. Сиасеніе, помощь.
Батю Зинову Чигиринський помочі - поря
тунку дай. Мет. 408. Ум. Порятуночок.
Посаг, гу, лс. 1) Приданое. Хоць в ме
не посагу не буде, але возьмуть мене і так
люде. Чуб. У. 116. На посаіи не вважайте,
іно добрих жінок шукайте. Чуб. У. 519.
2)=Посад 1. О. 1862. ІУ. 20— 26. Ішла
красна Марусенька на посаг. Лукаш. 152.
Воліла б я гіркий полинь гризти, як з то
бою на посазі сісти. Чуб. У. 368. Ум. По*
саженько. Грин. III. 512.
Посагув&тя, гУю, еш, іл. Садить невѣсту на посаг? Наділять приданымъ?1
Ішла красна Марусенька на посаг, пита
ється, довідується від батенька:—а від
кою, мій батеньку, посаг став?— „Від Бога,
від добрих людей, дитятко. Посагуєть самГосподь Бої з анге.гами, посагуєть тя, моє
дитятко, з другими. Лукаш. 152.
Посйд, ду, лс. 1) Мѣсто, гдѣ сажаюгь
жениха и невѣсту во время свадьбы. Грин.
III. 539. Благослови ж мене', та мій ба
теньку, на сім посаді сісти. Мет. 144.
2) ІІоставъ въ мельницѣ. У млині два по
сади. Лебед. у. 3) Рядъ или кругъ сноповъ

Посада— Посвідчити.
яа Т0КУ для молоть^ы- Александров, у.
у и . П осбдон ьн о. Мет. 175.
Досйда, ди, ж. Должность, мѣсто.
Посаджбти, джйго, еш, гл. Посадить,
разеадить. Просимо до столу у свою господоньку, посаджаєм на ослононьку. Мет. 200.
Хліба напасла такою молодого, що як по
саджала, а він увесь і ссівся в печі. Рудч. Ск.
Посадити, дж^, диш, %л. 1) Посадить.
Козаченька молодою на ослінці посажу.
Чуб. Насип же, матінко, високу могилу,
посади-, матінко, червону калину. Мет. 95.
2) Засадить. А ми гори посадимо собі ви
ноградом. ЕЗ. V. 242. 31 Истратить попу
сту. Коли яка копійка йому трапиться,
він у тій беседг її й посадить. Г. Барв.
276. 4)— на лід. Поставить въ затруднение.
Посадйтися,
дж ^ся,
дишся, гл.
1) Сѣсть. Брат посадився з тим паруб
ком. Федьк. 2) Быть носаженнымъ. Мил.
М. 85. Сказали б шовковині оцій: викоре
нись і посадись у морю. Єв. Л. XVII. 6.
Пос&дище, ща, с. Село. Черниг. г.
Пос&дки, док, ж. мн. Деревья, посажееныя для обозначенія дороги. Просто
їхати, то й дві верстві не буде, а посад
ками, то штирі. Черниг. г.
Пос&дний, а, ѳ.—батько. Посаженный
отець на свадьбѣ Посадним батьком на
весілля закликаємо. К ПС. 19.
Посадовйти, влю, виш, гл. Посадить.
Поклав хліб, ложки, старців посадовив.
Ном. # 1 1997.
Посаж&ти, жйю. еш, гл.=Посаджати.
Посбженько, ка, м. Ум. отъ посаг.
Посампёред, нар Впереди всѣхъ. Із-за
лори, з-за, крутої горде військо виступає,
посампсрсО Морозенко сивим конем виграт є . Нп.
Посап&ти, п&ю, еш, ел.=Посапувати.
Посапув&ти, п^ю, еш, гл. Вьшолоть

сапбю.
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Посатаніти, нію, еш, гл. Разъяриться,
прійти въ бѣиіенство. Дідона гірко зари
дала, із серця аж волосся рвала... запіни
лась, посатаніла. Котл. Ен. 1. 32.
Посвавблити, лю, лиш, гл. Посвоевольничать.
Посварйти, рю, рйш, іл. 1) Поссо
риться. Вже козаки Хмельницькою з ля
хами барю посварили. ЗОЮР. І. 224.
2)—когб Поссорить. 3)—кого. Сдѣлать кому
выговоръ, выбранить кого. Треба^йою по
сварити, щоб звичайніший був. Його мати
посварила, що в мене бував. Грин. III. 300.
Посварйтися, рюся, ришся, и. 1) По
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ссориться. Не посварившись з ким перш,
не міпги приятеля. Ном. Л; 9529. От вони
чогось посварились, а таки пішли на вечерниці. Рудч. Ск. II. 61. 2) Разсердиться
на кого, выбранить кого. Було за день
добре, мені впечеться своєю пустотою, а
гце луччс розважить І посварюсь, і поці
лую його. МВ. II. 8.
Ш сварка, ви, ж. Ссора. 1 зачинають
посварки з панами. К. ЦН. 178.
Посв&тати, таю, еш, гл. Посватать.
Любив же я дівчиноньку, посватали люде,
мені молодому пароньки не буде. Ніг.
Посвататися, таюся, ешся, гл. Посва
таться. Коли так по Семені, другою дня,
і не сподівалась, і не снимсь мені, та й
посватавсь він. МВ. І. 8.
Посвататися, т&емося, бтѳся, гл. СдЄдаться сватам и (черезъ бракъ дѣтей или
по покупкѣ). У вас дочка, а в нас син, то
може й посватаємося. Харьк. у. Дешево
даете—Не посватаємося. Славяносерб. у.
Посватув&ти, т^ю, еш, гл. Сдѣлатьсл
сватам и (по покупкѣ). Зміев. у.
Посвах&тися, хйюся, ешся, гл. Сде
латься св ахам и . Колись ми собі так посвахались. Соколиха собі рада, що з багатим
родом посвахалась. Федьк.
Посвашкув&ти, кую, еш, гл. Побыть
сваш кою .
Посвербіти, блю, бйш, гл. Позудѣть,
почесаться (о тѣлѣ).
Пбсвист, ту, м. Свистъ. Гук г посвист.
Так божевільний гукає і свище. Мир. Нов.
II. 74.
Посвист&ти, щ^, стиш, гл. Посвистать.
Виїхав па у лицю, посвистав, уже він своєї
миленької не застав. Чуб. III. 219. Коло
тебе нагаєчка посвище. Грин. III. 441.
2) Политься, ударить струей. Так кров
і посвистала з руки. Радом, у.
Посвйстач, ча, м. Вогъ вѣтровъ, по
годы. Встрѣчеео въ фальсифицированной
думѣ и таковомъ же встуиленіи къ ней,
опубликопанныхъ Шишацкимъ - Илличемъ
(о походѣ князя-язычника въ христіанскую
землю). Слово, повиднмому, выдуманное составителемъ думы. ЗОЮР. I. 173, 176, 177.
Посвідувбти, д^ю, еш, гл. Засвиде
тельствовать. Нехай же перш люде скажуть,
посвідують, чи вона до любови, по добрш
злагоді йде за його заміж. Васильк. у.
Посвідчення, ня, с. Засвидѣтельствованіе.
Посвідчити, чу, чиш, гл. Засвидетель
ствовать.
_ _
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Посвіт —Иосееія.

Досвіт, ту, м. Свѣтъ, огонь. Ідут єни
дальше, аж з далека вздріли посвіт. Стар
ший брат виріджиї найменшою, чи би
не взів з тог хати посвіту. Гн. II. 241.
Посвітач, ча, м. Подспѣчникъ, приб о р ъ для осіЛиценіл лучиной. НВолын. у.
Посвітити, ч^, тиш, іл. в1) Иосвѣтить.
Посвіти нам. Шевч. 29. Тілом посвітйти.
Обнажить тѣло. Треба комусь спиною по•
світити— кого-то будуть сѣчь. Ком. И.
Л* 99. Волосом посвітйти. О замужней женщинѣ: побыть безъ головного убора. 2) За
жечь (свѣчи, лампы). Свічі посвітила. Мил.
220. 3) Освѣтить. Ой брат сестру про
водив, а місяць дорогу посвітив. Мет. 228.
Посвітйтися, тикося, титѳся, гл.
1) Зажечься (во множествѣ). Мкр. Н. 25.
Сами свічі посвітилися. Чуб. V. 837.
2) Зажечь огни. Було вэгре смерком,— по
хатах вже посвітилися. Харьк.
Посвоїтися, своіося, їшся, гл. Пород
ниться. Ой кумцю, кумцю, тсвоїмося, цга й
горілочки та й нап'ємося. Чуб. V. 412.
Пбсвят, ту, ли Жертва (на церковь).
Любити ближньою як себе самою, сс біль
ше, ніж усі огняні жертви і посвяти. Єв.
Мр. XII. 33
Посвятити, ся. См. Посвячувати, ся.
Посвятнйй, &, 6. Праздничный. Одежа
посвятна.
Посвйтство, ва, с. Освяіцепіе. Хотіла
була сама у посвятство паски нести, та
вже тепер молодицю припрохала. Лебед. у.
Посвячёнѳ, ного, с. ГІасхалміый хлѣбъ
и нрочія снѣди, освящаемый на праздникъ
насхи. Один чоловік заколов порося к по<вяченому. Грин. II. 334.
П освячіння, ня, с. Освяіцепіе. Левиц.
І. 331. Це порося на посвячіння. НВолын. у.
Посвйчувати, чую, еш, сов. п. посвятйти, ч^, тиш, гл. Посвящать, посвятить,
освятить. Як будете посвячувати, посвя
тіть і моє. Чуб. V. 805. Посвятить хату.
Рудч. Ск. І. 92.
П освячуватися, чуюся, ешся, сов. в.
посвятитися ч^ся, тишся, гл. Рукопола
гаться, рукоположиться, постригаться, по
стричься. На те піп посвятився, щоб по
церкві крутився. Ном. № 210. Піду я в
манастир, там посвячуся, на тебе, мила,
не подивлюся. Гол. І. 249.
Посвящёння, ня, с.— П освячіння. Кв.
Посвйщувати, щую, еш, гл.=П освячувати. Позаторік посвячували церкву у
нас. Каменец, у.
Посёв, сла, иі.=Посел. Послали посла

аж под Варну, поймає же посев турча*,
нина. Гол. І. З
Посѳдіння, ня, с. Сидѣніе, посиживаиіе. Ум. Посидіннячко. Ой весна'красна,
що нам винесла? Ой винесла тепло і добрелітечко... Молодим діткам—рученьки бити,
а старим дідам—раду радити, а старим
бабам—поседіннєчко. Чуб. III. 109.
Посёдіти, джу, диш, гл.=ДосиДіти_
Я поссджу й сама в хаті. Чуб. II. 157.
Посёл, слй, м. 1) Посолъ. ЗОЮР. Г
163. По п'ять раз посли посилала, а за
шостим разом сама поїхала. Чуб. У. 1068.
2 ) — Перепієць 2. Валк. у. У м. Пбрлонько.
Чуб. V. 275.
Поселйти, лю, лиш, гл. Поселить. Ку
пив маленький шматочок з хаткою і по
селив їх. Г. Барв. 544.
Поселйтися, люся, лишся, гл. Посе
литься. Чого Еней приплив к латину і біля
Тибра' поселивсь. Котл. Еп. Поселились у
йою під піччю злидні. Чуб. II. 393.
Посёлок, лка, м. Поселокъ. Слобід ще
не було так багато як тепер, а так було—
де не. де поселок. Драг. 417.
Посёдьський, а, е. Посольскій. К»
Бай. 21.
Посёльство, ва, с. Посольство.
Посѳмёйка, ки, ж. Семейка. МВ. III.
138.
Посѳмёйство, ва, с. Семейство. Переї
хали у сей замок на життя з своїм посемейством. Стор. МПр. 64.
Посёрдити, джу, диш, гл. Поссорить.
Посердив не одну сем'ю з друюю. Левиц. І.
170.
Посёрдитися, дж уся, дишся, гл. 1) По
сердиться. 2) Поссориться. ЗОЮР. її. 49.
Розділивши батьківське добро, обидві сестри
посердились. Левиц. Пов. 87.
Посѳрёд, нар. Среди. Дивиться,'посе
ред моря горить огонь. Рудч. Ск. І. 109.
Дівчино моя, ти ж моя мати, дай мет
вечеряти хоч посеред хати. Нп.
Посѳрёдині, пар. Посреди. А щоб мене
до вечора посередині хати побачила. Ном.
№ 6763. Роздерлась завіса церковня посе
редині. Єв. Л. XXIII. 45.
Посѳрёдник, ка, м. Мировой посред
ника Мир. ХРВ. 263. Посередник обхо
диться з крепаками до-ладу. О. 1862. IX*
123.

Посѳрёдній, я, в. Срединный.
Посёсія, сії, ж. Аренда, арендное владѣніе. Зберемо грошенят, візьмемо посесікм
або тупимо хутір. Левиц. І. 201.

Посесор— Посинити.
Досбсор, ра, лі. Арендатора Тоді було
баси два рублі чиншу поссщюві та одбу
деш дванадцять день шарварку. ЗОЮР. І.
143.
Доебстра, ри, ж. Названная сестра;
подруга, пріятельница; возлюбленная. Ро
бись такий до робдти, який до посестри.
Тол. IV. 487.
Досбстратися, раюся, єшся, 1 1 . Сдѣлатьсл названными сестрами. Драг. 301.
Вони собі посестрались. Черк. у.
Посбстрина, ни, а*е.=Посѳстра При
були й поеешрими дружечками. О. 1862
VIII. 24.
Посбстриця, ці, ж =П осестра. Якусь
собі, биробику, поссстріщю вибрав? Гол
IV. 502.
Посивілий, а, ѳ. Иосѣдѣишій Ціле
руно посивілою волосся на голові. Мир. Пов.
Іч 115.
Посивіти, вію, еш, гл. Посѣдѣть 1 го
лова посивіє. Ном. Л* 5637.
Посидбньки, е і в , м. мн. Посиживаніе,
сндѣиіе. Въ вираженій: на посидёньки піти,
вийти. Отправиться посидѣть, побыть— въ
гостя хъ. на улицѣ. Повиходили селяне й
батько Насту син на - посиденьки на май
дан. Г. Барв. 456. Походеньки та посиденьки
справляє. Ничего не дѣлаетъ, лѣнтяйничзетъ. Левиц. КС. 66
Поснджіне, ня, с. Сидѣніе, бодрствованіе прп покойпикЪ. Вх. Зн 53
Посидільниця, ці, ж. Лѣіпяйка, си
дящая безъ дѣла. Чою сидиш, посиділь
нице? Чомг/ не стаєш до ді \а, неробітницс?
Св. Л. 256
Посидіти, джу, диш, п. Посидѣть
Посиділа' я в них та й додому берися.
МВ. 11. 24.
Посидкбвий, а, ѳ.—ва хата. Обычная
хата гуцула, въ которой онъ живетъ съ
семьей,— называется такъ въ противопо
ложность зимней хатѣ па отдаленныхъ сѣнокосныхъ угодьяхъ, которая называется
зимйрка. Шух. I 111.
Посидйщий, а, ѳ. Усидчивый. Рк. Левиц.
Посйзіти, 8Ію, еш, гл. Посизѣть. Тим
часом чорна хмара посизіла г побіліла.
ЗОЮР. И. 40.
Посил&ння, ня, с. Посылаиіе. Грин.
III. 41.
Посил&ти, лйю, еш, гл сов. в післйти
и поел йти, шлю, шлбш, гл. 1) Посылать,
послать. Що-неділі до дівчини товариша
посилав. Чуб. V. 377. Пішли дурня по
раки, а він жаб наловить. Чуб. I. 249.

Посилай, поеилай. серденятко моє, частень
кії листи. Мет. 24. Пошли, Боже, з неба
чого нам треба. Ном. № 147. 2) Двигать,
двинуть (рукою, ногою). Став він крадь
кома до хліба руку посилати. Мир. ХРВ 33.
Посишє вперед нога за ногою. Мир. ХРВ. ЗО.
3)—поклон. Кланяться, поклониться. .У світ
лицю ввійшов,—низький поклон послав ЛД.
II. 5.
Посилитися, лйюся, ешся, сов. в. післйтися и послйтися, шлюся, шлбшея,
гл. 1) Посылаться, послаться, быть посланнымъ. 2)— кии. Только сов в. Посылать
кого. Чи піс.іатись за чим, чи гцо треба
кому, то ким, як не ретором? Св. Л. 227.
Вміла сь, мати, дочкою сь посилати.
Грин НІ. 510 3) Свататься, посылать
сватовъ. Послався до неї, вона й рушники
поіківала Рудч. Ск. II. 49. Посилався до
дівчини та не сподобався, посилався цілий
год хотів її взяти,— находила дідча мати
товариша в хаті. Гол. І 252. 4) Ссы
латься, сослаться. Послався циган на свої
діти. Посл.
Посилити, лю, лиш, ІЛ. Подкрѣпить.
Посилитися, люся, ЛИШСЯ, 2 1. Под*
крѣ питься.
Посиліти, лію, еш, гл Осилить, быть
въ состояиіи. Г. Вари. 428.
Посилка, ки, ж. Посыланіе. посылка.
О. 1862. IV. Рус вес. 1
Посилкувйти, к^ю , еш, гл. 1) Помо
гать, поддерживать. В дочасних потребах
посилкувати буду. 2) Кормить, накармлинать. Ґн. І. 174.
Посилкувйтися, к^ю ся, ешся, ІЛш
Употребить усиліе. Посилювались та й
зробили. Черк. у. Не посилюється ні мало,
щоб так палати перестало і гцоб оцей по
жар погас. Котл. Ен. II. 32.
Посйлля, л я, с. Въ выраженіи: як поемлля По мѣрѣ силъ Так роби, як посйлля.
Лубен, у.
Посйлок, л к у , м. Усиліе. Турнзсерця
скреготав згубами, гцо в кріпості всі ні гугу;
а стін не розіб'єш лобами, з посилку гнися
хоть в дугу. Котл. Ен. V. 33.
Посильнйти, нйю, еш, гл Укрѣплять.
Невидима Божа сила його посилняє. Гол,
III. 259.
Посилйти, лйю, еш, гл. Нанизывать.
На ремінь ясні кільця посиляють. Млак. 8.
Посинілий, а, ѳ. Посинѣвшій. Поси
нілі р\)ки. Мир. Пов. 1. 158 б.
Посинити, ню. нйш, гл. Посинить.
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Посиніти—Посісти.

Лосйніти, нію, еш, гл. Посинѣть.
Посинів. як той пуп. Ном. № '654.
Посип&ння, ня, с. Посыпаыіе.
Посип&ти, пйю, еш, сов. в. посйпати,
плю, плѳш, гл. 1) Посшійть, посыпать.
2) Насып&ть, насыпать. Ой дай, доню,
принадоньку, нехай привикає (голуб). По
сип пшонця по колінця, водиці по крильця.
Чуб. У. 69.
Посипатися, плюси, плѳшся, гл. По
сыпаться. Чорт як свиснув, то аж листя
посипалось. Рудч. Ск. І. 68.
Лосипон^ти, н^, нбш, гл. Сыпнуть.
В ін як посипоне просом— і його засипав.
Рудч. Ск. І. 38.
Лбсирий, а, ѳ. Сыроватый. Лебед. у.
Посиротйти, ч^, тйш, гл. Осиротить.
Мил. 200. Драг. 179. Маленькії дітки
та й посиротила. Чуб. У. 710.
*'2“
Посиротіти, тібмо, ете, іл. Осиротѣть
(о многнхъ). Г. Барв. 172. Я молода завдовіла, діти мої посиротіли. Чуб. У. 806.
Завсіда ми з худобою були, а тепер оце
посиротіли. Драг. 143;
Посис&ти, сйю, еш, гл. Сосать, выса
сывать. Кров посипати. Шух. І. 39.
Лосйтчати, чаю, еш, гл. Потолстѣть,
сожирнѣть.
Посих&ти, х&ю, еш, гл. Высыхать, за
сыхать. Грин. III. 297. Ой у степу на до
лині трава посихає. Чуб. У. 220.
їїооич&ти, ч ^, чйш, гл. О змѣѣ: пошипѣть.
Пбсі, нар. До этого мѣста. Бунтує на
род, навчаючи на всій Юдеї, почавили від
Галилег аж посі. Єв. Л. XXIII. 5.
Посів, ву, м. Посѣвъ, сѣвъ. Із вороха
осталось панові мігиечків з п'ять,— тільки
шо на посів. Грин. II. 70. В кою нема на
посів, то (тому) й своїм 'засіє. Стор. II. 40.
П осівальник, ка, м. Посыпаюіцій зерномъ въ день новаго года. О. 1861. XI.
Св. 65.
Посів&ти, в&ю, еш, гл. Утромъ на но
вый годъ ходить по домамъ, пабравъ зерна
въ рукавицу, и посыпать этимъ зерномъ
въ жилиіцахъ съ пожеланіемъ урожая. О.
1861. XI. Св. 65. Сіє, посіває..., стиха
промовляє: г,Роди, Боже,_піиеницю як лаву “
АД. I. 80. ;
Посівѳріти, рію, еш, м .= Д ош ѳрхн уТИ. Бач, як губи посіверіли.
Л осівкатися, каю ся, ешся, гл. О ма
терій: сдѣлаться рѣдкой, подобной кисеѣ.
Уже вона (спідниця) і так уосівкаласъ^ <ь

як почну у буддень носить, дак і рост деться зовсім.
Лосівнйй, 6, 6. Посѣвный. Посівне.
Всякое зерпо, которое сѣется. Там усе по
сівне роде добре. Волч. у.
І.
Посід&ти, д&емо, ете, ІЛ. І ) Сѣсть
.(о многихъ). Посідали з Ісусом і ученики
Його. Єв. Аїр. II. 15. Уся громада посідала.
Гліб. 51.
I I Посід&ти, д&ю, еш, сов. в. посісти,
ейду, дѳш, гл. 1) Одолѣвать, одолѣть. Той
з неї сторони, а той з тієї (Карл та Ма
зепа),— посідають Полтаву. КС. 1882. НІ.
612. Палій посів того лицера, зв'язав йою
віжками. Драг. 201. 2) Завладевать, за
владеть чемъ. Не думав я, що ти пося
деш мою худобу. Грин. І. 287. Думав ху
добу Хрущеву посісти. Мир. ХРВ. 54.
Посід&тися, д&юся, ешся, гл. Треснуть
въ несколькихъ местахъ. Уже посівсь мій
горщик. Корові вим'я посідаєся. ЕЗ. У. 256.
Посідки, док, м \= П о си д ѳ н ьк и . П іти
на пбсідки. Пойти посид Є т ь к ъ кому.
Пішла жінка на посідки, а діти дома,
були. Каменец, у.
Посідл&ти, л&ю, еш, гл. ОсЄдлать (мно
гихъ). Уже козаки коней посідлали і по
сідлали, і поїхали. Чуб. Посідлайте коні
воронії. АД. І. 124. У нас коники посід
лані стояли. Мил. Св. 42.
Посікти, січ^, чбш, м. П осЄ ч ь , пору
бить. Драг. 177. Той меч - самосіч і посік
його на маленькі шматочки. Рудч. Ск. 1.
127.
П осіктися, січися, чбшея, гл. ііо с Є ч ь ся. Моїг довгі коси посічуться. Шевч. 330.
П осілля, л я , с. Усадьба. Старе по
сілаяу де жив батько, меншому братові до
металось. Борз. у.
Посімбйство, ва, с. — Яосемейство.
Мнж. 72. Драг. 14.
Посім’янйн, на, м. Членъ семьи. МВ.
(О. 1862. III. 40).
Посіп&ка, ки, ж .= С іп ака. ЕЗ. V. 32.
Посіріти, рію, е ш , іл. Сделаться сЄ рымъ. Таскають грязь і глей зо дна да
мажуть лебедя, щоб пір'я посіріло. Греб.
363.
Посіркув&ти, к^ю , е ш , гл. Помазать
(стену, напр.) въ первый разъ полубЄлой
глиной по серой. Чою ж воно не біліє
стіна? Адже ви побілували ї ї сшодні?—
Та ні, ми не білували, ми тілько посіркували. Новомоск. у.
Посісти, ейду, деш, ел. 1 ) = І Посідати.
Грин. III. 396, 429. Уже ж наші воро/
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ІІосіткий—Поскочити.
фснът вечерять посіли. Чуб. V. 150. По*
сіли вони любенько, п'ють собі, гуляють.
Яраг. 156. Лінь сказав, щоб ми сідали
’#а його,
& посіли обоє. Чуб. II. 141.
2) Осѣсть, покрыть что слоемъ. Н а губах
посіла смага. Левиц. І. 75. Курява посіла
на семинаристів. Левиц. Нов. 4. 3) Пере
носно: пропасть. Біда, пане-іетьмане! оттепер ми посіли. К. ЧР. 344. 4) СМ;
II Посідати.
Дбсіткий, а, е. О матерій: рідкій.
ДосЬпкр' полотно. НВолын. у.
Посіяти, сію, еш, гл. 1) Посѣять. 77осі/м я пшениченьку рідко. Мет. 28.
яосію на горі пшеницю, мгд горою ооос. Мет.
68. 2) Насмѣшливо: потерять. С'ігід очей
у мене хто хоч бери, я не бороню, і своє
усе посію. Г. Барв. 305.
Посіятися, сіюся, ешся, гл. 1) П осі
яться, засіяться. Полем розстелися (ниво),
та посійся добрим житом. Шевч. 652.
2) О волосахъ: разсыпаться. Очіпок зовсім
звис на очі, волосся посіялось. Г. Барв. 115.
Доскйбитр, блю, биш, ід. Занозить.
Поскавучати, чу, чйш, гл. Повизжать.
Лоскакйти, чу, чеш, гл. Поскакать.
Поскачи гайдучка та й передо мною. Чуб.
V. 1075. Ой баранці круторогі поскакали
по дорозі. Чуб. III. 454.
Поскакувати, кую, єш, гл. Доскаки
вать, попрыгивать. Вже вода ставна ле
ліла і стали поскакувать щучки дрібненькі.
МВ. (О. 1802. І. 72).
Д оскалічувати, чую, еш, гл. Покалі
чить (многихъ).
Поскаржитися, ж уся, жиш ся, гл. їїоасаловаться.л
Поскарлючувати, чую, еш, гл. Искри
вить, согнуть (многихъ).
, Поскарлючув&тися, чуємося, етеся,
гл. Искривиться, согнуться въ крючекъ (во
Множестві). ПоСкарлючувався ячмінь од
спеки (в полі). Волч. у.
Доскасбвувати, вую, еш, гл. Уничто
жить, .упразднить (во множестві).
Посквернйти, ню, нйш, гл. Изгадить.
Посквернило дорогу. Харьк. г.
Поскйглити, лю, лиш, гл. Повытв.
#Доски дйти, дйю, еш, гл. То-же, что и
€кйнути, но во множестві. Йовдоха-святоха
скоренько гусе із себе поскидала та у піч,
« сама сидить. Рудч. Ск. I. 177. Поски
дала з себе шовкове убрання, ниділа знов
своє рам'я. Рудч. Ск. II. 40. Поскидав потужних з престолів. 6в. Л. 1. 52.
Д оскінний, а, ѳ ^ П л о с к ін н и й .
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П оскінь, кони, яс.—П лоскінь. Бх.
Пч. II. 29.
Поскіпйти, нйю, еш, гл. Расколоть ва
лучинки для растопки. А чим у грубі роспалювати?— Оте соснове полінце поскіпай,
то й роспалиш. Харьк.
Поскіпйтися, нйюся, ешся, гл. Раско*
лоться на лучинки для растопки. Сучко•
вата дровина— не поскіпається. Харьк.
Лоскладйти, дйю, еш, гл. То-же, что
и снлйсти, но во множестві. Драг. 95.
Зараз і задумається і рученята поскладає»
Ки. Баранина в горшках поскладена стоїть. Мнж. 130.
Поскладйтися, дйемося, етеся, гл.
1) Сложиться ( во множестві). 2) У ложиться
(о многихъ).
Посклбювати, юю, еш, гл. Склеить
(во множестві).
Поскликйти, кйю, еш, гл. Созвать ( мно
гихъ ). Поскликала собачню. Стор. МПр. 112.
Поскликйтися, кйемося, етеся, гл.
Перекликаясь, созвать другъ друга. Поскли
кались вони докупи. Рудч. Ск. I. 31.
Посклйти, клю, лйш, гл. Вставить
стекла (во множестві).
Досклярувйти, рую, еш, гл. Побыть
стекольшикомъ.
Доскбвувати, вую, еш, гл. Сковать
(мпогихъ). У три ряди бідних, безщасних
неволъників посаэюено, по два, по три до
купи посковувано. АД. I. 90.
Посколочувати, чую, еш, гл. Возму
тить (воду во многихъ містахъ); взбол
тать (во множестві).
Посколупувати, пую, еш, гл. Сковы*
рять; исковырять (во множестві).
Поскблювати, люю, еш, гл. То-же,
что И СКОЛОТИ, но во м п о ж сстві .
Поскопувати, пую, еш, гл. То-же, что
и скопбти, но о МНОГОМЪ.
Поскорйтися, рюся, ришся, гл. Пото
ропиться. Поскоріться ж, щоб я не гніва
лась. МВ. О. 1862. III. 48). О, я еже поспішуся-поскорюся. МВ. (О. 1802. I. 87).
Поскорбдити, джу, диш, гл. Заборо
новать.
Поскорбмитц, млю, миш, гл. Оскоро
мить.
Поскорбмитися, млю ся, мишся, \л.
Оскоромиться.
Поскбрчув&ти, чую, еш, гл. Покорл
чить. Руки поскорчує та позводить. Кв.
Поскбчити, чу, чиш, гл. Прыгнуть;
быстро пойти. Поскочила Орися до дверейч
К. (ЗОЮР. II. 201).

Поскошувати—Послиз(ну)ти.
Поскбшувати, шую, еш, гл. Скосить
(во множеств*!»). Дивувалась вони, гцо ніг ж
то лани позаростувані, не поскошувані.
Чуб. V. 981. Поскошую і хлібець, і сіно.
О. 1862. II. 58.
Поскребтй, бу, ббш, гл. Поскресть.
Поскреготати, чу, чеш, гл. Поскре
жетать.
Доскривлйти, лйю, еш, гл. Искривить
(во множествѣ).
Поскривлйтися, лйемося, етеся, гл.
1) Искривиться (во множествѣ). 2) Сдѣлать недовольную мину (о многихъ). Всі
сестри, дивлячись на матір, і собі поскривлялись. Левиц. І. 172.
Поскрипувати, пую, еш, гл. Поскри
пывать. Ой чого ти поскрипуєш, ти, ядлова хато? Лукаш. 38.
Поскрібач, ча,
Царапающій. Вх.
Уг. 262.
Поскрібачка, К и,' ж. Царапающая.
Вх. Уг. 262.
Поскрібок, бка, м. ІІослѣдній хлѣбъ
в ъ данный р азъ печенья - и з ъ оскребковъ
Тѣста. Недобрий хліб, мабуть поскрібок.
Черниг. у.
Поскром&дити, джу, диш, гл. 1)=П оскребти. 2 ) -потилицю . Почесать въ заТылкѣ. Гриш,ко... поскромадив потилицю
і геть 'відійшов. Мир. Пов. І. 157.
Поскромйти, млю, мйш, гл. Укротить,
усмирить.
Поскручувати, чую, еш, гл. 1) Скру
тить (во множествѣ). Поперетинали ремні,
котрими поскручувані були руки у козаків.
Стор. МПр. 108. 2)— гблови. Свернуть го
ловы. Давай... їм (горобенятам) голови поскручуємо. Мир. ХРВ. 42.
Поскубти, бу, бёш, гл. Подергать за
волосы, за ухо.
Поскубтися, бембся, бетбся, гл. По
таскать другь друга за волосы (о многихъ).
Нема його й на світі, як із своєю ріднею,
з мужиком: чи поскубтись, чи побиться,
чи й помириться, то все воно, т ат ска
зано, свій брат. Г.-Арт. (О. 1861. III. 100).
Покудбвчити, чу, чиш, гл. 1^ П о 
кудлати . 2) Отколотить.
Поскуйбвдити, дж у, диш, гл.=П оку д лати .
П оскупіти, п&ю, еш, гл. Скупить. По<купав у людей землю, та й не озьме його
кат. Лебед. у.
Поскупитися, плюся, пйшея, гл. Поі купиться. Наділив Бог і розумом, і голоі вродою, та на талан поскупився.

Ком. 11р. Х° 361. Не поскупись напяпщ
биржу. К в .,
Поскупіти, т е м о , піетѳ, гл. Сдѣлаться
скупымъ (о многихъ).
Поскуплювати, люю, еш, гл. Собрать
вмѣстѣ.
Поскуплюй чергове козацтво
К. Бай. 25.
Поскуплюватися, люемося, етеся, гл.
Столпиться. Так козацтво поскуплювалось,
як бжоли до патоки. К. ЧР. 321.
Поскупув&ти, пую, еш, гл. Поску
питься. Борз. у.
Поскучйтй, ч&ю, еш, гл. Поскучать.
Трошки ваші синки поскучають— без тою
не можна в світі. МВ. II. 13.
Послабіти, б&ю, еш, гл. Ослабѣвать,
терять прочность, расшатываться. Дно у
бербениці послабає. Вх. Зн. 54.
Послабйти, блю, бйш, гл. Ослабить.
Жарив ті казани, а там були грішні
душі. Газ ті душі його і просять: „не
жарь наси... Він трохи і послабив огонь.
Мнж. 55.
Послабіти, біеио, ете, гл. Заболѣть
(о многихъ).
Послабув&ти, бую, еш, гл. Поболѣть.
Посл&вити, влю, виш, гл. Ославить,
прославить. Порішили, щоб божевільним
його пославити. МВ. (О. 1862. І. 104).
Пбславка, ки, ж. Слухъ, молва. Черк,
у. Про чорта тільки пославка, а ніхто
того чорта зроду не бачив. МВ. (КС. 1902.
X. 141).
Посланець, нцй, ж— Післанець. Драг.
170. Св. Л. 102. Посланця не тнуть, не
рубають. Ном. № 949.
Посл&ниця, ці, эю. Посланная. Посланиці Божі. Г. Барв. 132.
Посл&ння, ня, с. Посланіе.
I. Посл&ти, ся. См. Посилати, ея.
II. Посл&ти. См. Постилати.
Посл&тися,стелюся, лешся, гл. ^ П р и 
готовить постель. Послались долі і лягли.
Драг. 129. Як послався, так і виспався.
Посл. 2) Простлаться, разостлаться. І па
дає, і по землі постлались ті коси білі.
К. МБ. X. 16.
Послѳбіэув&ти, 8^ю, еш, гл. Поговорить или почитать вяло.
Послйз(ну)ти? ну, неш, гл. І) Сде
латься скользкимъ, покрыться слизью. По
слизло сало. Черк. у. Уже м’ясо послизло.
Черк. у. 2) Исчезнуть, пропасть (о мно
гихъ). Щоб люде всі, гцо при Енеї, послизлиКотл. Ен. І. 8. Злії духи, так як мухщ
всі уже послиз чи. КС. 1882. IV. 169.

Послизнутися— Послухач,
ведній, у послузі народу. К. Дз. 181. Дам
тобі молока, а старшою сина на послугу.
Рудч. Ск. І. 139. Господь йому дав меч
свій на послугу. К. Іов. 91. 2) Слуга. Не
втішайся, мати, мною, не огуду ті послу
гою. Гол. І. 173. Годував дитя не рік, не
чотирі, а оддав дитя не дня, не години,
людям послуга, а мені на серці туга. Рк.
Макс. Ум. Послужка. Свекор каже: невістко
моя, свекруха каже: послужко моя. Чуб,
III. 282.
Дослугбвувати, вую, еш, гл. Служить,
услуживать, прислуживать. Теща Симонова
послуговувала їм. бйь Л. IV. 39.
П ослугувати, гую, еш, и .= П о с л у говувати. Послугувала вона їм. 6в. Мр.
1. 31.
Послуж&нка, ки, ж. Служанка. Я в
Федыь г
Послідній, я, є. 1) Послѣдній. Доз його послужанкою. Чуб. II. 20.
Д ослуж йтя, жу, жиш, гл. Послужить.
воль мені хоч умиться на послідній дорозі.
Руд*. Ск. 2) Худшій, плохой. Хиба ж Служила е бурлацтві, послужи ще й у ха
таки я послідніиіий од усіх. Ком. Л®2039., зяйстві. Чуб. V. 524. Послужи, моя ти
Ні сама послідня дівка в нашому селі так зброє, молодій ще силі, послужи йому так
щиро, як мені служила. Шевч. 249.
би не зробила. Кв.
Послужка, ки, ж. Ум. отъ послуга.
Послі док, дку, м. 1) Остатокъ. В ін
Послух, х у , м. Послушаніе. Желех.
сьому випивши восьмуху, послідки з кварти
Послух&ння,
ня, с. 1) Слушаніе. Щоб
виливав. Котл. Ен. І. 12. На послідку. Въ
ішли
гусі
до
громади
на послу хання, слу
конці. Поклонивсь панові, панії. панян
хати
гетьмана
Жовковською
одповідання.
кам і Масі на послідку. Св. Л 108. 2) ІІослѣдсіізіе, резѵльтатъ. М уки і лиха, і всякі Макс. (1849). 55. 2)=Послух. Чи змгусгіш
болісти бувають послідком неправди. О. ти до послухання тура? К. Іов. 88. 3) По
слушаніе, работа въ монастирі ради спа
1862. VI. Кост. 10.
Послідув&тий, а, е. О зернѣ: непол сеній души. М и пійдем до черниці на послухання. К. ЦН. 282. 4) Работа кому
ный, похожій на послід 1. Рк. Левиц.
ДоелідУщий, а, е. Худшій. Кирило либо не за деньги, а по просьбі или по
Тур був у Січі не послідущий. К. ЧР. 274. обязанности. Усі останні ідуть до йою на
Піду, каже, у)ігоплюсь, усі мене обіжають— послуги г на посмухиння. Чуб. III. 45.
я послідущий 'на світі. Ном. № 4340, стр.
Послухбти, хйю, еш, сов. п. послу
286.
хати, хаю, еш, гл. 1) Слушаться, послы
Посдіпйти, плю, пйш, гл. Ослѣпить шаться. М и в добрих людей віку доживемо,
(многихъ). К. ДІБ. X. 14. Баньки їм бодай будемо їх послухати, щоб і їм було добре від
посліпило. Ном. № 3714.
нас. Г. Барв. 435. Козак дівку підмовляє:
Посліпйтися, пимося, тбея, *і. ОслЬп- ТІдь із нами, дівча, з нами, з молодими ко
нуть. Н а очах більма поробились, коли б заками*. А дівчина послухала, з козаками
до віку посліпились. Котл. Ен.
поїхала. Чуб. V. 353. 2) Только сов. в.
П осліпнутя, нѳмо, нѳтѳ, гл. Осліп- Послушать. Послухавши ггсалтиря, що дяк
нѵть (о многихъ). Котл. Д14. 437. Драг. гусе читав, Наум сів біля своєї (тароі. Кв.
Ю5. Мнж. 92. Бодай письменні послі пли,
П ослухатися, хаюся, ешся, гл. Поглу
як не кажуть прав&и. Каменец, у.
шаться. Послухайся мене хоч тепер. МВ.
Пбслонько, ка, м. Ум. отъ посел, І. 27.
посол.
Послухйтор, ра, м = П о с л у х а ч . Два
Послув&ти, л^ю , еш, гл. Быть деиу- надцять кобзарів, дванадцять послу хаторів.
татомъ въ парламенті, въ сеймі. Желех. Драг. 373.
Послуга, ги, 'ж. 1) У слуга, служеніе,
Послухач, ча, м. Слушатель. Аби були
услуженіе. Мир. ХРВ. 59. Не в золотій побрязкачі, то будуть і послухані. Ном.
писі земної жизни суть, а в праці пра № 5431.
Послизнутися, в ^ с я , нбшся, гл. П о 
Як послизнувся, та й упав.
Н В ол ы н . у.
Послинити, ню, ниш, гл. Послюнить>
Мер. ХРВ. 03. Пальці послгшс. Кв.
Дбслі, нар. Послѣ. Послі посходились.
Рудч. Ск. І. 25. Обіцянки не забгувайся, бо
послі, чуєш, ні чичирк. Котл. Ен.
Послід, ду, м. 1) Остатки зерна, см ішанные съ соромъ, остающіесл при в і 
яній, и очисткі зерна. Бідний (сіє) самий
послід, уже одвійок од пшениці. Грин. II.
1 5 1 . 2) Испрлжненіл. Крутиться, як по
слід в отлонці. Ном. № 2998. 3) Резуль
таті», послѣдстиіе. Давня то річ! але по
слід ї ї свіжий і до сього часу. Левид. 4) Колецъ, М и стали собі оба май у посліді.
скользнуться.
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Послухняний— Посмішкувате.

П ослухнйний, а, ѳ. Послушный. Ро молодого дерева, однимъ йонцемъ з а ц і^
зумний та послухняний був. О. 1862. У, ленная за уголъ бороны, а на другому
имѣющая валекъ съ иостромками, въ кото
106.
Дослухнйнство, ва, с. Послушаніе. рый впрягается лошадь; иногда посмик
Потіште своїм послухнянством і мене, бываетъ желѣзный. Подольск, г. НВолын у.
2) Репіз. Новомоск. у.
старою батька. Кв.
Посмйкати, чу, чѳш, гл. Подергать.
Послушки, шок, ж. мн. Слушаніе.
Ой у лузі, лузі, говорили гуси, а я моло Ой паничу, паничуI я вас за чуб посмипу
денька слухала раненько,— за тия послушки Ном. № 1162.
Посмирнішати, шаю, еш, и . Присми
била мене мати. Грин* III. 74.
Послушно, нар. Покорно. Прошу по- ріть. Зробиться сумною г на яку часину
посмирнішає. Стор. МПр. 153.
слушнс. Федьк.
П осліпш ий, а, ѳ. Послушный. А я
Посмілішати, шаю, еш, гл. Сдѣлатьсд
молода та послушная, свою свекорка та смѣлѣе.
послухала. Чѵб. V'. 689.
Пбсміт, ту, м. Встрѣчено у Кулиша = .
Пбслушник, на, м. Слуга. Повідат сміття, соръ. Нехай посмітом зметуться,
царь до тих своїх послушників, жеби за зникнуть, як постали. К. Псал. 194.
били сто во т ему на обід. Драг. 275. Ум.
Посміти, смію, еш, гл. Посміть, осма
Пбслушничок. Мого батька брата та була литься. Любить козак дівчиноньку, занять
взяла орда; а він там був послушничком не посмів. Чуб. У. 151.
у одною татарина п'ять год. О. 1862. V.
Посмітйти, ч ^, тйш, іл. Насорить.
З нар. уст, 85.
Посмітник, ка, лс. ? Бранное слово
Послушниця, ці, ж. Служанка. Ум.
А
бодай
тобі ...посмітнику ти, сіпую/,..
Послушничка. 1 дядина мою батька була
в неволі (у татар). Вісім юд послушничкою Грин. II # 165.
Посміттюха, хи, ж. 1) Птица: жавобуЬа. О. 1862. V*. З нар. уст, 85.
ронокъ хохлатый. Аіаисіа сгізіаіа Ь. Сіла
Пбслушничок, чка, м. Ум. отъ по собі над водою сива посмітюха. Гол. III.
слуш ник.
209. 2) Бранное слово для человіка:
Послюсарюв&ти, рюю, еш, гл. Побыть дрянь, негодникъ, негодница. Посміттюха
слесаремъ.
яка небудь командуватиме. КонстацтиПосмагнути, ну, нѳш, гл. 1) їїотемногр. у. ,
нѣть отъ солнца, сильнаго тепла. Гречка
Посмітюшок, шка, лі.=П осміттю ха 1.
посмагла. Лебед. у. Висуше насіння, гцо
Вх. Пч. II. 8.
аж посмагне. Лебед. у. 2) Загорѣть. 3) О
Пбсміх, ху, м. Сміхъ, насмішка. Ско
губахъ: засохнуть, запечься. Посмагли губи.
рий
поспіх— людям посміх. Ном. № 5580.
Посмйжитк, ж у, жиш, гл. Изжарить
З посміху люде бувають. Посл. 2) По
(во множестві).
Посмалйти, лю, лиш , гл. Опалить, смішище. І прийміть же мене до себе
обжечь. Дев'ятнадцять самих баранячих і пригорніть же мене до себе, щоб я люд
голів до захолоду сама посмалила. Г. Барв. ським посміхом не ходила. Мил. 198.
Посміх&ти, х&ю, еш, гл. Посмійваться.
425. Та одна діброва не горіла, соловейкові
Стали люде теє зачувати, стали з удовикрильця посмалила. Чуб. У. 1057.
Посмачйти, ч ^, чйш, гл. Придать ченьків посміхати. Мил. 346.
Посміхбвисько, ка, с .= П о с м іх о в и п ^
вкусъ, сдѣлать вкуснѣе приправой, при
править. Левиц. Пов. 320. Нема чим кар Гн. І. 115.
Посміхбвище, ща, с. Посмішище. Па
топлю посмачити. НВолын. у.
•
Г
Посмачніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться посміховищ я їм здався? Сим. 217.
П осміхуватися, хую ся, ешся, іл. Повкуспѣе.
Посмѳрдіти, дж ^, дйш, гл. Повонять сміиваться. Касян тільки посміхується.
НВолын. у.
нѣкоторое время.
Посмішбнний, а, ѳ. Осміянный, уни
Посмѳртйти, рч^, тйш, гл. Умертвить
(многихъ). Людей посмертила для лакім- женный. Нехай вони (шалопути) поемішенні будуть, а не дом Божий. Павлогр. уства грошей. Гіг. II. 74.
Посмбртний, а, ѳ. Посмертный.
Пбсмішка, ки, ж. Насмішка. Цс....
Пбсмик, ка, м. 1) У бороны: веревка посмішкаг з мене. Грин. 1. 193.
конопляная, чаще скрученная изъ ствола
П осміш кувата, кую , еш, іл. Насмѣ-

ГІоемішкуватися— Посокотитися*
аться. Нам треба, щоб хто посмішкував
« нас чи .що? Каменец, у.
Д о с м і ш к у в а т и с я , к у ю с я , е ш с я , гл.
Дасмѣхаться. Явтух жартував, посмішумвався з новобранців. Св. Л. 65. А він
іюсмгьикуетъся.'кобила як собака. Каменец, у.
Д о с м і ш л и в и й , а , ѳ. Насмѣшливый,
5ЄСД о с м і ш н и й , а> е = П о с м і ш л и в и й .

Д осмійтеся , сміюся, бшся, гл. Посмі
яться. Ти думаєш, дурню, що підеш вінматься, а я з гиебе, дурню, аби посміяться.
дуб. V. 176.
Досмоктйти, к ч ^ , чѳш, гл. Пососать.
Шарпнули мушка, із'їли і посмоктали кіс
точки. К отл. Е н . IV*. 44. Полежу да посмокчу люльки. О. 1861. XI. 68.
Д о с м б к т у в а т и , т у ю , е ш , гл. Посасывать.
Д осм оліте , лю , л и ш , гл. Осмолить.
їїосмугувйти, г^ю, еш, гд. Исполосо
вать. Вся пика, шия і руки посмуговані.
Стор. II. 69.
Посмутйти, ч'і, тиш, гл. Опечалить
(мйогихъ). Грян. III. 494. Гей як заплачу,
весь рід посмучу. Чуб. V*. 755.
П о с м у т и т и с я , т и и б с я , т и т б с я , гл .=
З а с м у т и т и с я . 3£и без музики посмутились.
Алв. 48П оемуткувіти, к^ю , еш, гл. Погрус
тить.
Посмутніти, нію, еш, и . Опечалиться.
Поснід&ння, ня, с. Пора завтрака.
2 сонце зійшло, вже й поснідання, а його
все нема. Верхнеднѣпр. у. (Залюбовск.).
Поснідати, даю, еш, гл. Позавтракать.
Як не прийдеш обідати, прийди поснідати.
Чуб. У. 413.
Поснідкувйти, к^ю , еш, гл.=Поснідатн. Що ж ми мемо поснідкувати, моя
мила дівчино? Гол. І. 201.
Посновиґ&ти, г&ю, еш, гл. Посновать,
пошататься. Свиня у панський двір залізла,
посновиґала там. Гліб. 39.
Поснув&ти, сную, бш, гл. Сдѣлать
основу для ткани; иротянуть нитки. Щ о
по нашім двору чорним шовком та посно
ване. Грин. III. 470.
Поснути, снемб, нетб, и . Заснуть
(о многихъ). Діти поснули. Г. Барв. 225.
Прийшла північ, всі поснули. Рудч. Ск.
Посн^тися, снембся, нетбея, гл.=Поснути. Я думала, що ви поснулись, аж
воно й ні. Лебед. у.
Поснйдіти, дію еш, гл. О творогі:
испортиться. Миле. 190. Сир поснядіє, як
йою не посолиш. Черном.
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Посбба, би, ж. Помощь. • Пособу дав
братові. Харьк. г.
Пособйчитися, ч уся, чиш ся, м. Сдѣлаться подобнымъ собакѣ, переносно: раз
вратиться. А чортова невістка-сучка, пособачилась. Рудч. Ск. У людях був, то не
знав т ії люльки, а з людей вийшов—пособачивсь: став люльку наминати. Харьк. г.
Пособйти, ся. См. Пособдяти, ся.
Посббкати, каю, еш, гл. Покричать
на воло въ: соб!
Пособлйти, лйю. еш, сов. в. пособй
ти , блю, биш, гл.* Помогать, помочь. Те
пломір скрізь пособляє чоловікові. Ком. II. 81.
Пособлйтися, лйеться, сов. в. пособйтися, биться, гл. безл. Помогать, по
мочь (безлич). Хоч плач, хоч пробач,— не
пособиться. Кролев. у.
Посббник, ка, м. Помощникъ.
Посббниця, ці, ж. Помощница.
Пособбрувати, рую, еш, іл. Поеоборовать, совершить надъ больнымъ таинство
елеосвяіценія. Пособорували, посповідали і
запричастили (хворого). ЗОЮР. II. 283.
Посбвати, ваю, еш, іл. Подвигать, по
совать.
Посоватися, ваюся, ешся, гл. Подви
гаться, посоваться.
*
*
Посовиніти, нію, еш, гл. Побыть въ
полубезеознательномъ состояніи, въ опьяневіи. Сидить Петро дуже п'яний, дер
жить у руці десятку, а Іван як ухопить
її та й хода.— Що ж йому на те Петро
сказав?— Аж нічогісінько: посидів ще тро
хи, посовинів-посовинів та й пішов собі з
шинку. Екатериносл. у. (Залюбовск.).
Посовітувати, тую, еш, гл.=Пора-дити. Йому посовітували одну гарну дівку,
щоб він її брав. Рудч. Ск. І. 148.
П осовітуватися, тую ся, ешся, гл .=
Порадитися. Шевч. 298.
Посовом, нар. Посовываясь. Сядеш вер
хи та посовом і перелізеш, щоб у воду не
впасти. Лебед. у.
Посбвувати, вую, еш, гл. Подвигать.
А далі потроху посовують пальцем усе
вище й вище, примовляючи: тут пень, тут
колода. Чуб. III. 108.
Посовуватися, вую ся, ешся, гл. По
двигаться.
Посокотйтися, ч^ся, тйш ея, гл. По
беречься. Просить сват і сваха, і пан мо
лодий, і пані молода їсти і пити... і так
ся посокотити, аби голодному с я . не ли
шити. Гол. IV. 342.

Посол— Поспівати.
Посбл, ела, л. 1)=П осел. 2) Депу
т ат а парламента, сейма. Желех.
Посолйти, л й , лиш, гл. Посолить.
К о м б хліб, то б я и а 9 коли б сіль—поісолила. Чуб. У. 1165.
Посоловіти, вію, еш, іл. О глазахъ: посоловѣть, потускнѣть. Чи посоловіли в мене
очі? Грин. II. 241. Н е відмагається від
другої (чарки)... очиці посоловіли... загиебет
тала наша Оксана. Кв.
Посолодйти, дж ^, дйш, іл. Подсла
стить. Випили вони чай, а хазяйка так
дякує купцеві у так дякує: хоч у душі, ка
же, посолодило. Гриш І. 114.
Посолодіти, дію, еш, гл. Сдѣлаться
сладкимъ. Посолоділо таки, а чи багато
сахарцю укинув.
Пбсолодкпй, а, ѳ.Сладковатый.Міус. окр.
Пбсолодко, нар. Сладковато.
Посолбдхпати, шаю, еш, гл. Сяілаться
слаже. Запіканка посолодшала. Стор. II. 221.
Посолоніти, нію, еш, гл. Сдѣлаться
болѣе соленымъ. Посолонів борщ. Констан
ти ногр. у.
ПосолонцювАти, цюю, еш, іл. Съѣсть
соленаго. Хоч посолонцювати оселедцем.
Ном. № 12121.
Посольський, а, ѳ. 1)—Посольський.
Бо я посольських справ не розумію. К. МБ.
II. 121. 2) Депутатскій. Желех.
Посбльство, ва, с. Обязанности и до
стоинство депутата въ парламептѣ, сеймѣ.
Желех.
Посопти, плю, пбш, гл. Посопѣть.
Посорбматися, маюся, ешся, гл.=Посоромитися.
Посоромйти, млю, мйш, гл. Посра
мить. Народній дух з занепаду підняти,
гасителів його посоромити. К. Бай. 7.
Посорбмитися, ылюся, мишся, гл.
Постыдиться. Г лянь на Бога та посоромся
людей. Ном. & 2950.
Пбсоромно, нар. Совѣстно, стыдно.
ПосортувАти, т^ю, еш, гл. Разсортировать.
ПосотникувАти, к^ю , еш, гл. Побыть
сотни комъ.
Посбхляний, а, ѳ. Высохшій. Посохляна трава. НВолын. у.
Посбх(ну)ти, ну, кѳш, гл. Высохнуть.
Земля посохла була—от він її змочив.
Полт. Инше насіння, посходивши, посохло.
Єв. Л. VIII. 5.
ПосохтувАти, тую. еш, гл. Поспішить.
Вх. Зн. 65.
Поспасйбіти, блю, биш, гл. Сказать

спасибо, поблагодарить. Мені люде поепцсибіли та й годі. Павлогр. у. (Лобод.).
ПоспадАти, дАемо, етѳ, гл. То-же, что
и спАсти, но во мпожествѣ. Ото поспадали
всі дванадцять замків. Драг. 83.
ПоспАти, сплю, спйш, гл. Поспать.
Грин. III. 262. Як Си поспав до обід, тик
приснився б ведмідь. Поел.
ПоспАтися, спимбся, спитбся, гл. За
снуть (о многихъ). Вони слухали, слуха щ
й трохи не поспались. Левид. Поп. 141.
ПоспАшувати, шую, еш, гл. О травѣ,
хлѣбѣ, находящихся на корню: дать ско
ти н і ихъ выпасти. Коли жито чи пше
ниця дуже ростуть з осени, то щоб не
пішло в стрілки, то треба пускати ско
тину по йому пастись—поспашувати.
ІІоспбкатися, каюся, ешся, іл. Изба
виться отъ чего. Хотів би сі поспекати,
відьвернути відь себе сліпоту. ЕЗ. V. 84.
ПоспивАтя, вАю, еш, іл. Надпить.
Кішка глечики поспивала. Харьк. г.
ПоспивАтися, вАемося, етѳся, м .—
з чого. Растратить, пьянствуя, что. БТють,
поки й з батьківщини поспиваються. І
Барв. 261.
Пбспит, ту, м. 1) Спросъ. Без поспит е
що хочеш, те і рвеш. КС. 1882. XI. Зі*.
2) Проба, опытъ. Нащо нам той ДінБуде з тебе поспиту, що набрався по сві
тах, пора своїм кошем осістисъ. Г. Барв. 181.
ПоспитАти, тАю, еш, гл. 1) Спросить
Та забула поспитати, пою їідив ко.ч
хати. Чуб. У. 1153. 2)= П окуш ту ватя.
А ви поспитайте борщу: по моєму на о
дуже кислий. Черниг. у. 3) Испытать,
пробовать. Поспитавши горя, чи не поша
нується. О 1861. X. 36.
ПоспитАтися, тАюся, ешся, гл. Спро
сить, спроситься.
ПоспихАти, хАю, еш, іл. Спихнуть
(многихъ). Я вас із неба поспихаю. Котл. Ен.
Пбспів, ву, ж. 1) Пѣніе. —напѣвъ.
2) Заключеніе, эпилогъ (поэтическаго произведенія). Поспів до думи. К. Дз. 149.
І.
ПоспівАти, вАю, еш, сов. в. поспіти,
пію, еш, її. 1) Созрѣвать, созрѣть. По
спіють яблгука. ЗОЮР. І. 310. Козакові
пшениця поспіла. Мет. 28. 2) У співать,
у спіть. Поспієш з козами на торі. Ном.
№ 5563. Ой умер син у неділю вранці,
нелюба невістка в обідню годину, та й не
поспіла в одну домовину. Чуб. У. 714.
3)=П остигати, постигнути 3. Н і кадилаг
ні світила,— отак мене, смерть поспіла«
Грин. III. 144.

П осп і вати—Поспроду вати.
II. Поспів&ти, в&ю, еш, гл. Иоиѣть.
рм хотілось і побігати, і поспівати. ЛеВИД. ІІОВ. 135.
Поспів’я, з ’я , с. ІІѢпіе, пѣснопѣнія.Святе поспів’я. Мир. Пов. II. 59.
Пбспіл, нар. = Поспіль. Дарма що
стйра* а ще б поспіл билася з чоловіком.
НВолнн. у. Поспіл три тиждні роблять.
О. 1862.;V. I I I .
Поспіл, полу, м. Въ вираженій:
у лосполі. Совмѣстно. Вона найняла собі
хатину в поспо.гі. Св. Л. -45.
Поспілий, а, ѳ. Зрѣлый. Не. старе
мре, в поспіле. Ном.
7202.
Пбспіль, нар. 1) Подрядъ; непрерывно.
У мене було семеро дочок поспіль. Славяно■серб. у. Поспіль два роки. НВолын. у.
Дощі поспіль ідуть. Було мене Отченашу
вчить, Богородиці, так було поспіль і прокажу, не мину й слова. Г. Барв. 350.
2) Вмѣстѣ, вообще. Бгувай же здоров, пане
господарю! з своєю милою господинкою, зо
всею поспіль челядочкою. Гол. IV. 29.
Поспільство, ва, с. Простой народъ,
чернь. К. ЧР. 71. Допекли (ляхи) козакам
і поспільству. К. ЧР. 39.
Поспінути, ну, НѲШ, 2Л.=ПоСПІТИ.
На обід саме поспінеш. Мир. Иов. I. 112.
Поспір&тися, р&емося, етѳся, гл. Опе
реться (о многихъ). Деякі поспірались на
тин і лузали насіння. Левиц. Иов. 180.
Поспіти. См Поспівати.
Лбспіх, ху, м. 1) ІІоспѣшность, ско
рость, быстрота. Скорий поспіх — людям
посміх. Ном. Л? 5580. Ну, хлопці, для по
спіху по чариі. НВолын. у. Поспіхом. ІІоспѣшнЪ. 2) Успѣхъ. Мкр. Г. 40.
Поспіш&ти, ш&ю, еш, сов. в. поспі
шити, ш^, шиш, гл. Спѣшить, поспѣшить,
торопиться, поторопиться. Швидчё додому
поспішає. Рѵдч. Ск. I. 137. Ой не копай,
козаченьку, зілля , та поспішай до дівчини
на весілля. Чуб. V. 366.
Поспіш&тися, ш&юся, ешся, сов. в.
яоспіш йтися, ш ^ся, шйшея, гл.=ПоспіШати, поспішити. А по воду йде, поспгШається. Чуб. V. 700. Поспішаємься з ко
зами на торі. Ном. № 7739. Поспішився
козаченько той пери із'їсти. Чуб. V. 436.
Поспішний, &, 6. Торопливый. По
спішних чорт хапає. Ном. Л* 13733. Ум.
Лоспішненький.

Поспішно, нар. Поспѣшно. КС. 1882.
XII. 514. Ідуть, щоб повідать поспішно,
«бо щоб трупом полягти. Котл. Еп. Ум.
Поспішненько.
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Поспліт&ти, Т&Ю, е ш , гл. Сидесть
вмѣстѣ. Під високими дубами притулилась
тонка ліщина, посплітавгии свої верхи.
Левиц. І. 347.
Поспліт&тися, т&юся, ешся, гл. Спле
стись, переплестись. Королів цвіт посплі
тався з крученими паничами. Харьк.
Посповнйти, нйю, еш, гл. Наполнить.
Кубочки посповняла. Мил. 220.
Посповнйтися, нйемося, етеся, м,
1) Наполниться (во множествѣ). 2) Сдѣлаться полнымъ (во множествѣ). Ви, ягід
ки, посповняйтеся. Грин. III. 497.
Посполитий, а, е. 1) Простой, просто
народный. 2) Какъ существ.: крестьянинъ.
Давай посполитий до скарбу і подачку од
диму, давай і підводук г греблі по шляхах
гати, а козак, бач, нічого того й не знає•
К. ЧР. 198.
Посполйтися, люся, лиш&я, гл. Сой
тись, вступить въ дружескія отношенія.
3 ним трудно посполитисъ. НВолын. у.
Посполйця, ці, ж. Сплошная нсдѣля*
Угор.
Поспблу, нар. Вмѣстѣ, разомъ. ЕЗ. V.
207. Довго вони плакали й горювали удвох
посполу. Полт. у. На добридень тобі, та
ту, і тобі, мамо, вам, діди, і вам, баби,
вам, братіки і сестриці, і всім посполу, і
Богу святому. Кобел. у. Бувайте здорові,
з неділею!— Спасибі, посполу з вами. Ка
менец. у.
Лоспбльний, а, ѳ. Безпостпый, когда
Еьтъ поста. Угор.
Поспбльство, ва, с.=П оспільство.
Поспонув&ти, н^ю, еш, гл. Ругать,
поносить. Вх Зн. 54.
Лоспорожнйтн, нйю, еш, гл. Опорож
нить (во множестві). Барилечки поспорож
няєм. Грин. III. 430. Підождіть, поспо
рожняю діжки, дак і вам одну дам.
Поспорожнйтися, нйемося, етеся, гл.
Опорожниться (во множествѣ). Ой, скоро
вже наші кошелі поспорожняються,—тиж
нів зо два доведеться хліб купувати, поки
до нового. Екатериносл. у.
Поспособійка, ки, ж. Карнизъ изъ
досокъ подъ стріхою. НВолын. у.
Поспотик&тися, к&юся, ешся, гл. ІІоспотыкаться нѣкоторое время.
Лосправлйти, лйю, еш, гл. То-же, что
и справити, по во множествѣ. Поспрсгвляв
собі й дітям одежу. Драг. 149. По три,
по два стариг кайдани посправляв. Макс.
Поспродувати, дую, еш, гл. Распро
дать. Зараз поспродував усе. Драг. 183.
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Поспродуватися— Поставник.

Поспрбдуватися, дуємося, етеся, гл. питья изъ него. Журба в шинку мед-юрілку
То-же, что и спрбдатися, но о многихъ. поставцем кружала. Шевч. 49.
Достйвити, влю, виш. іл. 1) Поста
Ярмарок великий був, і ми добре поспроду
вить. Поставила тарілку з хлібом перед
валися.
Поспрбшув&ти, шую, еш, гл. Пригла старим Волом дідом. Котл. Ен. I 7. Зжав
сить (многихъ), созвать. Як всіх вже по- свое жито... поставив в копи. Чуб. II. Ц .
В п ’ятьох як вийдемо на ниву, то по по
спросюе, то іде додому. Грин. III. 502.
лукіпку
поставим. Г. Барв. 347. Постйвитиі
Поспускйти, кйю, еш, гл.' То-же, что
обід.
Дать
обѣдъ. 2) Построить, выстроить.
и спустити, но во множествѣ. Д г$ і по
Чуб.
У.
489.
Поставили собі хатку. Рудч.
спускав гілля. Мнж. 6. В ін швидко поро
бивши човни, на сине море поспускав. Котл. Ск. I. 27. 3) ПомЬстить (на квартирі).
У тієї Пйотрової поставили Лнтося на
Ен. І. 6.
станцію.
Св. Л. 135. 4) Приставить къ
Посрібнйти, ню, нйш, гл. Посеребрить.
Він як уложив (руки у срібло),— коли вий какой работѣ, опредѣлить, назначать.
Сьогодня уперше нас поставлено (до роботи).
має, аж руки посрібнені. Рудч. Ск. І. 104.
МВ.
(О. 1862. I. 74). Сергія поставив пан
Посрібрйти, рю, рйш, гл.=Досрібнити.
за
клюшника.
О. 1862. У. 107. Вони його
Посрібрйтися, рюся, рйшея, гл. Посеребриться. Сріблом посрібрився. Рудч. поставили собі лакеем. Грин. I. 2. Поста
вити на попа. О. 1861. XI. Кух. 32.
Ск. І. 112.
5) Выставить на видъ. Вона свою най
Поссйти, сс^, ссбш, гл. Пососать.
Постйв, ва, де. Штука, кусокъ (мате мичку прилюдно все хвалить, уміє перед
рій). Сукна дорогі поставами, не мірячи... людські очі поставити. Г. Барв. 305.
брати. АД. І. 94. Постав матерії. НВо
Постйвитися. См. П оставлятися.
лын, у.
Поставкувйти, к^ю , еш, гл. Останав
Постйва, ви, ос. 1) Наружность, осаіі- ливаться по времееамъ, лѣниво работать.
ка, видъ. Постава свята, а сумління зло Рубай, рубай, не поставкуй, як нарубаш,
дійське. Ном. Лі 178. Що за краса! що за домій вандругТ. Гол. И. 553.
урода пишна! що за постава горда і веПостйвліиня, ня, с. 1) Ставленіе.
лишна! К. ДН. 173. 2) Поза, положеніе Честь-хвалу дайте наперед Богу г госпо
тѣла. Княгиня не змінила своєї постави. дарю, і господинці, і його дочці, й куховарочці
К. ЧР. 320. 3) Угощеніе. Де була така за хліба поставління, за страви доношіння.
постава? де такий достаток? 1 напитки, Рк. Макс. 2) Рукоположеніе.
і наїдки, і музикам взяток? Мкр. Н. 32.
Достйвляти, ляю , еш, іл.= Д остави ти
I.Поставйти, таю, 6ш, сов. в. постйти, (во множ.). Баби поставляли все. Грин.
стйну, неш, гл. 1) Дѣлаться, сдѣлаться, І. 146. Ой викопай, мати, глибокгую яму,
стать (о многихъ). Ходім, сестро, лугами та поховай, мати, сю славную пару, та
та постанем квітками. Чуб. У. 919. Те поставляй, мати, хрести золотії. Мет. 96.
пер люде постали дрібні. Г. Барв. 427. Паруйнував хати та й но поставляв.
2) Возникать, возникнуть, появляться, по К. Іов. 44.
явиться. Звідкіля вони (ляхи над Вислою)
П оставлйтися, лйюся, ешся, сой. в.
там постали,— історія не змогла й досі постйвитися, влю ся, вишся, гл. Достав
доказати. ...Тут же таки, між Вислою і лять, доставить, подавать, подать. Торбо,
Одрою постало невеличке та завзяте плем’я поставляйсь. Рудч. Ск. II. 137. Як почав
ляхи. К. (Правда, 1808, стр. 5). Субота поставляться: вино, наливка, мед, пиво,—
ради чоловіка постала, а не чоловік ради сказано увесь стіл застановив пляшками.
суботи. Є в. Мр. II. 27. Великі чвари між Лебед. у. Хоч застався, а постався. Ном.
ними щоп> постали. К. (О. 1861. IX. 84). № 11932.
3) Только сов. в.—II. Поставати. Постали
Поставнйй, й, б. 1) Узаконенный,
всі кругом. Чуб. II. 106. 4) Только сов. в. установленный. Поставна цінй. Такса.
Остановиться. У мене воли молодії, недо 2) Статный, видный, стройный. Пархвен
лугі,— ще постануть. Драг. 118.
поставний, а Манійло ще поставніш ай.
I I . Поставйти, стаемб, етб, гл. Стать НВолын. у. Якийсь народ тепер мирша
(о многихъ). Поставало їх багато: коли б вий став. Нема вже таких поставних,
ще два стало, то й достали б його. Рудч. як колись були. КС. 1883 III. 676.
Ск. І. 7.
Поставник, кй, л .= С та в н и к . Каменеп.
Поставбць, вцй, м. Родъ сосуда для у. Шух. І. 270. Поставник горів. Св. Л. 109.

Постадникувати— Постеля.
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ДостадникувАти, к^ю , еш, и . Побыть т ях, знайома постать. Грин. II. 94. Свя
аастухомъ лошадей.^
тий дух буває в постаті голуба. Волын. г.
ДостАдниця, ці, ж. Дѣвушка, игра Вона думала, що то чорт у моїй поста
ющая главную роль на обжинкахъ. Под- ті. Уман. у. Обіясник у моїй постаті
ходе. НВолын. у. 2) Полоса нивы, занятая
лясьв.
Цостанѳць, нц я, лс. Тараканъ. Вх. жнецами, полольщицами. Ой два сини оре,
' чотирі молоте, а дванадцять дочок за по
Лем. 454.
Постанбва, ви, ж. Постановленіе, рѣ- стать заходе. Мет. 244. Підем, матінко,
щеніе. Не перемінив своєї постанови. Св. Л. у поле та зеленого жита жати, та зай
мем широкую постать. Мет. 224. 3) Всѣ
173.
Достановйти. См. Постановляти.
принадлежности къ плугу. Чи в тебе є вся
Достановлйти, лйю, еш, сов. в. п о  постать? Черк. у. Ум. Пбстатька. П і з
становити, влю, виш, гл. 1) Ставить, ким буде жита жати. Займем постатьку
поставить. Постановив їх (воли) серед двора невеликую. Грин. III. 549. Постатьку ма
до ясел. Г. Барв. 381. Пушку сироту леньку (бащтану) пропололи до снідання.0
упереду постановляв. АД. II. 24. І рідня, Волч. у.
і діти єсть у його, а нікому хрест поста
ПостачАти, чАю, еш, сов. в. постАновити. Шевч. 508. Постановили салдата чити, чу, чиш, гл. Доставлять, доставить.
на кватирю. 2) Истрачивать, истратить. Нема рушників, то ми і свої постачимо♦
Що придбали ми,— усе за тебе постано МУЕ. І. 113. Матері буду всього поста
вили. Г. Барв. 133. 3) Постановлять, по чати, чого забажає. Кв.
становить, сдѣлать постановленіе. Поста
ПостачАтися, чАюся, ешся, гл. Достав
новила я собі покинути удову бабусю. лять, дѣлать слѣдуемое? Братіку, не ля
Г. Барв. 395. Старий пацюк кричить, кайся, братіку, постачайся,— не продавай
закон постановить. Гліб. 4) Людьми по* сестри. Грин. III. 483.
становити. Сдѣлать человѣкомъ. Час тебе
ДостѳбнувАти, н^ю, еш, гл. Зашагать.
оженити, людьми постановити. Лукаш. Постебнував він через хату. Св. Л. 203.
152.
Постблѳчка, ки, ж. Ум. отъ постеля.
Постаратися, рАюся, ешся, іл. По
Постелйти, ся. См. П остеляти, ся.
стараться. Я хутко миттю постараюсь
Постѳління, ня, с. Тюфякъ, перина.
в трістя його к чортам загнать. Котл. Вх. Уг. 262.
Ее. І. 9.
Постелйти, лйю, еш, сов. в. посте
Дбстарий, а, ѳ. Староватый, пожилой. лйти, лю, леш, гл.=П остилати, послати.
Вже постарий чоловік Онопа. НВолын. у. Мила постіль постелила. Грин. III. 179.
Стоїть якась постара замучена молодиця.
Ой ти, козаче, ти, хрещатий барвінку,
МВ. І.
хто ж тобі постеле у дорозі та постіПост&ритисЯ, ріюся, ешся, гл. Соста- лечку. Мет. 81.
рѣтьсл. Обоє постарились. 6в. Л. І. 7.
ІІОСТѲЛЙТИСЯ, лйю ся, ешся, сов. в.
ПостАріти, рію, еш, гл. Постарѣть, постелитися, люся, леш ся, гл. 1) Стлать,
состарѣться. Ніколи не постаріє. НВо- постлать постель. А він уліз у мішок, то
постелився і вкрився. Ном. № 1308. 2) Разяын. у.
ПостаростувАти, т^ю, еш, гл. Побыть стилаться, разослаться. Ой через межу го
рошок та постелився. Мет. 82. 3) Ло
старостою.
ДостарувАти, р^ю, еш, гл. Распоря житься, лечь. Сон голову похиляє, Івасенко
жаться нѣкоторое время въ качествѣ стар- коникові по гриві ся постеляє. Гол. І. 11.
шаго.
Постбль, л і у ОЮ• Настилка изъ береста
ПостарчАти, чАю, еш, м .= П остачати. подъ подомъ печи. Радом, у.
Постбльниця, ці, ж. Доска въ днѣ
ПостаршинувАти, н^ю, еш, гл. По
быть старшимъ, побыть старшиною.
кузова телѣги.
ПостАти. См. Поставати.
Постбля. лі, ж. 1)~ П остіль. І я кроПостаткувАти, к^ю , еш, гл. Остепе вавими сльозами не раз постелю омочу.
ниться. Нехай він' постаткує. НВолын. у. Шевч. 379. 2) Божа постеля. Смертный
Уже постатьував, покинув гуляти. НВо одръ. Скоро його мати старая на божої
лын. V.
постелі вздріла, на своє лице християнськеє
Постать, ті, ж. 1) Видъ, фигура, хрест собі положила. Чуб. V. 850. Ум.
образъ. Дивиться,— шось стоїть на воро- Постёлечка. Мет. 81.
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Постерегти— Постіл.

Постерегти, ся. См. Постерігати, ся.
Постѳріг&няя, н я, с. Замічаніе, наблюденіе.
Постеріг&ти, г&ю, еш, сов. в. посте
регти, рѳж^, жбш, гл. 1)3амѣчать, замітить. Петро й постеріг, хто се такий і
почав придивлятись, що там за Брухсвецький. К. ЧР. 261. М и на йому нічого
не постерегли, ніякого познаку. НВолын. у.
Постеріг лопатки в горосі. Ном. № 4331.
Постеріг старий, що він тяжко согрішив.
Грин. II. 154. 2) ІІрослѣживать, прослі
дить. Я й стала постерегати: як він із
хати, то й я до неї. Г. Барв. 109. Де
то він ходить, ніколи з нами не буває в
компанії, —треба його постерегти. Рудч.
Ск. І. 78.
Постерігатися, г&юся, ешся, сов. в.
постѳрѳгтйся, ж ^ся, жбшся, гл. 1) З а м і
чать, замітить. Так і не постереглись, як
наїлись трутизни. Драг. 185. Бреше, аж
не постережеться. Ном. № 6947. 2) Осте
регаться, остеречься, поберечься. Говорили
йому миряне, щоб він постерігся: щоб не
ехав в лес і з чортом не стрівся. Рудч.
Ск. І. 63. Він тоді став постерігатись.
НВолын. у.
Постернйк, ку, л/.=П астернак. Вх.
Пч. І. 12. Ликом постернаку не викопаєш.
Посл.
Постиг&ти, г&ю, еш, сов. в. постигти,
гн у, неш, гл. 1) Созрівать, созріть. В і
тер повіває, жито постигає• Нп. Пше
ниця постигла жатись. Черк. у. 2) По
співать, поспіть, быть готовымъ. Уже й
вечеря постигла, а батько не йде в хату.
Чуб. II. 99. Хліб постиг,—виймаю. Г.
Барв. 242. 3) Настигать, настичь, при
спіть, придти. Пятнадцятий год постиг.
Г. Барв. 64. Сморть мене постигає саму.
МВ. І. 57. От його-то постигла лиха го
дина. Кв. 4) Успівать, успіть. Ще по
стигнемо до церкви. Левиц. І. Добре, добре,
гио постиг вовчик: із корови голова да хвос
тик. Чуб. У. 635. Де сам чорт не пости
гає, туди, мовляли, бабу посилає. К. ЦН.
301. 5) Холодіть, похолодіть. Як тобі
дам, аж тобі в п'ятах постигне. Ном.
№ 3636.
Постидбнний, а, е. Посрамленный.
Пехай постиденний буде Хрисан, а не ми,
бо ми стоїмо за правду. Павлогр. у.
Постидйтися, дж ^ся, дйшся, гл. По
стыдиться. І на віки постидяться, що бі
дою веселяться. К. Псал. 83.
Пости л&ти, л&ю, еш, сов. в. посл&ти,

стелю, лѳш, гл. Стлать, постлать.— Щ0
будемо постилати?— Ой у тебе запагцина
а у мене сірячина, то те будем постилати
Чуб. У. 191. Послала баба рядна. Рудч.
Ск. І. 37.
Постйлка, ки, ж. Подстилка. Херс.
Постин&ти, н&ю, еш, гл. Обезглавить,
зарубить (многихъ). По всьому царству по
стинать малих дітей. Шевч. 638. Пости
нав їм голови. Чуб. II. 600.
Постин&тися, н&емося, етеся, гл. За
мерзнуть (во множестві) ? Учора вранці
ходила я на річку сорочок прати, то
дуже було холодно, аж береги постинались.
Харьк. г.
Постир&ти, р&ю, еш, гл. Вытереть,
стереть. Візьми он стирок та постирай
лави.
Постир&тися, р&емося, етеся, гл. Сте
реться (во множестві). Б ілі рученьки зми
ваються, а персники постираються . Чуб.
У. 591.
Лостиск&ти, ,к6юу еш, гл. 1) Пожать
(во множестві). 2) Стянуть туже (во мно
жестві). Постискайте ходаки, а то води
нальешься. Каменец, у.
Постити, щу, стиш, гл. Постить. По
стимо як рахмани. Ном. № 128.
Постйшуватися, шуемося, етеся, гл.
Утихнуть, успокоиться (о многихъ). Крик
був такий, а тепер постишувалися. Чер
ниг. у.
Постіб&ти, б&ю, еш, гл. Постегать.
Постівка, ки, ж. 1)= П остіль. Забрав
гроші, забрав скрині, та й білу постівку.
Гол. І. 70. 2)=Покіс. Вх. Лем. 454.
Постій, тбю, лі. Постой. Прийшли у
ту слободу, де вона жила, салдати на по
стій. Кв. Біднили нас постоями (ляхи).
К. Досв. 115.
Постік&ти, к&бмо, етѳ, гл. 1) Стечь
(во множестві). Весна настала. Постікали
води, зазеленіли трави. Мир. ХРВ. 11.
Були річки — постікали. Чуб. У. 539.
2) О зерні: не налиться. Постікало в хлібові зерно. Харьк. у. Въ подобномъ же
значеній о корнеплодахъ. Буряки пості
кали;, бо заросли бур'яном. Пирят. у.
Постіл, толй, м. 1) Родъ обуви, ко*
жаный лапоть. Чуб. VII. 419. А постіл
личака да й попережає: ой коли ти
постіл, то іззаду постій, ой коли ти
личак, то тпереду гоп-цак. Нп. (О. 1861.
И. Объясн. слов.). 6). Въ другихъ містностяхъ такъ называется п лапоть изъ
лыка, также изъ лозы, вербы. КС.

ІІостілевька— Пострашитися.
1893 . V*. 280. О. 1861. X. 127. На коза
кові постоли в'язові, АД. І. 168. Куди ти
вбрався на стіл з постолами? Ном. Де 2840.
Нахилилася під стіл, найшла чобіт і по
стіл; слава Богу, що найшла, убулася та й
пішла. Чуб. V. 216. Постолби добрб вбзять,
носять,—обычное шуточное окончаніе скаяокъ. Оце ж і вся (казка),— живуть і хліб
жують, і постолом добро возять. ЗОЮР.
]1. 12. 2) Металлическая обивка на концѣ
чего-либо, напр, песта въ толчеѣ. (Шух.
I. 161, 162), деревянной лопатки (Шух.
I. 164), конца ружей наго приклада. (Шух.
]. 229). 3) Металлическая обивка дна
углубленія толчеи, въ которое падаетъ
пестъ. Шух. I. 104. См. Ступа 3. 4) Часть
илуга=леміш. Шух. I. 165. 5) Подножка
въ токарномъ станкѣ. Шух. 1. 305, 306.
См. Токарня. 6) Названіе вола съ широ
кими копытами. КС. 1893. VII. 47. Ум.
Постолець, постолик. У в. Постолйще. Чуб.
III. 158. Вербові постолища. Грин. III. 98.
•
*
0
Цостілѳнька, постілѳчка, постілонька,
постілочка, ки, ж. Ум. отъ постіль.
Постілки. Раст. ЗсаЬіозае. Шух. І. 20.
Постіль, тблі, ж. Постель. Мене мати
не давала, щоб я тобі постіль слала. Чуб.
V. 335. Постіль білу стала слати, нема
з ким розмовляти. Чуб. V. 1. Ум. Постілька,
лостіленька, постілечка, постілонька, постілочка. Чуб. V. 21, 192. Мет. 74. Чуб. V.
832.
Постільгй, гй, м. Пт. Еаісо Ііїшпси1п8, пустельга. Вх. Пч. II. 10. Чого кібецьтстільга у лозіі\ ховається? Морд. К. 22.
Постілька, ки, ж. Ум. отъ постіль.
Постільнйця, ці, ж. Постель, тюфякъ,
перина. - Хто ж ті буде постілоньку
слати? „ Ой є в полю зелена травиця,—
то ж буде моя постільницяа. Гол. III. 153.
Постник, ка, м. Постникъ. Єв. Мр.
II. 18.
Пбстникати, каю, єш, гл.= П існикувати. Ой постникала я сім понеділків,
« восьмую неділоньку. Чуб. V. 1202.
Постогнбти, гн ^, нѳш, гл. Постонать
нѣкоторое время.
Постогнувати, ную, еш, гл. Стонать,
охать. Пігиов, постогнує. Черк. у.
Постолйкати, каю, єш, гл. Разглаголь
ствовать, говорить медленно и неинтересно.
Постолакає чорт батька зна то/.. Ну,
вже! як сяде та як почне постолакати!
Александрійск. у. Слов. Д. Эварн.
Посторожйти, жу, жйш, іл. Постеречь.

Постолбць, льцй, постолик, ка, лс. Ум.
отъ постіл.
Постолйще, ща, м. У в. отъ постіл.
Постолйнка, ки, ж. Раст. Азіег. Вх.
Пч. II. 29.
Посторбнок, нка, лс. Постромка. В чіп
ці уродився, а на посторонку згине. Ном.
№ 4091. В коляску запрягли дванадцятеро
коней, по парі впростяж, перевивши хо
мути > посторонки стьожками. Стор. Ум.
Посторбночок.
Пбсторонь, нар. Въ сторону, поодаль,
особня комъ. Яким вже я тихим видом не
підходила розмрвитись з нею, роспитаться
за все, так вона ж од мене посторот►
.
МВ. II. 97.
Постойльне, ного, с. Постойная по
винность. Я ж іще плачу й постояльне
у поміч бідним. Кв.
Постойльний, а, е Постоялый. Сто
їть коло дороги постоялний двір. О. 1862.
VIII. 29. Почнемо держати свій постояльний. Кв.
Постойнець, нця, ле. Солдатъ на постоѣ. Черк. у. Махнула швидко до тро
янців, щоб сих латинських посгпоянців по
своєму осатанить. Котл. Ен. IV. 41.
Постойнка, ки, ж. Остановка. Ромпы.
Постойнний, а, е= П остояльний. За
їхали на постоянный двір. Драг. 174.
Постойння, ня, с. Стояше. Хилилася
береза своїй зеленій діброві: дякую ж тобі,
зеленая діброво, за моє постояння, кілько
я у тобі стояла, буйною вітру не знала.
Рк. Макс.
Постояти, стбю, їш, гл. 1) ПостоятьЧи бачила жениха мого? Ой як же я не
бамила, що ще з ним і постояла. Чуб. V. 78.
Постойчка, ки, ж. ІІрпборъ, состо
яний изъ двухъ, р'асположенныхъ одинъ
надъ другимъ, круговъ на четырехъ нож*
кахъ, въ средину котораго ставятъ дитя,
учащееся ходить. Мил. 30.
Пострах, ху, м. Страхъ, ужасъ; устра
шен іе. Сотворив потужну силу ворогам
твоїм на пострах. К. Псал. 14. 1 тичка
в мене в руках, щоб ніхто не підійшов*
ІІе ходи! держу на пострасі. Г. Барв. 314.
Пострахйти, хйю, еш, гл. Постращать.
Хоч жалко, не жалко, а треба впинить:
і пострахаєш було, і крикнеш на йою.
МВ. II. 10.
Пострашйтися, шимбея, тбея, гл. Ис
пугаться. Вони пострашились, не мали де
сховатись та повлазили в грубу. Чуб. II.
669.
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Постреляти— Постукувати.

Пострѳлйти, лйю, еш, гл. Пострѣлять
Дострічйтися, чйюся, ЄШСЯ, 1.1. Встрѣ(многихъ). Як їх турки-яниченьки із -з а титьсл. На Стрітення зіма з літом помогили напали, — постреляли - порубали. стрічаються. Ном. Л» 521.
ЗОЮР. І. 42.
Постріш, ші, ж. Группа въ 8— 10 двоДострибйти, бйю, еш, гл. Поскакать, ровъ, нанимающая сообща одного пастуха.
попрыгать. Пострибала через двір. Шевч.522. Вх. Зп. 54.
Пострибувати, бую, еш, гл. ПоскакиПострбїни, їн, ж. мн. Постройки.
иать. За нею дві дівчинки пострибують як Гарні люде, пострбїни доладу і волики
ті лошатка. МВ. І. 114.
есть, і овечата есть, і конячки мають.
Пострибун, нй, м. Скакунъ, шалунъ. Чуб. IV. 95.
Ум. Пострибунчик. О, мій пострибунчик!
Пострбїти, рою, їш, гл. Построить.
Мій кокотень маленький. Г. Барв. 0.
Вирубайте й мені яворець, я й собі построю
Постривати, вйю, єш, гл. Подождать, дворсць. Рудч. Ск. І. 14.
погодить. З якої речі? Постривайте! Озвав
Пострбїтися, рбюся, їшся, гл. По
ся сивий дід. Гліб. Постривай бо, не сунься строиться. Построївсь такий дом, гцо ну!
поперед батька в пекло. Левиц. І. 102.
Рудч. Ск. І. 92.
Постромлйти, лйю, еш, гл. Воткпуть
Ш стриг, гу, м. 1) ГІостриженіе. Рк.
Левиц. 2) Обрядовая стрижка ребенка въ (во мпожествѣ). Палочок назбірав, постромпервый разъ въ его жизни, когда ему ис ляв кругом хати. Мнж. 79. Узяв ту ло
полнится годъ. Ііовомоск. у. Слов. Д. Эварн. зину поламає та за халяви і постромляв.
Мнж. 138.
Постригання, ня, с. Стрижка.
Постругйти, гйю, еш и постружу,
Постригйти, гйю, еш , сов. в. постриг
жиш,
гл. 1) Построгать пѣкоторое время.
ти, ж ^ , ж бш , гл. 1) Стричь, остричь. Як
Ш одягали, як постригали по хлоп’ячі, вона 2) Перестрогать (во множествѣ). 3)—до
не пручалась. Кв. 2) Постригать, постричь рогу. Почистить, вычистить. Постружу до
Ьвъ монахи). Постригти в брехунй=П ош ити роженьку к святому Різдву,— сніжком при
паде. Мил. 193.
в брехуни. Шевч. О. 1861. X. 9.
•
0
Постригатися, гйюся, ешся, сов. в.
Пострупіти, цію, еш, гл. Покрыться
дострйгтися, ж уся, жёшся, гл. 1) ІІре- струпьями. Мою тіло почорніло, а від вітру
имущ. въ сов. в. Постричься. 2) Постри пострупіло. АД. І. 270.
гаться, постричься въ монахи. Рудч. Чп.
Пострйнути, немо, нете, гл. Застря
212. В черниці постриглась. Шевч. 337. нуть, увязнуть (о многихъ). Тут , брате,
Не постригайся, бо літа загубиш, звінчайся коні не потягнуть нехай гпам будуть хоч
з тою, котру вірно любиш. Гол. 3)—у що. які...,—де-де, а типі вони пострягнущь.
Сдѣлаться чѣмъ. В дурні... постригсь. О. 1861. IV. 157.
Греб. 325.
П остування, н я, с. Пощепіе.
Пострйжчини, чин, ж. лш.=ОбстрижПостувати, тую, еш, гл. Постить.
чини. Мил. 31.
Постугоніти, ню, нйш, гл. ІІогудѣть,
Пострівйти, вйю, еш, гл.=П остривапогрохотать глухо нѣкоторое время.
т я . Пострівай же, мій голубе, дивись, я
П остуденіти, ніе, гл. бсзл. ІІохолодѣть.
не плачу. Шевч.
Постріл, л у , м. Выстрѣлъ. К. ПС. 57. Постуденіло на дворі. Камеиец- у.
Постук, к у , м. Стукъ. Лежу... коли се
За їдним пострілом сорок сім качок убив.
Чуб. І. 300. За їдним пострілом убив дві стукає. Се ж його постук. Г. Барв. 237.
качки. НВолын. у.
П остукати, каю, еш, гл. Постучать.
П острілйти, лйю, єш, гл. І) Разстрѣ- Як прийде та постукає, зараз одчинити
ллть, истратить стрѣляя. Уже стріли і йому, в в. Л. XII. 36.
кулі постріляли. Чуб. 2) Заетрѣлить (мно
Постукйч. чй, м. Вагрѣчепо въ слѣд.
гихъ). Царь зараз сказав, щоб зараз їх пословицѣ: Аби б був послухач, а посту
постріляли. Рудч. Ск. 3) Изранить выстрѣ- кан буде. Ном. № 5432. Иовидимому, по
лами. Не дуже його порубано, не дуже його словица значить: лишь-бы былъ тотъ, кто
постреляно. Чуб. V. 948.
повинуется, а приказывающій (толкающій,
Пострічйти, чйю, еш, гл. Встретить. бьющій) найдется. Въ такомъ случаѣ по
ЗОЮР. 1. 251. Пострічай Господи!—Ноже- сту кач=тотъ, , кто бьетъ кого.
ланіе божьей помощи. Пострічай тебе%
П остукотіти, чу, чеш, гл. Постучать.
Господи, моя крихоткоі Г. Барв. 280.
П остукувати, кую , еш, гл. Постуки_

0

0

Поступ— Посуда.
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Поступнб, нар. Успѣшно, быстро (о
движеніи работы). Поступніш на товстому
вишивати: нитки товсті, то воно посту
Боже вас борони на каждім пост упі, де пається скоріш. Константиногр. у.
Пбступок, п ку, м. Проценть, над
ся поступите. Фр. Пр. 72. 2) Прогрессъ,
движеніе впередъ. За правду, пост уп, #о./ш бавка сверхъ обычной цѣны. Він дав мені
иожен з нас на смерть готов. Млак. 124. восьмигривеника поступку. Нѣжин. у. В ін
Доступання,. н я, с. Успѣхъ. Не раз хоч і жид, а не бере собі поступку. Н і 
тішив він батька і вчителів незвичайним жин. у. -2) Уступка. 3) Поступокъ, пове
д е те. Вх. Лем. 454. Ум. Пбступонько. Вх.
наступанням у науці. Левиц. І. 247.
Поступити, пбю, еш, сов. в. посту Лем. 454.
П оступування, ня, с. Ііоведеніе.
пити, плю, пиш, гл. 1) Идти, пойти,
Д
оступувйти, п^ю, еш, гл. Вести себя,
пройти, двигаться, подвинуться куда-либо,
обращаться,
поступать.
ступить, стать куда-либо. І така, і онака,
Пбступцѳм,
нар. Отступая шагъ за
і геть-пріч пішла, і знову сюди поступай.
МВ. (О. 1862. III. 41). М и поступили шагомъ. Кіев. у.
Достухбти, х&емо, етѳ, гл. Умень
так, щоб (нашої) тіні з-за берези не було
шиться
опухоли (во множествѣ).
іидно. Г. Барв. 79. Усе думав, що вона
Постьобати, ббю; еш, гл. 1) Постегать.
перед вінчанням скаже батюшці: „не со
2)
Зашагать,
пойти. Постьобав неборак, по
гласна'*', то він і поступить на місце
нурившись.
Св.
Л. 224.
Омелькове через один ступінь... Г. Барв.
Постягбти, гбю, еш, гл. То-же, что и
510. 2) Входить, войти. Як ходив ще... Бог
стягтй,
но во множествѣ. Назад руки по
по світі, поступив раз зі святим Петром
стягала,
під хана погнала. АД. I. 74.
до більшою (старшого) брата. Гн. І. 81.
Постяг&тися, г&юся, ешся, сов. в3) Давать, дать, обѣщать, пообѣщать дать,
постягтйся,
гн ^ся, нѳшся, гл. Потяги
прибавить въ видѣ уступки, уступить. За
годовище півтора цілкового поступив. ЗОЮР. ваться, потянуться, протянуться. Тінь дов
І. 46. Не жаль їй кусок города поступити. га постягласъ по зелених грядках. Г. Барв. 79
Посуботіти, тіе, гл. безл. Наступить
Г. Барв. 308. 1 батька й роду свого через
його відцуралась, і молодощів своїх, краси субботѣ. Еу вже посуботілОу можно скором
своєї, всього позбулася, а він мені гцо за се їсти. Ном. № 541.
Досувбти, в£ю, еш, сов. в. посунути,
поступив? Г. Біїрр. 276. Да наняла вед•
медика за плугом ходить... Поступила вед ну, нѳш, гл. 1) Подвигать, подвинуть.
медику да горщок меду. КС. 1884. І. 49. Посувай колоду далі. Харьк. Посунувши
Да пійди до жида -рандара да поступи хліб, що завсегда лежить на столі, к по
йому часть оддать. АД. II. 22. Давав за кутю-у сів на лавку. Кв. 2) Идти, пойти,
вола Дорошові сорок карбованців, так не отправляться, отправиться. Кобиляча го
хоче', поступім йому ще зо два. Капев. у. лова посунула з хати. Чуб. II. 66. Насуне
Своє поступи, а чужого не займай. Г. бриль на лоб, так собі й посуне з хати.
Барв. 430.
О. 1861. X. 28. Готово! парус роспуетили,
Поступитися, пАюся, ешся, сов. в. посунули по синій хвилі. Шевч. 441.
поступитися, плю ся, пишся, гл. 1 ) =
Посуватися, в&юся, ешся, сов. в. по
Поступати, поступити 1. Поступається на сунутися, нуся, нешся, гл. 1) Подви
зад. Боже вас борони на каждім поступі, гаться, подвинуться. М ій парубок тільки
де ся поступите. Фр. Пр. 72. Поступніш очима світить та по за мною посува
на товстому вишивати: нитки товсті, ється, знай, до дівчини. МВ. І. 112. 2) Со
то поступається скоріш.. Константипогр. у. ваться, сунуться. Всі п'яні, хоть куди по2)=Поступати, поступити 2. ХС. VII. 421. суньсь. Ен. Котл.
Нічим не поступиться бісова скнара. М ак
Пбсувом, нар. Подвигая, подвигаясь.
сим поступився везти хуру, а далі й не
Посуд, ду, де. 1)= П осуда. Єв. Мр.
схотів. Волч. у. Чи мені ж та поступа VII. 4. Деревянная посуда. Мнж. 190.
тись полем тобі й морем? К. XII. 66.
Заходилась всякий посуд мить і добувати:
Поступний, &, 6. Тотъ, при работѣ попадя дала їй куфу і нове барило, шап
надъ которымъ можно быстро подвигаться' лики й годящі ночви староста Курим»
впередъ. Це шитво поступне. Константи Мкр. Н. 20.
погр. у.
Досюда, ди, ж. Посуда. Я к чорзнавать. Сяде верхом на кочергу, постукує ею
по хаті. Чуб. І. 68.
Дбступ, пу, м. 1) Шагъ, поступь.

ІІосудина— Посходитися.
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що— не черпать, щоб і посуди не запаску
дить. Ном. Л? 3288.
Посудйна, ни, ж. Сосудъ. Як немає
в посудині, то тоді до господині. НВолын. у.
Чорзнагцо— щоб і посудини не поганило.
Ном. № 3288. Ум. Посудинка. Жінка, принісши посудинку мира, почала обмивати
ноги його. Єв. Л. VII. 37.
Посудйти, джу, д и т , іл. Посудить.
Посудим людей раз, а люде десять раз.
Ном. № 7016.
Пбсудник, ка, м. Гончаръ, изготовляющій разнаго рода глазированныя и тер
ракотовый издѣлія, сравнительно лучшія.
Вас. 177.
Посадок, дку, м. 1)=П осуда. Вх. Зн.
54. 2) Утварь. Украла дещо з посудну.
НВолын у.
Посудомити, мпть, гл. безл. Свести,
судорожно стянуть. Щоб тобі руки посу
домило. Ном. № 3719.
Посукйти, к&ю, еш и сучУ, чиш, гл.
1) Ссучить (во множествѣ). Чом т и, ко
заче, поводів не маєш? Ой як не маєш,
я ж би ті посукала. Чуб. V. 391. Із його
сала свічі посукала. Чуб. V. 1072.
Посук&тися, к&емося, етеся и с^чимося, читеся, іл. Ссучиться (во множествѣ).
Прокидається, а ті мички й попрялись
і посукались. Рудч. Ск. II. 44.
Посукбнний, а, ѳ. Состоящій изъ чистыхъ шерстяныхъ нитокъ (о сукнѣ). Гол.
Од. 55. Посуконне сукно. НВолын. у.
Посукбнщина, ни, ж. Сукно изъ чистыхъ шерстяныхъ нитокъ.
Досукувати, кую, еш, гл. Выводить,
выпрядывать нитку. Посукувати починок.
Вас. 201. #
Посуміти, мію, еш, гл. Опечалиться.
Невістка смутная ходить, і діти навіть
посуміли. МВ. І. 9.
Досумнйтися, мніося, мнйшся, гл.
Усумниться. Тільки прошу в тім не по
сумниться.
Посумніти, нію, еш. іл.=Д осум іти.
Надійшла осінь. На дворі посумніло.
Посумув&ти, м^ю, еш, гл. Погоревать,
попечалиться. Там ніхто не посумує по
твоєї смерти. Рудч. Чп. 234. Посумували
чумаки, посумували, може котрий з їх
і поплакав трохи— да гцо вже зробиш.
Рудч. Ск. II. 154.
Посунути, ся. См. Посувати, ся.
Посупити, плю, пиш, гл. 1) Нахму
рить. 2)—Похнюпити. Голову посупив. Кв.
Посупитися, плюся, пишся, іл. 1) На
*

хмуриться. 2)-=Похнюпитися. Ну, годі ж
тобі, дочко, посупившись стояти. Шевч
289.
Посурмити, млю, миш, іл. Потрубить.
Посутеніти, ніе, гл. безл. Потемпѣть.
Як вже добре посутеніло, пішли на гробки.
Грин. II. 186.
Посутйжити, жу, жиш, гл. Потянуть,
повезти тяжело. Аби кінь добре посутяжив, зразу і на ноги впаде. Кременч. у.
ПосУха, хи, ж. Засуха. Вихор бува
під посуху. Чуб. І. 35.
Дбсуш, ші, ж. Валежникъ, сухія вѣтви.
Радом, у.
Посушйти, шу, шиш, іл. Высушить
(во множествѣ). Ой пішов дід по гриби,
баба по опеньки, дід свої посушив, бабите
сиренькі. Чуб. V. 1129.
Посушйтися, ш уся, шишся, гл. Посу
шиться. В середині коша була і кабиця
за для вогню, часом гцоб було де погріться
і посушиться. Стор. II. 182.
Посушний, а, е. О времени года: когда
бываютъ засухи, сухой. Під той посуш
ний рік я насіяв хліба багато, та й не
вродив. Каменец, у.
Досхв&чуватися, чуємося, етеся, іл.
Схватиться, вскочить (о многихъ). Побу
див усіх, посхвачувались усі. Грин. І. 200.
Посхилйти, лйю, еш, гл. Нагнуть,
склонить (во мпожествѣ). Ой у рути верхи
крути, піду посхиляю. Мет. 116. Ой у
лісі на горісі, там гадини гніздо звили, голо
воньки посхиляли. Чуб. V. 915.
Посхилйтися, лйемося, етеся, м.
Наклониться, нагнуться (во множествѣ).
"Хрести дубові посхилялись. Шевч. 430.
ПосхнУти, ну, нбш, гл.=Лосох(ну)ти.
Ще тиждень поцвітуть, а потім і посхнуть. Гліб.
Посходити, димо, дите, гл. 1) Сойти
(внизъ) (о многихъ). Посходили з гори.
Черниг. у. 3) Взойти (во множествѣ) (о растеніяхъ). Так рідко посходив (часник),
наче нечистий кіллям потикав. Ном.
№ 10187. 4) Уйти (о многихъ). А тут і
дітей нема: як на те ж посходили з хати.
Г. Барв. 299. Посходили із світу її пат
ріоти. К. ПС. 7. 2) Взойти (на высоту)
(о многихъ). Посходять було на ту могилу,
балакають... усяких співають пісень. ЗОЮР.
І. 280.
Посхбдитися, димося, дитеся, гл. Со
йтись (о многихъ). Уночі посходились усі
гайдамаки. Рудч. Ск. II. 147.

Посхоплювати— Потапді.
Посхбплювати, люю, еш, гл. Схватить
(во множеетвѣ).
Посхбплюватися, люеиося, етеся, іл.
Схватиться, вскочить (о многихъ). Посхоп
лювались усі—да навтіки. Рудч. Ск. І. 23.
Діиди посхоплювались да. піднявши манатки,
так і майнули. Рудч. Ск. II. 194. Посхоплювались ми на віз. О. 1861. У. 71.
Досцикбйло, ла, с. Испусканіе урины.
З кавунів наїдку нема, тільки посцикайло.
Лебед. у.
Поськбти, кбю, еш, гл. Поискать въ
головѣ. Грин. II. 63. Баба нагодувала його,
напоїла і голову йому змила і поськала.
Рудч. Ск. II. 43.
Посьбрббти, баю, еш, гл. Похлебать.
Мали ту надію, як море стане закипать,
щоб юшки добре посьорбать. Гліб.
Пбсюх, ха, лі. Обѣдъ, состоящій изъ
одного только борща. Борз. у.
Посягбти, гбю, еш, сов. в. посягтй,
гн^, нбш, гл. Протягивать, протянуть
руку, доставать, достать; засовывать, засу
нуть (руку въ карманъ). Посягни в кишеню,
вийми грошей жменю. Грин. ПІ. 506.
Брат посяг у ремінь та й вий мив мені
сороківця. Федьк.
Потавбти, таю, бш, сов. в. потбти,
тбну, неш, гл. Тонуть, утонуть. Вх. Зн. 54.
Миколай пішов за попом водою, але не потавав. Гн. II. 240. Відро було залізне т ам
потало у криницю. НВолын. у. Ой упала
звізда з неба, потала в кирницю. Гол. І.
289. У сине море сонце вже потало. Федьк.
Потабмнѳ, нар.—Тайно, тайкомъ. Канев. у. Могил, у. Так вона потаємне від
мене все переносила до сусідки. Уман. у.
Потаємний, а, ѳ. Тайный, таинствен
ный. Прислухайся тільки,— чуєш, над во
дою мов щось потаємне голосно співає.
0 . 1861. XI. 14. Потаємний... лаз через
стару стіну у замок. Морд. Пл. 68.
Потаємно, нар.=Д отаемне. Рк. Левиц.
Потаїмно знов прийшла до Гиліни. Гн.
1. 143.
Потабнці, нар. = П отаемне=П отай.
Потаениі од усіх. Рк. Левиц.
Потаїти, таю, їш, гл. Скрыть, удер
жать въ тайнѣ. Сором сказати, а гріх
потаїти. Ном. Л; 3175.
Пбтай, нар. Тайно, тайкомъ, скрытно.
Де роби потай. Черк. у. Треба робить
потай Бога, щоб і чорт не знав. ЗОЮР.
І. 147. Дав йому гроші у потай. НВо
лын. у.
Пбтайки, «о2?.=Д отай. НВолын. у.
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Потайкбм, нар.— Потай. Да й про
ситься у дівчини потайком. Мет. 121.
Потайнйй, б, 6. Потайной, тайный,
скрытый. Потайною собаки гірш треба
боятися. Ном. № 3046. Тілько скажу по
дружжю потайному. ■Чуб. •У. 663. По
шептом дає козакам потайний наказ. К.
ЦН. 213. Потайний гріх ще й грішніщий.
Г. Барв. 452. Потайна лихоманка. Зміев. у.
Потайник, кб, м. Подземный ходъ,
В потайники пустіть огонь. Шевч. 189.
Потайно, #ар.=П отай. Наняв рибалку;
щоб його перевіз потайно на сей бік. ЗОЮР.
І. 264.
Пбтайці, нар. =• Потай. НВолын. у.
Сама собі їсть в потайці од матері.
Чуб. І. 66.
Пбтак, ка, лс.=Ш пуляр, приборъ для
мазанія. МУЕ. III. 25.
Потакбйло, ла, с.= П отакач. Се чо
ловік потакайло. Полт. г.
Потбкатися, каю ся, ешся, гл. Сгово
риться. Обчество потакалосьу щоб не було
його у нас. Волч. у.
Потакбч, чб, м. Поддакивающій. По
такай тим і живе, що язиком грає.
Потакбвнив, ка, лі.= П отавач. Волч.
у. (Лобод.).
Потбкувати, кую, еш, гл. Поддаки
вать. Зміев. у. Мовчи та потакуй. Ном.
№ 1113. Я потакую за ним, а він і росказав мені усе. Черк. у. Жюде потакують
за ним. НВолын. у.
Потбла, ли, ж. Съѣденіе; истребленіе.
На поталу дати, подати, подбтися. Въ до
бычу, въ жертву отдать, быть отданнымъ.
У чистому полі поховайте, звіру-птиці на
поталу не подайте. АД. I. 114. А віри
християнської на поталу в вічний час не
подайте. АД. II. 14. У найми не пускала,
у чужі руки на поталу не давала. Грин.
III. 6^2. Довелося валятися, звіру-птиці
на поталу податися. АД. І. 132.
Поталанйти, нить, гл. безл. Не пота
ланило йому бачити її. Г. Барв. 123.
Потбнути, ну, неш, гл. Растаять. Вже•
багато потало снігу. Черниг. у. Погинуть
лихі люде, як той сніг нехай потануть.
К. Псал. 85.
Потанцювбти, цюю, еш, гл. Потанцовать. Потанцюй, кобзарю, я заграю. Шевч.
186.
Потбпці, ців, м. Маленькіе сухарики,
которые ѣдятъ съ горячей ухой, также съ
медовой сытой. Лигай потапці, впустивши
в юшку. Ном. № 11994.
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Потарабанити— Потемрити.

Потарабанити, ню, ниш, гл. 1) Поба
рабанить. 2) Потащить. Салдат того попа
на оберемок,—потарабанив. Драг. 150.
Потар&щити, щу, щиш, іл. Потащить.
Вх. Зн. 54.
Потбрсувати, сую, еш, гл.=Поторсувати. Він мене за груди вхопив та довго
потарсував таки. Екатериносл. у.
Потаска, ки, ж. У горшечпиковъ: де
ревянная, рѣдко желѣзная кочерга въ видѣ
буквы Т для перегребанія въ горнѣ во
время обжиганія. Вас. 179.
Потаск&ти, к&ю, еш, гл. Потащить.
Вона і потаскала його. Мнж. ЗО. Із бою
потаскали в стан. Котл. Ен.
Лотасув&ти, с^ю, еш, гл. Поколотить.
Було його на вольній або на вечорницях
потасгуютъ добре, бо таке задьорне було.
Кв. Тим же він і сердитий. Добре, що
ще не потасував тебе. Се диво, що мос
каль голодний заснув, не потасувавши хазяйки.Котл. МЧ. 443.
Пот&ти. См. Потавати.
Л отат^ритися, рюся, ришся, гл. При
кинуться. Може і справді впився, бо ба
гато він випив, а може й потатуривсь,—
його не розбереш, диже єхидний чоловік був.
0 . 1862. VII. 40.
Потах&ти, хбю, еш, сов. в. потйхнути, хну, неш, гл. 1) Тонуть, потонуть,
погрузиться. Потах в воду. Вх. Зн. 54.
2) Убывать, убыть. В коновочці все мід
потахає, вже дівчині розуму не стає. Гол.
1. 107.
Пот&ш, ш^, м. Потатъ.
Потбшня, ні, ж. Поташенпый заводъ.
Черк. у.
Пбтвар, ра, лі.=Потвора. К. МБ. X.
12. Тепер кругом я потвар сплямувала. К.
ХП. 93.
Потвбрезу, нар. Въ трезвомъ видѣ.
На другий день ми пішли до його уже потверезу і балакали', уже тоді в голові ні
чого не було. Верхнеднѣпр. у.
Потвір, вбру, лі.=Потвора? Привезли
•скриню й перину і молодую княгиню; при
везено та потвір у двір; а з того потворочку хорошенько по дворочку: і хліб ро
дить, і товар плодить, і пчілки рояться,
по саду сядовляться. Нп. Ум. Потвброчко.
Потвбра, ри, об. У родъ, чудовище. О
потворі пгякові буду вам співати: марузатий, пелехатий, бридкий, забабраний.
Гол. III. 486.
Потворитися, рюся, ришся, гл. За

риться, желать чего, хотѣть имѣть. Ти ся
не потвори на тоту бестію. Гол. II. 427.
Потебнй, ні, ж. Кожаная лопасть съ
каждаго бока сѣдла. Потеб. IV. 14. Ум.
Потебёнька. Мнж. 190. Як сів на коня та
вдарив в потебеньку, та поїхав помаленьку.
Ном. № 14211. Сап'янці із Торжка но
венькі, мальовані потебеньки. Котл. Ен.
VI. 56.
Потекти, тѳч^, чбш, гл. Потечь. Чуб.
V. 434. Віки... потечуть, вв. І. VII. 38.
П отектйся, ч ^ся, чбшея, іл. Уйти
За патиком - пройдисвітом потеклась сві
тами. Млак. 106. Німці пошваркотіли
та й потеклися. Федьк.
Потѳлбнькати, каю, еш, гл. Побрен
чать, позвонить.
Потелбпати, паю, еш, гл. Потрясти
Як потелепав і всьо завалив. Гн. І. 36
Сливку потрис, потелепав, та й не впала
не їдна. Гн. І. 208.
Потѳлбпатися, паюся, ешся, и . По
тащиться. Вовчиско... потелепав сі в ліс.
Гн. І. 131. Уже кудись потелепалась
швендя.
Поте лиш итися, ж уся, ЖИШСЯ, гл.
Побрести, потащиться. Потелижився у ліс.
Полт. у.
П отелитися, лимбея, литбея, іл. Оте
литься (о многихъ). Аоровочки потелилися.
Мет. 341.
Потеліп&тися, пйюся, ешся, гл.=По*
телепатися. Пан махнув рукою, покру
тив головою і потеліпавсь далі. О. 1862.
IX. 71.
Пбтемки, нар. Во тьмѣ. Що ви по
темки промовили, повидну чутимуть. Єв.
Л. XII. 3.
Пбтѳмний, а, ѳ. Темноватый.
Потемнити, ню, ниш, гл. Ослѣпить
Щоб тебе побило, потемнило на путі, на
дорозі і куди ти повернешся лицем своїм/
Ном. Л» 3786.
{
Потемніти, ній), еш, гл. Потемнѣть.
Еалино-малино, чого потемніла? Нп.
Потемніш ати, шаю, єш, гл. Сдѣлатьсз
темнѣе.
Пбтѳмно, нар. Темновато.
Потемну, нар. Въ потемкахъ. Цього
потемну не зробиш.
Пбтѳмок, мку, м. Темнота. Оскресни
Боян, світлий наш співаче, чому так довго
в потемку ночуєш? Федьк. I. 26.
Потбмрити, рю, риш, гл. Помрачить.
Досада і сльози потемрили їх. Мир. Пов.
I. 134.

Нотемрява—Дотилишни к.
Лотбжрява, ви, ж. Пасмурная погода;
густой туманъ. Вх. Зн. 54.
Дотѳмрйк. кй, м. Ночная, сумеречная
бабочка. Вх. Лем. 454.
Лотѳнйтитн, чу, тиш, іл. При покраскЬ: покрыть легкимъ просвѣчиваюідимъ
слоемъ краски. Потенетив сяк-так стіл
хварбою. Передел, ѵ. Позолота така—потенетив та й годі. Передел, у.
Потѳнтйт, та, м. Властелинъ, власти
тель, державный государь. Хоть ми собі
живем у Січі просто, та нас великі по
тентати знають. К. Бай. 17. Ненаситні
владицтвом потентати. К. ЦН. 163..
Дотбпліти, лію , еш, гл. Потеплѣть.
На дворі втихло й потепліло. Левид. І. 55.
Потеплішати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться
теплѣе. Потеплішає на дворі: Левиц. І. 340.
Потеребйти, блю, бйш, гл. Потащить.
Підняв його і геть потеребив за гору. Греб.
381.
Лотѳрѳвёнити, ню, ниш, и . Побол
тать. Добре ми з ним потеревенили. О. 1862.
IX. 61.
Потбрзувати, зую, еш, гл. Сильно из
бить. Побив її, потерзував. Зміев. у.
Потѳрм&нитися, нюся, нишея, гл. Об
биться, обтрепаться. Колеса ся потермаш л и , треба одмгнити колеса. Вх. Лем. 454.
Потерпйти, пйю, еш, гл. І) Терпнуть.
Ой як іде з кориіми, то й викрикае, а на
м4ні тіло та потерпає. Чуб. У. 1091.
2) Бояться, дрожать. Лег жиди в страху,
кождий потерпає. ЕЗ. У. 200. Я потер
паю за свою дитину: саму покинула,, а
боно мале. НВолын. у. М и тут потерпа
єм за його, бо гце повіситься. НВолын. у.
Злодій їден за другого потерпає. НВолын. у.
П отерпіння, ня, с. Терпѣніе. За потерпіння дасть Бої спасіння. Ном. Л? 2428.
Потбрпіти, плю, пиш, гл. Потерпѣть
нѣкоторое время. Поживемо гце, потерпимо
ще за гріхи наші на сім світі. К в.
П отерпління, ня, сл=П отерпіння. Вх.
Лем. 454.
Потбрти. См. Потирати.
Дотбртися, тр^ся, трбшея, гл. 1) По
тереться. Вже не одна гірлянда на голові
'потерлася на сіно. Левиц. І. 187. 2) По
мяться, побыть въ нерѣшительности. Ста
рости потерлись, пом'ялись, а з хати не
йдуть, мов ще чого ждуть. Грин. II. 274.
Потерть, ти, ж. Потертый табакъ,
Солома и пр., труха. Зірви той цвіт гре
чаний, висцши його й зітри на потерть.
Ірин. II. 322
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Потер^ха, хи, ж. 1)=П отерть. Кіев.
Подольск. Волып. гг. 2) Сифилисъ. Шух.
1. 45. Ум. Потерушка, потерушечка. Грин.
III. 462. Хоч і риба потерушка, та хо
роша юшка. Ном. № 13843.
Потѳрчй, чйти, с. Дитя, умершее безъ
крещенія. ІІот^б. III. 59. Ум. Потерчйтко.
Гн. I. 168.
Дотѳрч^к, кй, л«.=Потѳрча. Вх. Зн. 54.
Потйря, рі, ж. Порча, вредъ. В ін
остався на дорозі, бо йому трапилась по
теря: упряж порвалась. Борз па.
Потѳрйтн, рйю, еш, гл. Испортить,
сдѣлать вредъ, разорвать, разрушить, разстроить. Мет. 210. Мамо, я собі хатку
зробила, а Семен потеряв. Славяносерб. у.
Потсря.га я віночок через дурний розу мо
чок. Чуб. У. 345. Як так граться, то й
хатку потеряем. Ном. Л? 3814. Задзвони
раненько в суботу, потеряй дівочкам ро
боту. Грин. III. 474. Потеряти дитя. Про
извести выкидышъ. КС. 1893. УІ. 75.
Потѳрйтися, рйюся, ешся, гл. Испор
титься, разорваться, разрушиться, разстроиться. Ой десь стоїть парочка, любая роз
мова, ой як гпретій умішається, то й по
теряешься. Ни.
Потесйти, шу, шѳш, гл. 1) Потесать
вѣкоторое время. 2) Обтесать, вытесать
(во миожествѣ).
Поти, нар. 1) До тѣхъ поръ. Поти
пряла, поки й задрімала. Рудч. Ск. II. 14.
Поки гцаетя плужить, поти приятель
служить. Ном. Л» 2308. До сихъ поръ.
1 повелів: бурхатимеш от поти, оттут
межа твоїм сердитим хвилям. К. Іов. 85.
Потижбнно, нар. Поиедѣльно. Ціни
не сказав, почому платитиме Трохимові,
чи в день, чи гготиженно. Кв.
Потикйтися, кйюся, ешся, сов. в
поткнутися, нУся, нбшея, іл. І) Споты
каться, споткнуться. Ой поткнувся ІІечагв кінь на малу тичину. Лукаш. 110.
Взєвси джурі маленькому коник потикати.
АД. II. 86. 2) Показываться, показаться.
До батька боюсь г потикаться. Г. Барв.
275. Там добре, де нас нема, а куди ми
поткнемось, так і попсуємо. Ном. № 2052.
П о т й л и ц я , ц і, ж. Затылокъ. Росчесала
чорні щдрі аж на потилицю. Чуб. У. 32.
Ум. Потилична. Наміточка новенька, поти•
личка голенька. Грин. III. 309. Ув. Потиляка.
П отйлиш ник, ка, м. 1) Подзатыльникъ. Геть, пріч, вбірайтесь відсіль к чор
ту, я вам потилишника дам. Котл. Ее.
III. 36. Потйлишниками нагодувати. Нада
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Поти ль— П отплати.

вать подзатыльвиковъ. Ном. № 3855. 2 ) =
Крижівниця. Полт. г.
Ш тиль, кар.= П оти. Потиль не пе
рестану, покиль не достану. Чуб. У. 225.
Потилйка, ки, ж. Ув. отъ потилиця.
Мнж. 124. Грин. І. 219.
Потинйтися, нйюся, ешся, гл. Побро
дить, послоняться, пошататься.
Потир&ти, р&ю, еш, сов. в. потбрти,
тр^, трбш, гл. 1) Тереть, потирать, поте
реть. Ученики йою їли колосся, потерлий
в руках. Єв. Л. VI. 1. Чи не висять руш
нички нам потерти ручки? Мет. 190. Не
лучче б нам з ляхами... мирно пробувати,
аніж пійти лугів потирати, своїм тілом
комарів годувати. АД. 11. 9. Потир&ти руки
об кого. Помыкать кѣмъ. Досталося леда
чому руки потирати. Чуб. V. 557. В а
рили воду з нас ледачі дуки і потирали
об козацтво руки. К. Бай. 55. 2) Разбить.
Буком узяв, патер горці до жука. Гн. І. 53.
Потйрач, ча, м. Помыкающій кѣмъ.
Довелося хазяїну мною руки потирати.
Ой потирай, потирачу, коли тобі довелося,
а я буду коритися, коли мені горе нялося.
Нп. (Г. Барв. 275)
Потйрити, рю, риш, гл. 1) Потащить.
Чуб. II. 541. 2) Швырнуть, бросить. По
дають йому. Куди! озьме та так до по
рога й потире. Драг. <63.
Потйритися, рюся, ришся, гл.=П о
провадитися. Так і поширився в калюжу,—
наче далеко обійти. Харьк. Уже помири
лись до шинку. Харьк.
Потйрка, ки, ж \= П отерча? Чуб. І. 21.
Потискйти, кйю, еш, сов. в. потйснути, ну, неш, гл. Сжимать, сжать, давить,
придавить. Потискає бондарівну за білії
пальці. Гол. І. 65. Бере камінь лев у лапи...
як потисне,— камінь тріснув. Рудан. І. 76.
Потиснув мов Хлму Ярема, що й очі ви
скочили пріч. Котл. Ен. V. 49. Мороз потис.
Сильный морозъ. Драг. 276. Мороз... як
потиснув. Гн. її. 12. 2) Швырять, швыр
нуть, бросить. Так і потис мені мсжгі очі.
Черк. у. 3) Отправиться, пойти. Шапку
в ку.шк і потис за ворота. Св. Л. 317.
Потйснутися, нуся, нешся, гл. Потѣсниться.
Потитарювйти, рюю, еш, гл. Побыть
церковнымъ старостой.
Потихи, нар. = П о ти х у . Вх. Лем. 454.
Потйху, нар. Потихоньку. Мати з си
ном ходить, потиху говорить. Чуб. III. 153.
Ум. Потихеньку, потихесеньку, потихусеньку.
Грин. III. 439. Чуб. V. 1134.

Потйхш&ти, шаю, еш, гл. Сдѣлатьсл
тише, смирнѣе.
Ш тич, нар. Внизъ головою. Який він
мені родич? Хиба гцо летів через тин потич. Посл. Ліз потич додомочку. Гол. Ц
463.
Потичити, чу. чиш, іл. Обгородить
тичками. Вх. Зн. 69.
Потік, току, м. Потокъ, ручей. Каме
нец. у. Ум. Потічок. Дійшов до потічка,
став переходити, підкачав штани. Драг.
191.
Потікйти, кйю, еш, гл. Течь. Аж слин
ка в роті потікає. Ыом. А* 5023.
Ш тіль, нар.■=Потиль. Потіль бить,
покіль та щучина кожа облізе. Рудч. Ск.
II. 53.
Потім, нар. 1) Потомъ. Як би той ро
зум поперед, що потім назаді знайдеться.
Ном. А? 5406. 2) Тѣмъ болѣе, подавно.
Алв. 38. Я горілки не п'ю, а чарівної і по
тім. Котл. МЧ. 453. У Одесі нема землі,
а у Чорноморіг і потім нема. Черк. у.
3) Впрочемъ. Семен казав, що він наче
у Безлюдовій, а потім — хпю його зна.
Харьк. у.
Потіпйка, ки, ж. 1)= П отіп аха 1. Оці
ще мені потіпаки! і де їх нечиста мати
носила. Харьк. у. 2) Обѣдъ, состояіцій изъ
одного только борща Борз. у.
Потіпйти, пйю, еш, гл. Потрепать.
На тобі круг прядіва: щоб ти його по
м'яла, потіпала. Рудч. Ск. II. 44. Потіпати за бороду. ХС. IV. 23.
Потіпйха, хи, ж. 1) Бродяга. 2) По
таскуха. Се чеснії, не потіпахи, були тен
дітні при людях. Котл. Ен. III. 49.
Потіпйч, чй, м. Трепальщикъ. Ой ти,
ткачу-потіпачу, не махай руками. Чуб.
III. 162.
Дбтісний, а, ѳ. Тѣсноватый.
Дбтісно, нар. Тѣсновато.
Потіха, хи, ж. Радость, утѣха. Мкр. Н.9.
Ох, Боже ти мій єдиний, т и— моя по
тіха! Потіш мене нещасную, вибав з сьою
лиха. Чуб. V. 480. Вітцеві мати з тебе
потіху. КоІЪ. І. 102. Ум. Потішна. ЕЗ.
V. 125. Потішечка. Чуб- V. 1088. Грин.
III. 467.
Потічок, чка, м. Ум. оть нотік.
Потішйти, шйю, еш, сов. в. потіш ити,
шу, шиш, гл. Радовать, обрадовать, утѣшать, утѣшитЪ. Кого Бог засмутить, тою
і потішить. Ном. А? 46. Нехай Ірод мар
но погибає, наш Бої предвічний всіх нас
потішає. Чуб. III. 328. Подобно съ ти,

ІІотішатисл— Иотолл.
м1іі миленький, тільки мене потішаєм,
лй чию я через люде, гцо ти иншую кохае,1 Чуб V. 125.
Потішатися, шйюся, ешся, сов. 6.
потішитися, шуся, шишся, гл. Радоваться,
обрадоваться, утѣшаться, утѣшиться. Іду
геми, ревне плачу,— ви, вороги, потішайчуб. V. 458.
Лотішѳчка, ки, ж. Ум. отъ потіха.
Потішити, ся. См. Потішати, ся.
Дотішка, ки, ж. Ум. отъ потіха
Потішний, а, е. Утѣшительпый. При
несу вам потішну звістку. К. ЧР. 253.
Потішувати, шую, еш, гл.=П отіш ати.
Була вона вродливов паннов, мудро ученое,
завше т ат а пот іш у вала. Гн. І. 140.

Потканнй, ня, с. = П іткан н я. Чия
основа, аби моє поткання. Ном. № 9702.
Ум. Потканнячко. Ном. Л? 7547.
Поткйти, тчу, тчбш, гл. 1) Соткать
(во множествѣ). На тобі круг прядіва:
щоб ти його пом'яла, потіпала і в мички
помгікала і щоб попуяла, помотала, осну
вала й поткала й побілила. Рудч. Ск.
II. 44. 2) Заткать. Та всі тиг три жу
пани всі сріблом погпкані. Чуб. V. 886.
Да я тебе, біле, черню потчу, да тую
плахотку в свято зношу. Чуб. У. 489.
Поткйтися, тчуся, тчбшся, гл. Со
ткаться. Тобі там і попрядеться й по
тнеться, і в скриню покладеться. Рудч.
Ск. II. 51.
П откнути, кну, нбш, гл. Высунуть,
показать. І носа поткнуть не можна.
П откнутися., См. П отикатися.
П отліти, тлію , єш, гл. Истлѣть. Його
тіло в полі почорніло та й од вітру по
тліло. Грин. III. 593. Так би й потліли
живцем в нечистоті. Левиц. І. 91.
Потломйти, млю, мйш, гл.—Потлумити. Мил. М. 65. То сіно таке, що не
дгуже потломлять. Черк. у.
П отлумачити, чу, чиш, гл. Объяснить
(во множествѣ).
П отлумйти, млю, мйш, гл. 1) Заглу
шить, задавить. 2) Побить, поколотить.
„ Ходім, будем бити!“ Витігли Петра від
стіни, потлумили. Гн. І. 84. 3) Истребить,
уничтожить.
П отлум лѳння, ня, с. Заглушеніе, подавленіе.
Дотмарйти, рю, рйш, гл.=П отьмарити.
На небі усі звізди потмарило. АД. І. 185.
Потоваришйти, шу, шйш, гл. Сде
латься товарищемъ, сойтись. Яким зовсім
потоваришив з о. Хведором. Левиц. І. 463.
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Потоваришувати, шую, еш, гл. = П о товаришити.
Потовий, а, 6. 1) ОтносяІЦІЙСЯ къ
поту. 2) Заработанный тяжелымъ трудомъ.
Ні. доню, ні, серце! за кріпака не підеш...
нашому роду так не пригоже свої потові
скарби у панські дворища передавати. Г
Барв. 85.
Л отовкмачити, чу, чиш, гл.=П отовкти. Хома думав, гцо ще трохи його
потовкмачив,— принявсь лежачою шквари
ти. Кв. (О. 1861. У. 22).
Потовктй, вчу, чбш, гл. 1) Потолочь,
истолочь. 2) Побить въ дребезги. Потовк
йому усі пляшки й усі чарки. Кв. Горшки
потовк, вікна побив. О. 1861. У І. 77. 2) По
колотить. Вона його п'яною потовче. Стор.
МІІр. 155.
Потовктйся, чуся, чбшея, гл. 1) По
толочься, побиться. Потовчуться дорогою
всі горшки, миски, макітри. Левиц. І. 208.
2) Потолочься иѣкоторое время.
П отовкучий, а, ѳ. Хлопотливый, сует
ливый.
Потбвпити, плю, пиш, гл. Умѣстить,
помѣстить.
Потовпитися, ПЛЮСЯ, пишея, гл. У м і
ститься, поміститься. На всіх у лицях люде
так і снують, аж не потовпляться. МВ.
I. 38. Инша добродійка і в дворі не по
товпиться. МВ. (О. 1862. III. 40).
Пбтовстий, а, ѳ. Толстоватый, н ісколько толстый. Се дубок потовстий тро
хи. Волч. у.
Потовчй, чу, чбш, гд.=П отовкти.
Желех.
Потовщати, щаю, еш, гл. ІІотолстіть.
Вони од тепла роздалися, потовщали. Ком.
II. 54.
Потокмбчити, чу, чиш, гл.=П отовкмачити.
Потокмйтися, мліося, мйшея, ІЛ.
Условиться, договориться. Вх. Зн. 70.
Потолбка, ки, а/с.=Потолоччя.
Потолочити, чу, чиш, гл. Измять
траву, хлібъ, постель. Не дав Бої жабі
хвоста, а то б усю траву потолочила.
Ном. Л? 3828. Та не стели білої постелі,—
потолочать. Мил. 118.
Потолбччя, ч я, с. Измятое місто въ
траві или х л іб і, измятые трава или хлібъ.
Наша пані охоча зібрала потолоча жит
нєє й пшеничнеє. Чуб. III. 235.
Потбля, лі, ж. Потворство, поблажка,
потачка, воля. Ном. Л? 3354. Дай дітям
потолю, сам підеш у неволю. Волч. у. Язи-*
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Потбпати, паю, еш, гл. Пойти, побрести.
ком що хоч роби, а рукам потолі не да
вай. Ном. Левенець довго опинавсь і серцю Ледве потопав. Рудч. Ск. І. 3.
Потоп&ти, пйю, еш, сов. в. потбпнути
не давав потолі. Мкр. Г. 18.
ну, нош, и . Потопать, тонуть, утонуть.
П о т о л й т и , лйю, е ш , гл. Потворствовать.
Потомити, млю, миш, гл. Утомить. Потопає моя доля край синього моря. Мет.
Драг. 65. Ідуть вони, їдуть, —вже й коні 461. Потопало два брати рідненькі. ЗОЮР
потомили й зголодніли сами. Рудч. Ск. II. І. 29.
Потопбльник, ка, м. Утопленникъ
62. М и їхали за три милі, кониченьки
Шух.
І. 42. 182.
потомили. Мил. Св. 34.
Потопйти,
плю, пиш, гл. Потопить5
Потомйтися, мимося, теся, гл. Устать,
утомиться (о многихъ). Так потомилися, затопить, утопить. Дітей потоплю і сам
що насилу ноги волочуть. Рудч. Ск. II. 48. утоплюсь. Чуб. II. 13. Вона собі сина по
їздили ми лугами сірими волами, сірі воли родила, в глибокому колодязі потопила
Чуб. V. 363.
потомилися. Мил. Св. 42.
Потопйтися, плю ся, пиш ся, гл. Уто
Потбмний, а, е, потомній, я, в. Бунуть.
Розбила буря їх корабель і усі люо>
дущій, грядущій. (Будинки) цілі і кріпкі
потопились.
Рудч. Ск. II. 19. Ой брат
і ще постоять для потомнього часу. О.
сестру через море вів, сестра потопилась
1861. VI. 169.
Потбмність, ности, ж. Будущее. Желех. брат переплив. Грин. III. 404.
П о т о п л о н и е , потопляник, ка, м.=~
Потбмок, мка, м. 1) Потомокъ. Пан
Потопельник.
ЕЗ. V. 209. Каменец, у.
вибрав собі до двору двох хлопців, потомків
Потбпний, а, ѳ. Относящійся къ по
старих козаків. Левиц. І. 159. 2) соб. По
томство. Мнж. 56. Мил. М. 65. Свій по топу. Із небес потопні води. К. МБ. XI
томок поучу. Драг. 30. У нас у селі за 157.
Потбпнути. См. Потопати.
хворав на холеру батько, мати і увесь їх
Потоптйти, пч^, чеш, гл. Потоптать
потомок (діти й онуки). Волч. у.
Топчу,
топчу ряст: дай, Боже, потоптати
Потбмство, ва, с. Потомство. Гн. II.
і
того
року
діждати. Ном. № 331.
129. Ти рятував народ свій вірний, по
Лотоптйтися,
п ч^ся, чошся, гл. По
томство Якова благою. К. Псал. 175.
Потбму, нар. 1)=П отім 1. Я потому топтаться.
Потоптом, нар. Топча. Стоптали кіньми
піду. Каменец, у. Хочеш мене роскохати,
над
Горинню чашу і потоптом ідуть по
а потому занехати. Чуб. V. 153. Тепер
ти кажеш, що зоронька ясна, а потому всій Волині. К. ЦН. 171. Як одкрив во
скажеш,і що доля нещасна. Чуб. V. 116. рота, то чужоземці ввалились у Киев да й
2 ) = Потім 2. Тепер вітрів нема, а там і пішли потоптом. ЗОЮР. І. 4.
Поторгйти, гйю, еш, гл. Подергать
потому. Константи ногр. у.
Зійшла
вона з дочкою на рундук, потор
ПбтонЕий, а, ѳ. Тонковатый. Це дошки
гала
дверми,—
ні духу не чути. Св. Л. 79
потонкг. Харьк. г.
Хоть би були попюргали (собаки), хоть би
Пбтонко, нар. Тонковато.
Потонути, н^, нош, гл. Потонуть. були з'їли, в мене тоді опріч тебе чотирі
Слава тобі, любомудре, чеху-слав'янине, що седіли. Гол. І. 243.
Поторгувати, г^ю , еш, гл. Поторго
не дав ти потонути в німецькій щ чині.
вать; продать или купить на базарѣ. По
Шевч. 238.
їхав
він на базарь—от як би і у нас у
Потбншати, шаю, еш, гл. Сдѣлаться
Корсуні—
поторгував він, гцо йому треба
тоньше. І о людина схудне, а дерево не по
було. Рудч. Ск. І. 115.
тоншає. Кіев. у.
Поторгувйтися, г^ю ся, ешся, іл. По
Потоншити, ш^, шйш, гл. Сдѣлать
торговаться.
Купив, не купив, а наторгу
тоньше. Лебед. у.
Потоп, пу, л*. Потопъ. Сидиш у тьмі, ватись можна. Ном. № 4283.
Потбржка, ки, ж. Торгъ, торговля.
кругом себе не бачиш, потопом вод окрило
Сьогодня
на базарі нема поторжки. Лебед. у.
твою душу. К. Іов. 49.
Потбпа,..пи, ж. Потопъ, наводненіе.
Поторкйти, кйю, еш, гл. Касаться,
Гн. II. 3. Ік мала бути потопа світа, то трогать, толкать. В іт рець віє, повіває і во
Иой будував ковч. Гн. II. 249. Як пустив ріт ечка поторкає. Чуб. III. 211. Старою
воду... та стала потопа, та топго війско козака совстрічає,— гордим словом зневажає;
зараз гзгубили. Драг. 259.
молодого совстрічає,— опрощення не п р и й 

Поторопіти— Потребувати.
має, стременем у груди поторкає. Лукаш. 4 3 .
2) Потрогать, потолкать.

Поторопіти, тем о , етѳ, гл. Оторопѣть
(о многихъ). Рудч. Ск. ІГ. 127. Вони так
і поторопіли. Рудч. Ск. II. ЗО.
Поторохтіти, х ч ^, тйш, гл. Погремѣть,
постучать.
Доторбча, чі, ж. Привидѣніе, призракъ; пугало. МУЕ. III. 166. Снилась
мені, моя мати, потороча уночі: в пото
рочі чорні очі і жупан на плечі. (О. 1861. II.
Объясн. слов., 2).
Потбрсати, саю, еш, гл. Подергать,
потрясти; взять за грудь и ’ встряхнуть.
Поторсав жінку, а вона и скинула дитину.
Ііанев. у.
Поторсатися, саюся, ешся, гл. Потряс
ти другь друга за грудь. Поторсались
чорзна як та ще й пішли и позиваться.
Канев. в.
Потбчина, ни, ж. 1) Небольшой ру
чей. Невелика поточина луги помулила.
Гол. II. 427. З сих гір спливають пото
чиш , що ділять поле на менші частки.
МУЕ. III. 47. 2) Русло потока.
Поточйти, ч^, чиш, гл. Источить, из
грызть. Стор. МИр. 62. Бач, як поточило
дерево— мабуть шашіль.
Поточйтися, ч^ся, чишся, гл. 1) По
качнуться, зашататься (о человѣкѣ). Куди
не піпхнуть, туди й поточишся. Ном.
Л* 10680. Тури перший зацідив Енея, що
з пліч упала і перея, Енсй був поточивсь
назад. Котл. Ен. 2) Броситься, побѣжать,
поплыть. Поточились із хати не озира
ючись. К в. Півень кинувся йому в лице;
поросята та индики поточились під ноги.
Левиц. Піука плеснула хвостом да й по
точилась на дно, а далі виплила. Чуб. II.
112.
Потбчний, а, е. Текуїцій; обыденный.
Поточні потреби.
П оточуватися, чую ся, ешся, гл. По
качиваться, пошатываться. Загнибіда увійшов у кухню, поточуючись. Мир. Пов.
II, 76.
Потр&ва, ви, ж. Кушанье, блюдо. Ном.
Л» 5171. Гіжуть на потраву птицю або й
порося. Стор МИр. 30.. Тут їли різнії
потрави і все з полив’яних мисок. Котл.
Ен. І. 18.
Потрйвка, ки, ж. Родъ кушанья изъ
мелкихъ кусковъ мяса, иногда съ примѣсью кусочковъ колбасы. МУЕ. I. 106.
Що потравка, то поправка. Ном. N 11537.
Потрапити, ся. См. П отрапляти, ся.
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Потрапдйти, лйю, еш, сов. в. потра
пити, плю, пиш, гл. 1) Попадать, по
пасть, дѣлать, сдѣлать въ мѣру, въ ладъ.
Скажи, дівчино, як тебе звати, щоб я
потрапив до твоєї хати. Чуб. У. 412.
Молоте та потрапляє, щоб солома гдоміша була скотині г'о не дуже вимолочує
зерно. Грин. I. 299. Його в ступі не по
трапиш. Поел. Я не потраплю з вами,
співати, а може й пісні такої не знаю,
яку ви знаєте. Котл. МЧ. 425. 2) Улучить
время, выбрать время. ІІу й ми потра
пили орати—саме в дощ. НВолын. у.
Потраплйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
потрйпитися, плюся, пишея, гл. Попа
дать, попасть, попасться. Доставай, що в
руку потрапиться. Чуб. I. 142. В ін у го
роді був да потрапився й до його. Зміев. у.
Потр&та, ти, ж. Утрата, издержка.
Лучиться, гцо чоловік зовсім дурни, а жінка
вередлива та вигадлива. Тоді вже округ горе
та потрата. Рудч. Ск. II. 174.
Потратити. См. Потрачати.
Потр&фити, флю, фиш, гл.=П отрапити. 1 збрехати добре не кождий потра
фит. Фр. ІІр. 122.
Потрачйти, чйю, еш, сов. в. потра
тити, трйчу, тиш, гл. Тратить, истратить,
издержать, утрачивать, утратить. Кипить,
мов у горшку окріп і силу даром потрачає. О. 1861. IV. 158.
Потреба, б и ,'ж. 1) Надобность, потреб
ность, необходимость, нужда. Викочує ста
рий Грива той віз тепер на иншую по-т
требу. К. (ЗОЮР. II. 202). Про його по
требу я дав йому. НВолын. у. Вже яка
потреба,— ні до кого не іду,— вона заря
тує. Г. Барв. 187. 2) Дѣло, битва. Бодай
тебе у первій потребі військовій перша куля
спіткала. Дума.
Потрібен, бна, н е= П о тр іб н и й . Ном.
Л? 4750.
Потрббизна, ни, ж. Потребность, нуж
да. Хто мав при собі гроші, складав у гро
мадську скарбовню на народні потребизни.
О. 1862. III. 25.
Потребйти. См.. П отребляти.
Потреблйти, лйю, еш, сов. в. потре
бйти, блк>, бйш, гл. 1) Истреблять, истре
бить. Хоробрий дух роскошами всипляли,
кругом султана честь і правду потребляли.
К. МБ. XI. 151. 2) Истрачивать, истра
тить. За тиждень пуд муки потребить.
Лебед. у.
Потребувати, б^ю, еш, гл. Нуждаться
въ комъ, чемъ. М и нових богів не потре
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буємо, ми старого бога любимо. Фр. Пр. 81. мається вгору. Ком. II. 22. Ум. Потрбшну
потрішки, потрошечку. Бог дав їй усяко]
Пащо ти нас потребуєш? АД. II. 119.
пашні
потрішки. Грин. І. 7.
Потремтіти, жчі[, тйш, гл. Подрожать.
Потрощйти,
щйш, и . 1) Разда
Потрѳтйнній, я, е.П отрѳтйнн е сук 
вить,
разбить,
изломать,
раздробить. Ноно. Сукно, въ основѣ котораго каждая
трощили
їм
ноги
на
гамуз.
ЗОЮР. I. 76.
третья нитка пеньковая. НВолын. у.
2)
Съѣсть
(во
множествѣ,—о
не жидкой
Потривйти, вйю, еш, гл. Погодить, по
временить, подождать. Потривайте, я вам пищѣ).
Потрудйти, дж^, диш, гл. Затрудним,
гце ц не так зроблю. Ком. II. 8. Ось по
побезпокоить.
Попа до себе потрудили
тривай лиш,— я тут брод знаю. ЗОЮР.
Алв.
104.
I. 301.
Потрудйтися, дж ^ся, дишся, гл. 1) По
Потримйти, мйю, еш, гл. Подержать.
трудиться.
2) Богу потрудитися. Проболѣть
Потримав деякі ^книжки) в руках. О. 1862.
Борз.
у.
IX. 67. Коня дайте, я потримаю. Чуб.
Потруїти, трую, їш, гл. Отравим
II. 628.
Потрйнити, ню, ниш, гл. Съѣсть все, (многихъ).
Потруїтися, труїмося, їтбся, гл. Отра
до остатка. Так потринили, так поїли, шо
виться
(о многихъ). Потруїлись тим зіл
лише кістки лишили. Драг. 275.
Пбтріб, би, ж. 1) Надобность, дѣло. лям поганим. Шевч. 474.
Потр^сини, сии, ж. мн Собраніе не
Купив оце й я собі на. потріб дерева. К а
большого
числа гостей, лицъ болѣе близменец. у. Сей оскіпок у потргб піде. НВо
лын. у. В нас іде на потріб ціла липа, кихъ семьѣ, на другой день послѣ пируш
а не колена. Брацл. у. Яворина все на по ки, для доѣданія и допиванія остатков!,
тріб яку там купуеся. Каменец, у. 2) Своя отъ вчерашняго дня. Лубен, у. Слов.
потріб. Естественная нужда, испражненіе. Д. Эварн.
Потрусити, ш^, сиш, гл. 1) Потрясти.
ЕЗ. У. 189.
2)
Посыпать.
Потруси борошном стіл та о
Потрівйти, вйю, еш, гл.=Потривати.
викачуй
паляниці.
Вогод. у. 3) Обыскать
Потрівбжитися, жуся, жишся, гл.
Испугаться, взволноваться. Всі його бачили кого.
Потрусйтися, ш^ся, сишся, гл. По
і поупрівожились. Єв. Мр. VI. 50.
трястись.
Потріпки, ків, лі. мн. Клочки льна,
Потрух, ху, м. I) Сѣно, солома стер
отпадающіе при трепаніи его треплои.
тая, труха. Черк. у. 2) мн. потрухй. По
Черниг. у.
троха.
Маркев. 159.
Потріпувати, пую, еш, гл. 1) ПотреП
отрухлий,
а, е. Сгнившій (о деревѣ).
пывать. Вона супо'іууіь собі та коноплі по
тріпує. 2) Осуждать; ругать, поносить.
П отрухлйвіти, вію, еш, м .= П о тр у х Не дуже лишень потріпуйте село, коли нути.
любите сільську мову. Левиц. Пов. 170.
П отрухнути, ну, неш, гл. Сгнить
Сидить та потріпує своїх сусідок. Потрі- (о деревѣ). Потрухли чумацькі вози г за
угує сучим сином. Лубен, у.
нози. Ком. Пр. № 1271.
Потріскатися, каюся, ешся, гл. По
Потручйти, чйю, еш, гл. Потолкать.
трескаться. Вороупа кам'яні од великого
Потрюхикати, каю, еш, гл. Потрусить
жару потріскались. Стор. МІІр. 42.
мелкимъ шагомъ? От поупрюхикав собі
віл помалу. Чуб. II. 154.
Потрішки, нар. Ум. отъ потроху.
Потряска, ки, ж. Родъ танца Вх
Потріщйти,
щйш, гл. ПотрещатьЛем.
454.
Потровйти, влю, виш, гл. Употребить
Потрястй,
су, сбш, гл. 1)=П отру
на кормъ. Потровив солому скотиною.
сити 1. Св. Л. 281. 2) Помчаться. I уюЛебед. у. Ні, він травою потровить (т. е
трясла
(в танці), аж вітер віє Св. Л. 206.
не выкоситъ на сѣно, а выпасетъ). Лебед. у.
Потроїти, рою, їш, гл. Раздѣлить на
Потряхйти. хйю, еш, гл. Встряхивать
три части.
Підняли його на руки. Я поупряхав-поууіряПотропйти, плю, пйш, гл. Истоптать, хав його,—так ні, він неживий був. Новытоптать. Худоба потроїіила збіжє. Вх. вомоск. у.
Зн. 54.
Потуга, ги, ж. 1) Сила, мощь. Цар
Потрбхи, потроху, нар. Понемногу
ство Боже прийде в потузі. Єв. Мр. IX. І.
Пара робиться туманом і потроху підні Перемогла б нечисту силу ти пречистою
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потуюю своею. К. Дз. 166. 2) Воєнная на чемъ, ходя. Ступенці на пісочку знасила, войско. Та підтягай, малий джуро, ти: русалочки потупали. Г. Барв. 351.
та попруги стуга, бо буде ж нам, малий
Потупйтн, плю, пиш, гл. Иступить
джуро,’ велика потуга. Мет. 401. Л. я (во множестві). Обидва ножі потупили,—
(Богд. Хмельн.) ляхів не боюся і гадки не тепер чим хоч, тим і криши. Черниг. у«
маю, за собою великую потугу я знаю,
Потупотіти, чу, чѳш, гл. Затопать,
іще й орду татарськую веду за собою. побіжавъ.
Гол. І. 4. 2) Потугу чути. Предчувствовать
Пбтур, ру, м. Поблажка, потворство.
бѣду (отъ какой-либо силы). Не лай Потуру дітям не даю, навчаю. Р. Барв.
мене,— каже кінь,— як мені не вбиваться 437. Потуру не давав 'Василеві, щоб ще
(в землю), коли я потугу чую.— Яку ж гірш з тою чого не вийшло. Г. Барв. 387.
ти потугу чуєш?— пита хлопець.— А та
Потурйння, н я, с. Потворствованіе.
ку: як насипле мати тобі борщу, то ти
Лотурйти, рйю, еш, іл. 1) Потворство
не їж та за вікно вилий, бо як попоїси,
вать,
поблажать, мирволить. Е й, не поту
то більш тобі не жить. Грин. І. 150.
Ум. Потугонька. Десь на свою головоньку рай дитині змалечку, бо на старість з
його не буде людей. Канев. у. Пе потурай,
потугоньку/ чую. Рудч. Чп. 185.
дівчинонько,
моїй розмовонці. Мет. 83,
Потугіш ати, шаю, еш, іл. Сдѣлаться
2) Обращать вниманіе. У петрівку не
туже.
можна
всіх пісень співати, а ми не поту
Потугонька, ви, ж. Ум. отъ потуга.
раємо на те, співаємо всіх. Уман. у.
П отягувати, гую, еш, іл. Мучиться
П отурчитися, блюся, бйшея, г.і~ П о въ родахъ. Роди були тяжко трудні: по•
турбуватися.
А я оженився, не довго на*
тугувала наша Мотря два дні и дві ночі.
жився, тілько потурбився. Грин. 111. 396.
Мир. ХРВ. 22.
Потурбувйти, бую, еш, гл. ІІобезпоПотуж&віти, вію, еш, гл. Сдѣлаться
коить.
Дід потурбує свою старість. О,
тверже (напр, о кочняхъ капусты, о зем
1861.
X.
56.
л і, высыхающей послѣ дождя).
Потурбуватися,
буюся, ешся, гл. ПоПотужйти, жу, жиш, іл. 1) Попла
кать, поголосить. 2) Стянуть, натянуть безиокоиться..
П отурготіти, гочУ, тйш, іл. Ш гретуго, туже. Вх. У г. 262. Ніжки йому
міть,
постучать.
зав'язали, ручки потужили, ой так Штолу
Потурити, рю, рйш, гд.=П отурлити.
молодого заболіли оюили. ЕЗ. У. 34.
Ном. Л» 12822.
П отужний, а, ѳ. Могучій, мощный,
П отуркати, каю, еш, гл. ^.П оворко
сильный. Поскидав потужних з престолів. вать. 2) Поговорить нікоторое время одно
Єв. Л. І. 52. Потужна вода йшла. Кро- и то-же, не переставая.
лев. у. Учора раб, сьогодні царь потужний.
Потуркотати, кочу, чѳш, гл. 1) и 2 )—
К. ЦІЇ. 293.
П отуркати. 3) Постучать; побарабанить.
П отужник, ка, м. Союзникъ, помощП отуркотіти, кочу, тйш, гл.=ЛІотурникъ, доставляющій помощь своею силою.
К. Кр. 21. К. ПС. 13. Редшгде й Канте- котати.
П отурлйти, лю, лйш , гл. Погнать,
міре... ви зорями •ясними засияли, Ісламові
Мерщій
потурлив барана на ярмарок.
потужниками стали. К. МБ. 152.
Грин. II. 276.
Потужно, нар. Сильно, мощно, могу
П отурлйти, лйю, еш, гл. Растолкать,
щественно. Одна струна дзвенить потужно потолкать (многихъ); разогнать. Потурляв
в мене, мов те перо орлине против бурі. він їх. Павлогр. у.
К. Бай. 11. Як потужно, як безмірно
Потурнйк, кй, м. Ренегатъ (отуречив-*
можно любити. Г. Барв. 496.
шійся). Желех.
Потумйнити, ню, ниш, гл. Одурачить
Потурнйцтво, ва, с. 1) Ренегатство,
(многихъ).
принятіе турецкой національности и исла
П отуманіти, нію, еш, гл. 1) Покрыть ма. 2) соб. Ренегаты (отуречившіеся). Об
ся туманомъ, затуманиться. 2) Одуріть. манював... сонне потгурнацтво над Босфо
З ляхами потуманіли й ми: К. І1С. 28.
ром. К. Дз. 75.
Потупати, паю, еш, гл. 1) Пойти,
Потурнйчка, ки, ж. Ренегатка (оту
Пойти стуча ногами. Потупали діти. МВ. речившаяся).
10. 1862. І. 91). 2)— що. Оставить слйди
Ш турн ути ся, нуся, нбшея, и . По-
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гнаться. А він ян потурнетъся за мною!
я навтіки. Павлогр. у. (Залюбовск.).
Дотурч&ти, ч^, чйш, іл.= П отуркати.
Потурчити, чу, чиш, гл. Отуречить.
Потурчитися, чуся, чиш ся, гл. Оту
речиться. АД. I. 233. Потурчився, побу
сурманився для панства великого. АД. I. 209.
П отеха, хи, ж. 1) Пріободреніе? Де
6 хаті свекруха, там сину потуха, а не
вістка ходить, як прибита муха. Грин.
III. 300. 2) Вйпити на потуху. Выпить въ
заключеніе. На потуху випийте четвер
ту ху. Ном. Л* 11543. Далі глитнув
з пляшки на потуху горілки. Стор. МПр.
Потухйти, хбю, еш, сов. в. пот^х(ну)ти, хну, неш, гл. Потухать, потух
нуть.
Потушйти, ш^, шиш, гл. Потушить.
Потьмарйти, рю, рйш, іл. Помрачить.
Па святому небі усі звізди потьмарило.
АД* І. 194. Половина сонця й місяця
у тьму потьмарило. АД. І. 190.
Потьмарйтися, рюся, рйшея, гл. По
мрачиться. Сонце потьмариться. Г. Барв.
522.
Потьбв, ку, м. Струя, потекъ. Піт
котився з їх потьоками. Левиц. Пов. 4.
Потьбпати, паю, еш, гл. Пойти, шле
пая по грязи.
Потьбпатися, паюся, ешся, м .=П отьопати.
Потьбхвати, каю, еш, гл. Побиться
нѣкоторое время (о сердцѣ). 2) Пощелкать
(о соловьѣ).
Потюпати, паю, еш, гл. Пойти или
побѣжать мелкими шажками; побѣжать
рысцой. Коні заржали, почувши лугову
пашуу потюпали і зникли з очей. К. (ЗОЮР.
II. 202). Вовк тоді потюпав у ліс. Драг. 59.
Потй, тйти, с. 1) Птенецъ; цыпленокъ.
Вх. Пч. II. 11. Стало потя на ворота
та й піе, та й піе. Гол. III. 438. Ум.
Потятко. А з потятком своїм всю ніч роз
мовляли. Гол. III. 387. 2) — татарське.
Чайка. Вх. Пч. II. 15.
** Пбтяг, гу, м. 1) Влеченіе, побужденіе,
Стремлен іе. У його потяг до танців та
до скоків. Рк. Левиц. 2) Доходъ, прибыль.
Нема потягу. НВолын. у. 3) Поѣздъ.
4) Ремень у сапожниковъ, которымъ при
держивается сапогъ или доска на колѣнлхъ. Вас. 161. 5) Длипная и узкая по
лоса бураковъ или иного посѣва, далеко
дотянувшаяся въ поле. Рк. Левиц. б) мн.
Потягиваніе. Потяги напали мене. НВо
лын. у. (Лобод.).

Потйга, ги, ж. Возка тяжестей? Та
ся коняка не до біги, а до потяги: дивіться,
які нот грубі. Канев. у.
Потяг&нва, ви, ж. Женская крытая
шуба. Черниг. у.
Потяг&ти, гйю, еш, сов. в. потягтй,
гн ^, гнеш, гл. 1) Потягивать, потянуть.
Козак сердега люлечку потяте, у кобзу
грае-вигравае. Мет. 446. 2) Покрывать, по
крыть (мѣхъ). Кожуху сукном потягнений.
Борз. у. Думаю потягти свою кожушку
черкасином. Черниг. у. 3) Ударять, уда
рить (кого). Мир. ХРВ. 9. Интел потяг
не по охоті• Дареса, щоб його він знав.
Котл. Ен. II. 19. 4) Стремиться къ чему,
желать чего. Парубок дівку любить, а вона
за гнчим потггае. ЕЗ. У. 97. Вона его...
щире любила, а він ї не потігав сватати.
ЕЗ. У. 96. См. Потягти.
Потяг&тися, г&юся, ешся, сов. в. по
тягти ся, гн ^ся, гнеш ся, гл. Потягиваться,
потянуться. Не юдитгея на людину потя
гатися, бо вмре. Грин. И. 25.
Потяг&чка, ви, ж. Потягота, потягиванье членовъ. Яка там тебе потягачка
напала? ЕЗ. У. 188.
Потйглий, а, ѳ. Отлогій и длинный.
Потягла юра. Могил, у.
П отягтй, гн ^, нѳш, іл. 1) Потянуть.
Потягни за кінець, то воно й роз'яжеться.
Потягни ломаку до себе. 2) Потащить, по
везти. Тут, братву коні не потягнуть.
О. 1861. ІУ. 57. 3) Потащиться, пойти.
ЗОЮР. I. 13. Де ж Ярема? Взявши торбу,
потяг у Вільшану. Шевч. 134. Потяг за
ворота. Св. Л. 3. 4)— за кии. Взять чью
сторону. Алв. 111. За нас руку потяг
Сим. 231. 5) См. Потягати 2, 3.
Потягтйся, гн ^ся, нѳшся, гл. 1) По
тащиться. Потяглась і вона за москалями
2) См. Потягатися.
Пбтяжкий, а, ѳ. Тяжеловатый.
Пбтяжко, нар. Тяжеловато. НВолын. у.
х Пбтязь, ві, ж. Длинное озеро, длин
ное болото. Мпж. 190. Длинныя полосы
воды, оставшіяся послѣ разлива на поемныхъ мѣстахъ. Алекс, у.
Потйкувати, вую , еш, ід .= Н атявати .
Алекс, у.
Лотйти, тн ^, тнбш, гл. Изрубить.
Потйтко, ва, с. Ум. отъ потя.
' Поуз, нар.=П овз. Поуз мій двір, во
рітечка голубка летіла. Мет. 252. Садивиногради в воду поринають; поуз берег ясні
смуги як срібло сияють. К. Доев.
До^рмлѳний, а, ѳ. Тронутый скотиной
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при пастьбѣ, съѣденный сверху (о травѣ). ЕЗ. У. 208. На похвалу сорока яйцем по
Сильніші вівці, вистоявшись за день, ідуть хвалиться. Ном. Л» 425.
швидко* зривають тільки вершки з трат
Похвалбнство, ва, с. Угроза.—робити.
так, що ззаду, котрі вівці слабіші, а паче Угрожать. Тепер похваленство робе—уб'ю,
яінятка, не можуть пастися, бо поурмле- каже. НВолын. у.
ної трави вівця не їстиме. О. 1862. У.
Похвал йти, ся. См. П охваляти, ся.
Кух. 33.
Похвалка, ки, ж. Угроза. Плюньте
Пофалыпувйти, ш^ю, еш, іл Подде ви на його похвалки. Мир. Пов. І. 164.
лать (во множестве). К. Кр. 34.
Василь на похвалках живе. Черк. у. По
Дохабйтися, бліося, бишся, (чогось), хвалки ті нічого не варті. НВолын. у.
гл. Оставлять, покидать. Вх. Зн. 54.
Похвйльний, а, ѳ — тиждень. Пятая
Похавйвкати, каю, еш, гл. Покричать ведѣля великаго поста. Ном Л» 425.
(о перепелѣ).
Похвальшувйти, ш^ю, еш, гл.=ПоПохазяйнувйти, н^ю, еш, іл. Похо
фальшувати.
зяйничать.
Похвалйти, лйю, еш, сов. в. похва
Похалаштйти, тйю, еш, гл. Оскопить
лити, лю, лиш, гл. Одобрительно отзы
(многихъ).
ваться, отозваться, хвалить, похвалить,
Похамйркати.каю, еш, гл. Побормотать.
одобрять, одобрить. Те, що треба б не по
Похапйти, пйю, еш, гл. Расхватать. хваляти, а ганити. О. І861. XI. 103.
Дочок шляхетських і старшинських козаки Яка гарна молода! похваляли деякі. Стор.
собі за жінок силою инших похапали. К. МПр. 77.
ЧР. 357.
П охвалйтися, лйюся, ешся, сов. в.
Похйпнйй, й, 6. Быстрый въ движе- похвалйтися, люся, лишся, іл. 1) Угро
БІЯХЪ, прыткій.
жать (словами), произносить угрозы. По
Пбх&нцѳм, нар. Поспѣшно, торопливо. хваляється бити мене. НВолын. у. Він
Похапцем звінчалися, гцоб не розлучила нас похвалявсь, похвалявсь на Василя, та таки
п ані МВ. (О. 1862. III. 68).
й домостивсь. Черк. у. Яконом похваливсь
Похарамйркати, каю, еш, г,г.=Поха- бити його. Рудч. Ск. І. 167. 2) Сообщать,
маркати.
сообщить, разсказать о чемъ. Похваливсь
Похарап^дитися, дж уся, дишся, іл. я йому, а він другому. Кроле в. у. Моло
Попугаться нѣкоторое время (о лошади).
диці похваляються, гцо вона (попадя) обіПохарцивувйти, з^ю, еш, гл. Пораз- хідлива з народом. Г. Барв. 132.
бойвичать.
Похварбувйти, б^ю, еш, гл Окрасить.
Похарчйти, ч^, чиш, гл. Похрипѣть.
НВолын. у.
П охарчйтя, ч^, чйш, іл.= Д охарчуПохвйт, ту, м. Въ выраж.: на похваті.
вати.
Подъ рукой. Що є в хаті на похваті?—
П охарчйтися, ч^ся, чйшся, гл, По Клямка. ХС. III. 61. Та держить нагаєчку
кормиться; постоловаться нѣкоторое время. на похваті. Грин. III. 84.
Дали їй лиш тілько на дорогу, щоб вона
Похватйти, тйю, еш, г,г.=Похапатн.
мала похарчитися. Чуб. II. 67.
Пбхваткйй, й, 6. Скорый, быстрый.
Похарчувйти, ч^ю, еш, гл. 1) Покор Похватний кінь. НВолын. у.
мить нѣкоторое время (людей), постолоПохватнйй, й, 6. Удобоподвижный,
вать. 2) Накормить. Тра похарчувати чо удобоносимый, удобный для взятія. Заня
ловіка, тра й скотині його щось дати лась хата— та пожарні бочки похватні—
їсти. О. 1862. УІ. 97. В ін їх файно прий- скоро води привезли. Міус. окр.
мив, похарчував. Гн. І. 81.
Похверцювйти, цюю, еш, гл. Поще
Пбхва, ви, о*?.—Піхва. В похву шаблю голять.
не ховаю. Лукаш. 37.
Похвидювйти, люю, еш, гл. Повол
Пбхвал, лу, ле.=П охвалка. Радом, у. новать.
Похвйлй, лй, ж. 1) Похвала; одобреПохвилювйтися, лі&юся, ешся, гл.
віе. М и .тобі похвалу написали. Г. Барв. 9. 1) Поволноваться. 2) Взволноваться (во
2) Слава, гордость (т. е. то, чѣмъ можно множествѣ).
Похвйськ&ти, каю, еш, м .=П охвосьгордиться). Ой спасибі ж тобі, похвало
України велика, що ти нас слобонила з кати.
Похвицйти, цйю, еш,
Побрыкать
сього бесурменською лиха. К. МБ. XII. 280.
2) Суббота 5-й недѣли великаго поста. некоторое время.
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Пох воратися— Похід.
і

Похворбтися, рйемося, етеся, іл. Заболѣть (о многихъ). Усі у нас похворалися.
Зміев. у.
Похворіти, ріемо, ете, гл. Заболѣть
(о многихъ). Воли похворіли. Рудч. Чп. 89.
Похворостйти, щу, стиш, гл. Побить
хворостиной, постегать (кого).
П охворт^нити, нить, гл. безл. Повезти
(кому), удаться.
Похвбстатися, таюся, ешся, гл По
волочиться, потащиться сзади хвостомъ.
Похвбськати, ваю, еш, гл. Постегать
(прутомъ, кнутомъ).
Похибн^ти, ну, нбш, гл. Покачнуть.
П охибн^тися, н^ся, нбшся, гл. По
качнуться.
Лохизув&тися, з^юся, ешся, гл. По
щеголять. Сим. 214. Вам хочеться похизуватисъ у моему кобеняці.
Похйл, лу, л*. Наклонъ. Малий похил
;у сієї сохи. Волч. у.
Похйлий, а, ѳ. 1) вклонившійся, на
клоненный, наклонный. Похилее та дерево
та ялина. Мет. 175. На похиле дерево і
кози скачуть. Поел. Гора похила до річки.
Волч. у. Він горбатий, а я похила, тим
я йога полюбила. Мил. 103. 2) Покорный
3) О, лѣтахъ: преклонный. Ще ж бо ти
на світі у похилих літях не зовсім оди
ниця. К. Доев. 142.
Похйлистий, а, ѳ = П о х и л и й 1. Шапка
чорна, похилиста. ЗОЮР. I. 97
Похйлисто, нар.=П охило.
Д охилйти, ся. См. П охиляти, ся
Похйло, нар. Наклонно.
Похйльний, а, ѳ = П о х и л и й 1 По
хиленеє дерево похиляється, а покірливе ди
тятко поклоняється. Нп. Нігде мені по
стояти під похиленим тином Мил 73.
Похйльчастий, а, ѳ = Похильний.
Похильчасте то дерево—ялина. Нп. Ямка
похйльчаста — яма, расходящаяся кверху.
Волч. у.
Похилйти, лйю, еш, сов. в. похилйти, лю, лиш, гл. 1) Склонять, скло
нить, наклонять, наклонить. Скрізь же ти,
буйнесенький, по полю гуляєш, шумиш, гу
деш, висвистуєш у тирсу похиляєш. О. 1861
XI. 44. Тоїді Кішка Самійло... на чердак
виступав, червонії, хрещатії, давнії корогви
із кишені винімав, роспустив, до води по
хилив. А Д . І. 2 1 8 . 2) — Похилятися, похи
литися. „Десь у мене був з кулями гаман,—
я ж тобі гостинця дами. Як став йому
гостинці посилати, став татарин з коня
похиляти. А Д. І. 173. Похилило на нас.

Склонилось въ нашу сторону. Волч. у
3) Преимущ. сов. в. Пойти куда. Хведір..,
тиосо похилив по за церквою. Мир. Пов
І. 137.
Лохилйтися, лйюся, ешся, сов. В.
похилйтися, люея, лиш ся, гл. Накло
няться, наклониться. На долині яровина
хоче похилиться. Мет. 16. Червона калина
похиляється. Грин. III. 388.
Похимѳрувйти, рУю, еш, гл. Причуд
ничать некоторое время.
Похиморбдити, джу, диш, гл. 1)=П охимерувати 2) Поколдовать нѣкоторое
время.
Похиріти, ріемо, етѳ. гл. Заболѣть (о
многихъ). Бодай же вам, чумаки, воли похиріли. Рудч. Чп. 90.
Похирляти, ляю, еш, гл. Проболѣть
пѣкоторое время. Так збили, що ледво жи
вого додому привезли. Похирляв і в недовзі
вмер ЕЗ. V*. 31
Похистйти, щу, стйш, гл. Защитить,
укрыть, спрятать. Ти мене захисти, бо
він дуже напада. Новомоск у. (Залюбовск.).
Пбхит, ту, м. Качанье, раскачиванье.
Одним похитим вивернув з землі кілок.
Похитбти, тбю, еш, гл. Пошатать, по
качать.
П охитатися, т&юся, ешся, гл. Пошататься, покачаться.
Похитйти, хичу, тйш, гл. Скрыть,
утаить, покрыть, не выдавать. Як бгізнав,
гцо вбито чоловіка, то я б доніс, я не ми
би сього похитити, —як то можна. Екатериносл. у. Він давав мені п'ять карбо
ванців, щоб не виказував на його: похитй
мене, каже. Так я не взяв гртией і ска
зав, гцо не похитю ІІавлогр у. (Залю
бовск.)
Цохитнути, ну, нбш, гл. Пошатнуть,
покачнуть.
П охитнутися, нуся, нбшея, гл. Цошатнуться, покачнуться
Похитрувати, рУю, еш, гл. Похитрить
Похйтувати, тую, еш, гл. ІІошатытывать, покачивать. Сидить ворон над ска
лою, похитує головою. Лукаш. 134. Цоко
чуть жінки, похитуючи головами. Мир.
ХРВ 23.
Похйтуватися, туюся, ешся, гл. По
шатываться, покачиваться.
ДохитУні, похитУсі, гл. Дѣтск. качать.
Похід, ходу, м. 1) Пбхід. Походка
поступь. У обох похід однаковий, як уве
чері, то й не розбереш, коуприй іде: чи
той, чи сей. Новомоск. у. Видно пана по

Похідний— Похнюпитися.
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походу- Лебед. у. Похід жвавий і мотор- закрыть тучами. Половину сонця - місяця
ний. Грин. III. 610. У кооюного звіря в похмарило. АД. І. 19Ї.
пЛавні є свій похід. О. 1862. II. 63. 2) По
їїохмйрити, рить, гл. безл.=Нахмахід. Походъ. См. Поход. Ум. Похбдець. Не рити. Сонце було вияснилось, а потім уп ’ять
%[арі$н т0 походець, то М аріїн лиш убо- нахмарило. Богод. у.
рець. АД- І- 303.
Похмйритися, риться, гл. безл. По
Похіднйй, &, 6. 1) Быстрый въ ходь крыться тучами. Вияснилось бую, потім
Харьк. у.
бі? Приступіт до мене своїми ніжками знову похмарилось.
у
{
похіднснькими. ЕЗ. У. 109. 2) О мельницѣ:
Похмаріти, рів, ід. безл.—Похмари
передвижной, плову чій. Похідні млини. тися.
Пбхмарний, а, ѳ. Пасмурный.
Лебед. у. 3) О погребі: не вертикально
выкопанный, а въ видѣ подвала; подвалъ.
Пбхмарно, нар. Пасмурно. Міус. окр.
У нас погріб похідний. Константиногр. у.
Похмелйти, ся. См. П охмеляти, ся.
Ум. Похіднбнький.
Похмелйти, лйю, еш, сов. в. похме
Похідній, я, в. Походный. К. ЦН. 283. лйти, лю, лиш, гл. Опохмілять, опохмі-'
Похідня, ні, ж. Перекидной мостикъ, лить. Весь деньочок головоньку похмеляла*
напр, отъ берега до барки, до мельницы, Грин. III. 325.
Похмелйтися, лйюся, ешся, сов. в.
и т. п. Гадяц. у.
похмелитися,
люся, лиш ся, гл. ОпохміПбхіп, хопу, м. Влеченіе, склонность
ляться,
опохмілиться.
Троянці з хмелю
къ чему. Желех.
Пбхіпвйй, а, ѳ. Скорый, бойкій, жи просипались, скучали, що не похмелялись.
вой, прыткій. Похіпкий хлопчак. НВолын. Котл. Ен. IV. 20.
П охм ілля, ля/, с. Похмілье. Єсть мені,
у. Похіпкий кінь. НВолын. у.
братіки,
із хмелю похмілля. Мет. 249. Ум.
Л бхіпко, н а р . Скоро, бойко, прытко.
Похиілленько. Грин. III. 7. Похиіллячко.
П охіпливий, похіпнйй, а, ѳ. I) Про Грин. III, 324.
ворный, быстрый. Високою зросту, коща
П охмільний, а, ѳ. Больной отъ пе
вий, похіпливий, жвавий. МВ. II. 136. репоя. Не так моя головонька гіяная, як
2) Понятливый, быстро схватывающій, вос- похмільная.
пріиычивый. Похіпна дитина. НВолын. у.
Похмуратися, раеться, гл. безл.=НаНе похіпне якесь. НВолын. у. 3)=.Похват- хмарнти. Похмуралося на дяярг.Вх. Лем.455.
ний~ Чарка— найпохіпніще діло. НВолын. у.
Похмурий, а, ѳ. Угрюмый.
Похіснув&тися, н^юся, ешся, гл.=
П охмаритися, рюся, ришся, гл. На
Покористуватися.
дуться, разсердиться. Чи вилаяв, чи не
Похлепн^тися, н^ся, нбшся, !Л.= •вилаяв, зараз похмурилась і пішла з хати.
Похлипнутися. Похлепнеться за їжею. Каменец, у,
Ном. № 11798.
Похмуріти, рію, еш, гл. Нахмуриться,
Похлѳпт&ти, пч^, чѳш, гл. Похлебать, придти въ дурное расположеніе духа (о
полокать. Желех. Собака похлептав трохи многихъ). Усі похмуріли, зажурилися. Мир.
з миски борщу та й пішов.
ХРВ. 140.
Похлинатися, нйюся, ешся, сов. в.
Похм^рний, а, ѳ. Пасмурный. Над
похлинатися, н^ся, нбшся, гл. Поперх Невою під сипами, при похмурнім сонці>
нуться, захлебнуться. Загнибіда похлинувся, ти поліг еси, мій друже, на чужій сто
закашлявся. Мир. Пов. II. 52.
ронці. О. 1861. III. 10.
Похлібйти, блю, бйш, гл. Поддержи
Похмуро, нар. Угрюмо. Якось похмуро
вать кого, потянуть руку за кім ъ. Я по- озирались вони. Стор. МПр. 50.
хлібив за ним. Черк. у.
Похнюпа, пи, об. Человікъ, постоянно
Ш хлопні, нів, м. Лапти, подплетен смотря т ій въ землю, угрюмый.
,
ный пенькою.
Похнюпий, а, е. Опустившій голову,
Похлюпост&тися, ношуся, щѳшся, гл. угрюмый.
Поплескаться. Пірнув разів тричі, похлюПохнюпити, плю, пиш, гл. Опустить
постався та й на беріг. О. 1862. VIII. 25. (голову), повісить (носъ). Позад всіх ішов
Похлйнути, немо, нѳтѳ, гл. То-же, молодий, похнюпивши ніс. Стор. МПр. 55.
Похнюпитися, плюся, пишся, и . По
ято и охляйути, но о многихъ. Гуси повісить
голову. Еней похнюпивсь. Котл. Е н.
хляли без води. Борз. у.
Похмарйти, рю, рйш, гл. Помрачить, III. 16.
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Поховання—Похорон.

ПоховАння, ня, с. Похороны, *погребеніе. Бої його зна, що воно за пошесть
така! ото прийшов чоловік з другого села
на поховання та й сам умер з холери.
Лубен, у.
ПоховАти, вАю, еш, гл, І) Спрятать,
(во множ.). В сій річці скарби поховали.
ЗОЮР. І. 55. 2) Похоронить. Смерти на
шої доглядати, тіло наше козацьке моло
децьке в чистім полі поховати. Макс.
(1849), 18. Ой викопай, мати, глибокую
яму та' поховай, мати, сю- славную пару.
Мет. 96.
ПоховАтися, в&емося, етеся, іл. Спря
таться (о многихъ). Духом, як миші, похо
вались козаки у ту нору. Стор. МИр. 111.
Поход, ду, м. 1)= П охід 2. Убірайся,
козаченьку, завтра поход буде. Мет. 22.
2) Свадебное тествіе. Йшли із церкви мо
лодії, роду честь і слава. Перезва неслась
за ними, з хат старі і діти вибігали, по
спішали на поход глядіти. Мкр. Н. 37.
Похода, ди, о/с.=Похід 1. Ум. Похбдонька. О. 1862. IV. 22.
Походбньки, ків, м. Хожденіе, посто
янное хожденіе. Походеньки та посиденьки
справляє. Левиц. КС. 66. А він по всяк
час у походеньках. Харьк. г.
Похбдець, дця, м. Ум. отъ похід.
ПоходжАти, джАю, еш, гл. Похаживать.
Косарики косять, а вдівочка походжає, дріб
ними сльозами покоси поливає. Мет. 315.
Походистий, а, ѳ. Отлогій, съ легкими
склонами. Походиста гора. Вх. Лем. 455.
Похбдити, джу, диш. гл. Походить,
быть похожимъ. Такий він був тихий,
звичайний... і на панича не походив. МВ.
(О. 1862. III. 44). В ін більш походив на
звірюку, як на чоловіка. Стор. МПр. 83.
Походити, дж ^, диш, гл. 1) Похо
дить. Єсть у мене гарний хлопець, я його
любила, то він буде припадати, де я по
ходила. Грип. III. 222. По тобі похбдить
ще й ломака— будешь еще и палкой бить.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 83). 2) Износить.
Ватеньку-голубоньку! не гнівайся на мене,
що-м ті хліб переїла, сукні-м ті походила.
О. 1862. IV. 15. 3) Забеременѣть (о коровѣ). Раненько походили корови, раненько й
попрокидалися. Зміев. у.
Походнб, ного, с. Плата въ цехъ отъ
вновь поступающаго. Козел, у.
ПоходнА, нбї, ж. Музыкальная пьеса
къ свадебному шествію. Походну огіять
заграли: і отець, і мати виряжають моло
дую в церкву—покривати. Мкр. Н. 37.

Походній, я, б = П о х ід н ій . Лицявсь
серед походньої трівоги. К. Бай. 28.
Похбдонька, ки, ж. Ум. отъ похода.
Походючий, а, ѳ-= Походящий. Доходюча ст^па. См. Ступа. Шух. І. 104. 162.
Походющий, а, е. 1)=П оходящ ий.
Походюща осніщниця. Лохв. у. 2) Перехожій, пеживуїцій постоянно въ одномъ
домѣ. Походющий кіт. НВолын. у.
Походйщий, а, ѳ. Передвижной, пере
носной. Походящий стіл. Зміев. у.
ПохожАлий, а, ѳ. О человѣкѣ: непосидящій; о вещи: переходящій изъ рукъ т,
руки. Рк. Левиц.
ПохожАти, жАю, еш, и . —Походжати
По ринку він похожає. Макс. В дороги і,
шатах похожали. О. 1862. І. 57.
Похолодйти, дж ^, дйш, гл. Охладить
Похолоднішати, шаю, еш, гл. Сде
латься холоднѣе. Ком. II. 48.
Похолонути, ну, нѳш, гл. I) Охла
деть, застыть. 2) Застыть (со страха)
З жахом і мовчки дивились на свою ота
мана: у всіх похололо на душі. Стор. Ми
всі так і похолонули на місці, а на думці
у всіх: Кармалюк. КС. 1883 II. 467.
Пбхоп, пу, м. Влеченіе. Нема похопу
до роботи. НВолын. у
Похопйти, плю, пиш, гл. Схватить,
перенять, воспринять, понять. Він гарного
не похопить, а погане зараз. НВолын. у.
Я йому казав, але він не похопив, та че
рез те й склалось отаке. НВолын. у.
Похопйтися, плюся, пишся, гл. По
спешить, успЄггь. Підождіть, я вам по
стелю,— похопилася Одарка і хутко помос
тила подушку. Мир. ГІов. II. 1 ІЗ. Сяде
на покуті, неначе вона голова в селі, ро(пустить язика... А я сижу, мов дурна,
не можна мені за нею й словом похопитись
Левиц. ПЙО. I. 364.
Похоплйвий, а, ѳ = П о х іп ливий Про
падуть мої конопельки! подумала Кайдашиха: похоплива невісточка попряде їх
собі на полотно. Левиц. КС. 71.
Похопнйй, А, 6 = П о х іп л и в и й 1. Мо
торна та похопна дівчина. Г. Барв. 180.
Похоріти, ріемо, ете, гл =П охворіти.
Тоді саме наші діти тхоріли. Васильк. у.
Похорон, ну, м. Похороны. Та дала
вельможна три тисячі гроший, ой щоб
ісправити похорон хороший. Гол. І. 54.
Темний похорон. Въ кобзарской думе такъ
названо растерзапіе мертвеца зверями и
птицами. Вовці-сірохманці нахождали, орличорнокрильці налітали, в головках сідали,—

Похоронка—Поцвірінькать
хотіли заздалегоди оюивота темний похо
рон одправляти. АД. І. 117.
Похоронка, ки, ж. Скрытное, секрет
ное мѣсто. Я всі ї ї похоронки знаю. Богодух- уПохороннйй, й, 6. Похоронный; тра
урный. 1 Божий світ сукном похоронним
окрився. К. МХ. 35.
Пбхороння, ня, с.=П охорон. Скілько
хто хотів, стілько за похороння й брав.
ЗОЮР. II. 288.
Похорбшуватися, шуюся, ешся, гл.
Красоваться, охорашиваться.
Похорувйти, рУю, еш , гл. Проболѣть
нѣкоторое время.
Похорувйтнся, рвемося, етеся, гл. За
боліть (о многихъ). Восько похорувало сі.
Гн. І. 157.
Похотіти, хочу, чѳш, м. Пожелать
(о многихъ). М и вже тут аж спати по
хопили. Кіев. у. Хт'о його зна, чи похотять люде. Каменец, у.
Похотітися, чѳться, ід. без.*. Захо
тіться.
Похбчувати, чую, еш, гл. Хотіть.
Батько каже: сватай, так дівка не похочуе. НВолын. у.
Похбчуватися, чується, м. Хотіться.
Вже пора полуднувати, бо таки трошки &
похочуеться. Радом, у.
Похр&мини, мин, ж. мн. Праздновавіе на второй день храмоваго праздника.
Мало їм храму у ще похрамини вигадали.
Лохв у.
Похрѳбт, ту, м. Хребетъ,’ спина. Бик
має міцний похребт. Вх. Лем 455.
Похрббтина, ни, ж. 1) Крестецъ, хрѳбетъ. Константиногр. у. Хребетъ. Харьк. у.
2) Боковая часть сідла. Шух. І. 252.
Похрбсник, ка, м. Крестникъ. ЕЗ.
V. 196. Каменец у. Я йому хрещений
батько^ ие мій похресник. Брацл. у.
Похрбсниця, ці, ж. Крестница. Ка
менец. у.
Похрбстини, тин, ж. мн. Празднество
на второй день крестинъ. То-же, что и
продйрини, очедйрини. Мил. 27.
Похрестити, щу, стиш, гл. Окрестить
(многихъ). Може б ти мені діти похре
стив? Грин. II. 5. Вікна похрестила. Грин,
II. 97.
Похреститися, тимося, титеся, гл.
1) Перекреститься (о многихъ). Похрести
лись, ударили три поклони. Г. Барв. 240.
2) Окреститься (о многихъ).
П охрипнути, немо, нете, гл. Охрип*
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нуть (о многихъ). Челядь цілісіньку ніч
колядує, аж похрипне сердешна. О- 1862.
IV. 87.
Похрнстбсатися, саюся, ешся, гл. По
христосоваться. Похристосавшись з хазя
їном , підійшов до батюшки. Мир. ІІов,
II. 60.
Похробостіти, бощУ, стиш, гл. Захрус
тіть, наир, идя въ лісу по сухому валеж
нику. Вх. Зн. 54.
Похроптй, пу, нбш, гл Похрапіть
нікоторое время.
Похрумати, маю, еш, гл. Съість чтолибо хрустящее. Усі кісточки похрумав.
Похрумкати, каю, еш, гл.=П охрумати.
Похрумтіти, мчу, тйш, іл. Похрустіть.
Похрумчйти, мчу, тйш, гл.=Похрумтіти.
ПохрУпати. паю, еш, гл = П охрум ати.
Похрустати, таю, еш, гл.=Похрумати.
Я жу каже (лис), похрустав їх (ятленят).
Грин. II. 5.
Похрйкати, каю, еш, гл. Захаркать.
Похрйпатися, паюся, ешся, гл. По
трескаться, поколоться. Похряпався човен.
Лебед. у.
Похуднути, немо, нете, гл. Похудіть.
Як воли в мене умикнули за ввесь день хоч
отаке стебло, то най мені очі з лоба ви
бере, а ти кажеш: худі! хиба за день не
похуднуть? Каменец, у.
Похукати, каю, еш, гл. Подуть (ртомъ).
Чуб. II. 191.
Похурдблити, лю, лиш, іл. Покрутить
(о в іт р і;.
Похурманув&ти, нУю, еш, гл. Позани
маться извозом ъПохурчйти, чу, чйш, гл. Пожужжать
отъ быстраго врашенія (о веретені, напр.)*
Похутрувйти, рУю, еш, гл 1) Под
бить мѣхомъ. 2) Обмазать глиной печь.
Похухати, хаю, еш, іл.= П ох у кати .
Поцарювати, рюю, еш, гл. Поцарство
вать. Поцарювали вони трохи. Мнж. 53.
Поцвбнькати, каю, еш, гл. Погово
рить на непонятномъ языкі. Ліид поцвенъкав до оюидівки, а тоді й каже...
Поцвйгатн, гаю, еш, гл. Похлестать
чімъ.
Поцвілий, а, ѳ. Запліснівілы й.
Поцвірготйти, чу, чеш, гл.=Поцвірчати.
П оцвірінькати, каю, еш, гл. Почи
рикать.
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Поцвірінькати— Почарувати.

Поцвіріньчйти. ч$. чиш, м .= П о ц ві■рінькати.
П оцвіркати, каю, еш, гл = П о ц вір чати.
Поцвірч&ти, ч^, чйш, гл. О сверчкѣ:
покричать.

Поцвісти, т^, тбш,

гл. 1) Поцвѣсть
нѣкоторое время. Щ е т иж день п о ц в іт ут ь
т а й за в 'я н у т ь в а ш і к в іт к и . Харьк. 2) По
крыться плѣсенью. Т а к у х а т і вохкд , ш о
й х л іб поцвів. Харьк. у. Б а б а ... т а к а с т а 
р а , що вж е а ж п оц віл а. Чуб. II 332.
Поцвітйти, ч^, тйш, гл. Украсить
цвѣтами? П о и в іч е н а . кал и н он ьк а , п о гн іч е 
н а я , уж е н а ш а М а р у с я п о він ч а н а я . Мил.

Св. 7.

Поцвічити,

чу,

чиш,

гл.

Поучпть,

пошкодить.

П оцвяхувати,

х^ю, єш,

гл.

Обить

гвоздиками для украшеніл
П оц ідй ти , дж^, диш, г.г.
(во множестві).

Процідить

П оцілити, лю, лиш,

1) П р и ц і

г.і.

литься. 2) Попасть (въ цѣль).

С т рельн ув
г сам е в кри ло п о ц іл и в. К р у т и -в с р т и , вов
ч и к у , головою , гцоб не п оц іл и в суч и й син б у 
л а во ю . Рудч. Ск. I. 21.
Поцілувбти, л^ю , еш, гг. Поцѣловать
Д ів ч и н о м о я , переяс.гівко , п о ц іл уй ж е мене,
м оя ласт івко. Ни
П оцілуватися, л^ю ся, єшся, гл. ІІодѣлопаться.
П о ц іл ува л и сь ,
попрощ ались

ЗОЮР. I. 73.

П оцілуйко, к а, м Любящій целовать
ся. Константиногр. у.
П оцілунок, нку, м Ііоцѣлуй.
Поцінний, а, ѳ. Но цѣнѣ подходяіцій,
недорогой.
Поцінно, поцінному, н а р . Не дорого,
подходяще по ц і н і . Сим. 230. Я к в т добаю т а буде п оц ін н о , т о т реба неод
м ін н е т і колеса к у п и т и . МВ (КС 1902.
X. 143). П оц ін н о к у п и в. Черк у. К у п и в
п оц ін н о. НВолын. у.
Поцінбвка, ки. ж . Оцѣнка имущества
для продажи съ публичнаго торга.
Поцінув&ти, н^ю, еш, гл. Описать
(имущество). І зем лю , і л іс , і дом и — усе
п о ц ін ув а л и . Богодух. у.
Поціпкати, каю, еш. Почирикать, по
пищать (о птицѣ). Угор.
Поцмокати, каю, єш, гл. Почмокать.
П о ц м о к а в губам и . Харьк. у.
Поцмбкатися, каюся, єшся, гл. По
д і л оваться.
Поцмбкнути, ну, нѳш, гл. Чмокнуть.

В ід д а л и доч ки , а сво ї п а р уб к и лиш поцм оьн ул и . Гн. II. 27.
Поцбкати, каю, еш, гл. Побрякать.
Поцбкатися, каюся, ешся, гл. у Да_

рять одно объ другое, почокатьея.
Поцокотйти, ч^, чѳш И ПОЦОКОТІТИ,
ч^, тйш, гл. 1) Постучать. 2) ІІострекотать. 3) Быстро поговорить.

Поцбкувати, кую, еш,

Побряки

гл.

вать. Х о д и л а погойдую чись т а п ід к ів к а м ч
поцою ую чи. Св. Л. 114.

Поцтйвий, а, е= П оч ти ви й .

Ж ии у0

я к п о ц т и ві люде. Гол. I. 346.

Поцукровйтіти, тію, еш, гл. Засаха
риться. ІІо и ук р о ва т іе мед. Вх. Зн. 54.
Поцупити, плю, пиш, гл. 1) ІІотлпуть, потащить. 2) Утянуть, утащить.
3) Потянуть, ударить. Через т и н у т ік а в
т а й не п о ч ер к н увся , я к п о ц у п и в дядька
ц іп о м , т а к я й осм іхн увся . Мет. 109.
Поцурйтися, рйюся, ешся, г.г. Пре
небречь кѣмъ, отказаться отъ кого. С к а 
ж іт ь, не поцгурайт есъ , спасибі вам . Ком. I. О?
Пбцька, ки, ж . ѴпЬа.
Поцькбв, ву, м . Травля, натрапливаніе (собаками). Зміев. у.
Поцюкати, каю, еш, гг. Слегка пору
бить топоромъ, саблей. К о за к леж ит ь і
п о ц ю к а н и й , і п о р уб а н и й . ХС. II. 196.
Поцюркотіти, ч^, тйш, гл. Потечь,
журча.
Поцят, ти, ж . Что-либо особенно кра
сивое. Я к а поцяуп я л іц я ! Вх. Лем. 455.
Поцятбтися, тбюся, ешся, и . Сыграть
въ четъ и печетъ Кв.
Поцяткув&ти, кую, еш, гл. Сдѣлать
орнаментъ точками. Шѵх. I. 297.
Поцяцькувйти, к^ю, еш, гл. Украсить
(предметъ) рѣзьбой, инкрустаціей, вышив
кой и пр. Желех.
Почабанувйти, ную, еш, г.г. Побыть
пастухомъ оведъ.
Поч&вити, влю, виш, гл. Раздавить
(во множеетвѣ).

Поч&вчити, чу, чиш, г.г.=Почавити.
П ачавчы ли ягоди. Борз. у.
Поч&діти, діємо, єте, г.г. У гор іть (о
многихъ).

П очаклувати, л^ю, еш, г.г. Поколдо
вать.

Поч&пати, паю, еш, г.г. Пойти (стар
ческой походкой).

Почаркувйти, к^ю , еш,

гл. Попьян

ствовать.

Почарувйти, р^ю, єш,

гл.

довать. 2) Очаровать (многихъ).

1) Покол

Почасти—Почерквутися.
Цоч&сти, нар. Отчасти.

Почйсточка, ки, ж. = Почастунок.
Лїатінко, повная роже, прошу тебе на почасточку, «а г^юто чарочку. Мет. 201.
Дбчасту, нар. Часто, і почасту в огонь
кидали йою і в воду. Єв. Мр. IX. 22.
Дочастувйти. тую, еш, гл. Попотче
вать (напитками). А вже о/с тобі од того
да не ввиляти, щоб старостам рушнички
ке подавати. Ой перві прийшли, вона тим
сдказала , а других почастувала. Мет. 124.
Почастувйтися, тнемося, етеся, гл.
Попотчевать другъ друга.
Почастунок, н ку, м. Угощеніе. 77оюбідавши, брат дякує за почастунок.
Доч&ти, ся. См. Дочинати, ся.
Д очаткбвий, а, ѳ. Начальный. Почат•
ковг шкільні книжечки. К. ХП. 125.
Поч&ток, тку , м. Начало. Початок і
ие можна знать, відкіля взявся. Ном.
Лі 388.
Початувати, тую, еш, гл. Посторо
жить, покараулить.
П очатуха, хи, ж. Зачинщица? КС.
1883. II. 394. Заськи, початухо, заськи!
Мил. 156.
Почащ&ти, щйю, еш, іл . Учащать;
часто ударять. А він все булавою його почаща, та бив, аж поки той упав. Мнж. 20.
Почвалбти, лбю, еш, гл. Пойти, по
бреет ь. До дому почвалав Котл. Ен. VI. 45.
До річки почвалав. Греб. 385.
П очванитися, нюся, нйшся, гл. По
чва питься, поважничать.
Дочвбра, ри, ж. Привндѣніе.
Почверткувйти, кую, еш, гл.=Дочаркувати.
Дочбзнути, немо, нѳтѳ, гл. Исчезнуть
(о многихъ). Від диму всі комарі почезли.
Почек&ти, кйю, еш, гл. Подождать.
О, почекайте лиш, не буде в вас охоти
за живота чортам служить! Греб. 379.
Почѳлядникув& ти, к^ю , еш, гл. По
быть слугой, нанятымъ работникомъ.
Почѳнцювйти, цюю, еш, гл. Побыть
монахомъ.
Пбчѳп, пу, м. ?—Почіпка? Сидіти на
почепі. Сидѣть на самомъ кончикѣ.
Дочбпини, пин, ж. мн. Надѣваніе на
новобрачную головнаго женскаго убора.
Дочѳпйти, плю, пиш, гл. Нацѣпить,
навѣсить, повѣсить. Почепив собі сакви на
плечі. Греб. 389. Почепила свого шиття
рушник діду на шию. ЗОЮР. II. 11. Ой
беріть з возів, беріть шнурування ще й
ватажку почепіте. Рудч. Чп. 101.
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Почепйтися, нлю ся, пишся, гл. Н а ц і
ниться.
Д очепичка, ки, ж. ? Шовкові почепички, а яворове бердо,—дай же нам, Бо
женьку, пов'язати Марусю твердо. Гол. IV.
Почеплйти, лйю, еш, гл. Надіть, на
вісить, націпить (во множестві).
Почеп лйтися, лйемося, етеся, гі.
Приціниться, привіситься (во множестві).
П очепурніти, нію, еш, гл. Похорош іть.
Почервонити, ню, нйш, гл. Сділать
краснымъ.
Почервонілий, а, е. ІІокраснівшій.
Почервонілими очима дивилась вона на його.
Мир. Пов. I I . , 77.
Почервоніти, нію, еш, гл. Сділаться
краснымъ, нокрасніть. Вона як жар по
червоніє. Стор. МПр. 33.
Лочеревбтіти, тіемо, ете, гл. Сділать
ся брюхатымъ (о многихъ).
Почѳрбвина, ни, ж. 1) Нижняя часть
живота. 2) Полоса кожи или сала съ брю
ха животнаго. Міус. окр. Рк. Левиц. 3) Пи
рушка послі крестинъ. Мнж. 190. В по
неділок родилася, у вівторок хрестилося,
у середу на руки зливали, в четвер почере
вини пили. Мнж. 100. 4)=^Почеревщина 2.
Міус. окр.
Почеревниця, ці, ж. Кровавый поносъ.
Вх. Зн. 54.
Почѳрбвщина, ни, ж. 1) Пухъ на
брюхі у животныхъ. 2) Плата или уго
щеніе проституткі. НВолын. у.
Почѳрѳдникув&ти, куто, еш, гл. По
быть пастухомъ коровъ.
Лочербжно, нар. Поочередно. О. 1862.
II. 61. Цілу зіму сіно почережно стережемо.
Почѳрбз, пред. 1) Черезъ. Пішов у
тото місто почерез високу гору. Гн. II. 233.
Почерез плоти понадвисала червона калина.
Федьк. 2) В-продолженіе. Робила почерсі
цілий рік. Гн. И. 58. 2) Изъ-за. Мама
Юди снила раз, що породе сина і почерез
того сина маг умерти сам Исус Христос.
Гн. II. 236.
Почерк&ти, КЙЮ, еш, гл. Исчертить
линіями. Почеркав ножем, щоб зробити
його шаршавим. Ком. II. 82.
Почеркбситися, ш уся, сишся, гл.
Очеркеситься. Чоловік мій воював-воював,
та так почеркесився, шо не розберу вже
шо і балака. Мнж. 171.
П очерпнутися, нуся, нбшея, гл. Ко
снуться, задіть. Через тин утікав та й
не почеркнувся. Мет. 109.
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Почернвти—Почитувати.

Почорнити, ню, нйш, гл —Почорнити.
Почорнйчитв, чу, чиш, м. Побыть
монахиней.
ПочѳрпАти, пАю, еш, гл Черпать н ікоторое время.
Почерствіти, віємо, втѳ, гл. Зачерствѣть (во множествѣ). Чогось наші паля
ниці швидко почерствіли,— мабуть круто
замішені.
ПочѳсАти, шу, шѳш, іл. І) Расчесать,
причесать (мпогихъ) Усі дівки та молодії
почесані йдуть. Грин. III. 274. 2) Поче
сать нѣкоторое время ( волосы). 3) Побі
жать, быстро пойти. Повернула круто на
ліво, почесала яриною. Мир. ХРВ. 7.
Почёсний, почёстний, а, ѳ. 1) Почтен
ный, уважаемый. Титарівна-Немерівна почестною роду. Шевч. 655. В ін чоловік по
чесний Черк. у. 2) Почетный. Почёсний
хліб Хлѣбъ, съ которымъ приходять ста
рости сватать дѣвушку. Тільки й знає по
чесний хліб старостам вертати. Г. Барв.
457. Почёсна (чйрка?)—угощеніе водкой
въ пѣкоторые моменты свадебяаго обряда.
Дружба наливає чарку горівки і кличе на
почесну. Грин. III. 513. Тут то саме у
Тараса коровай ділили; за вечерею бояре
дружечок гулили; подавали їм почесну, а
сами ковтали. Мкр. Н. 35.
Почёстка, ки, ж. 1) Приношеніе, даръ
(начальству, уважаемымъ лидамъ, сватамъ).
Почестку приніс. НВолын. у. Випросила
у мене півня й пшона, в-останнє почестку
дати своїм товаришкам і досвітчаній ма
тері. Г. Барв. 205. Почестку їм (старо
стам) дала, і запили заручини. Г. Барв.
423. 2) Честь,-слава. Дивись, як Семен
пішов у почестку. Черк. у.
Ш честь, ти, ж. Чествованіе. Наш
Миколай чесний, взявся до почести, кивнув,
моргнув на Параску, щоб подала меду
пляшку. Нп.
Почёсьвнй, а, ѳ= П очѳсни й 2. Ста
ростам аби почеська була. Г. Барв. 201.
Пёчѳт, чту, м. Свита. За ним шля
хетний почет виступає. К. МБ. II. 120.
Починати, каю, еш, гл. Дѣтск. п орі
зать.
Почикрижити, жу, жиш, гл. П орі
зать, покромсать.
Почймхати, хаю, еш, гл. Скоро побі
жать. Вх. Зн. 43. Так почімхав, аж сі за
ним закурило. Гн. II. 42.
П очимчикувйти, вую , еш, гл. Пойти
быстро. Шевч. 663. Почимчикував майда

ном. Мир. Пов. 1. 162. І отто зараз ку
дись почимчикував. Стор. МПр. 150.
Почйн, ну, м. Начало. З почину були
самовидцями. Єв. Л. І. 2. Як небо блакит
не— нема йому краю, так душі почину
і краю немає. Шевч. 122. Дайте нам на
почин. Грин. III. 455.
Починальний, а, ѳ Относящійся къ
началу дійствія, начальный. Ой дайте
нам коровайную починальную шишечку
Грин. III. 463.
ПочинАльниця, ці, ж. Начинающая.
П 'ят ниця—починальниця, а субота— шишкобіальниця. Мил: 149.
ПочинАння, ня, с. Начинаніе. К. Ції.
241.
ПочинАти, нйю, еш, сов. в. почАти,
чну, нбш, гл. 1) Начинать, начать. Я не
знаю, що мені робити, що мені почати.
Тогді козаки як діти не гаразд починали,
по дві штуки гармат набірали. Макс.
2 ) = Починатися. КС. 1882. XII. 487.
Починбтися, нйюся, ешся, сов. в.
почйтися, чнуся, нёшся, гл. Начинаться,
начаться. Ой чи добре, сини, в дорозі по
чиналось? Лукаш. 63.
Починйти, ню, ниш, гл. Сділать. Да
що будем робити, що ми починимо? Лу
каш. ЗО. Отаке то йому вража вдова п о 
чинила. Федьк.
Почйнок, нку, м. 1) Начало=Почин.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 106). В іл щось по
чав був говорить, да судді річ його з по
чинку перебили. Греб. 366. 2) Нитки на
веретені, заполненномъ совершенно. Чуб.
VII. 410. Гол. Од. 36. Вас. 201. Туілько
дідова дочка ^одвернеться куди небудь, то
бабина дочка вуізьме да й змотає починок
із ї ї веретена на своє: от у єг і буільший
починок стане. Чуб. II. 64. 3) мн. Родъ
вышивки на женской сорочкі. Чуб. VII.
427. Ум. Почйночок. Я раненько устаю,
по два починочки попрядаю. Мет. 370.
Почйночок, чка, м. 1) Ум. оті. по
чинок. 2) мн. Раст. Зрігаеа Гііереікіиіа БЗЮЗО. І. 137.
Почнрйтнся, рйюся, ешся, гл. Помі
няться. Вх. Уг. 262.
Почйслити, лю, лиш, гл. Посчитать.
Пан почислив і питає: кілько тобі плуив
ше дати? Гн. І. 126.
Почистити, щу, стиш, гл. Почистить.
ПочитАти, тАю, еш, гл. Почитать.
Почйтувати, тую, еш, гл. Читать.

Почищати—Почути.
Книжки німецькі так як справжні німцг
почитували. К. (О. 1861. II. 232). Почи
тували в церкві, що війна буде. Констан
ти ногр. у. А батюшка почитує да все ка
дить... по церкві. Г. Барв 254.
Почищ&ти, щбю, еш, гл. Бить, коло
тить. Мпж. 61. Взяла ломаку.у. давай її
баба тим патиром почищати. Мнж. 140.
Почіпка, ки, ж. Веревочка, привязан
ная къ люлькѣ,— ставя въ этртъ шнурокъ
ногу, качаютъ люльку. Чуб. VII. 386. У
неї нога не сходить із почіпки. Г. Барв.
436. Сісти на почіпки, сидіти на почіпнах.
Сѣсть на корточки, сидѣть па корточкахъ.
Каменец, у.
Почкбти, кйю, еш, гл.=Д очекати.
Почкайу дядьку! Чуб. II 29. Чекай, я щось
тобі скажу!— Вона почкала. Чуб. II. 68.
Почкай, милий, годинку, почкай, милий,
другую. Гол. І. 315.
Почки, чбк, ж. мн. 1) Внутренности
(тѣла). Вх. Зн. 54. ЕЗ. V. 44. 2) Зер
нышки тыквы.
Шух.
І. 142.
^
0
Почманіти, ніемо, етѳ, гл. Рдурѣть
(о многихъ).
Почмихати, хаю, еш, гл Нѣкоторое
Время чмихати. Подивилась, почмихала...
сказано, знахарка: зараз почула щось не
певне. ЗОЮР. II. 34.
Почбвгати, гаю, еш, іл. Пошаркать,
потереть (ногами).
Почбвгатися, гаюся, ешся, гл. Поте
реться. Пачовгались чоботи: Черном.
Почоломкатися, каю ся, ешся, гл.
1) Облобызаться. 2) Подать руки другъ
другу въ знакъ привѣтствія. Рк. Левиц.
Почорнити, ню, ниш, гл. Почерцить.
П очорнілий, а, ѳ. Почернѣвшій. По
чорнілий сніг береться водою. Мир. Пов.
II. 41. Почорнілий дах.
Почорніти, нію, еш, гл. Почернѣть.
Червона калино, чого почорніла? Мет. 93.
Пбчорнявий, а, ѳ. Черноватый, сму
гловатый. Вх. Лем. 455.
Почортіти, тіемо, ете, гл. Развратить
ся. Ночортгли, забули Бога. Сим. 141.
Почта, ти и пр.= П ош та и пр.
Почтйвий, а, е. Почтенный.
Почуббньки, к ів , мн. Трепанів за во
лосы. Почубёньків дати. Оттрепать за во
лосы. Ном. А» 3854.
Почубити, блю, бнш, гл. Выдрать за
волосы.
Почубитися, блюся, бншся, гл. Дать
потасовку другъ другу. Підпиті іазди нсраз добре почубилися. МУЕ. III. 58.
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Почув&нпя, ня, с. Чувствованіе, чувство.
Дочувбти, вбю, еш, сов. в. почути,
чую. еш, іл. 1) Слышать, услышать; узнать.
Ой почувайте і повидайте, що на Вкраяні
постало, що за Дашевом під Сорокою мно
жество ляхів пропало. Мет. 399. Почула
Єлизавета вітання. Єв. Л. І. 4 1. Почгувгии ж,
що в огні спеклась, сказав: „Нехай їй вічне
царствоIй Котл. Ен. II. 5. 2) Чувствовать,
почувствовать. Почув .тепло козак. Греб.
376. Бий його дужче, щоб почгув. Харьк. г.
3) Чуять, почуять. Почула душа, що смерть
за плечима. Ком. Пр. № 1109. М и весну
почуєм та вп’ять помандруєм. Грин. III.
562.
Почув&тися, вбюся, ешся, сов в. по
чутися, чуюся, ешся, гл. 1) Слышаться,
послышаться. Почулось з парку: „Ловіть,
держітьҐ Стор. МПр. 82. 2) Чувствовать,
почувствовать. Так глянула \на Масю, не
мов почувалась старшою за ню. Св. Л. 80.
Почуваюся на силу. К. ПС. 15. Так спі
вай, щоб чоловік на добре, а не на зле по
чувся. К. ЧР. 33. 3) Только сов. в. По
чувствовать младенца во чревѣ. НВолын. г
Я вже почулась.
ЛочУд, ду, м. Удивленіе, диво. Сон
дглвен, барзо дивен, на почуд. АД. I. 209.
Почудувбння, ня. с Удивлеыіе. Вх.
Уг. 262.
Почудувйти, дУю, еш, гл. Пошутить,
пошалить. Сим. 214. Почудувать захо
четься. Сим. 212
Почудуватися, дУюся, ешся, гл. По
дивиться, поудивляться нѣкоторое время.
Дочужбтися, ясйюся, ешся, гл. С т 
латься чужимъ другъ другу. Вопи кревні,
та почужались. НВолын.
Д очуж йтися, ж уся, жйшся, гл.=Почуж атися. Желех.
Почукати, Каю, еш, гл. Позабавить
дитя, подбрасывая его на рукѣ.
Д очумакувбти, кую. еш, гл. Позани
маться чумачествомъ.
Почуманіти, ніемо, етѳ, гл. Одурѣть,
потерять сознаніе (о многихъ).
Почуріти, рю, рйш, гл. Потечь струей.
А кров почуріла по білому кабатові. Федьк.
ПочурУкати, каю, еш, гл. Поговорить?
Піду лиш я ще до козаків та дещо з ними
почурукаю. О. 1881 XI. Кух. 10.
Почустрити, рю, риш, гл. Побить, по
колотить. Як почустриш> ею (тройчаткою)
невгомонну шляхту років з двадцять, то
де той иузд у їх подінеться. Стор. АІПр. 46.
П очути, ся. См. Почувати, ся.
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ІІочутка—Пошасть.

Ш чутка, ки, ж. Слухъ, молва. Пішла
Пош анування, н я, с. Уваженіе, почвпочутка, що у панів людей царь одбере. таніе, иочтеніе. К. ЧР. 223. Наш Тодір
Каменец, у.
як малювання, треба йому пошанування,
Почуттй, тй, с.= П оч увай н я. Поніс треба його пошанувати, до боку хустку
у серці гірке почуття ненависти. Мир. дати. Грин. III. 512.
ХРВ. 36. Несказанне, невимовне кобза про
Пошанувйти, нУю, еш, гл. 1) Почтить,
мовляє і святими почуттями серце нади отнестись съ уваженіемъ. Пошануйте си
хає. К. МБ. XI. 141.
ротину і не вводьте в славу. Котл. НЦ.
Д очитувати, тую, еш, іл. Слышать? 345. 2) Угостить. Пошануйте вашою го
Копає козаченько зіллячко та почутує, рілочкою. О .. 1862. II. 56. Наливають мо
почутує: я думав, що підкови крешуть, лодій кварту горілки, ідуть молодого ша
а то по Марусі усі дзвони чешуть. Грин. нувати. Грин. III. 426.
III. 241.
Пошануватися, нУюся, ешся, п.
Почухати, хаю, еш, гл. Почесать (зу 1) Повести себя хорошо. Тобі на Бога не
дящее мѣсто). Біда з ними—-каже, почу сподіваться, самій було пошануваться. Лу
хавши потилицю. Стор. МПр. 44,
каш. 75. 2) Угостить другь друга. Грин.
П очухатися, хаюся, єшся, гл. Поче III. 426.
саться (на зудящемъ містъ).
Пошапарув&уи, рУю, ЄШ, гл. Побыть
Дочухмйрнти, рю, рнш, гл. То-же, экономомъ, ключникомъ.
что и почухати, но сильно.
Пошапкувйти, кУю, еш, гл.— когб.
Почухм&ритнся, рюся, ришся, гл. Поздороваться или попрощаться съ кімъ,
То-же, что и почухатися, но сильно.
снявъ шапку. Пошапкували його да й ка
Почухрйти, рйю, еш, гл.' 1) Очистить, жуть. К. ЧР. 296.
обрубить сучья на деревѣ (во множестві).
Пошапкувйтися, кую ся, ешся, гл.
2) Почистить руками овечью шерсть отъ Поздороваться или попрощаться другъ съ
всякаго сора и пр. Вас. 202. 3) Побіжать, другомъ, снимая шапку.
поѣхать, махнуть куда. В ін, швидко поро
Пошйрпати, паю, еш, и . 1) Изорвать,
дивши човни, на синє море поспускав, тро растерзать. Торбинку пошарпали нашматки.
янців насажавши повні, і куди очі почу Стор. МПр. 113.- 2) Потрепать, потерзать,
потормошить (кого). Зацькувала псами, пси
храв. Котл. Ен. І. б.
Дочухрйтися, рйюся, ешся, гл.^П о- її дуже пошарпали. ЕЗ У. 216.
ч у х ати ся. Почухрайся, де тя не свербить.
Пош&рпатися, паюся, ешся, гл. 1) Изо
Ном. X- 3644.
рваться; изорвать на себі; исцарапаться.
Дочучвѳріти, ріемо, етѳ, гл. Захирѣть Коловсь сердешний об тернину, пошарпався
(во множествѣ). Як ударила спека, так ввесь об шипшину. Котл. Ен. III. 20. Еней
мої огірки й почучверіли.
тут крикнув, як на пуп; запткався і заПошамотіти, чу, тйш, гл. Пошеле ридався, пошарпався, увесь подрався, на
стіть, пошуршать.
тім'ї начесав аж струп. Котл.^Ен. III. 9.
Пошамрйти, рю, рйш, гл. Пошелестіть.
2) Потормошить другъ друга. Іден з дру
Пошандйбити, бить, гл. безл. Посчаст гим пошарпалися, а не бились. НВолын. у
ливиться, повезти. Ііереясл. у.
ПошарпУшки, шок, ж. мн. ТормоД ош анівка, ки, ж. Хорошеє обраще- шенье, дерганіе туда и сюда. Багацько поніе, бережность. Як він буде довго носити бііашок і пошарпушок треба йому було
свиту, коли у нього одежі ніякої пошанівки спожити. МВ. III. 80.
нема: чи сльота, чи шо, все в новій шар
Пошарувйти, рУю, еш, гл. Вымыть,
хає. Брацл. у.
при чемъ тереть мочалкой, щеткой и пр.
П ош анівля, лі, ж .= П о ш а н ів к а Як 2) Прополоть.
би у пошанівлі державу то було б до віку
Пошарудіти, дж у, дйш, гл. Пошур
хати. НВолын. у.
шать.
Пошйстати, таю. еш, гл. Походить
Пошанівок, вку, м. 1 )= П ош ан івка
Я к у пошанівку, то рукавиць цих з вас туда и сюда; пошнырять.
стане на три роки. НВолын. у. Та цею
Пош&статися, таюся, ешся, гл.=П обочкою можна'возити років з вісім, а в доб шастати,
Пош&сть, меж.— ПІасть. В ін мене колирий пошанівок, то й на десять стане.
Брацл. у. 2) Уваженіе. Лиш одна душа не-коли ціпом, а я його батогом тілко
шасть та пошасть. Мнж. 115.
у неї мала й ласку і пошанівок Федьк.

Пошахрувати— ІІошити.
Пошахрувйти, р^ю, еш, гл. 1) Помо
шенничать пѣкоторое время, поплутовать.
2) Помотать, порасточать нѣкоторое время.
Пошвбндати, даю, еш, гл. Пошляться,
побродить.
Лошвбндяти, дяю, еш, гл.— Пошвендати
Пошѳвка, ки, ж . 1) Каждая изъ двухъ
балокъ, лежа щи хъ въ осповаиіи крыши
хаты вдоль восточной и западной стѣнъ.
КоІЪ І. 55. 2)=П ош ивка Гн. II. 31
Пошѳвцювйти, цюю, еш, гл. Позани
маться нортняжестномъ.

Пошѳлбвкатися,

каємося, етеся,

гл.

ПолЬзть куда, повалить, броситься куда
гурьбой. П ош елевкали у с і в х а т у . Констан
ти ногр. у. Я к од кл ан я єт ься молодий б а т ь 
кові г м а т ер і х р ещ ен и м , т оді п рям о іде
у х а т у , а з а ним увесь п о їзд пош елевкает ься. МУЕ. І 124 (Полт г ),
Пошелбпатися, паюся, ешся, гл. По
тащиться. П оіиелепався до Я ц ь к ів у гост і.

Пошелестіти, щ^, стиш,

гл. ІІошумѣть,

пошелестить.

Пошепки, н а р . Шеиотом'ь. П ош епки
ск а за га. Г
Барв. 510. Р озм овл я ю т ь собі
п ош епки. Каменец, у.
Пошепотати, ч^, чеш, и.= П ош еп тати.
Пошепотіти, чу, тйш, м .=П ош ептати. Ж ін к и щ ось п ош еп от іли п ром іж
-(себе). Драг. 170.

Пошѳпт&ти, пч^, чеш,

гл. Пошептать.

Стор. МПр. 42.

Пошептом,
д а є ко за к а м

н ар. Шепотомъ. П ош епт ом
т а єм н и й н а к а з К. ЦН. 213.

Пошеретувати, т^ю, еш, її. Передъ
помоломъ ободрать шелуху съ зерна
Пбшѳрсть, ти, ж . ~ Пошесть. Ном.
Л» 8349.
Пошбрхнути, ну, неш, гл. О кожЬ че
ловека: сдѣлаться шероховатой.
Пошиб, бу, ле. ВпечатлЬніе, вліяніе.
Г а р я м и й п огаи б п е р ш и е любощ ей. Мир.
ХРВ. 393. Н евід о м і м ісц я , к от рі довелось
Г р и ц ьк о ві вперш е п ер ех о д и т и , люде, я к и х
й о м у лумалося с т р іч а т и ,— все це м ало не
зв и ч а й н и й поіи и б на п а р уб к а : н а все т с він
д и в и в с я , р о т а р оззя ви вш и . Мир. ХРВ 67.

Пошибйти, бйю, еш,

гл. Ударять, бить;
І з под т ог т р у б и дим ок по-

вырываться.
т и б а є. Грин. III. 684. Думка думку пошиб а є= Д у м к а думку побиває. Г. Барв. 411.
См. Побивати 5. Сльоза сльозу пош иба=
Сльоза сльозу побива. См Побивати 5. ІІош и б а ю т ь сльози, сльози, кот я т ься горохом.
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К. Дз. 130. Д ух духа пошибає. Захваты
ваете духъ. Сим. 235. Д у х д у х а пош и бав,
а ж ви л ази л и очі, а він ус е біж ит ь.
Пошив&йло, ла, м . Игра съ жгутомъ.

Мил. 56.

Пошнвйльник, ка, лс. Мастеръ, кроюіцій крыши соломой. Желех.
Пошиванка, ки, ж . 1) Наволока. В Ы
завівсь н а худ о б у, н а х а зя й ст во ; є в його
і скрин я, і п одуш ки , є й п о го т н я н і п о ш и 
ванки на їх . Васильк. у. 2) Родъ вышивки.

Г. Барв. 216.

Пошйвання, ня, с. ЇІокрьіваніе крыши
соломой. П ош й ван н я к о ш т ує мені 2 3 к а р 
бованці. Каменец, у.
Пошив&ти, ВЙЮ, еш, сов. в. пошити,
шйю, єш, гл. Крыть, покрыть соломой
крышу. П о ш и в а т и х а т у . Каменец, ѵ.
С т о їт ь корч м а над болотом, не п ош и т а
околото и. Гол. III. 522. 2 )— дрітев. Обви

вать, обвить проволокой. Шух. I. 275.

Пошив&ч,

ча,

ле. =

Пошивальник.

Желех.

Пошивка, ки, ж . —Пошиванка 1.
Пошикувйти, к^ю, еш, кг. Построить
въ ряды.

Пошинкувати, к^ю, еш, гл. Позани
маться продажен спиртныхъ напптковъ.
Пошинувйти, н^ю, еш, гл. Обтянуть
колеса шипами. Колеса п ош и н ован і. Мил. 159.
Пошипіти, плю, пйш, гл. ТІошипѣть
нЬкоторое время.
Пошйрйти, рю, риш, гг. 1) Распро
странить. 2) См. І. поширяти.
Пошйрйтися, рюся, рйшея, гл 1) Рас
пространиться. 2) См. Поширитися.
Поширочйти, ч^, чйш, и .= П о ш и рити.
Поширшати, шаю, еш, гл Сдѣлаться
шире.

I. Поширйти, рйю, еш, сов. в. пошй
рйти, рю, риш, іі. Дѣлать, сдѣлать шире,
расширить. Мерк. у.

II. Поширйти, рйю, еш,

гл.

1) По-

рѣять (о птицѣ). 2) Потыкать, понырять.
Т реба було п ереїзди т ь м іст ок, а т емно
дуж е. П ош и ряв ломакою по м о с т у ,— дірон
нем а, т оді й п ереїхал и . Павлогр. у.

Поширйтися, рйюся, ешся, сов. в.
пошйрйтися, рюся, ришея, гл. Расширять
ся, расшириться.

Пошйти,
Ж упанина

по

шйю,

еш,

коліна,

іл. 1) Сшить.
п о ш и т а до діл а.

Мет. 38. 2) Пошйти у брехунй. Сдѣлать
кого лгуномъ, выставить кого какъ лгуиг.
3) См. Пошивати.

31)6

Пошитися—Пошмугляти.

Пошитися, шиюся, ешся, гл. 1) СшитьПошилася сорочка. 2) Лѣзть, проскальзы
вать, шнырнуть. Звідтіль майнула зелена
ящірка і пошилась поміж калачиками й
шпоришом. Левиц. Пов. 334. 3)—у кого,
між кого. Превратиться въ кого. Ти... по
шивсь з ріднею в москалі. Г.-Арт. (О. 1861.
III. 87). Не пошились ми в чужоземщину
слідом за своїми спокушеними главами. К.
ХП. 131. 1 вона між пани пошилась, - в
дурні. Остаться въ дурняхъ.
Пошкалубйти, бйю, еш, гл.—Поко
лупати.
П ош кал^битися, блюся, бншся, гл.
Покрыться трещинами.
Пошкалювйти, люю, еш, гл. .Посмеять
ся надъ чѣмъ.
Пошкамотйти, (таю, еш?), гл. Изор
вать въ куски, истерзать. А в тог жінки
груди гепгь пошкаматані, гей би пси по
шарпали. ЕЗ. У. 217.
Дошкандйти, дйю, еш, гл. Въ игрѣ
віл о брошенной палкѣ: ударившись концемъ объ землю, перевернуться. Ив. 21.
Пош кандибати, бйю, еш, гл. Поковы
лять, пойти прихрамывая. Пошкандибав
тихенько. Драг. 159.
Дошкйпити,
пить,
пошкйпитися,
питься, гл. безл. Посчастливиться. Алек
сандров. у.
Пош карубитися, блюся, бишся, гл.—
Пош карубіти.
Пош карубіти, бію, еш, гл. Покорявѣть,
покрыться сверху корой.
Пош катильгйти, гйю, еш, гл. Пойти
прихрамывая. Старий сказав та й пошкатилыав у коршму. Федьк.
Пошквйрнти, рю, риш, гл. 1) Пожа
рить нѣкоторое время. 2) Изжарить (во
множествѣ).
Дошкварчйти, чУ, чйш, гл. ІІошипѣть,
потрещать (на огпѣ)—(о жирѣ, маслѣ и прЛ
Пош китильгйти, гйю, еш, гл.= По
пі катильгати.
Пош кірний, а, ѳ. О рукавѣ: сділанный изъ цѣльной шкурки, овчины. МУЕ.
I. 74.
Пош клйти, діб, лйш, гл.=П осклити.
Пошкбдвти, дж у, диш, гл. Повредить.
Пошкодіти, дію, еш, гл.^П ош кодуватн. Вона і пошкоділа- його колоти.
Мнж. 32. Пошкоділа рідною брата. Новомоск. у.
Пошкодувйти, дую, еш, гл. Пожалѣть.
Пошкодуй моїх ніг старих та й своїх по
бережи. Мир. Пов II. 43.

Пошкопиртйтя, тйю, еш, гл. Бросить
палку шкопирта. КС. 1887. УІ. 475.
Шкопирта, нар.
Пошкрѳбтй, бу, ббш, гл.=Поскребти.
Пошкромйдити, джу, диш, гл. = Д о скромадити.
Пошкрйбати, бйю, еш, гл. Поскресть,
поцарапать.
Пошкрйбатися, баюся, ешся, гл. ГІоскресть, поцарапать себѣ.— в голову. Поме
чать рукой въ головѣ. Пошкрабався в головонью/. Грип. III.- 639.
Пош кутильгйти, гйю, еш, гл.=Пош катильгатп. Пошкутильгав до волости
Черк. у.
Пошлюбувйти, б^ю, еш, гл. Повін
чаться съ кѣмъ. А т и, боярине, не поди
вуй, іди собі иншую погилюбуй. Нп.
Пошмагйти, гйю, еш, гл. Постегать.
Оце тебе за те по жижка,ѵ, бра Вябко,
так гарно пошмагали, що пан із панею
сю галу ніч не спали. Г.-Арт. (О. 1861.
III. 83).
Пошмалйтп, лю, лиш, іл.=Посмалити.
Пошмандиґйтн, ґйю, еш, ;л.= П о ч у х ратп 3. Пошиапдиіав до села. Г. Барв. 411.
Пошмарувйти, р^ю, еш, гл. Смазать.
Пошматйти, тйю, еш, іл.=П ош м атуватп. Зірве шкуру, начне її игматать,
поки пошмата на кусочки. Драг. 289.
Пошматувйти, т^ю , еш, гл. Изорвать,
изрѣзать па куски. Рудч Ск. II. 147. Со
бака... за запаску і пошматувала. Г. Барв. 91.
Пошморг, гу, м. І) Дерганіе, подергиваніе. Цей кінь має пошморг у ліворуч.
Лубен, у. (Леонтовичъ). 2) Царапина, сса
дина. •Борюкались, та й поробили один од
ному знаки: я побачив у його на виду і на
тілі пошморги. Екатериносл. у. 3) С ліды полозьевъ на дорогі. А шо, як там
дорога?— Та єсть тільки пошморги, а доб
рої ще нема. Полт. г. Слов. Д. Эварн.
Пбшморга, ги, ж. Сученый ремешокъ.
Александров, у.
Пошморгати, гаю, еш, гл. 1) Подер
гать. 2) Очистить пеньку отъ кострики.
Пошмбргатися, гаюся, ешся, гл. По
дергаться (о веревкі, напр.).
Пошморгом, нар. Соскользнувъ, сорвав
шись. Пішла согйлра пошморгом по дереві
та мене по руці. Каменец, у.
. Пошмуглйти, лйю, еш. гл. Натереть,
ободрать (кожу), покрыть ссадинами. Кайдани-залізо ноги повривали, біле тіло ко-

Пошнипати— Появляти.
заиъке молодецьке коло жовтої кости поіимуіляли. АД. I. 89.
Яошнйпати, паю, еш, гл. Обнюхать
Шух- 1. 79.
Пошп&й, пйю, м. Свѣжій снѣгъ, пороша.
Шух. I. 235. 81.
Пошп&рити, рю, риш, іл. Обварить
кипяткомъ (во множествѣ).
Пошпарувйти, рУю, еш, гл. Замазать
ВЪ стѣоѣ глиной щели и углубленія.
Пошпбтити, чу, тиш, гл. 1) Обезобра
зить, попортить, повредить. У нас пшениця
пошпетена місцями, позаїдали гаврахи.
Екатериносл. у. 2) Побранить, дать нагоняй.
Пошпбтатися, таю ся, ешся, гл. Спо
тыкнуться. Пошпотався під Нечаем коник
на купинку. Гол. I. 8.
Дошпувйти, пую, бш, гл. Побрызгать,
окропить.
Д ош пугувйти, г^ю, еш, гл. Исполо
совать. Коморя, побита зімньою негодою,
псшпугована весняними дощами, полупилася.
Мир. Пов. II. 79.
Пошпурити, рю, риш, гл. Швырнуть.
Мнж. 117. Як пошпуре коляку туди, де
вона вперве лежала, так та коляка в землю
і вгородилась. Драг. 23.
Пош пурнути, ну, нбш, м .= П ош п урити. Мнж 25.
Пошрамувати, мую, еш, гл. Покрыть
рубцами тѣло. У тих то случаях (боях)
пошрамовано його вдовж і впоперек. К. ЧР. 13.
Пбшта, ти, ж. 1) Почта, почтовая
контора. Греб. 400. Гроші погитою шлють.
Г. Барв. 488. 2) Почтовая станція.Г.Барн 91.
Поштампувати, пую, еш, гл. Выбить
штемпель.
Поштарський, а, ѳ. Принадлежащій
поштарю.
Поштйрь, рй,
1) Почталіопъ. Город
путящий ...і пошта е, і поштарі ходять,
мов ті москалі з чорними комірами, і письма
роздають чесно, не ротечатувавши. Греб.
400. 2) Ямщикъ. Погитар наш був злю
щий на жидів. Г. Барв. 18.
Поштарюв&ти, рюю, еш, гл. Быть почталіономъ, ямщикомъ.
Поштиво, нар. Благопристойно, вѣжливо. Нехай же Івга нічого не росказує
та сяде поштиво. О. 1861. XI. Кух. 25.
Так просить поштиво, гцо Боже мій!
О. 1861. XI. Кух. 24.
Поштйтися, шчУся, штйшся, гл.=Пош ануватися. Зміев. у.
Поштовий, а, ѳ. Почтовый. Грин III
161 .
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Поштовхати, х&ю, еш, гл. Потолкать.
Рудч. Ск. І. 125.
Поштбвхувати, хую, еш, гл. Поталки
вать. Я дурня свого в спину поштовхую.
Г. Барв. 307.
Поштрикйти, кйю, еш, гл. Поколоть,
попырять; исколоть.
Поштукув&ти, кую, еш, гл.=Пош уткувати .
Поштурмувати, мУю, єш, гл. Иоштурмовать.
ДоштУрхйти, хйю, еш, гл. Потолкать.
ПоштУрхйтися, хйємося, етеся, гл.
Потолкать другъ друга, надавать другъ
другу тумаковъ, пинковъ. Хоть на кіг\
хоть кулаками поштурхатись попід бо
ками. Котл. Ен. IV. 41.
Дошукйти, кйю, еш, гл. Поискать.
Пошуміти, млю, мйш, гл. ІІошумѣть.
Пошумів ліс та й затих. Харьк. у.
ПошурудУрити, рю, риш, гл. Поша
рить; пощекотать. Чорнява дівчина з ка
рими очицями біленькими пальчиками пошурудурила за шиєю. О. 1861. VII. 5.
Лош уткувйти, кую, еш, гл. Пошутить
Пощадити, джу, диш, гл. Пожалѣть.
Та гце такого козака у море пускать по
щадили. АД. І. 184.
Пощаслйвити, влю, виш, гл. Осчаст
ливить ( многихъ).
Пощастити, тйть, гл. безл. Посчастли
виться. Мені пощастило дешево купити.
Черк. у.
Пощебйти, бйю> еш, гл. Исколоть. Ту
рецькая землснонька иіабельками погцсбана.
Гол. І. 101.
Пощербити, блю, бйш, гл. 1) Сдѣлать
зазубрины на рЬжущемъ инструмент^. Гей
коняку турки вбили, ляхи шаблю пощербили. Щог. В. 9. 2) Выбить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ края глиняной посуды.
Пощибйти, бйю, еш, гл. Отряхнуть.
На високій полонині погцибана роса: ба,
кто ег да пощибав? Білявиия боса. Гол.
II. 454. .
Пощ іляний, а, ѳ Истрескавшійся, весь
въ щеляхъ. Двое дверей пощіляних. Г
Бари. 20.
Пойв, ву, м. Появленіе, явленіе. К
Дз. 58. Ще до появу Шевченка в літера
турі. К. XII. 19.
П оявйти, ся См П оявляти, ся.
П оявлйти, лйю, еш, сов в. появйти,
влю, виш, гл. 1) Являть, явить. Стидно
й очі появити. Ном. № 3174. 2) Рождать,
родить. Авраам появив Ісаака Єв Мт. I. 1•
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Появлятися—Праведний.

П оявлятися, лйюся, ешся, сов. в.
появитися, влюся, вишся, гл. Фарпагію!
появись! Стор. МПр. 44.
П оязйчитися, чуся, чишся, гл. Со
врать? Не ймете віри? Може думаєте:
поязичився Свирид? МВ. (КС. 1902. X.
142).

Пойрковий, а, е Поярковый, изъ
шерсти молодыхъ ягн ятъ. Здорові пояркові
дрилі. О. 1862. IX. 62.
ПоярмаркувЯти, к^ю, єш, гл. Продать
или купить на ярмаркѣ. Харьк.
Поярмачити, чу, чиш, гл.=Поярмаркувати. Вх. Уг. 262.
Пойрок, рку, лі. Ш ерсть съ молодыхъ
ягн ятъ . Зміев. у. Черниг. у.
Пбяс, са, м. 1) ГІоясъ, кушакъ. Чуб.
V II. 417. Шалевим поясом підперезаний.
Стор. МПр. 76. 2) Чесний пояс. То-же, что
и веселка, радуга. Вх. Зн. 6. Ум. Поясбк,

поясбчок.
Поясйна, ни, ж.— Пояс. Поясина з
ножем-колодієм у піхві. Г. Барв. 22. 11а
козаку, бідному нетязі, три сиром 'язі,
опанчина рогозовая, поясина хмеловая.
ЗОЮ Р. 1. 201.

Пойснбння, ня, с. Объясненіе.
Пояснйти. См. Поясняти.
Пояснйця, ці, ж. Родъ писанки съ
поперечной
УІ. 364.

линіей

вокругъ.

КС.

1891.

ПояснЯти, нЯю, еш, сов. в. пояснйти,
ню, нйш, гл. Объяснять, объяснить.
Поясбк, ск&, м. 1) Ум. отъ пояс.
2) Мѣсто связки пучка камыша, употребляемаго для котця. Браун. 15. 3) К арнизъ
(н а печкѣ). Лебед. у. 4) Въ плужномъ лемехѣ: поперечная набойка съ лѣвой сто
роны. Вас. 199. 5) Поперечная круговая
линія на рисѵнкѣ писанки. 6) Круговая
широкая линія въ орнаментѣ раскраш ен
ной миски. Вас. 184.
Поясбчок, чка, .и. Ум. отъ пояс.

Пойти, йм$, мбш, и .= П о н я т и . А
воячка жона сама ею стяла і другою си
миністра пояла. Драг. 2 7 1 /
Пр&баба, би, ж. Прабабушка. Коветантиногр. у.

ПрЯбабський, а, ѳ. Относнщійся къ
лрабабушкѣ, ей принадлежащій. Прабабеькі казали б казочки. К. Дз. 140.
ПравЯчка, ки, ж. Въ крестьянской
хатѣ: жилая комната
сѣней. Шух. І. 95.

по

правую сторону

ПрЯвда, ди, ж. Правда, истина. Все
згине, 7пільки правда зостанеться. Ном.

Вона мене вірно любить, вона мені правду
скаже. Мет. 89. Ой не по превді, мій ми^
ленький, зо мною живеш. Мет. 67 На
правду сказати. ІІо правдѣ сказать. Бо те
тепер, на правду сказати, що рідко де
дорого чгувати. Грин. III. 565. Ум. Правдйця, правдонька, правдочна. Тілько в дівоньках правдиці, кілько в коновках водиці
Чуб. III. 37. Ніхто мені без милої прав
доньки не скаже. Мет. 64. Скільки в ре
шеті дірочок, стільки у їх правдочок. \\
Барв. 528. Кілько в решеті водгші, тілько
парубкам привдииі. 0 . 1861. XI. Св.44. (Нн.).
Дравдбшній, я , 6. Ііастоящ ій. Він
правдещнгй буковинець. Федьк.
Правдиве, ка^>.=Лравдиво. Сей прав
диве у Бога вірує. О. 1861. IX. 179.
Правдйвий, а, е. 1) Правдивый, спра
ведливый. С трітеся перед правдивим сло
вом. К. Іов. Козак —душа правдивая, со
почки не має. Ном. Л; 769. Судом правдивим осудити. К. Іов. 76. 2) Настоящій,
истинный, дѣйствнтельный. Правдиві во
лоські гарбузи. Сим. 210. Нарід катував
(економ), — правдивий кат бгув. Гн. II. 144.
Слухай, гцо мертві уста без сили до серця
твою будуть казати і оюаль правдивий
оповідати. Чуб. У. 376.
Правдивість, вости, ж. Правдивость.
К. Бай. 65. Апостоли правдивости святої.
К. Дз. 23. Суди, Господи, незлобу і прав
дивість мого серця. К. Псал. 58.
Правдйво, нар. 1) Правдиво, справед
ливо. Правдиво ви свідкуєте, вв. Л. X I.
48. Перед Богом стою і кажу правдиво.
Чѵб. V. 376. 2) Истинно.

Правдйти, дж^, дйш, гл. Оправдывать.
Чоловіка винили, а жінку правдили. ІІолт.
Правдйця, ці, ж. Ум. отъ правда.
Правдолюбець, бця, м. Поборникъ
истины.

Правдомовець, вця, м. Человѣкъ, го
во р яч ій правду.

Прйвдонька, прбвдочка, ки, ж. Ум.
отъ правда.

Правдув&ти, д?ю, еш, гл. 1) Быть
Нема в світі правди, правди не
зиськати, шо тепер неправда стала правдувати. ЗОЮ Р. II. 101. 2) Ж ить по
правдѣ. Хто бреше, тому легше, а хто
правду є, той бідує. Фр. Пр. 123.
ПрЯве, нар. Почти. Сим. 216. Праве
забули, що й єсть вона на світі. Сим. 222.
ПрЯведний, а, е. 1) Праведный, без
гріш ний. Праведная душе, приймгі мою
лшву. Ш евч. 36. Праведне сонце. Рудч. Ск.
правдой.

Праведник—Правиця.
І. 94. 2)=П равдивий 2 . Не мають пра
ведною таланту. К. (О. 1862. III. 52, 53).
Прйвѳдник, ка, м. Праведникъ. Бог
любить праведника, а чорт ябедника. Ном.
д» 8073. Господь його між праведники
прийме. К. ЦН. 237.
Пр&ведниця, ці, ж. Праведница.
Пр&ведничий, а, ѳ. Принадлежащій
праведнику. Одержить нагороду правед
нику- вв. Мт. X. 41.
Праведність, ности, ж. Праведность.
Доки ти будеш держатись праведности.
К. Іов. 6.
Прйвѳдно, нар. 1) Праведно, по правдѣ. Праведно жили. Шевч. 242. Худоба...
праведно досталась. О. 1801. X. 33.
2) Истинно. Могила Шевченкова мусить
нам статись початком нової науки і под
вигів праведно християнських. К. (О. 1861.

VI. ЗО).
Правёць, вцй, м. Направленіе. Оцьому
огудинню правець он куди, а його вітер по
вернув ба ’ куди. Волч. у. Найде собі пра
вець вода і сама. Волч. у.
Правиббрѳць, рця, м. Избиратель,
участвующій въ выборѣ избирателей народныхъ представителей. Желех.
Правиббри, рів, м. мн. Выборъ изби
рателей. Желех.
Пр&вий, а, ѳ. 1) Справедливый, пра
ведный, безгрѣшный. Боже правий! К. ЧР.
22. Н і правого Господь не відпихає і гріш
ному руки він не протягне. К. Іов. 18.
2) Правый, невиновный. 3) Права середб.
Преполовеніе. Мак... святять у праву се
реду. Чуб. V. 85. Ум. Правёнький, правё-

сенький.
П р авій , 6, 6. 1) Ровный и прямой,
перпендикулярный. Рубайся, деревце, криве
і праве. Чуб. II. 114. Правими робить
стежки його. Єв. Л. III. 4. Як права со
лома, так добре топити, а як стара та
перебита, так погано горить. ІІирят. у.
Права пила; правий ніж. Шух. I. 175,
291. Ой не ступай, мила, правою ногою.
Чуб. V. 244. Правий бік полотна, сукна
(вишиваного). Лицевая сторона полотна,
суьна (вышитаго). Шух. I. 154. Ум. Пра
вёнький, правёсенький. Пвітогіки рвала правенькою рукою. Чуб. V. 6. Виросла бузинка, та така гарна, правенька. Мнж. 58.
Правйлка, ки, ж. Просѣка въ лѣсу.
Рк. Левиц.
П равйлля, л я , с. Инструменты.
Правйло, ла, с. 1) Руль. Мнж. 179.
Човен без весла й правила. Морд. П. 36.
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2) Часть сапожной колодки, клинообраз
ные куски дерева» вставляемые въ голе
нище. Вас. 1 61 . Де узявся швець і кра
вець, пргшіс шило і правило, ще й дратви
кінець. Грин. III. 6 6 0 . 3) Часть походючої
ступи. См. Ступа. Шух. 1 . 162. 4 ) Часть Олій
ниці. (См.). Шух. І. 163. 5) Часть ве
ретінника. (См ). Шух. І. 149. 6 ) Въ де
ревянной стѣнѣ: бревно, идущее право
(прямо) отъ угла до угла, не прерываемое
окнами или дверями. Шух. I. 9 0 , 91.
Правйльдѳ, ця, с. Аршинъ у каменьіциковъ. Сумск. у.
Правинб, нй, ж. Взысканіе, требованіе.
Црбвити, влю, виш, гл. I) Говорить,
твердить, настойчиво повторять, иастаивать.
Я йому кажу одно, а він своє править.
Радом, у. Там що йому не толкуй, а він
своє править. Лебед. у. 2) Требовать, взы
скивать. Правити долг. Ніхто не прийде
править проценту. Рудч. Ск. II. 26. Пів
ник уп'ятъ пішов править жорна: кукуріку!
оддай, пане, жорна! Рудч. Ск; І. 38.
3) Спрашивать извѣстную цѣну, запраши
вать. А вона тільки й правила штирі зло
тих за нього. Умань. Править, як за ббтька,—
такъ дорого. 4) Служить (церковную служ
бу). Шевч. 234. Молебні день-у-день Спасителеві править. 5)— за що. Служить чѣмъ.
7) Выправлять. Буде він знати, де ъозам
роги правлють. Богодух. у. 6) Управлять.
Гляди, щоб добре народом правив. Рудч.
Ск. II. 163. Владично правиш ти наро
дом. К. Псал. 204. 8) Дѣлать. Будеме
правити із М ар'ї невісту. Гол. IV . Пра
вити гніздо. Дѣлать гнѣздо. Вх. У г. 262.
Прйвитися, в л шея, вишея, гл. 1) На
правляться. А куди правитесь?— До Кигва.
Я до того дуба правлюся,— чи не зрубати
його. Харьк. 2) Возиться, хлопотать. Екатериносл. у. Чіпка вже правився коло
шкоди: там тин підняв та набив, нові во
рота приробив.. Мир. ХРВ. 342. А ми
ще не лягали, все правилися. Лебед. у.
3) Исправлять должность чью. Іва пра
виться за старосту. НВолын. у. 4) Слу
житься (о церковномъ служеніи). Скоро
служба Божа правитиметься. Грин. II.
112. 5) Судиться, искать за обиду, жало
ваться. Іди, прався на мене, куди знаєш.
Новомоск. у. 6) Поправляться. Дают тото
зілє худобі, щоб ся правила. Вх. Зн. 54.
Правиця, ці, ж. 1) Десница, правая
рука. Без Ніженського полку, як без рукиправиці. К. ЧР. 3 4 4 . Статте ви, правед-
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Правичка— Правуватися.

ники, по правиці, а ви, грішники, яо лгямиг. Гн. II. 81. 2) Немятая, ровная со
лома. Принеси мені на устілки правиці.
Черк. у. Ум. Правичка.
П равичка, ки, ж. Г) Ум. отъ пра
виця. 2)г Дѣвственница. НВолын. у.
П равіж ка, ки, ж. Взысканіе, требова
ние уплаты. Мир. ХРВ. '357. См. Правина.
Пр&вний, а, ѳ. Законный, основанный
ня правѣ. М и позаводимо усюди правниї
суди. К. ЧР. 132. 2) Правовой.
П равнйк, кй, м Юристъ, правовѣдъ.
К. ПС. 41. Желех.
П равнйчий, а, е. Юридическій. Желех.
Прбвно, нар. Законно
Прбвнук, ка, м: ІІравнукъ. Славних
прадідів еегиких правнуки погані. Шевч.213.
I Пр&во, ва, с. 1) Право, законъ. Без
суда й права. Ном. № 4050. Так король
і дав гм права. ЗОЮР. I. 166. Шукати
захисту під правом польським. К. ПС. 26.
2) Тяжба, процессъ, дѣло въ судѣ. 3 Богом
до права не підеш. Фр. Пр. 77. А донька
матір все проклинає, а син на вітця право
тягає. Гол. И. 21. Ой бо син вітця до
права тягне. Гол. II. 22. 3) Слѣдуемое.
А ви, люде, знайте, наше право дайте:
нагие право—калача. Гол. IV. 526. 4) 06разъ, манеръ, способъ. Вносить ту курку...,
а там черепаха (з курки зробилася). Так
як накрито було двома полумисками, так
і в черепахи череп'я зверху і зісподу... То
черепаха таким правом. Драг. 10.
I I . Пр&во, нар. 1) Прямо. Право стоїть.
Черк. у. Виходить панночка та й право
до пана мого. Федьк. 2) Истинно. Право
відказав єси. Єв. Л. X. 28. Ум. Правёнько,
правёсенько. Колись я , братіку, уьравесенько
ходив. Гліб. 28.
Правобіцький, а, е =• Правобічний.
Лівобіцька і правобіцька Україна. Св. Л. 23.
Правобіч, нар. По правую сторону.
Стоячи правобіч жертівні. Єр» Л. І. 11.
Правобічний, а, ѳ. Правобережный;
находяіційся на правой сторонѣ.
Правовірний, а, ѳ. Правовѣрный. Пра
вовірні християне. ЕЗ. V. 74 Правовірні
наші мусульмане. К. МБ. X. 19.
Правовірник, ка, м. Правовѣрный че
ло вѣкъ. І правовірникам серця возвеселяє.
К. МБ. X. 10.
Праволбмний, а, ѳ. Законопреступный.
Праволбмство, ва, с. Нарушеніе за
кона, незаконное дѣйствіе.
Правбпис, су, м. Правописаніе, орѳографія.

Правописний, а, е. Относящійся к г>
правописанію, орѳографическій. Желех.
Правбпись, си, з«\=П раволис. Дру.
куємо сей лист, не одміняючи в йому пра
вописи. О. 1861. X. 136.
Правопрбвний, а, ѳ. Законный? Трон
правоправний. К. ПС. 57.
Правбруч, нар. Направо.
Праворуш ниця, ці, ж.(-~-Праворучниця). Эпитетъ Божіей Матери. Сидящая
по правую руку? Господи милостивий, по
можи мені і Матер Божая праворушниця.
Мил. М. 42.
П равосвітлий, а, ѳ. Сіягощій свѣтомі,
истины, справедливости? Боже, прийми до
царства, до раю правосвгтлого! (Изъ мо
литвы ннщихъ). ЕЗ. V. 248.
Правосл&вний, а, ѳ. Православный.
Вірному православному християнству ми
ром мир. Посл.
Правосл&вник, ка, м. Православный
чѳловѣкъ. К. ПС. 5.
Правосл&вницький, а, ѳ. Относящійся
къ православному, ему принадлежащий.
Царство православницьке московське. К. МВ.
II. 135.
Православність, ности, ж. Православіе. Желех.
Правосуддя, дя, с. ІІравосудіе.
. Правосудець, дця, м. Правый судья.
Це наші правосудці так розсудили їх. Ле
бед. у.
Правосудний, а, ѳ. Правосудный. По
томство правосудне. К. ЦН. 290.
Правотб, тй, ою. Правота, справедли
вость. Суд чинитиме нехибний людям пра
вотою. К. Псал. 17.
Правотйти, чу, тиш, гл. Искать судомъ. Угор.
Правотйтися, чуся, тйшея, ел.=Правуватися. Відобрала пелеханя сокола від
мене. Відобрала, відобрала, не є што лю
бити, щі би мі ся з пелеханев сім раз привотити. Гол. IV. 506.
Правтбрити, рю, риш, гл. Ссылать,
засаживать, упрятывать, отдавать. Свій
свого в неволю правторить. Мир. ХРВ. 86.
Правувбння, ня, с. 1) Тяжба. 2) Управленіе.
Правувбти, вую, еш, гл. Управлять.
Правувати човном. Рк. Левиц. Правують
пани добре. Лебед. у.
П равувбтися, вуюся, ешся, гл. Су
диться съ кѣмъ, тягаться. Не я над їм
суддя: усе товариство з їм пробувати
меться. К. ЧР. 246. Іван правується з Яре-

П раву ш ни к— Прапор.
мою за якісь гроші. НВолын. у. Років де
сять назад правувався б ти зо мною за
не порохом та кулею. К. ЧР. 77. Не будуть ся люде в правах правувати. ЕЗ. V.
241.
Прав^ш ник, ка, м. У оконщиковъ:
внструментъ для скалыванія кромокъ. Вас.
149.
Правцбм, н ар— поставити. Выпрямить,
не давать согпутьея. Правцем руки поста
вило. НВолын. у. Ногу й руку правцем як
поставило, дак так чотѵрі дні лежала
і не поворухнулась. Г. Барв. 508. Як зда
вило в грудях, то так правцем і поставило,
як довбешку.
Прйгнутн, ну, неш, гл. Жаждать, же
лать сильно. Всі покою щиро прагнуть.
Хто мною має, той прагне більше. Ном.
А? 1447. Я зроду не жадав багатства,
а тепер прагну всіх роскошів для тебе,
тобі на втіху. МВ. (О. 1862. III. 47).
П рагн^щ ий, а, е. Жаждущій. Був
єм прагнущий.— не напоєлисгпе мене. Гн.
II. 81.
Прагнючий, а, е. Жадный. Я на го
рілку не прагнючий. Сквир. у.
Прйдід, да, лі. ІІрадѣдъ. Рудч. Ск.
І. 62. Славних прадідів великих правнуки
пошні. Шевч. 213.
П радідівський, а, ѳ. Прадѣдовскій.
Прадідівщина, ни, ж. ІІаслѣдство, до
ставшеєся отъ прадѣда. Желех.
Пр&дідний, а, ѳ = • П радідівський.
Желех.
Праи*ина, ни, ж. Родъ земельной
м іри Чуб. VI. 205.
Прйжній, я, е. Напрасный; суетный.
Чом не заговориш до мене?— Усі слова пражні.
Треба молитись. МВ. II. 201.
Прйзник, ка, м. Ираздникь. У Бога
що-дня празник. Ном.
185. Ум. Празничок.
Прбйник, ка, л«.=П ральник=:П раник. Вх. Зн. 55.
П рактика, ки ^ ОЮ• 1) Практика. Гро
мадянам буде наука і... практика. К.
(О. 1862. III. ЗО). 2) ІІасмѣшка. Сей
тесть тільки на практики: сидить да сміеться з усіх. Г. Барв. 318.
П рактйчній, я, е. ІІрактическій. До
праптичньої мудрости. К. (О. 1861. І. 313).
Практичність, ности, ж. Практичность.
Желех.
Прблев, ва, лс. Самый сильный левъ?
Я ,— каже,—лев.— А я пралсв. Чуб. II. 123.
Прйліс, су, м. Дѣвственный лѣсъ.
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Над озером у пралісі густому сховались.
Млак. 100. За лісом, за пралісом червоне
теля риче. ЕЗ. У. 159.
Прало, ла, с. Мѣсто на рѣкѣ, гдѣ моютъ бѣлье. Каменец, у. Вх. Зн. 55.
П ральнйк, к&, лі.= П раник.
Прйлютий, а, ѳ. Чрезвычайно злой,
лютый. Рудч. Ск. II. 186.
Пр&ля, л і, ЭЮ* Прачка.
Прамѳно, на, с. Волокно, нить. 3 конопелъ прамена. Вх. Лем. 455.
Прйнець, нця, м. Чаще употреб. во
мн. ч. пранці. Сифилисъ. Мил. М. 88. Х а й
тобі на язиці сядуть... пранці. (Ном.
3717).— ругательство, также какъ и въ
слѣдуютей фразѣ: Іди ж куди хоч, пранець тебе бери. Кролев. у.
Пр&ник, ка, м. 1) Валекъ у прачекъ.
Вас. 169. 2) Часть тѣла (какая?) ЕЗ. У.
66. 3) Рядовинй праник. См. Рядовина 1.
Вас. 168.
Праний, нй, с. Мытье, стирка бѣлья.
Чуб. VII 117.
Пр&нці, дів, м. См. Пранець.
Пранцювйтий, а, ѳ. 1) Заражепный
сифплисомъ. Мил. М. 88. 2) Вранное: не
годный, мерзкій. Пранцюваті коні. Набра
лись пранцюватого духу. Стор. МПр. 169.
Прандювйтіти, тію, єш, гл. Болѣть,
покриваться сифилитическими язвами, сы
пям и.
Прйонук, ка, ле.=П равнук. Стане
тобі його на ввесь твій вік і ще й дітям,
онукам і праонукам твоїм останеться.
Чуб. II. 361.
Праотець, тцй, м. Праотецъ. Гн. І.
10. Наші праотці на тебе уповали. К.
Псал. 50.
Прйперѳк, рка, м.= П р ап ір о к . АД.
11. 250.
Прйпір, пору и ра, м. Зпамя. К. Дз.
106. Па могилі прапір устромили, славу ко
зацьку учинили. Дума. Ум. Прапірок, пра

порець.
Прйпірка, ки, ж. Роговой отростокъ
сзади надъ копытомъ двухкоіштпыхъ.
Черк. у.
Прйпірок, рка, м. Зпачекъ; флагь
Червонії праггірки у руки давав. Мет. 414.
Високую могилу висипали і прапірок у го
ловах устромили. ЛД. І. 255.
Прйпор, ра и ру, лг. 1)—Прапір. У голо
воньках червоний прапор постановили. Лукаш. 44. 2) Бѣлый платокъ, прибиваемый
на могилыюмъ крестѣ. Мил. 169. 3)=П апороть. Чуб. У. 1073.
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Прапорець—Працюватн.

Прапорбць, рця, ж .= П рапірск. Пра праа/ючи залізком мушлинову сукню. Ле
порці— зроблені з довгеньких паличок коро виц. I. 179.
Прасунок, нку, м. 1) Скорбь, огорговки з ріжнобарвною паперу. МУЕ. III. 86.
ченіе, безпокойство. Ой не услишай, Гос
Прйпорщичка, ки, а/е.=Прапірка.
поди,
клятьби моєї, що я своїх синів клялаП раправнук, ка, м, Праправнукъ. К.
проклинала: у своїй голові великий прасунок
Доев. 42.
Праправнучка, ки, ж. Праправнучка. мала. ЗОЮР. І. 24. 2) Хай йому прасунок!
Чортъ съ нимъ. Ном. № 5123. Нехай йому
Г. Барв. 419.
лихий
прасунок, як голодом нам помірать.
Прапр&дід, да, м. Прапрадѣдъ. Желех.
Котл. Ен. III. 24.
Прапрйщур, ра, м. ІІрапращуръ. I пра
Пр&тв&, ви, ж. То-же, что и прало,
правнуки згадають прапращурів діло. К. мѣсто, на рѣкѣ, гдѣ моютъ бЪлье. Черк,
Доев. 42.
у. Зимою пратву рубають, т. е. вырубыДрапр&щурський, а, ѳ. Относяіційся ваютъ прорубь. Ваші ніколи не йдуть
къ прапращуру. О, любї пращурі, що дав пратву розрубувати, ви так і понадились
нину зазнали прапращурську. К. Дз. 156. на готовеньке ходити. Пирят. у.
Пр&рід, роду, м. Первый родъ, изъ
Пр&ти, пѳр^, рбш, гл. 1) Стирать,
котораго вышли другіе роды. І роду й пра мыть. Буду хуста прати. Чуб. V. 82.
роду закажу, щоб не ходили заміж. Г. 2) Бить, колотить, дубасить. Та й зачали
Барв. 287.
пана дяка в штирі киї прати. Чуб. V. 675
Ярарбдич, ча, м. Прародитель. З того
Др&тися, перися, рбшея, гл. Стирать
самою дерева заказав Памбіх ( — Пан-Бії) ся. Загадка: Що на огні переться, а на
їсти япка нашим прародичам. Гн. І. 19.
воді сушитмя? (Віск). Ном. № 141, стр.
Прарбдичка, ки, ж. Прародительница. 295.
Желех.
Драттй, тй, с.—П рання. Сим. 132
Прас, су, м. 1) Утюгъ. 2) Прессъ. Праття в жне багато, коли я йою й по
Оце в мене сир під просом. Кіев. у. перу? Константиногр. у.
3) Трепка. Смертельною задавши прасу,
Працівник, ка, м. Буравчикъ для
як пса покинув на піску. Котл. Ен. VI. просверливанія того отверстія въ кури
33. 4) Раст. АИіит роггит. Херсон. Ум. тельной трубкѣ, въ которое вкладывается
Прасок.
чубукъ. Вас. 149.
Пр&ск! меж. для выраженія звука
Прах, ху, м. Прахъ. Ном. Ле 10814,
выстрѣла. Гп. І. 211.
Обох земля присипле своїм прахом. К. Іов
47. Ясен міч твоєї головоньки неЛмеТ на
Пр&ска, ки, ж. Утюгъ.
Пр&сло, ла, с. Часть досчатаго забора прах роспаде. АД. I. 129.
Др&хтика, ки, ж. Приключеніе, исто
отъ столба до столба. Кіев. и Подольск, гг.
Пр&сок, ску, м. Ум. отъ прас. Упо рія. Як зо мною була прахтика, то варто
требляется и самостоятельно въ знач. I навіть списати цеє. Драг. 63.
Прйцѳнька, ки, ж. Ум. отъ праця.
и 3. Знала б прасок добрий. Ном. № 3624.
П рацівник, к&, м. Труженикъ, работ^
Пр&сол, ла, м. Мелкій торговецъ никъ. Желех. Ум. Працівничбк, працівнипреимущ. вяленой рыбой и солью.
ченько. М ої працівниченьки милі! ЕЗ. V.
Прасолув&ти, л^ю, еш, гл. Заниматься
107.
прасольствомъ.
Працьовйтий, а, ѳ. Трудолюбивый.
Пр&сольство, ва, с. Мелочной торгъ Вона така працьовита, а він таке ледащо.
вяленою рыбою и солью, прасольство.
Грин. II. 145. Розумна пані і моторна...
Пр&сольський, а, ѳ. Относящійся къ трудяща, дуже працьовита. Котл. Ен. 1 .15.
прасолу.
Працьовитість, тости, ж. Трудолюбіе,
Прасув&ння, ня, с. Глаженье, утюПрацюв&льник, ка, л<.=П рацівняк.
женье. I I іч просиділи панянки над прасу Константиногр. у.
ванням. Св. Л. 201.
Працюв&ння, ня, с.Трудъ. К. ЦН. 175.
Прасув&ти, с^ю, еш, гл. 1) Жать, вы
Працювати, цюю, еш, гл. Трудиться.
жимать, давить. Сир прасувати. 2) Гла Я молодий і здоровий, працювати буду,
дить, утюжить. Буду білі хусти прати...— будеш мати, гцо захочеш. Чуб. V. 141.
Где будеш сушила?..— Где будеш прасувала? Чумак робить і працює, і піт очі заливає.
Чуб. V. 1199. Насилу володала руками, Мет. 464.

Працюватися— Предок.
Працюв&тися, цююся, ешся, гл. Трудаться, стараться, употреблять усилія.
Треба було вдвох зважувати вуліки на віз,
4о вони не повироблювані, а я сам працю■вався. Зміев. у.
Пр&ця, ЦІ, он!. Трудъ, работа. Шевч.
133. Котл. Ей. У І. 87. Кричить пробі її
мати, щоб дівчину рятувати, каже, що
за працю тую я дівчину подарую. Чуб.
V. 1 117. Ум. Праценьна. ЕЗ. У. 109.
Прач, чй, ле.=П раннк Козел, у., НВо
лын. у. Отто тобі, мати, і прач на за
гаті: як будеш, прачем прати, будеш мене
споминати. Мет. 227. ,Ум. Прачик.
Пр&чѳчка, ки, ж. Ум. отъ прачка.
Пр&чик, ка, ле. 1) Ум. отъ прач.
2) Голопастакъ. ІІВольїо. у.
Лрйчити, чу, чиш, гл. Бать валькомъ
бѣлье, полотно. Я думав, що прачки пра
чу ть, а то по Марусі малі діти плачуть.
Грин. III. 241.
Прйчка, ки, ж. Прачка. Чуб. У. 1133.
1 швачка, і прачка, і пряха. Мил. 27.
Літом і качка прачка. Ном. № 552. Ум.
Лрачечка. Мил. 217.
П рачкбрня, ні і ою» Прачешнал. Басильк. у. (Рк. Левиц.). Кіев.
П рачк^н, нй, ле. Помоідникъ прачки,
занимающійсл катаньемъ и глажепьемъ
білья. Кіев. (Рк. Левиц.).
Прачувйти, чую, еш, іл.= П рачи ти .
) Вас. 109
Прашовйння, ня, с. Полотье, моты
жены*.
П рйш порт, та. ле. Испорч. вм. пашпорт. Иаснортъ. Персстріва його на дорозі
становий... „Праиторт є?а—Н і, нема. —
„Як же ти без прашпорта ходиш? Ти
блудяга якийсьи. Рудч. Ск. II. 101. Узяв
вовчий прашпорт. Его выгпали. Ном. Л» 10402.
Прашув&ти, ш^ю, еш, гл. Полоть, мо
тыжить. Я оце дуже втомилась, бо в таку
спеку дуже погано прашувати: земля роз
сипаєшся. Кіев. у. Прашують кукурузу.
Бессар
Пращ икувйти, к^ю , еш, м .= П ащ екувати . Лебед. у.
Прбщур, ра, ле. Пращуръ, отецъ пра
д ід а. МУЕ. НІ. 171.
Пр&щурка, ки , ою« Пращурка. МУЕ.
III. 171. Увесь рід її, всі баби й прабаби
з пращурами і пращурками. Г. Барв. 306.
Пре... въ сочетаніи съ прилагатель
ными и нарѣчіями усиливаетъ качество.
( пребагатий, предобрий, пребезмірний, пре
бідний, пребісовий; прегарно,превесело). Слова,
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которыя въ большей или меньшей мѣрѣ
составляютъ исключеніе изъ этого правила
(напр., гдѣ слово съ пре, рядомъ съ усиленіемъ степени качества, получило и осо
бый оттѣнокъ значепія), перечислены ниже.
Иногда пре, какъ приставка при глаголѣ
или существительпомъ есть сокращенное

пере: пребродйти = перебродити, пребувати = перебувати; всѣ такія слова см. па
пере.
Прѳвелббний, а, ѳ. Высокопочтенный,
высокодостойный, — главнымъ образомъ
титулъ духовнаго лица. У Шевченка о козацкой радѣ: Превелебную громаду докупи
скликали. Шевч. 233.
Прѳвсйкий, а, ѳ. Всяческій; всевоз
можный. Там він бачив— крий Боже—яку
тъму-темряву всякої-превсякої птиці. Стор.
МПр. 167.
Прбдвік, ку, ле.^Пѳредвік. З предвіку. Съ незапамятныхъ временъ. Ой давно,
давно, та із предвіку. Гол. ІУ. 27.
Предвічний, а, ѳ = П ередвіч н ій . Шевч.
665. У тебе, предвічний царю, ми шукаєм
оборони. К. Псал. 170.
П редківський, а, е. Доставшійся Оть
лредковъ. К. Доев. 88. £рсмія на диво об
новив предківський замокк Стор. МПр. 65.
Предківщ ина, ни, ж. Старина; унаслѣдоваиное отъ предковъ. Моя се предків
щина по варягах. К. ПС. 134.
Прудкі в’я, в’я, ле. мн. Предки. Ном.
№ 865. Не ми, Діво Маріє, мучили Хрус
та, мучили Христа наші предков'я. Чг. 57.
См. Предок.
Прѳдковбцький, а, ѳ. Предковскій. Ра
дом. у.
Прбдковий, а, ѳ. Предковскій. Це
земля предкова. Черк. у.
Прѳдковікбвий, а, ѳ= П рѳдковіч н и й
О, слово рідне! Ти стоїш на чаті предко
ві нових пам'яток святині. К. XII. 97.
Предковіцький, а, ѳ= П рѳдковічн и й .
Се земля наша предковіцька. НВолын. у.
П редковічний, а, ѳ Древній. К. Ч*188. Гори предковічні. Шевч. Зассяєш знову
духом предковічним. К. XII. 54.
Предміщ&нин, на, ле. Житель предмѣстья. АД. І. 15. Вийшли до його усі
міщане, усі міщане, всі предміщане. Нп.
П рѳдозвілля, л я , с. Приволье, рцздолье, удобное мѣстоположеніе. У вас туги
гарне предозвілля і вода близька, над річ
кою городи... Волч. у.
Прбдок, дка, м. Предокъ. З предків
хазяїн. Мнж. 67. В и, жидовс, Христа за
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Предокучитй— Престіл.

м учили— Не ми, Маріє, то наші предки.
Чуб. III. 353. См. Предків’я.
Л рѳдокучити, чу, чиш, гл. Надоѣсть.
Уже ж мені та й предокучило під віконстоячи, твою волю волячи, тебе <?оШідаючи. Чуб. У. 83.
Представитися. См. П редставлятися.
П редставлйтися, лйю ся, ешся, сов.
в. представитися, ВЛЮСЯ, ВИШСЯ, ІЛ.
Приваживаться, привидѣться. То предста
вишься Алкан - пашать трапезондському
княжаті, молодому паняті, сон дивен,
борзо дивен на прочуд. Лукаш. 16.
I. Прбдся, кар.= П рѳдці.
I I . Лрбдся, ет^жл. Предъ симъ бывшая.
Встрѣчено только въ ж. р. К. ЧР. 426.
Предел Русь. К. ЧР. 70. Вбачати в нас
щиру предсюшРусь. К. Гр. К. 4.
П рѳдузвілля, л я, с.= П редозвілля.
О. 1862. IX. 69.
Прбдці, прбдця, нар. Одиако, тѣмъ
ее менѣе. Бо не всі Ся пани родять, предці до щастя приходять. Гол. I. 304.
Прбжній, я, е. Прежній. Як би була
прежняя розмова. Чуб. У. 531.
Лрѳз, нар. == Через. Прсз Христові
стрштгі не маєш щастя у пеклі. Чуб.
III. 17.
Прёзвірх, нар. Черезъ край. У його
вже й презвірх с, а все загрібає. О. 1862.
У. 84.
Презирство, ва, с. Презрѣніе. Вуде
на неї дивитись з презирством і обходи
тись з неповагою. Котл. ЇІП. 373.
Презмаг&ти, гйю, еш, гл. Одолѣвать,
побѣждать. За кису світ увесь не мирить;
що й у панів, да й то вона все презмагає.
Г. Барв. 448.
Прейма, нар. По крайией мѣрѣ. Хоч
з торбами підемо, та прейма матимем,
де зіму зімувати. Св. Л. 69. Вишукують
собі таких малюків ручих, щоб украв і
втік, а прейма викрутивсь. Св. Л. 136.
Прекл&дати, дбю, еш, іл.—над що.
Предпочитать чему. К. ПС. 94. О, боже
вільна! де твій розум дівся, щоб зрадника
над мене прекладати. К. ЦН. 203. Науку
і талант над значність прекладали. К.
Дз. 13.
Прѳкр&сен, сна, не, прекрасний, а, е.
Прекрасный, чрезвычайно красивый. Мо
лоденький козаченьку, словами прекрасен.
Чуб. У. 185. Ти, дівчино, ти прекрасна,
як на небі зоря ясна. Грин. III. 241. Ой
світе мій ясний, ой світе прекрасний.
Мет. 80.

Прѳкр&сно, нар. Чрезвычайно красиво.
Прекрасно вберися. Грин. III. 343.
Прем,
Притьмом. В мене шия
чиста... що-дня мию, хиба вже прем часу
не маю. Св. Л. 171.
Премилбнний, а, ѳ. Очень милый.
Що то за премиленний чоловік у т ії
жінки. Черк. у.
Прбміч, мочі, ж. Сила, наибольшая
сила. З усієї премочг смикнув. Константииогр. у.
Премудрий, а, е. 1) Премудрый. І
премудрих немудрі одурять. Шевч. 213.
2) Очень искусный. Бери мене, дядьку,
премудрую швачку. Нп.
Премудрість, рости, ж. Премудрость.
Чи ти стягнув до себе всю премудрість?
К. Іов. 32.
ПремУдро, нар. Премудро, очень мудро.
Зробив еси премудро. К. ІІсал. 15.
Прѳномѳр&нт, та, м. ІІодписчикъ. Чи
багато в тебе преномерантів на „Записки
о Южн. Русии? Шевч. (О. 1862. У. 10).
Преогорч&ти, ч&ю, еш, сов. в. преогорчйти, чу, чиш, гл. Сильно огорчать,
огорчить. Лучче йому з нудьги загинути.
ніж пан-отия навік преогорчити. К. ЧР.
234.
Прбпір, ру, \м .= Л р и п ір . Мнж. 181.
Проподббитися, блюся, бишея, и
Сдѣлаться преподобпымъ, святымъ; сде
латься угоднымъ Богу. — В потайники
пустіть огонь!..— „Постривайте, не вби
вайте: там моя Оксана. Годиночку, бать
ки могі Я ї ї достану!и— Л°бре, доб}ю!.. За
лі зняче, гукни, щоб палили Прсппдобиться
з ляхами!.. Шевч. 189. Царь Давид... колггсь прсподобився Богові. Драг. 98.
Преподобний, а, е. 1) Преподобный,
праведный, святой. Не зовіте преподобним
лютого Нсрона. Шевч. 2) Красивый, пре
красный. Преподобна дівчина. Чуб. У. 19.
Преподббник, ка, м. Преподобный,
угодннкъ, прапедникъ. К. Бай. 45.
Преподобниця, ці, ж. 1) Преподоб
ная, праведная, святая. Левиц. I. 287.
2) Красавица. Як була я молодою препо
добницею, повісила хвартушину над вікон
ницею. Ном. № 12546.
Прѳспбдниця, ці, ж. Преисподняя.
Та й укинув його в темницю, та й гли
бокую пресподницю. Чуб. У. 1021.
Престіл, тблу, м. 1) ІІрестолъ, тронъ.
Шух. І. 39. Біда на престолі, коли нема
нічого в стодолі. Ном. № 214. Поскидав
потужних з престолів. Єв. Л. І. 52. 2) Пре-

Орестільниця—Првбичовувати.
«толъ въ церкви, въ олтарѣ. Привів її під
церковку: „тепер ти м о я В о н а йому від
повіла: „неправда твоя*. Привіз ї ї до пре
столу: „тепер ти моя*. Вона йому відка
зала: щнсправда твоя*. Чуб. У. 204.
Д рестільниця, ці, ж. Верхняя доска
стола? Вшшов Івасенко до новой світлиці,
лежить миленька на престілънищ. Гол. І.
181.
Дрѳтак, ка, м. Рѣшето. Вх. Лем. 456.
Претінка, ки, о/с.=П рутинка ? За
шуміла шабелечка, як з ліса претінка.
Гол. І. 20.
Префбкт, та, л«. ТТомоіцникъ ректора
Кіево-братской коллегіи (академій), несшій
обязанности административный и въ тоже
время бывшій и профеесоромъ. Кассіян Сахович, префект Братської школи. К ИС. 5.
Прбцінь, нар. Между тѣмъ, однако.
Прѳч, мар,=П річ. Пішов мій миленьхий преч на полювання. Гол. І 338.
Дрѳчйста, тої, ж. Пречистая. Эпитетъ
Богоматери. Благослови, Боже, Пречиста
Госпоже. Мил. Св. 3. Безъ сущѳствительиаго употребляется въ значеній: Богома
терь, также образъ Богоматери и ниже
поименованные праздники въ честь ея. Ой
там ішла Пречистая, Пречистая Мати
Божа. Чуб. III. 367. На Йордані тиха
вода стояла, там Пречиста свою сина ку
пала. Чуб. III. 449. Перша Пречиста. Успе^ я іе Преев. Богородицы (15 августа). ХС.
I. 78. Друга Пречиста. Рождество Преев.
Богородицы (8 сентября). ХС. I. 78.
Дрѳч^до, да, с. Большое чудо; боль
шое диво. З усього села збігалися діти ди
витись па те пречудо. Мир. ХРВ. 355.
Дрк, предл.. 1) При, возлѣ. Сидять...
гуси. при березі. Св. Л. 226. Три явори по
садила сестра при долині. Шевч. 393. Була
в мене небога, при мені вона і зросла. МВ.
II. 19. У нас при душі копійки нема. Г.
Барв. 283. 2 ) Во время. При згоді були
люде. Каменец, у. 3) Бути, жити при... Быть,
жить въ... Як живе чоловік при вбозтві,
то й хороший зробиться поганий, а як
при волі, то й ледащо покажеться гарне.
Грин. І, 113. Був чоловік середніх літ,
при здщювлю. Г. Барв. 304. При рбзуиі
бути. Быть въ своемъ умѣ, въ сознаніи.
Біснуватий сидить при розумі. Єв. Мр.
IV. 15.
Прибйвити, ся, См. П рибавляти, ся.
Прйбавка, ки, ж. Прибавка. Як дава
тимемо прибавки, то не матимемо ні
втовпа, ні бариша. Лебед. у.
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Прнбавлйти, лйю, еш, сов. в. при
бавити, б&влю, виш, гл. Прибавлять, при
бавить. Рудч. Ск. І. 114.
Дрибавлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
прибйвитися, люся, вишся, гл. 1) При
бавляться, прибавиться. Ном. № 513. 2) Замѣшкаться. Прибавиться було Семен на
вечерницях, вони (батько) до його цілий
день і слова говорити не будуть. Федьк.
Прибагйтн, гйю, еш, сов. в. п р и біг
ти и прибагн^ти, ну, нѳш, гл. Имѣть,
возымѣть странное желаніе. Желех.
Прибйгом, нар. По прихоти, случайно.
Желех.
Прибйжний, а, ѳ. Изъ прихоти же
лаемый. Вх. Зн. 55.
Прибйчити, чу, чиш, гл. Подсмотрѣть.
Чоловік у вікно прибачив, гцо він робив у
хаті у та ото як під зорив, та й став усім
росказувать. Новомоск. у.
Прибгйти, бгйю, еш, гл. 1) Пригнуть.
2 ) Прибрать къ рукамъ? Захватить? Забе
руть усе до нитки, а деколи, як не схо
вається гарна дівчина або молодиця, то й
їх прибгають. Стор. МПр. 68 . 3) Приба
вить. Та й „ Матроза* прибгав би до „Кня
гині“. Шевч. (О. 1862. III. 7).
Приббґа, ґи , об. Везпріютный человѣкъ. Ходе, як прибеїа. Лебед. у.
Дрибивйти, вйю, еш, сов. в. прибйти,
б’ю, б'бш, гл, 1) Прибивать, прибить.
Дошку прибий гвіздками. 2 ) Прибивать,
прибить чѣмъ-либо, упавшимъ сверху и
придавившимъ внизъ. Бодай тебе, леги ми
ленький, ворота прибили, а щоб тебе опріч
жне инші не любили. Мет. 63. 3) Приби
вать, прибить, приносить,' принести (во
дою). Хвиля прибила човен до берега.
4) Только с о в . в.? Подогнать, понудить
1 робити не прибити, а жать не нагнешь
ся. Грин. III. 67.
Прибивйтися, вію ся, ешся, СОВ. Б.
прибйтией, б’юся, б’ёшея, гл. Приходить,
прійти, пріѣхать, зайти, заѣхать, попасть
куда. Мнж. 39. Шукаючи, заблудила. Ой
прибилась до риночку. Чуб. У. 909* Блу
каючи по Україні, прибивсь якось я в Чи
гирин. Шевч. 337.
Дрибивйч, ча, м. Инструмента, которымъ выбиваютъ бобрики (см.). Шух. 1.
278.
Дрибирйтн, ся, рйю, ся, еш, ся, гл.—
Дрибірати, ся.
Прибйток, т к у , лг.=Дрибуток. Щмвив душею для прибитку. Котл. Ен»
Прибичбвувати, вую, еш, сов. в, при-
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бичувйти, ч^ю, еш, гл. 1) Припрягать,
припречь, пристегивать, пристегнуть (жи
вотное въ помощь другимъ везущимъ).
2) Прибавлять, прибавить, присчитывать,
присчитать. Люде що почують, то прибичують. Ком. Пр. Л» 114. Ти нащо прибичовуеш, чого й не було? НВолын. у. Я ви
нт два рублі, а він прибичовуе ще їден.
НВолын. у.
Прибіг&ти, гйю, еш, сов. в. прибігти,
біж ^, жйш, гл. Прибѣгать, прибѣжать.
За Зінькою слідком прибігли ЄЇ мати, чо
ловік і ще кілька бабусь. Стор. Прибігає
вовчик до ополонки. Рудч. Ск. II 8 .
Прибігнути, ну, неш, гл.="Прибігти.
Вх. Уг. 263.
Прйбідок, дку, м. Прибавка къ бѣдѣ,
добавочная бѣда. До біди найдеся все й
прйбідок. Фр Пр. 44.
Прибізк&нин, на, м. Богомолець. Сто
двадцять літ живе чернець мовчущий...
На поучения прибіжанам темним знай
мимрить.^ К. МБ. II. 132.
Прибій, бою, м. 1 ) Планка, бревнышко,
прибиваемое вдоль стѣны украинской хаты
на аршинъ' отъ низу,— на него опираются
Концы досокъ, изъ которыхъ соспавленъ
під (на которомъ спятъ). Сим. 2 . 2) Оегапіиш раіибіге. Л в. 9
П рибійниця, ці, ж. Часть колбдки,
снаряда для выдѣлываыія коробок. Вас.
148.
Прйбік, бока, м. 1) Боковая при
стройка къ зданію, напр, прйбоки въ клуні—
по обѣимъ ся сторонамъ, для большей
вмѣстимости, находятся въ связи съ клу
нею, но отдѣлены отъ нея стѣнами. Волч. у.
2) Часть сѣней, прилегающая къ хатѣ,
отдѣленная отъ остальныхъ сѣней стѣнкои, — здѣсь находится устье варистой
печи и входъ въ хату. Вас. 195.
Прибілий, а, ѳ. Бѣловатый. Вх. Зн./ 55.
Прибільшити, шйю, еш и прибіль
шувати, шую, еш, сов. к. прибільшити,
шу, шиш, гл. 1) Увеличивать, увеличить.
2 ) Прибавлять, прибавить. Ловиц. Иов.
270. Сами прибільшують невірі плати.
К. Бай. 24. 3) Преувеличивать, преувели
чить. Хоцінський любив дечого багато і при
більшити, прикинути зайве. Левиц. І. 2 1 2 .
, Прибільшйтися, шйюся, ешся и при
більш уватися, шуюся, ешся, сов. в. при
більш итися, шуся, шишся, гл. 1) Увели
чиваться, увеличпться. Канев. у. ї х війс;мо тими збігами прибільшувалось і в силу
вбивалося. К. Хм. 41. 2 ) Прибавляться,

прибавиться. 3) Преувеличиваться, шреувеличитьсл.
Прибір, ббру, м. 1) Одежда, нарядъ.
Краща дівчина твоя всіх, на їй прибора.
більше всіх. Чуб. III. 150. 2 ) Одѣваніе, на
ряжай ье. Хиба мені до прибору? Аби гарно!
Ком. Ир. № 823. Косу заплетемо,—які ж
тут прибори? Та й до церкви, та й на
рушник. О. 1861. XI. Кух. 27. Вообще
ириготовленія къ чему-либо (свадьбѣ,
празднику) и необходимый для этого вещи.
Треба ж таки прибраться к весіллю; хоч
рушники і єсть готові, так іще дечого
треба.— Аби рушники були, а за прибори
на весілля не турбуйтесь: наш Возний...
на свій кошт таке бундячне весілля уджиґне.
Котл. НП. 377. 3) Узорная вышивка цвѣтеыми нитками по лацкану полушубка. Вас.
155.
Прибірйння, ня, с. 1) Уборка, при
борка. 2 ) Одѣванье, наряжаніе, а также
сами одежды, наряды. А жаль мені діву
вання, дівоцькою прибірання. Чуб. V. 42.
Ум. Прибіраннячко. Мил. 131.
Прибір&ти, р&ю, єш, сов. и. прибр&тя,
бер^, рбш, м. 1 ) Убирать, убрать, приби
рать, прибрать, привести въ порядокъ; при
нимать, принять. Прийшовши, знайде (до
мівку) виметену й прибрану. Єв. Л. XI. 25.
А в дівчини одна хата, та й та не при
брати. Ірин. III. 250. 2 ) Одѣвать, одѣть,
наряжать, нарядить. Чуб V. 733. Дівчата
гарні, усі прибрані. Кв. Прибери пень, то й
пень покращає. Г. Барв. 414. 3) Брать,
взять. Енейу матню в кулак прибравши і
ѵне до соли“ промовлявши, садив крутенько
гайдука. Котл. Ен. І. 20. Д о рук прибрати.
Прибрать къ рукамъ, захватить. 4) Под
бирать, подобрать, выбрать то, что подхо
дить въ пору, въ мѣру. Не прибере Харитина невістки до душі. Грин. Щ. 76.
Не прибере нічого він собі купить за ти?
гроші. Грин. II. 191. У тому то селі ро
дивсь наш Г. Ф. Квітка і по сьому то
селу прибрав собі надане ім'я Основ'яненко
К. Гр Кв. 6. Нічого не прибрав більш їй
одмовити.— Ничего больше не нашелся ей
отвѣтить. МБ. О. 1862. I. 73)—розуму,
ума, спосіб, способу. Находить, найти способъ, додуматься, выдумать. А отаман чу
мацький, Товстуха у собі ума прибірає, що
йому робить. ЗОЮР. І. 76. Прибрали люде
способу літати по воздусі. Дещо. Стали
ляхи способ прибірати. АД. II. 113. Син
прибраний. Пріємньій сынъ. Вовк хований,
приятель перепрошений, син прибраний,

Прнбіратися—Приваба.
а жид хрещений, то все непевні. Ном.
№ 8101. ’5) Съѣдать, съѣсть, поѣдать.
Ніною не робить, а все прибірае, що подадуть на стіл. Г. Барв. 507. Наїдків,
напипіків понастановлювала... А панночка
усе прибіра, наче той горобець, хутенько й
чистенько. МВ. (О. 1862. III. 36).
Прибірйтися, рйюся, ешся, сов. в.
дрибрйтися, берися, рбшся, гл. Одѣваться,
одѣться, наряжаться, нарядиться. В голу
бий жупан приберися. Макс. Що як прий
де суботонька, я змиюся й рос чешуся,
а в неділю приберуся. Мет. 76.
Прибірний, а, ѳ. Нарядный. На тобі
сукні дуже прибірні. Чуб. У. 1127.
Прибірнйця, ці, ж. Та, которая прибираеть. Сестриця-прибірниця мої кісточки
прибірала. Рудч. Ск. II. 86 .
Прйбіч, бочі, ж. Прибыль, доходъ.
Вона оплачує грунт і прибічі мав карбо
ванців з триста. НВолын.'у.
Прибічи, гл.— П рибігти. Вх. Уг, 263.
П рибічник, ка, м. Приближенный
чей, номощникъ. Я це прибув з наказом
від громади шукати в князя вірної поради:
його прибічники нас упевняли, щоб ми від
його тільки гасла ждали. К. ЦН. 249.
Приблагйти, гйю, еш, гл. Пріобрѣсть,
съ трудомъ нажить. Бач, яка вона—пробі,
дай їй і свитину, і кожух, і коровку,—усе,
що я своїй рідній дитині приблагала. Екатериносл. у.
П риблйжність, ности, ж. Разстояніе.
Ковот. у.
Приблуда, ди, об. Бродяга, пришелецъ;
приставшее животное. Не знаю, де вони
взялись— приблуда князь, була й княгиня.
Шевч. 325. Коня мого приблудою будуть
називати. Макс.
П риблудйти, СЯ,
ся, диш, ся,
іл. Заблудившись или блуждая прійти куда.
Чуб. У. 350. Приблудили к Дунавчку. Чуб.
Ш. 486. Дівчинонька по гриби ходила,
в зеленому лісі заблудила, приблудила к зе
леному дубу. Чуб. У. 346. Пішов же він
по пущах блудити; блудив же він сім год
і чотирі, приблудився к обідній юдині.
Мет 359.
Приблудний, а, е. Приблудившійся,
приставшій. Не сподівайся дяки від при
блудної псяки. Ном. № 4604.
Д риблукйти, кйю, еш, м .= Д р и б л у ди ти . Ходила вона, ходила та й приблу
кала до попа у слободу. Мнж. 37.
Приббркати. См. Приборкувати.
Приборкувати, кую , еш, сов. в. при
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ббркати, каю, еш, гл. 1) Подрѣзывать,
подрѣзать крылья птицѣ, окарнать крылья.
Чуб. У. 263. Приборкано усім орлятам
крила. К. ХП. 92. 2 ) Прибирать, прибрать
къ рукамъ. Думав шляхту приборкать
трошки. Вона добре свою свекруху прибор
кала, тепер а ні писне. Харьк.
Прйбочиий, а, ѳ. Боковой. НВолын. у.
Прйбочок, ч к а, м. Чуланъ, пристройка
возлѣ дома.
Прибрйти, ся. См. П рибірати, ся.
Прибрѳстй, дУ, дбш, гл. Прійти со
водѣ.
Прибрѳхйти. См. Прибріхувати.
ПрибрѳхнУти, ну, иѳш, м — ПрибреХати. Уміють добре прибрехнути. Гліб.
Прибріхувати, хую, еш, сов. в. прибрѳхйти, брешу, шѳш, и . Привирать,
приврать. Глухий не почув, так прибреше.
Ном. № 8564.
I.
Прибувйти, вйю,еш, сов. В. при
бути, б Уду, дѳш, гл. 1)Прибывать, при
быть, пріѣзжать, пріѣхать. Прибудь, ми
лий чорнобривий, з далекою краю. Ой рад
би я прибувати, та далеко дуже. Мет.
84. 2) Прибывать, прибыть, увеличивать
ся, увеличиться. Понад берегами вода при
бував. Грин. III. 252. Прибуло дня на ку
рячу п'ядь. Чуб. I. 245.
П. Прибувйти, вйю, еш, сов. в. при
бути, бую, еш, гл. Примѣрять, сримѣрить (обувь). Чи ти прибувала черевики?
не. малі? Константи ногр. у.
Прибудбвувати, вую, еш, сов. в. при
буду вйти, дую, еш, гл. Пристраивать,
пристроить. Г.. Барв. 379. НВолын. у. 3
обох боків старої будівлі прибудував ще по
крилу покоїв. Стор. МПр. 65.
Прибулий, а, ѳ. Прибывшій. Запро
шували прибулих козаків поснідать. Стор.
МПр. 126.
Прибути. См. Прибувати.
Прибутнйй, й, 6. 1) То, что прибав
ляется, увеличивается въ количествѣ. Дійво—прибутне, бо... воно прибував в госпо
дарстві, коли хто свої корови дійні мав.
Грин. II. 275. 2 ) Прибылой. Прибутна
вода. Канев. у.
П рибутній, А, й. Чужесторонній, при
бившій. Се прибутній чоловік. НВолын. у.
Прибуток, тку, ле. Прибыль. З при
бутку голова не болить. Ном. № 9834. Чи
мали який прибуток з садочку? О. 1862.
IX. 115.
Прйваб, бу, лс.=Приваб&. Желех.
Привйба, би, ж. Привлекательность,
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заманчивость; также: то, что привлекаешь.
Желех.
Лрив&бити. См. Приваблю вати.
Приваблю вання, ня, с. Привлечете.
Приваблювати, люю, еш, сов. в. прив&бити, блю, биш, гл. Привлекать, при
влечь. Ой, дівчино люба, мила, ти ж то
мене привабила. Грин. III. 161.
Прив&бний, а, е. Привлекательный.
Желех.
Приводити, джу, диш, гл. Привязать,
привѣсить. Угор. Вх. Лем. 456.
П ривёл, лу, м. Выстѵпъ скалы. Ж е
лех. Сіли собі на привалу, люльки заку
рили. Гол. I. 160.
Прйвалок, л к у , м. Неподвижная
скамья, приделываемая къ лежанкѣ. МУЕ.
I. 89. (Черниг.).
П риварйти. См. Приварювати.
Привйрювати, рюю, еш, сов. в. прива
рйти, рю, риш, гл. 1) Доваривать, доварить.
Треба приварити каті, бо мало. 2 ) О желѣзѣ: наваривать, наварить, приварить.
Приватний, а, Ѳ. Частпый. Заприсягну не
втручатись у жадні козацькі справи і стану
жити... приватною особою. Кост. Ч. 101.
Привѳдённик, ка, м. Сынъ жены, рож
денный ею отъ перваго мужа и приведен
ный въ семью второго. Ум. Приведённичок.
П ривѳдённиця, ці, ж. Дочь жены, рож
денная ею отъ нерваго мужа и приведенная
въ семью второго. Ум. Приведённичка.
П риведённичок, ч ка, м. Ум. отъ
привѳдѳнник.
Привѳдёння, н я, с.= Л ри вѳд ен ц ія.
З однією жінкою було ось яке приведення.
ЗОЮР. II 34.
Привѳдёнція, ції," ж. ІІриключеніе.
Сим, 151.
Привезтй, ся. См. Привозити, ся.
Привѳрвтйся, з^ся, зёшся, гл. При
мерещиться, пригрезиться. Шевч. 363.
Чого у сні не приверзеться.
П ривернути, ся. См. Привертати, ся.
Привертйти, тйю, еш, сов. в. привер
нути, ну, неш, гл. 1) Поворачивать, по
воротить къ чему (при ѣздѣ). Нехай вони
човни до берега привертають. АД. І, 248.
Коло мою дворика козаченько кониченьком
грав, да все до моїх ворітечок коня при
вертав. Чуб. V. 150. 2) Располагать, рас
положить, склонять, склонить къ чему.
3) Наваливать, навалить чѣмъ-либо тяжелымъ сверху. Ъ вишневім садочку схоро
нила, сирою землею пригорнула, біленьким
камінцем привернула. Чуб. У. 781. Десь

мою милого сира земля привернула. Руло
Чп. 137. 4) Возвращать, возвратить. На'т
зад до життя привернув. Гн. I.
5) Запошивать, запошить. Шух. I. 15 3 *
П ривертатися, тёюся, ешся, сов. в
привернутися, нуся, нѳшся, и . 1) п 0*
ворачиваться, поворотиться къ чему, скло
няться, склониться въ чему. Береза росте
розростається, лист до листонька привер
тається. Гол. I. 187. 2 ) Возвращаться
возвратиться. Нехай додому не вертається.
Як же вона привернеться, то-пю ж вона:
лиха набереться. Грин. III. 304. 3) Скло
няться, склониться къ чему, кому, чувство
вать, почувствовать склонность, влеченіе
Чуб. У. 549. Не привертається і не при~
гортається моє серце до його. Грин. III. 329.
Привёртиця, ці, ж. Раст. Сопѵоіѵиіиз,
вьюнокъ. Мнж. 190.
Привёршуватися, шуюся, ешся, и .
Нарастать, увеличиваться. Що - року по
рублеві привершується. НВолын. у.
Привести, веду, дёш, гл. 1 ) См. При
водити. 2) Родить. Жінка привела дитя.
КС. 1893. У И. 74. До панича, бачиш, хо
дила, поки дитину привела. Шевч. Кобила
привела коника. Грин. I. 149.
Привѳчѳрітися, ріеться, гл.безл. Смерк
нуться. Вх. Уг. 203.
Прйвйддя, дя, с. Видѣпіе. Сни г при
виддя ночніг. К. Іов. 72. Колись рабу Твоєму,
Боже, ти в привидді глаголав. К. Исал. 206.
П ри вй дж увати ся, д ж ую ся, ешся,
сов. в. привйдітися, дж уся, дишся, гл.
Грезиться, пригрезиться, показываться, по
казаться. Чуб. І. 90. Ой то тобі присни
лося, ой то тобі привиділося. Чуб. У. 1093.
Той шлях мені привижувався: бачив кілька
слобід і Лубні.— пЗвідці?*— спитав Кобза,
дивуючись: „яка ж мара показувала тобі
ті слободи і Лубні? Стор. МПр. 24.
П рйвидки, ків, ле. мн. Видѣнія. А ти
мене що-раз лякаєш снами, у привидки
трівожиш мою душу. К. Іов. 16.
Привик&ти, кйю, еш, сов. в. привик(ну)ти, ну, неш, іл. Привыкать, привык
нуть. Голуб, мати, голуб, мати, к вікну
прилітає. „Давай, доню, принадоньку, не
хай привикаєи. Мет. 23.
Привик&тися, к&юся, ешся, СОВ. в .
привйкнутися, нуся, НѲШСЯ, ІЛ.=ПрНвикати, привикнути. З ким любилась,—
розлучилась, мушу забуваться; з ким не
зналась,— повінчалась, мушу присипаться.
Чуб. У. 186.
Д ривйклий, а, ѳ. Привыкшій.
г

*

" Привикнути—Привозитися.
Дривйкнути, ся См. П ривикати, ся.
. Дривйкти. См. Привикати.
Привилбй. лбю, ле. Привилегія. Дав
шч привилей осягти під город поля, гаг і
сінож аті , які сами улюбимо. К. ЧР. 225.
Чадо попсованого привилеями панства. К.
XII. 23.
Лривйнен, вйнна, н е . Прикосповененъ, иричастеиъ. Рукою чоловікові біду
зробиш, а язиком ще й гіршу, а очі ні
чому не привгінні. Кв. І. 25. Я не привинен до тою. НВолын. у.
Дривйтняця, ці, ж. Родъ растенія.
ХС. III. 51- .
Привичйти, чйю, еш, сов. в. привйчити, чу, чиш, іл. Пріучать, иріучить.
То він так привичив. Черк. у.
Привйчѳнька, ки, ж. Ум. отъ привичка.

Привйчити. См. Привичати.
ки, ж. Привычка. Ум.
Привйченька. Мет. 316.
Прйвід, воду, м. 1) Руководство, пред
водительство. • А дурень за моїм приводом
працює. Г. Барв. 307. Рад би я встати
та й привід дати своєму дитяточку. О.
1862. IV. 40. (Нп ). Всюди привід дає, а
татусь тільки за нею, хоть і не дуже
то покійник любив за чужим приводом хо
дить. Сим. 202. Моторний, сміливий, він
скрізь давав усьому привід. Мир. ХРВ 146.
2) Причина, основаніе. З якого приводу?
По какой причипѣ?
Привідець, дц я и привідця, ці, м.
Руководитель; предводитель. Черк. у. Геть
у полі у широкім татари ночують... ї х
приводець по табору, мов пан який, ходить.
АД. І. 166. Макогоненко до вссѵбіди при
відця. Котл. НП. 378. Привідця був во
всіх содомах. Котл. Ен. VI. 25.
Привідниця, ці, ж. Предводитель
ница; руководительница. Левиц. І. 280.
^Привіжка, ки, ж. Возжа для пристяж
ной. Міусск. окр.
Привій, вою, ле. Веревка или ремеШекъ, которымъ прикрѣилено къ верхней
части ярма кольцо (каблучка), соединяю
щее ярмо съ дышломъ. Чуб. VII. 405.
Рудч. Чп. 250.
ДрЯвілля, л я, с. 1) Приволье, раз**
Долье. На вовків там привілля, - все пущі,
® людей нема. Лебед. у. 2) Достатокъ.
Нема привілля ніякого у його, як же за
Юю йти. НВолын. у. 3) Бути за привіл
лям. Быть въ уютномъ удобномъ мѣстѣ. Був
За пРивіллям у вас і я, і коні. НВолын. у.
Привйчка,
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П ривільний, а, ѳ. Привольный.
Привіт, ту, м. Привѣтъ, привѣтствіе.
Харьк. г. Мет. 242.
П ривітання, ня, с. Привѣтствіе. Щире
привітання. Стор. МІІр. 94. Забувши її
своє панство, зустрів батька Пугача з такгім привітанням, мов той у найдорожчих
кармазинах. К. ЧР. 223.
Привіт&ти, тйю, еш, гл. Принять, привѣтствовать. От воно і вклонилось, і при
вітало мене чепурненько. МВ. І. 18. Тую
галеру із грізної гармати привітайте, гос
тинця їй дайте. Лукаш.
П ривітатися, тйюся, ешся, гл. Поздо
роваться. З ліз з коника, привітався: „День
добрий, серденько/ “ Чуб. V. 384. Іди, доню,
найди її, найди, привітайся. Шевч. 72.
П ривітиця, ці, ж. Раст. Сибсиїа т о по§іпа \ѴаЫ. ЗЮЗО. І. 120.
Прнвітнйй, 6, 6. ІІривѣтливый. До
всякою привітна й ласкава. МВ. І. 35. Ум.

Привітненький.
П ривітниця, ці, ж. Привѣтлнвая жен
щина. І нашим коморам клюшниця, і на
шому роду привітниця. Чуб. V. 727.
Привітно, нар. Привітливо. Стор.
МПр. 52. Въ знач.: уютно. Там (у кім
наті) було тепло, гарно, спокійно, привітно
зімньої темної ночі. Левиц. Нов. 190. Ум.

Привітненько.
П ривіятися, віюся, єшся, гл. При
быть, притащиться, явиться (неуважитель
но къ прибывшему). Забув же він сови по
звать; а совонька не гнівалась, сама вона
привіялась. Грин. III. 002.
П ривластйти. См. Привлащати.
Привлащ&ти, щбю, єш, сов. в. при
властйти, щ^, стиш, гл. Присваивать,
присвоить. Гетьман маетностей і добр
військових не має самовласно собі привла
щати.
Приводити, дису, диш, сов. в. при
вести, вѳд^, дбш, гл. Приводить, привести.
Приводить він до тою дерева вовків. Рѵдч.
Ск. І. 7.
Прйводні, днів, м. мн. Въ водяпой
мельиицѣ, въ пути, по которому вода
идетъ къ наружному колесу,—мѣсто меж
ду заставкою и лбддями, т. е. отъ заставки
до того пункта, гдѣ вода прикасается къ
колесу. Черниг. у.
Прнвбзяти, жу, зиш, сов. в. привез
тй, з^, збш, гл. Провозить, привезти. Чим
я тоді дровець привезу? Рудч. Ск. II. 7.
Привозитися, ж уся, зишея, сов. в,
привезтйся, з^ся, вбшея, гл. Ііріѣзжать,
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Приволікати— Пригачувати.

йріѣхать. Сама привезеся своїм повозом.
Вх. Лем. 456.
Приволікати, кйю, еш, сов. в. приволоктй, лоч^, чбш, гл. Притаскивать, при
тащить, зацѣпивъ веревкой и т. п. Приволік
копицю сіна. Приволокли його. Мнж. 57.
Лриволбка, ви, ж. Рыболовная сѣть.
Приволоктй. Си. П риволікати.
Приворожити. См. Приворожувати.
При ворбжу вати, жую, еш, сов. в.
приворожити, ж ^, жиш, гл. Приколдо
вывать, приколдовать. О. 1862. X. 11.
Лриворбт, ту, м. Раст. Ѵегопіса СЬатаейгуз Ь. Мил. М. 26.
Приворотень, тня, и*. Раст.: а) РугеіЬги т согутЬозиш ЗЮЗО. I. 133; С) КеоШа агіз Ь. ЗЮЗО. I. 129; в) Тапасеіит
ѵиі^аге Ь. Вх. Зн. 55.
Приворбтви, ток, ж. лш .=Лриворот.
ЗЮЗО. 1. 141.
Приворотній, й, 6. Приколдовывающій,
привлекающей. Приворотне зілля. Ном.
Л* 246.
Привселюдно, нар. Открыто; публично.
Бачилась з своїм козаченьком привселюдно
на Твулиніи. Морд. Пл. 92.
Привушний, а, е. Привушні серги. Серьги
маленькія, находящаяся при самомъ ухѣ.
Куплю собі сережки привушні. Пирят. у.
Привчйти, чйю, еш, сов. в. привчйти,
вч^, вчиш, гл. ІІріучать, пріучить.
Привчйтися, чйюся, ешся, сов. в.
привчйтися, ч^ся, чйшся, гл. Пріучаться,
пріучиться. Привчиться до панських звичаїв.
Левиц. І. 319.
П рив’явйти, вйю, еш, сов. в. прив’йиути, ну, неш, гл. Привядать, привянуть.
Уже наші василечки од сонця пов'яли. Не
хай в'януть, прив'явають. Мет. 316.
П рив’язйтися. См. П рив’язуватися.
П рй в’язка, ки, оіс. Снурокъ, веревочка
или что-либо подобное, употребляемое для
привязыванія, наир, красная гарусная
нитка, которой гуцулки спязываютъ концы
.своихъ косъ., (Шух. I. 135), веревочка,
которой постіл привязывается къ ногѣ.
Прив'язку біля постола обірвав. Волч. у.
Шила, сукню та й укоротила, шила чере
вички та й помалила, а остаточки— на
підп'яточки, а обрізочки на прив'язочки.
Грин. III. 47.
П рив’йзування, ня, с. Привязываніе.
П рив’язувати, зую, еш, сов. в. приВ’язйти, ж^, жѳш, гл. Привязывать, при
вязать. Прив'язала коня до берестонькй.
Мет. 19.

П рив’йвуватися, зуюся, ешся, сов
при в’язйтися, ж ^ся. жешся, гл. Привя
зываться, быть привязаннымъ.
П ри в’йлий, а, ѳ. Привядшій, отчасти
увядшій. Левиц. Пов. 103.
П рив’ялйти, лю, лиш, гл. Заставить
привянуть. Переносно о человѣкѣ: прища.
бить СЛОВОМЪ, привести ВЪ у н ы н і е . Чою!
вік так і прив'ялить словом. Г. Барв. 287
П рив’йнути. См. П ри в’явати.
Лригадйти, ся. См. Пригадувати, ся.
П ригйдування, ня, с. 1) Припоминаніе. 2) Иридумываніе.
Пригйдувати, дую, еш, сов. в. пригадйти, дйю, еш, гл. 1) Припоминать, при
помнить. Чуб. У. 245. 2) Придумывать,
придумать. Не придумать, мати, да й не
пригадати, яку тобі да пташечку з гостин
цем прислати. Чуб. У. 744.
Пригйдуватися, дуюся, ешся, сов. в.
лригадйти ся, дйюся, ешся, гл. Припоми
наться, припомниться. Усе пригадалося
Олесі. МВ. І. 49.
Пригйна, ни, ое.=Д огана. Дала-’с ми,
миленька, дала-'с ми пригачу, же я є'м не
варта за файку дугану. Гол. II. 221.
Пригальмувйти, м^ю, еш, гл. Притор
мозить. Вх. Зн. 55.
' Приганйтй, нйю, еш, сов. в. пригнйти, жѳн^, нбш, іл. 1) Пригонять, пригнать.
Шостого вола зостав, а п'ять прижени.
Рудч. С к / І. 182. Пригнати човен до...
Подъѣхать лодкой къ... Пригнали вони
човни свої до берега. Єв. Л. У. 11. 2) Под
гонять, подогнать, понуждать, понудить.
Вчителі добре приганяли, а я дуже боявся
каторжної лози. Левиц. І. 152. До роботи
приганя, а про їжу не спита. Грин. III. 561.
Пригара, ри, ж. 1) Пригорѣлыя части
кушанья. 2) Сивушное масло, гарь (о водкѣ).
Одгонить пригарами горілка. НВолын. у.
Прйгарок, рку, ле.=Пригара 1. Виїли
кашу— самі пригарки в горщечку. Черпиг. у.
Пригасйти, сйю, еш, сов. в. пригйснути, сну, неш, гл. Притухать, притух
нуть, пригаснуть.

Пригасйти. См. Пригашати.
Пригйснути. См. Пригасати.
Пригашйти, шйю, еш, сов в. прига
сйти, ш ^, сиш, гл. Пригашивать, прига
сить, притушить. Пригашують трохи во
гонь. Дещо.
П ригатйти. См. П ригачувати.
Пригйток, тку , лї. Маленькая гат
у берега. Вх. Зн. 55.
Пригйчуватн, чую, бш, сов. в. ПР

ІІригаяти —Пригнічувати.
'тя гачУ, ТИШ> гА- Запруживать, заГнѣсколькоѴ) А я тую криниЧуб. V. 393

ЙригЯяти, гЯю, еш, гл. Задержать, за
явить опоздать. Пригаяв ти нас. Полт. г.
С

Д ригвоздйти,

дж^

?Л'

^ І )ИТ'

ь п о с т а в и т ь . Нема де й таї; повер
иться, куди ти ще ослона пригвоздит.

;Ы еи- 5*'

Д ригвоздитися,

дж уся,

ДИШСЯ,

ІЛ.

ппивязаться, пристать. Пригвоздилась, як
Ї Ї к 'к . Грив. І. 241
Д ригйж к у ватин, а, ѳ. ? Притжкуватиа вовк. ЗОЮР. II. 3(3.
ДригинЯти, нйю, еш, гов. в. п ри гн а
ти гн^,.гнеш , гл. Пригинать, пригиуть.
Пригін, гону, м. 1) Пригоігь. 2) Понтжденіо. А гцо біжите без пригону, без
пригону, без повода? Чуб. V. 1190. 3) У
пригоні ходити. О волахъ, шіряжешіыхъ
въ плугъ: быть во второй средней парѣ.
Волч. у . ,
Пригінний, а, ѳ. 1) Работающій по
понужденію, отбываюіцій повинность на
турой. 2) О волѣ: ходящій въ пригоні 3.
Волч. у. ,
Пригінчий, чого, м. Надсмотрщикъ
надъ рабочими.
Пригір, гору, м. Холмъ. Іде чернець
в Витород на Київ дивитись та посидіть
ча пригорі. Шевч. 370.
Пригірклий, а, ѳ. Горьковатый. Причркле масло.
Пригіркнути, ну, нѳш, и . Прогорьк'НѴТЬ.

Прйгірщ, горщі, ж. Пригоршпи. ЗОЮР.

I 255.

Пригіст, госту, м. Привѣтстніе. М узика зачинає відгравпти на пршіст Федьк.
Пригістнѳ, ного, с. Гостинецъ, подарокъ посѣтителя. Шух. I. 218.
Пригладжувати, джую, еш, гл При
глаживать, пригладить. Пригладь її чорні
брівки. Ч\б. III. 03
Прнглёдіти. См П ри глядати.
Дриглёжуватися, жуюся, ешся, гл.^=■приглядатися. Як почт прішежуватъся
0 тебе або прислухаться, поки то пізна
обо почує. Сим. 235.
П риглухнути, ну, неш, гл. Немного
°глохнуть. Желех.
Іг Приглухуватий, а, ѳ. Глѵховатый.
*ерк у.
Приглушити См. П риглуш увати.
Приглушувати, шую, еш, сов. в. приГлушйти, т у , шиш, гг. Оглушать, оглу
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шить. Од жалю і од плачу мов приглуше
ний ходив. Сим. 2*9.
Приглядйти, дйю, еш, сов. в. приглёдіти, приглйдіти, джу, диш, гл. Присмат
ривать, прпсмотрѣть. Пустіть мене, пані
...пригледіть за Одаркою. МВ. І. 77.
П риглядатися, дЯюся, ешся, сов. в.
при глян утися, нуся, нешся, гл. Присмат
риваться, присмотрЬться. Чуб. ІІІ. 19.
Ти сядеш на лаві, а я на ослоні, бгудем
приглядаться, в кою чорні брови. Чуб. У.
290 Ходить такий, що аж жовтий та
білий. Як приглянешся, то аж світиться.
Драг. 143.
Д риглЯдіти. См. П риглядати.
Д риглЯдуватися, дуюся, ешся, гд .=
П риглядатися. Кобза став приглядуватися, щоб побачить свою рідну хату. Стор.
П риглянути, ну, неш, гл .= П р и гл ядіти. Дитину приглядять, а мене хто
тепер пригляне? Кв.
П риглйнутися. См. П риглядатися.
ПригнЯда, ди, а/с = П р и н ад а . Які ж
мої чароньки, шо чорнії брівоньки, яка ж
моя пртнада—шо я дівка молода. У ман. у.
ДригнаджЯти, джЯю, еш. іл.=-Принадж увати У ман. у.
ПригнЯти См. П риганяти.
ПригнЯтися, ж енуся, нёшся, гл. Прибѣжать, примчаться. Пан, що було в його
духу, пртгнався. МВ. (О. 1862. III. 70).
Пригнавсь Данило... „Не втечеш/ “ крикнув.
МВ. І. 158.— з волЯми. Придти, пригнавъ
воловъ. Бодай воли живі були, а плуг по
ламався, щоб мій милий із волами додому
пригнався. Мет. 6.
П ригніздйтися, джуся, дйшся, гл.
Присѣсть, присосѣдиться. Коли чого проситгі має, то добрий одгадає час і к чоло
віку притіздитгхя, прищулиться, приголу
биться. Котл. Ен. У. 19.
Д рйгніт, ту, м. ІІритѣсненіе. Нас
так тяжко тіснять і пригнічують не
обачні .. М и і в тісногпг і в притіті...
К. ХГ1. 132.
ПригнітЯти, тЯю, еш, сов. в. пригнітйти, нічу, тиш, гл. 1) Придавливать,
придавить. А довбня з телі, та по голові
довюмуда, так його й пригнітила. Чуб.
II. 97. 2) Угнетать І не зважиться бага
тий браггга пригнітати. К. Исал. 23.
Пригніток, тка, м. 1) Ирессъ. 2) Угне
тенный человѣкъ.
П ригнічувати, чую, еш, іл— П ригнітати. Безбожники пригнічують нещасних.
К. Іов. 70.
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Пригнути— Пригортати.

П ри гн ати. См. П ригинати.
Приговір, вбру, м. = Приговірка.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Приговірка, ви, ж. = Приповідка.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Приговорйти. См. Приговорювати.
Приговбрювати, рюю, еш, сов. в. при
говорйти, рю, риш, гл. Приговаривать,
приговорить, примолвлять, присказывать.
Рудч. Ск. I. 16. Буйним вітрам та й при
говорила: „Повій, вітре, з далекого краюи
Мил. 119.
Пригбвтати, таю, еш, ід. Пріучить,
освоить, ознакомить. Як куплена товарина,
то тра приговтати. НВолын. у.
Пригбвтатися, таюся, ешся, гл. Осво
иться, ознакомиться.
Лригбда, ди, ж. 1) ІІриключеніе; несчастіе, несчастный случай. Не дай, Боже,
пригоди’ на тебе. Макс. Не втішайтеся,
воріженьки, моїй пригоді. Мет. 42. Стати
пригоді. Приключиться несчастію. Ой на
козаченьківу ой на запорожців та приго
донька стала: ой у середу та й у обідній
час їх Москва забрала. ЗОЮР. І. 135.
2) Надобность, польза. Годувала собі дочку
для своей пригоди, щоб принесла із криниці
холодної води. Макс. (1849) 111. 3) Стати
у пригоді. Пригодиться, помочь. Не бий
мене, чоловіче добрий, я тобі в великій при
годі стану. Рудч. Ск. І. 91. Ум. Пригбдонька. Чуб. У. 346.
Пригбддя, дя, с. Приволье. їдь на Г у 
бань, там буде тобі приюддя.
Пригодитися, джуся, дйшся, гл. Слу
читься, приключиться.
Пригодбвувати, вую, еш, сов. в. при
год увйти, дУю, еш, гл. Выкармливать, вы
кормить. Пригодовували скотинку на важку
польову роботу. Мир. Пов. І. 166. Чикнуть
ножем пальця: як біжить маска, то ще
пригодовують, а як ні, то то значить го
диться на заріз. Драг. 2.
Пригбдонька, ки, ж. Ум. отъ при
года.
Пригбжо, нар. Красиво; хорошо. Не
плач, милий, не журися,— все буде приго
же. Грин. III. 160.
Пригбжий, а, е. Пригожій, красивый,
хорошій. Ой ви, чумаченьки, ой ви, моло
денькі, ви гожі й пригожі. Рудч. Чп. 148.
Пригожа, як рожа. Мет. 208.
Прйголбвач, ча, м. 1) Изголовье; у
грудного ребенка: свернутая пеленка, подкладываемая ему подъ голову, напр, во
время купанья. 2) Въ гробу: доски въ

изголовьи и ногахъ, соединяющія боковые
длинныя доски. НВолын. у. У труні два
приюловачг. Черк. у. 3) Полѣно, которое
кладется поперегъ печи, чтобы на него
класть лоперечныя полѣнья. Угор. у м
Прйголбвачок. А біленькії пелюшечки спо
вивала, а з дев'ятого шовку сповивачик су.
кала, а з сребра - злата приголовачок при
кладала. Чуб. III. 3 2 4 .
Приголбвник, ка, м. Каждое изъ че.
тырехъ бревенъ, на которыхъ кладется
печь въ гуцульской колйбі. Шух. I. 175.
Прйголовок, вка, м. 1 )—Приголовач ѵ
2)=П риголовач 3. Радом, у. 3 ) Въ окон
ной рамѣ: верхній поперечный брусокъ
Вас. 149. Ум. Приголовочок, приголовчин
Чуб. III. 3 2 4 . Г. Барв. 4 3 6 .
Приголубити, ся. См. Приголублю
вати, ся.
Приголубливий, а, е. Нѣжный, ласкаЮЩІй. Ой вийшла мати, г з сльозами приголубливими словами, за руку взявши, каже
їй. Греб. 3 1 9 .
Приголублювати, люю, еш, сов. в
приголубити, блю, биш, гл. Ласкать
приласкать, приголубить. До кою я угригорнуся і хто приголубить, коли тепер
нема тою, який мене любить. Котл. Ш1
3 4 0 . А ще гірше, як хто кою любить
Любить, любішь та й не приюлубить.
Чуб. У. 2 9 8 .
Приголублюватися, лююся, ешся.
сов. в. приголубитися, блюся, бишся,
гл. Ласкаться, приласкаться. 1 к чо.ювіку
пригнгздиться, прищулиться, приюлубиться, цілує, гладить, лескотить. Котл. Ен.
У. 19.
Пригбнити, ню, ниш, іл.—Приганяти
Наша пані хупава, роспустила рукава, /
сама не робить, і нас не приюнить. Мег.

323.
Пригбнич, ча, л і . — Пригінчий. Рк
Левиц.
Пригорілий, а, ѳ. Пригорѣлый. Бони
пір'я пригоріле
нюхали. Ном. №
13186.
_
/
Пригоріти, рй, рйш, гл. Пригорѣть.
Пригорнути, ся. См. Пригортати , ся.
Прйгород, да, л ї . Пригородъ. Усі го
роди й пригороди пороздавав їм (панам)
король то на староства, то на волости.
К. ЧР. 195.
Пригорбджувати, джую, еш, сов. в.
пригородйти, джу, диш, гл. Пригоражи
вать, пригородить.
Пригортати, тбго, еш, сов. в. пригор
нути, ну, нѳш, гл. 1) Прижимать, Дрй-

Пригортатися— Придаватися.
(къ сердцу), приласкать. Пригорнути
до серденька та й поцілувати. Мет. 23.
Ой хто ж мене молодую на чужині при
горне? Мет. 78. 2) Приваливать, привалить
(сыпучимъ тѣломъ), пригресть сыпучее
тѣло (землю, снѣгъ) и засыпать имъ свер
ху. В вишневім садочку схоронила, сирою
землею пригорнула'. Чуб. V. 781.
Пригортатися, т&юся, ешся, сов. в.
пригорнутися, н^ся, нѳшся, гл. Прижи
маться, прижаться, прильнуть. Не пригор
неться вже серденько і мое до йою. Мет. 66.
Пригорщ, щі у ЖІ= П р и гір щ Енея з
пригорщею ланців велів судьбам не пото
пить. Котл. Ен. VI. 9.
Пригостйти, щУ, стиш, гл. 1) При
быть, пріѣхатъ въ гости. М и пригостили
до Илагиа. Федьк. В царя дочку заручили,
та й додому пригостили. Гол. IV. 551.
2) Принять какъ гостя, угостить. І ия
сестра його пригостила добре. Мнж. 16.
Приготбвка, ки, ж.— П риготування.
Рк. Левиц. Хотии. у.
П риготування, ня, с. Приготовленіе.
П риготувати, тую, еш, гл. Пригото
вить М ати йому приготує на цілий день
горщок кисілю. Рудч Ск. II. 85.
Приготув&тиси, тУюся, ешся, гл. При
готовиться.
Пригра, ри, ж. Вылетъ пчелъ значи
тельной кучей изъ улья на нѣкоторое
время. Зашгіміло село, як на пригру бджо
ли. Мир. ХРВ. 260.
П ригравання, ня, с. Аккомпаниментъ.
Пригравати, раю, бш, гл. Аккомпани
ровать.
Пригрёбиця, ці у ою« 1) Погребница,
передняя часть погреба, сводъ надъ сту
пеньками, ведущими въ погребъ. 2) Входъ
въ поыѣщепіе съ гончарнымъ горномъ.
Вас. 180. 3) У колесниковъ: входъ въ яму,
служащую для склада топлива и сообщенія
съ топкой. Вас. 146.
П рйгрів, ву, м. Мѣсто, обогрѣваемое
солнцемъ; солнцепекъ. Чабан на соняшному пригріві... спить О 1862. V. Кух. 31.
# Пригрівати, вйю, еш, сов. в. пригріти,
грію, еш, гл Припекать, припечь, пригрѣвать, пригрѣть. Зійшло сонце під віконце...
стало пригрівать. Чуб. V. 1016. Нагне
женихання— як літня роса: вітер повіє,
сонце пригріє, роса опаде. Чуб. V. 180.
Пригромйтися, млюся, мйшея, гл.
Нахлынуть, собраться массой. Як пригромлятъ люде до колодязя, дак дотовпу нема.
Пригрубник, ка, м. ? Мил. М. 62. Ж е
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лех. Пани чаг та шпунти п ують, а ми
в пригрубнику знай люльки плюндримо. Ном.
№ 10380. См. Грубник 2.
Пригрубок, бка, м. Выступъ возлѣ
печи.
Пригрудчй, чйти, с. Грудной ребенокъ. Гіирят. у.
П ригрустйти. См. Л ригрущ ати.
Пригрущйти, щйю, еш, сов. в. при
грустйти, грущ у, стиш, гл. Внушать,
внушить, приказывать, приказать. В ін
так мені пригрущав, щоб я тобі наказав.
Черк. у. Можайка кряжив здорово за па
ничами, глядів їх , як своїх дітей, пригрущав, щоб не робили погано. Новомоск. у.
Лихий свекор погуляти да не пустить; ой
хоть пусттпь молодую да й пригрустить:
„Іди, іди, дитя моє, не барися: у сінечки
за дверечки да й вернися. Маркев. 103.
П ригукувати, кую, еш, гл. Кричать
въ добавленіе къ работѣ. Іди поможи,
стягати сволок на хат у,— хоч будеш пригумувати, а то нічого не зробимо. Константиногр. у.
Прйгулѳнь, л ьн я, л ь= В ід гул ен ь. О.
1862. І. 20.
Л ригулйти, лйю, еш, гл. 1) Пріобрѣсть,
гуляя. 2)—дитину. Прижить ребенка.
Пригумёнок, нка, м. Часть гумна,
гдѣ складываются земледѣльческія орудія.
Радом, у.
Лридабёшка, ки, ж.= П р и дибаш ка.
Станемо собі наші стрілецькі придабашш
уповідати. Федьк.
Придавати, даю, бш, сов. в. прид&ти,
д&м, даси, гл. 1) Прибавлять, прибавить.
„Ще ж нам цього малои.— Що ж ми вам
придамо?— Чуб. III. 39. —ходи. Прибавлять,
прибавить шагу. Чим дуою придав ходи
в нош. Мир. ХРВ. 9. 3) Давать, дать въ
качествѣ приданаго крѣпостнаго человѣка.
В и за молодою панією мабуть придані?
МВ. (О. 1862. І. 73).
Придаватися, даюся, ешся, сов. в.
придётися, дймся, дасйся, гл. 1) Годиться,
пригодиться. Золотий ключик до кождгіх
дверей придасться. Ном. А® 7393. 2) Уда
ваться, удаться, оказаться, выйти какимъ;
оказаться къ чему годнымъ, спосббнымъ.
В чім ти, мила, купалася, що такая при
далася? Чуб. V. 38. Оттакий то придався
нам солодкий мед. Грин. II. 171. Паска
у нас хороша придаюсь. Кв. Наймичку
собі приняла, та й добра дівчина прида
лась. Г. Барв. 295. Придавсь один чернець
на магювання. К. ЧР. 82.
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Придавити—їїридоба.

Придавити. См. Придавлювати.
Прид&влювати, люю, еш, сов. в. при
давити, влю, виш, гл. Придавливать, при
давить. Придавила його до тину, щоб він
не вирвавсь. Рудч. Ск. І. 8. Мороз як придавив—стало холодно. Чуб. І. 6.
Прид&лий, а, ѳ. Пригодный. Юрассва
сосна тонкая да високая, тонкая да кудря
вая на пчо.ги придалася. Мет. 195.
Придйне, дйн, приданки, нбк, мн.
Свадебные гости со стороны новобрач
ной, отправляющіеея съ нею въ домъ
новобрачного. Марков. 134, 147. Свашки
і приданки роздягають молоду. МУЕ. III.
149. Коня у позику не давай, жінки у при
данки не пускай. Ном Л® 8091.
Приданйне, нян, лен = П риданѳ. Вх.
Лом. 450.
Придйти, ся. См. Придавати, ся.
Придатний, а, ѳ. Годный, пригодпый;
способный. Хлопець дуэт розумний г до
всього придатний. Левиц. І. 167.
Придатність, ности, ж. Пригодность,
годность. Желех.
Придйток, тку, м. Прибавление, при
бавка. Придаток не стоїть задаток. Ном.
Л: 10590. На придаток дам ще корову.
Придбавйти, вйю, єш, сов. в. придбйти, бйю, еш, гл. Ііріобрѣтаіь, пріобрѣсть.
Се придпавають у Бога собі ласки, даючи
милостину Волч. у. Худоби діэісдалпгя,—
придбали хутір, став і млин. Шевч. Хочу
я з рочок погуляти, щоб собі посагу що
прѵіібати. Мет. 46.
Придбання, ня, с. Пріобрѣтеніе.
Г. Барв. 528.
Придбати. См. Придбавати.
Придббвувати, вую, еш, м .= П ридбавати Г. Барв. 307.
Прпдвёрний, а, ѳ Придворный. Придвёрна стіна—стѣна,въ которой находится
дверь. Шух. 1. 101.
Придёржати, ся. См. Придерж ува
ти, ся.
Придёржувати, жую, еш , сов. в. при
дёрж ати, жу, жиш, гл. Придерживать,
придержать. Протиус догнав, Недвига при
держав. Рудч. Ск. I. 121. Придержати ходу.
Умѣрить піагъ, пойти тише. МВ. I. ]05.
Придёржуватися, жуюся, ешся, сов в.
придёржатися, ж уся, жишея, гл. 1) При
держиваться, быть придержаннымъ. Ло
виться і придержується порська вівця.
О. 1862. У. Кух. 38. 2) Придерживаться,
придержаться за что. Придержуйсь за биль
ця, а то впадеш.

Приджидж^лити, лю, лиш, гл. ^ п р и 
чепурити. Сим. 18о.
П ридж идж ^литися, ЛЮСЯ, ЛИШся
гд.=П ричѳпуритися. Сим. 182.
Придзиґльбваний, а, ѳ. Вертлявый
(преимущественно о женіцинѣ?). О. 1861
XI. Кух. 26. См. Придзиґльованка.
П ридзиґльбванка, ки, ж. Вертушка
вертлявая женщина. Котл. Ен. Словаре
23 Там придзигльованки журились, щ(,
нікому вже підморгнуть. Котл. Ен. III. 55
Придибйнчик, ка, м. ? Ой танчику
придибанчику, поплинь, поплинь. Гол. IV
166.
Придибати, баю, еш, гл. 1) Припле
стпсь, прійтн. Он сіромашний дід приди
бав до нас на поміч. Стор. МПр. 105
2)— кого. Встрѣтить кого. Го нераз в поп
придибле. ЕЗ. У. 77.
Приди бйчка, ки, ле.=П ридибаш ка.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн. Трапилась придибачка. Звенигор. у.
Придйбйшка, ки, ж. Приключени,
происшествіе. Хвалить Бога, гцо гни приї
хав, а то я тут турбувалась— чи не лу
чилась тобі ізнову яка придибашка, и«
так довго не було. Вудч. Ск. II. 142.
Придивитися. См. П ридивлятися.
П ридивлятися, лйюся, ешся, сов. в
придивитися, влюся, вишея, гл. 1) ІІрп
сматрпваться. присмотрѣться Придивись
лишень, то й побачиш. МВ. I. 26. 2) При
тупиться (о зрЬніи) Очка мгг ся прида
вили, миленького ждучи. Гол. IV. 459.
Придихйтися, хйюся, ешся, гл. По
лучать непріятный запахъ. Вода придихаеться.
Лриділ, лу, м. Назначеніе, нріурочевіе къ какому-либо мѣсту, дѣлу. 1 приділу хиба йому не буде? Константиногр. у.
Треба кожній дитині приділ дати: точу
пити, тому їсти, те спати хоче, а пгг
спинити. Волч. у.
П риділити. См. П риділяти.
П риділйти, лйю, еш, сов. в. приді
лити, лю, лиш, гл. Оиредѣллть, опреде
лить, назначать, назиачить. Діточкам мої к
пан щось приділить за мою смерть. МВ.
(О. 1862. І. 104).
Придбба, би, ж. Удобство. Сестра
Меланія посіла у якомусь великому кріслі,
гцо в ньому мало було придоби, а багато
цвяхів. МВ. II. 202. Славлють, що як
обсвідчуться, то живуть і в самому пеки,
хоч у кигіячі й смолі не велика придобаМВ. (КС. 1902. X. 149).

Придобеий—Призвичаювати.
Придббний, а, ѳ. Удобный. Які хаточка були придобні, які славні. МВ. II.
136.
Придббно, нар. Удобно, съ удобствомъ.
Я живу собі придобно на своїй селидьбі.
МВ. П. 20бч
Придобритися. Си. Придобрюватися.
Придббрюватися, рююся. ешся, сов.
в. придобрйтися, рюся, ришся, гл. Под
лаживаться, подладиться, поддабриваться,
поддобриться. Бач як придобрився—все по
магає. Константиногр. у.
Придбвжитя, жу, жиш, гл. Пройти
ралом въ длину по засѣяпиому полю.
НВолын. у.
П ридоглйнути, ну, кеш. іл.= Д огл янути. А призовіте мою родиноньку придоглянуть смерти. Чуб. V. 442,
Придолинок, нку, м. Устье долины.
Левч. 34. На степку садочок в придолинку.
Сим. 202.
Прйдолоб, ба, .«.= Г раділь. Шѵх. І.
165.
Прйдомок, мка, м. Флигель? Як я в
цьому дворі буву так тоді ще цього дому
не булОу а тільки оті придомки стояли.
Кіев. г.
Придбхлий, а, ѳ. Полудохлый.
Придріпанѳць, нця, м. Иришедшій
во время слякоти.
П ридріпатися, паюся, ешся, гл. Прійти
йо время слякоти.
П ридрукувйти, кую, еш, гл. Припе
чатать, сдѣлать печатное прибавлепіе.
ПридУжати, жаю, еш, гл. Быть въ
силахъ, въ состоя ні и. Кожне звичайно бере
на себе, кілько придужа взять. Могил, у.
Придумати. См. Придумувати.
П ридумувати, мую, еш, сов. в. при
думати, маю, еш, гл. Придумывать, при
думать. Ніяк не придумає, щоб його тут
утворити таке, щоб у чумака гроші украс
ти. Рудч. Ск. 11. 169.
П ридуркуватий, придУруватий, а, е.
Глуиоватый, съ придурью. А чоловік був
у єг придуруватий. Черк. у.
П ридати, дУю, еш, гл. Прибѣжать,
пріѣхать быстро. Сів на хазяйського коня,
вчент придув з горілкою. Драг. 253.
П ридуха, хи, ж. Недостатокъ свѣжаго воздуха. Риба від придухи йде на
лотоки.
Придушйти, ся. См. П ри душ увати ся.
Придуш увати, шую, еш, сов. в. при
душ йти, шу, шиш, гл. 1) Придушнвать,
придушить. 2) Придавливать, придавить.
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П ридуш уватися, шуюся, ешся, сов. в,
придуш йтися, шУся, шишся, гл. 1) При
ду шиваться, придушиться. 2) Придавли*
ватьсл, придавиться.
Лрибмний, а, ѳ. Пріятный. Романюки
приємні люде. Каменец, у. Наче вітерець
шелесне в листі, - така його була приємна
й тиха мова. Г- Барв. 355.
Прибмність, ности, ж. 1) Пріятность.
2) Удовольствіе.
Приємно, нар. Пріятпо. Зелене вино
Богу приємно. Чуб. III. 415.
Прижилувйти, лую. еш, гл. Приме
тать. Щоб гарно пришити, до треба по
переду прижилувати. Кіев. у.
Прижйти, ж иву, вбш, гл. Прижить
(дитя). Жила, жига удівонька та на край
села, та прижила та іудівонька сина со
кола. Чуб. V. 976.
Прижйтний, а, ѳ. Незаконнорожденный.
Було й жалує мого хлопчика... Жалує, жа
лує, а послі й одвернеться: „що ж? прижитнс1і. Г. Пар в. 477.
Прижбвклий, а, е. Нѣсколько пожелтѣвшій.
П рижбвк(ну)ти, кну, нѳш, гл. НѢсколько пожелтѣть.
Прижовтий, а, ѳ. Желтоватый. Вх.
Зн. 55.
Призабути, бУду, дѳш, гл. Нѣсколько
забыть. Призабув своє рідне слово. Г. Барв,
489. Тим часом мене тут призабули.
Г. Барв. 317.
Призапйсити, пйшу, сиш, гл. Запасти,
Він собі жінку призапасив тільки про впокійніщі часи К. ЦН. 225.
Лризапйситися, п&шуся, сишся, гл.
Запастись. Призапасилась, щоб було на
довго. Константиногр. у.
Прйзба, би, ж. Заваленка. Чуб. VII- 380.
Прйзва, ви, ж. Призывъ въ воєнную
службу. Ходив на призву виймати жеребки.
Васнльк у.
Призвести. См. Призводити.
Призвичйїти, ся. См. Призвичаюва*
ти, ся.
Призвич&йка, ки, ж. Привычка. Левч.
123.
Призвичаю вання, ня, с. Пріученіе.
Треба їх до діла призвичаїти. От і поча
лось... призвичаювання. Мир. ХРВ. 127.
Призвичаювати, ч&юю, еш, сов. в.
призвичаїти, чйю, їш, гл. Пріучать, пріучить. Наймичка призвичаєна.... завжди
приходити вранці до пані. Левиц. І. 225.
Призвичаїла (її) до роботи. Мир. ХРВ. 77<
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Призвичаюватися—Призначіння.

Призвичаю ватися, ч&ююся, ешся,
сов. в. призвичаїтися, ч&юся, їшся, гл.
Привыкать, привыкнуть. До того, бач,
треба призвичаїтись. Левиц. І. 108
Призвич&яння, ня, с. Привычка, па
выкъ Чуб. I. 286.
Прйзвід, воду, м. Примѣръ, руковод
ство. Вони б (діти) не шкодили, та ти
призвід даєш. Лубен, у. Та майстер на
лихі призводи. ІІолт. у.
П ризвісливий, призвісний, а, ѳ. Предвѣщающій. Иавлогр у. Сич—се призвісне.
Волч. у.
П ризвістйти. См. Призвіщати.
Прйзвістка, ки, ж. ІІредвѣстіе, предзнаменованіе. Павлогр. у.
П ризвіш кувати, кую , еш, іл.— кого.
Давать кому прозваніе. Шух. І. 72.
Призвіщ&ти, щ&ю, еш, сов. в. приввістйти,
стиш, гл. Предвѣщать, предвѣстпть. Павлогр. у.
Призводити, джу, диш, сов. в. призвѳстй, вед^, дбш, гл. Устраивать, устро
ить такъ, чтобы желаемое сдѣлалось, до
водить, довесть кого понуждешями, под
стрекательствами и пр. до того, чтобы
опъ совершилъ извѣстное дѣяпіе. Не сам
же я жінку брав: батько мене неволив,
а матір призвела, щоб нас парочка була.
Чуб. У. 681. Він сам такого не зробив,—
се його той призвів. Харьк. На добрий ум
призводили,— ти не возлюбив. КС. 1883.
II. 471.
Призволбння, ня, с. Позволеніе; соизволеиіе.
Призволити, ся. См. Прпвволяти, ся
Призволяти, лйю, еш, сов. в. призвблити, лю, лиш, гл. Позволять, позволить;
соизволять, соизволить. Молода призволила
вінчати? К. Бай. 34.
Л ризволйтися, лйюся, ешся, сов. в.
призвблитися, люся, лиш ся, гл. ѣсть,
кушать, покушать. їжте бо, призволяйтесь до борщу.
Призволйщѳ, щого, с. Воля, усмотрѣніе. Я вам на призволяще даю— як хочете,
так і робіть Зміев. у.
П рйздріння, ня, с. Подозрѣніе. Він
у нас у приздрінні. Харьк. г.
Призелѳний, а, ѳ. Зеленоватый. Вх.
Зн. 55.
П рйзѳленкуватий, а, ѳ. Зеленоватый.
Желех.
Призбмкуватий', а, ѳ. 1) У самой
земли растущій, пизкій. 2) Приземистый
(о человѣкѣ). Чоловік плечистий, приземку

ватий. МВ. II. 182. 3) О человѣкѣ: не
имѣющій возвышеенаго духа. Чим вони
рівня приземкуватим людям? К. XII. 130.
Призбмний, а, е=-П ризем куватий 1 .
Низенька приземна травиця. Мир, ХРВ. 50.
Прйзѳмок, мка, м. Малышъ, призе
мистый. Ще хлоп ям був, приземком, а всі
вже зілля знав. МВ. II. 8.
Призирйтися, р&юся, ешся, сов. в.
призрітися, рюся, рйшея, гл. Присматри
ваться, присыотрѣться. Г. Барв. 435. д
він дивиться—призираешься. Федьк. Мати
ся призріла на скриньку і на писмо.... по
знала. Гн. І. 123.
Л ризір, збру, ле. 1) Сглазъ. Маркев.
89. 2) Для призбру. Для виду. Там і мас
ла тою поклала в кашу — для призору.
Міусск. окр.
Призірний, а, ѳ. Причиненный еглазомъ. Чуб. І. 119.
П ризнаватися, наюся, йшея, сов. в.
признйтися, знйюся, ешся, гл. І) При
знаваться, признаться; сознаваться, со
знаться. А тепер я признатися мушу:
люблю, люблю козаченька так, як свою ду
шу. Чуб. У. 219. 2)— до чого. Призна
вать, признать что своимъ. Василь при
знався до тою ножа. НВолын. у. 3) до
кого. Давать,' дать себя узнать. Мир. Пов.
II. 49. Ой як вийдеш на улицю,— до мене
признайся. Чуб. У. 85.
П ризнака, ки, ж. Зпакъ, признакъ,
примѣта. Мнж. 32. Будем ми тернове віт
тя, верхи стинати і будем тобі, наймен
шому брату, пішій пішаниці, на признаку
покидати, щоб знав з тяжкої неволі ..
куди утікати. АД. І. 108. І признаки
навіть нема теперки, що був став. Ка
менец. у.
П ризнакбиитися, млюся, мишся, 11
Познакомиться. Я таки вам радитиму з
Ме.хасею признакомитися, бо вона розумна
дівчинка. МВ. III. 136.
Признйтися. См. П ризнаватися.
Призн&тний, а, ѳ. Выдающійся, замѣтный. Попова хата у селі признатна.
Павлогр. у.
Призначати, чйю, еш, сов. в. признйчйти, чу, чиш, гл. 1) Замѣчать, замѣтить. Вони такі маленькі, що їх і не при
значиш. Харьк. у. 2) Назначать, назна
чить. Ном. Л® 9033. ІҐят ь овечат, що їй
призначали. Г. Барв. 4 6 6 -4 6 7 . Половина
літ минає, я щастя не маю,— так то
мені Бої призначив. Чуб. У. 360.
Призн&чіння, н я, с. 1) Назначеніе-

Призначка— Приймаченько.
Левиц. Пов. 154. 2) Предопредѣлеиіе. Пе
ред призначенням нігде не сховаєшся. Гп.
1. 166.
Д рйзначка, ки, ж. Примѣта. В своїх
приятелів і навіть ворогів на призначці
він був, як чоловік робочий. К- Дз. 173.
Привнести, с^, сбш, гл. ІІринесть.
Богу жертву признесе. Мнж. 155.
Дривбрий, а, ѳ. Близорукій. Шух. І. 33.
Призбристий, а, е= П ри зори й. ШухІ. 33.
Призбрити, рю, риш, іл . Подстеречь,
подсмотрѣть.
Прйзра, ри, ж. Подозрѣніе. Левч. 108.
Прйзру на кого пати. Подозрѣвать кого.
Подольск, /г.
_
Д ризрітися. См. П ризиратися.
Призьба, би, ж .= П ри 8ба. Стара си
діла з дочкою на призьбі і здалека вгледіла
піна. Стор. МПр. 56.
Приїзд, ду, м. 1) Пріѣздъ. Левиц. І.
248. 2) Подъѣздъ Хата його на горі, та
поганий до неї приїзд. Канев. у. 3) Въѣздъ.
Згоріло сімнадцять дворів зараз з приїзду.
Ум. Приїздонько. Все для свекорка та для
старенького, та для пригздоньку його. Мет.
126 .
Приївдзк&ти, дзк&ю, єш, ел.=П риїздпти.
П риїздж ий, а, е. ІІріѣзжій. Ном.
Л; 2528.
У Приївдйти, дж ^, дйш, гл. Пріѣзжать.
Що - дня одні виїздили, другі приїздили.
Стор. МПр. 67.
Дриївднйй, й, 6. 1) Пріѣзжій. 2) Совершающійся въ честь пріѣзда. Перша
чарка пригздна'друга від'їідна. Чуб. І. 109.
3) Приізднё. Подарокъ прислугѣ отъ пріѣзжихъ гостей. З гостей приїздного хто дасть
наймичці. Сосниц. у.
Приїмиця, ці, ж. Пріемъ, угощеніе.
Встаючи послі вечері: Встаньте, братя,
підведітся, зійміт шапочки, поклонітся
наперед Богу, господареві, господинонці і
всій родинонці і тим пишним кухарочкам
за соли посолінє, за добрую волю, за пана
молодого і за приїмицю ею. Гол. II. 110.
Приїмище, ща, с. ІІріютъ. Которі по
рубані, которіг в полон взяті, ой там же
їм прихилище, сира земля приїмище. Чуб.
У. 1053.
П риїхати, їду, д е т , гл. ТІріѣхать.
Приїхали до дівчини три козаченьки пізно.
Мет. 88.
Прййгра, ри, ая\=П ригра. Пасіка
роїста на прийгру вийшла. К. ЦН. 237.
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Дрнйдбшній, я, є. Будущій. Яке моє
щастя? Не було в минулому, не буде й в
прийдешньому. Сквир. у. На прийдешній
тиждень покинути б молотити, а до бу
ряків узятись. Брацл. у-. Не пора ще про'
прийдешнє ціх дітей балакати. Брацл. у.
Прийдість, дости, ж. Будущность, бу
дущее. Менша сестра побила поклони, а
вони, старші, зостались у дівках, і на який
кінець, і на яку прийдість? Левиц. І. 328.
П рийдйчка, ки, ж. То-же, что н при
блуда (о женщииѣ). Константиногр. у.
Прййма, ми, ж. Въ бандурѣ: пятая
изъ шести болыпихъ струнъ, называемыхъ
бунти. КС. 1882. VIII. 282.
Прийм&к, кй, прийм&ка, ки, м. 1) Пріемышъ. Приймані (приймакові)— як собаці:
собака у приймах був, та й хвоста збув.
Ном. № 9408. 2) Мужъ, перешедшій въ
семью жены. Ум. Приймйченько. Грин. ІД .
383.
Прийм&ти, м&ю, еш, сов. в. прийнйти, принйти, йм^, мѳщ, гл. 1) Принимать,
принять. Він прийма до свого гурту, тільки
не всякою, а з проби. Стор. МІІр. 113.
Приймай мою вірную дружину да за рідну
дитину. Мет. 241. Свої не прийняли його.
Єв. І. І. 11. ./в би очима, та душа не прий
має. Чуб. І. 212. 2) Принимать, принять
за что, счесть за что. Як не прийме Біг
гріхи за жарт, то буде шелесту багато.
Ном. Л? 108. 3) Получать, получить, брать,
взять. Королевські листи до рук добре прий
мати. АД. II. 4. На коня сідав, опрощення
приймав. Макс. Чотирі карбованці даю за
таке нікчемне теля, ще й не хоче! ну,—
нема часу балакати,— приймай гроші. Ка
менец. у. Приняти слово. Заговорить. При
няв ізнов слово божий чоловік. К. ЧР. 29.
4) Браться, взяться. За замок руками не
приймали. АД. І. 214. 5) Териѣть, вытерпѣть. Лиха душа прийма довіку муку. К.
Іов. 33. Наругу од дітей приймати. Г. Барв.
369. 6)— ланцюгами. Сковывать, сковать
цѣпямн. Ланцюгами втроє себе приняв. АД.
І. 213.
Прийматися, м&юся, ешся, сов. в.
прийнятися, принйтися, йм^ся, МѲШСЯ,
гл. Приниматься, приняться. Ой обсади,
мила, голубонько сива, вишеньками двір. Да
вже ж я садила, вже ж я поливала,— не
приймається. Мет. 67.
Прийм&цький, а, е. Принадлежащій
пріемышу. Хліб приймацький—собацький.
Ком. Пр. № 968.
Прийм&чѳнько, ка, ж. Ум. отъ приймак.
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Приймачисько—Прикидати.

Приймачйсько, ка, лс.=Дриймачищѳ.
Забув приймак-приймачисъко хліба й соли
взяти. Чуб. III. 127.
Приймачйщѳ, ща, м. У в. отъ прий
мак. Як приїхав приймачище,— зачав тещу
бити. Чуб. III. 128.
Прийм&чка, ви, ж. Пріемышъ женскаго пола.
Прййми, мн. Бъ выраженіяхъ: У прий
мах бути, жйти. Быть пріеыышемъ, жить
въ чужой семьѣ. У приймах собака був
да й хвоста збув. ІІосл. У прийми пристати,
у прййми піти. Не имѣя своего хозяйства,
сѣсть на хозяйство жены въ ея домѣ.
ЗОЮР. I. 46.
Прйймит, та, л ь= П ри й м ак . Кв.
Приймйти, м^, мѳш, гл.—П риняти.
Гн. I. 157.
Приймйтися, м^ся, мѳшся, гл.-=ДрнН ятися. Тут приймалися зараз за діло.
Федьк.
П рийнйти, ся. См. Приймати, ся.
Прийбм, му, м. 1) Пріемъ въ ново
бранцы; также и мѣсто, гдѣ онъ произво
дится. Ой ставали до прийому а все в одну
лаву. Нп. Та повезли до прийому, оддали
в москалі. Шевч. 477. У прийому славний
двір,— там нам буде перебір. Чуб. У. 997.
2 ) Ббгу в прийбм. Въ жертву Господу.
Богу в прийом!— приказує титарь, ходячи
з карнавкою по церкві. Рк. Левиц. Ум.
Прийбмочок. Чуб. У. 997.
Прийбмний, а, ѳ. Гостепріимный. Там
для хліба-соли прийомний чоловік. Лебед. у.
Прийбмочок, чка, м. Ум. отъ прийом.
П рийтй, ся, См. П риходити, ся.
Прййшлий,. а, ѳ. Будущій. Радив руш 
ницю придбати добру на прийшлі часи.
МВ. III. 144. Д ай, Боже, діждати прий
шлого року. Кременч. у.
Прив&дкуватий, а, ѳ. О человѣкѣ:
малорослый и толстый. Слов. Д. Эварн.
Прик&док, д к а и д ву , м. Небольшая
кадка. Мирг. у. Слов Д. Эварн.
Привйз, зу, м. Приказъ. Біда не знає
приказу. Ном. № 2204.
П риваэбния, ня, с. Заиовѣдь Прий
шов Моисей з приказанями. Гн. И. 226.
Десять приказан? й Божих.
Привазбти. См. П ривазувати.
П риказка, ви, ж. 1) Поговорка, по
словица, Українські приказки, прислів'я
і таке инше... Спорудив М . Помиє. (Спб.
1 8 6 3 ). 2) У Гребенки: басня. (Греб. 361).
Прив& зування, н я, с. Приговоръ, при
говорка.

Прив&зувати, зую, еш, сов. в. прика8&ти, важ ^, жѳш, гл. 1) Приговариватьприговорить, примолвить. Піди до ополонки
устроми в ополонку хвіст та.... і приказуй
ловись, рибко, мала і велика. Рудч. Ск. II. 8
2) Наказывать, наказать, распорядиться
Мені мати приказала у щоб я з вами не
гуляла. Мет. ЗО. Ой мати дочку мала ?па
ї ї заміж дала; як давала у то приказувала
Щоб у гості не бувала. Мет. 256.
Привалббок, бка, м. Пристройка, не
большое помѣщеніе, пристроенное къ боль
шему; чуланчикъ, сарайчикъ; уголокъ, осо
бое отдѣленіе въ кладовой, шкафу и т. н.
Васильк. у. Засвітив самопальний сірничок„
пішов у другий прикалабоКу— коли глШе,
аж висить чоловік неживий. Рудч. Ск. II.
180. Ум. Прикалабочок. Там такий був ма
ленький прикалабочок; туди складаємо було
то трісочки, то кирпич, а иноді і курку
закинемо. Екатериносл. у.
Привар&бок, бка, ль=П рикалабок.
Верхнеднѣпр. у.
Дриварючити,' чу, чиш, гл. Приклеить
столяреымъ клеемъ.
Привачйти, чйю, еш, гл. О бѣльѣ: пемного выкатать.
П риввбвтувати, тую, еш, гл. Сопро
вождать что-либо кудахтаньемъ. Поста
вили на покуть кутю з узваром. Грицько
приквоктуваву щоб неслись кури і дитинку
вчив у держучи на руках. Г. Барв. 165.
П ривйдати, даю, еш, гл. Набросать
сверху надъ чѣмъ. Закопає було добре в
ямі та хащем прикидає. КС. 1884. VIII720.
Привид&ти, д&ю, еш, сов. в. прики
нути, ну, нѳш, гл. 1) Прикидать, прики
нуть, прибавить. До усякою місяця треба 0
було прикинути по скільки днів, щоб вий
шло 12 місяців за ввесь рік. Ком. І. 38.
2) Примѣрять, примѣрить, сравнить. 3) Воз
вращать, возвратить, забраковавъ, сдѣланное, купленное. Позвав Кузьму Трохимовича та й поєднав його, щоб списав йому
солдата, та гцоб такий, як живий був,
щоб і горобці боялися: „а буде яка хвалш,
прикину, кае, тобіа. Кв. І. 9. Отак лю
дям купувати! Як напалась: набери та й
набери мені в базарі на попередник. Я на
бралау а вона й не схотіла брати, а мені
прикинула: не таке каже. Черн. у. 4)—
слівце. Ввернуть словцо. Левиц. Пов. 116.
5)—пеню. Взвести бѣду, напраслину. Ще
скажуть, що я вас отруїв та прикинут ь
пеню, що й копою не одбудеш. Кв.

Прикидатися—Прикліп.
П рикидатися, дйюся, ешся, сов. в.
яри кй нути ся, нуся, нѳшся, гл. 1) О болѣзни: приставать, пристать, приключить
ся. Бешиха прикинулась. 2) Только несов.
в. Любить кого, быть склоннымъ къ кому.
Хоч як горюю, а прикидаюсь до дитини і
люблю її. Г. Барв. 530.
ПрйЕидка, е и
Прибавка. Дав на
прикидку одного дубка. НВолын. у.
ПриЕЙдливий, а, ѳ — до чбго. Стара
тельный, любящій что. Я така була до
діла прикидлива. Г Барв. 223. Узяв жінкір., до роботи не прикидливую. КС. 1887.
VIII. 77.
ПриЕЙнути, ся. См. ПриЕидати, ся.
ПрИЕИП&ТИ, п&ю, єш, сов. в. прики
п іти , плю, пйш, іл. 1) Прикипать, прикипѣть. 2) Прилипать, прилипнуть. А в
дівчини Гапки смолянії лавки: як сів, —
прикипів і вечерять не схотів. ХС. II 196.
3) Примерзать, примерзнуть. Будуть твої
білі ноги до морозу прикипати. Чуб. У.
603. Поти ловив вовчик рибу, поки хвіст
так і прикипів в ополонці. Рудч. Ск. II. 8.
4) Оцѣпенѣвать, оцѣпевѣть, остаться неподвижнымъ. Так і прикипів на місці.
МВ. І. 101. Я так і прикипів до землі.
П рикиснути, ну, нѳш, гл. Немного
скиснуть. Не винесла молока, а воно вже
й прикисло.
ПриЕІбний, а, е. Ловкій, умѣюіцій
Завлечь. Та там прикібний купець. Ле
бед. у. ,
П рикілок, лка, м. Колыпгекъ. Осико
вий прикілок, гцо на Ордані дірку у хресті
забивають. Грин. І. 67. Стоять прикілки
у тину височенькі. Грин. І. 206. Ум. Принілочок. Грин І. 69.
Прикінчйти, чйю, еш, сов. в. прикінчйти, чу, чйш, гл. Доканчивать, докон
чить. Мнж. 61.
Прйклад, ду, ,и. 1) Примѣръ. Луччий
приклад, ніж наука. Ном. Л® 6106. На
приклад. Напримѣръ. До-прйкладу. Хорошо,
удачно, складно. Харьк. г. Не вмію я до
прикладу у сьому ділі сказати. Кв. Не до
ладу, не до прйкладу. Ни къ селу, ни къ
городу.
Прикладати, дйю, еш, сов. в. приклйсти, кладУ, дбш, гл. 1) Прикладывать,
приложить. Тернове віття, верхи у руки
бере-хапае, до серця козацькою прикладає.
АД. І. 109. То лях до корчми прихожає,
як свиня ухо до корчми прикладає. Макс.
2) Примѣнять, примѣнить къ чему. (Друж
ки співають), прикладаючи пісню до ма
*
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тері. О. 1862. ІУ. 28. 3) Насмѣхаться,
давать, дать насмѣшливыя прозвища. На
їх будуть прізвища прикладать. Мил,
221. 4) Ревновать, приревновать. Жінка
до свою чоловіка дівку прикладає. Балт. у,Такий неймовірний чоловік у мене%що до
всякою мене прикладає. Уман. у.
П рикладатися, дйюся, ешся, сов. в.
прикластися, дУся, дбшея, гл. 1) При
кладываться, приложиться, быть приложепнымъ. 2)—до кого. Примѣняться, примаг
ниться къ кому. Це й нам треба до вас
прикладатись. Нѣжин. у.
П рйкладка, ки, ж. Насмѣшка, насмѣшливое прозвище, каламбѵръ, острота.
Жартовливий, на вигадки, на пргікладки
поперед усіх, тілько його й чутно, од його
ввесь регіт іде. Кв. На вигадки та на при
кладки, то й пари йому нема. О. 1861.
VIII. 19. Ой скажу всім, щоб про тебе
веснянки співали, гцоб прізвища та при
кладки тобі прикладали. Чуб. III. 179.
Прикладний, й, 6. Удобный, подхо
дя щій, пригодный Шух. І. 170. Приклад*
ний степ Прикладна земля. Полт. г.
Прйкладно, нар. 1) Складно, связно.
Усе мак одповідає прикладно, як хлопець
удатний. О. 1862. IV. 32. Пише при
кладно одно до ’дного. Борз. у. Лаяться
прикладно. Ном. Л® 13601. 2) Примѣрно.
Прикладок, дка, м. Небольшая копна
хлѣба. Анан. у. Кладь соломы. Мнж. 190,
Приклйсти, ся. См. П рикладати, ся.
П риклеїти. См. Приклеювати.
П риклепатися, пйюся, ешся, гл. При
вязаться, пристать.
ПрЙЕлепка, ки, ок?.=Прикліп. Лихо
приклепки шукає. Ном. Л» 1973.
Приклеювати, лбюю, еш, сов. в. при
клеїти, в л Єю, їш, гл. Приклеивать, при
клеить.
П рикликання, ня, с. П одзц вапіе, при-*
зывапіе.
П рикликати, кйю, еш, сов. в. при
кли кати , кли чу, чеш, гл. Призывать, при
звать, подзывать, подозвать. Всіх полков
ників прикликати до себе. Рудч. Ск. І. 114.
Сказав прикликати собі слуг тих. Єв. Л.
XIX. 15. Мати сина прикликає. Рудч. Чп,
227.
П ри клякн ути , ЕнУ, нЄш, ІЛ. Одн.
в. отъ прикликати. Раз кахикнуш, трох
ляшків прикликнула. Ном. Л® 8805.
П рйкліп, лепу, лс. 1) Придирка, прицѣпка. Гляди, щоб не було іще приклспу\
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Приклонити— Прикоріти.

2) Предлогь, поводъ. Як би який прикліп,
Прикбвувати, вую, еш, сов. в. прищоб зайти до попа. Борз. у.
Кувбти, кую, бш, гл. Приковывать, при
П риклонити, ся. См. П риклоняти, ся. ковать. Коло т их стовпів дванадцять зм ій
П риклонйти, нйю, еш, сов. в. при на ланцюгах приковано. Рудч. Ск. І. 135
клон йти , ню, ниш, іл. Наклонять, накло Стоїть мов прикований— і очей не зведе
нить, склонить. Сам приклонив головоньку Рудч. Ск. II. 47.
Прйкол, ла, ле. Небольшой колышекъ
на маленьку годиноньку. Чуб. У. 947.
П риклонйтися, нйюся, ешся, сов. в. вбитый въ землю. Кінь ходить на приколі!
приклонйтися, нюся, нишся, гл. Накло Конь пасется, будучи привязанъ на длин
няться, наклониться; поклониться. До бь- ной веревкѣ къ колу.
Прйколѳнь, льн я, м. 1) Небольшой
лих ніжок приклоняється, дрібними сльозами
колокъ,
прикрѣпляющій жердь къ крышѣ,
умивається. Чуб. V. 700.
П риклю чйтися, чйться, гл. употребл. Міусск. окр. 2 )—Прикол. Найди приколень,
только въ 3-мъ лидѣ. Приключиться. При що коня припинають, і вийми його із землг.
Чуб. І. 74. 3) Часть кола, вбитая въ землю
ключалося гм юре. Рудч. Ск. I. 131.
П рйклю чка, ки, ж. 1) Приключеніе. Шух. І. 74.
Приколбти. См. Приколювати.
Не вспіло одно гаразд забутися, —друга при
Прйколоток, тка, ле. 1) Не совсѣмъ вы
ключка приключилася. Мир. ХРВ. 49. Така
молоченный
сеопъ. Брацл. у. 2)=0колот 1.
йому приключка була. НВолын. у. 2) Пред
логь. Лихо приключки шукає. Ном. .V 1973. Вх. Зн. 43. Фр. Пр. 32.
Приколювати, люю, еш, сов. в. при
Приключки шукають.... пошарпать панство.
колбти,
колю, лѳш, гл. Прикалывать, при
К. ЦН. 177. В ін давно шукає на мене прикяючки, щоб попобить. Черк. у. Я таки колоть.
Прикомірок, рка, ле. Чуланъ, пристро
знайшов приключку, щоб до його зайти.
енный
къ хатѣ или амбару. Рудч. Ск. I. 39.
Полт у.
Приконбчник,
ка, ле. Конецъ (кнута,
П ри клй к(н у)ти , к н у , неш, гл. Опу
ститься на колѣни. Пречистая уклякнула, арапника). Як стали цигана різать гарап
никами,—били, що аж приконечник вєдночі/
на колінки приклякнула. Чуб. III. 367.
одпав.
Рудч. Ск. II. 183.
Прикмбта, прикм іта, ти, ж. 1) ПриПриконбччя, чя, с. Окончаніе, конецъ.
мѣта, знакъ. Поробили в моїх гаях прик
Уся
зіма була тепла, а приконеччя дуже
мети. К. ЧР. 220. Прикміта козацькая.
холодне.
Лебед. у. Приконеччя г ХмельниГрин. III. 592. На прикметі. На примѣтѣ.
щиниа
П.
А . Куліша. О 1861. X- 136
У гаю дві криниці в єг на прикметі було:
Прикоп&ти, ся. См. Прикопувати, ся.
у одній сцілюща, а в другій живуща вода.
Прикбпувати, пую, еш, сов. в. при
ЗОЮР. II. 55.
копати,
пбю, еш, гл. 1) Закапывать, за
П рикмбтити, прикм ітити. См. П риккопать,
привалить
землей. Сади картоплю,
мочати, прикм ічати.
П рикмбтний и прикм ітний, а, е. При та не глибоко прикопуй. Въ значеній: по
мітний; замѣтный, выдающійся. Левч. 124. хоронить. Хвали попа, прикопавши. Ном.
Один був Тури царьок нситстний, з лати- № 5188. Моя ненько, моя матінко! на шо
ном у сусідстві жив, дочці і матері прик ти мене, нещасницю, вродила, гірку долю
метний , і батько дуже з ним дружив. вділила? Чом же ти жне не прикопала,
щоб я не горювала? Мил. 197. 2) Еще вска
Котл. Ен. ІУ. 17.
Прикмеч&ти, прикміч&ти. ч&ю, еш, пывать, вскопать; еще выкапывать, выко
сов. в. прикмбтити, прикм ітити, чу, тиш, пать.
Прикопуватися, пуюся, ешся, сов в.
гл. Примѣчать, примѣтить. Прикмечають
прикопбтися,
п&юся, ешся, гл. Приди
старі люде. НВолын. у. Прикмічай же,
моя мати, який сон присниться. Чуб. У. 720. раться, придраться. Сам не знаю, ною не
ПриЕмбчувати, чую , еш, гл.= П рик- старшина до мене прикопався.
Прикоренйтися, нюся, нйшея, гл. При
мечати. Прикмечує жид, а мовчить. НВо
кріпиться корнями.
лын. у.
Прйкорѳнь, рня, ле. 1) Часть ствола
Прикбв, ву, м. Цѣпь. Три дні на приу
корня,
пень. АД. I. 138. 2 )=Прикол.
крвг край пушки держав. АД. II. 102. По
Воли
держить
на прикорні. Полт. г. По
впивались кайдани у ноги бідакам і в руки...
Дознають на прикові короткім страшенної рося з прикорнем утекло. Иолт. г.
Прикоріти, рію, еш, гл. Засохнуть иьмуки. К. МБ. XII. 275.
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цидѣ коры. Не обмила зараз, а тепер при- прикрастися, дуся, дешся, іл. Подкра
корілОї що й не обдереш і не обскребеш. дываться, подкрасться. Вовки прикрада
Черниг. у. От як каша прикоріла— і не ються овечку або вола з'їсти. Г. Барв.
обдереш. Черпиг. у.
453. Засіли вони недалеко панських буди
Дрикоротйти. См. Прикорочати.
нок, за могилою, а як смеркло, прикрались
Прикорбтчати, чаю, еш, гл.—При під самі вікна. МВ. І. 132. Хотів при
коротити. З панським свого язика не рів крастись, та й не прикравсь, а довго й
няй: коли довгий, так прикоротчають, кравсь. Черк. у.
коли короткий, так витягнуть. Ном. ЛП203.
Прикр&са, си, ж. Мелкія украшенія
комнаты,
платья. Рк. Левиц.
Прикорочати, чбю, еш, сов. в. при
Прикрасити. См. Прикраш ати.
коротити, ч^, тйш, гл. Укорачивать, уко
Прикрбстися. См. П рикрадатися.
ротить.
Прикраш&ти, ш&ю, еш, сов. в. првПрикбрпати, паю, еш, іл. Прикопить,
краейти, ш^, ейш, гл Украшать, укра
пріобрѣсти немпого. Желех.
П рикорхн^ти, н^, нбш, іл. Прикур- сить, сдѣлать краше. Хвалилася княгиня»
путь, вздремнуть.* Сим. 185. Прикорхнсги, гцо дарів повна скриня; пійдіте, принесіте
та зараз і прокинешся. О. 1802. У І. 57. боярів прикрасіте. Рк. Маке. Там то красна,
Давай прищухнем трохи. Черк. у. Я хоч там то гожа, подивлюся, — коби рожа,
би під ворітьми прикорхнув трохи. Мир. а в личеньку упака гцира, що всі квіпіи
прикрасила. Чуб. У. 107.
Пов. II. 108.
Прикбрчити. См. П рикорчувати.
Прикрив&ти, вйю, еш, сов. в. при
П рикорчувати, чую, еш, сов. в. при крити, крйю, еш, гл. Прикрывать, прикрыть.
кбрчити, чу, чиш, гл. Поджимать, под Ой вирву я листочок та прикрию слідо
жать. Півень... ніжку прикорчив. О. 1802. чок, щоб по мгілого мого, по слідочку його
І. 75.
всяка птиця не ходила. Чуб. У. 528. Ні
Прикоськати, кбю, еш, гл. Усмирить, чий грудини прикрити. Не во что одѣться.
умиротворить.
Ном. № 1527.
П рикотити, ся. См. Прикбчувати, ся.
Прикривйтися, вйюся, ешся, сов. в.
Прикохбти, хбю, еш, гл. ІТрпсмотрѣть прикритися, крйюся, ешся, гл. Прикры
за чѣмъ, съ любовью позаботиться о всемъ ваться, прикрыться. Заснув, прикрившись
нйобходнмомъ (для дѣтей, животпыхъ, рас- свитиною. Левиц. І. 120.
тепій). Н а гусю садибу їх, на усе житов’я
Прикрий, а, ѳ. 1) Непріятпый. 2) Кру
пала пустиня: і на ту хату нову, не бі- той. Прикрий беріг. Прошу... трошки зліз
ляну давно, нсприбрату; на той город не ти під гору, бо прикра, та всіх не витяг
скопаний, не обсіяний; той садок не прико- нуть бички. Гн. 11. 168. 3) Сильный, край
ханий. МВ. (О. 1802. 1. 07).
ній. Прикрий мороз. Каменец, у. Як прийде
Л рикочувбти, ч^ю, еш, іл. Прикоче робота прикра, то гглатять і по пів рубля.
вать; прибыть. Начувайтеся, завтра всі Каменец у. 4) О цвѣтѣ: рѣзкій. Червоний,
до вас прикочуємо.
аж прикрий. Лох в. у.
Прикрит, ту, м. Родъ растенія. Мар
П рикбчувати, чую, еш, сов. в. при
котити, коч^, тиш, гл. 1) Прикатывать, кев. 85.
Прикрити, ся. См Прикривати, ся.
прикатить. Прикотив камінюку. ЕкатериП рйкритися, рюся, ришся, гл. Досаж
восл. г. Чи вас сюди хвилею прибило, чи
духом тихим прикотило? Ком. ІІр. Л*? 247. дать, докучать.
Прикрість, рости, ж. 1) Ііеііріятность.
2) Укачивать, укатать каткомъ. Хере. г.
3) Наваливать, навалить. У вишневім са Не роби прикрости. ІШольш. у. Наче на
дочку схоронили.. . важким каменем при прикрість матері Ъіася все водилась з ля
котили. Чуб. У. 770. 4) Только сов. в., хами та з ляхівками. Св. Л. 247. 2) Неприкатить, пріѣхать быстро. На ярмарок пріятный вкѵсъ. Ця горілка має Уірикрість.
покотила. При катила до комори, бере чо НВолын. у.
Прйкро, нар. 1) Непріятпо, горько,
боти коркові. Грин. III. 050.
П рикочуватися, чую ся, ешся, сов. в. обидно. Прикро стало мені. Лох в. у. 2) Тя
прикотитися, ч ^ся, тиш ся, гл. Прикаты жело, трудно. Прикро жити мені на світи
ваться, прикатиться. Прикотивсь до дверей. Каменец, у. Як прикро припаде, то й жидї*
їдять упу ж яловичину, гцо й ми. Кам£Рудч. Ск. І. 93.
Прикрад&тися, дйюся, ешся, сов. в. нец. у. 3) Круто. Прикро закарлючет.
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4) Крайнє, рѣзко. Прикро гострий ніж.
НВолын. у. Та мука, що наче буде жовта,
жовтим оддає, то ота краща, ангзк? прикро
біла. Лебед. у. Прикро сірий. Борз. у.
Прйкро одрубати, одр ізати . Гладко, близко
къ краю отрубить, отрѣзать. Мнж. 190.
5) Усердно, горячо. Узявсь прикро до ко
вальства. б) Очень, сильно. А сам сивів
він, сивів прикро, і все у думі, як у хмарі,
яодмя. МВ. (О. 1862. І. 97). При прилагательныхъ, обозначающихъ цвѣта, ставится
для усиленія качества въ значеній: сильно,
рѣзко: Прикро червоний, прикро зелений
и пр. 7) Совершенно. У нас оце пожар
був, так Іван прикро згорів,— нічого не зо
сталось. Волч. у. 8)— дивитися. Смотрѣть
не сводя глазъ, настойчивыыъ рѣзкимъ
взглядомъ. Христя прикро подивится на
матір: по обличчу пізнавала, чи добру
звістку мати принест. Мир. Пов. І. 158.
Збожеволілими очима прикро дивишся на
Грицька. Мир. Нов. І. 122.
Прикрбістий, а, ѳ. О землѣ: не сыпу
чая, отпадающая при паханіи глыбами.
Ровен, у.
Приврбйний, а, ѳ. 1) Укромный. По
став сани у прикройному місці. 2) О сапогѣ: съ пришитыми къ голенищу голов
ками. Вас. 161.
Привропйти, ся. См. П рикропляти, ся.
П ривроплйти, лйю, еш, сов. в. при
кропити, плю, пйш, гл. Брызгать, побрыз
гать сверху. Д а ідуть дощі все частії,
да землю прикропляють. Грин. III. 636.
П рикроплйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
прикропйтися, плю ся, пйшся, гл. Быть
побрызганньшъ сверху.
Л рикрбтний, а, ѳ. Спѣшный. Насти
гає косовиця, а там пійдуть жнива— до са
мої осени прикротне діло. Г. Барв. 145.
Прикрбтно, нар. Спѣшно. Увійшла в пе
карню Палажка, а попадя щось саме прикротно поратсь коло тіста. Г. Барв. 156.
П рикручувати, чую, еш, сов. в. при
крути ти , кручу, тиш, гл. 1) Прикручи
вать, прикрутить. Навиту пряжу мусить
ткач прикручувати. МУЕ. III. 21. 2) При
винчивать, привинтить. 8) Строго приказы
вать, приказать. Пійдіть гінця мені клик
ніте, до мене зараз .щоб прийшов, глядіть
жву цупко прикрутіте, щоб він в шиньок
та не зайшов. Котл. Ен. І. 27. 4) При
м ен ять, притѣснить. Податкамгі тебе примученоу важкою працею прикручено. Мир.
Нов. II. 41.
Прикуб&нський, а, е. Находящійся

при р. Кубани. Птстгуни в прикубанських
птвнях. О. 1862. II. 63.
Прикувйти. См. П риковувати.
П рикувати, каю, еш, гл. О кукушкѣ:
призвать кукованьемъ. Вх. Лем. 456.
Прикукббити, блю, биш, іл. Прибрать,
устроить. Своя домівка є й садок: як стара
прикукобе її, то аж весело. Харьк. у.
П рйкуп, пу, ле. Прикупленная земля.
Прилуд. у.
Прикупйти, пйю, еш , сов. в. п р и ку пйти, плю, пиш, гл. Прикупать, прику
пить. Ще мати й город прикупила. Г. Барв.
256. Живе, лиха прикупивши,— живетъ коекакъ, съ бѣдой. Ном. № 7504.
П рикусйти. См. П рикуш увати.
П рикутати, таю, еш, гл. 1) Прикрыть,
закутать сверху. Прикуташ свою дитину.
Мил. М. 36. 2)=П рикорпати. Желех. Вх.
Зн. 55.
П рикутий, а, е. Прикованный. При
кутий до стовпа. Стор. II. 194.
Прикухбнок, нка и и ву, м. Пристройка
къ кухнѣ. Чи не думаєте до кухніу— вона
в вас тіснувата.— прибудувати прикухенок?-Г. Барв. 378.
П рикуш увати, шую, еш, сов. в. привуейти, шу, сиш, гл. Прикусывать, при
кусить. Прикуси язичок. Ном. № 1126.
Не можна показувати пальцем на місяць,
бо палець усхне, а коли вже покажеш, топрикуси палеиь. Грин. I. 13.
ПрилабУвнитися, нюся, нишея, ел.
Подольститься, подойти. Прилабузнивсь доКиприди. Котл. Ен. У. 18.
Прйлавок, вк а и вк у , л*. Часть непод
вижной скамьи (лйви) въ украинской хатѣ,
идущая вдоль при дверной стѣны, до дверей,
подъ мисником. ЕЗ. У. 91. Евандр же
в хату рачки ліз і там під прилавком
зігнувся. Котл. Ен. У. 16.
Дрилйгоджувати, джую, еш, сов. в.
прил&годити, джу, диш, гл. Приготовлять,
приготовить. Просимо вас на те, гцо Боь
дав та добрі люде прилагодили. Федьк.
Дрилйгоджуватися, джуюся, ешся,
сов. в. прилйгодитися, дж уся, дишея,
гл. Приготовляться, приготовиться. В ік
прилагожуєтьея на ярмарок. Камененец. у*
П риладж увати, джую, еш, сов. в.
прилйдити, джу, диш, ел.=П риладновувати, приладнати. Науку пришдитидо народа. О. 1861. XI. 104; 1862. IX125.
П риладж уватися, джуюся, ешся, сов.
приладитися, дж уся, дишея, гл.= П ри-

Приладнати— Приліг.
ладновуватися, приладнатися. Лекше ж
таки одному чоловікові приладиться до ці
лої громади. О. 1862. IX. 125.
ПриладнЯти, ся. См. П риладнову
вати. ся.
Прйладний, а, ѳ. Умѣющій прилас
каться, вкрадчивый. Така то до кожною
прикидчива, приладна, лестна. МВ. II. 140.
Приладнбвувати, вую, еш, сов. в.
приладнати, нЯю, еш, іл. Прилаживать,
приладить.
П риладнбвуватися, вуюся, ешся, сов.
в. приладнатися, нЯюся, ешся, гл. При
лаживаться, приладиться.
ПрилЯзити, лЯжу, 8ИШ , сов. в. при
л ізти , лізу, 8ѲШ, гл. Приползать, при
ползти, прилѣзать, прилѣзть. Прилізла...
чорна гадина. Чуб. V. 734.
П риляскувати, кую, еш, гл. Ласкать.
Треба вола приласкувати, як запрягаєш.
Павлогр. у.
ПрилатЯти. См. П рилатувати.
ПрилЯтувати, тую, еш, сов. в. прилатЯти, тЯю, еш, гл. Пришивать, пришить
заплату. А ні пришити, а ні прилатати. Ни
чего нельзя сдѣлать Ном. № 7625.
П рилаш тбвувати, вую, еш, сов. в.
прилаштувЯти, т^ю, еш, гл. Придѣлывать, придѣлать, прилаживать, приладить,
пригнать.
ПрилЯщитися, щ уся, щишся, гл. При
ласкаться. Нехай вода прилащиться до
його, і знов воно зелене пустить листя.
К. Іов. ЗО.
Прилбглий, а, ѳ. 1) Прѣлый. Прилегле
жито. Харьк. 2) Примыкающій, сосѣдній.
Опинилася на улиці прилеглій. МВ. III. 32.
П рилбжаїи, жу, жиш, гл. Полежать.
Так заболіло в животі, гио оце трохи іі
прилежала. Пирят. у.
Прилбжний, а, ѳ. Припадлежащій къ
чему. Я був тоді не сам касиром, а Семен
був до мене прилежний. НВолын. у.
Прилбмзати, заю, еш, гл. Приплестись,
притащиться. Насилу прилемзали додому.
ІІолт.
П рилѳн^ти, н^, нбш, гд.=П рилинути Ой прийди або прцлени ти соколоньком
до мене. Мет. 60.
П рилѳпёткуватий, а, е. ? На вгороді лепеха при.гепеткувата. Мил. 105.
Прилбпистий, а, ѳ. Обтяжной, въ
обтяжку, плотно прилегающій къ тѣлу.
Прилёписта сорочка —рубашка, плотно обхва
тывающая подъ мышками. Павлогр. у.
Прилеститися. См. Прилещатися.
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Прилетіти. См. Прилітати.
ПрилѳщЯтися, щЯюся, ешся, сов. в.
прилеститися, щ ^ся, стйшся, гл. Подоль
щаться, подольститься. От вона до його
прилестилась та й питається раз у його:
„ Чи єсть, каже, на світі такий чоловік,
щоб тебе под]іжав?л ЗОЮР. II. 28.
ПриливЯти, вЯю, еш, сов. в. прилити,
ллю, ллєш, гл. 1) Поливать, полить. Мнл.
107. Приливайте доріженьку, щоб пилом
не пала. Мет. 22. Голосила, викрикуючи жа
лібні слова, приливаючи їх гце жалібнішими,
сльозами. Мир. Пов. II. 121. 2) Заливать,
залить. От він візьме та й приллє водою
огонь. Чуб. Н. 140.
ПрилигЯти, гЯю, еш, гл. Привязать
налигачем (воловъ).
Прилйза, зи, об. Съ гладко причесан
ными волосами; щеголь, франть.
ПрилизЯти, ся. См. П рилизувати, ся.
П рилйзувати, вую, вш, сов. в. прилизЯти, ж ^, жеш, гл. 1) Прилизывать,
прилизать языкомъ. 2) Причесывать, при
чесать.
П рилйзуватися, зуюся, ешся, сов. в.
прилизЯтися, ж ^ся, жешся, гл. 1) При
лизываться, прилизаться языкомъ. 2) Глад
ко причесываться, причесаться. Схопиться
раненько, зараз миється, прилизується до
дзеркальця. Левиц. І. 277.
П рилйн^ти, ну, неш, гл. 1) Приле
тить. Коли б я зозуля, то я б крилечка
мала.... прилинула б до двора. Мет. 54.
2) Быстро придти, пріѣхать, появиться*
Гад же б я, милая моя, та до тебе при
линути. Мет.
Прилип, пу, м. Раст. С аііит арагіпе.
Вх. Зн. II. 32.
ПрплипЯти, пЯю, еш, сов. ,в. прилйп(ну)ти, ну, неш, гл. 1) Прилипать, при
липнуть. 2) Приставать, пристать. Прилип
до мене, як шевська смола до чобота. Ном.
X? 2750.
# Прилйпчик, к а, м. Эпитетъ чіпчика,
очіпка въ свад. пѣснѣ. (Чуб. IV. 432).
Вже мені бинда обридла, а вже ж мені
чгпчик прилипчик—т. е. мов прилип ДО ГО
ЛОВИ—такъ хорошо пришелся.
Прилйти. См. Приливати.
ПриличкувЯти, к^ю, еш, гл. У Сто
ляровы пригнать.
Приліг, лбгу, м. 1) Боковая часть
сѣдла. Шух. І. 252. 2) Въ боченкѣ: при
биваемая сверху клепокъ дощечка съ отверстіемъ, сквозь которое добываютъ жид
кость. Шух. I. 307.
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Прилізти—Прилягати.

П рилізти. См. Прилавити.
Прилуки. Славен город Біла Церква, славП риліпйти, ся. См. П риліплю вати, ся. нгша Прилука. Грин. III. 615.
Прилучйти, чйю, еш, сов. в. прилуП риліплю вати, люю, еш, сов. в. при
чйти,
ч^, чиш, гл. Присоединять, присо
ліпити, плю, пиш, гл. Прилѣпливать, приединить.
До їх голосів прилучає й молода
лѣпить, приклеивать, приклеить. Одірвав
свій
жалібний
голос. Левиц. Пов. 175.
клаптик бомажки і приліпив ї ї ловм до
Прилучатися, ч&юся, ешся, СОВ. в .
дна чарки. Ком. II. 8.
прилучйтися,
ч^ся, чишся, гл. 1) При
П риліплю ватися, лююся, ешся, сов. в*
соединяться,
присоединиться.
Там М а р у с я
приліпйтися, плюся, пишся, гл. Прилѣпзаручається,
од
батенька
одлучається,
до
ливаться, прилѣпиться, приклеиться.
Приліс, су, м. Опушка лѣса? За лісом, свекорка прилучається. Мет. 217. 2) Слу
за прилісом золоте теля реве. Чуб. І. 315. чаться, случиться. Ой не п'ються пивамеди, не п'ється вода,— прилучилась з чу
См. Проліс.
Приліт&ти, тбю, еш, сов. в. приле маченьком у степу біда. Шевч. 535.
Прилюбйти, ся. См. П рилю бляти, ся.
тіти, лѳч^, тйш, іл. 1) Прилетать, приПрилюббваний,
а, ѳ. Отъ любви при
летѣть. Прилітає зозуленька над ними ку
вати. Шевч. 32. Будугпь пташки прилі ключи вшійся? Встрѣчено въ заговорахъ:
тати, калиноньку їсти, будуть мені при Стиски, стистиищ!... і погадані, і прилюносити од родоньку вісти. Чуб. У. 222. бовані. Мил. М. 69. Уроки, урочиищ, г віт
Прилетів орел з чорної хмари. Мет. 167. ряні, і водяні... прилюбовані. Мил. М. 42.
Прилюблйти, лйю, еш, сов. в. при
2) Быстро приходить, придти, пріѣхать,
любйти, блю, биш, іл. 1) Плѣнять, плѣприбыть. #
П рилітувати, тую, еш, іл.= П ри лі- нить, пріобрѣсти любовь чью. Желех.
2) Только несов. в.? Любить. Тоді ж по
тати. Вх. Лем. 456.
купив він... і ту шапку чорну, що він її
П рилічйти. См. П рилічувати.
дуже прилюбляє. МВ. III. 135.
П рилічувати, чую, еш, сов. в. при
Прилюблйтися, лйюся, ешся, сов. в.
лічй ти , ч^, чиш, гл. Присчитывать, при прилюбйтися, блюся, бишся, гл. 1) Схо
считать.
диться, сойтись съ кѣмъ, узнавъ, полю
Прилбгом, нар. Склонившись, накло бить. Як я до йою придивилась, прилюбинившись. ІІри.ююм напився води. Вх. Зп. 55. лась, моя матінко, так він мені за дитину
Приложйти, ж ^, жиш, гл. ^ —При рідну став. МВ. II. 22. 2) Пристращаться,
класти. Дай мені смоли, голубчику, при- пристраститься. Прилюбився до горілки.
ложити до боку. Рудч. Ск. II. 15. Хто ж Канев. у.
се тобі таке прізвище приложив? Стор.
Прилюдне, «ар.=П рилю дно. Я йому
МПр. 133. Н і до чого й рук приложить. до рук прилюдне віддав гроші. ЕкатериГ. Барв. 388. 2) Ударить. Вх. Лем. 456. носл. у.
Прилюдний, а, е. 1) Публичный,
Приложйтися, ж ^ся, жишся, іл .=
открытый.
Коли буде прилюдне сватання?
Прикластися.
Прилокш йти, ш^, шйш, гл. Прибить, МУЕ. І. 115. (Полт. г.). 2) Съ измѣи.
избить. Прилокгиили його добре. Чуб. II. 117. удар, прилюдний. Объ одеждѣ: празднич
Прилолбкати, каю, еш, гл. Побить, ный. Прилюдне лудинє (убране). Шух. І. 39.
избить. Так того старця прилолокали, що й
Прилюдність, ности, ж. Публичность.
іти не здужа,—повели. Пирят. у.
Желех.
Приломйтися, млюся, мишся, гл. При
Прилюдно, нар. Открыто, публично.
норовиться, примѣниться, набить руку. Прилюдно, принародно бито• Мир. ХРВ.
Мнж. 190.
• 286. Вона свою наймичку прилюдно все
Прилбмок, мка, л і . Восчина, прилѣп- хвалить. Г. Барв. 305.
ленная въ ульѣ, назначенномъ для посе
Прилютувйти, т^ю, еш, гл. Припаять.
леній роя. Конотоп, у.
Прилягйти, гйю, еш, сов. в. прилягПрилопотіти, чД, тйш, гл. Прибіжать. тй, лйж у, жеш, гл. 1) Прилегать, при
П рилука, ки, <ис. 1) Присоединеніе. лечь. То приляже, то послуха, як кобзарь
К. (Желех). 2) Полянка среди лѣсовъ. співає. Шевч. Приліг на возі Г. Барв. 14.
Корови і воли пасуть прилуками. Шух. І. Спочити прилягла. Гліб. 2) Налегать, на
211. мн. прйлуки. Поперемѣнно то лѣсъ, лечь, придавить. Туман, мамцю, туман
то поле. Шух. І. 73. 3) Названіе города: прилягає. Чуб. У. 69. Ой да сирая земля

Приляпати—Прими лятися.
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ручки й ніжки прилягла. Чуб. У. 270. к^ю , еш, гл. Придумать, приспособить.
3) Склоняться, склониться къ кому. Не Треба примедикувати так клямку до двеприляже моє серце ніколи до його. Мет. 66. рець, щоб свині не одчинили. Рк. Левиц.
П рилйпати, паю, еш, гл. Пришле
Примѳжбвувати, вую, еш, соп. в.
пать.
примѳжувбти, ж^ю, еш, гл. Примежевы
Прим&зати, ся. См. П римазувати, ся. вать, примежевать, прирѣзать (земли).
П рим азування, н я, с. 1) Примазы- Стор. II. 117.
Лримѳнбваний, а, ѳ. ? Встрѣчено въ
ванье чѣмъ. 2) Поправка, подновленіе гли
заговорахъ:
Уроки, урочища, і вітряні, і
няной обмазки па печи, стѣпахъ.
П римазувати, вую, вш, сов. в. при- водяні... применовані. Мил. М. 42.
Применч&ти, чйю, еш, сов. в. прижбзати, м&жу, жѳш. 1) Примазывать, при
мѳнчйти,
ч ^, чйш, и.= П ри м ен ш ати ,
мазать чѣмъ. Моргав сонними очима, що
применшити.
злипались... неначе карюком примазані. Ле
Применш&ти, шбю, еш, сов. в. при
виц. І. 235. 2) Поправлять, подновлять
меншити,
шйш, гл. Уменьшать, умень
глиняную обмазку печи, стѣнъ.
шить.
П римазуватися, зую ся, ешся, сов. в.
Применшувати, шую, еш, іл.= П риприм азатися, м&жуся, жѳшся, гл. 1) Быть
меншати.
Ніяково і заходити, думає Хриспримазываемымъ, примазапнымъ. 2) Быть
т
я,
применшуючи
ходи. Мир. Пов. II. 94.
подновляемымъ, подновленпымъ (о глиня
Примербжити. См. Примережувати.
ной обмазкѣ стѣнъ, печи). Щ о-суботи в
Примережувати, жую, еш, сов. в.
нас примазується, то й хота чистенька.
примережити, жу, жиш, гл. Пришивать,
Харьк.
Примайструвати, р^ю, еш, гл. При пришить рукавъ, соедипивъ его съ руба
хою иерёжною. Волч. у.
мастерить, придѣлать.
Примѳрз&ти, 8&Ю, еш, сов. в. приПрималйй, а. е. Маловатый. Вх. Лем.
мЄрз(ну)ти,
зну, нѳш, гл. 1) Примерзать,
456.
П римальбвувати, вую, еш, сов. в. примерзнуть. Примерзла кладка до криги,
прималю вати, люю, еш, гл. Пририсовы треба вирубувати. Харьк. 2) Зябнуть, озяб
нуть. Стали мог білі ніжки примерзати.
вать, пририсовать.
Чуб.
У. 339. Трошки снігом притрясае,
Прим&на, ни, ж. Приманка. Горох—
бурлак в полі примерзає. Чуб. У. 1015.
людська примана. Ном. № 12391.
^
Примандрувати, р^ю, еш, гл. Придти
Примѳркйння, н я, с. Сумерки. Це
издалека. Примандруєш, молода дівчино, було так на примерканні,— сонце сіло.
під лісочок. Чуб. У. 339. Примандрує мій Новомоск. у.
Примѳркбти, кйе, сов. в. примбркмиленький' з лубенського полку. Мил. 67.
(ну)ти, кнѳ, гл. безл. Темнѣть, стемнѣть,
П риманйти. См. Приманювати.
Примйнювати, нюю, єш, сов. в. при смеркаться, смеркнуться. Грип. II. 161,
м анити, ню, ниш, гл. Приманивать, при Вже примерка, над вечір. Грин. II. 113.
Примерк&тися, к&еться, сов. в. при*
манить. Там соловейко гніздо звив, собі га
мЄрк(ну)тися, нѳться, гл. безл.=Пример
лочку приманив. Чуб. III. 177.
кати, примеркнути. Вх. Лем. 456. Вже
Примастйти. См. Примащ увати.
Примастка, ки, ж. І ) Сдабриваніе ся добре примеркло у як ми рушили з міста.
корма. Херс. г. 2) мн. Льстнвыя рѣчи, Каменец, у.
Прймерки, рок, ж. мн. Сумерки.
сладенькія слова. Примастками балака.
Примерлий, а, е. Обмершій.
НВолын. у.
Примести. См. Примітати.
П риматкоббжитися, ж уся, жишся,
П римилйтиея, лю ся, лиш ея, гл. 1) См.
гл. 1) Подольститься, подмазаться, при
Примилятися.
2) НвіМного ошибиться. Вх.
ласкаться. Чи ба! як приматкобоэюиласъ!
Брацл. у. 2) Пристроиться, помѣститься. Лем. 456.
Примилувйти, л^ю , еш, гл. При
Де б мені тут приматкобожитись з осе
ласкать.
Не тупай, не тупай, ляшку, но
ледцем? Брацл. у.
Примащ увати, щую, еш, сов. в. при- гою: не ляжу, не ляжу спати з тобою;
ж астйти, мащ ^, стйш, гл. Сдабривать, а хоть і ляж у,— не поиілую, до свого сер«
сдобрить кормъ. Херс. г. Мукою прима денька не примилую. КС. 1882. И. 302.
П рим илйтися, лйю ся, ешся, СОВ. Б.
щують січку худобі. МУЕ. І. 99.
лрим
илнтися, люся, лиш ея, гл. ПоддабПримѳдикув&ти (= п р и м ети к у в ати ),
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Приминати— Примножити.

^икаться, поддобриться къ кому, выражать,
выразить кому любовь, подольститься.
Примин&ти, нйю, еш, сов. в. прим ’й^ги, мн^, мнбш, гл. Приминать, примять.
Прймир, ру, ле.=Примирок.
Примирити, ся. См. Примиряти, ся.
Примйрок, рка, м. примйр'я, р ’я,
с. Перемиріе, примиреніе. АД. II. 103.
Доели пославши, просить примир'я. Єв.
Л. XIV. 32. Із бусурменським салтаном
примир’є мали. Макс.
Примирйти, рйю, еш, сов. в. примирйти, рю, рйш, гл. Ладить, поладить, ми
риться помириться.
П римирйтися, рйюся, ешся, сов. в.
примирйтися, рюся, ришся, ы .= П ри м и р яти , примирити. В чорному ходи, до
скажуть: ледащиця; а в білому ходи, до
скажуть: - чепуриться! Сама не знаю, як
із ними примириться. Чуб. V. 859.
П римйслити, лю, лиш , гл. Придумать.
П рймівка, е й , ж . Поговорка, посло
вица, приговорка. Страхи на ляхи,— ся
примівка од нас перейшла і до ляхів. Ном.
№ 871. Пиймо горілку, маймо примівку,
маймо примовля: дай, Боже, здоровля. Чуб.
V. 1100.
Д рим івни к, ка, м. Знахарь, лѣчащій
заговоромъ. ЕЗ. V. 57.
П римінйтися. См. П рим інятися.
П рим інйтися, нйюся, ешся, сов. в.
прим інйтися, нюся, нйш ся, гл. Приспо
собляться, приспособиться. Желех.
Примір, ру, м. 1) Намѣреніе. Я маю
примір поїхати у ліс. Черк. у. 2) Примѣръ.
О. 1861. V. 72.
П рим іряти, ся. См. П риміряти, ся.
ПримірниЕ, ка, м. Экземпляръ. Желех.
Примірйти, рйю, еш, сов. в. примі
р яти , ряю, еш, гл. Примѣрять, примѣрить. Приміряють той золотий черевичокч
^удч. Ск. II. 47.
П рим ірйтися, рйюся, єш ся; сов. в. при
мі ритися, рюся, ришся, гл. 1) Примѣряться, вримѣриться. 2) Прицѣливаться,
Прицѣлиться. Без міри пороху підсипає,
татарину гостинця в груди посилає. Ой
ще козак не примірився, а татарин ік
лихій матері з коня покотився. АД. І. 170.
В) Прилагаться, приложиться какъ разъ
какъ слѣдуетъ. Так гуже воно приміряється,
я к горбатий до ш ін и . Ном. Л» 13079.
Примісйти, ш^, сиш, гл. Примѣсить.
П рймістка, ки, ж. 1) Ступенька въ
зіпічку для восхожденія на печь. Вас. 194.
2) Подмостки; временный столъ, скамья.

Я старцям сім кіп самими копійками роз
дав, бо й вони, пообідавши на дворі на при
м іт ках, рахувались росходиться. ЗОЮР.
II. 287. 3)=Примостка.
Приміта, ти, гж \=Д рикмета. Мен
шому брату примішу покидає. Дума.
Приміт&ти, т&ю, еш, сов. в. примёстй,
мѳт^, тбш, гл. 1) Приметать, примести,,
подмести (соръ) къ какому-либо мѣсту.
Примела сміття до порога та й покинула,
а винести? Харьк. 2) Наметать, намести
на что-либо сверху. ї ї (торбину) і в руки
не беруть, а иноді і сміттям приметуть.
Гліб. Да й примітало сніжком білесеньким.
Чуб. V. 800.
П римітатися, т&юся, ешся, сов. в.
приместйся, метися, тбшея, гл. 1) Быть
приметаемымъ, приметеннымъ. Тут при
местись би їм хоть сміттячком до брами.
К. Дз. 157. 2) Быть наметеннымъ.
Приміти, мію, еш, гл. Быть въ силахъ^
мочь. Примів би,— всіх із гаю порозганяву
щоб не щебетали. Г. Барв. 62.
П римітити. См. П римічати.
П римітка, ки, ж. 1)=П рим іта. У нас
примітка така: вгадуєш, як сонце захо
дить,— коли червоно— буде вітер. 2) У при
мітку бути, а) Быть замѣтнымъ. Устане
ясне сонце і зайде, і знову устане, а Прісці
і не в примітку. Мир. Пов. И. III. б) Быть
знакомымъ. Знайома хода, одежа трохи
в примітку, а парубок наче незнайомий.
Мир. Пов^. II. 92. 3)=Намітна. Вх. Зн. 55.
П римітливий, а, е. Внимательный^
все перенимающій и усваивающій. Приміт
лива дівчина,— усе в хазяйстві переймсі.
Лохв. у.
Примітний, а, є. Замѣтный. Ярочок,
ледві примітний серед широкого степу. Ле
виц. Пов. 191.
Приміч&ти, чйю, еш, сов. в. примі
тити, мічу, тиш, гл. Примѣчать, примѣтить. По чім мене, мила, примічаєш?— По
тім, милий, тебе примічаю: рано встаєш,
коня наповаєш. Мет 282.
Примішйти, ся. См. Приміш увати, ся.
П риміш увати, шую, еш, сов. в. при
мішати, ш&ю, еш, гл. Примѣшивать, примѣшать.
Приміш уватися, шуюся, ешся, сов. в.
приміш атися, ш&юся, ешся, гл. Вмѣшнваться, вмѣшаться, быть причастнымъ. Цей
не причетний до нас, не примішується до
нас, ходить особе. Верхнеднѣпр. у.
П римкнути, н^, нбш, гл. Притворить.
Примнож&ти, ж&ю, еш, сов. в. при-

Примпожатися— Помрітися.
мнбжити, жу, жиш, гл. Умножать, уынбжить, увеличить. Гріхи свої примножив
він. К. Іов. 77. Нехай вам доля спргяе і
веселости примножае.
*
Примножитися, ЖЙЮСЯ, ешся, сов. в.
примнбжитися, ж уся, жишся, і л . Умнажаться, умножиться, увеличиться.
Примножувати, жую, еш, гі.= П р и кножати.
Примнбжуватися, жуюся, ешся, гл.=
Примножатися. Людей все примножуєть
ся, а землі мало Кіев. у.
Прнмбва, ви, ж. Заговоръ (знахарскій).
Примовити. См. Примовляти.
Примовка, ки і Ж •= П р и м івк а. Ном.
X» 259. Г. Барв. 366.
Примбвля, л я, с.= П ри м івка. Пиймо
горілку, маймо прим гену; маймо примовля:
дай, Боже, здоровля! Чуб. У. 1100.
П римовлйння, ня, с. 1)—Приказуван
ня. 2)=Примова. Гол. IV. 539. Грин. II.
317."
Примовлйти, лйю, еш, сов. в. при
мовити, влю, виш, гл. 1)=Приназувати,
лриказати 1. Старий грає, примовляє. Шевч.
243. Десь ти мене, моя мати, в барвінку
щ п а ла ї купаючи, примовляла, щоб долі не
мала. Мет. 275. 2)=Примовлятися, примо
витися. Тут і я примовила. Г. Барв. 219.
Люде говорять,—кожне примовляло. МВ.
<0. 1862. І. 96). 3) Говорить, сказать знахарскій заговоръ. Баба пристріти змовляє
і до матки примовляє■ КС. 1893. VII. 76.
П римовлйтися, лйю ся, ешся, сов. в.
примовитися, влюся, вишся, гл. Гово
рить, сказать, вмѣшаться въ разговоръ.
В вік . не дасть куска хліба ззісти; так,
щоб примовився, що ось образи малює добре
отой, а ні: я малюю та й тілько. Лебед.
у. В військо наряжався, до козачки при
мовлявся: „ Козачко, прошу тебе, як Бога,
гляди моєї худоби". Чуб. У. 1171. Тут
уже й другі примовились. Мир. ХРВ. 195.
Примбвчати, чу, чиш, гл. Смолчать.
Примогорйчити, чу, чиш, гл. Привлечь
могорычемъ на свою сторону.
Примогтй, ж ^, жеш, гл. Быть въ сйлахъ, мочь. Прими би,— очима ззів. Ном.
Л? 3400. Приміг би,— крізь землю пішов.
МВ. (О. 1862. III. 62). Як би приміг ма
лювати, то намалював би. (КС. 1902.
X. 142).
Примогтйся, ж ^ся, жешся, гл.=П ригмогти. Не знаю, коли вже я приможуся
Япобі вернути. МВ. (О. 1862., ІІГ. 76).
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Примокйти, вйю, еш, сов. в. примбк(ну)ти, кн у, неш, гл. Примокать, примок
нуть.
Примолотйти. См. Примолочувати.
Примолбчувати, чую, еш, сов. в. при
молотйти, лоч^, тиш, гл. Трогать; тро
нуть только слегка молотьбой.
Приморгн^ти. См. Приморгувати.
Приморгувати, ґую , еш, сов в. приморгн^ти, н^, нбш, гл. Подмигивать, под
мигнуть.
Приморйти, рю, риш, гл. Приморить.
Приморбжувати, жую, еш, сов. в. при
морозити, ж у, зиш, гл. Примораживать,
приморозить. А Юхим вухо приморозив.
Харьк. Безл. Приморбзило. Сталъ морозь.
Ой звечора дрібний дощ ішов, а к півночі
притуманило, а к світові приморозило•
Грин. III. 104.
Прйморозок, зку, м. Утренній морозь*
НВолын. у. Почалися на дворі приморозки•
Левиц І. 385. Приморозком підемо у Жванеиъ зраня. Каменец, у.
При морщити, щу, щиш, гл* ІІѢсколько
сморщить.
Примостйти,ся. См. Примощувати, ся.
Прймоства, к и , ж. Прилаженная к ъ
чему-либо скамья, прилаженныя къ чему*
либо подмостки. Харьк. См. Примістна.
Примотатися, т&юся, ешся, гл. При
брести, придти. Ходив, блудив молодий ко
зак по річці по Дону, пришатався, примо
тався ік самому Дунаю. КС. 1883. ІУ. 735^
Примочйти. См. Примочувати.
Примочувати, чую, еш, сов. в. при
мочйти, ч^, чиш, гл. Примачивать, при
мочить. Красні русі коси його дочки при
мочили. Федь к.
Лримощйти, щйю, еш, гд.=Примощ увати. Прийди, прийди, мій миленький,
сю ніч почувати: хоч лавочки узесенькі.—
буду примощати. Мил. 66.
Примощувати, щую, еш, сов. в. примостйти, мощ^, стиш, гл. Прилаживать,
приладить; приставить— напр, доску, чтобы
увеличить ширину.
Примощуватися, щуюся, ешся, сов.
в. примостйтися, мощуся, стишся, гл.
Прилаживаться, приладиться, присѣсть,
усѣсться. Примостивсь, як сорока на колу.
Пом Лг 13785. Вибрався на середину су
хого гілля, примостився як раз над Іїобзою.
Стор. МПр. 107. Я до дітей примостюсь,
т а усе таки наїмся. Мнж. 7.
Помрітися, мріється, гл. безл. Пред
ставиться, пригрезиться.
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Примружити—Приналежати.

Примружити. См. Примружувати.
Примружувати, жую, еш, сов. в.
примружити, жу, жиш, іл. Прищуривать,
прищурить.
Примудрувати, рУю, еш, гл. Приду
мать, ухитриться.
ПримУдькатися, каюся, ешся, гл.—
до кбго. Собственно: прикоснуться къ шулятамъ (см. мудо); употребляется въ зна
ченій: дать себя оплодотворить кому (о
женщинѣ). Вх. Зн. 55.
-ПримУлина, ни, ж. Нанесенный во
дою илъ. Вх. У г. 263.
Примулити, лю, лиш, гл. Занести
иломъ. Зверху листом прйпадена, з споду
мулом примулена. Гол. I. 235.
ПримУляти, ляю , еш, гл. Нажать, на
давить.
Прймурок, рка, м. 1) Карнизъ у печки.
НВолын. у. 2) Каменная пристройка. 3) Бо
ковая стѣна гончарной печи. Шух. I. 263.
Примурбвувати, вую, еш, сов. в. при
мурувати, рУю, еш, гл. Пристроить ка
менную пристройку.
Примус, су, л*. 1) Принужденіе. Ном.
Л? 11341. З примусу. По принуждепію. 2 )=
Принука 2. Ном. № 11889. Доволі й при
мусу було,— не так, як ув интих, що все,
мовляв, було, усе було, тільки примусу не
було. Якось, бачте, ніяково гостеві їсти й
пити без примусу. Г. Барв. 425.
Примусити. См. Примушувати.
Примусія, сії. ж. 1) Принадлежности.
Ткача не приймають у пекло, бо в його
такого багато примусіг, що як почне вно
ситься в пекло,— ніяк не забере за один
раз. Лохв. у. 2) Возня, хлопоты. З дишлем
такого багато примусіг: треба добірати
рівні коні, щоб рівно тягли. Кременчуг, у.
Така була мені примусія з оцим чоловіком:
не розшолопає, шо йому кажеш, та й годі.
Волч. у.
Примусний, а, ѳ. Изобретательный,
способный, находчивый. Мнж. 190.
ПримУчити. См. П римучувати.
ПримУчувати, чую, еш, сов. в. примУчити, чу, чиш, гл. Измучивать, изму
чить. Податками тебе примучено, важкою
працею прикручено. Мир. Иов. II. 41. Примучено.його на тілі. К. ХП. 130.
Примуш&ти, ш&ю, еш, примушувати,
шую, еш, сов. в. примусити, мушу, сиш,
гл. Принуждать, принудить, заставлять, за
ставить. Чуб. У. 305. Ніхто тебе не примушав. НВолын. у. Примусив учеників
своїх увійти в човен. Єв. Мр. УІ. 45.

Примушений, а, ѳ. Принудительный,
насильственный, вынужденный. Ой шлюбе,
мій шлюбе, примгушений шлюбе. Гол. І. 285.
Примушування, ня, с. Принужденіе.
Примушувати. См. Примушати.
Примха, хи, ж. 1) Прихоть, капризъ,
выдумка. Жінко, каже, се вже, бачу, твої
примхи. МВ. І. 11. 2) мн. Суевѣрная примѣта, предразсудокъ. Лубен, у. Знахарство.
Грин. І. 280.
Прймхати, хйю, еш, гл. Прихотничать,
капризничать. Почне він примхати. МВ.
II. 108.
Прймхливий, а, е. Прихотливый, ка
призный.
Примхувйтий, а, е. Прихотливый, кацризиый. Вх. Зн. 55.
Примч&ти, мчу, чйш, гл. Примчать.
Примчали з казанок сивухи. Котл. Ен.
Дідько і попа примчав. КС. 1882. X. 33.
Примч&тися, мчУся, чйшея, гл. Прим
чаться.
Прим’йти. См. Приминати.
Прин&віть, нар. Даже. См. Навіть. Вх.
Зн. 55.
Принйда, ди, ж. Приманка. В мене
принада— сама молода. Мет. 84. Дід і зро
бив сільце, насипав принади, поставив тс
сільце. Рудч. Ск. II. З?. Ум. Принадонька,
принадочка. Чуб. У. 68.
Принйджувати, джую, еш, сов. в.
прин&дити, дж у, диш, гл. 1) Примани
вать, приманить. Принаджує моїх голубів.
Харьк. А дівчина громадила, козаченька
принадила. Лукаш. 143. Коли б літала
пташкою,— був би золотим просом прина
див. МВ. І. 86.
Принйджуватися, джуюся, ешся, сов.
в. принадитися, дж уся, дишся, гл. По
важиваться, повадиться. Принадився вовк
до овець. НВолын. у.
Прин&дний, а, ѳ. Заманчивый, при
влекательный. Принадна гарна молодиця.
К. ИС. 121. Усміх принадний. Г. Барв. 223.
Принадність, ности, ж. Привлека
тельность; красота. Уроди, грації, принадности царице. К. Дз. 87.
Прин&дно, нар. Заманчиво, привлека
тельно. Левиц. І. 265.
Принйдонька, прин&дочва, ки , ж.
Ум. отъ принада.
Принаймні, нар. По крайней мѣрѣ.
Принаймні вкупі сумували, згадавши той
веселий рай. Шевч. 562.
Приналбжати, жу, жиш, гл. Принад
лежать.

Приналежатися—Принцнзна*
Приналбжатися, ж уся, жиш ся,

гл.

1)=П риналежати. 2) Надлежать. Погостилися там, як ся приналежить. Драг. 275.
П риналёж ний, а, ѳ. Принадлежащій.
Прин&мний, а, ѳ. Пригодный? спо
собный ? Пін у мене геть то принамний
до писання. Гаразд пише: од його аби хто
прочита. Лебед. у.
Принймні, нар.—П ринаймні.
Принародно, нар.=П рилю дно. Алек
сандров. у. Прилюдно, принародно бито.
Мир. ХРВ. 286.
П ринат^рити, ся. См. Принатурювати, ся.
П ринат^рю вати, рюю, еш, сов. в.
принат^рити, рю, риш, гл. Пріучать, нріучить. Батько принатурив Ного до чу
мацтва. Харьк. г.
П ринат^рю ватися, рююся, ешся, сов.
в. принат^ритися, рюся, ришся. гл. При
выкать, привыкнуть, пріучиться. Віддала б
його до людей у наукуу от би воно й пргінатурилось. Лебед. у. А ось сусіди: чи
вони уміли робити землю? все було чужі
роблять, а далі п-отроху принатурились,
то й сами почали робити. Лебед. у.
П рйнда, ди, ж. 1) Спесь, чванство.
2) об. Спесивый, чванный человѣкъ. Лохв.
у. о) Капризы. 4) об. Капризный человѣкъ. Лохв. у.
П риндитися, дж уся, дишся, гл. 1) Спе
сивиться, важничать. Буває инший чоловік
все приндиться. Гліб. 2) Капризничать.
П риневільний, а, ѳ. Подневольный,
рабскій.
Приневолити. См. Приневолювати.
П риневолю вання, н я, с.=П рим уш уван н я. Харьк.
Приневолювати, люю, єш, сов. в.
приневолити, лю, лиш, гл. Принуждать,
принудить. Почала жінка приневолювать
чоловіка, щоб і він робив. Грин. II. 175.
М ат и приневолила подавать рушники.
Стор. МПр. 33.
Принести. См. Приносити.
П ринижйтися, ж&юся, ешся, сов. в.
принйзйтися, ж уся, зишся, гл. 1) Опус
каться, опуститься ниже, понизиться. Вся
ка гора і горб принизиться. Св. Л. III. 5.
2) Унижаться, унизиться. Принизивсь пан
ський рід великий. К. ПС. 41.
П ринйж ити. См. П ринижувати.
П ринйж увати, жую, еш, сов. в. при
нйж ити, ж у, жиш, принйзйти, жу, 8ИШ ,
гл. 1) Опускать, опустить ниже, понизить.
1 принизив ІЪсподь небо, окрите димами.
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К. Псал. 36. 2) Унижать, унизить. Низьке
принижує й хвалою. К. Бай. 158. 3) Оби
жать, обидѣть. Бог очима принижив. (Очі
болять). Грин. II. 302. Так Господь при
низив: опала сей рік вся скотина. Кіев. у.
Приник&ти, вйю, еш, сов. в. принйвнути, к н у , нѳш, гл. Прибывать, прибыть.
А менший син, піша пгшаниця за гостя
(додому) приникав. АД. І. 113.
Приновйти, влю, вйш, гл. Обновить.
Прйнос, су, м. Приношеніе, пожертвованіе, жертва. Ном. А» 960. К. Псал. 45.
До небес драбину приставляють із моли
тов та приносів нечистих. К. XII. 90.
Принбсини, син,, ж. жн.—Принос.
Рк. Левиц.
Принбсити, шу, сиш, сов. в. принёстй, нес^, сёш, гл. Приносить; принесть. А я меду принесу на закуску. Рудч.
Ск. І. 24. Принеси мій голосочок милої до
хати. Мет. 11. Відкіля се тебе принесло?
Откуда ты явился? І принеслб йогб! И
нужно было явиться! Дівчинонько, приніс
тебе дідько. Мет. 28.
Приношйти, шйю, еш, іл.=П риноеити. Асаули по улицях пробігали, червонії
прапорки у руках приношали. Мет. 414.
Принудйти, дж ^, диш, гл. Истомить,
истомить тоской. Уже мене упинила чу
жая дитина: і рученьки зв'язала, гулять
не тустила і серденько принудила. Чуб.
У. 542.
Принуждйтися, дйюся, ешся, іл. Одол
жаться у кого, обращаться въ нуждѣ. Х т о
їх зна, як вони жили; вони до мене нічим
не принуждались, а я їх не боіаради$\ не
було так, щоб вони запрошували про щоу
і не знаю я про них. Екатериносл. у.
П ринука, ки, ж. 1) Припужденіе. Як
не даси з прозьби, то даси з принуки. Ном.
№ 1059. 2) Усиленныя упрашиванія и понужденія при угощеній гостей, считающіяся у крестьянъ обязательнымъ актомъ
угощенія, а отсутствіе ихъ скупостью и
невѣжливостью- Було що їсти й питиу
тільки принуки не було. Ном. А» 11889.
П рин^кувати, кую, еш, іл. Принуж
дать, понуждать. Тут треба все причісу
вати палицеюу нагаєм, та й тим нічого
не вдієш. Левиц. І. 476.
Принц, ца, м. Принцъ. Драг. 264. Па
тім весілю принци з єнчих землев били.
Драг. 265.
Принцйзна, ни, ж. Принцесса. Драг.
259. Хиба принцизни ждеш? Федьк. Вис
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Приняти— Припадок.

еден царь, а ніхто не міі до його прин- ченька,— дівчину цілує. Чуб. У. 344. а .
цизни доступити. Драг. 274.
дітки як очепились за шию мені... як при
П ринйти, ся. См. Приймати, ся.
пали вони, то не можна й одхилити од
Приобіцйти, цйю, еш, гл. Пообѣіцать. себе. МВ- І. 20, 21. 2) Прилипать, при
Що ти мені пргюбіцяєш за твої діти? липнуть. Гончар мачає праву. руку у воду,
Гн. І. 22. .
аби глина не припала до руки. Шух. І.
Прнобрітн, рію, еш, м .= П р и д б ати . 260. 3) Покрываться, покрыться сверху
Вх. Зн. 55.
какимъ-либо сыпучимъ тѣломъ (пылыо,
Приодіва, ви, ж. Одежда, платье. Вх. снѣгомъ). Не жаль мені доріженьки, що
Лем. 456. г
{
пилом припала. Мет. 22. 4) Доставаться,
Приодіти, д ін у, нѳш, гл. Одѣть. АД. достаться. Як ми поділились, то мені при
І. 246. Був ем паї і не приоділисте мене. пала клуня. Харьк. у. 5) Случаться, слу
Гн. II. 81.
читься, приходиться, прійтись. Припало
Приожелбдитися, диться, гл. безл. на Різдвяних святках саме їхати до кума.
Наступить гололедицѣ. Міусск. окр.
Наоколо містились, де припало, вовхурянПриоколоток, тк у , Л(.=ПрИБОЛОТОК 2. ці. Стор. МПр. 128. Голово моя козацькаяг
Прионйдити, джу, диш, гл.=П рина- Бувала ти у землях турецьких, у віраї
бусурменських, а тепер припало на без
ди ти . Вх. Зн. 55.
відді, на безхліб'ї погибати. АД. І. 118.
Приор&ти, ся. См. Приорювати, ся.
6) Приходиться, прійтись къ чему. Левиц.
П риор^ж ити. См. П риоружувати.
П риор^ж увати, жую, еш, сов. в. при- Пов. 264. Припасти до вподбби, до натури.
ор^ж ити, ж у, жиш, гл. Вооружать, во Понравиться. Левиц. Пов. 23. Чуб. У. 820.
оружить. Іван зовсім приоружений. О. Робота пе важка, саме припала йому до
вподоби. Мир. ХРВ. 46.—до смаку. Прій1861. XI. Кух. 7.
тись
по вкусу. Ном. № 5020. Обід іще
Прибрювати, рюю, еш, сов. в. приорйти, рю, рбш, гл. Пря паханьѣ захва більше пртгав до смаку. Г. Барв. 309.
7) Усердно дѣлать какое-либо дѣло. Чіпка
тывать, захватить часть сосѣдней зем ли..
так
і припадає до хазяйства. Мир. ХРВ.
Прибрюватися, рююсяѵ ешся, сов. в.
60.
8)
Прибывать, прибыть къ чему. К по
лриорётися, рюся, рбшся, гл. Допахивать,
допахать до какого-либо мѣста. Приорався лудній годині до города Січави припав. АД.
И. 101.
Семен до межі, до бору. Чуб. У. 404.
Припад&тися, д&юся, ешся, сов. в.
Приостав&ти, таю, ёш, сов. в. прио
ст&ти, стйну, нѳш, гл. Переставать, пе прип&стися, д^ся, дбшся, гл. 1) Доста
рестать. Янко ходив, а далі і приостав ваться, достаться, приходиться, прійтись.
Турки село зрабували, громадами людей
ходити. Федьк.
Приост&нок, н к у , ж. Конецъ, окон- гнали.... припалася зятю тсгца. АД. I. 290.
чаніе. Що це він на приостанку роска- Ходім, браттє, у ліс темний, вирубаєм
три жереби та положим в три городи:
зував? Борз. у.
кому,
браттє, припадеться. Чуб. У. 984.
Приост&ти. См. Приоставати.
2) Случаться, случиться, прійтись. Щось
Лриощ адйти. См. Приощажати.
ся
псові припало, що бреше. Ном. № 6833.
Приощаж&ти, ж&ю, еш, сов в. приоПрипйдистий, а, ѳ. 1) Пологій. Мнж.
щ адити, дж^, дйш, гл. Сберегать, сбе
190.
Добру хату збудував, та припадиста
речь, приберегать, приберечь. Я приощастріха, так як пастка. 2) Тѣсный, низоюала на зіму капусту. НВолын. у.
Припадйти, дйю, еш, сов. в. припйс- кій въ подъемѣ (о сапогѣ). Припадисті
ти, пад^, дбш, гл. 1) Припадать, припасть. чоботи. Мнж. 190.
Припадком, нар. Случайно. Вх. Лем.
Ой скинув чумак свиту і кожух, припа
457.
дає к сирій землі, теплий зводить дух.
Прип&дливий, а, ѳ. Низменный. ПриНп. Василь аж до землі припадає,—про
падлива
земля у долинах родить у посуху,
сить. МВ. І. 122. Тепер тута, тепер
тута, а завтра поїду,— хтось то буде а в мочливе літо ні.
Дрипйдок, дку, м. Случай. Чуб. Уприпадати до мойого сліду. Грин. III. 222.
Все дам тобі, коли, припавши, поклонишся 476. Приходили у всяких припадках до
мені. Єв. Мт. ІУ. 0. Припадать, припасть него, а він кождому раду давав. Гн. I. 38.
къ кому, прильнуть. Прийшов козак до Як совітуеш в таковом моїм припадиі»
світлоньки,— дівчина хору є, припав до ли • Котл. НП. 352.
*

Прнпадь— Припинатися.
Прйпадь, ді, ж. 1) Низменное мѣсто.
2) Черноземъ съ вязкой глиной. 3) Часть
рыболовнаго снаряда. См. Вершка. Шух.
I. 227.
Припйй, пйю, м. При обрывистомъ
морскомъ берегѣ полоса земли/ обыкновенно
песчаная или песчано-ракушечная, внизу
между этимъ берегомъ и водой.' Черное
и Азовск. м.
Припйлий, а, ѳ. Припавшій, покрытый.
Скло, припале порохом. Левиц. I. 234.
Д рипалйти. См. Припалювати.
П рипалю вання, ня, с. Опаливаніе,
обжиганіе, прижиганіе.
Припалювати, люю, еш, сов. в. припалйти, лю, лиш, гл. Опалять, опалить,
обжигать, обжечь, прижигать, прижечь,
припаливать, припалить. Приходить на
свое поле, дивиться,— аж... сонце припа
лило його. Рудч. Ск. I. 54. Полетів би та
не мушу у припалила дівчина мою душу,
ой чи огнем, чи водоЮу чи своею хорошою
вродою. Чуб. У. 013.
Припанйтися, нюся, нйшся, гл.=3апаніти? Бачу як припанивсь.
Дрипйрка, ки, ж. 1) Припарка. 2) Силь
ное сѣченіе, порка. Березової дам припарки.
Котл. Ен. VI. 6.
Припарувйти, р^ю, еш, гл. Спрячь
въ пару. На гнідою коня не всяде злодійу
то він припаруе та й поведе. НВолын- у.
Припйс, су, м. Запасъ. Підпалюють
гамазини з хлібом г припасами. Стор.
МПр. 80.
Припасйти, сйю, еш, сов. в. припйсти,
с^, сбш, гл. 1) Припасать, припасти, запа
сать, запасти. Для щитів ночви припасали,
г дна із діжок вибивали. Котл. Ен. 2) Под
кармливать, подкормить. Стали чумаки
воли припасати. Я припас вівці та й іду.
Черк- у.
Припйсний, а, ѳ. Запасной. Припасна
копійка е у його. Каменец, у.
Припйсти, ся. См. Припадати, ся.
Припасти. См. Припасати.
Припасувйти, с^ю, бш, гл. У Столя
ровы пригнать. Припасував лутку. Ком.
Пр. № 749.
Прйпѳк, ка, и .= П рй пічок. НВолып. у.
П рипекти. См. П рипікати.
Припѳрѳзйти. См. Припѳрізувати.
Припѳрізувати, зую, еш, сов. в. приПѳрезйти, ж ^, жеш, гл. Прихватывать,
прихватить ноясомъ, подсунувъ подъ по
ясъ, прихватить имъ. Виросла коса до по
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яса, ні росплести, ні росчесати; прийде
ми ся приперезати. МУЕ. III. 38.
Припбрти, пр^, прбш, гл. 1) Прита*
щить, принести. Цілий улік меду припер.
Рудч. Ск. II. 15. 2) См. Припірати.
Припбртися, пр^ся, прёшси, гл. При*
тащиться. Тебе не кликано у так чого ж
приперся? Харьк. г.
Припивйти, вйю, еш, гл.— д о кбго.
При потчиваніи напиткомъ угощающій подноситъ чарку угощаемому, но, по просьбѣ
послѣдняго, долженъ сперва выпить самъ
(часто въ этомъ случаѣ отпивается только
немного изъ рюмки),—это и называется
приливати. Дружки співають, — я частую
і від усякою прип'ю. Алв. 23. До ляха ме
дом і оковитою горілкою припивав. АД. II,
114.
Припйлка, ки, ж. Итица твркута*
Сіагеоіа шеіапоріега. Драг. 6.
Припильнувйти, н^ю, еш, гл. 1) Присмотрѣть. 2) Постараться (въ работѣ), по
усердствовать. НумОу діти, нумОу нумо
припильнуймо. Як не будем пильнуватил
то тут будем ночувати. Нп.
Припйн, ну, м. 1) Остановка, задержка.
2) Припйн дати кому. Усмирить. Черк. у.
Припинйти, нйю, еш, сов. в. прип’ястй, пн^, нбш, гл. Привязывать, привязать,
приколоть. Чуб. І. 74. Приколеньу що коня
припинають. Чуб. І. 74. Ой припну коня
коло калиночки, а сам ляоюу спати на
край могилочки. Макс. Припну фартух
дорогий, золотії береги. Макс. Припни
шаблю в лівім боці. Драг. 66.
ПрипннЙтнся, нйюся, ешся, сов. в.
прип’ястйся, П Н ^С Я , нбшся, ІЛ. Пр’ТВЯЗЫ*
ваться, быть привязаннымъ, прикрѣяленнымъ. Перше була куна в притворі церков
німу до которої припинались покритки,
Чуб. VI. 20.
Припинйчка, ки, ж. Веревка, кото
рою привязываютъ скотъ для пастьбы. Рк,
Левиц.
Припинйти, ся. См. П рипиняти, ся,
Прйппнка, ки, зю.=Припин. Ледача
шкапа скрізь припинки мае. Ном. № 10848.
Припинйти, нйю, еш, сов. в. припи
нйти, ню, ниш, гл. Останавливать, оста
новить, удержать. Що то воно? батька
бити? Треба припинити. НВолын.
Припинйтися, нйюся, ешся, сов. в,
припинитися, нюся, нишся, гл. Останав
ливаться, остановиться, удержаться. Марта, дивлюсь, припинилась.... і слухає. МВ.
І. 109.
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ІІрипнсанепь— Приплідок.

Припис&нѳць, нця, м. Вновь припи
Прйпічок, ч к а ,4 м. 1) Шестокъ (въ
савшійся къ обществу; натурализованный. кухонной печи). Чуб. VII. 381. Вас. 193.
Потім стали ходить до нас оті припи На припічку жар. Мет. 16. Піч наша р е ‘саны, гцо приписались з чужих сел, то юче, коровая хоче; а припічок усміхається
еже не те пішло. Павлогр. у.
коровая сподівається. Мет. 164. 2) Лежанка!
Приписати, ся. См. П риписувати, ся. Мати сидить на припічку. Рудч.' Ск. І.
Припйсувати, сую, еш, сов. в. припи 182. А дитина на припічку росквакалася
сати, ш^, шѳш, гл. 1) Приписывать, при Чуб. V. 635.
писать. 2) Писать, написать (въ письмѣ).
Припинати, шаю, еш, гл. Первона
Грин. II. 290, 100. Батько приписав з дому чально: сдѣлаться пѣшимъ, утративъ ло
до сина, гцоб той приїхав. Грин. II. 271. шадей, воловъ, а затѣмъ и вообще обѣдНаш москаль приписав, щоб йому хоч кар нѣть. Був колись багатирь, а теперь прибованців два подали. Кіев. у. А ще од сво пішав. Черк. у.
їх р ук листи писав, до Василя Молдав
Припл&кати, плбчу, чеш, гл. Оросить
ського посилав, а в листах приписував... слезами. Приплакала бабка усесь ліс, а по
АД. II. 100.
їй ні біс. Ном. № 2386. Мати усі думки
Припйсуватися, суюся, ешся, сов. в. приплакали: „Що його робити і що йогоприписатися, ш ^ся, шѳшся, гл. Приписы чинити?и МВ. II. 122.
ваться, приписаться. Приписався до Мар'яПрипл&та, ти, ж. Приплата, доплата.
нівськог громади. Мир. Пов. II. 42.
Приплатйти, ся. См. П риплачува
ти,
ся.
Припівзити, ж у, виш, гл. Укрѣпить
П риплачувати, чую, еш, сов. в при
соломенную крышу півзинами. Чуб. III. 390.
платйти,
ч^, тиш, гл. Приплачивать, при
П рипізнйтися. См. П рипізнятися.
платить,
доплатить.
Припізню ватися, нююся, ешся, іл .=
Приплйчуватися, чуюся, ешся, сов.
П рипізнятися.
П рипізнйтися, нйюся, ешся, сов. в. в. приплатйтися, ч ^ся, тишся, гл. Пла
припізнйтися, нюся, нйшся, гл. Опазды титься, поплатиться. От як страшенно
вать, опоздать. Сим. 222. Забарився, па поплатились наші вельможні предки за те,
що не вхопили своєї національної тропи.
вечерю припізнився. Чуб. У. 1014.
К. ХП. 116.
ПрипІЕ&ння, ня, с. Прижиганіе.
Приплбнтати, таю, еш, прйплбнтаПрипік&ти, кйю, еш, сов. в. припекти,
тися,
таюся, ешся, гл. Прибрести, прита
пѳч^, чбш, гл. 1) Припекать, припечь,
прижигать, прижечь. Сонце в віконце пече, щиться. Відкіля ти у біса приплентав
припікає. Ном. № 8742. 2) О свльномъ сюди? Стор. МПр. 162. Приплентавсь до
холодѣ: донимать, донять. Да й припікає! т с та й живе. Волоцюга припленталась.
учора руки померзли, а сьогодня гюіи. Рудч. Ск. II. 10.
Приплбнтач, ча, м. Пришлецъ, бро
0 . 1861. У. 76.
дяга.
І хто? Троянець, голяк, втікач, при
П рипіл, пблу, м. Пола, свернутая
плентач,
ланець. Котл. Ен. IV. 40.
такъ, чтобы положить въ нее что-нибудь.
П риплескати. См. П рипліскувати.
Чуб. V. 752. Тогді козаки шаблями сухо
Приплестй, ся. См. П риплітати, ся.
діл копали, шапками, приполами персть
Приплив&ти, вйю, еш, сов. в. привиймали', Хведора Безрідного ховали. АД.
пливтй и приплистй, в^, вбш, гл. При
1. 249.
П рипім н^ти, н^, нбш, гл. Бспомнить. плывать, приплыть. Рудч. Ск. II. 19. При
Припімнув собі сердешних батька, рідну пливла до береш.
П риплйнути, ну, неш, гл. = П риненьку. Млак. 92.
Припін, пбну, м. Привязь. К. Іов. 88. плисти.
Приплистйг. См. П рипливати.
Грин. III. 253. Гей мої коні в хана на .
Приплід, плбду, лї. Приплодъ. Корови
припоні. Ни.
їх
приплодом
звеселяють. К. Іов. 46.
Припір, пбру, де. Часть шеи у вола,
Приплідок, дку, ле.=Приплід. Драг*
о которую упирается ярмо. Волч. у. Мнж.
118. Приплідок од скотинки. Сим. 196.
181.
Припір&ти, р&ю, еш, сов. в. припбрти, У Г. Барвінок слово прилагается и къ
пр^, рбш, гл. Упираться, упереться. (Бу людямъ. Добре, що в тебе приплідку ( = д і_
динок) до другою стріха в стріху припірав. тей) нема, дак ти таке й верзеш. Г. Барв324.
ЕЗ-. V. 77. <

Припліскувати— Приподоблятися.
П рипліскувати, кую, еш, сов. в. при
плескати, ллѳщУ, щѳш, гл. 1) Прибивать,

прибить сверху преимуїц. чѣмъ-либо плосвимъ (ладонью, лопатой) съ цѣлью срав
нять и придавить поверхность. В зя в важ ку
л о п а т у й почав п р и п л іс к ува т и боки нового
п п іж к а . Левид. Нов. 194. Н ож ен ькам и
п р и д о п т а л а , руч ен ьк а м и п ри п л ескал а. Чуб.

78. 2) Хлопать, прихлопывать, похло
пать (въ ладони). Левид. I. 286. П очав
к р и ч а т и т а в долоні п р и п л іск ує. Св. Л. 106.
I I I

Приплітати, тйю, еш, сов. в. при
плести, плету, тбш, гл. Приплетать, при
ел есть. О й т а м моя х а т о н ь к а к р а й води
і високою дерева лободи.— А я ж к т ом у
сінечки п р и п л е т у з високою дерева ч ер ет у. Нп.

Приплітйтися, т&юся, ешся, сов. в.
приплестися, т^ся, тбшся, гл. ; 1) При
плетаться, приплестись. 2) Присоединять
ся, присоединиться. Черк. у.
П рйплітка, ки, ж. Доплетенное.
зірйплітувати, тую, еш, г.і.=Прип л ітати . Д а п л е т у т ь сіт к и д а н а т вої
діт ки і н а т ебе , с ір а ут о н ьк о .— Д а н ех а й
же п л ет ут ь і п р и п л іт у ю т ь , я ж того не
боюся. Маркев. 118.

Приплішйти, шу, шйш, м .= 3 а п л іпзити.

Приплбшистий,

а, ѳ. Шоховатый.
Вх. Лем. 456.
Прнплугйнитися, нюся, нйшся, іл.
Медленно дотащиться. Т а к н агуля л и ся , то

Ж и т о прип лош ист е.

на вели ку си лу

додому п ри п л уган и л и ся . О .

1862. IX. 111.

П ри п лати ти ся, зкуся, ЖИШСЯ, г л . =
П риплуганитися.
П риплутати, ся. См. П риплутува
ти, ся.
П риплутувати, тую, еш, сов. в. при
плутати, таю, еш, м. Припутывать, при
путать.
П риплутуватися, туюся, ешся, сов. в.
приплутатися, таюся, ешся, гл. Привязы
ваться, привязаться, припутываться, при
путаться, вмѣшаться. Н е п р и п л ут уй т е ся
ви до н а с, а ми до вас. Драг. 17 І.
Приплюскнути, ну, неш, гл. Зачах
нуть, недоразвиться (о зернѣ).
Приплющити. См. Приплющ увати.
Приплющувати, щую, еш, сов. в.
приплющити, щу, щиш, гл. 1) Сплющи
вать, сплюснуть, сдавить. 2) Прижмури
вать, прижмурить глаза.
Припнути, пну, нбш, м .= П р и п ’ясти.
П р и п н у ф а р т у х дорогий. Чуб. У. 10.
28
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Припнйтя, пну, нбш, яг —Прип’ясти.
А я скажу коника припняти. Чуб. У. 259.
Дриповзйти, зйю, еш, сов. в. приповзтй, эу, 8бш, м. Приползать, приползти.
Г Барв. 354.
Приповѳдінка, ки, ж. —Приповідка.
У нас така приповедінка: де парубок, там
і дівка. Ном. № 8736.
Приповідйнка, ви, ж .= Д рипові дна.
Вх. Лем. 456.
Приповідйти, дйю, еш, сов. в. приповістй, вім, вісй, гл. 1) Приговаривать,
присказывать, прис-казать. Ой як і став
дяк псалтиру читати, стала, стала бондарочка та й приповідати. Гол. І. 229.
2) Разсказывать, разсказать. Нема, нема
Іваночка цілих неділь шість, нігде нікто
за Йваночка нічого не приповгсть. Гол.
І. 58. Приповідають люде, гцо де наше теперки сет, то колись ліс був. Каменец, у.
3) Говорить, сказать пословицами. Старі
лгоде приповідають: на їднім місці і камінь
обростає. Каменец, у.
Приповідка, ки, ж. Пословица, пого
ворка.
Приповідувати, дую, еш, м.=П рипо
відати. Ой видавав батенько дочку у чужую стороночку, да заказує, приповідує,
щоб сім рік не бувала. Чуб. У. 750.
Приповістн. См. Приповідати.
Приповістися, вімся, вісйся, гл.=
Приповістн 2. Сестра плаче, а припові
стися і мені навіть не хотіла. Федьк.
Дриповістка, ки, т= П р и п овість.
Приповістка батькова за татарський на
біг. Мир. ХРВ. 85.
Прйповість, ти, ж. 1)=Приповідка.
Приповість в школярів: не вкрав, але до
став. Ном. № 6095. 2) Разсказъ. Чуючи
од батька страшні приповістн про війни
та походи... Мир. ХРВ. 82. Од старих
людей приповістн такої, не чувала, щоб
о Нетрі бистрії ріки-озерд%. замерзали.
ЗОЮР. І. 27. 3) Притча. Говорив до них
приповістями. Єв. Мр. III. 23.
ПрипОвнйти, нйю, еш, гл. Дополнять.
Хай вам Бог приповня. Ном. № 4553.
Приподббитися. См. Приподоблятися.
Приподоблйтися, лйюся, ешся, сов. в.
приподббитися, блюся, бишся, іл . 1 ) Сде
латься угоднымъ. Чим той Жазарь Богу
приподобився? Ном. Л? 172. 2) Угодничать
передъ кѣмъ, подольщаться, подольститься.
Приподобляючиеъ (русини) до приятелів
ляхів, побились римськими католиками. К.
ХП: 114.
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Припозвати— Припускати.

Дрипозвйти. См. Припо8ивати.
Припозивйти, вйю, еш, сов. в. припозвйти, зв^, вбш, гл.— позовом. Привле
кать, привлечь къ суду. Котл. НП. 399.
Припокбїти, кбю, їш, гл. Позаботиться
о спокойствіи. Одіне, змий, припокогть.
Мкр. Г. 19.
Припблок, лка, м. Доска возлѣ печки,
на которой лежать доски пола.
Д рипом’ян ^ти , н^, нбш, гл. Припом
нить. Об моєї пригоді козацької припом'яни.
АД. 1. 94.
Припбристий, а, ѳ. 1) О волѣ: съ хо
рошо выдающеюся частью шеи, о которую
.упирается ярмо. 2) О сапяхъ: съ полозь
ями, загнутыми подъ прямымъ угломъ.
Каменец, у.
Дрипорошйти,
шиш, гл. Присы
пать. 1 мій волос сивина геть припорогиила%
Млак. 10.
Припор^ка, ки, ж. Порученіе.
Припоручйти, чйю, еш, сов. в. припоручйти, ч ^, чиш, гл. Поручать, пору
чить. Припоручаю тобі твого брата.
Г. Барв. 406.
Припорядйти, дж ^, дйш, гл. Прина
рядить; украсить; привести въ порядокъ.
Припорядйтися, дж ^ся, дйшся, гл.
Принарядиться; украситься; привести себя
въ порядокъ.
Припосилйти, лйю, еш, сов. в. припослйти, шлю, шлбш, гл. Ниспосылать,
ниспослать. Нехай тобі Бог з вищого неба
прцпошле. О. 1861. УІ. 75.
П рипослідок, дку, м. Коне^ъ. Преимущ. въ выраженіи: на припослідку. Въ
самомъ концѣ, послѣ всего. Н а припослідку
виходе биться той Іван. Грин. I. 182.
П рипостйти. См. Припощ увати.
Припочивйти, вйю, еш, сов. в. пригочйти, чйну, нѳш, гл. Отдыхать, отдох
нуть. Неня собі,лягли на постіль припочи
вати. Федьк. їм коні припочили. АД. І.
135. Люде ідут, припочивают. Шух. І. 221.
Припбщ увати, щую, еш, сов. в. при
постйти, пощ^, стйш, гл. Налагать, на
ложить постъ, изнурять, изнурить постомъ.
Ой як би я знав, ой як би я відав своїй
жизні край, то я б свою душу грішну пос
тами припостйв. Грин. III. 148.
Ярипрйва, Ни, ж. Приправа. Чуб. У.
666. Шух. І. 143. Яка приправа, така й
потрава. Ном. № 7117. Ум. Припрйвка.
Грин. ПІ. 653.
Припрйвити. См. П риправляти.
Припрйвка, ки, ж. Ум. отъ приправа.

П риправлйти, лйю, еш, сов. в. при~
прйвити, влю, виш, гл. 1) Придѣлыва?'
придѣлать. Бач, як гарно засув приправи<•[
Харьк. у. 2) Приправлять, приправить
МВ. (О. 1862. ПІ. 60).
Припровйджувати, джую, еш, сов. в.
припровйдити, джу, диш, гл. Приводить,
привести. Узяв ї ї старий жовнір за білую
р уку, припровадив Каньовському на велику
муку. Нп. Живого медведя припровадиш
пану. Гн. II. 170.
Припросйти, ся. См. Припрошува
ти, ся.
Припрбха, хи, ж. ІІрипрашиванье. Б
гостях усього було, а припрохи ні трохи
Чуб І. 254.
Припрохйти. См. Припрохувати.
П рипрбхувати, хую, еш, сов. в. при
прохйти, хйю, еш, іл.=П рипрош увати,
припросити. Та виходьте, не бійтесь!...
припрохував їх Сухобрус. Левиц. Пов. 28.
Припрошйти, шйю, еш, іл.=П рипрош увати. Почав припрошати: „Пийте,
браття!и Св. Л. 181.
Припрбшувати, шую, еш, сов. в. при
просйти, ш^, сиш, гл. Припрашивать, при
просить. Усякі наїдки та напиткц розпошуе, кожною сам припрошує. Рудч. Ск
II. 163. Ой ми б закусили, як би нас при
просили. Грин. III. 504. Се він знарошне
їх налякав, щоб вони припросили йою про
водити їх. Кв. І. 52.
Припрбшуватися, ш^юся, ешся, сов.
в. припросйтися, ш ^ся, сишся, гл. Испра
шивать, испросить разрѣшеніе войти. Цриншов до свого села і припросився на ніч. Гп.
I. 213. См. Упроситися.
Припрягйти, гйю, еш, сов. в. при
прягти, пряж ^, зкбш, гл. Припрягать,
припречь.
Д рвпудити, джу, диш, гл. 1) Притащить Припудив такий мішок вівса, що
здається треба добрих двох. 2) Напугать.
Х лоп’я крало яблука, а я як припудив'
його, то воно аж п ’ятами накивало.
Д рйпуск, к у , лї. 1) Допущеніе. 2)=Припуст. У припуск теля пускаємо їсти.
Константиногр. у.
Припускйти, кйю, еш, сов. в. при
пустити, пущ ^, стиш, гл. 1) Допускать,
допустить. Кобилу припустив до нових
стіжків. Сим. 228. Припустила теля до
корови. 2) Прилаживать, приладить. А при
пускай но люшні, а я тим часом голоблі
опоряжу. 3) Припускать, припустить, побѣжать быстро. Як припустив коня воро*

Припускатися— Прирождениий.
ною,— міст мені вломився. АД. II. 168.
Як припустив б іт и ,—утік. МВ. (О. 1862.
І. 104). Дощ припустив. Пошелъ сильный
дождь. Наче був переставав дощ, а тепер
ба який припустив. Харьк.
П рипускатися, кйюся, ешся, сов. в.
припустйтися, щ ^ся, стиш ся, гл. 1) Съ
жадностью что ѣсть, пить. Не припускай
тесь дуже до горілки. Каменец, у. 2) Ссы
латься, сослаться. Припускаюсь на людей,
то й ті скажуть, що я дітей своїх до
пут т я довела. Харьк. у.
Прйпуст, ту, ле.. См. Упрйпуст.
Сим. 182.
Припустйти, ся. См. П рипускати, ся.
П рип^стниця, ці, ж. Короткій стро
пила на обоихъ причілках крыши. (Е. Чи
жален ко).
П рйпутень, тн я, м. їїт.: а) Дикій го
лубь; б) подорожникъ, ЕтЪегіиа А т т е г .
Вх. Пч. II. 10. Ном. № 10945.' Сивий при
пущень. Левиц І. 204. Прйпутень ходе
над шляхом. Мнж. 172.
П рип^тина, ни, ж. Временная под
порка къ стропиламъ для удержанія ихъ
въ вертикальпомъ положеній. Харьк.
П рипущ йльник, к а, м. То-же, что и
тпиб въ ткацкомъ станкѣ. См. Верстат.
МУЕ. III. 24.
П рипхати, хбю, еш, гл. Притащить,
принести.
П рипхатися, хбюся, ешся, гл. Прита
щиться. Грицъко з Прицьком припхалися
в гості. КС. 1882. X. И .
П р и п ’йсти, ся. См. Припинати, ся.
П рш Гйти, пн^, нѳш, гл.= П рнп няти .
П рирадити, дж у, диш, гл. Присовѣтовать.
Приражѳний, а, ѳ. Опаленный солнцемъ. Вх. Лем. 456.
Прирамки, мн. Двойныя плечи въ
мужской рубашкѣ. Гол. Од. 13.
Прирахувйти, х^ю , еш, и . Присчи
тать.
Прир&яти, рйю, еш, гд.=П рнрадитн.
Драг. 170. Прираяли люде: пойди заміж,—
добре тобі буде. Чуб. У. 592. Люде прира
яли, щоб кого за дитину (взяти). Сим. 234.
Прирвати, рв^, рвбш, гл. Дорвать,
рвать еще.
Дрирѳктй, рвч$, чёш, гл. Сказать.
Бона прирекла до дітей: „ Чекайте, діт иҐ
Гн. І. 92.
Прпрзкйвіти, вію, еш, іл. Покрыться
слегка ржавчиной.
П рирнхтбвувати, вую, еш, сов. в. при-1

435

ри хтувати , т^ю , еш, гл. Прилаживать,
приладить, устроить. Свої органи пририх
тували до граня. Гн. І. 181. Крісло при
рихтував Люципер так, що коли Ісус мов
сісти, то мав сі в ланцухи злапати. Гн.
І. 119.
Прирівню вати, нюю, еш, сов. в. прирівнйти, нйю, еш, гл. Сравнивать, срав
нить. Ном. № 1300. Не хочу я ні кою
прирівняти, звиняйте, до свині. Гліб. При
рівняв кішку до собаки. Ном. № 7929.
П рирівню ватися, нююся, ешся, сов. в.
прирівнйтися,. нйюся, ешся, іл. Сравни
вать, сравнить себя. Прирівнялась свиня
до коня. Ном. № 7931.
Прирідок, дку, м. Прирожденное
свойство. У його такий прирідок, що він
ростом малий, а дужий. Волч. у.
Прйріст, росту, м. Нарость. Зміев. у.
Приробйти. См. Приробляти.
Прирбблювати, люю, еш, и . —П ри
робляти.
Прироблйти, лйю, еш, сов. в. приро
бйти, блю, биш, гл. 1) Придѣлывать, прадѣлать. Чортинята миттю приробили
йому довгенькі крила. Стор. МПр. 47. 2) За
рабатывать, заработать. Г. Барв. 371. Два
юди ходив по Дону, приробив трохи гро
шей. Г. Барв. 175. Позичив грошей та й
приробив собі, як той, що талант дано
йому, що у євангелії читають. Каменец, у.
Прирбда, ди, ж. 1) Природа. 2) При
рожден ныя способности. Природу тяжко
одмінити. Ном. Л? 3208. У мене до цього
діла природи нема. Хорол. у. Слов. Д. Эварн.
3)=Лрироджіння. Драг. 101.
Д рирбдж іння, ня, с. Половые органы.
Желех. Колись то було ще з предвіка, як
створив Бог чоловіка, — чи забув, чи ся
встидав: природжіння йому не дав. По
дольск. г.
Природйти, дж ^, диш, іл. Уродить.
Пащо це ти цілу картоплю, а не поло
винки садиш?— Шоб Бог більшу приробив.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Прирбдний, а, ѳ. 1) Естественный. К.
Іов. 90. 2) Прирожденный. Пін такий
уже природний, зроду такий. Константкногр. у.— до чбго. Способный къ чему.
Не природний він до цього. Константиногр. у.
Прирбдність, ности, ^.Естественность.
Желех.
Прирбдно, нар. Естественно.
Лрирождбнний, а, ѳ. 1) Природные,
врожденный. Луччий розум прирожденний,
як научений. Ном. № 6039. Прирожденна
9
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Прирозуміти—Присвячувати.

(відьма не така злюща, як учена. ЗОЮР.
II. 39. 2) Рожденный, родной (о сынѣ,
дочери). Виходь, мати, з віком стрічать
своїх діток: одно дитя прирожденнее, друге
дитя суженеє. МУЕ. III. ,173.
Прирозуміти, цію , еш, іл. Сообразить,
придумать, ухитриться. Мкр. Г. 57. Г. Барв.
507. Воно дурне, а прирозуміло вкрасти.
Лебед. у. Якось ловлять (лева)... прирозуміли. Мир. ХРВ. 69.
Приросйти, шу, сйш, и . Слегка по
брызгать. Дощ приросив землю. Черк. у.
Приростати, т&ю, еш, сов. в. приростй, ету, тбпг, гл. Приростать, прирасти.
А думка проклята марою до серця так
і приросла. Шевч. 496.
Прирбсток, тку, Лї.=ПрИПЛІД. Рк.
Левиц.
' Прирощений, а, е. Приросшій. Черк. у.
Прирубйти, ббю, еш, гл. 1) См. При
рубувати. 2)=П рисікати 2. Изъ заговора:
Шепчу і виливаю, і приеікаю, і прирубаю...
Мил. М. 48.
Прирубйтися, блюся, бйшся, гл:
О ранѣ: зажить, зарости. Вх. Лем. 456.
П рирубувати, бую, еш, сов. в. при
рубати, ббю, еш, м. Рубить, нарубить въ
добавленіе. Прирубай ще трохи дровець.
Лрируч&ти, чйю, еш ,.сов. в. приру
чити, чу, чиш, гл. Поручать, поручить.
Кому ж ти, мене, мій батечку, приручаєш? Мил. 180. Покидаєш мене, серде
нятко моє! Ой кому ж ти приручаєш?
Мет. 25.
Приейда, ди, ж. 1) Усадьба. У Пимона присада добра. НВолын. у. 2) При
витая вѣтка плодоваго* дерева. Присаду
класти. Прививать деревья. Шух. І. 110.
Присаджувати, .дякую, еш, сов. в.
-присадйти, джу, диш, гл. 1) Садить, по
садить еще въ добавленіе къ раньше по-,
саженному. 2) Засаживать, засадить (за
работу). Звикла бігати та гуляти, тйк
хто тебе присадить за роботу. Кв. То це
вона в вас і досі в ляльки іуллється? Со
ром, велика вже: пора за гребінь приса
дити\г нехай пряде. Харьк. 3) Осаживать,
осадить внвзъ; опускать, опустить внизъ.
Мик. 481.
Лрисйдистий, а, ѳ. Ни звій и толстый,
коротконогій. Присадистий кінь. НВолын. у.
Присадйти. См. Присаджувати.
Присадкуватий, а, в—Присадистий.
Левиц.

Дрисалаббннтися, нюся, нишся, гл.
Притащиться. Ти, бабо, знов присалабони-

лась із тим листом? Мирг. у. Слов. її
Эварн.
Присанаббжитися, я?уся, жишся, гл.
Присосѣдиться. Мнж. 190.
Присап&ти. См. Присапувати.
Прис&пувати, пую, еш, сов. в. прнсап&ти, п&ю, еш, гл. Прикрывать, при
крыть мотыгой сѣмена. Хотин, у.
Прйсваха, хи, ж. Въ сѣдлец. губ.:
женщина, сопровождающая, вмѣстѣ со
старшей Дружкой, невѣсту въ то время,
когда послѣдняя ходить сзывать сосѣдей
*на сватанье. Чуб. IV. 64.
Присвідувйти, дУю, еш, и . Дѣлать
показанія, свидѣтельствовать. Присвідує на
мене, що я, каже, вкрав. НВолын. у.
Прпсвідчптн, чу, чиш, гл. Засвидѣтельствовать, удостоверить. Чуб. V. 137.
Присвідчитися, чуся, чишся, гл. У6Ѣдиться, удостовѣриться. Присвідчилися, щ>
земля круглобока. Ком. І. 52.
Присвітйти. См. Присвічувати.
Прйсвітка, ки, ж. Освѣщеніе какоголибо предмета или кому-либо при его
дѣйствіяхъ. Не було мені присвітки, я й
упав на сходах.
Присвіч&ти, чйю, еш, іл.=П рисвічувати. Там Тодорко коня сідлає, батько
йому присвічає. Чуб. III. 464.
Присвічувати, чую, еш, сов. в. при
світити, свічу, тиш, гл. Освѣщать, освѣтить какой-либо предметъ, кому-либо при
дѣйствіяхъ его. Св. Л. 119. Присвіти ли
шень мені,— голку впустила. Харьк. При
свічуй, Боже, мені з неба! К. Псал. 8.
Присвоїти, вою, їяг, іл. 1) Присвоить.
ЕЗ. V*. 61. Присвоїв мою сокиру. Черк. у.
2) Принять въ свое общество, признать
своимъ. Ото ви присвоїли собі цигана, а
він у вашому селі і краде коні. Волч. у.
Присвоїтися, своібся. їшся, ел. Срод
ниться. Із чужим, як проживеш днів з
двадцять, та й то присвоїшся, а то ж
таки брат рідний. Волч. у.
Прйсвят, ту, лс. Посвященіе. Присвят
усіх моїх творів землякам. К. Дз. 110.
Присвятйти, ся. См. П рисвячува
ти, ся.
Прйсвяток, тка, м. Небольшой праздникъ. Чуб. III. 253.
П рисвйчувати, 'чую , еш, сов. в. прясвятй ти , свячУ, тиш, і л . Посвящать, по
святить. Чернець про те, щоб Ґосподеві
тіло і душу в жертву чисту присвятив.
К. ПС. 85. Посвящать, посвятить кому
свое произведеніе. К. Кр. 5.

Присвячуватися— Ирисікати.
П рисвячуватися, чую ся, ешся, сов.
в. присвятйтися, ч^ся, тйшся, гл. 1) По
свящаться, посвятиться, быть посвященнымъ кому, чему. 2) Дѣлаться, сдѣлаться
святымъ. Пгйду в черниці, вморю себе го
лодом, присвячусь молитвами. Г. Барв. 249.
Присвйщ уватися,' щуюся, ешся, гл.—
П рисвячуватися: Тоді 'люде присвящувались, а тепер хай присвятиться. Лебед. у.
Присбрбитися, блюся, бишся, гл. Црисосѣдиться, пристать, привязаться. Так
вона до його прикинулась, так приссрбилась. МВ. II. 141.
Присйл, лу, м. Присылка. Кв. (Желех.).
Присилйти, лйю, еш, сов. в. присла
ти, шлю, шлѳш, гл. Присылать, прислать.
Кланяється, каже, пан Запічанський, при
ехав подарунок. Рудч. Ск. II. 12.
Присилйтися, лйюся, ешся, сов. в
лрислйтися, шлюся, шлешся, гл. При
сылать сватовъ. Ой хоч сватай, хоч не
сватай, та хоч присилайся, а щоб слава
не пропала, що рік ти кохався. Лукаш. 77.
Присйлити. См. П рисиляти.
П рисйлля, л я , с. Пристанище? Пче
линая мати ройочка веде. Ой веде, веде
да й попитує: ѵОй де б нам, дієтка, хо
роше присилля найти? Грин. III. 8.
П рисйлування, ня, с. Принужденіе.
Правда, 1868, стр. 437.
П рисйлувати, лую, еш, іл. Прину
дить, заставить. Шкода мене вмовляти, а
силувати— тооіе не знаю, хто мене приеилує. МВ. І. 19.
Присилйти, лйю, еш, сов. в присй
ли ти , лю, лиш, іл. Привязывать, привя
зать. Взяв він Марієньку за білу рученьку,
присилив до сосни, до сосни плечима. Гол.
І. 163. Я присилив кониченька до дубонька
зеленого. Гол. І. 22.
Присипаник, ка, м. Родъ лепешки,
присыпанной творогомъ. Вх. Уг. 263.
Присипйти, пйю, еш, сов. в. присйпати, плю, плѳш, гл. Присыпйть, присы
пать. Хорошенько коровай бгають, сирцем
•присипають. Мет. 163.
Присипйтися, пйюся, ешся, сов. в.
присйпатися, плюся, плѳшся, гл. При
сыпаться, быть присыпаннымъ. Левиц.
(Правда, 1868, ст. 423). А сам почав уже
сивим волосом, як сніжком, присипатись.
МВ. (О. 1862. III. 72). Ти, ляше, злякнеш, із коня спаднеш, сам присиплешся
землею. АД. II. 42.
Прйсипка, ви, ж. Порошокъ, которыми
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присыпаютъ что - либо, — прйсипка, напр.,
для выдѣлываемыхъ кожъ. МУЕ. I. 70.
Присиплйти, лйю, еш, сов. в. приспйти, сплю, спйш, гл. 1) Убаюкивать,
убаюкать. КС. 1893. VII. 81. Ходи, соньу,
в колисочку, приспи нашу дитиночку. Макс.
(1849). 102. 2) Задушивать, задушить ре
бенка, придави въ его (о спящей женщинѣ).
Присихйти, хйю, еш, сов. в. присбх(ну)ти, хну, нѳш, іл. Присыхать, при
сохнуть.
( Присівйти, вйю, еш, сов. в. присіяти,
сію, еш, гл. Сѣять, посѣять. Посіяти ко
нопельки обіщався. Як сіяв, присівав, при
сіваючи, казав... Чуб. V. 1159. Усього дві
десятинки присіваємо, а сем’я велика, є
кому їсти. Черниг. у.
Присівок, вку, м. 1) Прибавка ра
ботнику къ денежной платѣ въ впдѣ куска
полевой земли, засѣваемой хозяиномъ, уро
жай съ котораго собираетъ работпикъ.
Чуб. VI. 76, 405. На присівок дав му півдесятини. Каменец, у. 2) ІІосѣвъ, з а д а н 
ное поле. Ой пила я в понеділок, та й
пропит ввесь присівок. Грин. III. 324. Як
зраня (на Дмитра) дує вітер, то ранний
присівок буде добрий; як в полуднє, то середний; а як вечером, то пізний. МУЕ.
III. 50.
Присід, ду, м. Присѣстъ. За їдним
присідом вечера з обідом. Ном. № 11972.
Присідйти, дйю, еш, сов. в. присісти,
ейду, деш, гл. 1) Присѣдать, присѣсть.
Рудч. Ск. І. 4, 134. Дурного по ногах, щоб
присів. Кролев. у. 2) Придавливать, при
давить, садясь. Як саджають молодих на
посад, то тоді молода кілько пальців пра
вої руки присяде, тілько літ не буде мати
дітей. ЕЗ. V. 179. 3) Одолѣвать, одолѣть
А дівчину думи лютії присіли. Млак. 5.
А - ще як вороги присідут —Господи! то
так уже доскулят до живою. ЕЗ. V. 215.
Його присіла сідина. Онъ посѣдѣлъ. Шух.
І. 32.
Прйсіди, дів, м. мн Въ вираженій:
на-в-присіди. См. Навприсідки.
Прйсідка, ки, ж. —П оверхиидя 2.
Вх. Зн. 61. Шух. І. 79.
Присідлйти. См. П рисідлувати.
П рисідлувати, лую, еш, сов. в. при
сідлйти, лйю, еш, іл. Притягивать, при
тянуть сѣдло подпругой. Шух. 1. 78.#
Присікйти, кйю, еш, сов. в. присіктп,
січ^, чбш, гл. 1) Пресѣкать, пресѣчъ.
2 ) — переполбх. Симпатически лѣчить испугъ отсѣченіемъ на порогѣ концевъ во-
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лосъ больного и вѣника въ соединеніи съ
извѣствыыи вріеыами. Черк. у. Мил. М. 48.
Грин. II.і 318.
П рисікатися, каю ся, ешся, гл. При
вязаться, придраться, пристать. Присікався
до чоловіка— як не б'є. Рудч. Ск. II. 168.
Присікався як оса. Ном. Л» 2758.
П рисілок, дка, м. Приселокъ. Любився
парубок з дівкою і ходив до неї з другого
присілка. Грип. II. 177. Я вчора їздив на
присілок. Могил, у.
П рисінечки, мн. Ум. отъ присінки.
ПрисІЕбшний, а, е Относящійся къ
присінкам., Стор. МПр. 99.
П рисінки. См. Прпсіиок.
Присінок, нка, м. Пристройка. Вх.
Зн. 55. Чаще во мн. прнсікин. Крыльцо,
крыльцо съ навѣсомъ на двухъ столбикахъ.
П од.'52. В присінках всі пани сиділи, на
дворі ж вкруг стояв народ. Котл. Ен. II. 15.
Наймити й наймички на присінках. Сим.
205. Ум. Присінечки. Чуб. V. 1076. Ой
у сінечки, у присінечки ясне сонечко схо
дить. Мил. Св. 18.
П рисіння, ня, с.= П ри сін ки .
П рисіватися, паюся, ешся, іл.= П ри (Сікатися. Дівчата так і присіпались:
Т Скажи, МотреҐ МВ. І. 87. Чого се він
до мене присіпазся? О. 1862. VII. 35.
Присісти. См. Присідати.
Присішок, ш ка, м. 1) Подпорка.-Ле
бед. у. 2) Столбикъ съ развилиной на
концѣ, въ которую помѣщается горизон
тальное бревно (при постройкѣ сарая).
Чуб. УІІ. 393. 3) мн. присішки. Въ думѣ—
стремена. То теє (козак Голота) промов
ляв, на присішках став, без міри пороху
підсипає, татарину гостинця в груди по
силає. АД. I. 170. Это же мѣсто съ переводомъ: ЗОЮР. I. 18.
П рисіяти. См. П рисівати.
Прискакйти, ч^, чеш, гл. Прискакать.
Прйскакоы, нар. Урывками. Прискаком
шила, бо ніколи добре сісти. Черниг. у.
П рискакувати, кую, еш, сов. в. прискбчити, чу, чиш, гл. Подскакивать, под
скочить къ кому, чему, подбѣгать. Рудч.
Ск. II. 30. Прискочив до лави. Драг. 63.
Внучка качається по садку білим клубоч
ком: і дз нас прискочить, і знов у гуща
вині зеленій зникне. МВ. І. 18. Скаче горобейко по двору, то прискакує і к вікну.
Грин. І її. 539.
П рйскалка, ки, ж. Выступъ скалы,
боковая скала. Я урвався з скали та упав
на прискалку, а звідти знов ударивсь об

прискалку. Каменец, у. Антосьо...* роздив
лявся на гори та жахався, як люде лазили
по них, ступаючи з прйскалка на присклаок . Св. Л. 217.
Прйсванѳць, ид я, м. Родъ аладыі изъ
сладкаго тѣста.
Приск&ржити. См. П рискарж увати.
Прискйржувати, жую, еш, сов. в.
прискйржити, ж у, жиш, гл.— когб. Ж а
ловаться, пожаловаться на кого. Могилев, у.
Не забули ми тобі, як ти нас пр оскар
жував (перед паном). Св. Л. 68.
Прйскатп, каю, еш, іл. 1) Брызгать.
Грин. II. 37. 2 ).Фыркать. Посердила невір
ного, що аж прискає. Грин. III. 308.
Прискіп&тися, п&юся, ешся, гл.= П рпсікатися. Біда до мене прискіпалась.
Прискочити. См. П рискакувати.
Прискрйгнути, ну, неш, гл. Прикру
тить, поставить въ стѣснительное иоложеніе. Як прискригне, що ради не мож
но дати, то йдем помочі шукати.
Прискрйнок, нка, м. Ящичекъ въ
сундукѣ, вверху, вдоль боковой стѣпки,
для храненія мелкихъ вещей. Вас. 150.
Прискрйпати, паю, еш ,и .= П ри скрпгнути. Прискрипала мене нещасна годино:
вмерла жінка, зосталась дитина. Грин.
III. 381.
Присл&ти, ся. См. Присилати, ся,
Прислини, .*ш.=Паслін. Вх. Пч. І. 13.
П рислівник, ка, ле.= Л рислів’я . Вх.
Лем. 456.
П рислів’я, в ’я, с. Пословица, пого
ворка. Українські приказки, прислів'я і
таке инше. Збірники О. В. Марковича і др.
Спорудив. М . Номис. Спб. 1864.
П рислідж увати, джую, еш, сов. в.
прислідйти, джу, дйш, гл. Прослѣживать, прослѣдить. Дивлюсь,— пішов він у
двір; я й пристояв, щоб побачити, що він
робитиме, прислідив за ним; а він до две
рей: зламав замок та в хату. Новомоск. у.
П рисліпуватий, а, є. Слѣпой ва одинъ
глазъ. (Залюбовск.).
Прислон, ну, м. 1) Мѣсто, гдѣ лежить
покойвикъ въ домѣ. Угор. 2) Горный
обрывъ. Угор.
П рислуга, ги, ж. Услуга.
Прислугбвувати, вую, еш, п р и ед у гувати, гую , еш, гл. Прислуживать. Лсвиц. I. 476.
П рислуж ити, ся. См. П рислуж ува
ти, ся.
П рислуж увати, жую, еш, сов. в. яр я -

Прислужуватися—Присвідати.
служ ити, жу, :кнш, гл. Прислуживать,
прислужить, услужить.
П рислужуватися, жуюся, ешся, сов.
в. прислужйтися, ж уся, жишся, гл. При
служиваться, прислужиться. Левиц. Пов. 52.
Д рйслух, х у , де. Прислушиваеье, подслушиванье. МВ. II. 111.
П рислухання,. ня, с. Прислушиваніе.
Прислухйти, хйю, еш, гл.=П рислухати ся. Ішла дівчина та гукаючи, аж
два двори та минаючи, до третьою прислухаючи. Мил. 141. Дивиться, як ходять,
прислухає, як гомонять. МВ. (О. 1862.
І. 105).
П рислухатися, х&юся, ешся, сов. в.
прислухатися, хаюся, ешся, гл. Прислу
шиваться, прислушаться. А к славі не при
слухаюсь, то й гадки не маю. Мет. 87.
Вони будуть прислухаться— з ким буду
стояти. Чуб. V. 262.
П рислухбвуватися, вую ся, ешся, при
слухуватися, хую ся, ешся, гл.=П рислухатися. Прислухувалась, ніби боялась, щоб
не піймали тою, хто її скривдив. Стор.
МПр. 83.
Присмагати, г&ю, еш, гл.=Присмаж уватися. Желех..
Присмагнути, ну, неш, гл: 1) Пригорѣть, сильно прижариться. Печене по
рося аж присмагло. Греб. 404. 2) Подер
нуться пленкой, покрыться налетомъ. У
його губи приемами. Н а озері вода при
смагла.
^
Присмйгнутися, нуся, нѳшся, гл .=
П рисм агнути 1. Вх. Лем. 456.
Присм&житв, ся. См. Присмажува*
ти, ся.
Прйсмажка, ки, ж .= П р и см ав а. Да
все коли б смашненьке, да коли б сальця
більше, присмажку добру зробили. Г. Барв.
503. От ніщимня страва смашна без присмажки. Г. Барв. 441.
П рисмажуватися, жую ся, ешся, сов.
в. присмажитися, ж уся, жишся, гл. Под
жариваться, поджариться.
Лрисм&ва, ки, ж. Чаще во мн. ч.
присмйки. 1) Приправа. НВолын. у. 2) Ла
комство. Кухарі зварили вечерю з доброї
страви і напекли усякі присмаки і витре
беньки. Стор. ’ МПр. 146.
Присмалйти, ся. См. Присмалюва
ти, ся.
Присм&лювання, н я, с. Опаливаеіе,
приналиваніе.
Присмалювати, люю, еш, сов. в. при
смалити, лю, лиш , м. Прижигать, при
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жечь, опалить. Присмалиш ту волосину.
Рудч. Ск. І. 105. Пустили пожар по до
лині, соловйових діток попалили, соловейка
старою присмалили. Чуб. У. 851. Присма
лювати халявий, литки. Ухаживать за жен
щиной. Ном. № 8974.
Присмалюватися, лююся, ешся, сов. в.
присмалйтися, люся, лиш ея, гл. Прижи
гаться, прижечься, опалиться. Така гаряча
лежанка, що аж подушка присмалилась.
Харьк.
Присмачйти. См. Присмачувати.
Присмачувати, чую,, еш, сов. в. при
смачити, чу, чйш, гл. Сдабривать, сдоб
рить. Сядуть за обід,— не присмачений
обід їх веселою річну Грицьковою. Г. Барв.
160.
Присмбрджувати, джую, еш, гл. При
пахивать, немного вонять. Риба вже присмерджуе. Рк. Левиц.
Дрйсмѳрк, ку, лї. Сумерки. У при
смерку ледві-неледві по степу росяному
шлях мрівся. МВ. (О. 1862; І. 77).—
Прйсиеркои. Въ сумеркахъ. Присмерком до
чапали до осутора. МВ. (О. 1862. III. 52).
Присмбртний, а,
е.
Умирающій,
О. 1862. IX. 27. На панщину не пішов:
„в мене жінка присм ерт на— одпрохався
тим. МВ. (О. 1862. І. 84).
Прйсмиком, нар. Порывисто. Віє вітер присмиком. Волч. у.
Присмирйти. См. Присмиряти.
Присмирйти, рйю, еш, сов. в. при
смирйти, рю, рйш, м. Усмирять, усми
рить. Гайдамак як присмирили були, пани
вже верх взяли. Драг. 210.
Присміти, смію, еш, гл. Осмѣлиться,
рѣшиться. Як би присмів, то б убив. НВо
лын. у.
Присмоктати. См. Присмоктувати.
Дрисмбктувати, тую, еш, сов. в. присноктйти, к чу, чѳш, гл. Присасывать,
присосать._ Читає він сю книгу, а Іван—
не кажи що присмоктало його— й одірватись
ніяк не може. Грин. І. 289. Напивсь тою
чаю, присмоктуючи люльку. Кв.
Присмолйти. См. Присмолювати.
Присмблювати, люю, еш, сов. в. при
смолйти, лю, лиш, гл. Осмоли вать,
осмолить. Діжечка тече в дні,—присмо
лити трохи треба. Черниг. у.
Приснйтися, нюся, нйшся, гл. При
сниться. Приснився дворяченькові предивненький сон. Чуб. У. 365.
Приснідати, даю, еш, гл. Упустить,
утратить завтракая, изъ-за завтрака. Дек
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ти, дівко, свою долю у п'ятінку приспг- поддержанія крыши; столбъ для укрѣплевала, в суботоньку приснгдала, в неділеньку нія плетня. Козел, у.
Дрисбх(ну)ти. См. Дрисихати.
согрішила, що до церкви не сходила. Чуб.
У. 602.
Дрисочйти, ч^, чйш, гл. Подкараулить.
Приснопйти, плю, пйш, гл. Прибить, ЗОЮР. І. 160. Я таки присочила, хто
пришибить. Г. Барв. 131. Коли не кула- в нас капусту краде. Черниг. у. Треба
,коМу то словом приснопить. Г. Барв. 273. присочити качку, де вона несеться.
Дрйснути, ну, нѳш, гл. 1) Брызнуть.
Прйспа, пи, ж — Призьба. І дід, і
Повновида, краска з лиця як не присне. баба у неділю на приспг вдвох собі сидіги.
Г. Барв. 102. Треба набрати у рот води Шевч. 100.
та й приснути нею проти сонця. Ком. І.
Дрйспанва, ки, ж. Наложница, лю
2) Фыркнуть. Захлинувся, чхнув і приснув. бовница. Вх. Зн. 56.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 106). 3) Прыснуть,
Дриспйти. См. Присипляти.
Приспатися, плюся, пйшея, гл. По»
вырваться, выскочить, вылетѣть. 'Як схоче
скочить, то аж в землю присідає, та и .спать съ мужчиной. Вх. Лем. 456.
присне разом відтіля. Греб. 395. Стрепет
Дрйспів, ву, ле. Припѣвъ. Г. Барв. 366*
приснув над кущами. Щог. В. 53. Присне
І.
При спів йти. См. Приспівувати.
сніг із під копит. Щог. Сл. 7. Приснули
г II. Дриспівйти, вйю, еш, сов. в при»
на синім морі скалки. Г. Арт. (О. 1861. спіти, спію, еш, гл. 1) Подоспѣвать, поПІ. 109). З печі, з горючого дерева, присне доспѣть, приспѣть. Жито поспіло, приспіло
вуголь і вискочить аж насеред хати. ЕЗ. діло. Лукаш. 85. Отцевська - матчина мо
У. 191.
лотова у купецтві у і в реместві, і на полі,
Присогласйти. См. Присоглашати.
і на морі на поміч приспіває. АД. І. 181.
Присоглашйти, шйю, еш, сов. в. при- 2) Поспѣвать, поспѣть, созрѣть. Вже вдосогласйтн,
сйш, гл. Привлекать, при вонці пшениця приспіла. Чуб. У. 856.
влечь къ участію, склонять, склонить. Він 3) Застигнуть. Смерть старих приспіла
самий первий, та ще двох присогласив. швидко'. Рудч. Ск. І. 131.
Црисоглаша шинкарь нашою, щоб той пе
Приспівка, ки, зк?.=Дриспів,* то чторейшов у їхню віру. Мнж. 122.
кому-либо о немъ поютъ. Чуб. III. 395
Прйсок, ску, ле. Горячая зола съ Згадала чогось до неї мою приствку, бо
огнемъ. Прогріб присок в огнищі. Грин. приспівками змалку звикли розмовляти з
11.183. Прйсок зсйпати на кбго. Задѣть, Настусею. Г. Барв. 466. І я тепер на
разсердить кого. Це на його як приску зси приспівки їм здався. К. Іов. 63.
пав НВолын. у.
Прйспівок, вку, ле,—Приспів. Гарна
Прнсолйти. См. Присолювати.
пісенька та ще й з приспівком. КонстанПрисолбджувати. дж ую .'єш , сов. в. тиногр. у.
присолодити, дж ^, дйш, гл. 1) Подсла
Приспівн^ти,' н^, нбш, гл. Пропѣть,
щивать, подсластить. 2) Привлекать, при припѣть. Да ще притупне ногою і при»
влечь на свою сторону. Чимсь присолодила співне сі слова%
— так її і вразить. Г. Барв*
вона його. НВолын. уг 3) - язика. Ябедни 340.
чать, наябедничать. Св. Л. 223, ‘ Чи не
П риспівувати, вую, еш, сов. в. прити язика присолодив? Та він і руками й співйти, вйю, еш, гл. 1) Припѣвать, пра
ногами відхристюється. Не дух же святий віть. Котл. НП. 391. Теща дитя коли
навіває інспектора! От ми і зговорились хала і дитині приспівала: тлюлю, люлюг
докопатись до донощика. Св. Л. 221.
татарчаткоҐ АД. І. 288. Нехай лишень
Присблювати, люю, еш, сов. в. при- сядуть за стіл, уже не я буду у гцоб не
солйти, лю, лиш, гл. Присаливать, присо приспівала йому: „ Старший боярин як
лить. Не присолювала й не затовкувала б о л в а н Кв. А вона сама грає і приспівує.
страви. Г. Барв. 92.
Рудч. Ск* І. 160. Приспівувати пйрубка д ів 
Присотйтися, тйюся, ешся, гл. 1) При чині. Называть ихъ имена вмѣстѣ въ
вязаться, пристать. Ой присоталась до сер пѣснѣ. МУЕ. III. 11, 12. 2) Упустить,
денька тугау та й не може відчіпиться. утратить изъ за пѣнія. Да т и, дівко, свою
Шейк, Бытъ Подолявъ. І. 59. 2) Придти, долю у'п'ят інку приспівала и т. д. (Ч уб.
прибрести. Прошу не остаться на лчою У . 602),— см. Приснідати.
прозьбу до мене присотаться. Грин. II. 197.
П риспільниця, ці, ж. МаслянвцаПрйсох, ха, ле. Столбъ въ клуні для Угор ,
9

Приспіти— Пристановлати.
Приспіти. Си. Приспівати.
Приспорйти. Си Приспоряти.
Приспорйти, рйю, еш, сов. в. при
спорйти, рю, рйш, гл. Умножать, умно
жить. Грин. III. 158. Бої приспоряє і
раннюю і пізньою росою. Ном. № 584.
Став їм Господь видимо помогати, а й в
полі і в домі всю худобу приспоряти. КС1884. І. 33.
Приспособйтиса. См. Приспособлятися.
Приспособлйтися, лйю ся, ешся, сов.
в. приспособйтися, блюся, бйшся, гл.
Дѣлаться, сдѣлаться угодны мъ. Може хоть
сим Богові приспособлюсь. Сим. 230.
Приссйти, сс^, ссбш, гл. Присосать.
Став виходить із води,— так ні: так його
й приссало, г ноги не витягне з болота.
Чуб. II. 138.
Прис?йв&, ви, ле. Наблюдающій ва
работами. Святі молотять жито, а свя
тий Петро стоїть над гми за приставу.
Чуб. II. 337.
Пристав&ти, таю, йш, сов. в. приста
ти, т&ну, нѳш, гл. 1) Приставать, при
стать, причалить. АД. І. 209. МВ. 1. 138.
2) Присоединяться, присоединиться; при
стать. Та іі ні до кою не пристає, і до
себе не приймає. Стор. МПр. 114. Ой ти,
туго, ой т и, журбо, не пристань до мене.
Мет. 59. З яким пристаєш, сам таким
стаєш. Ном. № 5988. Чернець остався у
тій церкві Богу молиться. Почали люде
туди ходить, приставать у віру, він їх
навчає. Грин. II. 12. Пристйти у прййми.
См. Прийми. 3) Приставать, пристать, при
липнуть. Багатий брат вимазав у середині
кружку медом, шоб пристало те, то мі
нитимуть. Грин. І. 180. 4) Быть къ лицу,
идти; подходить. Пристало, як свині наритники. Ном. Л*« 11207. Це. ж тобі, М а
русю, не сподоба,— не пристав чепець до
лоба. Мет. 209. Н і до кого не пристає
так ота приповість..., як до подолян. Св.
Л. 201. 5) Быть пригоднымъ. Пісна страва
не пристає так до живота, як скоромна.
Лебед. у. 6) Уставать, устать до невоз
можности работать, идти; выбиваться, вы
биться изъ силъ. Моєму миленькому во
лики пристали. Чуб. У. 403. Ой став ко
ник приставати. Мет. 74. 7) Соглашать
ся, согласиться. Чи пристаєш, Бондарівно,
я нашим паном жити? Грин. III. 614.
Н і, я на такий суд не пристану! Довга
пані-матка не приставала віддати Моею
е науку. Св. Л. 53. 8) Пристає, пристйло
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серце до,.. Любить, полюбить кого. При
стало серденько моє до твою Мет. 6. Ой
до стидкого, ой до бридкою серденько не
пристане. Мет. 67. 9) Останавливаться,
остановиться. Пристав трохи на тому
слові, а далі знову повідає. Гн. И. 28
Пристйвити. См. П риставляти.
П риставитися, влю ся, вишея, гл.
Умереть. Вже ж г моя сестра п'ятий
рік як до Бога приставилась. Г. Барв. 184.
Пристйвка, ки, ж. Доставка. Хере. г.
П риставлйтя, лйю, еш, сов. в. при
стйвити, влю, виш, гл. 1) Приставлять,
приставить, поставить. Пристав драбину
до стіни. Затопила піч, приставила окропи.
Рудч. Ск. II. 59. 2) Доставлять, доставить.
ЗОЮР. II. 56. Приставив Остап хліб від'
свою пана. Г. Барв. 24. 3) Приставлять,,
приставить къ дѣлу. Хто ж нас тепер
буде ізражать і порядок давать, і на діло
приставлять. Мил. 188
Приставщйна, ни, об. и ж» 1) ІІрнставшій, присоединившийся къ кому-либо человѣкъ въ видѣ пріемыша или участника дѣла,
дающаго только свой трудъ, безъ капитала.
В ін г той год приставав на шинок (тор
гувати) без копійки грошей, на чужі гроші,
а не на свої,— він приставщина. Павлогр.
у. 2) Невѣнчанная женщина, вступившая
въ сожительство на правахъ хозяйки. Алек
сандров. у. 3) Привидѣніе. Став білий як
приставщина. Харьк. у.
Прйстай, тая, м. Тотъ, который къ
чему - либо пристаетъ, присоединяется
Желех.
Пристамоцкувйти, к^ю , еш, гл. Ни
во что ставить, презирать. Угор.
Прйстани, нів, м. 1)—Пристановище.
2) Присоединеніе въ компанію.
Л ристйння, н я, с.=П ристановищ ѳ
Ходить, ходить,— нігде йому нема пристання. Рудч. Ск. I. 70
Пристановйти. См. П ристановлятв.
Пристановйтися, влюся, виш ея, гл.—
до чого. 1) Избрать занятіе. Пристановився до шндлю. 2) Найти убѣжище. Вх.
Зн. 56.
Пристановисько, к а, с.=Пристано-зищ ѳ. Гн. I. 201.
Пристанбвищѳ, ща, с. Пристанище..
Був собі безгцаений Іван, да такий без
щасний, гцо нема... ніякою пристановища
йому ніде. Р удч.С к. І . 89. Нема йому
пристановища, ніхто не приймає. Грин.
І. 290.
П рястановлйти, лйю, еш, сов. з- при*
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становити, влю, виш, іл. = Пристав* яга уже скоро сюди пристигне.' Рудч. Ск.
л я т и , приставити. А ми ж їх, прескур- I. 136. Пристигли година. Єв. Мр. Х1У. 41.
вих синів, та у город пристановили. Чуб. Пристиг у саму пору до старою. К. ПС.
У. 1052. Зоставила мене хазяйка зовсім 135.
у себе, пристановила до дитини. Г. Барв.
Пристін, ну, м. Отвѣсный берегъ рѣки.
363.
Харьк.
Пристань, н і, ж. Пристань. Чуб. У.
Пристбйний, а, ѳ. 1) Приличный, при
1170. АД. І. 218. В тій галері од при стойный. Нема, кажу, пари мені пристой
стані далеко одпускали, Чорним морем да ної. Г. Барв. II. 2) Пригожій, красивый.
леко гуляли. АД* І. 209.
Г, Барв. 426. Парубок молодий, здоровий,
. Прйстарий, а, ѳ. Пожилой. Пристара пристойний, хоч до шлюбу ставляй. Чуб.
жінка. НВолын. у. Устим пристарий чо І. 155.
ловік. НВолын. у.
Пристойно, нар. Прилично. Пане геть
Пристаріти, рію, еш, іл.— Лристарімане, старок? пса не пристойно мігиати
ти ся. Як я пристарів, зуби з рота пови- в нашу компанію. К. ЧР. 28.
падали. Чуб II. 270.
Пристосовувати, вую, еш, сов. в. приПристйрітися, ріюся, ешся, гл. Соста стосувйти, с^ю, еш, гл. Примінять, дририться. Тепер, як пристаргвся, моргне си мѣиить.
вим усом,— громада й примічає. МВ. І- 108.
Пристосовуватися, вуюся, ешся, сов.
Сділаться старымъ (о веіцахъ). Заново в. пристосувйтися, с^ю ся, ешся, и . ІІриситце на колонку, а як пристаріеться,— міняться, примѣниться. Треба вміти при
садять квочку. Ном. Л» 5316.
стосуватись до дітей, щоб вони зрозуміли
П ристаркуватий, а, ѳ. 1) Пожилой. тебе. Кіев. у.
Якась пристаркгувата пані. МВ. І. 24.
Пристбяти, тбю, їш, гл. Постоять,
2) Старообразный.
ожидая. Я пристояв, а він минув мене.
Пристйча, чі, ж. Поставка, доставка. НВолын. у. Трохи пристояв, поки він вий
М и на роботу прийдемо без лопат, а ло шов. Харьк. г.
пат и— це вже ваша пристача. Зміев. у.
Пристрахйти, хйю, Єш, гл. Припуг
Лати на хат у,— це вже ваша пристача. нуть.
Харьк. у.
Прйстрашка, ки, ж. Острастка.
Прйстйш, ша, .и. Мужчина, который
Прйстрибом, нар. Въ припрыжку.
не беретъ жену на свое хозяйство, но
самъ идетъ въ женинъ домъ и на женино Лохв. у.
Пристригйти, гйю, еш, сов. в. прихозяйство. Вх. Уг. 263.
стрйгти, стриж^, жбш, гл. ІІристригать,
Пристйя, тйї, 1) лг.=П ристай. Желех. при стричь. Пузирці ноэюичками пристри2) лг.=Присташ. Желех. 3) ж. Вступленіе гають.
въ бракъ въ начествѣ присташа. Волію
Пристрій, рбю, м. Приборъ, снарядъ.
йти у жовніри, ніже на пристаю. Гол. Ком. II. 85.
II. 96.
Пристріт, ту, лг. Болѣзнь, происходя
П ристерігати, гйю, еш, сов. в. при
щая, по попятіямъ народа, отъ дурной
стерегти, рѳж^, жбш, гл. 1) Подкараули
встрічи.
сглазъ: лихорадочное и горячеч
вать, подкараулить. Я таки пристережу,
ное состояніе съ тошнотой, ломотой, коли
хто мої дині переводить. Рудч. Ск. II. 10.
ками. Чуб. I. 43, 134. Мил. М. 36. КС.
Л тебе давненько пристерігаю,— аж от
1889. XI. 309. Грин. II. 33. Ув. Пристріколи піймалась. МВ. (О. 1862.* III. 70).
тище.
Грин. II. 33.
2) Подмѣчать, подмѣтить. Я пристерігаю
Д ристрітѳльний, а, ѳ= П ри стр ітн и й .
по йому давно. Черк. у.
Пристигати, гйю, еш, сов. в. при- Єф. 26.
Пристріти, стріну, неш , гл. Сглазить.
стйгти, гн у, неш, іл. 1) Созрѣвать, соЧи
не пристрів тебе, сестро, Еостомара?
зр іть. Дині стали пристигать. Рудч. Ск.
У
його,
кажуть, ледачі очі: гляне на коня_
II. 9. 2) Застигать, застичь, Постичь. При
стигла його нічка. Чуб. У. 734. Як при завидуючи, то й коневі не минеться. Кстигла козака нетягу нещасливая година, ЧР. 324.
Пристрітищѳ, ща, лг. Ув. отъ пристріт.
злая хгуртовина, то відцуралася і прита
П ристрітний, а, ѳ. Происходящій отъ
манная родина. Мет. 435. 3) Подоспѣвать,
лодосііѣть, приспѣвать, приспѣть. Баба- сглаза, дурной встрічи. Чуб. І. 116. Т&

Іїристрітник—Присукуватися.
іризь і трудова, г пристрітна. Мил. М. 55.
У небоги пристрітні уроки. Мкр. Н. 4.
П ристрітник, ка, ле. 1) Человѣкъ,
имѣющій способность сглазить при встр іч і
съ кѣыъ. Чуб. I. 126. 2) Раст. ЬузішасЬіа пиіптиіагіа. Вх. Пч. II. 33.
# П ристрічѳний, а, ѳ. Замѣченный въ
чемъ-либо, заподозрѣнный. Та чом оке на
його напались за ту крадіжку?— Тим, що
він був уже пристрічений наперідь. Новомоск. у.
Пристрбїти, рбю, їш, гл. Приготовить;
придѣлать. Вх. Лем 457.
Дристромйти. См. Пристромлювати.
Пристрбмлювата, люю, еш, сов. в.
пристромйти, млю, миш, гл. Прикалы
вать, приколоть, пробивъ чѣмъ-либо острыйъ (коломъ, копьемъ и пр.). Чуб. V*.
1003. Закопай і осичиною з клечанини прист)юми. Мнж. 156. Опівночі сипа породила...
шипшиною взяла пристромила. Мил. 119.
П риструнник, ка, ле. Въ струнномъ
инструментѣ: мѣсто, гдѣ нрикріплены
и начинаются струны. КС. 1882. VIII. 282.
ПристрУнок, нка, ле. Въ бандурѣ,
кобзѣ или торбанѣ: каждая изъ шести короткихъ стрѵнъ. КС. 1892. III. 383; 1882.
VIII. 282.
Пристрявйти, ряю, бш, сов в. пристрйти, рйну, нѳш, ел.= Устрявати, уст
ряти . Пристряв ти туди чого? Харьк.
Пристудбний, а, ѳ. Холодноватый. Вх.
Лем. 457.
Прйступ, пу, м. 1) Доступъ; приступъ.
Мав приступ до двору. Левиц. ІІов. 117.
І приступу до тебе нема. Г. Барв. 497.
2) ГІриступъ (военный). Браг мене візьми,
ноли б я засурмив вам хоч па один прист уп. К. ЧР. 66.
Дриступйти, нйю, еш, сов. в. приступйти, плю, пиш, гл. Приступать, при
ступить, подходить, подойти. 1 приступив
ш и , приторкнувся до мар. Єв До не
вістки страшно й приступити. Чуб. V. 732.
Приступйтися, нйюся, ешся, сов. в.
приступйтися, плю ся, пиш ся, ел.=П риступити. Ой лежить тіло як папер біле,
ой ніхто к тілу не приступиться. Мет.
307.
Приступки, пок, ж. Ступеньки лістницы, крыльца.
П риступний, й, 6. 1) Доступный. При
ступна, добра, не спесива. Котл. Ен. П і
шла про мене слава яко про приступну й
балакучу панію. Г. Барв. 372. 2) Привѣтливый. У мене хлопці вовкуваті, а дівчатко
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так до всякого приступне, дарма, що неве
лике. Волч. у. 3) Близкій, доступный.
І всі віри тій людині приступні здаються.
К. МБ. XII. 259.
Пристьобйти, бйю, еш, гл. Пристегать,
пришить крупными стежками. Г. Барв. 62.
Пристяжйння, ня, с. Притѣсненіе.
Пристяжання— от гцо не дає глянути людім на світ: драчі та неправди усякі. Ле
бед. у.
Дристйжити. См. Пристявати.
Пристязйти, зйю, еш, сов. в. пристйжити, жу, жиш, гл. Притѣснять, прим е
нить. Ном. Л» 5276. Тут діти маленькі,
а тут гце й т и м ' пристязають: хлопець
був год чогпирчадцяти,— тою взяли, наняли
за подушне. ЗОЮР. І. 12.
Присувйти, вйю, еш, сов. в. прису
нути, ну, нѳш, гл. Придвигать, придви
нуть. Не присувай соломи, до вогню. Ном.
Л» 5887.
Присувйтися, вйюся, ешся, сов в.
присунутися, нуся, нешся, гл. Придви
гаться, придвинуться. Зелененький барві
ночку, стелися низенько, а ти, милий чор
нобривий, присунься близенько! Нп.
Прйсуд, ду, ле. 1) ІІриговоръ. К. МХ.
33. 2) Юрисдикція. К. Бай. 39. І пова
жати присуд наш козацький над королів
ський всі поприсягали. К ЦН. 179.
Присуджувати, джую, еш, сов. в.
присудйти, джу, диш, іл. Приговаривать,
приговорить, присуживать, присудить; на
значать, назначить, предназначить. При
суджено його покарати. Кого ж я не любила,
та й присудив мені Господь. Грин. III. 248.
Ой любилося двоє дітей сердешне, прису
див Господь розійтися конешне. Чуб. У. 372.
ПрисУдник, ка, ле. Состоящій подъ
чьей властью, подвластный. А він каже
(бачте, присудникам вже своїм): „Іди по
водуГ Рѵдч. Ск. І. 47.
Присукйти, ся. См. П рисукувати, ся.
П рисукувати, кую , еш, сов. в. при
сукйти, кйю, еш, іл. При тканьѣ: при
кріплять, прикріпить къ кромкі нити
основы. Вас. 171. При шитьі: присучи
вать, присучить. Як шиєш мережку, так
нитку до нитки треба присукувати, щоб
вузлика не було. Богодух. у.
П рисукуватися, кую ся, ешся, сов. в.
присукйтися, кйюся, ешся, іл. Прикрі
пляться, прикріпиться нитямъ основы къ
кромкі. Мнж. 193. Быть присукиваемымъ,
присуканоымъ. Чогось ніяк нитка не при
сукується. Богодух. у.
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Присувути— Притвор.

П р и с н у т и , ся. См. Присувати, ся.
Присургйнитися, нюся, нишся, гл.
Притащиться. Палажка присурганилась до
криниці. Левиц. ПЙО. I. 369.
П рисусіджуватися, джуюся, ешся,
сов. в. присусідитися, дж уся, дишся,
м . Присосѣживаться, присосѣдиться. При
сусідивсь до мене.один пройдисвіт. Г. Барв.
317. До однії такої купки присусідився і
наш Круглий. Ком. II. 56.
П рисутйжити, ж у, жиш, гл. Прижать,
притѣснить. Дуже присутяжив людей.
Присущий, а, ѳ. Суховатый. Вх. Уг. 263.
Присхн^ти, ну, нбш, гл. Присохнуть.
Присхне, як на собаці. Ном. № 4117.
Присцйти, цю, цйш, гл. О теленкѣ:
пососать корову, такъ что она послѣ этого
даетъ себя доить. Відьма... доїла, доїла, аж
поки та не стала давати молока; тоді
вона зробилась телям, присцяла корову і
впят ь стала догти. ХС. VII. 452.
Прись! меж. Выражаетъ внезапное появленіе, выскакиваніе. Коли це він прись
із хати, плиг через ліску в город! Ново
моск. у.
Прйсюди—П рисядки. Всі сусіди йдуть
в присюди, додають йому охоти. Чуб. V.
20. См. Присіди, присядки.
Присяга, гр, ж. Клятва, присяга.
Шевч. 199. Чуб. V. 45.
Присягйти, гбю, еш, сов. в. присягтй, гну, нбш, гл. Присягать, присягнуть,
клясться, поклясться. Свідки присягали в
суді. Я ингиу не люблю, Богом присягаю.
Чуб. V. 295. Ой матінко моя, вже ж бо
я не твоя: ой вже ж бо я того пана, що
я 3 ним присягала. О. 1862. IV. 29.
П рисягатися, гбюся, ешся, сов. в.
присягн^тися, нУся, нбшся, гл. Клясть
ся, цоклясться. Ти божився, присягався —
не покину я тебе. Мет. 15. Присягались
сліпці, що своїми очима бачили. Ном.
№ 6849.
Прйсядки, док, ж. мн. Въ выраж.:
у прйсядки. Въ присядку. А я в скоки та
у боки, у присядки та у долоні. Чуб. V.
1143. •
Присяжний, а, ѳ. Присяжный.
Присйй-Богу, присясто-Божѳ, ирисясто-Вогу! Ей Богу! Ей-ей! Каменец, у.
Фр. Пр. 85. Црисяй-Боїу буду бити. Гол.
III. 162. Присясто-Боже, я не брав. Ка
менец. у.
Притаг&нка, к я , ж. Веревка, которой
привязывается къ берегу дуб (большая
лодка). Мнж, 180,

Притабнний, а, ѳ. Скрытный. При
таенный чоловік. Черк. у.
Притаїти, таю, їш, гл. Притаить. Н і
чичирк, і дух притаїв, Ном. № 12942.
П ритаїтися, таюся, їшся, гл. При
таиться. Грин. II. 117. Притаилась, ніби 0
то нежива. Рудч. Ск. І. 173. Притаїлись
біля ганку. Стор. МІІр. 80.
Притаковйти, влю, вйш, гл. Пріютить, помѣстить.
П ритаковйтися, влюся, вйшся, гл.
І) Пріютиться, помѣститься, присоеди
ниться. 2) Случиться, произойти. Желех.
П ритакувати, кую , еш, гл. Подда
кивать.
П ритакнути, ну, нбш, гл. 1) Поддак
нуть, согласиться съ кѣмъ. Желех. 2) При
сесть. Нема де притакнути на лавці. Вх.
Зн. 56.
Притаманний, а, ѳ. Настоящій, соб
ственный, подлинный. Г. Барв. (О. 1861.
III. 99). Моя притаманна сестра. НВо
лын. у. Моя притаманна земля. НВолын.
у. За що я дам кому пратаманною ого
рода. НВолын. у. Притаманне мое ятя.
НВолын. у. Одцуралася і притаманная
родина. Мет. 435.
Притам&нно, нар. Какъ слѣдуетъ, на
стоянці мъ образомъ. Не дала себе прита
манно роспитати. ІІолт. у.
Прйтамний, а, ѳ= П ритам анн ий . Тут
досить знаю, що се йою притамний баран,
а він ні та й ні. Уман. у.
Притамувати, мую, еш, гл. Задержать,
придержать.
Пританцьбвувати, вую, еш, гг. При
танцовывать. В ін приспівував і пританцьо
вував, узявшись в боки. Левиц. І. 478.
Притараб&нити, йю, ниш, гл. Прита
щить. Притарабанили скриню.
Притараббнитися, нюся, нишся, гл.
Притащиться. Ще вигадай що!— крикнув
Ясь: та нас люде обсміють, як ми прита
рабанимось з качками та з индиками. Ле
виц. І. 215.
Притарасбвувати, вую, еш, сов. в.
цритарасувйти, сую, еш, гл. Укрѣплять,
укрѣпить фашинникомъ, засыпавъ сверху
землею. Лубен, у.
Притаскйти, ік&ю, еш, гл. ПритащитьМнж. 131. Піймали щуку молодці та^ в
шаплиці гуртом до суду притаскали. Гліб.
Притаскали вони його і додому. Драг. 70.
Притвбр, ру, м. Притворъ въ церкви.
Левиц. 1.413. Шух. І. 115.. Обізвалось два
ангела у притворі. Мил. Св. 20.

Иритектися—Притискати.
Притѳктйся, чУся, чбшся, гл. Прійти.
На городі бараболя,— ой десь моя лиха доля;
>
.бараболя розучітеся, лиха доля притечеся.
Грин. III. 657.
Притѳлбпкуватий, а, є. Придуркова
тый, глуповатый. Чи ти ж мене- не піз
нав, прителепкуватий? Чуб. У. 176.
Прителіп&тися, п&юся, ешся, гл. При
плестись, притащиться. Н у чого ти сюди
притсліпаласьї Харьк. у.
Щ и теліш и тися. См. Прителіш уватися.
П рителіш уватися, шуюся, ешся, сов.
в. п р и тел ш и ти ся, шуся, шишся, гл. Присосѣживаться, присосѣдиться. Я, каже,
тебе, сякий-такий сину, покину!— да й по
кине ледащиця. А тепер знов прителішується до мене. ЗОЮР. І. 10.
Прителющити, щу, щиш, гл. Прита
щить, принести. У приполі й її саму
з поля, на панщині знайшовши, прителю
щила. Г. Барв. 121.
Прителющитися, щ уся,' щишся, ІЛ.
Пристать, присосѣдиться. І він туди при
телющився, наче його хто просив. Кіев. у.
Прйтѳмком, нар. Во время темноты.
Напав на його притемком та добре попо
бив,—так не вгадав, хто й бив. Черниг. у.
П ритемніти, ніб, гл. безл. Стемніть.
Тільки що зайде сонце і трохи притемніє•
О. 186Г. VIII. ЗІ.
Притика, ки, ж- ‘ 1) Колышекъ, палка,
прикрѣпляющая ярмо къ дышлу. Рудч.
Чп 34. Чуб. VII. 402. Рудч. Чп. 250.
Як выхватить дід із воза велику притику.
Мет. 472. 2) Притики давёти. Задѣвать
кого. О. 1862. VIII. 11. Ум. Притйчка.
I. Притик&ти, к&ю, еш, сов. в. притк&ти, тчу, тчбш, гл. Притыкать, приткать,
уыткать еще нѣкоторое количество.
I I . Притик&ти, в&ю, еш, сов. в. прит
кнути, кну, нбш, гл. 1)=Пристромлювати, пристромити. Драг* 207. 2) Только
сов. в. Поймать ва словѣ. Почалась ізнов
балачка з дівкою; старостам, бачте, хоті
лось, щоб і ї ї на чім приткнути. Грин.
II. 274. 3) Приставлять, приставить, поста
вить. Куди мені оцю діжку приткнути,
що їй тут і місця нема? Харьк.‘3) Вмішивать, впутывать, впутать. Не притикай
жне до тою, бо.я це чув і не бачив. НВо
лын. у. 5) Приткнё нбса і до нас. Не обой
дется и безъ щісъ. Ном. Л* 4476.
Притяк&тися, к&юся, ешся, сов. в.
приткнутися, кнУся, нбшея, гл. Нахо
дить, найти себѣ місто, поміститься, при
9
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слониться, прижаться къ чему. Шукайте
самі соби місця,— хай притикається кожен,
де знайде. Полт. у. Молода не сідає за
стіл, а де-небудь приткнеться. МУЕ. І. 115.
(ІІолт.). Серед степу на ріжечку, як на припічну хатиночка приткнулась. Г. Барв. 14.
Притик&ч, ча, м ~ П ритика 1. Шух.
І. 165.
Лритйн, н у, л*. Убѣжище, пристанище.
Рветься душа, бо нема для неї притину
на землі. Стор. МПр. 2.
Притйна, ни, ж. ? Закопать на при
тиш два стовпи.... Біля притини стоїть
два стовпи. Рудч. Ск. II. 146.
Притин&ти, н&ю, еш, сов. в. притйти,
тну, нбш, гл. 1) Прикрѣплять, прикрі
пить, привязать, прибить. Притинали Серпягу до сухою дуба. 2) Надрѣзывать, над
різать, срізать. 3) Притяв йому носа добре.
Срізалъ его хорошо. 4) Притяти слово.
Різко отвітить. Палажка аж сплакнула,
бо се вперше він їй таке притяв слово.
Г. Барв. 159.
Притйрити, ся. См. Притирювати, ся.
Притйрок, рка, лг.=Пѳреріз. Чѵб. VII.
576.
Притйрювати, рюю, еш, сов. в. при
тйрити, рю, риш, гл. Притаскивать, при
тащить. Онисько кашовар щербу притирав
ваганами. Мкр. Г. 4. Притирив оберемок
дров. Драг. 163.
Притйрюватися, рююся, ешся, сов. в.
притйритися, рюся, ришся, гл. Притаски
ваться, притащиться, -прійти. Чого притирився? Хто тебе кликав сюди? Харьк.
Прйтиск, ку, м. 1) Прижиманіе? натискъ? Бери мене, бо я подорожня; а з при
тиском, бо я сирота; а скоро, бо додому
йду. (Загадка: душа). Ном Л: 242, стр.
297. У нас як б'ють, то з притиска та
з відваги. КС. 1882. X. ЗО. 2) Удареніе.
Це слово він сказав з притиском. Волын. г.
Говорить було Тарас Яровий з притиском.
О. 1861. XI. 32.
Притиск&ти, к&ю, еш, сов. в. притйс(ну)ти, ну, неш, гл. 1) Притискивать,
притиснуть, прижимать, прижать, прида
вить. Драг. 88. Ой рад би я встати, тобі
правду сказати, ой сирая земля а все тіло
приняла, дубовії дощ ечки притиснули ру
ченьки. Чуб. V. 324. Як притиснуть було
чоловіка, то він зараз через Дністер, та й
шукай, пане, вгтра в полі. Каменец, у.
Чи то старому довго вмерти? притисне
трохи та й... Каменец, у. Який мороз
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Притихати— Приторкатися.

притиснув! Литин. у. 2) Только сов. в.
Притащить. Притис барило горілки. ІІолт.
Дрнтих&ти, х&ю, еш, сов. в: притйх(ну)ти, ну, неш, іл. Притихать, притих
нуть, утихать, утих путь. Маруся притихла
і стала б то засипати. Кв.
Притихомйрнтн, рю, риш, гл. Усми
рить.
Д ритихом йрнтнся, рюся, ришся, гл.
Утихнуть.
Д ритйхти. См. Д р я т я х а т и .
Д ритйхш ати, шаю, еш, гл.==Дритихн ути . Делі так би то й притихшав.
О. 1862 1. 32.
Д ритйчина, ни, ою. 1) Препятствіе,
задержка. Йому ніби не перепиняла дороги
жадна притичина. Левиц. Пов. 176. 2) Приключевіе. Левиц. Пов. 28. Коли б не було
нам якої притичини. Кіев. у.
Д ритйчка, к и , ж. 1) Ум. отъ притика.
Пішов по вії, вихватив притичку. Грин. II.
288. 2) Колышекъ, которымъ прикрѣпляются въ задней части воза підтоки и під*
гёрсть. Рудч. Чи. 249, 250. 3) Кусокъ
холста, вставляемый вмѣсто болѣе дорогой
матерій, въ юбку, въ то мѣсто, которое
закрывается фартукомъ. Гол. Од. 21. 4) Пт.
Сіагеоіа шеіапоріега, тиркуша степная.
•Мнж. 172, 190.
Д ритиш йти, ш^, шйш, гл. Усмирить.
Треба притишити себе. НВолын. у.
П риткбти. См. I. Д ритикати.
П ри ткн ути, ся. См. I I . Д ритикати, ся.
Прнтовкм&чити, чу, чиш, гл.—П ри
товкти.
П ритовкти, вч ^, чёш, гл. Придавить,
вдавить, притиснуть.
Д ритбвпитися, пимося, питѳся, гл.
Подойти толпой, столпиться. Та ти не ди
вись, що люде притовпилисъ: дорожче ні
хто не дасть, як я. Волч, у.
Притока, ки, ж. 1) Тупикъ, глухой
переулокъ. У притоці хата стоїть. НВо
лын. у. 2) Удобное для какой-нибудь спеціальной цѣли мѣсто. Мнж. 190. 3) Каса
тельство, отношеніе. Що нам за притока
до їх? вони сами повезуть свое подушне.
НВолын. у. Обертайтеся каміня, хоць
с у х і.ютоки,—заспівайте, дівчаточка, щоби
до притоки. Гол. II. 373.
Притбкмити,. млю, миш, гл. Пристро
ить, присоединить, опредѣлить къ мѣсту.
Чи притокмив ти їх у те ѵучилище?и
Шевч. (О. 1962. VI. 6). І сіп туди приіп жманий. НВолын. у.

Д ритолбчити, чу, чиш, «л. Притоп
тать (траву, оосѣвы).
Притбмен, мна, не= П ри том н и й . Сам
був притом?н, як принесли до Шрама ко
заки сина, сім раз наскрізь пробитою ку
лями. К. ЧР. 105.
Притомйти, ся. См. Притомляти, ся.
Дритомлйти, лйю, еш, сов. в. прито
мйти, млю, миш, гл. Утомлять, утомить.
Ой узяли вражі ляхи джуру притомляти.
АД. II. 86.
Притомлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
притом итися/ млюся, мяшея, гл. Утом
ляться, утомиться.-Циган пішов на заклад,
що буде косить до захід сонця, але, при
томившись добре, і почав його благати і
репетувати, щоб мерщій заходило. Ном.
Л? 10057. Притомився він і сів собі спочи
вати. Рудч. Ск. І. 118.
Притомний, а, ѳ. 1) Находяіційся въ
сознаніи. О. 1862. II. 56. Притомна була,
поки і вмерла. Сим. 236. 2) Присутству
ющей. Притомним при тій пригоді Петро
вого Михайла був гце Ясъко. ЕЗ. V. 31.
Притопйти, плю, пиш, гл. Утопить.
Було, мати, не вповити, що я в тебе оди
ниця, було мене притопить, де глибша кри-*
ниця. Грин III. 312.
Дритоптйти. См. Притоптувати.
П ритоптувати, тую, еш, сов. в. при
топтати, пч^, чеш, гл. 1) Притаптывать,
притоптать. Барвінок хрещатий притоп
таний коло -мину засихає-в’яне. Шевч.
507. Поховала, загребала, ще й ногою припюптала. Чуб. V. 1154. 2) Придавливать,
придавить, нажимать, надавливать, нада
вить. Чоловікам на лопату Бог сили на
клав та ще й притоптав, а жінкам на
вила та й то струсив. Ном. № 9165.
Притоптгувать тим ножем огник і при
мовлять тричі. Ком. П. 111.
Дриторгбвувати, вую, еш, сов. в. при
торгувати, г^ю, бш,гл.Приторговывать, про
торговать, сторговать. Де хліба приторгує*
де підводи найме, та все недорого. Кв. При
торгували ми собі стареньку хату. Г. Барв414.
Дриторжйти, ж ^, жйш, гл.=Дриторгувати. Новомоск. у.
Приторкатися, к&юся, ешся, сов. в.
приторкнутися, н^ся, нёшея, гл. Д отра
гиваться, дотронуться. Простяіиеи руки,
приторкнувсь до його, бік Л. V. 13. Як
задзвонять у дзвін, приторкнись до його
рукою, зараз почуєш, *зцо дзвін дргжг*гпь«
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Ком. ІГ. 34. Та хоч покуштуй, та хоч таться. Ном. № 5839. Да не дай, Боже%
губою приторкнись. МВ. II. 239.
притугщ — на мою дитину недуги. Чуб. У,
Притбркувати, ся, кую, ся, еш, ся, 461. Такі легкодухи, що в радощах та
і.г.=Приторкати, ся. Та обливай водою, роскошах нема над їх, а в притузі вони
та приторкуй ногою. Грин. III. 329.
як трава поляшють. МВ. (О. 1862.1. 90).
Приторочити, чу, чйш, гл. Привязать
Притужина, ни, ж. Жердь по краю
ремнями (тороками). Приторочити сакви соломенной крыши, придавливающая со
коло сідла. Черк. у.
лому. Міусск. окр.
Приточйтя. См. Приточувати.
Притужйти, жЯ, жиш, гл. Народное
Притбчувати, чую, еш, сов. в. при- вѣрованіе: чрезмѣрной печалью вызвать
точйти* чу, чиш, гл. 1) Прибавлять, при появленіе покойника. Л чи я ж не т у
бавить. Варвара ночі увірвала, а дня при жив за нею мовчки, хоч не плакав слізьми?
точила. Ном. № 504. Приточу і я своє адже ж не притужив! Левиц. I. 116.
ім'я — нехай буде разом і твоє, і моє.
ПритЯжити, жу, жиш, гл. Укрѣпить
0 . 1861. УІ. 59. 2) Пришивать, пришить жердями соломенную крышу или возъ со
для удлиненія. Ой гуць - гуці! сорочечки снопами.
куці,— будем робити, щоб приточити. Ном.
ПритЯжний, а, ѳ. Очень тяжелый,
№ 9259. 3) Приводить, привести (примѣры, обременительный. Кіев. у.
цитаты). Приточимо приклади. О. 1862.
Прйтул, лу, л«.=Притулок. Желех.
1. 81.
ПритЯла, ли, ж. 1) Сарай для скота
Притбшний, а, ѳ. Удобный, подходя- или для иныхъ хозяйственныхъ надоб
щій, идущій къ лицу. Мнж. 190.
ностей подъ одной крышей съ хатой.
Притрйпитися, питься, гл. безл.=^Тра Шух. I. 31, 106. КоІЬ. I. 60. 2) ? Въ
питися.
шутливой пѣснѣ какъ эпитетъ любимой
Прйтрапка, ки, ж. Случай. Така мені женщины. Де ж єс ми си забарила, ма
притрапка трапилась.
мила притуле? Коли ж би ті цілюватиг
Притрап^нок, нку, ле.=Притрапка. тоїди ті не було. ЕЗ. У. 146.
Притулйти, ся. См. Притуляти, ся.
Оттакий притрапунок скоївся! Переясл. у.
Слов. Д. Эварн.
Притулок, лку, ле. 1) Пристанище,
Притриматися. См. Притримуватися. убѣжище, пріють. Нема йому бідоласі без
Притрймуватися, муюся, ешся, сов. хатньому ніде притулку. Харьк. Самі бур
в. притриматися, м&юся, ешся, гл. При лаки да гольтяпаки, що, не маючи жадного
держиваться, придержаться. Гн. 1. 171.
притулку, служили тілько по броварах,
ПритрЯд, ду, лі.г=Підбій 3. Вх. Пч. по винницях. К. ЧР. 258. 2) Укромное
мѣсто. Не дає ся видіти... сидит собі е
І. 5. См. Набій.
притулках. Драг. 279. Ум. Притулочок. Г.
Притрусйти. См. Притрушувати.
Притрет, ту, м. Родъ болѣзни. П ри Барв. 21.
Притулювати, люю, еш, гл.=Притрут також на нозі робиться, вся шкура
на п'яті затвердне, пожовкне, а під нею туляти. Притулюють сю побрезсеньку тоді
набірає часом так, гцо аж до кости ви до цигана. Ном. № 2980.
Притулйти, лйю, еш, сов. в. приту
гниє. ЕЗ. У. 179.
Притряхлий, а, ѳ. Слегка подгнившій. лйти, лю, лиш, гл. 1) Приставлять, при
ставить. Одрізана скиба од хліба,— вже ї ї
Притрухле дерево.
ПритрЯх(ну)ти, хну, нѳш, гл. Слегка не притулиш. Ном. № 8890. 2) Давать
пріють, пріютить. Одна дитина тільки з
подгнить.
Притрушувати, шую, еш, сов. в при шістьох зосталася,— і того нігде приту
трусйти, шу, сиш, гл. Посыпать, посы лити і прогодувати. Г. Барв. 265. 2) Ста
пать, присыпать сверху. Онисько закопав вить, поставить, помѣщать, помѣстить;
його в землю, гце й зверху притрусив су пристраивать, пристроить. Я не знаю, де
оцю макітру притулити. 4) Прижимать,
хим бадиллям. Левиц. Пов. 228.
Притрястйся, сЯся, сбшся, гл. Прійти. прижать. Кобза первий кинувся до неї і,
Мил. Св. 11. Коровка напасеться і додому притуливши до грудей, чуло промовив. .
Стор. МПр 58. 5) Прилагать, приложить,
притрясеться. Мил. 41.
ПритЯга, ги, ж. Затруднительное, тя примѣнить къ кому. Притулили до його сю
желое положеніе, горе, бѣда. У притузг вигадку, а воно зовсім до його й не пасує.
Притулйтися, лйюся, ешся, сов. в,
треба знать усячину і дороги щоб не пи
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Притуманити— Притяжа.

притулйтися, люся, лиш ся, іл. 1) При
жиматься, прижаться. Дитинка притули
лась до матері. Харьк. Также о душевномъ состояніи: Нема в мене родиноньки,—
ні до кого притулитися. Чуб. V. 146.
2) Находить, найти пріють, пріютиться.
Сам зостався серед хат и, не знав куди
притулитись. Левиц. Пов. 55. Аж ось дав
мені Бог притулитись до *дног вдови убо
гої. ІЛ Барв. 368. Де сирота безрідний
притулиться? Де захисток *собі знайде?
о) Прислоняться, прислониться; приста
вать, пристать. Притулюся плечима й до
груби. Чуб. У. 406. Так уже воно приту
ляється, як горбатий до стіни. Ном.
№ 13079. *
П ритуманити. См. Притуманю вати.
П ритуманю вати, нюв, сов. в. при ту
манити, нить, гл. безл. Затуманивать, за
туманить, покрыть туманомъ. Ой звечора
дрібний дощ ішов, а к півночі притума
нило. Грип. III. 164.
П ритопати, паю, еш, гл. 1) Прійти.
Прийшло, притупало: позичте нам... Ном.
стр. 298, Лі 258. 2) Утомить, ходй. Одпо
чинь же, пане, трохи: ти уже притупав
ногих— тупає другий нехай. Котл. Од. 492.
П ритупити, плю, пйш, іл. Притупить.
До обіда покосили, гострі коси притупили.
Мет. 314.
П ритопувати, пую, еш, гл. Притопы
вать. Узявшись у боки, почала примовлять
та притупувать. Стор. МПр. 158.'
П ритупцьовувати, вую, еш, гл. При
топывать.
Притур, ра, м. Насѣк. Егпса еирЬогЪіае, Вх. 11ч. II. 26.
Д ритухйти, хбю, еш, сов. в. прит0 х (н у )ти , хн у, неш, гл.=П ригасати,
пригаснути. Левиц. І. 74.
П р й тх ля, лі, ж. Затхлость. Одіаня
вода притхлею.
П ритхнутися, нОся, нбшся, гл. Завоняться. Рудч. Ск. І. 185. Притхлась
вода. Черк. у. Риба притхлась.
Притьмй, наі?.=Притьмом. Притьма
забив чопа в бочку. Борз. у. М ак притьма
червоний. Борз. у. Щось притьма убігло в
егпи* Стор. МПр.-58.
Притьмб, м&, е. Клеймо на ухѣ овцы:
прямая горизонтальная черта. Мнж. <191.
Притьмбм, нар. 1) Безотлагательно,
ігакъ можно скорѣе. Притьмом треба гро
шей. Кв. Щоб притьмом (було зроблено.
Черк. у. Злякалась миша т а притьмом
помгж травою, лопугиком $ пёреполо&у по

чухрала. Гліб. 2) Очень, сильно, настой
чиво. А їсти. притьмом хочеться. Котл.
МЧ. 458. Жедві ноги волочить, піт із. неї
так і тече, притьмом просить музику;
„Та годі бо, дядьку/“ Кв. Тепер ти бачиш
сам, що мокрим він рядном напасся на
тебе і знай верзе притьмом, що... Г.-Арт(0. 1861. III. 83). 3) Совершенно, окон
чательно, рѣшительно, какъ разъ, неиремѣнно. Хоч притьмом винен,—каже: ні!
Притьмом лежіть, каже—стоїть. НВо
лын. у. Притьмом прибрав у свої руки.
Стор. МПр. 146. Притьмом у сій порі
прийшов, ні, каже, опізнився. НВолын. у.
Чи гавкає Рябко, чи мовчки ніччу спить,
все випада таки Рябка притьмом побить.
Г.-Арт. (О. 1861. III. 85). Коли люде ко
сять, заробляють,-*-йому притьмом у ши
нок треба йти. Г. Барв. 286. 4) Окон
чательно, рѣшительно; навѣрное. Нехай
скаже притьмом. НВолын. у, А тут я
притьмом знаю, шо не він тут був.
Умай. у.
Притьбпати, ся, паю, ся, еш, <$я, гл.
Притащиться, притащиться по грязи. При
тьопалась за ним аж сюди. О. 1861. XI.
Кух. ЗО.
Притюжина, ни, ж*.=Притужина.
Міусск. окр.
Притюжити, жу, жиш, гл. 1) У к р і
пить соломенную крышу • притюжинаии.
Міусск. окр.
При тю кнути, ну, нѳш^ гл. Крикнуть
въ догонку, въ добавленіе: тю.
Притюпати, ся, паю, ся, еш, ся, іл .=
П ритупати. Притюпали пішки. Морд.
Пл. 173.
П рйтяг, гу, м. Часть ловушки для
звѣрей. См. Поколодва. Шух. І. 236, 237.
П ритягйти, гбю, еш, сов. в. притягти,
гн ^, нѳш, гл. 1) Притягивать, притянуть.
Земля притягає до себе усе, як магніт.
Ком. І. 56. 2) Притаскивать, притащить.
І знов собака притяг кістку в хату. Харьк.
Я й сама (дров) притягну. Рудч. Ск. П.
51. 3) Притягивать, притянуть, привязы
вая. Узяв, обмотав його, притяг добре до
воза. Рудч. Ск. І. 17. 4) Только сов. вПрійти, притащиться. Притяг Остап у
гайок. Рудч. Ск. І. 63.
П ритягатися, гбюся, еш ся , сов. в
притягтйся, гн ^ся, иѳшся, гл. 1) Притя
гиваться, притянуться, быть притягиваемымъ, притаскиваемымъ. 2) Только сов. в.
«Притащиться, прійіи.
Д ритйж а, ж і, ж. Жердь, привязыва

ІІритяти —Прихилятися.
ющаяся сзади стельвёги для пристяжныхъ
лошадей. Могил, у.
Притйти. См. П ритинати.
П ри^лов, л к а и л к у , ж. Переулокъ.
Сів собі на якім там приулку. Федьк.
П риум ітися, міюся, ешся, гл. Сообра
зить, вайтись. Добре хоть ти приумівся
сказати.
П рйхання, ня, с. Фыркавіе. К. (Желех).
Прихапцем, прйхапці, нар. 1) Урыв
ками. Я прихапием порубав більш дров,
ніж він за день. НВолын. у. 2) На скорую
руку. Прихапці взяв хліба шматок на до
рогу.
Прйхати, хаю, еш, ел.=П ирхати, пе
реносно: кашлять. Учора спотіла, аж піт
із лоба капотів, роздяглась зразу, да от
сьогодні й прихає.
Прйхаток, тку , м. Небольшая при
стройка жилая при хатѣ. Инколи коло
хати ставляють ще другу невеличку хат-'
ку—прихаток. МУЕ. І. 8. (Черниг.).
П ри хах^лити, лю, лиш, гл = Л р и ч е пуритн. Да ми 4в чоботи (сваху) да обуемо, таки сваху да прихахулимо. Грин.
III. 431.
П ри хах^ли ти ся, люся, лиш ся, гл.=
П ричепуритися. Н у й прихахулилась! Н і
жин. у. Заким прихаху лишся, то бояре й
мед поп'ють. Ном. Л? 10962.
П рихвалйти. См. П рихвалю вати.
П рйхвальба, би, ж. Похвала. Левиц.
І. 476.
П рихвалю вати, люю, еш, сов. в.’при
хвалйти, лю, лиш, іл. Похваливать, по
хвалить, прихваливать, прихвалить. Зміев. у.
„Як питатимуть (на ярмарку), чи добрий,
так ти прихвали та те й забожись".
Коли так, вивів, давай прихвалювати табожитись,— люде і купили зараз. Мнж.
146.
П рихватйти, ся. См. При хвачу ва
ти, ся.
П рйгватком, нар. Урывками. На дворі—
прихватком тіпає плоскінь. Мир. ХРВ.
125.
Прихв&чувати, чую, еш, сов. в. при
хватйти, ч^, тиш, гл. Прихватывать, при
хватить.
П рихвйчуватися, чую ся, ешся, сов.
в. прихватйтися, ч ^ся, тиш ся, гл. По
спішно браться, взяться. П/шхватюсь мер
щій до тіста, пироги побгаю. Мкр. Н. 15.
П рихю ккуватий, а, е= П ри ги ягкуватий? Хоч би де знеслась ииша прихижкувата курка,— він те яєчко знайде й принесе.
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П рихилйти, ся. См. П ри хиляти , ся.
П рихйлищ е, ща, с. Убіжище, приста
нище. Чуб. У. 1059. КС. 1882. X. 188.
А як поставимо хату, то все таки буде
хоч аби яке прихилите. Лебед. у. А прихилища в степу нігде не найдеш, окрім
воза. О. 1862. VI. 57.
П рихйлля, л я, с. 1)=П оихилищ е.
Нема мені прихилля. НВолын. у. Біда си
роті без тихою прихилля. Г. Барв. 367.
2) Рдеположеніе. Чуб. III. 153.
П рихйльний, а, ѳ. Расположенный,
склонный, благосклонный. Ти ще одна до
мене прихильна зосталась. Мир. Нов. ІГ.
114. Бони були прихильні до церковної
служѵи. К. Гр. Кв. УШП ряхйльник, ка. м. 1) Человікъ,рас
положенный къ кому. 2) Сторонникъ, ноборникъ. Прихильники грецької г латин
ської церкви. К. Кр. 14.
Прихйльність, ности, ж. Расположеніе, склонность. Прихильність до своєї віри.
С гор. МПр. 80.
Прихйльно, нар. Благосклонно.
П рихилйти, лйю, еш, сов. в. прихи
лйти, лю, лиш, гл. 1) Наклонять, накло
нить къ чему, склонить, преклонять, пре
клонить. Вітрець шелесне та прихилить
мені у віконце пахучий бузок. МВ. (О. 1862.
III. 42) Не .має де голови прихилить. Єв.
Л IX. 58. їй нігде бідній було жить, го
ловоньки на старість прихилить. Гліб
І нёба їм прихилив би. Готовъ все для нпхь
еділать. Св Л. 18. Рад би я небо прихи
лити, та не хилиться. МВ. (О. 1862. III.
47). 2) Притворять, притворить. Прихили
двері. 3) Склоиять, склонить, расположить
къ кому. Прихиляймо його до нас.
П рихилйтися, лйюся, ешся, сов. в.
прихилйтися, люся, лишся, іл. 1) На
клоняться, наклониться, склониться, пре
клониться. Ой дуб до калини прихиляється.
Нп. Ой єсть у саду криниченька нова....
прихилюся пт й напюся. Чуб. У. 193.—
до кого. Найти у кого расположеніе, лю
бовь, пріють, пріютиться. До кого ж я, мо
лодая, до кого ж я прихилюсь? Мет. 106.
Прихилюся я до тебе, сину, на старість,
а ти доглянеш стару недужу матір. Ле
виц. І. 58. 2) Чувствовать, почувствовать
къ кому расположеніе,' склонность. Княгівна хутко до його прихилилась. Стор.
МПр. 70. Поки світу сонця, не прихиляться
братами люде до погония. К. Хп. СЗ. 3)—
до чого. Склоняться, склониться къ чему,
діляться, сділаться сторонникомъ какого-
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Прихистити— ПрихорниЙ.

либо дѣла. Князь Василь. .. прихиляється
до нашої козацької справи. К. ЦН. 224.
Прихистйти, хищу, стйш, гл. Спря
тать, дать пріютъ, мѣсто. Понакладала на
вози садовину: груші та сливи, щоб везти
на ярмарок, а решту, гцо не влізла в вози,
треба прихистить у коморі або в хижці
до завтрього до ранку. Рк. Левиц.
Прихитрувйтп, рУю, еш, гл. Ухит
риться. Ти так прихитруй і у крадь те
лоша. Грин. І. 163.
П рихід, хбду, м. 1) Приходь, првбытіе. Левиц. Пов. 41. Чуб. IV. 71. Г. Барв.
505. 2) Входь. З приходу в селі твань
страховенна. Радом, у. Нора з приходу
узенька. Драг. 81. Ой ходила та Маруся
по вгороду та садила сад-виноград з при
ходу. Мил. Св. 34. На приході. При входѣ.
Його хата у містечку на приході. НВоЛ Ь Ш . у. Янкелева .хата на місті зараз на
приході. НВолын. у.
П рихідець, дця, ж .= Д ри хід ько. Ой
роде, роде багатий, та давай оке товар
рогатий, а ви, братіки,— коників, а ви, се
стриці, ягниці, а ви, прихідці,— по копійці.
Грин. III., 495.
П рихідцям и, нар. Урывками
П рихідько, ка, м. Пришлець. Що ж
се таке, що все платимо ми гпа ми, а прихідьки як? Хиба вони дурно житимуть
на нашій землі. Кобел. у.
Л рихлйськувати, кѵю, еш, гл. При
хлебывать. їсть паляницю, а чаєм прихлиськує. Зміев. у
П рихлю пати. См. Прихлю пувати.
П рихлю пнути, ну, нбш, іл. Одн. в.
отъ прихлюпувати А дров нарубав гнилих,
то вони підсохнуть трохи, гпа й зай
муться', а він возьме гпа й прихлюпне, та й
прихлюпне водою, гиоб не так горіли. Рудч.
Ск. І. 124.
Прихлю пувати, пую, еш, сов. в. при
хлю пати, паю, еш, гл. Заливать, залить
водой. Вона, прихлюпує теггер огонь водою.
Прйхмарно, нар. Довольно пасмурно.
Тоді було прйхмарно. Новомоск. у.
П рихмелйтися, люся, лешся, гл. Опа
литься, прижечься (о хлѣбѣ на корню).
Борзо прихмелився ярец. Вх. Лем. 457.
Прйхнути, ну, неш, гл.= П ирхнути 1.
Чуб. II. 303.
Приховйтя, ся. См. Приховувати, ся.
П рихбвувати, вую, еш, сов в. при
ховати, вйю, еш, гл. Припрятывать, ирипрятать. К. Іов. 86.
П риховуватися, вуюся, ешся, сов. в.

приховатися, вйюся, ешся, гл. Запряты
ваться, запрятаться. Вона плакала гірко
де небудь ггриховавшися. МВ. III. 111,
Прихбдѳнь, дн я, прихбдець, ДЦЯ
лс.=Прихідько.
Приходити, джу, диш, сов. в. п рвйтй, йдУ, йдеш, гл. і) Приходить, нрінти
Коли цс приходить до його лисичка гпа і ,
ггитає• Рудч. Ск. І. 23. Прийшов до йою
отаман його, бере за рученьку, жалує йол
Ніі. Як лихоліття було, то прийшов чу.
жоземець, татарин і ото вже на Вил і
город б'є, а далі вже й під Київ п ід с т у 
пає. ЗОЮ Р. І. 3. При Спила звістка до ми
лої, що милою вбито. Мет. 103. 2) Наетѵ.
пать, наступить, прійти. Ой як прийде ч> >
темненька,—я не можу спати. Чуб. V. б і
Що як гірийде суботонька,— я змиюся й
росчешуся. Нп. Прийшлгі літа, минулися,—*
їх не лічила. Чуб. V. 360. Прийшло нз
рано, прийшло на вечір. Настало утро, на
сталь вечерь. Гн. І. 172. 3)— до пам’яти
Приходить, прійти въ сознаніе. До смсртч

своєї до ггам'яти не приходив. Драг. 8(>
4)— на свій хліб. О дѣтяхъ малыхъ: начи
нать питаться не молокомъ матери, а в нон
пищей. ЕЗ. V. 123.
Прихбдитися, диться, сов. в. прийтйся, деться, гл. без і. 1) Приходиться,
прійтись. Десь прийдеться тут п роп аст и .
Рудч. Ск. II. 19. Не приходиться м о ск т я
дядьком звати. Ном. А» 850. 2) Случать
ся, случиться, прійтись. Не приходилось
бачити. 3) Доставаться, достаться. Г. Барв
453. У кою мало жита, нехай не р о зсіва є,

бо воно і так гірко приходиться. Рудч.
Ск. II. 127. 4) До чого приходитись. Къ
чему идти. Він знав, до чого се прихо
диться, здрігнув увесь. Кв. І. 99.
Приходйщий, щого, м. Захожій, гость
Скнарість така! І звичаю сього нема, щоб
на столі хліб був на приходящою. ГБарв. 93.

Прихожйти, жйю, еш, прихож дйтп,
ждйю, еш, гл.=П риходити. То к о з а ч к а неборачка до його прихожає• Чуб. V. 934.
То до їх дівка-бранка Маруся, попівна бо
гуславка, прихождає. АД. І. 230.
Прихолбдний, а, ѳ. Холодноватый. Бх
Лем. 457.

Прихопйти. См. Прихоплювати.
Прихоплювати, люю, еш, сов. в. прихопйти, плю, пиш, гл. Прихватывать, при
хватить.

П рихбрний, а, ѳ. Н арядный. Городницк. у.

Прицабанити— Причвалати.
Прицабёнити, ню, ниш, іл.=П рнцуиити. Вх. Лем. 457.
Прицабанити, ию, п и т , и . Схватить.
Вх. Лем. 457.
П рицілитися. См. Прицілитися.
П рицілитися, лгііося, ешся, сов. в. при
ц іли ти ся, люся, лишся, гл. Приціляться,
прицілиться.
П рицінитися. См. П рицінятися.
П рицінйтися, нйюся, ешся, сов. в.
гри цінй тися, нюся, нишся, гл. Припи
няться, приціниться. О. 1861. VI. 74.
Той купує, той торгує, той божиться,
той приціняється. Кв.
Прицмокнути. См. Прицмокувати.
Прицмокувати, кую, еш, сов..в. приц
мокнути, ну, неш, іл. Причмокивать, при
чмокнуть Опій смачна!— промовив Масюк,
випивши чарщ і прицмокгуючи. Левиц.
Пов. 199.
П риц^пити, плю, пиш, іл. 1) При
тянуть. Притупи мені рубель, щоб віз осів.
2) Притащить. Звелів притупити винуват
ців у росправу.
Д рнц^цуватий, а, ѳ. Глуповатый.
Глмнься на Бога, прицуцуватий! О. 1861.
XI. Кух. 25. Нришуцувата падлюка!
(брань). Константи ногр. у.
Прицькувйти, кую, ёш, іл. Натравить
собаками.
Прицйпати, паю, еш, гл. Примочить,
побрызгать. Их. Лем. 457.
Причйвйти, влю, виш, іл. Придавить,
прижать. Причавив пальця. НВолын. у.
Причавив мене до стіни. НВолын. у.
Причйдіти, дію, еш, гл. Немного уго
ріть. Голова болить, мабуть таки я трохи
причаділо. Пирят. у.
Причаїтися, юся, їшся, гл. Притаить
ся. Желех.
П ричаклуйёти, л^ю , еш, іл. Прикол
довать.
Причёл, лу, м. 1) Иричалъ, веревка,
забрасываемая для остановки судна у бе
рега; столбъ, къ которому привязываютъ
судно. 2) Отдыхъ, привалъ. В нее косарі
причал роблять. 3) Пристанище, ѵбѣжище.
Усякому краще, як є причал який у його.
Павлогр. у.
Причалёпати, паю, еш, гл. Приплес
тись.
Причйлити, ся. См. Причалювати, ся.
Причалювати, люю, еш, сов. в. при
чалити, лю, лиш, гл. 1) Причаливать,
причалить, пристать къ берегу. Єв. Мр.
VI. 53. Який вас враг сюди направив і хто
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до берега причалив? Котлѵ Ен. І. 16. До
свого бёрега причйлив навіки. Умеръ. Ком.
Пр. № 1100. 2) ІІодъѣзжать, иодъѣлать.
Причалили хури до комори, випрягли вош .
О. 1862. VIII. 22. 3)=прибиватися, приб^
тися. Причалив до старого знайомою, щоб
і Антося тут поставити, і самому пере
бути. Св. Л. 216. 4) Присоединяться, при
соединиться, пристать. А до йою прича
лило ще чоловік десять.
Дричёлю ватнся, лююся, ешся. сов. в.
прпчйлитися, люся, лишся, гл. 1) При
чаливать, приставать, пристать. Привалився
човен до берега. Харьк. г. 2) Присоеди
няться, присоединиться, приставь, иріотиться. Як би дома, то привалилась би с\>
людей, а тут усе чужі. Павлогр. у. В ій
припалився на шпилечку. Кролевец. у.
П ричалйтяся, лйюся, ешся, гл.=П ричалю ватися. Ці шалопути на причаляються до нас, цураються людей. Павлогр. у.
Причандёл, лу, лі. Чаще ми. причандёли. Принадлежности. Левиц. Пов. 139.
Гаманець з причандалом. О. 1802. І. 10.
Люлька з усіма причандалами.
Прич&пати, паю, еш, іл. Приплестись.
Причапали старі баби, охаючи. МВ. (О.
1862. І. 81).
Причапрйчити, чу, чиш, гл. Привести
въ порядокъ. Лужа напала дитину, то я
ї ї причапрячила— обстригла та прибрала.
Зміев. у.
Причарбвувати, вую, еш, сов. в. при
чарувати, р^ю, еш, гл. Привораживать,
приворожить, приколдовать. Дівчинонька ко
заченька та й причарувала. Мет. 12.
Причйстнпй, а, е. О іііослщійся къ
причащенію, къ причастію. Причастна молйтва. Молитва предъ причащеніемъ.
Харьк у.
Причйстник, ка, м. 1) Тотъ, кто при
чащается. Багато причастник ів сьоюдня
було. Харьк. 2) Тотъ, кто причащаётъ.
Господь зсилає до тебе причастника свого,
в котрою запричастишся. Гн. II. 142.
Причбстя, тя, с. Иричастіе. Укрбсти
причастя. Не быть въ день причащенш въ
церкви на вечернѣ. Ном. Аг 139.
Причащати, щбю, єш, гл. Причащать.
Занедужала небога,— уже й причащали.
Шевч. 115.
Причащатися, щйюея ешея, гл. При
чащаться.
Причвалати, лбю, еш, гл. Прибрести.
Еней по берегу попхався. .. аж іульк — і вгород причвалав. Котл. Ен 1. 15.
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Причепа— Причілок.

Прлчбда, пи, об. Придира, назойли
вый* привязчивый человѣкъ. Черк. у. Оце
причепилась причепа. Левиц. І. 417. Уже
і сяк, і так мостить, щоб одкаснулась прихепа. Грин. І. 293.
Причепбнда, ди, об.=П ричепа. Чого
ти в'яжешся, причепендо? О. 1861. XI.
Кух. 23.
Причепити, плк>, пиш, гл. Прицѣпить;
надѣть, повѣсить. До шиї білий камінь
причепіте. Макс.
Причепитися, плюся, пишся, іл. При
цепиться; пристать, привязаться. Приче
пився, як реп'ях. Ном. № 2744. Вона як
причепилась де його: *Скажи таки, чоло
віче!* Рудч. Ск. І. 208.
Прйчѳпка, ки, ж. 1) ІІрицѣпка, при
дирка. 2) Подвѣска, брелокъ.
Причепливий, а, ѳ. Навязчивый, при
дирчивый. Левиц. Пов. 146
Причбпний, а, ѳ—Причепливий. Ле
виц. I. 302.
Причепурити, рю, риш, гл. 1) Пріодѣть, принарядить. Царь г взяв його,—
одяіли, причепурили. Рудч. Ск. II. 13.
2) Пріукрасигь, убрать. Так гарненько при
чепурила хату.
Причепуритися, рюся, рйшея, гл.
Пріодѣться,' принарядиться, пріубраться.
Умилася, причепурилась.... хоть би до дуд
ки на танець. Котл. Ен. І. 12.
Причес&ти, ся, См. Причісувати, ся.
Прйчѳт, та и ту, л ї . 1) Причтъ. Причет
в підрясниках ходить, то панотці мусять
ходить в рясі. Св. Л- 10. 2) Свита, лица,
сопровождающая кого. Увесь весільний при
чет молодою рушає до молодої, співаючи.
О. 1862. IV. ЗО. 3) Причет, ту. Причастіе
къ дѣлу, участіе въ дѣ лѣ .' Став він мені
признаватись про ті смушки, що покра
дено у жида, а я й питаю: „Хиба й ти
в тім причеті?и— А він і каже: „Нас
три було“. Новомоск. у.
Причбтен, тна, не, причетний, а, е.
Причастенъ, причастный. Як би я до того
причетен, ну так. Черк. у. Не причетна я
зовсім до неї. Я совсѣмъ не имѣю съ ней
дѣла Константиногр. у.
Причбтник, ка, м. Участникъ, при
частный къ чему человѣкъ. 1 ти при
четник у те діло? Константиногр. у.
Причина, ни, ою. 1) Причина. Було б
чути се, гцо земля ходить.— З якої при
чини? Земля не віз. Ком. I. 24. Хто був
причиною розстання мою, щоб мій ввесь
смуток упав на ньою. Чуб. У. 358. Я ж

не причиною, що болить,—не виноватъ ЖЭ
я, что болить. Зміев. у. 2) Вина. Не мо
псу я, пане, на инших казати, бо моя
причина,— буде Бог карати. Чуб. У. 344.
3) Несчастіе, бѣда. Сталась йому при
чина: сіль головку розбила. Рудч. Чп. 168.
Плаче, плаче сиротина по моїй причині.
Мет. 463. Я з того не винен, що така
причина впала. КС. 1883. III. 671. 4) Па
дучая болѣзнь. Причина його б'є. Щоб
тебе причина кинула. ї ї й не свагпають,
бо на їй причина буває. Черниг. у. 5) Помѣшательство, порча. Ото ж моя дівчи
нонька, що сонна блудила: отаку то їй
причину ворожка зробила. Шевч. ЗО. Ум.
Причинна. Мет. 191. Причйнонька. Чуб. У.
584.
Причйнець, нця, л ї . Зачипщикъ, виновникъ. Закр.
Причинйти, ся. См. П ричиняти, ся.
Причйнка, ки, ж. Ум. отъ причина.
Причйнний, а, е. Помѣшанный, пор
ченый. Упирі бувають двоякі: родимі і
причинні. ЕЗ. У. 216.
Причйнок, н к у , л ї . Причина. Косинський... зробивсь причинком зла. К. Дз. 88.
Причйнонька, ки, ж. Ум. отъ при
чина.
Причинйти, нйю, еш, сов. в. причи
нйти, ню, ниш, гл. 1) Притворять, при
творить. Скриплять мої ворітечка, ніхто
не причинить. Мет. 62. 2) Прибавлять,
прибавить. Грин. III. 524 Я нічого не
причиняю, кажу то, що він казав. Каменец,
у. Причинив собі роботи. Чуб. V* 215.
Причини вам, Боже, віку. Фр. Пр 85.
Причинитися, нйюся, ешся, сов. в.
причинитися, нюся, нищся, гл. 1) При
творяться, притвориться (о дверяхъ, крыш
ка и пр.). 2) Прибавляться, прибавиться.
А диви но, кілько причинилося села Ка
менец. у. 3)—до чого. Содѣйствовать, спо
собствовать, поспособствовать чему, уча
ствовать въ чемъ. Чуб. VI. 99.
Прйчівок, вка, ле.—П ричілок 1. Шух.
I. 92. Коло тої, каже, школи зробили причівки.... А на тотих причівочках зродили
ожина. Гол. І. 56. Ум. Причівок.
Причілковий, а, ѳ. О т н о с я щійся къ
причілку. ХС. III. 56. Одчинила причілкове
вікно.-Левиц. Пов. 213. Молодий сідає на
причілковій лаві. Грин. III. 541.
Причілок, лка, л ї . 1) Боковая стѣна
дома; бокъ крыши дома, фронтонъ. Рудч*
Ск. I. 117. 2) Боковая стѣнка су н д у ка.
Сумск. у. Вас. 150.

Причільний— Пришоломити.
Причільний, а, е=П рнчілковий. Чи
чула ж ти, ненько, як я в тебе була, під
причільним віконечком як голубка гула. Чуб.
V. 743.
Причільник, ка, м. Часть очіпка (охва
тывающая лобъ?). КС. 1893. XII. 449;
Причіпка, ви, ж. Придирка.
Причіпок, пку, м. Что-либо прицеп
ленное, придѣланное къ другому, большему.
Посідали пани у той повіз. Мене приче
пили позаду на якомусь високому причіпку.
(МВ. О 1862. ПІ. 51).
Причірть, въ выраж.: у причірть. Равно
съ краями. Наливай у причірть. Лебед. у.
См. Упричерть.
Причісувати, суго, еш, сов. в. приче
сати, чѳш^, шѳш, іл . Причесывать, приче
сать. Да прийди додому, головку причешеш.
Чуб. У. 678.
Причісуватися, суюся, ешся, сов. в.
причесатися, ш^ся, шешся, іл. Причесы
ваться, -причесаться. Довго чепурився, вбіраься та причісувався. Левиц. Пов. 205.
Прйчком, Въ выраж.: не прйчком ска
зати. Не говоря дурного слова. Подольск, г.
Причмелйти, лю, лйш, гл. Ошело
мить, озадачить. Братікові аж ложка з рук
упала, а я стою мов причмелений. Федьк.
Причорніти, нію, еш, гл. Слегка почернѣть. Ячмінь у покосах дощ намочив,
та й причорнів; то завше, як причорніє,
то й хліб не білий. Каменец, у.
Прйчта, ти, ж. Исторія, происшествіе.
Одному чоловікові була з лісовиком така
причта. Г. Барв. 336. Була, бач, мені
на віку причта. Левиц. І. 122.
Причтовпй, а, ѳ. Причиной котораго
было какое-либо происшествіе, случай. См.
Причта. Чи т и , (пропаснице), погадана ,
чи т и наслана, ч и т и наспана, чи т и на
їдена, чи н а пит а, чи т и місцьова, чи ти
причт ова, Чи т и призірна?... Чуб. І. 119.
Причув&тися, вбюся, ешся, сов. в.
причутися, ч^юся, ешся, гл. 1) Слы
шаться, послышаться, казаться, что слышитъ. Се вже тобі сліпому так причува
ється; Драг. 166. Наче тихий гомін росходивея в гущині і дзвони причувались. Св.
Л. 211. 2) Прислушиваться, прислушаться.
Причувається Оксана— усі добре спляши
Кв. Ухо причувалось. Щог. В. 107.
Пришанув&ти, н^ю, еш, гл. Угостить,
принять гостей. І до людей було піде, і сама
пришанує. О. 1861. X. 38.
Прйшви, шов, ж. мн. Въ сапогахъ: го
ловки. Ном. № 3087. Гол. Од. 15.
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Пришелбпкуватнй, пришѳлбпуватий,
а, ѳ, Пришибленный, придуроватый. Чуб.
II. 623. Левиц. І. 323. Славна дівка на
натуру,— пришелепкувата. Мил. 105.
Пришбнець, нця, м. Пришелецъ. • Не
хотілось би мені, мати, в чужій стороні
пробувати: будуть мене, мати, пришеньцем
називати. Лукаш. 59.
Пришерхати, хйю, еш, сов. в. пришбрхнути, ну, нѳш, гл. 1) Покрываться,
покрыться сверху корой, тонкимъ слоемъ
льда. Морозець маленький був,— на дворі
трохи пришерхло. Лохв. у. 2) О кожѣ человѣка: дѣлаться, сдѣлаться шершавой.
Пришиб, бу,~ м. 1) Пристанище, уют
ное, защищенное мѣсто. Підеш на заро
бітки та й горенько: нема тобі ніде при
шибу. Рк. Левиц. 2) Мѣсто на берегу, гдѣ
можно пристать лодкѣ. Береі високий,—
не знайду пришибу для човна. Рк. Левиц.
Пришив&ти, вйю, еш, сов. в пришйти,
шйю, еш, гл. Пришивать, пришить. Мені,
дівко, та пришиють квітку. Мет. 15.
Пришдв&тися, вйюся, ешся, сов. в
пришйтися, шйюся, ешся, гл. Пришиваться, пришиться, быть пришитымъ.
Пришивка, ки, ж. Каждый изъ кусковъ сѣти, изъ которыхъ она сшита Браун. 9.
Пришивний, 6, 6. Любящій іпить.
Там така пришивна, що від шишок не
одірвеш. Г. Барв. 215.
Пришййхвіст, ХВОСТ&, об. Прихвос
тень.
Пришйти, ся. См. Пришивати, ся.
Пришкандиб&ти, бйю, еш, гл. Прійти,
хромая. Насилу оце пришкандибав до вас,—
слизько дуже йти. Харьк.
Пришквйрити. См. Пришкварювати.
Пришкварювати, рюю, еш, сов. в.
пришкв&рити, рю, риш, гл. Прижаривать,
прижарить, припечь. Стор. МІІр. 103.
Пришкйнтати, таю, еш, гл. = При
шкандибати. Вх. Уг. 276.
Прйшлий, а, е. Будущій. О. 1861.
XI. Св. 36, 60. Дай нам, Боже, добре про
живати цей рік і на пришли й в добрім
щасті панувати. Чуб. III. 28. Пришле
життя. О. 1862. IV. 104.
Прйшлість, лости, ж. Будущее, бу
дущность. МВ. III. 126.
Пришникй, мн. Выпряденные изъ од
ной кужелі нитки вмѣстѣ съ веретенами,
на которыхъ онѣ намотаны. Шух. I. 149.
Прйшовка, ки, ас.=Припіивка. Вас.
187.
Пришоломйти, млю, мйш, гл. Ошело-
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Пришолопкуватий— Приязно.

мить. Я к у д а р и в к о б и л у , т а й пргчиолом ив.
НВолын. у.
Пришолопкуватий, пришолбпуЕатзй,
а, е —ЇІришелепкуватий.
Пришпилити. См. Пришпилювати.
Прйшпилька, ки, ж . Булавка. Константнногр. у.
Пришпилювати, люю, еш, сов. в. при
шпилити, лю, лиш, гл. Прикалывать, при
колоть. Я п р и ч т и ію ст ь о ж к у. Шевч. 815.
Пришпилити квітку. Дать насмѣшливое проз
вище, сострить па чей счетъ.
Приюта, ти, сѵс.=Причта. Драг. 237.
Б у л а й н а м п р г ш т а . Грин. I. 89.
Приштапувётя, пую, еш, іл . Присте
гать.
Приштрйка, ки, ж. То. чѣмъ при
штрикують. Шуточное слово въ сказкѣ:
В з я в р о ж ен і п р и ш т р и к н у в ї ї у п о т и л и ц ю
до зем л і. В о н а т о д і й п роси т ься : „ П р о ст и
м ен е, с в я т а п р и т т р и к о ! * Грин. II. І63.

Приштрикнути. См. Приштрикувати*
Приштрикувати, кую, еш, сов. в. при
штрикнути, нУ, нёш, гл. Прикалывать,
приколоть, пригвоздить. П р и ш т р и к н у в до
зем л і я к ж а б у . Полт. В з я в р о ж ен і п р и 
ш т р и к н у в ї ї у п о т и л и ц ю до зем л і. Грип.
II. 103.
Приштукувати, кую, еш, гл. Придѣлать, приладить.
Прищ, щй, м . 1) Прыщъ. Левид. І- 7.
2) Родъ печенья. Сим. 231. П р и щ і п р и 
щ и т и . Сим. 235. Ум. Прищик.
Прищавйти, влю, виш, гл.=Прича;вити* Д н и щ ем п р и гц а ви л а . Г. Барв. 520.
Прищйпити, плю, пиш, гл. ПрнщеІівть. У гор.
ДрищѳбнУти, ну, нбш, гл. Застегнуть.
П р и гц е б н и гап ли к.

Прищёпа, пи, ж . Привитый черенокъ.
Ум. Гірищёпонька, прищёпочка.
Пршцопётися, пёюся, ешся, гл. ^ П р и 
щеплюватися. О. 1862. I. 59.
Прищепити, ся. См. Прищеплюва
ти,' ся.
Прищёплювання, ня, с. Прививка.
Дрищёплювати, люю, еш, сов. в.
прнщѳпйти, плю, п и т, гл. Прививать,
привить. Чуб. II. 186. П р и щ е п и в я б л ун ю .
Щ е п ій п р и щ еп и в віспу* К а т о л и ц ь к і п а н и
з н а ш и м и п ереверт н я м и усилові/вались уніло
н а В к р а їн і п р и щ е п и т и . К. ЧР. 10.

Прищёплюватися, лююоя, ешся, сов.
в прищепйтися, пдюся, пишся, іл. При
виваться, привиться.
Прищибёти, бёю, еш, гл. Сгонять. П о 

п ід бескід зелен ен ький в ів ц і п ри щ и б а ю . Гол.

ІУ . 489.

Прищик, ка, м. Ум. отъ прищ.
Прищикнути, нУ, нёш, гл. П рищ е
мить. Н е ст ром л я й п а л ь ц ів м іж д в ер і , 6а
п р и щ и к н у т ь . Ном. Л* 5892.

Дрищикувётий, а, е^Прищ уватий.
Прищитйти. См. Ярищитувати.
Прищити, щить, гл. 1) безл. Покры
вать ирыщдми.

Н а їл а с я

п р и іц и т ь ви д. 2)

Прищі прищити. См. Прищ 2.

м е д у , а т еп ер і

Сим. 205.

Прищитися,- щуся, щишся,

гл. 1) По
крыться прыщами. Н е п о ш т р и к а л а к о р ж ів ,
а вони й п оп ри щ и ли сь. Харьк. 2) Харахориться. Т а якого гасп и да п р и щ и ш ся ? Ном.

№ 3543.

Прищйтувати, тую, еш, сов. в. прищит&ти, т£ю, еш, гл. Присчитывать, при
считать. Н а ст о р у б л ів п о в ір я є , а н а д в іс
т і п р и щ и т а є . Чуб. У. 1034.
Прищувётий, а, е. Прыщеватый. Мил.
М. 99. С ало п р и щ у в а т е . Грип. II. 19.

Прищулити, ся. См. Прищулю
вати, ся.
Прищулювати, люю, єш, сов. в. п р и 
щулити, лю, лиш, іл. 1) Прижимать,
нрижать (объ уш ахъ). К ін ь в у х а п р и щ у ж е. 2) Прищуривать, прищурить. П р и щ у 

лив

очі.

Прищулюватися, лююся, ешся, сов.
в. прищулитися, люся, лишся, гл. 1) П ри
таиваться, притаиться. П р и щ ул и всь у к у 
т о ч к у . 2) Прижиматься, прижаться. А я
де його щ е й більш п р и щ ул ю ся • Г. Барв.
358. І к ч оловіку п р и гн ізд и т ьс я , п р и щ у 
л и т ься , п ри гол уб и т ься , ц іл у є , гл а д и т ь , лескот и т ь. Котл. Ен. У. 19.
Прищурити, ся. См. Прищурювати, ся.
Прищурювати, рюю, еш, сов. в. п р и 

щурити, рю, риш, гл.^Прищулювати,
притулити 1. К ін ь п р и щ у р и в у х а . Рѵдч.
Ск. І. 99.

Прищурюватися, рююся, ешся, сов.
в. прищуритися, рюся, ришся, гл — При
щулюватися, прищулитися. П р и щ у р ю с ь
собі в к у т о ч к у . Мир. ХРВ. 398.

Прйязнйй, а, е., 1) Расположенный,
дружелюбный. Т и був бат ьк ові п р о т и вн іщ и й , а до його б ув бат ько п р и я з н іш и й •
НВолын. у. 2) Любезный кому. Ю р и й с га в н и й , Б огові святому п р и я зн и й . Д раг. 37
Прйязиість, ности, ж. Привѣтливость,
дружелюбіе.
Приязно,
пріязненно.

н а р . 1) Привѣтливо, любезно,
2) Искренно. С т а л и п р и я ѵ ш

Приязнувати— Прітьма.
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г
прохат ь,

гцоб в ін їм р о с к а за в . О. 1862.
VI. 60. Чою м ален ьком у м ен і т оді т а к
п р и я зн о молилось? Шевч. 404. Ум. Приязнёньно. Ж и вем о м и от т акен ьки ггриязненько
собі т а любо. МВ. І.

П р и й зн у в а т и , ную , еш, гл. Относить
ся пріязненно, дружественно; дружить.
П р и я з н ь , н і, ж . П ріязнь, дружба. Чи
в п р и я зн і кою зради в? Чуб. V. 233.
П р и я л б ч а т н , п р и я л ё ч и т и , ч ае и
п р и я л б ч у в а т и , ч у є, гл. безл. Итти, быть
къ лицу, приличествовать Рк. Левиц. Тобі
ч орн е у б р а н н я не п р и я л е ч а . Прилуцк. у.'
П р й яр о к , р к у , м. Небольшой оврагъ,
отрогъ оврага Лохв. у.
П р и я т е л ь , л я , м. Другъ, пріятель
П о к и щ а ст я п л у ж и т ь . п от и п ри я т ел ь
с л у ж и т ь . Ном. Л® 2308. Г о л и т и , сест ро ,
т а к и й м ен і п р и я т ел ь , т о зост авай ся собі
т у т , а я п о їд у . Рудч. Ск І. 126.

П риятелька,
П очали

І. 27

к и , ж . Пріятельница.
в ч а щ а т и я кісь п р и я т ел ь к и . МВ.
6* у мене сусід о н ьк а , добра п р и я 

т ел ьк а . Чуб. V. 651.

П р и я т е л ь с т в о , ва, с Дружба. МВ 1.
117.
П р и я т е л ь с ь к и й , а, е. Пріятельскій,
друж ескій.
П р и я т е л ю в а т и , лю ю , еш, ІЛ. ІІріятельствовать, дружить
П р и й ти , п рийю , еш, гл. 1) Благотіріятствовать, содійствовать. (То) ч о р т —
н е р у к а , що собі не п р и я є . Ном. Л®. 9726.
См. Сприяти. 2) Принять. Вх. Лем. 457.
Я т ебе м аю н а н іч п р и я т и . Гн. II. 13.
П р и й т н и й , а, е. 1) Благопріятный.
Т а м н а ю р і сонце гр іє , т а м п р и я т н и й
в іт е р віє. Чуб. У . 1197. П р о п о в ід у в а т и
р і к Г осподень п р и я т н и й . Єв. Л. IV. 19.
2) Любезный, милый, привѣтливый. Мил.
215. П р о ш у в а с , м ій т а т о ч к у , ни зьки м
п о к л о н о м , п р и я т н и м словом Мил. 185. Ум.

П р ігр а,

ри,

а д \= П р и г р а . П іш л а п а
у.
П р ізви сько , к а, п р ізв и щ е, ща, с.
1) Прозвище, прозваніе. Н а ї х будгуть
п р ізви щ а п р и к л а д а т ь . Мил. 221. 2) Фамилія. Я к п розвали його Ш р а м о м , т о й з а 
б у л и реєст рове його п різви щ е. Ч. ЧР. ІЗ.
На прізвисько, прізвище. По фамиліи, по
прозванію Я зі Львова п о п ів н а , н а п р із 
висько К а р п ів н а . Гол. І. 73. С о м а , к а
п різви щ е Д и д и м в в. І. XI 16.
П р іл и й , а, ѳ Прѣлый. Харьк. П р іл е

п р іг р у бж о.га. Черк

сіно.

П рілобкий , а, е. Съ больными гла
зами. Чуб. VII. 577.
П р ір ва, ви. ж . 1) М істо, г д і про
рвана плотина. В о д а р а з греблю просм ок
т а л а .... Злякавсь м ірош н и к т а й біж и т ь
п ри т ьм ом до п р ір в и , щ об га т и т ь . Гліб.
2) Яма въ р і к і , м о р і. Х о ч і в п р ір в у .
Ном. Л® 2078 В м орі єст ь безодні п р ір в и .

Чуб. Г 42.
П р іск а, к и у ОіС»= П р іс н и щ е . Вас. 196.
П р існ и й , а, е. 1) П р існ и й . 2) Въ
сказкахъ: чужой, постороиній. Ц а р ь ... сх о 
вався п ід ліж ко. П р и л іт а є з м ій , ввійш ов
в п а л а ц : „ Ф е , фе! п рісн а кіст ь смердит ь!'1 —
Т а де т а м т о б і,— каж е п а н н а ,— т у т п р іс 
н а кіст ь узя л а сь? С ю ди п рісн ою чоловіка
і ворон' кост и не занесе. Чуб. II. 209.
П р існ и щ е, щ а, с. Просянише, нива,

Приятнёнький, приятнёсенькнй.

съ которой снято просо.
П рісно, н а р П рісно. Х о ч кисло , х о ч
прісно — усе вали ум іст о ! Ном. Л® 5033.
П р іс н й к , кй, м. ГІрісный х л іб ъ Ь :с
п р іс н я к и , за к и м
бгудгуть ки сляки
Ном.
Л® 12289.
П р іс н я н и к , к а, м. П рісны й хлѣбъ.
Вх. Уг. 263. См Прісняк
П ріссй, ся, с .= П р іс н и щ е . Лохв у
П рісцб, цй, с. Ум отъ просо.
Прісь! меж . Крикъ на к о т к у брысь!
П р іти , прію , еш, гл. 1) П р іть К аш а
п р іл а , не доп ріла. Мил. 72. В іт е р не в іє ,

чеп урн есен ька

сонечко не

і

до

людей

Я ка М аруся
п р и я т н есен ь к а .

Мил. Св. 54.
П р и й тн о , н а р . 1) Благопріятно 2) Лю
безно, мило, привітливо. 3) Прилично.
Н а д іт ь ч ум а р к и : до п а н а й т и п р и я т н іш .

Мнж. 190.
П р и й т р и т и с я , рю ся, ри ш ся, гл. При
кинуться (о болѣзни, нарывахъ). Я ш к у р 
к у н а п а л ь ц і т іл ь к и зід р а л а , а воно п р и я т р и л о с ь , н арвало. Харьк. у. Н е дуж е з т а 
ки м х в о р и м , а т о й т обі ц я хвороба п р и я т р и т ь с я . Волч. у.

Мил. 200.

гріє,

т іл ьк и

си ра

2) Ж арить,

печь

зем ля

п р іє .

(о солнці).
Х о в а єс я м а р ж и н а ... перед сонцем , що в п о
л удн є дуж е п р іє . Шух. І. 185. 3) Гнить,
и стлівать. Шух. І. 74. Грин. III. 597. Б у 
деш ж е т и , т іл о, в с и р ій зем лі п р іт и г
а т и б удеш , д у ш е , у огні горіт и. Чуб. І.
151. Чи п р и с т а є ш , Б о н д а р івн о , з нагии м
паном ж и т и , ч и п р и с т а є ш , Б ондарівно,,
в сирій, зем лі п р іт и ? Грин. III. 614.
П р ітьм а, н а р . В ъ глаза. Я к м а єш к а 
за т и по з а оч і, п р іт ь м а к а ж и . Каменец, у*
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Пріч— Пробиватися.

П р іт ъ м а не м ож н а д а в а т и ст ан овом у
гр о ш і, а т о гщ
Камеиец. у.
П р іч , н а р .= Г е т ь . О й полет іла си ва
голубонька т а від голубонька п р іч . Грин.

П робалув& ти, л^го, еш, гл. ? Ю ж м о я
м и ленька з а инш ого п іш л а . Ц е й іде , ней іде,
н е х а й п р о б а л ує, ней ю колька возъме, ней
ся за б а н у є . Гол. І. 337.

III. 362.
П р іч к а , к и , ж . Невѣста, милая. Ж е
лех. П р о щ а й ж е т и , с т а р а непе, т а й
т и , лю б а я п р іч к о ї Гол. І. 6
/
_
П р іч к и , н а р . = П р іч . Мил. Св. 54.

Проба л я н д р й с и т и , ш у, сиш , г/>.=Проб а з ік а т и .
Проб&нт, та, м . Опытный человѣкъ
Вх. Лем. 457.
Проб& нтний, а, в. Опытный. Вх Лем.
457.
П р о б ат ^ р и ти с я , рю ся, р и ш ся, і л . ~
П р о ч у м ати с я. Вх. Лем. 457.
П робй ція, ц ії, ж . Проба, испытаніе.
Славяеосерб. у
Пробач&ти, чйю, еш, сов. в. проба
ч и т и , ч у , чиш , іл. Прощать, простить,
извинять, извинить: П роб ач т е, гост і м о ї'
не скуп ост ь, т а к а сп ром ож н ост е Ном.
№ 12025.
П р о б ач ен н я, н я , с. Извнненіе, про
їд е т е . П оч ав п роси т и в н е ї п робач ен н я.
Левиц. Пов. 56.
П робйчити. См. П робачати .
П роббвкати , каю , еш, гл. 1) Прозво
нить (на колокольнѣ). 2) Пробездѣльничать, прогулять извѣстное время. Дохв. у.
П р о б ел ько тати , ч ^ , чеш , п р о б е л ь к о 
т іт и , ч ^ , тйш , гл. Пробормотать, проле
петать. Е ге ,— пробелькот іли га й д а м а к и , н и 
зенько вклонивш ись. Стор. II 62.
П робенкетув& ти, т^ю , еш, іл. Пропировать.
П роберѳгтй, рѳж ^, жбш , гл. Просте
речь извѣстное время. С т а в берегт и т о й
сад і п робери т р и дн і. Грин. І. 64.
П р о б есід у в ати , д ую , еш, гл Прого
ворить, сказать. К р іл ь п робесідував до П ет 

З б ір а ю с я з п а н о м п р іч к и п р о т и в т ем нень
к о ї н іч к и . Гол. І. 71.
П ро, пред . О, объ, про. Н е все ж Бог
д а р у є , про щ о люд м ір к у є . Ном. Лі. 71.
Х т о про ги/), а він п ро Н а л и в а й к а . Посл.
2) Д ля, на. Сим. 227. К ЦН. 279. С віч ки
у мене про всяк час. Харьк М а б у т ь Б ог
т а к д а є про т е, щ об м еніие люде гріш или.
Г. Барв. 423. Д есь у са д оч к у ш и є сорочку
сво й м у м иленьком у п ро неділоч ку. Нп. Про

мёне. К акъ угодно, какъ хочешь, для меня
все равно. 3) По. П р о мене х о ч вовк т р а в у
їж . Посл. Д ід у , да й м ен і п у іу , а тебе
п р о мене н ехай собаки ззід я т ь . Посл. 4) Про
те. Между тѣмъ. 1 словом він було вп о їт ь
т ебе, я к медом, а про т е ди вн и й , я ки й ся
ди вн и й з його чоловік був. МВ. II. 21.
5) Про що. Зачѣмъ, почему. Н а щ о , про
щ о, коли Господь дорогу загородив і т ем 
р я в у н а с уп и в? К. Іов. 9.
Проба, би, ж . Проба, испытаніе. В ін
п р и й м а в до свого гу р т у не всякого, а з проби .

Стор. МПр. 113. Пробу знімати Произво
дить опытъ, дѣлать пробу. Чи м ож н а було
ь и т я іт и т у скрин ю в вік н о ,— не зн а ю , бо
м и п роби не зн ім а л и . ’Новомоск. у.

Проб&бити,. блю, б и т , і л . Прожить,
занимаясь акушерствомъ.
П робабув& ти, б^го, еш, іл .= П р о б а би ти
Проб&вити, влю , ви ш , гл. Промедлить,
употребить время. Ц іл и й р а н о к на т о м у
п р о д а в и т ь . МВ. (О. 1862. III. 41).
П роб й ви ти ся, в л ю ся, ви ш ся, гл. Про
медлить, промѣшкать.
П р о б азік а ти , каю , еш, гл. Проболтать,
проговорить.
П р о б ай д и к у в й ти , к ^ ю , еш, гл. Пробаклушничать.
П р о б ал й к ати , каго, еш, гл. Прогово
рить, проболтать. Н е р а з було п ан н очк и
п р о ба л а к а ю т ь ц іл у н іч до світ а . Левиц.
І. 38.
П робал& катися, к а ю с я , еш ся, гл. Про
говориться, проболтаться. В і н п робал акався
:щ )ш с а м , щ о (т р у є н о т ого чоловіка. Верх^едн ѣ п р. (Залюбовск.).

ра:

„Ш т о

ж

ти

п от реб уєш ,

хлопку

Гн. І. 193.
П р о б й ван к а, к и , ж . ~ П роб уток. Е й
роди но, роди нон ько, т а й р о д и ч і м о ї! П р и й 
д і м , п р и й д ім п осм от ріт и п роби ван ки мог.

Гол. II. 451.
• Пробив&ти, вйю, еш, сов. в. п робити,
б ’ю, ёш, гл. 1) Пробивать, пробить. Н е
б и й , бо п роб'єш . Ном. № 3813. П іп- його
т о д і кн иж кою я к у з я в б и т ь — і голову'п р о 
бив й ом у. Рудч. Ск. І. 166. Головою' стіни
не проб’єш. ГІлетью обуха не перешибешь.
Ном. № 5257. 2 ) Протыкать, проткнуть,
проколоть. Чогось м оє серце я к нож ем п р о 
бит о. Чуб. У. 3. Прострѣливать, прострѣлить. О й п ли ве щ у к а з К р ем ен ч ук а да, п р о 
б и т а я з л у к а . О. 1861. X I. 9. (Нп.)*
П р о б и в а ти с я, вйю ся, еш ся, сов. в.
п р о б й ти ся, б ’ю ся, еш ся, гл . 1) Пробиться,

Проби вач— Пробрехатися.
протиснуться, выйти наружу.
п ід ск о ч и ш ,
Де 2 0 3 3 , 3
зи н а . Стор.
поляну, аж

Д о Б ога н е
в зем лю не п р о б 'єш с я . Ном.
очей не п роби л ась н і о дн а сльо
МПр. 23. П р об и л ась я н а я к у сь
т а м лю дей Н іш м гл а . Г. Барв.

352. 2 ) Пробивать, пробить, прокалывать,
проколоть себѣ какую -либо часть тѣла.
Б у г а й п огнався

з а собакою

т а й п роби вся

(на кілок). Мир. Х РВ . 130.
П роб й вач , ч а , м. И нструм ента для
пробивання дыръ въ ж елѣзѣ. Вх. Зн. 56.
П робй й -гол о в а, в и , м . Сорви-голова,
буянъ. П ри гладь-голови не зн а й д е ш , х и б а
п р о б и й -ю л о в у . Ном. 4073.
П робиш йка, к и , м . Б уянъ , сорванецъ.
Т а коли б ж е лю де п у т н і, а т о п роби т а к и , я к і с а м . Кв.
Прббі! сокращ . изъ Про-Біг. 1) Ради
Бога. О й беріт е ж воли й м а ж і і ввесь
м ій пооїсит ок, т іл ь к и , п р о б і, не р о б іт е си 
р о т а м и д іт о к . К. Досв. 84. 2) К акъ межд^метіе употребляется въ значеній: ради
Бога спасите! караулъ! П р о б і к р и ч а т и .
Ном. Дк 2385. Я к зу с т р ів вовка , т о к р и 
ч а в і п р а т у й т е Ґ і „п р о б і т а н іх т о не
ч у є . Остер, у. 3) К акъ нарѣчіе: непреиѣнно; сильно, крайнє. П р о б і одд ай т е н а 
ш о м у к н я зю к у н и ц ю , в а ш у к р а с н у діви ц ю .
Ш евч. 280. О т п р о б і — В ел и к ден ь! а він
зо всім не вел и к и й . Ном. Де 430. П р о б і
т реба.

П робігй ти , гйю, еш, сов. в. п р о б ігти ,
б іж ? , ж й ш , гл. 1) Пробѣгать, пробѣжать.
Д е н ь т а к ш видко п р о б іж и т ь , я к ч а си н о ч к а .
Кв. 2) П роѣзжать, проѣхать быстро. П а н
чет верн ею п р о б іж и т ь. МВ. І. 22.
П р о б іг н ? т и , н ? , нбш, іл .= П р о б іг т и .
С л и т о т і гори п р о б іт е ш , т о я т и д а м
есьо. Д раг. 284.
П р о б ід у вй ти , д ? ю , еш, гл. Пробѣдствовать нѣкоторое время.
П робій , ббю, ле. Проходъ, проникновеніе куда силой. П а с не п у с к а л и в м іс
т еч к о , а м и п робоєм п о їх а л и . НВолын. у.
Н і . бабо, с т ій , бо я т ебе не п у щ у ! ...
б а б а п робоєм іде. Чуб. II. 187, 188.

Та

П р о б ій ч и к , к а , м . Ш ило, которымъ
пробивають дыры въ грохотѣ. Рк. Леви д.
П р о б іл й т и . См. П р о б іл ю в а ти .
П р б б іл у в а т и й , а, ѳ. Бѣловатый. П р о б іл у в а т і вовки зім о ю . Константиногр. у.
У т о ю х л о п ц я н а ю лові волосся було про
б іл у во т е, н а ч е зовсім б іл іє . В ерхнедеѣпр. у.

П р о б іл ю в а ти , лю ю , еш, сов. в. п ро
б іл й т и , лю , л и ш , гл. Чистить, очистить
кож у шнафою (у кожевниковъ). Ш ух. 1 .254.

457

П робірй ти , рйю, еш , сов. в. пробрйти,
б ер ?, рбш, гл. 1) Вырывать, вырвать (часть
растеній). П р о б р а л а кон оплі. 2) — місто.
Очищ ать, очистить, освободить, пригото
вить мѣсто. Мил. 189. Т а п р о б ір а й т е ж ,
м оя м а т ін к о , м іст еч ко б іля себе , п р и й м а й 
т е і п р и ю р т а й т е м ене до себе! Мил. 202.
П р о б ір й ти ся, рйю ся, еш ся, сов. в.
п робрйтися, б е р ? с я , рбш ся, гл. Проби
раться, пробраться. Д о вго т о ю р о с к а з у в а т и , я к н а ш а сердеш на О к сан а з своїм
М и т р и к о м п р о бір а л а сь через у с і м іс т а до
свою села. Кв.
П р о б існ у в й ти ся , н ? ю с я , еш ся, гл.

Пробѣсноваться.
П р о б ти щ й ти ся , щ йю ся, еш ся, гл. Просвѣчивать, блестѣть сквозь что. Т и , м іс я 
ц ю , світ и , с в іт и , т и , к о н и к у, біж и , біж и ,
т и , м іся ц ю , п робли гц ай ся, т и , к о н и к у, п о
т іш а й с я . Чуб. У. 547.
П р о б л у к й ти , кйю, еш, гл. Проблуж
дать. Л еж а т и м е ц іл ісін ь к и й день у городі,
н а ч е н е д уж и й , або п р о б л ук а є по ст еп у.

МВ. II. 21.
П роблю вйти, лю ю , бш, гл. Рвать, бле
вать нѣкоторое время. Усю н іч угроблював.
П р о б б в вн у ти , н у , нѳш , гл. 1) О колоколѣ: издать отрывистый звукъ. Д зв ін
п робовк н ув. 2) Проговорить. К. ЧР. 382.
В о н а п робовкн ул а щось про п ри год у, п ро
в т р а т у бідолаш н ьої д и т и н и . К. МБ. XI.
145. А щ е ж к о за к М орозен ко словам и
п робовкн ув. Нп. Зг/м или ся! всі чет веро з а 
м овкли, п р о т и ж н е н і слова не п робовкн ут ь.

К . Іов. 71.
П р о б б втати ся, таю ся, еш ся, - гл. Про
болтаться (въ водѣ, жидкости) извѣстное
время. Т а оце ж усе з т и м и сороч кам и
бовт алась н а р і ч ц і ,— а ж до обід пробов
т а л а с ь. Харьк.
П роббець, й ц я , м . Пробойпикъ. Хере. у.

П р о б о л іти , лю , л й ш , гл. ІІроболѣть.
П р о б о л іл а р у к а т р и д н і, а т оді п е р е ш а л а .
Харьк.
П рббоньку!
п робон ьку!

п оен а

меж . Ум. отъ пробі! О й
х а т а кост ю ків.
Ном.

№ 14171.
П робрйти, с я . См. П р о б ір ати , ся.
П робрѳстй, б р ед ?, дбш, гл. Пробресть
(по водѣ). П р о б р ів р іч к о ю до середи н и ,
а д а л і вж е н і — глибоко. Х арьк.
П робрехйти, ш ? , ш еш , гл. 1) Лгать
извѣстное время. 2) Л аять извѣстное время.
Уею н іч р я б к о
ч у в . Харьк.

п р о б р е х а в ,— м а б у т ь

вовка

П р о б р ѳ х й ти ся. См. П р о б р іх у в а т и с я .
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Пробріхуватися— Провалина.

П р о б р іх у в а т и с я , х у ю с я , еш ся, сов. в.
п р о б р ех а ти ся , пг^ся, ш еш ся, іл. Прови
раться, провраться. Чи дворян ин в ін , ч и
к у п е ц ь ,— про т е вж е не с к а ж у вам , б р а т ц я ,
щ об и н о ді не п р обрехат ься . Гліб. Х т о
бреш е, т о й ся пробреш е. Чуб.. І. 236.
П робрбїтися, рбюся, їш ся, гл. Прови

ниться, напроказить.
П робрй зкати , каю , еш, іл. Пробрен
чать пзвѣстное время.
Д р о б р язч й ти , чу, чиш , гл .= П р о б р яв кати.
П робу, м е ж . = Я робі. Грин. І. 286.
Ном. .Ч» 14171. Н е п т у н ^дочувсь в ск л я н и х
б у д и н к а х , гцо п р о б у за к р и ч а в Е н е й . Котл. Ен.
П робубоніти, ню, нйш , гл. Пробормо
тать. ГЕ , я к би бг/лаН — п робубонів К обза.
Стор МПр. 84.
П робувблп й , а, с. Бывалый, опытный.
П р о б ув а л и й чоловік С т а х . НВолып. у.
П р о б у вати , вйю, еш, гл. Быть, нахо
диться, пребывать, жить. Б о я к т я ж к о н а
б езвідді р и б і п р о б ува т и , т а к т я ж ко н а
ч у ж и н і безрідн ом у п р о б у в а т и . Мет. 349.
П роб увати , бую , еш, гл. Пробовать,
испытывать. Н е т реб а п р о б у ва т и Б ога.
Гн. І. 83. В ін ж е т еб е ц іл у є , він т ебе
м и л у є! а він твого дівоцькою р о з у м у п ро
б у є . Мет. 41.

П р о б у д ж у в ати , д ж ую , еш, сов. в. про
б у д и т и , д ж у , диш , и .= 3 б у д ж у в а т и ,
зб у д и ти . П ерен есу клю чі не п обря зк ую ч и ,
п р о б у д зк у м и ш о не дот оркую ч и . Мет. 26.
П р о б у д ж у в а т и с я , д ж у ю с я, еш ся, сов.
в. п р о б у д и ти ся, д ж ^ с я , д и ш ся, г л .= 3 б у д ж у в а т и с я , з б у д и т и с я . Л я х т оді добрий,
я к сп и т ь, а п р обуди т ься , т о біда. Ном.
№ 856.
П робуж бти, жйю, еш, гл .= П р о б у д ж у в а т и . П робу м а є свою п а н а . Чуб. У. 942.
П робуж й тися, ж&юся, єш ся, іл .= П р о б у д ж у в а т и с я . В ін на за в т р а у с т а є , п ро б уж а єт ься . Рудч. Ск. І. 84.
П робунок. н к у , л*. Проба. К от к ам и
за к а ч а в р іч лю н а щ ю бун ок.

П р о б у н ту в й ти , тую , єш, гл. Пробунтовать.
П р о б у р к ати , ся. См. П р о б у р к у в а 
т и , ся.
П р о б у р к у в ати , к у ю , еш, сов. в. про
б у р к а т и , каю ,
гл. Пробуждать, про
будить. П р об урк ав у серц і в його зн ен а 
ви ст ь. Полт.
П р о б у р к у в а л и с я , к у ю с я , еш ся, сов. в.
п р о б у р к ати с я , к а ю с я , еш ся, гл. Просы
пать я, проснуться, пробуждаться, пробу

диться. В и з а н т гя п р о б ур к а л а сь , в и т р іщ а є
очі. Ш евч. 60. П роки нься, м и леє д и т я т к о ,
п робуркай ся і проходи сь. Котл. Е н . II. 37.
ЇЇробурлакуЕ&ти, кую, еш, гл. П р о 
жить бездомнымъ бобылемъ. В і к п р о б у р 
л а к у в а т и . Ном. № 10686.
Пробурмиструв&ти, рУю, еш, гл. Про
быть бургомистромъ.
Пробуртйти, чу, тйш, іл. Просвер
лить, пробуравить. Ось ш р а м и , а ось-де
к у л я п робг/рт ила ногу. Мкр. Н. 27.
Пробурчйти, чу, чйш, гл. Проворчать.
Я к о ю т а м к у л и к а ви в и д ум а л и , дя дьк у! —
п р о бур ч а в. МВ. І. 105.
Пробути, буду, дѳш, гл. Пробыть. См.
Пробувати. П р о б ув у городі т р и д н і. Через
л и х і ворож еньки нігде п р о й т и доріж ен ьки ,
н ігд е п р о й т и , н і пробгути, щ об в д івч гт и
в гост ях бпути. Грин. III. 180.
Пробуток, тку, м. Ж итье. КоІЪ. І. 98.
Д а й , Бож е, в ік довгий, п р о б ут о к добрий.
Гол. IV. 554. Я да в й о м у п уст и н ю на
п робут ок. К. Іов. 88.

Провадити, джу, диш, гл. 1) Вести,
везти. О. 1862. IX. 110. А туди Б ог п р о 
вади т ь? Св. Л. 8.— життя. Вести жизнь.
Ж и т т я п ровади т ь собаче. Ном. № 2114.
2) Дѣлать. П ровади л и м и н аш е діло в бла
годат н ій т и х о с т і. К. ХП. 10. 31 Достав
лять А ж з Р е й н у і У горщ ини бочкам г *п ровадили рей нське і у с я к і н а п и т к и . Стор.
МПр. 67. 4) Твердить, настойчиво гово
рить одно и то-же. М у д р е ц ь ж е ф и з и к у
п ровади в. Котл. Ен. III. 53, П ер ш а к а ж е
у небоги п р и с т р іт н і ур о к и ; д р у га плегце:
їй за в ій н а всу н ул а ся в боки; т р е т я л и х о
зве у р а зо м і п ровади т ь зілл я : р о ст о р о п ш у,
т о х в и л ів ш к і друге безділля. Мкр. Н. 4.

Провадити

на вербі груші. Разсказы вать

небылицы.— не знать що.

Нести

вздоръ.

П с зн а т ь гцо п ровадя т ь!...
Т о ви га дки
бабські! К. Досв. 79.
Провакув&ти, кую, еш, гл. Пропустить,
потерять (время). А бери л и ш ц іп а т а
будемо м ол от и т и , а т о й день т а к п ровакусм о. Грин. II. 207.

Провйл, лу, лі.=Провалля. Вх. Зп. 56.
Проваласйтися, сйюся, ешся, гл. Про
ш ляться, протаскаться. К о п т ч и н и н е п р и 
н іс, а л іт ч о т и р н а д ц я т ь прова.гасався. Г.
Барв. 527.
П ров& лина, ни, ж. Яма, гдѣ прова
лилась земля, пропасть. Засипати .... п р о 
валину. Левиц. І. 279. Декотрі позлазили

вниз, поховались меж купами каміння, по
притулювалися до провалин. Левиц. І. 90.

Провалвти— Провідниця.
Земля завалилась.... спустили в ту прова
лину. Чуб. II. 208.
Провалити, ся. См. Провалювати, ся.
Провйлля, ля, с. Пропасть, оврагъ.
АД. II. 26. Ой зійду я на гірочку та заіхяпу в провалля. Чуб. У. 1016. Ум. Проваллячко. Ном. № 11412. Ув. Проваллюка.
Л-охв у.
Провалювати, люю, еш, сов. в. провзлйти, лю, л и т , и . Проламливать, про
ломить, пробивать, пробить. А ні каменя
не дадуть голову провалити. Ном. № 4689.
2) Наваливать, навалить. Шух. I. 91.
Провйлюватися, лююса, ешся, сов. в.
провалйтися, люся, лишся, гл. 1) Про
валиваться, провалиться. Туди не підскочти. туди не провалишся. Ном. Л» 2083.
2) Нроламливаться, проломиться. Ударив
кулаком у сміну,— так стіна і провали
лась, дарма, гцо була така завтовшки, як
у мужика хата. Рудч. Ск. I. 104.
Провартувйти, т^ю, еш, гл. Пробыть
на стражѣ, прокараулить.
Провѳитй. См. Провозити.
Проверѳдити, дшу, диш, гл. Проко
лоть, пробить насквозь. Вх. Зн. 56.
Проверѳдувйти, д^ю, еш, гл. Прокапризничатьі прихотничать извѣстное врамя.
Провѳрѳщйти, щ^, щйш, гл. Рѣзко
прокричать.
Провернути, ну, неш, іл.—Провер
тіти. Проверни дірки в дошці. См. Провір

чувати.
Провѳсѳлйтися, люся, лйшся, гл. Про
вести весело время.
Провесінь, ні, ж. Начало весны. На
стала ж провесінь і воду скрізь пустило.
К. Дз. 153. Переносно: молодые годы.
А кому нелюбо оглянуться назад себе, спо
гадать свою провесінь. Св. Л. 38.
Провесна, ни
—Провесінь. Мнж.
190. На прбвесні. Ранней весной.
Провести, ся. См. Проводити, ся.
Провѳчбряти, рйю, еш, гл. Проужинать. Провечеряв три копійки. Харьк.
Провбштатися, таюся, ешся, гл. Про
шататься, прошляться. Пішли запорожці
до турчцна і провештались у його літ
з двадцять. Стор. II. 141.
Провйдіти, джу, диш, гл. Прозрѣть.
ЕЗ. У. 201. Ту є на долині така керниці....
гцо й аби темний у ні умивсі, то би про
видів. Гн. II. 203.
Провйна, ни, ж. Вина, проступокъ.
-АД. II. 62. За яку провину у холодну по
садили його? НВолын. у. То се вони кара
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ються у його за проміну, за юрдогці без
міри. К. Іов. 79. Ум. Презинка, провйнонька.
А за тоту провиноньку Бді би тя страв.
Гол. І. 294.
Провйнен, винна, не, провйнкий, а, е.
Виноватъ, виновенъ. Дівчинонька мила перш
мене любила, тепер залишила; скажи мені,
що провйнен? чи не люблю, як повинен? Чуб.
У. 168.
Провинйти, шб, нйш, ІЛ. Провиниться.
Що ж я провинив, гцо тя питаю? Чуб.
У. 89. Будеш бити, сли-м провинила. Гол.
Провинйтяся, нюся, нйшся, гл.=Провинити Скажи, в чому тобі я прови
нився? К. Іов.
Провйнка, ки, ою. Ум. отъ провина.
ПровйнниЕ, ка, м. Виновникъ, прови
нившійся. Провинників-парубків посадили
в холодну. Рк. Левиц.
Провйнонька, ки, ж. У м. отъ про
вина.
Провинувйтитися, чуся, тишся, гл.
Провиниться. Жив дяк у якомусь селі, та
чимсь провинувативсь. О. 1862. УІ. 54.
Провівйти, вйю, еш, сов. в. провіяти,
вію, еш, гл. Ировѣвать, провѣять, проду
вать, продуть. (Земляночка) без дверець
і без віконець: нікуди вітру провівати. Мет.
448. Куди віє, туди й провіває, козака мо
лодого прохолоджає. ЗОЮР. І 15. Поски
даю всю одежу, нехай вітер провіва. Грин.
II І. 196.
Прбвід, воду, м. 1) Руководство, пред
водительство, веденіе. Ком. ГІр. А* 1091.
Давйти прбвід. Руководить. 2) Ііровожаніе,
а также люди, провожающее кого-либо.
З музиками, з проводом, провожали гостей.
Левиц. Пов. 183. Похоронная процессія:
духовенство съ хоругвями и народъ за
гробомъ. О. 1862. IX. 52. Бучно з прово
дом ховали попівну. НВолын. у.
Провідйння, ня, с.=Відвідиаи? Там
вам буде пиння, гуляння, хороше буде вам
провідання. Мил. М. 69.
Провідати. См. Провідувати.
Провіднйй, й, 6. І4) Путеводный, руководящій. 2)—тиждень. Ѳомина недѣля.
•Провіднйк, кй, м. Проводникъ; руко
водитель. Мил. Св. 54. Ой дай мені про
відника, рідного братіка. Нп. Ум. Провіднкчок. Ой дай мені провідничка хоч брат•
чика. Мил. Св. 54.
Провіднйця, ці, ж. Проводница, ру
ководительница. Мил. Св. 54. Ой дай мені
провідничка—рідного братіка, ой дай мені
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Провідничка— Проволочитися.

-провідницю,—хоть сестрицю. Мет. 225.
У*. Провіднйчча.
Провіднйчка, ки, ж. 1) Ум. отъ про
відниця. 2) Особая свѣчечка во время
похоронъ: съ такими свѣчечками въ рѵкахъ
дѣти становятся вокругъ гроба предъ выяосомъ его изъ дому, трижды ихъ притушиваютъ, а остатокъ прилѣпляютъ къ срединѣ гроба. Мил. 169
Провідувати, дую, еш, сов. в. прові
дати, даю, еш, гл.=Відвідувати, відві
дати. Опріч дівчат приходили провідувати
Оксану й жінки, й молодиці, бо Оксану усі
селом любили. Кв.
Прбвіз, пред.-=Проз,. А я проїду провіз наші чати. К. МБ. X. 19.
Провікувати, кую, еш, и . Прожить
жизнь. Сама свій вік провікує. Зміев. у.
Провірити. См. Провіряти.
Провірчування, ня, с. Просверлива*
віє. Харьк.
Провірчувати, чую, еш, сов. в. прозѳртіти , рчУ, тйш, гл. Просверливать, про
сверлить, пробуравить. Провірчуй дірку
в дошці отим великим свердлом. Харьк. у.
Провірйти, рйю, еш, сов. в. прові
рити, рю, риш, м.=П еревіряти, пере
вірити.
Провітрити, ся. См. Провітрювати, ся.
Провітрювати, рюю, еш, сов в. про
вітрити, рю, риш, гл. Провітривать, провѣтрнть. Шевч. 169. Треба провітрювати
одежу. НВолын. у. Нехай тільки сунеться,
то ми його на першій осиці провітрим.
Стор. МПр. 221.
Провітрюватися, рююся, ешся, сов. в.
провітритися, рюся, ришся, гл. Провіт
ри ваться, провітриться. Шевч. 169. Б и
трошки провітритесь і поздоровшаєте. Ле-‘
виц. Нов 271.
ПровіщАти, щАю, еш, іл. 1) Возвііцать, проповѣдывать. Ти ж (Іван Хрести
тель) ходивши по містах і селах провіщав:
„покайтеся від іріхгва. Чуб. І. 172. 2) ГІредвіщать. Що ж за гомін чудний ходить
од краю до краю? Чи він гцо нам нагадує,
чи що провіщає? Кост. (О. 1861. II. 45).
Провіщо, нар. Зачімъ, для чего. Н а
віщо й провіщо своє віддати?
Провіщувйти, щую, еш, гл. Предска
зать, возвістить. Сич провіщував гцось не
добре.
Провіяти, вію, еш, гл. Провіять (зерно).
А що ж тут міркувать? Не полінуйсь
провіять,— сказала Хгвря тут,— в мішечки
позсипай. Г.-Арт. (О. 1861. III. 93).

ПровладАти, дАю, еш, гл. Провладіть.
. ПроводАрь, рй, м. Проводнркъ, вожа
тый. Ізмалечку я був сирітським батьком,
від матері - проводарем удовам. К. Іов. 67.
Прбводй, від, м. мн. 1) Ѳомина не
діля. О. 1861. XI. Св. 42. То було на
самі проводи, і -треба було через кладовище
йти, де на гробах у той день усі моминають своїх родичів. Кв. 'Після провід ми
уп'яте поїдьмо до товару. Харьк. г. Після
провід ми уп'ять поїдьмо туди. Харьк. г.
2)— русйльні, русйльчини. Первый понеділь
никъ цоолѣ троицкихъ срятокъ , когда, со
гласно повѣрьвд, провожаютъ піснями уходящихъ русалокъ, Грин. III. 116.
Проводйрь, рй, лг.г^Проводарь. Св.
Л . 139. Горе вам, проводирі сліпі! Єв, Мт.
XXIII. 16.
Провбдити, джу, дйш, сов. в. провестй, ведУ, дбш, гл. Проводить, прово
жать, провести. Котилася зірка з неба та
впала додолу: ой хто мене молодую проведе
додому? Проводь, проводь, козаченьку, проводь, не барися. Нп.
Провбдитися, джуся, дишся, сов. г
провестйся, дУся, дбшея, гл. Продол
жаться, продолжиться, тянуться, длиться,
продлиться. Як пішло по судах, та й про
велось оте діло і геть довго. Лебед. у.
ПровожАти, жАю, еш, гл.=Проводити.
Провожала сина мати. Шевч. 32.
Провбвити, жу, 8ИШ , сов. в. провезти,
ву, 8бш, гл. Нровозить, провезти. Верствгл
зо дві я його провіз, а там він уже сам
пішов.. Харьк. у.
Проволікати, кАю, еш, сов. в. проволоктй, чу, чбш, гл. Протаскивать, про
таскать, проволочь.
ПроволікАтися, кАюся, ешся, СОВ. Р.
проволоктися, чУся, чбшея, гл. 1) Про
таскиваться, протащиться. 2) Тянуться,
протянуться. Це діло проволоклось до Різдва.
НВолын. у.
Проволовбдити, джу, диш, гл. Затя
нуть, замедлить.
Проволовбдитися, джуся, дишся, гл.
Промедлить, провозиться.
Проволбка, ки, ж. Замедленіе, про
волочка. Шевч.-(О. 1862. III. 7). Пішло
наше діло у проволоку. Волч. у.
Проволокйта, ти, ж. Бродяж ничество,
ш лян ье. Як пустгігпь Бог Микгіту напроволокиту, то аби де умре. Ном. №-2120.
Проволочйти, чу, чиш, гл.—Прово
локти
Проволочитися, чуся, ЧИШСЯ, ги

Проворіття— Проглинутися.
1)—Проволоктися. 2) Пробродить. Цілий
день проволочився, ходячи то сюди, то
туди.
Проворіття, тя, с. Просѣка, промежутокъ между двумя лѣсами. Черк. у.
ЛроворвувАтий, а, ѳ = Проворний.
Червиг. г.
Провбрний, а, ѳ. Проворный, быстрый,
ловкій. На лихо здався він проворний, завзятійший од всіх бурлак. Котл. Ен. І.
Провбрно, нар. Проворно, быстро.
Проворйка, ки, об. Проворный, лов
кій, проворная, ловкая. Я , мамочко, проворяка, йду, а дядьків парубок роззявляка їде
та прямо мені голоблею в рот. Грин. II.
310.
Проволок, лка и лку, м. Проулокъ.
ПровчАти, чАю, еш /сов. в. провчйти,
‘вч^, вчйш, іл. Проучать, проучить. У нас
Не попадайся, зараз провчимо. Ось потри
вайу о/сгнко,— я йою провчу. Рудч. Ск. І.
180. См. Проучити.
Прбв’язь, зі, ж. Средняя часть рыбо
ловной сѣти.
ПрогАвкати, каю, еш, гл. Пролаять.
ПрогАйвива, ни, ж. Прогалина.
ПрогАйка, ки, ж. Промедлевіе. Міусск окр.
Прогайльовина, ни, ж• = Прогальовина. Левч. 129.
ПрогайнувАти, н^ю, еш, гл. 1) Про
мотать, спустить. Ой ти проп’єш, прогай
нуєш усю худобоньку. Чуб. V*. 423. Що
вдень заюрюєШу за ніч прогайнуєш. Нп.
2) Даромъ прогулять (время). Прогайнував
цілий тиждень. Вх. Зп. 56.
ПрогАлина, ни, ж .^ П р и л ук а 1. Шух.
І. 73.
ПрогАльовина, ни, ж. Прогалина, по
ляна въ лѣсу. Черк. у.
ПрогАлюватина, ни, ж. Прогалина,
Незасѣянное мѣсто среди хлѣбовъ. Лох в. у.
ПрогАлявина, ни, ж.=Прогальовина.
Проганйти, нйю, еш, сов. в. прогнАти, жѳну, нбш, гл.—Прогонити. Ти про
ганяв голодного від себе. К. Іов. 49. Е й
туди удова, удова молодая та сірії воли
проганяла. Грин. III. 418.
ПрогаптувАти, тую, еш, гл. Прорабо
тать, вышивая золотомъ'или серебромъ.
ПрогАри, м. 1) Отверстія въ печномъ
поддувалѣ, въ рѣшеткѣ поддувала. Міусск.
окр. 2) Отверстія въ печи кирпич наго за
вода, сквозь который проходить вверхъ на
кирпичи огонь. Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
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ПрогарманувАти, ную, еш, гл. Промо
лотить гарманом (См.).
ЛрогарцювАти, цюю, еш, гл. Прогардовать. Цілий день прогарцював на коні.
ПрогарчАтн, чУ, чйш, гл. Проворчать.
Щ ука узяв подарунок, доторкнувся устами
до сукні молодої і щось прогарчав собі під
ніс. Стор. МПр. 85.
ПрогАятн, гАю, еш, гл. Непроизводи
тельно потратить, пропустить (о времени).
Днів два продержутіу днів два в проїзді,
от і прогають. Кіев.
Прогварйтя, рю, риш, іл.=Проговорити. Гол. II. 711.
Прогін, гбну, м. 1) Дорога (между
полями и пр.) для прогона скота. Вх. Зн.
56. Чуб. VI. 45. 2) ІІалка у невода, кото
рою пропускають неводъ нодъ ледъ. Полт. г.
2) Длина зданія отъ угла до угла. Чуб.
VII. 377. 4) Діаметръ. Млиновий камінь
має три аршини у прогоні. Черк. у. 5) мн.
Въ гончарномъ горнѣ: круглыя отверстія
въ черіні для пропуска огня и дыма. Вас.
180.
Проглагблати, лаю, еш, гл. Прогово
рить. Так проглаголавши, замовк старий.
К. ЧР. 421.
Проглбдіти, джу, диш, гл. Прогля
нуть. Така гущинЯу що й прогледіть не
можна. Черниг. г.
Проглбдітися, джуся, ДИШСЯ, ІЛ.
Просмотрѣть, не замѣтить при осмотрѣ.
Гляди та й не проілядисъ, купи та й не
прокупись. Ном. № 5861.
Проглинути, нУ, нбш, гл. Проглотить.
Мнж. 26. Не будь ні гіркийу ні солодкий:
будеш- гіркий—прокленуть, а солодкий—
проглинуть. Посл.
Прбглуб, бу, м. Глубина. Вх. Зн. 56.
Прбгляд, ду, лі.=Перегляд. Частень
ко шлють мені землячки на прогляд свої
словесні труди. К. Хата. 7.
ПроглядАти, дАю, еш, сов. в. проглйнути, ну, н ет, гл. 1) Проникать, про
никнуть взглядомъ; охватывать, охватить
взглядомъ. Ой гаю ж, мій гаю, густий не
прогляну. Чуб. V. 33. Поле ж мое широ
кое! Не могла м тя проглянути чорнень
кими оченьками. АД. І. 289. 2) Прогля
дывать, проглянуть, виднѣться. А між
ними і землячки де-де проглядають. Шевч.
3) Только сов. в. Повидать. Іііт и у По
чте світа проглянути. Каменец, у.
Проглйнутися, нуся, нѳшся, гл.=
Проглянути 1. Заїхав у ліс, та такий
густий, що й не проглинешся. Грин. І. 91.
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Прогнати—Програвати.

Прогнати. См. Прогонити.
Прсголйти. См. Проголювати.
Прогнив&ти, вйю, еш, соз. В. ПрОГПроголовувйти, вУю, еш, гл. ІІробыт;
хійсти и прогнйтв, гнию, би, гл. Прог головой и з в іс т н о е вр ем я.
нивать, прогнить.
Проголодувйтя, дУю, еш, гл. Прогр
додать.
Проголодувала з пгихсдснь (шукаючі:
Прогнівати, ся, ваю, ся, еш, ся, зл .=
Прогнівити, ся. М и вас просимо: не про заробітку), та з тим і додому прийшла
гнівайтесь/ О. 1861. XI. Св. 63. Ісус про Кіев. у.
Проголосити, шу, сиш, гл. Пропла
гнівався. Єв. Мр. X. 14.
кать.
Проголосила ввесь день.
Прогнівити, ся. См Прогнівляти, ся.
Проголювати, люю, еш, сов. в. про
Прогнівлятп, лйю, еш, сов. г>. про
гнівити, влю, вйш, гл. Гнѣвать, прогні голйти, лю, лиш, гл. Пробривать, про
вать, разсердить. Не так то опщевсї і брить. Патер з проголеним тімпям. Стор
матчиної моштви прохати, як ї ї проітв- іЧПр. 44
Прогбн, ну, м. См. Прогін.
ляти. Чуб. V. 849. Милосердною гріхами
Прогбнити, ню, ниш, сов. в. прогна
протівляли. К. МБ. X. 3. Ой десь же ми,
да милі братця, да Бога прогнівили, що у ти. жѳну, нбш, гл. Прогонять, прогнать.
неділеньку до схід сонця горілочку пили. Ох, жінко, каже чоловік, проженем ми
цього барана. Рудч. Ск. І. 41. Н а божг<
Чуб. У. 1024.
слово
вони б насміялись, дурним би назва
Прогнівлйтися, лйюся, ешся, соз. в.
прогнівитися, влюся, вйшся, гл. Г ні ли, од себе б протали. Шевч. 9.
Прогбнич, ча, м. Желѣзпый боліт,
ваться, прогніваться, разгнѣваться. Чуб.
которымъ
запираются ставни. З прогонича
III. 357. Прогнівивсь ти на народи, вигу
зуздрів дірку. Г.-Арт. (О. 1861. III. 107).
бив жорстоких. К. Псал. 17.
Прогній, ною, м. Незамерзающее місто
Прогончарувйти, рую, еш, гл. Зани
на болоті. Сим. 147. Низкое місто, зали маться горшечнымъ ремесломъ пзвѣстное
ваемое водой по крайней м ір і на лолъ время.
л іта. Ніжин, у. Топкое місто. Волч. у.
Прогбня, ні, эю. Просіка въ лісу
Кобилиці... у прогної поховались. Рудч. Ск. Харьк. г.
І. 87. Отам попереду був піщуга, а тепер
Прогоріти, рю, рйш, гл. Прогоріть.
прогної, трясовина. Волч. у.
З причілку стіна прогоріла наскрізь.
Прогнбїна, ни, ж. Трясина.
Прогорни ця, ці, ж. Круглая дыра въ
Прогнбїстий, а, ѳ. Имѣющій много центрі верхняго жернова ручной мельницы.
прогноїв.
Шѵх. І. 104, 106.
Прогноїти, гною, іш, гл. 1) Прогноить.
Прогорнути. См. Прогортати.
В калюжі, в болоті серце прогноїла і в
Прогортйти, тйю, еш, сов. в. прогор
дупло холодне гадюк напустила. Шевч. 668. нути, ну, нѳш, гл. Раздвигать, раздви
2) Упавозить. Прогноїти поле. Вх. Лем. 457. нуть, отворачивать; прогребать, прогресть,
Проговіти, вію, еш, гл. 1) Проговіть. прочистить. Ой то перепілочка, ой мала
2) Истратить на говінье. Іїопшок ЗО про- невеличка, ой по полю літає, ой ко мши
прогортає. Чуб. У. 22. Вуса прогортає.
говіла. Харьк. г.
Проговорйти, ся. См. Проговорюва Св. Л. 202. Я сніэюок прогорну. Мил. 192.
Я солому прогортаю, зерняти шукаю. Гр ни.
ти, ся.
III
166.
Проговбрювати, рюю, еш, сов. в. про
Прогорювйти,
рюю, еш, гл. Прогоре
говорити, рю, риш, гл. Проговаривать,
проговорить. Пе проговориш до його ні сло вать. ІІроюрговала ще скглько літ з малим
Тишком. МВ. I. 53.
вечка. К в.
Прогосподарювйти, рюю, еш, гл. ^Про
Проговбрюватися, рююся, ешся, сов.
в. проговорйтися, рюся, ришся, гл. Про хозяйничать. 2) Хозяйничая, потерять. 1 но
говариваться, проговориться. Говори, та рови, і воли— уге прогосподарював.
Прогостювйти, тюю, еш, гл. Прого
не проговорися. Ном.’ Л? 1115.
Прогодувйтя, дую, еш, гл. Прокор стить. Цілий день прогостює було. МВ.
мить. То прогодую діти малії і вдови ста (О. 1862. III. 46). Чи довго, старий, про
гостюєш у нас? Стор II. 84.
рії. Чуб. III. 414.
Прбгра, ри, ж. Проигрышъ. Ровен у.
Прогодуватися, ду юся, ешся, гл. Про
кормиться. Самим твоїм заробітком . не Люби ігру, люби й проіру. ІІом. .V: 12591.
прогодуємося. Кіев. у.
Лрогравйти, граю, еш, сов. в. про-

Програватися—Продаватися.
грйти, грйю, еш, гл. Проигрывать, про
играть. Або виграв, або програв. Ном. Лі 4273.
Програв чумак вози й воли в кості. Чуб.
У. 1039. 2) Играть, проиграть на музыкальномъ инструментѣ. У війсгкову суремку
добре грає-програває. АД. І. 258.
Програватися, раюся, бшея, сов. в.
програтися, грйгося, ешся, гл. Проигры
ваться, проиграться Котл. Ея. У. 28. От
грали, грали, один програвсь. Драг. 127.
Ти ж знав, що вчора нашу карти пан
програвся? Г.-Арт. (О. 1861. III. 83).
Прогребти. См. Прогрібати.
Прогреміти, млю,
мйш,гл.Прогреміть.
Прогризйти,
вйю, еш,
сов. в. прогрйзти, 8^, збш, гл. Прогрызать, прогрызть.
Так не проклята мишва! Глянь, яку дірку
прогризли! Черниг. у.
Пр0ГрИ8ЙТИСЯ, 8ЙЮСЯ, ешся, сов. в.
прогризтися, зуся, збшся, гл. Прогры
заться, прогрызться. Той змій як прогризся
скрізь той ліс і знов летить за ними. Рудч.
Ск. І. 119.
Прогріб&ти, б£ю, еш, сов. в. прогребти,
б^, ббш, гл. Прогребать, прогресть, про
чистить. Прогріб присок в огнищі. Грип.
II. 183. Чорний ворон.... кіхтями-ніхтями
прогрібає. Мил. М. 38.
' Прогрів&ти, в£ю, еш, сов. в. прогріти,
грію, еш, гл. Достигать, достичь своимъ
тепломъ куда, сквозь что. Такої ж ви ха
тоньки (=труни) забажали темної, невид
ної, невеселої! Туди сонечко не прогріє, віт
рець не провіє• Мил. 185.
Прогрімати, маю, еш, гл* Прогремѣть.
Прогрімотйти, ч^, чеш, прогрімотіти,
ч^, тйш, гл.=Дрогрімати.
Прбгріх, ха, м. ІІогрѣшность, промахъ.
Левиц. (Правда, 1868, 545).
Прогріш&ти, ш&ю, еш, сов. в. прогрі
шити, ш^, шиш, гл. Ііогрѣгаать, погрі
шить. Що ж єм прогрішив, о що тя пи
таю, ти ж сама знаєш, як тя кохаю.
Гол. І. 349
Прогріш&тися, ш&юся, ешся, сов. в.
прогрішйтися, ш^ся, шйшея, гл. Прови
няться, провиниться. Ти любиш її, хоч
вона й проірігиилась. Г. Барв. 344.
Прогромйджувати, джую, еш, сов. в.
прогромйдити, джу, диш, гл. Прогребать,
прогресть. Прогромадив ямку і заховав
кость. О. 1862. У. 84.
Прогугнйти, ню, нйш, поогугнйвіти,
вію, еш, гл. Произнести въ носъ, ирогну-
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сявить. „ Спасибі, пани молодці!* прогугнт
Кривоніс. Стор. МПр. 130.
Прогулок, лка и лку м. Узкій проходъ.
ІІВолып. у.
Прогульна, ки, ж. Гульба? Чоловіче,
ти знаєш, що ти все п'єш та гуляєш, що
все гульки та прогульки, а об смерти нема
думки. Чуб. У. 1093.
Прбгульком, нар. То появляясь, то
исчезая. Місяць проіульком з-за хмари ви
глядав.
Дрог^люватипа, ни, ж.=П рогалю ватина. Лохв. у.
Дрогулйння, ня, с. Прогулка. Поїде
мо, Домно, а в чистеє поле, в чистеє поле
да й на прогуляння. Чуб. У. 704 Ой пус
тіть коня на прогуляння. Грин. III. 631.
Дрогулйти, лйю, еш, гл. 1) Прогу
лять. Чуб. У. 542. 2) Прокутить (деньги,
имущество). А чи гуляв, не гуляв, сто
червінців прогуляв. Чуб. У. 796. Проку
тить извѣстное время. Та вже ж люде в
полі поорали, ми з тобою в корчмі прогу
ляли Рудч. Чп. 223.
Прогулйтися, лйюся, ешся, гл. Про
гуляться. Позволглпе, каже, мамо, у садочку
прогулятись. Рудч. Ск. І. 98.
Прогуркотіти, ч^, тйш, гл. Прогремѣть.
Прогустй, д^, дбш, гл. Прогудіть,
прожужжать. Прогуло прокляте лихо та й
заснуло. Шевч. 106. Чутка прогула. IIрошелъ слухъ. Св. Л. 202.
Прог^тбритп, рю, риш, гл. Прогово
рить нікоторое время.
Проґ&вити, влю, виш, гл. Проворо
нить, прозѣвать.
Прогавитися, влюся, вишея, гд.=
Проґавити. Ледачі чабани прогавляться.
О. 1862. У. Кух. 31.
Продавйльник, ка, м. Продающій,—
такъ называется въ свадебномъ обряді
каждый изъ мальчиковъ, который, вмѣстѣ
съ братьями невісты. будто бы обороняетъ
ее отъ жениха и затѣмъ „продаетъ** послѣднему. Мил. 122.
Продавання, ня, с. Продажа, продаваніе. Харьк. у.
Продавйти, даю, бш, сов. в. продйти,
дйм, даей, гл. Продавать, продать. Продай,
моя мати, коня вороного. Чуб. V. 365.
Продаватися, даюся, ешся, сов. в.
продйтися, дймся, дасйся, гл. Продаваться,
продаться. Мил. Св. 30. Нанявся—про
дався. Ном. .V 10386. Один чоловік про
дався чортові. Грин. І. 40.
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Дродавець—Продлубатися.

Продавець, вцй, м. Продавець. Знає
то купець та продавець. Ном. № 9575.
Продаг^ха, хи, ж. Продавщица. Чуб.
III. 93.
Дрбдаж, жу, м. Продажа. Несе моло
диця на продаж або птицю, -або овощі.
Левиц. І. 104. К ут я руки пече, а продаж
гріє. Ном. № 10493. Виставив грудину на
продаж. Видно голую грудь. Ном. № 11226.
Продйжний, а, ѳ. Назначенный къ про
дажі. Продажне—заважне. Ном. № 10523.
Прод&жяик, ка, л(.=Продавальнив.
Мил. 122.
Продажність, ности, ж. Продажность.
К. Кр. 28.
Продйй, дйю, лг.=Продаж. Напродйй—
для продажи. Вх. Лем. 457.
Продйння, с. Продажа.
Продармувйти, м^ю, еш, гл. Пробыть
безъ употребленія.
Продйти, ся. См. Продавати, ся.
Продйус, са, м. (Продайус?) Велико
возрастный ученвкъ учебнаго заведенія,
имѣющій уже* усы. Приходять аж три
чвертокласники—все продауси та голибороди. Св. Л. 137.
Продѳклямувйти, м^ю, еш, гл. Про
декламировать.
Продбржати. жу, жиш, и . Продержать.
Продбрти, ся. См. Продирати, си.
Продѳшѳвйти, ся, влю, ся, вйш, ся,
гл. Продешевить, слишкомь дешево про
дать. Б и ж глядіть, дядьку, не продегиевіться. Мир. Пов. II. 47.
Прод8вонйти, ню, ниш, гл. Прозво-.
нить. Гарбузом продзвонила, редькою прокадила, отут лео/си, вражий сину, в ямі.
Чуб. У: 797.
Продзѳлбнькати, каю, еш, гл. Про
зженіть.
Продвизчйти, чу, чйш, гл. Прожуж
жать.
Продвьббйти, бйю, еш, гл. Проклевать.
Продивитися. См. Продивлятися.
Продивлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
продивитися, влюся, вишся, гл. 1)= П ередивлятися, передивитися. 2) Прони
кать, проникнуть взглядомь. Небо синє,
чисте,— ні плямочки, — глибоке, просторе
та широке, не продивитись його глибини.
Мир. ХРВ. 40. Ще прикріше подивилася
дочці у вічі у неначе хотіла продивитися їй
у душу. Мир. Пов. II. 102.
Продиво, ва, с. Большое диво, боль
шое чудо. Левиц. І. 172. На продиво була
вродлива. Г. Барв. 217.

Продимйти, мйю, еш, сов. в. продати,
дму, дмбш, гл. Продувать, продуть. Ном.
№ 158, стр. 295. Така хата, що наскрізь
продимає. Харьк. Добри-вечіру кумо мояТ
чи продула мгсце% та щоб мені з твоїм
милим вечеряти сісти?— Ой щоб же т иу
кумо моя, цього не діждалау щоб я тобі
з моїм милим місце продимала. Грий. НІ.
350.
Продимйти, ся. См. Продимляти, ся.
Продимлйти, лйю, еш, сов. в. про
димйти, млю, мйш, гл. Прокапчивать,
прокоптить.
Продимлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
продимйтися, млюся, мишся, гл. Про
капчиваться, прокоптиться.
Продирйти, рйю, еш, сов. в. продбр
ти, дерУ, рбіп, гл. Продирать, продрать.
Лізе на хату у. продер стріху та й лйпає
в те місцву де сало висіло. Рудч. Ск. І.
193. Не продереш очі, то продереш ка
литку. Ном. № 9970.
Продирйтися, рйюся, ешся, сов. в.
продбртися, рУся, рбшся, іл . Пробираться,
пробраться сквозь что. Щось ... затріщалоЛ
продираючись між кущами. Стор. МПр. 81.
Почали вони поміж тими кущами проди
ратися. КС. 1882. XII. 590.
Продйрини,. рин, ж: лм.=Похрестини. Мил 27.
Продйхатися, хаюся. ешся, гл. Отды
шаться, освіжиться, дьіїла чистымъ воздухомь. Збіраються в Дорньах, хто пішки,
хто возкоМу продихатись в гаях у бо день
був дуже шпаркий. К. Дз. 141.
Продівувйти, в^ю, еш, гл. Прожить
въ дівицахъ. Чи вік *же їй продівувать,
зносити брівоньки ці за що. Шевч. 586.
Продідувйти, дУю, еш, гл. Прожить
старикомъ.
Продіймйти, мйю, еш, гл. = Проди
мати. Як одсунеш кватирку у то так тебе
вітрець продіймає. Волч. у.
Проділйти. См. Проділяти.
Прбділь, ля и лю,л«ІІроборъвъ ирическѣ.
Чуб. УII. 422. Дай у синку, я розділю тобі
проділь. Левиц. І. 262.
Проділйти, лйю, еш, сов. в. проді
лйти, лю, лиш, гл. Ділать, сділать проборъ на голові. Вмієте ви проділити про
діль по панській? Левиц. І. 262.
Продір, ра, лг.=Протір. ЕЗ. У. 188.
Продіркувйти, кую, еш, гл. Иродыравить. Конот. у.
Продлубатися, баюся, ешся, гл. ІІГ°“

Продляти— Прожирувати.
возиться надъ чѣмъ. Продлубався пів дня
по дурному.
Продлйти, лйю, еш, гл. Промедлить,
протянуть. Продляли цілий день. Черк. у.
Продмухати, х&ю, еш, сов. в. про
дмухати, хаю, еш, гл. Продувать, продуть.
Продмухнути, ну, нбш, гл. Одн. в.
отъ п р о дм у хати .
Проднюв&ти, днюю, еш, гл. Провести
день.
Продовб&ти. См. Продовбувати.
Продовбувати, бую, еш, сов. в. про
довб&ти и продовбтй, бу, ббш, гл. Про
далбливать, продолбить. Дірку продовба.
Рудч. Ск. І. 117.
Продовг&нитися, НЮСЯ, НИШСЯ, гл.
Замѣшкаться. Пішов до сусіди, казав: ѵта
я не довгои, та ось бач і продовганився ось
поки, гцо вже й вечір став. Екатериносл. у.
Продовжити, СЯ. См. Продовжува'
ти, ся.
Продбвжувати, жую, еш, сов. в. продбвжити. жу, жиш, гл. Продлять, про
длить, протянуть. Доброму чоловіку продовж,
Боже, віку. Ном. Л1» 4430
Продовжуватися, жуюся, ешся, сов.
в. продовжитися, жуся, жишся, гл. Длить
ся. Літа ж мої молодії, літа молоденькі!...
Як дасть Господь лиху долю, топокоротіться, а як буде добрадоля, ой~то про
довжіться. Гол. І. 273.
Продоїти. См. Продоювати.
Продолуб&ти, б&ю, еш, гл. Проковы
рять. Начав долубать. Продолубав таку
вже дірочку, шо й кулак улізе. Грин. III.
336.
Продомув&ти, мУю, еш, гл. Просидѣть
дома. А ми всі святки продомували, нікуди
в світі не ходили.
ПродохнУти, нУ, нбш, гл Передохнуть.
Жовтий пісочок заліг носочок, нельзя продохнути. Мет. 151.
Нродбювати, дбюю, еш, сов. в, продоїти, дою, їш, гл. Доить, подоить слегка
въ началѣ доенія. Шух. І. 193.
Продражнйти, ню, ниш, гл. Прозвать,
дать насмѣшливое прозвище. Подавав пріз
вища усім сусідам: одного продражнив посмітюхом. Леви д. Нов. 147
Продр&ти, дѳрУ, рбш, гл.=Продѳрти.
Продр&тися, дѳрУся, рбшся, гл.-=Продѳртися. Я пролізу, продеруся до діечини
в хижу. Чуб. V. 1118.
Продріж&ти, жу, жйш, гл. Продро
жать.
Продрім&ти, м&ю, еш, гл. 1) Продре
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мать. Продрімав пів ночі, а заснути таки
не дали. Потерять, утратить изъ-за дре
моты. Мнж. 112. 2) Задремать. Зробив він
собі на тій яблоні тернову постіль: як ся
продрімат, то ся уколе. Драг. 263.
Продрух&ння, ня, с. Отрезвленіе
отъ сна.
ПродрУхатися, хаюся, ешся, іл .=
Прочуматися. Подол. г. За такою робо
тою продрухався, глянув по боках. Св. Л.
303.
Продумати, маю, еш, гл. Продумать.
ПродУти. См. Продимати.
ПродУхвина, продуховина, ии, ж.
Продушина; прорубь. Поставили ятірі у
продуховині. На яру ставочки здавались
якимись продухвинами. Левиц. І 17.
Прожартув&ти, тую, еш, іл. Прошутнть.
Прож&ти, жну, жнбш, гл. Прожать.
Прожених&тися, х&юся, ешся, гл.
Проухаживать.
Прожербння, ня, с. Пожраніе. При
везе циган царівну нашому змієві на прожереніє. Мнж. 31.
Прожерка, ки, ж. Раст. Рагіз диасігі
їоііа. Лв. 100.
Прожбрливий, а, ѳ. Прожорливый.
Прожбрти. См. Прожирати.
Прожбря, рі, об. ІІрожора. Мнж. 190.
Прожив&ти, в&ю, еш, сов. в. прожи
ти, живу, вбш, (жию, бш), гл. Прожи
вать, прожить, жить. Горе нам, горюван
ня,—як нам проживати? Чуб. У. 23. Дай
же тобі, Боже, в щастю прожити. Чуб.
III. 385. Із своєю дружиною в світі прожию. Чуб. У. 1041. Проживай, моя ясоч
ко, веселою. МВ. (О. 1862. І. 72).
Прожив&тися, в&юся, ешся, сов. в.
прожитися, живуся, вбшся, гл. 1) Про
живаться, быть прожитымъ. Як во сні мені
звалося, що на світі прожилося. КС. 1883.
II. 468. 2) Безл. несов. в. житься. Ой як
тобі, моя сестро, та проживається? Грин.
III. 402.
Прожир&ти, р&ю, еш, сов. в. прожбрти,жѳрУ, жѳрбш, гл. Проглатывать, прогло
тить; сожирать, сожрать, пожрать. Драг.
249. Адам узів в рот та нагадавсі, шьо
то Бог заказав, та й лапнувсі за горло,
щоби не прожер. Гн. II. 223. Плив по морі,
та й ю риба з човном прожерла. Гн. І. 48.
Царь оддав змієвг прожерти свою дочку.
Драг. 248.
Прожирув&ти, рУю, еш, гл. Цробаловаться, прошалить.
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Прожирь—Проїдати.

Прбжирь, рї, ж. Соб. Обжоры. Нена
ситна прожирь. Мир. ХРВ. 9.
Прожити. См. Проживати.
Прожиток, тку, м. Житье; средства
для жизни. Шух. I. 304. Жінка, витра
тивши на лікарів ввесь прожиток, не могла
вигоїтись. Єв. Л. VIII. 43. Не то мені,
не то дітям, а онукам і правнукам стане
на прожиток. Грин. I. 92. Ум. Прожито
чен. Аби то вас Пречиста Діва уздоровила
віком і здоров'єчком добрим, прожиточном
щасливим. ЕЗ. V. 108.
Прожиттй, тй, с. —Прожиток. Ой дай,
Боже, усім христіянам многії літа, до
г/цхсливою прожиття у сім світі. Макс.
Тягни звідти і на податки, і на прожиття.
Мир. Пов. II. 85.
Прожог, гу, м. Стремленіе, стреми
тельность. Страховище, наставивши роги,
неслось з усього свого страшного прожогу.
Мир. ХРВ. 129.
Прожбгом, нар. Стремглавъ, опрометью.
Не роспитавшись броду, не лізь прожогом
в воду. Посл. Собаки сунулись прожогом до
мене. Черк. у.
Прбжра, ри, об. Обжора. Як та прооюра
жре. Мир. ХРВ. 178.
Прожурйтися, рюся, ришся, гл. їїропечалиться, прогоревать.
Проз, пред. 1) Мимо. Йтимеш проз
його. Лох в. у. Іде.... проз двір. Грин. II.
166. 2) Сквозь, черезъ. Процідила проз
сито. Васильк. у. Проз лійку наливала карасину і то розлила. Васильк. у.
Проза, зи, ою. Проза. Прозою мальов
ничою нам їх (думки) переказано. К.
(О. 1861. II. 231). Не так то вони (вірші)
голосні і часом наче в прозу впадають. К.
(Хата, 3).
ПрозвАтк, ся. См. Прозивати, ся.
Проздріти, рю, риш, гд.=Провидіти.
Хто був темний ....проздрів. Гн. І. 190.
Прозелѳнуватий, а, е. Зеленоватый.
Константиногр. у.
ПрозивАти, вАю, еш, сов. в. прозвАти,
зву, звёш, гл. Прозывать, лрозвать. Не
знає, як і батька ї ї звуть і прозивають.
К в. Царські слуги прозвали його Незнайком.
Рудч. Ск. І. 106.
Прозиватися, вАюся, ешся, Сов. в.
прозвАтися, звуся, звёшея, гл. Назы
ваться, назваться. Стара прозивається Терпилиха Горпина, а дочка Наталка. Котл.
НП. 390. Ой був в Січі старий козак, про
зивався Чалий. О. 1862. IX. І. (Ніі ).
Прозйвка, ки, ою. 1) Наемѣшливое

прозваніе. Вх. Лем. 457. 2) Бранное слово.
Вх. Лем. 457.
ПрозирАло, ла, с.=Д8еркало. Вх. Лем.
457. Вх. Уг. 264.
ПроэирАти, рАю, еш, сов. в. прозир
нути, нУ, нёді, гл. Прозирать, прозрѣть,
проникать, проникнуть зрѣпіемъ. Ти у небо
прозираєш і в землю глибоко. К. Досв. 78.
Ледві-ледві опівночі серцем прозираю. Шевч.
263. Хто ж із них прозирнув глибше
в історичню правді/ ? К. ХП. 40.
ПрозімувАти, мую, еш, іл.=П ерезімувати. ^
Прозір. зору, лс. 1) Отверстіе въ крышѣ
для прохода дыма и пр. Шух. I. 110,
174. 2) Просвѣтъ, дыра между сложен
ными бревнами. Клади дрова щільніш, а то
прозір великий. Волч. у. 3) Дурной глазъ,
взглядъ, отъ котораго приключается болѣзнь, сглазъ. Мил. М. 36, 40.
Прозірний, а, ѳ. 1)=Прозорий. Річок
прозірних чисті води. Щог. Сл. 104. 2) Отъ
сглазу происходяіцій. Мил. М. 51, 40, 57.
Пристріти.... прозірнії. Мнж. 152. 3) Зри
тельный. Прозірна труба. ЗОЮР. II. 53.
Рк. Левиц. 4) Четкій. Книжка ся прозірна,
бо в неї великі букви і мені добре читать.
Рк. Левиц.
Прозірнйк, ку, лг. Раст. Нурегісшп
циа<1гаіщіі1ит. Шух. І. 21.
Прозірність, ностп, ж. Прозрачность.
Желех.
Прозорий, а, е. Прозрачный. Світ про
ходить крізь скло, бо воно прозоре. Ком.
II. 42. Поділ, втягаючись рогом у Дніпро,
неначе плавав на синій тихій прозорій вод?
з своїми церквами й будинками. Левиц.
Пов. 4.
Прозорйстий, а, е. Ажурный. Вістря
до.ггтців перебивають бляху наскрізь— се прозориста бліха. Шух. І. 277.
Прозбрний, а, е. 1) = Дрозірний.
2) Прозбрна рушниця. Ружье большого ка
либра.
Прозбро, нар. Прозрачно.
Прозорчастий, а, е=Прозорий. Мир.
Пов. II. 84. Прозорчаста вода. Левиц. І. 62.
Прозріння, ня, с. Зрѣніе. Вх. Лем.
457.
Прбзьба, би, ж. Просьба. Як не даси
з прозьби, то даси з принуки, а чого щюзьба
не докаже, то докажуть буки. Ном. А® 1059.
Ум. Прозьбонька. Грин. III. 378.
?
ДроідАти, дАю, еш, сов. в. проїсти,
їм, їси, гл. 1) ІІроѣдать, проѣсть, издер
жать на. нищу. Протратив там м а є т о к

Проїзд— Прокапати.
свій.... Як ж проїв усе, настала голоднеча
велика в землі тій. вв. Л. XV. 1В, 14.
2) Проѣдать, проѣсть, прогрызть дыру.
Проїв дірку у бичка, з середини все виїв.
Рудч. Ск. II. 7. Протирать, протереть.
Сирая сириця до жовтої кости тіло козацьке проїдала. АД. І. 94. 3) Только
сов. в. Заѣсть, загрызть кого преслѣдованіями. Там старша невістка проїла менчу:
доти їла, поки таки свекор ту бідну ви
гнав. Пирят. у.
Проївд, д у , м. І) Проѣздъ. Лучалось
і проїздом завернуть, щоб переночувать.
Стор. II. 167. 2) Нроѣздъ, мѣсто для проѣода. Проїзду не дав і на ступінь. НВо
лын. у.
П р О Ї8 Д Ж Й Т И ,Д Ж й ю ,6 Ш ,М .= П р О Ї8 Д И Т И .

Там пан Василько проїжджав. Чуб. III.
272. Десь мій милий на Вкраїні на ко
нику праїзжає Чуб. V. 381.
Дроїзджйчий, чого, м. Проѣзжій. Ном.
№ 8 9 2 .-Та прохожих, проїзджачих у двір
закликає. Шевч. 108. Перехожий, проїжжачий— що їх там на шляху ні кидалося
в вічі, ніхто мене не заняв, спасибі Богу. Кв.
. Проїздйти, дж^, диш, сов. в. про
їхати, їду, дѳш, гл. Проѣзжать, ѣхать,
проѣхать. Усюде, де не проїздив Кобза, наод ворушився. Стор. МПр. 51. Проїхали
оле, проїхали друге. Чуб. V. 226.
Проїздити, джу, диш, гл. Проѣздить.
Хоче Палій проїздити коня свого. Драг.
204.
Проїздитися, джуся, дишся, гл. Проѣздиться. Поїдьмо туди, побачим і погу
ляєм там, да таки й проїздимося трохи.
Рудч. Ск. II. 93.
Проїснйй, й, 6. Прожорливый. Та хай
їм лиха юдина, щоб я поповичів годувала,—
бо це народ проїснйй. Харьк. г.
Проїсти. См. Проїдати.
Проїстлйвий, а, е=П роїсний. Така
дитина прогстлива, що чисто ніяк її не
нагодуєш. Зміев. у. Слов. Д. Эварн.
Дрбїсть, ти, ж. Обжорство. Оця бо ще
мені дітвора! як почне той хліб святий
джвакати,—справді, наче проїсть Напала.
Екатериносл. у.
Дроїти, прбю, їш, гл. Варить въ закрытокъ крышкой горшкѣ. Вх. Зн. 56.
Проїхати. См. Проїздити.
Пройда ди, об. Пройдоха. У якесь там
село прислали нового паламаря, та такого
пройду. Чуб. II. 656. А ти, пройдо все
світня, твоїх рук нічого не мине!
Пройдисвіт, та, м. Пройдоха, аван
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тюристі. Да не лай мене, моя матінко,
ніколи ні за що, полюбила пройдисвіта>
превелике ледащо. Мет. 85.
Пройжйти, хйю, еш, сов. в. пройнйти
и пронйти, йм^, жѳш, гл. 1) Пронимать,
пронять. Циганський піт пройма. Ном.
№ 3197. Ой як рушить плечима, пройме
душу очима. Чуб. V. 1084. Чогось у бабусі
чепурненької сльози покотились, наче б та
нічого й гіркого не сказав, а проняв. ГѴ
Барв. 503. 2) Продѣвать, продѣть. Проняти нитку в юлку. Борз. у. 3) Прони
зывать, пронизать, проникнуть сквозь что,
Мнж. 83.—зубом: Прокусить. 4) Зацѣплять,
зацѣиить. Взяли Байду, ізв'язали, за ліве
ребро гаком пройняли. АД. І. 147. 5) Охва
тывать, охватить. Холод почав проймати
Карпа. Левид. КС. 71. Великий сум про
няв мені все тіло. К. Іов. Радість прой
має тебе. Мир. ХРВ. 241. 6) Проняла
думка когб. Явилась у кого мысль. Така
саме думка проняла й Чіпку. Мир. ХРВ.
241.
Пройхйтися, жйюся, ешся, сов. в.
пройнйтися и пронйтися, йм^ся, мбшея,
гл. 1) Быть пронимаемымъ, пронятымъ,
пронизаннымъ и пр. 2) Проникаться, про
никнуться. М ат и— як мати: вона пронялася жалем рідної дитини, зглянулась на
ї ї сльози. Мир. ХРВ. 330.
Пройтй, ся. См. Проходити, ся.
Прокадйти, дж^, диш, гл. Покадить.
Чуб. V. 797.
Прокажбнний, а, ѳ. Прокаженный.
Приходить до його прокаженный. Св. Мр.
І. 40.
Прокйза, зи, ж. Проказа. Прийшов
чоловік увесь у проказі. Єв. Л. V. 12.
Старці тебе цураються мов т ії прокази.
Шевч. 460.
Прокавйти. См. Проказувати.
Прокйзувати, зую, еш, сов. в. прока8йти, ж^, жеш, іл. 1) Говорить, прогово
рить. Скоро се брат проказав, так і зняв
крссаню. Федьк. 2) Диктовать, продикто
вать. Ном., Передм. І. Ой, добродію! та
будьте ж милостиві, треба ще писати...
іще не все я проказала. МВ. І. 50. 3) Прн
обученіи: говорить, сказать что-либо, чтоученикъ долженъ повторить за учителемъ.
ЗОЮР. I. 50.
Прокалатйти, тйю, еш, гл. 1) Просту
чать въ колотушку; прозвонить. 2) Пройти
(о времени). Прокалатав швидко час. Греб.
333.
Дрокапйти, пйю, еш, гл. Капать сквозь
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П рокаратати— 11рокл и нати

Що мог рсберечка травка поростає,
п мог карі очі кров прокапає. Чуб. У.

что.

662.

Прокарат&ти, тйю, еш, гл. Прожить.
Як довгий вік прокаратаєш. Г.-Арт. (О.
1861. III. 112).

Прокат&ти, т&ю, еш, гл. Прокатать
(на лошади)

Прокат&тися, т&юся, ешся, гл. Про
кататься. Син каже: прокатаємось. Рудч.
Ск. I. 101.
Прок&хйкати, каю, еш, гл Прокашлять
сухимъ кашлемъ.
Прокач&ти, ч&ю, еш, гл. Прокатать
извѣстное время (бѣлье).
Прокач&тися, ч&юся, ешся, гл. Про
валяться. Всю ніч прокачалася г таки не
заснула. Харьк. Два миждні хвора прокамалася.
Прок&шлювати, люю, еш, сов. в. прок&шляти, ляю, еш, гл. Прокашливать,
прокаш лять.

Прок&шлюватися, лююся, ешся, сов.
В. прокашлятися, ляюся, ешся, гл. Про
кашливаться, прокаш ляться. О, бодай його!—
скрикнув він, прокашлюючись. Мир. Нов.
II. 52. Прокашляйсь без зубів, сестрице,
до мене ближче прихгілись. Котл. Ен.
Прокв&кати, каю, еш, гл. Проквакать.
Прокв&ситя,

шу,

сиш,

гл. — душу.

Ѣдою, преимущественно кислою, немного
оживить себя. Постой, каже, чорте, хоч

я собі ціушок вирву,— буде чим душу про
квасить. Рудч. Ск. II. 24. (Вівця) поче
сала з шляху до зеленого моріжку вхопити
свіжої травиці та хоч капельку проква
сити душу од тії страшенної пилюги.
Мир. ХРВ. 39.

Проквасніти, нію, еш, гл. Прокиснуть.
Прокваснітйся, віюся, ешся, гл.=
Проквасніти. Вх. Уг. 263.
Про&вилйти. См. Проквйляти.
Проквилйти, лйю, еш, сов. в. проквилйти, лю, лйш, гл. 1) Плакать, сто
г

+

нать, простонать. 2) Кричать, прокричать
(преимущественно жалобно. О нѣкоторыхъ
звѣряхъ и птицахъ). АД. I. 185. Вовкисіроманцг квилять-проквиляють. Мет. 443.

Там сидишь ясен сокіл-білозерецъ, жалобпемъко квилить-проквиляе. АД. I. 190.
Проквіт&ти, т&ю, еш, іл .= Процві
тати. Гол. ІУ. 523.
Проквокт&ти, кч^, чѳш, гл. Проклохтать (о курицѣ).
Прокволисто, прбкволо, прбкволом,
пар. Медленно. Прокволом співати. Сквер, у.

Прбкид, ду, м. Ііробужденіе. Прокид
від сну. К. Дз. 110.
Прокид&тй, д&ю, еш, соп. в. проки
дати, даю, еш и прокйнути, ну, неш,
гл. 1) Расчищать, расчистить, лрогресть
отъ снѣга и пр. Н у й понамітало снігу?
Треба прокидати (прокинути) стежку від
хати до хліва. 2) Не попадать, не попасть,
промахнуться. Стріляли козаки та рей
тари. / вони прокинули. Морд. ІІл. 171.
3) Простилать, простлать. Прокинувши на
полу ряднину, лягла й сама хоч задрімати.
Мир. ХРВ. 56. Та зійду я на могилу, та
прокину сірячину, та ляжу трохи спочину.
КС. 1883. IV. 907. (Нп.). 4) Истрачивать,
истратить, потерпѣть убытокъ. На весіллі
в родичів рублів п'ять прокинеш. Лубен, у.
На тому заробиш, на тому прокинеш. Лу
бен. у. 5) Сов. в. только прокйнути. Будить,
разбудить. Цілу ніч прокидало Христю
материне важке зітхання. Мир. Пов. І.
118. Заснула без подушки,—прокинули б

дівчину

та

поклали

б

їй

подушечку.

Зміев. у.

Прокид&тися, д&юся, ешся, сов в.
прокйнутися, нуся, нѳшся, гл. 1) Про
сипаться, проснуться. Вночі прокинешся,—
не спить Василько мій. МВ. II. 9. Иногда

прокинутися въ знач. очнуться. МВ. (О.
1862. ЦІ. 41). Зомлів Марко, й земля задріжала... Прокинувся... до матері,— а мати
вже спала Шевч. 118. 2) Появляться, по
явиться; всТрѣчатьея, случаться. Щоки по
вії адали і вже волосся прокидається біле.
О. 1862. X. 8. Стали прокидатись де-где й
злодіячки —новина в Пісках. Мир. ХРВ%
119. Все ж таки прокидається такий
час, шо вони й гулящі бувають, і одпочи
нуть як слід. Драг. 171. 3) Только сов. в.
О телиться. Рано походила наша корова,
то рано й прокинулась. Зміев. у.
Прокипіти, ПЛЮ, ПЙШ, 9Л. Пронин І.ть.
Прокис&ти, с&ю, еш, сов. в. прокис*
(ну)ти, ну, неш, гл. Прокисать, прокис
нуть Нехай кисне,— не прокисне, да нікому
їсти. Чуб. У. 133.
Прокіп’я, п’я, с. Праздникъ 8 іюля
(Прокопа).

Проклад&ти, д&ю, еш, сов. в. прокл&сти, клад^, дбш, гл. Прокладывать,
проложить. Проклали зірочки дорогу у Ру"
салим. Стор. МПр. 41.
Проклин&ти, н&ю, еш, сов. в. проклястй, клян^, нбш, її. Проклинать, про
клясть. Пішла мати да плачучи, свого сина
проклинаючи. Макс. Дівчинонька плаче,

Проклинатися— Прокуняти.
сильненько ридає, свою долю проклинає.
Мет. 79.
Проклинатися, нйюся, ешся, сов. в.
проклястйся, нуся, нбшся, іл. 1) Про
клинаться, быть, проклятымъ. Ш евч. 212.
2) Ругаться. Аби ми нечистою духа не

згадували, нечистим духом ся не прокли
нали. Е З. У. 100.,
Проклинати, ну, нбш, гл. = Про
клясти. Бо я твою долю давно проплинула.
Грин. III. 394.
Проклін, льбну, м. П роклятіе. Прокліп усім, хто пале, коле, ріже. К. ЦН.
302. Батькова та матчина молитва із
моря виймає, а проклін у калюжі топить.
Ном. №■ 9373.

Проклінниця, ді, ж. Т а, которая про-
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Проколядувйти, дую, еш, гл. Пропѣть
коляду.
Прокопйти. См. Прокопувати.
Прокбпувати, пую, еш, сов. в. про
копати, пйю, еш, іл. Прокапывать, про
копать.

Прбкорм, му, м. Кормъ.
синичка та, гцо дитиняток
прокормом для їх літає. Мкр.
Прокормйти, млю, миш,

Щебече, мов
доглядає, за
Г. 22.

гл. Прокор

мить.

Прокормйтяся,

млюся,

мишся,

ці*

Прокормиться. .

Прокосйти. См. Прокошувати
Прокотйти. См. Прокочувати.
Прокочувати, чую, еш, сов. в. про
котйти, кочу, тиш, гл. Прокатывать, про

клинаетъ. Гн. II. 126.

катить.

Проклювати, клюю, ёш, іл. П роклевать.
Гусак: „Одчини, луплене теля!*—-пНе од
ч и н ю — „Ну, носом проклюю“. Рудч. Ск.

Прокбшувати, шую, еш, сов. в. про
косйти, кошу, сиш, гл. Прокашивать; про

І. 40.

Прокрадатися, дйюся, ешся, сов. в.
прокрастися, дуся, дешся, гл. 1) Ловиться,
пойматьсяхва воровствѣ, прокрасться. Брав,
крав, але ж і прокрався. Подольск, г. Слюсарь прокрався, а коваля покарали. Ком. Пр.

Проклясти, ся. См. Проклинати, ся.
Прбклйтий, а, ѳ. Проклятый. У потреб
ляется какъ бранное слово. Журба моя,
журба, журба проклятая, та наважилась
мене зовсім ізжурити. Чуб. У. 420. В од
ного чоловіка була жірка Х имка, і така
була проклята, що все його б'є. Рудч. Ск.
I. 57.

Проклйттй, тй, с. Проклятіе. К. Псал.
88. Байде мені латинське прокляття! К.
ПС. 52. Нехай ляже прокляття на йому.
Левиц. І. 527.

Проклятущий, а, е. Ум. отъ прокля
тий. Бранное слово. Така натура вже про
клятуща удасться. Рудч. Ск. II. 174.
А проклятущий хміль як рута зеленів.
Греб. 371.

Проковтнути, ну, нбш, гл. Прогло
тить. А лисичка його - гам! та й проковт
нула. Рудч. Ск. II. 3.
Проколихйти, шУ, шѳш, гл. Покачать.
Повішу ще т ії рукава— хай вітер проко
лите. Чуб. У. 606.
Проколоти, ся. См. Проколювати, ся.
Проколупйти, пйю, еш, гл. Проковы
рять.

Прокблювати, люю, еш, сов. в. проколбти, лю, леш, гл. Прокалывать, проко
лоть. Голову проколеш йому остю. К. Іов. 93.
Проколюватися, лююся, ешся, сов. в.
ироколбтися, люся, лешся, іл. 1) Про
калы ваться, проколоться. 2) О зубахъ:
лрорѣзы ваться, прорѣзаться. Дитині... проколюються зуби. Е з. .V . 183.

косить.

№ 157. 2) Прокрадываться, прокрасться,
пройти тай комъ. Ярема з Жейбою прокра

лись аж у будинок, в самий льох. Шевч.
189.

Прокричйти, чу, чйш, гл. Прокричать.
Нехай він лютує, поки сам загине, поки
безголовая ворон прокричить. Шевч. 35.Прокрутйти. См. Прокручувати.
Прокрутйтися, чуся, тишся, гл. Про
вертаться. Як устанеш удосвіта, та до
пізна й прокрутишся і попоїсти гаразд
ніколіС. Екатериносл. г.
Прокручувати, чую еш, сов. в. про
крутйти, чу, тиш, гл. Просверлить. Взяла
його, сховала до скрині і прокрутила ма
леньку дірочку, щоб дух пускати. Чуб. II. 9.
Прокрйкати, каю, еш и крйчу, чеш,
гл* Прокаркать.
Прокублити, лю, лиш, гл. В ъ стогу
сдѣлать углублепіе, подобное норѣ. У при
пуск теля пускаємо, воно й прокублило
стіг. Константиногр. у.
Прокувйти, кую, еш, гл. Прокричать
(о кукушкѣ). Зацвіли вишні, прокувала,
сива зозуля. МВ. І. 140.
Прокукурікати, каю, еш, г І / Проку
карекать, прокричать (о пѣтухѣ).
Прокульгйти, гйю, еш, гл. Пройти
хромая.
Прокунйти, ийю, еш, іл. Продремать.
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Прокупитися— Пролітувати.

Провупйтися, плюся, пишся, гл. Про
лупиться, заплатить лишнее. Купи, та й
не прокупись. Ном. № 5861.
Провар, ру, м. Неоплаченный акцизомъ сивртъ, утаенный отъ акцизу перекуръ. Каменец, у.
Провурв&вити, влю, виш, гл. Растра
тить на публичныхъ женщинъ. А п'яничка
то не пріп'є, то все прокурвавить. Гол. I.
222 .
Прокурбр, ра, м. Прокуроръ. Пащо
було* Паньку прохаться в прокурори? Греб.
362.
Дрокусйти. См. Прокушувати.
Провішувати, шую, еш, сов. в. прокусйти, ш^, сиш, гл. Прокусывать, про
кусить.
Прол&зити, ж у, 8ИШ , сов. в. пролізти,
л ізу , 8ѳш, гл. Проползать, проползти; про
лізать, пролѣзть. Пролізла гадюка. Марко
проліз по під кущем глоду. Стор. МПр.
111. Не можна в двері,— я в кватирку,
або пролізу в иншу дірку. Гліб.
Пролам&ти. См. Проламувати.
Прол&мувати, мУю, еш, сов. в. про
ламати, м&ю, еш, гл. Проламывать, про
ломить. І проломавши (стелю), спустили
ліжко. Єв. Мр. 4. Проламав (у лісі) стежку.
Рудч. Ск. II. 106.
Пролйеувати, сую, еш, гл. Употребить
на лакомства. Як би пак був він перед
очима, а то за материними очича, то
хоч і перепаде йому карбованець або два,
то й проласув. Лебед. у.
Прблѳв, ва, лс.=Пралев. Ти лев собі,
<ь я пролев,-‘•-циган одвічае. Рудан. І. 72.
Пролбжати, жу, жиш, гл. 1) Проле
жать. Н іч настане,— я в слізоньках про
лежу. Чуб. V. 467. Ляже в садку та цілгсінький день і пролежить нерухомо. МВ.
II. 8. 2) Продавить, лежа. Моя тобі зброя
кілочка не вломить, я сам молод ліжка не
пролеоюу. Чуб. V. 63.
Пролетіти. См. Пролітати.
Пролив&ти, вйю, еш, сов. в. пролйти,
ллю, ллбш, гл. 1) Проливать, пролить,
разливать, разлить. (Преимущественно о
крови, слезахъ). Кров не вода, проливати
шкода. Ном. № 1283. Молодая молодице,
нащо сльози проливаєш? Чуб. V. 202.
2) Проливати сльоэйми. Проливать слезы.
КС. 1882. XII. 498, 502. Гірко плаче,
дрібними сльозами проливає. КС. 1882.
XII. 494.
Проливйтися, вйюся, ешся, сов. в.
пролйтися, ллі&ся, ллєшся, гл. Проли

ваться, пролиться. Се єсть кров моя, що
за многих проливається. Єв. Мр. XIV. 24.
Пливе човен, води повен, да коли б не про
лився. О. 1861. XI. 9. (Нп.).
Пролйґати, ґаю, еш, гл. Проглотить.
Музика що затирлитав, то і пролизав.
Ном. № 12465.
Прблиз, 8у, м. Незамерзающее місто
на р ік і. Аж зирк, — заєць у пролизі
чмиха.... бідний лапками перебіра, от-от
під лід піде. Св. Л. 95. Оце пролиз буде,
а по при нею їдуть через річку і не про
валюється крига. Каменец, у.
Проливйти. См. Пролизувати.
Пролйзина, ни, ок\=Проли8. Черк. у.
Її ноги ввігнули тонкий лід, шурхнули
в пролизину. Левиц. І. 470.
Пролйеувати, вую, еш, сов. в. про
лизати, лижу, жѳш, гл. Пролизывать, про
лизать. Лизнула раз, за другим разом уже
дірку пролизала. Рудч. Ск. II. 75.
Пролинути, нУ, нбш, гл. Пролетіть.
Ой хоч бачив,— проминуло, галочкою проли
нуло. Чуб. V. 190.
Пролйсвуватися, куюся, ешся, гл.
Лосниться, проблескивать. Волос у мене
вже сріблом пролискується. Г. Барв. 8.
Пролйти, ся. См. Проливати, ся.
Пролізти. См. Дролавити.
Пролін, (лія?) лі. Ливень. Вх. Зн. 458.
Прбліс, су, л і . — Праліс. ХС. VII. 457.
За лісом, за пролісом золота діжа сходить.
Чуб. І. 315.
Прбліска, ви, ж. Раст. Нераііса ігіІоЪа СЬаіх. ЗЮ ЗО. І. 124.
Пролісок, ску, м. Прогалина, поляна.
Н а полянах і пролісках росла висока трава
і ніколи не косилась. Стор. II. 118 2) мн.
Раст. 8сі11а сегпиа. Потебня. Къ ист. звук.
III. 96.
Проліт, ту, м. 1) Летъ, летаніе- По
тепліло, пішла бджола у проліт. Лебед. у.
2) Діаметръ, поперечникъ. Те колесо на
проліт має три аршини. Черк. у.
I. Дролітйти, тйю, еш, сов. в. проле
тіти, лечу, тйш, гл. Пролетать, пролетіть.
Широкеє поле, широка толока, тілько ор
лам пролітати. Чуб. V. 128. Дрібний сні
жок пролітає. Чуб. V. 1015.
II. Дролітйти, тйю, еш, гл. Облетіть.
Я ввесь світ пролітала, золотих горів не
видала. Чуб. V. 336.
Пролітувати, тую, яш, гл. П р о ж и т ь
літо, провести літо. Знов пійшла по л ю 
дях: де пролітую, де прозімую. Г. Бари.
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Пролічити—Промережати.
Пролічити, чу, чиш, гл. Просчитать.
Проллйти, ллйю, еш, гл. Пролить.
Проложйти, жу, жищ, гл. 1)=Лроял&сти. Ніколи не звернемо з дороги, що
т и нам проложив еси. К. (О. 1861. ЦІ. 6).
2 ) - пісню. Сложить, сочинить пѣсню. Про
ложив їм пісню про Царя Наливая. К.
ЦН. 307. Не з'добра то хтось проложив
пісню: „Мати наша, мати! не журись
т и намии... Г. Барв. 175. Сег не пісенька,
п щирая правдонька. Так ми у своїх бать
ків служили, да опе про їх і пісню проло
жено. ЗОЮР. І. 80.—гутірку. Сложить разсказь. „ Чи чував ти, братіку, щоб миш
одкусила коли голову чоловікові?— Засміявсь
козак: „Се, пане ясновельможний, тілько
таку гутірку проложено“. К. ЧР. 381.
Пролбм, му, м. Брешь, проломъ. Ло
мануться мов у пролом замковий, потуж
ніють руїною моею. К. Іов. 64.
Пролбмина, ни, ж. Проломъ, пролом
ленная дыра. А в воротях унизу дощечка
проломана.... От вовк повернувсь другим
боком, усунув хвоста в ту проломину....
Г. Барв. 244.
Проломити, млю, миш, іл. Проломить.
Кругом хату обступили, , самі двері проло
мили. Чуб. V. 968.
Проломйтися, млюся, мишся, *д. Про
ломиться.
Лрблуб, бу, м. — Ополонка. Скочив
в пролуб, але більше того не робив, бо дуже
го студінь проняла. МУЕ. III. 54.
ПролютувАти, тую, еш, гл. Пробыть
извѣстное время разозленнымъ, разсерженнымъ.
ЛролящАтн, щУ, щйш, гл. Извѣстное
время лящати (см.).
ПромаґлювАти, люю, еш, гл. Прока
тать извѣстное время на каткѣ (бѣлье).
ПромАзати, мАжу, жѳш, гл. Прома
зать извѣстное время.
Промайнути, ну, нбш, гл. Промельк
нуть. Щось наче промайнуло повз вікна.
ПромайструвАти, рУю, еш, гл. Прора
ботать (о плоти икѣ, столярѣ).
Промаляру вАти, рУю, еш, гл. Про
бы ть живописцемъ или маляромъ и зв е с т 
ное время.
ПромандрувАти, рУю, еш, гл. Пропу
тешествовать; пройти, путешествуя.
Проманіжити, жу, жиш, гл. Побить
кого. Я його добре проманіжив,— знатиме,
як мене займати.
ПромантАчити, чу, чиш, гл. Промо
тать, расточить. Не пропив я, не прогай
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нував, не промантачив, не проциндрив без
пуття. К. ЧР. 266.
ПромаитАчитися, Нуся, чишся, гл.
Промотаться. Промантачились юродяне на
свої що-тиждня новії моди. К. (О. 1861.
І. 311).
ПромарнотрАвити, влю, виш и промариотрАтити, чу, тиш, гл. Расточить,
растратить, промотать. Промарнотратили
добро, пропили, прогайнували. Полт.
ПромарУдитися, джуся,' дишся, іл.
Прокопаться, провозиться, промѣшкать.
Промаршалку вАти, кую, еш, ^Пробыть
извѣстное время иаршАлком.
ПромахАти, хАю, еш, гл. Расчистить
поверхность воды прежде чѣмъ набрать.
Ой у броду беру воду, да й не прома
хаю. Нп.
Промахнутися, нУся, ибшся, ел. Про
махнуться. (Объ ударѣ, но не о выстрѣлѣ).
Як ударить хто, то промовить: клясь!и,
а як промахнеться, то товариш почина
його руки гладити. Чуб III. 103.
ПромАдати, даю, еш, гл. Прощупать.
ПрбмАшка, ви, ж. Значительное разстоя ніе для прохожденія, большая про
ходка. До Василькова звідсіль добра про
машка. Рк. Левиц.
Промаячіти, чію, еш, гл. Промаяться?
Сяк так, то з журбою, то з тугою промаячіла Маруся до впасівки. Кв.
Промбжи, пред. = Проміж. Утікала
Бондарівна промежи домами. Чуб. У. 427.
Промбжка, ки, ж. Промежутокъ, про
межуточное разстояніе. Промежка між
кроквами дуже широка,— се недобре, як
крокви рідко стоять. Волч. у.
Промбжов, жву, м. Полевая дорожка
по межѣ между двумя полями, интервалъ.
Лохв. у.
Промбвати, промѳкбкати, тіромекѳвбкати, каю, еш, гл. Проблеять.
Промбл, лу, м. Плата за помодъ зерномъ. В нас беруть десяту мірку промелу.
Нѣжин. у.
Променистий, а, е = Промічистий.
Веселою променистого ранку. МВ. II. 147.
Променіти, ніе, м. безл. Сіять, испус
кая лучи. Всміхнулася, як споглянула—
так же бо променіло з очей хороших,—
відрада сама. МВ. III. 37.
Промѳрбжати, жу, жиш, гл. Дѣлать
извѣстное время мережки. Переносно: пи
сать (у Шевч. о стихахъ). Уже два годи
промережав і третій в добрий час почну..
Шевч. 444.

472

Промерзати—Промітати.

Промерзати, 8ЙЮ, 6Ш, сов. в. промерз
нути, ну, неш, іл. Промерзать, промерз
нуть. Наскрізь промерзло сало.
Промести. См. Промітати.
Прометнйй, Є, 6—Промітний. Пилип
не те, що Зінець: це валюка, ледащо, нікчем
ний чоловік, а той - то прометнйй: у
його й хлібця посіяно, і по хазяйству пеклуеться. Новомоск. у.
Прометушитися, шуся, шишся, ІЛ.
Просуетиться.
Промешкати, кйю, еш, гл. Находиться.
Хведор Безродный, бездольний пробував по
рубаний^ постреляний, на рани смертельнії
незмагае, а коло його джура Ярема про
мешкає• АД. І. 252.
Промивйтн, вйю, еш, сов. в. промити,
мию, еш, гл. Промывать, промыть. Тече
річка невеличка, промгівае піски. О. 1862.
І. 49. Возьми води керничног, промий чорні
очі Чуб. У. 996.
Промигнути, ну, нбш, гл. Промельк
нуть. І промигнула вона в його по душі,
як холодний вітер. МВ. (О. 1862, І. 77).
Промигтіти, гчу, гтйш, гл. Промельк
нуть. Швидко-швидко бігли коні,— тільки
в очах гусе теє промигтіло. МВ. (О. 1862.
III. 51). ^
Проникати, каю, еш, гл. Продернуть,
протянуть сквозь что. Шух. I. 233.
Промймрити,. рю, риш, гл. Пробормо
тать, проговорить невнятно.
Проминйти, нйю, еш, сов. в. проми
нути, ну, нбш, гл. 1) Проходить, пройти
мимо, миновать. Не по правді, мій милий,
зо мною жцвеги, що проминаєш мої ворі
тонька, до гтшог йдеш. Чуб. У. 180.
2) Пропускать, пропустить.— А чому ж
ти тут квіточки не нашила?— Не вгле
діла, та й проминула Я ось завернусь та
нашию. Черниг. г.
Промисел, слу, м. Промыслъ. Левиц.
Пов. 161.
Промйти См. Промивати.
Промйтий, а, е. Промытый. Нема про
митої водй кому. П остоянный придирки къ
кому. Г. Барв. 238. Почала братова мене
знов допікати. Вже тепер і стхупити мені
не дасть; уже нема мені й промитої води:
та те нё добре, та се не гаразд. МВ. І.
21, Промитої води не дає. И вздохнуть
не даетъ. Г. Барв. 493. Не було в тебе
■промйтої годйни —не было у тебя и часу
свободнаго. Кролев. у. Сказано: промитої
години дитя не дасть— усе плаче. Кролев. у.
Промито, та, с. Высокая пошлина.

Іїлатять важке промито замісь легшою
мита. К. Кр. 19. Іще ж то жиди-рандарі у тому не перестали: на славній
Україні всі козацькі торги заорендували,
да брали мито-промито. АД. І. 21.
Промишлйти, лйю, еш, гл. 1) Про
мышлять, заниматься. Чим же ви, діду,
промишляли, поки ще була жива ваша по
кійниця? Левиц. І. 100. 2 ) - про себе. За
ботиться о себѣ. Я став лучче промишля
ти про себе. Г. Барв 315.
Промівка, ки, ж. Рѣчь. Послухайте
мене і моєї промівки. Шух. І. 192. См.
Промова.
Проміж, пред. Между, промежъ. Йому
пробігла собака проміж ногами. Ном.
№ 3179. г
Проміжний, а, ѳ. Промежуточный.
Промін, ну, м. Мѣна. НВолын. у.
Проміна, ни, эк\=Промін. Проміна
одному служить. Ком. Пр. № 681.
Промінйстий, а, ѳ. Лучистый; луче
зарный
Промінне, ного, с. То, что берется за
размѣнъ.,
Проміння, ня, с. Соб. Лучи. Сонце,
сипнуло промінням по росяних травах. К.
ХП. 23. Зійшов місяць і вдарив ясним про
мінням по білих хатах. МВ. І. 39.
Промінь, ню, м. 1) Лучъ. Моливсь за
них, як сонце світ на землю рано розси
пало, моливсь, як проміні спускало воно під
спід землі. Мкр. Г. 68. Вечірній промінь
соняшний наче золотом червоним його
обсипає. МВ. І. 17. 2) Рукавъ рѣки. Вх.
Зн. 56.
Промінйстий, а, ѳ = Промінистий
Високо над усім грає вішне проміняєте со
нечко. МВ. (О. 1862. III. 77). Проміняєте
очі. Левиц. Пов. 252.
Промінйти, нйю, еш, гл. Промінять,
обмѣнять. Біди ні продати, ні проміняти.
і грім біди. не заб'є. Ном. Л*? 2173.
Промінйтися, нйюся, ешся, гл. По
міняться. Проміняймось: дайте мені таку
рибу золоту і срібну, а я вам птичку. Рудч.
Ск. І. 163.
Промір, мору, м. Моръ. У Київі, ка
жуть, великий промір: по 70 чоловіка на
день мре. Канев. у.
Проміркувйти, кую, еш, гл. Размыш
лять извѣстное время.
Прбміт, та, м. Разбитной, бѣдовый.
О, то проміт! НВолын. у.
Промітйти, тйю, еш, сов. в. промести,
ту, тбш, гл. Прометать, нромести* Пеме-

Промітний— Промоція.тена уличка, не метена,— треба уличку
промести. Мет. 2 П . Будеш ти у мене
хатку промітати. КС. 1882. XII. 498.
Стежку кому промітати. Кромѣ прямого зна
ченій, также: уготовлять кому путь (на
тотъ свѣтъ). Т и, моя дитино, (мати до
мертвої), промітай нам стежечку, прибірай же листячко твоїй матінці, твоєму
батенькові. Г. Барв. 125.
Промітний, 6, 6. Ловкій, изворотли
вый. ' разбитной, предпріимчивый. А про
мітний він: оце повернувсь, купив горшків,
поїхав у базарь, продав та купив обіддя,—
ото вже й заробив 15 карбованців; а про
те ріллю виорано вже.... О т брат, то то
хамула. Канев. у.
Проміття, тя, с. Зарево. Харьк.
Промітувати, тую, впг, гл. Развѣшивать (кожу). Шух. І. 253.
Промішк&ння, ня, с. Сожительство.
Мет. 354.
Проминати, н^, нёш, гл. Проглотить.
Угор. 2) Прослабить. Оце з зі ли коні по
сліду пгиенишного, та й проминуло їх:
бачте, як біжить з них, який рідкий
кал. Брацл. у. Мене так і проминуло од
сирівцю. Рк. Левиц. 3) Постичь, узнать,
проникнуть, понять, угадать. Ти хиба пром
инеш чоловіка, чи п'яниця він, чи ні, а милостину все таки дай. Черк. у.
Промнйвкати, каю, еш, гл. Промя
укать.
Промбва, ви, ж. Рѣчь. Царь Наливай
промову промовляє. К. ЦІЇ. 240. Богослов
казав промову над якимсь помершим паном.
Грин. 1. 230. Ум. Промовка.
Промбвѳн, вна, вне. Краткая форма
отъ промбвний. До всякої людини,маю слово,
промовен я і з цісарем великим, а з нею —
мовчазний. К. ЦН. 196.
Промбвѳць, вця, лг. Ораторъ. Левиц.
МБ. 28.
Промбвити, ся. См. Промовляти, ся.
Промовка, ки, ж. 1) Рѣчь, разговоръ,
погудка. Про вовка промовка, аж дідько
еовха і несе. Маркев. 58. 2) Произношеніе,
акцентъ. Яка у його чудна промовка. Левч.
129. См. Промбва, промівка.
Промовлйти. лйю, еш, сов. в. про- мбвити, влю, виш, гл Говорить, прого
ворить, сказать. Ой дівчинонька стиха
промовляє, мене молодого як по серденьку
крає. Лукаш. 128. Струна струні про
мовляє: нема краю тихому Дунаю. Чуб.
У. 343. Стиха словами промовляє. ЗОЮР.
І. 208. Дрібні сльози роню, слова не про
г
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мовлю. Мет. Ой вийди, вийди, як виходила,
промов словечко, як говорила. Чуб. У.
Промовлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
промовитися, влюся, вишся, іл. Прого
вариваться, проговориться. Старости не
промовляться. Шевч. 287.
Промовнйй, й, 6. Краснорѣчивый. К.
Дз. 174.
Промбвчати, чу, чиш, гл. Промолчать.
Бідні невольники хоч добре знали, собі про
мовчали. Дума.
Дромбга, ги, яе.=Проможність.Желех.
Промогорйчити, чу, чиш, гл. Пропить
деньги, ставя могоричі. Желех.
Промогтй, мож^, жѳш, гл. Мочь, быть
въ состояніи. Як би промогли, — аж не
знати що (зробили-б). Драг. 178.
Промбжність, пости, <ж\==Спроможність. ЕЗ. У. 108.
Промокйти, кйю, еш, сов. в. промбк(ну)ти, ну, нѳш, гл. Промокать* промок
нуть. Пан промок та й замерз. Рудч. Ск.
II. 75.
Промолодикувйти, Е^ю, еш, гл. Про
жить веженатымъ. ІІромолодикував свій вік,
не знайшов собі пари.
Промолбти, мелю, лѳш, гл. Промолоть
извѣстное время. Аж до світа промолов.
Промолотйти, лоч^, тиш, гл. Промо
лотить извѣстиое время. У вдови промоло
тили ми з тиждень.
Проморгйти, гйю, еш, гл. Прозѣвать.
А гцо, хлопче, проморгав дівчину? Харьк.
Промордувйти,
еш, гл. Прому
чить.
Промордуватися, дуюся, ешся, гл.
1) Промучиться. 2) Провозиться, выбиваясь
изъ силъ. От місяць промордувався з ва
шим хлопцем, та вже більш і не хочу,—
забірайте.його. Таке ледаче та неслухняне.
Харьк. 3) ПроОѣсноваться. Прийшов п'я
ний та промордувався всю ніч,— і на воло
сок я не заснула. Черниг. у.
Проморити, рю, риш, гл. Проморить.
Як проморю голодом до вечора, так приз
наєшся. Харьк.
Проморочити, ч^; чиш, гл. Забивать
голову, надоѣдать приставаніями извѣстное время. А ну бо годі! 1 так уже пів
дня проморочив мені голову всякими своїми
витіями.
Проморбчитися, чуся, чишся, гл. Про
возиться, испытать затрудненія, хлопоты,
заботы.
Промбція, ції, ою. ІІовшпеніе; пере-
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Промочити— Пропадати.

водъ въ высшій классъ. Промоція у вищий
клас. Св. Л. 290.
Промочйти, ч^, чиш, гл. Промочить.
Подай, каже у пане Остапе у хоч води уста
промочити. Рудч. Ск. I. 64. Г е й у як за
плачу у весь лист промочу. Чуб. V. 755.
В ту хаточку і дощик не промоче. Мил.
.218.
Дромрячйти, чйть, и . безл. Проморосить извѣстное время. Таки ж два дні
вже промрячилОу а тепер би й сонечку
пора визирнутПу а то й покоси погниють.
Промугйкати, каю, еш, гл. Пропѣть
подъ носъ, промурлыкать.
Промуркотйти, ч^, чѳш, гл. Промур
лыкать.
Промочити, чу, чиш, гл. Промучить.
Цілісіньке літо промучив я свою голову.
Ком. I. 5.
Промочитися, чуся, чишся, гл. Про
мучиться. Місяців зо три промучилась
бідна дитина, та таки й умерла. Харьк.
Дромуштрувбти, рОю, еш, гл. Про
учить извѣстное время военнымъ пріемамъ.
Промчбтя, мчО, мчйш, гл. Промчать.
Коні так швидко промчали, —і не роздиви
лася , хто їхав. Харьк.
Промч&тися, мч^ся, мчйшся, гл. Про
мчаться. Промчишься буря по над ним і
прах його розвіє. К. Псал. 234.
Пром’йти, мнО, мнбш, гл. Промять.
Пронести, ся. См. Проносити, ся.
Лронйдіти, дію, еш, гл. Проскучать;
просидѣть безъ дѣла. В ін годів зо два там
просидіву а мабуть би і більш прокидів, як
би його враг не спіткав. Котл. Ен. І. 26.
Прониз&ти. См. Пронизувати.
Пронйзувати, зую, еш, сов. в. про
низати, ж0, жѳш, іл. Пронизывать, про
низать; пронзить. Тим поглядом пронизав
він княгиню аж до самою серця. Стор.
МПр. 77.
Пронйкливий, а, ѳ. Проницательный.
Він виявлював розум проникливий. К. Хп. 22.
Пронйшпорити, рю, риш, гл.—Проню
хать. КС. 1883. II. 403.
Проннйти, йм0> мбш, іл.=Проняти.
Наче ножем пройняла Христю наскрізь.
Мир. Пов. II. 78.
Пронбва, зи, об. Проныра. К. ЧР. 426.
Тут всякії були пронози у перекупки, і шмаровози, жиди, міняйлиу шинкарі. Котл. Ен.
III. 44. Водивсь у старовину з ляхами,
т аг проноза вже добрий. К. ЧР. 26.
Пронбзуватий, а, ѳ. Пронырливый.
Пронос, су, м. Поносъ. Мил. М. 82, 80.

Пронбсити, шу, сиш, сов. в. пронѳстй, с^, сбш, гл. 1) Проносить, про
нести. Рудч. Ск. І. 69. 2) Слабить, про
слабить.
Проносйти, ш^, сиш, гл. Проносить
(одежду, обувь). Як зачуєш, ненькОу що я
тут прилеоюу, то дай моій подруженці
проносить одежу. Грин. III. 559.
Пронбситися, шуся, сишся, сов. в.
пронестися, несися, сбшся, іл. Проно
ситься, пронестись. Пронеслася надо мною
буря. К. Псал. 303.
Дронудйти, дж^, диш, гл. Заставить
проскучать — світом. Протомиться. Так вона
ще юдів кілько пронудила світом — виле
жала, викачалась на полу. Сим. 236.
Пронудйтися, дж^ся, дишся, гл. Про
скучать.
Пронурити, рю, риш, гл. Погрузиться
въ воду. Гн. І. 31.
Проиуритися, рюся, ришся, гл.=Пронурити. Вх. Зн. 49.
Прон^рок, рка, м. -= Понурок. Вх.
Пч. II. 9.
Проньм&ти, м&ю, еш, гл.=Проймати.
Черк. у.
Пронюхати. См. Пронюхувати.
Пронюхувати, хую, еш, сов. в. про
нюхати, хаю, еш, гл. Пронюхивать, про
нюхать, разнюхать, развѣдывать, развѣдать, провѣдать. Пронюхала мишва, що
вже нема котів у та швидче до мішків. Гліб.
Пронйвкати, каю, еш, пронявч&ти,
чу, чйш, іл. Промяукать.
Пронйньчити, чу, чиш, гл. Пронянь
чить.
Пронйти. См. Проймати.
Прообідати, даю, еш, іл. Пропустить,
потерять что обѣдая.
Проор&ти, рю, рбш, гл. Пропахать.
Виїхали на поле у хлоп'я взяло та й про
орало навхрест. Грин. І. 72.
Проотаманув&ти, н^ю, еш, гл. Про
быть атаманомъ.
Пробхкати, каю, еш, гл. Проохать.
Як охнуш звечора, та й гусю ніч проохкала, думала, що й до світу не доживе.
Харьк.
Пропад&ти, дбю, еш, сов. в. пропбстп,
паду, дбш,
1) Пропадать, пропасть,
исчезать, исчезнуть. Що з воза впало, то
пропало. Ном. Город Буша зовсім з людьми
пропав. Стор. МПр. 162. Згадай лихо
то й байдуже, минулось, пропало. Ш евч.
34. 2) Погибать, погибнуть; издыхать, из
дохнуть. Не спитаю, щоб не знали, за що

Пропажений— Пропихатися.
пропадаю. ІПевч. 175. Хто що кому винеп, най пропаде з світа. Чуб. Лай чого
їсти, а то пропаду з голоду. Рудч. Ск. 1.1.
Вовки як ухопили тут вовка, розірвали
і пропав бідний. Рудч. Ск. І. 6.
Нропйжѳний, а, ѳ. Пропавшій. Прапажені коні. НВолын. у.
Пропалйти, лйю, еш, гл. Очистить
ошелушенное зерно отъ шелухи (см. Па
лати 3). Пропалай мені мак.
Пропйлий, а, ѳ. Пропавшій.
Пропалити. См. Пропалювати.
Пропйлювати, люю, еш, сов. в. про
палйти, лю, лиш, гл. Прожигать, прожечь.
Пропанувйти, н^ю, еш, гл. 1) Про
царствовать. 2) Процарствовать.
ПропйньКатйся, каюся, ешся, гл. Про
няньчиться, проухаживать, провозиться.
Пропарубкувйти, к^ю, еш, іл. Про
быть парнемъ.
Пропасішникувйти, к^ю, еш, гл. Про
быть пасішником. Я в тою пана годів із
сім пропасішникував. Харьк.
Пропаснй, нбї, ж. Бездна, пропасть.
Которії праведнії душі,— становіться одесну! Которїі грішні, недостойні— западіте
в пропасну. Грин. III. 149.
Пропйсний, а, ѳ. Лихорадочный. МВ.
III. 91.
Пропйсниця, ці, ж. Лихорадка. Мил.
М. 57. Добридень, пропасниці! єсть вас
сімдесят сім, а я принесла вам снідання
всім. Чуб. І. 118.
Лропйсти. См. Пропадати.
Пропасть, ти, ж. 1) Гибель. Пху! на
його пропасть! 2) Проиасть, бездна. ЕЗ.
У. 39. Гн. II. 25.
Пропйхатн, хаю, ей, гл. Пропитать
запахомъ, надушить. Пропахаєте ладаном
і хати, й одежу. Левиц. І. 403.
Пропйхатися, хаюся, ешся, гл. Про
питаться запахомъ. Годі вам усе з панами
та з панами. Чи бач, як панами пропа
халися. Мир. Пов. II. 67.
Пропйщий, а, е. Погибшій, пропащій.
Вона за тобою буде пропаищ. Гляди у щоб
ти ї ї нігде не дів, бо тільки ти ї ї де не
будь дінеш, то тоді усі ми пропащі. Рудч.
Ск. І. 62. Пропащі світй. Пропало все. З
тієї ляхівка вийшла, та така, що з го
лими руками не приступай; а сей моска
лем став. Пропащі. світи! Св. Л. 247.
Пропекти, ся. См. Пропікати, ся.
Пропйрти, пр^, прйш, гл. Протащить,
пронести. Гін з двоє оцей мішок як про
пер, так тепер і спини не розігну. Харьк.
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Пропбртися, пр^ся, прбшся, гл. Пролѣзть, протиснуться, пройти. Яка тісно
та, а він таки проперся,— он бач, спереду
стоїть. Харьк.
Пропбстйти, щу, стиш, гл. Нронѣжить
извѣстное время.
Пропивйти, вйю, еш, сов. в: пропити,
п ’ю, 6ш, гл. Пропивать, пропить. Всі свої
гроші пропив. Рудч. Ск. II. 21. Пропивати
бйтька. О свадебныхъ гостяхъ: пить въ
шинкѣ вмѣстѣ со свекромъ во вторвикъ
послѣ свадьбы. Мил. 125.
Пропйй-води, лі в, м. Встрѣчепо у
Шевченка, въ значеній: пропивающій воловъ, какъ эпитетъ чумака. Коли не в най
мах де застряли, або не живете в шинку
з пропий-волами чумаками. Шевч. 248.
Прописйти. См. Прописувати.
Пропйсувати, сую, еш, сов. в. про
писйти, шу, шѳш, гл. 1) Писать, напи
сать; написать въ письмѣ. Драг. 114. Од
своїх рук листи писав.... а в листах про
писував. АД. II. 23. Чому ж ти мені за
раз сього не прописала? МВ. (О. 1862. III.
36). См. Приписувати 2. 2) Проводить, про
вести черту.
Пропитйти. ся. См. Пропитувати, ся.
Пропйти. См. Пропивати.
Пропиток, тку, м. Иропитаніе. Про
питку немає. НВолын. у.
Пропйтувати, тую, еш, сов. в. про
питйти, тйю, еш, гл. 1) Пропитывать, про
питать, прокормить. Ложки, тарілочки на
базарь понесе, свою душу пропитає, ще й
додому принесе. Чуб. У. 487. 2) Спраши
вать, спросить, разе просить. Принеси, Бо
же, кого я люблю дуже! Ой хоч не його,
дак товариша його: пропитаю про здо
ров'ячко його. Г. Барв. 527. (Нп.). Наняла
я свого Степанка і стала пропитувати,
щоб і дівчат понаймати. Г. Барв. 287.
Дівчата й парубки так і пропитують на
селі, де яка вдова живе да хорошу хату
простірну має, щоб ї ї просити у досвіт
чані матері. Г. Барв. 56. Пропитує.... чого
лист той вернувся. Г. Барв. 508.
Пропйтуватися, туюся, ешся, сов. в.
пропитйтися, тйюся, ешся, іл. Пропи
тываться, пропитаться, прокормиться. Жили
і робили, і пропиталися. Кв.
Пропихйти, хйю, еш, сов. в. пропхйти, пхйю, еш, гл. Пропихивать, пропихнуть.
Пропихйтися, хйюся, ешся, сов. в.
пропхйтися, пхйюся, ешся, гл. Протиски
ваться, протиснуться, протолкаться. Ста
ла між народом пропихатись. Кв.
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Пропихач—Пропхнути.

Пропйхач, ча, м. Назваеіе одного изъ Де проповідувалась євангелія ся? Єв. Мр.
ііграющихъ въ дѣтской игрѣ того-же име ХІУ. 9.
ни. Чуб. III. 97.
Прбповідь, ді, ж. Проповѣдь. К. Гр.
Пропищ&ти, ш$, щйш, гл. Пропищать. Кв. 34.
Пропбець, йця, м. Пьяница. Грин.
Пропій, пою, м. 1) Пропой; пьянство.
III.
285.
Заробітку а ніякого!— А на пропій є? Мир.
Пропозив&ти,
в&ю, еш, гл. Просудить,
Пов. I. 129. Де попаде яку копійку,— все
на пропій. Кіев. у. 2) Пьяница. Ой я ста истратить деньги на процессъ. Десятина
ла приступати, стала його устижати: та може варта сто карбованців, а я й
пропозиваю сто Рк. Левиц.
„ Ой пропою, пропою, пропала я за тобою*
Прополіскувати, кую, еш, сов. в.
Чуб. V. 582.
*
Пропійка, ки, ж. == Пропій 1. Рк. прополос к&ти, щ^, щѳш, гл. Прополаски
вать; прополоскать.
Левиц.
Прополбти. См. Прополювати.
Пропійний, а, ѳ. Предназначенный
Пропблювати,
люю, еш, сов. в. про
для пропоя. Желех.
полбти, лю, лѳш, гл. Пропалывать, про
Пропійця, ці, ж. Та, которая про- полоть. 1опчи} милий, доріженьку, а я свою
пиваетъ.
Пропійця, пропійця! пропила прополю. Чуб. У. 275.
мати дочку на солодкім медочку. МУЕ.
Дрополюв&ти, люю, еш, гл. Проохо
III. 76.
титься.
Процік&ти, к&ю, еш, сов. в. пропѳКтй.
Пропонѳділкуватк, кую, еш, гл. Пропѳч^,ч6ш,гл. Прожигать, прожечь, пропе постить въ попедѣльникъ. Пропонеділкукать, пропечь.
вала я вже сім понеділків. Харьк.
Пропікйтися, к&юся, ешся, сов. в.
Пропонувати, н^ю, еш, гл. Предла
пропѳктйся, печься, чбшся, гл. Прожи гать. Що то за грунт, гир він нам про
гаться, прожечься, пропекаться, пропечься. понує? Шевч. (О. 1862. УІ. II). Як отру
Пропір, ру, м. Пропорція, мѣра, доза, єно Ватуру, так перейм на його пре
порція. Харьк. г.
стол пропонували пани князя Василя. К.
Пропійка, ки, м. Пропойца.
ЦН. 225.
Пропл&вати, ваю, еш, гл. Проплавать.
Пропбратися, раюся, ешся, гл. Прора
Пропл&кати, чу, чѳш, г.г.']) Пропла ботать, занимаясь по хозяйству, стряпая.
кать. 2) Выплакать. Висохну од жалю
Пропорожнюв&ти, нюю, еш, гл. Про
і проплачу очі, тебе не забуду а ні вдень, тестовать.
ні вночі. Чуб. У. 264.
Пропороти, рю, рѳш, гл. Пропороть.
Проплиг&ти, г&ю, еш, гл. Проскакать,
Пропбстйти, щу, стиш, гл. Пропоститю
проп рыгать.
Пропразникув&ти, к^ю, еш, гл.=ПроПроплинути, ну, неш, гл. Проплыть.
святкувати.
Проплистй, в^, вбш, гл. I) Проплыть.
Пропрасув&ти, с^ю, еш, гл. Прогла
2) Быстро пройти. Не счуешся, як воно дить. Усісінъкий день пропрасувала.
біжить, як ластівка пропливе. Кв.
Пропр&ти, пѳр^, рбш, гл. Простирать.
Проплюв&ти, плюю, йш, гл. Расплевать; Пропрала на річці аж до вечора.
заплевать. Солодкого проглинуть, гіркого
Пропрйсти, пряд^, дбш, гл. Пропрясть
проплюють. Ном. Л* 4602. Твою бороду извѣстное время.
проплюють, прохаркають, моє личенько ці
Лроп^дити, джу, диш, гл. Прогнать.
лують, обнімають. Грин. III. 359.
Вппер дощ пропудить. Чуб. I. 239.
Проповзтй, з^, збш, гл. Проползти.
Дропуск&ти, к&ю, еш, сов. в. пропу
Проповід&ти, дйю, еш, гл. Предсказы стити, щ^, стиш, гл. Вода і скло добре
вать. Пішов і повісився, як му биво пропо- пропускають крізь себе світ. Ком. II. 42
віджено прсз ангева. Гн. І. 123.
2) Давать, дать дорогу. Ой вороги, вороги,
Проповідник, ка, м. Проповѣдникъ. пропустіте дороги. Чуб. У. 453. 3)—Дірку*
К. Кр. 27. г
Дѣлать, сдѣлать, оставить дыру, отверстіе.
Проповідувати, дую, еш, гл. їїропо- Викопав у клуні велику яму і зверху про
вѣдывать. Я проповідувати буду про його пустіте таку дірку, аби бриль помістивсь
твори несказані. К. Псал. 168.
у яму. Рудч. Ск. І. 62.
Проповідуватися, дуюся, ешся, гл.
Пропх&ти, ся. См. Пропихати, ся.
Пропхнути, н^, нбш, гл.^=ПропхатяБыть проповѣдываемымъ, проповѣдываться.

Пропхнутися— Проростити.
Пропхнутися, ну ся, нбшся, *л.=^Пропхатися. Котл. Од. 489.
Прорйлити, лю, лиш, гл. Пропахать
ралом.
Прорвйти, ся. См Проривати, ся.
Проревти, реву, вбш, гл. Проревѣть.
Прорѳготйти, чу, чеш, гл. Просмѣяться. Увесь вечір прореютали— так весело
було.
Проревтй. См. Прорівати
Прорепетувати, тую, еш, гл. Прокри
чать, проорать.
Прорбчистий, а, ѳ. Краснорѣчивый.
Моя ж проречиста сусіда тягне та й
тягне своє буденне оповідання. Г. Барв.
425. Я не проречистий на красне слово.
К. ХП. 51.
Прорбчистість, тости, ж. Краснорѣчіе.
Желех.
Прорбчисто. нар. Краснорѣчиво. Проречисто казала далі й далг. Г. Барв. 429.
Проржати, ржу, ржбш, іл. Проржать.
Прорив, ву, гл. Прорывъ (напр, на
рыва). Мнж. 190.
I. Проривйти, вйю, еш, сов. в. про
рвйти, рву, рвбш, гл. і) Прорывать, про
рвать. Нащо ж ти, доню, стелю прори
вала? Чуб. У. 341. Водиця гребельку про
рвала. О. 1861. IV 62. Болячка набрякла,
та й прорвала і потік бруд. 2) Вырывать,
вырвать часть растеній, чтобы остальнымъ
было больше простора, или чтобы очистить
среди растеній проходъ. Пгаениию поле,
кукіль прориває. Грин. III. о97. Чернику,
васильчику, посію тебе в городчику, буду
тебе шанувати, тречі на день поливати,
а що - суботи проривати. Чуб. III. 467.
Та коли тебе в гості дожидать?... Що к
Різдву снігами позаміта, а к Великодню
водою позалива, а к святій неділониі тра
вою позароста. Я й сніжок прогорну, я й
водицю проллю, я й травицю прорву. Мил.
192.
II. Проривйти, вйю, еш, сов. в прорйти, рйю, еш, гл. Прорывать, прорыть.
„Одчини, луплене теля!и— Не ’дчиню.—
„Ну, носом прорию“. Рудч. Ск. I. 40.
I. Проривйтися, вйюся, ешся, сов. в.
прорвйтися, рвуся, вбшея, гл. Проры
ваться, прорваться. Німим отверзу ться
уста, прорветься слово, як вода. Шевч. 629.
II. Проривйтися, вйюся, ешся, сов. в.
прорйтися, рйюся, ешся, гл. Прорывать
ся, прорыться.
Проридйти, дйю, еш, гл. Прорыдать.
Прорйти, ся. См. Проривати, ся.
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Прбрідкуватий, а, ѳ. Рѣдковатый. Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Прбріз, 8у, м. 1) Прорѣзъ. Желех.
2) Дыра,во льду. Шух. I. 81.
Прорівати. См. Прорізувати.
Првріэникувйти, кую, еш, ІА. Про
быть мясникомъ.
Прорізувати, вую, еш, сов. в. прорі
зати, жу, жѳш, гл. Прорѣзывать, прорѣзать. Прорізав дно у тім брилі. Рудч.
Ск. I. 62.
Прорік, рбка, м. Пророкъ. Нещасний
рік, як умре прорік. Ном. № 9370. Що рік,
то й прорік. Что годъ, то дитя раждаетея.
Прорікйти, кйю, еш, сов. в. прорек
ти, речу, чбш, гл. Изрекать, говорить,
сказать. Порано гце, панове громадо, прорікати слово остатнє про Тараса. К. (О.
1861. VI. 28). Не прорік ні слова. Г. Барв.
28. Вдово небого, прорік я слово, чи багато
дітей маєм? Чѵб. V. 820.
Проріст, росту, лі. Всходы.
Прбрісь, сі, ж. = Проріст. Црорісь
пішла.
Прорішка, ки, ж. Родъ шапки. Шапки
були прорішки, а тепер усе кучми. Борз. у.
Проробйти. См. Проробляти.
Пророблйти, лйю, еш, сов. в. проро
бйти, блю, биш, гл. Нести, понести убытокъ при работѣ. Іде на степи, думка—
заробе, аж і своє проробля. Лебед. у.
Прорбк, ка, м.
Прорік. Госпо()ь....
промовляв устами святих од віку пророків
своїх, вв. Л. І. 70. Зустрічає його пророк
Ілія. Грин. II. 146.
Прорбка, ки, л.=П рорік=П ророк.
Як був собі чоловік пророка. Мнж. 125.
Пророкувйння, ня, с. Пророчество,
пророчествованіе. К. XII. 12, 13. К. МХ34. Аж поки сповнилось велике Боже слово,
прославило його святе пророкування. К.
Псал. 240.
Пророкувйти, кую, еш, гл. Пророчест
вовать. Мкр. Н. 8. Добре пророкував Ісаія
про вас. Св. Мр. VII. 6. Ідіть, казав
Бог, пророкуйте, навчайте. Лебед. у.
Проростйти, тйю, еш, сов. в. проростй,
ту, тбш, гл. Прорастать, прорасти, начи
нать расти. Травка проростає вже. НВо
лын. у. Прорастать, прорасти сквозь что.
Що мої реберечка травка проростає• Чуб.
V. 662.
Проростйти, рощу, стйш, гл. Прора
стить, дать взойти. Насипала насіння роз
сади й цибулі в черепки', присипала зем
лею й полила гпа проростила, а потім по-
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Прорость—Просиджувати.

сіяла, вже як насіння поключилось. Рк.
Левиц.
Прбрость, тя, ле.=Проріст. Прорости
нічого нема, бо дощів нема. Зміев. у. У лісі
вже прорость проростає. Черк. у.
Прорбцтво, ва, с. Пророчество. Про
роцтво я до тебе промовляю. К ЦН. 294.
Прорбчий, а, ѳ. Пророческій. Виявив
забуту нашу правду своїм пророчим словом.
О. 1862. 111. 27. Ти проспівав на всю Укра
їну свої думи пророчі. О. 1861. III. 6, 7.
Прорбчиця, ці, ж. Пророчица. Була
Анна пророчиця. Єв. Л. II. 36.
Прорубйти. См. Прорубувати.
Прорубка, ки, ак?.~Ополонка. Біля
прорубай стоять білі голубки. (Загад.). ХС.
III. 63.
ПрорУбня, ні, ж1.=П рорубка—Опо
лонка. Коло прорубні сидять білі голубні.
Ном. стр. 297. № 235.
Прорубувати, бую, еш, сов. в. про
рубати, бйю, еш, гл. Прорубывать, прору
бить. Прорубує тернову огорожу. К. Іов. 11.
Прорубай вікно, щоб видно .було. Чуб.
Просаджувати, джую, еш, сов. в. про
са дйти, джу, диш, гл. 1) Продѣвать, продѣть, просунуть. 2)’ Прокалывать, проко
лоть.
Просаджуватися,* джуюся, ешся, сов.
в. просадйтися, джуся, дишся, гл. 1) Продѣваться, продѣться, просунуться. 2) Ппо
калываться, проколоться, наколоться.
Просапйти. См. Просапувати.
Просбпувати, пую, еш, сов. в. просап&тй, пйю, еш, гл. Пропалывать, пропо
лоть сапою.
Просатарка, ки, ж. Женщина, при
глашающая гостей на крестины, свадьбу,
похороны и пр. Вх. Лем. 458.
Просатарь, ря, м. Мужчина, приглашающій гостей на крестины, свадьбу, по
хороны и пр. Вх. Лем. 458. См Прохатарь.
Просвистіти, щу, стйш, гл. 1) Просвистѣть. 2) Растратить. Просвистіла всі
наші гроші на свої убори. Левиц. І. 529.
Просвіта, ти, ж. Проевѣіценіе, образованіе. Просвіти за плечима не носити.
Ком. Пр. № 1003. І сей лист не мусить
пропасти із історії української просвіти.
Морд. П. 27. На тому й скінчилася на-,
ука й просвіта СуХобрусівен. Левиц. Пов. 21;
Просвітйти, ся. См. Просвічати, ся.
Просвітлий, а, ѳ. Свѣтлый, радостный,
веселый, отрадный. Не маю просвітлої го
дини. ІІВолын. у. Був я в чужій стороні,—

нема роду при мені, а ні роду, ні родини,
ні просвітлої години. Грин. ПІ. 408.
Просвітлість, лости, ж. Просвѣтленіе.
Ідіть до мене більма зганяти.... очам просвітлости дати. Грин. II. 40.
Просвітний, а, ѳ. Просвѣтительный.
Желех. г
Прбсвіток, тку, м. 1) Просвѣтъ; проблескъ; бликъ. 2) Отрада, душевный по
кой; свобода. Просвітку за ним нем! Нѣтъ
житья, покоя за нимъ. Прбсвітку не дає.
Докучаетъ, преслѣдуетъ неотступно. Ном.
№ 12699. По .вечерницях вег. ходили, про
світку не було дівкам. Котл. Ен. I. 24.
Просвіч&ти, чйю, еш, сов. в. просві
тйти, чу, тиш, гл. 1) Освѣщать, освѣтить.
Вада б вона осіяти, ввесь світ просвічати.
Чуб. III. 365. Ясний місяцю, чим ся по
хвалиш?— Як я зійду рано звечора, то
просвітю гори і долини. Чуб. III. 453
2) Просвѣщать, просвѣтить. Почуй мій
голос, глянь на мене, незрячі очі просвіти.
К. Псал. 26. Также: просвѣщать, просвѣтить умственно. Світло просвічує кожною
чоловіка. Єв. І. І. 9. Покажи, що слово
Боже тебе просвічгує. Г. Барв. 345.
Просвіч&тися, чйюся, ешся, сов. в.
просвітйтися, чуся, тишся, 1.1. 1) Освѣщаться, освѣтиться. 2) Просвѣщаться, просвѣтиться. Приступіть до його, • просві
тіться,' люде.
К. Псал. 77.
^
Просвічений, а, ѳ. Просвѣщенный;
образованный. Україна вставала перед ним
з своїм гордим, поетичним і добрим наро
дом, багатич і просвіченим. Левиц. Пов.
175.
Просвіщйти, щйю, еш, м .=П росвічати. Левиц. Нов. 164.
Просвіщйтися, щйюся, ешся, гл. 1 )=
Просвічатися. 2) Свѣтить. Ти, місяцю,
просвіщайся. Мет. 76
Просвяткувйти, кую, еш, гл. Провести
святки.
Просбдіти, джу„диш, іл.=Просидіти.
Просербд, ду, м. „Песчаная коса у бе
рега и среди Двѣпра“. Вас. 206.
Прбсѳрен, ну и прбсѳрѳнь, ня, м. Раст,
а) Подснѣжникъ, Саіапіішз піѵаііз Ь. Анн.
150. б) Сгосиз гііісиіаіиз. Ь. ЗЮЗО. Г 120.
Прбсивий,. а, ѳ. Сѣдоватый, съ просѣдью. Ум. Прбсивенький. Ой налетіло дві,
три зазуленьки, всі мри просивснъкі. Гол.
I. 192.
Просйджувати, джую, еш, сов. в. просйдіти, джу, диш, гл. Просиживать, просидѣть.

П роси на— Прославляти.
Пр’осйна, ни, ж. Зерна проса.
Просинйтися, нйюся, ешся, сов. в.
проснутися, нуся, нбшся, гл. Просы
паться, проснуться. Борз. Сосниц. уу. Рудч.
Ск. I. 84. Так уже не просиналася до
світу. Г. Барв. 78.
Прбсип, пу, м. 1) Пробужденіе. 2) Без
прбсипу п’є, нема йому прбсипу. Пьянъ, ни
когда не приходитъ въ чувство. День и нгч
без просипу п'є. Рудч. Ск. II. 21. ІГє і п'є,
нема йому просипу. Ном. № 11703.
Просити, шу, сиш, гл. 1) Просить.
А я завше Бога прошу з вечора до ранку,
да щоб ти мав щастя й долю, мій ми
лий коханку. Мет. Прошу я її милою прозьбою. МВ. І. 19. 2) Приглашать. Хазяйка
тим часом вечеряти просить. МВ. (О. 1862.
III. 74). 3) Смерти на сббе просити. На
кликать на себя смерть. Сам на себе смерти
просив. НВолын. у.
Просйтися, шуся, сишся, гл. Про
ситься. Просилися злидні на три дні, та
чорт їх і довіку викишкає• Ном. № 1538.
Ой царь невірний красно ся просит. АД.
І. 25.
Просихйти, хйю, еш, сов. в. просбх(ну)ти, ну, нѳш, гл. Просыхать, просох
нуть. А тим часом просохли очі у вдови.
Шевч. Свитина твоя просохне. Г. Барв.
190.
Просичйти, чу, чйш, гл. Прошипіть
(о зміѣ). Ужака просичав.
Просйщѳ, ща, с. Поле, бывшее подъ
просомъ. Вас. 196. На просищі дак і доб
реньке жито.
Лросияти, йю, еш, гл. Просіять. Ти,
моя зоре, просияеш надо мною. Шевч. 240.
Просівйти, вйю, еш, сов. в. просіяти,
сію, еш, гл. Просівать, просіять. Просі
вати, якг пшеницю. 8в. Л. XXII. 31.
Просіка, ки, ж. Просіка. Він зробив
(у лісі) просіку. Драг. 205.
Просікйти, кйю, еш, сов. в. просікти,
січу, чйш, гл. Просікать, просічь.
Просіл, сблу, м. Соленая рыба, родъ
холоднаго кушанья изъ соленой рыбы. Ко
нотоп. у. В скоромний день із маслом бу
ханці, книші, вареники і всякі лагоминки,
у п'ятницю просіл. Греб. 383.
Просілнѳ, ного, с. Родъ кушанья. Го
това страва вся стояла.... просілне з ушка
ми, з грінками і юшка. Котл. Ен. У. 14.
Просіяти. См. Просівати.
Проскавучйти, чу, чйш, гл. Провиз
жать (о собакі).
Проскакйти, чу, чѳт, гл. 1) Пропры-
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гать. 2) Проскакать. Проскакав* конем
швидко.^ Харьк.
Проскйкувати, кую, еш, сов. в. Цроскбчити, чу, чиш, іл. Проскакивать, про
скочить. На селі стихло; хиба де стукне
віконце або проскочить під ворітьми хист
кий парубок. МВ. І. 106. Як скочив— і про
скочив тоті дві гори. Драг. 284.
Проскйглити, лю, лиш, і л . О собакі:
провизжать; о птиці: жалобно прокричать;
о человікі: прокричать жалобно, жалобно
заплакать,# проохать.
Проскік, кбку, м. Галопъ. Кінь біжить
у проскік Лошадь скачетъ галопомъ. Вх.
Зн. 67.
Проскочити. См. Проскакувати.
Проскрипіти, плю, пйш, гл. Проскри
піть.
Проскубти, бу, ббш, гл. Прощипать,
выщипать немного (перья, волосы, шерсть).
Прбскура, ри, ж. Просфора. Як при
попу жила, да все проскури їла, тепер за
тобою—сухар із водою. Чуб. У. 666. Ум.
Проскурка.
Прбскурѳнь, рня, м. Раст. Маіѵа гоІипбіГоІіа.
Проскурйна, ни, ж. Раст.: а) Еѵопітіі8 еигораеиз Ь. ЗЮЗО. I; б) Еѵопітиз
ѵеггисозиз 8сор. ЗЮЗО. I. 123.
Прзскурйця, ці, зс.=Проскура. Яра
пшениця—на проскурицю. Чуб. III. 390.
Проскурка, ки, ж. 1) Ум. отъ проскура. 2) мн. Раст. Маіѵа гоШшііїоІіа Ь.
ЗЮЗО. I. 128.
Проскурниця, ці, ж. Просвирня. Гості
позаймали всі людські хати, стали в дяка,
паламаря, проскурниці. Левиц. 1. 183.
Прбскурня, ні, ж. Місто, гді пекуть
просфоры, просфорная.
Проскурнйк, ка, м. Раст. АНЬаеа
оіїісіпаїіз Ь. ЗЮЗО. І. 111.
Проскурчйстий, а, е. Объ узорі вы
шивки: въ формі просфоры. КоІЬ. 48, 49.
Прослабувйти, бую, еш, гл. Цроболіть.
Прослйва, ви, ж. Большая слава. Про
того Сірка слава, слава і прослава. Екатериносл. у. Слов. Д. Эварн.
Прослйвѳн, вна, не. Прославленный.
Славен-прославен молодець Івашко, йон про
славився на три городи. Грин. III. 40.
Прослйвити, ся. См. Прославляти, ся.
Прославлйти, лйю, еш, сов. в. прослйвяти, влю, виш, гл. Прославлять, про
славить. Чуб. III. 351. Тоді і я прославлю
твою си>іу, що ти собі запомогти умієш.
К. Іов. 91.
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Прославлятися—Просолюватися.

Прославлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
прославитися, влюся, вишся, іл. 1) Про
славляться, прославиться. Прославився на
Вкраїні ще козак і Гонта. Ном. № 672.
2) Только сов. в. Прослыть. Він просла
вився у селі за великою злодія.
ПрослАти. См. Простилати.
ПрослебізувАти, зую, еш, гл. 1) Про
честь по складамъ. О. 1862. І: 68. 2) Про
говорить или прочитать вяло.
Прослйзуватя, эую, еш, гл. Проте
кать, слезиться. Прослизуе вода крізь вікно.
Константиногр у.
Прослідйти, джу, диш, гл. 1) Прослѣдить, пойти слѣдомъ. За нею ходив
ґречний молодець, слідив - прослідив аж до
світлоньки. Чуб. III. 315. 2) Сдѣлать, оста
вить слѣдъ. Коло хати слідочок,— ой хто
його прослідив? То хлопчина молоденький
до дівчини приходив, черевички приносив.
Мил. 110.^
Прослідок, дку, м. Слѣдъ НВольш. у.
Прослідок по дорозі видко. Харьк. у. Та
люта пожежа іще не зовсім загладилась:
куди ні кинь оком, усюди виден був по їй
прослідок. К. ЧР. 65.
Прослужити, жУ жиш, гл. Прослу
жить. А ну, каже, чи вірно прослужив (у
наймах) год? Грин. І. 196.
Прбслух, ху, м. Слухъ, вЬсть, извѣстіе. Ні слуху, ні прослуху. Ном. Л» 1936.
ПрослухАти, хаю, еш, сов. в. прослу
хати, хаю, еш, іл. Слушать, прислуши
ваться, послушать. Іще с гухає - прослухає,
чи не судить його де козак альбо мужик.
АД. II. 110.
ПросмАжити, жу', жиш, гл. Прожарить.
Просмажитися, жуся, жишся, гл. Про
жариться.
Просмалити, лю, лиш, гл. ІІрожечь
(матерію, шерсть, волосы). Я у грубі за
палив■, собі штани просмалив. Чуб III. 426.
Просмердіти, джу, дйш, <іл. Прово
нять.
Просмѳрдітися, джуся, ДЙШСЯ, гл.
Провоняться. Ся просмердів світ. МУЕ.
III. 56.
Просмбрднути, ну, неш, гл. Прово
няться. Просмердіа й ціла картопля, ле
жачи з гнилою. НВолын. у.
Просмикувати, кую, еш, сов. в. про
смикнути, нУ, нйш, гл. Продергивать,
продернуть сквозь что. Кождому гостеві
просмикує в застіжку (стрічку). МУЕ. III.
153.
Прбсміх, ну, м. Улыбка. Павлогр. у.

ПросміхАтися, хАюся, ешся, сов. в.
просміхнутися, нуся, нйшея, гл. Улы
баться, улыбнуться, усмѣхаться, усмѣхнуться. От бачиш. вже й пригадав, гцо
то за граблі, просміхгуючись сказав батько.
Грин. II. 207. Піч наша регоче, коровгаю
хоче, а припічок просміхається, коровгаю
дожидається. Грин. III. 472.
Просмійти, мію, йш, гл. 1) Осмѣягь.
Як би за годинку перед ти ч Мася поба
чила, що хто робтпь такі штукі, сама
просміяла б, а тепер ось як! Св. Л. .14.
2) Утратить что изъ за смѣха. А яка ж
є доля тієї дгвкгі, що ся сміяла?— Вона
свою долю просміяла. Гн. II. 167.
ПросмоктАти, чу, чеш, «.♦. Прососать.
Вода раз греблю просмоктала,— ну що ж!
узять й загатить. Гліб.
Просмолйти, лю, лиш, гл. Просмо
лить.
Проснідати, даю. еш, гл. Утратить
изъ за завтрака, завтракая. Ти свою долю
у неділю проснідала, а в п'ятницю проспі
вала. Ном. Л* 8878.
Проснутися. См. Просинатися.
П рбсо, са, с. Просо. Ой на юрі просо,
під горою жито. Мет. 103.Він знай на
печі в просі. Рудч. Ск. II. 78. 2) Проса.
Поля, засѣянныя просомъ. 3) Прбсо дике
Раст. Атагапіїшз Іаіиіаіиз Ь. Вх. Пч. І. 8.
4) Просо турецьке. Раст.: а )= П р осо дике.
Вх. Пч. І. 8; б) 8ог£Ьит ѵиі^аге. Херс.
5) Прбсо, просо сіяти. Родъ игры (въ двухъ
варіаитахъ). Ив. 66, 75. О. 1861. XI. Св.
36. Маркев. 74 Чуб. III. 65 Ум. Прісцё.
Іще то не біда, як у просі лобода, а от
тоді біда, як ні прісця, ні лободи. Ном
.V 14310.
ПросокотАти, чу, чеш, просокотіти,
чУ, тйш, гл. О курицѣ: прокричать, проклохтать, прокудахтать.
Просолити, ся. См. Просолювати, ся.
Просоліти, лію, еш, гл. Просолиться,
вросолѣть. Солонії млаки слізьми просоліли.
К. Досв. 11. Просоліла риба. Константи
ногр. у.
ПросолодАти, дАю, еш, гл. ІІросолодѣть.
Прбсолодкуватий, а, ѳ. Сладковатый.
Я люблю хліб просолодкуватий. Волч. у.
Просолодкувате тісто. Волч. у.
Просблювати, люю, еш, сов. в. просолйти, лю, лиш, гл. Просаливать, про
солить.
Просблюватися, лююся, ешся, сов. в.
просолйтися, люся, лншся, гл. Просалиг

ТГросоння—Простиратв.
ваться, просолиться. Стало сало просолю
ються. Павлогр. у.
Просбння, ня, с. Просонки. Еней з про
ст ил як схопився. Котл. Ен. II. 38. 3 про
ст ил яко моха давай кричати кукуріку. Кв.
Просйх(ну)ти. См. Просихати.
Лроспйти, сшиЬ, спйш, гл. 1) Про
спать. Чигирине, Чигирине, мій друже єди
ний! проспав еси степи, ліси і всю Україну.
Шевч. 2) Переспать. Ничипір проспав свій
хміль. Кв.
Просп&тися, плюся, пйшся, гл. 1) Про
спаться. 2) Выспаться; проснуться. Поки
багата проспалась, убога-небога напрялась.
Чуб. У. 916. Барабаги, гетьман молодий,
од сна проспався. АД. II. 12.
Проспівйти, вйю, еш, гл. 1) Пропѣть.
Раз проспівав: не чує котик. Рудч. Ск.
її. 4. 2) За пѣніемъ утратить. Ти свою
долю у неділю проснідала, а в п'ятницю
проспівала. Ном. № 8878.
ПростЙЕ, ЕЙ, Лї. Простой человѣкъ,
лростолюдинъ. Учений недоучений гірше
як простак. Ном. Л; 6089. Був собі ма
зур,—та к собі простак. Грин. І. 228.
Прост&рцювйти, цюю, еш, гл. Пробыть
нящимъ. Отак вік свій і простарцював,
а робити не хотів. Харьк.
Простаршинувйти, и^ю, еш, гл. Про
быть старшиною. Простаршину вав два
курси,— буде з мене, нехай гце хто инший
одбуває.
Простйти, тйю, еш, *л.=Простувати.
Просмали ми в Україну вольними ногами.
Шевч. 259.
Простйцтво, ва, с. 1) Простонародный
быть. Нинъки у нас, у простацтві стома
карбованцями не обійдешся за рік. Каме
нец. у. 2) Соб. Простые люди. К. Дз. 35.
Співались вони або читались у рукописі
геть широко по Вкраїні між панами,
а деякі чував я й між простацтвом. К.
ХП. 19.
Простйцький, а, ѳ. Простой, просто
народный. Не погордуй уступити до, ну,шог простацької господи. К. ЧР 227.
Простачбнко, Еа, м. Сынъ простолю
дина. 1 простаченко, і панич. К. ПС. 136.
ПростачйсьЕо, Еа, л*.=ПростаЕ. Не
кидай мі трояка: я не люблю дворака;
кинь мені іиостачиска, бо я любгю простачиска. О. 1862. IV. 18.
Простежити, жу, жиш, гл. Ирослѣдить.
Простѳлйти, ся. См. Простеляти, ся.
Простѳлйти, лйю, еш, сов. в. про-
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стѳлйти, лю, лѳш, м.=Простилати. ппо*»
слати.
Простѳлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
простѳлйтяся, люся, лешея, м.=П ростилатися, прослатися.
Прбстѳнь, ні, ж. Нитка на вереген^,
Шух. I. 148. Вх. Зн. 55.
Простйрти, ся. См. Простирати, ся.
Простбць, цй, м. Прямое направленіѳ.
Верне і соб, і цабе, а простеиъ г мине.
Полт.
Простйбі, сокр. изъ Прости-Біг. Прости
Богъ. Шух. I. 77. Простибг, гцо такого
бажаю. Полт. 1 'спасибіг вам, паниченьку,
і простибіг вам за вашу ласку. Левиц.
Пов. 224.
Простигйти, гйю, вш, сов. в. проотйгти, гну, нѳш, гл. Простывать, про
стыть. Кличе мати вечеряти: галушки про
стигли. Нп.
Простий, а, ѳ. 1) Простой. Простий
люд. К. ЧР. 359. Хто таки, простий чо
ловік, дається в знаки. Ном. Л? 4114.
2) Прямой. Визволь, Господи, невольника
з неволі на простії дороги. АД. 1. 91.
Я знаю сам, гцо просте, гцо кривеє. К. Іов.
15. 3) Прямой, искрепній. Десь Бог мене
покарав,— лиху долю мені дав; лиху долю,
просту душу. Чуб. V. 229.
Простилйти, лйю, еш, сов. в., прослйти, стелю, леш, гл. Простилать, про
стлать, разостлать. Я простелю жупанину,
ти простелеш хвартушину. Чуб. V. 191
Простилйтися, лйюся, ешся, сов. в.
прослйтися, стелюся, лѳшся, гл. 1) Про
стилаться, простлаться. 2) Простираться,
простереться Таке болото, шо ні пролізти,
ні пройти, перед ним простилається.
Грип. І. 2.
Простинй, ні, об. Простой, негордый
человѣкъ. Як із діда багач, або *із пана
пан, так і простиня, а як із мужика пан,
так і гординя. Ном. -V 1267.
Простирйло, ла, с. Простыня. Каме
нец. у. То дайте ж нам, дайте, щосьте
нам обіцяли: три подугиок імхових і теє
простирало, що шовком вишивано. Лѵкаш.
163. Узяв, закрив сі простиралом вочі, аби
ся не дипив. Гн. І. ЗІ.
Простирйти, рйю, еш, сов. в. простбрти, тр^, рбш, гл. 1) Разстилать, разо
стлать, простилать, простлать. В ін зараз
простер їм на лаву простирало біле. Гн.
І. 88. 2) Протягивать, протянуть. Вуиі
свої простираєте. ЕЗ. У. 110. 3) Распу
скать, распустить, распростереть. Почав
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Простирядно—Прострілювати.

зараз жучок крильці простирати: г Полечу>
піднесуся“
Простирйдно, на, с.^Простирало. В и 
соке жидівське ліжко з перинами й подуш
ками, закрите білим простирядном з зуб
цями навкруги, Левид. Пов. 178.
Простйтн, ся. См. Прощати, ся.
Простіненько, нар. = Простісінько.
А я простіненько за ним побіг. НВолын. у.
С
Простір, тбру, м. 1) Просторъ. П е 
няет ратаєві ниву і простором благослов
ляєш. К. Псал. 144. Душа потребує прос
тору, огсада волі. Св. Л. 294. Свободное,
незанятое мѣсто. Приймаю солому з току,
бо син привезе снопи,— щоб був простір.
Рк. Левиц. 2) и мн. Пространство.
Простірний, а, о. Просторный.
Простірність, ности, ж. Свобода, нестѣсняемость, отсутствіе субординацій, рас
пущенность. Як то можна, щоб син мав
таку просторність. НВолын. у.
Простірно, нар. Просторно. К. Псал.
235. Нам було простірно й затишно. Г.
Барв. 829.
Простісінький, а, ѳ. Совершенно про
стой; совершенно прямой, прямехонькій.
Простісінько, нар. Совершенно просто;
совершенно прямо, прямехонько. Прості
сінько подивився в вічі. Левиц. Пов. 69.
Прбстість, тости, ж. Простота. Желех.
Простіський, а, ѳ — Простісінький.
Желех.
Прбстник, ка, м. Стебель, преиму
щественно прямой и вертикально стоящій.
Вх. Зн. 57.
Прбсто, нар. 1) Просто, безъ затѣй.
Рудч. Ск. I. 150. Сказати просто: вмер,
та й юді. Гліб. Він так мальовав собі
просто, абияк. Кв. 2) Прямо. Пливи... під
темний луг просто. Чуб. У. 342. Простяілись дві дороги: одна просто, а друга пішла
у праву руку. Стор. Іде... пані, та просто
до їх у двір. Рудч. Ск. II. 64. 3) Противъ,
гапротивъ, насупротивъ. Пата його стоїть
просто церкви. Борз. у.
Простовйсний, а, ѳ. Вертикальный.
Желех.
Простоволосий, а, е. Съ непокрытой
головой, съ распущенными волосами. Голе,
босе й простоволосе — треба, йти! Ном.
№ 655. Венеря без спідниці, боса, в хала
т ику, простоволоса. Котл. Ен. У. 16.
Простогн&ти, н^, неш, гл. Простонать.
Простблюд, ду, м. Простонародіе.
Уман. III. 210.
Простблюдѳць, дця, м. Простол юдинъ.
ѵ ѵ

Пани б'ються, а в простолюдців чуби бо
лять. Ном. № 1304
Простолюдія, дії, ж. соб.=Простолюд. КС. 1882. ІУ. 165.
Простблюдний. а, є. Просто шцюдный.
К. ХП. 116. Вибивається з вузького кола
простонародною побуту. Г. Барв. 378.
Простбрий, а, є. Просторный. Просто
рий двір. Стор. II. 96. Вивів Бог мене *
тісноти на просторе оболонс. К. Псал. 38.
Просторікати, каю, еш и просторі
кувати, кую, еш, гл. Разглагольствовать.
Борз. у. Годі просторікувать. Ном. № 14188.
Просторікуватий, а, е. Многорѣчивый.
К. ХП. 116. В її просторікуватому опо
віданні. Г. Барв. 425.
Прбсторо, нар. 1) Просторно. Ти ка
зав— щісно буде, аж воно зовсім просторо.
Харьк. 2) Подробно, обширно, обстоятель
но (излагать). О. 1862. І. 75.
ПростСрбнищѳ, ща, с .= Просторонь.
Більше просторонище пускай.
Прбсторонь, ні, ж. Пространство. Він
і тебе з тісноти і темниці на просто
ронь без краю колись верне. К. Іов. 80.
Простота, ти, ж. 1) Простота. Щось
і блявкнув з простоти. К- ЧР. 28. Світ
простоти і покою —стародавній заповіт
Щог. Сл. 99. 2) Простой народъ. О. 1862
І. 57. Ні, зникнете ви, горді духи, почез
нете, як і простота. К. Псал. 192. Твої
слова простоту темну на добрий розум
наставляють. К. Псал. 283. 3) Неучъ:
наивный человѣкъ. Левиц. І. 215..
Прбсточка,* ки, ж. Ласкательно: простолюдинка, простая^ женщина. Я ж не
царюівна, не королюівна, я ж так просточка, батькова дочка. Грцн. III. 22.
Простояти, тою, їш, гл. 1) Простоять.
Довгенько таки простояли наші сіроми коло
перевозу. Стор. МПр. 125. Я ж з твоїм
сином не одну нічку простояла. Лис. III.
№ 10. 2) Причинить вредъ или норчу
стояніемъ. М ій тобі коничок стайні ж
простоїть, моя тобі зброя кілочка не вло
мить. Чуб. У. 63.
Прострелити. См. Прострілювати.
Прострибн^ти, н^, нбш, гл. Проско
чить
Простригати, гйю, еш, сов. в. прострйгти, ж^. жбш, гл. Простригать, про
стричь.
Прострілювати, люю, еш, сов. в. про
стрелити, лю, лиш, гл. Црострѣливать.
прострѣлить. Хитнувся, мов простріленгш.
Мир. Пов. II. 60.

Прострі вь— Просурмнтя.
Прострінь, ня,

м. = Простѳнь. Вх.

З н . 55.

Простромйтп. См. Простромлювати.
Простромлювати, люю, еш, сов. в.
простромйти, млю, мнш, гл. Ногу... так
і простромив шаблюкою. Драг. 207. От-от
бугай настигне, от-от простроме рогом
наскрізь Максимову спину. Мир. ХРВ. 129.
2) Просовывать, -просунуть. Простромив
голову в двері. Радом, у.
Прос-тругйти. См. Простругувати.
Простругувати, гую, еш, сов. в. простругйти, гйю, еш, ІЛ. 1) Проходить,
пройти строгая, прострогать. 2) Прочи
щать, прочистить дорогу. Простружу до

ріженьку к святому Великодню,— водищю
заллє. Мил. 193.
Простувйти, т^ю, еш, гл. Идти прямо,
направляться. Х т о простує, той дома не
ночує. Ном. № 11406. Простували вони до
Лубепь невеличкими купами. Стор. МПр.
60. Пливе військо, простуючи униз до по
рогів. Морд. К. 5. Скрізь по потоках па
совиська покладені корита, якими простує
вода з
ненших потоків. Шух. І. 185.
Простугоніти, ню, нйш, гл. Прогремѣть, простучать Крамарський віз (ш ля
хом) простугонить. МВ. І. 22.
Простудйти, джу, диш, гл. 1) О хла
дить, охолодить. 2) Простудить.

Простудйтися,

дишся, гл.
1) Охладиться. 2) Простудиться. Просту
дилася ти, молодице, промовив він. Левиц.
Пов

джуся,

221.

Простукати, каю, еш, іл Простучать
Простукотіти, чу, чеш. іл. Просіучать, прогромыхать.
Проступйти, пйю, еш, сов. в проступйти, плю, пиш, гл. 1) Проходить, пройти
впередъ. Так тісно, що й проступити не
можно. 2) Преимущ. сов. в. Просиниться.
}[ проступила Богу і людям добрим. Черк,
у. Мабуть я грішник, або мій батько, або
мати чим проступили, та на мені кара
божа почувається. Г. Барв. 207.
Проступйтися, плюся, пишся, гл.
Провиниться, совершить проступокъ. Чи
ми Богу проступгілися, що на нас таке
лихо. Харьк. у. Ми, прості люде, коли і
проступимось иноді, то нам Бог і виба
чить. Котл. МЧ. 427. Прости, паноче! пре
ступилась: я далебі дурна була. Котл. Ен.
Прбступок, пку, ле. 1) Прегрѣш еніе,
вина. Перед Господом Богом грішимо всі
лякими проступками,— всілякими гріхами.
ЕЗ. V. 102. Підвести кого на проступок.
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Котл. МЧс 427. 2) Проходь. Він мені

далі, то все більше проступку не дає, а я
втікаю, ховаюсь од йою. Г. Барв. 394.
Простьобйти, бйю, еш, гл. Простегать.
Простягання, ня, с. Протягиваніе.
Левиц. (Правда, 1868, 431).
Простягйти, гйю, еш, сов. в. простягтй, гну, неш, гл. Протягивать, протянуть,
простереть. В ін простяг руку та й побла
гословив мене. МВ. І. 17.
Простягйтися, гйюся, ешся, сов. в.
простягтйся, гнУся, ношся, гл. 1) Протя
гиваться, протяиуться. Простяглась та й
лежить. Ном. Л? 7394. Простяглася по діб
рові по над Дніпром козацька ватага. Ш евч.
170. 2) Только сов. в. Направиться. В а
силь.... простягся на музики під верби. Левиц. І. 15.
Прсстяж. Употр. въ выраж. в простяк:.
Цугомь. В коляску запрягли дванадцятеро
коней по парі в простяж. Стор II. 36.
П ростй ж н й й , а, ѳ. Длинпый и отлогій Іора не так крута, та дуже простяжна. Лебед. у. Простяжна гора. НВсЛЫН. у.
Л р о етй к а, к и , об. Простой, пе гордый
человѣкъ. Наш пан — простяка. Волч. у.
П ростяком , нар. Н апрямикъ, ближай
шею дорогою. Він їхав до пас простяком,
а пе тим шляхом. Новомоск. у.
П р о стлх а, х п , прсстйы ка, к и , ж.
Сорть плахти. Чсрапг. у.
П росубйтн, БиїС^ еш, сов. в. п р о су 
нути, ну, неш, іл. і) просовывать, про
сунуть. Мнж. 26. Прийшов у ліс у такий

густий, що й пучки, здається, просунути
не можна. Рудч. Ск. І. і 3 і. 2) Отодви
гать, отодвинуть, отсунуть. Просуну я ква
тирочку, аж матуся в гості гіде. Чуб. У. 621.
їїросувйтися, вйюся, ешся. сов. в.
просунутися, нуся, нешся, гл. Просовы
ваться, просунуться, пролѣзать, пролѣзть,
протискиваться, протиснуться. Аж там

такий ліс, такий густий, що
ні просунуться. Рудч. Ск. У
і просунутися ніде. Мир. Пов.
Просумувйти, мую, еш,

ні пройти,
хатах уже
II. 58.
гл. П р о п у 

стить, пропечалиться извѣстное время.
Прбсурѳнь, рня, м. Раст.: а) Сгосиз
геїісиїаіиз Ь. ЗЮ ЗО. І. 120. См. Просерень; б)— гадючий. ВиІЬосойіит ги ІЬ еп ісит
В іт ^ е . ЗЮ ЗО. І. 115.

Просуринка,

ки,

ж. -=• Просурень

а, Сгосиз геіісиїаіиз Ь. ЗЮ ЗО. І. 120.
ПросУрмйти, млю, МИШ, ІЛ. Протру

бить
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Оросуха— Проти.

Прос^ха, хи, ж. Бъ ъыраж. на про-!
суЫ. Когда просохнетъ (дорога). На про-*
сусі приїду, перед великоднем. Харьк. г.
Просуш, ші,.а«?.=Сухоліс. Вх. Зн. 57.
Прооушйти, ся. См. Просушувати, ся.
'Просушувати, шую, еш, сов. в. проеушйти, шу, шиш, гл. Просушивать, про
сушить.
Просушуватися, шуюся, ешся, сов. в.
просушитися, шуся, шишся, гл. Просу
шиваться, просушиться. Ой хтпь замочуся,
в роду просушуся. Чуб. У. 460.
Просяний, а, ѳ. Просяной. Просяна
солома. Волч. у. Мир. ХРВ. 126.
Просянйдя, ці, ж. Просяная солома.
Сим. 153. НВолын. у. Овсяниця, просяниця— все то товару корис. Ном. № 10186.
ПросйнЕа, е й , э/с.=Просяниця.
Просйти и просйяти, сйю, еш, гл.
Просіять. Ой зіронька зійшла, стала, аж
бо на ввесь світ просяла. Гаццук, Абетка,
28. (Нп).
Просйщий, а, ѳ. Ііросящій, живущій
подаяніемъ. Уродн, Боже, на трудящого....
на просящою, на крадящою і на всякую
долю. Грин. І. 16.
Протавйти, таю, йш, сов. в. прота
нути, ну, нош, іл. Протаивать, протаять.
То там, то тут протає. НВолын. у.
Дротйвка, е й , ж. Проталинка. Уже
є протаєш на полі. НВолын. у.
Протанцювати, цюю, еш, гл. Протанцовать, проплясать. А ж до межигорською
Спаса протанцював сивий. Шевч. 370.
Протарабйнити, ню, ниш, іл. 1) Про
тащить. 2) Пробарабанить.
Протарахкотіти, чу, тйш, гл. Просту
чать, прогромыхать (быстро). Хтось возом
протарахкотгв проз хату.
Протаскйти, кйю, еш, гл. Протащить.
Протаскйтися, кйюся, ешся, іл. Про
браться, дотащиться. Як тілько в ьріпость
протискався, тузити зараз і принявся.
іїгОТЛ. Ен.
Протверезйтя, жу, зйш, гл. Протрез
вить, отрезвить. Нужда протверезила його,
прояснила його душу. Левин. І. 541.
Протвѳрѳзйтися, жуся, 8ЙШ СЯ, гл.
Протрезвиться, отрезвиться. А далі трошки
проходиеся, прочумався, протверезився. Котл.
Ен. II. 12.
Протб, нар. Между тѣмъ, однако. МВ.
І. 25. Не віре, ну, а проте хоче дізна
тися, чи справді воно так. Грин. II. 117.
Ох, я ж її вже просила, я ж їй і юдила,

троте злая мачуха сорочки не ш иш . Гріш* *
Дії. 412.
Протѳктй. Си. Протікати.
Протѳлбнькати, каю, еш, м. їїрозве“.вѣть, прозвонить; о часахъ: протикать.
Протбп, пу, м. Тропа? Ходім сами,
протспом своїм. Зміев. у.
Протбпом, нар. Опрометью. Харьк. у.
Мирг. у.
Прбтѳреб, бу, м. Прочистка, прорубка
лѣса. НВолын. у.
Протѳрѳбйти. См. Протеріблювати.
ПрбтеребоЕ, бка, л*.=Лротерѳб. НВо
лын. у.
Протеріблювати, люю, еш, сов. в.протерѳбйти, блю, бйш, гл. 1) Расчищать,
расчистить лѣсъ. Протереблював ліс. НВо
лын’. у. 2) Выкорчевывать, выкорчевать
мелкія деревья. Нротеребив сіножать. НВо
лын. у. 3) Прочищать, прочистить. Тра
протеріблювати чубук. НВолын. у.
Протѳрлйкати, каю, еш, гл. Пропили
кать, проиграть нлохо (на струнахъ). Що
затерлйкав, те і протерлйкав. Что заработалъ игрой, то и истратилъ (о музыкантѣ).
Вх. Зн. 69.
Протбрти. См. Протирати;
Протѳсйти, шу, шѳш, гл. 1) Протесать.
2) Потерять? утратить? Згубив Сава, про
тесав Сава свою віру навіки. Нп.
Прбтй, прбтйв, пред. 1) иротивъ. Чп
леюме тягти проти води, чи за водою?
Грин. I. 39. Проти рожна не працювати.
Ном. Хто против Бога, то й Біг против
ньому. Ном. № 92. 2) Передъ. Нема того,
хто встоїть проти його. К. Іов. 19. Отож
не встоять нечестивим проти благих лю
дей на суді. К. Псал. 2. 3) На встрѣчу.
Кою визираю? проти кого вибігаю? Г. Барв.
252. Іде літо проти зіми і несе квіточку
таку гарну. Чуб. І. 13. Виходила вона
проти череди і загляділа Василя. 4) На,
для, къ. Проти всіх людей земля не вроде.
Черк. у. Проти дня брехня, проти ночі
правда. Посл. 5) Лицомъ къ чему, напро
ти вь. Стояла вона проти місяця молодика.
МВ. І. Проти місяця видко. Мет. 141.
6) По сравнепію, сравнительно съ кѣмъ,
чѣмъ. Проти нас трьох нема в світі дуж
чою. Грин. І. 189. Проти його нема чоло
віка. 7) Подъ (какой-либо день), предъ
(днемъ, событіемъ). Проти п'ятниці мені
приснилась скриня, повна добра-. Мил. 9
Проти смерти двох синів мені снилось,
шо два голуби прилетіло е оселю. Мил. 8.
Що се за сон? проти чюю? Г. Барв. 272.

Противитися— Протопити.

Проти ночі. Къ ночи, на ночь. Куди ви
проти ночіР... Та переночували б. Св. Л. 123.
Не роскажу против ночі, а то ще при
сниться. Шевч. 146. 8) Смотря по, сообраз
но съ. Шух.'І. 104. 9) Прбти сббе під
вести, підняти. Поднять что-либо, держа
его пёредъ собой. Мнж. 9.
Протйвитнся, влюся, вишся,г.і. ^П ро
тивиться, сопротивляться. Дурневі і Бог не
противиться. Ном. № 6208. 2) Возражать.
Лав мене, я й не противлюся, бо винен.
НВолын. у. Хоч на мене люде брешуть,—
я ся не противлю. Чуб. У. 395.
Протйвний, а, ѳ. 1) Противулежащій,
находящейся напротивъ. З противної ву
лиці доносився парубочий юмін. Мир. Пов.
1. 148. Противна хата. Хата по другую
сторону сѣней. Сидіе собі на лавці у но
вій світлиці, що одюродив од противної
хати. Кв. Через сіни противна хата. Кв.
2) О волнѣ: противная. На Чорному морі
недобре вчинае: противну филю зо дна
моря знімає. АД. І. 192. См. Супротивний.
В) Непокорный, противяіційся. Привів бран
ців із дарами і противних твоїй волі пра
цювати в твоїм храмі. К. Псал. 152.
‘4 ) Непріятный. Противна, як старцеві
гривня. Ном. № 5016. 5) Противорѣчащій.
Я ж їй слова противною не промовив.
^ Г . Барв. 207.
Противник, ка, м. Противникъ, пспріятель. Щоб було так важко і жалко
рабам біса, суддям, противникам, нена
висникам і усім ворогам моїм. Чуб. 1. 96.
Протйвність, ности, ж■ Противопо
ложность. Частіше робить людей близь
кими приятелями противність їх удачі.
Левиц. І. 133.
Протикати, кйю, еш, сов. в. прот
кнути, ну, нбш, гл. Протыкать, проткнуть.
За царя Тимка, як була земля тонка:
пальцем проткни та й води напийся. Ном.
6856.
Протинйтися, нйюся, ешся, гл. Про
бродить, прослоняться. Може ще днів зо
т ри й протиняється тут. Кролевец. у.
Протирйти, рйю, еш, сов. в. протбртн,
трУ, трбш, гл. 1) Протирать, протереть,
вытирать, вытереть. А росою очі' проми
вати, а рушником очі протирати: Грин.
III. 473. Протри мені смажні уста. Чуб.
І. 253. 2) Проторизать, проторить. Перед
домом був широкий двір, такий широкий,
що вози ледві встигли протерти кругом
йою вузьку дорогу. Левиц. Пов. 145. Тепер
скорий шлях просторий до рая протерли.
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КС. 1882. IV. 169. 3) Протерта гблка.
Игла безъ ушка. Нема, як моя сусіда: увесь
куток обділяє; ось і мене поратувала: дала
протерту юлку ще й без жильця. По
дольск. г.
Протйснути, ну, неш, гл. Протиснуть.
Тіснота така, що й києм не протиснеш.
Ном. № 7681.
Протйс(ну)тися, нуся, нешся, іл. Про
тиснуться. Мнж. 190. Трудно було про
тиснутись, так було багато народа. Ле
виц. Пов. 24.
Протичка, ки, ж. Родъ металл ическаго
прутика для чистки трубки. Гол. Од. 66.
Щух. І. 300, 276. Витягти люльку, довго
він довбався в ній протичкою. Мир. ХРВ.
224.
Протікйти, кйю, еш, сов. в. протектй,
течу, чбш, гл. І) Протекать, протечь,
течь. Ой у полю криниченька, вода проті
кає. Чуб. У. 377. По долинах ріки проті
кають. Чуб. У. 937. 2) О посудѣ, крышѣ:
давать, дать течь. Паша водянка десь у дні
протікає. Харьк. г. Треба перекривати
клуню, бо вже і в невеликий дощ протікає.
Харьк.
Прбтір, ра, м. Игла безъ ушка. Ном.
№ 250 .
Протіс, теса, м. Половина дерева, разрѣзаппаго надвоє по длинѣ. Шух. І. 88.
Протічок, чка, лї. Ручей, ручеекъ.
Біжать з гір долинами прудкі потічки
снігової води. Мир. ХРВ. 354. (У балці)
пробігав невеличкий протічок. Мир. П ое.
11. 45.
Проткнути. См. Протикати.
Прото, нар. Поэтому. Вх. Лем. 458.
Протовктй, вчу, чбш, гл. Протолочь.
Прбтовп, пу, м. Проходъ (сквозь тол
пу). Лагодивсь.... шукати собі протовпу до
ка ф ед р и . К. ХП. 27.
Протовпитися. См. Протовплюватися.
Протовплюватися, лююся, ешся и
протовплйтися, лйюся, ешся, ссв. в.
протбвпитися, плюся, пишся, гл. Про
тискиваться, протиснуться въ толпѣ. Петро
протовплявсь усе дальш. К. ЧР. 260. За
народом так насилу протовпились до ха
ти. Кв.
Прбтовпом, нар. Проталкиваясь.
Протбка, ки, ж. 1) Проливъ. 2) Руиавъ рѣки.
Протомити, млю, миш, и . Утомить.
Протопити, плю, пиш, гл. Протопить.
Нема дров а ні поліна, нічим хати про
топити. Чуб. У. 1074.
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Протозка—Протьохкати.

Прбтопсн, дох, ж. мн. Слѣды ногъ
ча размокшей землѣ. Константиногр. у.
Протопопа, пи, ле. Протоієрей. Як по
жив той піп у нас років зо два, то йога
зробили протопопою. ЗОЮР. I. 266.
Протопбпівна, ни, ою. Дочь протоієрея.
Зараз на чернігівську прототпівну закинув,
та й сам злякавсь од нерівні. Кв.
Протопбшпа, ші, ж. Жена протоієрея.
Левиц. I. 347.
Протоптйтн, пчУ, пчеш, гл. Протоп
тать. Протоптати дорогу. Протоптати
чоботи. Протоптгти стёжку до кого. Часто
бывать у кого. Я його знаю, він протопче
стежку через полковничий садок. Шевч. 296.
Прбторг, га, ле.=Протір. Москаль і
проторі проковтне, та не вдавиться. КомПр. № 715. Хто хоче собаку з світа згу
бити, той дасть їй проторга ззісти.
Борз. у.
Проторгув&ти, гУю, еш, іл. 1) Про
торговать Проторгував аж три годи. Харьк.
у. 2) Потерять, торгуясь. Кажуть, що
Сомко хоче теж із москалем по гадяцьких
пунктах торгуватись. Коли б свого не про
торгував. К. ЧР- 319.
Проторохтіти, хчу, тйш, гл. Прогро
мыхать. Хутко проторохтіли вулицями.
МВ. (О. 1862. III. 71).
Проторувати, рУю, ещ, гл. Протереть,
угладить дорогу.
Проточина, ни, ж. 1) Мѣсто въ пло
ти нѣ, гдѣ вода просачивается. Уміємо про
точини гатити і сховане на Божий світ
являти. К. Іов. 59. Дыра, сквозь которую
протекаетъ вода (въ крышѣ, запрудѣ). Рк.
Левиц. 2) Дыра, проѣденпая мышами,
червями.
Проточйти, чУ, чнш, гл. 1) Прогрызть;
прорыть (пору). Так уже добре накрила
діжку з борошном од миьией; а вони дірку
проточили і таки долізли до бЬрошна.
Харьк. г. 2) Очистить на'грохотЬ (зерно
вой хлѣбъ). 3)—голову. Надоѣсть постоян
ными настояніями, приставаніями и пр.
Вже він проточив мені голову: єднайте
та й єднайте Оленку. Г. Барв. 397.
Проточний, а, ѳ. Текущій. Вода про
точна. МВ. (Д. 1862. І. 81).
Протрйтити, чу, тиш, гл. Протратить,
истратить. Молодий син протратив має
ток. Єв. Л. XV. 13. Останню копійку про- „
тратив. Св. Л. 167.
_
*
Протремтіти, мчу, тйш, гл. Продро
жать. Усю ніч протремтіла: собаки чогось

так уїдалщ а я сама в хат і, так і
страшно.
Протримати, мбго, еш, гл. Продержать.
Протрйнькати, ваю, еш, гл. Растра
тить, промотать. Батько може гувссь вік
не доїдав, не досипляв та копієчку до ко
пієчки складав, а син швиденько усе протринь
кав. Харьк. г.
Протрубйти, блю, бйш, гл. Протрубить.
Протрусйти, шу, сиш, гл. Протрясти.
Протрусйтися, ш^ся, сишся, гл. Про
трястись.
Протрухлйвіти, вію, еш, гл. Прогнить,
стать трухлымъ.
Протрухнути, ну. неш, гл.-=Протрухлявітя.
Протрястй, су, сеш, гл. ^ —Протру
сити. 2) Издержать. Н а цей позов він ба
гато грошей протряс. В Чернігові аж п'ять
кіп протряс. Кв.
Протрястйся, суся, сбшея, «л.—Про
труситися.
Протряхати, х&ю, еш, сов. в. протрйхнути, ну, нѳш, м. Просыхать, просохнуть
(о землѣ, краскахъ, бѣльѣ). (На образах)
протряхали свіжі фарби. Левиц. Пов. 21.
Рядно вже протряхло, — візьми, скачай.
Черниг. у.
Протопати,
паю, еш, гл. Протоптать.
*
Протупотіти, почу, тйш, гл. Пробѣжать, топая.
Протурбувйтися, буюся, ешся, ІЛ.
Пробезпокоиться.
Протурготіти, чу, тйш, іл. Прогремѣть, простучать.
Протурйти. См. Протуряти.
Протуркати, каю, еш, гл.=Протѵрвотати.
Протуркотати, чу, чѳш, гл. Провор
ковать.
г
Протуркотіти, чу, тйш, гл.=Протурвотати.
Протурч&ти, чу. чйш, гл. 1^ П р о 
туркотати. 2)—голову, уха. Намозолить
уши, твердя постоянно одно и то-же. Ти
вже мені сими молодощами й голову про
турчав. Г. Барв. 497.
Протурйти, рйю, еш, сов. в. проту^)йти, рю, рйш, гл. Прогонять, прогнать Латинян к чорту протуривши, з Енеєм
в купу ізійшлись. Котл. Ен. VI. 34. Про
турили татарську орду за Псрекіп. Стор.
МПр. 28.
Протьбхвати, каю, еш, гл. О соловьѣ:
прощелкать.

Протюкати—Прохарчуватися.
Лротюкати, каю, еш, и . Крикнуть
на кого тю. Протюпайте на його, що він
чорт-зна-що робить. Константи ногр. у.
Протюпати, паю, єпг, гл. Пройти мел
кими шажками; проѣхать медленно.
Прбтяг, гу, м. 1) Протяженіе. 2) Продолженіе. Нова сцена в хат? здалася йому
тільки протягом першої. Левиц. І. 231.
3) Протяжность. З прбтягом. Протяжно,
растягивая. Вимовляв слова з протягом.
Левиц. І. 157. Чіпка вимовляв кожне слово
і протягом. Мир. ХРВ. 278.
Протягйти, гйю, еш, сов. в. протягтй, гн^, неш, гл. 1) Протягивать, протя
нуть. Ой протягну я волоконце крізь ві
конце. Чуб. У. 618. Іде і тягне за собою
рядно,— по всьому двору протяг. Харьк. у.
2) Продолжать, продолжить, продлить. Гос
подь не протяг їй віку. Стор. МПр. 63.
Протягатися, гйюся, ешся, сов. в.
протягтися, гн^ся, нешся, гл. 1) Про
тягиваться, протянуться. 2) Тянуться,
длиться, продолжиться, продлиться. Наше
діло довго буде протягатися. Харьк. у.
Протйглий, а, е. Пологій (о горѣ).
Протягла гора. НВолын. у.
Прбтягом, нар. Протяжно. Оцю пісню
у нас протягом співають. Харьк. г.
Протягтй, ся. См Протягати, ся.
Протйжнйй, й, 6. Продолжительный.
Протяжна була осінь цей год— усі на ярину
понаорювались. Волч. у.
Проучйти, чйю, еш, сов. в. проучйти, ч^, чиш, гл.=Лровчати, провчити.
Та велів зютовляти прутів пуки— мене
проучатііш Чуб. У. 1014. Ой дай, жінко,
нагая, проучити німчая. Ном.
Проф&тний, а, ѳ. (=Проханий). Въ
выраженіи: Ішов профйтнов дорбгов=Ішов
світ за очі. См. Світ. Вх. Зн. 57.
Лрофбсор, ра, м. Профессоръ. Дашкович швидко піднявся між професорами сво
їми ___лекціями.
Левиц. Пов. 50.
__
/
Профѳсорівна, ж. Дочь профессора.
мїолодг професорівни й купцівни не схотіли
навіть пити чаю. Левиц. Псв. 55.
Професорка, ки, ж. Женщина-профессорь. Желех.
Професорство, ва, с. Профессорство.
Желех.
Професорський, а, а. Нрофессорскій.
Лрофѳсорувйти, р^ю, еш, гл. Быть
ирофессоромъ. Желех.
Профіт, ту, м. Польза. Не мав злий
дух профіту з людей. Гн. II. 226.
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Прохавйвкати. каю, еш, гл. О пере
пелі: прокричать.
Прохйжка, ки, ж. = Прохідка. Вх.
Зн. 57.
Прохавяйнувйтп, н^ю, еш, гл. 1) Про
хозяйничать. 2) Растратить, неумѣло хо
зяйничая.
Прохалйвкнутп, ну, неш, гл. Прогло
тить съ жадностью. Пес прохалавкнув пе
ченю. Вх. Зн. 57.
Прохйльний, а, ѳ. Просительный. В и
прохав у владики книжку прохальну, щоб
зібрати грошей (па церкву). Г. Барв. 162.
Прохамйркатн, каю, еш, м .—Проха
рамаркати. Було молюся уранці і ввечері, то
з молитвами і письмо прохамаркаю. Стор.
II. 81.
Прбханий, а, е. І) Прошенный, выпро
шенный. Проханий кусок горло дере. Ном.
X*- 4493. 2) Приглашенный. Гість не про
ханий, не дуже буває тучений. НомЛі 11896. Приглашенный на время заміс
тить кого-либо. Я, проханий, а не титарь. Харьк. 3)— обід, бенкет. Обѣдъ, пиръ
по приглашенію. Це великі, прохані бен
кети. А так гості— не минає дня, гцоб
за столом не сиділо душ три або чотирі
чгужих. Мир. ХРВ. 109.
Прохйння, ня, с. Просьба. Левиц.
Пов. 57. На моє прохання.... одгукнулись.
Ном. Од. видав. І.
Прохйпуватися, пуюся, ешся, іл.—
крізь вуха. Так вищиш, аж ми сі крізь
вуха прохапує• Фр. Пр. 197.
Прохарамйркати, каю, еш, гл.Прочесть,
проговорить невнятно. Яку небудь молитву
прохарамаркаю над мертвим і не покину
його тргупу. Стор. МПр. 22.
Прохарчйти, ч^, чйш, *л.=Дрохарчувати.
Прохарчйтися, ч^ся, чйшея, м .=
Прохарчуватися. Аж два тижні там
поробив, та тілько що там прохарчився,
а додому нічого й не приніс. Кв. Я й страви
не їм, а взявши окрайчик хліба, так собі й
прохарчусь ходячи. Г. Барв. 192.
Прохарчування, ня, с Прокормленіе.
В ін живе аби день до вечора, дбаючи тільки
для прохарчування свого. Левиц. (Правда,
1868, 416).
Прохарчувати, ч^ю, еш, гл. Прокор
мить. На свої гроші г зодягну, і прохарчую
себе й жінку. Левиц. І. 327.
Прохарчуватися, ч^юея, ешся, іл.
Прокормиться. Заробимо, то прохарчуємось.
Грин. II. 67.
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Шрохатарь—Прохолода.

ПрохатІрь, ря, ж.=Проха% Прищили
Чїрохаторі ті, що на .церкву просять.—
І І у , набери їм ківш пшениці. Харьк.
Прох&ти, хйю, еш, гл. Просить. Як
тому не дати, хто вміє прохати. Ном.
Л? 4473.—на виступці. Указывать на дверь,
просить вонъ.
Прох&тися, х&юся, ешся, гл. Проситься.
Став прохаться на ніч. Рудч. Ск. II. 150.
Дочка в батька прохалася: ой піду ж я,
мій батеньку, на круту хору погуляю. Мет.
138.
Дрох&ч, ч&, м. 1) Проситель. В-осени
багачі, а на весні прохачі. Лохв. у. А як
би ти завтра став старцем прохачем.
Левиц. Пов. 69. 2) Собирающій даянія на
постройку церкви. Лебед. у.
Прбхватѳнь, тня, м. Въ игрѣ въ ви
вертень: такой ударъ брошенной палкой
въ другую, лежащую на землѣ, палку,
при которой брошенная проскальзываетъ
подъ лежащей. Ив. 21.
Прохвист&ти, щ^, щѳш, гл. Пробить.
Чорний віл хоч яку стіну прохвшце. (За
гадка: сверделъ). Ном. стр. 303, № 488.
Прохворіти, рію, еш, іл. Проболѣть.
Прохворостйти, щ^, стйш, глі Высѣчь.
Треба простить, або прохворостить. Ном.
& 13635.
Дрохвбстиця, ці, аю.=Дрочуханка.
Пішла біда до Жохвиці, і там дано прохвостиці. КС. 1884. І. 29.
Прохялйти. См. Прохиляти.
Дрохилйти, лйю, еш, сов. в. прохилйтн, лю, лиш, гл. Раздвигать, раздви
нуть (густо растущія растенія), пролагая
себѣ путь, наклоняя (растенія) въ проти
воположный стороны. Ой в городі бузина,
вітер не прохилить. Грин. ПІ. 171.
Прохід, хбду, лг. 1) Проходь. 2 ) =
Прохідка. У неділю по вечері помоливсь пан
Богу, взяв собі вірну слугу, пішов для про
ходу. Грин. III. 616.
Прохідка, ки, ж. Прогулка. Харьк.
Прохіднйй, б, 6. 1) Свободный для
прохода. 2)—ступа= Походюча ступа. См.
Ступа. Щух. І. 104, 162.
Прохіра, ри, об. Лукавый, хитрый,
коварный человѣкъ или такое же живот
ное. Прохіра лисиця. Білецк. - Нос., При
казки, кн. III., 77.
Прохірний, а, ѳ. Лукавый, хитрый,
коварный. До їх підкралася лисиця, і звіс
ная прохірна ледащиця. Білецк. - Приказки,
кн. XVI, 127. См. еще тамъ-же, ка.
95, кн. XI, 73.

Прохірство, ва, с. Лукавство, хитрость,
коварство. Як заховатися невинній (курці)
од прохирства, моєї братії (лисиць) лихого
здирства. Білецк. - Нос., Приказки, кв.
VIII. 10. См. еще тамъ-же, кн. XIV. 53.
Прохлйпати, паю, еш, гл. Проплакать,
всхлипывая.
Прохлюпатиоя, паюся, ешся, гл. Про*»
болтаться въ водѣ извѣстное времяПрохмелитися. См. Прохмелятися*
Прохмѳлйтися, лйюся, ешся, сов. в.
прохмелитися, люся, лйшея, гл. Про
трезвляться, протрезвиться. Піду до пор*
шомки, іщ й нап'юся, піду в вишневий сад,
прохмелюся. Чуб. V. 51. Прохмелились вони
да й думають: пОй Боже мій, що ж не
ми наробили? ми ж нагуляли не на ЗО,
не на 50 карбованців“. Чуб. П. 33.
Проходж&ти, джбю, еш, и .= П р оходити. Мет. 281. Поміж рядами прохожайте. АД' І. 213.
Дрохбджуватися, джуюся, ешся, г л .~
Проходитися. Царівна на той час по саду
проходжувалась. Рудч. Ск.
Прохбднти, джу, диш, сов. в. пройТЙ, Йд^, деш, іл. 1) Проходить, пройти.
Пройшов же я світ увесь. Чуб. V. 449.
2)— когб. Проходить, пройти мимо кого,
миновать. Він проходить тих двох. Чуб.
II. 182.
Дроходйти, дж^, диш, іл. Проходить,
потратить время на хожденіе. Хотіла,
було сваритися на дочку, чого довго про
ходила. Кв.
Лрохбдитися, джуся, дишся, сов. в.
проходйтися, дж^ся, дишся, гл. Проха
живаться, пройтись. А далі трошки проходився, прочумався, протверезився. Котл.
Ен. М и позволили їй проходитись у са
дочку. Рудч. Ск. І. 98. Теперечки вечір
теплий, проходимось трохи. Стор. II. 99.
Прохбдка, ки, зк?.=Прохідка. Тільки
їй і проходки, що до церкви божої. Кв.
Царівна.... пішла раз у проходку. Мнж. 41.
Прохожйлий, а, в. Прохожій. Дохо
вані над дорогами то чумаки, то прохожалі. Ном. № 297.
Прохбжий, а, ѳ=Пѳрехожий: З мо*
лодицями танцює та двір вимітає, та
прохооюих, прогжжачих у двір закликає.
Шевч. 108. Всі прохожі задивлялись на
паннонок. Левиц. І. 288.
# Лрохбжуватися, жуюся, ешся,. *л.=
Лрохбдитися. Пойгиов на двір прохожу;
ваться. Рудч. Ск. І. 18.
Проходбда, ди, ж. Прохлада. Сим*

Прохолодати— Проди гавити.
204. То кидали козаки ляхів у воду к чор
товій матері на прохолоду, АД. И. 37.
Осіння ранкова прохолода. Мир. ХРВ. 188.
Прохолод&ти. д&ю, еш, іл. Простыть,
остыть. Шух. I. 141.
Прохододжйти, дж&ю, еш и прохолбджувати, джую, еш, сов. в. прохолодйти, дж у, дйш, гл, Охлаждать, охла
дить, прохлаждать, прохладить. Куди вів,
туди й провівав, козака молодою прохоложав. АД, І. 109. Я тебе прохоложу тро
хи. Рудч. Ск. И. 166. Нехай Лазарь про
холодить язик мій. вв. Л. XVI. 24.
Прохолоджатися, джйюся, ешся и
прохолбджуватися, джуюся, ешся, сов.
в. прохолодитися, джуся, дишся, гл.
Охлаждаться, охладиться. Як душно, вийде
прохолодиться. НВолын. у.
- Прохолбдний, а, ѳ. Прохладный. К.
Бай. 68.
Прохолбдно, нар. Прохладно. Ідіть
сюди, тут прохолодно. НВолын. у. Х ат а,
як- квітник: чисто, ясно, прохолодно. Г.
Барв. 122.
Прохолбнути. См. Прохолонятв.
Прохолонйти, нйю, еш, сов. в. про
холбнути, ну, нѳш, гл. Остывать, остыть.
А Іван як подмухав своїм духом, до воно
і прохолонуло. Рудч. Ск. І. 98.
. Прохопитися, плю ся, пиш ся, гл.
І) Проснуться. ЕЗ. V. 85. Дитя ся про
топило. Гол. І. 59. 2) Ошибиться, про
махнуться. 3) Сказать то, чего не слѣдовало. Нехай Бог боронить!— прохопилась
стара й сама не зоглядівшись. Левиц. І.
•174.
Прохоріти, рію, єш, прохорув&ти,
рУю, еш, іл.=Прохворіти.
Дрохрйкати, каю, еш, гл. Охаркать.
Твою бороду проплюють, прохракають, мов
личенько цілують, обнімають. Грин. III.
359.
Прохрипіти, плю, пйш, гл. ПроХридѣть. Не журись!... прохрипів. МВ. II. 13.
Прохукати. См. Прохукувати.
Прохукувати, кую, еш, сов. в. про
хукати, каю, еш, гл. Дышать, подышать
зимой на окно, отчего намерзшій на неыъ
ледъ протаиваетъ. Прохукаєш вікно, гля
неш на двір. Греб. 404.
Дрохурманув&ти, нУю, еш, гл. Про
быть извозчикомъ.
Дрохухати. См. Дрохухбвуватй.
Прохухбвувати, вую, еш, сов. в.
прохУхати, хаю, еш, а.= П р охук ув ати ,
прохукати. Дивиться в поле, через ца
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рину, прохухавщи заморозь на склі. Коли ж
їй здалось, наче хтось ізнадвору прохуховуе.
Г. Барв. 167.
Процарюв&ти, рюю, еш, гл. Процар
ствовать.
Дроцвбнькати, каю, еш, гл. Прогово
рить на малопонятномъ или непонятномъ
языкѣ; вообще— проговорить, но презри
тельно.
Процвиндрити. См. Процвиндрювати.
Процвйндрювати, рюю, еш, сов. в.
процвиндрити, рю, риш, іл.=Проциндрювати, проциндрити. За його поряд
ками троха чи не процвиндрили б швидко
і всії худоби. Кв. Гроші процвиндрював
у карти. Морд. Пл. 67.
Процвірінькати, каю, ей , гл. Прочи
рикать.
Процвірч&ти, чу, чйш, гл'. О сверчкѣ;
протрещать. Усю ніч процвгрчав цвіркун.
Лроцвістй. См. Процвітати.
Прбцвіт, ту, м. Цвѣтеніе, расцвѣтаніе, ироцвѣтаніе. Желех. Пророкував їй
(українській мові) новий проивіт, нову
красу й силу. К.. ХП. 116.
Процвітаний, а, ѳ. Разцвѣченный, разу
крашенный. Ой із города Трапезонта
виступала галера, трьома цвітами процві
тана, мальована. Ой перейм цвітом про*
цвітана— златосиніми киндяками побивана;
а другим цвітом процвітана —гар чатами
арештована; третім цвітом процвітана—
турецькою білою іабою покровена. АД. І. 208.
Процвіт&ти, тйю, еш, сов. в. про
цвістй, ту, тбш, іл. 1) Цвѣсть, процві
тать, расцвѣтать, расцвѣсть. Калина про
цвітав. Мет. 33. Кругом хлопці та 'дівчатау як мак процвітав. Шевч. 51. Під
нявсь процвів і в'яне, мов та квітка. К.
Іов. ЗО. 2) Богатѣть, разбогатѣть, достичь
благополучія. А процвів був мій брат: по
важали усі, майспгеру грошей багато. Ле
бед. у. Чи бау як люд процвів тепера:
тілько пани колись так жили, як оце
наші міщане. Лебед. у. 3) Расцвѣчивать,
расцвѣтить, разукрасить. См. Процвітаний.
Процбнт, ту, ле. Процентъ. Гн. І. 109.
Ніосто не прийде править проценту. Рудч.
Ск. II. 26.
Процбсія, сії, ж. Церковное шествіе
съ крестами, хоругвями. Чуб. І. 286. Ле
жать вони до світа; приходять до них
з процесією, і беруть їх у церкву. Рудч.
Ск. І. 79.
Проциг&нити, ню, НИШ, гл. Циган
циганча циганці проциганив. Посл.
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Проциндрити— Прочувати.

Процйндритп. См. Проциндрювати.
Процйндрювати, рюю, еш, сов. в. про
циндрити, рю, риш, гл. Проматывать,
промотать, спустить. Грошей вчора він проииндрив щось не трохи. А.-Арт. ( 0 . 1861 III).
Проціджувати. джую, еш, сов. в. процідйти, дж^, диш, гл. Ироцѣживать, нроцѣдить. Чуб. III. 75.
Проціхувйти, х^ю, еш, гл. Прогнать.
Такою дурня відтіля проціхують. Констаитиногр. у.
Процокотати,
чеш, гл. Пробол
тать, протрещать.
Процокотіти, кочу, тйш, *л.=Процокотати.
Прочаклувйти, л^ю, еш, гл. Проволпіебствовать извѣстное время.
Прочйнин, на, лг. Богомолець; страпяикь. Куди, прочане, ви йдете? Котл. Ен.
І. 10. Над вечір увійшли ми в село, і роз
брелись прочане у лицями. МВ. І. 17.
Прочйнка, ки, ж. Богомолка; стран
ница. К. ЧР. 91.
Прочйпати, паю, еш, гл. Проплестись.
Прочатувйти, т^ю, еш, гл. Пробыть
На стражѣ, прокараулить.
Прочахйти, хйю, еш, сов. в. прочйх(ну)ти, ну, неш, іл . Простывать, простыть.
Не їж юшки: хай прочахне. Лубен, у.
Отож про пиття й держи собі од поган
ки таку воду, що як гаразд перекипить,
тоді її у глек та й на вікно, щоб прот хла . Лубен, у.
Лрочвалйти, лйю, еш, гл. Протащить
ся, проплестись.
Лрочвйра, ри; об- Уродъ, чудовище.
Я не прочвара, не упирь. Котл. Ен. У. 9.
Прочекйти, кйю, еш, гл. Прождать.
Прочередникувйти, к^ю, еш, гл. Про
быть чередником.
Прочерть, ти, ж. Прогалина, поляна.
Вх- Зн. 57.
Прочесйти, шу, шеш, гл. Прочесать.
Прочинйти, нйю, еш, сов. в. проч
исти, нС, нйш, гл.=Прочинатися, прочнутися. То вона од єна прочинала. Лу
каш. 45. Тогді Варабаш рано прочинае.

АД. II. Ю.
Прочннйтися, нйюся, ешея, сов. в.
прочн^тися, н^ся, нбшея, гл. 1) Про
буждаться, пробудиться, просыпаться, прос
нуться. Еріпко заснув Синоп,• ж прочинаеться. Морд. К. 63. Н а зорі-зорі я проччулася. Шевч. 295. Црочнувся і говоріть
своїй жоні: пта то приснився мені сон“.
Драг. 137. 2) Приходить, лрійти въ себя,

очнуться. Зараз вони і ну його качати...поки аж прочнувся він. Рудч. Ск. І. 136.
Прочинйти, ся. См. Прочиняти, ся^
.Прочйнок, нку, м. Пробужденіе.
Прочинйти, нйю, еш, сов. в. прочи
нйти, ню, ниш, гл. Пріотворять, пріотворить.. Прочиняй, папочку, ворота,— несем
тобі вінка із злота. Чуб. 111. 246 Крамаре, крамарочку, прочини комірочку. Мет.
189.
Прочинятися, нйюся, ешся, сов. в.
причинйтися, нюся, нишся, гл. Претво
ряться, пріотвориться. Ворота причини
лись туди, де сплять святі печерники. К.
Дз. 156.
Прочистити, ся. См. Прочищати, ся.
Прбчистка, ки, ж. 1) Очищеніе. Дає
лікарь дитині ложечку ліків на прочистку
животові. Рк. Левиц. 2) Прочищенная,
проложенная лопатой дорожка. Волч. у.
3) Просѣка. У лісі прочистку зроблено.
Зміев. у.
Прочитан, ну, м. Раст. Нейега Ъеііх.
Вх. Пч. II. 32.
Прочитйти, тйю, еш, гл. Прочесть.
Н а тобі книжку, щоб ти прочитав. Рудч.
Ск. I. 110. Ліенися, женися, щоб ся люде
зглядали. щоб за тобою псалтиръ прочи
тали. Чуб. У. 379.
Прочищйти, щйю, еш, сов. в. про
чистити, щу, стиш, гл. Прочищать, про
чистить. Стежки й дорожки прочищать.
Мил. 196. Рання пташка носок прочища,
а пізня очиці мружить. Поел. Жалкувться
Лиман морю, що Дніпр робить свою волю:
свої гірла прочищає, лиманові закидає.
Грин. III. 592.
Прочищйтися, щйюся, ешся, сов. в.
прочиститися, щуся, стишся, гл. Прочи
щаться, прочиститься. Випийте кубочок
меду, то горло й прочиститься.
Прбчіл, чола, прочблок, лка, м. 1) Пе
редняя часть (хаты). Вх. Зн. 57. 2) Вер
шина горы. Желех.
Прочіряти, ряю, еш, іл. Промѣнять.
Вх. Лем. 458.
Прочлйти, лйю, еш, гл. Провести
праздно (время). Прочляв день. Черк. у.
Прочисти, ся. См. Прочиняти, ся.
Прочовгати, гаю, еш, гл. Протереть
ходьбой обувь.
Прочблок. См. Прочіл.
Лрочувйтя, вйю, еш, сов. в. прочути,
ч^ю, еш, гл. 1) Узнавать, узнать по слухамъ, услышать, провѣдать. Скажи мені,
що по світу йдучи, прокував. О. 1861. XI.

Проч удо—Прошвепитися.
44. Прочули про йою недолю приятелі
Ною. К. Іов. 6. В ін про тебе вже прочув,
що ти вернувся.' Г. Барв. 178. 2) Чувство
вать, почувствовать, предчувствовать. Прочував непевну правду доразу. МВ. (О. 1862.
I. 96). Затріпоталосъ серденько, лихо прочувало. Млак. 101. Вже я довіжуюся, прочу ваю, добродію мій! Якесь хороше та ве
селе діло маємо. МВ. (О. 1862. І. 94).
Прбчудо, да, с. Диво. Преимущ. въ
вираженій: на прочудо. .На уднвленіе, изу
мительно. Козак прибіравсь на прочудо.
АД. І. 168.
Дрочумакув&ти, кую, еш, іл. Прочумачествовать.
Прочуматися, маюся, ешся, м. Опом
ниться, очнуться, прійти въ себя, прійти
въ чувство. Нехай трохи прочумавться.
Котл. НП. 385. Еней прочумався, проспався
і голодранців позбірав. Котл. Ен. І. 14.
Прочумйтися, МЛЮСЯ, ХЙШСЯ, ЇЛ.=
Прочуматися. Устань, устань, братіку,
устань, прочумися, вода в відеречку, бра
тіку, вмийся. Чуб. У. 927.
Прочунювати, нюю, еш, сов. в. про
чуняти, няю, еш, і л. 1) Приходить, прійти
въ себя. 2) Выздоравливать, выздоровѣть,
оправиться отъ болѣзни. Пані почала прочунювати, їсть як слід і по хазяйству
пройдеться. О. 1862. X. 15.
Прочунятися, няюся, ешся, п .= Д р о чуняти. Насилу прочунявся. Шевч. 300.
Дрочустрити, рю, риш, гл. Задать
трепку.
Прочути. См. Прочувати.
Дрочутйтися, чуся, тйшея, іл Прій
ти въ себя, очнуться. Устань, устань,
милая, прочутися. Чуб. У. 52. Пила вона
нічку, пила вона другу, а на третю нічку
прочутилася. Мил. 119.
Прочух&н, на, м. прочуханка, ки,
ж. Трепка, потасовка. Дали нам греки про
чухана і самого Енея пана в три вирви
вигнали відтіль. Котл. Ен. І. 16. Ой там
на дагині жуки бабу повалили і сорочку
зняли, прочуханки дали. Чуб. У. 1128.
Прочухатися, хаюся, ешся, гл.=Дрочуматися. Як ото трохи прочуняли і про
чухались, Гоцопуп обізвався до їх. Стор.
МПр. 163.
Прочухр&ти, рйю, еш, іл. Прогнать.
Лрочухрать з двора. Греб. 347.
Прочх&тися, х&юся, ешся, іл. Прочи
хаться, вычихаться. Понюхав табаки, про
чхавсь, протер очі полою. Кв.
Прош&к, к&, м. Попрошайка; нищій.
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Шух. І. 33. Але ото приходить до неї
прошак, просить подати йому, що ласка її,
вона йому і дала цибулю. Брацл. у.
Прошамотіти, мочу, тйш, іл. Проше^
лестѣть.
Прошапов&лити, лю, лиш, іл. Про
быть шерстобитомъ.
Прош&статися, таюся, ешся, гл. Про*
шмыгать извѣстное время.
Пропхати ритися, рюся, ришся, гл. Про
мотаться. Був колись багатий пан, а те
пер прошатиривсь. Александров, у. Слов.
Д. Эварн.
Прошаткув&ти, кую, еш, ы. Прора
ботать, шинкуя капусту.
Прошвбндяти, дяю, еш, гл. Про
шляться. Прошвендяли заробітчане цілий
тиждень. Мир. ХРВ. 156.
Прошевцюв&ти, цюю, еш, ІЛ. Пробыть
сапожникомъ.
Прошелестіти, ІДУ, стйш, гл. Проше
лестить.
Дрошелйти, лю, лйш, (прошилити?)
гл. Просунуть, продвинуть въ отверстіе.
Відхилив кватирьку та прешелив руку
в вікно, та й достав. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Прошепотати, чу, чеш, прошепотіти,
чу, тйш, прошепт&ти, пчу, чеш, гл. Про
шептать. Може серите яке лихо тихо про
шептало. Шевч. 334.
Прбшив, ву, м. Въ выраженіи: у про
шив. Прошивая насквозь, продѣвая на
сквозь. Як виведеться стінка (очеретяна),
то.... окрепляється дідами, прикрученими
в прошив дерезою або пареним тонким тереном. О. 1862. У. Кух. 29.
Прбшивка, ки, ж. Воротникъ въ жен
ской сорочкѣ, также въ кептарі. Шух. І. 15,
122
Прошйв&ти, в&ю, еш, сов. в. прошйти,
шйю, еш, гл. 1) Прошивать, прошить.
2) Пронзать, пронзить. Коли втече від
гострого заліза, то мідний лук прошив йою
наскрізь. К. Іов. 45.
Прошив&тися, віюся, ешся, сов. в.
прошйтися, шиюся, ешся, Іл. 1) Проши
ваться, прошиться. 2) Проникать, проник
нуть, пролѣзть. Я вночі сюди прошилась,
ніби муха. Греб. 341.
Прошите, тя, с. Родъ вышивки. Шух.
І, 155, 156.
Прошйти, ся. См. Прошивати, ся.
Прошкандиб&ти, б&ю, еш, ел. Проко
вылять, хромая.
Прошкбпнтися, шлюся, пишся, >.л.=

.
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II рошкодитися— Проя ва.

Прошпетитися. Був потім становим, да
якось і проиікепився. О. 1862. УІ. 61.
Прошкбдитися, джуся, дяшся, гл.
Провиниться. Прошкодиться в чім небудь,
сором між людьми; або нари злякається,
от і дасть дропака в Січ. Стор. II. 154.
Прошколярув&ти, рУю, сш, гі. Про*
быть школьни комъ.
Прошморгнути, ну, нёш, гл. Продер
нуть.
ПрошнУтися, нУся, нбшся, гл =Прочнутися. Хата, 1 5 ..МУЕ. III. 77.
Прошпбтитися, чуся, тишся, іл. Про
виниться. Ном. А? 3599. Пою наставили
сюди на службу, бо там він прошпетився.
То сірома темна: винники, дейнеки, прош
петившись., утікають и степи далекі К.
Досв. 24.
Прошпйти, прошпитіти, чу, тиш, гл.
Изрыть, перерыть; вездѣ пройти, пролѣзть.
Желех. Вх. Зн. 83
Проштихвув&ти, вую, єш, проштихув&ти, хую, еш, гл. Защеблепное лезвее
сравнять или ковкой (не накладывая но
вой стали), или на точилѣ. Як проштихеую сокиру, то добра буде. НВолын. у.
Щербату сокиру на точилі проштихуеали. Черк. у.
Проштовхати, ся. См. Проштовху
вати, ся.
Проштовхувати, хую, еш, сов. в.
проштовх&ти, х&ю, еш, гл. Проталкивать,
протолкнуть.
Проштовхуватися, хуюся, ешся, сов.
в. проштовхатися, х&юся, ешся, гл. Про
талкиваться, протолкаться. Люде.... давили
един одного, прошпювхиючись до вікон. Стор
МПр. 80.
ПроштрпкнУти. См Проштрикувати
Проштрикувати, кую, еш, сов. в.
проштрикнути, ну, нбш, гл. Прокалы
вать, проколоть. К. Іов. 92.
Прошук&ти, к&ю, еш, гл. Проискать.
Прошукав увесь день, а не знайшов.
Прошуміти, млю, мйш, гл. Прошумѣть.
Прошухлюв&ти, люю, еш, гл. Промѣнять. Ти десь прошухлюєш коняку оцю.
НВолын. у.
Прбща, щі, ж. 1) ІІрощеніе, отпущеніе грѣховъ. Шух. І. 38. За бідною про
щу будеш мати. Каменец, у. 2) Богомолье.
Шевч. 79. На прощу ходили, у Києві були,
каже. МВ. І. їхали з усею сем'єю на про
щ у до якого манастиря да молились Богу.
К. ЧР. 51.

Прбщава, ви, ж. Чернь, простои вародъ. Угор.
Прощав&й! См. Прощати 2.
Прощальний, а, ѳ. 1) Прощальный.
2)—молитва Разрѣшительная молитва.
Прощ&льник, ка; м. Козакъ, проща ющійся пирушкой со свѣтской жизнью предъ
поступленіемъ въ монахи. А погулявши
неділь ізо дві да начгудувавши увесь Київ.
ідуть було вже з музиками до Міжигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого манастиря....
А за ним везуть боклаги з напитками і
всякі ласощі. К. ЧР. 85, 86.
Прощ&ння, ня, с ІІрощапіе, разлука.
Плаксивеє з синком прогцання. Котл. Ен.
V. 62. На прощанні випросила Маруся в
Василя сватаний платок. Кв.
Прощ&ти, щ&ю, єш, сов. в. простити,
щУ, стйш, гл. 1) Прощать, простить. Х т о
чого не знає, тому то Бог прощає. Носл.
2) Прощавай, прощай, прощайте. Прощай,,
прощайте. Прощавайте, піду вже од вас.
Харьк. Прощай, прощай, громадонько. Мет.
23. Прощайте, маленькії діти і вірная
дружино. Чуб. V. 442.
Прощ&тися, щ&юся, ешся, сов. в.
простйтпся, щУся, стйшся, гл. 1) Про
щаться, проститься, быть прощеннымъ.
Не простились їм гріхи. Єв. Мр. IV. 12.
2) Только песов. в. Просить прощенія у
нсѣхъ передъ говѣньемъ, исповѣдью. Кож
ною року йде в Київ говіти.... то ходить
по кутку, кланяється, з усіми прощається:
„Простіть, Христа ради, в чому я виннаи. Левиц. ЇЇЙО. 364. 3) Только несов. в.
Прощаться. І шапки не зняв, і руки не
дав, не прогцався зо мною. Мет. 67.
Прощѳбет&ти, чу, чѳш, гл. Проще
бетать.
Прощѳдрувйти, рУю, еш, гл. Пропѣгь
щедрівку.
Прощбння, ня, с. Прощеніе. Тоді він,
попросивши прощення у своєї першої жін
ки, присяг наново буть чоловіком. Рудч.
Ск. II. 98.
Лройва, ви, ж. 1) Происшествіе. Росказує, як то їй добре було ійти на ба
зарь холодком, що бачила на місці.... і кого
бачила, і з ким творила, і яка проява лучалась. Кв. І. 59. 2) об. Удивительный,
странный человѣкъ. К. Бай. 12. Хоча б
ти шанував піч та лаву, та себе прояву.
Ном. № 3648. І ходить мій Охрім, неначе
та проява. Гліб. Ум. Проявка. Въ сказкѣ:
Жабка-проявка. Чуб. II. 109.

Проявити —Прутик
Проявйти, ся. См. Проявляти, ся.
Пройвка, ви, ж. Ум. отъ проява.
Проявлйти, лйю, еш, сов. в. про
явйти, влю, виш, гл. Обнаруживать, об
наружить.
Проявлйтися. лйюся, ешся, сов. в.
проявйтися, влюся, вишся, гл. Обнару
живаться, обнаружиться, появиться. Що
у нашому селі проявилась новина не велит,
не мала. Чуб. V*. 1136. Проявився коза
ченько пане у синьому жупані. Грин. III.
241.
Проязйчити, чу, чиш, гл. Разгла
сить, разболтать. Проязичили, що в його
ъсть така книжка. Харьк. у.
Проявйчитися, чуся, чишся, гл. “Про
болтаться, проговориться. А ви оце, па
ничу, балакали з тим лукавим Голованем
тої й проязичились. Харьк. у. Слов. Д.
Эварн.
Прояснйти, ся. См. Проясняти, ся.
ПрояснйФи, нйю, еш, сов. в. прояс
нйти, ню, нйш, гл. Прояснять, прояснить.
Проясни чоло нахмурне. Котл. Ен.
Прояснйтися, нйюся, ешся, сов. в.
прояснйтися, нюся, нйшся, гл Прояс
няться, проясниться. Коли ваги розум про
ясниться? К. Лсал. 218.
Проячйти, ч^, чйш, гл. Прокричать
<о лебедѣ).
Пррст! меж. Крикъ, которымъ возвращаютъ назадъ забѣжавшуго впередъ овцу.
Шух. I. 210.
Пруг, га, м. 1) Кромка, край мате
рій. Харьк. г. Борз. у. Нѣжин. у. Прилуц. у. МУЕ. III. 19. 2) Ребро многогран
ника, (Черк. у.) грань. Мик. 480. 3)—
Упруг. Сонце стояло вже на вечірньому
прузі. Левиц. I. Мир. ХРВ. 175. 4) мн.
Черты. Левиц. Пов. 68. Ум. Пружок.
Пруд, ду, м. Быстрое теченіе воды.
Там, де- вода прудко йде,—ото й пруд.
Черниг. у.
Лр^дйти, джу, диш, гл. Выгонять
блохъ, вшей изъ одежды. Лягаючи, прудять блохи. Грин. II. 10. Ой коли ж я
вошкопруд,— сиди дома, воші прхудь. Грпн.
III. 687.
П р о й ти ся , дж^ся, дишея, гл. Ловить
у себя въ одеждѣ блохъ, вшей. Леоюа роз
мовляли, а хто пруд неся у кабиць. Котл.
Ен. VI- 20.
Прудйус, са, *.= Л р ути в ус. К. ЧР.
128. Як я того прудиуса любила, не одні*
я черевички зносила. Нп.
Прудкйй, й, . 6. Быстрый, скорый.
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Прудка ргчка. Прудка коза. Левиц. I. 92.
Прудка дуже! за поріг не вийдеш, умреш.
Шевч.
Прудкість, кости, ж. Быстрота, ско
рость
Прудко, нар. Быстро, скоро. Чуб. I. 74.
Жени коні прудко, повертайся хутко. Нп.
Друдковід, вбду, ле. Быстрое теченіе.
Александров, у.
Прудкбм, нар. ? Не прудком кажучи.
Ном. № 13118.
Прудконогий, а, ѳ. Быстро бѣгагощій.
Збігли сарни прудконогі. Щог. Сл. 67.
Пружйна, ни, ж. 1) Пружина. Левиц.
Пов. 118. Шух. І. 291., 2) Гибкій шесть,
прикрѣпляемый надъ станкомъ, служащимъ
для обточки ступицъ. Сумск. у. Вас. 147.
3) Ловушка для дикихъ утокъ: силокъ,
привязанный къ концу гибкой палки, дру
гой конецъ которой укрѣпляется въ днѣ.
рѣки или кочкѣ. Сим. 20. Подобное жедля звѣрей. О. 1862. II. Кух. 62.
ПружйнуВатий, а, ѳ. Упругій. Волч. у.
Пружбк, жкй, м. 1) Ум. отъ пруг.
Па вінцях (у миски) хрещики, на боках
пружки. Сим. 233. 2) Черешокъ, стебелекъ листка. Сей год не буде капустщ
черви поїли, — від листя тирчать самі
пружки. Новомоск. у.
Пру 8, пред-=Л\)ОВ. Тягти пру з вікно~
Рудч. Ск. I. 172.
Прузик, ка, м. Кузеечикъ. Хере. г.
Пр^ні, прунькй, мн. = Тернослив.
Шух. I. 109. Желех.
Прус, са, м. 1) Насѣк. прусакъ. 2) Пруссакъ, дотель Пруссіи. Шух. I. 183. Ізвоював москаль пруса. Лукаш. 69.
Пруслук, ка, м. Чемерка безрукавка
съ двумя разрѣзами на бокахъ и тремя
назади. Лебед. у.
Пруський, а, ѳ. Прусскій. Г. Барв. 298.
Прут, та, м. Хлыстъ, прутъ, розга.
Грин. III. 657. Гог не карае прутом. Ном.
№ 53. Ой у лісі на горісі скаче птах попруті. Чуб. V. 630. Зелізний прут. Грин.
III. 657. Ум. Прутик, прутбчок, прутчин.
Прутчик... зламав. Млак. 103.
Лрутйвус, са, м. Усачъ. Прутивус
перекинув через море вуса, а по йому люде
переходять. Мнж. 43.
Прутик, ка, м. 1) Ум. отъ прут. Чуб.
I. 50. Гн. I. 40. 2) Родъ мерёжки. (КС.
1893. V. 281. Чуб.’VII. 415). Скорѣе: частк
мерёжни: рядъ круглыхъ отверстій съ обѣлхъ сторонъ; шьется также и отдѣльно—•
по краямъ полотенца, сорочки.
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Прутику вати— Пряжений.

Друтикув&ти, к^ю, еш, гл. Ш ить
прутик. Кіев. у.
Прутйна, ни, ж. Хворостина, розга
Ой шшов дід на подвір'я та взяв за прутину. Чуб. V. 1131. Ум. Прутйнка.
Цр^ті, гл. Дѣтск. Гулять. О. 1861.
VIII. 8.
Прутн^ти, н^, нбш, гл. Быстро п о б і
жать. Він так прутнув, що тільки ку
рява зосталась. Конотоп, у.
Прутнйстий, а, ѳ. Обильный прутья
ми (о деревѣ). Нова х а т а ... виглядала
з-за обголених лихою осінньою негодою груш
та рядка пргутнястих верб. Мир. ХРВ. - ІЗ
Друтбк, ткб, м. Ножка листа, илода
В*. Уг. 264.

Прутбчок, чка, .и. Ум. отъ прут
Праття, тя, с. Соб. отъ прут. Роспувтила верба листя, а береза пруття. Грин
III. 181. Пішло щастя в ліс по пруття.
Посл. Ум. Пруттячко.
Пр^тчик, ка, м. Ум. отъ прут.
Дручбтися, ч&юся, єшся, гл. Арта
читься, упираться, сопротивляться. Ой ну,
люлі, не пручайся, коли тобі таке щастя
Чуб. V. 446. Лавися перше мов пручалась,
•а послі мов угамувалась. Котл. Ен. IV 38.
Лручн^тися, н^ся, нбшея, гл. Рва
нуться, броситься. Як пручтувся з усіг
вили, то так од його усі й посипались
Полт. Пручщвся тікать, він за мною.
Кобел

у. (Залю боиск)
Дршьо! меж. Призывъ для лошадей.
Ш ух. І. 211.
Лря, прі, ж. Споръ. Бо ти став на
прю за мене, вивів моє право. К. Псал. 17.
Х т о з ним на суд, на прю словесну стане.
К . Іов. 19.
Дрягтй, ж^. жеш, гл. 1) Ж арить; то
пить (молоко). Прягли сало. Вщипне тіста,

•та, на сковороду ув олію, аж шкварчить! та
зараз г пряжеть. Кв. І. 16. Стала на ско
вороді прягти молоко. ХС. VII. 453. 2) Р а з
глядывать, присматриваться. Неначе б то
прийшла до їх масла купувати, а тут
на дівку пряжу. Черк. у. 3) Запрягать
Пряжіт коні воронії, везіт мамггу в єї
краї. АД. І. 289
Дряда, ди, ж. Раст. 8е!агіа ѵегісіі*
ЗЮ ЗО. І. 136.

Прядбч, чб, м. ІІрядилы цикъ (на фабрикѣ). Канев. у.
Дрйдиво. См. Дрядіво
Дрядівйна, ни, ж. Одно волокно пень
ки. Усе прядгво гряд повибивав,— нема й
п р я д т гн и . К опстаїпиногр. у.

Прйдіво и прйдиво, ва, с. Пенька,
приготовленный для пряденія
волокна
пеньки. Вас. 200. Тепер мені погодило, що
прядиво не вродило. Нп. Та на тобі круг
прядгва: щоб ти його пом'яла. Рудч. Ск.
II. 44. 1 прядива на вірьовки не наста
чишся. Стор. МПр. 81. Ум. Прядивце.
Прядивис чесала. МУЕ. III. 51.
Дрядів’йний, а, ѳ. Пеньковый. Пря дїв’яне полотно. НВолын. у.
Дрядінниця, ці, ж .— Дряха. Шух.
І. 148, 149.
Дрядіння, ня, с. Иряденіе. Сим. 236.
ЕЗ. V. 194.
П р й д к а , ки, ж. 1) П рялка, Г. ,Барв.
251. Части ея: на ніжках лежитъ стільчик,
подъ нимъ підніжок (педаль), отъ него къ
веретену (валъ колеса) идеть циганка. Ко
лесо со спицями стоить между двумя
стовпчиками, стоящими на помянутомъ
стільчикові Передній стовпчик болѣе ко
роткій. сверху на немъ лежитъ сволочбк,
одинъ конецъ котораго выступаетъ за пе
редній стовпчик, и на этомъ концѣ стоить
третій маленькій стовпчик: въ немъ сбоку
придѣланъ шкураток съ отверстіемъ; вто
рое, верхнее веретено однимъ концемъ
держится въ этомъ отверстіи, а другимъ—
въ верхнемъ концѣ задняго стбвпчика.
имѣющаго вверху гбйку, при помощи ко
торой второе веретено можетъ быть опус
каемо и приподнимаемо. На верхнемъ ве
ретёні находятся: а) вилка съ девятью ели
десятью крючками, б) скалка, в) колісцё:
па колісці і на ск а л ц і--шнур, охватываю
щей и колесо. Копстантиногр у. Б. Грин
ченко. 2 )= П р я х а . Б х Лем. 458. Скажуть

люде: твоя прядка, бгуду тобі кужіль пряс
ти. Мет. 368. 3) мн. Предки=Попрядки.
Вх. Лем. 458. Ум. Прядочка. Г. Барв. 540.
Дрйдло, ла, с. П р я д е т е . На прядлі
не заробили. НВолын. у
Прядочка, ки, ж . Ум. отъ прядка.
Пряден, нб, м. Прядилыцикъ Лохв. у
Пряд^нка, ки. з/с.=Пряха. Лохв. у.

Пряд^ха, хи, .?/с.=Лряха. В а прядухи кужіль пряли. Грин. III. 325
Прйжа. жі, ж. Пряжа. Нитки пряденыя, но не суче ныл. Да веліла мені мати
тонку пряжу прясти: пДа пряди, пряди,
доню, тонку пряжу з льону*. Чуб. V. 175.
Прйжанка, ки, ж. Варенецъ. Рк. Л е
вин.. См. Ряжанка

. Пряжбний, а, ѳ. Ж ареный. Пряжена
ковбаса. Котл. МЧ. 440. Пряжене молокб.
Топленое молоко.

Пряженя— Псалтирь
Пряжбня, ні, ж. Яичница съ мукой
и молокомъ. Маркев. 159.
Прйжка, ки, ж. Пряжка Шух. I. 290.
Ходила в черевиках з жовтими пряжками,— тепер хожу по морозу білими ніж
ками. Гол. Од. 25. Нема ні в кім правди,
тільки в реміннім поясі та в залізні прязці.
Ном. Ле 2578, стр. 285.
Прямбць, мцй, ле. Прямая линія. Ось
дивись на крокву! ба, де прямець од крокви.
Волч. у
Пряийй, 6, 6. 1) Прямой. Рубайся дерево
і пряме, й криве. Рудч. Ск. II. 7. 2) Настоящій. То ж не татари, то но пря
мії,— то бояри молодії. Грин. III. 470.
Ум. Пряменький, прямесенький. До Бога важ
кий шлях, а до пскга прямесенький. Ном.
201
Прямісінький, а, е. Совершенно пря
мой. Ком. II. 40. Прямісінька та рівні
сінька, як струнка.
Прямісінько, нар. Совершенно прямо,
прямехонько. Та так прямісінько й бі
жить до бідною ягняти. Гліб. Прямісінько
додому. Мир. Пов. І. 142.
П рй м о, нар. Прямо. Чуб. У. 207.
Прямо неси до моєї хати. Рудч. Ск І. 97.

№ .

Ум. Пряменько, прямесенько.
Прямувйння, ня, с. 1) Направленіе.
Поважне прямування його розуму. Левиц.
Пов. 55. 2) Стремленіе. Прямування до
вищою уряду. Левиц. І. 241. Дає нам за
кон громадянського життя і розумового пря
мування. К. ХП. 135.
Лрямувйти, м^ю, еш, гл. 1) Идти напрямикъ. Н і направо, ні наліво світ ніколи
не звертає, а так собі наперед усе й пря
мує. Ком. II. 38. 2 ) .Направляться. Това
риство на Січ прямувало Шевч. 259.
3) Клониться. Куди воно йдеться і до чого
воно прямує? Левиц. Пов. 73.
Прямув&тися, м^юся, ешся, гл. На
правляться. О. 1862. Н. ЗО. До пекла на
простець прямуйся. Котл. Ен. П. 38.
Прямцбм, нар. 1) Напрям икъ. Прям
цем до пекла. Котл. Ен. III. 25. Не спи
тавшись броду, не сунься прямцем у воду.
Ном. № 5836. 2)— поставити. Поставить
вертикально. Липовец. у. Щоб тебе прямцен поставило. Пусть съ тобою сдѣлается
■столбнякъ (брань).
Прямцюв&ти, цюю, еш, іл.=Прямувати 1, 2. Св. Л. 215. І не куди іде він,
а до них у ворота прямцює. Св. Л. 272.
ПрйниЙ, а, ѳ. Полосатый. Желех. За
рикала коровочкау зарикала пряна. Гол,.
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Прянистий, а, е=П ряний. Жележ,
Прениста худоба. Вх. Зн. 57.
Прйнути, ну, нѳш, гл. Бросить, кмнуть. Вона прянула мене на землю і била
ногами. Новомоск. у. (Залюбовск.).
Прйслиця, ці, ж. = Днище 2. Вх.
Зн. 55.
Прйсло, ла, с. Часть плетня между
двумя кольями. Шух. I. 75.
Прйсниця, ці, ж. 1)=Кружівка. Черниг. у. 2)=П ряслиця. Волын. у.
Прйсти, д^, дбш, гл. 1) Прясть. Довго
прясти та ткати, а почне краяти, так
г мало чого. Ном. Л» 9857. 2) — очйма.
Играть глазами. Очі в неї заискрили, за
грали.... Прядучи ними, вона питає в його.
Мир. ХРВ. 7. Яка ж я?— прядучи веселими
очима, допитувалась вона. Мир. ХРВ. 332.
Прйстися. д^ся, дёшея, гл. Прясться.
Одному на трісочці прядеться, а друюму й
веретінце не хоче. Ном.
1695. Чоюсь
мені не прядеться. Мил. 94.
Прйтаня, ня, с. Приборка, уборка.
Шух. 1. 215.
Прйтати, таю, еш, гл. 1) Прибирать,
убирать. 2) Погребать, хоронить А коли
брата прятали? Федьк.
Прйха, хи, ж. Прядильница. Грин
III. 376. 1 швачка, і прачка, і пряха.
Мил. 27. Моя мати пряха. Шевч. 301.
Ум. Пряшечка. Мил. 217. Моя дочко, моя
пряшечко, пряди на рушники. Г. Барв. 54.
Прйчка, ки, ж. 1) Пряжка. Угор.
2) Раст. Ецшзеішп, хвощъ. Вх. Лем. 458.
Прйчкатн, каю, еш, гл. Застегивать
пряжкой. Угор.
Прйшѳчка, е й , ж. У м . отъ пряха.
Псалбм, лм&, м. ІІсаломъ. Насміються
на псалом той, гцо виллю сльозами. Шевч. 46.
Псалбмнив, ка, м. Псалмопѣвецъ.
Желех.
Псалтйрка, ки, ж. Книга псалтырь.
Ум. Псалтйрочка. Дякові пишу чорну ягни
цю, иі/оби читав псалтирочку цілую нічку,
Грин. III. 285.
Псалтйрник, ка, м. Учащійся псал
тыри.
Псалтйрниб, а, ѳ. Псалтырный. Псалтирні вірии. К. ХП. 58. На струнах жалтирних заграю. К. Исал. 115.
Псалтйрочка, ки, ж. Ум. отъ Псал*
тйрка.
Псалтирь, рй, м. Псалтырь. Па псал
тырь уже дзвонять, та нас не загонять
Ном. № 162. Щоб за тобою псалтирь про*
читали!— Пожеланіе смерти. Чуб. V. 379,
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Псальма— Дташенька.

Псйльма, ки, ж. 1)—Псалом. Псалтпирня псальма. К. ХП. 58. 2) Духовная
пѣснь. Пан отець тихенько собі сидить
та думає.... а то псальми співає— так
хороше, Господи! МВ. Ь 18.
Псѳ, нескл. Ничто. Звів усе на псе. Поел.
Псенник, ка, лі.==Гицѳль. Шух. I. 73.
Псик! меж. Крикъ на кошку: брысь!
Вх. Лем. 425.
Пейна, ни, ж. Псина. Унотребл. какъ
бранпое слово. Чи чуєш, псино, як старці
співають? К. МБ. XI. 153.
Псиний, а, Ѳ—Песький. Брешеш, псине
мнясо! Мнж. 20.
Псйнка, ви, ж. 1) Ум. отъ псина.
2) Раст. Зоїаппш підлип Ь. ЗЮЗО. Б 136.
См. Пасльон.
Псйти, пего, псиш, гл. Хирѣть, болѣть.
Уже ця корова так жила, так псила—
поки й здохла. Зміев. у.
Псйця, ці, ж. Сука. Желех.
Псйще, ща, лі. Ув. отъ пѳс. КС. 1882.
IV. 170
Псій, пся, п се— Песький. Великого
роду, а псього ходу. Чуб. І. 282. З нього
гпакий господарь, як з псього хвоста сито.
Ком. Пр Л® 228. Ідй до псьбї кйми!— Уби
райся кь чорту! ЕЗ. V. 253.
Псінкй, лік. Общее названіе большей
части еесъѣдобныхъ грибовъ. МУЕ. І. 107.
X
9
Псіти, псію, еш, гл. Жить по собачьи;
жить бѣдно, перебиваться. Угор.
Псбта, ти, ж. 1) Бѣдность; бѣда, нужда.
Вх. Уг. 264. 2) Плохая погода. Вх. Лем.
458. 3) Брань. Вх. Лем. 458.
Пстйньвати, ваю, еш, гл. Всхлипы
вать, плакать по временамъ. Чого жтинькаєш, шмарката? Вх. Зн. 57.
Пструг, га, м. Рыба 8а1то'£агіо, фо
рель. Вх. Пч. II. 20. Ум Пстружбк. Желех.
Пстр^глі, мн. Веснушки. ЕЗ. V. 187.
Пстружбк, жкй, м. Ум. отъ пструг.
Псувйння, ня, с. Порча.
Псувйти, псую, 6ш, гл. 1) Портить.
Чуб. V. 1173. Хоть займає, не займає,
нехай не цілує, нехай мого біленького личенька не жує Чуб. V. 12. 2) Бранить,
поносить. Угор.
Псувйтися, псуюся, ешся, гл. Пор
титься. Як снасть жується, то чоловік
ума береться. Ном. Л® 10198. А псується
у вас картопля. Могил, у.
Псьогд&вець, вця, лі. Человѣкъ съ
собачьей головой. То були псьоглавці, люде
з пссьсгми головами. ЕЗ- У. 202. См. Песи
головець.

Псюка, ви,' ж. Собака.
Псюрнив, ва, лі. Псарь, собачникъ.
Черк. у.
Псюрниця, ці, ж. Жена псаря, люби
тельница собакъ.
Псюрзя, ні, а/е.=Псярня. Як псюрня
вся собак напала,— оттут мені вже вірна
смерть. Алв. 92.
Псявіра, рн, об. Бранное слово: со
бачья вѣра. Псявіра десь тяіяється, не
ночує дома. Рудч. Ск. І. 78.
Псяґа, ґи , ж. Раст. ^гсіиз зігісіа.
Вх. Пч. II. 33.
Псявувйння, ня, с. Брань.
Псякувйти, к^ю, еш, гл. Бранить, ру
гать, поносить* (какъ собаку). Всяка шельма
тякує• Кобел. у.
Псйнка, ки, .9/с.=Псяґа. Вх. Пч. II.
33. Шух. І. 20.
Псяр, рй, м. Псарь. Желех.
Псйрка, ви ою = П ся Ґа. Вх. Зн. 458.
Псйрник, ка, м. І)=П еяр. Желех.
2) Раст.=Молочай, ЕирЬогЬіа. Вх. Пч. Ь 10.
Псйрня, ні, э/с.=Псюрня. От дове
деться піти світ за очі через ту псярню.
Рудч. Ск. І. 122.
Псйчий, а, е = Песьвнй. З псячою
хвоста сита не буде. Чуб. І. 279.
Псйчити, чу, чиш, гл.=Псякувати.
Вх. Зн 57. Як приїде чоловік, то вона так
жячить чоловіка. Каменец, у.
Псйчка, ки, ж. 1) Собачій пометь.
Вх. Зн. 8. 2) Раст. Ьеопііпіз сагйіаса.
Вх. Пч. II. 33.
Псяюха, хи, ж. Бранное слово: со
бачья кровь. Купив козак Олені заугиниці
зелені, як причепив до уха— яка ж гарна
псяюха. Чуб. V. 1107. Ум. Пелюшка.
Птйство, ва, с. соб. Птицы. Хиже
птаство на степу. К. ЧР. 111. Дрібне
птаство. Грин. І. 192.
Птйсьвий, а, е. Птичій.
Птах, хй, л і . и птйха, хи, ж. Птица.
Ном. Л® 10849. Вилітайте, сірі птахи!
Шевч. 59. Ум. Пташок. Прилетів пта
шок—золоті крильця. Чуб. V. 885.
Пташй, шйти, с. Птенецъ. Пташа
сторожке. Г. Барв. 358. Кладуть вони
пташат своїх безпечно. К. Псал. 195.
Ум. Пташатко.
Пташйчий, а, ѳ. Птичій. Хиба пта
шачого тлока нема. Ном. № 1348. Пта
шаче гніздо. ЕЗ. V. 177.
Пташачор, ра, м. Порода ястреба,
№8іі8 сотніипІ8. Вх. Лем. 264.
Птйшеньва, ки, ж. Ум. отъ пташка

Пташеня— Пуголовок.
Пташенй, нйтн, с.=Дташ а. Обсіли
мене, як дрібні пташенята. МВ. І. 11.
У м. Пташенятко. Коло його як пташенятко
звивається. МВ. (О. 1862. І. 71).
Дт&шѳчка, ки, ж. Ум. отъ пташка.
Пташйна, ни, ж. Птичка. Ой ти, доле
нещасная, та же сь ти мя зЧла, і найменшая пташина тою б не стерпіла. Чуб.
V. 476. Ум. Пташинка, пташиночка. Дівчиночко, пташиночко, щебетушечко! О. 1861.

VI. 151.
Пташиний, а, е=П таш ачий. Хиба
пташиною молока нема. Ном. № 1348.
Пташів’я, в ’я, с. соб.—Птаство. Вх
Лем. 458.
Пт&шка, ки, ж. 1) Птичка. Прилетіла
пташка, біля йою впала. Мет. 103. В полі
пташки літають, веселенько співають. Мет.
65. Употребл. какъ ласкательное имя. Зроби,
моя пташко! Шевч. 15. Ой мамко, пташко!
НВолын. у. 2)—ббжа. ІІчела. Сим. 202.
Ум. Птбшенька, пташечка. Чуб. V. 275.
Пташнйк, кй, м. 1) Итичникъ. 2) Пти
целовъ.
Пт&шниця, д і, ж. Птичница.
Пташнй, ні, ж. Птичникъ, птичій
дворъ.
Пташбк, шкй, м. Ум. отъ птах.
П т и . В ъ вираженій: на птіл.— На що
се?— Н а пти: щоб дивувались такі дурні,
як ти! Харьк. г.
Птйця, ці, ж .— П т а х . Не всі старі
птиці високо літають. Посл. Ум. Птйчка,
птйчечка. Употребл. какъ ласкат. слово.
Пані моя, пані моя, пані влюбленая, моє
серденько, моя птичечко. Мет. 122.
Птиченй, нйти, с. — Пташеня. До
звольте мені полізти на те дерево і ви
дерти птиченята. Грин. II. 260.
Птйчий, а, е=П таш иний. Ном. Л»997.
Птйчка, ки, ж. 1) Ум. отъ птиця.
2) Родъ дѣтской игры. Ив. 48.
Птічко, ка, с.=Пташа. Маве птічко.
Вх. Лем. 458.
Птруту! меж. Крикъ на ягпятъ у гуцульскихъ пастуховъ. Шух. I. 210.
Пт^кавка, ки, ж .= П тук ач . Вх. Лем.
458.
Пт^кйч, ча, м. Горлинка, Тигіиз аигіІиз. Вх. Лем. 458. См. Горлиця.
Птуц! меж. Крикъ, которымъ гонятъ
теллтъ. Вх. Лем. 458.
Пту-гей-са! меж. Крикъ на воловъ:
налЬво. Вх. Лем. 458.
Пту-ча! меж. Крикъ на воловъ: на
право! Вх. Лем. 458.
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Публіка, ки, ж. 1) Стыдъ, позоръ.
Гол. И. 471. Ой сміх і публіка: била
жінка чоловіка. Нп. 2) Позорный столбъ.
Желехъ. На публіку сісти. Стать къ позор
ному столбу. Бо я піду серед села на пуб
ліку сісти. Гол. 3) Мужчина или жен
щина дурного поведенія. Я казала, що Се
мен чоловік, а Семен публіка, ще й нейда
на ввесь світ. Чуб. V. 338.
П^вка, ки, ж.— великоцвітна. Раст.
Сгеріз ^гашіійога. Шух. I. 20.
й^га, г я ,4 ж. Кнутъ. Вас. 160, 159.
Ляснув погонич пугою, коні заржали. К.
(ЗОЮР. II. 202). Як пугою по воді. Какъ
горохомъ объ стѣпу. Ном. Л* 1783. Ум.
Пужка.
Пугй, гй, я/с.=Дугач. Вх. Пч. II. 14.
Пугавій, вія, ,и.=П^га (кнутъ). Ко
зел. у. Слов. Д. Эварн.
Питання, ня, с. Крикъ филина, также
подражапіе ему у запорожцевъ. А хтось
у вікно по-запорозъки: пугу! пугу! Жінки
обидві так і затремтіли. Уже гм не впер
винку було се низове пугання. К. ЧР. 244.
Пугбрчик, ка, м. 1) Ум. отъ пугарь.
2) Рюмка. Шух. 1. 307.
Пуг&рь, рй, м Стакавъ. Шух. І. 101.
Ум. Пугарчик.
Пугати, гаю, еш, гл. Кричать (о филинѣ). Ой не пугай, пуіаченьку! Мет. 283.
Подражать крику филина (о запорожцахъ).
П^гач, ча, м. Пт. филинъ, 8ігіх ЬиЬо.
Злетів пугач на могилу та й крикнув він:
пугу. Ум. Пугаченько. Ой не пугай, пуіа
ченьку, в зеленому байраченьку. Мет. 283.
Пугачбвнй, а. ѳ. Отпосящійся къ
филину.
Пугикати, каю, еш, гл. Кричать (о филинахъ, совахъ). Сови та пугачі скіглили,
пугикали. Стор. М. Пр. 16.
Пугйкнутп, ну, неш, ІЛ. Одн. в. отъ
пугикати.
П^говиця, ці, ж. Родъ мѣдной пуго
вицы съ ушкомъ; такія пуговицы употреб
ляются для украшенія кожанихъ сумокъ
(табівок). Шух. I. 279, 284.
П^головатиця, ці
=П уголовок.
Желех.
П^головач, ча, ,ч.=Пуголовок. Вх.
Пч. I. 16, II. 17.
П^головиця, ці, ж .=П уголовок. Вх.
Пч. И. 17.
Пуголовка, ки, ж. 1)=Пуголовок.
Вх. Пч. II. 17. 2) Рыба. ВепіЬорЪіІиз
шасгосерЬаІиз. Браун. 27.
Пуголовок, вка, м. Головастикъ. Так
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Пугом—Пукарь.

води забагаться, аж у горлі засохло; про
мене хочай би й з пуголовками, аби мокра
була, Подольск, г.
П^гом, нар. Грозно, сердито. Вони у
волості кричали пуюм на мене, щоб при
знавався, хто вкрав, то я і сказав, що я.
Екатериносл. (Залюбовск.).
Д^гу-п^гу! меж. 1) Крикъ филина.
2) Условный крикъ у запорожцеві
Пугукнути, ну, неш, іл. Крикнуть:
пугу! Барило пугукнув, і юрба Зупинилась.
Стор. МПр. 119.
Пуг^тьвало, ла, ж.=Сич. Каменец, у.
Вх. Ич. II. 14.
Д уґачі, чів, лш.=Матаржин. Шух.
І. 144.
І. Пуд, да, м. Пудъ. Дві каменюки,
кожна в десять пудів. Стор. МПр. 113.
и . Пуд, ду, м. Страхъ, испугъ. Та
кою на їх пуду нагнав. Ковел. у. Ой чого,
чою, сивий голубоньку, голубоньки шукаєш,
ой бо та ж, бо т а а/с сива юлубонька та
набралася пуду. Лукаш. 143.
ПІДЖИТИСЯ, ДЖ6ЮСЯ, ешся, іл. О лошадяхъ: пугаться. Шух* І. 83. ЕЗ. У. 180.
Л^джівно, на, с. — Пужално. Вх.
Зн. 57.
П^дити, джу, диш, гл. 1) Гнать. Мо
лоде гудь, та в двір пудь, а старе хвали,
та з двора веди. Міусск. окр. 2) Мочиться.
Кіев. у.
П^дно, нар. Страшно. Вх. Зн. 57,
Пудофйт, та, м. Тяжелый на подъемъ.
Котл. Слов. 24. Так ви, бачу, всі легко
духи, передо мною так, як мухи, і пудофети наголо. Котл. Ен. II. 16.
Пуж&в, вй, лс.=Пужално. Вх. Зн. 57.
Пужално, на, с. Кнутовище. Рудч. Чп.
245. Іде чумак дорогою, на пужално й ут 
раться. Рудч. Чп. 203.
ПужйиА, ж. Пустое зерно, легковѣсное
зерно. Мнж. 191. Новомоск. у. Лубен, у.
Посіяв мірку конопель, та сама пужина
уродила. Міусск. окр. Недозрѣлыя зерна
конопли. Вас. 199.
Пужйноватий, а, ѳ. О зернѣ: пустой;
съ пустымъ зерномъ. Пужинувате просо.
Черк. у.
Дожитися, жуся, жишся, гл. Щети
ниться. Волосся і вус як щетина пужа
т ься. МВ. (О. 1862. III. 72).
П^жка, ни, ж. Ум. отъ пуга.
Пужлйвий, а, ѳ. Пугливый. Грин. III.
449.
Пужнив, ва, м. Раст. Тиггіїів дІаЬга Ь.
ЗЮЗО. І. 139.

Пув&н, н&, м. Брюхачъ. Г. Барв. 313.
Ум. Пузйнчик. Старий батько сидить коло
хати та вчить внука - пузанчика чолом
оддавати. Шевч. 261.
Пузйнов, ива, м. Родъ сельди. Хере, г.
Пузйнчик, ва, м. Ум. отъ пуван.
Пувйнь, нй, лс.-=Пуван. Черк. у. К.
ПС. 112.
Пувйтий, а, е. Брюхатый. Шевч.
Пуввѳлйвий, а, е. Указательный
(о пальцѣ). Пузвеликий палець. Черк. у.
Пувдбрво, ва, с. и пуздбров, рва,
м. Дорожный погребецъ. ЗОЮР. I. 167.
Котл. Слов. 24.
ПувдравувАтий, а, ѳ. Одутлый, одут
ловатый? Він був собі якийсь малий, пуз•
дракуватий та болгзний. Мир. ХРВ. 53.
Пувдр&тий, а, ѳ. Брюхатый, толстый?
Мовчить пуздрата собака! (про старшину).
Мир. ХРВ. 247.
Дуидрб, р&, с. 1) Мочевой пузырь.
2) Мошна у животныхъ. 3) Погребецъ.
П^эдря, рі, ж. Прыщъ; волдырь.
Пузирбвий, а, е. Пузиревим салом на
мазують шиї волам.
Пу8ирйтися, рюся, рйшея, и . 1) Взду
ваться пузырями. Отие поганая багнюка,
глянь, пузириться як. Греб. 369 2) Дуться.
Пузйрь, рй, м. Пузырь.
П^зо, 8а, с. Брюхо, пузо. Ум. Пузцё.
Пувцё, цй, с. 1) Ум. отъ пуэо. 2) Часть
веретена. См. Веретено 1.
Дув, ва, м. 1) Пукъ. Пов'яже солому
у пуки та й везе до міста продавати жи
дам. Каменец, у. 2) Раст. 8е1іпиш сагѵіїоііа. Шух. І. 22.
П^ва, ви, ж. Конецъ пальца, точнѣе:
внутренняя сторона конца пальца. Пісок
пальці роз'їдає, крівця пуки заливав. Гол.
І. 50. Ум. Пучка. См. это слово.
Д^вавва и пукалка, ви, ж. Родъ
хлопушки: трубка изъ гусинаго пера, де
рева, изъ которой пробка выталкивается
сжатымъ воздухомъ. КС. 1887. УІ. 479.
Чуб. II. 157.
Пув&л, ла, с. Грязь, влъ на днѣ соляныхъ озеръ. Черном.
П^валва, ви, ж. 1) См. Пувавва.
2) Раст. Сатрапиіа, колокольчики. Вх.
Лем. 458. 3) Кисточка на концѣ кнута.
Вх. Уг. 264.
Пув&рити, рю, риш, гл. Пахать буккеромъ. Хере. у.
Пекарь, ря, м. Буккеръ. Хере. у.

Пукас- Пупок.
Дукйс, са, м. Рыба Шюсіѳиз атагиз,
торчакъ. Вх. Пч. И. 20.
Дукати, каю, еш, іл. 1) Стучать.
2) Лопать, трескать, хлопать. Те крути
лось і тріщалоу а те пукало й гуло. Стор.
МПр. 87. 3) Лопаться, растрескиваться.
Коли пукае акация, належиться сіяти ку
курузы. ЕЗ. У. 246.
Дук&ТЕЙ, а, ѳ. І) Выпуклый. Пуката
бочка.- Черк. у. 2) Раздувшійся, толстый.
Пуката жаба. Вх. Лем. 458.
П^катися, каюся, ешся, гл. Трес
каться. Лж ся під ним земля пукала. Гол.
I. 83.
Пукішка, ки, ж. ? Карапузъ. Вх.Зп 57.
Пуклйтий, а, ѳ=П укатий. Вх Лем.
458.'
Д^кнути, ну, неш, гл. 1) Стукнуть.
Он піду я під віконце, пукну. Гол. I. 276.
Гукни, та не пукни, або: та не стукни.
НВолын. у. 2) Лопнуть, треснуть
Пукнйстпй, а, ѳ -Д ук ати й . Оця ча
шечка хоть нижча, за те в пег боки пукпяспгі, то вона гце більша за ту. Волын. г.
П^ком, нар. О паденіи: быстро, по
добно камню. Гаробиі пуком падають.
Мнж. 191.
П^ктя, кну, нѳш, гл. = Дукнути.
Пукла шибка. Каменец, у. Пукли обручі
на бочці. Чуб. II. 89.
Пук^! меж. Стукъ. Пуку, пуку в окопечко, виглянь, виглянь, дівчиночко! О. 1861.
XI. 130.
Дуль! меж. Призывъ для индюшатъ,
цыплятъ, гусятъ. КоІЬ. I. 65, 66.
Лелька, ки, эю.=Индичка. Вх. Пч

II. 12.
Пульош, ша, м =П ульпак. Вх. Лем.
458,
Пульп&к, кй, .и.^=Индик. Шух. I. 108.
Пульц&н, на, ле.=П ульпак=И ндик.
Вх. Пч. II. 12.
Дульч, меж. Призывъ для инд. куръ.
Вх. Лем. 459.
Пульчй, чйти, с .= Д у л я 1. Вх. Лем.
458.
Пулюкати, каю, еш, гл. Объ индюшкахъ: кричать: пуль, пуль. Вх. Пч. II. 12.
П^ля, лі, ж. Дѣтск. Утенокъ. О. 1862.
IX. 119.
Дулй, лйти, е. 1)=И ндича. Вх. Пч.
II. 12. 2)=Курча. Черниг. у.
Дулйк, ка, л*.=Пульпак=Индик.
Вх. Пч. II. 12.
Пуляковяй, а, е = Индичий. Вх.
Лем. 458.
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Дуляш, ша, м = Д у л я к . Вх. Лем. 459.
П^мкати, каю, еш, іл.=Кумкатц.
Лохв. у.
П^ндик, ка, м. Родъ пирожнаго. Котл.
Слов. 24. Кушанье: слои. тѣста, перело
женные поджарен нымъ на постномъ маслѣ
лукомъ и испеченные. Маркев. 158.
Дундикбвий, а, ѳ. Привыкшій къ ла. комстваыъ. Пундикова дитина, не хоче
хліба їсти, а все давай паляниці. Міусск.
окр. Бач, яка пундикова, хліба не їсть.
Харьк. г.
Дундюха, хи, ж. Названіе коровы.
Вх. Лем. 459.
Пундючитися, чуся, чишся, гл.=
Бундючитися. О. 1862. I. 53.
Диночка, ки, ж. Пт. Сосновка.
Дунтовб, вбго, с. Земскій сборъ на
почтовыхъ лошадей. Кременч. у.
Пунь, (ня, м.?), пенька, ки, ж., пань
кало, ла, с. Зоол. ВоіпЪіпаІог і&пеііз, жер
лянка. Вх. ІІч. II. 16.
Пуп, па, м. Пупъ, пупокъ. Посинів,
як той туп. Ном. Л» 654. Кричати на пуп.
Кричать благимъ матомъ. Вона на це й
пупа не поривала. Она совсѣмъ не рабо
тала въ этомъ дѣлѣ. Грин. I. 233. Ум.
Пупёць, пупбк, пупчик. 3 пупку. Сызмала.
Авентій був розбійник з пупку. Котл. Ен,
IV. 67.
Пупѳнак, ка, м. Родъ птицы. Вх.
Лем. 459.
Пупѳр, пра, лс.=Лупець 3. Вх. Лем.
459. Ум. Пуприк.
Пупѳрник, ка, м. Карликъ. Вх. Уг.
264.
Пупбць, пцй, м. 1) Ум. отъ пуп. Ку
пець, щоб тобі усох пупець. Чуб- І. 260.
3) Пуповина. Дитині в її животі пупець...
обмотався довкола ш иї ЕЗ. V. 180. 3) Пу
покъ, птичій желудокъ. Вх. Лем. 459.
Желех. 4) Часть косы (инструмента). См.
Коса 1. Шух. І. 169.
Пепінок, нка, ле.=Пуп’янок 1. Желех.
П^плишок, шка, лс.=Пуп’яшок 1.
Вх. Пч. І. 15.
Дуплянок, нка, лс.=Дуп’янок. Ум.
Пупляночок. Желех.
П^плях, ха, м. —Д у п ’яшок. Желех.
Ум. Пулляцюк.
Пупник, ка, м. Родъ птицы. Вх. Лем.
459.
Пуповнйче, чого, с. Болѣзнь пупка
у грудного ребенка. Новомоск. у. Слов.
Д. Эварн.
Пупок, пкй, м. 1)=П упець 1. Вх.
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Пу порізка— Пустинна.

Лон. 459. 2) Почка (древесная). Вх. Лем, в переляку пускає. Грин. II. 232. 5) Вскры
ваться, вскрыться (о рѣкѣ). На провеет
459.
Пупорівка, е й , ж . Повивальная бабка. от-от річка Горинь пустить. Г. Барв. 27.
Ішла раз пупорізка кудись на родини. 6)— на пожір. Сжигать, сжечь. Семиград
султанський хочуть пустити на пожар і
Драг. 49. {
Пупоріэиа біба, ної—би, эю.=Пупо- сплгндрувати. К, ЦН. 211. 7) Пускйти бі
сики. Кокетничать, завлекать, Княгині ні
ріика.
Попчик, ка, м. 1) Ум. отъ пуп. 2) мн. чого вже було до- Четвертинською бісики
Родъ узора въ вышивкѣ. Чуб. VII. 415. пускать. Стор. МПр. 86. 8)—тумані. Ду
рачить, обманывать. 9)—слйву: Распростра
КоІЪ. I. 48.
П уп’янок, нка, м. 1) Бутонъ; почка. нять молву, распускать дурные слухи.
Квітки ^роскру чували свої пуп1яночки. ЛеПускатися, кйюся, ешся, сов. в. пусвид. ПЙО. I. 500. 2) Завязь огуречныхъ тйтися, щ^ся, стишся, ел. 1) Пускаться,
растеній. Сквир. у. Маленькій огурчикъ. пуститься. Мідяні човна, золоті весла. Ой
Дам тобі угірок і пуп’янок. Ном. № 566. пустимо ж ся на тихий Дунай. АД. 1 .1 .
3) 3 пуп’янку. Сызмала. Він і з пуп’янку Пустимось кіньми, як дрібен доїцик. АД.
такий був: ще років п ’ять йому було, то І. 9. Два роки в речі не пускався. Мкр.
все по сусідських городах крав. Волын. г
Г. 8. Не трать, куме, сили, пускайсь на
Ум. Пуп’яночок. Нехай я собі оіірочка-пугія- дно. Грин. І. 240. 2) Расти, вырасти. Чер
ночка знайду. Ном. № 566.
вона рожа зацвіла; і треба ж, на біду,—
* П^п’яшечок, чка, л*. Ум. отъ пуп’ящок. край неї хміль пустився. Греб. 371.
Д^п'яшок, шка, ж —П уп’янок. Ум. 3) Только сов. в. Начать, стать; начаться.
Пустився я йти, коли дощ. Могил, у. А
Луп’яшечок.
Пурин&ти, нйю, еш, сов. в. пуристи, тут уже й дітки пустилися. Породила
н^, нбш, іл. Нырять, нырнуть. Пусти ж Мотря за три роки трьох синів. Мир.
мене, мати, на річку купатись, буду пла ХРВ. 90. 4)—на що. Итти, пойти, р і
вать, пуринати, доленьки шукати. Мет. шиться да что. Я не вірю, щоб Христя
276. Діточки (=утята) пурнуть. Мет. на таке пустилася. Мир. Иов. II. 110.
157. См. Пірнати.
5 )—чогб. Выпускать, выпустить изъ рукъ.
Пурин&ч, чй, м. Нырятель.
Як припала до кухля, неначе ї ї уста^Оо
Дурнйкоза, зн, ж.—Пірникоза
його прикипіли, та поти всього не випила,—
Пуристи. См. Пуринати.
не пустилася. Мир. Нов. II. 113. Пусти
Пурнйло, ла, с. Ночное пастбище тися берега. Забросить все, ни о чемъ не
овецъ лѣтомъ. О. 1862. V. Кух. 34.
заботиться, опуститься. Чи можно ж із
Пурнйти, нйю, еш, ел. Пасть ночью таким чоловіком зорудувати? Пустився
стадо оведъ. О. 1862. V. Кух. 38.
берега зовсім. Г Барв. 284. А я теж пуПурх! меж. Порхъ! Якась пташка хтилась берега Де було перш чисто,— те
прилетіла і сіла передо мною на шляху.... пер сміття по коліна. Г. Барв. 393.
Я до неї ловити,—вона: пурх! Г. Варв. 352. 6) Духу пускіється хто. Исиускаеть духъ,
Пурхати, хаю, еш, сов. в. пурхнути, умираетъ. Коні біжать, духу пускаються,
ну, нѳш, ел. Порхать, порхнуть. Левиц. а він все свариться: чого помалу їдеш? Св.
Пов. 176. Якась пташка• пролетіла.... Я Л. 269
П^слив, ка, х. Родъ одежды. З тим
за нею,— вона й пурхне. Г. Барв. 352. Я
ся
треба
любувати, што в пуслику ходит.
пурхнула у хату. О. 1862. X. 9.
Пускйти, кйю, еш, сов. в пустити, Гол. II. 424.
Пустбльний, а, ѳ. Пустынный. Желехнущ^, стиш, ел. Пускать, пустить, выпу
(Мир.
ХРВ. 323).
стить. Як візьмеш ти за рученьку, —не
Пустбльник,
ка, ле. Пустынникъ, отмусиш пустити. Мет. Давали, та з рук
не пускали. Ном. № 9785. Пустимо стріл шельникъ. Стор. МПр. 39. Гн. II. 94.
Пустбльників, вова, вѳ. Принадле
ку, як грім по небу. АД. І. 9. 2) Отпу
скать, отпустить; позволить. Ой чом не жащей пустыннику. Почувши оттакі пуприйшов?... чи мати не пускала? Мет. 32. стельникови речі. Стор. МПр. 39.
3) Впускать, впустить. Не пускають в ха
Пустбльниця, ці, ж. Пустынница. О.
т у ночувати. Шевч. 4) Испускать, испус 1862. VIII. 14.
тить. Вода, нагріваючись, пускає од себе
Пустбля, лі, ж. Пустыня.
пару. О. 1862. III. 32. Зомлів, і слину вже
Пустйэна, ни, ж. Незаселенная мѣст-

Пустий— Пустуха.
ность. Залюдняли стару пустизну униз
Дніпра, Дністра і Бога. К. Хмельн. 20.
Пустйй, &, 6. 1) Пустой. 2) Пустой,
глупый, безсодержательный, легкомыслен
ный. Да ти п у ш у от бесіду звів. Федьк.
А в козака розум пустий; хоче дівку з ума
звести. Грин. III. 259. 3) Ненужный, безНолезный. Вх. Зн. 57. Пустё зілля. Сор
ная трава. Вх. Зн. 57.
Пустйнник, ка, м. = Пустельник.
Гн. II. 95.
Пустйння, ня, с. Пустырь; пустошь,
ваброшенная усадьба. Прямо у свою сло
боду та у свій двір. Як глянув, аж там
таке: пустйння! пообвалювалось, скотина
реве, голодна. Мнж. 86.
Пустйия, ні, ж. 1) Пустыня. Пішла
вдова пустинею з маленькою дитиною.
Грин. III. 418. Кругом сама пустиня, не
ма людей, тільки хижий звір. Стор. МПр.
29. 2) Пустякь За пустиню сваряться.
НВолын. у.
Пустйти, ся. См. Пускати, ся.
Пустйця, ці, зк?.=Пустка. Херс. у.
Слов. Д .гЭварн. Пустій, тій, м.-= Пустун. Дитина
спить, а мати росповідае стариим пустіям.... про сиріток та мачуху. ЕЗ. У.
125.
Пустісінький, а, ѳ. Совершенно пустой.
Отті прямії колоски зовсім пустісінькі,
ростуть на ниві даром. Греб. 363.
Пустісінько, нар. Совершенно пусто.
Пустіти, тію, еш, гл. 1) Пустѣть. Пу
стіє в хат і, в коморі і на дворі без хазя
їна 2) Пустовать. Зміев. у.
Пустка, ки, ж. 1) Нежилой домъ,
опустѣвшій домъ. Г. Барв. 249. У нашою
Балагана вишивана хустка, буде в наших
Озсрянів не одная пустка. Нн. 2) Участокъ
земли, принадлежащій лицу, выбывшему
изъ сельскаго общества. Козел, у.
Щ сто, нар. 1) Пусто'. Що в тому ти
тулі, коли пусто в шкатулг. Чуб. I. 283.
Нѣтъ, не имѣется. Порядку пусто. 2) На
прасно. Пусто затрудилися. паночку. Вх.
Зн. 58. 3)—говорити. Говорить пустяки.
Посіяв я пшениченьку рідко.— Говориш ти,
козаченьку у пусто: зійде твоя пшениченька
густо. Мет. 28. 4)—іти, пітй. а) По пусто
му пропадать, пропасть На панщині ро
бите а свої дні дома й так,— ідуть пусто.
Г. Барв. 98. б) Плохо вести себя, не за
ботиться ни о чемъ. А я було ка жу: „ Слу
хай, Грицю, як ти пусто йдеш, то й я
пусто підуи. Г. Барв. 284.
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Пустоб’йка, ки, об. Пустой, распущен
ный человѣкъ. Тілько пустоб’яки жалку
ють за шинком, а добрий »юловік не жаліє.
Мирг. у. Слов. Д. Эварн.
Пустбваний, а, ѳ. Шаловливый. Ото
пустований та мордований.
Пустовлйвий, а, ѳ. Шаловливый,
рѣзвый.
Пустовщйиа, нй, ж. Опустѣвшее поселеніе, пустошь.
Пустодбмок, мка, м. Не домовитый
человѣкъ.
Пустомблка, ки, ж. Ханжа. Були там
чесні пустомолки. Котл. Ен. III. 47.
Пустбпаш, нар. Безъ пастуха. Каме
нец. у. Ходять коні пустопаш. Каменец, у.
Тоді вони коней пустопаш попускали. АД.
І. 118. В полі вже тілько стерні жовтіли
та рябіли гуси, а де-де й худобина ходила
пустопаш. Св. Л. 63.
Пустопйшний, а, е.—худоба. Скоть,
не употребляющійся въ работу. Вх. Зн. 58.
Пустота, ти, ж. 1) Шалость, проказы.
Ото вже пустоти робе. Черк. у. 2) соб.
Шалуны. Дожидають мої голуб'ята. Оие
як побачуть, з ніг мене звалять, тая пу
стота. МВ. (О. 1862. І. 82). Пустує ці
лий день моя оця пустота.
Пустбтливий, а, е —Пустовливий.
Пустотнй, иі, ж. = Пустота 1. Хло
п'ят любив, з дітьми, мов сам дитина,
грався, вони йому здавалися пташками;
їх реготом та скоками втішався і весе
ливсь забутими піснями. А послі пустотні
впадав у сум глибокий.... К. МХ. 17.
Пустоцвіт, ту, м. ІІустоцвѣтъ. Коли йде
самий пустоцвіт, укинь личака у грядки.
Пустоширбкий, а, е. Широкій а пу
стой, безлюдный. Пустоширокі степи. Рудч*
Чп. 13.
Пустбшити, шу, шиш, гл. Опустошать.
Щоб гаїв, садів не пустошили.
Пестощі, щей и щів, ж. мн. Ба
ловство, шалости. З пустощів не зна що
робити. Черк. у.
Пустувйти, т^ю, еш, гл. 1) Шалить,
рѣзвиться, проказить. Не пустуй, а то
битиму. Лебед. у. 2) Пустовать, быть не*
занятымъ. Руїна ся пустує вже століття.
К. ПС. 27.
Пустун, нй, м. Шалунь. Він пустун,
неслух. Кролев. у.
Пустуха, хи, м. Шалунья. Ум. Пу
стушка, пустушечка. Не пустуй, моя пустушко! Щог. Сл. 124.
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Пут—Пухнатий.

ПУт, та, м. = Путь. Вх. Лем. 45 9 ..
Ум. Путин. Вх. Лем. 459.
Путар&йки, йок, ж. мн. Раст.* ШЬез
гиЪгига. Вх. Пч. II. 35.
Питати, таю, еш, гл. Надѣвать путы.
Швидче путай кобилу.
Путбнно, нар. Хорошо, какъ слѣдуетъ.
Та путенно ж г зроблено. Екатериносл. у.
Слов. Д. Эварн.
ПУтѳра, ри, ж. Деревянный сосудъ для
приготовленія овечьяго сыра. Вх. Зн. 58.
Путйвѳць, вця, иі. Проселочная до
рога. Борз. у. Сидять н а ' дорозі аж два
надцять вовків.... Сидять рядком по путивцю, наче ждуть мене. Г. Барв. 443.
Ум.'Путйвчик.
Путйвка, ки, ж. Сортъ яблокъ. Ум.
Путивочка. Парис, Приямове дитятКо, путивочку Венері дав. Котл. Ен. I. 6.
Путик, ка, м. Ум. отъ пут.
Путйлівка, ки, ж. Курительная труб
ка, сдѣланная въ Пѵтиловѣ (въ Буковинѣ).
Шух. I. 277.
Путйнѳдь, мця, ж .= Д утивѳць. Борз. у.
Путина, йи, ж. Сосудъ для молока.
Шух. I. 186. Сосудъ для приготовленія
овечьяго сыра. Вх. Зн. 58.
Петлиця, ці ) ОЮ
т Ремень, которым^"
привязываемся стремя.
Путлищѳ, ща, с. Три нитки у бумажваго змѣя, связанный однимъ концемъ.
Путній, я, в. Путній, порядочный,
дѣііьный. Внизу путній ставок, а через
йогЬ ледаченъкий місток. О. 1862. IX. 62.
Нічого'путньою не пригадаю. Ком. I. 8.
Путня, ні, ж. Бочка. КоІЪ. І. 70.
Путо, та, с. Преимущ. во мн. пута.
1) Путы. Ой на волики налигачі, а на ко
ники пута. Мет. 56. 2) Кандалы. Заку
вали запорожців в залізнії пута. Нп.
Путрити, рю, риш, іл. 1) О дымѣ:
валить. А дим з вікна так і путрить.
Кролев. у. 2) Пушить, ругать. Як зачала
вже їх путрити за те! Зміев. у.
Л?*ря, рі» ' ОН*• Родъ кушанья изъ свареннаго ячменя и сладкаго квасу. Маркев.
157. Чуб, VII. 440. Н а закуску куліш
і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу.
.Котл. Ен. I. 18.
Путтй, тй, с. .Первоначально: путь,
дорога, но употребл. ‘лишь въ переноси,
значеній: толкъ, прокъ. Молоді хазяї, ду
має,— чому й на пуття не навести. Св.
Л. 244. Не буде з його пуття. Не буде
вже їм ні пуття, ні добра. Стор. МПр.

154. Без пуття. Безъ толку, безъ смысла*
Все робить без пуття.
Путь, ті, ж. Путь. Благослови, тату„
в божу путь пойти. Маркев. 12(). Вона
в велику путь задумала,- т.-е, умираеть.
Г. Барв. 524. Щоб твоя путь погибла!
(брань).
Путь-путь! меж. Призывъ для ку
рей. О. 1862. IX. 35.
ПУтькало, л а ,' с\ 1)—Лугутькало
Вх. Пч. II. 14. 2)=Пугач. Мирг. у. Слов.
Д. Эварн.
Путйщий, а, е. Порядочный, хорошій.
Город путящий. Греб. 400. Путящий чо
ловік з йоіо буде.
П ух, .ху, м. 1) Пухъ. 2) Первые мелкіе волоски растительности на бородѣ. Бо
рода тільки пухом поростала. Св. Л. 192.
3) Раст.: а) ЕгіорЪогиш ѵа^іпаіит Ь. ЗЮЗО.
І. 12; б)—болотяний. ЕгіорЬогит ІаІіГоІіит
Норре. ЗЮЗО. І. 122.
Пухб, хй, ж. 1) Въ выраженіяхъ: Д о 
бити пухи, добити д о пухи. Довести до край
ности, покончить съ чѣмъ. Добили чоловіка
до пухи. Борз- у. Тепер уже ляхам наші
добили пухи. Ном. № 874.
Пухай, хая, м. Чучело, пугало. Чуб.
VII. 576.
Пухйр, рй, пухйрь, рй, м. 1) Вол
дырь. Як линула окропом на руку, так он
які пухирі понабігали. Харьк. г. 2) Пу
зырь. 3) Мочевой пузырь. НВолын. у.
Пухір, ра, ле.=Пухирь. Ком. I. 14.
ПУхкати^ каю. еш, гл. Пыхтѣть. Ходе
піп після обіду по кімнаті та тільки
пухкає.
Лухкйй, 6, 6. 1) Рыхлый, мягкій (о
хлѣбѣ, землѣ). Пухкий хліб удався. НВо
лын. у. Пухка паляниця,— хоч губами їж.
Харьк. Земля пухка. Г. Барв. 212. 3) Мяг
кій, нѣжный. Пухкі овчини. НВолын. у.
Пухлѳнйна, ни, »е.=П ухлятина..Вх.
Зн. 58.
Пухлий, а, е. Пухлый, опухшій. Левид. ПЙО. І. 380.
П^хлики, ків, м. мм. Особымъ образомъ собранный сборки на рукавѣ иногда
и на воротѣ рубахи. Кіев. у. Пошно пухлики позбірала, треба дрібніше й рівнігие.
Харьк. у.
Пухлйна, ни, эк?.=Пухлятина. Хер
сон. г.
Пухлйтина, ни, ж. Опухоль. Грин*
П. 38. Рослину живокість добре класти
од пухлятини.
Пухн&тий, а, ѳ. 1) Пушистый. 2)Рых-
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лый, мягкій. Гарні пироги вдалися, пух одній руці пучки, та неоднакові. Ком. Пр.
наті. Пирят. у. Пухната булка. Козел, у. № 829. 2) Щепотка. Позич мені пучку
3) Полный, жирный. Козел, у. (Жінка) соли. Харьк. Ум. Пучечка. Панночка, чи
така пухната, мов пампушок. Гн. II. 27. глянула на нас, чи ні,— простягла дві пу
Ум. Пухнатенький. Чотирі донечки: висо• чечки поцілувати. МВ. (О. 1862. III. 37).
ченькі, пухнатенькі і чорнобривенькі. Гол.
Дучбк, чкй, м. Пучокъ. Пучок зілля.
III. 461.
Стор. МПр. 155. Ум. Пучбчок.
Пуховйй, &, 6. Пуховой, сдѣланеый
Пешечка, ки, ж. Ум. отъ пушка.
изъ пуха. В'яже коня до ялини, а сам іде
Пушйна, ни, ж. Пушинка. Паляничка
до дівчини, до дівчини до Марусі на пу легесенька як пушина. Харьк. Ум. Пушинка.
ховії поду сі. Мет. 91.
Пушйти, ш^, шйш, іл. 1) Взрыхлять.
Пуховиця, ці, ж* Пуховикъ. Стеле Пушив свою яблуню. 2) Дѣлать полнымъ,
хазяїн та пуховую пуховицю, а безгцасний вздувать. Мовчанка не пушить і черева
чумак у дорозі та негцасну важницю. не дме. Ном. № 1117.
Мет. 458. ,
П^шка, ки, ж. 1) Жестяная или деПухтблик, ка, м. Пышка. Не все ж ревяная банка. Волын. г. Шух. І. 307.
їсти пухтелики, треба спекти г житною Пугика на цукор. 2)=Гариата. 3) Ружье.
хліба.
Шух. І. 234. 4)=Пучка 1. Вх. Пч. І. 15.
Пухтій, тій, м. Жирный,, неповоротли Желех*. Ум. Пушбчка. Подаруйте мені оцю
вый человѣкъ. Черк. у.
пушечку на голки та на нитки. Кіев. у.
П^хти, хну, неш, іл. Пухпуть. По
Пушкарський, а, е. Артиллерійскій.
червонів середній пальчик у дитини, став
Пушк&рь, рй, м. 1) Артиллеристь.
пухши. Г. Барв. 530.
2) Стрѣлокъ. Угор. 3) Родъ сельскаго по
Пухтй, ті, д*.=Пухтій.
лицейская (въ Галиціи), вооруженная
П^цка, ки, ж* МешЪгит ѵігііе. Вх. ружьемъ. Вх. Зн. 58.
Уг. 264.
Пушбк, шк^, м. Ум. отъ пух,
Пуцувйтн, ц^ю, еш, гл. Чистить. Гол.
П^ща, щі, ж. Дремучій лѣсъ, лѣсная
III. 113.
чаща. Не схотів він із жінкою жити, пі
Пуць! меж., выражающее моментъ па- шов же він по пущах блудити. Мет. 359.
девія, бухъ! Дивлюсь воно (воронепя) угору Ото ж раз поїхав князь на полювання
полетіло да й пуць на шию барану. Греб. да й одбивсь у пущі од своєї челяді. К.
381. (П’яний) пуць на землю. Мир. ХРВ. (ЗОЮР. II. 203).
199. Пуць з неба! ось і ми, коли вам тре
Пущбдло, пущйло, ла, с. Лаецеть
ба. Чуб. I. 248. А воно пуць з рук. Черк. у. для пусканія крови. Херс. Желех.
П^цьверинок и п^цьверінок, нка,
Пущ&льний, а, ѳ Мясопустный.
м. 1) Неоперившійся птенецъ. Харьк. г.
Пищання и пещення, ня, с. ЗагоВона драла по гніздах пуцьверінків. Стор. вѣнье. На пушення як зав'язано. Ном.
МПр. 29. 2) Маленькій ребенокъ. О, пуць- № 524.
веринку Купидоне! Котл. Ен. I. 36.
Пхйти, пх&ю, еш, гл. 1) Пихать, тол
Пуцьнути, иу, нѳш, іл. Упасть, бух кать. Чого ти так жне, паскудо, в боки
пхаєш? Греб. 2) Впихивать. І страду вся
нуть.
кую без мови в голодний пхали все куток.
Пачечка, ки, ж. Ум. отъ пучка.
Пучбчок, чка, м. 1) Ум. отъ пучок. Котл. Ен. І. 11.
Пх&тися, пхйюся, ешся, гл. 1) Тол
2) Букети къ. Пучечок квіток. Харьк.
П^чка, ки, ж. Ум. отъ малоупотре каться; проталкиваться, переться. Чого ти
бительная пука (см.), но употребляется пхаєшся? Харьк. г. Де їдять, там пхайся,
самостоятельно въ томъ-же значеній. де бідують,— звідти тікай. Чуб. І. 276.
1) Конецъ пальца на рукѣ, точнѣе: вну 2) Медленно итти, ѣхать. Пхався на бов
тренняя часть конца пальца на рукѣ; куні. В Латію з військом також пхавсь.
иногда въ значеній: палецъ. 3 пучок та Котл. Ен. ІУ. 67.
Пхе! меж. Фи! Бач, яке пхе! і не при
з ручок житимемо. Г. Барв. 231. Загнала
шпичку під ніготь, а 'тепер пучку обри ступу до йою.
Пхбкати, каю, еш, гл. Говорить: пхе!
вав. Харьк. г. Пучками та ручками, мов
•
Пхйкання,
ня, с. Хныканье, всхлиляв, хліб заробляємо. Лебед. у. Я собі один
одним, як пучка. Г. Барв. 191. Давай зні пываніе. Котл. Ен. ІУ. 61,
Пхйкати, каю, еш, іл. О ребенкѣг
мати каблучку з пучки. Г. Барк. 206. Па
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тихо плакать, всхлипывая, хныча. Замовкло,
не плаче, тілько пхика. Шевч.
Пхйньвати, ваю, еш, (л.=Пхивати.
Желех.
Пхиць! меж. Толкъ! Невістка сплес
нула руками, а потім мене пхиць! Г.
Барв. 403.
Пхйцьнути, ну, неш, гл. Толкнуть.
Г. Барв. 411.
Пхп^ти, н^, нбш, іл. Пихнуть. Тою
пхне рукою, а другого тикне ціпком. Стор.
МПр. 163.
Пху! меж. Тьфу!
I. Пчих! меж. Чихъ!
II. Пчих, ху, м. Чиханіе. Бодай тобі
поганий пчих був. ЕЗ. V*. 188.
Пчйхане, ня, с.= Ч хан н я. ЕЗ. V
188.
Пчйхати, хаю, еш, ід.= Ч хати.
Пчівнйк, ка, м. КарЬапізІгшп агѵепзе.
Вх Лем. 459.
Пчілка, ки, ж. Ум. отъ пчола.
Пчолй, лй, ж .= Б дж ол а. Ум. Пчілка.
Пчілка вкусила. Грин. Дії. 313.
Пчолйнець, ндя, ж.=Оншанив. Вх.
Зн. 58.
Пчолйчий, а. е=Вдж олиний. Сві
чечки з пчолячого воску. ЕЗ. V. 194.
Дшенйця, ці, ж. Пшеница, ТгШсиш
ѵиі^аге (растеніе и зерно). ЗЮЗО. І. 139.
Ой посію на горі пшеницю, під горою овес.
Мет. 68. Уродив>Бої пшеницю: густа та
рівна стоїть як лава, а колос великий, важ
кий. Харьк. г. Які в вас паляниці білі,—
мабуть мили пшеницю? Харьк. г. Я ба
чив, раз пшеницю мили. Греб. Ум. Пше
ничка, пшениченька.
Пшеничина, ни, ж. Отдѣльное зерно
или'0тдѣльный стебель пшеницы. У людей
пшениці— як гай, а в нас— самий вівсюг,
і пшеничини не вздриш. Константи ногр. у.
Пшенйчисько, ка, с.=Пшеничище.
Вх. Зн. 58.
Пшѳнйчишѳ, ща, с. Нива, съ которой
снята пшеница.
Пшенйчка, ки, ж. 1) Ум. отъ пше
ниця. 2) Маисъ, кукуруза, 2еа Мауз Ь.
ЗЮЗО. I. 142. 3) Родъ узора въ вышивкѣ.
Г. Барв. 216. 4) Раковая икра. ЕЗ. Ѵ^-177.
Дшенйчниця, ці, ж.=Пшѳнишниця.
Дшѳнйшний, а, е. Пшеничный. Піиенишні зернятка. Стор. МПр. 66. Дгиенишною борошна в нас обмаль,— треба змолоти,
Харьк. г.
Дшѳнйшнив, ва, м. Бѣлый, пшенич

ный хлѣбъ. Пшенишники доведуть, гцо
і хліба не дадуть.
Пшѳнйшниця, ці, ж. Пшеничная со
лома. НВолын. у. Сим. 153.
Дшенйшиище, ща, с.=Пшеничшце.
Вас. 196.
Пшик! меж. Выражаетъ короткое шнпѣніе отъ погруженія въ воду раскаленнаго желѣза. Употребл. какъ существитель
ное: пшик, ку, м. Перевівся на ковальський
пшик. Ном. № 1858. Був коваль такий
мудрий, що взявся леміші чоловікові кувать,
та багато заліза.... перепалив. „Ні, каже,
чоловіче, скую тобі сокиру'1, ...'.„Не сокиру,
а серп*. А далі вже швайку, а далі й
пшик: роспік залізця шматочок, що зоста
лось, та в воду: „от тобі, каже, й пшик*.
Ном., стр. 284, № 1858.
Дшйвати, каю, еш, сов. в. пшйкнути, ну, неш, іл. 1) ІПипѣть, зашипѣть
(о горячемъ желѣзѣ, брошенномъ въ воду).
2) Только несов. в.? Употреблять часто
звуки пш (о польской рѣчи). Нехай аат ють вельможні з москалями, як цвенькали
та пшикали з ляхами. К. Дз. 34.
Пшінка, ви, ж. 1 ) = Пшеничка 2.
ЗЮЗО II. 147. 2) Раст. Оаіішп ѵегшп Ь.
ЗЮЗО. I. 123.
( Пшінцб, цй, с. Ум. отъ пшоно.
Пшоиб, н&, с. 1) Пшено. 2) Названіе
одного изъ отдѣленій игры въ крёймахи.
Ив. 40. Ум. Пшінцё. Оце пшінце на куле
шик і сало. Чуб. II. 98. Насип пшінця по
колінця, водиці по крильця. Мет. 23.
Дшонйний, а, ѳ. Пшенный. Хазяйка
подавати стала із маслом пшоняних млин
ців. Алв. 45.
Дшонйник, ка, м. Влиеъ изъ пшена.
Пштирок, рка, м. Щелчекъ по носу.
Вх. Лем. 459.
П’явйця, ці, де=кіняча. Піявица ло
шадиная. Вх. Пч. II. 28.
П’йвва, ви, ж. 1) Пьявка, Ніпісіо
оШсіпаїіз. Чуб. I. 238. Вх. Пч. II. 28.
2) Синякъ отъ удара палкой или крутомъ.
П'явка набігла. 3) Кровопійца. -4) Желѣзная скоба для прикрѣпленія нашивки въ
лодяхъ (при пловучей мельннцѣ). Вас. 173.
П’яв^шник, ка, м.. Родъ слизняка бо-:
лотнаго.
Д ’ядак, ка, м. Насѣк. Гусеница гео
метра, СЬеітаІоЪіа Ъгитаіа. Вх. Лем. 459.
Д ’ядики, ків, л«. мн. Раст. Ьусоро(Ііит аппоііпшп еі сіаѵаіит. Лв. 100.
Д ’ядити, джу, диш, іл. 1) Мѣрять
п’яддю. Вх. Лем. 459. 2) О гусеницѣ гео-

П я д ь —П’ятеро.
метра: ползти. ІГядит уссниця. Вх. Лем.
459. 3) Стремиться, достигать, добиться.
Вх. Лем. 459.
П’ядь, ди и ді, ж. Пядь,мѣра около чет
верти аршина. Н а три п'яді завдоешки.
Грин. III. 326. Піл— на п'ядь дошка од
дошки. Мир. ХРВ. 24. Прибуло дня на ку
рячу п'ядь. Чуб. I. 245.
П’йлечка, чбк, мн. Ум. отъ п ’яльці.
Д ’ялйло. См. Л ’сло.
П'йлка, ки, ж. Пищепріемный каналъ*
Вх. Лем. 459.
П’йло и п’ялйло, ла, с. 1) Вилки, на
которыхъ развѣшиваютъ кожи и т. п.
Харьк. г. 2) мн. П’яла. См. П’їла.
П’йльці и п’йльця, ців, м. мн. Пяль
цы. Мальовані п'яльці. Мет. 20. Ум. П’ялечка. 3 пялечок не вставав, юлочок не
випускав. Грин. III. 201.
П’янбдний, а, ѳ. Сильно пьяный. Мо
лодий Петро п'яненний лежить. Грин.
III. 7.
Л’йнйй, а, ѳ. 1) Пьяний. П'яний, як
чіп,— як земля,— як ніч,— як квач,— аж
валяється,— хоч візьми та й викрути,—
що й стежки не бачить. Ном. Л® 11740,
11741, 11745, 11755. 11748, 11750, 11754.
Буде твоя головка що-день п'яна. Мет. 125.
П ід п’яну руч. Въ пьяномъ видѣ. Сим. 230.
2) П’яна бараболя. Порода картофеля. МУЕ.
І. 101. Ум. П’яненький. Ой учора ізвечора
пяненька була. Грин. III. 273.
Д ’ядйцтво, ва, с. Пьянство.
Л ’яницюга, ги, об.—Л ’ядюга. Мирг.
у. Слов. Д. Эварн.
П'яниця, ці, об. 1) Пьяница. Я з п я ницею жити не буду. Мет. 67. 2) Родъ
■игры въ карты. Ум, П’яничка, п’янйченька.
Н е дай мене за п'яниченьку. Мет. 37.
Л’янйчка, ки, об. Ум. отъ п ’яниця.
Пьянчужка. Марк. 57.
Л’янісінький, а, ѳ. Совершенно пья
ный, пьянехонькій. Харьк. у.
П'яніти, дію, еш, гл. ІІьянѣть. Він
швидко п'янів: дві^чарки випив, то вже й
вг'яний. Харьк.
П’йно, нар. До пьяна. Солодко ззісти,
п'яно спити, хороѵю походити. МВ. (О.
1862. III. 40).
Л ’йнство, ва, с. Пьянство.
П’яну вйтий, а, ѳ. Немного пьяный,
выпивши. Черк. у.
. Д ’янчити, чу, чиш, гл. Напиваться,
Пьянствовать. Н а сім світі грішили, го
рілкою п'янчили. Гн. II. 72.
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П’янюга, ги, об. Ув. отъ п’яниця.
Харьк. Ув. П’янюжище.
П’янюшка, ки, об. — П’яничка. О,
1861. XI. Св. 71.
П’йсти, пну, пнѳш, гл. Пялить, напя
ливать.
П’йстйся, пн^ся, пнбшся, гл. 1)Лѣзть,
взбираться, карабкаться. іГявсь, п'явсь на
ту гору,— не зопнеться. Пнеться, як жаба
до гусяти. Чуб. І. 250. П'явся до гетьма
нування на Вкраїні. К. ХП. 11. 2) Си
литься, напрягать силы. Вона взяла і спо
вила його. От він п'явсь - п'явсь, п'явсь п'явсь,— не порвав. Чуб. II. 288. М и чотирі годи п'ялися, платячи аренду, і ско
тину позбували,— так несила наша дер
жати землю. Волч. у.
П’ятй, тй, ж. Пята, пятка. Находилася,
аж на п'яти не стану, — так болять.
Кіев. у. Видні п'яти і палый, де ступить,—
босої ноги слід пише. Дума. П’ятими накивйти. Убѣжать. П ят ами з Трої накивав.
Котл. Ен. І. 5. І той панові Хмельниць
кому ще й голими п'ятами накивав. АД.
II. 27.
П'ятйк, кй, м. Монета пятикопеечная.
Вторгувала, серденько, п'ятака. Шевч. Ум.

П’ятачок.
Д ’ятакбвий, а, е = Д ’яташяий. Желех.
Л’ятйччя, чя, с. соб. Пятаки. Г. Барв,
65. Дітворі малій пят аччя, пірники й
ман&рики (давали). Мкр. Н. 4.
П’ятйшний, а, є. Стоющій пятакь. Це
пряники п яташні. Харьк. г.
П’ятдесйт, тьбх, числ. Пятьдесять.
П’ятдесйтеро, числ. Пятьдесять. Садо
вить їх купами по п'ятдесятеро. Єв. Л.
IX. 14.
П’ятдесйтий, а, е .Пятидесятый.Желех.
П’ятдесйтка, ки, ж. Аесигнація въ
50 гульденовъ. Желех.
П’ятдесятолітній, я, в. Пятидесятилѣтній. П ятдесятолгтній год, як вони по
бралися. Кролев. у.
Д ’ятенйтко, ка, с. Въ сказкѣ, шут
ливо: дитя пятницы. ІГятінка з малень
кими п ’ятенятками. Мнж. 112.
П’ятерйк, кй, м. 1) Пять штукъ (воловъ). Желех. 2) Свѣчи, которыхъ на
фунтъ ндетъ -пять. Харьк. г. 3) Мѣра жид
кости (водки): полведра. Сим. 143. 4) Шлея
съ пятью полосами (продольными и попе
речными). Вас. 160. 5) Глиняный горшокъ,
имѣющій въ діаметрѣ З1/* вершка. Вас.
181
П’йтеро, числ. Пятеро. Хиба п'ятеро

.

506

П ’ятиголоввй— П’ять.

юробців не продають за два шаги. Єв. Л. приклада, та, которой прикладъ упирается
XII. 6.
въ землю. Шух. I. 2 2 9 . 9) Часть веретена.
Д ’ятиголбвий, а, ѳ. Пятиглавый. Знає См. Веретено 1. 10) Часть сапіни (см.).
т у— пяттолову.... церкву. К. ЧР. 81.
Шух. I. 176.
Д ’ятидесйтий, а, е. Пятидесятый.
П’ятнадцятеро, числ. Пятнадцать чеП ’ятизлбтник, ка, м. Монета въ 75 кон. ловѣкъ, штукъ. Не башто ззів— п'ятнад
П’йтий, а, є. Пятый.
цятеро хліба. Грин. И. 270.
П'ятикутний, а, е. Пятиугольный.
П’ятнадцятий, а, ѳ. Пятнадцатый.
Желех.
П’ятн&дцятка, ки, ж. Рыболовная
П’ятикутник, ка, м. Пятиугольникъ. сѣть, въ у 4 арпг. которой помѣщаетсл 15
Желех.
ячей и въ длину и въ ширину. Вас. 187.
П’ятилітній, я, в. Пятилѣтній. Желех.
П’ятнадцять, тьбх, числ. Пятнадцать.
П ’ятиліток, тка, м. Пятилѣтній мальП’ятн&йцятий,' а, ѳ. и пр — П'ятнад
чикъ. Желех.
цятий и пр.
П’ятимісячний, а, е. Пятимѣсячеый.
Л ’ятнйк, вй, м. Гнѣздо для нижняго
Желех.
конца вереи (въ воротахъ, дверяхъ). Що,
П’ятйна, ни у ОЮ• Пятая часть. Желех. було, хлопці роблять? Уночі ворота з п'ятП’ятя-пбрстень, тня, м. Раст. Роїеп- ників іздіймуть та й занесуть. Г. Барв.
Шіа аІЬа Ь. ЗЮЗО. І. 174.
У їх там і хата така, —двері на п'ятП’ятипйришниця, ці, ж. Родъ болѣзни нику. Славяносерб. у.
(накожной?) на руЕахъ. ХС. VII. 416.
П’йтниця, ці, ж. Пятница. Був день
Д ’ятисбтлик, ка, м. Пятисотскій. Він п'ятниця. Єв. Л. X X III. 5 4. По народному
год шість був за сотника, а це вибрали повѣрью есть и святая этого имени или
громадою за гіятисотника. Васильк у.
просто сверхъ-естественрое существо—жен
Д ’йтінка, ки, ж. Ум. отъ п’ятниця. щина. Грин. Изъ устъ нар. 194, 195.
П’ятірко, числ. Пятеро. У старшого Маркев. 19. Ум. П’бтінка, п’ятнйченька.
нема дітей, а у меншою ціла метках аж Грин. III. 5 0 1 , Мет. 2 9 0 . П’ятнонька. Ге.
1. 179. Пёрші п’ятінкй. Препод. Параскевы
п'ятірко. Г. Барв. 130.
Д ’йтка, ки, ж. 1) Пятка. 2) Кучка 14 октября. XI. I. 79. Другі п’ятінкм. Вмч.
въ пять сеоповъ, сложенная въ нолѣ. М іс Параскевы 28 окт. ХС. I. 79.
П’йтнишний, а. ѳ. Пятничный Шух.
цями і женці біліли, і копи вже стояли,
а більш тою, що п'ятки. Св. Л. 45. I. 40
П’ятнувйтя, ную, еш, гл. Выжигать
3) Пять гульденовъ, пять рублей (въ од
ной монетѣ или ассигнаціи). Желех. Ека- клеймо, тавро на домашней скотинѣ. Шух.
териносл. г. 4) Пятерка въ картахъ. I. 195
П’йтра, тѳр, с м н .= Д ’ятрини. Вас.
5) У пчелъ: ячейка матки, маточникъ.
Бджоли у п'ятку иазыки кидають. Ле 179
П’ятрйии, рйн, ж. мн. У горшечника:
бед. у. 6) Задняя часть косы около руко
ятки. Шух. I. 169. См. Коса. 7) Нижній полки, на которыхъ ставится готовая по
коиецъ задняго столба воротъ, то-же въ суда. Черк. у.
П’ятсбт, тицбу, числ. Цятьсотъ.
дверяхъ, ходящихъ не на петляхъ. Двері
П’ять, тьбх, числ. Пять.
на п'ятці. 8) Задняя часть ружейнаго
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