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Передмова до першого тому. 

Випускаючи а еьвіт перший том моєї збірки Галицько-руських 
народнїх приповідок, приказок, порівнянь та образовнх речень ува¬ 

жаю потрібним поиеред усього сказати дещо про повстане сеї збірки. 
Збирати та записувати всякі матеріали з уст варода, казки, 

піснї, приповідки, образові реченя, порівнаня, проклятя, заклинана, 
мудрованя та поодинокі слова я розпочав іще в гімназії, і то не лише 
буваючи лїтом дома на вакаціях, у Нагуевнчах та нншнх сусідніх 
селах (Ясеннцї Сїльній, Унятичах), але також у Дрогобичі. Живучи 
на станціях у ріжних дрогобицьких міщан та передміщаи я зна¬ 
йомив ся залюбки з такими, що заховали в шімяти богато старої 
руської міщанської традиції (назву тілько кравця Івана Гутовича 
та теслю Деренака, тоді, в початку 70-их років, уже звиш 70-літ¬ 

нього дїда); від них і вшогях иншнх я списував не мало етногра¬ 

фічного матеріалу, та ннодї при помочи товаришів вишукував також 
иншнх оповідачів по передмістях, платив їм скромний почастунок 
і заставляв їх цілими ночами співати та оповідати всяку всячину. 

Таким робот зібрав я ще в Гімназії досить показну збірну пісень 
(явиш 800 н-рів) і не менше показну збірку иншцх матеріалів, у тім 
числі також приповідок. 

Не мало їх я тоді вже записав у ріднім селї Нагуевнчах. 
Мої батько й мати мали дар досадного, об разового висловлювана 
своїх душок; правда, батька я затямив дуже мало, бо вій відутер 
мене шестилітньою дитиною і з його оповідань тілько дещо захо¬ 

вало ся в моїй памяти; за те від мами я позатісував і вивчив на 
натять не мало пісень, в тім чнелї також повний весільний цикль, 
який на жаль у заверюсї пізнійщих літ десь мені затратив ся. Що 
до приповідок, то я записав їх богато від покійних нагуївеьких 
сусідів Івапа Гаїіґля, Івана і Гната Рвбяків, Мартина Лялгока та 
його сина Дмитра, від мойого вітчима Гриня Гаврилика І від ба¬ 
гатьох ваших селян, що день у день бували в нашій хаті Особливо 
велику силу того скарбу зібрав я в роках 1880 1882, коли я, по- 
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терпівши розбите своєї карієрп у Львові. на якийсь час оеїв був на 
селі і займав ся селянською роботою. 

Мов увязненв в р. 1877 і девятимісячний побут у львівській 
визнпці, пізнїйше (з початку Н80 р.) увязненє в Коломиї і шшд- 

рівна „шупЛсом** (етапом) із Коломиї до Дрогобича! а також численні 
екскураії в ріжні сторони краю, чинені тоді й пізнійше, зводили 
мене до купи з великою сплою ріжних людпй, від яких я мав на¬ 
году записувати ріжнороднай етнографічний матеріяд, Із тюрми я виніс 
також невеличкі збірочки приповідок із Крєхова, Ватятнч, Рогатина, 

Городка, Янова і т, н, Та особливо богато й ітересяого матері ялу 
я записав у коломийськім арешті 1880 р.: тут повстала богата збірка 
приповідок із Ценева, списана з уст Карела Батовського, не менше 
богата, збірка з уст Івана Васильківського, міщанина з Коломиї; 
коломийську збірку я доповняв іще піашгіше в часі моїх побутів у тім 
місті; в арешті повстали та коді невеличкі збірочки з Матїевсць, 
Гвіздця, Богородчан, Туглукова та ішншх покутських місцевостей, 

записувані від ріжних принагідних арештантів. Побуту Скваряві коло 
Жовкни літом 1870 р. придбав менї збірочку тамошніх приказок* 

побут у Березові долішні пі коло Коломиї весною 1880 р. обогатив 
мою збірку також гарною кол лекцією тамошніх приповідок. 

Десятилітня участь моя в рад і кальні її агітації, при чім мені 
доводило сн відвідати та об’їхати майже всю східню Галичину від 
Перемишля та Дндьовн над Сяном аж до Шдволочкек, Борщева та 
Сиятина, дала менї крім усього нашого також показну збірку нових 
приповідок На вічах І зборах ви ступали деякі бесіди ікш-сел я ни, 

що так і сипали приповідками, мов добрим намистом, і я іноді не 
вставав записувати всього, іцо обнвало ся о мої вуха, їак повстав 
основний контінґент моєї збірки. 

Коло половини 80-нх років я вій шов був у переписну з иок. 
дром Ізидором Копернїцким, професором Краківського університету % 

і редактором відомої публікації „ХЬібг \уіаііотойсї сіо апігороіодіі 
кгауо^еі", для якої я дав йому записане д-кою Ольгою Рошкеви- 
ч і віз ою (вам. Озаркевнчевою) та її братом иок. Ярославом Рошке- 
внчем лолинське несіте. До відавши ся, що у мене лежить маса за¬ 
писок з приповідками, яких публікації в якімось руськім видаию 
годі було тоді на діяти ся. пок. Копернїцкий запросив мене впорядь 
кувати свою збірку і прислати її йому для „КЬіоги** Я зараз узяв 
ся до праці, попереписував свої приповідки латинськими буквами, 
порівняв їх їа давнїйшимн нашими збірками, друкованими вже (го¬ 
ловно Ількевнча, Віслоцкого, Пегрушевича та Годовацкого), і зладив 
своє „доповнене1* до тих збірок, упорядкувавши й свій матеріал 
поазбучно після першого слона ісождої приповідки, так само як 

і веї наші старші збірки. Одержавши грубий рукопис моєї збірки, 

що містив більше матеріалу, ніж уеї старші збірки взяті до купи, 

Копернїцкий дуже врадував ея і обіцяв ся зараз друкувати її. Але 
справа затягла ся якось, тим часом у „К\\таг!а1піки Нізіогусшущ* 

вийшла моя троха прноетра рецензія на Коцернїцкого „Огбгаїі ЬезкІ- 

<іог\гус1іаї пок. учений розсердив ея ни мене і звернув мені рукопис 
приповідок, жадаючи, щоб и впорядкував його інакше, методом Но- 

тиса, І докладно визначив уеї Номисові паралелі. Се була задача 
«о над мої сили. Як відомо всякому, хто переглядав Номиса. його 
збірка впорядкована так нераціонально, що як би розписати конкуре 
на невідповідне та непрактичне впорядковане матеріалу, то наш 
Номнс певно одержав би першу премію. Одержавши назад свій 
руконос, я покраяв його на шматочки і почав укладати з нього 
нову збірку, але вже по новому плаву. 

Я тепер рішучо зрезиґнував із думки друкувати свою збірку 
в якім будь польськім видаєш. Натомісь я задумав дати повний 
корпус галицько-руських народнії приповідок, упорядкованих від¬ 

повідно до вішогів одночасної науки. В тій цілц я по перед усього 
переписав на окремих картках уеї свої й инші дотеперішні дру¬ 

ковані збірки галицько-руських приповідок, а власне; 
1. Йосифд Лев і цното, подані в додатку до його (Ігат- 

шаіік гїег ВпШеїшсІїен огїег КІеіітізаісЬеп ЗргасЬе їп Оаішеп гоп 
Іозерії Ьетскі. Ргаетуеі 1834, сюр. 201—210. 

2. Г р н г о р і я Ількевича, видані окремою книжкою її* а. 
Галицкіи приповідки в загадки зібраній Грпгорнм Нлькевпчом, 

У Відни 1841, стор* VI-НІ24. 
З* Й о с а ф а т а Кобрииськог о, подані у взірцях мови 

в Його букварі и. з. Букварь новшгь способом^ уложенмй для до- 

машнои науки, В*ь Львові 1842; приповідок тут усіх 46* 

4, Я к о в а Голова ц кого дві збірочка, з яких одна була 
друкована в книжцї „Вішок Русинам на обжинки Ж* день 1847, 

т. II. стор, 240—264, а друга в ЗІаУІксЬе ВіЬІіоіЬек, ойег ЬоІІга^е 
тг зІауійеЬеп рЬіІоІо^іе шкі дезсійсЬіе Ьсгаив^еЬеп гоп Рг. 
МікІозісЬ, \Уїеп 1851, г. І. стор. 264-266, 

5, СтеФана Потру ше в нча, друкована в польській часописі 
„Рггуз'асіеІ Вошотсу* ц, з. Ргхузїоша і рггуротсіезеІ Цісіи гпзкіе^о 
\\? баїісуі, кеЬгапе рг/.ег 8. Р. % ВоЬггап (Ргя^асіеі Вопюшу,Іду6\у 1857). 

6, М. Г н ї д к о в е и;о г о, що війшла в склад збірки Віслоцкого, 

друкованої пз, По слони цьі и 11 оговори І! Ралицкон и Угорекой Руси, 
над. О. ІІетербургь 1868. (Записка Ииш. Русскаго Геогр&Фвчєскаїо 
ибщеетва по отдкленію вгодгр&ФШ, т. ІІ. С. Петербурга 1868, стор. 
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227—362), В се видане кріт рукописної збірки Ми Гнідко вського 
(ум. 1861 в Мостшцах Калуського пов.) війшли давній ше друко¬ 

вані збірки Левицького, Голоиацького та Ількевнча, от тош то ви¬ 

діливши з видали Віслоцкого ті давнїйші збірки, решту значив 
я назвою Гїпдковського (Гнїдк.) 

7. Ґ р еї о р о в н ч а збірка гуцульських приказок (уеїх 12) 

у брошурі Ргхетсосішк йіа ятоесігаіцсусії Сгагпо£бг§ роїокеищ \\г ро- 

шіесіе Коззотсзкїш, парізаі Іап 6ге£огсжІ£&. Ьшош 1881, ст. 43—44, 

8. Кольберґа збірка поміщена в його виданю Роки сіє/ оЬгах 
еіпоргайсгпу Озкага КоІЬегда, 4 іоту. Кгакбот 1883—1899, див. 

том. Ш. стор. 179 — 198. 
9. Садок а Баронча збірка приповідок, подана в додатку 

до його книжки из* Вадкі, Ггавгкі, росіапіа, рггузіота ї ріеіпі па 
Йизі, геЬгаї кз. Байок Ваг^сг, Огидіе тсуйапіе* Ь\?6лу 1886, 

10. Н е з а б н т о в с ь к о г о невеличка збірочка руських припо¬ 

відок із Сяніцького пов. зійшла в склад польської збірки пз, 
Рггузктіа роїзкіе хеЬга! РгацсІзгек Кагої Вггоготувкі, Кгакб%\г 1896* 

11* Іван Верхратеький, ІІро говор галицких Лемків. 

(Збірник фільольоґічної секциї Наук. Тов. ш. Шевченка, т. V,) 

У Львові 1902, збірка приповідок і загадок стор. 224—282. 
Крім тих друкованих збірок увійшли в мою збірку ось які 

більші або менші, давнїйші або новійші рукописні збірки: 
12* Важанеька Олеся (аам. Озаркевечева), збірка з Сорок 

коло Львова, 
13. Бел ей Іван, записки з Шревіаця, ВоЙнллова і инших 

сїл калуського та стані славі вського повітів. 
14. Б о р д у л я к Т имот е й, збірка приповідок із Бордуляків, 

Тучна, Утїхович. 
15. Бох енська Євгенія, кілька збірок із Крнсносілець 

абараеького пов., Збаража та Голишова бобрецького пов. 
16, Валюх Іван, збірка з Урового, дрогобицького пов* 

17, В е р е т е л ь н а к Андрій, збірка з Камінки Струшлової 
та Сіл ця БеньковОго, камянецького пов, 

18, Гнатюк Володимир, записки з Нужник та Коропця, 
бучацького пов, 

19* Д а р о в о к и й О л е к с а н д е р Берега, збірка невідомо 
де зібрана, списана десь у першій половині XIX віку і перехована 
н рукописнім ніддїлі бібліотеки Оееолїнськнх у Львові під ч, 2244 
пз, Рггувіоша гпзкіе, хеЬга! М. Ошчлтакі. Вони мають закраску по¬ 
дільського діалекту і для того я включив їх у свою збірку, хоч і не 
маю певності!, чи вони зібрані но сен, чи по той бік Збруча. 
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20, 0. Деревинка, записки зі Львова, Шддшхайловпч та 
Журова рогатинського пов. 

21, Д е р л н ц я Тео до р, декілька приповідок із І іоду сильної, 
перемишлянського пов, 

22, Дубнцькин 0 м рлян, збірка приповідок записаних 
1863 р. у Стоякові. 

23* 6 н д и к Д м н тр о, кілька збірок, а головно з Комарна, місточка 
рудецького пов,,Зазулииець аалїщицького пов. І Грішний косі вського пов. 

24. Желехівськнй Євген, декілька приказок із Стаяїславова. 

25. Закланський Б о г д а н, збірка дуже гарних матеріалів 
запасанні у пов* Станіславівськім, богородчанськім та товмацькім, 

26. З у б р її ц ь к п й Михайло, кілька гарних збірок із Мшанцл 
старосавййреького пов. та деяких инших сїл; записи цінні особливо 
тим, що майже при кождім нумері подано пояснене зачерпнене чи 
то з уст народ а, чи то з об ста в он, серед яких приказка була вжита 
даною людиною. 

27. Іван з над Прута, невідомий по прозвищу збирач, 

гарна збірка приповідок із Замулинець снятинського пов. 
28. К н р ч і в Б о г д ар, збірочка з Корчнна стрпйсьвого пов* 

29. Кобил ецькн й І в а н, збірка з Ясенвцї Сільної дрого¬ 
бицького пов. 

80. Косеввч Євген, збірка з ріжних неозначених близше 
сїл станїславівського пов, 

81* Кохановськн й І в я н, збірка з Козової та Сколього, 

стрийського пов, 
32. Куаїв Іван, кілька збірок із Грушової та инших сїл 

дрогобицького пов, і з Дндьової турецького пов. 

33. Девінеький Володимир, збірочка з Дрогобича* 
34. Л учаківськн й Володимир, бувший бурмістр Терно¬ 

поля, дуже гарна і бога та збірка приповідок, на жаль невідомо, де 
списуваних. 0 скїльно знаю від д. Ол. Барвінського та дра Е. Олесни- 

цького, за якого посередництвом я від ішк* Дучаківського дістав був 
до вжитку його рукопис, покійник списував їх у значній части в Ре¬ 

меневі львівського пов., а також із ріжних сїл тернопільського та 
збаразького пов, від селян, із якими мав діла як адвокат* Усї при¬ 
повідки з його збірки я зазначу вав його прозви щем (Лучак). 

35* Ляторовська Людмила, збірка з Саиогова, борщів- 

ського пов. 
36. М а ко в е и Оси щ гарна збірка приповідок із Яворова, 

янорівського пов. 
37. М ар то в н ч Л е с ь, збірочка приказок із Русова та инших 

сїл снятинського пов ■ 
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38. М і н «і а к е в и ч Ф и л и пі о н, товариш Маркіяна Шашке- 

веічгн, збірка приповідок записаних ще десьуЗОнх роках ХІХ в. невЬ 
домо в якій місцевості!, але судячи з діалекту, десь у горах турецького 
або старосамбір ького пов. Рукопис у біблїотецї Нар. Дому у Львові. 

Н9. Мочульськнй Махай л о, збірка записана в Миколаєві 
над Дністром жндачівського гшв, 

40. Навроцкий Володимир, записки роблені в Голгочвх 
та Котузові підгаецкого лов. 

41. II а в л и к Михайло, записки з Коссова, з Лімнп турець¬ 

кого пов,, з Лоліша долинеького пов., з Тяглова белзького пов. 
42. II е т р у ш е в в ч С т е ф а н, збірка записана в 30-нх роках 

у Добрянах етрайеького пов. Крім друкованої збірки, названої 
висиш під ч. 5,, я корнету вав ся власноручними копіями збирача* 

що зберігають ея між рукописами бібліотеки Оесолїнських у Львові 
та в бібліотеці' львівського університету під знаком 2 О 37 і в моїй 
біблїотецї, Всї ті копії мають деякі відміни супроти друкова¬ 

ного тексту, 

43. Равлюк Василь, збірка приповідок із Орелця сни¬ 

ти неьКОГО ПОВ, 
44. Рошкевцчі Ольга й Ярослав, записки з Лолнна 

ДОЛИнського пов, 

45. С&рнпчук Василь, збірка з Городенкіц 
46. С те б л е ц к и й С те ф а н, збірка з Теребовлї, 
47. Стоцкпй Кароль, збірка зі Стрия, 

4Н Ту земець 3. (мабуть псевдонім), збірка з Доброснна 
і иншнх еїл жовківського пов. 

49. Щ у р а т др, Василь, кілька збірок із Грнбович львівського 
псі в., Кобнловолок та Напірні теребовельеького нон, 

50, Яссннцькн й К и п р і я н, збірка з Валнгорода, Стежинці 
та ішшлх місцевостий лїського пов, 4 

Крім сих збірок я використав цілий ряд безіменних записів 
з ріжки х околиць нашого краю. Всім том В пов. Добродіям і Добро- 

дійкам, що потрудилп ся над збиранвм того нашого народ нього 
добра і були ласкаві чи то посеред но чи без посеред но збагатити 
ним мою збірку, складаю на сьому місці найсердечнїйшу подяку. 
Тілько завдяки такій численній участи збирачів мені було можливо 
дати вченому сьвітови збірку так богату, яка не вважаючи на об* 
межену ґеоґраФІчцо терріторію (сама Галичина, не то без російської 
України, але навіть без Буковини й Угорської Гуси) та на цілко¬ 
вите поманена творів нашої літератури, в трой або і в четверо не- 
ревпешує збірку Нимнеа, в яку крім українських війщли, як відомо, 
також старші галицькі збірки. Те богацтво одначе показує мені 
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чим далі тим шфазвшше, що її отея збірка дуже далека ще від 
ішчеріпшн всього скарбу нашої мови і народнього досььіду; кожда 
нова збірочка, хочбп яка мала і хочбн як принагідно зроблена, дає 
мені обік річий відомих бодай кілька інтересних варіантів і бодай 
кілька нових, невідомих доен приповідок От тим то я й звертаю 
ся тут з уклінною просьбою до всіх любителів нашого ’народа і його 
гарної, об разової та м ного віко ним досьвідом абогаченої мови, не по 
кидати й далі своїх заходів коло збирана тих коштовних перлон. 

Публікація моєї збірки тілько що розпочата; отсей перший том, 

як тепер бачу, творить ледве пяту часть того, що вже нагрома¬ 

джено в мене, і при иайкорпенїйшнх обставинах публікація решти 
займе ще 8—10 літ. Скільки за той час можна ще зібрати! І я 
маю надію, що коли мені пощастить довести се діло до кінця, то 
наше наукове письменство буде мати наметну, що справді гідна 
буде назвати ся цінним вкладом у науку народовіданя. 

Ще одно важне питане зазначене в моїй збірці, хоч певно 
далеке від повного впяененя, а власне шпанє про географічне роз¬ 

ширене приповідок. Певна річ, обік загально розповсюджених, 
а по части інтернаціональних приповідок в устах кождогЬ люду раз 
у раз творить ся, обертавть ся і забуваєте ся велика сила місцевих 
приказок, дотепів та Ьоптпоїв, із яках деяким щастить здобути собі 
ширшу популярність, а деякі забувають ся не вийшовши поза тісну 
Сферу одного села чи околиці. От тим то при збирай ю крапові д-~] 

нового скарбу я поклав прінціїшм (і тут моя збірка виріжнивть ся 
від усіх відомих мені доси), при кождій іщшіовідш зазначувати мі- І 
ецевість, де вона записана. Певна річ, при найбільшій части ну мерів і 
ся географічна ремарка має вартість зовсім припадкову : там і там 
записана приповідка, але се ще не значить, щоб її не знали де інде. 
Вже трохи більше аначіня мають такі ремарки, коли під одним ну- 

мером бачимо варіанти тої самої приповідки з ріжних місцевостий. 

хоча, розумієть ся, про межі розповсюджена даної приповідки і>е ще 
зовсім не рішає ; на се кидає сьвітло аж дальше порівняне даного ну- 

меру з приповідками нньших країв і народів Але важне значінь мають 
Географічні ремарки при приповідках записаних діалектом; вони 
дуже часто позволяють сконтролюватн вірність самого запису. 

З сього погляду треба пожалкувати прим., що не зазначено ніяких 
місцевостий при збірцї Ількввича, в якій усї приповідки мають 
українські, мягкі закінченні ходить, робить і т. д. Де їх записано 
і чи додержано тут місцевий наговір, чи може систематично змінено 
його? Я особисто вважаю се друге правдоподібнїйшам, хоча мягісий 
ви говір слів стрічають ся декуди п Галичині, прим, у Дрогобичі та 
в Брідщинї й загалом на галицькій Волині. 
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Сей прівціи Географічного ушісцевлеин приповідок додержанні! 

у моїй збірці всюди, де се було мені можливе, то б то де або за¬ 

писував а сам, або міг па певно знати, звідки походить збірка* Де- 

куди такі означена менше докладні, де я мав у руках збірки без¬ 

іменні і з невідомих мені сіл ; тут я зазначував хиба відповідно до 
□оптового стемпля місто, з якого прийшла посилка; зідси в збірці 
такі численні ремарки з іменами міст; Тернопіль, Жовква, Збараж, 

Синок, Станіславів, Тнешениця І т, д. В таких випадках треба 
звичай но розуміти це саме місто, а й його околицю* Тілько ари при¬ 

повідках узятих із старших збірок, яких збирачі відомі, а місце¬ 

вості!, де вони збирали, не подані, я зазначував назви збирача: Лев. 

(Левицький Йосиф), Кобр* (Кобрннськнн ЙосаФат), Мінч. (Мінчакевич 
Фнлимон), Ідьк. (Ількевнч), Гол, (Голонацький Яков), [Іетр, (Петру- 

шевич Степан), Гнїдк. (Гнїдковський Михайло), Лучак (Лучаківський 
Володимир), Дар, (Даровекий Мечислав), Кодьб, (Кольберґ)* Ось 
растр місцевостей, у яких записувано приповідки : 

Бадиг* — Балнгород, місточко лїського нов. 

Батат, — Батятичі, село жо бісівського гіов, 

Белел. — Белелуя, село СНЯПІНСЬКОГО ИОВ* 

Береж. — Бережан ця, село жидачівсьаого пов* 
Берез* - Березів, село коломийського 110В* 
Бібр, — Бібрка. місточко йобрецького иов, 

4 Бір. або Бор* — Бірки або Норки Великі, село тернопіль¬ 
ського п ов. 

Бо горо дч. — Богородчани, місточко богородчанського лов, 
Болех. — Волохів, місточко долннського по в. 
Борнел, — Борислав, село дрогобицького пов. 
Боркн — див. БІркн* 

Борти* — Бортники, село бобрецького пов. 
Вудил. — Будилів, село СИЯТННеЬЕОГО НОН* V 
Ви* — Вислік Великий (Верхр. Лешк.) 

Внин. -- Винники, місточко львівского нов* 
** Вік. — Вікно, село скалатського пов. 

Вовча, — Вовчкївцї, село снятинського иов, 

Войн. — Вони кілі в, село калуського пов 
Воїїткова, село добромильського пов. 
Воля Задерев. — Воля Задеревацка, село 
Воробл, — Вороблевичі, село дрогобицького пов. 
Гвозд* — Гвоздець, місточко коломийського пов. 

** Голг, — Голгочі. село нідгаецкого нон, 
Голоб* — Голобутів1 село стрийського нов* 
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Горб* — Горбачі, село рудецького пов. 

Горова, село борщівского (?) дов. 
Городен. — Городенка, місточко городенського нов, 

Гир*, Город. — Городок, місточко городецького пов. 
Граб. - Грабовець, сего етруського пов* 
Гриб,, Грибок. — Грибовичі, село львівського 1ШВ* 

Ірин* — Грння на, село косівеького пов. 
Груш. — Грушова, село самбіревного пов. 

Дверн — Дверник, село лїського пов. 
Д. ВД. — Дарова грнбівського пов. (Верхр. Лемк*) 

Дидь. - Двдьова, село турецького пов. 

Дмит. — Дмитровичі, село львівського иов* 

Добрівл. “ Добрівлянн, село дрогобицького пов. 

Добр* — Добромиль, місточко добромильського І10В* 

Диброс. — Добросин* село жовківського пов. 

Доброст. — Добростани, село городецького пов, 
Довгои. — Довгополе над Черемошем, село косі всі кого пов, 

4 Довж* — Довжанка, село тернопільського иов. 

Дсіл. - Долина* місточко долинеького пов, 
Дорож. — Дорожів, село симбірського иов* 
Дрог. — Дрогобич, місто дрогобицького пов. 
Дул. — Дулїбн, село стрийсь&ого ІІОИ. 

Жабе, село косівеького пов. 
Жидач. — Ж и дачі в, місточко жндачівського пов* 

Жовк. — Жонква, місто жовківського нов. 

Жуків, село бережанського пов* 

Журакн, село богородчаеського пов. 
Зав., Завад* — Завадів, село стрий ського нов* 
Завад. Ром* — Завадка Ришанівська, село сяніцького нов* 

З&зул, — Заду ланці, село залїщицького иов* 

Залїщ, — Залїщнки, місто залїщицького нов. 

Залїсз, село золоч і веького пов* 
Залуче, село коломийського пов* 

Зазулинцї, село коломийського пов* 
Заставці, село оідгаецкого пов, 
Збар. — Збараж, місточко збараського по», 

1 виник, — ївиниківка, село богородчанського нов* 

ІванівцГ Ж, — Іваяівцї, село жндачівського иов 
Кал. — Калуш, місточко кадуеьк >го пов, 
Карл. — Карлів, село снятинського пов. 

Кіндр. — Кіндратів, село турецького нов. 
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* 

Климець, село страйськоґо тв. 

Ключів, село коломийського по в» 
Кнїпш. — Каїгннпи, село станїславікського мов. 

Княж. — Княждвір, село коломийського по». 

Коб,, Кобил. — Кобиловолоки, село теребовельвксио нов* 

Кол., Колом. — Коломия, місто коломийського пов. 

Кош,, Комар — Кошарно, містечко рудецького пов. 

Корон. - Коропець, село бучацького по». 

Корч. — Корчин, село етрийського иов. 
Косе. — Косеів, міеточко косівського нов. 

Кет, Коту з. — Коту зі в, село підгаецкого по в. 
Красноіля, село косівського ГІОВ. 
Краснос, — Красоосїльцї, село збаразького аби. 

Крех. — Крехів, село жовківського пов. 
Кривор. - Крнворівня, село косівського аов. 

Куй. — Куняй, село жовківського пов. 

Кути, місточка косівського пов, 
Лемк, — Лемків ти на 
Лис. — Лисятичі, село етрийського нов. 
Шаг* — Лівша, село турецького пов. 
Лїбух, — Лїбухора, село етрийського нон. 

Лїсько, місто лїського аов. 
Лол. — Лшіин, село доливсь кого пов* 
Ло. ВЛ. Ласе, село горлицкого аов, (Верхр, Лемк.) 

Любінь, село рудецкого пов. 
Люб, — Люб та, село жидичівеького по». 

Лют, — Лштовнека. міеточко лїського пов. 

Льв. — Львів, 
Мат». — Матвіївцї, село коломийського нов. 

Махн. — Махновець, село золочівеького иов. 
Мик. н. Д. — Миколаїв над Дністром, міеточко жцдачів- 

ського иов. 
Мо. ВЛ. — Мохначка, село грибівоького иов. (Верір, Лемк,) 

Мост. — Моствска, міеточко моетиського иов. 
Мшан. — Мшанець, село староеамбірського пов* 

Ваг. — Нагуєвнчі, село дрогобицького иов 
ІІемил. — Немилі в, село б рід ського іти 
Ожндів. село брідського ПОВ. 

Орел. — Орелець, село СНЯТННСЬКОГО ПОВ 
Орт. Ортілшчі, село с&мбіреького 110В. 

Отіш. — Отішевичі, село бобрецького ішіі. 

Напір — Папірня, село теребовельського нов, 
II. ВЛ. — Перегрнмка, село ясельськрго иов. (Верхр. Лемк.) 

Церегинсі ко, село калуеького иов. 
Печей. — ІІеченїжнн, тІсгочко коломийського нон. 

Підвол. — Підволочнска, міеточко скалатеького иов. 
Пістинь, міеточко косівського пов. 
Подує. — Подусильна, село перемішілянського пов. 
Пол, - Поляни, село сяніцкого пов. (Верхр, Лемк.) 

Поет. - ГІоетолівка, село туеятнньского иов, 

Цужв. - Нужники, село бучацького иов. 

Пустот. — Пустошити, село дьвівского пов. 
Рака Р. — Рава Руська, міеточко райського иов. 

Рргат. — Рогатин, міеточко рогатииського пов. 

Оамб. — Самбі р, місто симбірського по», 

Сапог* - Саиогів, село боріиівеького иов. 
Сенеч, — Сенеч і в, село стрийського иов. 

Сннев, — Синеатдеько, село стряііського по». 
Сіл, Б. - Сілець Беньків, село камінецькцго пов. 
Скал* Скалат. міеточко скалатеького лов. 
Сквар. — Сварява село жовківського пов, 
Сшорж|, міеточко турецького лов. 
СНЯТ. — Смятпн, міеточко СНЯТИНСЬЕОГО иов. 

Сор. — Сороки, село ЛЬВІВСКОГО ІІОВ. 

Стан. — Станіславів, .тісто етанїелавівського иов. 

Стара Сіль, міеточко староеамбірського иов. 

Сгежн. — Стежшщя, село лїського иов. 
Стояв. - Стояків, міеточко кат енецького пов. 

Сгрнн, тісто стрийського ИОВ. 

Стрільб. — СтрільбичІ, село старосамбірського пов. 
Сяніц, — Сяніцкий повіт, приповідки зібрані Незабитовским, 

не знати в яких селах 
Тарн. — Тарноруда міеточко скалатеького ш>в. 
Тереб. — Теребовля, міеточко теребовельського пов. 

Тер нон. — Тернопіль, місто тер ПОВІЯВСЬ козо пов* 
Тисьм. — Тисьмениця, міеточко говмацького пов 
Тїсна, село лїського пов.. 
Товсте, міеточко скалатеького пов, 
Топільн, — Топільници, село старосамбірського пов* 

Торки, село перешнського иов. 
Туглук. - Туглуків, село СНЙТННГЬКоіО пов, 

Турильче, село борщівського пов. 
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Ту. — Туринсько, село сяніцького пов. (Верхр. Лемк.) 

Турка, місточко турецького нов. 
Туст. — Ту ста новині, село дрогобицького пов. 

Тухла, село стрийеького нов 
Тучно, село перевій шляйсь кого нов. 

Тяглі в, село равського пов. 
Тюд, - Тюдїв, село косівеького нов. 

У герці, село самбірського пов. 

У ги. — Угнів, аіісточко равського пов. 
Угр. гор. — Угронів горішний, село станїславівського по». 

Унят. — Унятичі, село дрогобицького пов. 

Ур. — Уриче, село стрийського нов. 

Уствр. —: Устеріки, село косівеького пов. 

Утіх. — Утїховичі, село 
Хнрника, село перемиеького пов. 
Ходор. — Ходорів, місточко бобрецкого пов. 

Цей. — Ценів, село коломийського пов. 

Циг. — Цигани, село борщівського пов. 
Ч. ВЛ. — Чорний, село горлицького пов. (Верхр. Лемк.) 

Чорт. — Чортовець, село городецького пов. 

Явора, село турецького пов. • 
Явор. — Яворів, місточко яворівського ПОВ. 

Я ні в, місточко городецкого ПОВ. 

І Яс. С. — Ясениця Сільва, село дрогобицького пов. 
Як бачимо, тих 178 місцевостий вичислених тут, репрезентують 

майже всі новіти заселені Русинами, але головний коятінГент ма¬ 

тері ялу дало ІІідгірв (повІтн дрогобицький із 9 місцевостий, стрий- 

ськіпі із 14, коломийський із 11, сііятинський із 7) та деякі гірські 
повіти (турецький із б, косівський із 10 місцевостий); і що до числа 
зібраних приповідок ті повіти дали найбільше. Скількож чо ще 
вдячної праці' для збирачів І Бажалоеь би, щоб дальші томи хоч по 
части доповнили прогалини сього першого та щоб дальші літа дали 
до нього як найбільше доповнень (дещо в вже й тепер!). 

Дуже важна річ при робленю покажчиків, при пошукуваню 
та ціітованю — нуаіерація. Деяиі збірки, як ось білоруська Носо- 
внча і инші задля браку біжучої нумерації роблять неможливим 
порядне цитоване, бо вказавши сторону книжки, де на стороні мі¬ 
стить ся 15-20 нумерів, дослідникові! всетаки завдавть ся працю 
переглядати цілу сторону, поки знайде відповідне число. Оттим то 
в моїй збірці за прикладом Вандера й Адальберга заведено поряд¬ 
кове нумероване приповідок під кождою темою, а надто для цілий 
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покажчика заведено також порядкове нумероване всеі колдєкції, 
що йде в живій пагінації на вереї кождої сторінки. Надію ся, що 
ся „подвійна бухгальтерія", хоч і як богато причиняє мені праці, 
нокажеть ся практичною і здобуде собі признане. 

Само зібране матеріалу, се ще одначе лише половина, і то, 

можна сказати, менша половина праці. Богацтво збірки. залежить 
від сутїку щасливих обставин; далеко важнїйша річ обробити і опублі¬ 

кувати зібраний матеріал так, щоб із нього була найбільша можлива 
користь для науки. Тут иерша і найважнїйша річ — упорядковане 
матеріалу. Особливо при приповідках дуже важна річ упорядкувати 
їх так, щоб при величезнім числі нумерів як найлекше було знайти 
те, чого бажавгь ся. Сьому вимогови не відповідає ані поазбучне 
впорядковане по початковим буквам тексту кождої приповідки, бо 
та початкова буква першого слова тай загалом перше слово може 
бутп зовсім припадкове, зміняти ся в ріжннх варіантах, не маючи 
нічого спільного зі змістом приповідки. Малі збірнички добре по¬ 

рядкувати таким способом, бо там за годину, за дві, тай прочитаєш 
усю збірку і вже тямиш, де чого шукати. Але великих збірок, де 
матеріал числить ся десятками тисяч нумерів, так порядкувати не 
можна, бо за таким чисто механічним упорядкованим пропадає 
всяке наукове угруповане матеріалу, а в миоготї дрібних деталїв 
пропадає можність знайти і скомилетувати такі Групи, яких треба 
для даних студій. 

Другий спосіб, уживаний давнішнє при впоридкованю більших 
збірок (Чедяковского, Дала, Номвса), се був тзв. ф і л ьо з о ф і ч н и й. 
Уважаючи приповідки фільозофізю, мудрістю народа (Челяковскнй 
так і назвав звою збірку Мшімьіоуі) впорядники силкувалп сяуло- 

жвти з них суцільну систему ФІЛЬОЗОФІІ народної, Групуючи припо¬ 
відки ио темам, узятим не так із змісту самих приповідок, як із 
певної фільозофічної системи. Отже йшли за чергою Групи приповідок 
про Бога, ангелів, небо, душу, загробне жите, гріх, пекло, кари 
і т. и. зовсім як у підручнику догматики, або : вічність, простір, 

земля, твір, звір і т. м. відповідно до матеріалістичної фільозофіі. 
І'озуміеть ся, що вся маса приповідок ніяк не хотіла вміщати ся 
в таку штучну систему і приходило ся дуже богато зовсім відки¬ 
дати (Фрази, приказкові звороти, проклятя, мудроваия і т. и.), або 
впихати великі купи в додаткові рубрики „мішанини", „уагіа" і т. д. 
Щб такий спосіб порядкованя був Н'> лише ненауковий, але по просту 
антінауковий, се видно не лише з тих додаткових Груп, що завеїгди 
являють ся Іезіішопішп раарегіаііз для даної системи, але також із 
того, що даний матеріал без переведена відповідних детальних дослідів 

и 



XVIII 

над ним від разу вжито для будови певної цїлости, яка з нього може 
н ие повинна вийти, а навіть для ілюстрації чи підпирали певних тез, 

яких підпиране може зовсім протопить ся самій натурі даного мате¬ 

ріалу. Ненаукове, догматичне п апріорне думане лежало в основі та¬ 

кого внорядкованн приповідок, і для того наука мусїла закинути його 
Ходило о те, щ- б винайти посередню систему, якаб з одного 

боку не була зовсім механічна, а з другого вільна була від якої 
будь аиріорности, подавала матеріал способом легким до перегляду 
і нригідним для студій. Такій задачі найліпше відповіде система 
ирвнята К Ваидером у його класичнім „ 8ргісЬ\убгіег-Ьехіеоп*-ї, 

а власне впорядковане по темам. Приказки, звороти і т. п. зводить 
ся в Групу під титулом того слова, що в них найважнїйше або ха¬ 
рактеристичне, чи то буде іменник, прикметник, дієслово, чи яка инша 
часть мови, без огляду на те, чи те слово стоїть на початку, чи в середині, 
чи на кінці приповідки, і ті Групи порядкуєте ся по їх титулнках (темах, 
по аїм. Йіісіт'огі) поазбучно, Сей спосіб дав подвійну користь. Раз 
що запобігав мішаню матеріалів неналежних до себе, запирає ве¬ 

рста довільності!, не позволяючи порядкувати після понять, які 
ніби то висловлені в приказках, а змушує держати ся слів, які 
є в їх тексті, запобігає підсушиш якихось власних чи догматичних 
чи фільософічних поглядів там, де їх може й зовсім не бути, а по 
друге: подає дослїдникпви, лінгвістові). стноГраФови матеріал упо¬ 

рядкований принципам йому лвксиконовим способом і зведений уже 
в Групи знов таки не самовільно, а після найііевнїйшого можливого 
крітерія — самого тексту приповідок. Правда, бувають припо- 
віДЙіі, в яких таких тезі, таких важних та характерних слів більше, 

не одно, або в яких характерне та дія дослідника важне слово 
стоїть що до свого синтактнчното значіня на другім місці і не може 
вважати ся основною темою приповідки. Щоб не збільшувати збірки 
і не повтаряти одної такої приповідки кілька разів під ріжнимр 
темами, а про те дати дослідникові! можність переглянути від разу, 

де поза даною темою приходить іще інтересне для нього слово, на 
се служить загальний покажчик тем, що повинен бути доданий при 
кінці збірки. Врак такого покажчика, се дуже поважна хиба кольо- 

сального лексикона Вандера; натомісь добрі покажчики мають но- 

війші славянські збірки — польська АдальберГа і словацька Загу- 
рецкого’), Вандер і Затурецкий, порядкуючи матері ял (сей остатній 

’) Подібним іюкаичикои ■•гп|»ан ся ії наш Номис нпрівіштп хиби свого „філкп- 
софічногп“ шюрядяоваїш ук;< ярикакок, але на лихо собі його локишчітк. иадруко 
міняй неміїялиі о дрібним друком, мав тану масу яомпдои у кофрах, що хто коли 
пробував иокиристуватп сн ним, мусів певно так як і я кинути сю бевнлодву роботу. 
Нове кидане укр. приповідок новою методою буде метою дальшої мові праці ні вогя 
ііаЬІІ йііа уі{ае скінчити галицькі. 

ще подекуди старим фільософічнпм способом) розріжняють вла¬ 

стиві приповідки від приказкових речень та Фраз. Не розуміючи 
наукової діли такого розріжненя, що надто дуже часто буває зовсім 
ирипадкове і самовільне, я йдучи за прикладом АдальберГа не держав 
ся того і порядкував увесь матеріял під одною темою суцільно, 

поазбучно після початкових слів кождої ирвповідки. > ‘ 
Чим найбільше відріжняеть ся моя збірка від збірок Вандера, 

АдальберГа та Затурецкого, се поясненими, які я додаю до кождої 
прпиовідки. Вандер і АдальберГ додають їх лиш декуди. Я пішов 
тут за дезідератом петербурської Академії Наук,, висловленим збо- 

рачевн білоруських приповідок Носовичу і переведеним у його 
гарній (на жаль, механічно, поазбучно впорядкованій і неиузіерп- 

ваній) збірці. Може деякі з тих пояснень видадуть ся декому зай¬ 

вими, бо в них даеть ся лише парафраза приповідки І без того 
зрозумілої кождому. Та хто перегляне досить значне число приказок 
(особливо зі збірки Гнїдковського), при яких у мене зазначено : „вна- 

чінє неясне*, той зрозуміє певно, що метода — пояснювати кожду, 

хоч тепер для нас ясну приказку, має значну наукову вагу. При¬ 
повідка як монета: поки в обігу, кождий знає її ціну, а вийде 
з обігу, то й робить ся нераз просто загадкою, особливо коли вона 
оперта на якійсь грі слів або являєм» ся ремінісценцією якоїсь 
мандрівної анекдотп або якогось місцевого, давно забутого Факту. 
Надто при сих пояснених являєте ся можність торкнути ся многих 
народнїх звичаїв, вірувань, поведінок, діялєктичннх окремішноствй 
та нншнх стнольогічних та язикових появ, які попадають під руки 
збврачевн і можуть мати немале значікє для всякого будущого 
дослідника. 

Та обік того раг ехсеїіепсе національного елементу приповідок, 
що вводить нас у духа язика, в психольоГію народа, показує 
іп йартапіі ароцес твореня місцевої та історичної традиції, вірувань, 

поведінок, жартів та ущипливих вигадок, не треба забувати про те, 

що самі Форми жнтя, віруваня і традиції народа — результат довго- 
вікового історичного розвою і що в тім розвою велику ролю грали 
посгороннї, чужонародні культурні та політичні впливи. Отсей 
інтернаціональний елемент грає визначну ролю також і в Формо- 

ваню та всьому контінГентї приповідок. Зазначити його, вказати хоч 
приблизно його розмір, тобто вказати в нашім прииовідковім скарбі 
процент елементів чи то занесених до нас із чужих жерел, чи вза¬ 

галі спільних нашому народові! з (іншими, се була також важна 
і не легка задача, яку я поклав собі при обробленні своєї збірки 
приповідок. Роауміеть ся, вичерпати в тій цілії всю величезну при- 
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повідкову літературу ріжйнх народів було по над мої сили й засоби; 
я обмежив тут свою задану о стільки, що перевів найстаранвїйше 
порівняне наших приповідок з польськими (збірки Адальберґа та 
Бжозовского), словацкоми (Затурецкого), чеськими (Челяковского), 
білоруськими (Ноеойича), староруськими (Сімонї); далеко менше 
використано російську збірку Даля, литовську Шляихера, сербо¬ 

лужицьку Муки; та головним і яайбогатшиві жере лом порівнянь 
служила пятитогаова збірка Найде ра, де обік німецьких надруковано 
масу анальоґічішх приповідок Француських, італійських, шведських 
данськнх, чеських, польських, хорватських та мадярських у орі- 

ґіналах, роснйських та орієнтальних у перекладах. Я тілько виєм- 

ково подавав чужі тексти, а зрештою обмежив ся на бібліографічних 
вказівках дотичних паралель. Та що при тім мусів для о щади 
місця вживати скорочень, то подаю тут усю вжиту в пояснених 
літературу як пояснене тих скорочень: 

АсіаІЬ. Кзївда рггузібде, рггуротезсї і тууга£егї рггузіо- 
\\"іо\¥ус1і роїзкісЬ, геЬгаї і оргаеоууаї Зашиє] АйаІЬегд. ТУйгБяатга 
1389 — 1891. 

Ант, Драг. “ Иеторпческія □'кеші Малорусского народа, 
ст> обьясненіяши Вл. Антоновича в М. Драгоманова, Кіевь 1874, 1875 
(2 томи). 

В а г і о 3 — Могаузк/ Вій* ЕгапШка Вагіоне веЬгапб тбЩШу 
г оЬого тогаузкс ІійоуМу. V Теїсі 1892. 

ВеЬ. — НеіпгісЬ ВеЬеЬ РгоуегЬіа §егтапіса, ЬеагЬеііоІ уоп 
\У- К. В, Йигіп^аг. Ьеісіеп Ш79, 

Вгй02. — Ргхузіота роїзкіе, хеЬгаІ Ргапсізгєк КогаЬ Бгйо- 
хошзкі. Кгакбот 1896. 

ТУ а Ь ] 1. — Ваз Зргісішогі сіег ЬеЬгаізсЬ-агаїтізсЬеп Ьііе- 

гаіиг тії Ьезошіегег ВегйсквісЬії^ип^ без Зргісіпуогіев сіег пеиегеп 
ІІт^ап&нзргасЬеп, Еіп Воііга§ гт уег^ІеісІїепйеп Рагбтїоіо^іе уоп 

Вг. М. 0. ШаЬІ. Егзіез Висік 2иг ЕпІщеке1ип8$Шеогю сіез зргїсії- 
дубгШеЬеп Маіегіаїз. Ьеіргід 1781. 

\У а Ь І II. ~ Ваз Зргісішогі <іег пепегеп ЗргасЬеп. Еіп уєг» 

^іеісЬепй рЬгазеоІо^ізсЬег Веііга^ гиг ДеиІзсЬеп Ьііегаіиг уоп Вг. М, 
С. ТОЛІ. Егйігі ї 877* 

\У а п сі. — ВеиЬзсЬез Зргісітбгіег-Ьехікоїі* Еіп Наи$$сЬаіг ГЦг 
сіаз йеиІзсЬе Уоїк, ]іегаіі5 8Є£еЬеп уоп Кагі ЕгіеЗгісЬ ТОІЬеїт ТОагіФїг. 

Ьеірїі^ 1867 -1880, перше видана 5 томів; друге видане було до¬ 
кладніш повторенем першого (ТіІеІаив^аЬе), 
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VV асі. 2 О І, — Ріезпі роМіе І ги*кіе Ішіи даііеуузкіе^о, 2 пш- 
2укц ітігшпепіолуа ргхей Кагоіа Ьіршзкіедо, геЬгаї ї \ууба! \Уас1а\у 
2 Оіезка. \Уе Ьштіе 1833, 

\У І з І а — УУізІа, гаіезі§С2ігїк ^іео^гайсгпо - еіпо^гаїісгпу. \Уаі- 

52а\уя від 1887. (Цитат на стор. 447 недокладний, має бути VI, 
£63 і д.) 

\У ] і з І. — Магсіїеп ипгї За^еп йет Вико\уіпаег ипії ЗіеЬеп- 

Ьйщег Агшепіег. Аиз еі^епеп шмі ігетйеп Заттіиодеп йЬегзеїгІ уоп 
Вг. НеіпгісЬ уоп \У1із1оскі. НатЬигд 1891. 

\Уо]с. — О рггузкшіасЬ ЬізіогусгпусЬ і гоїпісгусЬ Ішіи 
\у Роїзсе і па Кизі, рпег К. \УІ. \Уо(ісіскіе£о, \Уагзгаууа 1885. 
(В книзі 2їо1а рі^сіга роеібту і ргогаікб\у роІзкісЬ, і. II, етор, 639-052). 

№иггЬ. — Віє Зріїсішбгіег сіег Роїеп, ЬізІогізсЬ егіаиіегі, 

тії НіпЬНск ой! 5іе еі^епііштіісіїзіеп сіег ЬііЬаиег, КиІЬепеп, ЗегЬеп 
ипсі Зіоуепеп ипй уєг^іісЬєп тії аЬпІісЬеп аіиіегег ИаНопеп, тії 
Ьеі^еГіі^Іеп Огі^іпаїеп. Еіп Веііга^ хиг Кеппіпіав зіауізсіїег Сиііиг- 
гизіапйе уоп Вг. Сопзіапі ДУиггЬаеЬ, 2. Аиз^. \УІеп 1852. 

НаІІег — АНзрапїзсЬе ЗргісЬшбгІег шісі зргісіпубгіїісіїе Ке- 
бепзагіеп аиз сіеп 2еіІеп (Зез Сегуапіез. Уоп Вг. ІозерЬ НаІІег* 
2\уеїІег ТЬеіІ* Ве£ЄпзЬиг£ 1873. 

Непі реї — Ьаіеіпізсіїег Зепіепиеп - иші 8ргіс1шгбгіег * Зсіїаіг. 

ЦезаштеІІ: уоп Вг. Негтапп НетреІ. Вгетеп 1872* 

Гиль ф, - Ста ринем й сборникь сер беки хь иословиц'ь, нзд. 

А. ГяльФердннгь. Записко Имп, Русскаго ГеограФНЧескаго общества 
по отдкленію зтнограФІщ т. II. С, Петербурга 1869, стор. 117 — 224. 

Гол о в іі'ксни — Народнмя нЬени Галнцкой н Угорской Руси, 
собранньїя Я. 0. Головацкимь. Москва 1878, 3 части в 4 томах, 

віизіі — Кассоїіа йеі ргоуегЬі Тозсапі соп Шизігагіопі, са\га- 
іа баі шапозсгіШ сіі Оіиззерре бішії. Еігепге 1853. 

0г і шш ВМ. — ВеиІйсЬе Муііюіо^іе уоп ІакоЬ Огішт* 

Груш. І с т, — Михайло Г р у ш е в с ь к и и, Історія Україно- 
Гуси. том. І. Виданне друге* Львів 1904. 

/Д а л ь — Пословіщьі русскаго народя, сборннкь,*. Владиміра 
Даля, изд. 2, два тома. С. Петєрб. Москва 1879. 

Дик. — М. Л. Декарев'ь, Воронежекіи втнограФическін 
сборник'Ь. Воронежа 1891* 

Д р а г о м. Р о з в. — Розвідки Михайла Драгошавова про 
українську народню словесність І письменство (Збірник фїльодьоґ* 

секцвї Наук. Тон. щ Шевченка, т. II і Ш)* Львів 1899, 1900. 

Етн. 3 6. — Етнографічний збірник, видає Етнографічна Ко- 
місия Наук. Тов. Ьі. Шевченка у Львові, томи І—XV* 
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Етнол. мат, — Материялн до українсько-руської етнольоґії, 

видане Етноґр. Коміспї за редакциею Хв. Вовка, т. І—VI. 
и м. Малор. зак. — Сборник! малороссійских! заклинаній, 

составил! II. Ефямєнко. Москва 1874. 
Ж е л е х. - Малорусво - нїмецкий словар, уложив Евгений 

Желеховский. Львів 1886, 2 томи. 

261 иг. — Зіоуепзка ргГзІоуІ, роГекайІа а ілзіоуі, зерзаі АйоІГ 
Реіг 2аіигеску. V Ргаке 1897. 

Ьий — Ьий, огдап То\у, Іийоі’,па\ус2е@о, росі гей. ргоґ. А. Каїіпу. 
ілуоуу, виходить від. р. 1895, 

Кпар. — ТЬезаишз роїопо - Іаііпо - дгаесиз ОгедогіІ Спаріі, 
і. ПІ., сопііпепз Айа^іа роїопіса яеіееіа, Уагзауіае 1632. 

С п у г і т — Зргісітбгіег... Ьеі ргоуапгаїівсіїеп Ьугікегп уоп 
Еіі£єп Спугіш. МагЬигд 1887. 

К о 1Ь. III. Ьий, 2\уусга)е, зрозбЬ йусіа, ройапіа, ргяу- 
зІоууіа, оЬгя^йу, ^изіа, 7,аЬа\уу, ріейпі, тигука, Іаіісе. 8еф III. Ки- 
)а\уу, \Уагзга\уа 1867. 
/К от. — Нова зборка народних! малоруськахі> приказок!, 

пр^Елїа-ьів'Ь, помовок!, загадок! н замовлянь. Впорядкував! М. 
Комарові. Одесеа 1890. 

К г а т Ь. — ЗіІгип^зЬегіеІіІе сіег Кипілі. Ьауег. Акайетіе йег 
ІУіззепзсЬаЙеп. РІііІозоркізсЬ-рШІоІодізсЬе Сіаззе, Зіігип^ уоп 8 «кііі 
1893. РгоІ. К. КгитЬасЬег, МіІІе1§гіескізсЬе Зргісітбгіег, Мйпсіїеп 1893. 

ЬеиізсЬ — Согриз рагоетіо^гарЬогит дгаесогит, єйійіі Вг. 
Егпезіиз Ьисіоу. а ЕеиІзсЬ, І, II. боїііп^ае 1851. 

ЬіЬІ. — Оезка рїїзіоуі а роїекайіа. ЗеЬгаі а -гезкаугі1 Іап 81а- 
УІЬог ІдЬІ/пзку. \У Ргаге 1848. 

Ь І п й е — ЗЬшпік і^зука роїзкіедо ргяея М. Запшеїа Во§итІїа 
Ьіпйе. \Ууйапіе йгидіе, Ьлуоуу 1859. 

М и к а — РНзкпун а ргізіохупе Ьгопіска а \уизІо\Уа Ногп]оІи- 
йіскісЬ ЗєгЬоуу. 2Ьега1 а гЬготаЙіії Іап КайузегЬ \Уе]іа. Бофйоууаї 
а \уийа! Вг. Егпзі Мика. Вийузіп 1902. 

Н о с, — Сборник! білорусских! пословиц! составлен’ь И. И. 

НйСбвичепгь (Записки Р. И. Геогр. Общества по от діл. втиографіи, т, I. 

С. Петербург! 1867), передрукований без зміни також у Сборникі отдй- 

ленія русск. яз. и словесн. И. Акад. Наукьт. XII. С, Петербург! 1874. 

О е з і; е г! е у, IV е п й. — \УепйипшиШ уоп Напз ІУіІЬеІіп 
КігсЬкоГ. Негаиз£Є£еЬеп уоп Негтапп Оезіегіеу (ВіЬ)іоІЬек Йез Ьіі.- 
ІегагізсЬеп Уегеіпз іп Зіиіідагі, томи 95—99). ТйЬіпдеп 1869. 

О з ш. — Озтапізсіїе Зргісітбгіег, Ііегаиз^е^еЬеп йигсії Йіе 
К. К. Огіепіаіі’зсіїе Акайетіе іп ІУіеп. \Укчі 1865. 
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Павли к, Читальні — Про руські народні' читальні в Га¬ 
личині. Написав М. Наилик, Львів 1886. 

II а м я т ки — Паиятки українсько-руської мови і літератури, 
вид. Археографічна Комісия Наук. тов. ім. Шевченка, томи І—III. 
Львів 1896, 1899, 1902. 

Р а я г а £ 1 і а — Іп^геззо аі Уігійагіо ргоуегЬіаІе арегіо а спгіозі 
ашаїогі йеііа уега шогаїііа іпзе$паІа йа рго\:егЬі апІІсЬі е шойегпі... 
йі біот. Апіопіо Рагга§1іа. Наппоуега 1702. 

Петруш. — Общерусекій дневник! церковних!, народних!, 
семепнш! праздииков! и хозяйствеиньїх! занятій, иримі>т! и га¬ 
даній, составиль А, С. ІІетрушевич!. Львбаг 1866. 

Е. К о І, — Айадіа, ій езі РгоуегЬіогит, рагоетіогига еі рагаЬо- 
Іагит отпіит, циае арий бгаесоз, Ьаііпоз, Нфгаеоз, АгаЬез еіс. іп 
изи 1’иегипі, соііссііо аЬзоіцІіззіта Без. Егаєші Коїіегйаті еі аііогиш. 
Ргапсоі’игіі 1670, 

Н о з г к. О. — ОЬггфу і ріезпі ууєзєіпє Іийи тзкіедо уу Ьоііпіе, 
хеЬгаІа 01"а КозгкІе\УІС2. (ОйЬйка ге ХЬІоги \уіайотозеі йо апіго- 
роїодіі кгаіоууе), і. XII). 

8 е у Ь о 1 й — Уігійапит, йіі. Бег Ьизі^агіеп уоп аизегіезепеп 
Зргіїйпубгіегп, уоп ІоЬ. Сеог§;. ЗеуЬоїй. ХйгпЬегд 1667. 
фС н м. — Старинньге сборники русских! пословицг, иоговорок!, 

загадокь и проч. XVII — XIX столітій. Собрал! и гіриготовил! 
в! печатц ІІавел! Симонн. Випуск! нервнй, І — II. С, Петер¬ 
бург! 1899. 

З і т г. — Біе йеиізсіїеп УоІзкЬйсЬег, ^езаттеїі уоп Клгі 
Зітгоск, Вй, V. БеиізсЬе ЗргісЬуубгІег. ГгапкГигі а. М. 1846. 

Сумцов!, Разиск. — Про®. Н. Ф. Сум цов!, Разисканія 
В! обласні анекдотическон лигературн. Анекдоти о глупцахь. 
Харьков! 1897. 

Т е п й 1 а и — Зргісітбгіег ипсі Еейепзагіеп йеиізсії-іййізсіїег 
\оггеіІ. Аіз Веііга^ гиг Уоікз-, ЗргасЬ-ипй ЗргісЬч'бгІегкипйе. Ап%е- 
геіскпеї аиз Йет Мппйе йез Уоікез ипй егіапіегі гоп АЬгаЬат Тепйіаи. 
РгапкГигІ а. М. 1860. 

Т ип п і х. — Т и п п і 2 і и з, Біе йііезіе піейегйеиізсіїе Зргісії- 
субгіегзаштіипд, кегаизр^еЬеп... уоп НоЙтапп уоп ГаІІегзІеЬеп. 
Вегііп 1970. 

Р г а п с к — Зргісітбгіег ЙигсЬ ЗеЬазІіап Ргапскеп. Ргапкенґигі 
а. М. 1541. 

Ф р а н к о, Карпахоруське письменство. (Відбитка а Записок 
Наук. Тов, ім. Шевченка) Львів 1901. 
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РгіьсЬЬ. - РгеивзівсІїе Зргісігобгівг ші«і вргісЬигбгШсЬе Ке- 
«Іепзагіеп, деваштеїі уоп Н. ГгІвсІїЬіег. Копі^зЬегд 1861. 

/0М6. — 2еіІ5с:Ьгій йег сІеиІясЬеп Мог£ЄПІапс1ІзсЬеп (ЗезеІІвсЬаІІ. 

Ьеір/ід. Виходить від 1841 р. 
2іп£ег1е — Оіе (ІеиІзсЬсп Зргісітбгіег іт МіКеІаНег, £е$ат- 

іпеїі уоп І$паг уоп 2іпдег1е. \Уіеп 1864. 

С і п с. — Рггузістіа, рггуротевсі І І. р. Іисіи роізкіедо па 
Згіалки, геЬга! АпЙгге^ Сіпсіаіа. КгакбіУ 1884. 

С г а р. Кзі^а рггузібда, зепіепсуі і \уугаг6«г Іасіпзкісії игун'а- 

пусЬ рггеа різагг6\\' роївкісЬ, геЬгаІ Ьеороіі Сгаріпзкі. ІУагзгатеа 18У2. 

0 е 1 а к. — Міісігозіоуї нагосіи ЗІоіапзкеЬо V ргізІотісЬ... изро- 
ІаііаІ Гг. Ь. Сеіакуозку. V Ріаге 1852. 

Сезку Ш, гЬогпік уепоуапу зіисііи Іійи севкеїю V СесІїасІї, 
па Мога\’§, уе Зіегзки а па Зіоуепзки. Ууйау-а Ог. Сепек 2іЬгІ. 
V Ргаге. Виходить від р. 1892. 

Чуб. — Труди зтнограФаческо • статистической ьксцсдиціи 
в*ь Западнорусскій край, енаряженной Имн. Р. Геогр. Обществом'ь. 
Югозаиадннй отділ’ь. Матеріали н иаслЬдованія собранння II. II. 
Чубинскимг, т. І, 2. 

ЗсЬІеісЬег — ШанізсЬе МагсЬеп, Зргісіпуогіег, Каїзеї шкі 
Ьіеііег. безаттеН иші йЬегзеїяІ уоп Аи^изі ЗсЬІеісІїег. ІУеітаг 1857. 

Другий (її о двій ний) випуск отсього першого тома друкувть ся 
за спеціальною запомогою ц. і к. Міністерства просьвіти, яке ще 
в початку 1903 р. признало Науковому Тов. ім. Шевченка Ю00 К. 

на видане збірки її рипові док. На жаль Товариство довідало ся про 
се й одержало сю запомогу наслідком проволоки, яка зайшла в га¬ 

лицькім намісництві, аж рік пізнїйше і через се запізнало ся також 
видане книжки. 

Про видане роблене з такого сипкого матеріалу і ще до того 
з таким скомплїкованим апаратом, а надто роблене чоловіком так 
нсрстяженим усякими (іншими роботами як я, з більшим правом 
як про пісні можна повторити слова Драгоманова. що мусїлиб хиба 
ангели і то коллегіяльно вести його редакцію і корректуру, щоб 
у ньому не було помилок. Що буде їх значне число і в моїй збірці, 
се певно. Деякі пропуски чи то самого матеріалу, чи порівняних 
бібліографічних вказівок будуть подані в доповнених, що появлять 
ся аж на кінці цїлости. Деякі помилки в уіюрядкованю матеріалу 
або маловажні, або легкі до справлена, тай не нарушують характеру 
тексту (вкажу црим. на етор. 225 240, де в живій пагінації при¬ 

повідок (нумери над сторінками; помилено цифр» о 17, і сю помилку 
треба справити на цілому аркушн, хоча на дальших аркушах ну¬ 
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мерація йде правильна). У мене не було часу систематично пере¬ 

шукати всіх 600 сторін сього тома аа друкарськими помилками, 
тож подаю тут лише дещо, що принагідно впало мені н очп, 
і прошу Впов. читачів, комуб іще щось пригодило ся, вка¬ 

зати менї для справлена в дальших томах. І так на стор. 250 під 
ч. 115 до остатніх слів уваги Етн. Зо. V треба додати стор. 161. 

Стор. 284 ч. 75 зам. Дрот. читай Дрог. Стор. 287 ч. 6 зам. Нич. 
чигай Наг. Стор. 401 ч. 8 зам. Валич. читай Балнг. Стор. 437 ч 81 

зам. Боч. чит. Наг. Стор. 438 під Гостина ч. 7 зам, Неііег чит. 

Маїїег. Стор. 481 ч. 22 зам. Дит. читай Лис. 
Кінчачп отою передмову вважаю своїм милим обовязком зло¬ 

жити сердечну подяку голові Наук. Тов. ім. Шевченка ^нроФ. М. 
Гру шевському, який своїми порадами і вказівками бук менї помічний 
при укладаню плану виданя, а також ласкаво читав корректуру 
перших 200 сторін сього тома і дуже часто робив свої цінні уваги. 

Так само ще раз уклінно дякую всім, хто чи то помічю чи порадою 
допоміг мені в отеїй нелегкій працї. 

Львів д. 20 лютого 1905. 

Др. Іван Франпо. 



ІІІДЯТИ—'ВІДбІГТЯ ч. 2927—2944. 

2. Не відає Тересї о тім антересї. (Верез.) 
Не знаю про се діло, не рову ліго ся на тій. 

3. Ніхто не відає, як бідний обідає. (Колош.) „.як хто... (Ідьк.) 
Знач, ніхто не розуміє положена бідного або загалом иньшого чоловіка, ве 
відчуває Його горя так, як він сан. Гїор. Ное, 457; Хто в-ьдае, яи'ь хто 
обідав ? 

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

Відбиркати ся. 1. Відбіїркаяа сї наша дівонька. (Наг.) 
Відбиркати ся говорить властиво про вівцю, коли спаруй ся з баранові. Жар¬ 

тують із дівки, що перед шлюбом зайшла в тяж. 

Відбити. 1. Вїдбив-єіч еї від доброї догогк. (Наг,) 
Зійшов ні па що, опустив ся морально. 

2. Відбив му охоту. (Кол.) 
Знеохотив його, первісно; відстрашив біцкою. 

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

4. Відбив сї від хати, як вівцьи від череди. (Наг.) 
Про непорядного чоловіка, бурлаку, що не пильнує своєї хати, своєї сїмЧ, 

5. Відобєш собі то на іпм. (Наг.) 
Знач, відбереш, в и над городи ш собі свою страту. 

6. Гет сї відбив від рук. (Наг.) 
Про непослушішю хлопця, що відвик від роботи, розлайдачнв ся, блукає 
кудись і не пильнує діла. 

7. На відбиване пішло, (Збор.) 
Знач, почали робити один оди он у на перекір. 

8. Ще ми сї відбиває вчорашнє. (Наг.) 
Знач, відригає ся, обрааово — споминає ся дуже живо, болить, ко.ти мова 
про побої. 

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

Відбігати ся. І. Відбігала сї як корова. (Наг.) 
Згірдно говорять про дівку, що заходить собі я парубками. Корова відбігала 
ся або вїдлїтила ся — її водили до бугая. 

Відбігти. 1* Відбіг як злодій краденої річн, (Наг.) 
Про чоловіка, що покинув розпочате діло, злякавши ся трудностей. 

2, Не далеко відбіг єден від другого. (Наг.) 
Знач, не велика між иими ріипаця, один такий добрий (гевр. ледачий), як 
і другий. 

3, Свого відбіг, чужого не ззїмав, (Наг.) 
Своє покинув, щоб довити чуже, 

4, Цїї тебе відбіг ДО решти ТВІЙ дурний розум? (Снят.) 
Знач, чи ти одурів, стратив розум до решти 7 
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Відбуркнути — Відвага Ч. 2946—2962. 

Відбуркнути. 1. Відбуркнуц як пес ів були. (Нас.) 
Мовлять про печемиу відповідь. 

2. ВІдбуркуе черево на голий борщ. (Наг.) 
Об разово, зав. від борщу бурчить у череві. 

Відбути. 1. Відбув бм свою иаіщипу. (Наг.) 
Сповнив якийсь неприємний обовязои, зробив важку а безплатну роботу. 

2* Відбув тьижку покуту. (Наг.) 
Знач, відпокутував, зазнав богато біди. 

3. Відбуло вода на пів берегів* (Наг.) 
£нач. повінь уменшила ся до половини, але також переносно про богача, що 
стратив половину свого богацтва. 

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

5. Що не відбудеш рукави, то відбудеш плечима. (Кол.) 
Себ-то, чого не відробиш, те в тебе відруть або відібють. Мова про панщину. 

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

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

2* Без відваги а зиску нема* (Бор.) 
Відвага тут у вначіню ріаїка. Пор, німецьке: МиШ %%ттІ Очі. їїапсі, III. 

(МиШ 79В). 

В. Без відваги чоловік за онучу не варт, (Наг.) ...вояк за шуфецу.** (Голоб*) 
Мабуть ви слід військової цівіаїзації, як показує голобутівський варіант, 

трохи чи не первісний. Пор. IV а її Ш IV. ШО (МиШ Ш): ІУегш <Ьг МиШ 
із*, іаи^і гіег Маті ШсЬіз. 

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

5. Без відваги нема поваги. (Кол,) 
Повага чоловіка в тім і лежить, щоб піхто не сьнів зневажити його. 

6. Більше відваги иїж розуму. (Кол,) 
Мро глуповитого а сьмілого, що не розваживши діла йде на осліп у небезпеку. 

Німець кпить із такого, у кого „НеЬг МиШ. аіз Оці* (Вітгоск, 7207), 

7. Де відвага, там і щасте. (Ільк,) 
Сьмілому, рішучому звичайно щастить ся. Пор. лат. Аисіасез ГоНша щуаі 
(Свар, 4$); \¥апсї, III, 892 (МиІЬі^ег 3); А <4 а ІЬ. Огідтада 6. 

8. До відваги треба розваги. (Код.) 
Треба бути сьиілии, та нри тім обережним, оглядини, Пор, А4а1Ь. Ойига^а 
1; ніж. Оег МиШ зоїі пісіїі аизрЬеп оїшє зеїпеп Вшсіег УвгзІашЗ, ШааЙ, 

Ш, 798 (МиШ 11), 

9. Здобув сї на відвагу. (Наг.) 
Говорить про весьшлого, що нарешті таки янажив сн на якесь діло. 

10. Зібрало му сї на відвагу, (Наг.) 
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Відважити ся—Відважний Ч. 9963—2980* 

Жартують із трусливого, що шваїавть ся зробиш щось небезпечне. 

11. Коби до тої відваги та ще троха розваги. (Цеп.) 
Жартують Із сьиїлого а нерозважного аашугька, 

12. Набрав до нього відваги* (Наг*) 
Оеьмілив ся виступити проти чоловіка шановного або відомого евоаю силою, 

13. То відваги треба не малої, (Наг.) 
8сі1. щоб се вробити. Говорять подивляючи якийсь пснвичайно сьмілий учинок. 

Відважити СЯ. 1* Відважив бие сї, коли бо не сьміш, (Наг,) 
Наруга над марними погрозами несьиїлого, нерішучого чоловіка. 

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

3. Відважив сї як заяць на миш. (Наг*) 
„То заяць хвалив сі раз, що таку-м* каже, воЙну мав, пай Бог бороішт. — 

А з кни ? — Та з лишив. То такий самий і отой відважний, як той ааяцьи. 
Так поясняв селянин Іван Гайґель сю приказкуу коли кпив із одного чванько¬ 

витого боягуза. 

4. Відваж сї, а потону сї розважиш, (Наг.) 
Жартують іа несьмілого, що перед усяким ділом занадто довго розважав, 

5. Відваж сї, то ті страх миє, (Наг.) 
Жартують із страхополоха. 

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

7. Найтьижше сї раз відважити* (Наг.) 
Початок усякого діла найтруднійпшй* Пор. АіІаїЬ. Оботайус зі$ 2. 

8. Хто сї БІдважвт, той цереважит. (Наг,) 
Сьнїліеть у рішучій хвилі дав чоловікова перевагу, веде до побіди. Пор. 

А баї Ь. зі§ 1, а також ТСаші. Ш. 800 (МпШ Ш): Шо бег гесЬШ 
МиШ, (.1а £еЬі а.11ез циі, а також таиже 127. 

9* Як ся відважу, то й вас уеїх зневажу. (Рана) 
Нагрожував ся сяпий до кошшпїі, що веліла Йому бути тихо. 

10* Я еї відважу, а ти вдар* (Наг.) 
Жартують і» такого, що грозить, а не має відваги вдарити когось сильвїйшого* 

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

2. Відважний батько: в лоб бе, (Дар*) 
Жартливо про чоловіка, що в небезпечнім місці, або а якійсь прикрій ситуації 

знаходить найсьшлїйше слово. 

3. Відважний в за плота стрільне* (Наг.) 
Насьміх над боягузом або іптриґаитом, що потайно цькуй люднії одних на 

одних, а сам хоче бути з усїми добрий. 

4. Відважний Жид і в школі бздить. (Ільк,) .„пабздит. (Наг*) 
Жартують із чоловіка, що на перекір, на злість иньшим зробить якусь дур¬ 

ницю, акої*б сам повинен соромити сн. 

5. Відважила сии і батька бе. (Л)чак.) 
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Відважний — Відвернути Ч. 2981-2995, 

Жартують Ї8 лихого, ц види ЧИ ОГО СИНв, пор. висше ч. 1, 

6. Відважний як Жид в танци. (Наг.) 
Жиди в опінїї пар ода не визначають ся відваго ю, а до та шш відваги не по¬ 

трібно. їиортують із чоловіка, що силкуеть ея показати себе відважним у зов¬ 

сім невинному і іієгрізноиу дїл'ї. Німець кате жартливо: Ез деіібгі еІп £іііег 
МиіЬ зі^іашен. \Уапіі. ІІЇ, 797 (МиШ 34), але тут £иіег Миііі мав також 
звачіав: веселий настрій. 

7. Відважніш як вее аа плотом, (Дон,) 
Жартують із боягуза або підступного, що боїть ся виступити отерто до 
боротьби, а есе ховає ея за чужі плечі, Пор. А сі а 1Ь. ОЗ^аішу 3. 

8. Відважного кулі нипав. (НагЛ 
В небезпечнім положенш нераз відвага і рішучість ратує чоловіка більше, ніж 
бо я влив а обережність. Пор. Шапії Ш. 802 (МиШірег 4): Пег МиїЬще ШгсЬіеІ 
(Ієн Тогї піеііи 

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

10. Відважному всюди добре. (Залїсе) 
Бо він усюди дробе собі дорогу, дасть собі раду. Пор. АОаІЬ, ОЗшйпу 4 ; 

\Уапб, Ш, 802 (МцШщег 1): Оеш МиШІ£еп £еЬбгІ біе ТЙГеІІ. 

11* Відважному не страшно, (Ваг.) 
Пор, вис іде ч. 9. 

12* Відважному щістпт* (Наг.) 
Пор. латинське: Ашіасез Гогіїша доті, нїм. Вет МиіЬі^еп >?ЇІ1 Сїііск; 

IV а п <1, III, 802 (МиіЬі^ег Н); вноше ч. 10. 

ІЗ. З відважним добре в лїс іти, (Наг.) 
Ліс — осідок вовків та ииьших диких вьвірів. а відважний їх де боїть ся. 

V 14* На відважного трафило, (Наг*) 
Знач, добре, що відважному стада ся така пригода, то він і не побояв ся, 

а несьмілиЙ був би пропав. 

15. Не штука тому відважним бути, хто сї не боїт, (Наг.) 
Жартує боязливий із сьтльчака. 

16* Тому він відважили, бо ся не боїт, (Код.) 
Наївна дефініція в устах боягуза, пор, ч, 15. 

Відвергнути, 1. А відверг бне руки й нош! (Наг,) 
Прокляте: щоб ти здох ї простиг ся так як здохла коняка, що відкине, ви¬ 
простує ноги. 

2. Відвергяо ти, що не хочеш їсти? (Наг.) 
Знач, чи якийсь демон збридив тобі їду, підібрав тобі апетит? Говорять сер¬ 

дито до такого, що не хоче їсти поданої Йому страви. 

\/ Відвернути, 1. А в і дверну в би сї Бог від тебе, так як ти сї відвертаєш 
від хліба сьвжитого! (Наг.) 
Плинуть такому, що не хоче їсти хліба, прим, коли йому дають еач тей ще 
сухий хліб. 

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

Так молить он в часі нкогось нещастя (бурі, граду) або в часі наглої, „на- 

сланої** короби, 

3. Відвернув сї до нього плечика. (Наг.) 
Знач, анехтував його, повивав йому свою іісввагу або погорду, не вислухав, 

його просьби, 

4. Десь сї, бачу, Господь від нас відвернув. (Наг.) 
Знач, иеласкав па нас, не давить ея па пашу біду. 

Відвести, і. Відвело сї від кола та аж досі, (Сор) 
Знач, відтагло ся, запізнало ся ось який довгий час. 

2. Відвело сї до иваїшаого дньи. (Наг.) 
Знач, забуло ся, занедбало ся, справа не полагоджена. 

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

4. То сї відвело, але сї це забуло. (Наг.) 
Знач, хоч опіввило ся, а про те не пропало, пор. польське: Со кї§ шМесге, 

Іо пІе исіесхе (АсіаїЬ. ОЛтеІес 2). 

Відвикнути. І. Відвикнути від біди не штука, а привикай чоловік цілий 
вік. тай то не моа>е* (Наг.) 
До добра легко привикнути, до біди тяжко. 

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

Відвід. 1* Я з ниви на відводь (Жел.) 
Знач, держу ся осторонь від них. 

Відвідати. 1. А відвідала би тї лиха година І (Наг.) ...долїі (Наг.) 
Лиху годину або лиху долю уявлнєть ся тут як людину, що ходить по візи¬ 

тах. відвідує кого їй треба, 

2. Бодай єм відвідав Іванову хату 1 (Наг.) 
Клене ся чоловік тюрмою: 5ЄІЇ,, щоб я н тюрмі сидів, КОЛИ я се або те 

зробив І 

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

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

Відеінувати, 1. Вже-с десь відвшуазв капелюх! (Наїм 
Знач, загубив. 

Відволока. 1* Як ніде на відволоки, то ааїдьит сороки, (Наг.) 
Знач, коли якусь справу почнуть підкладати та оиівнювати, то вона введе сп 
ці ил що, стане ся немов падлшщ, яку з’їдає хиже Птаство, V Поляків: 

ОіЬуІока сяє*! о вдкоШиЛні (А бої Ь. ОсЬчгіока 2: Ойіпгіасгас 1). 

Відволокти, і. Що сї йдвояоче. то пе втече. (Наг*) Хоть її відволокло, 
але ие втекло* (Код.) 
Знач, хоча щось нришенило сп, не стало сп тепер, то водо етапе ся ще піа- 

пїйіие. Пор. шм. АиГйввсІюЬеп ізі пісіН аиГв'еІіоЬеп з оопр. \УаІі1, 1ІТ 19 

АНаІЬ. Оаиіес 2; Ш а п 0, і, 164 (АиГзеЬіеЬео 2}. 
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Шдворкнуті—Віддати Ч. 3012-3029. 

Відворкнути. 1. Відворкнув як пее іч ханцюха. (Наг.) 
Знач, відбуркнув сердего, відповів коротко й нерадо, аор Відбуркнути 1, 

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

2. Му сит сї чоловік відгризати на всі боки. (Наг.) 
Мусить борониш ся, доходите свойого права. 

Відгрібати. 1. Відгріваеш торічиу капусту. (Цей.) 
Знач, повторяєш давкі сплітки або дурнндї. 

2, То відгріваниії ^ївас. (Кол.) 
То стара дурниця. 

Віддаване. 1. Добра то річ браве, кобн не віддавані* (Цей.) 
Жартують іа неточного до вишина, 

2. З віддананьок це квап сї! (Наг.) 
Іронічно говорить той, хто позичає щось другому, знач, не забудь віддати 
швидко. 

Відданиця. 1. Відданиці', а посагу дві спідниці. (Наг.) 
Жартують із дівки, що радаб вийти аануж, а не мав посагу. 

Віддати, ь А віддав бие тото, щос тут ітвї (Наг,) 
Знач, щоб виблював те, що з’їв, 

2. А віддала бис сї за Фавльи! (Наг.) 
Жартливе прокляте. Фнведь був званий свого часу в дрогобицькім повіті 
Жнд-онучарьт старий і дуже поганий лпцеи чоловік, 

3. „Віддавалабпсь ся?*— „Здало би — „Шмати иеш?* — „Знай¬ 
шло би сн“. — „А а нені ти робити ?н — »Як^ гш стали гоно- 

рнтн Iй (Бал ні1.) 
Насьміх над Гюгатою а лінивою дівкою. 

4. Піддав я у туй на иІеци. (Наг.) 
Образово: на удар в тій же хвилі відповів ударом, 

5. Віддав як пан пес, (Наг) 
Жартливо про вепського довжника або такого, що пробував присвоїти собі 
чужу річ і в кінці мусів віддати її в мусу або з соромом. 

6. Віддай, шое винен! (Цеп.) 

Упімпепе до довжнвка, пор. дат. КегМе фїо<3 (ІеЬе*. 

7. Віддай, що не твоь;! (Наг,) 
Жартують з коли хтось вомітує, або здіймаючи з дитини сорочку перед вупілю. 

8. Віддай, як пес ходак І СНаг.) 
Жартливо або сердито говорять до такого, що взяв чужу річ. 

І). Віддала сї — воліла сї втопити, (Наг.) 
Нещасливе подруже душе часто в ліспі й поговірці порівнюють з утопленим, 
пор. далі ч, 10, а також під Вторити. 

10, Віддала сї — втопила сї. (Наг.) 
Зпачіїзе Ці зцрга, пор, далі Втопити ч+ В. 
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Віддати—Віддзвонити Ч. 3030—3044. 

11. Віддала сї аа лиху долю. (Наг,) 
В пісні й поговірці муж, особливо лихий, називав ся просто „доля", себ-то 
суджений долею, прим.: 

Любила я парубочка, та не свою долю, 

ОЙ тож я сї ватерні л а немалого болю. (Завад.) 

або: Моя доля в коршмі лежит, 

Нагайочву в руцї держят, (Цеп.) 

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

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

14. Віддай ти на жидівське пущіньи. (Наг.) 
У Жидів нема посту анї пущами; знач, не віддам ніколи, 

15. Віддам тобі то на сьв]втого Ніколи. (Наг.) 
Гра слів: Ниноди = ніколи; значків як у попереднім. ІІор. А<іа1£к 0(кїаб 6, 

16. Відданий то хліб! (Сор.) 
Знач, се добродійство не за дармо, за нього треба відднчнтн ся; послуга, за 
яку ваша дають взаімвоі послуги. Натяк на звичай сільських господинь — 

в браку власного хл іба зичити бохонець у сусїдкн і віддавати ЇЙ потім бохо- 

нець власного печива. 

17. Віддасть іще тото сінце, (Наг.) 
Звач. хоча тепер видає сн сухим, але полежавши в копиці воно іце аіднопіе, 

відсировіе, бо ще не зовсім еухе. 

18. Коби не віддавати, не одеп би любив брати, (Коя.) 
Жартують із такого, хто жалує сн, що не май відкн заплатити довгу, 

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

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

21. Не віддалас ся на сиркйс — терігн-ж! (Заставці) 
Ся рине знач, п уїдане. Говорять дівчині. 

22. Нїи еї віддасть, то псу води дасть, а як сї віддасть, то Іі собі 
не дасть* (Яс. С.) 
Говорять про ліниву жінку, що перед шлюбом удавала дуже роботящу ти 
услужлнву, а як вийшла замуж, то лїиуе ся сама собі подати води, 

23. Тоди сї віддаш, коли на мої д слони волосе в і росте, (Кольб.) 
Говорять дівці, сварячи на неї або загалом сердячи ея. Волоси на долоні див. 

висше Бути 24. 

24. Як сї не віддам, то сї й дома «дам. (Кольб.) ...собі .♦ (Лучан,) 
Відповідає дівчина на погрозу або прокляте: щоб ти не віддала ея! Знач, 
потрафлю й дома заробити собі на удержане. 

Віддзвонити. 1, Вже но пїм віддзвонили таи переклепали. (Кривор.) 
Говорять про якогось не дуже симпатичного покійника, що недавно вмер, по¬ 

кляв: уже його нема, не встане більше. Остатні слово, ужите в подібнім а»а- 
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Ві дди хпути—Від і л л я ти Ч, 3045-3068. 

чіпю також Федьновичем (Писана І, І2В), натякає на старий ааичаіі бити по 

номершому в клем а ля, не в дзвони. 

Віддихнути, і. І віЗДНХїуті не дасть* (Наг.) 
Про господаря або економа, що ру-у*раз яідгонює робітників до праці. 

Віддути. 1. Віддув губи як канти. (Наг.) 
Говорять др^ губатого або про сердитого, що закопилив губи. Капиця (я вїн. 

Карре) —■ шкіряне вушко па цїігаввї, до якого ремінного сьвіркою (сь-вор-ка) 

причіпляють билень* (Желех. І, ЯЗІ). 

Відібрати. І. Відбирай Грицю то в с— то в г—цю! (Наг,) 
Так характерну ють колишню папську юрісдікцію* 

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

3, Відібрав тай не квітував. (Льв.) ...не підписав сї. (Наг.) 
Знач, визнав якоїсь непривітносте. 

4, Відобрала го до буадзнків. (Код.) . до бульби. (Наг.) 
ДавнїЙшО рекрутам узятим до війсіка обстригали голову так, що була кругла 
мов бундв. Те саме значіне мив мб з разу й нагуївський варіант, та дізяїйпіе 
його почали викладати так: взяли Його (нездару), щоб при війську в кухні 
теребив бульбу, 

5. Відобрали го до Марцугедїв. (Наг.) 
В першій половині’ ХЇХ в, був у самбїрськш Онр. полк Маццукелі. який се* 

ля ви звали „марду гелями “* Мабуть служба в тім полку була дуже тяжка, бо 
й даси говорять про такого, що наннв ся до якоїсь тяжкої роботи, прим, 

пішов до борисдавськіїх копалень, що його „відобрали до Марцугелів4*, 

0. Як не відберу, то юць відібю на пїм. (Наг.) 
Первісно натяк на ораво <— бити неоплатного довжпика за довг, відбивати 
довг на його тїії. Тепер : коли не відберу грішми, то відплачу. ишіадгороджу 
собі нньшвн способом, прим, працею його або Його худоби. 

Відігнати. 1. Шдопіав го як оси від хати. (Наг.) 
Говорять про слугу, якого прогнано бея васлуженини, або про свояка, якому 

не дано частки маєтку. 

Відійти. 1. А відійшла би тї тота иогава пара! (Наг.) 
Значіне двояке: 1) прокліщ знач, щоб ти ззгиб, щоб ти позбув ся душі; 2) 

жартом; щоб у тебе минула ся злість, примха, 

2. Відійшла нам корова, пай сї иреч каже. (Наг,) 
Знач, згвбла. Оповідаючи яро такий випадок годить ся все додати зворот про 
відвернене сього лиха від даної хвилі 

З- Відійшло ми від серцьи. (Наг.) 
Знач, минула хороба, злість, сердитість, 

4. Не бійте сї, полежнт тан відійде, (Наг,) 
Говорили про няпого, що впав безтямний ; знач, полежить і прийде до себе. 

ВІДІЛЛЯТИ. 1, Ледво го відолдьнлн водов, (Наг.) 
ІІро чоловіка, що був зомлів і його леді» м відтерли модою. Пор. коломийку : 

Ой як мене відобрали, куцу барву дали, 
Тогди мою миленькую в одо в відливали. (Ваг*) 
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Ві дівчати— Відпасти Ч. 3059 - ЙОТО 

Відімчати. 1, Відімчьев го, ш дїдько грішну душу до пекла, (Наг,) 
ВІднїс, забрав, прим, жандарм арештанта. 

Відірвати. 1. Відорвав сї від шйбепицї, (Наг.) ...від сухої галузв. (Наг.) 
Говорять про обдертого, занедбаного, опущеного чоловіка, 

Відки. 1. А відки ви? — Відтам, де красний пес, а на воротах вязанка 
води виснт. (Крех.) 
Жартлива відповідь прохожого па питане: відки ви? коли запитаний не хоче 
відповісти виразно* 

2. Відки я ? Відки й ти: оба-сао з едної дьири, (Наг.) 
Відповідав той, кому дорікають у сварці походженвм із чужого села, 

3. Я не з відки, а з доброї горівкп. (Тари.) 
Знач, іду з коршин. 

4. Я не з „відки", а з Слобідки. (Жовк.) 
Жартлива відповідь на питане явІдки ви?“ Тут Ивідки“ бере ся ніби за якусь 
місцевість сього імена. 

Відливати. 1. Підливаних двацїть п]ить дістав. (Наг.) 
Знач. 25 буків таких, що по кошів зомлівав і його відливали водою; обра- 

зово : дуже сильних, цупких ударів. 

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

Відлів. 1. Дай му на відлїв! (Наг.) 
Знач, удар йото хребтом руки, замахнувши від себе. 

2. На відлїв годнт сї лиш мого духа бити, а чоловіка ньн. (Наг.) 
Вірув&нв, що від удару на відлів злий дух щезає. 

'і. На відлїв го вдарив, яв злого духа. (Наг.) 
Ударити когось на відлїв, тоб-то горішньою частею руки, не долонею, вважав 
ся більшою зневагою, ніж удар долонею. 

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

Відміна. 1. То якась відпій а, не дитина. (Коб.) 
Натяк на загально ровповсюджене віру явне про духів, що захрадають ся до 
хат, де полишено малу дитину саму, крадуть дитину а лишають у колисці 
скою, демонську, дуже крикливу та пажпріиву. Знач, погана, неслухняна, зби¬ 

точна дитина. Пор. IV а вії, IV. 1Н40 (№есЬяе1Ь&І£ 1). 

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

2. Тебе би варто так відпарити, абие на шо не еїв зо три дни, (Наг.) 
Відпарити в значиш набити. 

Відпасти. 1. Відпила ту охота. (Льв.) 
Знач, стратив охоту до чогось, знеохотив ся. 

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

3, Ти би від нас батіг а рук і капелюх а голови ! (Кол.) 
Знач, згубив би, забув би десь. Лають нездару та забудька, що забуває навіть 
те, що перед хвилею мав у рунах. 
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Від пенати ся —Відпустити_ ._Ч, 3077 — 3033. 

Відлвнати ся. 1. Відпекав сї від нього, як від лихого. (Наг.) 
Щкатн — досл. говорити: Пек, плювати. Знач, віднурав ся. Про силу сливи, 
що проганяє злого духа, дав. 20МП. XXXI, 261; Н гітт, 1ПІ. Ю70 : про 
відпевуванє від злого духа див, Памягки І. ЗЯЄ; Оег ОгциеЦ II, 182. 

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

8, Відпирав дух-тіло. (Наг.) 
Знач, заперечує якийсь факт яовсїн категорично, його матсріпльпу й духову 
сторону, 

Відпитати. І. Ледио відпптав меже іюді.іи. (Наг,) 
Знач, віднайшов щось заглубдене, розпитуючи людей, чи хто не бачив; гово¬ 

рять про заблукайу або вкрадену скотину або дитину. 

2, Шшов нідиитуючи другої голови. (Наг,) 
Знач, шукаючи чогось непотрібного, якоїсь фантастичної або наловартої 
егуби. 

Відповідати. 1. Відповідаю всій, що маю, (Дрог.) 
Говорять беручи на себе необмежену одтчальпість цілим своїм добром. 

Відповідь. 1. На мою відповідь бий! (Наг.) 
Знач, па мові однїчальність. 

Відповісти. І. Відповів бпм ти крайнє слово, (Дрог.) 
Знач, скапав би я тобі якесь грубіянство, але пе хочу сього чинити при людях, 

2, ВідлоБІїп за мене тьаженько перед Богом. (Наг.) 
ЗиаЧ, потерпиш тнжку кару за мою кривду, 

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

Відпотарайкати. І, Відштраіїкав від хати. (Наг.) 
Знач, відніс десь і загубив, змарнував, за пропасти и якусь річ. 

Відправити. І. Відправив го голіруч. (Наг.) 
Зігач, пустив, нагнав його ні з чин. 

2, Відправив іу водосьвятїе. (Наг.) 
Знач, набіги сильно так, що том аж зомлїа ї його відливали водою. 

Відлросити. І. Відстроєна еї від моїх рук. (Наг.) 
Знач, вии[юсип ся, що я пустив його з рук живого або небитого, 

2. Не відпроеиш сї, ні відмолим! еї: що ти має бути, то тп буде, (Наг.) 
Говорить звичайно про смерть, а також загалом про тс, що призначене чо¬ 

лові кони. 

Відпуст, І, То не пі шуст, а розпуст. (Ваг.) 
Говорять про громади! збіговища парода па відпусти в Кальварії Шолавеькій 
(добром ильського лов.) і ип,, де серед великого адвигу нарада бурая багато 
ріж породної деморалізації. Те саме у Поляків Абаїї). 03 ризі З, 

Відпустити, І. Як гам собі відпустиш, то ти Ніг і люди відстустят. (Гиїдк.) 
Дінка не вовсім вірна. Чоловік звичайно відпускав сам собі всяке зле діло 
далеко швидшу між Дому відпускають ицьші люди II тім дусі й польське: 

ОДривдс^д Іаепо сішдіешії, піе Ізспо ь;овіе кашеши, Аб а Пх ОДризясгаб І. 
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Відригати — Відьма Ч. 3094- 3112. 

Відригати. Лїише відригаючи, ніж спльовуючи. (Убар.) 
Знач, ліпше наїхати в дорогу попоївши, ніж натщо. їїор. Но є, ЗіО. 

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

Відробити. 1. Нжел еї відробив у свого ґосподарьп. (Наг.) 
Знач, закінчив свою роботу, свою службу, 

2. Не відробиш, то відсидиш. (Кал.) 
про довг, який хтось яабовва&в ся відробити і йому за недодержані? умови 

грозить тюрма. 

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

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

2. На відробок гіркий заробок. (Наг.) 
Всі), брати. Даная є гроший або керна а часі переднівку з тим, щоб довший* 

підроблював узяте в жнива, се одна а лайтяжших форм лихви, що висисає 
иайбіднїйшу часті» сільської люд мости. 

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

Відсадити, І. Відсадив го від корита. (Наг.) 
О брано но: відсунув від якогось дохідного діла. 

Відступити, 1, Це тебе Пай Біг відступив? (Наг.) 
В значиш: чи ти збожеволів, стратив усяке моральне почуте? 

Відчепити ся. 1, Відчепи еї мене, а чепи сї сухої верби! (Наг.) 
Говорять напаси ико ви. Суха верба — місце пробуту нечистого духа, загал о в 

нечисте місце. 

Відчіпне. 1. Як ти дам відчіпного, то лши йогами задриґаєш. (Наг.) 
Дати відчіпного япач. дати якусь оплату коппурептови, що перебивав торг, 

підбиваючи в гору ціну товару, пераз навіть не маючи справді наміру ку¬ 

пити товар. Тут у значіню: вдарю, щоб кідчешв ся. 

V Відумерщина. 1. Цн вже но відуиерщипу йдеш? (Лол.) 
Питав хорий чоловік якогось нелюбого свояка, що прийшов відвідати його. 

Знач, думаєш, що я вже вмер і йдеш дома гати ся своєї частки. 

Відхідне. 1. На відхіднім ще но єдііім ! (Дрог.) 
8еі1т випиймо ще по однім нелїшку* Припрошують любих гостяй, коли ті збіг- 

рають ся ВІДХОДИТИ. 

Відхреотити ся. 1. Відхрестн сї вія тоеие лівою рукою! (Сор.) 
Знач, відчепи ся. Хрестиш ся лївою рукою селяни вважають гріхом, 

2. Відіреїну сї обома руками. (Наг.) .„руками Й стогами. (Цен.) 
Знач, відпекаю ся, вІдцураю ся якогось діла. 

3, Нї від хрестиш сї, пї відмолиш еї, (Наг.) 
Знач, се дїю неминуче, так мусить стати ся, хоч і нк се тобі немило. 

Відь, 1. Відь би тї втьила! (Яс. 0.) 
Пронднтє. Відь — той сам коріиц що в слоні „відь-ма*1, знач, якийсь поганий 
демон, сила *іарів. 

Відьма. 1 Відьма ке відбирає, але сполікуе молоко. (Кол.) 
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Шруьинє, що кіль л а па відбирай мол 11 ви бсзаосередмо у ворон, и (щодо скув 
йога в. паші, а трака, яку їдять корови, ілюструють сл оповіданями в роді 
ТОГО, що якийсь чоловік ночуючи з кіньми па пасовиеку в но чи перед Юрієм 
побачив, «її відьма згортала молоко з трави решетом. Наслідуючи її рухи він 
замахнув кілька разів по траві трензлею, яку власне мав у руцї, і коди рано 
вернув до дому і повісив трензлго на клинку, з неї почало тектл молоко. 

2* Тії відьмо шуруєш собоїї на Лисі горн, (Лол.) 
Лайка. Натяк на віру пане про відьомські збори (НехепааЬЬаІіі) па якійсь Ли¬ 

сій горі. Шумувати (кід нїм. вНіеііега — мити) — їздити при помочи чаро¬ 

дійської масти, якщо буцїн-то натирали ся відьми, за ким вилетіти в комин. 

8. Як прийде відьма до хати, то ваткии ніж або іглу в віник І постав 
край дверни, то не вийде а хат (Код.) 
Один із м ногах гірДиисів, нк пізнавати відьми, хорошіти ся від них або ло¬ 

вити їх. 

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

Війна. ї. А тут що за війна іеже вами? (Наг.) 
Знач, чого ви бєтє ся ? 

2. Бодай го в війні перша кулї не минула! (Наг.) 
Прокляте, пор пісню: Бодай Хмели Хмельниченкп нерва куля не минула. 

3. В війні брат брата не знає, (Наг.) 
Бо кошдай дбає лише за власне шита. Пор. хорватське : КаЛ ]е гаї, шуті о 
пі коти Ьгаї (беїак, 366). 

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

5. В війні хто ду Ж ШИЙ, ТОН ДЇПШНІІ. (КоЛ.) 

Хто переважить, той звичайно диктує закони побіджеаому. Пор. німець ке: 

Іт Кгіе£в Іті. сіег ЗШгкеге гееЬі. \Уапі1. II, 1621 (КгІе^г 90). 

0. Війна права не питає. (Кол.) 
Пор. латинське: Ье^ев кіїепі Іпіег агша: \Уап«1. II, 1020 (Кгіе# 77). 

7. Війна своє право має. (Наг.) 
Знач, те, що вільно і можна робити в війні, бувай злочином у часі спокою. 

Пар. французьке: А 1а ^иеїте еотте її із дивне. 

8. „Іди, енну, на війну, забий два три тан вертай шнйДенькоIа — „Ма¬ 
муню, з як мене аабют ?“ — „А тебе, синку, за що?" (Ценїв)* 
Жартують із наігшого та односторопного чути, що вважає для себе дозволеним 
те, чого не поз воля є шіьшми, 

9. Л о потова війна перейшла. (Яс, 0.) 
Говорять, коли в х&тї було декілька говірливих жінок, або коли була го¬ 
лосна єн арка. 

10. На війні не а бичьн стрілки ют. (Наг.) 
Знач, війна не маловажне діло, я яким будь оружєм до неї не можна йти. 

11. На війну йдучи но чужу голову і свою неси, (Заліси) 
Б противенстві до попереднього висловлено, що війна одчакияе різіко для 
обох противних сторін. ІІор, німецьке: \Уег іп беп Ктіед яіеііі, зріеІЬ тії 
єеіпет ШіЦе, \Уапсі П, 1620 (Кпед 2Пі 
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12 По війні відважних много. (Гнідк.) 
Іронічно про чваньків, що величають ся тоді, коли минула небезпека. 

13. У хаті як по війні1. (Наг.) 
Говорить по виїзді численних гостин, що повиїдали та повний вали все, Що 
було іштотовяне. 

14. „Цнт, мамуню, не плачте! Не я одеп іду на війну; аабю во два 
Турки, тан ся поверну". — „А як тебе аабют?" — „А мене 
за що?“ (Стрий) 
Пор. виеше ч, 8. Характеризують наївне, дитиняче ровунше важного діла. 

Військо. 1. Бев привода І військо гине. (ГіїЇДК.) 
Знач, усяке діло потребує проводу та певного обміркована. Пор. німецьке: 

Еіп Неег оіте Наарі ікі Ьиісі гегзІаиЬІ, IV я ті 11. 45з (Пеег, З); ЛіІаІЬ. 

Неипаи 2. 

2. 13 воську дадут черевик, хоць ее на то не навик. (Наг.) 
Знач, у війську треба привикати до таких звичаїв та иоридків, яких парубок 
не зазнав дома; пор, пісню: 

Дали міпї черевик, 

Я ходити в тім не звик (ї£ол.). 

З* В воську мусиш песьсьої СЕИрв слухати. (Наг.) 
Себ-то барабана, обтягненого песьою шкірою. 

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

Г>, Кікімуп. польське вонско> самі рабуеняки ’ (Льв.) 
Жидівсько-польському ська приказка; Кк;к Шш ап — ади на нього! Се мабуть 
останок із часів історичної Польщі, коли польське військо, по оплачуване 
відповідно а державної каси, мусїло удержувати сл грабуючи в своїм власнім 
краю, і ті грабунки особливо давали ся в вішки Жидам. 

(і. Наперед иоська не виривай еї, а а ладу воська не аісгавай еї, (Наг.) 
У вен кому дїлї ішйроаумпїйшс держати см середини, не надто ризикуючи і не 
занедбуючи т. Приказка взята з колядки. 

Військовий. 1, В мене ВОІДЛС01ШИ порядок, (Код.) 
Знач, твердий, осгрин порядок. 

2. Знає носькоїшй рпхтаи, (Наг.) 
Здач, його держали остро, він робить що звелять і не иеречить сл. Рдхтай — 

німецька коменда: КісЬГ еисії! 

3. її нас буду по воеькіжому тримати. (Наг.) 
Знач, у строгій кареости, в порядку та послусі. 

Війт. І. Без війта справи нема. (Наг.), 
Знач, бев компетентного судії нема суду; без майстра нема ніякого діла, 

2, Бодай ніхто війтом не бідував, хиба мої діти! (Гнідк,}.,, хиба я тай 
мої діти, (Наг.).,. не дочекав війтом бути, тілько (Городен.) 
Іронізують селяни, коли війт нарікає, як то йому тяжко сповняти свій уряд. 

3, Бодай ніхто чесний війтом не був! (Кол.) 
Бо бувши війтом і нехотя кошсь скривдиш, а »ногам не догодиш. Іїор. вія. 

Еї \уагб діє кеш £ПІ Уо%1 £еЬогеп, Ш а б <1. IV, 1676 {Тоді 1і). 
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4* Війта скинути, то ие воробцьі з кола зігнати. (Цей.) 
Знач, діло ие легке. Вибір війта і затверджене залежить ие лише від виді 

громадин, але також від виеших властий. 

а. Війт громадський слуга* (Наг.)„* иоштуркач. (Голоб.) 
Бо мусить стояти за громадськими справами. Пар, німецьке: І)сг М еІп 

Кпесіїі шиї кет Негг, IV а псі. IV, ШО (Уо^І, 3, і). 

6* Війт завитют, а тн громадо відповідай 1 (Иаг.) 
На таке найчастіше виходить ваша громадська автономія. 

7* Війт ніколи л*. вмирає. (Лучак*) 
Розумій: війтівський уряд, який не гине Зі смертю одного війта, а переходить 

на Йото наступника. 

8. Де віт вшащо, там громада ледащо. (Ур.) 
Може справедливіше #уло-б навпаки: війт ледащо може серед наших обставин 
і порядну громаду знести пїнащо. 

0- Добрий війт, то тато в громаді, а лихого, то Й вітчимом ие можно 
назвати. (Іііствиь). 
Ілюстрацій патріархального погляду на громадські справи, 

10. Коли-с іти війт, то ни роби справу. (Кольб*) 
Загально: не мішай сд не в сван діло, не рознорядшай ся тим, що до тебе 
не належить. 

11* Пане війте, Бога сї біите! (Наі\) 
Жартливе, а часом і плачливе унінненв покривдженого селянина, якому війт 
не по правді репать справу. Па р. А сі а ІЬ* ІУщІ 6. 

12* Чень з тим до війта ие підемо* (Наг*) 
Коли зайде суперечка за дрібницю, за яку не варто правувати єн. 

13- Хоть діду до віта, то все я кобіта* (Наг.) 
Зи&чіне не зовсім ясне і діло йде очевидно цро якусь суперечку, де покликають 
ся на сьвідоцтво жінки, яка з горн застерігає ся, що перед війтом Ге сьві- 

доцтво моше не мати такого значній, як сьвідоцтво мужчини 

14- Як сьвіт сьвітом, по була баба вітом. (Яс* С\) .. и-ка.*. (Яс, С.) .**не 
буде Жид.., (Луч*) ...Сарабріш*.. (Наг.) 
Війтівство і взагалі всякі урядові становища здавен дивна були црївілвіїею 
мужчин, які ие хочуть повірити, щоб і в буду що му се могло змінити ся. 

Вар. З се саме відносить і до .Жидів, уважаючи їх очевидно нерівноправними. 

Вар, 4 мав л вокальне знач і це: Сарабрин, господар у Нагув винах, чоловік 
дуже обмеженого розуму, кілька разів кандндував на війтівство і все надав 
при виборі, так що на сьиіх йому зложили сю поговірку. Та він нарешті 
таки завдав їй брехню і був вибраний ніЙгом. 

15* Я ти без війта справу вроблю. (Наг,) 
Погроза: набю. 

Війтівства, І* Війтівство, то велике дідівство, (Ур*) 
' „Бо ци не правда — поясняв иеш урицький війт, — Таке чоловік як дід 

(жебрак) му сит пера» нарік до кождої хати заглянути, мусит кождіІЇ бідї іш- 

клонити ся, по канцеляріях вистоювати, кошдого наказу слухати, а за то ще 
клинут і злословлнт і обмовлягот44* 

2, Звергли го з війтівства, (Наг*) 
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Війтувати — Віз Ч. 3158-3*73. 

Знач, усунули його з війтівського уряду, обривано: перестали його слухати. 

3. Скинув ся з війтівства, (Лол.) 
Знач, зрік ся сам добровільно війтівського уряду. 

Війтувати- 1* Волю хору вати, ніж війтувати, (Наг.) 
Говорив такий, що бувши війтом ааанак богато при яристий і страт. 

2. До війту вав-еи сї лихої години. (Гол об.) 
Зазнав війтуючи неприєнностий. 

3. Хто війтує, сам собі біду готує. (Кол.) 
Бо сам заходить ся заробляючи на нелюбов ибо у громади, або у виешої 

клас ги. 

Віз, І* Борше сї вія снопів набере, тж сї баба вбере* (Наг*) 
Жінка одягав ся душе шшяво* Пор* \УапгІ. IV (Ша£ЄП 77). 

2. Буває иа возц хто був під возом, (Городен,) 
Знач* но лихій долі надходять добра. Пор, Ай аі Ь. \\'бк У. 

З* Бути на возі тай під возом. (Гвїдк.) 
Образово схарактеризовано переміну людської долі: раз чоловікове веде ся 

добре, потім внов лихо. Пар* АсІаГЬ. IV6г 2. 

4, Віз там мусить, де го копї тягауть* (Ільк.) 
Образово: підвладні, челндц члени еїмч чи громади мусять туди йти, те ро¬ 

бити, що велить старшина, Пор* а п її. IV (\Уадеп 25, 27); АбаІЬ, \Убя 24 

5, Де віз? Там де коиї, А де коні? Там де віз* (Наг,) 
Коні Й віз творить немов одну цілість; де одна часть, там новий на бути 
й друга. Але приповідку я чув у гумористичнім значиш про роззяву, якому 

на ярмарку вкрали коні з возом. 

Б* Маєш віз і перевіз. (Лев, Ільк*) 
Коли когось налаяли і ще й набили, або в загалі до раку знищили його 
надії, відправили ні з чим. АбаІЬ* Шби II; \Уяп4. IV (\\гн£еп 185). 

7. Мечн віз, бери сани* (Наг.) 
Так говорить у осей» Одна пташина до чоловіка. 

В. Мін віз, мій перевіз, пай теркоче, куди хоче* (Колом ) 
Значить: се мов діло, нехай іде як хоче, а ніхто иньщяй нехай но мішав ся 
до нього. 

11* Н;і чиїм возї їдеш, того пісеньку співай* (Ільк, Негр.) .., візку*** (Дрог,) 
Від нога ти залежний, тому повинен дагодшувати, Пор. \\гааб, IV (’Мн^еп 7, 

9)* Иое, 358; Озш* 415; Сеіак* 380; КгійсііЬ* 1Іг 43Ш. 

10* Не жаль би ми й воза, коби дівка гожа* (Кол*) 
Зсії. не шаль би мені поїхати до неї. 

ІК Не мій віз, ие мій кінь, пай теркоче, куда хоче* (Лїсько) Ш мій 
віз вї перевів, (Ценїв), 
Зиач, се не моє діло, мені байдуже, як воно робить ся і до якого кінця дійде, 

12. Пустив віз иа довгу розвору, (Наг.) 
Образово : почав розповідати про щось душе довго та нудно* 

13. Розкинув віз па великі д раби па, (Комар.) 
Образово : виступав з великим н претензіями, багато жадак. 

14. „Сідайте иа віз! “ — „Не маю коли сідати, пушу йти*1. (Дрог.) 
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Жартують, коли хто спішить т, а робить не до ладу, Пор. нїм ИеЬеп еіпето 
^еіасіепеп \¥а^еп іві #иІ ги Кизз ^еіієп. \Уап4. IV (Ша^еп 85). 

15. ІЦе вони не затяли, вже когути поїхала. (Завул.) 
Сьміють сн про баламутного оповідача, буцім то він сказав таке вам. іде ко¬ 

гути не запіяли, а вже вози доїхали. 

Ні, Що з воза впало, то пропало. (Наг.) 
Образово: чого не завважено, до чого пропущено добру нагоду, чого не вбе¬ 

режено, тс пропило. Нор. Сим. 2639; II ос. 472; ДсГнїЬ. \Уог 5; \Уатн!, 

IV (\Уадеп 100); беїак, 191. 

Вік. 1. Біжит мін вік, як вода но каніню. (Наг,)..* но потоках. (Лол.) 
Знач, минав марно, не лишаючи сліду; пор. віршу „ТІлач убогого студента": 

Чаєм пльївуть марно, нкь бьі стрия ріши, 

Літа молодьш яжт. зь доигджу потоки. 

Все то марно мішаєт'к {їв, €Рртщ Карпаторуське письменство ст. 67), 

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

3. Бодай пі короткий вік був! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти швидко вмер. 

4. Бодай ти такий вік був! (Наг.) 
8<ІІ* як ти мені добра бажаєш. 

5. Бог би ти віку урвав! (Наг.) 
Прокляте. Вік уявлено як нитку, 

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

7. Від віку-правіку все так бувало, (Наг,) 
Знач, а д&всн дав на, від певатямиих часів. 

8. Віка кого вбавити. (Наг.) 
Знач, тяжко побити, скалї^пщ підібрати здоронле або вабити на смерть. 

9. ВІК пінистий КСМО ЄЇ не ВИДІЛИ. (Наг.) 
Знач, довго, богато літ. 

10. Вік 61 звікував, а ц такі каваї ве бував. (Наг.).. за таке-» не 
чував. (Наг.) 
оігач. прижив довгі ліга. К гін за — останок давньої лат цицько-польсько і прав- 

ничої тєрмівольоїІЇ. лат. сап&а, знач, судова справа, тут иагальнНішє: погана 
справа, лиха пригода. 

11. ІЗік ва свій спропудив у біді та в нужді. (Нар.) 
Знач, прожне ціле жита. 

їй. Вік живи, вік учись, а дурньоя умреш. (Дар.) 
Поле науки, доеьвіду необмежене; в поступках і словах понериіого потомним 
легко винайти помилки та недогляди, і хоч ба він за жнтя був і найрозум- 

шіїший, потомні можуть признати його дурнем. Пор, Сим. 436; Нас. 280. 

ІЗ. Вікн-вічисті чекаю. (Наг.) 
Знач* дуже-дуже довго. 

14* Вік пережити — це поле перейти. (Гдїдк*) 
На віку трапляєть ся богато доброго й влого: треба вміти рршїмати та пе¬ 

ренести одно й друге. Перейти поле, то не жадіш штука, 
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15. Піку ми нкоротив. (Наг.) 
Знач, побив мене тишко, покалічив. 

10. Віку собі «підторочив. (Лол.) 
Мовили про вдівця, що в-друге оженив ся, 

17. Дай ти Боже вік, а ндоровля иїт. (Пост.) 
Прокляте; довге жнтє в хоробі тпжшс і страшнїйше від смерте. 

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

19. До піка каліка* (Наг.) 
Жартують, коли хто, особливо дитина, троха вдарить ся, и сильно плаче. 

28* 3 віком розум приходи?* (Кол*) 
Чим старший чоловік, тим розумнііїший. Пор. \Уагпі І, 60 (АНег 2Ь}\ фран¬ 

цузьке : Ауєс Г іще он бєуіепі вале, і лат. Аеіаіе гейсішіш1 ргшіепііогея, 

2і* В роду*, я віку в дас того не бувало, (Наг.) 
Знач* ніколи: ані за тямкії одного чоловіка (вік), анї від коли сягав родова 

традиція. 

22* Напарити свій вік* (Наг.) 
Знач, жити в бідиости, в нехлюйстві та безладі, або в гризоті та слабосте* 

23, Кому па вік, тому на лік. (Ільк.) 
Знач, хто мав жити, тому який будь лік но може видужати зі слабоотю. 

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

25* Марно ми вік пішов* (Ваг*) 
Знач, не зазвав добра, но доробив ся нічого. Нор. виспіє і* 1, 

26. На иаееь вік ви утоплений. (Ваг.) 
Говорить чоловік, що нещасливо оженив ся або взагалі стратив надію на 

поправу своєї долі. 

27. На вік би ми того стало. (Наг.) 
Знач, на ціле жита було-б мені досить того, що иньший змарнуй за день 

чи за якийсь короткий час* 

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

29. На своїм віці всякого заанаеш. (Кол*) 
Знач, добра іі зла. 

ЗО* Не дав 6п ти Бог віку! (Н;и*) 
Прокляте; щоб ти не жив довго, щоб умер за молоду, 

31* Не за нашого віку то було. (Наг*) 
11с па вашій паняти, пе в нашім часі. 

32, Не па рік, а на пік* (Наг.) 
8сІ1. беруть шлюб. 

33* Пішов мій вік ш сяк іії так. (Сшіт*) 
Знач, прожив своя житє не зазнавши ні добра, ні особливого нещастя, без¬ 

барвно або й зовсім погано, 

34. Поганий би юу вік був! (Наг.) ... вічиїде. (Наг.) 
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Знач, щоб жив погано, зазнавав нещасть а ще більше сорому та зневаги між 
людьми. 

35. Сам себе віку вбавив. (Наг.) 
Говорять Про еаиовбіЙця, 

ЗО. Сам собі віку вкоротив. (ІЇОЯ } 
Зиачінє таке», як у попереднім. 

37, Ті лівії вік як іго груді проволік, (Збар.) 
Говорив чоловік про своє довге жетє проведене в нужді Пор, польське Ргге 
гуі шек піе іак )ак сгіошек (АбаІЬ, Шіек 3)* 

38. Свій вік пепднти самому 6т жінки, нема веоелоотп ніякої, (Борез.) 
Говорив удовець, П сидите — очевидний польок їзм (р^баіб), уживаний арені- 

тою і в Наг, 

Зі), Чужим віком не нажнеш ся, (Код.) 
Що мені з того, іцо хтось житиме, як н вгин у, 

40, ІЦо вік, то иншмй сьвіт, (Ільк.) 
Кожде нове покоіїнб заводить у себе наші порядки, я бодай девчому зміняє, 
старі порядки. 

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

42, Як буде на вік? то буде н на лік, (Орел.) 

Як має видужати хорий, то й лік па Його коробу знайдеш. Пор, виеше ч. 18- 

Вікно. 1. Вікна кому нпсшіаги, (Наг.) 

Знач, вибати або т (підбивати очи. Дослонио: вибити вікна так, щоб шибки 
розлетїли ся иа шматочки та порозсипали ся, Пор, пій. Ез ізЬ Ьевдег еіл Геп- 

зЬег, ііеші еіп Аи£ ашке^ ЬІа^еп. Шансі I, 980 {Гепзіег 7). 

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

3, Вікна так оамерзля, що мож по ипх саньми їхати. (Наг.) 

Коли в зимі на шибках намерзне не лише ледова, але й снігова верства. 

4. Вікном му рік вийшов, (Гнїдк,) 
Значіеш не ясне; мб, при легкій роботі, так як сошшош сьнітло крізь вів зо 
входить і виходить без ніякого труду. 

5, Вікно три річп псуй: сірник, сіжь і гарну жінку. (Тереб.) 
Сірник у вікні псуй ся від сьвітла, сіль від вохкости, а жінка визираючи па 
вулицю. 

6. Де много вікон, «ного сьвітла, але правди не видко. (Гнїдк.) 
Говорять про папські двори. В селянських хатах вікон звичайно лиш двоє, 

таґі ті маленькі і не пропускають багато сьвітла до середини. 

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

8. Іду я під кікпо, а вно ся й там ва мною поволокло, (Мшан.) 
Говорять про якесь невідступне лихо, що переслідуй чоловіка, 

ї). Пішов по під чужі нікиа. (Наг,) 
Знач, пішов жебрати. 
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10. Тая де великі вікпа, богато сьвітла, а мало правди. (Ільк.) 
Варїяпт приповідки поданої нисшс ч, 6. 

11, Хто кріз вікно до хати визирає, тому цілий лад струнами об- 

мече. (Наг.) 
Жартують Із цікавого сусіда, що любить підглядати, що робить ся в чужій 
хаті. Можливо, що кінцевий уступ мив первісно таке значиш, що такого Ці¬ 

кавого ш пі о на злапали і набили, а він стидаючись признати ся говорив, що 
у нього чи раки па Задї і тому ке може сісти. 

Віл. І. А ідо, бра? — Вола, — А як? —Двадцять. - Отої — Ага¬ 

та! (Дрог.) 
Перед разшоють л зі конічну гутірку Бойків. Нуцїм то здибали ся два Бойки, 

один їде з ярмарку, а другий із села і шггай ярнарконога, що купив? Вола, 

За яку ціну? За сто двацять римських. Перший дивує ся, що так дорого, 

а другий заявляє, що па ярмарку були високі ціни. 

2, Неп вола хата гола. (Лучан.) 
Господа ротно без вола, то б-то беа тяглої худоби, боа робу чаї сили нічого 
не варте. 

3, Вів а а сідлом, а кінь за ярмом зітхає. (Гнїдк.) 
Метафоричної кождий бажає не того що має, а того, що длн нього недоступне 
або й зовсім непридатне. Пор. Шансі ІЇІ, 1096 (Осію 7Ь). 

4, Вів має довійй ялик, а не може говорити, (Орел.) 
Переносно про дурного, нерозмінного чоловіка, що не вміє вияснити, чого 
Йому треба. Пор* Ш а ті III, 1094 (ОсЬ 11) ; А гі а і Ь. Ш61 51 

5, Від чого ніл брикає, від того кінь вдихає, (Заставці). 
Віл задоволяь ся гіршою пашею, якою годі годувати доня. Перенос в о: що 
для одного корисне, те вищому не вистарчав або виходить на шкоду. 

6, Віл гробе і сам на себе персть пече, (Ільк,) 
Вірна обсервація природи: віл готуючи ся кинутись рогами на противника 
гребе всилю ратицею, ї підкидає її в гору, так що вена туч же іі паде на 
нього. Приповідка характеризує завидющого, злого чоловіки, що бажаючи на¬ 

пакостити и пшону не вагабть ся видиму вати небилиці і кидати сим погане 
сьнітло на себе самого. Пор. Шат]. ШТ 1096 (Осііз 79, 80), 

7, Ні.т забув, коли телятам був. (Гнїдк.) Забув віл.,, телятьоя.. (Лев. 
Ільк.) 
Говорять про богатого, гордого та нелюдяного, що колись був у бідности 
і користував ся підмогою людий, яких тепер цураять ся. Пор, Шансі. 111, 

1095 (ОсЬя 43, 70); АбаІЬ Ш61 59. 

8, Віл землю бортит, а персть на нього летит. (Гнїдк.) 
Значінв те саме, що в ч. 6. Слово бортлти властиво тееедьсьниії термін, знач, 
видовбувати з стовпі рівчак, нуди вкладаєть сн делиггє; тут воно вжите в ва¬ 

га льцїйш і м значило: копати, рити. 

Він до того такий вдалий, як вів до нарити. (Оор.) 
Знач, невдалий, невідповідний до ЯКОГОСЬ Діла. 

10, Вола вяжуть мотузом, а чоловіка словами, (Ільк,) 
Обрааово висловлена ріжмшш між фізичним і моральним примусом, якому 
підлягав чоловік. Пор, Шансі. Ш, 1094 (Осі і є 38, 176); Сеіак. 76т 
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11. Вола голова не боліла, коли корова теля родила. (Ільк.) 
Об разово: батько не почував болю, кози мати родить дитину, ї не може так 
яр: мати дорожити тою дитиною. 

12. Нили даю гай що маю, до.ії ие вгадаю. (Гні'дв.) Воли, корови.,. (Ільк.) 
Говорить батько віддаючи дочку зиму ж, йор. весільну вісшо: 

Я, доню, даю, що лиш сам маю, 

Доленьки не вгадаю, (Кое.) 

13. Воли, коні' ио оборі, а біда перед очи як у день, так і в ночи. 
(Гаїдк.)... по перед очи. (Ільк.) 
Боли, коні — символ хліборобського достатку, богадтва. Знач, само ботацтао 
ще ие дао щастя, не забезпечує чоловіка від гризот. 

М, Воли ио убочн, а біди по перед очи. (Оор.) 
Злачїне те саме, що ч, 13. Доклад ні йше висловлено те почуте, що маєток — 

річ зверхня, а грижа* незадоволень близші, бо йдуть із самого нутра, 

їй. Воли нопоїдьит таа пюг, таї ми будем жити, тин будем пити; (Наг*) 

Приговорюють, беручи си по обіді до чарки. 

Ні. Воли рячат до вовків, (Гнїдк.) 
Значінь не зовсім ясне; чи того ричать, що чують близькість вовків* чи до¬ 

чуваючи, що вовки з’їдять їх. 

17* Воли ся менї крутят. (Орел.) 
Знач, неспокійні Задля спеки та овадін; образово: непі прикрить ся ждати, 

18* Воли такі, що би-м сі' на сто ряньцьких не дивин, (Ваг.) 
Знач, не взяв би за них 100 р., ціпив би дорожше* 

19* Воли як соколи* (Кол*) 
Загально вшиване поетичне порівняне, часте в народнїх піснях, але також 
у звичайній бесїдї. Порівнане основане мб* на сірім коїїрі волів і сокола, та 
загальне вживана Його пішло мб, із того, що о ба слова дають добрий рим. 

20* Воловії дай полови, буде робив поводи* (Наг,) 
Задовольнить си якою будь їзкою, Пор, Еаіиг. XI, 444. 

21* Волом ваяця гонити. (Мінч.) 
Знач, робити щось недотепне, безглузде та невідповідне. Пор. Шапсї* 111, 1101 
(ОсЬз 197); Е. Коі. 14 

22* Волом зал ця ио доголиш. (Кобр., Ільк*) 
Невідшшдннип способами діла пе зробиш. Пор. \¥аіиІ. III, 1098 (Оеіі* 121). 

23* Дцвдть ся, як віл на поні ворота. (Ільк.) 
Говорять про дурного, розвину., що дивуеть СИ ВСЯКІЙ і ПаЙЗВИЧДЙЕЇЙЩІЙ річн. 

2 і. Горе тобі воле, коли тебе корова коле* (Сто я її.) Лихо,*, коли тя*.* 
(Ільк.) НІда.** (Ііетр*) Шкода.** (Утїх.) 
Обравово говорить про мужа, яким верховодить жінка. Пор. Нос, 228 - 
АсІаІЬ. \У6І 4 

25, Добре тому ВОЛОВЕ, ЩО ХОЧ ПОСТОЇ! коло корони, (Лучан,) 
Говорить нежонатий чоловік, завидуючи жонатому, ІІор. Шаті. ПІ* ІП95 
(ОсЬз 54, 147). 

29* йдішм волом не доробиш ся* (Лучак.).*, иїхто не доробив ся. (Ільк,) 
Одного вола не можна запрягати то роботи. Обраеово: з господарства занадто 
дрібного та позбавленого засобів не добудеш зиску. Пор. АбаіЬ. \У61 20. 
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27. Жени воли в ліс, я перед ними все біс* (Явор.) 
Говорять про неспокійні воли, які не люблять пасти ся на місці, я скачуть 
у шкоду та бігають, мов би перед ними було щось страшне та полошило їх.' 

В лїсї звичайно добра паша тай холод, то худоба любить насти єн. 

28. Забули поли, як телятами були. (Терноіі). Забув вів, коли тельи- 

тон був. (Нас.) 
Значіпе також, як і ч, 7; йор. ВеЬсІ 173; Епіиг, Ш, 211, 

29* Задниця вола болїда, коли корова теле родила. (Петр.) 
Іронічне тверджене в значніш неїациї, йор. ч. 11. 

30. З едиого вола дві шкирі ие деруть. (Ільк) 
Дерти дві шкіри з одного вола — образове означене надмірного, несумлінного 
здирства, великої кривди. Пор. IVапсі. III, ЦІН) (ОсКк 181) і Сеіак. 356: 

Нос. 436; А сі а ІЬ, Ш6Ї 47; 7Ліхп\ УИІ, ПОЗ, 

31. І віл на много иа роги ие воаьяе. (Наг.) 
Натяк на старий звичай запрягати вела ви роги до тяг неня тягарі н. 

32. І віл над силу не потягне. (Дар.) 
Говорять, коли хтось жадає чогось по над силу, чи то праці, чи я&пх 

шіьших у слуг, Пор. Шансі, III, 1093 (ОсЬз 15). 

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

34. Коли полови гаразд, то йде па лїд бутїти. (Гнїдк.) 
Образово: чоловік у щастю шукає собі якоїсь приключки до біди. Бутїти 
в знач* брикати, гуляти. Пор. Шапсї. І, 869 (Езеї 100). 

ЗГ>, Коли не аож по волах, бодай по оглобдях. {Гнїдк.) 
ЗсЧ. ударити. Говорить ся, коли хтось ображений чи покривджений, не мо¬ 

жучи безпосередню помстити ся на тім, хто винуватий супроти нього, метать 
ся па його свояках чи знайомих, або загалом виявляв свою злість якимсь 

у бічним, менше відповідним способом, 

ЗО. Котрий вів тьпгпе, того ще ії б ют. (Орел.) 
Образово: хто працюй, иа того нарікають, того судить та гудять. 

37. Не йолнт вола гу—ця, як ся родит телиця. (Мінч.)... як сї телнт... 

(Яе. С.) 
Значіпе як у ч. 11 та 28, а також ширше: що одному до лигав, те другому 
байдуже. 

38. Не вія нердить, то чоловік говорить. (Ільк.) 
Говорять з докором* коли хтось обертає па кншш чиїсь слова. 

39. Непаристі воли пиут ся* (Гиїдк*) 
Не дібрана спідка роздавить ся, живе в незгоди Пор, ИгаїнГ Ш. 1и93 

(Осіїя 9, 184}; ЛйаІЬ, Ш61 32. 

4п. Пасує, як волав карата. (Сіл. В.) 
Говорять, коли щось комусь не до лиця або хтось береть ся до діла невідпо¬ 

відного для нього. 

41, Придав ся, як віл до карити, (Гнїдк*) 
ЗначІин таксж* які ач. 40. Пор. \У л п 0. ЦІ, 1904 (Оеїш 84); АЛаІЬ, и¥и! 17* 

42* Старий віл борозни не попсує, (Дар.) 
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Добрий, вправний робітник не попсує свойого дїла, Гіор, ІУатК Ш, 

1093 (Осїів 7) ; АбаІЬ* ЛУ61 41. 

43. Тікай з волами, бо процесня йде* (Ивор*) 
Знач. дрібна, буденна рів мусить уступити перед иалшїйшою. 

44* Чого ждати від вола? Кавалец маса* (Явор4) 
Обрааово: від простого, неотесаного чоловіка крім фізичної праці не жди 
Нічого вившого, духового. Пор, \Уап<І* Ш, 1093 (ОсЬ 19, 187, 194). 
АіаІЬ. ЛУ61 9. 

4й* Щоби ти волами возили І (Лучак.) 
Знач* щоб ти вмер. Натяв па дашіїй звичай — везти домовину з покійником 
на кладовище не и павше, як волами. 

Вільний* І, Вільний як птах* (Наг*) 
Птах — симбол свободи, бо може летіти куди хоче 

2. Вільному ноля, спасенному рай, (Колом*) 
Знач, роби що хочеш, вибирай ітий хочеш шлях. Пор, Днк. 992; Спаї. 392; 
Нос. 273* 

Він* Ь Вже по пш. (Наг*) 
Знач, умер, пропав. Пор. пїм* Ея Щ анн щіІ іііт, Італії. І, 187 (Аич 5), 

2* Як з ипм, так без нього, (Наг.) 
Знач, байдуже мені про Його поміч чи загалом присутність. 

3. Як не з ним, то нї з ким* (Кол.) 
8(ЧІ* візьму шлюб* Говорить дівка, що т хоче йти зиму ж лі за кого крім 
свого коханого. 

Вінець. І. Водай-сь тоді вала вінець, як сьвіту буде копець! (ГІоет.) 
Мати вінець — сянболїчгш аам. вийти замуж ; прокляте дївчшії. 

2* Вінець — і ділу копець* (Наг*) 
Натяк на те, що жнива кінчать єн плетене її вбіжового вінка. — отже за¬ 
гально; діло скінчене вдатно. 

З, Вінец, тан дівоцтву кодец* (Кол*) 
Цесїле, па якім дівчина виступає в вінку, се заразом копець Ті дівоцтва, 

4* Доки до вїнцьи, то дівка. (Верея.) 
Знач* доки не взяла шлюбу, не вийшла замуж* 

Віник* 1* Новий віник добре замітає* (Гпїдк.) 
ОииболІчно : кождий, хто обняв новий уряд, нову функцію, з разу ецлкуеть 
сп бути пильним, дбайливим, роботящим; іронічно відрову а івает*. ся, що з ча¬ 
сом се буде впавше* 

Вінніпег* І* Коби міні до Віпїпку, там я знайду хліба дрібку. (Не- 
региньсйЮ), 
ШіШЇНСТ — головне МІСТО капаДИЙСЬИОЇ провінції Альбертп, ЦвПтр КШЩДИІЇ- 
сьвоі еміграції гал. Русинів. Приповідка повстала серед перших східно га¬ 
лицьких емігрантів. 

Віно* 1* Віио або вовк аЧеть, або вгине само, (Ільк.) 
ВІно, сей-то иридаве, яке дають за дівчиною, звичайно складає; ся з худоби та 
шпати; поле за дівчатами дають рідко; аідси Й а неважлива приказка про віно, 

що швидко може пропасти* Иор. А Ц а 19. \\гІаіш 2, 
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2* 3 віком дівці не сидіти. (Залісе). 
Дівчину, що мав богате придане, швидко візьмуть заміж. 

З* Ото мені віно: панна тай коліно* (Лучак,) 
Коліно тут треба розуміти „голе коліно*, ширше — голота, Знач* панна без 
приданого. 

Вінок. 1. Війок загубити. (Гнїдк.) 
Знач* стратити дівоцтво ; пор* ні сню : 

ОЙ як прийшла до долоньку. мати доньку била; 

Ой на щож тщ суко доню* вінок загубила У 
Пор. також IV а ті. П, 1587 (КгШагсЬеп 2)* 

2. Шцок в у з голови не зшиє. {Гнїдк.) 
Знач, не буде ущербу його гідвоетщ він не понизить себе зробивши щось, 

не понесе ніякої шкоди* 

Вінчуеати. 1, Він чує шістьом, здоров]ом, а дарує безголовим. (ІІаг.) 
Про фальшивого, облесного чоловіка, що за впевняй, побожними слонами крив 

лихі наміри. 

2. Піп чую вас а тши новий роком, аби вам Біг дав той рік ці сяйво 
спровадити* другого дочекатн, рік від року на ашога літа! (Наг.) 
Обрядове вінчовапе нового року, а яким уступай в хату кождий настврошшї 
чоловік* Так само па різдвяні сьвята говорить ся: В і вчую вас з тими сьв}и- 

тами, аби вам Вог дай тоти впровадити і т* д* 

3. Вінчую вас з тііін яовпм роком* аби-сте с- яп кіньеькіп оброком, (Наг.) 
Пародія на обрядове віичоваїш (з нїм, \у(1пзєіієп — бажати, бсіі, усякого 

добра), иор. ч. 2. 

4. Шйчу'ю, відчую, таї не перестану, поки іцо не дістану, (Дрог,) 
■Жартлива відповідь па вінчовапе колядників під вікном, які за гною піевю та 

віншована ждуть датку. 

Віра 1. Віра без діл мертва. (Дрог.) 
Речене з письма сьв. Иор* А Я а 1Ь. \Уїага, 16; \Уаги1, Т, 1698 (СІацЬе 54—-58*) 

2* Віра віров, а бриндея за гроші* (Коб*) 
Відповідь на просьбу повірити щось, дати без гроні ий. 

3. В добрій вірі то зробив* (Дрог.) 
Знач, без злого наміру. Пор. ШяткІ* І, 1703 (ШаиЬе 156), 

4. В неї віри, як на бистрій воді піїш* (Кол*) 
На бистрій ьодї піни не видно, бо втікає. 

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

<і- Дата кому за віру* (Наг*) 
Знач, повірити його словам, о соб лаво коли він еьвідчить у суді 

7* Ладно, що вже е'ї й жидівська віра до хлопської роботи бере, (Наг.) 
Жидівська віра тут загально зпм. Жид* 

н. Миє віру І офіру. (Лучак.) 
Знач, чоловік побожний не лише на словах, але такий, що документуй свою 
віру також ділами, жертвами 

іі. На віру иабрав. (Кол.) 
Знач* на борг* у „позику. * 
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10. Найліпша віра — своя пядь-міра. (Кол.) 
Ліпший доеьвід, нїж пірити на слово. ІІор. польське: КапЬі \тіаг£ Ьіогя рої] 
тіаг& АсіаІЬ. ІУіага 8; їіїм, Пгг Ьезіе ПІатіЬе ійі Ьааг Пеігі, IV агні і , 
Ш6 (бІаиЬе 7}. 

П, Не дай му ва віру, (Тиі.) 
Знач, Не вір, не спускай ся на його слово. 

12, Не здати, кому тепер віру дати, (Кол.) 
і акї тепер часи, що пе можна вірити нікому. ЇІор, А сі а 1Ь. Шіеггуб ІЗ. 

13, Що віра, то міра. (Лучак.) 
Віра тут, ніг у ч. 7 зам. нації, породи : впач. селяшш Русин має свою міру, 

а Жид свою, підмінну. В більше абстрактнім апачі шо також загалом про 
етичну оцінку всяких людських поступків: що одні вважають гріхом, злом, 
те другим дозволено. 

14, Яки віра, така офіра, (Ідьк.) 
Знач, від нещирого, лукавого чоловіка Й поміч. жертва нещира, Пор, АіЬПі. 
Шага 7; \Уап<1 І, 1703 (ШаиЬе І ЗО), 

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

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

17, Я такої віри, ЩО ЯК СЯЮ, то їсти не хочу, (Наг.) 
Жартуючи говорив слуга, дуже добрий їдець, хоч пе особливий робітник. 

Вірити. ї. Вір Богу тай своїм о чом, тай то пе дужо, (Цей,) 
Жартливо висловлений скептицизм, знач. І па власні очи надто сильно не 
впевняй ся. 

2, Віріт в нього, як Жид в в ирика-шіьп. (Наг.) 
ІІояладаеть сн безоглядно на Його слово, Пор. АсІаІЬ Шіешй 21. 

3. Взрит иу, як самому Богу. (Наг.) 
Говорять про надвірне довіра. Пор. АіІаІЬ. ІУїетгуе 22. 

A. Вір молу слову ! (Наг.) 
Говорить яви чайно жартуючи, коли дурить когось. 

6. Вір не вір, а переконай сї. (Наг.) ...я своє сказав. (Наг.) 
Звичайна відповідь, коли хтось суииїваеть сп в правді нашого твердяенн, 

(і. Вірте, люде, моїй словам, а на мої діла не дцвіт сї! (Наг.) 
Оповідають, що так говорив якийсь пін, що вів неморальне жито, а ия про- 
повідях картав люднії дуже остре, 

7, Віру вал і без присяги. (Кал,) 
Коли хтось хоче правду своїх сліп затвердити клятьбою, то другий зупиняє 
його; Та дайте спокій, пе клепїть ся, віру вам 3 т, д. 

B. Віру ШШ на слово. (Наг.) 
Знач, позичу без цінного документа, 

9- Доти не звіриш, доки не зміриш, (Явор.) 
На само слово чоловіка годі покладати ся, а треба переконати ся про йото 
црандякість досьшдом. Пор, АііаІЬ, иПеггус 3. 

10. Коли ми не віриш, то я зараз готов прасьигнутл. (Наг.) 
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Присяга ввавдоть ся остаточним потверджепбм правдивести сказаного слова, 
де нема річевих доказів, Пор. Аб аі Ь. їїіага 6. 

11. Най ти такий вірпт, що тї пе здає. (Наг.) 
Говорять звісному брехуіюви, який запевняв про правдивість свойого твердженн. 

12. Не пір, бо звір: як не вкусить, то налякає, (Дар,) 
Остерігають веред псом або конем, коли хто занадто зближає ся до них. 

13. Не вірь губі, бо нона часом бреше. (Лев.) 
Обраяово: не вір словам, а доднвлдй сп до діл. 

14. Не вір му, юць би дух-тїло кльїів. (Наг.) 
Знач, хоча-б присягав ся на душу її па тіло. 

15. Не вірь кобилї в дорозі', бо серед болота скине. (Гпі'дк.) 
Знач, но нір жіпці в тяжкій пригоді, бо заведеш ся. 

Ні, Не вір пікову, пе враднт ти піхто. (Міііч., Негр.) 
Сей поссім істинний погляд не стільки абсолютно правдивий, скільки сьвідчить 
лр<> сумний суспільний лад, у якому довшати віками ошукувано довіро варода, 

Гіор, ЛіІаІЬ. ТУіеггуб 16; ГІОс. 368. 

17. Не нір иї ДШВИ НЇ КОІЇЄЕН. (Оор,) 
Пес і кінь - вьвїрі, у щоденному жнтю пайблизші чолові кони і знані зі 
своєї вір пости, та й попи иподї роблять шкоду та пакість свойому го¬ 

сподареві 

1В. ІІе вір, поки не зміриш! (Кол.) 
Основою віри повинен бути досьвід. Пор, ЛіїаІЬ,, \¥іегяуб 18; XV а її 4. 1, 

((тіаиііеп ІД). 

Ні, Це їїірь ПСОВІЇ, бо їя вкусіть. (Ільк., Петр.) 
ІїаНчастїЙше вживають обрааово про лихого, безхарактерного чоловіка, що 
прикидає ся добрим, а потім несподівано вшкодить свойого приятеля, 

20, Не вірь хлопу, пай бе копу, (Гаїдк.) 
Знач, не вірь тому, що він говорить; вірпе, безсумнівне й корисне лиш те, 

що він ізрпбнть. 

21, Не ніру ти, аби-с тут передо йшов землю гриз, (Наг,) 
Гризене або іджепе землі вважало сп колись у нас найстрашвійшою присягою, 

пор. Квітчане „Перекотиполе**. ІІор. АіІаІЬ. Шегяуе 14-, 

22. Не міру ти, хоць бпе сї Богам клав, (Наг,) 
Знач, хоча-б ти видавав себе стятим або й самим Богом. 

23. Не увіріш, поки не зміриш. (Лев.) ...поки сам.,. (Ільк.) Не увіріт... 
іімїрлт, (Петр,) 

Говорить, коли хтось не слухає пересторог і вдає ся в якесь небезпечне діло, 

товаришує з непевним чоловіком і можна па діяти сн, що дійде до поганого 
кінця. Пор. А*1а1 Ь. ^іеггуб 12: беїак, 2ЬЇ; Шансі, І (ОІаиЬеп 104). 

У4. Ни вір, а мір. (Кольб.) 
Осторога легковірному, щоб не спускав ся на голе слово. ЇІор. АсІаІЬ. 

ХУіегиус 183 25, 

25. Нїїнї собі самому чоловік пе може пірити. (Наг,) 
Знач, буває такс, що чоловік упевнив ся про щось, а потім показує ся, що 
се неправда. Пор. АбаїЬ. Шіегяуб 18. 
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20. Ніхто по вірлт, хібїі як увидит та анірит. (Наг.) 
Говорив бідний, описуючи свою біду, ГІор. А її а ІЬ, ЛУЇегауб В; \Уап<1. І 
1706 (СІаиЬсп 59). 

27, Та ди вірив би хто такій кавнї? (Наг.) 
Питане замІоь запереченії: иїхто-б пе повірив у таке диво. 

28, Хто кождому вірит, того кождий за дурня має, (Кол.) 
Надмірна легковірність дає кепське свідоцтво про інтеїіґепцію чоловіка. Пор. 

АсІаІЬ. Шіегяус 11. 

29, Хто нікому т нірнт, гам віри не має, (Кол,) 
Бо вірить про лгодий лише саме зле, знач, доводить їх до того, щоб і про 
нього думали зло. Пор. АгІаІЬ. ТОегяуб 10; Шоіиї. і (ОїацЬеп 79), 

30, Хтось би ти тому вірив! (Наг.) 
Знач, сьому піхто тге повірить. 

31, Чеііь і тому хтось иовірит! (Наг*) 
Жартують слухаючи якогось мало правдоподібного оповіде ня, 

32 Я би му не вірив, хоть би еторцом з шзба злетів. (Гііїдк.) 
Жартливо: хоча-б заявив сп з неба так, нк звичайно малюють ангелів, що 
злітають стоячи, свобідпо, а пе падуть як звичайне тіло. 

33. Як би ми то піший сказав, то бпм ніколи по вірив, (Наг.) 
8сі]. але я переконав ся па власні очи, або: але тобі мушу вірити. 

Вірнкй. 1, Вірний, але не мірний. (Кол.) 
Про слугу, що хоч добре робить, але любить упита ся. 

2, Вірний, але собі, ие шиї. (Наг,) 
Іронічно про самолюбного, захланного чоловіка, про злодійкуватого слугу. 

3. Вірний як злото. (Наг.) 
Знач, щирий, правдомовний чоловік. Пор. Ш а п її. IV (Тгеи 19* 20): мабуть 
па основі біблійного: аішіш іртс ргоЬаІііт. 

4, Віршій як пес, (Дрог,) 
Звичайно іронічно про чоловіка, що служить ильшоиу (пану) не дбаючи про 
себе а ні про свою гідність. Пор. АОаІЬ. Нісшу 3; пїм. Тгеи >уіе еіп КеІ- 
івйішші, Ша П сі. IV (Тгеи 23), де іронія висловлена ще різкіЙше, бо 
пес принятнй на ланцюзі не може втекти, 

5. Тот бідний, то в мене вірний, (Завад. Рам.) 
Бідний додержує віри вже хоч би для інтересу. 

Вірник. 1, То ще панський вірник! (Наг,) 
Іронічно про мазуна та шептуна, що підмазує ся до пава і любить при тій 
пошкодити своїм співгромадянам. 

Вірую. 1, Вірую за кобилу сірую. (Кол.) 
Жартують із тих, що подають старцям милостиню і велять їм молити сп за 
якусь од я у худобину або за ипьшу таку дрібну річ. Знач, треба тут розуміти: 
Змовте Вірую і т. д, 

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

ВІсїмнацять. 1. А то ще иісїмиацтш туман! (Наг.) 
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3339-3351. Віск—Вітер 

Знач, чоловік дуже дурний, тунавоватий. Чому як раз шеїниацятий, иезвісно. 

2, 6 де її аа вісїі шшдягь, а другий за без двох днайцятг*. (ІІетр.) 
Знач, один такий самий, так само злийт яв і другий. Без двох двацять завісь 
вісімяацять — давній вислов, що іце полишив ся декуди в горах: для висло- 

іілсня якогось негладкого числа подає ся па сам перед кругле, а потім число 
Одиниць, які від нього треба відняти, щоб мати жадану цифру. Пор. латинське 

ИШІе\ч§їїіІІ зан. 19 і т. п. 

3. Так я собі за вісімиаіцять, як хто за без двох дваВцять. (Міич.) 
Відповідає жінка, коли її лають і докоряють чимсь нечесним ; знач, і ти не 

ліпший від коне. 

ВІСК. 1. КІЛЬКО ІїОСКУу тілько й сьвічкп, (Ільк*) Скїлько... СТІЛііКО,., 
(Гвїдк.) 
Знач, продукту не буде більше, ніж було сирого матеріялу, Давній звнчаЙ 
еуканн сьвічок па громадських чи братських сходинах із воску, який прино¬ 

сили поодинокі братчики, див. Записки Наук. Тов. їм. Шевч, т, 4І. 

2. Тільки воску Й ладану. (Ільк.) 
Знач, стілько всього добра, — говорить ся, коли чогось мало лишило ся або 

заталом було мало. 

3. Тілько мого воску її СЕїВЇчки. (Наг.) 
Знач, отеє й усе, що маю, Пор, попереднє ч, 

Вісний. 1. Не нісшій ев Іії о чім. (Коту з.) 
Знач, ие знаю нічого в певнім (шорнім) ділі. 

Вість, 1, Подай лише вість за тш прийшла, як піде І (Лол.) 
Прокляте: зпач. як піде кудись, то щоб уже не вернув, аби лише вість прий¬ 

шла, що ваги б. 

2. До х о д ь її т її ас в і ста: х от ь п т нам дати ї от п. (Н яг.) 
Жартують гості перед обідом, особливо коли господні ж заставляє їх довго 
ждати. Зрештою ее двовірш узятий із весільної пісні. Пор. її о с. 412. 

3. Нїт вїстії-що вигадує, (Літ.) 
Видумує печу ваві* неправдоподібні річн. 

Вісь. 1. Вісь ми сї вломила. (Бор.) 
Знач, не стало чогось важпого в яитю, якоїсь помочи. 

2. Що вісь, то іншая пісиь, (Ільк.) 
Тут „вісь“ Ідентична а польським шіеЗ, але польської приповідки „Со ипеь, Іо 

іппа ріе*ії“ апї в АіЗаІЬ. ан'і у Вг202. нема. 

Вітер. 1. Аби ші трохи вітер обвіяв, (Наг,) 
Говорить хорий, що довго лежав у хаті і бажає вийти троха па сьвіже 
повітря. 

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

3. Бев вітру з ніг паду. (Паї1.) 
Говорить слабосилий чоловік. 

4. Вийшов на вітер. (Наг.) 
Знач, стратив усе, звів с« ш на що. 

5, Від вітру паду. (Наг.).*. валю сї_ (Наг.). 
Знач, слабий, безсильний. Пор. пісню : 
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Ч. 3352—3368. Вітер 

Лк не бачу Петруся, 
То від вітру валю ся* 

IIор* також німецьке: Дебег ІУішІ ЬЬШ ііш ит, ИЧипІ. У (\УІш1 378), 

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

7. Вітер — божпц Дух. (Ільк.) 
Ремішсцепцій з Біблїї, 

8. Вітер го зшш, (Наг.) 
Тут вітер в апачішо; лихий його знає, або: ніхто Його не зваб. Пор. Нос. Й$0, 

9. Вітер лі з ніг палат. (Лаг.) 
Знач, вітер такий сильний, що гте можу встояти ся, або я такий слабий. 

10. Вітер еї обернув, (Наг.) 
Знач, повіяв у нившім папримї, ніж даси, 

11. Вітер у кішеньох ситце, (Наг.) 
Знач, нишенї нусті, чоловік де має грошнЙ, 

12. Вітер хмарини колотит. (Наг.) 
Говорять про непевну погоду, коли не ножна зміркувати, п який бік ідуть 
хмари. 

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

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

15. Вітри би її сперли 1 (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе роздуло, розсадило, 

16. Вітром жптп. (Наг,) 
Знач, жити ні з чого, без доходів, Пор. \У а гм). V (\УщЯ 102), хоча німецьке 
иТОШ Шіпбе ІеЬеп" має икпіе зпачіпе: жити брехнею та ошуканством. ІІор. 
зрештою іЬісї. 156, 

17. Вітром підбитий. (Наг.) „.шднштиїї, (Кол.) 
Говорять про легку, подерту одежу, що не може хоронити чоловіка від хо¬ 

лодного вітру, або про непостійного, верткого чоловіка. ІІор. Дик. 840* Иос 
2ВО; 24иг. УШ, 711. 

18. Гошіло би тобов, як вітер лугом! (Наг.) 
Прокляте; щоб ти не знав спокою, кидав ся з місця па місце. 

19. Дшшт сї, відки вітер віє, (Наг.) 
Говорять про хиткого, без характери ого чоловіка або такого, що спекулює па 
папську ласку. Пор. ШапО. V (ТСішї 339), 

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

21. За густий вітер па рідку одежу. (Лучан.) 
Говорять, коли чоловік легко одягнений мерзне від острого Вітру. 

22. З зітреш би иолетїв, (Пмг.) 

Знач, такий легкий, худий, марний, особливо про занедбану домашню птицю, 
курку &бо гуску. 

— Ш — 

Вітер Ч, 3369—3386 

23. З літру того не дістала. (Маг.) 
Про дівчину, що аайшла в тяж, а не хоче признати ся, з ким мала авосиші. 

24. Іди на десять вітрів! (Заяул>) 
Знач, іди на пусте йоле, в безлюдні, аеааселснї місця, де вітер а кождого боку 
він свобідно. 1 нтересне число І0 на оаначенн ршішх сторін та напрямів вітру, 

25. І я внію іш. вітер сцяти. (Льв.) 
Знач, докучити комусь, наразити ся на призрости. Звшгок образів неясним 

мені, 

26* Маєш літер під по сим, то дуй, (Наг.) 
Бпер під носом, се та течія повітря, яву робить чоловік видихаючи новітре 
з себе. Говорять, коли кому поставлена горячу страву і він не може їсти їі 

27. Меде би шшш і вітер а ніг ввалив, (Наг.) 
Говорить хориЙ, слабосилий чоловік. ІІор. шісшс ч, 9. 

28. На вітер говориш. (Наг.) 
Знач, на дармо, не переконаєш мене, я тебе не послухаю Пор, Сеіак, 558; 

ШаіиЗ. У (\Уіна 310, 356); 24іш\ IV, 177. 

29. На неї вітри, (Гиїдк.) 
8сї1, іди в безвісти, куди хочеш, 

30. На самім вітрі сюїт* (Наг.) 
На продуві, па горбі, без захисту, особливо про хату або будинок виставле¬ 

ний на вітер, пезахищений деревами. 

31. На щось пащ Бог дав вітер під посол. (Комар,) 
Всії. щоб могли простудити горячу страву, пор. ч. 26. 

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

33. Не давай ся кождому вітровії повівати. (Ільк.) 
Знач, не піддавай ся впливове вождої обставини, намові або раді коягдого 

чоловіка, 

34. Літав ся па штпри вітри, (Лучак.) ...а на пятий шум. (Териоіі.) 
Згірдно лро когось нелюбого, що пішов або поїхав кудись у неозначенім на* 

прямі або в напрямі, про який бесідник не хоче говорити докладнійше. 

35. Побіг вітра вдогапятп, (Наг.) 
Знач, бере ся до якогось фантастичного, неможливого діла. Пор. впеше ч. 20, 

36. ІІо вітрі подавати ся, (Гиїдк.) 
ІІе мати своєї власної волї, Йти аа чужою радою. 

37. Повіяти ся а вітрами. (Гнїдк*) 
Говорять про чоловіки, що покинув свою оселю* свою батьківщину і ПІШОВ 
десь у чужину, ІІор. висше ч. 34. 

38. Почув, відки вітер віє* (Наг.) 
Знач, надумав ся, що йому корисній шщ почув вість, що налинула на його 
постанову. Пор, (Зеїак. 518; Шагиі. V (\УІші 344), а також вмеше ч. 19* 

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

40. Пустий вітер йому в голові. (Замул,) 
о»ач. він думає про які сь в усті, непрактичні або неморальні річи. 
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Вітер—Вітрити Ч, 3387-3403. 

41. Розігнав на штиря вітри. (Наг.) 
„Штиря вітри0 прастарий символ усїх можливих напрямів, цілого вид Округа, 

Пор, виеше ч. 34; Шапі V (\Уїт1 355). 

42. Стань сії за вітром, (Наг,) 
Знач, у місці нахищеіііи шд вітру, образоьо: винайди собі протекцію, ляску 
у ножних та захист у потребі. 

43. То вітром відшите. (Наг,) 
Знач, се справа ненадійна, а якої і оді надійти о» лорнети. Пер. виеше ч, 17. 

44. То в тебе дїдьчнй вітер, ідо раз бтуднт, а раз гріб. (Наг,) 
Жартували п чоловіка, що хухав на нереанблі пальці і тут-же студив горячу 
страву. Говорять також про двояаичнрго чоловіка, що вміє рівночасно і по- 

хвалити і зганити ту саму річ. 

45. Той вітер певне дожджу нарве. (Наг.) 
Вітер, що зриває ся в часі погоди, звичайно наганне дождшові хмари. Пор, 

\Уап<і. ЇЦ (Не^еп 119) 

4в. Тепер уже не тим вітром довіяло, (Наг.) 
Знач, пс ті часи, не ті порядки, не той настрій. ІІор, IV а В б. У (\Уіш1 379). 

47. То пустий вітер. (Наг,) 
Знач, легнодшеииїї, марнотратний або неморальний чоловік, а також річ непо¬ 

трібна, лихо зроблена. Пор, виеше ч. 40; Днк. 878; ТСаші V (Шші 357), 

48. То якесь таке, як вітром дадмухаие. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що еіїби виглядає добре, але не ше шії сили ані до¬ 

брого здороклн, а також про якусь річ на око гарну, аде нетривку. 

49. Хто від вітру гине, тому бвдіш&иц давошгг. (Опит.) 
Знач, хто мали кав сн погрози, прикрого слова, той не візьме сн до діла і за- 

місь результату добуде лише сором. 

50. Хто вітер сїе, збере бурш, (Льв.) 
Знач, хто легкоиисно викликає певадоволенє та заілість у своїх ворогів, гой 
дізнав під них ще більшого лиха. 

51. Хто на вітер сів, вітром жити вмів, (Гнїдк.) 
Знач, хто пускав свою працю на марно, мусить війти на ні нащо, згинути 
в голоду. 

52. Ци відти вітер віє? (Наг,) 
Окрик вачудуваня, коли хтось у знайомого бачить зміну погляду або ви строю 
і дога дув ся її причини, Пор. виеше ч, 19; Шап8. V (\Уїт1 38), 

53. Щоби іі вітром по тобі ие пахло ! (Пор.) 
8еї1. забирай сн геть; в українськім: щоб і дух твій не пах. 

54. Яким тебе вітром принесло? (Наг.) 
I оморять ггрц насподі канім прибутю якогось чоловіка, що жив далеко і ніколи 
не навідував ся. Пор. \¥апб, V (\УітІ 404). 

55. Як вітер повіє, так вій сі' хвянт. (Наг.) 
II ро сл абох ара втер ного* пло х о го ч олові на. Пар, IV а її сі. V (IV їпб 412), 

56. Якого вітра тп дай? (Наг.) 
Сердито; не маю тобі що дати. 

Вітрити. 1. вітрит як пес. (Наг ) 
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ВітрІ ги- - В’їсти СЯ Ч. 8404—3421, 

Говорить про хитрого чоловіка} що шукає якогось виску, Пор. А сі а ГЬ. \\,гіе- 

Іггуб І. 

Вітріти. 1. Вивітріло ми в голови. (Наг.) 
Знач, відвик від чогось, забув такс, що знав дашїйшє. 

Вітчим, 1. Казав вітчим: як мене не будеш слухав, будеш нічия. (Зазул.) 
Пасерб повинен вітчима слухати так як рідного батька, іінакше зійде і її пащо, 

2. У вітчима чорт маже оішм:іг а в кгачохн два. (Луч.) 
Вітчим не любить пасербів, а мачуха ще гірше. 

Віхоть. І. Віх тім м хату за собов замітає. (Ваг.) 
Знач, ходить у таких подертих чоботах або ходаках, що піхті вилазять. 

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

3. За віхоть ми нічого ко дав. (Наг.) 
Знач ані найдрібнїїїіної, найменше вартої річи, 

1. Я в тебе по віхоть. (Наг) 
Я не твій попихач, невольник, не думаю тобі підлягати. 

Вішати. І. Аби-сте мі зараз ві піниш, то шіакше ие скажу. (Наг.) 
Знач, обстоюю за правдивістю своїх слів, хоч би се стнгдо па мене пай- 

тязйшу кару, 

2. Або вішай, або пускай, бо міні треба іш ярмарок. (Лучак.) 
Так мав сказати Циган, коли ного мали вішати і дуже помалу вели до ши¬ 

бениць Говорить жартуючи, коли хтось задля малого діла готов занедбати 
далеко важнійше. Пор. АбаІЬ, ТіУіезгас 1. 

3. Вішайте панів, коли наші хотят, а я пе хочу, (Гол.) 
„За що мене вішаєте?0 питав засуджений Циган, — „Так пани хотнтьи — 

відповіли кати. На се засуджений відповів виеше поданою приказкою, якої 
дотеп лежить у перем і шито активного „хотать*4 (в ваачішо „велять11) з иц- 

сішеіим, Пор. Етн. 36. VI, 269. 

4. Не вішьийте мі панове за шию, бо я сї дуже скоболу, (Наг.) 
'Гак мав просити сн Циган засуджений на шибеницю. 

5. Сама му сї на шию вішьяе. (Наг.) 
Говорять про жінку або дівчину, що сама набиваєть сн муж чині. 

6. Хто сі вішьиє, тому дідько мотуз подає. (Наг.) 
Загальне віру пане, що сановбШство — наслідок чорті вської намови і самов- 

бійцн стає несхибною здобичю чорта, Отгии то чорт усякими способами 
влекшув чоловікове доконане самовбїйетва. 

7. Чого сї тут вішьиеш ? (Наг.) 
З гір дно зим. чого тут потребуєш V 

Віщий. 1. Що-бим був віщим, то бнш біди пе впав. (Ільк.) 
8сї1. бо міг би провидіти й обманути її. 

Віщувати. 1. Віщує моє серце, що буде біда. (Наг.) 
Так висловлюють лихе прочуто, що ннодї находить чоловіка. 

В'їдливий. 1. В'їдливий як гади па. (Кос<) 
Завзятий до злого, здопамитний. 

В’їсти ся, 1. В’їв ми сї в печійки, (Ваг,) 
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В’їхати — Влїатп Ч. 3422—3437. 

"Знач, докучив, наробив бо вато клопоту. 

В'їхати. ]. В’їхав на неї в хату. (Наг.) 
Говорять, коли хто входячи до хати впускає з собою й пса. 

Владика. 1. Владико, владико, висит над тобов лико. (Наг.) 
Влсьм шиють назву „ влади каи зам. єпископа. Оповідають, що колись був ие- 

ііисьиєшшй піп, що був виеьвнчешій за гроші, а коли епискои приїхав до 
нього па вівітаціго і велів йому правити службу божу, піп шшісяв над крі* 

слом єпископа кошіль з сороківцями і розпочав свою відправу отсим „заспі¬ 

вом14: „Владико, владико, виедт над тобов лико: иотьигпл і роїщіиоти, а що 
найдеш, нікому не кажи", Епископ буцімто зрозумів делікатний натяк, узи в 
гроші і лишив попа па на рафії, 

2, І владиці не годит сї. (Наг.) 
Знач, правила приіичностй та моральпости важкі не лише для простих люднії, 
але й для иайвиеших* 

3, 1 владній при годит сї. (Голоб.) 
Здач, се така річ, що кондому етапе в пригоді, кондому трапить ся. 

4, І у владики два язики (Міич. Петр.) У вл... (Ільк.) 
Знач, і владика може скавати раз так, а раз сяк, одурити та кривити душеш. 

5* Руський владика до польської влади ниці на хрестини пішов* (Торки). 
Так мав відповісти селянин латишпікам па їх кпини над руським евискоиом* 

Влас, Власій. 1. Не ніш в Класом, бо аокймпш пласом. (Грив.) 
„Покипиш4* гуц. діалект, зам. иотямиш в знач, дістанеш, обірвеш, обахмориш. 

„Пласом4 — обухом від топірця. 

2, Сьвіткуй Власія, ве еказит кі точка маржанп* (Грші*) 
Сьв. Влйсія, д* 11 лютого у Гуцулів називав са „худобичс еьвятце44* Сьв. Власій — 

переемпик поганського Велеса, худоби чого бога. „Кіточка44 — у Гуцулів ласиця; 

Гуцули вважають її дуже їдовитою, не менше від гадюки, і небезпечною дьч 
худоби; заклинане від її вкушевя див, Етиоїрифічний Збірник V, 00. 

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

2* Влетіла ми майка в око. (Дрог*) 
Говорить такий, що плаче чогось а не хоче до того признати єн. Шийка — 

малесенький комарик* 

3, Влетіло му щось у голову. (Маг.) 
Виду мив щось дивне, несуравне* 

4, Яке влетіло, таке й ішлетїло* (Наг*) 
Говорять про якусь несподівану пригоду, що заповідала важні наслідки, в ми* 

пула без нічого, або про пес подівай ого гости, що паро бив шуму і швидко 
забрав єн. 

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

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

Влізти. 1. Вже еї в тебе еіє влазит? (Наг*) 
Говорять захланному ненажері, коли їв, їв і решту лишав, 

2. Вліз бп му в е— ку, як би міг* (11 аг*) 
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Влізти- Вяадвти ся Ч* 3438—3458, 

Про облесного шдхлїбника. 

З* Вліз ба сї в мишачу нору* (Цей,) 
Такий маленький та скромний; говорять звичайно іронічно* 

4* Влізло му в голову. (Наг.) 
Думав про щось ненастанно, мав ібее Іїхе* Пор* А й а ІЬ. \УІек£ 5. 

5, Вліз ми на ґрунт. (Наг.) 
Заійтабулшвав єн, записав па себе мою землю. 

6* Вліз му лід бік* (Наг.) 
Оселив ся біля нього, зробив ся його сусідом. 

7. Влїз по колївіі. (Наг.)... по сані ауха. (Наг.) 
Знач, понив у великий клопіт. 

8. Влізти пе штука, нплїзги штука. (Льи.) 
Говорив влодїй, діставши ся до вазмицї. Пор. А <1 а 1Ь. \\т1е/*с 2* 

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

10. Влїз у того, яв свиня в баюру. (Наг.) 
Вдав са в якесь погане дію* Шмець каже: як свиня в жидівську хату, пор, 

\Уаші. 11 (Нїпеіпкоттпеа 5), 

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

12* Коли вмів ужїзтії, вай же вміє й вилізти. (Наг.) 
8сї1. а я не буду полатати. Говорять про легкодуха, що попав ся в халепу 
і просить помочи. Пор* \У&цс1. ІІ (Нтеїпкоттеп 1)* 

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

14* То му еї в голову не влїзе* (Наг.) 
Вїа того не зрозуміє. IIор. V/ апсі. 11 і Корі1 521)* 

15. Тут ба сї два влїали. (Наг*) 
Говорять про еападто широку одежу* 

И>* Що сї не влізе, того ие втолочиш. (Наг*) 
Говорить, коли хто занадто щільно пакує. Пор. \Уапб, П (Ніиеіпкбшіеіі 1). 

] 7. Я в нього не влїзу, абіш упав, що в иїм кїпит* (Наг.) 
Не проникну в його душу, щоб знав його думки. Пор* \Уапб* П (Нтешкгіе- 

сііеп 1), 

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

В лущити. І* В лущив му лущьпків. (Наг.) 
Набив. Лущак — горіх, що сам вилущують ся в зеленої ободічяи. 

2. В лущив му як бобу. (Терп.) 
Набив міцно. 

З- Влущу ти? що ие зможеш лести, (Збпр*) 
Ннбю так, що не зможеш іти. 

4. Так то впущу, що и живого не пущу. (Воробл.) 
Знач, битиму доки ти живий. 

Внадити ся. 1* Виаднв сї, як кіт до сала. (Наг,) 
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Воведонів—Вовк Ч. 34 58 3468 

Вчащає кудись, аащ пін кани ом а низи ось, 

ВоведенІє. 1. Кілько буде на Поведені*? води, тілько на Іря траїш, 
(Мшан.) 
Ііовсдспіє, д. 21 пидод. загалом сьпнто, до якого прнвязують бопіто віщо лань; може 
завдяки своїй назві, а може вдвднкя свойому наложешо на границі між осінні 
Й зимою воло вважав ся лемон закілченсм старого і початком (введецвм) мо¬ 

во го року, пор. слід, приповідку. 

2, На Поведеній перший нолазпик. (Наг.) 
Поіаапиком давлвав єн всяка „жива душаіі| що перша війде до хати. Отже 
селшіи уважають дуже, хто або що перше війде до хати ла Вовсдеше* Коли 
лШде лев або якась людина хора, погана, зла, без грошей, то ее тол кують 
на злий знак, що в хаті весь рік буде лести ся погано. ІЦоб запобігти сьому, 
вводять раненько до хати якусь найкращу штуку худоби, теличку або бичка, 

витають її тут радісно, дають із руки їсти хліба, соли, і називають „нецілим 
пошшо»“. Натикаючи па се, що „перший полавник* звичайно бичок або 
теличка, жартують часом із невтороллого хлопця або дівчини; „Ой ти перший 
нолазішку!“ в злачілю: ой ти теля І Пор. Еш* 36, V*, £05. 

3. Як буде па Уокедеиіе в слїду вода, то а їрю буде трапа. (Мілан.) 
Знач, кола осінь мокра, то буде ногідла весла, 

4, Як пц Воведеяіе буде події, то в літі" буде молоко. (Мішш.) 
„Суде вода“ —* знач, ще ле замерзле. 

5. Як нема ва Поведеній води, не буде на Іря трави. (Мшан,) 
Знач, коли осінь посушна або завчасу хонлать морози, -то буде весна піал і; 

Вовк. 1, Аби вовк був ситий і баран ціляй. (Ільк.) 
Говорить ся, коли хтось хоче доказати великої штуки, погодити суперечні 

інтереси без обопільного ущербку, Пор. Шапб, У (Шоіі 281); Сим. 

ст. 86, ч. ±І2; А б а 16. \УіІк 19; 11 ос, 643; Гильф. І54І 

2. Аби міні' вовк ціляй і баран ситнії. (Наг.) 
Жа]ітдила переставна попередньої приповідки, — розумів гь ея, в супротилеж¬ 

нім впачіню. ІШоць жартує: Пеп Шоіґ зеШ^е піеіД шиї Даз ЗеїшПазз піеііі - 
Іішщегп» Ш а п її, У (\Уо1Г 51). 

д. А ніівк його знає! (Наг.) 
Окрик перєсердя, вам. я не знаю. 

4. А гін, та нень вовк з лїса не нрнйшов тою зробити, (Лаг,) 
Коли щось пролило з під рук або стало ся таке, що годі зміркувати, хто 
ї по що міг би се зробити. „Вовк а лїеа“ часто кдндеть ся жартом лк ви- 

я скеле якої будь неясної, загадкової річи. „Хто з'їв страву, що була в печи ?“ 

— „Певно вовк із ліси прийшов^ — кідвовідцють не вміючи або не хотнчи 
вказати дійсного справди. 

5. А куш, вовки би ті заїли І (Наг.) 
Особливо коїіиії плинуть часто вовком: кіль — ршг ехсеїіепсе вовча стерво, 

„вовча перші*. Пор. 7Лі\п\ XVI, 316. 

(к Був 6н добрий за вовка до ягпнт, (Кол.) 
Говорять про злого, злодійкуватого та нанісянвого чоловіка, якому дано 
власті» над митими. Пор. Шансі V (\\тоІГ 570, 578, 621); у Сим. ст. 

66, ч, 753 чмтьемо: Добрт^ воліть до овода., да пасти ему не дздугь, Пор. 
Оят. 359. 

Новк Ч, 3469—3483. 

7. Був вовк у СЇТИ і перед еїтю. (Ільк.) 
Знач, бувалий, доеьвідішїі вовк; переносно про бувалого чоловіка, що зазнав 
і сам робив богато лиха. Пор* А її а 16, \УІІЬ 4. 

8. Видер як новкови з горла. (Наг,) 
Знач, відібрав о тяжкою бідою, прим, довг від несумлінного довжниии. Пор 

Шансі. V (ШоІГ 559); ЬєпІйсіі, ПЗ. 

ї). Викликав вовка з лїса* (Наг.) 
Спровокував якогось сварливого, ианасоого чоловіка, накликав на себе де- 

щастя, клопіт. Пор. А сі а 1Ь. Шіік 132. 

10. Виють тоє вже й вовки в лїеї, (Ільк*) 
Знач, річ загально відома. Нор, А її а 16. Шіік 131. 

11. Пін бн вовкови з горла видер. (Наг.) 
Дерун над дерунами, Пор, дім. Ег )а£І Зет Шоііе ііая ЕІешсЬ аЬ, Шапб. 

V (ШоІГ 012, 613). 

12. Вовка в плуг, а віл к чорту в луг. (Лев., Ільк.) Верв... а вів еї 
дивнт у,.. (Наг.) Вовка тягнут... (Негр.) 
Хто до чого нездібний, до того й ие иав охоти. Тс саме у Чехів О е 1 а к. 

22-і; А сі а 1Ь. Шіік 1)9. 

13. Вовка голод а лїса гоїшт. (Наг.) 
Змушує Його наражати ся ла небезпеку ; пор, лат, (їиоб Іорцз Є5І їїщіегю 
пеипш, бос Гасії евигіепє Зеив; Шапсі. V (ШоІҐ 152, 519); Нос, 271. 

14* Вовка натура до лїса тягне. (ІіетрЛ 
Так само злого, зіпсованого чоловіки все тягне до злого діла, 

15* Вовка не треби вчите, як свиню різати. (Наг.) 
На се він на практико на ний. 

І6. Повка не треба кликати з лїса, він і сам прийде. (Наг.) 
11с треба шукати собі біди, небезпеки, напасти. 

!7* Вовка нош годую?. (Дев.? Ільк.) .„живят. (Негр.).,. а пса кости. 
(Колом.) ...гадают. (Лучак.) 
Знач, бігаючи ненастанно шукає поживи. Так характеризує своє положене 
чоловік, що не мав снові землі і мусить жити з заробітку, якого доводить єн 
шукати но хатах або ходячи з села до села, Зжинають неї приповідки 
і в ширшім значіию, коли хтось задля якоїсь хористи або приемности мусить 
іти порядний шмат дороги. Пор. Шаші. V (ШоК 56); А4 аіЬ, \\гіІк 95; 

Нос* 271. 

18. Вовки еї 6ояти? в яїс ие йти. (Наг*) 
Небезпека або різіко не повинно відстрашувати чоловіка від ваду пішого Діла. 

Німець каже; Хто вовка боїть ся, пай не держить овець, ДУапб. V (\Уо1Ґ 
509); А б а 15. Шїік 34; Нос, 264; Сим. 2285. 

19. Вовки треби оженити* (Ільк.^ Бор*) 
Всії, щоб ліаиав иорядок, щоб зазнав біди. 

Вовка щось усе до лїса тягне. (Ільк.) 
Говорить про ялого, збиточного чоловіка, що не може запанувати над собою, 

коли трапить ся зробити нншому шкоду або прикрість. ГІор. внешс ч, 14. 

21, Повка як годуй, а вій у ліс дивнть ся. (Ільк*).,. скільки де го¬ 
дуй... (Залїев). 

— 235 — 



Вовк Ч. 3484—3498. 

Від злого, ледачого чоловіка не жди вдачности, Пор. А її а Па. УУіІк ІЗї), 

22. Вовк вовка в яку не втрутит, (Сият.1 
Злий зі злим буде радше держати спілку, нш ворогувати. 

23* Вовк вовком буде, хиба го ожениш. (Гиїдк) 
Звач. ЗЛИЙ не иошше своєї злости, хиба ш» попаде в велику халепу, пор. ч. ід. 

24. Вовк знмд не заїсть. (Наг.) 
Зима не пропаде, пс вменшить ся, ІІор. IV а піі. V (ШоІГ 180, 242). 

25. Вовки го з'їли* (Ільк.) 
Десь бавить ся, довго не вертає, Пор, АйаІЬ. \¥іЗк 88, 

26. Вовк і а лїку вівці бере, (Гиїдк.) „і лічені,. (Ільк,) ,„і пораховану 
вівцю взїоть (Наг.) „.раховані вївцї бере. (Цетр.) 
Само почислене овець не заберете їх ще від повна. Так само чоловіковії не 
досить аиати, кілько має якого добра, але треба пильно і діяльно берегти 
його, ІІор. АіІаІЬ. \¥і1к 3; 7* 41иг, X, 1207. 

27. Вовк лежачи ие утне. (Ільк., Петр.) 
Знач, мусить бігати, працювати. Так само чоловік лшишш не набуде добра. 
Пор. Шапб. V (ШоІҐ Ж) ■, АіЗаіЬ. Шіік 101. 

28. Вовк знає, що їсти має. (Наг,) 
Віра в те, що вовкоки призначено, що має в’їсти, а того, що йому не призна¬ 

чено, він паніть не пробує хапати. Німець висловлює те саме ще ясцїЙше: 

Оег ШоІГ кипа пісЬі Ьеікзеп, шаа ег \уіІІ, Шаіні. V (ДОоІГ 151). 

29. Новк пе к свої сікирі ходит, (Наг,) 
По ик його убють, то шкіру здіймають. Голцндцї кажуть: Вовк мусить у своїй 
шкірі здихати, коли Йому її вперед не зідруть, пор. \¥аіі с]. V (XVиіГ 107). 

30. Вовк не такий лихий, як страшний. (Городеи.) ...недобріш.., (Тереб.) 
Оба варінпти очевидно жартливі; чи новк лихий, чи недобрий і страшний, 

се да одно чи ходить. Н імці й Італійці кажуть, що вовка все роблять більшим, 

ніж ніа в иагтравду, пор. Шаги], V (\УоІГ 297); Рагла^Па 205, 7; АіІаІЬ. 
Х¥Пк 112, 

31. Вовнова барана а горла ие видреш. (Ільк,) 
Звірі при пожираню здобичі дуже сердиті. Пор. \2апб. V (ШоП 358); Сеінк, 

Ш; АгіаІЬ. \УЇІк 117, 118; Якіиг. X, 925. 

32. Вовкови поросяти в горла, а котови типи а зубів ве видреш. 
(Гиїдк.) 
Пор. попереднє ч, і 2а І її г. X, 923. 

33. Віжко зі орати пе будеш. (Наг.) 
Орати вовком, се символічний вислов для означена якоїсь неможливої річи. 
Пор, \¥ап б. V (ШоІГ 312). 

34. Вояк серсть, але по природу покидає, (Гиїдк.) 
Образово : злий чоловік хоч удає доброго, але своєї вдачі ие змінює. ІІор. 

нїм. і)ег 1\гоП ишащіегі нго! аеїп ІГааг, аЬег ег ЬІеіІіЦ \уіє ег игаг, IV я п (І 
V (\УоІЇ 59); ЗШиг. II, 222. 

35. Вонк СИТИЙ і вівця ціла. (Ільк*) „.коза... (Лучак.) 
Говорять при кориснім ззлагоджешо спору, де жадна сторона не кріївдує собі. 
ІІор. внеше ч. 1; Вггов. ШіІк 10; ТСиші. V (ШоП' 557). 

ЗО, Вовк сї лїант, але натури пе вжішіт. (Колом,} 
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Ппр, ііяеши ч. 84, а також лат. Ьщлдз рікши шиїні, поп ішіпшііі, \Уа п8. V 

(ШГ 4-1, 59). 

37. Вовк старий ие лїае до ями* (Ільк,) 
Знач, обережний, досьвідпий. Давшйшс ловили у пас вовків у ями викопані 
в такім місці, куди нїчю ходили вовки. 

38. Вовк ся старіє, але не добрій. (Гиїдк.) 
Тап само ґі зли Я. лупаний чоловік. Пор. XV а і) її. V (\Уо1Г 5, 14, 130). 

311. Вовк у лі’сї руе, як ііпдііт господарський товар у полонині. (Карл.) 
Говорить пр> завидющого чоловіка. 

40. Вовк через посли пе тик. (Ільк., Петр.) 
Говорить проти посередників, що ніби то трудить ся для нашого добра, але 
властиво самі наживають ся наших коштом. 

П. Вовк хований, приятель перепрошений, пін прибраний І Жид хре¬ 

щений, то все иеиевпі, (Ільк.) 
Приповідки книжного складу. Пор. \\г а п її. V |ЛУоІГ 263); А б а 1 Ь, \УНк 102: 

Но Є. 271; ВГ2 02. XV ЇІЬ 23. 

42, Вовче, вовче, аа морьоїн ти вечиря! (Мшап.) 
Се властиво л рипі яка, якої вживають при згадці про вовка з іитепцівю — ^ 
відвернути його від власного хозяйетна, а бажанем йому вечеряти десь далеко, 

за морги. 

43, Новче, вовчо, па ти вваряввий какінпще в пащечшце! (Мшап.) 
Заклинане. „Зварявний каміитце% се той камінь, який розпалюють у печи 
і потім кидають у окріп, яким золить шшт?, 8 основі ееї Й попередньої при- 

вазгш лежить погляд, що навіть вовпеши не слід бажати сперти, хоч би Й при 
заклишиш, а треба амиІсь звичайної Його і призначеної йому Богом добичі 
силою заклинана піддати Йому щось нньше, далеке або таке, що вів міг би 
взяти без шкоди для половша, 

44, Впустив вовка до обори. (Дрог,) 
Віддав беззахчетвих на поталу дужшому та лихішу. Пор, АіІаІЬ. XVі 1 к 94 

45, Говорило ва вовка, скажім же іі за вовка. (Наг.) 
Навіть супроти коропі треба при осуді заховати обпитиншетц розміркувати 
рго і еопіта. Пор, А *1 а їй, XV і І к 18. 40, 

40, Говорім за вовка, говорім і по за вовка. (Ільк ) 
Знач, крім вовка міг і хтось шіший зробити те лпхо4 про лке йде мова, 

4 7. Годуй вовка, аби тї заїв. (Маг.) 
Говорять про невдячних дїтий або загалом про сусіда чи приятеля, який за 
одержані добродійства в іди лати в ся ворожнечею ІІор. \¥їипі. V (\\'оІЇ 192, 

487): Сим. 1,465, 

ІВ. Дайте по ми там самого спід по го вовка! (Маг,) 
Жартлива погроза, що, мовляв, т мщу ся на ворогах аж до найдальшого. 
Натяк на звісну вазку про нещасного вовна, який з&взав сп з’їсте чоловіка, 

а коли сей вплів на дерево, скликав цілу ватагу вовків І ставши в ниву 
велів нашим вовках лїзтн па себе, щоб дістати чо- ловікя па дереві; колаж 
вовки вилазячи все один в В одного почали вже досягати чоловіка, сей кри 
кцув ■ п Дайте но мені самого спід ного вовка 3 й Сей с відпий перелякав єн 
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і кинув ся тікати, і всі вовки оперті на його плочех попадали, 

40, Де вовком коли хто доробив ся! {Борися,} 
Так само в ворогом тяжко мати якесь корисне діло. 

50, Дивин сї вовк до кошьпри тая казав; „Уеьо бн тут добре було: 
і пастухи як вуйки, і пса як рідні браті, лані біда, ідо вівці не 
стрижені, то ми вовна може зуби позалазнт®. (Нар.) 
Кепкують ік чоловіка, що чуючи перекату проти вішка не міг сповнити свого 
злого наміру І вибріхує ся, що пластино її не задумував нічого злого. 

51, За вовка помовка, а вовк їде, (Ільк.) .„у хату, (Тероб*) ...тут. 
(Наг.) ...супе. (Кол*) 
Лихе пераз досить згадати, а воно вже й ивляєть ся. Говорять шюдї й жар¬ 

том, коли в хату входить той, про кого як раз говорено. Пор. \Уап<1 V 

(АгУоІГ 3*8); беїак, 145; 251иг. XVI, 21. 

52, За вовка помовка, а то лис кобилу стпс. (Сіл. В.) 
К єн дують із злого чоловіка, якого переконано в злому дїлї, а він усе ще 

відпирають ся і складай па когось нашого. Пор. IV а її 1. II, 22; КгитЬ. ЗО; 

Наїїег 15; Ное, 415. 

53* Заклав до воза вовк кобилу, та лишив лишень гриву. (Задїсє), 
Кепкують із незручного помічника, що помагаючи зробить більше шкоди, ніж 
пожитку, 

54. Замкнув вовка межи вівці. (Ільк.) 
Говорять про педїбрапе товариство, де хтось один псує гармонію. Пор. 

ТО а п<1. V (\Уо1Г 574, 624); 2аІиг. УШ, 957, 

55. Захотів тн від вовка каяньи, а від илного встцду! (Маг.) 
Знач, захотів чогось неможливого. 

56. З вовка кепський пастух, а я станиці війт, (Кол.) 
Иор, пїм. ТОбІГе £еЬеп Ьбзе Нігіен, ТО а псі У (ШоіГ 54В). 

57. З вовком до паю пе ставай. (Сапог.) 
бо піп не любить ділити ся своєю здобич ш. 

58. З вовком жити, вовком бути. (Гяїдк.) „.сто вовчому вити, (Лім,) 
Чоловік рад не рад уподоблюйть ся до свойого окружепя, Пор. Шап б, V 

(ТОоІГ 193, 471, 473, 503); лат. Шиї а сит Іирів, снт циіЬцз еяче сирів; 

А її а 11». ТОіІк 31, Тік їй і. УШ, 441, 

59. З живого вовка ськнру продає. (Маг.) 
Зпач, строїть фантастичні плани, основані па занадто горячій надії. 

60. Заїв воіїк кобилу, пай заїсть і лоте. (Кольб.) 
Мри більшій шкоді і менша ле так болить. Німець досадаЙше: Наї сіег ТОоІґ 
(Іеп ОсЬаеп ^еГгевяел, во Ггезк1 ег ацсіі сНе Шгаег, \Уіп&. У (ТОоН 
365, 266), 

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

02, Змок як вовк, і змерз як пес* (Наг.) 
Полк мусить бігати по сютї, а пес зимою ночує па днорї на морозі, 

6 3. І вовки свого патрона мают. (Наг.) 
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Патроном вовків уважабть ся у пас еьв. Пико лам. який б у цім то кождому 
вовкови замикає й відмикав зуби. 

64. І вовк свої вовчепьнта любит. (Наг.) 
Любов до власного кодла ще пе значить, що той чоловік добрий і для 

ишних. 

65. ї вовк хоче жити. (Наг.) 
Гуманне почуте признав всьому, що живе, рацію його їстновашь 

06. Ід нехотя в’їв вовк порося. (Ілг.к.) 
Жартують, коли хтось зробив нашому якусь пакість і виправдуй ся, що зро¬ 

бив се нехотя. 

67. І на вовка пере паду б, пе то па чоловіка, (Дид.) 
Перси а дує — заходить лиха пригода. Зпачіив: і на вовка, дикого, сильного, 
свобідпого звіря виходить лихо, а на чоловіка й поготів. 

68- 1 пебоя вовки в’їли* (Ільк.) ..звїдьнт* (Наг.) 
Відповідають хвалькови або сьмільчаковп, який каже, що того а того пе боїть 
ся. ІГшсць каже : 1)їе ТОйІГс ґгеязєп аисії ой дезсЬеісПе НйшИеіп, ТОавб. V 

(ТОоІГ 180). 

69. І порах овалу вівцю вовк із’їсть* (Лучак.) 
Пор. висше ч, 26; Октап. 300. 

7СК Кізмп вовка пе травити. (Дар.) 
Говорять про невідповідні способи, яких уживав хтось для свойого діла* Нїм. 

ТОбІГе капп тап пісіїї тії ЙеІіаГеп Гап^еп, XVа п *1. V {ТОоІҐ 573). 

71. Кого, як кого, а вовка при тш певно ле було. (Колом.) 
Говорить про лихе діло, якого снравець невідомий. Пор. висше ч. 4, 

72. Коди йдеш до вовка на обід, бери пса я собою. (Ільк.) 
Коли пробуєш мирити єн а ворогом, то держись обережно. ІІор. ТОаїїсІ. V 

(ТОоїГ 472, 476, 480, 498, 515); Сеіак. 249; Вгеоя. \¥іІк 14. 

73. Ліпшій, як молодий вовк. (Гдїдк.) 
Жартливо в значішо: робить ся що раз гіршим; молодий вовк що далі ро¬ 

бить ся гіршим. Німець наше: Ле )йп£ег сіег \Уо1Г, ,]е Ьсявег, \Уап(1. V 

(ТОоІГ 267). 

74. Ловив вовк, ловив, а колись і вовка зловлять* (Ільк.) 
Такий, що кривдить людий, верховодить над пили, наскочить колись на дуін¬ 

шого, завзятій того, нішй і його візьме під ноги. Пор. Сеіак. 146: А<1аїЬ. 

ТОіІк за 
75. Має тї вовк шїстії, волю я. (Наг.) 

Говорив чоловік дорізуючи вівцю скалічену вовком. 

76. На вовка помовка, а ааяць кобилу ззїв. (ІІетр*) 
Жартливо, коди хтссь пибріхуєть ся під діла, яке очевидно зробив сам. Пор. 

Сеіак. 345. 

77. На вовка помовка, а злодій кобилу украв, (Лев.,Ільк.) 
Іноді чоловік занадто береже ся одного ворога, і потерпить лихо від другого, 

ІІор. 11 ос. 349. 

'8. На. вовчо, заїдж тії (Иаг.) 
Окрик розпуки, коли чоловік притиснений бідою не вміє собі порадити. 

'9. Нагнав му вовка. (Колом.) 
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Ч. 5542-355?. Вовк 

Зам, нагнав страху. 

80. Най тім вовк помагає! (Цеп.) 
Кричать жартуючи, вам, най нам Бог помагає, 

81. Най того вовк ішсть ! (Наг,) 
Говорять про якесь невідхильне лихо, якому чоловік не може дати ради. Пор. 

Шап<1 V (\\го1Г 561}. 

82. Наставило ся вовновії в зуби. (Ільк.) 
Говорять про брикливе, збиточне теля або порося. 

88. На такс й вовк по пристане. (Дрог.) 
Кола мова про якісь дуже кривдні, некорисні умови. 

84. На таке сї вовк женив, та й досн жінки пе має. (Кол,) 
Коли мова про якісь фантастичні пляма та непевні обіцянки, 

85. Натягає ся як вовк. (Гпїдк,) 
Зпачінє неясне, іік натягай ся вовк? 

86. Не буде з вовка баран. (Уриче). 
З лихого чоловіка не зробить ся добрий. Пор. ЛЗаІЬ. \УіІк 138; \Уат1 V 

(ШоіҐ 13—15); 24ІПГ. II, 223. 

87. Не виводи вовка в лїса, (Лев,, Ільк.) Не викликай... (Наг.) 
Не накликай сам на себе напасти. Пор. вменш ч. 9,16; \Уап<]. V (ШоІГ 318); 

А баї Ь, \УЇІЬ 61; 2&1иг, ЇХ, Ш; V, 561. 

88. Не видро ги, як вовкови в горла. (Гяїдк.) 
Говорять про тугого, неточного дон аг пика абе скупаря, Пор. виспіє ч. 11; 

Шагиі, V <Шо1Г 358). 
89. Не за те вовка бют, що сира нема, але що вівцю з'їв. (Гяїдк.) 

Делікатне розрізнене блнаших і дальших причин. В дальшій кой секвенції 
бготь власне за те, що сира лема, тобто, що не стало корисні, яку вївня 
ори носила чолові кови. Німець каже : Не за те конка би>ть, що сірий, але за 
те, що вівці їсть, див. IV а її 6. V (\Уо1Г 290): АбаІЬ. Шк 66. 

90. Не затрубит так псе, як вовк, (Петр.) 
Жартують із бідного, слабосилого, коли поривають ся рівняти ся з багатшим, 
сильвїйшіш. 

91. Не мав вовк чим ср..„ та явками. (Ільк.) Не має.., (Петр,) ...та 
ликом. (Наг.) ... личєм, (Дім.) 

Говорять, коли хтось недотепно вмбріхуеть ся від свого діла або коли яро 
когось пущено якусь песуразиу брехню. Пор. II ос. <379. 

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

98, Не вивчиш вовка орати. (Гпїдк.) 
Хто «родин ся або став ся нездарою, злим, того не паломшц до трудящого, 
чесного житн, Пор. \¥аш1, V (\¥о1І 18, 312); АсЬІЬ. \¥і!к 82, 

94. Не продавай вовка, аж го забвш. (Ільк.) 

Жартують, коли хто строїть фантастичні млини. або похшіляєть ся, що я те 
іі те зроблю своя у лоро гони. Пор. \\гнпсГ V (\УоІГ ВІЗ). 

95. Не ручу, ино за вовка і за себе. (Гяїдк.) ..ліаа кого... (Наг,) 
Всі 1. що не зробив того діла. 

— 240 — 

Иовк Ч. 3576—3591. 

96. Не треба вовка бити, треба го оженити. (Наг.) 
В дусі старих поученії про жіночу здобу се буде для нього вайтяшпм кара. 
Подібно і в ній.: Оег \Уо1Г 3 щік і пеі £егп ап сіїе НосЬгеіІ, \¥аіиі. V 

(ТСоІҐ 162}. 

97. ІІе туди вовка тягне, де дія нього нічого пе пахне. (Лпсятичі), 
Говорять про самолюбців та користолюбців, що пристають лиш до такого 

діла, яке обіцюе їм особисту користь. 

98. Нї вовк, нї пес. (Гпїдк.) 
Говорить про хиткого, слабохарактерного чоловіка. Німець наше: Ег ізі Ьяіб 

ч^оІГ, Ьаііі ГисЬв, пор. а т]. V (\УоІГ 610). 

99. Носит вовк носит, а колись і вовка попесут. (Гяїдк.) ...ішнесут. 

(Нетр.) Носив... понесла... (Наг.) 
Злий чоловік кривдить наших, поки й йому самому не приіідеть сп покутувати 
Пор. беїак. 146, 263; АгІаІЬ. \Уі1к 68; Нос. 273; 2аіиг. X, 1026. 

100. Обійде ся без вовка в кошарі. (Уриче). 
А без лихого чоловіка в чесній компанії. 

101. О вовку помовка, а вовк у кошарі. (Ільк.) 
Про лихе досить нагадати, а воно вже її тут. Пор. висше ч, 33, 51; А 6 а 1Ь. 

\Уї1к 71. 

102. Ой уже, що ти вовком наореш І (Наг.) 
Непотріб ом, марнотратником не доробиш си. Пор. висиш ч. 93; А <3 аі Ь. \\ їік 107. 

103. Оетатпа річ вовком орати. (Ільк.) 
Так характеризує чоловік своя биз вихідне положене, де мусять корнету нити 
ся радою або у слугою свойого ворога. У Чехів: 2 VІка пеЬгге Ьшїе огас, 

беїак. 168; пор. висше ч. 102. 

104. Певне вовк у лїсї здох! (Ваг.) 
Говорять почувши якусь несподівану новину. 

105. Переказами вовк це ситий* (Наг.) 
Ссб'ТО тим, чого сам не зловить і не з’їсть. Німець каже ; Псг \Уо1І \ут! пісіїі 
увЦ, шош ег Воіеп пасії ЗсЬбряенПеізсІї есіііскі, IV ап сі. У (\\ оИ 128); пор. 

висіле ч. 40; Гильф. 1594. 

106. Пізнати вовка їїо голосі, (Наг,) ...по серсти. (Уриче). 
Він но утаїть своїх прикмет. Пор, ЛсІаІЬ. \Уі1к 135; 2зНиг. її, 137, 

107. Пізнати вовка, хоть в баранїй шкірі, (Ільк,) 
Злого чоловіка пізнаєш, хоч чинить єн добрим. 

108. Пожалував вовк кобилу, лишив хвіст І гриву. (Кобил.) 
Жартують із милосердя лукавого та захланного чоловіка. Тілько перша по^ 

линина у АбаІЬ, \УЇІк 86. 

109. Раховані вівці вовк бере, (Кобил.) 
Може відгук старого віруванй, що власне почислені предмета ипїішвидше 
дізнашть шкоди. Пор. XV а її <3. V (ШН 89, 40, 68); дат, ІЛірпз нон \шгеіиг 

еііат пшпегаїоє оуєз Зеуогаге; висше ч. 26, 69. 

110. То вже велика біда в лїеї? як вовк вовка їсть. (Кол.) 
Злі люди держать ся дружно і не радо виступають один против одного. Пор. 

А й а Пі, \УіІк 24; 2.&1 иг. II» 241. 

111. То лиш вовк очима сьвітпт. (Наг.) 
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Вовк—Вовна Ч. 3692—360Л. 

Говорить чоловік* коли йому велить шукати чогось ва потемки, 

112. То ще вовк в овечій еькирь (Наг.) 
Хитрий, лихий чоловік, що удаз доброго та спокійного. \УапсІ. V (\УоІҐ 598т 
624); А сі а І Ь. \УіІк 114; £ й і о г. V, 558; С п у г і Ш 498, 

113. Туди еї вовк пхає, де гпїздо має- (Комар.) 
Знач, і вовк почуває любов до своїх вовченят. 

114. Уже се І ВОВКИ в лїсї виют. (Гнїдк.) 
Знач, стара новіша, діло всім давно відоме, пор. виспіє ч. 10, 

115. Уклепав, як біда вовка. (Наг.) 
Говорять про незугарно, невміло зроблену річ. Натяк па оповідане про те, 

що вовка сотворив не Бог, а чорт. 

ПО. Цп видїлиств* аби вовк дав мньпсо пеони? (Карл.) 
Тай взагалі піхто не любить зрігсати ся своєї корнети, щоб дати її свойому 
противникові!* Німець каже коротше; Оег ЛТоїГ Іші кет ПеіясЬ яи Капі; 

їїапі V (Шоіґ 84). 

117. Хто вродив ея вовкові* тому бараном не бути, (Гнїдк.) 
Моральні прикмети чоловіка в дуже великій мірі залежать від його фізичної 
організації; відси народна віра в те, що злим або добрим чоловік уже родить 
ся, що злі або добрі прикмети держать ся в роді. Німець каже: Апя етапі 
иііеп \\'0ІГе іуїічі аіеїіі егзі еіп ВсЬаГ, пор* УУапсі. V 14, 15). 

118* Що вовк вднбле, то ну сит ів’їста. (Лучак) ...то ного. (Наг.) 
Віра, що вовк здибав тілько те, що йому призначене на здобич ї, значить, 
він не може милосердіші ся над своєю жертвою, Пор. IV а п її. У {\\го1Г .454) ; 

А її а ІЬ. \УІ1к 7* 

І 19. ІЦо вовк назначив, то його. (Гнїдк.) 
Знач, що раз мав у зубах* покалічив, те мусить в’їсти коли не зараз, то 
пізнійшс. Віра, що прим, товариші, раз відбита від вовка, мусить таки аги- 

вути в його зубах, ЇІор. АсІаІЬ, \\7іІк 5. 

120, Що сїре? то й вовк. (Дар,) 
Сьміють ся з боягуза, якому в усьому сірому правидягуеть ся яонк? а о даль¬ 

шій лінії з чоловіка, який усюди вітрить небезпеку. У Чехів навпаки: N0111 

\’яе УІк, со йігои Ішти та, ОеІак. 269; пор. \УапіІ V (\Уо1Г 254). 

121, Як біг був вовк не е— в, був би барапа спіймав, (Кол.) 
Жартують із лінивою, непорядного чоловіка, що провівав добру нагоду, Пор, 

IV а п 4. V (\Уо1Г 386), 

122, Як бп вовк не сидів за горою, був би т другою. (Ільк.) 
Небезпека все грозить чолонікови коли не з одного боку, то з другого, 

123, Як вовка біот, у вівцю дух вступає. (Уричо) 
Знач, нона почуває себе безпечнішого. Пор. \Унп4. V (ЛУоІГ 134), 

124, Як т вовК), то бурий пес. (Хирпика). 
Сьмїють ся з боягуза, що пал шов ся, асам не знає гаразд чого. Пор, АгїаІЬ. 
Шік 2. 

Вовна. 1. Пжо па иїм вовна поросла, (Наг.) 
Вже трохи доробив ея, зябогатїи. Пор* ЇУапіІ, У (\УоІІе 45). 

2, Вовна не вовна, аби кнпжа повна, (Сатгог.) 
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Вовчий—Вода Ч, ЗП07-ЗБ24, 

Коли чоловік голодний, то не перебирає в страмі* чи вона добра* чи менше 
добра. Пор. А4аІЬ. \Ус1па 5, 

3. Вовнсж кішки не напхаєш, (Збар.) 
Самими непотрібними річами ситий не будеш* Сказано було в тім вішчіню, 

що пустим балаканем пе можна просьвітпти людий. 

Вовчий, 1. А куш, ти вовча вечере! (Голоб.) 
Кричать на коня* В великоруській билїнї коїти називають пволчья емть, тра- 

вяпой м*шокь“, 

2. Він десь у вовчій школі був. (Збар*) 
Навчив ся безиравства, несумлїнност 

3. Вовчим правом узяв. (Кол.) 
Знач* силою, розбоєм, Пор. АсІаІЬ* \УЇІк 92. 

4. Вовчі щенята годувати* (Гнїдк) 
Знач, примножувати собі ворогів* пор. лат. Аіеге Інрогшп паїїаіоя (8еу Ію 14 

17); Шапсі. V (ШоІГ 644); Сеіак. 580, 

5. Вовчу звізду побачити* (Гнїдк.) 
Терпіти голод, нужду, властиво витп з голоду. Голодне вите вовків у ночи 
жартливо кладуть у ввязок з витем собак до місяця; мовляв: вовк виє тому, 

що побачив вопчу зніаду. 

Гі. Вовчу хоробу мати* (Гнїдк*) 
Вовча хороба — ненажерність. Пор. АіІаІЬ. 89. 

7. Де не стає вовчої скіри, надстав лиса, (Ідьк*) 
Мабуть кушнірська приказка, та може мати й ширше вначінє: де не можеш 
силою, там пробуй хитрощами* ІІор. А<Іа1Ь, \Vі 1 к 14: 241иг. VIII, Ш2. 

8. Зарав ти тут вовчий каганець аасьвічу. (Наг.) 
Дам по ниці, так що аж в очах засьвітить ся. 

9* Іди до вовчої маяв! (Наг.) 
В значиш! іди до чорта. 

Ні, Ото нівроку вовчий голосок! (Наг*) 
Коли хтось заспіває незугарним, хрипливим голосом. 

11, * Пішов бас вовчими слїдами! (Наг,) 
Проклято: щоб ти пішов блукаючи, яві в сн пї-ца-що, 

12. Пішов вовчими стежками. (Кої.) 
Знач* пішов лісами, Петрами* 

13* То вовче горло. (Крех.) 
То ненаситний, захланний чоловік, 

14, Того на єдел вовчий зуб не впстане, (Лім.) 
Вовчий зуб — символ пенаситности, □ажирживостя. Жартують голодні, коли 
їм насиплють богато страви* мошгяа: па такий голод і сього мало. 

15* То якась вовча тїчня* (ЛІм,) 
Про громаду сердити х? аавантих лгодиіі 

18. Уздриш вовчу ввізду, (ІЛЬК.) 
Знач, зазнаєш іще нужди. Пор. виеше ч, б. 

Вода. 1. Анї в студеній воді не вмиєш ся* (Ідьк*) 
Знач, не очистиш єн «ід закидів, від лихої слави. Пор. Шапсі. IV (\Уаз- 
501 589)* 



Ч 362й—3642. Вони 

2. Анї сьвящена вода не покоже. (Іяьк*) 
Сьвпчемя вода вважавть сн лі кип на ріжні слабостщ особливо такі, що буцім¬ 

то спричинені влнии духами, які боять ся її, вор. висміє Болти ся Я ; 

АЗаІЬ. ХУоіІа 35. 2аІиг. VI, 492; II, 304; ХІ1, Ш 
3. Анї сьвященною водою ие відхристиш ся, (Ільк.) 

Приповідка оперта на тім самім вірувавю, що сьвячепа вода проганяє злого 
духа, 

4. А ідо, нплльило ти сї води в вуха? (Наг.) 
Знач, зазнав еси біди ? Пор. IV а в 4. IV (ХУазеег 654). 

5. Без води її борщу ие звариш. (Збар.) 
Жартливо говорить про пожиточні сть води. 

(ї. Блажеииа вода ие путяща ума! (Ільк.) 
Говорять у докір шишцям ті, що шоть саму воду, Пор, Се]як, 289; \Уапі1. 

IV (Фазяег 415); 7ЛІ\х г. XIII, 97. 

7, Багато води до моря уплппе, шікпм ся то стане. (Ільк.) 
Приповідка основана на давнім звичаю міряти час уплив&нєм води, Пор, 

2&і\іг. XII, 406. 

В. Бодай єе сї тогди вернув, коли сї вода горі ріков оберне! (Наг,) 
Проклято; вода в гору гщ вертає шкоди. 

!). Болан-сь не мав пристанівку, як та вода! (Сор,) 
Прокляте: вида — елемент рухливий, а у чоловіка ідеал — супокій. 

10. Бодай ти в водов поплив! (Вікно). 
Прокляте; щоб ти ще» бевелїдно. 

11. Борте сї вода до гори оберне, (Наг,) 
8сі1. ніж се її те етапе ся, Говорять про щось неможливе. Пор. виеше ч. 8; 
XV а п її, IV (ОТаяяег 776). 

12* Вари воду, вода буде, (Лев.) 
Говорять про безпдодну роботу, даремні з усили, пусту бесіду, Пор, АсІаІЬ, 

Шйа 74; XVаи<1. IV (Ш№ 150). 

13. Вари воду, вода буде ; син крупи, каша буде. (Тсреб.) 
Пор. ч. попередив. Як ниті тезу до нього додано обравець невеликої роботи, 

що її осягає пОзітіблий результат. 

14. Варю й себе воду. (Вікно), 
Варити з себе коду — проливати піт; знач, працюю тишко, труджу сн. 

15. В нодї стоїт, а интн кричнт. (Кол.) 
Говорили при багатого скуігарн, що жалував ся на свою бідність. 

Пі. В глубокіЕ водї велика риба. (Кол.) 
Так само її чоловік при достатку робить ся міцний, красний та розумний. 

Пор. АіІаіЬ. XVїпіп £8; С'еіак, 165; XVгін4. IV (ХУазяег 10, 14т 175, 176, 

Ш); Я її 1 и г. X, Зі. 

17. Велика вода сішт сї — якась пригода буде* (Яс. С.) 
Велика вода — повінь, символ незвичайної пригоди, 

їй. Вже би тота вода ішш обернула, що я пені ьшіпи. (Ваг.) 
Мовив у лїтї косар топа раз по разу воду. 

19. Вже му вода до вух дохо дат, (Наг.) 

— 244 — 
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Знач, бїда крайня, небезпека грозить згубою. Пор, XV ап4. IV (ХУаккег 
443, 445). 

20* Від великої води надій ся чкодп, (ЛІі.) 
Так само і від великих панів, — додав селияиц сказавши сю приповідку 

21- Він і в водї не топе і в огни де горит. (Наг.) 
Говорить про чоловіка, що зазнав усякої біди і про те не стратив иесслости 
її відваги. 

22* Він і на холодну воду дуб. (Дрог.) 
Говорить про надмірно обережного чоловіка. 

23. Він у десятьох водах митий. (Кол.) 
Знач, бувалий, досьвідпий чоловік. Німець каже: у всіх водах митий, пор. 

XV а б її. IV (ХУаййег 677). 

24. В котрій ріці вода до гори вертає? (Комар.) 
Говорять у відповідь, коли хтось жадне звороту річв, яка йому ие наложить 
ся, або якої йому ие хочуть віддати, Пор. АііаІЬ, \Уоіїа 57; Шаги!. IV 

(ХУаязег 71). 

25* В ліжці води би миї втопав, (Сор.) 
Говорять про завзятою ворога, який чигає на нашу згубу або шкоду, Пор. 

\Уащ]. IV (\Уая«ег 695); Сеіак. 553. 
26. В мутній воді риби ловити. (Кол.) В каламутні,.. (Наг.) 

Прастарий образ іптриїаїті, що силкуеть си заплутати справу для власної 
корнети, Пор. ХУапб. IV (ХХта^ег 211, 4ї>5^ 466); Дик, 978. 

27. Вода би го не протонула, (Гііїдк.) 
Кееіе: вїи би не втонув у водї, Приказка основана на вірувапю, що великі 
грішники, чародії ие тонуть у водї Пор. Квітка. Конотопська відьма. 

28. Вода би ну ся на голові остояла. (Гнїдк.) 
Знач і но неясне, Мб. такий тихий та спокійний, 

29. Вода все сполоще, лише алого слова школи. (Ільк.) 
Контраст між матеріальний ї духовим вшідииленєм. ІІор. Сеіак 78; ХУапі]. 

IV (ТУавзег 85)* 

30. Вода в решеті ие встоїть ся. (Ільк.) 
Говіркий не заховав тайни — пояснене Ільк. Знач і не ширше; марнотратник 
ие заховає даного йому добра. ІІор. АіІаІЬ. ХУоїїа 82, ще блиаше К п а р. 629. 

31. Вода — гусьнчо сиио. (Наг.) 
'Жартують пяниці Пор. АіІаІЬ. ХУоіІа 79, 

32. Води едному бере, другому дає, (Наг.) 
Говорить ся про повінь. Пор А 4 а ІЬ. ХЯбсІа об; XV а ті. IV (\?аз$ег 371); 

ТШиг. XI, 581. 

33. Вода з водою зійде ся і чоловік а чоловіком, (Ільк.) 
Неї води йдуть до моря і там сходять си; так само люди сходять ел в гро¬ 

маді, в суспільиости. Пор. Сеіак. 265; XV а п її. IV (ХУаззег 394), 

34. Вода а огиьом не товариш. (Кол*) 

Говорять про лшдий рівної вдачі або відмінних соціальних становищ. Пор, 

Сеіак. 228; ХУагнІ IV (ХУаззег 4^4). 

35. Вода каламутна як чпр. (Наг.) ,..як кіеелвщ* (Наг.) 
Чнр — підгірська страва : мука ваколочена на горячій коді. 

~ Ш - 
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36. Вода кут па, жона смутна, обі не до смаку. (Гнїдк,) 
Каламутна йодіі і а інші випадках ивлньть си символом смутку. 

37. Вода на мій мліш. (Оор.) 
Знач, сс мені на користь. Пор. АсІаІЬ. ДУойа 53; 24їй г. ХІТ, 341. 

38. Вода — ваша мама. (Лучак.) 
Відгук прастарого погляду, що кода — жерало всякого органічного яштя. 

33, Вода, то смерть і лїаь у воду — втолши ся, їдж рибу — вдавиш 
ся, (Загул.) 
Мабуть рефлексі] шишці. Пор. частково Асігії). \Уойа 31, 

40, Вода ума до кутит тіш голови не скутит, (Гнїдк,) 
Водою не нпєш ск і через те ие придбаєш клопотів, які трап лають ся на- 

ниці, Пор, АйаІЬ, \Уос1а 58; 24іиг, Х1ІІ, 97, 

41, Вода чиста як сльоза, (Наг.) 
Коли говорять про дуже чисту воду, 

42, Води маємо півроку, іде коби лиш хліб, то би можна жити. (Лол.) 
Говорять гірняка, коли носторопіїї хвалить їх воду, 

43. Води хощь мий ся, лїса хоць бий ся, а хліба хоць ішач, (Цей,) 
Говорив подоляк зайшовши в горя. 

44, Водов ие впєш сї, (Наг,) 
Знач, можна, пити до схочу. Пор. АбаіЬ. ІУскІа 62. 

45, Водов ситий ие будеш, (Наг,) 
Відповів селянин, коли міщанин любував ся, яка в селі гарна вода. Німець 
каже: Вода добра, але свипий нею не нагодуєш, пор, Т/Рапії. IV {\Уа«зег 101). 

46. Водов того нн відінеш, (Кольб,) 
Знач, треба відпити чим иньшии, головно горілкою. Говорять, коли хтось 
образив когось або взагалі зробив щось таке, аа що звичай велить участу¬ 

вати ображепих — звісно, пе водою, 

47. Водою що схочеш, лиш лихого слова не сяодочеш. (Гнїдк,) 
Вода змиває матеріальні плями, але не змиває духових, ІІор. висше ч, 29. 

48. Воду вари, вода буде. (ІІетр,, Ільк,) 
Пор. висше ч, 12. 

49, Воду варит вода буде, як крупів яя вкинеш, (Кольб,) 
Пор, висше ч. 13, 

50. Воду в ступі не втовчеш. (Наг.) 
Знач, для П опанована треба інших способів, Пор, УУапіІ. IV (\Уа£5Єґ 382), 

51, В плитній воді ве навчиш сї плавати, (Наг,) 
8сїІ. треба йти на глубоку, Пор, УУадгі, IV (\Уав8Єг Й02). 

52. Втопив мі без води* (Карл.) 
Здач, скривдив, занапастив мій вік. 

53. Вчорашяої води не догояиш, (Наг.) 
Знач, ие завернеш того* що минуло. 

54, Глянь на воду та на свою вроду. (Дар.) 
ІЗода прїмітІвпому чоловікош служить за яеркало. 

55. Добра вода, бо ие мутить ума, (Ільк.) Добрая., непутящая... (Дев.) 
Пор. висше Ч. 6, 411. 
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56. До якої води прийдемо, таку пиймо. (Гнїдк.) 
Знач, якої нагоди діждемо єн, з такої кориетаїїмо. Пор. Сеіак. 227; \7ап4, 

IV (\Уаквег 255). 

57. Б, то давно в водов попляло. (Наг.) 
Знач, минуло єн безповоротно. 

58. З водов тіш вогнем ви грай. (Кольб.) 
Одно й друге — елементарні сили, супроти яках чоловік буває безсильний. 

59. І в Йорданській водї не відмиєш сї. (Сор.) 
Йорданська вода — особливо сьвята, Пор. висше ч 1,2, 3. 

00. І вода як довго стоїт, то сї ва сперш. (Наг.) 
Говорить про лінивого чоловіка, Пор. беІак. 131; \¥апсї. IV (\Уаззег 125, 

306, 310); 2АІиг. Х, 516, 

01. І води ие вамутнт. (Гиїдк,) 
Такий сумирний і спокійний- Пор. АйаІЬ \¥ш!а 39; їїапіі IV (Шаєнег 

563, 566, 655); 2аІиг. УШ, 5ЄО. 

62. їде му як г роен, в води. (Наг.) 
Знач, поводить ся добре, 

63. Іде як вода по каміню, (Яе. 0.) 
Говорять про чає, вік людський, що минає і не вертає назад. 

64. Ідут як по евдімеїіу воду. (Наг.) 
Говорить, коли кудись іде богато народу, прим, на порадою, до ворожбита або 

лїваря. 

65. І и роси і а води і в у свої лободи. (Код.) 
Бажають оДЕН одному поводженн, ясі І. аби тобі йшло добро. 

66. Каламутна вода ендт сї, то якась напасть, обмова. (Яс. С.) 
Симболїка дуже ясна І загально розповсюджена, 

67. Каламутна вода, як кшіїль, як жур. (Ільк.) 
Дуже звичайне порівняне. Кисіль або жур варить сн з вівсяної луки. 

бУ, Кождіш на своє колесо воду навертає. (Гнїдк.) ...коло... тягне. (Коб.) 

...горне. (Кол.) 
Знач, козкдий дбає цро свою користь. ІІор. А баї І). ІУоЙа 20; Соїак. 57; 

Шипа. IV №вяег 218). 

60. Брасїтна вода. (1ІБД.) 
Зпач. чиста, холодна, 

70. Мала вода, великий шум. (Клинець.) 
Говорять* коли за для малої річи робить ся великий гояш, Пор. \¥ап<1. IV 

|(¥7а£зег 548), 
71. Най гуси воду пют, а ми будем горшку. (Кол.) 

Говорять шишці. ІІор. \Уап 4. IV (Шазвег 50), 

72. На частій воді не жаль і тонути. (Гнїдк,) 
Обрааово: за добре, чесне діло ие жаль і головою наложити. 

73. На чисту воду го вивів. (Наг.) 
Знач, відслонив, виявив його погані справи. 

74. На що в кириіщю воду лляти? (Петр.) 
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Ч. 3698 -3714, Вола 

Говорять про всяку зайву роботу. Пор, А сі а 1Ь. Л V осі а. 67; IV а псі. IV (Шая- 

зег 267); 2йІиг. X. 1023, 1023, 

75, Не вір воді, тш втопиш сї, (Наг,) 
Здач, не йдн в воду неоглядно. Пор. \УапсІ. IV (\Уазяег 258, 259). 

70, Не в кождїй воді йшло розпустять СЯ. (ЇЛЬК.) 
І чоловік пе в кождіії н ом дай її чув себе ев обідним та веселим, 

77. Не з гуеь води. (Гнїдк.) 
Здач, се де така байдужна справа, ява-б пе зачіпала меде так як гуся кода. 

Пор. чеське 8 Ьіізі уосїа, а зе шпб ^ипйка Ійіуа зіоуя, Сеіак. 90; IV а ті. 

IV (\Уавзег 546). 

78. Не лізь у воду не знаючи броду. (Цеп.) 
Не бери ся до діла, ие знаючи Йото шапс. Пор. А б аП), ІУойа Ж>; \У а гн!. 

IV (\Уабаег 120). 

7У. Не лій води до крппнцї. (Гнїдк.) 
Не роби зайвого, вже раз зробленого діла. Пор. нисіне ч. 74; ІгУаіиІ. IV' 

(№аззег 141, 148); 2й1иг. X, 1023, 24 

80. Не нав що робити, пішов воду гатити. (Наг.) 
Говорять про дармоїда, що вишукує собі аеіютрібиу роботу. ІІор. IV аіні. 
IV (АУаззег 640) 

81. Нема мя кому раа води подати. (Наг.) 
Говорять хорий, опущений чоловік. Подати води — симболічішй вислов аам, 

пильнувати недужого, услугувати йому, Пор, IVа псі, IV (ЧДГшзнег 646, та тут 
зпачіиє інше); 2 6 І и г, VII, 804. 

82. Нема я і цілішого трупку як вода, бо вода шланя обертав, а горі вка 
нї, (Збар,) 
Жартував тверезий із одного. Пор. IV а ті. IV (ДУаззег), 

83. Не скропиш того сьвячепов водов, (Ільк.) 
Здач, де відженеш чим будь сього лиха. ГІор, виеше ч. 1, 2, 3, 59. 

84. Не сьшіє ся вода з болота, лиш болото а воли. (Гп|дк.) 
Звичайно брудний, влий, глупий еьміє са з чистого, чесного та розумного, 

а не навпаки. 

85. Нї вода, иї окріп. (Глїдк,) 
Те саме, що: нї зимішії, пї горячий, чоловік неозначеного характеру. 

86. Нї води, нї роси. (Печен,) 
Здач, нема ні великого богацтва, дї скромного достатку, а тілько бідність. 

87. Ой, гота певно а водо в но шшлпне. (Наг.) 
Говорять про вередливу, неренірпу жінку. 

88. О, то тдха вода! (Кол,) 
Здач, окритий, нерозмінний чоловік. Пор. Шансі. IV (ІУавзег 675). 

89. Пішов по воду, як рак по дріжджі. (Наг.) 
Здач, довго не вертає ся. Оповідають, що рак як пішов по дріжджі в велику 
пдтницю одного року, то вернув аж у вел. суботу другого р. Пор. виеше Ваг, І. 

90. Пішов по вад воду, як бідному ва дояев. (Наг,) 
Знач, шукає невідомо чого, блукав без цїли. 

91. Прийшло а води пеїшдьомо, пішло до водп па десять вітрів. (Комар,) 
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Вода Ч. 3715-3731. 

Про добро, що прийшло псснодївапо, без труду, і потім так ечмо легко ров^й- 

шло сн. 

92. Прийшло з водп, пішло з водою. (Зазул,) 
Зиачі не також, як і попередньої. 

93. Принеси води тай сам сї папєш, (Наг.) 
Говорять лінивому, що рад би мати користь, а не хоче задля неї потрудити 
сп, аби й інші пе скористалн. Польське „Рггупіе» \уо*]у, бат сі рі6*\ хоч 
близьке що до слів, має янше здачі не, АйаІЬ, \Уог1а 48. 

94. Против води кепсько плисти. (Кол.) 
Тяжко бороти ся з переможними обставинами. Пор. Шат!. IV (Шакзег 170), 

95. Пустив сї на бистру воду, (Наг.) 
Пішов па небезпечне діло, вдав ея в ризиковну спекуляцію. 

90, Решетом води не наносиш. (Кол.) 
Говорять про безтямну, необдуману роботу. Пор. АсІаІЬ. Шосіа 22, 51; 

IV а псі. IV (ХУаззег 583, 712); 2ЙІиг. IX, 585. 

97. Розгуляли сї води як дупаї. (Наг.) 
Говорять про велику ПОВІНЬ, 

98. Росте як з води. (Наг,) 
Зеіі. як скупаний у водї. Пор. АбаІЬ. \УснІа 19. 

99. Студеної водп бажпт. (Кол,) 
Говорять про хорого, вс ім в опущеного чоловіка, 

100. Такий став, як у воду опущений. (Наг,) 
Знач. безрадішй, безпомічний, 

101. Так як тота вода не мас місцьи, так я йду та йду сьвітамп, (Наг.) 
І тут вода символ неспокою та непосидючостн, пор, виеше ч, 9, 

102. Тиха вода береги ломить, а бистра тамує, (Ільк.) .„ломе, (Петр,) 
Говорять про тихого, але пристрасного, завзятого чоловіка. Бистра вода инодї 
сама спиляє свій біг, наносячи собі тами та загати — звісно, не на користь 
тим, що сидять біля неї. Пор. А й а ІЬ. Шоба В. 

103. Тиха вода береги лупає, а бистра йде тай перейде. (Ценїв.) 
Тихий а завзятий чоловік розсердивши ся накоїть більше лиха, ніж бистрий, 

запальний, що швидко вибухне, але швидко й подобрів. Пор, що до другої 
половини \У ап<1 IV (\Уа£зег 112). 

104. Тихая вода греблю рве. (Тереб.) 
ІІор. виеше ч, 102: IV а псі. IV (ІУп&зег 99, 100: 305, 512). 

105. Тихий як глубока вода. (Корч.) 
Про тихого, а глубоко чутливого чоловіка, 

106. То вода па мій млив ! (Код,) 
Се мені корисне, се як раз по моїй думці. ІІор. виеше ч. 87; Сої вік, 522; 

ДУапО. IV (ІУаззег 579, 588, 614, 616). 

197. Товчи воду в ступі, (Наг.) 
Знач, робити щось безглузде, недоладне, Пор. виеше ч. 50; АсІаІЬ, ЛУойа 52; 

IV а псі. IV (УУаваег 591, 788). 

І08. Тогдп то буде, як вода горі берегами потече. (Ваг.) 
Знач се не може бути. ТІор. виеше ч. 11, 24; АбаІЬ. \Уо8а 64, 
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109. Той і лнжкп води «є дасть, (Наг,) 
Говорять про скударя, завидющого* Пор, \У а пА. IV ("ЇУаадег СІ7). 

110. То йому як з гуски вода* (Наг.) 
Се Йому байдуже, не робить ніякої турботи. Пор, виспіє ч. 77; Л її а 1Ь, Нгоба 18* 

ПІ. То па водї записано* (Кол.) 
Се пропало, про се нона що говорити. Пор. XV а П її* IV (ДУавнег 7Ж>). 

112, Треба му в сім пасом воду оеьвятнтп. (Ільк.) 
Знач, вабити гарапником сплетеним із сімох шпурів (пасом від н&еио). 

113. Тут така вода, що в иїй дна нема* (Наг.) 
Знач, дуже глибока, У Пїмця навпаки ложда, миніть найглибша вода має 
дно, пор. Ш ап8+ IV (Шая&ег). 

1Н. Хоть при иодї, а собі. (Дня*) 
8еі!і будую хату. При воді будівля наражена на вічну небезпеку, та все таки 
мила чоловіковії* коли його власна. 

115* Хто би сї пашів води там, де т веселиці, той би сї вробив па- 
цяґов, (Берез.) 
Загально розширене віруванв, що веселка — живе сотворіпв, що вона по 
(тягне, смокче) воду з криниць та рік і напишімо нею хмари. Не менше ка¬ 

гальне в І руна но й те, що пити воду а того самого місця і безпосереднє по тім, 

ик пила веселка, дуже шкідливо длн чоловіка. Пор. Етн. 36. V. 

П6. Хто воду п«, тому еї в череві жьиби зашшдкцт. (Наг.) 
Жартують пани ці з тверезого. Німець та Словак каже, що від води плодить 

ся воши в животі, пор. Шадгі. IV (АУавдег 857); 2&1иг. VI, 337* 

117. Хто лізе до води, той має юкрі поли. (Комар.) 
Об разово: хто вШде між наиасних, лихих лшдий, не мине шкоди або при вро¬ 

сти, Пор* польське: Иіе сЬобі <1о иоііу — пїе оЬІела еі§, піе сЬоИа ііо кагся- 

ту — пїе оЬтбтещ еі§Р АбаІЬ. \\То<:іа ЗО, 81; 2ЙІцг. ЇХ, 315. 

118. „Ця добра в вас вода?4 — ї;Най буде берегам добра, у нас 
ладна". (Наг.) 
Не годить ся творити про ноду „добра", а треба казати „ладна44, 

119. Чиста вода епцт сї — щось добре приплине. (Яс, 0.) 
Чиста вода в ещ ворожить добру новину. 

120. Ще шюго води уплине, заки то буде. (Наг.) 
Говорять про непевну будущану. Пор. Сеіак* 488; Шапіі. IV (Шаззег 574, 

575, 57В); 2 а І. иг. XII, 406. 

121. Ще не о ден став води втїкле. (Сор.) 
5 сі І, заким се стане ся. Пор. нисше ч. 120; Шаги! IV (\Уаяяег 1601. 

122. Я води і в чоботьох не люблю, не то в череві. (Наг.) 
Говорить пяниця. Пор. Сеіак, 141; \Уагіб. IV (\¥айзег 60, 62, 74, особливо 
т, т, іоз): гниг. VI, ззо. 

123. Яка вода вуигка, а камінь зглодже* (Сор.) 
Так і слабосилий чоловік поборює далеко більші елементарні явища природи. 

Пор, АЗаіЬ. \Уос1а 6: \¥ап 6. IV (Шаззег 54), 

124. Яка вода, такий мянн; яка мати, такий сни. (Код,) 
Прикмети характеру передають ся дітям через матір, ІІор. \7вп4 IV 

(\Уавзег 545). 
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125. Як на водї бульки стают, то буде слота. (Наг.) 
Загально розповсюджене сиостережене, пор, Шаті. IV (\7аййеґ 451). 

126* Як иа водї слина. (Наг.) 
8сіІ. розі йшло си. Про вмариошше добро. 

127* Як у воду камінь. (Наг.) 
8сїі пішов, пропав. 

12Н. Як у ВОДУ канув, (Вікно.) 
Знач, пропав безслідно, без вісти. ІІор. АУашЗ* IV (\Уавзег 683). 

129. Як хто в воду скаче, то й ти за ким скочиш? (Дрог,) 
Говорять* коли хтось звипнеть ся, що зробив щось зле тому, бо Й иньші так 

робили, Пор. Шапб* IV (\Уа88ег 474\ 

Водити. 1. А водила би тї до Берна! (Наг.) 
До Перин иа М ораві водиш ще до 60-их років ніяких злочин дів длн відбу- 

наші кари. 

2. Бодит го блудними дорогами, (Наг.) 
Тягне його в погане товариство* наводить иа лнхо* 

3, Водвт го за ніс. (Дрог.) 
Зпач. дурить, ошукує. Образ узятий Ів ввичаю водити за ніс ведмедя, пор. 

А 4а1Ь. ШосЗгіб 1. 

4* Бодит го за під боки. (Наг.) ***сї з ним... (Наг*) 
Знач, поводить сн в ним фанілшрно, підхлїбляЄ йому. 

5. Бодпт го як сліпого. (Наг.) 
Держить його в валежноети від себе* 

6. Водити як кота за ниткою. (Гпїдк.) 
Знач* дурити, мати когось за дурня. 

7. Бодит нї як кітку за стеблом. (Наг,) 
Знач, дурить непе, відволікає справу з дня на день. 

8. Бодит очима як блудна вівцьи. (Наг.) 
Говорять нро заляканого, безрадаого чоловіка. 

9. Бодит сї з ним по під руки. (Наг.) 
Товаришує, вдав великого приятеля; пор. виеше ч. 4. 

10. Водиш мі як дїтину на пояску. (Кол.) 
Не новволнеш мені самому розважити якесь діло, 

11. Таке то сї водит меже миром хрещеним. (Наг.) 
Знач, таке буває —> говорить про якийсь незвичайний випадок. 

3 2* Тобі лише сліпі діди водити. (Наг.) 
Говорять до нездари, лінивого та нетямущого чоловіка. 

13* Тяжко того водити, хто сам не хце ходити* (Воиткова коло До- 

бромиля). 
Переносно : зайва річ радити тому, хто не хо їв слухати доброї ради. Пор. 

7Лімг. Ш, 51. 

Воєвода. І* Воєвода — в печи мече горшками. (Наг*) 
Кепкують з такого, що до роботи ЛІНИВИЙ, а ласий на їжу, або а такого, що 
розсердивши єн на жінку бо горшки в печи. 

Воздух. 1* Підиьиііи го на воздухи. (Наг.) 
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Возити Воловий Ч. 3768—3782. 

Говорять про домлілого або тяжко побитого, якого тверезять держачи яа руках. 

Возити. 1 А возив би тобов дідько ііодїиа иа таатів сьвітї! (Воробл.) 
Проклять основане па віруеашо в таку кяру в нагробнім шитю. 

2. Возили би тї по дохторах 1 (Наг.) 
До лікаря везли давцїйше тілько в ви вадку дуже тяжкої слабоеги, звичайно 

тоді, воли вже НІЯКИЙ лік не міг помогти хорову, 

8. Возьнт сї по цій, як Мошкові бахурі* (Наг*) 
Знач, верховодять над ним, ионевірягать його. Пор. Еаіиг* VIII, 784. 

Вознесеніє. І. Як иа Знесїне цьвіт, то иа Петра хлїб. (Ожид,) 
Господарська приказка. Цьвіт розумівть ся: вбіжя цвите. 

Возний. 1. Возний — тягниверета, а левізор — теребилюлька. (Кол.) 
Возний чи судовий чи адміністрацій вий звичайно по селах має кепську репу¬ 

тацію, бо приносить вївваїш до заплати податків і кар, а в разі невиплати 
мав бути прибутний при екзекуції довгу, то б-то при забирав ю з хати движи* 

мого добра. Ревізори (фінансові стражники) виявляли давшіїшс свою служби 
стість ловлячи таких селян, що курили переминений тютюн і в тій діли ви¬ 

шпортували недокурки з люльок. 

Возраст. 1. Не в нозрастї сила, ие в подобі розум. (Мишл.) 
Приказка мб. книжного походженн. Можна бути великим і слабим, гарним 
на вроду І глупим. 

Воле. І. Най має й два воля, коли мила моя. (Валлг.) 
Говорив Лемко женячи ся з вольовитою дївкою, 

Волї-волі (теж що або - або). 
1, Волї так, волї сяк. (Любіиь). 

Діалект, вам. або-або, пор. Або або 1, 

Волїти, 1. Волцш свої вушп бити, як чужі гроші рахувати* (Міни.) Во¬ 
лієш свої воши лічити, (Ільк.) 
Бути касі еро м ири чужих грошах — річ дуже марудна і завдає богато одві- 

чальпости* 

2* Волів би чоловік свої тріски збирати, як чужі гроші рахувати, (Мша¬ 
нець*) 
ІІОр* ч. 1* 

З* Волю гой нїж йой* (Наг.) 
Знач, волю радість ніж біль або гризоту, 

4. Що волиш: ци миску хробаків, ци макітру пирогів? (Войн.) 
Гід загадки. Пироги — жаби, хробаки — жито. Питаючий лічить па тс, ідо 
відповідач волітиме Друге, ніби апетитні Йше, а на правду гірше, і в такій 
разі відповідь викликає загальний еьніх, 

5. Що волиш: ци скислий горох їсти, ци иа адохлу бабу литі ? (Наг,) 
Питане в роді попереднього* Скислий горох — г—от здохла баба — піч. 

Воловий. 1, Будеш ти ще в волового сліду воду пити, (Наг,) 
Докоряють тому, хто продав воли, знач, будеш жалувати їх. Натяк на звісну 
казку, де хлопець пашівши ся води з волового сліду робить ея волом* 

2, Ой ти х., воловий! (Лив,) 
Знач, нездаро, непотріб©* 
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Воловід—Волос Ч, 3788—3801* 

Воловід* 1. Тебе, бачу, аж на воловоді до церкви иоведут. (Наг.) 
Кплять із такого, що не хоче Йти до церкви* 

Волокти. 1, Волоче еї, як великий піст. (Наг,) 
Говорять про немилу справу, злидні, процес. Пор, \7апг], V (Еіеїшп 33). 

2. Волоче ся, як голодне літо. (Ільк,) 
Знач, і кінця год і дождати ея. № а п сі. V (2іеЬеп 67). 

Волос. 1. Аж волосе на собі рве, (Наг,) 
Характеристичні рухи великого псресердя, розпуки, жалю. Пор. \\гап <1. II 

(Нааг 154. 206). 

2, Лис ми волоски в гору встало. (Наг,) 
Коли говорить ся про перестрах, трівогу. Пор. Шаші* II (Нааг 220, 223), 

З- Аиї аа волосок нічого пе дістанеш. (Наг.) 
Аіії крихітки. Волосок — найменша, ізаймадоважпїйша часть скотини тут як 
символ пай дрібній шої части мастку* 

4. Аиї на волос не полущу. (Наг.) 
Волос {його грубість а не довгота) тут знак найдрібнїйшої доступної люд¬ 

ському оку міри. Пор. \\\чщ1* И (Нааг 15В, 209), 

5. Аиї на волосок не хибло. (Наг.) 
Агії крихітки, сповнено все чисто. Пор* \¥апі!. II (Нааг 215). 

6. Бере сї міиї до волоски. (Наг.) 
Силкуегь ся вхопити мене за-полоси, взяти верх наді мною. 

7. Блііщцт му сї волосе, як ясу вицї, (Наг,) 
Говорять з нась міхом про тавот, щв надто щедро намаже волосе маслом. 

8. Борше волосьп па моїй долоїш виросте. (Наг.) 
8ИІ. заким се стане ся На долоні волосе не росте ніколи, Пор* \Уап<1- II 

(Нпаг 242); Абаїк ТОоз 6* 

9* Бодай ти волоски облізло з тої голови розумної! (Наг.) 
Жартливе прокляте. Розумний чоловік часто бував лисий. 

10. Взьив го за-вологп та дід доги. (Наг,) 
Коли характеризують завзяту бійку* Пор. Шяпб, І1 (Нааг 229). 

11. Волоса як би хто спин, то би лук. (Наг.) 
Волог тут означає звісного водяного хробака (ОогсШю ациаІІсїів). Віруванв про 
його шкідливість загально розширене. 

12, Волосе ми стало на голові* (Наг.) 
Л перелякав ся, жахнув ся, пор. впеше ч* и2. 

13, Волосе лшьитке як льон, (Наг,) 
Загальне вживане порівнапе, особливо жіночого колося з льняним повісмом. 

14* Волосе стирчит як щітка. (Наг.) .„як на їжи, (Наг,) 
Про кострубатого* твердоволосого чоловіка. 

15, Волос сивіє, а голова шаліє* (Ільк*) 
Сивий волос — сішболїчпий знак старшого віку. Німець каже: Сі гай е Нанте 
ипіі \УеійЬеіІ^:Шпе котшеп піеЬі віеі* тіїетаїніег, \УаіиІ, П {Нааг 46) 

у Поляків навпаки : у \\г1он дтіаде, Іо гохшл гіоцяе^е, А <1 аІЬ. \УІоз З* 

ІБ* Болос у гору пішов* (Окалат). 
Знач, стрвх мене проняе, Пор. Шансі. II (Нааг 223), 
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Волос_Ч. 3802 - 3819. 

17. Волоеьи му сї наїжило, як стріха па вітер. (Наг.) 
Говорять про нечесаного» нечепурного або злого чоловіка* 

18. Вчіїнит сї як нодое, а буде як колос. (Стан.) 
Зпачінє пені не зовсім ясне, мабуть про влого чоловіка, що чи мить сн покір¬ 

ним, а осягнувши свою ціль показує ся грубіяном і жорстоким. 

11). Довша волос, а короткий розум. (Ваг,) 
Звичайна характеристика жіики. Пор, Оеіак. 302; IV а ті. II (Нааг 81, 82): 

АйаІЬ. \У1оз 2. 

20. і волос ти з голови не зпаде, (Наг.) 
Знач, еє бій ся нічого, ніяке лихо тобі не стааеть ся, Пор, \Уап<]. П (Нааг 
221, 222, 274); походжень біблійне. 

21. Кожддй волосок иа мцї црокяьитиії. (Наг.) 
Оповідала сирота про те, як вона жила з мачухою і як та проминала її, 

22. На волоску висит. (Наг.) 

Знач* дедво держить ся, ось ось пропаде. Образ узятий мабуть із класичного 
оповідана про Д&моклїв меч завішений ва волоску чи на тонкій ниточці над 
чоловіком посадженим па троні. ІІор, АУагнІ* II (Нааг 216); Вггог. Моя 1. 

23. Не має тілько волоеьи на голові, ідо довгі в. (Наг.) 
Число ішлося на голові справді велике, а в народі воно вважав ся сіношном 
якоїсь незліченої суми. Пор. а п (І 11 (Нааг 192, 197, 219). 

24. Не облізе волоеьи з дурної голови. (Наг.) 
Боронить ся лисий, коли хто сьмієть ся з його лисими, У Пиляків навпаки : 

2 ВІиріеІ фщ тп^іге ^Іояу исїекаіа, АсїаІЬ. \¥їоз 8. 

25. Облїало му волоеьи з великої жури, (Наг.) 
Говорять про лисого, часто іронічно, 

26. О волосок був бим упав, (Наг.) 
Знач, не богато хибувало, пор. нисше ч, Ф, 5, 

27. О малий волос був би мі забив, (Наг.) 
Знач, дуже мало хибувало, а був би трафив, Пор, \Уап<1. II (Няат 145). 

28. Пішло му проти волоса. (Дрог.) 
Знач, против його волї, наперекір йому, Пор. ТСапг]. П (Нааг 153). 

2ЇК По аа волосе дістав. (Наг.) 
Теж, що поза вуха, в потилицю набито. 

30. Ровстрапаве волосе, ги коли би го бурі збила. (Наг.) 
Говорять про пелехатого» иехарапутного чоловіка. 

31. Сивим волосом сьвітпти. (Наг,) 

Для вам у ш них жінок, особливо для старших показувано прилюдно волоси шш- 

ааеть ся соромом, Вийти замуж для жінки значить рівночасно „покрити косу** 

32. Тогдп то буде, як иа долови волосе виросте. (Ільк.) 
Знач, не буде ніколи, Пор, впеше ч. 8. 

33. Тьіігнц за-вожоси, як пса до буди. (Наг.) 
Пес не любить іти до буди, де його припинають на даицюх. Полик порівнює: 
нк вони за гриву, АДаІЬ. \У1о.ч і. 

34. Хто пе вшанує сивого волоса, бодай го не дочекав. (Кол.) 
(.нвнй волое тут сниболічно — старий чоловік або старість. 
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Волохатий—Воля Ч. 3820-3834. 

35. Як на волоску ви сит. (Гпїдк.) 
Знач, ледви держить ся. Пор. висше ч, 22, 

Волохатий, 1, Хто волохатий, буде богатий* (Ільк.) 
Говорять про такого, у ного сильно ї вчасно обростають руки, ноги, груди. 

ВОЛОЧИТИ СЯ, 1. Волочит сї за мною, як тельи за коровою. (Сор*) 

Не попускає ся апї па крок. 

2, Волочит сї сьвітавш, як Циган. (Наг.) 
Кочовий спосіб жита Циганів викликає вачудуваїш та нехіть у оеїддпх людий. 

Пор. АсїаІЬ. Шіес зі$ 13. 

3, Волочить ся, як волоцюга у плуга. (Ільк.) 
Волоцюга, ипакте підволока, прилад, на який вкладають плуг везучи його 

в поле: він двома раменами тягне ся по землі. 

4, Волочит сї, як крадена шкапа, (Наг.) 
Крадену шкапу злодії сил кують ся як найшвидше перепродати і вона нере^ 

ходить живо з рук до рук і з повіту в повіт. 

Волхв. 1. З волхвами що зачинати. (Гпїдк.) 

8сі], не доведе до добра, бо одурять, очарують, накличуть лиху пругоду. 

Воля. 1. Аби ваша воля, а моя повнив їсть* (Крех.) **.папська волї, 

а наша,,. (Наг.) 
Фраза з папщивняпих часів,, тепер уживає ся іронічно, коли хтось хоче за¬ 

надто верховодити над чоловіком та розказувати Йому. Всі! пе маєш мені 

нічого розказувати, бо я не обовязаний робити. 

2. Аби добра поля, а борщ буде. (Вікно). 
Говорять, коли хтось відмовляв ся від діла тим, що не було доброї нагоди. 

ТІор. ЇУапіі V ОУіІІс 11). 

3. Вез доброї волї й дар не дар, (Кол.) 
Дар — сам собою вираз доброї волї, отже дар бея доброї волї абсурд або 

має якісь побічні цїля, ІІор, Шаші. V (ЛVі 11 е 18, 21, 29). 

4. Вилом аз сї з моєї волї. (Наг.) 
Говорив батько про меппелушпого сина. 

5. Вирвав еї па колю, як кінь із припону, (Наг*) 
Говорять про чоловіка, що бун доеи під тяжкою рукою батька чи господаря 

ї рантом оми мив ся евобідшін* 

Р». Вольному воля, а спасенному ран, (Залїсє). 
Говорять характеризуючи ріж породні кмаганя та забаганки людий* Пор. висше 

Вільний % 

7* Воля ваша, а суд царів* (Дар.) 
Говорив чоловік попавши в руки розбійників. Пор. ній. Пені теіц 

КОПІ0ГЄІСІ], Шал 9. V (Шіііе 153). 

8. Вчиню ти твою колю. (Кол.) 
Зроблю, як хочеш, як бажаєш. Пор. пісню: 

Мж ти, сину, не бороню, 

Чини собі свою волю. (Кол.) 

Або ившу: Ой мужу мій, мужу, вчиниж мою волю, 
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Воля Ч. 3835-3850. 

9. Дай кону волю, а собі неволю. (Ільк,) 
Знач, зроби щось після волі вашого., то тим самим авнжеш свою власну волю. 

Пор. \Уап4 У (Т¥Шв 55); АЗаІЬ. ТСоІа 4 

10. Дай серцю волю, а сан підеш в неволю. (Ільк.) 
Звичайно про закоханих: закохавши ся чоловік робить си неволі,паком уко 
ханого предмету. 

11. Даш серцю волю, то собі неволю. (Сап.) 
Коли попустиш поводи свойому вподобанні, своїй пристрасті!, то тим самим 
обмежиш свою сяобідну застанову і свободу дїяльности. 

12. Даю ти на волю. (Наг.) 
Знач, роби як хочеш, де буду тебе пі на що силувати. 

13. Добра воля ставе аа учинок. (Ільк.) 
Розуміеть сн тоді, коли вчинок був неможливий. Пор, \Уап<1 V (\¥Ше 38, 

68); Сеіак, 280; АгІаІЬ. 5. 

14. 3 доброї волї борщу не звариш, (Код,) 
Відповідь на приказку дід ч, 2. 

15. Ліпше до воли, як по не воли, (Збар,) 
Обік зовеш ясного зпачіня е тут і гра елів, бо поволі значить також помалу, 
повагом. Пор. АбаІЬ* \Уо1а 10. 

1(1. Маєш добру а депрпиушепу волю? — Ой-ой-ой, таю! (Дрог.) 
Говорять про шлюб недібраної пари. Оповідають, що одна дівчина любила 
коваля, а її ирисидувалп йти за муж за шевця. Коваль упросив си до нього 
ва дружбу, і коли йшли до шлюбу, взяв під полу в кліщах розпечений під- 

доспи, а коли станули в дверех церкви, коваль устромив йому зелїзо в хо- 

ляву. Сьвнщепппк питає молодого: „Маєш добру і непрямушену волк>?“ 

а шевця припекло, вїп почав скакати та кричить: „Ой-ой-ой, маю! Ой-ой-ой, 

маюІц Його прішіади божевільням ї коваль узяв шлюб з молодою. 

17. Моя воля, моя сила, (Кол,) 
Зам, н так хочу і так вроблю. Пор, ній. Меіп ТЛГіЦ' ізі теіп Сгезеїя, \Уап<1, 

V (ТСШе 109). 

18. На алу волю не порадиш, (Наг.) 
Всякі способи поради та переконана мають апачі не лише тоді, коли чоловік 
має добру волю приймати те, що Йому видасть ся розумним і хйсеїшіш. 

19. Ве хочеш по добрій воли, то мусиш по неводи. (Наг.) 
Мовив рибак загошпочи рибу я сіть, Пор, Асів І її. \¥о1и 9, 12, 

20. Най еї діє божа воді! (Наг.) 
Окрик розпуки і безрадностщ коли чоловік у якійсь тяжкій пригоді вичерпав 
усі способи ратупку і опускав руки. 

21. Свойов я о лев до добра пе дійдеш. (Наг*) 
Говорять упертим, непослупшші дітям. 

22. Своя волї па гак заводит. (Наг.) 
Уперті, негшелушні дїти роблять сн з часом злочинцями і попадають ш* ши¬ 

беницю. Пор. IVїіпсі, V 0¥іІ1е 48, 58); Яаіиг. IX, 344. 

23. Татову волю гріх л о мати. (Наг.) 
Ровуківть сн тут: остатню волю, мам о віт, 

24. Тобі лиш дай па волю! (Наг.) 
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Воігйтн—Воробець Ч. 3851—380?. 

Знач, потурай тобі, то ти накоїш лиха. 

25, Хто без волї, той без долї, (Наг.) 
Хто не мав власної волї, той не може бути щасливий. 

2<ї. Ції по воли, ця до неводи? (Дрог.) 
Питав чоловік злодія, якого жандарм провадив до суду, А злодій каже: Та 
певно, що поводи, бо не маю сі чого квапити. 

27. Що ваша волї! (Наг,) 
Звичайна формула жебрака, в иначіню: що хочете, те й дайте. 

28. Що воля: чи сніг, чи брага ? (Гнїдк*) 
Альтернатива неясна, мабуть було тут якесь оповідане для її пояснена, та 
збирачем не записане. 

29. Я його волї не нагну, (Наг.) 
ІІе всилую його, щоб робив так, нк мені хочеть ся. ІІор. ИгягиІ V (\Уі11е 44), 

30. Яка воля, така доля. (ЗОар.) 
Чоловік доброї волі звичайно бував задоволений і чує си щасливим, хоч 
і в віднести. Пор. АгїаІЬ, \Уоїа 7, 

Воняти. 1. Попит як тлар. (Наг.) 
Тхір уважав ся типом вонючого зьвїря. ГТор. АПаІЬ, Сисіщае 1; \¥ат1. 111 

(ЗУпкеп 32, 61, бої, 

2. бдпп вопе, другая пе пахне. (Гнїдк.) 
Однії пе ліпший від другого. Німець каже: Один вопие чіспиком, а другий ци- 

булею, \¥апб. ПІ (НіесЬеп 6). 

3. Що нове, то не пахне. (Голоб.) 
Уживають і переносно: що погане, нечесне, те пе гарне. 

Воркнути. І* Воркнув як пес у будї, (Наг*) 
Про нелюдяного, сердитого чоловіка. 

Воркотіти. 1, Воркотів кілько хотів, а зробити муеїв, (Ден*) 
Воркотанв не помогло. 

2, Воркотіла — не хотіла, потім сїяа таи івзїла. (Голоб.) 
Говорять про таку, що чогось сердила ся, а потім перепросила ся, 

3. Воркоче як окріп у горшку* (Наг.) 
Сьміють ся з такого, що все воркоче, 

4* Най воркоче, як хоче, лиш най моєї голови не клопоче, (Наг.) 
Нехай бурчить сам собі* аби не сварив ся зо мною. 

5, Хто воркоче, той робити не хоче. (Наг.) 
Говорять про такого, що все воркоче, коли Йому велять щось робити. 

Воробець. 1* „А ти скоіід ?и — „Видер воробцї з ґонт.® (Лол.) 
Із звісної анекдоти, де представлено розмову шша-Поляиа з селянином Руси¬ 

ном. Часто цитують як приклад розмови людий* що не розуміють, або ие хо¬ 

чуть розуміти один одного. 

2. Воробець на себе скерти пе має. (Ільк.) 
До сеї приповідки у Ільк. додано: казка, але казки ніякої не приписано. 1 в Ко¬ 

шарна передано мені сто приказку в тій самій формі з увагою, що її жерело 
— народне шрумаяет буцім то в осени буває така одна піч дуже бурлива* 

а гро май н і блисками цими, І тоді злий дух вбирав всіх воробцї в. насипає. їх 
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а о вії і чвертки і тільно згортає долонею чуб: що н чвертці, те забирає собі, 
а що згорнено, те лишають ся і плодить ся далі. Значить, найбільша часта 
воробцїв пе гине природною смертю, а дістають ся злому дух о чи. Се і шині 
нар, вірувапя про воробцн див, \¥ап<1, НІ (Зрегііп^ 24); Етн. 36, V, 172, 24Н* 

З, Воробцї тобі в голові цьвч|ііркают. (Наг.) 

Значить: думаєш про зайві, пусті річи. ІІор, АсїаІЬ* ¥РЇ‘6Ье1 З* 

4- Воробцї то так як Мазури, що в чуже гніздо лїаут, (Мшап*) 
Натяк па сучасну мззурсьву кольонївацію в східній Галичині. 

5, Де то сї ті бідні воробцї дїют, як хата агорнт? (Наг.) 
Турбував ся дурень дивллчи ся. пк горить його хата, 

Я. Ліпший воробець у руці, як журавель у небі. (Терн*) 
Знач, ліпша мала користь, але певна, пїж більша та непевна. Пор. \¥ап<1. 

І (Веззег 182); (Зраїх 5, 17; ЗрегїІпк 4, 9, 18, 10, 27); АіІаІЬ* \¥г6Ьеї (і: 

беїак, 255; Мок а. І, 1931* 

7. Старого воробця иа полову пе зловиш, (Терн,) 

Досьвідного човіка не а ловиш пустими словами, Пор IV а псі, ТІЇ (Враія 11; 

Зрег1ш£ 23), 

8* Як воробець на її є ся а Воведенію в добиччачім сліду води, то ся 
напасе худоба до Іря трави* (Мілан*) 
Господарське правило, див, Етноль. матер* Ш, 51. 

Ворог. 1. А враг тебе знає і (Наг.) 
Сердитий окрик. Браг тут має значіш нечистої силп, злого демона. 

2. Вез ворогів у сьвітї не прожиєш, (Наг,) 
Жите — боротьба; значить, мусять бути й вороги, 

3. Бодай мій ворог знав, що ннпї аа день! (Ільк,) ...так знав*, (Наг,) 
Зеії. як я внаю те й те. Говорить тяжко зажурений чоловік, якого питають 
про якусь посторонню для нього річ. 

4. Бодай мій ворог скапав як сьвічка ї (Наг.) 
Проклято основане на віруваию, що можна вшкодити свойого порога* най* 

мивши службу божу і стоячи підчас тої служби в церкві яї сьвічкою н руках 
та держачи ії скісно так, аби віск канав на землю, поки нсн сьвічка отак не 
скапає. Таке „скапувапє ворога44 підчас служби божої селнш вважають вели¬ 

ким гріхом, а про те практикують гшодї в иересердю. Пор, Етя. 36. V* 97,261. 

б* Бодай мої вороги виздихали до йоги ! (Явор.) 
Прокляте, До ноги — до нащадка, без потометва. 

С, Бодай так мій ворог до завтра до чокав! (Наг.) 
ЙсІІ. як н знаю про се або хто вчинив се* Клине ся чоловік підпарений за 
якесь зле діло. Пор, АбаїЬ* \¥гб£ 1 

7, Бодай так мій ворог знав, що му шшї за день, як я внаю, пі о в тї 
біді робити! (Наг,) 
ІІор. висше ч, .4, 

8, Будут сї мої вороги тїшитп. (Наг.) 
Говорить чоловік попавши в якусь лиху пригоду. 

9, Весь тиждень давай, а в суботу не дай, таії маєш ворога, (Наг,) 
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Близькі сусіди в селі дуже часто йдуть один до одного жадаючи якоїсь дрібної 
підмоги або новинки: вистарчить раз відмовити її? щоб між ними почало ед 

кореговане. 

10. Від ворога вчи еї розуму. (Наг.) 
Він змушує бути обережним. ІІор. \¥ ап 9, І (Еешії 4л 

11. Ворог не опит. (Наг.) ...не дрімає. (Завад,)' 
Знач, усе знайде час пошкодити. Пор. \¥апгї* 1 (ЕеішІ 2В). 

12. Ворогови хлїба, як скаженій собаці дати. (Гиїдв.) 
Приказка записана мабуть недокладно. Скаженій собаці хліба не дають, ІІор* 

далі ч. 15; АйаІЬ. Л¥го£ 10. 

13. Ворог то, пе птах, що в своє гпїздо каляе* (Ільк,, ІІетр.) 
Синтактичие знач і не такс; То не птах, а ворог, знач, се птах поганий, сам 

собі ворог* Пор* далі під Птиця, 

14. Вороже тяжкий та темни#! (Кіиі.) 
Окрик, най часті йше жартливий, до доброго приятеля, що тягне на якесь діло 

і не слухає ніяких вимівок. 

15* Враг силен, і горами трясе. (Гяїдк.) 
Говорив плиий дяк, коли йому допікали, що пе твердо держить ся на ногах, 

мовляв: гори не такі тверді, тай ті іноді трясуть сн від ворожої сили. 

10, Дай ворогови хлїба, як псу еьіу вченої паски, (Наг.) 
Приказка основана на вірувавю? що пес, якому на Великдень дадуть перший 
шматок сь ввченої паски, і то крізь вікно, в разі скаженини втече геть під 

хаги і не зробить ніякої шкоди. 

17. Дай міпї Боже дурник ворогів мати І (Кол.) 
З дурними ворогами лекше дати собі раду, як з розумними. 

18. Дай тлїба-соли ворогови, хоть як скаженому псови. (Ільк.) 
ї сей варіант треба вивести з того жереда, що висше ч. 16. 

19. Десь сї мій поріг потїк. (Наг*) 
Говорила жінка про нелюбого мужа-пяпицю. 

20. І ворог V спільнім нещастю милий * (Гиїдк,) 
Спільне пещасте зближав люднії, велить їм забувати особисте ворог о взяв) 

особливо зза дрібних ураз* 

21* Мені' так межи ворогами, як тій вериячцї межи дорогами. (Явор,) 
І в одного боку і з другого иють І занечищують* 

22* На тобі, вороже, хлїба* тай відчепи сї ї (Кол.) 
Приказка основана на тім самім віруваию, що й ч. Я, Ні, Ш* 

23. Най наші вороги ллачут, ие ші. (Наг.) 
Потішають себе такі, що при якійсь радісній пригоді або при ронетаваню 

розплакали сн* 

24. Не дати і каміпя ворогова голову сп провалити. (Гпїдк.) 
Се вже вершок ворожнечі, що гран ичкггь із чоловіколюГшістю. 

25. Не діждут паші вороги в долош плескати. (Корч) 
Селянин живе псе в тій вірі, що кождий Його крок і поступок слідять ворожі 
очщ які Й радують сн кождій його злій пригоді* Плескати а долоні — сам 
боль утїхи. 
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20. Не до ворога йду, а до свого. (Наг.) 
Мабуть ремінісценція тих відносин, коли нова обсягом свого „роду" все чуже 
було рівночасно її вороже, 

27. Нева гіршого, як вати мудрого ворога. (Ков.) 
Со такий усе тебе підійде таїї захопить у такім місці* іцо й не пікнеш, У Че¬ 

хів, Німців і шпп* навпаки, ліпший мудрий ворог, як дурний приятель, пор. 

беїак. 233; ТСашІ. І (Кеші 7) 

28. Ніхто собі ие ворог. (Наг.) 
Знач, сам собі не бажав яла. Говорить чоловік, що песьвідонп кропии сам 
собі шкоду* відповідаючи на докір* що вій сам тому ви неп. 

29. Ніякий поріг так не допече, як свій домашиий. (Наг,) 
Домашні тйблизше знають себе з стикають ся що день, для того вороговаш 
між ними бувай наїїтпягше. 

30. Отто раз воріг тяжкий! (Богородч.) 
Знач, лихий, жорстокий чоловік. 

31* Пїдиьнтїї ся ворогів. (Граб,) 
Знач, паробити собі ворогів* підняти людай против себе. 

32* Скачи враже, як па я каже* (Ільк*) 
„Враже" тут у пестливім зиачіню, вам. „дитинко**, „голубе". Знач, кори си 
папській самоволі, підлягай дужшому, коли не маєш сили спротивити ся Йому. 

33* Тай па меле вороги не з медом, (Лясят,) 
Знач, і мені допікають. Іти до кого з медом — симболічію нам. з ласкою, 

з доброю волею, 

34. То мін перший ворог. (Кол,) 
Знач, наїїтяжший* найгірший* 

35. Хочеш ворога мати, нагодуй його хлібом* (Дар.) 
Знач, нагодований тобою напевно виявить ся невдячним і відплатить тобі во¬ 

рожнечею. 

ЗБ* Хочеш ворога нажити, позич йому гроший. (Дар.) 
ІЦе найменше лихо* коли візьме і не покажеть ся більше. Пор. Се]як. 276: 

\Уап(1, 1 (Г£їшІ 173). 

37/ Ци то в мене ворогів мало? (Сор*) 
Відмовляв ся чоловік* коли йому казали виступити против якогось налужити 
в громаді. 

38. Черев ворог» тяжко в пеклі бути, (Коб.) 
Хід думок не зовсім ясний. Певна річ, поборюване ворогів внутрішніх і звер¬ 

хніх веде чоловіка до ступневого вдосконалена і поступу, отже відводить під 
того стану упадку та влед&щіїщ, який вульїарно можна висловити назвою 
„пекло*** але дуже сумнівно, чи отея її слідуюча приповідка має саме таке 
знач і не. 

39* Через вороги тяжі;о до пекла дістати ся. (І.іьк.) 
Пор, попереднє ч. 38. 

40. Ще бдіи того іі вороговн не відмовив. (Наг.) 
Се вже найсильпїйший аргумент, коли приятель приятелева відмовляє якоїсь 
послуги. 

41* Я своїй дїтшії не поріг. (Наг.) 
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Ч, 3915—3927. Ворожбит — Ворожка 

Говорив батько силуючи дочку вам у ж за того, хто Йому сподобав ся* а не їй. 

Ворожбит. Ь Ворожбит ЛЮДСЬКОЇ! ЧКОДОВ сит. (ЛІН.) 
8 часі шкоди, коли чоловіковії щось украдуть або згуба трафить ся, то такий 
іде до ворожбита Чи віднайде спою шкоду, чи иї, а ворожбитові! заплати. 

Ворожили. І. Борож. ворожнльо, де я ся оддам: ци горі, ци долив, ци 
до ібрпой землі? (ВД*) 
Примовляють до комашки знаної аазулькою або бабрулою. Пор. висше під 

Набруна, етор. 18, ч. 1. 

Ворожити, 1. Може бп я ту що тій скльмицї поворожив? (Наг.) 
Жартують потрясаючи флншкою* мовляв, чи не забулькоче в ній горшка. 
Мабуть натяк па звісне оповідане про подорожпого-ворожбита, що підглянувши 
господняя аі секрети потім перед чоловіком виявляв їх. буцім то ви вороживши, 

Пор. Жито і Слово І. 

2. Ніівчит біда ворожити, як нема що в губу в дожити. (Лев.) ...в рот... 

(Петр.) 
З бїдв^ з потреби люди беруть ся до всякого ремесла, в тім числі й до во¬ 

рожбитства, Порівняй ппр, оповідане „Як баба ворожкою стала** в Ж. і Ол. 

її, 359. 

З* На двоє баба ворожила* (Лев., Петр.) 
В зпачіню: се діло сумаївне, ие знати ще, як воно буде. 

4, На двоє бабка ворожила і або вмре, або буде жила* (Залїеє). 
Пасьмїх вид двозначними ворожбами ї загалом вад неясними ви слова ми про 
річм, яких чоловік не знає, Пор. висше Баба 45; Шаіні IV (\¥а!ігйа^ег 3, 7); 

латинське: РаіМісиз уегит Гаїиг \е) %тіпа гегию, 

5* Не ворожи, колп-с не Біг! (Кобил.) 
Ворожбитів па кпини називають селяни „веммими богами** або просто „богаїги41. 

(і. Хоць ворож, не ворож, а не зробиш, бо ие юж, (Наг*) 
Селяни часто (а Жиди майже все) перед важн'їйшим ділом удають ся до во¬ 

рожбита (Жиди до тзв. рабіна-чудотворця) з просьбою, щоб їм иивороиив 
удачу. Отсею приказкою инші селяни еьміють ся вад такими, що по лягаюча 
на ворожбі беруть ся до діла* якого неможливість постороїшьому чоловікоки 

очевидна. 

7* Хто много ворожит, той зіало вніс, (Наг*) 
Бо спускаючи ся па ішворожене будуще занедбує теперішнє. 

8, Що люде иорожат, то виворожат. (8бар*) 
Бо ворожба часто випливає з баж&ин, а бажане поїшхає до діла. 

Ворожка, 1. Ворожка дали всім по трошка. (Даг.) ...псам*.* (Наг,) 

**.ис'ш*,* (Урине). 
Кплять із порошки, яка всякому стараеть ся сказати те, що йому пожадане. 

2. Ворожка каже: „Будеш, чоловіче, сім літ бідувати\ — ИА пото¬ 

му?1* — „Потому Ерившшеш\ (Дид.) 
Дуже мудре віщо вав а для чоловіка, що від ворожби иадїе єн поправи сво¬ 

єї дол'ї. 

■Б Покажи ми ворожко, де моя дорожка? (ВЛ.) 
1 тут під ворожкою розумійсь ся звісна комашка, пор, висше Бабруна ст. І8; 

Борожиля ч. 1, 
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4. У ворожки хліба трошки. (Лотр.) 
Знач, ті шил ворожить усяке добро, а собі тіс моше наворожити нічого по 
над те, що їй дадуть люди. 

Ворон. 1. Ворон вороновії ока не виклює. (Ільк.) 
МІЖ о.І мил людьми стоїть природний, ШСТШКТОНИЙ сою в; один ЗЛИЙ не буде 
шкодити другому, Пор. Мгап б. II ('Кгйііе 7, 47, 65—66, 77); Л її а 111. ЛУгопи Ні. 

2. Ворон не бє на голу кість. (Лучак.) 
Образово: вороги де бють на такого чоловіка, з якого де нидіють он ніякої 
корвети. Пор. \УапсІ. І (Ааа 7). 

3. ] ворон мої кости туди не занесе. (Ґнїдк.) Ні ворон... (Ільк.) 
Таким висловом характеризують далекі, невідомі краї. Глуха ремінісценція 
тих часів, коди людські трупи вадили ся неїшхаваш по долях і ворони роз¬ 

носили з них кости „до степах, по байраках 

4. Той ворон краче, що жир має. (Гнїдк.) 
Хто ситив, богатий, той і величав ся. Пор. АДаІЬ. \Уі’опа Пі, 

Ворона. 1. Бодай ну ще ворони очн довбали! (Наг.) 
ІІрокаятк. Ремінісценція тих часів, коли труїш чи то вбитих на війні, чи то 
повішених подишано птаству на жир. 

2. Бодай над тобов ворони каркали! (Кол.) 
Прокляте рівнозначне з тип, щоб ти иогиб посильною смертю і щоб тебе 
не похоронено по христіянсьии. 

3. Вилетіла ворона, вилетіли дві. (Наг.) 
* Характеризує швидке наростаю: брехень та спліток при передачі від одного 

чоловіка до другого. Основою приказки була анекдоти, забута о тих сторонах, 

де я чув приказку, але захована в иньших (у Росії, пор, Русе. зав. сиазки 
ст. 166 та в старих німецьких швшшах) про те, нк один чоловік бажаючи ви¬ 

пробувати свою слизько я шш у жінку, повірив їй секрет, б у цій то у нього 
з задницї вилетіла ворона, і нк ся відомість, облетівши кружок кумась, ви¬ 

росла до великих розмірів. ІІор, \Уап<3* (КпіЬе 55). 

4. Влїв иеже ворони, кракай як і вони* (Дрог.) 
В яку компанію попав ся, до такоїЙ підладжуйсн, Пор. А0а1Ь, ІУгопн 1» її 

5. Ворона иоропї ока не виклює. (Кол.) 
Злий злому шкоди не зробить. ГЬр. Ворон І; А<1аіЬ. Н'готі 31; ІУніпІ, И 
(Кгаїїе 7, 47, 63-66, 77). 

6. Ворона н осеїш гівнюх знайде тай кричить: кал, кал, калі А в ай¬ 
ві знайде тай кричить: колачї колачі (Дрог.) 
Так коментують ріжиІ окрики ворони. 

7. Ворона ш ош ииль стерво чує. (Наг.) 
Так ї злого чоловіка тягне туди, де коїть ся якесь лихо. 

8. Ворона і за море літала, а все чорна вертала. (Комар.) 
Ледачий хоч з скільки досьвїду набереть ся, а все буде ледачим, ІІор. ІУапсІ, 
II (КгаЬе 40, 72). 

9. Ворона із галувн, а сокіл на галуау* (ГнїдкЛ 
Зшічінв не зовсім ясне. Мабуть треба догадуваги ся, що се говорить дівка, 

яка епекала ся {або мая падїю епскати ся) поганого же пиха, а дістала (або 
надіє ся дістати) гарного. 
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Ворона Ч. 3942—3958. 

10. Ворона ніколи не каже: куку! лишу псе: кра! (Гнїдк.) 
Так само злий, завидлиииії чоловік ніколи не похвалить шіьшого, не заохо¬ 

тить, а все згудить та знеохотить, 

її. Вороня тн в рот вдітит. (Дрог,) 
Говорять, коли хтось нозївае або вибувши ся слухав чогось із роззявленим 

ротом. Пор* Днк. 1277. 

12. Ворона хоть дала, а рот має великий. (Ільк.) 
Ворона тут симболїзуе ненаситну людську захланність. 

13. Годуй ворону, а вна тн потім очи видовбає. (Наг.) 
Говорять при невдячного сива або годованця. Пор, \¥нпс]. II (Кгйііе 104, 110). 

14. Для ворони нема кращих дїтии, як воронячі, (Збар.) 
Пошітє краси дуже зглндне; кождиїї судить красу по своїм смаку. Пор. Шапгі. 

11 (КічШе 1, 75). 

15. Дре сї як ворона. (Наг.) 
Знач, кричить, докучав; пор. А(За1Ь. \Угопа 24. 

16. Вакракали би ворони на твою голову І (Лод.) 
Прокляте: щоб тебе повісили і щоб ворони к рач учи сідали нн твою голову, 

ІІор. висше 2; Шаги!. II {Кгаїїе 143), 

17. Злетіли сї як ворони на мою працю. (Наг*) 
Ворона тут симболь назви рливого, ненаситного дармоїда. 

18. їхав, иамп, ворона, і аачеїшв меие дишльон в губу. (Дар.) 
Жалував сн ровввва, „Борола" тут очевидно також у значило „ров*нва“, не- 

уважний чоловік, 

111, Йому й ворона аа соловій стане. (КплЛ 
Йому байдуже, він задовольняють ся чим будь, 

20. Кракалн би над тобов ворони! (Колом.) 
Прокляте, пор висше ч. % 

21. Кракала ворона, як горі летіла, а як долів летіла, то і крила опу¬ 

стила* (Ільк,) 
Сьміють єн з чоловіка, що брав ся до діла з великими ийдїнли і самохваль¬ 

бою, а скінчив знеохочений, зі стратою. Пор. Сеіак. 89; IVапб, П (Кга¬ 

ре 20), 

22. Куди ворона, туди и фіет, (Наг*) 
За одна н зліш чоловіком тягнуть сн його кум цапи. Пор. \УапіІ* II (КгШіе 1Ї.&); 

відмінна стилізація, але подібне значній АсІаІЬ. Шгогіа 21, 

23. Летіла ворона до горн тай не кракала, а з гори летівши і крила 
оду отит* (Сор.) 
Знач, почало ея діло без великої надії на успіх, а скінчить ся появою не¬ 

вдачею. 

21, Мала ворона велику штуку шіса проковтне* (Метр*) ковкне. (Мінч.) 
Говорить про лакому дитину, про малого а вахлаяного чоловіка. 

25. Най там над ним ворони кракают! (Наг.) 
Клянуть ясо рису тногрі пор, висше ч, 2, 20. 

26, На кого ворони, на того й сороки. (Лев., Ільк.) 
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Боровячий Ч. 3959—397 (і* 

Говорить чоловік, па якого ворогукіть з ріаших боків ї з різних причин, 

ГІор. Шаги]. II (Кгяііе 85). 

27, Не кракаля ворона, як до горн летіла, не буде кракатп, як а горн 
полегш. (Лев,) .„але буде кракала... (їіьк.) 
Знач, обійшло ся діло без паради в початку, обіїїдсть св і при кіпці. ІІор. 

А б а 10. Шгопа 14. 

28, Не поможе вороні купіль, а круковії мило. (Городен.) 
Які чорні були, такі й лишать ск. Так само злому не поможе навчавя та 
просьба, ГІор. Шаіиї, II (Кг&Ьє 29, 51); АсїаіЬ. Шгопа 15. 

29, 0, вже летьит ворони па стерво 1 (Наг.) 
Говорять в огидливістю, коли Жиди приходить забирати добро за доиг. 

ЗО: Ціанати ворону по пірю, (1льк.) 
Так само ледачого чоловіка пізнати по його поводженю. ІІор, їїаші II 

(КгйЬе 13). 

31. Проси в ворони сира! (Наг.) 
Звісно, не дасть, бо вк би мала, то би сама з’їла. Говорять про безпдоднє 
нрохащ у немил есер його та захланного чоловіка. 

32. Рвали би вас ворони, як ви мою працю рвете! (Наг.) 
Прокляте на кривдинкЕв, пор, ч. 17, 

33. Стріляв ворону, трафив корову. (Сият.) 
Кепкують і в невлучного стріл ьцн. Пор Шансі. II (Кгаїїе ЗО, 116). 

34. Така, нівроку їй, біла як ворона. (Наг.) 
Кепкують ів брунетки, або з брудної сорочки. 

35. Тілько що вороні но фіет. (Сор.) 
Всі! отілько трави, внач. голо, нема що пасти товар о ви. 

39, У ворони комашні, як у господарки кобила здохне. (Наг.) 
Лихий чоловік раду а ся, води йшло ну трапить са нещастз. 

37, Яка ворона в воду, така п з води. (Льв.) 
Хоч і як ниє сн, а все чорна. Пор. АбаІЬ. Шгопа 8. 

Воронячий, і. А шукали би тї за вороньнчим криком! (Наг.) 
Кляв чоловік шукаючи заблуканої коняки. Тоб то: щоб ти здохла і щоб ио- 

ронн клюючи твоє стерво дали вказівку, де тебе шукати. 

2. Вороньичнм голоском заспівав. (Наг.) 
Кепкують із такого, що май хрипливий, різкий голос. 

3. ВороиьичІ діти годувати, (Наг.) 
Робити непотрібну роботу, з якої не буде добра, хиба шкода, 

4. Вороняче гніздо в голові має. (Терпон,) 
Такий нелад у його думках, говорить не до ладу, сам собі перечить, 

5. На вороньичу комашню трафив. (Наг.) 
Наскочив на місце, де ворони клюють стерво, Обравово: вій шов у хату, дц 
бють ся та кричать. 

6. Не треба й вороньнчого шїзда, такий тут гар» і дер. (Наг.) 
Ворони годуючи молодих у гнізді роблять великий вереск. 

7. То ще вороняче горло ! (Збар.) 
Про крикливого або ненаситного чоловіка. 
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Ворота - Воскреснути Ч. 8977—3995. 

8. То якесь вороняче вееїлє! (Збар.) 
Говорить про безладний крик, вереск. 

Ворота. 3. В кине ворота весь день як окрив, так скрип. (Терн.) ...не 
зигшрают сї. (Наг.) 
Хвалить єн чоловік, що до нього часто люди ходить та гості вчащають. 

2. Ворота запреш, людьом писки не запреш, (Луч.) 
Знач, від людської обмови та спліток чоловік ніяк не охоронить ся. 

3. Де ворота скрипливі, там баби сварливі. (Цеп.) ,..і псп брехливі. 
(Чорт.) 
Приказка основана мабуть на дїйсиій обсервації якихось місцевих фактів. 

4. Для пього мої ворота за вуакі, (Кол.) 
Знач, дуне великий пан, або лише загордів. 

5. Запри ворота! (Дрог,) 
Кричать на такого, що стоїть з роззявленим ротом або ходить розхристаний 
так що видно груди, або на такого, що ро-зк ричав ся, Пор. Ш ап її IV* (ТІїог 16), 

6. Коби за ворота, а там най тебе пек рвут! (Збар.) 
Мовить ласкавий господар випроваджуючи наирикреного гостя; буцімто: коїнб 
лиш із мойого обійстя ти вийшов цілий, а там хоч пропадай. 

7. Кожді ворота для бідного заперті. (Наг.) 
Знач, ніде йому нема доступу, нікуди його не пускають. 

8 Дежнт на ворітьми до горя чобітьми. (Кол.) 
Про гтяаицю, що заснув у рові біля своїх воріт. 

!), Сточіит у воротьох в червоних чоботьох. (Наг.) 
Говорять про кокетли ву дівку% іцО любить гарно одягати єн та „ су шити зубяц 
до прохожих. 

10, Там то му ворота не стают! (Сквар.) 
Зсії. рш-у-раз скриплять. Говорить про балакучого, сварливого чоловіка. 

11, Ще ти будеш під ворітьми ночувати, як пан нес. (Наг.) 

І о вбрать вередливому, що нарікає па невигоду в хаті. 

Ворохобити. 1. Ворохобит шп в ніші на суниці. (Цей.) 
Підмовляє мене на якесь неможливе І непотрібне ДІЛО. 

2. Звороюбвії о і на дарницю, (Ваг.) 
Знач, полаконин ем і пішов кудись в надії одержати щось за дармо, 

3. Хто ея на чуже ворохобпї, той на своїм не робит. (Збар.) 
Надїючи ся загарбати чуже занедбує своє. 

Ворсити св. 1. Ворсит сї на мене, як Дїв на слоту. (Наг.) 
Знач, бурять сн, димить ея гріємо, понуро. Діл, ееб-то карпатські юри по¬ 

криті лісами перед с,ютою залягай густа мряка. 

2. Ворсит сї на слоту. (Наг.) 
Зам. хмарить сн. 

Воскресити. 1. Я тобі не воскрешу хліба, як нема. (Наг.) 
Воскресити тут у зиачіню сотворити, видобути невідомо відкп. 

Воскреснути, 1. А ти відкн тут воскрес? (Наг.) 
Знач, вїдш тут узяв ся? 
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Ваш Ч, 3996- 4013. 

а. Воскрес Ісус од граба, на аі'їх Жидів хороба. (Дрог.) 
Передравнона звісної церковної пісвї в антісемітеїікім дусї. 

Вош. X. А вош не боже сотворіньи ? (Наг.) 
Відповів чоловік, якого названо вошнвнм. 

2. А я тут ла що вуши годую? (Жабє), 
Говорив Гуду-* згадуючи сн на те, ідо Його безвинно держать у арешті. 

3, Богач — одних вуший не перелічити. (Вікно), 
Сьмішть. сн богачі з бідного, що вдає заможного. 

4, Бодай так вош кашляла! (Кол.) 
8сі1. нк се правда. Говорить завдаючи комусь брехню. Про каш лане ноти 
див. ІУапчІ II (Ьаи? 66), 

5. Койкові вуши що педалі пущіпьи мают. (Наг,) 
Ео він що неділі намащує волосе маслом. 

Борони Боже від скаженої воши! (Гііїдк.) 
Мале, непочесне а сердите, більше наробить сорому, нк шкоди 

7, Вже пуши а волоеьи ноту з крутьнт тай тебе в воду аатьигпут, (Наг,) 
Грозять дітям, що не дають себе чесати та в пі ськати. 

8. Вже йі далі вуши роаточат у тії кременалїі (Жабв). 
Жалував ся Гуцул, якого довго держали в слідстві. 

У. Вже му вуши віджили. (Луч,) 
Знач, уже поправив ся. забагатів тай загордій, 

10. Вій із вуший не вилазмт. (Наг.) 
О бра з он о, вам. із бідаости та недостатку. Вош нк символ бідііОстн та клонотю 
також у Німців, див. Шансі. II (Баш 132), 

її. В нього хіба вуши иают добру нашу, (Голоб,) 
Ео їдять його самого, А челндь ти худоба голодують. Так кплять богачі 
а бідного. 

12. Боні бв сї до нього ие причепила. (Наг.) 
Знач, такий сухий, твердий та худий. Пор, ШагмІ. 11 (Ішш* І2І), 

13. Вош би сї сьв;)Итпла! То бідне еотворіиьн, має чисте суїлїньи тип 
не втїкае. А блоха, то догана! (Онят.) 
Гумористично висловлена обсервацій шід ріжпицею темпераментів тих двох 
природних людських товаришів. 

14. Вош би сї ла пїм роащеховала. (Наг.) 
Так як ситий віл може ровщеховзпути єн па леду. Знач, такий гладкий, 

товстий. 

15. Вош бідиица чьпина, це втїкае, а блиха іншій, то втікає. (Жабє). 
Пор, витне ч. 13. Іїїмець каже, що вош людська (або папська), а блоки 
собача, пор. \V а п сі. 11 (І*ацз 17, 43). 

16. Вош, то бідного вся худоба* (Наг.) 
Кепкун сам над собою бідак. Німець каже : Ьнизе иті Гіеіі йй іЬіін Ьоніо Уеіі, 
ап 0. II (І.апз 35). 

17. Воїн то така худоба, що иї злодій не вкраде, ні па ню ніяка по¬ 
шесть не зайде. (Голоб.) 
Кепкували богачі в бідного чоловіка, 
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ЇВ, Вуши — божі баранчики. (Дрог.) 
Чому саме — н не міг д і Знати ся. Німець каже: ІДизе ШКІ Неиксіїгесксїі яіпб 
Ноііез Кгіе^ІеиЦ сііе Возеїі т ШгаГеп, ЛУапб. II (Ьаш 84). 

1У, Вуши го обсіли. (Наг.) .„нриеїли, (Наг.) 
Знач, наплодили ся у нього н великім числі. Німець каже: щоб тебе воши 

в'їли! IV а п б. II (Ьашз 118). 

до, Вуший собі баби в Бога випросили. (Наг.) 
Оповідають, що колись баби не мали так богато роботи і дуже вудили ея, от 
одна їі почала просити Нога, щоб їй дав хоч яку „шішшочку" ї Еш послав 
їй воши, пор. Ж.ЙТЄ і Слово II, 185; Ети, 36, XII, 23, 

21. Ну ший, то хоць згортай. (Наг.) 
Знач, богато, густо. Пор, IV а ті. II (і.аив 82, 83). 

22. Вушима будеш довг платити? (Наг.) 
Мовив бопіч бідному, коли сей хптїв новичити в нього грошиїї. 

2;1. Пуши мої коханії, тріпайте сї вуинанії! Котра буде на краю, пе¬ 

ревалю як свиню. (Яс, С.) 
Приказував бідний чоловік бючи воши, 

24. Пуши мої чорнобриві, якіж бо ви иепоцтиві І Ца ви мене це знаєте, 

що вп мі так кусаєте ! (Яс. 0.) 
Но то приказка, не то співанка бідолахи, якому вже надто докучала його 

„пасіка4*. 

25. Вуши мої чорнопискі, мию я вас зо три миски: на голові гніздо 
звили, через плечі стежку вбили тай гуляют як кобили. (Снят.) 
Так иасьміхають сн з вошивого чоловіка. 

2(і. Вуши, то така дичина, що що аабеш, то гет вержеш, а що ив ш- 

беш, то до дому несеш. (Днд.) 
На «сю тему е й оповідань, широко розповсюджене у ріжннх народів. Пор. 

Шапб, II (Ьаш 72). 

27. Вуши як біб, (Наг,) ...як бабруїш, (Наг.) 
Таких порівнань можна би набрати й більше. 

28. Держит ся, як вош кожуха. (Гиїдк.) 
Знач, держить ся міцно, тяжко Його вигнати, як вош іа кожуха. Німець каже: 

нк вош залізе в кожух, то вже її тяжко видобути, пор, \УашГ 11 (Б низ бо). 

20. Дує сї як вош на зшрозї. (Наг.) 
Кплять із глупо-гордого та нікчемного чоловіка. 

30, Заяїз як вош у кожух, (Голоб.) 
Знач, ніяк його видобути, вигнати відтам, ішр. висше ч. 28. 

31, 1 вош па щось Пан Біг сотворив. (Наг.) 
Міркувана селян про тс, яку що ціль має в природі] дуже часто з у пиляють 
ся на цитато, яку ціль мають воши: звичайна відповіде- на се питане не йде 
далі се і неозначеної погоні рви. 

32, Лиш вий вуши на неділю І (Наг.) 
Пєдїлн} особливо літом у робучу пору, одинокий у тижні день для робленії 
туалети, чесана і т. и. В будний день ніколи. 

3-:- Ліпше свої вуши битв, як чужі гроші рахувати, (Наг.) 
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Нош —Вояк Ч 4030-404(3* 

Говорять про прикросте касієрства та обрахунків* Пор, впсше Воліти 1, 2; 

(І ос 340* 

Зі* Най ся тебе твої всшш держат! (Цен.) 
Знач, ший собі в бруді та нехарстві або в бідиоетщ Ш:ІЬ коли пе хочеш сіу- 

хати доброї ради, 

35* Не досить, ідо мі вуши кусають, а ще й гниди. (Сор.) 
І Творить чоловік, якого крім старих, поважних люди її чіпають, начастують 
недолітки або якісь пік чек пі людцї. Пор* Ш а ті, II (Ьаш 73), 

а (і. Нудит як нош. (Кол.) 
Про нестерпного, влізливого чоловіка, 

37. Об’їла би тобі вуши голов, а міль хорбаку! (Гріш.) 
Прокляте; щоб ти а він ся ні нащо, на дід овода. 

38. Підеш вуши годувати, (Наг*) 
Знач, зійдеш на біду, підеш до вяввицї, Пор. висше ч, 2. 

ЗУ* Причепив сї як нош до кожуха. (Наг.) 
Про нені дату пного напасника або підлнзайка, ІІор. висше і. 2й. 

40. Там то вушом жйтьа! (Наг,) 
Жартують побачивши пелехатого чоловіка. Пор. Шат]. II (Каш* 90). 

41* То така вош, що лиш би на еден нохоть посадити, а другим при¬ 
давити* (Наг*) 
Говорить про невеликого ростом, а при тім сварливого, зачіпливого чоловіка. 

42* У нього вушнії, як карамхн. (Наг*) 
Знач, дуже богато. 

43, Що вош, то і гнида, все одна огида, (Коб.) 
Про нікчемних, напасливих жюднй, що пристають до чоловіка, хоч він бри- 

дить ся ними, 

44* ІЦо робить нош, коли сї сказать? Викотіть сї христявиноїш па 
ковій'р у церкві. (Кобил.) 
Знач* завдасть чолові но ви сорому як раз там, де повинен виглядати як иай- 

штазнійше. 

45* Що там вушии! що ;шізд на небі. (Не. С.) 
Сьміють ся ботачі з бідного, що хоче класти себе В ОДШІ ряд з ними, 

40. Як би не вуши, то би сї чоловік школи не чесав* (Наг.) 
Значить, б таки з них деякий пожиток, особливо для нехарвих та лінивих 
людий* 

Вояк. 1. Вояк, до бульби го відобрали. (Наг.) 
Насьмїх над нездарою парубком, калікою або малорослим, пор* Бульба І 
(втор* 129). 

2. Добрий вояк і горшка чиру не бо|ит сї. (Наг*) 
Вояк тут паеьмішливо; такий, що вміє добре воювати ложкою 

З* Дане вояк, карабін вам украли! (Льв*) 
Лаекміх над розанвоющояком* 

4* Такий вояк, як кождин Поляк. (Наг.) 
Іронічно про чваньковитого а не дуже то відпавшого чоловіка, щп шукає собі 
зачіпки надїіочн ся па труелн&ість противника, але бачу чи опір уступає* 
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Ч* 4047 — 406$. Воячка—Впасти __ 

Воячка* 1* Да на воячку, пане Полячку? (Яс. С.) 
Поговірка селян із 1846 р*, що особливо тоді творили селянські варти і ло¬ 

вили дійсних і мнимих бунтівників. 

Воювати* І. Воює ним дідько по всіх кутах* (Наг*) 
Говорять про збиточного, непосидючого хлопця* 

2, Добре воювати, коли мир готовий* (Гяїдк,) 
Насьиіх над чваньком, що хвалить ся в часі спокою своїми воєнними ділами. 

Пор. ТДГапб. II (Кгіерп 5), 

3, Доти воюєш, доки щось не звоюєш* (Наг.) 
Осторога непосидющому; „звоюєш41 тут знач, зробиш якусь шкоду собі або 
кому вищому. Пор. Шансі. II (Кгїе^еп 20). 

4. Хто чим воює, від того й гине. (ІІаг*) 
Варіант звісного євангельського: хто мечем воює, від неча гине, Пор* АбаІЬ, 

Шорхає 1. 

5. Який з тебе дїдько воює! (Наг.) 
Кричать на збиточного, непосидючого, лов би припускаючи, що се не вїп сам 
робить, а якийсь домов, що сидить у ньому і кермує його вчинками. 

Впадати. 1. Впадайте на Вога! (Дрог.) 
Зам. тямте божу заповідь, згадайте про Бога, амилуйте ся — звичайна фор~ 

мула жебрацької просьби, пор. далі під Дати. 

2. То иеаї не впадає. (Богородч.) 
Се мені не на руку, до сього невідповідна пора* 

Впасти. І, А внав бн-с сїі раз на єднія місци ! (Дрог*) 
Прокляту коли хтось грозить другому, що „впадеш іще в мої руки", 

2* А впав біт у безодню, аби за тобов заклекотіло! (Наг.) 
Прокляте: слуга посланий за пильним дідом запівпив ся і звивав си тим, що 
бішу чи впав із кладки і потовк ся; господар видно не вїрпв 01ому і відповів 

отсим проплетем* 

З* А впала би на тебе кавза! (Наг.) 
Знач, щоб ти зазнав якоїсь лихої пригоди* 

4*1 А впало би на тебе пиж ке нещістьи! (Наг.) 
Нєщастє уявлене як якийсь тягар, що паде на чоловіка і пригнітає його, 

5* Ану в надь, ци буде мене боліти ! (Наг*) 
Сьміють ся над необережним, що впав або пошпотав ся, 

і>. Нода-е уже впав тай не встав! (Наг*) 
Кляла жінка ведучи до дому шіного чоловіка, що раз-у-раз надав. 

іш Ворзо впав, ще борте встав* (Наг,) 
Потішають жартуючії такого, що впав, 

ІЇШв меже них як вихор. (Ваг.) 

Знач, розбив, розігнав, перелякав їх своєю появою. 

Вдав меже нцх, як заяць меже яси* (Наг,) 
Попав сп між ворогів, між захланних та здмрлавих людий. 

Впав му п ноги* (Наг*) 
8ан. упав йому до ніг, цілує його нош, 

^ Впав на гладкій дорозі* (Наг.) 
'Інач, без видніші причини* 
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Впасти Ч. 4099-4080* 

12, Впав ші добру гадку, (Наг.) 
Зам. прийшла йолу добра думка до голови, 

13, Впав смп в пек, (Жабє), 
Знач. я попав у явнедбане, в поневірку у люднії чи то к своїй хятї. 

14, Впав у злість. (Наг,) „,у лютість. (Ком.) 
Знач, розлютив ся, 

16. Впав у самий вар, (Кол. ) .,.у сам клекіт, (Шг.) 
Знач. у найгіршо лихо, в найтяжше положені 

10. Впав у тьижку недугу, (Наг.) 
Зам, тяжко занедужав, 

17. Впав як голий у кропиву. (Наг.) ...у терньи, (Наг,) 
Попав сл між вороги, в прикрі обставини. 

18. Впав як каїіль у воду. (Наг,) 
Знач, пропав безслідно. Пар. висіле Вода 1$7. 

19. Вдав як кіт па ріши воги. (Наг.) 
Знач, лиха пригода не злопала, не вш годилайого. Шрт ТСаги?. II (ГаНеп 76). 

20. Впав як котки в борщ, (Наг.) 
Попав ся туди, де його зовсім не треба було. 

21. Впав як вуха в окріп, (Наг,) 
Попав у велику біду, в нагле нещастє. Пор, Ай а ІЬ. ТСрайЙ; ТСаіиІ. N 
(ГаІІеп 74). 

22. Впав як славка в г- о. (Наг.) ,,.в тепле... (Льв.) 
Попав ся в несподівану халепу, дістав ся в лиху компанію. 

23. Впав як спій. (Наг.) ..як галушка,,, (Наг.) .„як глина. (Наг,) 
Знач, безсильно, без опору, 

24. Впадеш ти ще в мої руки. (Наг.) 
Знач, буду ще я мати власті, над тобою, потребувати мені мові помочи, а я 
пе дам. 

25. Впало ми сї? як заяць у вершку, (Кол.) 
Трапив ся несподіваний виск. Натяк па ввїсну анекдоту, пор, Етнг 36 VI. 

2Сі. Впало му сі на горіха! (Наг.) 
Знач, дістав прочуханку або лайку. 

27. Впало на меле, як цегла па голову, (Кол,) 
Трапило си мені несподіване лихо, 

28. Дай Ноже впасти і щасливо встати ! (Топідьн,) 
Без упадку, без гріха чоловік не проживе, та но кождім упадку важно тер 
щоб назад устати та поправити ся. 

29. Де впав, там спав. (Кол.) 
Про втомленого, пяиого, 

30. Кому сї що впаде, (Голоб.) 
Знач, кому яке щастя. 

31. Легко впасти, але тьижко встатп, (Маг.) 
Обрааово: легко позбутм єн маєтку, доброї слави, але тяжко доробити ся Лом 
ТС а ті. Ц (Раїїсп 18), 

32. Лгкше впасти, як устати, (Збар.) 
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упасти—Впеяїсйти ся Ч. 4087 4105 

Думка та сала що в попереднім, Пор. ТС а а її. II (РаїІєн 244 

:їЗ. Не штука впаетп? а штука встати. (Наг,) 
Говорив чоловік, що збіднівши не з власної вини з тяжким трудом до раб лив 
ся давнього добробуту. У Німців: не штуки впасти, але штука зручно впасти, 

ТС а.ті. II (РаІІеп 21), 

34. Ой ой, оіі, був бим упав! (Наг.) 
Крякнув сліпий упавши з кладки. Жартують, коли хто по невчасі жадуеть т 
на лиху припду, нкої не вберіг ся в пору. У Нїм, Ісіі тсйге ЬаМ £ЄІнМеп, 
ва^іе ііег Наїїе, 4а Ь" ег аиГ 4ег Кане, ТС а псі. II (Раїїеп 35). 

35, Оттут лише вішдь тай охай! (Цеп.) 
Знач, нема ціпкої ради, положене розпучливе, 

39. Раз упав, три рази встав, (Тоиідь.) 
Сьміють ся в пяного, що кпивши на землю даремно силкукть ся встати 

37. Оаві собі впаду, сан собі встану, (Наг.) 
Говорив пивші, коли його оетеріталщ аби не Йшов на вулицю, бо може 
впасти, 

38. Та тп не впав, але скочив. (Наг.) 
Потішають дитин у, що впала і почив а 6 плакати. 

39. Хоць що-то лш сї пішло. (Наг.) 
Знач, хоч троха дещо скористав, 

40. Хто впав, того підійми. (Кол.) 
Знач, поратуй чоловіка в пригоді, 

41. Хто впав, той пропав, (Наг,) 
5сіГ у війні, в битві. 

42. Хто впав, топ ще може встати. (Дрог.) 
Знач, хто провинив ся, може ще поправити ся, 

43. Хто впаде, той певно не полетпт до неба, ляше до землі'. ( Наг,) 
Жартують їв такого, що падучи кричить яо страху, Пор. ТС я ті. II (Раїіеп 38). 

44. Хто ппцї віків, завтра може встати. (Кол.) 
Хто рад прогрішив ся, того не треби ще вважати пропащим. Пор, Шаги!, II 

(Гаїїеп 42). 

4Г), Ще це шків, а вже їіойкае. (Наг.) 
Говорять про песеіиістщ що нарікав, хоч не апаша іще нещастя. 

4 3. Що впало, то пропало. (Наг.) 
Знач, що не могло остояти ся, Пор. АсїаІЬ, Раб ас 1, 

4 4, Як впадеш, то иошкробай сї в тою місце. (Наг.) 
Насьміх над дитиною, що часто паде. Пїмець каже: то не забудь устати, 
ТС а ті. II (Гаїіеп 32). 

4о. Як сї кому впаде. (Наг.) 
Зк трапить ся} як чає* щасте, Пор. виспіє ч, ЗО: ТС а ті, XI іГаїїеп 64). 

довити. І. А то му сї впекло ! (Наг.) 
Знач, пощастило йому, минуло його лихо, 

"■ Впік мі тим словом, не треба й огню. (Наг,) 
Знач, дошкулив, образив, 

Впелїсити Ся, 1. Впеяїсвв сї як клїщ, під пяюн. (Наг,) 
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Вдертий—Впити ся Ч. 41 ОГі—4120. 

Всадив сн. вкорінив ся, ндобув собі иіцне етаиовищс. 

Впертий, і. Впертий як Руснп. (Льи.) 
Так характеризують Поляки тугу вдачу і твердий характер Русина, 

2. Вдертий як пап. (Самб.) 
Цапи і кози своєю впертістю та неслухняністю доводить пастухів до од чаю. 

Вперти ся. 1. Впер еї, аиї руш. (Наг.) 
Не поступить кроком, пе дасть перекопати себе. 

2. Впер сї як вів рогами. (Наг.) 
Взяв собі щось до голови, хоче поставити на своїм. 

3. Впри сї тай не їдж. (Наг.) 
Жартують ід упертого, що завзято обстоює при якійсь дрібниці. 

4. Як ся впре, то го п пара волів з місця по рушит. (Кол.) 
Говорять про впертого чоловіка, тугого на всякі докази. 

Впертість. 1. На впертість иеиа лїку. (Дрог.) 
Впертість жартливо уважають якоюсь хоровою. 

Впидити. 1. Виплив мі як гадипа. (Наг.) ...як оса. (Наг.) ...як пес. (Наг*) 
Дословно: вкусив, — образово: докучив, зробив прикрість. 

Впирати* 1. Впирає в мене, як в Жида хоробу* (Льв,) 
Вмовляє, переконує мене, що я зробив щось таке, про що н не знаю. 

Вписати. 1. А вписав би ті дідько втеже свої слуги! (Наг.) 
Так кляв чоловік писаря. 

Впити СЯ. 1. А бодай ви сї впили! (Наг.) 
Жартливе прокляте, в роді того - а бодай вам добро було, або под. 

2. Бігає вию сї па твоїм вееїлю ! (Наг.) 
Говорить старший чоловік парубковн або дївцї, коли попи вробили йому 
якусь невеличку прислугу, подали огню до люльки або води. 

З* Впив сї від одної порції. (Наг.) 
Говорять про чоловіка „слабого на головуй що не може витримати ал ькоголю, 

але також про такого, що подає ся під найменшим лихом. 

4. Влив сї як свиня, (Дрог.) ...як штік. (Наг.) 
ї5Штіки мб. із пїм 81оск, яке в злуцї з ішьшнми словами значить: дуже, 

прим. йІоекГітІег — дуже темно, вЬскбитт — дуже дурний і т. п. 

5* Впив ся в нього як пявка. (Терн.) 
Зпач. причепив ся і ссе, визискує його. 

(І. Впий сї, а розум май! (Наг.) 
На жаль звичайно буває се неможливо, 

7* Єдкіов пе виєш сї. (Наг.) 
Одною чаркою. Приговорюють, коли хто не хоче нити другої чарки горілки. 

Н, Нї впив, цї в’їв, пї красно входив* (Наг.) 
Знач, змарнував свій вік, не зазнав ніякого добра. 

9. Ой, впилам сї, паиоиьку, але хіба своїми сльозами. (Наг.) 
Відповіла баба папу, який сказав їй: пТи, бабо, впила сяи, 

10. Хоть бим мав ся впити кянї: многа літа ґоеподниї! (Сапог.) 
Приговорює гість випиваючи ва здоровле гоі подивї. 

11. Ції то иїнї инпго треба, аби сї впити? (Наг.) 
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Впросити ся—Врізати Ч. 4127— 4144, 

Знач, я не богато виню і вшо ся. 

12. Як сї виє, то чистий в арія т. (Наг.) 
Говорять про такого, що впивши ся „дурік”, хапає ся до бійки. 

Впросити СЯ. 1. Впросив сї в комірне. (Наг.) 
Випросив у господаря, що той пустив його до себе в хату анти. 

Впрягти. ї* Вцрьиглн чоловіка, як вола в ярмо* (Наг.) 
Говорив наймит нанявши ся до служби. 

2. Коли впрьпгати, то не льигати, (Наг.) 
Знач, коли пора брати ся до діла, тоді не пора па спочинок. 

3. Мені КОЛН-ТОГДН впрягти СЯ, ЯК тому ПОЛОНИ. (Кос*) 
Знач, швидше чи пізаїйше треба взяти ся до важкої праці або до якогось пш.» 

шого обовнзку. 

Впустити. І, Впустив вовка до стиш. (Наг.) 
Дав зднрцеви, кривдник'.»вп власть над слабшими. IIор. Вовк. 44, 

2. Впустив му кирвп, (Наг.) 
Знач, набив до крони, але образово також: обдер, обцнгашіп, звів па пїнащо. 

3, Що впустиш, того пе підоймеш. (Кол*) 
Пропустиш нагоду до якогось діла, то вже ТІ не вернеш, 

Впутати ся. 1. Ваутав сї в погану справу. (Наг.) 
Вмішав ся, встряє. 

Враждувати. 1* Браждує на мене, як бня му вітцьп забив. (Наг.) 
Глухий відгомін тих часів, коди вбійство близького родича тягло за собою 
обовнзок кровавої пімсти. (Вражда декуди, прим, у Чехів, і значить лабійство). 

Вражий. 1* Вража мати ті там знає, (Наг.) 
Знач, нечиста, погана сила. Пор. пісню : Зража його мати зпае, на що він 
гадає. 

2* Іди до вражої тапери! (Наг.) 
Сердито зам. іди до біса. 

Врач. І. Брачу, їзцїли ся сам ! (Гнїдк.) 
Відправа таким, що нньших картають, а самі грішні тими самими хибами. 

Пор, лат, Меііісе сига Іе іреит; \УаЬ1, І, 153; II, 29; \¥апб. і (Аггі 1). 

Узято з Притч Соломонових XVIII, 20, йор, євапг. Луки IV, 23. 

Вректи. 1. Кобп не вречи! (Наг.) 
Приговорюють описуючи щось гарне, миле, здорове, ппр, дитину або ху¬ 
добину. 

Время. 1, Время ослячим стуком іде, і ніхто го пе дожене. (Гдїдк.) 
Приказка мб. книжного походженя, іюр. Горацієве: Ги^іі, аеіі Ги^іі іггерага- 
Ьііе Іетриз, 

Вриткий* 1, Вритшій як спипя» (Вогородч*) 
Впертий) що все В ОДНІМ ІІІСЦЇ) в однім ділі робить шкоду, докучає. 

Врізати. ], Вжем два рази врізував, таи ще коротке, (Наг.) 
Копкують із нетямучого майстра, що робить незручно і не може потрафити 
на добру ліру. 

- Б різав ну в морду. (Льв.) 
Вдарив по лацї. 
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3. Врівав му по микоїдах. (Дрог.) 

Ударив у рот, у лице. 

Врода. 1. Врода як у Ірода. (Збар.) 
Знач* поганяй, калі на. 

2. Не диви ся па вроду, аже па природу. (Залїее). 
Знач* не уважай на гарну поверхоність, але на вдачу, характер та виховане. 

3. Не питай »а вроду, але за пригоду* (Береа.) 
Не питай, від ви н родом, але поратуй у лихій пригоді* 

4. Яка врода, такий смак. (Наг.) 
Хто гарний на вроду, той звичайно Й любить гарно вдягати ся, смачно по¬ 

поїсти. 

5. Я собі своєї вроди ие вїскакав* (Жабє), 
Знач, я тому не вшіев, що вевродлпвнй. 

Вродити ся* 1. Вроди 1-й — вдай єн, а нї, то скаиараії си* (Орел*) 
Знач* уродивши ся чоловік або нехай буде щасливий, а коли нї, та краще 

нехай заздалегідь умре. 

2* Вроди еї та вдай сї* (Тпеьм.) 
Знач, уроди ся в щасливу годину. 

З* Вродит сї, де то ие посієш* (Наг.) 
Говорять про злого, напаеного чоловіка. 

4. 1 ти сї тутка вродив? (Наг.) 
Знач, і ти сюди прийшов? При нкїиоеь збіговищу* 

5, Ледво сї иродат, а вже верховодот* (Наг.) 
Говорять про малу дитину, якій треба услугувати та догаджати, аби не кричала. 

0. Ліпше сї не вролити? як весь вік бідцти, (Наг.) 

Нарікає Підвий чоловік, наслідуючи біблійного Іова. ІІор. ШапД.Ї (Пе- 

Ьогеп 21)* 

7* Иай ся перше вродит, а тогди закличемо попа таії охрестимо* (Бїбр.) 

Уговкують таких, що сиеречають ся за назву якоїсь ще пе доконаної річи, 

8* На ідо-сь ся вродив? — На біду. (Доброе.) 

Оповідають, що таку відповідь дав якийсь парубок еьвяіцеишіковн на катс- 

хізації. 

9* Раз ми ся вродили і раз вмирати будеме* (Тих.) 

Зпач. нема чого бояти ся, ніщо оо над те не може нам гранити ся. ІІор. 
АбаІЬ, Пгосігіб кЦ 4* 

10. Уроди ся щасна, а пе красна* (Тисьм.) 
Щастє важнійте в житю, ніж краса, і часте не Йде з нею в парі, 

11. Ще сї ие вродило, а ти вже хрестиш. (Цей.) 
Ще річ не готова, діло не зроблене, а ти вже прикладаєш назву до Його на¬ 

слідків, ІІор. А сі а ІЬ* Огсхігіс зі§ Я, 9* У Німців: Ще не вродила ся, а ти 
вже замуж відданні, IVа ПСІ, І (ОеЬогеп Н7). 

12. Ще сї ие вродит? а вже по людьох ходпт. (Щаг.) 
Знач* ще діло не вроблене, а вже про нього вість чн сплітка пішла по людях. 

13* Ще ся той це цродин, аби веїм догодив, (Нетр.) 
Всім людям, добран і влігм догодити неможливо, ІІор* \Уапі1.1 (ОеЬогеп б, 8). 
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14* Що ся зродило, то і вмерти му сит* (Терн.) 
Потішають тих* що плачуть по саіерти якогось близького покійника. ІІор* 

АУагиІ, І (ОеЬогеп 25, 20)* 

15. Яке сї вродило, таке В згине, (Ндг.) 

Говорять про злого, нелюбого, збиточного чоловіка. Пор. АУаїкІ. І (Ое- 

Ьогеп 1). 

10. Якиц-кс ся вродин бідний, такий бідний «гинеш. (Рогат.) 

Нарікає бідний чоловік не бачучи виходу зі своєї бід пости. 

Вражай* 1. Ие вважай на врожай, сїії жито, хдїб буде. (Цей.) 

Властиво: пе вважай па те, який урожай ворожать. 

Вроки. 1* Змеч ле мі врокьг девятераш. (Лос.) 13Л, 

Просить селянка ворожки. 

2* На пса кроки ! (Наг.) 
Примовляють оповідаючи про щось гарне та здорове, напр. про малу дитину, 

аби не наврочити. Віру пана, що похвала приваблює до хваленого предмету 
злих* шкідливих демонів, пор. 20М6 XXXI, ст. 

Всадити* 1* Всадив му кольку під бік* (Наг.) 
Зробив якусь пакість. 

2. Всадив сї з ходакавш. (Наг,) 
Вліз без церемонії в якесь товариство, вмішав єн не в своє діло. 

З* Всадила ми сї якась мара в груди, (Наг,) 

Знач* щось болить у грудях. 

4. Всадили го до Іванової хати* (Наг.) 
Посадили до внапицї. 

5* Де го всади, там сї прийме* (Наг*) 
Говорять про потульного, сумирного чоловіка, що в усякім становищі нміє 
дати собі раду. 

б. Як ти всаджу, то не бій еї* (Наг.) 
Погроза: пабвд, 'напакощу* 

Всипати* 1. Всипав му, що сї влізло. (Наг*) 
Знач, набив що мав сили. 

2. Всипали му як бобу, (Наг*) 
Набили, знич. кавчу нами або палицями* 

3. Всиплю та, аж буде с—ка опію давати* (Наг*) 
Набю здорово. Пор. 7Ліи г* XVI, 166, 

4* Хто перший всипле, той перше змеле. (Наг.) 
Хто швидше розпочав якесь діло, той швидше й скінчить. Пор, АУаЬІ II, 

42 ; V/ а п 4 І (АиГзсЬШеп 1). 

Всї і. Ану всї за йшов, а я за вами ! (Наг.) 

Сьміють си з такого, що удає сьмїльчака, а в небезпеці хонад он Ба мпьших. 

Всї за едпого, єден за всіх* (Наг*) 
Звичайна формула най ширшої еолїдариостн. 

Всіма ма нього. (Лол.) 
Знач, усї в хаті на нього ворогують* 
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4* Всім баки сьвітит, (Наг.) 

До всіх піддобргоє гя, підлещує ся. 

5, Всім вам велике кас*,, матері (Льв,) 
Вислов погорди та легновашопя до компанії. 

0* Всім вам еї не дах. (Наг*) 

Знач, не пєраможете пене чи то силою, чи богацтвон, чи рову чом. 

7. Всім до мене ваеї* (Наг.) 
Не сьмійте мішати ся в мої діла. 

8. Всї ми її вашого Пава Бога дурні. (Льв.) 

У гов кують хвалька, що чинить себе дуже мудрим супроти ипших. 

9. Всі ми грішні в ііаиа Бога. (Наг.) 

Знач, нічим одному перед другим гордити ся. Пор, \Уа.піЗ* І (А Не 9)* 

10. Всш нам едец копець буде* (Наг*) 

Підемо в землю шити. Пор, \УадсІ, І (АЗІез 18). 

11. Всій най едиа дорога* (Наг*) 

Знач, усі помремо. 

12. Всім не догодиш. (Наг.) 
Пор. ниеше; Вродити ся ч.; Ш а п 6* І {АПе 7* 8)* 

13* Всі на мене бни-забий. (Наг*) 
Знач, ворогують, 

14* Всї-сто в Бога рівні* (Наг*) 
Говорять, коли хтось занадто величає ся або дає пішій» пізнати свою 
виешість. Пор* виспіє ч* 8, 9* 

15* Веї'Смо си браті* (Наг.) 
N3. но божому закону; людські закони і встанови часто показують зовсім не те* 

18. Всї там підемо* (Наг*) 
Знач* у могилу. Говорять при похороні. Пор. IV а ті. І (АНе 10), 

17. Всїх нас сї не бою, (Наг*) 
Ви не страшні для мене, не переможете мене. Пор. висиш ч. 6. 

18. Всіх за кіс воднт, (Дрог*) 

Знач* дурить, туманить* 

19. Всіх пас едно чекає. (Коя.) 

ЗсіІ. смерть, пор. висшє ч. 10, 11, 16. 

20* Всіх нас Пан Біг на щось держит. (Наг*) 
Знач, не слід поагітувати ся ніким, 

21* Всіх пе перепреш* (Наг*) 

Не переконаєш, не переможеш* 

22* Всіх яї за що має. (Наг*) *,*иа нїц... (Дрог,) 

Маловажить, погорджуе. 

23. Всіх сї раджу* а свій ропух маю, (Наг*) 

Говорить чоловік, як кажуть, собі ма умі, що вислухуючи чужих рад не по¬ 
кидав єя снові власної постанови, 

24. Всіх сї радь, а своє роби. (Наг.) 
Сеі) то, вислужуючи чужих рад не даний сейе збити ними з настелену, 
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25. Всіх собі спротивив. (Наг.) 
Підняв проти себе своїм поступуванєм. 

26* За всіх і за вся* (Наг,) 
8еі1. говоримо, згадуємо. Фраза взята в літургійної формули для о значенії 

широкого обсягу тем розмови, аііез Мб£ІісЬе* 

27, Зі ксїміі добріш, собі лихий, (Наг*) 
Знач, безхарактерний, хоча запобігає у всіх ласки, але пї в кого не ит 
пошани. 

28. І кам то всій буде* (Наг*) 
Знач, помремо* Говорять почувши про смерть когось знайомою, 

29: Коло всі ялі* то й ти не ліпший, (Наг*) 
Говорять клеветиикови, що на всіх виговорює поза очи та осуджує їх. 

30. Коли всїя, то й пеїм. (Лютов.) 
Хто з уеїми хоче бути добрий, той бував добрий і в негідпими та підлими* 

31. На всіх вас єден фрас! (Ло.і.) 
Гумористичне прокляте, якого початок увитий ів аїтурїійаої формули. Фрас — 

Ґгазипек, турбота, вещаств. 

32 На всіх не пастярчнш. (Наг.) 
8сіІ* роботи, поживи. 

33. Най пас тут усі'х грів трісне! (Наг.) 
Звичайне проклята. 

34 І-Іаи всї гпнут, аби він мав. (Наг.) 
Говорять з докором про самолюба* 

35* Наш уже всіма лиш торба брати та на випроси йти* (Лол,) 
Так ми збідніли. 

ЗО. 11е аа веїх едиа митра* (Наг,) 
Одного в сьвітї цїнять та поважають більше, другого менше. 

37, При всіх і едному буде, (Наг*) 
При більшій громадї Й ще один помістить ся* 

38* При всіх набрав* (Наг*) 
Еліптично: пвбрав сн сорому або дістав буки при всій громаді* 

39. При всіх ти встиду оаробю* (Наг.) 
Знач* прилюдно осоромлю тебе, 

40. При всіх тї вигаиьбю як пса, (Наг*) 
Нечесть зроблена комусь прилюдно далеко гірше діймає, як у штири очи. 

41* Про всіх байдуже, аби аіівї було* (Наг*) 
Звичайний црінціп еїоіста* Пор. висшє ч. Зі. 

42. Тим ми всї грішні, (Кол.) 
Се така похибка, слабість, що спільна всім людям, знач, нема підстави карати 
за неї одного. 

43* То всіх обходит, не шепе єдного. (Иаг*) 
Знач. справа спільна* громадська* 

44, У всіх добрий, то не добре. (Кол*) 
Знач* чоловік облесний та дволичний, 

45* Хто всій годнт, нікому не догодит, (Збар.) 
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Вскочити—Вставити Ч. 4225-4244. 

Швидка опишіть сн серед суперечних інтересів і змагань, Пор Ш а п 4 І 
(А11е 4, 5). 

40* Що всій до мене? Ци мене всі зробили? (Ваг*) 
Обороняє ся егоїст проти авторітету загалу. 

47. ІДо всїм, то й міш. (Наг.) 
Заява еолідарности і готовости приймати однакову долю з громадою. 

Всночити. 1. Вскочив но коліна, (Наг,) 
Вбрав ся в якийсь клопіт, нажив біди, 

2. Вскочив у саму патоку. (Наг,) 
Іронічно* устряв у дуже прикре діло, наскочив на неприємну сцену. 

3. Вскочив як пес у СЛИВ КІТ. (Дрог*) 
Попав ся в мало для нього відповідне окружене. 

4. Вскочив, як у клітку, (Кое) 
Знач, дістав ся в таку компанію, що обмежила Його волю. 

Всохнути. 1. А всоа би му рука! (Наг.) 

Клинуть віодїщ або поганого сина, що бо батька. 

2. Всохло як перець. (Наг.) 
Говорять про сіно, дерево і т* и 

3. Всох на шш, (Наг.) 
Говорять про чоловіка, якого зсушила грижа або хороба 

Вставанє, 1* Гірке моє ветавацє! (Наг.) 
Вам. прикро або тяжко мені вставати. 

2. Раннє вставанє, вчасне снідай*. (Кол.) 
Зам. хто рано встане, той вчасно снідає. 

3. Ране вставанні, але пічне обуваньн. (Наг.) 

Докоряють такому, що вставши рано до роботи довго обуваєгь сн в постоїм. 

4* ІЦо втрачу на вставали), то еи ііадоложу бодай па обуваню. (Наг.) 
Говорить лінивий, якого рано збудили до роботи. 

Вставати І, Вставай, гнилице, бо еї в тобі г о запече. (Наг.) 
Коршшть лінивого неробу. 

2. Вставай, не лежи, хапай ложку тав держи! (Кол.) 

Упімдепе до такого, що спить довго, коди наші вже і?в'їдають. 

3. Вставайте, мерці, зазирайте в горці'. (Лол.) 

Жартливо будить рано сонних, довлнгі; пора свідати. Н Дрогобичі но доль- 

сі.ни: ХУеІаїтаісіе, цтагіі, тоіеЬунсіе со йагіі. У АгіаІЬ. ані у Вш)2. сеї при- 
казки нема* 

4. Встає з курми, а льигае з евииьащ, (Наг.) 

І озорять про чоловіка, що рано працюй запопадно, а вечором любить упити сн. 
5* Встаючи й льигаючй Богу дьжкуйіш. (Наг.) 

Знач, рано й вечір, ненастанно, 

6. Хто встає в рана, вийде на иаиа. (Воиткова). 
Загально розширена похвала раннього вставаня, аанопадливостм в праці, ІІор. 
Л\гг ап сі. III (Мог^ешіипґіе 1 — 7). 

Вставити. І, Вставав му окуляри. (Наг.) 
Знач попідбивай очи. 
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Встати Ч. 4245—-4265* 

2, Встав го сн в рамцїі (Наг.) 
Говорять катери або батьковії про ліниву, розпещену дитину, що не бере сн 

пї до якої роботи, иє слухає удівиень. 

3. Встав сї еа «мов до Пана Бога І (Наг.) 
Жартливо говорить такий, що лишаєть ся дома, до такого, що йде до церкви. 

Встати. 1. А встав біте до гори йогами! (Наг.) 
Коринють лінивого або заспаного. 

2. „А встаиь по, Мошку!” — иНі) но встану*1, — „Ей, чеиь дасть Бог, 
що встанеш1*, — „Ей, чеиь дасть Бог, що не встану", (Наг,) 
Жартлива передача розмови селянина, що будив у нони заспаного Жида* 

3. Бода-с ие встав відтам, де сї положиш! (Наг ) 
Проклята; щоб ти вмер нагло ще сеї вочн підчас сну. Нагла смерть, а осо¬ 

бливо в часі сну, шажавть ся особливим і страшним божим допустощ бо чо¬ 

ловік умирав без сновіди. 

4. Встав єм лиш такий як тїиь. (Наг,) ..як отвір, (Наг.) 
Говорить хорий, обезсилєішй чоловік після слабости. 

5. ІЗстав, ледве с'і в иїн пара держит. (Наг*) 
Ледь о живий після побитв або тяжкої недуги* 

6. Встав му як друк* (Наг.) 
Говорять про мужееький член. 

7. Встав, оперезав ся — зовсім зібрав ся. (Ільк.) ..*тай зовсім. (Дрог.) 
Кепкують із такого, що має мало одежі, тав що й одягти ся йому не довго. 

8. Встав разом з курми. (Наг.) 
Знач, досьвіта, коли ще кури п°ча*я шати, 

9. Вставши рано промий чоло, цп ве дасть Пан Біг чого, (Наг.) 
Знач, чи ве дадуть де чого поснідати. 

10. Встав як кіт заспаний, (Наг.) 
Про такого, що схопить ся з просоїш та пе тямить іще, що з ним дів сп. 

11. Встав як оборожнва, (Наг.) 
Підняв сн в тору високий а тонкий, 

12. Встало би ти волоски на голові І (Наг,) 
Клинуть такого, що пе хоче встати; щоб ти паїв сн страху! 

13. Встаиь рано, досьвіта поїдемо, (Орт.) 
Жартлива диспозиція, бож рано значить піацїйше, ніж досьвіта. 

14. Встань рано, їдж мало, роби як кляч, то будеш богач* (Цеп.) 
Говорять іронічно про богацьке жито. 

15. Встань тай сьидь собі. (Наг.) 
Докоряють лінивому, що вставши сидить і не бере сн ні до якої роботи, 

16. Встань тай почухай сї. (Наг.) 
Говорить чоловік, що вставши рано зараз знаходить предмет для гризоти, 

прим, що в хаті нема хліба, 

17* Не встане так голодному, як ситому, (Ден.) 
Голодний пе мав часу ані сили думати про такі роскоші, про які думає ситий* 

18, Не жьпль і встати, як зараз дают снідати. (Наг,) 
Говорять гості, що почували в тостщпї і яких рано будять до готового снідали, 
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19. Так як бим з гробу встав- (Наг.) 
Говорять чоло вів, що перебув тяжку недугу, в якої ле наді я в си вийти* 

20. Треба встати, погадати, що би дїтьом їсти дати, (Наг.) 
Говорив бідний, а мвдгодїтпий господар, 

21. Ще ие встав, а вже їсти кричит. (Наг.) 
Говорять про ліниву , вередливу дитину. 

Встигнути. 1. Не встиг єм сї обернути. (Наг.) ...обїадріпі* (Наг*) 
8сЛ. аж уже се й те стало ея. Характеризують наглий, несподіваний прихід 
якоїсь події. 

Встояти ся. І, І встояти сї на ногах не можу. (Наг.) 
Говорять хорий, слабосилий чоловік. 

2. Не встсдит сі вода на броду. (Наг.) 
Бо гай раз-у-раз біжить. 

3. Не встозит сї перед ним пїщо. (Наг.) 
Знач, усе вія знайде, порушить, попсує, вкраде. 

Вступити ся. Ї. Вступи ми ся з очній (Вогородч.) 
Еліптично зам. в перед о чий, іди геть від мене. 

2, Вступи сі, най ті на очн не ниджуї (Наг*) .. аби ті мої очп не ви¬ 
діли 1 (Наг.) 
Знач, забирай ся, тікай геть. 

З* Вступи ти міні раз, то я тобі два раки вступлю* (Ком.) 
Говорить горднк. що вдає з себе податливого, а все такії жадає, аби инііщй 
насамперед подав ся перед іши* 

4. Бету піт, вагостїт, на пас па питайте, пас не вибувайте, тай не уака- 
джайте, (Балиг.) 
Жартливі вапроешш до гостий* щоб зайшла в хату та но довго гостили єн. 

5* Кобн то в нього такий дух вступив! (Наг.) 
Говорять про злого, сердитого чоловіка кобн він. у д&иім випадку був ДО' 
брий, слухняний, 

(ї. Не встугтт му ані на крок. (Наг.) 
Образово: сварить сн і ие змовчить, не дасть випередити себе. 

7, Хто не ьступит, топ не продасть І не куїшт, (Ком*) 
Продаж і купівля полягають на обопільних у ступках купця і продавця. 

8. Що ветунят, то влунит. (Наг.) 
Говорять про забіяку або деруна. 

3. Щось в нього вступило. (Наг.) 
Якийсь демон опанував його; переносно: надумав ся, новина іншу постанову, 
ніж мав уперед. 

10. Як не вступиш, то не іфодаш і ле купиш. (Ком.) 
Пор* висше ч. 7. 

Всьо. 1* Або нсьо, або нічого* (Кол.) 
Характери в у шть безтаиво завзятого та гордого чоловіка. Пар. лат, АШ Саезаг, 
ані НІМІ; \У апб. І {АИЄ5 21). 

2. Бодай ее ся всього збув ! (Кол*) 
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Клинуть, коли хтось не хоче уступити якоїсь псвелшої річи, 8С1І щоб ти 

всьо стратив. 

3. Вже по всьому. (Наг.)* 
Знач* скінчило ся якесь діло. ?,Нже по всьому в церкві* — скінчила ся служ¬ 

ба божа. 

4. Всім би еї рад сам удавити* (Наг.) 
Мова про захланного, що рад би все загарбати в свої руки, 

і). Всім єсмо контетпї* (Наг*) 
Говорять гості встаючи з за стола. 

о. Всім сї а тобон поділю, лиш жінков сї не поділю, (їїаг.) 
Говорить приятель до приятеля. 

7* Всьо байка* (Наг.) 
Знач уеьо пусте, маловажне. Пор. \¥ апсІ. І {Аііез 8)* 

8* Всьо би якось пішло. (Наг.) 

8сі1. як би не було якоїсь завади. 

І)* Всьо божа міць ! (Наг*) 
Окрик при якійсь несподіваній, грізній появі, вир. при ударі грому. 

10* Всьо буде, як Бог дасть, (Наг*) 
Звичай мий вислов резиґнації та надії на божу волю. 

11. Всьо в божих руках* (Наг*) 
Залежить від божої ласки : що Бог дасть, те Й буде* 

12. Всьо від Бога призначено, (Наг*) 
Віра в призначене сильна серед нашого порода, хоча маємо не мало приказок, 

що просто суперечать їй. 

13. Всьо задармо. (Наг.) ...ні на що. (Наг.) 
Знач* марна праця, се пї до чого не доведе. 

14. Всього відбіг. (Наг.) 
Утік і нсьо покинув, говорять про неполоханого злодія* 

15. Всього му мало* (Наг) 
Говорять про захланного, ненаситного, 

16* Всього му сї відхотіло* (Иаг*) 
Знач, лежить недужий або вмер. 

17. Всього му сї аабагає, (Наг.) 
Властиво забагає всього такого, чого в даній хвилі нема. 

18. Всьо иа-ьсьо о-стілько* (Наг.) 
Знач, більше нема ані крихіточки 

19. Всього сї відрік. (Наг*) 
Знач* унер, утік 

20. Всього сї збув* (Наг*) 
Значиш двояке: 1} всьо стратив, 2) всьо перетерпів і увільнив ся від лиха. 

21. Всьо зачинає, нічого не кіичит. (Наг.) 
Говорять яро розтріпаного легкодуха, 

22* Всьо анає, нічого не вмів* (Код.) 
Знане теоретичне, а виіае показуй сн при практичній діяльності*. 

23, Іїсьо йде за сьвятіїм хлібом. (Лучан*) 
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Всі шукають заробітку, корпсти. 

24. Всьо вш йде не так як треба, (Наг) 

Ніщо ке вдає ся, не доходять до путя. 

25. Всьо ті сї рве, (Наг.) 
Що н задумав, не виходить, моі плани псують ся. 

26. Всьо му в рот клади. (Код.) 
Се значить : на кгшдім кроці н жнтю давай йому пораду, бо він сам по вміє 
порадити собі. 

27. Бею му в руки дай! (Наг.) 
Неп о радний, незугарний до роботи, 

28. Всьому дай раду, (Наг.) 
Знач, про все дбай, усе доведи до ладу, 

29. Всьо му дай, тай ще мало, (Збар.) 
Характеризують ненаситного, загрібуїдого чоловіка. 

30. Всьо му я рук легат. (Наг.) 
Слабий або переляканий такий, іцо не може володіти собою. 

31. Всьому кікцьи де доїдеш. (Наг.) 
Знач, усіх труд мости їі у житю не перебореш, усіх непорозумінь не виясниш, 

32. Всьому лад дай, (Наг.) 
Зам. усе доведи до порядку. 

33. Всьо му де в лад, (Наг.) „.де так. (Голоб.) «..де да руку. (Колом,) 
Ніщо його не може задовольнити. 

34. Всьому спій стрій потрібдий. (Голоб) 

Знач, усяке діло треба доводити до ну ти в ласти вик йому і відповідний спо¬ 

собом, 

35. Всьо му сї адає, (Наг.) 
Говорять про підзорливого, гшохопдра, 

ЗО. Всьо му сї не веде. (Наг,) 
Не мав нї в чім успїха, Пор. внеше ч. 24, 25. 

37. Всьо да божу волю здай. (Наг.) 
Знач, не жури ся нічим. 

38. Всьо да добре кпііде. (Наг.) 

Запевнене оптіміста, який і в лихих випадках уміє знайти запоруку добра, 

39. Всьо да купу! (Наг,) 

Значить гурт па гурт, коли купують або продають гуртом, 

49, Всьо на моїй голові, (Наг) 

Знач, я за всьо дбаю, еро всьо думаю і за всьо відповідаю. 

41, Всьо да мою голову. (Наг.) 

Знач, про всьо я мушу турбувати он, зі всім маю клопіт, 

42, Всьо да себе горде, (Наг.) ...валит* (Голоб,) 
Бере на себе ВСЮ вину, всю одвічальність. 

43, Всьо не до божому йде. (Наг.) 
Пессімістичний погляд па сьнітові порядки. 

44, Всьо де так як треба. (Наг.) .„як повдндо бути, (Наг.) 
Кривду’в собі чоловік, що звичайно сам не вмів би зробити ліпше. 
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45. Всьо не тим Богом іде, як бп повинно. (Наг,) 
Знач, не по правді йде, без ладу. Пор виешс ч. 4*3, 

40. Всьо приймай, що Бог дав, (Наг.) 
Фаталістичний вислов, що дуже часто криз за собою матері їм ьп у й моральну 

апатію. 

47. Всьо пусте, дебо ґрунт. (Дрог.) 
Говорив шшицн, пропиваючи остатній гріш, Пор. IV а ті. І (АПев 9), 

48. Всьо пусто та дурно* (Наг.) 
Знач, усякі заходи, ауешш коло якоїсь річн потрачено даремно. 

49. Всьо сї в миї перевертає. (Наг.) ...б^рит. (Дрог.) 
Характеризують етап сильного подразненн або обуренн. 

50* Всьо то да мої плечі. (Наг.) 
Здач, я мушу се вробити або витерпіти. 

51. Всьо у нас не як у людив. (Наг.) ...не но людськії. (Яс. С.) 

В зпачіню: погано, безладно ведеть ся 

52. Годі єддолу всьо здати. (Дрог.) 
Ані анаїш, анї амілоста у всіх галузях один чоловік не може обняти. 

53. Добре всьо вміти, а ие всьо робити. (Наг.) 
Не здібність, не вмілість, а саме діло підпадає під кваліфікацію доброго або 

злого, Пор. А Па 15. Отіей 4. 

5 В До всього майстер. (Наг,) 
Дуже часто в докірливім зпачіню: здібний і до таких дїдт що ие приносять 
великої чести, злодійкуватий. Пор, російське: На всі; руки мастерь, 

55. До всього чоловік привикне, лиш до біди не може. (Наг) 

Де ипде кажуть навпаки, пор. внеше Ворожка, ч. 

56. Зі всім сї пильнуй, (Наг.) 
Говорять там. де злодійкувате село і нї з чнм чоловік не чув ся безпечним, 

57. Зі всього виростеш* (Наг.) 
Знач, уеьо — говорить єн спеціально про щодечші дрібні арикрости — а ча¬ 

сом мпнеть ся, 

58. Боби му всьо одихане! (Дрог.) ...готове. (Наг.) 
Говорять про лінивого та недбалого, що жде, аби хто робив за нього його 
роботу, „Опнжаов** — війшло в приказку з анекдоти. Обїцював пап бабі 
чвертку проса, а дочка питав: ^А чи опихане, павоньку? Пор, Вішок Руси¬ 

нам на обжинки 18473 т. П* етор. оУ2. 

59. Кому все, тому й ще, (Кол.) 
Знач, хто все мав, той іще дістав, тому щастить ся, 

60. Май всього по горло. (Наг*) ...от ноти. (Наг) 

■Живе в достатку. 

61. На всім готовім. (Код.) 
Зсії, живе; говорять про безтурботне, легке жита. 

62. На всьо мах дув руко в. (Наг) 
Стратив надію, зневірив ся, покинув діло. 

пЗ. На всьо меде муси? стати. (Маг.) 
Мушу всьо ви стирати, зробити, купити, 
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64. На всьо плюну! (Наг.) 
Окрик знеохоти, зам, усьо ПОкішу і піду геть, 

05, На всьо свій чьнс» (Наг.) 
Усяке дїло треба робити (або буде зроблене) в відповідну пору. ІІор. \Уаіиї. 
І (АІІее 4). 

60. На всьо еї не розірву. (Наг.) 

Бсеї роботи не зроблю відразу. 

67. На всьо стадо, на є дно не стало. (Наг.) 
Говорять, коли після довгих пригатовапь до якогось діла покаже сщ що за¬ 

буто або занедбано одну якусь важну рій, 

68. Най всьо страчу, а свого не дарую, (Наг.) Радше,,. (Наг.) 

Вислов завзятії і твердої по ста по ви — обстоювати за своє право 

69. Не всьо від разу! (Наг.) 
Всі], роби, починай, 

70. Про всьо бп стало, (Наг,) 
Знач, усьо би кожна нриняти, з усім би можна погодити ся, йсїі. як би щось 
одно не було на заваді, 

71. Тепер уже всьому амінь. (Наг,) 
Знач, усе пропало. 

72. Ще не всьо пропало. (Наг.) 

Знач, е іде надія. 

73. Ще про всьо етане. (Наг.) 

Знач, не вважаючи на всі хиби та недостатки діло буде зроблене. 

74. Ще еї ВСЬО ВИЯСНИТ. (Льв.) 

Говорить про темне, загадкове діло, якого причин і ходу ве можна зрозуміти. 

75. Ик усьо* то й тото. (Дрот,) 
Знач, коли приплто всі ишні упоїш, то треба прияити й отсю (якусь спе- 

ціяльну). 

Всякий. 1. Зо всякиаш всякий, (Гш'дк.) 

Говорять про практичного чоловіка, іцо вміє з добрими бути добрий, а су¬ 

проти злих злий. 

Всячина, 1* А пай тобі всячина! (Збар.) 

Чоловік розмахнув ся закласти тай зупинив ся і топать своє нсресердє в по 
яснім загальнику. 

2, Там тілько нсьичяни, що аж очи блудьит, (Наг.) 

Всячина тут у спеціальному еначіню: добро, достаток. 

Всюди. 1, Всюди бував* піде місцьи не загрів. (Дрог,) 
Про непостійного чоловіка* волоцюгу, Троха ипьше значиш має чеське У^шіу 
ЬуІ, пікапі пейозеї, ЙеІаЬ. 557; пор. Шансі, IV (ПеЬегаІІ'8), 

2. Всюди він рогові заченят, (Ден.) 
Знайде собі з кождйм зачіпку, 

З- Всюди добре, де їсти дают, (Цеп,) 
Жартують із глуповатого та нещ ситного чоловіка, Пор. латинське ІЬі раїгіа, 
иЬІ Ьепе. 

4, Всюди добре, де пас нема, (Наг.) 
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Декуди додають до сього; а де ми прийдемо, зараз напсуємо. 

5. Всюди добре, дома найліпше. (Наг.) 
бо дома чоловік чує себе найсвобідиїйшим, Пор. Шашї. IV (ОеЬегаИ 1т 4). 

6. Всюди дурних найбільше. (Наг.) 

Давнє песимістичне спостережене. 

7. Всюди дурного бют. (Код.) 
Бо не вміє обороняти себе. 

8. Всюди едиа біда, (Наг.) 

Знач, однакове лихо. 

8, Всюди його новію. (Наг.) 
Знач, він усюди бігає, вєштаєть ся, багато балакає; 

10. Всюди йоиу не реїт. (Кок.) 
Ніде не може всидіти, всюди Йому недогода. 

11* Всюди ним темлює. (Наг.) 
Знач, він усюди віткнеть ея, у всяке діло вмішаеть ся, 

12. Всюди піду* а в материну утробу назад не піду. (Жабе), 
Говорив Гудул оповідаючи, як його топили з місця па місце і він не мав де 

подіти ся, 

13. Всюди робити треба, (Иерег.) 
Говорив чоловік оповідаючи про американські заробітки. 

14. Всюди спини єднана честь. (Ден.) 
На поганім, самолюбнім чоловіцї всюди пізнають ся і наділить його однако¬ 

вою антіпатією. 

15. Всюди собі місце знайде. (Код,) 
Говорить про трудящого, дбайливого чоловіка. 

16. Всюди собі сьвіта зайде, (Наг.) 
Дасть собі раду, доробить ся добра, 

Втворнт 1. Втвордв ніш двері. (Наг.) 
Побічна форма вам, створив, відчинив. Знач, випхнув його з хати так нагло, 

що віп сам своїм тагаром відчинив двері і вилетів у сїіш, 

Втена. І. Ліпша втека, пїж видима смерті.. (Збар.) 
Говорить трусливий вояк, Пор. \У а н сі. І (Піеііеп 3). 

‘2. Пустив сї па втеки, (Наг.) 

Кинув ся втікати. 

Втекти. 1, А втекла бп з тебе пара! (Наг) 
Прокляте: щоб ти згинув, здох. 

2, А втік бп під тебе твій дурний розум! (Наг.) 
Зпачіие двояке: І) щоб ти вдурів зовсім, 2) щоб твоя дураота втекла і тн-б 

кабран ся ліпшого розуиу, 

3. А втік бпс від своєї сорочки! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти збожеволів і вкинув із себе сорочку та бігав голий, Ь ма¬ 

буть така форма божовіля, 

4. А втїк би ти язик у г цю! (Наг.) 
Жартливе прокляте елизьконзакону, обмїшшкови. 

5, Був би втїк* як бд го ие Змили. (Наг.) 



Втекти—Зтпринути Ч, 4384—4404. 

Кепкують із вловленого на горячім злодія. 

6. Був би втїк, як би йоги довші. (Наг*) 

Знач, утікав, а його таки зловили, 

7. Втік, аж сї на ним накурило. (Наг.) 

Бішучи збив за собою куряву. Пор, А її я І Ь. ІІсїека^ В. 

8. Втїес, і сліду ііеша. (Наг.) 

Здач, так легко, швидко втікав. Шиець каже: \7ег ПіеШ, ЬсгПІігІ <1еп Поііеп 
оїеііі, \У а п б. І (ЕІіеЬєп ЗО). 

9. ^тїк, лиш блиснув... дмухнув... мигнув. (Наг.) 
Так швидко, що годі було й добачити його виразно. 

10. Втік, лиш патами накивав. (Збар.) 
Гумористично малюють сам процес утїкагш. Пор. Котляр, Енсїда І. 

11. Втік пе втїк, а посічи можна. (Наг) 
Б загальнім вначіню; чи буде успіх чи аі, а попробувати не завадить. 

12. Втїк, уже й місце застило. (Наг.) 
Знач, давно втїк. 

13. Втїк як залць* (Наг.) 

Налякав ся. Пор. АбаІЬ, ІІеіекас 25, 

14* Кік, кік, вс-сї тай втїк. (Дрог.) 
Передр вашою ть звичайний жидівський окрив; кік-хік (диви, диви, в нїм. "не 
кеп, в швабськім діалекті кйсЬеа, у саксонськім кіексп), 

15. Не втечеш ти моїх рук. (Наг.) 
Погроза: ще я вловлю тебе. 

16. Не втїк, лише троха побіг. (Наг.) 

Та се на одно вийшло. Жартують із тру слив ого втікача. 

17. Хиба би втїк па тамтой сьвіт. (Наг.) 
Зсік щоб я його не зловив. 

18. Хто втече, тому сї впече. (Наг.) 

Звач. тог уйде без нари ва сповнений учинок, від якого доводило єн втікати. 

19. Хто втїк, того ие судьит, (Наг.) 

Очевидно тому, що його не мають у руках. 

20* Хто втїк, той мудрий, (Наг.) 
Знач, уникнув поганої справи. 

21, Ще пїхто пе втік від свої долі* (Код.) 

Вислов віри в невідхильність долі, тоб то того, що чолові коїш суджено. 

Втелити ся* 1. Отто сї втелпв 1 (Наг.) 

Іронічно про скупаря: показав ся щедрим, дав якусь дрібницю. 

Втепенити ся. 1* Втеценив-ем сї, ледво дихаю, (Наг,) 
Замочив ся, змучив ся страшенно, прим, дорогою або працею ва слоті. 

2. Втенеппа сї, що му й очий не видно. (Наг.) 
Заляпав сит забризькав ся, особливо лице 

3, Втепеннв еї, як хлющі, (Наг.) 
Замочив ся, вабризькав си болотом, 

Втиринути, 1, Мусів ти її там свого носа втярквути* (Дрог.) 
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Втїк—Втїкати Ч. 4405-4421* 

Знач, замішав ся в те діло, ь яке пе слід було. 

2. Не втнркай сї до того, що до тебе пе палежит, (Воробл.) 
Осторога занадто цікавому. 

3. Втпркпи непе Боже, де мене не треба, (Бібр.) 
Сьиіють ся з чоловіка, що любить устрявати там, де його не треба. Пор. вис¬ 

іле Бог 149. 

4. Но втпркай си в тою, ш,о пе твоє. (Бібр.) 
Осторога влазливому чоловікова. 

Втїк. 1. Сьвіптпй Втїк пе славний, але пожиточний. (Наг.) 

Жартлива персоніфікація втекщ що пе приносить слави, але нераз ратуг жити, 
У Дрогобичі сього оригінального сьвятого навивають но жидівськії сьв. Аит- 

лоіїф (від нїм. ЕпІЬшІ). Пор. АбаїЬ. ІІсіекас 9, 

2* Сьеітпм Віком пе гордїте. (Яиор.1 

Моралізація немов витягнена а попереднього. 

Втїкати. 1. Буду втїкати і свої слїди забирати. (Наг.) 
Говорить чоловік, якому надокучило шити в однім місці, 

2. Втікав і капці погубив. (Наг.) 
Сьміють ся з Жида? що чого будь лякаеть ся і втікає, 

З* Втікає, аж сї пантами в с—у ба. (Наг*) 

Так сильно вам ах у а ногами, 

4. Втікає від мене, як чорт від сьв]ЯЧеиої води. (Наг.) 
Загальне віруванє, що чорта можна прогпати сьвачепою водою, пор, АгІаІЬ. 

ІІсіекас 12; у Німців від хреста, ШаіНЇ. 1 (Піеііеп 41), 

5. Вткає як від лихого папа, (Код.) 
З докором говорить приятель про приятеля, зсік нтк йому не зробив НІЧОГО 

злого. Ремінісценція ііанщязшгшх часів та їх загально розповсюдженого втї- 

кацтва. 

6* Втікає як від огпю. (Нпг.) 
Боїть ся, пор. висіле Бояти св 3; АгіаІЬ. ІІеіекаб 15. 

7. Втїкай, голий, обідру тї! (Наг,) 
Іронізує бідний над небезпекою драч та втрат, мовляв; що з мене аідрешУ 
Пор, польське: ПеІека, ьіак доіу рггеб гЬгоіпуші, АйаІЬ, ІІсіекас 21. 

8. Втікай і пе обзирай сї! (Наг.) 
Звичайний наказ, який дають чародії тому, хто має робити чари в явімось 
відлюднім місці. Німець каже; хто втікає, той пе оглядав ся, Шаги!, І (ЕІіе- 

Ьеп 36). 

9. Втїкаії, куди нидиш, (Наг*) 
Знач* де бачиш вільне місце, догідне для втеки. 

10* Втікай куди гладко* (Дрог.) 

Знач* де рівне поле або добра дорога, 

11. Втікай, куди тї ноги несутї 
Знач, куди будь, аби тілько не лишав ся на місці. 

12, Втікай па Поділе! (Наг.) 
Знач, шукай собі догідного місця, дар мого хліба. Натяк на тзв. „тісні роки", 

коли в гір та в Підгіря богато люднЙ панд ру вило па Поділ є, відки більшість 
їх уже зо всі н не вертала. 
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Втікати—Втїха Ч. 442Й-4439. 

ІЗ* Втікай що духу ! (Кол.) 
Що сили, скілько стане віддиху я грудях* 

14* Вткали би від тебе люде, як від ваповітреяого! (Яс, 0.) 
Прокляте з ремінісценцією про чуму : зачумденкх держали окремо ї втікали 
від них* аби не стрічати ся з ними* Пор. А4а1Ь* ІІсіекас І4, 20. 

15* Вткати де ладно, але пожиточно, (Цей,) 
Краще було-б вистояти на місці, змірити ся з противником* ня би малась 

відвага* Пор. висше Втік 1. 

10, Куди втікай, то втікай, (Иаг,) 
Знач, не питай дороги, а втікай куди будь* 

17, Не втікає чоловік від колачьи, лише від иечьи* (Наг.) 
Знач, не від роскоші, а від біди, 

18* Не втікаю, але йду, не роскІш лишаю, але біду* (Дрог.) 
Такий напис лишив був якийсь челядник на свойому варетатї втікши від 
майстра. 

19. Сам втікає і сам кри'іит: Лапай! (Дрог.) 
Про резоліотдого алодїщ що таким способом у йшов погоні* 

20. Хто втікає, ліпшого шукає. (Кол.) 
Також мабуть натяк па пашцианяних утікачів, що втікши від злого пана шу¬ 

кали ліпшого. 

21. Хто втікає, той дає ся впиниш* (Кол*) *,.шшен* (Наг.) 
Невинний чоловік не втікає і від пайстрашиійшого видовища. Пор* А (1а І б* 

Псіекас 2: XV а псі. І (РІІеЬеп 4). 

22. Хто вткне, тон не питає* (Наг,) 
Знач, ис дбає на перешкоди, а готов усяку перемогти, 

23* Хто втікає, тому веьо на заваді. (Наг,) 
В страху бачить заваду та ворогів навіть там, де їх нема, Пор. №апй* Т 
{ШсЬЩпя 1). 

24* Хто втікає, тону всюди дорога, (Цей*) 
Знач, утікає й такими місцями, куди звичайно піхто не ходить. 

Втіха. 1* Без утіхи й жптє не миле, (Наг,) *,*жйтьп ші-пїц* (Голоб.) 
Радощі, хоч і короткі, красять житє, додають йому припади. 

2, Було втіхи інтири міхи* (Бібр.) 
Кепкують і® таких, що гуляли, пили і зійшли через те на біду* Пор* Вггог. 

ІІсіесйа і. 

З* Втіха, як з подертого міха. (Наг*) ..дірявого*,, (Збар.) 
Знач, мала втіха,, нема чим тішити еа. Пор. АйаІЬ* Псіееііа І. 

4* Втіхи годину, а біди до смертн* (Наг*) 
Говорять про недібрапе иодружє. Пор. Вія о я* ПсїесЬа і. 

5. Гірка то втіха, що по нїй плач наступає, (Ком*) 
А про те се звичайний жнтевий пори док* Пор* IV а псі. І (Ргеисіе 45, 40), 

6. Єдноду втіха, другому смуток* (Наг*) 
Та сама ппдін вераз одного тішить, другого смутить, [Тор* \У ап4. і (Ргешіе 
41, 42), 
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Втіха—Вткнути ч, 4440—4458, 

7, Зі втіхи аж н долоні плеіце. (Наг.) .„підскакує* (Наг*) ,*.аж си мі- 
сцьи не може найти, (Наг*) 
Характеризують ся звісні оживлені рухи при радіснім почутю* Пор. 24/іиг* 

IV, 302, 

8, Зо втіхи аж не знає, що з собов робити, (Наг.) 
Здач, затуманів, сам себе не тямить, Пор. 2&1иг« IV, 304. 

9, Кому втіха, а міні плач* (Наг.) 
Говорила стара баба на вееїлю, підпивши собі та жалуючи, що не може 
танцювати* 

10* Коротка втіха, довгий жаль, (Кол.) 
Прикрі вражіпя та почутя звичайно трівають довше від приємних. Пор. 

\УапсІ* 1 (Ггеїнїе 92); АчІаІЬ* ІТсіесНа 2; 2£1иг* ХП, 20І. 

11, Мала втіха, малий жьнль* (Наг.) 
Говорять по страті чогось маловартого або немилого* 

12. Нам ла втіху, а нашим ворогам на смуток. (Иаг.) 
Приговорюють випиваючи чарку. 

ІЗ* Нема втіхи бея смутку, (Збар.) 

Людське житє складає ся з нерозривного лаяцюха радощів і гризот* Пор. 

IV а п сі, 1 (ГгешЗе 86, 88* 89 ). 

14* Но втісі смуток наступає* (Кол.) 
Звичайна колін людського жита* Пор, XV а п сЬ І (Ггеибе 5, 6, 96); А баї Ь. 

НасІОйС 2.; Е&іиг, XII, 205* 

15, То така втіха, що сльози иа верха. (Кол.) 
Позірна втіха, еьміх крізь сльози. 

16, Що втіха, то ие плач, (Наг,) 
Втіха види ваб корисно на здоров л є. на красоту чоловіка, а плач утомляє, 

17, Яка втіха кою повного міха! (Бібр,) 
Повний міх, зсії. збіжа або муки для бідних люд вії значить забезпека від 
голоду. 

Втішити ся. 1. А втішив би сї тобов дідько! (Наг.) 
Прокляте, коли хтось тішить ся з лихої пригоди ішьшого* 

2* Втїшьнє сї, місцьи си не знайде* (Яс* С*) 
Втіха робить чоловіка рухливим, оживленим, пор. Втіха 7* 

З, Втішив сї ним, як ие знати чим, (Наг.) 
Знач* дуже втішив ся. 

Втішний. 1. Втїшиии, аж підскакує* (Наг*) 
Підскакувапе з утїхи властиве малим дітям, у яких чуте проявляєгь ся жишііше, 

ніж у дорослих, пор. Втіха 7; %&.(иг. IV, 305* 

2. Втішний, мало в долопї ие плеще* (Наг*) 
Плеснаяе в долопї валежить також до дитячих ознак радости, ІІор* Втіха 7* 

3. Втішив сї як рід цим братом, (Наг*) 
8сії. якого давно не бачив. 

Вткнути* 1. А вткнуло би ті може штирн дошки І (Кол* ) 
Кдкла баба возного, що домагав ся, аби Й йому дещо „вткнула в руку*. 

2. Вткни му в руку, то скаже куку, [Ден.) 
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Втолочити—Втоаути Ч. 4459 -4475. 

Дай хабара, то промовить ласкаво, — річ іде про возного або илшу урядову 
посіпаку. 

34 Вткнув ніс у напери тай сьвіта не видит. (Наг,) 
Нарікають па книжного чоловіка, урядовця, що з поза книжок та паперів не 
бачить живих людай. 

Втолочити. 1, Не втолочиш віу того в голову, (Наг.) 
Знач, не витохкушії, не навчиш його. 

Втонути. 1. Він апї в водї не втоне, анї в огнн не згорит. (Наг.) 
Про хитрого, оборотного чоловіка, який уиіе ьилабудати ся 8 усякої «лої 
пригоди. 

2. Вій би вже втолув у тій горів цї, що ї випив. (Наг.) 
Говорять про безпросипного паницго* 

3. Волю втонути, як за нелюбов бути, (Регат*) 
Категорична заява дівчини, що не хотіла йти за немилого їй чоловіка. 

4. Втоиув и ебїицік, пай би го був дідько пе вїс на глїбоке. (Кол,) 
Током виявляють аііпіаие чуте: жаль, жаль небіщика, але все таки він сан 
винен своїй емерти, 

5. Втонув, ще іі захлиснув сї. (Наг.) 
Жартують іа такого, що оповідаючи яро ваво у річ ще доповняв її малопаж- 
ішни дрібницяпи, 

6. Втонув як камінь* (Наг.) ...як сокира. (Наг.) 
Про такого, що пішов до води не вміючи плавати і втопив ся. 

7. Втонула, лиш раз руков махнула. (Наг.) 
Оповідали про дівчину, що втопила сн підчас поненї ловлячи рибу, а потім 
уживано тої фрази загально, коли говорено про якесь нагле лихо. 

В. Втону тя, то дуже тьнжка смерть. (Наг.) 
Селяни вірять, що втоплене один із найтяжших родів сперти, 

9. Кому втонути, тому води ие минути. (Збар.) 
Всїі. кому судило ся втонути. Фаталістична віра в призначене. 

10. Не страшно втонути, страшно в воду штрикати. (Кривор,) 
Жартували з такого, що хотів топити ся та не зважив ся скакати в воду. 

11. О, тота би певно в водї не втонула! (Наг.) 
Говорять про чарівницю, про яку загально вірять, що не тоне в водї (пор. 

Квітчана Конотопська відьма), тай загадом про влу, сварливу жінку. 

12. Тото вже втонуло в иеламятп, (Лім*) 
Знач, забуло ся. 

13. Хто втонув, той уже не буде впоїти. (Код.) 
І ояорнть яро злого чоловіка, що знайшов собі явивсь явно чесний копець (не 
конче втоалеле), значить, тям свиня уник шибеїшцї, яка йому буцїнто на- 
лежала сн. 

14. Що втонуло, то вже пе ви плане, (Код.) 
Обравово: що забуло ся, покрите прощене», те шке не буде предметом сварки 
та незгода. Іоворшш при перепросинах Господарі, що досн ворогували між 
собою, 

15* Що втонуло, то сї минуло* (Наг,) 
Втонуло у звачішо; заіїуло ся, покрите пепамйТЮ, 
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Ито ШЇТІї— Втяти Ч, 4476—4492. 

16* Як втопув, тогдц прибігли рятувати, (Город.) 
Добрі пориви по пекчасі пе мають ніякої вартости. 

Втопити. 1, А втопив бис сї б першій калабаїш! (Наг.) ***з першої 
лавки! 
Прокляте. В гірських та підгірських селах кладок через ріки дуже богато 
І нераз перехід з одної хати до другої, особливо в ночи, грозить смертю. 

2. А втопили би тї мої сльози 1 (Наг.) 
Говорила жінка до війта, що зробив їй якусь кринду. 

3. Вже н втоплена на віки! (Наг.) 
Нарікала жінка, що мала мужа палицю. 

4. Волїв сї втопити, як иав мене сватати. (Наг.) 
Говорила жінка про нелюбого чоловіка* 

5* Втопив би мі в лижцї води, (Наг.) 
Ворогує на мене, рад би мене зн івечити. Пор. виспіє Вода 26; А (і аЧ Ь. ЇДоріб 
1; \У а п4, Т (Егігапкеп 2); Н ос. 450 ; Кгиш Ь. 56, 

6. Втопав мі без вода, (Карл.) 
Знач, оклевет&в, довів до нещастя. 

7. Втопив розум у горів ні* (Наг.) 
Дошіішчив ся до, одуру, по пяному зробив якусь дурницю, 

8. Лїшпв сї втопити, як з нелюбом жити. (Наг.) 
Говорила жінка, яку віддали вамуж за нелюбого чоловіка, Пор* Втонути 3. 

9. Не втопила вода, втопила людська обмова, (Наг.) 
Говорили про жінку, що втопила ся доведена до розпуки рїжниш ендїтн&ш* 

які затроїди її житє з мужем, 

10. Хто сам сї втоиит, того дїдько взшшіт, (Наг.) 
Самовбійство вважає наш нарід тяжким гріхом, безпосереднім наслідком під* 

шептів злого духа. Спеціально той еамовбіііця, що втопив ся, робить ся на 
днї води й сам лихим демоном, утоплеником або потопельником, який хапав 

живих людей у купелі за ноги і тягне на дно вира. 

Втопленик. 1* Втопленик у водї за ногу хапає. (Дорож.) 
Віруване* що корч, який часто корчить ногу тому, що купав ся в глубокІЙ 
воді* се дотик утопленика* який сил кує сн живого чоловіка затягти на дно, 

пор. виеше Втопити ч. 10, 

2* Не дай Боже втопленика горілиць па земли положити! (Дорож,) 
Вірувавє, що коли тіло втопленика витягнене з води покласти горілиць на 
землі, то воно накличе велику повінь. Тому таке тіло І на березі і в гробі 
кладуть лицем до землі* 

3. Так як би мі втопленик ва ногу хапав. (Наг.) 
Кричав переляканий чоловік, якого в воді підчас купелі хонив корч у нов'ї. 

Втяти* 1. Ану втни такої, аби ноги самі підскакували* (Кол*) 
Говорять музиці, що грає до танцю* 

2. А то втяв* як ножем ! (Сор,) 
Знач, відповів остро, дотепно. 

З* Втяла би тя смага ! (Жабє). 
Прокляте, Смага — горянка запалене. 
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Втяти — Вуголь Ч. 4493—4510. 

4. Отто втяв гонка І (Дрог.) 
Кой кують з бойківського танцю. 

5. Отто втяв штуку не аби яку! (Отак.) 
Зробив якесь мудре, дотепне дїдо* або іронічно: зробив велику дурницю. 

6. Не втне Нанько тіста, бо ячмінне! (Цеп,) 
Жартують, коли хтось береть ся до надто тяжкої або нелюбої роботи, 

7. Не втне ІТаиько шилом борщу. (Ільк.) 
Не зробить сього діла, не осьмілить ся. 

8. Не втнеш сего* (Гпїдк,) 
Не здушені, пе зумієш. 

9. Ой не втнеш 1 (Лев.) 
Те саме знач і не, що я попереднім. 

10* От такої втяв! (Сморже). 
Викрикнув Бойко, кола йому давали за воти зовсім невідповідну ціну, 

11, Як втяв по ипропії (Наг*) 
Жартують, коли гість не хоче більше їсти, хоч його просять. Приказка оперта 
на анекдоті про Цигана, який бажав погостити ся в господаря, та ееЙ удавав, 

що вони вже по обіді Але Циган бачив, що господиня на кінці лави поста¬ 

вила миску з пирогами. От він буцімто квапить ся тай каже: А тій, Господарю, 

ба чи така у вас лава довга, як у пана війта? І зяявши ремінь давай міряти 
лаву, а дійшовши до миски крикнув: Як втав по пироги. 

Вуголь. 1, Без вугльи коваль пе майштер* (Ваг.) 
Бо не може розігріти зеліза. 

2* В ванне вугля дармо дутд. (Кол.) 
Старій бабі даремно говорити про любощі. Иор. \Уапб. 11 (КоЬІе 26)* 

3, Від вугльи почорниш сї. (Наг,) 
Образово: від нечистої справи набереш ся нечести та сорому, 

4. В старе вугля чорт дує. (Гпїдк.) 
В старім тїлї ворушать сн инодї грішні (полові) забаганки, Иор, Шапб. 11 

(КоЬІе 10). 

5* Вугльок у комині записати, (Наг.) 
Говорять жартуючи про якусь маловажну річ, ніби про щось дуже важного, 
що вартоб записати для паняти, але вугльом у комині. Пор. АїїаІЬ, 1У§£ЄІ 1. 

6, На вуголь вгорів* (Наг,) 
Говорить і про такі річіц що зовсім не подібні до вугля, прим, трава від 
посухи, уста від горячки вгоріли на вуголь і т. и. 

7, Вуголь і в попелі тліє, (Наг*) 
І в старім віці пе один заховує ще молодечий запал. Пор. ап сЬ її (КоЬІе ЇЙ), 

8, Звержу я ти вугльи! (Наг.) 
Дословно: виконаю над тобою звісний знахарсько-лікарський обряд; перено¬ 

сно: вилїчу тебе від у роєної слабости нагани або нншим подібним драстичніш 
способом. Пор, ОТ а псі. II (КоЬІе 62). 

9, Кождий горне вугльи до свого горшка. (Наг.) 
Знач, дбає при свою користь та вигоду, Пор, беїак. 57; \Уап<1 II (КоЬІе 25). 

10, Підсипав му вугльп. (Наг.) 
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Дудвуд—Вурда Ч* 4511—4525. 

Знач, додав духа, запалу, відваги. Порівняне взяте з ковальського ремесла, 

де підсипане еьшжото вугля до огнища збільшує огонь. 

11- Притих, як би му вугльп вгасили, (Дрог) 
Так як би йому поворожили, як би прогнали від нього якусь хоробу. 

Вудвуд, і. Вудуд — бздюх меже птахами. (Наг.) 
Говорять так задля Його вепривмпого запаху. 

2. Вудуд — жидівська вавулї. (Наг.) 
Основано на звісній анекдоті про те, як Жидп ходили в ліс бачити зазулю. 

Вертають вони, а селяни шітають їх : „А що, бачили зазулю2“ — „Ох, чому 
иИ Iа — кажуть Жиди, — „То дуже гарне птах, таке чубате та сорокате. 

А яке мудре! їїк тілько нас побачило, тай зараз нас пізнало тай каже: Юд, 

ЮдІа А то вони бачили вудуда. Тай від тоді вудуд став жидівською аазу- 

лею. (Наг.) 

3. Вудуд лндне п]ирьа нає, коли бо смердит. (Наг.) 
На поверховий вигляд не покладай ся. 

4. Буду дон і каиї бркдиг сї. (Ннг.) 
Каня такий хижак, що не дуже перебирає, а Й вона, кажуть, пе їсть вудуда. 

Будка* 1* Вудка то така річ. що до неї причеплений єлей дурень у во¬ 

ді, а другий па березі. (Код.) 
Жартували з такого, що довго стояв з вудкою і не міг нічого уловити. Ду¬ 

рень у водї — червяк на гачку, що не може привабити риби. 

2. На вудку прошена риба йде. (Наг,) 
Знач, ловить ся тільки та, що сама захоче. Говорять рибаки, що водять ло¬ 

вити сітями. Нїмець навпаки каже, що вудка витягав й таку рибу а води, що 
не хоче йти, пор. \¥ап<2. І (Ап^еІ 4), 

3. На голу вудку риба пе йде. (Кол.) 
Чоловіка не з'єднаєш голими обіцянками, Пор. А<ЗаіЬ. 1; \\гап<1, І 
(Ап£е1 6, 17). 

Вуж* 1. Звиває сї як вуж. (Цеп*) 
Про прудкі, верткі рухи, та також про хиткого, облесного чоловіка, що за¬ 

попадає чийоїсь ласки. 

2. Нассав сї як вуж. (Наг*) 
Про захланного, ситого чоловіка* Основано па віру ваше, що вуж ссе молоко 
в норов, 

Вушщв. 1. Тьигне сї як вужище. (Наг*) 
Вужище — довга, груба линва. Говорять про чиїсь повільні, отяжілі рухи, 

нро лінивого, незграбного чоловіка. 

Вузний. 1. Пай буде й вузка! (Гпїдк.) 

Здачі не неясне. 

Вуйко* 1. Лізе му вуйко з носа* (Наг.) 
Говорять про ваг марка них дїтий. 

Вуй чи на. 1. Вуй чина па біду іш вивчила: веліла ми красти і в тор¬ 
бину класти; веліла ми їсти і по друге лізти, (Мшаи*) 
Вуйчина — еуЙкова жінка. 

Вурда. 1, Фурда курда* кобп бриндзя була. (Цеп.) 
Вурда — сир а перевареної шентицц отже менше варт нїд брнндвІ 

— 293 — 



Вус—Вухо Ч. 4520—4545. 

Вус. 1* Вара вус, коли бороду годят. (Гнїдк.) 

Вусів звичайно не голять Припонідвоне значінь непсне. Пор. А її а 1 в. \Уір= 7. 

2. Вже має пляц иа вуса, (Дрог.) 
Сь віють СЯ з головусотт що охав сн між дорослих, 

3. Вже яу на вусах сметана налипла. (Наг.) 
Постарів ся, вуси посиніли. 

4* Він собі то всьо на вус мотає. (Наг.) 
Знач, слухає і бере в тямку, 

5. В кого чорний вусок, тому рийки кусок. (Кольб.) 
Властиво перша половина пісеньки, а друга: В кого сива борода, тому б жаб 
ки шкода. Жінка все волить молодого, шж старого 

6* Вуса йому обсмалили. (Наг.) 
Наробили сорому, публіки. 

7. Вуса як мітли. (Наг.) 
Про довгі, васташрчеці вуси Пор. 241 цг. VI, 139. 

8. Вуса як у кота. (Наг.) 
Наїжені, щетинясті, 

9. Вуса як у сома. (Льв.) 
Великі, замашні, що звисають у низ. Пор, АгіаІЬ. Ша^ 11. 

Ю. Вус му ся засіяв. (Гнїдк,) 
Характеризують нідпарубоцький вік. 

11. На вус мотати. (Гпїдк,) 
Знач, тямити собі, нотувати в думках, йор, ввеше, ч. 4. 

12. Нипає кусали як кіт. (Наг.) 
Говорять про такого, що сердить ся мовчки, тільки вусами рушає. 

13. Обстригли му вуса. (Наг.) 

Наробили сорому, вкоротили його амбіцію* збили з нього пиху, 

14. Підкрутив вуса на гельбе-цвельбе. (Наг.) 
Гельбе-двельбе очевидно перероблене з німецького ЬаІЬе г^біґ, але що зна¬ 

чить сама поговірка, докладно не знаю. Говорить про такого, що підкручує 
вуса в гору, у дав хвата. 

15. По вусах текло, в роті сухо було, (Кол.) 
І оворнть про якесь сподіване добро, що одначе шшуло чоловіка. Пор, А СІ а І її. 
Щ$ 4; ТОашЗ. 1 (ВаН 85), Вандер подав приказку нк литовську. 

10. Старша її вус під бороди. (Гол об.) 
Може тому, що нисше росте, а може тому, що його не голить. Пор, А б аі Ь. Шаз 5, 

17. Ще лиш місце на вуса має. (Цей.) 
Кплять із головусого, що мішає сн між старших. Пор, висше ч. 2, 

18, Ще му сї вус не засіяв. (Наг.) 

Ще молодий, дурний, иедосьвІдпиЙ, Пор, висше ч. 10, 

Вухатий. 1, Вухатий як заяць, (Наг.) ...як снюх. (Наг.) 
Про клаповухого. Спюхои називають також вашій току, що звичайно спить 
У донь. 

Вухо. і. Аж вуха больит. (Наг.) 
ВеіК так кричить або грає погано. Пор, А Я а ІЬ. Осію І. 
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Вухо Ч. 4546 —4563* 

2. Аж мп сї вухами црохапує. (Наг.) 
Говорять про голосний крик, ВИСК або верескливий спів, 

3. Аиї вухом не веде, (Гпїдк.) ,.*в той бік, (Уриче). 
Знач, не слухає* ве уважає, що йому говорять, 

4. Ааї му сї тото вух ле бере. (Наг*) 
Не слухав! не дає переконати себе. 

5. Без вух підеш, (Наг,) 
Погроза; обірвуть вуха. Пор. АбаІЬ. ШЬо 6; 24іпг. XVI, 423. 

6, В вухах мп дзвонпт. (Наг.) 
Знач, заглушило непе (прим, трім, виетріл). не чую добре. Порг Шаші. Ш 
(ОЬг 116), 

7, Вже ми її вух не видна в того болота. (Наг.) 
Говорив чоловік про своє нестерпне жито серед домашніх сварок та клевет. 

8, Вже ми ся вухами яле. (Лучак.) 
Маю того досить. Образ узятий із потапанн: кому вухами ллє ся вода, той 
близький утонути. Пор. 241иг. VI, 208, 

9, Взьнв го аа вуха, (Наг.) 
Запанував вад шш* здобув перевагу, Иор. \Уаші. 111 {ОЬг 158); 2 Аіаг. ХП, 196. 

10, Від вуха ріже. (Наг.) 
8сіІ. музика* спеціяльцо скрипач, грав притуливши скрипку горішнім кінцем 
до вуха. 

11. Він то все ломимо вуха пускає, (Наг.) 
Знач, не вважав на се, легковажить учім пеня. 

12. В котрім міні вусї дзвонит? (Наг,) 
Запитують, коли кому в вусї дзвонить. Коли запитаний угадає, то се зіщк> 

що він правду говорив* або що любить того, хто його спитав. У Німців дзво- 

непе в правім вусї значить, що про дотичного чоловіка хтось ноаа-очи го¬ 

ворить, пор. ІУапсІ. 111 (ОЬг 97). 

13, Вухами стриже як кіиь. (Наг.) 
Про такого* що вміє рушати вухами. 

14* Вуха му пампу. (Кол.) „.яаторгаю* (Дрог.) 
Звичайний рід доравпої кари* особливо у ренесникік ва неслухняного у чо¬ 

пика, Пор, А <1 а І їх ІІоЬо 8, 

15. Вуха нащурити. (Гнїдк.) 
Прислужувати ся уважно і мовчки. Пор IVа об. Ш (ОЬг 86;; 2Аііі г. V*, 383, 

16. Вуха як у старого віслюка, (Цей,) 
Сьміють ся 8 вухатого чоловіка. Пор. А<іаІЬ. ПсЬо 15. 

17. Вухо мі свербит, (Наг.) 
Знач, ночую якусь лиху вість, хтось поза очи обмовляє мене, У Шмцїв се 
віщує добру вовинуз пор, IV а п сі. Ш (ОЬг 115, 217), 

18. Вхопив го аа вуха, (Наг,) 
Здобув над ним перевагу в бійці або й так у житю Пор, висше ч. 9- IV а її З, 
III (ОЬг 158). 

19. Дав му по аа вуха. (Наг.) 
Вдарив у лице, в потилицю. Пер. Ш аги! Ш (ОЬг 148); А її а ІЬ. ІІсЬо 4. 
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20. Далеко тобі до моїх вух. (Цей.) 
Знач, не здужаєш у в ятя мене за вуха, здобути ваді мною перевагу, 

21. Дійшло до моїх пух* (Наг*) 
Знач* до мойого слуху, до моєї відомості*, Пор. 1Уап<1 Ш (ОЬг 216). 

22. Дістав по-аа-вуха, (Иаг,) 
Одержав удар у лице або в потилицю, Пор. висше ч, 19. 

23. Добре чуже вухо гризти. (Гнїдк.) 
Бо свойого ле вгризеш. Обрайово: добре уділю вати комусь иншоиу прикру 
новину. Пор, Се 1 ак. Ш; \Уаін1. Ш (ОЬг 26, 33). 

24. До вуха не понесе. (Наг.) 

ЬеІІ. ложки ари іджєеію* знач, на те, що для нього корисне, мав досить розуму, 

25. бдннм вух Ой слухає, другим випускає, (Дучак.) 

Знач, слухав иеуважио, без тями. Пор. МГаші III (ОЬг 82, 83. 215, 291); 
АсіаІЬ, ІГсЬо 5; Гильфт 1062. 

26. За вуха го відтам витьїїгиу. Шаг.) 
Виведу 8 соромом, силою. Пор. ТСаінЗ, III (ОЬг 197); 2аЬиг, ХУГ, 196. 

27. Заїхав «у поза вуха, (Наг.) 
Вдарив у кари, пор, висше ч. 19, 22; Шаги]. III (ОЬг 160). 

28. Затулив вуха тая з хати! (Наг.) 
Всі], утїк, не хотячи слухати крику, сварні, ІІор. ТСавО. Ш (Оіп 122). 

29* Звісив вуха. (Наг.) 
Стратив відвагу, охлнв, Пор. \Уаші Ш (ОЬг ІЬО), 

30. Коби-сь пустив свої вуха на торг, учув бдеь богато о собі. (Ільк.) 
Пустити вуха — апач. піти підслухати, що люди говорять. Пор, Нгагні Ш 
(ОЬг 128); Бггог. Осію 8. 

31. Кодо вуха заверуха. (Наг.) 
Гарні дер довкола, бійка, 

32. Кому в вухах дввонпт. тон новину вчує. (Код.) 

Вірять, що давопене а правім вусі значить добру, а в лівім лиху новину, 
декуди навпаки, пор. висше ч, 12, 

33. Ліпше чуже ухо гризти, як своє. (Лучан.) 
Ліпше передавати нашому якусь прикру для нього відомість, ніж як би нам 
передавали щось прикре для нас. Пор, висше ч. 23. 

34. Маю того по самі вуха. (Наг.) 
Знач, досить мені того, надоїло, Пор. Вггог, Осію 1- ШапЗ. Щ (ОЬг №> 
Е. Воі. 214. 

35. Може тут стіни вуха мают? (Код,) 

Говорять яапонин&ючи до обереишости* аби хто не підслухав. 

36. На єдпо вухо оглух, а на друге й тілько не чув, (Ценїв). 
Жартують із глухого або иеавашного чоловіка, Пор. АдаІЬ. Осію 7. 

37. На свої вуха тото чув. (Наг.) 
Не черев посередники, значить, се пеша правда, Пор, \Уаіиі, Ш (ОЬг 236), 

38. На то чоловік вуха має, аби чув. (Наг.) 

Коли хтось дивує сн. відки нгігинй звав про якусь річ, Поп а п 6 Ш 
(ОЬг 74), Н 
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39, Натуркав ми повні вуха. (Наг,) 
Набалакав до неохочу. Пор, XV а ШІ, Ш (ОЬг 142). 

40. Нащурив вуха, (Наг.) 
Настобурчив, слухав уважно. Пор. \Уап<3. ПІ (ОЬг 169); Еяіиг. 111, 172. 

41- Не вздриш, як свого вуха. (Дучак.) 
Не побачиш в і коли, 

42, Оближеш тут поза вуха. (Ком.) 
Погроза: набють, нароблять бешкету, коли будеш тут виробляти збитки. 

43, Опустив вуха, як евнпя в дощ. (Льв.) 
Стратив охоту, відвагу. Пор. висше ч, 29; А 4 а 1Ь. ІІсЬо 10, 

44, По вухах віслюка півнают* (Код.) 
Насьиїх над довговухим чоловіком. ІІор. лат. Ех аиге Іепепшв азвіїйш; Н ап 8. 

НІ (ОЬг 1). 

45- По вуха в довгах* (Наг.) 
Дуже аадовжений, так що не може виплатити ея, Пор, Шаги!, 111 (ОЬг 211); 

Даль. II, 7; А сі а 1Ь. Ши£ 16. 

46. По сані вуха в болоті. (Наг.) .„захляпапай. (Наг.) 
Знач, від ніг до голови. Пор. висше ч. 7; IV а п її. III (ОЬг 94), 

47. Провертіти вуха. (Гнїдк.) 
Знач, наговорити богато* напракритп ся. 

48. Пусти вуха меже люде, то цииало учуєш. (Ільк.) 
Слухай уважно, що люди говорять. Пор. внсше ч, ЗО. 

4У. Розвісь вуха тай слухай! (Дрог.) 
Жартують, у кого великі вуха, Пор. иїм. 8регг сііе ОЬгеп аиі'т IV а псі. 111 

(ОЬт 281), 

50- Слухай обома вухами 1 (Наг.) 
Знач, пильно, уважно. Пор, Шансі. III (ОЬг 260). 

51. Стулив вуха, як ваяць слухи, тай утік. (Дрог.) 
Злякав ся, засоромив ся. Пор, №ап6. III (ОЬг 165). 

52. То му ся вухами ллє. (Гнїдк.) 
Мав того досить, чував се вже нераа. Пор. висше. ч. 8. 

53. То му сї вух ие бере, (Наг.) 
Він собі яро те байдуже. 

54. У вухах ми гршит. (Наг.) 
Говорить той, хто чогось перелякав єн або почув якусь прикру відомість. 

ІІор. Шайб. НІ (ОЬг 116). 

55. Ци вже ти вуха заступило? (Наг.) 
Чп тп оглух, чи не чуєш, що я говорю? 251иг, 111, 217, 

56. Шепнув му до вуха, (Наг.) 
Сказав потаємно, Пор. Шаги! Ш (ОЬг 150), 

57. Як ми дав по за вуха, аж ми еьвІчкп в очох стали* (Наг.) ...аж єм 
ие зиав де стою. (Наг*) 
Знач, ударив сильно, Пор. ШаіиІ. Ш (ОЬгГеще 19), 

58. Як ти дам ио за вуха, то свого тата імз пізнаєш, (Наг,) ...то ти ся 
небіжка привиди*, (Урпче). 
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Погроза; вдарю сильно в потилицю. Тїор, ап<5. Ш (ОЬг 163). 

59, Я иа сесе вухо глухий. (Колом,) 
Знач, не чую, не хочу сього чути Гїор. Мансі. Ш (ОІіг 90). 

00* Я ти вуха обірву тоги клапчаеті. (Маг.) 
Погроза, Обірвати вуха — соромна кара. Клинчасті вуха — признак глу- 

ноти. Пор, Мансі, III (ОЬг 241). 

Вхопмти, 1, А вхопив бн-е сї за зуб! (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе нагло заболів зуб. 

2, Вхопив єо мі за руку? 
8сі1. кола мене називаєш злодіам, Иор, Н о с, 362. 

З* Вхопив як лихі грішну душу. (Бор.) 
Про насильне вхоплена, арештоване і т. ц, 

4. Вхопив як умерлий руков. (Наг.) 
Знач, ухопив міцно і не пускав. Приказка основана на вірувати, що мрець 
іноді може розклевути руку (певно не без впливу вечистої сили), і коли в та¬ 

кім разі вхопить щось або когось, то вже не випустить. 

5, Вхопив як шилом борщу. (Наг.) 
Знач, ухопив чогось дуже мало, квапив ся дуже, не мав часу пообідати, 

6* Вхопили би тї кольки і (Наг.) 
Прокляте; щоб у тебе закололо під грудьми. Кольки, як і взагалі всі вну¬ 

трішні хороби уявляють собі прості люди якимись спеціальними не то орїа- 

нааіщ не то живими або навіть демонічними істотами, що „хапаютьмучать 
чоловіка, коли їм захопить ся. 

7. Як тя вхоплю, то іпо раз хлявкиеш. (Ліпна,) 
„Вхоплю*1 тут очевидно рагя рго Іоіо, знач, не дише вхоплю, але також зду¬ 

шу, вдарю об землю. 

8. Ик що вхоиит, то вже ч рук не ну ОТИТ. (НіЦ\) 
Про захланного, скупаря, здирцю. Пор* IVа ті, II (Наші 7Ж1) 

Вцідити, і. Вцідив му но за вуха. (Кол.) 
Знач, сильно вдарив. 

2, Як ти вціджу, то З сьвІта божого не ввидиш, (Цей.) 
Погроза; вдарю так (розуміють ся — в лице)* що тобі в очах потемнів. 

Вцілити, 1. Вцілив у саме центре. (Дрог.) 
Трафив у саму точку3 відгадав як слід* наскочив на добру нагоду. 

2, Вцілив як кулев у пліт. (Наг.) 

Говорять, коли хтось догадувть ся чогось зовсім хибно або зробив не до ладу. 

Вчений. !. Воно таке вчене, що вже до мами дїяк не каже, лише: ти 
стара к—во, (Льв.) 
Характеристика веійкоміського простолюдного зіпсутн, 

2. Вчений, але не довчений, (Дрог.) 

Говорять про такого* що лизнув троха науки, але порядно не навчив ся ні¬ 

чого, Німець каже: Ег із! неіеіпі, аЬег ез луеізз ез піешапб, IV а псі. І (Пе- 

ІеЬгЬ 28, 29) [ Вггог, Ііезопу Ц. 

3. Вчений, але не друкований. (Наг.) 
Сьміють са з такого, що ходив до школи, а не виніс із неї нічого, „Друко- 
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вапий(і тут у двоякім вначїніо; не вміє читати друкованого і не битий друком, 

ио приневолюваний до науки. 

4. Вчений, але пе на таких книжках. (Дрог.) 
Жартують із неписьменного; „не такі книжки“ мають спеціальна зн&чііод — 

забавп а дівчатами. Німець паже: Ег із! ИЄІєЬіЧ те еіп 8!іег, кагш шсШз 
Іезеп аіз зеіп ВгетІег, ТСашІ. І (ОеІеІігі ЗО). 

5. Вчений, але не товчений. (Наг,) ...мало товчений. (Голоб.) 
Гра слів; товчений — довчений, та при тім і гірка іронія над дивною педа- 

їотівю. що без бита не знала вчінн, 

6. Вчений а перевчений, то гірше ніж невченні (Наг.) 
Під перевченим розуміють звичайно такого, у кото книжкова наука заслонила 
все практичне жито. Пор, Шапб. І (беІеЬгІ 1); АсІаІЬ, ІІскус 10. 

7. Вченого ш стів саджьиют. (Наг.) 
Зам. шанують та частують* Німець каже: \Уег ^еІеЬгЕ;, сІег ізі \уєгі, XV а п й. 

1 (ОеІеЬгі 21). 

8. Вченому иерога дают. (Наг.) 
Об разово, залі, першенство у всякім ділі* Француз каже: Пе науоїг уієпі 
яуоіг (Кбгіе 1989)5 а Німець: Оеп беїеіігіеп аііеіп фЬШйег Шт$ IV а ті 

І (ОеІсЬНег 1). 

9. Господи Боже, що то вчений може! (Кол,) 
Зітхане невченого, якому здаєть ся, що вчений Бог ана як богато може. 

10. 1 я вчений на хліб печений. (Наг.) 
Знач, уаяти щось добре і я потрафлю, загалом: розумію, що мені корисне. 

11. Ніхто сї вчепим не вродив, (Кол.) 
Щоб бути вченим, треба вчити ся, працювати. Пор. Сеіак. 216; IV а псі І 

(йеІеЬгіег 39* 50); А її а ІЬ, Псгопу 10; 2£іит. Ш, 52. 

12. То-то вчений, як жидівський рабіп. (Дрог.) 
ІЬсьмішкують ся з таких, що вдають дуже мудрих. Рабі ви* вчені в Талмуді, 

бувають зовсім нетямущі в иньших науках і в практиці житя, Пор. АсіаІЬ. 

Погану 7, 

13. Хто вчений* їсть хліб печений, а хто дурний, їсть сирий, таїї того 
нема, (Вусов.) 
Се простолюдне розумі не корвстиЙ із науки. 

14. Через ті вчені все лихо на еьвітї. (Наг.) 
Вони позаводили тисячні інстітуції, в яких невчений і иеоеьвічешіЙ що ярок 

терпить шкоду й упосліджене. 

15. Що вченого вчити! (Дрог.) 
Він і без того знає, навчив ся давнїйше, ІІор, беїак. 218; IV а ті. 1 (Бе- 

ІеЬгІ 57* 63). 

Вчепити. 1. А вчепила би сї тебе фрибра! (Наг.) 
Прокляте. Вірять, що „Фрибра11, лихорадиа може причепити ся до чоловіка 
так* що ніякі ліки не проженуть її, доки пацієнт сам яким будь способом не 
„спротивить11 і не прожене П, Спротивити фрибру мопша маіїлекше їдячи та 
шочи в часах нападік тс, „чого вона не хоче11, себ-то таке, що щщівнтови 

н ту пору найгірше противне та неапетитне. 

2. Вчепив го за самі нирки. (Льв.) 
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Вхопив ва болюче^ підійшов його зі слабого боку, піддав йому доказ, якому 
сей не міг оверти ся. 

3. Вчений еї як вош кожуха. (Наг.) 
Пристав невідлучно, докучливо. Пор, Вош 28; АіїаІЬ. Осхеріс щ 1, 

4, Вчеияв еї як щцвка* (Наг.) 
Говорять про такого, що пристав до чоловіка з наміром обдурити, його. 

5* Вчеттив ся мене, як біда болота. (Рогат.) 
Чорт („біда") по народньому вірувашо найлюбійше чомусь сидить у бо доті, 
до якого й завабдюв необережних або піших. 

І), Вчепи сї сухої верби, не мене! (Наг.) 
Суха верба в нар. вірувашо нечисте місце, осідок злих демонів. Пор. Верба 4, 

7. Вчіпнв ся, як лявнй плота. (Луч.) 
Шукає в мені опори, підмоги, або шукає собі зачіпки без ніякої підстави. 

8. Як тї вчепю, то ти тут амінь буде 1 (Наг.) 
Знач, забю, задушу. 

Вчинити. 1. А не вчинили би ви міні дещо грошин? (Наг.) 
Вчинити тут у зпачінга позичити, 

2. Вчинили му ся дві дязї на єдній нозі. (Крек.) 
Досдовно дві болячки. Говорять образовг, коли кого постигло тяжке нещастя. 

3. Щем сї ие вчинив серед села, вже мі біда найшла, (Наг.) 
Вчинити СЯ - ОІШНИТИ ся, дійти, 

4. Щось му вчинили. (Наг*) 
Знач, очарували йото, накликали чарами якесь нещастя або хоробу. 

Вчити. 1. Всього треба вчдтп ся, а того пї. (Мик. н, Д.) 
8сіі. спаня з жінкою. Пор. IV атЬ III (Ьегпеп 11). 

2. Вчив бим сї, аж мі підноент І (Наг.) 
Говорив старший неписьменний чоловік, 

З* Вчив тц мене розуму, тепер я тебе буду. (Наг.) 
Вчити розуму мав спеціальне значіке: дурнта, збиткувати. 

4. Вчи дурньц розуму, а він тобі голову нровалит. (Наг.) 
Знач, ліпше нехай буде дурний, то буде й менше шкідливий. 

5. Вчи.лукавого на свою голову. (Голої) ...соб* на біду. (Завад.) 
Знач, собі на шкоду, бо він оберне науку на те, аби шкодити иншим. 

6. Вчи сї азбуки, прийде хяїб у руки. (Дрог.) 
Приговорював дітям старий учитель Черниїевич, 

7. Вчи сї за молоду, пе зазнаєш на старість голоду. (Кол.) 
Бо зумієш забезпечити собі засоби на старість. Иор, АбаїЬ. [Тезує 1В; 

ТСапб. Ш (Ьстеп 27). 

8. Вчи сї й від дуріїьи. абііс не був такий як він. (Наг.) 
Можна вчити ся від рову мною позитивно, а від дурного кеґативно. 

а. Вчи сї це до старости, але до самої сяертц. (Наг.) 
Відповідь на увагу, що я вже за старив учити ся. Пор. IV а п її. III (І.епіеп І6У); 

241иг. Ш, 34. 

10. Вчи сї, та не перевчи сї! (Онят.) 
Знач, не втрать тих засобів чесноти та доброго серця, які дає тобі певчепе 

— 300 — 

Вчити Ч. 4654-4671. 

опру жене. Наші селяни ні своїми вченими синами робили аж надто часто сумні 
досьвїди. Німець каже: Вєзйєг даг пїсМ деїсті, аіз шігееЬЬ \\гапб. Ш (Ьег- 

пеп 4, 6). 

П, Вчи сї чужого розуму, та свого ие згуби. (1(611*) 
„Свій розум*1 треба розуміти в зн&чішо морального почутя, так як і виеше ч, №. 

12* Вчити сї ніколи не пізно* (Наг.) 
Чоловік учить ся до смерти, по волї чи по неволі. Пор, IV а п б. Ш (Ьеґ- 

цеп 12, 45), 

ІЗ, Вчити тї вчили, але мало били. (Дрог.) 
Знач, таки не навчили нічого путнього, або навчили розуму, але зіпсували мо¬ 

ральне почутя. 

14* Вчнт сї, аж му еї чуприна курнт, (Дрог.) 
Іронічно: иє залісь учити сн. Пор, \7ап<І. Ш (Ьегпеп 11). 

15, Вчит сї, а йому тото голови ие держит еї. (Наг.) 
Говорять про непашітущого або неуважного ученнка, 

16, За молоду не вчиш сї, в а старість іюжьияуеш, (Наг.) 
Говорив чоловік, що замолоду пе навчив ся письма, Пор. А (І а 1Ь. Легує 7, 

17. Мене вчили лише з тої чорної книги читати. (Дрог.) 
Знач, учили бавити ся в дівчатами, читати в їх очах. 

18. Бая С1 вчит, як не вміє. (Наг.) 
Репліка, коли когось оправдують, що пе вміє чогось зробити. Пор. Шаги! 

III (Ьегпеп 37). 

19, Най ся дурні вчат, я Іі без того розум маю* (Крези) 
Часто стрічаеть ся серед селян той погляд, що в школі вчать ся лише такі, 
що пе мають відповідного розуму або сили для господарської роботи. 

20* Не вчи ворога, бо сам собі нашкодиш. (Кол.) 
В.е£р, він зуміє потім ліпше нашкодити тобі, Пор. виеше ч. 4, 5. 

21. Не добре мі вчили, але міцяо. (Ко;и) 
Іроаїчпа характеристика старої школи: пе богато навчили, але міцно били. 

22. Шм сї навчиш, нерка закричиш. (Код*) 
Зсії. нерая набереш субіток. Пор, Шапб, Ш (Ьегпеи 108). 

23. Отто тї красно вчили! (Наг.) 
Присоромлюють школяря, захопивши його па явімось негарнім ділі. 

24. Так мі вчили, що й доеи с - ка свербят, (Ден.) „.на то сісти не 

можу. (Кол.) 
Зпач. били крепко. 

25. Так му сї хоче вчиш, як псу орати. (Дрог.) 
Говорять про лінивого учепива, 

20. То так тї тато з мамон навчили? (Наг.) 
Соромлять дитину, що говорить сороміцькі слова або яку придибають на яяі- 

мось поганім учинку, 

27. Треба сї вчити, хтївпш в сьвітї щось значити. (Наг.) 
Звичайний у тіл і гарний погляд на школу : вона дав можність домити ся стано¬ 

вища в сьвітї. Пор. Шші. НЕ (Ьегпеп 24). 

28. Хто сї ие хоче вчити, ніде псе бати. (Наг.) ...свині' пасти. (Дрог.) 
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Грозить лїшанни та недбалим учештнаи. Пар. Шансі, III (Ьегпеп 114), 

29. Хто сї того не ичав, той того не вдасть. (Ваг.) 
Говорить селяни йвченомуа міщухоьи, що береть єн робити селянську роботу 
і но потрафляє. Полик каже: хто не вчив ся, той но навчить ипшого, пор, 

А сі а 1Ь. Ссгус 9- \Уапй. Ш (Ьегпеп 87). 

30. Хто тебе вчив, дурно гроші ваьив. (Наг.) 
Знач, не навчив тебе нічого, ти як був дурень, так і веи, 

31. Чого-с еї вчив, тото и роби. (Дрог.) 
З науки пористий, переводи її в діло, Пор. АсіаІЬ. ІІсгуб 3; ІУапі]. III 

(Ьегпеп 7Ь, 81). 

32. Чоловік сї вчит від колиски до гробової дошки. (Нас.) ...не до ста¬ 
рости, а до сіертн. (Дрог.) 
Ціле жите, се наука, набиране досьвїду. Пор. Ш а п б. Ш (Ьегпеп 60, 63, 66); 
беїак, 217; Е. По і 690; 2а£пг. 111, 34. 

33* Чоловік сї до сшерти вчіт, а дурпьои умирає. (Берез.) 
Жартують 18 старого, що робить якусь дурницю перед сертю. Пор. Шапй. 
ПІ (Ьегпеп 63). 

34. Чоловік сї в малу ае вчив, а тепер як слїішй, (Наг-) 
Говорить неписьменний. 

35. Що малого пе навчиш, то так як бис старому вкрав. (Збар.) 
Бо старий би стристав і» того, чого навчив ся малим. 

36. Як то дома навчили, так воно говорит. (Наг.) 
Говорять про дитину, що ие тямлячи того повторяє зачуті від ишішх соромні 
слова або проклята. 

Вчінє. І. Таке його вчіньи, як голодного с — ньЙр (Наг.) 
Не хоче вчити ся або пе має здїбиоети. 

Вчути. 1. Що вчує, то далі кочує. (Кути). 
Знач, розносить усякі сплітки. 

Вязанє. 1. Вявапє без ґудва нічого не варта. (Збар.) 
Так і мірко пане без міцної по ста по ви, баликине без діла. Пор. ШапсІ. I 

(ВітІеп 2). Серб ааже: Ьяжи мя, лиш їудаа не роби І 

Вязати. 1, Вцщіт мі, еїчіт мі, за пліт не мечіт мі! (Завад.) 
Кричав Циган, коли його вловили н саду на крадїжи і ніп бажав, щоб його 
викинули за пліт. 

2. Вяаав, а їудаа не зробив. (Кос.) 
Робив діло недбало, забув щось важне, від чого залежить успіх. 

3. Гречку вявала, а правду казала. (Орт.) 
Сьміють ся з такого, що на лотверджене якогось ніби правдивого факту ци¬ 

тує по сторонні і з тим фактом аове'ім не звязатті обставини. 

4* День вивал а, два дни лежала. (Ком.) 
Говорять про ліниву або хоровиту робітницю. 

5, Не В)ижут мп сї кінці. (Наг.) 
Не виходжу на своє, трачу па якомусь ділі. Порівняне ванте мб, із ткацького 
ремесла. 

6> Якось му еїто не в]иже. (Наг.) 
Не ежладавть ся до ладу, пе ведеть сн. 
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Вязи. І. Бодай єс си в)я<ш скрутив! (Наг.) 
Те саме, що голову зломив, пропав. 

Вянути. 1. Вяпу як цьвіт без сонця. (Кол.) 
Говорила жінка про своє бідоване. 

Вятїр, 1* Що ея голий у кятері загріб? (Крех.) 
Говорять про якусь незначну поміч, яка зонеїм не заспокоює потреби. 

г. 

Габлян, І. Габяьик урізуй, кахтан латай. (Наг*) 
Габляк — довга одежа з тонкого сукна; кафтан у Наг. їа полотна. Зкачінє 
приказки: для гіршого, маловартого не посьвячуй ліпше, цїинїйше. 

2. З габльика па кахтан, а з каїтана на лахман. (Наг.) 
Зсії зійшов. Говорять про ступневий упадок чоловіка чи то в значішо зубо- 

жіпн, чи в значїию моральності 

Габтахт. 1. Будеш ти мшї на гаптах стояти. (Наг) 
Знач, будеш стояти як при війсковій команді НаЬІ АсЬі! (Уважно). Навчу 

тебе послуху та у важ кости. 

Гаврило. 1* Гаврило, дістанеш у рило І (Цел.) 
Брутальна погроза: дістанеш по пиці. 

2. Гаврило - свинське рило. (Наг.) 
Дразнять хлопця на імя Гаврило. 

3. Гавриіда — сердите сьвято (Мшан.) 
Гавр ціла архангела, д, 13 липня, час, коли найчастїйше бувають громи. 

4. Гаврпїла, Тріску чої Ашш і Іїаигбжвиопа — громові сьвята. (Мшан.) 
Трискучої Аннн, мб, Ашш Зачатів, д. 25 липня. ІІантелемона, д. 27 липня. 

5. Гавриіі завідує громами. (Мшан.) 
В переважній части укр. народа тай у инших Славян спеціальний громовик — 

Ілля. Пор. Етнол. матер. Ш, 48, 

6. Дістав Гаврило, т му не мило. (Наг.) 
Знач, побили або вилаяли, 

7. На тобі, Гаврило, ідо шиї ие мило. (Наг.) 
Нежилої річи чоловік рад збути ся, хоч би мав при тій нагоді показати ся 

великодушним ї віддати її комусь иіішому. 

8. Наш старший брат Гаврило має в руках кадило. Рученьками вимахує* 
ноженьками підскакує, а мі Його величаєм. (Скнар.) ...має найбіль¬ 

ше сьвїтило. (Жидач.) 
Стихира про старшого брата Гаврила, варіянт дальшого числа. 

9. Старшин брат Гаврило взєв сьвітло і кадило, і за ксьондзом посту¬ 

пає, конов горівки нам дає. (Пужи.) ...і горівку під надою, вихва¬ 

ляймо го з собою. (Пужв.) 
Приказка основана на ап екзоті про старшого брата Гаврила, акий конче хо¬ 

тів, аби Його в церкві величали в спеціальній пісні, пор. Егв. 36. VI, ч. 34. 

Гад, гадь. 1. Гад би го жер І (Збар.) 
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Промите. Вкушене гадини вважають страшний нещастям. 

2. Гадь би тї їда! (Яс. 0*) 
Прокляте, Пор. внсше ч, і, 

3. Кого гад укусив, той і глисти боїть ся. (Ільк.) 
Хто зазнав більшої шкоди, був у більшій небезпеці, той звичайно боїть ся 
меншої. Пор. 2 а І ц г. VI, 280. 

4. Ще мия гад де їсть. (Лім.) 
Ще н не здурів, не прнтисда мене остатня крайність. 

5. Як укусит гад, три рада курят іюрохпииоу буковоу або вербово у 
і приговорюют: „Ара, шора, сара 1“ (Ч. ВЛ.) 
Чародійське лічене гадючого вкушеня. Що значить формула „ара, шора, сара* 

— не відомо. 

Гадати. 1. А ми тут гадаємо, перегадуємо, хто би то міг бути. (Лол.) 
Здалека не пізнали і вгадували. 

2. Вжем гадав, що мнї нема. (Наг.) ...що но млі' буде. (Наг*) 
Думав, що пропав або пропаду зараз — говорить чоловік оповідаючи про 
якусь тяжку пригоду. 

3. Ви гадаєте, що я а тих, що иїчо я них? (Орел.) 
Знач, і я не щобудь, не ледащо, 

4* Вільно вам гадати, як собі хочете, (Наг.) 
Говорить чоловік зміркувавши, що наші не згоджують сн з ним. 

5. Він гадає, що диіа понад дего тай ноиад попову свнию, (Кольб.) 
Говорять про гордого а дурного чоловіка, що дре носа без причини. 

6. Гадав, гадав і не вгадав. (Явор.) 
Гра слів, що полягав на двоякім звачіню слова „гадатиа — думати і гово¬ 

рити. Говорять, коли хтось забалакав ся і занедбав діло. 

7. Гадав тай розгадав еї. (Наг.) 
Знач, думав зробити так, а потім передумав ипанше. 

8. Гадає, що він ту сам, (Наг.) 
Про неотесаного чоловіка, що не вміє поводити ся а товаристві, 

9. Гадає, що вже нема над нього. (Наг.) 
Про зарозумілого та гордого чоловіка. Пор. \¥апб* І (Оепкеп 114). 

10. Гадає, що Бога за ноги вхопив. (Сор.) 
Дунащ що його щаете непохитне та невмінне. Пор. висше Бог 200; \У а п її. 

IIІ (Метоп 100), 

П. Гадає, що всі розуми поїв. (Дрог,) 
Говорять про зарозумілого та гордого. Пор, IVа об. III (Меіпеп 93), 

12. Гадає, що нікого нема на сьвітї, лиш він та його діти. (Наг.) 
Характеризують еїоіста та самолюба. 

13. Гадає, що сї бев нього не обийде. (Наі\) 
Кола хто дорожить ся своєю номічю або радою. Пор, IV пий, І (Оепкеп 132); 

Ш (Меіпеп 114). 

14. Гадай, не гадай: що-е уеьив, то віддай. (Наг*) 
Знач, у такім разі нема чого надумувати сн. 

15. Гадай, перегадуй, нічого сї не можу догадати, (Наг.) 
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ІШрегаГ двох перших слів бесідник звертав сам до себе, немов до другої особи 
Пор. 2ЙІЯГ. IV. І27. 

10, Гадай сн що хочеш, а но говори що не вільно. (Яс. С*) 
Говорить такому, що черев яанядто свобідне балакапд нажив клопоту. Першу 
половину сеї приказки пор, \Уапй. І (Оепкеп 11, 22, цілість там же 31); 

241иг. V, 288. 

17. Гадай що хочеш, роби що можеш, а дай що мусиш. (Цей.) 
Правило житеної мудрости загально розповсюджене. Вапдер виводить часть 
сеї приповідки йРепкІ тсаз ІЬг тсоИІ цпб £еЬ£ деаз ІЬг зо11і“ від Фрідріха II 

пруського, І 10епкеп 38), та мабуть приказка старша. 

18. Дурень гадає, а розумний знає. (Наг.) 
Бо дурень ик вробить яку дурницю, то все каже: ЧЯ си гадав, що так треба 
А розумний знав, що треба, чого ие треба 

19. Кождий своє гадає. (Ваг.) 
Кождшї дбав нро себе, турбувть сн своїм ділом, а не мав часу шилувата сн 
пившими. Пор. \Уап <1. І (Оепкеп 44) ; АгІаІЬ, Мувіес В. 

20. Менше гадай, більше дія ай, (Сквар.) 
Гадай І тут аам. говори, 

21. На гадано прийшов. (Наг.) 
Знач, несподівано, коли ніхто ие думав про нього. 

22. Не много гадавши дус його по за вуха. (Наг.) 
Знач, не надумуючи ся, без ваганя та без остраху, 

23. Перше гадай, потім повідай. (Кол.) 
Говори тільки обдумане. Пор. лат. Цп^па шепіеш пе ргаесштаї; \\т а п сі. І 

(Оепкеп 23, 43); Овт* 266. 

24. Ти собі гадаєш, що я твій дурень? (Наг.) 
Вислов протесту протав кпин та паеьміхів або против каверзонаня одного чо¬ 

ловіка над другим, Пор. ЇУап сГ III (Нагг 291). 

25. Хто би то був гадав! (Наг.) 
Звичайний окрик нетямучого чоловіка при неприємнім випадку, якого він, ро¬ 

ву міеть сн, ие надія в ся і думає, що її піхто поший не міг би яредвидїти 

Його. ІІор, \¥апб. 1 (Оепкеп 131). 

20. Хто гадає, той вигадає, (Яс, 0.) 
Хто займає ся чимось інтензивно, той дійде до чогось нового, видумав щось* 

Пор, АбаІЬ, Музіей, 4. 

27. Чоловік собі всяко гадає, (Коо) 
Знач, міркує і сяк і так, придумує ріжпі комбінації. 

28, Що люде гадают7 то и вигадают. (Городок). 
Б зиачіню : що говорять, те нарешті Й справдять ся. Про силу обмови та ли¬ 

хого поговору> пор, АбаІЬ, Оабас 2. 

29* Що си тенор гадаєш? (Наг*) 
Говорить чоловік до противника маючи Його в руках. 

30. ІЦо-с си гадав, як єс падав? (Наг.) 
Скніють ся з необережного, що замисливши ся впав* 

31. Що чоловік у день гадав» то «у сї на сон набиває* (Наг.) 
Звичайне спостережене. Пор. А баї 5. МуЗІеб 8. 
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32. Я вже гадав, до по мнї буде. (Наг.) 
Думав, що пропаду. 

33. Я гадав, що вже тї більше пе ввиджу. (Наг.) 
Говорить чоловік витаючи сп ЗІ знайомим по довгій розлущ. 

34. Я гадала, що біда здала. (Наг.) 
ЇІередравнвдють такого, хто зробивши мнусь дурницю яншшать сн тим, що він 
думав, що так треба. 

Зо. Я ц ие гадала, що біда така иездала. (Наг.) 
Говорить гінка, що вийшла вамуж за нездару, не пізнавши його близиш, 

36. Як гадав? так гадав, аби по що дав. (Комар.) 
Гадати тут дінлект, узцачіию; говорити, отже: що говорив, те говорив, знач, 

байдуже, чи хвалив, чи лаяв. 

37. Я еи гадав, що вже тц дідько голову скрутив. (Наг.) 
Знач, що ти пропав, загинув, 

38. Я си гадав, що вже тї десь вирвало. (Баг.) 
Що ти вже загаб, пропав з поміж живих люднй, 

39. Я си гадав, що мі на місти шляк трафит* (Наг.) 
Так сердив ся ждучи довго, або перелякав сн, Пор. IV а псі. III (Меіпеп 157). 

40* Я си гадав, що назнати що буде. (Наг.) 
Сподївав ся чогось дуже великого, важного. Пар. Шансі. І (І)епкеп 155). 

41. Я си гадав, що сї тебе не дочекаю. (Наг.) 
Сказано до чоловіка, що дав на себе дуже довго ждати. 

42. Я ще не гадаю вмирати. (Наг.) 
Знач, не чую себе старим, недужим. 

Гаде, 1, Гадьп — сичьп. (Довгоп.) 
Так називають Гуцули вснку гадюку, а пайчастїйше, звісно, вужа, досить ча¬ 

стото в їх горах, 

2, Гадя як трави-лиета. (Бонн.) 
Еогато гадя, видимо-невидимо. 

3. З ним си зайти7 то так як па гадьн наступити. (Кол,) 
Дуже прикрий, мстивий чоловік. На гаде наступити босою ногою — готова 
смерть. 

Гадина. 1, Аби гадина иа шм сичьвда, то би вкрав, (Наг.) 
„На нїмі{ зиачить на явімось предметі, а не на злодію. Характеризують за¬ 

взятого, безоглядного злодія. Шмеїш каже, що вкрав би гадині яйця, на яких 
би вона сиділа, \У а п сі. IV (Бсіііатще 79), 

2. Верг сї до мепе. як гадина. (Ваг.) 
Про іщпаспого, злого чоловіка. Віра в те, що гадииа роздрочена кидав сн па 
чоловіка. 

3. Бив ся, як гадииа. (їльк.) 
Говорять про злого чоловіка притисненого здою пригодою, що па всі боки 
шукав ратунку, пор. висше Вуж ч, 1, 

4. Вигрів гадину за пааухов. (Наг.) 
Виховав собі иевднчайка, Натяк на а кісну Еяогюву байку про хлопця Й га¬ 

дюку. ІЬр, Шапб, IV (йсШапде 60, 61, 82, 84); беїиЬ. 50; Е. Но І. 487; 
24іцг. VIII, 480. 

- 306 - 

Гадива Ч. 4758—4773* 

5. Гадина би тп до очнії скочила! (Наг.) 
Прокляте, коли хто прим. Іде в лїс у велике еьаято, Віра в те, що гадина 
може скрутити сн обручем, кинути ся па чоловіка і вигризти йому очи. 

0, Гадина в його словах дихає. (їльк,) 
Його слова їдо ви ті, повні злоби Й ненависти, 

7. Гадина, пек їй їй, погане їй імньи. (Наг.) 

В звичайній розмові пе годить ся вживати слова я гадина*, а коли вже треба 
його вжити, то додають такі або подібні заклинаїш. 

8. Гадина - гота довга — тоїа краса. (Наг.) 

Олова „тога довга41 або „тота красо11 вживають ся часто вам, слова гадппа, 

якого пе годить ся вживати е розмові Про сей евфемізм див. Етп, 36. V, 178. 

9. Гадииа — тота під кордон. (Наг.) 

Слова „тота під карчои4 часто вживають без нічого занїсь „гадипаи, пор, 

попередня число. 

10. Гадино, гадиио! Як не можеш н сонцю ацї а місяцю гнізда ввити, 

так абис не могла їдь пустити! (Мілан.) 

Заклинане від укушеня гадини, а властиво охоронне перед укушеная, відмо¬ 

вляють па сьвятий вечір перед вечерею. Ііор, Етнол. матер. III, 58. 

11* Гадину нидіти, а ие забити, то гріх. (Наг.) 

Наші селяни почувають такий забобонний страх перед усякою гадюкою, пе 
розрізняючи і довитих від певн пнях, що їх нівечене вважають моральним обо- 

вязком. Німець каже: \Уег еіпе ВсЬіап^е Ііеиіе Шіеп каїш, пшзз ніе пісЬі 
Ьк тог£ЄП ІеЬеп кззеп. Шапіі. IV (ЗсЬ1аП£е 66). 

12. Гадішу має за пазухою. (Ільк.) 

Облесний, зрадливий чоловік, готов кождої хвилі нашкодити. Гадина за пазу¬ 

хою пор, IV а ті. IV (8сЬ1ап{?е 14); 2й.Ьиг, VIII, 481. 

13. Гадину шн? а кусдї сї мечут* (Яс. С) 
Незвичайна живучість гадюки також одна з причин забобонного страху наших 
селив перед тими сотворіїшші. 

14. Годує єн гадпау за пазухов, (Наг.) 

Про злу дитину, з якої бадькови не віщують добра. Лат. Уїрегат іп яіпи 
а)Ц; пор, висше ч, 4; Шапб, IV (ВсЬІаО£Є 90); 2&1иг. ТШ, 480. 

15. Звив сі як гадана. (Наг.) 
Сховав ся, чатує, щоб напасти і пошкодити. Говорять про злого чоловіка, 

16. Іще мя гадина ие їда. (ІІечеп.) 
Знач, це маю чого попадати в розпуку, спішити ся, пор, висше Гад ч. 

17. Не штука чужими руками гадину логшти, (Гиїдк,) 

Говорять про такого, що для прикрого, небезпечного діла дюбпть послугу вата 
сн нашими людьми. Пор. Шапс!* IV (ЙсШап^е 89). 

18. Сичит, як гадииа під корчем. (Маг.) 

Говорять про лайку сварливого, сердитого та злого чоловіка, 

19. Ти гадино сороката! (Наг.) 

Лайка, обернена до зло'і людини Подібна у Німців Ш а п <Г I V (ЗсЬ1ІШ£в 87), 

20* То гадин а* не діти па. (Наг.) 
Знач лиха, невдячна дитина 
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Гадка__Ч. 4774-4794. 

Гадка. 1, Апї-м гадки но иак, як то ті мене впало. (Наг.) 

Не сподївав ся, не міркував про те, 

2. Анї ми то в гадці. (Наг.) 
Меиї про се Он Йду же. 

3. Іїю сї в гадками. (Наг.) 
Сумніваю Єя, міркую аа і против, ас можу зважити ся. 

4* Випало ми а гадки, (Наг.) 
Знач, забув. 

5- Від гадок аж ми голова тріщи?, (Наг) 
Від турботи та клопотів аж голова болить. 11ор. 2аІиг. IX, ї 18, 

6. Він лихої гадки па мене, (Наг.) 
Сердить сн, заду ну а вробити вені ідо сі. злого. 

7. Гадка гадку гони?, (Ннг.) 
Одна думка набігає за другою, чоловік раз так міркує, то знов інакше. Пор. 

Ша пі], і (ОеЙапке 63) 

8. Гадка гадку по шибає. (Кол.) 
Одна думка доганяв другу н людськім у ні, перечить ся в нею. Так хяракіеря- 

нують стан рефлексії та сумніву. Пор, \1Гапб. І (Оебапке 37); Дня. 298. 

§, Гадка гадку црошобає, що нічого не має, (Ільк*} 
Образ не ясний; значіве очевидно таке, що бідний турбуєть ся своєю бідністю, 

10. Гадка за горами, а смерть за плечами. (Ільк.) ...за плечима, (НагЛ 
Чоловік літає думками в далекі місця ї часи, не тямлячи, що швидко може 
вмерти. Пор. Сим. 1505; Нос. 347; Дик. 398. А г.1 а 1Ь ПаОка 1. 

її. Гадка ннм якась шибнула. (Вогородч.) 
Щось йому прийшло до голови, надумав ся 

12. Гадки ми голову розпирают. (Дон.) 
Від тяжкої задуми болить голова. Німець паже іронічно, що великі думки не 
можуть помістити ся в малій голові, \\тап<1. І (Сеііапке 67); 2яІиг. IX, 118. 

13. Гадки не май! (Наг.) 
Не турбуй ся! Бсії. роби що задумав, усе буде добре. 

14. Дай їй Боже тілько гадки, аба-сь о йГш забув. (Ільк.) 
Побожне бажане, що містить у собі суперечність, бож а&бутє, се брак думки 
про даний предмет. 

15. З гадки ми пе сходпт. (Наг.) 
Не можу забути, не можу досить надив уваги ся, Пор. 2 а І и г, IV, 127. 

16. Кому би то на гадку прийшло? (Наг.) 
Хто би то се подумав! Се таке диво, така несподівана річ. 

17. Має тілько гадок, що пес стежок. (Ільк.) 
Впадає на різки і концепти, має богато плинів. 

18. Не мож до гадки прийти. (Печей.) 

Не можна на щось одно вважити он, вияснити собі якусь річ. 

19. Ношу сї а гадко в. (Наг.) 

Довго міркую, надумую ся, чи вробити якесь діло, чи нї. Пор, \Уапі1. ї (Се* 

їіапке 105). 

20. Оба'Смо едітї гадки. (Наг.) 
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Гаду-гаду—Гак Ч. 4795-481П 

Однаково думаємо про якусь річ, змовили ся на якесь діло. Пор, 2і1иг. 

XVI, 248. 

21. Поклав-єм собі гадку до вас за бесі ду вати. (Воичк.) 
Н я думав ся, уловив собі плян. 

22. Тілько гадок, що в решеті дірок {Ільк.) 
Богвто всяких пінні в у якогось чоловіка. Так характеризують легкодушну, 

вихровату вдачу. ГТор. висше ч 17. 

23. У нього ті їько гадок, що в заяця стежок, (Ком.) ...хаток, (Луч*) 
Значївє те саме, що попередніх ч. 17, 22. 

Гаду-гаду. 1. Гаду, гаду, а «ївши в крупах. (Іди.) 
Словами „гаду-гаду11 характеризують довге, спокійне балакало, ніби тої 
ми собі забалакали ся, а мити крупи їдять. Жартують із довгої балачка сіль¬ 

ських кумась про пусті рїчн, при чім занедбують ся робота. Пор. АйаІЬ. 

Пасій £а<1и 1. 

2. Гаду-гаду, а вечір близько. (Наг.) 
Забалакавши ся занедбали роботу. Ппр. А її а ІЬ. 4. 

3, Галу, гаду, дідько ч залу, (Наг.) 
Дитячий окрик; коли діти йдуть гусаком, то передні кричать тая на задніх. 

Пор, вксше Веред 1. 

Гадячий. І. Гадьпча їдь у ного словах. (Наг.) 
Чоловік злобний, облесний та спокусливий. Пор, Гадина 6, 

2. Гпдьичу їдь у собі має. (Наг.) 
Про злого, обмівиого чоловіка. 

3. О, то гадьичий ялик! (Наг.) 
Про язикатого, обмінного чоловіка. Загальне ні рушиш, що змив не кусає, але 
шпигає своїм я ви ком і що власне в тім язиці її отрута, 

Гадюна, 1. Не грій гадюки в пазусі, бо вкуеит. (Лев.) „..бо т.. (Ільк.) 
Не роби добра невдячному та бевхарактерноиу, бо за твоє добро заплатить 

тобі злом, Пор. висше Гадина 4. 

Гай. 1. Гай, гай, а за гайои іще гай. (Лол, Лунав.) 
Жартують, коли хтось ап думавши ся я і тхле та каже п Гай-гай!“ 

2, Гай, пій, тии не дома, де сї рушу, все солома. (Туст.) 
Зітхав чоловік, що в дорозі мусів заночувати десь у гаю в став!, а пробу- 

дишіш ся в мочи звільна нагадував собі, де вій спить. Також договорюють 
жартом* коли хтось починає зітхати без важної причини. 

3, Гай йому розвив ся, (Лучак.) 
Знач, йому добре діє ся. 

Гайнувати. І. Хто в літі гайнує, гот в аіші голодуй. (Ільк.) 
Літо — пора громаджені засобі а, а не гулянок і г&йпованя. 

Гак, 1. Аби сто мі на гак тмгли, то нічого не скажу, (Наг,) 
Гак —* рагз рго Іоіо — шибениця ; тягнути на гак — вішати. Б польськім 

рггуте&с па Ьак — довести до упадку, АгіаІЬ. Пак І. 

2. Ану, па гак мі беріт, ци маю нам що дати. (Наг.) 
Не маю нічого, хоч вішайте, Говорив неоплатний довншик своїм вірителям. 

3, Загнув му гака доброго, (Цеп.) ...не малого. (Кол.) 
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Гак- Галайкотати Ч. 4812-482». 

Завдав клопоту, видумав штуку, над якою той мусить добре помучити ся, 
щоб її розвивати. 

4. Закидає гак на велику рибу. (Кал*) 
Носить ся з якимись великими планами, спекулюй иа великий інтерес* Пор. 

ТСапб. II (Накеп 19). 

5, Зігнув сї як гак. (Наг.) 
Згорбив ся від короби або лущи. 

0* Мене хоць па гак, я все буду так. (Наг.) 
Хоч вішайте, а я свойого слова, своєї вдачі ие зміню. 

7* Скулений як гак, (Наг,) 
Згорблений, аіглув ся н три погибелі. 

8» Такий став як гак, (Наг,) 
Знач, худий, нужденний, згорблений. 

0, Такий ходит, як би сї з гака зірвав, (Наг.) 
Страшний, подібний до розбійника, що вже його вішали, а він вирвав ся. 

10, Там треба доброго гака вигнути, (Ден.) 
Дословно; обійти кривою дорогою, вбочнтя з дорога; образово: ужити хи- 

трости та підступу для осягпеня ціла. 

11* Ще його гак не мине* (Наг,) 
Говорять про злого? збиточного чоловіка, знач. ще повисне па шибениці. 

Гала- 1. Вилетіла як гала з колопень, (Вони.) 
Гала, тут у акачівю галки, чорної птахи. Що ЇЙ за діло було в коноплях — 

невідомо* Говорять, коли якась жінка або дівчина в розмові вирве ся з чи¬ 

мось недотепним, з якоюсь нісенітницею, 

2. Гала драла 1 (Мінч., Ільк.) 
Старий окрик, передразнеїзе татарського „А1Іа1ій, уживають, коли хтось зір- 

веть ся бігти кудись або взагалі до якогось еверґічного руху. 

3. Гала пала 1 (Наг.) 
Окрик па означене безладного поспіху, пор. АбаІЬ, Наіараіа 1. 

Галабурда. 1. Наробив галабурди. (Наг.) 
Знач, сварки, заколоту, неспокою. 

2* То якийсь галабурда, не чоловік. (Наг,) 
Галабурда — неспокійний дух, бунтівник, незгідливий* 

Галай. 1» За галай еьвіта пішов. (Наг.) 
Знач, пішов Бог впа куди. Дословне вначіне приказки мені неясне, 

2, На гадай, па ба лай. (Ільк.) 
Знач, нк будь, без ладу, зсії, вробити щось. Пор. А б а 1Ь* Ник} 1, 

3, Пішло гадай па бал ай. (Наг.) 
Діло зроблено поспішно та недбало, без ладу та складу, Галай па б а лай — 

ремінісценція татарського оклику, йор. старе: Алай булай — кримскІс пйсии, 
таи их и трісни, Сим. 88* 

4, Ти дурний галаю! (Не. С*) 
Гіїлаки називають крикливе то а мало тямущого чоловіка. 

Галайкотати, Г Галанкояут, як Жили в школі* (Наг.) 
Про безладний гамір змішаний а годосяїйпшии криками. 
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ґалатві* Галяр Ч. 4830 — 4846* 

Галатим. 1. То якійсь галати» запливояізький. (Дрог.) 
Якийсь божевільпий, неповного розуму чоловік. Се проз ви ще пригадує опові¬ 

дане в „Вістнику1* 1850 р. про о. Григоровича о Белелуї, якого сусіди 
за його хлополюбство називали іпзепзаіиш Оаіаіцт. Значить, таке прозвище, 
з якого оте дрогобицьке ивлнєть ся копією, було десь у 30-ах роках розши¬ 

рене серед нашого попівства. Що значить той „0а1аіиз?к Розуміють ся, не 
Галидеець, як дехто тол кує, пор. Пав лик, Нар. читальні стор. 20. 

Галич. 1. Відсп ріка, відти гора, а в середині біда — то Галич. (Ільк.) 

Положене нового Галича схарактеризоване вірно, 

2. Старший Галич відо Львова. (Ільк.) 
Мабуть рефлєкеія вкогось книжника, дедви чи записана з уст народи. 

Галу* бал у. 1. Галу, балу, а свані в ріпі. (Ільк.) 
Знов ономатопоетичні слова на означене довгого балаканя, за яким занедбано 
нажне діло — витати свиний. Пор* вкеше Гаду-гаду 1* 

Галуза. І. А галуза би па тебе впала! (Наг.) 
Прокляте; щоб тебе постигло нещастя, 

2* В велике гшіузя зайти. (Гнїдк*) 
Знач, вдати ся в скомплїковану справу або договорити ся до далеких кон- 

сеявевцій, 

3. Верхове галуза вітри лоялят. (Гшдк.) 
Вив начни Й чоловік най бор і це стягає на себе неприязнь та напади ворогів 
і паде під їх ударами, коли тимчасом пересічні людці живуть собі спокійно. 

4. Кождїй галузі кіицьи яе дійдеш. (Наг.) 
Зпаї. кождої справи не полагодиш, кошдого ііепорозуиіня пє виясниш. 

5. Молоду галуну пригинай, бо старої не пригнеш. (Кол.) 
Учи чоловіка за молоду, бо на старісгь годі вже. Пор. А її а ІЬ, Паїаг 3; 

\¥алб, V (2тсєіе 8, 18); беїак. 407. 

0. На яку ни тї галуау треба? (Наг.) 
З гір дно; по якого біса, до хріну мені тебе треба, 

7. Якої си галузи шукаєш? (Наг.) 
Знач, якої лихої пригоди? Галуза тут еліптично в значіню приладу, на якім 
можна повісити ся. 

Галушка, 1, Вітав як галушка н окріп. (Наг.) 
Попав у клопіт, зазнав лиха. 

2. Єдікі галушка неї зжерла, (Пол.) 
Через дрібницю дійшло до великої страти. Основано па анекдоті про нетямучу 
куховарку, що це вміла вирити галушок, пор. Етн. 36. VI, ч. 178, 

3. Круглий як галушка, (Дрог.) 
Про невеличкого ростом, важ ЯВНОГО чоловіка. 

Галя. 1* Далї7 далі аж до Галі, а від Галі іще далі* (Наг.) 
Кричать діти бігаючи від хати до хати, 

2* Не буде Галя, буде другая. (Ільк.) 
Говорить парубок, коли один дівка відправить його сватачів. 

Галяр. 1* Галярьи влопшіїого не таю. (Наг*) 
Галяр, цім. ІШІег, дрібна монета» тепер сотня, Пор. ЇУапіІ. 11 (Пеііег 75), 
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Г&дгь-пал ь—Гандель Ч. 4847—4859* 

Галь-лаль, І* Пішло на галь-паль, (Маг.) 
Діло поведено бев ладу, сквапно, а неопадно, 

2. Як будь, галь-шіль, аби борте, (Наг.) 
Так характеризують поквапну, але безладну, непорядну роботу. 

Гаман, І- Битий як жидівський Гаман. (Печей,) Будеш бнгий.,. (Дрог.) 
Говорять про тнжко небитого або цро такого, що його часто пошту ркуїсть. 

Пор, Бити 4, 40. 

2. Гавани-вуха. (Дрог,) 
Гамаиовимп вухами назв лають ся невеличкі трикутні колачикщ нкі печуть 
Жидн на те сьвато і роздають знайомим, я тім числі й християнам. Дехто 
говорять, що н тих коржиках містить ся чари, якими Жиди привертають хри- 

стінн до себе, аби горнули ся до них. От тим то таких христіан, що горнуть 
сн до Жидів, І називають „Гаианн-вухи41. 

3. .Мошку, дай тобі Боже того спитого Гамана до чекати Iй — „На, 
пи, аби н тн такий сьв]нтий був, як він!4 (Ваг.) 
Селяни часто дразпнть Жидів „святим Гаман о а % а Жиди сердить ся за сс, 

4. Он ти Гамане жидівський! (Наг,) 
Говорять до пеповр рот ного, часто битого та нетямущого чоловіка, 

Гам-гам. і. Гам, гаї, ходи хлібе ’д нам! (Наг.) 
Жиди перед своєю ГЗасхою вимивають усю посуду, щоб ие лишити аяї сліду 
кислого хіїба, а по сьнятах знов вертають до нього. Ваші селяни й говорять, 

що вона перед сьвятами палять і проклинають хліб, а по сьвнтах перепро¬ 

шують його отакою формулою Та Її уживають і в розмові, коли хтось не 
хоче їсти сухого або лихо спеченого хліба, то йому говорить: „Чекай, вились 
і такого пе буде ї Буде тобі колись : гам-гам, ходи хлібе 'д нам14. 

Гамернка, 1. В Гамерицї, гварят, добре, але й там не доню так буде, 
як наші грішні люде найдут. От кажут, що там уперед гролів не 
било, а тепер уже гпрмпт. (Дня.) 
Приклад віруваня, що виросло, тнк сказати, на наших очах, па тлі американ¬ 

ської еміграції. Шр. висше Америка 1. 

Гамувати. 1. Гануй сї в словах! (Ваг.) 
СтїЙ, обдумай, що говориш* 

2. Гануй ся, кобило, горшки везеш ! (Збар.) 
Мередраанюгать фірми на, що не загальмувавши воза кричить па кобилу, щоб 
вона гальмувала себе сама. 

Гандель. 1. Аби гандель ішов. (Льв.) 
Купецька формула: продаю так дешево не для зиску, але аби йшов гандель, 

аби товар пе лежав, Але формула вживають єн в розмові в агїрдшм значінні, 
коли хтось робить якусь погань, крадіжку та шахрайство не я дійсної по¬ 

треби, але так сказати, а аматорства, з прикнчки. 

2. Гендель Мендель* (Наг.) 
Мабуть дріівпилп тк колись якогось Мендля. Адальберї толкув, що се значить, 

буцім то лише Жид здібний до торговлТ (Нашіеі 4), та се толяоваїш не ви¬ 
дасть ся мені влучлам. 

3. На геидедь пустив. (Паї*.) 
Продав щось або куціш піеиулиночи иа виробіток. 
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4. Найлїпншґі гандель з Богоі. (Гііїдк.) 
Бо Бог, по церковному вїрунаню, платить за ванне добре діло і нічого не 
забуває. 

5. Пустив еї на ге в д ель. (Наг.) 
Дословно: подав ся на купця, але чаетїйше вживають у згїрдиім авачІшо; 

шахрує, обдурює* волочить ся не пильнуючи роботи. 

Б, Трафив ми сї геидедь. (Наг.) 
Найшов на мене клопіт, чепила ся якась напасть, ЇІор \Уагиі« II (НашІе] 43), 

Гандлшвати. 1. Гандлює свойов сквров. (Нпг.) 
1) Тратить па явімось ділі, сходить на біду. 2\ Говорять також про про¬ 

ституток. 

2. Кождий гандлює як може. (Льв.) 

Гендлює в згірдпін зиачшю: циганить, крутить, запопадай для себе. ЇІор. 

IV а ті. II (Нагніеіп 8). 

Гандзя, 1. Маєш Гандзю книш, (Явор.) 
Говорять, коли на когось спаде якась несішдїшна біда, кануть поговір. 

2- От иа-иавш Гандзю книш: тобі грают, а ти сниш, (Луч.) 
Знач, про тебе говорять, тебе осуджують, а ти її пе знаєш нічого. 

З* Пішла Гандзя в поле жати, той забула серн узяти. (Ком.) 
Се властиво куплет із пар. пісні, але його часто прикладають і в мові до за¬ 

будькуватої, недбалої служниці. 

4, Пішла Гандвї на горіли тай набрала штиря шіі : в кождіа міху пе 
горіху, наробила Гандаї сьміху, (Ваг,) 
Співанка, але Й її вживають у розмові, коли хтось наперед хвалив ся бли¬ 

скучим успіхом задуманого діла, а результат вийшов мізерний, 

Гануся. І. І Ганусі не бою еї* (Цен.) 
Жартує парубок, якому говорять, що його будуть женити, мовляв: і и сам 
того бажаю. 

Ганьба. 1. Вже як дає чоловіка ганьба спіткати, то то спітче й на 
гладкій дорозі. (Наг.) 
Віра в неминучість призначена. Від напасти та пригоди не встережеш он. 

2* Від ганьби ме вмреш. (Ден.) 
Від сорому, скандалу, лайки. Иор, 2аіиг. IV, 202. 

3. Від ганьби не сховаєш сї. (Наг.) 
Стільки, що від злої пригоди, напасти. 

4. Ганьба би тї вкрила! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти зійшов нїпащо, став людським посміховищем 

5* Ганьба ми лице їсть. (Наг.) 
Нагоняє ва лице румяиець стиду. 

(>. Ганьба очи дре. (Наг.) 
Робить чоловікова неможливим днайти сн иньшш просто в очи. 

7. Ганьба очнії не виїсть, але не дає сї меже люде показати. (Наг.) 
Анач, хоч і яєнатєрінльїіа, а все таки докучає, 

8. Ганьба сї непе чеішла, (Наг.) 
Якесь пепочеспе діло набігло, а якою шдї вила будати ои, 
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Ганьба—Ганьбити Ч. 4878 —1896. 

У* Збув ем сї ганьби* (Ваг,) 
Полбу в ся клопоту, папаСНОГО чоловіка. 

10. Зійшов на ганьбу. (Наг.) 
Зам. зійшов пі на що, занедбав ся, 

11. Іди без ганьби І (Наг.) 
[диТ це тукай собі клопоту. 

12. Паїв сї ганьби. (Наг.) 
Заи. набрав єн, наслухав сн вшфуяіивих слів, 

13. Отто ганьба ладна! (Нас.) 
Жартливо хвалять щось аегарне, прим. певродливс лице. 

14. Пішло му на ганьбу. (Наг.) 
Говорять про екотипу5 що за хоробою та недоглядом змарніла, звела сі пї 

на що, або про недужого чоловіка, ІІор. 2бДиг. XII, 306 

15* Такої ти ганьби варобю, що сї в десятьох водах ие вмиєш. (Наг.) 
Нароблю сорому або клопоту. 

16. То би вже остатнії ганьба була. (Наг.) 
Зеї І як би се або те стало ея. Був би крайній скандал, 

17. Через ганьбу не тьпжко в біду шіаети. (Наг,) 
Лайка, пуста напасть часто доводить до бійящ до каліцтва або аебійства, 

18* Чого тота ганьба від мене хоче ? (Наг*) 
Тут „ганьба4* в значінні: погана, пепочеспа людина. 

19. Щем сї а едної ганьби не вмив, а вже сї друга чіпав. (Наг.) 
Не очистив сяп не поабув ся клопоту. 

Ганьбити. 1* Аби то лиш ганьбили’ (Наг.) 
5 сі І. а то ще бють, 

2. Ганьбив, але поза очи* (Цей.) 
Говорять іронічно про трусливото чоловіка, який свойому протявші коки не 
сьміе сказати правди в очи3 а тілько поза очи лає його. 

3. Ганьбив го на остатні декрети. (Токи), 
Дуже лаяв. При чім тут декрети, не легко вгадати. Мабуть патик на те, що 
судовий декрет за злочин сам собою кидає пляму на чоловіка. 

4. Ганьбив на всі спусти. (Наг.) 
Що влізло ся, висипав увесь засіб ганебних слів 

5. Ганьбив на фунти. (Дрог.) 
Що хвилі додавав нову лайку. Лайка представлена як товар, який важать 
на фунти. 

її. Ганьбив як пса. (Наг.) 
Зневажав словами до краю. Пес дуже часто в устах народе, має те ргіуііе- 

£Іит осНозшп, що з ним рівняють усе підле, погане тя гідне погорди, див. 
далі під Гієс. 

7, Ганьби го, а вів сї сьміб. (Наг.) ,,.а йому то сьміх. (Яс. 0.) 
Говорять про безсоромного, цинічного чоловіка. 

8. Ганьбити кождпц потр^афит. (Дрог.) 
Говорить чоловік, якого на його думку несправедливо поганьбили. Пор. 
\V а п (1 IV (їасіеіо 1]. 
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9. Його ганьбити — дармо сн груди псувати. (Наг.) 
Псувати груди напружуючи голос, щоб говорити й притиском. 

10* Його ганьбити — иа стіну горохом метати* (Наг*) 
Знач, даремно, безуспішно* 

П. Його ганьбити, то так як па ноду плювати. (Наг.) 
Плювати на пливучу ноду — нема сліду; лаяти безсоромного чоловіка, то ее 
не робить на нього ніякого врашінн, 

12. Кого ганьбили, а непе й побили. (Цей.) 
Говорить такий, що провішу вати в ся і був зловлений па горячім учинку та 
побитий; його спільники повтікали і піннїйше їм обійшло ся самою лайкою. 

13. Лекше ганьбити, нїж саяому зробити. (Льв.) 
Відповідь премудрим критикам, що їм усе не до ладу, а які самі нічим не до¬ 

казали свого хисту. Пор. АУапЗ. IV (Табеїп 6Р 7); А<За1Ь. Папі о 8, 

14. Пан би ганьбили, аби не били. (Наг.) 
Говорить такий, у ного притуплене чуте сорому, так що тілько бІпка про¬ 

мовляв йому до переконана. 

15. Не штука ганьбити, штука ліпше пробити (Сшіт*) 
Говорить чоловік, що за свою працю, буцім то пе зовсім добру, ще набрав 
ся лайки, Пор, XVапб. IV (Тасіеіп 1, 5, 8); АбаІЬ. Наше 4. 

10. Що ганьбили, то сї пе рахує. (Наг.ї 
Здач, крім лайки там було ще щось більше та грубше, 

Ганн. 1. Говори до Гавї, а впа сп ннслпт, ш> вна пані'. (Наг*) 
Говорять про гордовиту, обмежену та зарозумілу жінку. 

2* Хащ, и собі Гані, я па своїм пані. (Цеп.) 
Знач, хоч проста жінка, а в своїм хозяйстні я маю повне право. 

З* Чекай, Ганю, но сяїдапю* (Дрог.) 
БсіІ. зроблю тобі ее або те, а поперед усього дай снідати. 

4. Яке в Гапї, таке і в пані. (Мілан.) 
Жінка, жіноча вдача все однакова без огляду на суспільне становище. 

Галка, 1* Гайка — люди, свиня — худоба? (Сїл. Б.) 
Іронічне питане замісь запереченії. Чому Танка пе люди, тді вгадати. 

2* Наж тобі Галко книші (Вікно). 
Окрик, коли на когось спадне якесь розчароване, несподіваний клопіт. Пор. 

висше Гапдвя ч, 1,2. 

З, Наж тобі Ганно червоне я око! (Голоб.) 
Червоне яблоко, яке дає парубок дівчині, — символ любовя, залишиш. При¬ 

повідка має іронічне ивачіне, коли хтось надія в єн якогось добра, а на цього 
спадає клопіт, 

4* То ще дурна Гана. (Кол.) 
Гана — АгафІЯ, Танка, Імн Гана зійшло на сіпонім дурної жінки мабуть під 
виливом польського £ар — дурень. 

5. Чи і Галка люде? (Бар,) 
Іронївованв лад якоюсь бідною Гайкою, що перейшло в поговірку, коли хтось 
мішаеть ся в товариство, яке його вважає пившим від себе. 

Гаразд. 1* Подате не зазнав гаразду на своїм обійстю! (Наг,) 
Прокляте: щоб тобі лс вела єн худоба або діти. 
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Гарна І Ч. 4915—4932. 

2. Був гаразд, але мене не було доми. (Цеп.) 
Трафляло ся якесь щасте, але я прогавив добру нагоду. 

3. Буде гаразд, як мене не буде. (Наг.) 
Вислов безпнд ій мости чоловіка, що бідував увесь вік, а якого потішають, що 
ще буде іі Я ОН у Гаразд. 

4. Було тям того гаразд. (Цеїї.) 
Знач, було богаго, щедро давали. 

5. Від гаразду голій до дому йду. (Кол.) 
Говорив Гуцул вертаючи а заробітків у Беса] абії, де його морили голодом 

і обдерли. 

(і. ЇЗід гаразду й еьвіта. не виджу, (Наг.) 
Знач, жиш в біді та горю, плачучи раа-у-раз, 

7. Від гаразду чоловік не втікає. (Кол.) 
Говорить про такого, що втік із дому або ві служби. 

8. Він сї в гаразді ке знає. (Наг.) ...не тьимит. (Наг.) 
Має стільки добра, що й сам не ннає його Ліну та його ціни. 

9. Все гаразд, жінка ледащо: не зварить, де спече, коли вени що. (Ільк.) 
Відповідає іронічно бідний чоловік ла питальне питане; чи гаразд ся манто? 

10. Всипали му гаразд. (Наг.) 
Знач, набили сильно, каганьбили. 

П- Всюди гаразд, а дома найліпше. (Ільк.) 

Вислов звичайної у простих дюдий ностальгії за своїм димом. Пир. внеше 
Всюди 2. 

12. Всюди гаразд, де нас нема, (Ільк.) 
Знач, нам адаеть ся, що тая усюди геравд, бо яи бачимо й відчуваємо лише 
свою біду. ІІор. висше 8сюди ч. 4. 

13. Гаразд, Богу дьикувати. (Наг.) 
батальна формула: відповідь привитаного на питане: чи гаразд ся маєте? 

14, Гаразд, коби Бога не прогнівити, (Ден.) 
Добре по воджене, се особлива ласка Божа для чоловіка. Досить чоловікова 
прогнівити Бога сьвідомо або несьвідояо, а його гараздови може бути копець. 

15, Гаріїзд, коби Вог гіршим не карав, (Наг,) 
Знач, вєдеть ся добре, а хоч і не зовсім добре, то все таки могло бн бути 
ще гірше. 

1 Сі- Гаразд, коби витримати. (Ільк.) 
Іронічно, вам. біда, що тяжко й витримати. Пор. АіГаІЬ. І>оЬгге 21. 

17. Гаразд має роги, а нужда ноги. (Гнїдк.) 
Б гаразді чоловік робить ся зарозумілим і вавеїгдн любить зачепити когось, 
а н нужді бігає шукаючи підмоги. Пор. А (1 а І Ь. Ззег^зсІе ІЇБ. 

18. Гаразд му еї діє. (Наг.) 
Знач, він живе в гаразді, но турбують ся нічим 

19. Гаразд му еї діє: когут му адох, курка му ній. (Наг.) 
Іронізують про повуджене бідолахи, якому вдми на день ведеть сн все гірше. 
Коли курна ній, ю се віщує лихо. пор. Етн. Зб. V, 249 (Курка). 

Гаразд Ч. 4933 — 4949. 

20. Гараздові! не хоче, а біді му сит терпіти. (ІІетр,) Гаразду ,.4а біду 
мусить. (Ільк.'і 
Вже їсте сказав : Бз ізі пісіїїз зсіпуєгєг гц егіга^еп, аін еіпе ВеіЬо топ £іііеп 
Тадеп. У гаразді чоловік усе знайде собі якусь зачіпку, а в Підї робить єн 
сумирний та тихий. Пор. \УатІ. V (ДУоЬІ 33), 

81. Гаразд еї діє: курка здохла, когут піє. (Голоб.) 
Іронічно про лихе поводжень в господарстві. ІІор, впеше ч. 19, 

22. Гаразд еї маєте І (Нпг.) 
Формула при вклав я, властиво запитане: чи гаразд, чи щасливо живете? 

23. Гаразд ся маю, спи дотримаю. (Гнїдк.) 
Відповідь бідного, хорого чоловіка на питальне питане про гаразд. 

24. Гаразд татови і намі не лихо* (Ком.) 
Жартливо відповідають на питане про те, чи дома всі в гаразді. Пор. \УвпіІ. 

V (ТСоЬІ 62). 

25* Гаразд тобі, евдиж собі. (Ільк,) 
Знач, коли тобі гаразд, то сиди спокійно. Пор, А сі а ІЬ. РоЬгке 13; Німець 
каже: М біг здгйЬІі яо ЬІеШ, ІЧГапб. V (ЛУоІіІ 19, 36): Араб навпаки каже: 

коли на тебе пещасте впаде, то сядь собі (Ііег, 149) 

26. Гаразд тому, що ні іі його дому! (Яс. С.) 
5сї1. дай Боже! Бажане гостий господа рев а дому. 

27. Гаразду знести не може, а біду терпить. (Ільк.) 
В добробуті шукає собі якогось клопоту, а в біді сидить тихо. Пор, внеше ч. 19. 

28. Гаразд у хату ! (Вікно)* 
Говорять при вході гостя, або вносячи до хати ново в роджене теля або ягня* 

29. Гаразд як у терню, (Наг.) 
Іронічно, знач, біда* зо всіх боків щось докучає. 

30. Гаразд як шевцевії в зимі, а дростарови в жнива. (Дрог,) 
В зимі люди найбільше потребують чобіт, а в жнива носячи в йоле їсти іі&іі- 

більше псують глиняної посуди, то й дротар має найбільше роботи. 

31. Дав би ти Бог гаразд, абис і не витримав. (Дрог.) 
Прокляте: щоб ти попав у лиху пригоду. 

32. Дав ти Пан Біг гаразд* та не так, як людям- (Глещ.) 
Говорять до родичів, у яких уродила єн нежива дитина. „Гаразд® спеціально 
значить те, що Шмцї називають яеїп ГгешІІ£Є£ Гаті1іепегеІ£ПІ8й, у родини 
або весїлв. 1 так весільний обряд у Наг. анчинаєть ся піснею: І зійди Боже 
до пас, Бо вині гаразд у нас. 

33. Дай Боже в гаравдї до чекати* (Голоб,) 
Говорять згадуючи про щось буду ще: сьвята або прав ник* 

34. Дай Боже г правд, а гроші б у дуг (Наг.) 
1 тут „гаразд11 у виачіню приросту родини, хрестин або нееїлн, на нкі все 
мусять з Байти сн гроші. 

Зо. Дяй Боже гаразд добрий* ти пе довго ждати. (Гнїдк.) 
Відповідь па бажана та обіцянки грядущого добра, на яке тепер не заносить сії. 

36. Дай Боже гаразд, нок біді не подаст. (Стежи.) 
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Гаразд Ч* 4950 — 4907* 

Друга половила граматично не зовсім ясна; звачіяє її мб* таке: поки біда па 
настале. ІІор* ииеше Піда 102. 

37* Дай Боже людїі гаразд, то буде і для пас* (Мшап*) 
Вислов почути залежності* добробуту та аадоволепя одиниці від добробуту 
громади, загаду. 

38* Дай ти Боже гаразд таіі дішівицю в груда І (Дрог*) 

Бажають потайному вороготі* що вдав приятеля, знач, щоб ти мав добро і не 
міг ушивати йот задля тяжкої хороби* 

39* 3 такого гаразду аж де ваджу куди йду* (Наг.) 
Мовила жінка, що йшла плачучи задля якоїсь кривди, 

40* Йому ие перед Гараздом ся діє* (Гнїдк*) 

Знач* він тепер у скрутнім полознепю, в великім клопоті або трівозї, 

41* Коби гаразд був, якось би сї витримало* (Цеп*) 
Відповідь на приказку в роді: Гаразд* коби дише витримати* 

42, Майте ся в гаразді* як х—й в п—дї, (Пунш ) 
Цинічне бажане при розстананш. 

43* Мп в гаразді, як чайка на гнізді: хто не хоче, то сполошит, (Колом.) 
Знач, наше добре становище дуже хитке, залежне від усякого капризу долі, 

44. На гаразд му пішло* (Наг*) 
Новело еа йому добре, але також іронічно: зійшов на біду. 

45* На гаразд ніколи не пізно* (Ден*) 

Потішають такого чоловіка, який жалуєть ся, що його молодість минула 
в біді та нужді, мовляв : хоч у старших літах, а все ще поживеш у гаразді. 

40* На гаразд усе чьжс. (Наг*) 
Чоловік бажає хоч часок пошити в гаразді. 

47* Не було нам гаразду тай не буде* (Ільк.) 
Вислов безнадїйноети бідного чоловіка* що не з з з па в добра і іге вадївть ся 
зазвати Його* 

48. Не вміє сї в гаразді ш впну вати. (Наг.) 
Шукає собі добровільно клопоту та лихої пригоди. 

49* Не гаразд ми еї стало. (Наг.) ...трафило* (Наг.) 
Говорить чоловік, у якого дона стало ся якесь лихо, хтось у хаті вмер або 
згибла худобина* 

50* Нема біди без гаразду. (ГІужн.) 
В кождїй злій пригодї буває щось корисне для чоловіка Пор, Шапіі. IV 

(ІІеЬе! 40), 

51, Нема гаразду в хатї, (Наг*) 

Говорять про таку хату, де муж із жінкою пе люблять ся або де нема дїтяй. 

52. Не можеш гаравдови терпіти, а біді мусиш* (Код*) 
Остерігають такого* хто занадто гуляє та брикає в добрі. Пор. нисше ч, 20, 27. 

53* Нікому так не гаразд, як міні' самому: чужі жінки їдьат еїно, а моя 
солому* (Наг.) 

Коломийка, яку вживають а а приповідку, жартуючи в і своєї бїд пости, осо¬ 
бливо па переди ійКу, 

51. Останайте сї в гаразді! (Наг.) ...в добрім гаразді. (Наг.) 
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Гаразд Ч. 4У68 — 4980. 

Звичайна формула ари прощапю; творить той, хто виходить із чийогось доту. 

55. По біді* гаразд, по ег.иіху плач. (Лік.) 
Звичайне черговагш людського житя, пор* ниєш є ч, ПО. 

50. По гораидовп буде біда, а по Оідї горазд. (МінанЛ 
Зпачіне те саме, що і в попередній. Пор. Етн. 36, VI, ч. 250. 

57. Такий гаразд не спив би сї! (Наг.) 
Знач, тяжке горе* нещасна пригода. Формули „не спив би сни уживають як 
на клята - відвороту при згаддї про покійників або про всяке лихо. 

58* То не гараздом пахне* (Наг.) 
Се грозить якоюсь бідою, 8 того моше бути великий КЛОПІТ, 

59. Упав у гаразд, як муха в сметану. (Ільк.) 
Знач, у такий гаразд. що виходять йому на шкоду* грозить яагибілю* 

00. Упав у гаразд> як сливка в болото* (Ільк*) *.о г—о* (МІич., Иетр.) 
Вскочив у лиху пригоду, в якесь погане, соромне діло* Пор, висше Впасти ч,22; 

А б а ІЬ, 8ге2§5сїе 95. 

СІ. Упливає в гаразді, як нухп в сметані. (Явор.) 
Нещасливий, хоч живе в богацтві. 

С2. Хгївшн гаразд мати, треба ухом землі' приймати. (Ільк.) 
Зешчінє не ясне мені. Чи яприймати вухом землі“ значить падати на землю 

%від бити), чи щось шипе? 

63* Хто біди ие вавнав, той не вшіе гаразду шьішувати. (Цей.) 
Біда вчить чоловіка шанувати добро. 

64* Ця гаразд вазі сї бесідує? (Наг.) 
Витає ся чоловік, що входячи до хати застає товариство при розмові* 

05. Я- гаразд почували? (Наг*) 

Витають гостий* коли ті рано побудять ся, 

06. Це гаразд сї маєте? (Наг*) 
Звичайна витальна формула, яку промовляє той* хто входить до хати або 
починає питане. 

07* Це гаразд спали* щі сухо встали? (Наг.) 
Жартуючи витають милих дїтнй, коли ті повстають рано* 

68. Ци гаразд, ци здорові, ди па весїльи просите ? (Наг.) 
Жартуючи витає старший чоловік молодих дівчат або парубків 

69. Ци гаразд чувати коло вашої хати? (Наг*) 
Формула приаитанщ коли знайомі здиблють ся десь далеко від дому. 

70. Чини кому гаразд, ляж з його жінкою спати, (ГІетр.) 
Іронічно жалує ся чоловік, якого знайомий стрічає якимись докорами, 

71. Чоловік га раз доїш не ті тер піїт* а бідї му ект. (Пужн*) 
Знач і н є теж* що й висше ч> 20, 27, 52. 

72* Як ся чоловік гаразд має* то і сусід бував* (Ільк,) 
Сусідська приязнь звичайно цвите доти, доки одна із сусідів це попаде в біду* 
Пор* А б а 1Ь, Ззсг^йсіе 47. 

74, Як я ся гаразд мав, кожний мене добре знав; а як став убогий, 
не приходять гості в мої пороги. (Ільк.) 
Широко, віршованим складом висловлена та аама думка, що в попередні в ч. 
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Гараздувати— Гарасиа Ч. 4087-5005,, 

Гараздувати. 1, Гараздую: люде їдьит, а я сї облизую. (Наг.) 
Іроіиаув бідний над своїм невід радним иодоженем, 

2. Гараздую: люде скачут, я бідую. (Ден.) 
Думяа та сама* тілько без іронічного забарвлена 

Гарак. і. Вйо, гарак, вйо і (Наг.) 
Кричав ішли ця в нестямі* пропивши на пі раці гсппї. 

Ґарап. 1. Без гарапа нема порядку* (Кол.) 
Приказка давніх панів, що вважали гарап яа пііїша гаііо того морального 
виховане* яке вони давали народови. 

•2. Білий як Гарап. (Наг.) 
Іронічно вал. чорний, брудний. Гарап — Араб, якого уважають иб. сіновїнои 

Негра. 
3. Буде кап гарап по илечох гуляти. (Наг,) 

Так грозили атамаш лїшшим пан щ кан якай. 

4. Гарапом го оперезав* (Наг*) 
Зпач. ударив кличукок так, що сей обвив ся довкола тіла. 

5. Гараи старший пай, як пап. (Торкп). 
Бо пана можи а й не послухати* але гарніша на пожди Н мусить послухати* — 

так поясняв сю приказку старий чоловік, що іце сам зазнав панщияннлої ро¬ 

боти і карпости. 

6. ДофіГлював ся до гарапа. (Город.) 
Знач, жартував з паном чи наставником, доки сей не побив його гарапом. 

7* Чорний як Гарап* (Наг.; 
Значїш таке саме, як виспіє ч 2. 

Гарас. 1* Тараса скакати. (Наг*) 
Знач, сердити ся* видати ся з лютосте. ІЦо значить ятарас“ у тім реченні, 
не знаю. 

Гарасим. 1. Тарасам аж підносив* я Никала тьигав довко.ш. (Наг.) 
Оповідала дівка* як з нею танцювали парубки. 

2. Гарасиме. г —о шше, (Наг*) 
Мудроване. Хлопця* що звать ся Гарасим* кличуть по іию, а коли від віді- 

зветь ся, йому відповідають отсею цинічною фразою. 

З* Гараспл не косив* то з косаріиа їсти не буде* (Наг.) 
Знач, хто разом з компанією де працює, не має права їсти з аего, 

4. Тараси я пе поснв, а Ілько ще й тілько. (Цеп.) 
Відмовляєте ся той, кого заставляють до якоїсь падпрогракової, надсильної 
роботи —- носити дрова або що. 

5* Гараецм попросив, а Штефан уаьнв сам. (Наг.) 
Характеризують рїжницю між вдачею песьмілото і резолютното чоловіка очс~ 

видно на підставі якогось одиничного факту, 

6- Гараеиа — екурвий сни, (Яс* 0.) 
Дрввішть хлопця* що зветь єн Тарасимом, 

7. Зробив би І’араснм, як.би го хто попросив. (Тиски) 
Ксії. сан не догадавть єн, ле почуває себе аобовнваїшн. Жартують і а лінивого, 
туманввитого слуги. 
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Гаратати—Гартувати Ч. 5006—5024. 

8* І а бп Гарасим> коби му іто під ніс нід носив. (Кольб*) 
Говорять про лінивого, бечЧрадного дармоїда. 

Гаратати* 1* Гаратив як капусту, (Наг*) 
Знач, бив завзято, на ослїп, калічив. 

Гарбуз. 1. Аби вам гарбуз не покотив ся ! (Ільк*) 
Жартливе прокляте, здветь ся, без особливого впачіпя* 

2* Бодай вам гарбуз оголив сїі (Цей.) 
Знов жартливе прокляте в роді попереднього* 

3. Бодай ви сї на гарбуз задавили! (Кол,) 

Говорить дївяа, коли хто надто пильно придявляє ся до пеі 

4. Впїдж виску гарбуза тай подиви сї па вербу, то зараз будеш знов 
голодний. (Наг.) 
Жартують робітники, коли господиня даз на обід гарбуза* мовляв: нема від 
чого бути ситим. 

5* Гарбуза наїж ся, а на вербу поливи ся, то будеш голоден. (Ільк.) 
IIор. попередає ч, 4 Чому як раз верба* а як кажуть декуди, суха верба мав 
викликати голод після гарбузового обіду, про се годі довідатп ся. 

6. Гарбуз без пшона і без молока то лише свині любят, (Верев.) ...то 
свнндка їда* (Кол.) 

Звичайна приправа гарбуза: його варять, колотять* засипають пшоном і ва- 

- ливвють молоком і так знов парять. 

7. Гарбуз тамі, а татоші дпия, (Ільк.) 
Жартлива лайка, без ніякого злого апачі па. 

8. Гарбуз маттери твої! (Наг*) 
Жартлива лайка, 

9. Гарбузом ситий не будеш, (Наг,) 
Говорили женцї, яким господняя дала колоченого гарбуза па обід. 

10. Гарбуз твої днпї! (Дрог.) 
Жартлива лайка. Хто любить гарбуз. 

11. Я про гарбузи, він про образи. (ІІечен.) 
Іішіи хтось відповідав пе до річи на питане або в тягу розмови про один 
предмет нї в того пї з сього зачинав говорити про иньший* 

ґармідер 1. Гаріідер як у жидівській школі'* (Наг.) 
Гомін безладних, змішаних голосів* пор. А Заїк Наїая 3; Шал 4* II (ІДші 8), 

Гарний. 1. Гарний, як Нанькові штани. (Сіл. Б.) 
Іронічно про поганого, брудного, 

2* Гарному всьо до лиця* (Золоч.) 
Знач, усяка Одещина додасть йому краси. 

Гарт. 1* Був син в гарті, (Жабє). 
Знач, в арешті, в бідї, в недостатку* 

2* Задав му гарту, (Косе.) 
Набив його* наробив клопоту. 

Гартувати. І. Біда гартує чоловіка, як вода зелїзо. (Наг.) 
Робить його Обережним, підпорним, терплиВЕШ або твердосердим. 
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Гарувати—Гварптп Ч. 5025-5042. 

2. Гартує сї, аж сячит. (Наг.) 
Про зраненого, побитого, що здержуй себе, аби не кричати, а тілько сичить 
й болю. Порі в пане взяте з розпеченого зел із а, що сичачи гартують ся а воді. 

3. Гартує сї, як вош на морозі, (Наг.) 
Знач пропадає, нівечить своє здоровлв. 

4. Гартуй сп, май, с ви дай сердак! (Жаба). 
Говорив екзеяутор Гуцуловщ забираючи з нього в вині остатню теплу одежину* 

Гарувати, 1. Гарує як вії у ярмі. (Норки), 
Тяжко працює, бідує, Пор. АсІаІЬ* Нагорай В. 

2. Гарує, як кінь у киратї. (Дрог.) 
Беть ся з безвихідною нуждою, працює без надії поліпніеня долі Пор. А8а ! к 

Нагорай 3? \Уапс1. І (АгЬеіІ 71, 7В,|. 

3. Гарую, аж ми очи з голови лі'вут. (Наг,) 
Бідую; образ узятий іа двигаин великого гагару, при чім напружують ся також 
мяви, що порушують очима. 

4. Так гарує, як чорний від. (Кольб.) 
Чому спеціально чорний від має гірше томити ся в ярмі від білого, невідомо. 

Гаснути, 1. Гасне як сьвічка, (Наг.) 
Говорять про тяжко хорого, якого сили вичерпують ся, Пор, Шансі 1 (Аш- 

ІОзеїіеп 2), 

2. Що гасне, то не ясне. (Кол,) 
Образово: хорнй, слабосилий чоловік не може бути веселий, 

Гася, 1. Поїхала Гася тай вернула ся, (Ільк,) 
Жартують із такого, що поквапив ся на якесь діло і не зробивши його 
покинув. 

Гатити. 1, Гати в плечі як у водню! (Наг.) 
Бий кулаком, аби аж гуло, 

2, Гатит як у дим. (Наг,) 
Знач, бє на осліп, ио розбираючи куди. 

Гачок. 1, На голий гачок не йде щупачок, (Кол.) 
Голим словом, це попертим ніякими річевим доказами, не приєднаєш собі ні¬ 

кого, пор. висше Будка ч. 3. 

2. » на такий гачок пе піду. (Наг.) 
Не дам ся на таку підмову, сим мене не вавабиш. 

3. Що гачком бути має, вчасно ся загинав. (Гдїдк.) 
Хто чим має бути в житю, до того за молоду почуває охоту. По [і, нїм. Шак 
еіп ШксЬеп \уегс!еп уиііі, кгйшші зісії Ьеішїегц Шат). II (Накеп 5), 

Гварити. 1. Добре ся гварит, як ся в горшку варит, (Дверн.) 
Знач, любо бесідувати дожидаючи вечері, але погано тоді, коди нема чаго 
ждати. 

2. То старі люде гварпли. (Дверн.) 
Знач, се не аби яка пуста видумка, се слово поважне і розумне. 

3. Як якийсь г вари в. (Дверн.) 
Звичайна інтродукція приповідки, на яку исилають єн як па не свою, а стару, 
загально ирипяту мудрість. 
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Гепнути—Гидко Ч. 5043—5058. 

Гепнути. 1. Як ний гепнув, аж у в'їв їевкпуло, (Наг.) 
Знач, кинув ним до землі так, що аж у його нутрі заклекотіло, 

Гер. і. Гер — витьигаи з г — цї тер, (Яе. 0.) 
Мудроваие; тер — діалект. вам. терен. А „гера тут пе значить мб. нічого, 

тілько докомпоноване для риму до птер“. 

Герлїчка. І, Герлїчкова би тя неволя побила! (Устер,) 
Герлічка, НгсШбка. остатній маидатор в Устеріках, що мав право слідити за 
опришками і навіть карати їх смертю. Підпарених та арештованих датовано 
страшенно в підземних льохах в Устяріках, і відси пішло між Гуцулами про¬ 

плаче, що ітлнеть ся немов реайапі до звісної „сьвятої Коди і “ на правобе¬ 

режній Україні, Про Грдлїчку див. Етн. 36. V, ст. 36 -38. 

Гетьта. 1. Гетьта, вісьта, поїдемо аж до міста. (Наг.) 
Забавляють дїтнії, гуцкаточи їх на коліні, буцім то їдуть на нона. 

2. Гетьта впала, вісьта встала, (Мінч,, Ільк.) 
Гетьта — на право, вісьта — на ліво, окрики, якими кермують кони#, вла¬ 

стиво від руки (правої, якою ведуть коня за поводи) і до себе. Змачіна при- 

повідай мені не непе. 

3. Гетьта, стара, до Самбора! (Наг.) Вісьта,.. (Наг,) 
Стара, очевидно кобила. Покрикують жартливо їдучи до Самбора. З Нагуєнпч 
їдуть туди звичайно лиш раз у рік, на Уепеніє. тим то їзда до Самбора, осо* 

бливо для дїтиЙ — незвичайний правши. 

Ґибати. І. Гибаґі на пш маму! (Наг.) 
Знач, утікай, забирай ся. 

Ги біти. І, От ги 6 и т як собака, (Луч.) 
Гябіти — гинути, пропадати. 

Гиблювати, 1. Гиблюйте, гиблюйте, а тато прийде та иоиравит тогго- 
ром. (Кольб.) 
Жартують із такого, що розпоряджень ся пе до ладу. Приказка оперта па 
анекдоті, диа. Етя. Зб. VI, 14. 

2. Гиблюіітп, тату, гнблюйти, а я зайду простов сокиро в, тай шшравю 
за вааш. (Пужи.) 
Зпачїпе такеж, як ї попередньої. 

Гид. І, Гид ГО їсть. (Гнїдк.) 
Гид — щось гидке, потань, спеціядьно воши, 

2. Не зачіпай гида, не ка.іяй собі вида. (Ільк.) 
Гид тут у ширшім апачі то: погань, щось обридливе. 

Гидити ся. 1* Гидпт ея ним, лк Жид салом. (Збар.) 
Гидує, бридить ся. Жид салом хоч і не бриднть ся, але почуває до нього від¬ 

разу силою своїх обрядових приписів. ІІор- А сі а ІЬ. Вггубгіс еї§ У. 

Гидкий. ї. Чи то я такий гидкий, що мене обмішаєте? (Зоар.) 
Говорить господар напрошуючи до себе гости й. 

Гидко. 1. Аж гидко еї дввитп ш таку роботу. (Цей,) 
Говорить трудящий, зручний, дивлячи ся на роботу лінивого або невправного. 

2. Тото гидко і в скіпки взьнти. (Наг.) 
Б скіпки беруть і викидають із хати дїточї або скотячі екскременти. Припав 
кою характеризують якогось пепависного, вдохарактєрного чоловіка. 
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Гидно—Гинути Ч. 5059-5076. 

Гидно. 1. бдно пай гидно, що старости не вндпо. (Лол.) 
Формула, первісно пісня, якою свах її па весілю прикликають до себе весіль¬ 

ного старосту. 

Гидь. 1. То гидь погана! (Наг.) 
Се щось гидке, обридливе. 

Гиля. 1. Він варт гилї. (Наг.) 
Варт, щоб Його повісити, ледачий, поганий чоловік, 

2, На суху гилю з ним! (Наг,) 
Погроза, знач. повісити Його, 

3, Обох би їх па єдну гилю повісити. (Наг,) 
Оба однаково ледачі та погані, 

4, Якої ти там гвії не стає? (Наг.) 
Чого тобі хибує чого кричиш, чого домагаяш ся? Говорять сердито до вере¬ 

дливого або папаеного чоловіка, 

Гиляка, 1. Нагинай подяку, доки колода. (Ільк., Кобр.) 
Образово; вчн дитиву послуху та розуму, доки молода та податлива ГІор. 

А 8 а і Ь. Оаіай 3, 7* 

Гимон. 1. Ти гймоие якийсь! (Кіндр.) 
Гймон тут у зпачіню якогось злого духа. Се лихе зпачіне слова зрештою по¬ 

чесного (игеион, грецьке цуіцоу — провідник, воєвода) пішло з того, що 
в церковнім письменстві, головно в євангеліях* слово се прикладаєте ся по¬ 

стійно до Оплата, „іцо Христа мучив41, 

Гиндри. 1. Гиндри бютт аж хата ходцт, {(виник.) 
Знач, жартують, бють сн жартома* аж у хаті повно галасу. ГІор. А б а ІЬ, 

Нагніту І. 

Гинути. 1, А би-о гинув, то ти не дарую. (Наг.) 
Вислов завзятої ворожнечі. Старий звичай велить і найгіршому ворогойл 
перед його смертю дарувати його провину. 

2. Або шш»; або смерть твоя, (Наг.) ...а нї, то.,, (Наг.) 
Жартлива альтернативо* вкою характеризують безвихідне положепе чоловіка, 

що попав сн в руки розбійників або в ішьшу якусь халепу. 

3. Аж іине за нев, (Наг,) 
Так закоханий, тужить, 

4. Ану, гинь! (Наг,) 
Иислов безвихідного положена, розпуки, Здач, хоч гинь, то не поможе, 

5* Гине у голоду, як нес дід плотом, (Наг.) 
Порівняне 8 псом малює погорджене, самітне та безпомічне становище не¬ 
щасливого. 

0. Гине зо страху, (Наг.) 
Знач, дуже боїть ся, тратить притомність зо страху. 

7. Гоне їй на очах, (Ваг.) 
Знач, умирає (прим, дитина) перед моїми очима, а я не можу дати їй рахунку, 

8. Гине як сіль у водї. (Наг.) 
Пропадає безслідно', прим, добро в руках марнотратника або шшиц'т. Поп 
АііаІЬ. (тіпай 1. 

У. Хоць гинь нараз, а моє мусит бути. (Наг.) 
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Гинути Ч. 5077-5095. 

Характеризують не милосерда ога здирцго, лихваря або спосіб стягане урядо¬ 

вих дапин. 

10. Гину без чьпсу. (Наг.) 
Знач умираю в молодих літах, не важивши ся. 

11. Гине як слива па воді. (Наг.) 
Пропадав, ноли нова про великі видатки, що вичерпують усї доходи, або про 
крадіжки 

12* Гине як сніг на сонцн. (Кал.) 
Про недужого* сухотника, що що разу слабне та марніє. 

13. Гину за нї ва що. (Наг.) 
Знач, гину невинно, за дурницю. 

14. Гину на пав. (Наг.) 
Пропадаю марно, Порївнане взяте з граки, що сохне пескошсиа (па шш) 

вїд спеки. 

15. і'япут як мухи. (Наг.) 
Про людчй, що вмирають від пошести або в війні. Пор. А <1 а 1Ь. йішрї 12. 

НІ, Гинь, пропадь від мене! (Наг,) 
Окрик обур єн я, обридженн або переливу. Гаиь тут у значиш: щезай. 

17, Лихе не гине, (Наг.) 
Воно довговічне і плодюче. Пор. Біда 40 

18* Най зараз гину, а від правди не відступлю (Кос.) 
Говорив селянин Фокшей на суді в Коломиї 1880 р. 

19. Найиї я за ним гниу І (Наг.) 
Іронічно говорить дївна про нарубка, Мовляв: мені про нього байдуже. 

20. Не жьшіь і гинути, як бн було т що. (Цеп.) 
Говорив чоловік засуджений за якусь дурницю. 

21. Овва, так луже гину за ним! (Наг.) 
Іронічний вислов: мені про нього вонеїм байдуже. 

22. Ой гину, мамо, гину ш дївчану Катерину! (Наг.) 
Властиво приспівка, якої вживають також для поговірки оповідаючи, що 
якийсь парубок дуже закоханий у нкусь дівчину. 

23. Радше пай гину* а свого не покину. (Коя.) 
Характеристика впертого чоловіка, що до крайносте встоює на своїм. 

24. Так ш ним гину, що аж нікуди. (Наг.) 
Знач, зовсім ие дбаю про нього, ае тужу за шш, 

25. Хоць гинь зараз, а шоє муспт бути. (Наг.) 
Характеризують немилосерЕОГо здирцю, лижваря або спосіб стягана урядових 
данин, 

26. Ченк іце тим не гинеш. (Наг.) 
ї гов кують такого, іцо кричить чогось, кличе до себе чоловіка запитого роботою. 

27. Хени> гинь, а не дай еї! (Наг.) 
Хоч би прийшло ся пропасти, не піддай сн* не здомай слова* не сиро невір ся 
свойому сум ЛІНЮ. 

28. Хто гине* той всьо покиде. (Снят.) 
& мираючи полишить своє добро. 
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Гир—Гира Ч. 5006—5116. 

29. Ще абим крен гинув, то тебе не буду о ласку проспти. (Наг.) 
Висіов гордої пєвіі лея пости та непохитноста чоловіка супроти противника, 

30, Що має гинути, пав гниє. (Код,) ...пай не заваджьіів. (Наг,) 
Вислов резпїяації та при тім рішучости сильного, робучого чоловіка, якову 
ніколи панькати ся з хорнм та слабосилим, 

Гир. і. А йди до гиру! (Наг.) 
Знач, пропадай, уступи ся від лев о. 

2. Бодай ти гир був! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти пропав. 

3. Бодай ти еї гир випірне! (Наг.) 
Прокляте : щоб і слід твій пропав, 

4. Вчора-с качав: бир-бир, а нивї гнр-гир. (Наг.) 
Молодого Бойка вівчаря ввллн в рекрути, так ото його мати й плакала за 
ним. Бир-бир, звичайний оклик на вівці, а гир, пїм. Ьіег — оклик рекрута, 

коли викличуть його імя. 

5. Гир бн ну ся загладив. (Лін.) 
Прокляте: ял ач, як внсше ч. З, 

6 Гир би на тя впав. (Уриче). 
Щоб тебе постигло тяжко нещасте. 

7. Гир*гирепаий бя ти був ! (Наг.) 
Прокляте; знач, як внсше. 

8. Гир гировп даруй. (Наг.) 
Передразнепо церковне: мир мирова даруй, у вначіпвд; щоб погані, марно- 

тратді люди пошршш ся, попропадали. 

9. Гир му ся став, (Борис.) 
Зпач, пропав, звів ся пі на що. 

10. До гиру пропало. (Наг,) 
Пропало безслідно, до решти, 

11. Жебп тя гир обяв! (Лій.) 
Прокляте, Ішач, як висше ч. 2, Б, 5^7, 

12. Зо всїм ги ром вагирии ся. (Лол.) 
Пропав, зійшов на ні на-що з усею своєю родиною, 

13* На гир еї ніїїшов та па о статну нужду* (Дрог.) 
Жалував єн налоговкй пнниця ца свою долю. 

14. На гнр му пішло. (Наг.) 
Звів ся вї-пд-щОр занедбав ся. 

15, Пан му там гнр буде! (Наг.) 
Прокляте: щоб пропав там, куди забрав ся. 

10, Най сї за ним гир загирит ! (Наг.) 
Прокляте: нехай за ким і слід пропаде 

Гира. 1. Взяв го за гиру. (Зб&р*) 
Доеловяо : за волосе. Образово ; переміг його, підігнув під свою вдасть. 

2. Вивіз го за гиру н хати. (Наг,) 
Витяг за волосе, викинув силою, 

3, Дібрав му сї до гири, <Толоб.) 
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Гдрити-Г— о Ч. 5117—5133* 

Знач, осьиїлнв єн взяти його за волосе або загалом зневажити його. 

4. Забагае гнра проти иочи* (Вікно). 
ЗсіІ. ось чого. Говорять про аеоправдаиу, глупу претензію. 

5* Кобл-с гиру цілу вияїсі (Наг.) 
Сьміють ся з такого, що пагрожуять ся, мовляй : піду там і там і пабю того 

й того, 

б* Обірвав му гару. (Наг.) 
Об ми кав волосе, спаплюжив і зневажив. 

7* Чого гнра хоче, кісників! (Дар.) 
Гира *— волосе, звичайно довге, розкуйовдь не, Приказкою висьмівають усяку 

неоправдану претепвію. Пор, вясше я. 4. 

8, Ще твоя гира буде за то відповідати. (Льв.) 
Погроза: за те тебе наторгують за волосе, тяжко побють, зневажать. 

Гирити. І. Гирив працю, гирив, тац сан до гиру пішов. (Наг.) 
Говорять про марнотратника, пяпицга, що дійшов до повної руїни* 

Гичка, 1. Бери го иа гичку! (Дрог.) 
Гичка — властиво чуб листя па деяких окопових ростштах (моркві, буряках, 

петрушці), переносно також чуприна у чоловіка. Приказка значить ще дальше 
обрааово; вломай йото самоволю, зроби його собі послу шани та покірним. 

2. Обскуб му гичку. (Дрог.) 
Обскуб волосе в бійці, нам в яв чуба. 

3. Урвала му сї гичка. (Наг.) 
Знач, минула ся якась користь, не стало якогось догідного посередника, що 

допомагав йому в його ділах. 

4. Чия гичка, того корінь. (Дрог.) 
Чиє волосе, того й голова. Повідають, що раз Русий бив ся в Німцем, та 
коли вхопив його ва волосе і думав, що вже переможе противника, показало 
ся, що у Німця на голові була перука. Тоді Русин обурений крикнув: Агі, 
я думав, що чия гичка, того й корінь, а дїдьчий Німець і тут одурив. 

П. 1. Гі на тя! (Ільк.) 
Бойківський окрик переляку або обурена, те що укр. тю на тебе! 

2. Гі па тя, згучав бпе ся ! (Дрог.) 
Драв пить Бойка. т Згучатвґ сяи мабуть те, що скази ти єн. 

3. Гі ца тя, пропав бпс І (Дрог*) 
Д рази ять Бойка, переборщуючи його окрик. 

Г—о. !. Бодай ес у г—о вступив І (Дрог.) 
Жартливе прокляте; щоб ти встряє у якусь погану, немилу справу. 

2. Війт у кінське г—о палице в щтуркає там каже: В тім моя голова! 

(Крем,) 
Виоьмівади війта, що чинив ся дуже розумним та дбайливим за добро гро¬ 

мади, а нічогісінько не та мив у громадських справах. 

3. Вій усе па своїм г—ш еїдит. (Наг.) 
Знач, усе пережовує якусь одну нікчемну справу, все заговорює про неї, хоч 
усім уже обридло слухати се. 

4. Г—о до г-яа! (Наг.) 
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Г—о Ч. 5134—5148- 

Поганий чоло він горне ся до такого» як і він, погань до погані. 

5* Г—о в’їдж тай оближи сл} а потім мене бити бери еї. (Наг.) 
Відпавідають такому, що грозить бійкою, 

6, Г—о я того буде (Кол,) 
Знач, пїчого не буде, се сирана пропаща, Пор, Шансі, І (Бгеск 126), 

7, Г—о й перець переможе. Щеп,) 
Німець висловлює анальоґічау думну про сильнійше дїд&нє погані, ніж до¬ 

брото приказкою: Веіш Бгеск ївЬ Йадісішєгк ЙЬеІ ап^еЬгасЬІ, Шапїї, [1 

(Бгеск 3), 

8, Г—ео й сотнар переважнт, (Цеп,). 
Бо сотнар утримаєш коли не в рунах, то на плечех, а г —а не втримаєш, як 
хоче на двір, — пояснив К, Ватоновий, від якого н чув сю приказку Сю 
саму думку ще в ХУШ віці висловив якийсь Поляк ось який двостихом: 

СЦШ свіжаг оіоіуш, Іесг щШо пІегбшіо, 

Псі у щ па втаї паріега црогсїумге %—о, 

9, Г—нам вапечьитадо. (Груш,) 
Говорять про справу, що скінчила ся скандалом, сваркою або бійкою. Пар, 

Шап<1 І (Бгеск 4-5, 60], 

10, Г—о ми в е—ці гримат, (Наг,) 
Се діло мене зовсім пе обходить, я в нам не хочу мати нічого спільного, 

Пєхпз ісіеагшп для мене веясвий. 

11, Г—ом на верха, (Наг.) 
Зсії. показав ся, виявив перед людьми свою домашню скандальну справу, по¬ 

казав себе підлим, безхарактерним. 

12, Г—о смердит, а оїб родцт, (Снят.) 
Відповів селянин міському посіпаці, який лаяв його: нТу сНІоріе йщїегскізг 
£<!тпети, Пор, Шапб. 1 {Бгеск 83). 

1В, Г—о'енит ся — іцастє буде. (Ком,) ..гроші буду?. (Козі,) 
Із народного содника. N0x115 ібеашт не зовсім ясний; можливо, що людські 
екскременти своєю жовтою барвою в народнім фантазії викликали представлене 
золота (у Поляків ояіосіс уживає ся декуди в зиачішо за к а каш), а в дальшій 
лінії гроший, ї ще далі — щастя, яке в пошто бідного чоловіка нерозривно 
вяжеть ся а посідайем гроший. 

14, Г— о хлопу не дниґарок, коли ве знає, котра "година, (Кол.) 
Найкраща річ у невідповідних руках тратить свою вартість. 

15, За г—о сварка. (Льв.) 
Знач, за дурницю, за якусь нікчемну річ, Пор, Шапсі. І (Бгеск 166). 

16* 3 г —а бич робити, (Наг.) 
Робити щось з нені дно від його матеріалу або невідповідним способом, 

17, Ззїдж г—о, як тобі всьо єдїіо, (Наг.) 
Говорять такому, що вдає байдужного І шл всяку пропозицію відповідає; міні 
всьо вдію. 

18* Коло г—на іде й нас—но* (Снят*) 
Говорять, коли при Докопував ео якоїсь дрібної рїчн стрічають ся ще побічні 
великі перешкоди. 

19, Моє г—но, пай таї оиердит. (Ваг.) 
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Г—о — Ґ—оїд Ч, 5149—5166. 

Знач, се моя домашня справа, хоч і прикра, а ти до неї не мішай сн, Від¬ 

права влазливому сплітка реви. 

20. Мусиш кожде г-їіо обнюхати? (Цеп.) 
Докір такому, що любить устряти в усяку сварку, вмішати сн в чужі іатіиві 
справи і звичайно пас каку є при тім на неприємноетя, Пор V/ апб. І (Бгеск 117). 

21. Най еї тебе твоє Г“іш держнт! (Голоб.) 
Іди від мене зі своєю поганою справою, зі своїми обловами і т и. 

22. На що г—но розбабруеш? (Наг.) 
По що рушаєш сю немилу, нога и у справу? 

23. Не руш г на, не буде емер йти, (Дрог,) 
Не зачіпай ся з поганим, сварливим чоловіком, ие заходи з ним нї в які зно¬ 

сини, бо вони напевно закінчать ся скандалом. Пор. АУ аінї. 1 (Бгеск 10, Ж), Ні), 

24. Отто-с Iі — но розтолочив! (Голоб.) 
Із я а дрібної річа наробив богато сварня та лайки. Пар, \¥ап4. І (Бгеск 108). 

25. По що тото г—но місити? (Наг.) 
По що виволікати погані справи, сплітки або н лепети? Вислов докору непе- 

прав чому еплїтішкови. Пор. АУапсІ. і (Бгеск 94) 

26. Розвіз г—но на все село, (Голоб*) 
Наробив скандалу, розніс якусь догану, брехливу відомість. 

27. Рубай тото г—но, щос під нлоток лишив, (Наг,) 
Відповів у сварці чоловік другому, який грозив йому, що мя тебе сокирок 
порубаю41. 

28. Своє г — но не свердит. (Наг.) 
Погані та нужденні обставини, серед яких чоловік виріс, не сердять і не обу¬ 

рюють його, бо він привик до них. Пор. IV а ц 4. 1 (Бгеск 28). 

29. Ти міні будеш г—пом кадити? (Туст.) 
Окрив обурена: будеш передавати мені клевеїті та брехні па мене самого або 
на когось близького мені? 

30. То г—а варто (Дрог.) 
Се не варто нічого, пусте діло. Пор. Шип її. 1 (Бгеск 1і5ц 

31* То таке г—по, що лиш па лопату бери, (Цей*) 
Про поганого, неморального чоловіка, а яким цурають ся водите компанію. 

32. То таке, як з г—а бич. (Нат.) 
Ое пездале ні до чого. Пор. виспіє ч 15. 

33. То щось г -ом смердит* (Дрог.) 
Говорять про справу підовреної чистоти, яка грозить скандалом. 

34. Що би то за г—но було, як би це смерділо? (Наг.) 
Поганий, безхарактерний чоловік мусить все і всюди виявити погані прикмети 
свойого характеру. Пор, ЇУяпб. І (Бгеск 58), 

35. Як сі г—о сиит, то то яначпт, що буду* гроші. (Наг.) 
Деталь їв народного сонника: пехиз Меагилі не досить ясний, пор, висше ч, 12. 

36. Як сені ся гівно, чекай доброї пригоди* (Жндачів). 
N0x113 ібеагиіп посунений ще далі в напрямі абстрактно етщ як висше в ч. 12 і 34. 

Г—оїд. 1, Г— ноїд, іазїв г—о на обід* (Яс. С.) 
Лають снупя ря, що себе й челядь годує вен кою лободою або морить голодом. 
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Г—ряк —Гіркий Ч. 5167- 5180. 

2. З г—оїдом г—о зішли, тай тш ої з тобов не подїлнт. (Цеп.) 
Такий захланний, усе сам із'їсть. Висьмівають сяупаря. 

Г— няк. 1* Т—'Шїк як ся амеркат і як тепло, та бреиьчит нїбн мушка: 

„Буду ся жениу! Буду ся жеаіу!и А як ашроя, то т кршє і киц 
кат ся та каже: „Зімно мі! Зімно мїIа (Мо ВЛ.) 
Один і в прикладів справді поетичного погляду наших селян па природу, тоб 
то баченн у всьому людських ночувань і людської вдачі. 

Гідний, 1. Аби гідна, най би була її бідна. (Ваг.) 
Говорила кати до сина, що хотів сватати бідну дівчину. Знач, щоб була 
слухняна, сумирна, робуча та здорова. 

2. Аби ми то хтось гідний сказав! (Наг,) 
В сії. то я би стерпів, послухав його, А то говорить хтось негідний, ледачий. 

3. Гідний, поважнвВ, а з носа капле, (Наг.) 
Сьміють ся з недолітка, молокососа, що хоче вдавати поважного чоловіка і пхав 
ся між старших. 

4. Не все то гідне, що бідне. (Цей.) 
Звичайно бідний чоловік буває працьовитіший та сумврнїйший від богатшо, 

але часом бував й навпаки: бідність деморалізує чоловіка* 

5. Отто єн гідний виріс І (Наг.) 
Гідний тут у аиачіню великий, замашний, високий* 

6. Та де я гідніш робити! (Наг.) 
Знач, я хорий або ще малий та безсильний. 

7. Хоть бідне, але гідне. (Лучак.) 
Гідне тут у аиачіню: чемне, що вміє добре поводити ся я людьми, шановне. 

Мова про людину, не вважаючи на рід середній, а властиво про якусь мо¬ 

лоду людину або дитя* 

3. Як бн цне та гідне, то би так не говорило. (Наг.) 
Про ледачу, зіпсовану, брехливу або сварливу людину, „Цпек — в польською 
сйу — чесний. 

Гірканя. 1. Гнркаию печи і крути і соди, все гпрка буде. (Наг.) 
Гірканя (гірчак) — рід гриба, якого задля Його гіркости можна їсти хиба 
спікши, та викрутивши а нього гіркий сов — тай то, розумїєть сн, може 
їсти його тілько дуже невибагливий рот. Приказкою характеризують лиху 
вдачу чоловіка, якого хоч бий, хоч по добру вчи, а вій усе злий та лінивий. 

Гіркий. 1* В гіркий череп заплачеш. (Наг.) 
Плакати в череп, мабуть неясна ремінісценція давнього похоронного Обряду, 

де покійниковм в могилу давали обік ишішх дарів також маленькі посуди 
повні слів (слїаницї). Гіркий череп тут мабуть мав вначіне , похоронний11*по 
аиальопї до „горькан смерть“. 

2, Гарне, гнрке, кобн іще таке. (Яс, С.) ...а вдало би сї ще... (Наг.) 
Говорять жартуючи про страву, що хоч була не дуже смачна, а про те її 
з'їли до решти. 

3. Гірке як дрнсен. (Наг.) 
Дрясен, дуже звичайне зїле, що росте на вохких місцях| по під плотами. Його 
листе, коди його розгризти, мав дуже гіркий 
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Гіркни—Гірко Ч. 5181-5198. 

4. Гірка година! (Берез.) 
Окрик, яв деінде: ой лишенько І 

5. Гірка робота, солодка заплата* (Унят.) 
Потішають такого, хто жалуєть ся па важку працю. Гірка і солодка тут 
у аиачіню, прикра, приємна. 

(>, Гірка моя робота! (Наг.) 
Говорить хорий, що ледво рушає ся, а мусить робити. 

7. Гірке, аж у язик щипле. (Дрог.) 
Говорять про щось дуже гірке та аепризмие, про прикру новину* безличну 
клевєту, 

8. Гірке як полик* (Наг.) 
Полин най частій ше вважаеть ся еінонїиом гіряостя, пор. далі Полян; \\тапсЗ. 
1 (ВіЦег 12); АбаІЬ. (іоггкі З, 

9. Гіркий еввіт і квасиш борщ ! (Колон.) 
Жартують, коли хтось без особливо важної при чи ви парінає на свою лиху 

долю, 

10. Гіркни твій сьаіт. (Наг.) 
Гірке, погане твоє жите. Вислов сиі вчута, коли хтось оповідав про своє 

бідоване* 

11. З гірков бідов іду. (Наг.) 
Говорить хорий, що ледво йде, в тяжким болем. 

12. Не будь гірким, бо тї сплюют. (Наг.) 
Знач, по будь прикрим у зносинах в людьми, бо тебе відцурають ся і знена¬ 

видять* ІІор. А баї Ь, Зогяігі 5; Сим, 582. 

13. Ходь гіркого, аби я ного. (Наг.) 
Говорить псперебирчивпй робітник* якому байдуже, чи страва смачна, чи нї, 

аби лише богато. 

14. Хто гіркого не кушав, тому її солодке не смакує. (Збар,) 
Хто не вази а в п рив рости в лгатю. той не вмів цінити й добра та п риєм поети. 
Пор. №агмі* І (Віїїег 10); Бгяоя. Оогусг 1; АбаІЬ. Оогуся 1. 

15. ІЦо гірке, то не солодке. (Цеп.) 
Образово : що біда, то не гаразд, що прикрість, то не радість* 

Гірно, 1. Будеш ти ще гірко покутувати, (Яс* С,) 
Зазнаєш тяжкою лиха за якісь злі вчинки» 

2* Гірко вироблю, солодко в’їм* (ільк.) заробиш..* а’їш. (Наг*) 
Прицн звичайно сполучена в прикростями, за те результат її приємний. 

3. Гірко ми жити. (Наг.) 
Звач, прикро* сутужно, в нужді живу* 

4-. Гірко щ па яаіщь (Цеп.) 
Оправдує ся чоловік, лкому докоряють, що висловлнеть ся про ииших остро, 
в докорами; мовляв: сам я зазнав від них прикрости, маю певну причину до¬ 
коряти їм* 

5. Кому на явищ гірко, той гірким плює, (Збар*) 
У кого сердита, злобна вдача, той і ияших ображу є та обмовляє. 11ор, І^апб. 
І (Віїїег 11), 

6. Має бути гірко, пай же буде як у перцем. (Гдїдк.) 
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Ч. 5100— 5213, Гірший 

Коли клопіт неминучий, то нехай уже буде такий, щоб було в чим побо¬ 

роти ся. 

Гірший. І. Аби Бог гнршим ніколи де карав, (Наг.) 
Звичайно так або подібним опіковим способом висловл«в селянин, що йому 
добре доводить ся. Скати категорично, що йому недеть ся добре — не то- 

дить ся, се може бути провокацією „лихої година" і стліти на чоловіка по¬ 

гіршене долі. 

2. Аби гірше ие було! (Наг.) 
Відповідає чоловік па вита лапо запитане; як ся маєте? 

3. Абож то я гірший як иншии? (Цей.) 
Протестує упосліджений ЧОЛОВІК проти СВОГО уНОСЛЇДНїС[■ я. 

4. Гирше-м сї шшудив, як було чого. (Наі\) 
Говорить чоловік, що переляків си чогось без причини. 

5* Гірше т вже і з пеклі' не буде. (Код*) 
Окрик розпуки чоловіка в тяжкій нужді 

0. Гірше-сио перебули. (Цеп,) 
Знач, тепер усе таки йде до ліпшого. 

7. Гірший доиашинй злодїй, як чужий. (Берез.) 
Бо домашній ліпше знає, де що в хатї сховано. 

8. Гірший свій ворог, як чужий. (Код*) 
Свій ворог — ворог свояк, із блішькоі рідні. Пор. висше Ворог ч. 29. 

9. До гіршого привик, то вже її ліпшого ие хоче. (Збар.) 
Говорить про чоловіка прибитого нуждою, що стратив охоту до всякої зміни 
свого положена, навіть хоч би вона Йшла до ліпшого, 

10. 3 гіршого па ліпше хто би ие любив? (Код.) 
Б сії, переходити. 

11. На пірше му пішло. (Наг.) 
Говорять про хорого, якого стан погіршив ся. Пор. Шогиї. IV (ЗсЬІШш 12). 

12. Най буде й гірше, аби борше, (Дрог,) 
Говорив старий кранець підганяючи своїх челядників до поспіху, мовляв : не 
дуже пильнуйте, алн робота була яовсїм добра, коли-б тілько на час поста¬ 

чити. Прівши, ва якому основана вся галицька тзв. тандитла рехеспицька 
робота, 

13. Хоць гірше, аби інше. (Цеп.) 
Потреби аміди гдубоко вкорінена в людськім організмі, от тим то чоловік 
раз-у-раа бажає зміни свого нодожешц хоч перла сп зміни Й веде па гірше. 

Пор. А(1&1Ь* Шу 2- \\гаіиІ IV, (ЗеЬІЇтт 14), 

14. Хто би собі гіршого ХОТІВ ? (Цей.) 
Чоловік коли може вибирати, все бере таке, що па його думку ліпше для 
нього. 

15. Що гірше, то не ліпше* (Ниг.) 
Чоловік усе мав цретшаію, що вміє відрі ж пити добре від злого ■ треба тілько 
високого ступня етичного те фільовофічпого сямоиїзнаил, щоб вш переконав 
ся, що ті його відрщкєіїЯ наскрізь субсктнвпі і звичай по нодіктоваш дуже 
пеглубоною мудрістю, а найчастїйше просто фівіольоїічвпни почутими приєм¬ 
ності! або нсирная пости, 
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Гість Ч. 5914—5228- 

Псть. 1* АЙ мої гостеньки попрошеніі! (Баг.) 
Говорила бабуся, коли до неї збігали ся цілі куші дїтий. Пар. Шаги]. І 

(Оа&І 18 І). 

2. А чи раді були гостя я ? (Гнїдк*) 
Іронізують над таким, якого зловлено на якійсь крадіжці в чужій коморі або 

в саду* і набито. 

3. Були вже у вас такі гоетї, та сокирка пропала, (Дар,) 
„Такі гсііугї" внач. злодії. Иплнть із пеирошеного. злодійкуватого гости, 

приблуди, 

4. ІЗ гостях добре* дома ще ліпше. (Карл.) 
В гостях чоловік усе таки чув себе стісненим, а дома нї. Пор. Дяк. 276* 

5. Витайте, гості! А що оте шш принесли? (Наг*) 
Письміх сад непрошеншш гістьмщ Прошених гостий звичайно частують та 
обдаровують, а від напрошених ще жадають собі я когось датку. Пор. поль¬ 

ське; (яо&с, кібгу пїе пїе рггупїезіе, ігіеск ні^ рггеврі \у роїи, \>г їезіе, АбаІЬ. 

Бозс 23. 

(і. Витайте, гоетї до пас! (Дрог.) 
Формула привитаня, яку вимовляють господарі, коли хтось чужий входить 

у хату. 

7* Витайте гоетї! Не маємо вам що дати. (Ваг.) 
СьшІють си над ш прошеними гістьми. над близькими а нелюбими, що прихо¬ 

дять звичайно позичати щось. 

8. Веї емо гості па божім сьвІтї, (Наг.) 
Знач* наше шіте минуще, побудемо якийсь час і помремо, Пор. Шин б. І 

(Сазі 96). 

9* Гість в дім*, Бог я ним. (Зилуче). 
8сіІ. входить. Вислов давньої руської гостинності!* Про неї див. Груш* Іст. 

Укр+ І, 2 вид, 274; йор, А <1 а 1Ь. Соне Н5; у старих Прусаків: Гостя поси¬ 

лають бош, пор. АУахиГ І (Сазі: 16). 

10. Гість і риба до трьох день засмерди т ся. (Гнідк.) 
Загально розповсюджене спостережене, що гість, який занадто довга гостить, 

робить ся невигідним і прикрим. Пар А б аі Ь. Оояс &2; \¥а об. І (Базі 20, 60;. 

11. Гість лави не засидить, ліжка не залежить* (Ільк*) 
Поговірка гостинного господаря, який припрошує любого гостя, щоб лишив 

он на ніч, 

12. Гість ве єдно яуеііт вибачити, (Наг.) 
Всі]. коли у господаря не вце так іде, як би йому бажало ся. Пор. \V а п <1. 1 

(Сазі 5В). 

13. Гість пеироїшчшу ие дуже буває тучеинй. (Ільк.) 
Нелюбого гостя не добре Й частують. Пор* АбаІЬ. бойб 24. 

14. Гість першого див золото, другого срібло, третого мідь, а четвер¬ 
того до дому їдь* (Ільк,) 
З орієнтальним богацтвом деталі в висловлено ту саму думку, що висше ч* 10. 

Те саме А 4 а І Ь. Ви&й 25; \У апП* І {Сазі 18;; Д и к. 286. 

15. Гість приїде на хвилю, и впдиг иа милю* (Дрог.) 
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Гість Ч. 5229-5243. 

В родині й господарстві свого господаря добачить усі хиби і потій обновляв. 

Пор* АЛаІЬ. возе 33; IV а п її, І (баяі 45). 

19. Гість у своїй хаті. (Наг.) 
Говорять про такого члена родини, що рідно бував дона, ходить на заробітки 
або волочить ся без діла, 

17. Господи Боже, ци май ти коли гостї? (Дрог.) 
Окрик розпуки господаря, у якого гостї празішкують ва надто довго. Опові¬ 

дають, що один піп діждавши ся повної хати гостий мусів задля великої 
слоти гостити їх кілька день, і нарешті вийшовши па подвіре та під пивши 
руки до пеба обернув ся до Папа Бога 8 отсига категоричним питапем. 

18. Гостем дома бувати, (Гігїдк.) 
Про волоцюгу, що рідко бував дома, нор. виеше ч* 16. 

19. Гостї до нас і (Дрог.) 
Говорять при вході гостя в хату, цор, виеше ч, 6, 

20* Гостї і руби до третого див смердят* (Городен.) 
Варінат приповідки поданої виеше ч* 10. 

21. Гостї яриїішли. а ріжки ше ви вквели. (Кольб*) 
Добродушний насьміх господаря над самим собою, иовлнв: не маю чим го¬ 

стити гостий* 

22* Гостї як-так гостили, а фірмам і комі постили. (Тісна). 
Говорили фірмани, що ейностили ся па гостипї в попа, де за них піхто не 
дбав. Німець каже в такого приводу; \Уег еіпед бааі ІіеЬі, МіегЬ ансБ веіпеп 
Ншкі, \Уапб. 1 {вазі 140). 

23* Дай Боже гостя в дім, то і я паяю ся при уїм. (Ільк.) 
Ощадний господар сам для себе не купував би горілки, а дія гостя нудять 
і частуючи його й сам напеть сл. Пор, АіІаІЬ, Позс 13; Нос. 412. 

24. Два рази а гостей рад: раз що приїхали, а раз що від'їхали* 
(Лучак.) 
Говорив чоловік по від’їзді любих гастиїї, які одначе за час свого довшого 
побуту попід и надокучити йому, 

25. Добре в гостях бувати, але клопіт гостим проймати, (Терп.) 
Отсей клопіт і змушує обмежувати чим риз більше давню гостинність. 

20* І гостей жаль, і хліба шкода* (Лучак*) 
Характеризують гостелюбного, але при тім ощадного чоловіка. Пор. Дик. 286, 

27. Лихий гість і ґосподаря а хати вижене. (Карл*) 
Говорять об разово про біду або судову екзекуцію, що вигонить чоловіка 
з хати. Пор \¥апб. І (Пазі 72), 

28, Ліпший свій гість, як чужих шість* (Глещ,) 
Н часі правішЕІв (храмів) у селі амбіція кождаго чільного господаря вимагає 
мати гостий, і для того кождпй запрошує до себе чужосільних Знайом и х або 
свояків, а де мата тоді у себе ніяких гостий уважавть ся аа нечесть, за знак 
що „люди минають** таку хату. 

29* Любиш в гостях бувати, любпж гостин приплати. (Вікно)* 
Говорять такому, що ейм любить гостити ся у наших, але нерадо або рідко 
приймав гостий у себе дома. 

ЗО. Не біда, що гостин нема, сани сї погости по, (Наг.) 
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Гість Ч. 5244-5259* 

Знач, те, що прилагодпли для гостий, з’їмо та випвио самі. 

ЗІ* Незваному гостю Місце за дверми* (Ільк*) 
Його не просять до хат»; у Поляків Його виносять в хати. пор. АЙаІЬ. 

Оозб 12; Шапб* Т (Оаїй 5, 119-12Н, 135). 

32. Не ладилпею сї па такі гостї* (Наг.) 
Знач, не приготовили сн чим би приймати їх, — коли гостї прибудуть неспо¬ 

дівано, або коди се якісь надзвичайні гостї, для яких господарі вважали би 
відповідною ліпшу гостину, ніж та, яку можуть дати їм у тій хвилі* 

33. Не кождого в гостї иросят, а не єдйого то й] буком виносят* 

(Карл*) 
Непочесиото, нелюбого чоловіка не просять у гостї, а пяішцн, дана спий і в го¬ 

стині зайде собі в таке, що його побють і виженуть. Перша половина ееі 

приказки пор* \У ап З. 1 (Стазі 104). 

34* Неп рошений гість гірше Татарина. (Явор*) 
Приходять не в пору і завдає господарям клопоту. Говорить звичайно чо¬ 

ловік, що несподівано приходить у дім знайомого* Пор. А8а!Ь. Оойс 31, 45. 

35- Не то біда* що гостей нема, а то біда, що хліба нема. (Наг.) 
Говорить бід пий чоловік, у якого празаик минув без гостини. 

36. О, рідкий гість І (Наг.) ...рідкі гостї! (Наг.) 
Таким окриком витають прихід чоловіка, що давно був у домі або взагалі 
рідко бував, хоч би прийшов і зовсім не в гостину. Пор. IV а п її* І (Базі ЗО)* 

37* По гостьох хата пуста* (Наг.) 
Бо все повиїдали та повипивали. 

38* Но гостях як по війни (Лол*) 
Усе в домі в безладі, а засоби випорожнені. Пор. АсІаїЬ, Оо£с 54. 

39* Прийшов гість та на голу кість* (Ільк*) 
Знач, пеня чим прийняти його, перед ним були вже ишні та повиїдали все. 

Пор. лат. 8его гаїіепіііша овза, польське: 01а ройауеЬ £05сі ФШЧ кейсі, 

АсїаІЬ. Оойб 4, 

40* Рідким гостям ноги попелом поспмают, (Дрог.) 
Чому властиво — невідомо, Зрештою того ніколи по роблять* а тілько гово¬ 

рять так жартом витаючи рідких гостий. 

41. Рідкого гостя радо витают. (Зблр.) 
Бо не мав коли докучити своєю присутністю. Пор* ІУапсі* І (Сазі ЗО)* 

42* Таких гостий так і приймаю?* (Наг*) 
Знач, вяницї та напаспі люди І в гостині зазнають нечеети* Пор* ІУагиї. І 

(Паві 192). 

43. Такі гостї най етоят па мостї* (Голоб.) 
За ач* най не заїжджають па подвіре, немилі гостї. 

44. То міиі гість: що сїі прииїс, то їсть* (Яс* С.) 
Приговорювала одна господиня, коли ми, молоді учеиинщ зайшовши в її дім 
принесли їй навбираиі нами до дорозі в лісі гриби, які вона зараз же й при¬ 

топила нам па підвечірок. 

45. То міпї гість, що еьиде тай їсть, (Наг.) 
Знач* не робить ніякої церемонії, а задоволздть ся тим, що його гостять* 

49* Хто гостий не любнт, най двері запирає* (Наг.) 
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Глава—Гладкий Ч. 6260 — 5276- 

Де заперті двері, туди гостї не йдуть. Пор. ТСапй, І (О ай І 151). 

47, Чим хто знає, ти а гоетї приймає. (Ко.т,) 
Бідний бідно, а богач богато. Пор. АЗнІЬ. Оокс 3; ТСапЗ. І (бані: З, 192). 

48, Що ми за гості в великім пості ! (Цеп.) 
В велинім пості не відбувають ся ніякі празняки апї гостини. 

49, Який гість, гака йому й честь. (Цеп,) ...така гостина. (Наг.) 
Коли сам собі і свойому господарева не зробить псчєсти, то й Його шанують. 

Пор. ТС а пб. І (базі 157—160); АйаІЬ, Оозс 38, 

Глава. 1* Склоки главу на лаву і блюй під лаву. (Турильче) 
Насьміхають ся в шишці, Приказка вндта з відомого пяшщЬКОГО тнона „от 
Харка чтеніб4, пор. Ети Зб, 

Глаголати. І, Гдаголавшого три роки. (Ниг.) 
Свміють ся з балакучого пустомель Фраза вихоплена з „Вірую14, де текст 
„глаголавшаго пророки44 народнім нерозумінем перероблено на гл. три роди. 

ГлаголевІе. 1. Де велике глаголешій, там мале спасенне. (Наг.) 

Глаголеніе — церемовїяльне, пишне балатне. Знач, де багато і пишного го¬ 

ворять. там мало добра, мало солідного діла Пор Нос, 313; КгашЬ, 76; 

ТС а па, І {ОеЬеі 72); (Ьйгт 7). 

2. Много глаголе ні я. а мало спасеній. (Цеп.) 

Багато обіцянок, аахвалюваня якогось діла, а мало з нього пожитку. 

Глагодь. 1. Глагол ь — в'їв миску дрнголь, (Івагшк,) 
Мудровагш до назви четвертої букви в авбуцї. 

Гладити, 1, Гладити против серстп, (Дрог,) ..волоса, (Наг.) 

Говорити або робити щось дуже немиле та прикре для когось. Порівняне 
ввите з кота, якого можна гладити тілько за шерстю, в який не любить, коли 
його гладити навпаки. 

2. Не гладь мене> я й без того гладкий ! (Дек ) 
Відповідь облесному підхлібна но ви, який енлнуеть ся при 11 одо бати сн хвалячи 
свойого розмовника. 

Гладний. 1. Гладке личко товар з’їдає, (Печей,) 
Гарна жінка видає звичайно богато на сірої та па ріж ні примхи, 

2. Гладке ле штука гладити, (Кол.) 

Бо воно і! без того гладке. Так само лете діло пе штука довести до путя 
бо ноно не стрічає ніяких перешкод. Пор, ТСаші. І (ШиЦ 3). 

3. Гладкий на слонах. (Наг.) 

Про речистий, облесний, балакучий, 

4. Гладкий, як би го корова облизала, (Дрог,) 

Говорять про чепурного, з претензією одягненого парубка У Німців,; яв ко- 

лн-б Його бугай облизав, ТС аги) І {бкіі 9, 12). 

;і. Гладкий як вилизаний. (Наг.) 

Причепурив ся, носить ся чисто і з претензією на шик. Пор, ТС а псі. І 
(ОШІ 10). 

6. Гладкнії як люстро,. (Наг.) 

Про поверхню води або наших плинів, Пор ТС а па. І (СгіаЬІ 11) 

7. Гладкий як елиж. (Наг.) 
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Знач, верткий, зручний, що вміє видобути ся з прикрих обставин. У Німців 
гладкий як вугор, ТСанб. 1 (бійіі 0! 15). 

8. Гладкий як слимак. (Наг.) 
Знач, ситий, нагодований, 

9. І на гладкій дорозі чоловік нераз ногу злоинт. (Цеп.) 
Нещаетє спіткає Його инодї там. де зовсім того не надївтк ся, Пор, А й я і Ь, 

Рго^а 8, 

10. На гладкій дорозі лихо дві спіткало, (Наг.) 
Знач, несподівано, без ніякої причини в мого боку. 

11. На гладкій ие трудно ноховзпутн еї. (Кой.) 
Серед чемних, уклад них та облесних людий грозить нетямущому та атипову 

чоловікоеи неодна небезпека. 

Гладко. 1. А то гладко бреше! (Наг.) 
Не звикаюча ся, не тратячи концепту. 

2. Гладко говорит, (Дрог,) 
Плавно, перекопуючо. прномао. 

3. Гладко йде, як з маслом. 
Знач, іде летко, без переш коди, на користь ііовертавть єн діло. Пор. А <1 а 1Ь. Ш 24. 

4, Гладко іу то пішло. (Наг,) 
Знач, пішло без перешкоди, вигідно, корисно. 

5, Гладко еї справив, (Наг.) 
Знач, зручно, оминувши всякі перешкода зробив якесь діло. 

Ь. Гладко, що лиш кіще коти, (Наг.) 
Говорять про гладку, рівну дорогу. Пор. АбаіЬ. Нго^а 2, 

7. Гладко як па леду, (Наг.) 
Про восковану підлогу або иншу подібну гладку площу. Пор, А<іаііі. ке 45. 

8. Гладко, як по груді, (Наг ) 
Іронічно про якесь важке діло, що стрічає богато перешкод 

9. Гладко як ио маслі, (Наг ) 
Знач, легко, вигідно, без перешкод, Пор. АбаІЬ. Іде 24. 

Гливи. ї. Гливи як решето. (Наг.) 
Гливи — рід їдонпх губ, ростуть корчами, які инодї доходять до значної 
величини. 

2* Знайшла баба глави, таи готи погнили, (Доброет,) 
Трафила ся комусь якась невелика радість, хай та показала сн влудною, 

ПїИВНИЙ. 1, Гливкий хліб (ПіріІЇШШІШ, бо довго в череві лежнт. (Ниг,) 
Сьміють ся а господині, якій удав єн гливкий, закальцьоватшї хліб. 

2. Гливкий хліб, що можна а нього коники л і нити, (Наг.) 
Говорять про недопечений хліб або зроблений із нечистої муки. 

Гливко, 1, Сьміії еї, Главку, дам ти сливку, (Кос.) 
Глинко — проавшце акотось туманаватого чоловіка. 

Глина. 1. Бог за глину, а я за калину, (Лучак.) 
Сьміють сн а чоловіка, якому вмерла стара жінка, а він женить еп з молодою. 
Пор, АбаїЬ. Шіпа 3. 

2. Всню з в літі гливи, (Наг.) 
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Глина—Глота Ч* 52У7—5314. 

Чн пагш, чи прості люди, ІІор. ШашІ, і І (Ьеііт Пг 

В* Глина, що хоць коники з леї ліпи! (Наг.) 
Так характеризують селяни свій глиішов&тий 'ґрунт. 

4» 3 глини хліба не спечеш. (Наг*) 
Знач, треба над нею попрацювати, поки вродить хліб. 

5. 1 ти по з ліпшої глини, як я, (Кол*) 
Говорять до такого, ідо дув ся та гордує пншшш 

(). На ґлииє ке вґопе (Мишії.) 
Очевидно пародія польської приказки: Ка £Ітіе піе 2£Іше* (Аеіаїк (Ліна 2) 

Так говорять про тих, що живуть на глинястому ґрунті і про те не то що 
не гинуть, а помалу доробляють ся добра. 

7* Паде як глина (Наг.) 
І Інде безвладно, яро о безсиле ного чоловіка. 

З* Пішов глину їсти* (Наг.) 
Знач, умер і похований. Пар Шип 6, І (Ег8е 53). 

9, Пориає сі чоловік у тій глині, доки жив, а як у яре, то й його самої1 о 
в нїй заперті ют, (Наг.) 
Рефлексії одного старого селянина ори похороні 

10, Такий ем як з глини зліплений. (Наг.) 
Знач, слабий, отяжілий, перетомлений працею. 

Глипнути* Ь Глипнув бднпм оком, (Наг.) ...з під ока. (Наг.) 
Зирнув бистро, песо остережено, ні дворянко або сердито. 

2* Глипнув тая відвернув сї« (Наг.) 

Знач, розсердив ся, не хотів дпьнти ся, 

3. Лиш раз глипне, кожда до нього ля ниє, (Наг*) На котру... (Яо. (!.) 
Говорили про сільського Дон-Жуааа, за яким пропадали всі дівчата. 

4. Мінї досить раз г.ш 11113111, (Наг.) 
8сі1, щоб пізнати, як стоїть діло. 

5. На що глипне, то до него при липне, (Луч.) 

Говорять про злодія, що, як то кажуть, „ краде в живі очн44. 

Глиста. 1* Глиста ми сї всилила* (Наг) 
Говорить полон і к, коли йому (звичайно з нагромаджена квасів у шолудку) 

а робить ся недобре і зблраєть сн па блювале. Іі такім раді селяни зажинають 
троха соли. Пор. IV а її сі, V (Шипи 46). 

2. Глисти ну сї збурили. (Наг.) 
Говорять про дитячу хоробу —- різане в животі. Жартливо приписують тій 
самій причині також у старших несподівану ї тії чим не мотивовану зміну гу¬ 

мору, наглу сердитість та понурий настрій, 

З* Глисти під горло підступаю?. (Наг.) 
Іоїшритї. селяни, коли наслідком довгото гол од омани їх почніте дуспти н гордї, 
немов би з нутра підіймало ся щось до горла. 

Глітно, 1, Глітио як у церкві на водосьвятію, (Наг.) 
I оворать, ко.ш н хаті назбирало ся богато люднії. 

Глота. 1, ІІ і лоті гірше чолопіка шукати, як у дїеї. (Кол.) 

Бо в лйч в стеяки. її в стиску народи нічого НО видно. 
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2. В глотї як в окропі. (Наг.) 
Все там рушають ся та мІшаеть ся, 

3. Іі глотї як у лїсї заблудити можна, (Дрог.) 
В великім стиску царода кругозір кпждого чоловіка дуже тісний. 

4. В глотї як у смолї. (Дрог,) 
Чоловік не може рушати ся швидко і овобідпо, бо на пождім кроці його спи¬ 

няють ннші, 

5. Глота, аж сї голова крутвт. (Дрог.) 
13 стисну чоловік сам не анне, куди повернутії ся, 

(і, Глота коло миски, а робити лема кому. (Наг.) 
Говорять еро таку с'ішо» де багато дїтиЙ, а мало здібних до роботи. 

7. Глота, що іі не пропхати сї, (Наг.) 
Тїоно в церкві або на яр марці, 

8, Глота як на мравпицького йола. (Наг.) 
Мразницд — село біля Борислава, нов. Дрогобич, тепер славна копальня 
нафти. Люде, давно визначали ся там лінивством і пехітю до відвідувана пер’ 

кіш, так що мравницький сьеящєник звичайна правив богаслужеив в мало що 
не пустій церкві. От тим то Й тепер у випадках, де в&мІсь сподіваної пупи 
людиії прибуло не богато, де чоловік має мало занити, повторяють отою іро¬ 

нічну поговірку. 

0. Де велика глота. там дного болота. (Комар,) 
Говорять про ярмарки та вразники, але також обрав о во; де в якомусь ділі 
бере участь богато людий, там не обійдеть ся без сварок та поговору. 

10. Така глота, що нікуди иглї упасти* (Наг.) ...що як би а верха 
иглу верг, то би па землю не впала, (Наг.) 
Характеризують велику тісноту, прим, у церкві, в корінні або на яри арці. 

Глубина. І* То глубина преяудрости* (Дрог*) 
Жартують із такого, що видав себе дуже вченим і премудрим, і в розмові 
любить або мовчати, або говорити щось темп© та незрозуміле. 

Глубінь* 1. Глубіиь* аж еї голова крутпт, (Наг.) 
8сіГ коли зазирнути. Мова про криницю або яку типу пропасть. 

2. Глубіиь, що й диа вела, (Наг.) 
Характеризують велику глубїнь, яку тяжко зміряти. Пор. висше Вода 113, 

Глубокий. 1* Гдубока вода — видива смерть. (Наг ) 
Бо чоловік кождої хвилі може втопити ся. 

2* Глубока вода тихо іілишб (Наг.) 
Говорять про розумного, статочпого чоловіка, який робить надумавши ся, не 
балакав богато. ІІор, Шансі. IV (Ша&еег 835). 

3. 3 глубокої кирвіщї стулена вола. (Наг*) 
І ак і від розумного, статочпого чоловіка розумна та корисна порада, 

4. На глубокім не штука втонути* (Голоб.) 
8еі1. а ось попробуй на мілкім. Жартують, коли хтось дивуять сн, ідо сей 
або той утопив ся* 

5. Не пхай еї па глубоке! (Наг.) 
Обрааово: не заходи в великі інтереси, не бери єн до великих спекуляцій, 
бо набереш ся шкоди. 
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(6 То не глубокнй чоловік, (Зфар.) 
Знач, не дуже роарший, не характерний. 

7* У нього глубокі кишеш, к куди еьигати. (Шг.) 
Знач, чоловік богатий, грошовитий. 

8. Чим глїбша вода, тим більша риба. (Жабе). 
Обра&ово: чин більше місто, тнія більші юши, мігші суди н нїм. Пор. вдеше 
Вода 16. 

Глубоко, І. Бій глубоко вчений, (Дрог,) 
Знав багато і думав мудро, 

2. Глїбоко па три Гуцули, (Жаби). 
Гуцул тут у ядачіню чоловік, муж, якого ріст був колись одиницею міри, 
по р, далї ч. 7. 

3. Глїбоко — по локоть здихав, тай ще дна нема, (Бере*.) 
Сь віють ся а такого, що боїть ся з о воїн неглубокої води або якогось зовсім 
де важного діла. Порївнайв взято а міряна ями або печери, якої глубогість 
пробували рукою. 

4. Глубоко, аж бульки етают, (Ваг.) 
Глубогіеть певдайомої еоди пробують кидаючи в ті великий надінь. Коли 
вода булькоче глухо і бульки виходять досить піано по вкинєню каменя, то 
се внак, що вода дуже глубока, 

5. Глубоко — жьибі но око (Наг.) ...но жабяче.., (Коя. Так ...що 
жабі... (Лучак.) 
Жартують із дуже мілкої води, особливо коли хтось і там боїть ся потрафити 
да глибоке місце. Пор. А сі а ІЬ. Шосіа 57. 

Г>. Глубоко калїз, тьнжко шілїзтл. (Ваг.) 
Заплутав ся в якесь діло і де може вибрати ся а цього. 

7. Глубоко на пять хлопа, (Наг.) 
Міряне па },хлоші“ як еіпонїм сяжцїв — слід прадавнього культурного стану» 

коли чоловік у буквальнім ядачі їмо був мірою всього, отже ЙОГО ріст, крок, 

дядь, палець, локоть були одиницями міри. 

8. Глубоко, Що як би чоловік упав, то би й кістки цілі не долетіли. 
(Наг.) 
Так характеризують велику глубіпь криниці* яру аби пишої якої западні. 

У, Не глубоко еьпжеиь землі, а до страшного суду не вилізе. (Яс, С.) 
Говорять про покійника та його гріб. 

Глузд. 3. Бодай ти глуиду ио стадо! (Вікно), 
Прокляте: щоб ти вдурів, скази в ся. 

2. ііііі із глувду В'їхав, (Тервол.) „.«сунув ся. (Вікно), 
Знач, одурів, стратив розум. 

В. Всі глувдц розгубин, (Терп.) 
Говорять при ривсіяного> безтямного чоловіка. Глуздп уявлено тут ЯК якісь 
зверхпї річщ які ждана розгубити по дорозі. 

4. 8 глуидшш чоловік, (Збар ) 
Розумний, з зас гадовою, 

5, Кому не статте глузду, тон міняв добро за нужду. (Збар,) 
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Говорять про чоловіва, що самохіть ускочдн у якусь догану історію, нвдатам 
собі біди, 

І), Треба всі глузти в голові мати, (Цей.) 
Треба бути розумним, уважним, обережним, всі!. бо діло нажне. 

7, У нього нема доброго глузду в голові. (Наг.) 
Вій невторопний. деталаяовитий, непамягущкй, 

8, Ци глузду в голові ие маєш? (Наг.) 
Окрик обуредя на якийсь ооітямниЙ учинок: чи ти розуму збув ся? 

М Цн ти її тілько глузду ие стало? 
Всі І. щоб се зрозуміти або затямити. Докоряють нетямучому та невтортшому, 

їм. Ще мі з глузду ие внбіпо. (Наг,) 
Знач, ще н не ядру рів, не стратив розум у лихих пригодах, 

її. Щем прецінь яри всіх глуздах, і Наг,) 
Одравдувть ся чоловік, коли йому кажуть, що зробив дурницю. 

Глум. 1. Воьо пішло па глум. (Дрог.) 
Здач, пі гало в нівеч, розтрачено, змарновано, 

2, На глум го лідцьили, (Ден,) .„взьйлй. (Кол,) 
Наські хають єн над нам, кепкують, 

3. Сказано ци глум, а ти бери па ум. (Гпїдк.) 
Глум тут у здачідю: па жарт, 3 усього, що скажуть люди, особливо старші 
та досьВідні, хоч би тілько жартом, повинен молодий чоловік брати собі науку 
та збоганувати своє знане. ЇІор, Сни. 642, 

Глупий, і. Глупії, глупа, нїґдуй ие будила, ищб ие відали, (Дулїби), 
Перед рази єно говорене старої попа^ї, що навчала свою доньку, сил куючи сн 
говорити до дольськи. 

й. Глупий, глупий, н горне до кущі. (Голоб.) 
Знач, не зовсім таки глупий. Горде до куди — дбав вк свій діл, за єною 
родину. 

3. Глупий як ожіг. рол.) 
Се вже керх глупоти дати себе пхати н огонь і терпіти для чужої вигоди, 

4. Глупий як стовп, (Наг.) ...як день (Наг ) 
Порівняне кладе вагу головно па перу хлн вість та апатію глупого чоловіки, 
Пор, ЛсЗаІк (‘Ядрі 76, 

5. Глупому псе гяупетва н голові, (Наг.) 
Ьід тим І глупий, що де вміє подумати ні про що лодіїиШе. 

ІІ. Глупому всьо байдуже. (Наг.) ...байка. (Дрог.) 

8 дротдетавлеяю до байдужосте та апатії глупого селяни й називають тала¬ 

новитого та розумного „цікавим44, Пор. АіІаіЬ. (гідрі 197. 

4# З глушш говорити, треба сї вперед гороху наїсти, (Наі.) 
Потратиш богато сили, заки витолкуїзіїї йому що будь. 

8, 3 глушім ш іі кут, нї її двері, (Наг») 
від усюди завадить. Здач, годі 8 ним що дорадити, знайти йому віддо- 

відне місце. Пор. А <ї а 1Ь. Оіирі ІЬ8 

9, 3 глушш поради, як з нацьитол розмова. (Наг,) 
Знач беаплодна і сьмішан страта часу, ЕІор, АГЇаІЬ. (т)црі 203. 

10, Знайде сї глупий, що її того купит, (Дрог.) 
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Говорить купець, коли Йому докоряють, що продає лихий товар. 

11. На глупих Пав Біг ласкав. (Дрог.) 
В гумористичгті протиставленій до мудрих, які її самі дадуть собі раду. Пор. 

А сі а ІЬ. Оїирї 39, 

І 2. На глупих сьвіт стоуат. (Дрог.) 
Бо їх більше як розумних, тнії звичайно вони працюють і бідують, а ро¬ 

зумні користають з їх праці. Так поясшів сю приказку старий міщанин 

Деревак. 

13, На глупих усе врожай, (Дрог.) 
Бо їх родить ся все далеко більше, як розумних та талановитих. 

14, На глупого трафило. (Ваг,) 
Знач, мудрий був би інакше доступив. 

15, Тй глупий х-ю! (Яс. С.) 
Лають денорадоого, невторогшого або лінивого. 

16, Ти глуиоіу своє, а він тобі своє, (Дрог,) 
Знач, пе перекопаєш, не намовиш Його, бо він не зрозумів тебе. 

17, То ще глупе калатало. (Дрог,) 
Про дурного а балакучого чоловіка. 

18, То ще глупе тельн І (Наг.) 
Лають нєвторопву дитину. Пор. АбаІЬ, Ширі 62. 

19, То ще глупий розум І (Наг.) 
Знач, то ще дурень — гумористичний плеоназм, бож ілупота — заперечене 
розуму. 

20, Як би був глупий, то би иоснв з купи. (Голоб.) 
Марностратство, гайноване надбаного добра селяни вважають знаком найбідь 
шої глупоти. 

Глупо, 1. Глупо еї стало, (Дрог,) 
Зроблено дурницю; сього на слід було робити, 

Глугштво, 1, Всьо глушиш перед ЗІапом Богом. (Дрог) 
Знач, усі людські заходи, плини та турботи — марин ця перед Богом. 

2. Що тії мшї глуиства говориш! (Наг.) 
пГдупетнаи мають також спеціальне значімє пепристіЙних, сороміцьких висловів. 

Глухий. 1* Бодай ес у глуху хоробу впав! (Наг.) 
Ііроклпте такому, що не хоче слухати якоїсь мови і затикає вуха. Глуха 
хороба або глуханя — тиф. 

2. В глухий кут упасти, (Стрпй). 
Говорять про жінку, що злягли, 

3. Глухий анчув, а иїяіш крикнув, (Цеп.) 
Відси Й пішла якась недоріка поголоска. 

4. Глухий каже: „Слухайте, щось трісло Iй А елїпай: „Джвіт'ої, то 
розбійники*. А безногий: /Гшаіімо!" А голий: „Бо нас обідрут". 
(Голг.) 
Характеристика иєнотивзнаного перестраху, який иішді обхоплює народні 
маси і якого же рал а звичайно зовсім пес ураяні, 

о. Глухий на тою вухо. (Цеп.) 
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Знач, не хоче слухати нкоїсь річн. Пор. Ное. 353. 

6. Глухий пе дочує, ТО ЄЇИОЛИТ. (Мінч.) 
Докоряють такому, хоч і пе глухому, що но дочувши добре оповіданого, пе¬ 

рекрутив його та додав дещо зі своєї фантазії, Пор, Бгхоз. ОІпсЬу 1; 11 ос, 282. 

7. Глухий що не дочує, то вигадає, (Ільк) ...доложнт, (Наг.) .. вими¬ 
сли т. (ІІетр.) 
Значівв таке як і йясше ч. б, а також 2аІиі\ VI. 192; Гнльф. 8; Днк. 1369, 

8. Глухий, ЩО хоць го в писок бий, (Бор.) 
ЗсіІ, то не почує, хоча тут дотеп оснований па подвійнім аначіщо слоїка 
,,чута4і — Ьбгеп і (Шііеп. Звісно, біль від удару він ночує дуже добре. 

9. Глухий, що хоць му а гармати стрільни иад нухок, то по вчує. (Маг.) 
Характеризують сальну глухоту. 

10. Глухий як бє, то мацає доки дихає, і як чує. жп пи дихає, тогди 
ішрнстав бити. (Пужн.) 
Глухий, як відомо, кермуять ся переважно дотиком, — кідсн б іде отеє спо¬ 

стережене. Пор, Егн, 36. VI, 48. 

11. Глухий як пень. (Ваг.) .„як стовп. (Наг.) 
Характеризують сильну глухоту. Пор, А сі а і Ь. (ЛиеЬу Сі. О е І а к. 597. 2 а- 

Іиг. VI, 197. 

І 2. Глухого і пішого справи не допитаєш ся. (Ільк.} 
Обе хоч бачуть, але не вміють сказати як слід. Пор, Шапіі. IV (ТаиЬег 12). 

13. Глухого иптпи ся, а вів Богу молить ся. (Ільк,) 
Па пнімось одиничнім факті оперта характеристика непорозуміня між пита¬ 

ючим і глухим. 

14. Глухому два раии кажи. (Голоб.) ...таїї то не чує. (Цеп.) 
Сьмішть ся в такого, хто инодї з неуваги не дочув якогось слова і просить 
сказати ще раа Пор. АЗаІЬ. Сіиеііу В; Кгяок. біцсЬу 6. 

15. Глухому до вуха шептати, (Ко;і.) 
Значить робити даремну, безцільну роботу, Пор ІУаінЗ. IV (ТаиЬег 19, 29), 

16. Глухому пісню співати. (Ільк,) 
Значить робити щось абсурдне, безцільне і непотрібне. Пор. Дііаііі. НІисЬу 
4; \\7аті IV (ТаиЬег 24). 

17. Добре глухому : пе скаже нікому. (Ільк) ...другому, (Льн.) 
Звісно, тому лише не може бути спліткирем, бо сам не чуй нічого. Пор, 

АЯаІЬ, Оіисіїу ІЗ (етор. 678) 

18. Зайшов у глуху вулицю. (Дрог.) 
Вдав ся в неприємне діло, з якого годі ви путати ся, 

19. В глухим до ради. (Кол.) 
Характеризують усяке недоріке, безцільне починане. Поляк каже: Тпніпо 
діпслешн га<Ше, Асіаіь, СІІш-Ііу 14: IV. Ш; IV я киї* IV (ТаиЬег 12), 

2(). 1 глухий би почув, (Кол.) 
Говорять про дуже голосний крик, стук І т. а. Иор. ЇУапгі. IV (ТаиЬег 27). 

2К Мовчи, глуха, менша гріха! (Лучак.) 
Бо не дочувши гаразд перекрутиш те, що до тебе говорять 

22. На глухий копець вийшов, (Кол.) 
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Глухий —Глядіти Ч. 5403-5419. 

Опинив ся в безвихіднім над оженю, не знак що з собою робити. 

23* Не так глухий, як му заступило. (Кол.) 
Говорять про такого, що принцдасть ся пухни, аби не чути якоїсь неправу - 
ної для нього рови омі. Пор. латинське Оеіетіог еішІн* еп шіНав, ірі гадшії 
аибіге, і аішльоґічні ІУапсі, IV [ТаиЬег 10]. 

і?4* Скажи глухому, не скаже нікому* (Цеп-) 
Відповідь па те, коли хтось хоче другому сказати щось під секретом і про¬ 

сить не говорити сього пшону даті* Пор. АйаІЬ. ПІисЬу 13* 

25* То так як до глухого говорити. (Наг*) 
Говорять про неслухняного, упертого чоловіка, Пор. А б а 1Ь* ОІисЬу 10; 

IV а псі IV (ТаиЬег 22]* 

26, Щем Ногу дьикувати не глухий, що так до мене кричиш- (Наг.) 
Огрвзаеть єн чоловік, до якого хтось крикнув голосно, прим, у церессрдю. 

27, Що глухому великодний даній? 
Очевидно ніщо, бо вія його не чув. Німець каже подібно; \Уа^ пШгІ ііеїн 
їаиЬеп йіе Касїііідаїї? IV а п її. IV (ТаиЬег 13)* 

Глухман. 1, Ти глухнпие собачий! (Наг*) 
Лають глухого — звісно, не зовсім глухого, а такого, що дещо трохи чув. 

Глухо, і- Глухо по ній* (Наг*) 
Знач, пропав десь, не приходять від нього ніяка чутка 

2. Якось о тім глухо, (Наг*) 
Знач, не чути про се. 

Глядатн* 1, Глядає вчорашіюго дие* (Лій*) 
Про такого, що шукав чогось невідомо де загубленого, Пор. \¥аіи1* I V (Нц- 

еЬеп 50, 57, 58). 

2. Глядає другої голови* (Лїм.) 
Знач, шукав якоїсь зайвої рїчи, чогось такого, що не загубив. 

3. Глядає, сам ке зітає чого* (Дид.) 
Про забудька, розтріпаного чоловіка, що тукан а сам не знає чого* 

4* Глядає того, чого не вигубив. (Дім*) 
Говорять про входів, який нишіприть но чужих хатах* 

5* Глядатн хаспости до тлустостн* (Міиад.) 
Шукати соли до о части, Се ніби загадка, але уживав ся звичайно в жартли¬ 

вій мові. 

6. Чого хто глядає* то собі найде. (Дид.) 
Звичайно говорять у злім вшьчіию, про випасного чододовіаа, який збитку пай 
иншнх, поки нарешті не наскочив на такого, що дав ся Йому в знаки. Пор* 

Сеіак. 124; 1¥апй* IV (ЗисЬеп 38—42), 

Глядіти. І, Гляди, не гляди, не минеш біди. (Тоиільи*) 
Фатадїстичпий погляд; своя пайка біди призпачгша кождому і він н|вк це 
мине її. Пор. цитовані в Слові о полку Іігореві Боннові слова: Ни хитру* 

ми горавду, ни лтичью горазду суди божія не минути. 

2* Гляди себе, буде н тебе! (Тер,) 
Ілндн в значіяго пильнуй, бережи. Знач, пильнуй себе ї свойого дїла, то вже 
буде тобі досить заслуги. Пор. IV а ті 1 (АсМ ІЗ). 

3. Сюди туди гляди, щоби-с не виглядів біди, (Комар.) 
_. _ 

Глянути— Гнати Ч. 5420—5437 * 

Знач, няирай г,а пильно на всі боки, щоб не наскочив на яке лихо. 

Глянути. І. Глянь Боже з неба, іцо міні' треба! (Цеп.) 
Молив єн чоловік притиснений від разу рідшимп потребами. 

2* Глянь, Боже, тай відверни ся! (Лій.) 
8еї1, бо тут робить ся щось погане та грішне, 

З* Глянь на себе, буде л тебе* (Ільк*) 
Придави ся сазі собі, зсії. який ги поганий, сьмішннй, не почесний^ то нсл 
твоя зароау цілість та пиха про наді- Пор. висше Глядіти 2, 

4* На що гляне, все погане* (Цей.) 
Говорять про зарозумілого, вередливого або сквашеного, нкояу скрізь недо¬ 

года і якому все видаеть ся поганим 

Гі, Лк гляне, аж молоко кисло. (Вікно)* 
Про сердитий, непривітний зір, 

6* Як гляне, аж трава вале* (Лід*) 
Говорять про злого, завидющого чоловіка. Мабуть слід віру ванн в спеціальні 
урочні очи, від яких перли люди і пропадало все живе довкола. 

Гнат. 1. Гнат н сї в плат, поста вин у кут тай каже: Най мїіії огоїт 
тут; як буду йти в поле, буду мати готове* (Гвашік.) 
Оттаке вичитують драяннчи хлопця на імн Гнат. 

2, Гнате, а любиш нокпате? (Наг*) 
Драяннть парубка на імн Гнат* Мохнате - обравоно: забави з дївчцташі. 

3, Гнате, ї—о.наи нате І (Наг*ї 
Мудро вав в, обернене до хлопця на імн і'нат. 

4* І Гнат не брат, як біда лрнкрутнт* (Кол.) 
Знач* нідрече ся, пе заступить, 

Гнати. 1* Вгнав єя сї в до в пі. (Наг.) 
Наробив докіїв не розміркувавши добре, чи буде звідки заплатити їх* 

2* Гнав па штдроя коиьох* (Наг*) 
Піг швидко, дув ся, ІШИШВ ся* Пор, ІУапчі. Ш (Неипеп 2Н). 

3. Гнала би сї т тобоя лиха долі! (Наг.) 
Щоб тв боров ся ЗІ азидними і не міг уникнути їх. Прокляте, коли хтось 
женеть си яв иншим, грозячи йому бійкою. 

4- Гнало би ти по під грудні (Наг*) 
Прокляте: щоб тебе кололо по нід грудо, щоб тобі пухло черево. 

5. Желе го н гору. (Наг.) 
[ оворять аї спеці ял ьпим вначіие.ч про хирого або трупи: він пухне сильно, 
тїло надув авть сн 

Жене як вітер. (Наг.) 
Ніжить швидко* 

7. Жене нк гайдаибап. (Оор*) 

Говорять Про ШВИДКИЙ рух, не конче ЦрО ївду. 

В. Жени до сто літрів ! (Наг.) 
Забирай сн. втїюій, щезай І 
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Гнат—Гнити Ч. 6438—5454. 

і). Жени, не жени, не піду до церкви. А хоть піду, то не к.іьпкиу. 

н хоть кльїшіу, то не шепну, а хоті, шепну, то іі то не буде Богу 
приємно. (Цеп.) 
Жартують із такого, що не хоче робити того, що йому велить. а ішли на¬ 

решті й робить, то це тик ик слід. Обряз узятий із давної давнини, ко.ш дю- 

дий треба ще було силою гонити до церкви. 

Ні. Жену і людських дїтпгі як худобу на варі*. (Няі+) 
Говорить еро вояків, яких ГОНЯТЬ Ші війну. 

І І. ЯСепут як худобу. (Наг.) ...як ииіііьц. (Наг.) 
Женуть безладно, без опору — про безтямних людий, нкпх хтось загонить 
у біду. Пор. АсІаІЬ, (хпао І. 

Гнида. 1, Оіяжилїї ну в ср—ї гниди. (Наг.) 
Зсїрдно * вже отнмив сн в біди, гроха видужав після х о роб її. доробив ся де¬ 

чого. Пор. висше Воїн В. 

2. Гірше докучнт гнида, як вош. (Кол.) 
Мллиіі, непоказний ворог нерпа гірше докучить, як явний. Пор. АіІаІІі 
6пМа 1; №вт1. III (Шаге 1). 

3. Іяк* їли вушн, а тепер гниди, (Наг.) 
Говорять, коли після одних ворогів до чоловіка пристають другі, менше важні, 

4. Не неявка гнида, а про то огида, (Цеп.) 
Говорять про якесь дрібне а непутящо діло, про сором, якого чоловік набрав 
ся в малої причини. 

5. То ще таки шш, що но кусає, а свербиг. (Дрог.) 
Говорять про нелюбого чоловіка, що Иїби то й не ті І водить, я вже своєю 
присутністю вносить несмак у товариство. 

Гнилий, 1. Від едЕОГО гнилого ябка й друге сї ванни;, (Коаг) 
Знач, від одного злого, ліпшого чоловіка попсують сн й ишііі, ті що входять 
з ним у безпосередну стичність. 

2* Гнилий, що й а місць и не руншт сі. (Наг.) 
Говорять згірдпо про лінивого чоловіка, 

3. Гмилий, що й місцьи цілого неп. (Наг.) 
Говорить про тяжко хорого, струїш вато го чоловіка. 

Гнилиця. 1. Влежьіт сі на гнилицю, (Ваг.) 
Говорить про лінивого лежибока, що в лїїшветьа занедужав. 

2. На гнилиці' вас не віл ложу, (Наг.) 
Говорить батько до дітий наганяюча їх до роботи. 

її Ти гниліше встань, бо сн боки відлежиш. (Наг.) 
Корннють ліииного чоловіка. 

Гнити. І. А гнив бн-с живий! (Наг.) 
Прокляте. Кола чоловік гине за жити, то се вважають великою парою божою 
за якісь страшні гріхи. 

2, Гине в нім утроба. (Наг.) 
Вів марніє, нидіє, але також не має гумору, охоти до праці. 

Я. Колу пшти, а кому жити. (Цей.) 

Говорять про дійну, в якій нажить єн яождоиу смерть або жит 
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Гнів Ч. 5455-5470. 

4. Раз ми в земли гнити! (Наг.) 
ІЗислов резиґнації та рїшучости, знач, раз мені вмирати, чи тепер чи коли будь. 

Гнїа. І. Б гніві чоловік сам їм :шає що [юбат. (Наг.) ...сам себе не 
ти я ні, (Крез.) 
Тратить заеташову і пановане над собою. Пор. \\гап б, V (йоги 85), 

2. Гиїв без сили — в бік колька, (Гдїдк.) 
Знач, його вістре обертаеть ся против самого того, хто шїваеть ся, йому 
найгірше допікав. Пор. АгіаІЬ. (жПЇеиг 2-Ь\ Німець каже, іцо безсильний 
піїв — готовий ішаауішшк, а п4. V (2огп 99). 

3. Гиїв кров псує. (Дрог.) 
Уговкують сердитого. Пор. \¥ап4. V (2оги 160). 

4. Гиїв сили додав. (Кол.) 
К гніві чоловік хапає сн без інші за таке діло, до якого б не брав ся на хо¬ 

лодію. ІІор. А4а1Ь, Оїііел^ 6. 

5. Гиїв слїішв дорадник. ^Льв.) 
У гніву чоловік робить без відповідної застанови. Пор, Мика. ІШ7; Аііаїк 
(їпієіу 17, IV а піі. V (2огп 42, 156); баїак. 11Н. 

іі. Гдїву еї не бою, о ласку не стою. (Дрог.) 
Говорить чоловік, що чує себе безпечним супроти сердитого. Пор, Дгіаїк 

бпіеот 13; \¥ап4. V (2йгпеп В). 

7. На гнів не вапертн й хлів, (Ільк.) ...заперти... (Цитр.) 
Знач він вибухне, виявить себе в усяку йору, чоловік не може запанувати 
над собою, аби не гнівав ся. Пор А б н 1Ь. Опіе\¥ 23. 

8. На гнів нема ліків. (Ільк.) 
Коли чоловік аагпїваєть ся, то не ішпдіть ся нічого, як дати йому перо.’ер- 

дптп сп і вступити сн Йому зочий. Пар. А 4а ІЬ. Опіе\г 22; АУаіиІ V ї2от 73). 

9- Най го гаїв мине. (Наг.) 
8сї1, пережди, аж пересердить ся. 

10. Не в гиїв вам кажучи. (Наг.) 
Формула тіерепрошенн, якою попереджають якесь прикре для слухача речена, 

11. Не доводи мнї до гніву ! (Наг.) 
Окрик сердитого чоловіка до противника. 

12. йї в гніву, пі в ласці. (Наг.) 
8еіГ живемо. Говорять про себе сусіди, що часто сварять ся з собою і часто 
перепрошують ся, 

І її. Ии гніву перепросини. (Наг.) 
Пере продавай звичайно відбувають ся з ріж лили церемоніями, н що ішйнаж- 

ііїйше, з штстуїшом, і являють єн свого рода відплатою за прикрості!, які 
завдали собі перед тем обї вагнівапі стороні! 

Н. Но гніву пізнай жііль. (Кол.) 
Чоловік у гніву наробить такого, чого потім даремно жалує. Пор. Оеіак. 

Щ; У? а па, V (20ҐІ1 71). 

15. 'Гни гнівом був бне три днн ситий. (Наг.) 
Виходили би, іцо гнів випорожнює ж о лудо К. Іі усякім разі уявляють собі, що 
гнів вичерпує сели чоловіка. 
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Гиївати ся—Гніздо Ч. 5471—5480. 

Ні. Ти овій і иїн запри в їлїв. (Дрог.) 
Не маєш чого гнівати єн, менї байдуже про твій гаїв, 

17. Що ми з гніву приросте? (Наг.) 
Говорить сновійний чоловік, який не любить за що будь гнівати сн. Пор 
Л е] аІЬ. (дошіуас зі§ 2 

18. Як би не гнів, то би й перенросин не було. (Годоб.) 
Говорять учасники перепросин, аві користають із тої веселої пагоди. 

Гнівати ся. І* Ану шчіївай сї та перестань їсти І (Наг.) 

Говорить дЧтнн. що вередують Підчас обіду. Пор. писшє Вперти он З 

2. Гнівай бис сї на скою сорочку! (Наг.) 
Промито. Щт ти відцуран ся того, що тобі шйбднзше. 

3. Гпїкає сї — Треба бн червоної шьшікн, аби го перепросити, (Наг.) 
Між церемоніями перепросин мабуть відгранила колись ролю червона шапка, 
якою треба було кланяги си до землі. Тепер се і поговірки уживають лише 
жартом, ішли чи собі а того, хто гніває ся без причини, 

4. Не гнівай сї, бо сї тебе туг ніхто не бо]ііт, (Пат.) 
Знач твій гнів не зробить ніякою ефекту. 

5. Не пивні сї тни не перепрашьий. (Наг.) 
Знач, веди себе спокійно та статочно, Пор. АсіаМь Опіеетае зі§ 7, 

в. Хто сї шваб, толу ніс у тут. (Дрог.) 
Говорять малим дітям, які люблять чого будь розсердити єн, Патик на звісну 
казку про попа й Його наймита, пор, Етгь Зб, \ТШ, І7Х 5Ь 

Гнівити. 1. Не гніви Бога! Гиїдк,) 

Остерігають чоловіка, що ж&лувгь ся на свою біду, хоч Йому ще не дуже 
але поводить сн. 

2, Нема що Бога гнївитш. (Наг.) 
Знач, нема чого нарікати, ведеть сн не але. 

Гнівний. 1. Гиїипнй, аж му а поса капав. (Наг.) 
Кплять із сердитого а безсильного. 

2. Гнівний, що аж зубам скрегоче. (Цей.) 
Говорить нро дуже сердитого чоловіка, ЇІор. А б а 11». Піііеишс 4, 

3. Гяїіншії, що аиї сї в той бік не ішдиішт, (Наг.) 
Про чоловіка, що розсердивши ся порвав з другим усякі товариські зносини. 

Гнївник, 1. То мій гдївшш, (Наг.) 

Я з ним живу и інші. Такі гнівивки при стрічі не витають ся і не бувають 
разом у одній хатї я гостині ; де пішов один, туди не йде другий. 

ГнТздити СП. 1. Гііїадит СЇ, лк курки н;і еГІЦЬОХ. (Н;іг.) 
Говорять про такого, що сїдяяічк не моше прибрати собі місця, сидить надаю- 
кШяО. 

2. Гшвддо сї як чайка ті болоті. (Наг.) 
7Кіте к невигіднім, неприступнім місці, бідуй, 

Гиїздо. 1. Бодай то кождий своє піїздо .пан! (Бореі.) 
Жалував ся погірш, якому надокучило жати по чужих хатах, Іїор \ГяімІ. 
Ш (Ие£І 71). 

2, Вже ії гнидо застило. (Кал.) 

— Ш 

Гнидо Гній Ч. 5490 5507. 

8сі1. иташкп вилетіли. Коли когось шукано, а вік утік заздалегідь із певного 
МІСЦЯ, де його надїилп єн захоїіитн, Пор, \У а п її ПІ (ОДо*і 50, 51, 54). 

3. В своє гкі з до не каляй, (Лій.) 
Свойого роду, СВОЇХ ІШЙбЛНЗШПХ не обмоклий ЕІті]І- № Ц п і І.Ш {Не.*126. 40—43); 

АгіаіЬ. ОпіазіЬ З, 

4. її чужій глїндї не решети <ії. (Дрог.) 
В чужім домі не вередуй, 

5. Доброго гнізда добрі птахи (Наг.) 
З доброго роду, доброго ИИХОВННИ, ТО й ДІТИ добрі. Пор. А (І З І І). (І11ІИ її І о 1 ; 

Се] ак. 405; игяп<Т. III (Каві 15). 

(і. і.'ден гніздо знайде, другий птахи набере, (Дрог) 
Один піддасть думну, ннробиті. плям а другий скориетае з нього. Пор. С м 1 ;і к. 
220; XVяті. НІ (Мені 8) 

7. Нарин сї в своїоі гдїздї, що ії на сьніт не визирав. (Наг.) 
Говорять про відлюдка, що безвихідно живе в своїй хаті ] утікає людського 
товариства. Пор. \У а п іГ ІІІ (N^1 60), 

8* І найменший пташок свого гнізда бороїшт, (Наг.) 
Так само Й чоловік хоч і ішйбіднїйшнй, боронить свого домашнього Шишці, 

В. Кождому своє піїздо иіі;н\ (Наг) 
Свій діщ своє село, свій рід, Пор, АгіаіЬ, Ошітіо -1. 

НІ На гііїздї го вхопила. (Наг.) 
Знач, у хап, в постелі — коли говорять про якогось утїкачщ що довгий час 
ховав сн і не можна було його віднайти, 

11. По гішдї пізнати, який птах у пін виводат сї. (Дрог.) 
ЇІО уридженю дому, по способі ведена господарства можна пізнати характер 
чоловіка. Пор. Шаіиі Пі (Еезі ’б), 

12, Свого гнїзда ие цураії сї* (Наг.) 
Знач, свого роду, поход жени, свого сели. 

1Я. Своє гнїздо цайгеїшйше, іКол.) 
Обрявово: своя хата пайвиріднїйша, Пор, ЇУ нтиІ. ІІІ (N©51 1, 10). 

14. Го вже такого гнізда дотьп, (Наг.) 
Знач, ге чоловік такого (поганого, злодійкуватого] роду. Пор. XVап її. ПІ 
(N651 13). 

15, То собі тепле ПІЇЗДО ЗВИЛИ. (Льв.) 
Про бога чім, що живуть вигідно, Пор, Шансі. 111 (Мезі 58). 

Пі Нке гніздо, такі ії цотьита, (Наг) 
11 кий рід, яке виховане, такі й діти Пор, XVа п3. Ш (іЧені. 47). 

Гній, І, А встань но ти, гною! (Наг.) 
Корияшть л інивого, такого що динго снить, 

г- Без гною перил появ вродит, а бен ласки божої ніколи, (Наг.) 
Штикують нерпа селяни старого покодшя. Німець каже навпаки: Шві І ні 
іпеїіг іУцаїІеі^ зій сіїо Неііі^ео, \¥апі1, ПІ (МізЬ 57, пор, надто (і, 5Г^. 

3, В г в о) її бис сі царив! 
Прокляте: щоб ти волав сн н твою, опущений усіма, 

4, ВІД гною сїш день руки не вмишів, (Голг.) 

Іоворять про ТАКОГО, що має руки дуже брудні, Ііорешші 
— Ш — 
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5. Гній лежіт, а Бог долю держит. (Гнїдк.) 
Гній тут у зішчіню лінивого, непорядного, ледачого чоловіка, якому аерав 
у житю щастить ся. Стилізація пр оповідки патякав т звісну легенду нро тс, 

як Хрлстпс, бачучії лінивого неробу, щї лежав від гру того і ждав, аж йому 
грушка впаде сака в рот, судив йому роботящу та слухняну дівчину яа ліпку, 

пор, Кт. 36. ХШТ ч. 108. 

(*. 1'нІй нбвнвезеннп, (Гнїдк.) 
З докором говорять про ЛІНИВОГО, НСПО||одного чоловіки 

7, Де гною лопатка, там хліба букатка. (Завул.) 
Потовеє поло ліпше родить Булата, букатка — з румунського шматок, вла¬ 

стиво стілько. «кілько раз до рота вкусити, від Ьоеса — рот. 

8. До ліою іте треба строю. (Наг. 
Щоб порати ся біля гною, не треба пишної, праяничиої одежі. Німець каже : 

(ЗгоЬеп Мі зі тазі тії ^гоЬеп Веееп, ТСвшІ. ТІЇ (ММ у21). 

9- 3 шою-и го іштьпг, (Наг.) 
Зтшч. видобув із бруду, вивів із бідності та занедбані. 

10. З того її глою доброго ие буде. (Наг.) 
Се я о всім цї до чого невдало. Пер, ТСапгГ ПІ (Міві 66, 67). 

11. 1 ми не на гною шлюб брали. (Цеп,) 
Виправдує св жінка або чоловік, коли хто їх дїтий назве байстрятами, Пор, 

ТС а ті. Щ (\Ш 70). 

12. 1 на гною не виросте, як Бог не вародит, (Голоб.) 
Знач, крім механічних підмог, які може дати чоловік, треба що щасливого 
сутїяу ріж них обставин задля успіху діла, пор. висше ч. % 

13. На гною шлюб брати. (Дрог.) 
Жити з жінкою без шлюбу, на віру, пор. висше ч. 11, 

14. Тото не варто й на гній викинути, (Наг.) ..висипати. (Кол*) 
Говорять про Нікчемну, зовсім пездцлу річ. Пор. ТСанб. Ш (Мізі 77). 

15. Як ие будеш в лїтї гною скредтатя, не будеш в зіші ігальїЦ лн- 
аатн, (Миші.) 
Гній енрептати — згортати Його і скидати на купу. 

Гнобити. 1. Гнобит го як не боже еотворше. (Дрог.) 
Збиткує сн вад вин, зневажав, немов ба він не був так само сотворений Бо¬ 

том, як і сан гнобитель. 

Гноївка. 1. Гноївка — лати ти Жидівка. (Яе. 0.) 
Мудроване. Сіпши „гноївка11, а коли один скаже, другий зараз додач до рину 
решту. 

Гнути. 1. Вів усе на своє гне. (Наг.) 
Силнувть сд поставати на своїм, заговоргов про своє діло. 

2. Він якогось хараіаяа гне. (Орт.) 
Говорить дурпгщї, балакає всячину, щоб задурити. „Хар&и&па4* — очевидно 
перепсована народною етнмольоїіею „хіромантів'1, ворожеш? з ліній долоні. 
Спеціально Ц»ганки мають у пас привілей дурити сам воро женем селив і ви¬ 
дурювати від них датки. 

3. Гне сї, аж лука став. (Наг.) 
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Про скотину або й про чоловіка, іцо гне ся під надмірнім тягаром, Пор. 

А сі а 1Ь. (Ііас $ї§ 3. 

4. Гне ея в три погибедї. (Вікно), 
Знач, гие ся аж до землі, принижує себе веред кимось. 

5. Гие ея як доломи, (Збар.) ,„нк лоза. (Терв.) 
Про гнучку деревину, а також про податливу людину. Пор. АгІаІЬ. Сіф; щ І. 

Ги Гик го н каблук! (Голоб,) 
ШдчїшнЙ Його своїй колі, вчи його послуху та по впри. 

7. Гші го до веждї, бо як їй, то вія тебе йгне. (Наг.) 
Навчають батька, як поводити єн з неслухняним сином. 

8. Гни деревину* доки молода, бо старої не зігнеш. (Наг.) 
Об разово; вчи дитину, доки мала. Пор. ТСанеІ І {ВІЄ£ЄП 4). 

9. Інн сїі го еї не звдввіік (Наг.) 
Висловлпшть погляд, що в жпш нерва кориснійше корити ся та улягати, 

між черев гордість та неподатливість наражати ся па більше нещастя. Німець 
каше: Веяаег Ьіе$еп ні* ЬгесНеп, ТС а ті 4. І (Иіедеп Гь 

10. Гітутм байди, (Збар.) 
Плести небилиці, дурити когось фантастичними илянамн. 

11. Гнутії Н собі біль. (Кос.) ...жаль, (Кос.) ,.,гнїв, (Кос.) ...пізьву, 
(Крввор.) 
Давити в собі, таїти в собі. 

12. Гнути копаниці. (Наг.) ...сайки, (Кол.) 
Дїточа забава, яка полягав в тім, що один хлопець перевернувши другого па 
землю горілиць, пригинав йот коліна до чола Фраза мав також ипте. ско¬ 

ромній ще авачікв, йор, співанку: 

Ой дїд бабі сашш гве, 

А що загне. плішин бе, (Код.) 

ІЗ Не туди гнеш І (Наг.) 
Не про те говориш, не в тім напрямі працюєш, як би слід. 

Гоєна. 1, Гонка моя, але випко яе ноє. (Вікно). 
Кпили в вередливої жінки, якій ніколи це ножна було потрапити в лад. Одо 
віддай, буцім то риз позичила вона була сусід цї голку, а коли та потім при 
посла її назад, вередлива баба підняла сварку, бо оглянувши голку пізнала 
нгіравдї своє вістря, але. вушно здавалось ЇЙ нідмінним від тоїш, яко було 
у її голки. 

Куда гонки, туда й виткії, (ІІетр.) 
%ди пішої старший, туди повинні йти й молодші, Пор. АЯаІЬ. і£Їіі і; 
ТС а псі. Ш (МасІеІ 3), 

3* Цйгапцка гонка. (Сияг.) 
7ак називають грубу голку, якою шиють міхи. 

4. Яка гонка, така й ^шткгі. (Цей.) 
Який голова, провідник, таке й діла, що робить еп під його п]>ойодом. Іїор. 
А^нІІ. %іа 5: ТСап-і. Ш (Цасіеі 19). 

Говорити, 1, Аби-с говорив до нього як до смфітоги, іщ послухай ! 
(Наг.) 

Говорять про впертого, яаро з умілого чоловіка, всі]. не послухав. 
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2. Абц-с говорив і груда ои виговорив, то ш; послухав. (Ниг.) 
Говорінь про впертого, непоелушного ЧОЛОВІКИ, 

3. Аби що говорили, то не вірю. (Кол.) 
Нехай говорять що хочуть, хоч і найгірше, 

4. Або я що говорю! (Цей.) 
Знач. я те саме говорю, і моя думка ташнк. 

5. Або ти говори, або най я говору. (Наг.) 
Говорить чоловік, якому Йото сусід рай у-рав перебивай* 

(і. Або хто що говордт протяв ТОГО? (Дрог.) 
Питане вамїсь заперечена. Ніхто дротин того нічого не говорить. 

7. Або я тут говорю, або хто? (Код.) 
Знач, я один маю право говорити тут, а ти новчи. 

8. А ні говорити єн не дасть. (Ваг.) 
Про завзятого, сердитого або гордого чоловіка* до якого годі Її приступити 
з ЯКИМОСЬ ДІЛОМ. 

1), Ану, говори иу ідо хочеш ! (Ваг.) 
8сіЬ усе дарма, не хоче слухати. 

10/ Ану говори своє, а я своє буду* (Наг,) 

Знач. І в мене не ліпше, як у тебе, у обох нас однакове лихо. Иор, \УатІ. 
ІУ (8ргееЬеп 4). 

11. Ану говори швидко раа за разом: здули жуни. (Наг.) 
Також рід мудро вага. Наївний виголошує годі сороміцьке речене, а якого 
присутні регочуть ся, а він з разу гі не розумій ного. 

12. Більше би говорити, як тото варто. (Толільд,) 
Знач, се справа дрібна, а хотівши вияснити Ті треба Он говорити бог&то, 

13. Богаю говорити, а ае-що слухати. (Міач.) ...нема чого... (Негр.) 
..лшяа що. (Ільк.) 
Кажуть еро замотану, а в основі нецікаву, прикру справу. Пар. А її а 1Ь 
(ІаОас 53; \Уап<ї* IV {ЙргесНеп 19). 

14. Будеш тн міні тут фечкп бечки мечки говориш! (Ваг*) 
Викрик обурена, коли хтось аамісь розумного діла балакав пусте, без ввявку, 

15. Було говорити, як питали. (Наг.) 
Коли хтось там, де треба було говорити, забув язика в роті, а потім, на 
дозвіллі пригадує собі; н те й те мав бн був сказати. 

1(>, Вїц гоиорит і не договорює. (Ден.) 
Боїть ся чогось, крик ся а чимось. 

17. Вогори Грицю „Богородицю", а я буду „Вірую". (Стеши.) 
Жартують, коли два говорять рівночасно, а вождиіі про щось вшив. 

18. Вогори Клнзне, ііех твоє не гине. (Стоки.) 
„Вогори" діалект, «ви. говори. Репліка па пусте, безпредметово Оплакане Пси 
Сеіак. 76. * • У- 

1У. Вогорит на дроетрат. (Зоар.) 

жарі, на кпини Що значить саме слово „простриг", не знаю, 

20 В(ЗбарГ) тКЄ’ "І'° Нї І1рПШ“ТП’ Н1 "ї колу дурно дати. 
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2. Аби-с гонори в і груді: си виговорив, то ні* послухає. (Маг.) 
Говорить про впертого, непоелушного чоловіка. 

3. Аби що говорили, то не вірю. (Кол.) 
Нехай говорять що хочуть, хоч і найгірше. 

4. Або я що говорю! (Циі.) 
Знач* я те саме говорю, і мок думка така-ж. 

5* Або ти говори, або най я говору. (Наг.) 
Говорить чоловік, якому Його сусід раз у раз перебивай, 

іі. Або хто що говорнт її ротик того? (Дрог.) 
Питане аамісь заперечена. Ніхто против того нічого не говорить, 

7. Або я тут говорю, або хто? (Кож.) 
Знач, я один маю право говорити тут, н ти мовчи. 

8. Ані говорити еи не дасть. (Наг.) 
Про завзятого, сердитого або гордого чоловіка, до якого годі й приступити 
з якимось ділом, 

11. Ану, говори ну що хочеш ! (Наг.) 
Зсії. усе дарма, пе хоче слухати. 

10/ Ану говори своє, а я своє буду* (Наг.) 
Знач, і в мене не ліпше, як у тебе, у обох нас однакове лихо. Пор. ШапгГ. 
IV (ВргееЬеп 4), 

11. Ану говори швидко раз т районі: здули жуїш. (Наг.) 
Також рід мудров&ня. Наївний виголошує тоді сороміцьке речене, а якою 
присутні регочуть ся, а він з разу п не розуміє його. 

12* більше би говорити, як тото варто. (Топїлт.) 
Знач, се справа дрібна, а хотівши виясняти її треба би творити богато, 

13- Богато говорити, а не-іцо слухати. (Міііч.) ...пеня чого... (ІІетр.) 
■ шема що, (Ільк.) 
Кажуть про замотану, а в основі нецікаву, прикру справу. Нор. АбаІІк 
Б а бас 53; \Уап<3, IV (йргесїіеп 19). 

14. Будеш ти міні тут фечки бечки мечки говорити! (Наг*) 
Викрив обурена, коли хтось вамісь розумного діла балакає пусте, без заявку. 

15. Було говорити, як питали. (Наг.) 
Коли хтось там, де треба було говорити, набув язика в роті, а потім, на 
дозвіллі пригадує собі; я те й те мав би був сказати, 

18. Ній говорит і не договорює, (Ден.) 
Боїть ся чогось, криє ся з чимось. 

17. Вогори Грицю „ Богород ицю % а я буду „Вірую*, (Столи.) 
Жартують, коли два говорить рівночасно, а когднй про щось типе, 

18, Вогори Клише, неї твоє ие гине. (Стоїш.) 

„Котрії* діалект. вам, говори. Репліка йй пусте, безпредметове балакане ІІщ> 
Сеіак. 75. 4 ’ 

Ш. Вогорит на црострдт. (Збар.) 
ч, іьі жарі, па кшнш ІДо значить саме слово „проетрат^, не знищ, 

20' В(3бар1) ГаКіі’ т Нї при,іштп’ нї цР“-,£атати. нї кому дурно дати. 
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41, Говори Грицю Богородицю, а я буду Вірую ял кобилу сірую, (Дир.) 
.„а я буду Огчеяаш. (Корч.) 
Жартують ія такого, що говорить щось невідповідне до річи і до пагоди, пор, 

ввсше ч. 17. 

42, Говори дідьку за ітоно» і (ІІечел.) 
„Дїдьку“ тут первісно мало не лихе, а пестливе значіне; мабуть якийсь батько 
навчав свою дитину, кличучи її по домашньому „дїдьку^, Чи а часом се ре¬ 

чене набрало сатиричного алті по пінського злачівя* іге влаю. 

43, Гонори до горн! (Лев.) 
Знач, говоритимеш пусто і бояхосенно. Оклик, коди хтось не слухає або не 
розуміє того, що до нього говорять, Пор. грецьке М&М ЯаШ* (БеиЬеІі II. 185], 

44, Говори до горн, а гора горою, а ти дурню роби що хочеш з дур¬ 
ною* (Тереб,) 
Окрик злетерпливлелн чоловіка, що мав дурпу жінку, 

45, Говори до гора й ноги задери, а гора горою, (Сїл. Б.) 
Знач, говори хоч роаеядь ся, то таки пе договориш ся з ним до ладу, 

4Сі, Говори до гори, пане Григоре, а гора таки дурна. (Ільк.) 
У гонку вав добродушний чоловік дяка, нкиіі сил кував ся його дочку па вчити 
кате я і зі са. 

47. Говори до дурньл! (Ваг.) 
Зам, даремно говорити, коли він дурень. Кплять із такого, хто поемі Іє гово* 

рити зі старшим ле даючи Йому відповідної пошани. 

48. Говори до иего, коли він Німець. (Гол.) 
Знач, не розуміє твоїх слів, Приказяи уживають, розуміеть ся, і про тупих 
пе-Нїмдїв, І1ор+ ДУап4. Ш (Вебеп 457, 4вв); 1 (ОеиІчсЬег 40). 

49. Говори до него, шов горохом до стїцн кидай. (Городея*) 
Знач, даремно говориш, ніякі докази не трафлнють йому до перекопали. Пор 
ТСагнІ. III (Еейеп 408). 

50. Говори до него, як до стовпа, (Борися,) 
Віл глухий, тупий, не розуміє або не хоче розуміти твоїх слів. 

51. Говори до неї, а в неї Макової, (Ільк.) 
Знач, до нього говори, а віл про щось шшіе думав. 

52. Говори до нього, Маковія в нього, (Лучак,) 
Значиш як у попереднім ч. 

53. Говори до нього як до дїтяии. (Наг,) 
8еі1. бо він мпавше не зрозуміє, бо ледосьвідлий, тупий, 

54. Говори ДО НЬуГО, як до доброго! (Дрог.) 
8сїї. а він уеьо обертає на зле, сердить сч 

55. Іовори до стовпа, а стовп стоїть. (Ільк.) 
Кажуть про глухого/ тупого або лшйвого, що не квапить ся викопувати те 
що Йому сказали, Пор. ЛсіаІЬ. Оайаб 20. 

50. Говори до того, що в болоті сидит, (Вар,) 

^г алс^0 Ч°РТ&! ЙГЛІ1ЙЇГ0 до злого чоловіка, який усяке твоє слово перекручує 

57, Говори до тумана ! (Наг.) 
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Окрик нетерндикости чоловіка, який надармо силкуеть ся тупоумному витол- 

кувати нкусь річ, 

58. Говори дурному, а він своє правії?. (Городен.) 
Про непорозуміне двох розмовників. 

59. Говори* до їієго по німецькп! (Гнїдк.) 
8еЯ. коли я пе вмтю. Коли хтось торгуючи ся дає занадто малу ціну або жа¬ 

дає занадто великої, па яку другий ле може згодити ся. Пор. \Уапг1Л (ПеиІ.чсЬ 6). 

С0, Говори здоров, а я своє вваю. (Тереб.) 
Думає собі чоловік, якому хтось тшшй авторітетао балакає щось, а він ле 
еьміе сперечатд ся з ним Мовляв і говори собі, а я зроблю так, як я знаю, 

Пор, А сі аі Ь, Бабай 29, 

61, Говори а ним, як в чоловіком, а вно до тебе як свиня, (Цей.) 
Про нечемного, нелюдяного або ияпого, який у розмові допускає собі глупі 
жарти або лайки. 

І і 2, Говори зо мпок но просту* бо я не заяць крутими стежками ска¬ 
кати* (Льи.) 
Мовив статочниЙ чоловік до хлиетка* який пробував говорити до нього натя¬ 

ками та підморгував я ми. 

03, Говори і груди свої виговори, ану цн послухає, (Наг.) 
Говорять про впертого, вепоелушного чоловіка. Пор. висше ч, 2 

64. Говори й на хату вилізь. (Наг.) 
Знач, хоч кричи гак, аби все село тебе чуло, то мелї байдуже. 

65, Говори Кдиме, нехай твоє пе гине, (Лев.) „.най,,. (Цегр*} 1 іьк.) 
Про пусте/ безпредметове балававє Пор. висше ч. 18. 

6(5, Говорила — балакала, їхала — везла сї, (Кольб.) 
Про довге, без звнзку оплакане* 

67. Говорила — верзла. (Немилів) 
Про пуете, беззвдзне балакало. 

08. Говорила — їхала, сиділа — веала ся. (Іванівцї Ж.) 
Значіпе таке саме, кк висше ч. 66. 

69, Говорила небіжеяька до самої ежерти* а як умерла, то попі за¬ 
дерла. (Ільк.) 
Зяачіпв такеж, як висше ч. 66—68, 

70, Говорила небіжечка до самої бесіди: ііїнг запІялз, когут Богу душу 
віддав* (Наг.) 
Про баламутне, безввязпе оповідане, 

71, Говорила небіжечка до самої емерти, а но емерти пе могла ср —и 
заперти, (Кобил.) 
Зпачїпє такеж> як і в попереднім ч. 

*2, Говорило би з тебе, як з дуплавої верби. (Голів.) 

Дуплава верба — звичайно оеїдок нечистого духа. Знач, щоб у тебе війптя 
нечастий дух і говорив із тебе. Про злого, напасливого чоловіка, 

7Я, Говори-мели! (Наг.) 
Говорить відомому брехуноищ мовляв: ніхто тобі не вірить. 

74. Говори ШІІЕЇ иа доклади! (Наг.) 
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Здач, говори доялеідііщ за норндяок, я усіми деталями. 

75* Говори па вітер! (Наг.) 
Знач, говориш пусто, безхосеппо, Пор. П'яті, IV (8ргееЬеп 119), 

76. Говори, най ти еї не кучит! (Дрог.) 
Знач, говориш пусте, для пустої роариввп. 

77. Говори* най ти язик не стане ! (Терн,) 
Прокляте; щоб ти гонори п не вушшнючи ся. доки живеш, 

78. Гонори на свою готову. (Наг*) 
ЗпачІне двояке: 1) па свого одвічальність і 2) сьвідчи сам против себе, говори 
собі на шкоду. 

79. 1'оворн, не бій еї. (Наг.) 
Заохочують, коли хтось в а гаять сяг чи май сказати якусь річ, чи пї. 

80. Гонори-перли! (Ден.) 
Зпсважзнво утовкують якісного пустомелю, мовляв: замовчи, ніхто тебе не 
слухає. 

81. Гонори Негре я гув єн, (Цеінв), 
Окрик йпетеролимеян по розмові з дурним, тупим або нещирим чоловіком. 

82. Гонори Петре а телицею. (ІІетр,) 
Зяачіпе також, як і я попереднім ч. 

83. Говори Петре а фостом. (Ільк.) 
Значиш иі зиргя. 

84. Говори по божому. (Наг,) 
Знач, по справедливо стщ сумлінно. 

85. Говори погадавша. (Наг.) 
Осторога: не говори необдумано. Пор. А <ї я 1 Ь. МЛтсіс 41. 

86. Говори но людськп! 

Знач, подавай таку раду, яку б можна принятн й виконати. 

87. Гонори по правдї І (Наг.) 
НаЙпростїйша рецепта нгитевої мудро етя, па ж а,іь для мяогих дуже немала. 

88. Говори публіка, як вода на лотоках, (Сор.) 
Про балакучого, язикатого чоловіка, 

89. Говори сим за себе І (Ннг.) 
Пс спускай ся ції тс^ аби хтось шіший говорив за тебе і допомиеіпн ся за 
твою користь. ГІор. АсІаІЬ. Мотуіб 57. 

90, Говори своє! (Наг.) ..,евеї. (Наг.) 
8сіі. а у мене не лїшне, я міг би такс саме сказати. 

91. Говори собі, пай ти ся не кучит. (Городен.) 

8сіІ а все тс надаремно, мене не перекопаєш. Пор, вивше ч, 76 

92, Говорит, аби його на верха було. (Наг.) 

Про софісти чиє крутарство, що не дбає про те, аби виказати правду, а тілько 
про те, аби переверти противника. 

93. Говорпт, аби сї говорило. (Наг*) 

Сам знає» що нічого а того не буде, Пор. АіІаІЬ, ОаПае 6. 

94 1 овордт, аж вуха вяпут, (Дон.) 

Говорить нудне, без я вазку, бреше бевсором по. Пор. Шатпі, IV (ЯргоеНеп 129), 
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95. Говорит, аж дїру в животі вертиг* (Льв.) 

Нудить страшенно, Пор, АйаІЬ, Стіно 5. 

96. Говорпт, аж ви серце хапає. (Наг,) 
Говорить щиро, сердечно. Пор, 24іиі\ V, 721), 

97* Говорпт, аж кишки з чоловіка мотає. (Дрог) 
Знач, докучав, мучить довгим балаканвм. 

98, Говорит, аж мороз по тїлї проходит, (Маг.) 
Говорить щось таке страшне, грозить, картає. 

99. Говорпт, аж му еї а носа курні, (Дрог.) 
Знач, бреше, говорить видумані рїчи. Нор, А сі а Мі. (їайаб 51, 

100. Говоіпт, аж еї блювати хоче, (Наг,) .„ригати.,, (Назір.) 
Говорить щось обридливе, якусь погань* обнови, брехні. 

101, Говорпт, аж сї душьп радує, (Наг.) 
Щось таке веселе, радісне говорить. 

102. Говорпт, аж сї недобре робнт, (Наг,) 
Нудно, глупо говорить, аж гидко слухати. 

103, Говорпт, аж слухати бридко, (Наг.) 
Зпачіпе пі шрга. 

104 Говорпт, аж у горлі дре, (Цеп,) 

Слухач не може буцім проковтнути того* гику нісенітницю верзе, 

105, Говори тай кап еї. (Жабє), 
Чоловік иііодї мусить говорити собі па шкоду, так що тут же й жалує пко 
його слова. 

100- Говори тай це договоруй, (Наг.) 
Говори тай думай про наслідки і не вислови я її усього, що знаєш, Пор. 

насше ч, 16, 

107, Говбрпт ангельським язиком. (Мак, н. Д.) 
Знач, ясно, розумно, Перекоп у юч о. 

108, Говорпт, а сам дні моргне, (Наг,) ...аиї сї скриви г. (Наг.) 
Про сьміхуна, що говорить жартливо, ипші сьміють ся> а від аеї виду де подає, 

109, Говорпт без царьц в голові. (Наг.) 

Знач, говорить як божевільний, без думки. 

1Ю. 1 оворит, бо це має що ліпшого робити, (Наг.) 
Про пусте, безнредметове Оплакане. 

111. Говорити па бшитефрапти. (Наг.) 
Знач, говорити натяками, делікатно брати когось па сьміх. дБештефрактни 
очевидно рутенізовапа німецька фраза „Вевіег Гіп02и, якою моше колись 
якийсь німецький кояьошет звик був зачинати свої розмови зі своїм сусідом 
або свовком. 

112, Говорити на фіїи-^іґи, (Льв.) 

Жартувати, підморгувати, фліртувати. 

1 ІЗ. Говорити пе до притоки. (Гпїдк.) 
Дословно: не до риму, в дальшім значішо не до ладу, не до річ в. 

114, Говорити ЯК В било бїПИ. (Гйїдк,) 
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Знач, голосно, грім но, перед зібраним народом, або також досадно, з при* 

тиском, 
115. Говорити як вивернена кишка. (Гиїдк.) 

Знач, невправно, булькотячи та хлипаючи. Пор, Шапії* IV (Зрґесіїеп 142), 

П6* Гонорвтн, як на тортуру кого брати* (Гігїдк.) 
Приказка мб, не народна, бодай тенор слово „тортура" в устах нарада скрізь 
виступлене словом „мука“. 

117* Новорит круто, (Наг.) 
Значінь: двояке; ї) говорить остро, грізно, не допускаючи ніякого протесту; 

2) говорить неясно, темно, загадково. 

11В. Говорпт ледве го чути* (Наг.) 
Слабим голосом, ліниво. 

110* Говорпт, мало не плаче. (Наг,) 
Так сердечно, патетично та чутливо. 

120. Говорит на в гад. (Наг.) 
Говорить не знаючи на певно, чи так говорить нк треба, 

121. Говорит па вітер (Дрог.) 
Пусто, без потреби і без цїлн. Пор. \\гаіи1* III (Еейеп 374): А її ні Ь Мбмгїе 59* 

122* Говорит на підтипи* (Наг.) 
Говорить натяками, на здогад 

123* Говорит на пуф. (Дів) 
Знач* на здогад, на непевне, а тни міркувавши: ану ж хтось привітать ся* 

124. Говорит на хибив-трафив. (Льн.) 
Говорить про якусь річ не знаючи її докладно і спекулюючи: або трафлю, 

або ні. 

125* Говорит — щ тому почьитку, иї тому кіицьи* (Наг.) 
Говорить довго, але неясно, недотепно. 

Ші. Говорит, висок ау не стає* (Наг*) 
Говорить швидко і богата. 

Ї27, Говорит пяте через десяте. (Стан.) 
Бея порядну, недокладно. ІІор. IV а а (і. Ш (ИеїЗеїі 848, ЗШ). У Поляків Цгу 
ро Іггу, А сі а І Ь. Моууіс 55* 

128* Говорит, сам не знає що й по що. (Наг.) 
Про невгавучого, безтямного балакуна. ІІор. АіІаІЬ. баїЬб 7. 

129. Говорит собі під ніс* (Наг.) 
Говорить ледве чутно, муркотячи щось невиразне, Пор. їй І ніч V, 742. 

130* Говорит таії говорит, десь го писок пе болит. (Наг.) 
Про невтомного балакуна. 

131. Говорит таке, що нема що в скіпки ввьити* (Наг.) 
В скіпки беруть і ви носять із хати дїточі екскременти* Отже говорить крайні 
дурниці. Пор. IVа п її. III ^НеДеп 381). 

132. Говорит таке, що пї ладу ні складу. (Наг.) 
Говорить недоладно, недотепно, без при ви ч них для парода форм. 

133. Іопорпт таке, що иї лїае, ні тече, само ся волоче* (Лох.) 
Говорить ие до ладу, без ввязку. 
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134. Говорит таке, що нї цюр, иї кан. (Наг*) 
Знач і не иї зарга. 

135* Говорит таке, що еї купи не держкт* (Дрог.) 
Говорить без заявку, Пор* А її а 11р. (і ні] я в 8. 

136* Говорит таке, що сї слухати ие хоче, (Наг.) 
Знач* нудно, нецікаво* 

137. Говорить, що сяйна до губи принесе. (Гіьк,) 
Не перебирав в словах, мішав всячину, лашть сп погано ІІор. А її а 16. (.ішіас 9; 
Міпуіб 38, 

138* Говорит, що му т язик пабриде. (Верев*) 
Пашне без розбору, без застанови. Пор. \Уаші* Ш (НеіЬп 388). 

139* Говорить, як би в лего купити* (Ільк,) 
Цідить слово за словом* поводять ем гордо. 

140* Говорит, як би му хто язик ликом ванн лав* (Цей.) 

Плутаєть ся* баламутить, гіг кав гь ся. Пор. АйаІЬ. Мбгоїс 46. 

141* Говорить, як би три днн хліба не їв* (Ільк*) 
Ледво видушує ш себе слова, ліниво балакав. Пор. А 4 а 1Ь. Мбшб 44. 

142. Говорит, як віл пердпт. (Кол.) 
Знач, пусте, непотрібне, а з невідповідною повагою. 

143. Говорит, як воду варпт. (Дол*) 
Говорить пусте, таке що не варта Я слухати 

144* Говорит, як гній везе* (Наг.) 

Скрипливо, довго, нудно. 

145, Говорит як'за напасть* (Дрог.) 
Говорить пеохітпо, без запелу. Пор. АсїаІЬ* Насіае Ш. 

146* Говорить як з бочки. (Ільк,) 
Гуде, промовляв грубо, з притиском. 

147. Говорит як з еітнгслия* (Гиїдк.) ...піл на казани. (Наг.) 
Промовляє „до серця", проречнето. Пор. ІУаіиІ. IV (Зргесіїеп 184) ; А 4 а Ні. 
Моше 43* 

148* Говорит як я книжки читає* (Наг.) 
Знач, плавно, ясно та до ладу* Пор. IVа ції. Ш (НеПеп 820); А (ІаІЬ. Мотгіб 50. 

149* Говорит як з під землі* (Печей.) 
Знач, глухим, гробовим, надломанин голосом. 

150* Говорит як з пустого ллє. (Дол.) 
Значіпе двояке: 1) зовсім ие говорить, мовчить, 2) говорить дурниці та не¬ 

потрібні речі 

151. Говорит, ЯК зуб болит. (Льв.) 

Мучить, вудить своїм балакай єн. 

152 Говорит, як квас у дереві. (їнсьм*) 

Знач, булькоче невиразно, говорить вро якісь неприємні діла. 

І53* Говорит, як кіт муркоче. (Наг.) 
Говорить щось незрозуміле, ледви чутне. 

1^. Говорит, як лооатсйв у голову кладе. (Наг.) 
Говорить ясно, зрозуміло, передовуючо. 
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155. Говорит, як иаолоя мастит. (Дрог.) 
Кажуть про облееното, маспояникого, 

150. Говорит, як мокре торит. (Мшаи.) 
Знач, ліниво, нерадо, Ш запалу, 

157. Говорит як му випадав. (Наг.) 
Знач* не по ирнндї, а міркуючи, що може бути корисне для нього, 

158* Прорить як на жуках* (Міич*, Ільк.) 
Сни не знає, що говорить, мов непритомний. Пор. АіІаІЬ* Сабае І7. 

159, Говорит як небіжка бвдіїт. (Негр.) .„дежит. (Міич.) 
Знач, нечутно, незрозуміло, таємничо. 

ИіО. Говорит як иеяащічінц він. (Лім.) 
Знач, скрипить, говорить щось прикре, докучливо 

101. Говорит ЯК ПИТМЬ туркоче, (Голоб.) 
Про швидку, гуркітливу, монотонну розмову. 

Ш. Говорит як слїини про фарби. (Збар.) 
Говорить про такс, на чім зовеш не розуміє єн, ІЬр. АбаІЬ. Сиііас 22 : 

Мишій 49; Шапб. IV (ЗргесЬеи 123); Ш (Кеііеп ШЛ). 

163* Говорит як сорока білобока. (Лім.) 

Цокоче без тими, розносить новини з хати до хати. 

І Сі, Говорить, як спить. (Ільк.) „.як крізь соп. і Наг.) 
Сам не знає, що говорить, без з вішку і ладу, Пор. \УашІ, IV (Зргссіієл 114), 

165* Говорит як стнравку дробит, (Наг.) 
Страйки — дрібні галушки. Знач, говорить швидко, лопоче язиком, 

16(5 Говорит як умів, (Наг.) 
З погордою про дурня: ліпше, мов, не вміє, нема що й дивувати єн, Пор 
\У а її б* ПІ (Небеп 402). 

167. Говорит як у дввіи д^вошіт. (Нікім). 
Знач, говорить голосно, виразно, звільна, патетично. Пор. виспіє ч. Ш4 

168* Говори хоць роаидри сі. (Наг.) 
Нарікають па упертого, иепослушиого, що иаловажить усяке говорене. 

109. Говори, хоць трісни, а міні байдуже* (Наг.) 
Відповідає упертий, непослушпиії чоловік на перекопувана з боку иішюго, 

170. Говори чорте з паном 1 (Ільк*) 
Окрик анетерпливдетія, зам. і чорт би в паном не договорив ся. 

17ї* Говори чорте Отчеиаш, (Гиїдк.) 
Жадана абсурдис. бо чорт не до молитви. Відповідають сею приказкою на 
авальоїічпі абсурдні жадана, коли хтось кід лукавого, скупого чоловіка жде 
ласки або добродійства, а наший у і оснує Його. 

172* Говориш до иего, коли піп Німець. (Міич.) 

Знач, він не розуміє тебе, твон розмова без ми ж стична. Пер. нисше ч, 48, 

173. Говориш, йцк вів у воду дрнщи. (Гріш.) 
Говориш дурвицї, неподобні речі. 

171* Говориш-крутиш, (Рогат*) 
Зупиняють брехуна, прилипавши його на брехіїї. 

175* Говориш пусто та дурію. (Наг.) 
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Знач перестань, мене не переконаєш. 

17іі, Говориш таке, що й сан не ашієш що. (Корч) 
Уговкуюгь чоловіка, який бореть ся радити та судити в справі, яшї сам не 
розуміє. 

177. Гоноршл так? як би я ніґле нічого не впав. (Наг.) 

Знач, маєш мене за дурня, спекулюєш па мою не дось від вість або наївність* 

178. Говориш як дуриик. (Нчг.) 
Знач, як педосьвідний, наївний новак. Се слово в такім речейю зовсім не має 
образливого відтінки. Пор. ІУашГ МІ (Кебеп ЯЗІ)* 

171). Гонориш як ияняй. (Наг.) 
Ьез застанови, баламутно Пор, ЇЇ'«ииІ, Ш (Иеііеп ;Ш}. 

1Й6. Говориш як не сповна рову ну* (Наг.) 
Знач, як божевільний. 

181. Говориш як еая аішш. (Грог*) 
Знач, як тобі виходить па твою користь, а п не мозку сконтрблювати, чи сс 
правда, чи вТ* Мор* № а п б, III (Небеп 47, 338). 

182. Говориш як чоловік, а робиш як дурень. (Борис.) 
Докоряє товариш товаришевії, розчарувавши ся в його роботі. 

183. Говори що знаєш. (Наг.) 
Унімпенє до сьвІдка, що має сьнідчнтн при якийсь факт. Иир. \\’аімЗ. ПІ 
(Пебеп бо). 

184. Говори як єе чув, (Наг.) 
Знач* не додавай нічого від себе, 

185. Говори, як ти Бог на душу дасть. (Наг.) 
У поминають сьвідка, що має сьвідчити л суді: говори по правді су м ЛІНІЮ. 

186. Говори, як ті лати навчила. (Маг*) 
Мовлять дитині, що прийшла за чимось до суеїдиої хати, шн не вміє екаааги, 

за чим. Значить також: говори своєю рідною мовою, не сором єн її'. 

187. Говорім за вовка і по за вовка, но болит го головка. (Гиїдк.) 
Від того, що когось поза очп ганять або хвалять, йому ще НІЧОГО не прибуде 
апї убуде. 

188. Говорім куди хочемо* (Наг.) 
Знач, поминаючи все. що можна би скакати рго і сшгіга* рІ з иаєть сн так 
і так, 

18!). Говорі» про люднії, бо лю мі про нас давно вже говорят* (Кобило в.) 

Жартують із таких, що забавляють ся сплітками та обновами. Пар. \\гниіІ, 
Ш (йебеп 61), 

Глі. Говорі? бо еґомосць по людську бо ся всерджу ! (Ло;г.) 

Мовна Бойко до сьвященяишц коли прийшов годити єн аа шлюб дочки, а сьви- 

щеник запросин щось більше, як ній зладив си дати 

1^1. Говоріт ви своє, її її сире буду, (Лучан.) ...ви свіч, (Наг.) 
Знач, у нас обох одна коне лихо, иир. випне ч 90, 

192. Говоріт здоровенькі! (Лучлк.) 
Знач, говоріть собі, я се вже я паю, для мене сс не новина. Пор. висшс ч. Ш* 
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193. Говоріт, люди! Ііоаалшкало вам? Я мак» аа всьо відповідати? 

(Нуж.) 
Мовив Циган до громади, поквапно нідішвіїшш на панове питане: хто буде 
їсти пироги та масо, коди потім пан аа питав: хто буде найліпше носите? 

Пор. Етн. 35, VI, ч. 251, 

І 94* Говоріт* пайове громадо, п вже говорив. (Наг,) 
Знач те ці зирі а, 

195. Говоріт що хто звий, (Дол.) 
ЙсіІ. иро якусь дану вправу. 

195. Говоріт, як е що до чого. (Наг.) 
Знач, коли щось поможе до нияснеші діла. В противнім разі мовчіть, 

197. Говорю нам аф мине му пес. (Дрог.) 

Аф лане мунес — жидівське закляте: па мою душу, — уживають також хри- 

стіинські купці (різники ї я.). 

108* Говорю тш на своє сумлїиьи* (Ніаг.) 
Заклинають сн чоловік, що говорить щиру правду. 

199. Говорю вам лід хайре». (Льв,) 
Хайрем — жидівська клятва. Говорити під хайрем значить: говорити так, що 
в разі коли сказане покаже єн брехнею, бесідник готов піддати сї клятві, 

200. Говорю вам як під дрнсьвгов. (Наг.) 
Знач, вовну правду, без викрутів. 

201. Говорю ти по руськії таії по людськії. (Цей.) 
Говорю по просту, ясно І щиро. 

202. Говорю як перед Богом. < Берез.) 
Знач, говорю щиру правду, 

203. Говорят люде ш пас, говорім і ліі за люднії, (Ивор.) 

Так розпочинають свою розмову спдїткарІ Пор. віїсте ч. 189, 

2(і4. Добре говорити в теплі! (Наг.) 
Говорив робітник, коли господар висилав його зимою в ліс. 

2(>5. Добре тобі говорити, а я ковбої, то міпї слухати. (Кое.) 

Відповів вилаяний чоловік, коли Його противник закінчив скою бесіду тим, 

що все се спивано було длн його добра. Пор. ЛбаІЬ. Мбшй 6; ІУапсІ, НІ 
(Пшіеп 443). 

206. Добре то говорити, кола яшк сам бігає, (Цеп.) 
Говорять балакучому а неробу чом у и о раліста ви. 

2<}7. До шго говори, як до стїіш горохом кидай. (Сор,) 
Знач, від нього відскакують усі докази, даремно й говорити до нього. 

208. До тебе говорити, треба горохом о стіну бити. (Гиїдк*) 
Знач, дармо тратити час і працю. 

206. До тебе говорити, треба ся гороху инїоти, (Гиїдк.) 
Щоб на твої пусті балики відповідати пердшем» 

21 и. До тебе хтївиш говорити, треба сї вперед гороху наїсти. (Наг.) 
Зпачішз иі вир ги, 

211. З проволока говорит. (Дучак.) З проводи... (Наг.) 
Звільна, розважно або масно, пре та гаючи слова. 
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2 12, 3 тобою говорити гороху наївшись. (Лев., Ільк.) 
Знач і її а як внеше ч, 209—210. 

213, Кожднй своє говоріт. (Наг.) 
Знач, про те, що йому ці каво, па чім розумііть си, Пор. ШапіГ ПІ (Кіпки 
25, 50, 51); IV (Зргееііеп 13). 

214, Ладно говори?, а погано робіт (Кол.) 
Про фарисея, що моралізує пінних, а сам робить иішкшо, 

215, Лациб вам говорити! (Наг.) 
Легко вам говорити, але мені вробити не легко. Пор. АйиІЬ. бабай 45. 

21П. Лекіие говорити, як зробити. (Код.) 
Звичайна відповідь на то.юсловні поученії не поперті живим прикладом. Пор. 

IVпіні. Ш (Кебеп 38); АПаІЬ. Моотїб ЗО. 

217. Мав стп таке говорити, то ішлїи аш в писок дати. (Наг.) 
Говорять про нкееь образливе, почепне слово, якого бесідник не наділа ся 
почути від даної особи, 

218. Маєш таке говорити, волиш сї в язик вкусити* (Наг*) 
Коли хтось говорить дурниці або собі чи нашому на шкоду, Пор. Ойт, 2. 

219. Мало гонори* и ного діл ай. (Дім.) 
Навчають молодого та палкого до балачки. Пор. А б а 1Ь. М Гну їй, 

220. Менче говори, а більше слухай. (Наг.) 
Говорять балакучому а розтріпаному. Пор. \\Г а п 6. IV (йргееііеп 45); іій* 

Іиг. V, 222. 

221. Мііого говорити, а ие-що слухати. (МІїн.) 

Знач, сарана* пуста, а неприємна, ш>р. виспіє ч. ІЗ; А її а ІЬ. М6\уіс 75; 

С н м. 638. 

222. Мушу говориш л кіицьн, (Наг.) 
я З кіпця'* в місцевім дія явнії вкачать з початку, що часто дав причину до 
жартів і непорозумінь. 

223. Не буду говорити, чогом ие видїв* (Наг.) 
Запевняв сумлінний еьвідок. 

224. Не все говори, що аиаєш. (Кол.) 
Правило житевої обсрсзкяости. Ікр. АіІаІЬ, Мипїс 08. 

225. Не говорив бил, як сиві па свої очи не видїв. (Цаг.) 
Запевни а еьвідок*очевидець. 

22іі, Не говори на голод:, бо виросте на колос, (Комар.) 
Знач, люди підхоплять і виросте в дрібниці велика сплітка. 

227. Не говори пишно, аби тї їм зле ие вийшло, (Ьіьк,) 
Остерігають гордого та зарозумілого, щоб по похваляв сн ті перед, що я 
зроблю се й те, щоб потім не зизяагя гіршого розчнроваян, Пор, АбаІЬ. 

л Ш6\уіс 62. 

Не говори, ари чім єс т був. (Наг.) 
Остерігають такого, що бсрсть ся сьиідчнти 

229, Не говори того, чого не знаєш, (Дрог.) 

Ушикують необережного а балакучого сьвідкп. 
^30. Не говорі, чого тї не іштают. (Наг.) 
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Говорять ба лику чалу, що всюди ввривпєть ся перший зі свошо думкою, 

5331, Шт вісти-що говорити. (Гпїдк.) 
Говорити нісенітниці, пусті вигадки. 

232. Перше говори, потім сї нокнеш. {Дрог.) 
Іронізують над таким, що звик говорити необережно і необдумано, а потім 

жалувати того. ІІор, виспіє ч, 23, 

233* Таке говориш, що собака з маслом пе вість. (Янор.) 

Знач, глупе, шшотрїбре, огидливе* 

5334* Треба говорити всьо за порядком* (Льв) 

Реплік у вав у суді сьвідок, «кому веліли говорити гДО рїчии, 

235* Хочу з тобов говорити в штирі отл. (Наг*) 
Хочу сказ в ти тобі щось без сь відвів. 

230* Хто боґато говорить, той мало творить. (Іяьк.) ...много* * (Наг.) 
Прастара иїитева обсервація, пор*. МГапб, IV (Зргесіїеп 6); 11 (КГіппеп 76)* 

237. Хто богато говорит, той ся виговори?, (Городян*) 

Знач, буде повторяти все одно й те саме* ЇЇор. АЗаІЬ. СІабне 38; М6\тіс 
24; II оо. 923* 

238* Хто мало говорит. той довше жив* (Наг.) 
Буцім то тому, що не виговорить свою силу. Поляк каже: той більше ро¬ 

бить, А її а Пі* Моше 16, 31* 

23У* Хто мало говорит, тому грудьої лекше. (Цей*) 
Не болять його труди від ненастанного бал в кап я* 

240, Хто масло говорит* той пісно їсть. (Поріс.) 

Облесний, бадану чий чоловік звичайно мило мав корнета зі свого уііідлсин, 

241* Хто того говорит, мало віри аиаїодит* (Тоошьл.) 
В ивогОсловпЬі базаканю звичайно богато сьвїдомої Й несьвІдомої брехні, на 
якій слухачі й пізнають єн. Пор. \Уаги1. IV (ЗргесЬеп бо). 

24 2. Хто нічого не говорит, той на все пристає. (Ко.т*) 

8сї1. па якусь спільну раду* ІІор* латинське: Пиі Іссеї. сои&епііге уісіеіиг; 

АОаПі. М6\ті6 21; А¥агп1 IV (Зєішещеп 189* 195, 206, 209). 

243* Що люде говорьит, гот о й виговорьііт* (Наг.) 

Знач, своїми поговорами доведуть до того, що те* що Брану було спліткою 
та видумкою, нарешті таки справдить ся* ІІор. Ша іиГ Ні (Кейсп 79) і 
IV (ЗргесЬеп 18); А б аі Ь. Сабас 2* 

241. Що-сио сн говорили, лай сї то меже нами лиши?* (Наг.) 

Говорять енлїткарі, обіцюючн собі обопільно держати все в тайні. 

245. Щось ти маю говорити. (Наг.) 

Звичайна інтродукція інтшної розмови. 

240. Що такому говориш, що ле хоче слухати ! (Дрог.) 
Жалуеть сп чоловік, якою про мови слухають неуважно або нерадо, Пор. 

IV а п гІ. IV (йргесіїеп 40). 

247, Я до нього говору, а ні її вовчу думку має. (Дар) 
Знач, вів задумує якесь лихо, обертав мої слова на лихе значиш. 

248* Я в тобон буду по свому говорити. (Наг*) 
Знач, не обмежу ся самими словами, а иабю. 
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249* Як буде кожднії своє говорити, то ніхто нічого но зрозуміє. (Дрог*) 
Знач, говоріть одне і но однім, й пе всі враз. 

250. Як еден говорит, най другій мовчит* (Дрог.) 
Щоб жовна було вислухати обох по черві. 

251. Як мавпі говорити, то говори ло правді! (Наг*) 
У гов кують бесідника, що зачинає щось крутити* 

252. Як тп говорив, я тобі ле переривав, (Дьв*) 

Знач, не переривай і тн мені* 

253. Я ще не з такими говорив як ти* (Дрог) 
8сії. та ЇЇ мене слухали. Говорить старший молодшому, коли сеЇЇ не хоче слу¬ 

хати його слів. 

Ґоворінє. 1. Бере го сї твоє гаворіїїв, ні: сухої ер—к попіл. (Кпи.) 
Він не слухав твойого балакать 

2. З говорінні жито сї не врояиг. (Наг.) 
Само балаканв без діла не принесе ніякого пожитку. 

3. На говоріню їі стало, (Наг.) 
На тім і скінчило ся* до діла не дійшло* 

4. Наняі мене твоє говоріяьи щось обходиг. (Наг.) 
Згїрдливо: мені до твойого бал а каші зовсім байдуже. 

5. Таке говорі а ьи, а лис, то все єдно* (Ниг.) 
Кажуть про пусте балакане не поперте ділами. 

Сі. То говоршьн натще серцьи* (Наг.) 
Неприємне балаканв, слова і думки не йдуть свобідно, як у голодного. 

Говоріння. 1. Пуста сї вас говорінка взьияа. (Наг.) 
Завели ви пусту, непотрібну розмову. 

Годен. 1* А годен ти горнець чиру виїсти? (Наг.) 
Таке питане завдають жартом хлшщю, що май претензію вважати ся кже яя 
парубка. „Вмісти гораець чиру“ мав бути ознакою сили відповідної для 

„косаря*. 
2. Будь годен, не будеш голодел* (Зоир*) 

Знач, будь роботящий, здоров* чесний, то буде тобі добре вести ся. 

3. Де я вже на що годен? (Ваг*) 
Говорить каліка, тяжко хорнй. Питане вам. ааперєчеїш, знач, я т годен, не 

вдатииїї ні до чого. 

4. Доки буду годен, ДОТИ буду робити. (Наг.) 
Говорить старий батько, здаючи господарство на ді'тяй* 

5* Докі-е годен, доти-е ле голоден, (Наг*) 
Доки працює пі та дбаєш* доти її маєш що їсти. Говорить бідний чоловік, 

жалкуючи ся на свою необевнечешеть в разі хороби або старости. 

(І Кобкн б у в годен, то бик не лежьив* (Наг*) 
Знач* я хориїї, безсилий* 

7* Не годен, аби му чесній чоловік в очи плюнув. (Код.) 
Говорять про відомого піддана* запроданця. Иор. \Уаші \ (\\'ЄГІЬ 28. ■'12); 

А баї Ь. ТСагІ 20* 

8. Не годен, аби на цього сонце сьвІгило. (Наг*) 
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Ледар остатній. Пор, Шап<1 V" (Шегіїї 25, 34*): беїак. 528. 

1), Не годен доброго слова- (Наг,) 
Ледащо, не варт того, щоб балакати а лий як із чоловіком. 

10. Не годен єл до себе прийти. (Код.) 

Не можу спаїштатн ся після якогось тяжкого припадку. 

11. Но годен єм руков рушити. (Нлг.) 

Такий хорті, що Й рукою не кивну. 

12. Не годен ел сї обігнати від ворогів, (Ваг.) 

Не маю сили бороти ся а ними та відбивати їх від себе. 

13. Не годен єс того казенні, аби ти ним голову проваліть (Наг.) 

Говорять до гіепотріба, злого та безсердечного чоловіка. 

34, Не годен в нид до нари стати. (Наг.) 

Не може зрівняти ся а ним. 

15. Не годен му до ті [йти досьигнутн. (Наг.) 

Нема між ними ніякого порівняна що до моральної вартості!, аручпости, 
погацтва, 

16- Не годен ду носа втерти. (Наг,) 

Знач, пе може міряти ся з ним, укоротити його лиху або примхи. 

17, Не годен му лати дати, (Кол,) 

Знач, не варт навіть служити йому, не то щоб рівняти ся 8 ним. У Поляків ; 
\У(н1у ши па г^ге роїіас піе доіігіещ АЗаІЬ. Ообпу 9; ЛУагі 2; близше до 
нашого чеське беїак. 567. 

18. Не годен того, що го земля еьвятая на собі носнтг». (Ільк,) 

Говорять про злого, непотрібного чоловіка. Пор. лат. Теїіцгія іпяШе рошіив; 
Шаай. V (ШегШ 29, 34, Зо); Сеіак. 528; АсІаІЬ. ТСагІ 21. 

3 9, Не годен тої пшї, аби го на ній повісити, (Код.) 

Говорять про ледаря та непотріба, 

20. Не годен у його слід уступити, (Наг,) 
Не може рівняти сн з ним, нор. церковне: нбсмь достойнії разрйшити ромсиь 
у сапога аго. ГІор Шип сі. У (ШегІІі 80): АЗаїЬ. босїпу 6, 8. 

21 - Не той годен, що може, а той, що робит. (Збар.) 
Бути сильним, здоровим, а пе працювати, се в очах седани па знак найбіль¬ 

шої негідпости. 

22, Хто годен в літі косити, тон годен дївков в таїщн пошти. (Цеп.) 
Танцювати з дївчатами не допускають недоростків; мусить бути хлопець „ко¬ 

сарем*1, тоб-то мати силу „тягти косою*' весь день у рндї шшшх косарів, щоб 
його привали до парубоцького гурту. 

23. Хто годен заробити, тому гріх за дурно хліба дати. (Наг.) 

Такими словами докоряють здоровому і сильному чоловікове, що ходить но 
жебрах „хлїба просити'*. 

24. Хто годен їсти, най буде годен робити. (Наг.) 
Докоряють такому, що вдав хорого, а їсть добре. 

25, Хто годен робити, той годен і їсти, ^Наг.) 
Знач добрий робітник може жадати доброї страви в відповідній сггількпсти. 

2(і, Хто то годен божу міць вішати 1 (Наг,) 
Знач, ніхто не годен дійти і зрозуміти веї тайники природи, 
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27. Хто чого годен, того ке голоден. (Гнїдк.) 
Знач, хто що може сам собі заробити чи здобути, те й мав. Пор, АЗаІІі, 
Поііпу 4; Шансі, V {\УегЬ1і 6); 1 (ОеНеп 2). 

28. Щея годен собі виробити на кавалок хліба, (Наг.) 
Знач, ще маю силу, ще пе внемощів до разу, 

29* Я вже т годен йогамц волочити* (Наг,) 
Знач анемлщЦ ледво ходжу. 

30, Я не годен слова з грудин добути, (ОтаЕг) 
Говорить слабосилий, дихавпчний. тяжко затурбований чоловік, 

31. Я тому не годен ради дати, (Нлг.) 
Не можу з тим упорати ся. 

Година. 1* Аби годину спокою дали, то й то нї, (Наг.) 
Мовить чоловік, якому докучають ненастанно. Пор, \Уап<3, IV (8іип4е 80). 

2. А куца би ти година була! (Наг,) 
Прокляте: щоб ти в короткім часі пропав. „Година** тут має значиш часу 
призначеного чоловікове на жяте. 

3. А то скарана година з ним! (Наг.) 
Окрик виегерплнвленн; клопіт з ним, провести годину біля нього, се правдива 
кара. 

4. А то судна година з тобов. (Наг.) 
Зішч, клопіт, не знати, що в тобою почати, як вагово лити твої надпил та 
примхи. 

5, Буде тобі печена година ! (Бор*) 
Знач, буде тобі лихо, до слова о: будуть тебе годину пекти па огні. 

6. В добру годину ожндай лихої* (Гнїдк.) 
„Добра година® — щаств, добре по воджене, яке звичайно чергу вгь сн з лихом. 

ІІор. Шаги]. IV (Вішсіе 7). 

7, Вже півпа година, (Наг.) 
Знач, уже вечір, потемніло, смеркло еи. 

8, В таку-м сї, видно, годину вродин. (Наг*) 
Говорить полоніи якого бють злндпї все жите. Пор \¥ашІ IV (Зіишіе 90т 103). 

9, Гірка моя година а тобов, (Наг ) 
Знач, надокучив мені, не можу витримати, 

10* Година всьо робит. (Льв ) 
Усьо залежить від того, чи в щасливу, чи в нещасливу хвилю робить ся. 

Вислов загально розповсюдженої віри в щасливу і нещасливу годину. Пор, 

Шансі, IV (81цпсіе 12); АсІаІЬ. боліда 5. 

II- Година дає, година бере. (Кол,) 
Чоловік в одній хвилї виснув й тратить. Пор, Шапсі, IV (Біитіе 24, 27). 

12. Година годині' пе рівиа, (Наг,) 
Буває одна щаслива, відповідна для якогось діла, а иншя нї, Пор. Нос. 288; 

IV а п (1. 1V (Віітсіе 24, ще блившо до нашого 29); А б а ІЬ. Сгак 7. 

13. Година аа годипов, гай так жнтьн чоловіковії мине. (Наг.) 
Рефлексія пад шипучістю житя, Пор. Шал її. IV (Зідшіе ЗО). 

14. Тонша ми роком стає. (Наг.) 
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Знач, ник «учило, надоїло ждати. 

15. Година ми спитає. (Нар.) 
Знач, важко при ходи та са, болять щось, дон ікне голод або шипе нещастя. 

10. Година платить, години тратить. (Ільк.) 
Образ увятяй і» торгової практики: в відповідну хвилю продаси а ляском, 

а в мишу втратиш. Пор. Нгапс1. IV (ЗіиііЗе ІЗ); А ЗаІЬ. Сгяя 20* 

17. Година якась бещг.нсна та безпутна. (Нерва.) 
Наріканє на лихе поводжень, вам. мені живеть ся в біді та горю. Иор. IV а псі 

IV (ЗДшйе 97). 

18. Годинонько моя пещіслнва! (Наг,) 

Окрик Палю та розпуки в хвилі нещасливої пригоди або великого ааялоттгшш. 

19. Годину жнеш, за годину гинеш. (Ко.т*) 
Говорять про минуще людське ІКИТЄ. 

20. Дав Ног ладну годину. (Наг,) 
Знач, вияснило ся па пагоду. 

21. Дай Уоже в добру годину сказати! (Наг,) 
Віра в те, що скааане в лиху годину, хоч би й найліпше, не вдасть ся. Пор. 

\¥ а гкї, 1V4 (Біипбе 105) 

22. Дай Гоже щеслпву годину! (ВД.) 

Формула при вита нв, яву вимовляє той, що входить у хату. Пор. МГ&ШІ IV' 

(Віппйе 101), 

23. Дай хінї чисту годину! (Неанл.) 
Зам. дай Явні спокій, пе приставай до непе в таким жаданам. 

24. За годину тай по тобі* (Наг.) 
Кодада година може принести чоловіковії смерть або загалом аміну долі. 

25. За годину тай у гостину. (Косе.) 
Знач, не далеко й ходити, щоб дійти до знайомих чи свояків 

20. За годину чепь не агпну. (Наг,) 
Знач, підожду, потерплю ще якийсь час* Інші народи навпаки дорожать годи¬ 

ною, пор, Шаги! IV (Віпшіе 25, 32, 38, 85) 

27. За пін години тай до радний. (Ие. С.) 

Зсік зайду. Говоріть той, хто вибираєть ея до сусїдного села відвідати сво¬ 

яків. Говорять також характеризуючи близьке віддалене одного свояка від 

другого. ч 

28. Знай свою годину! (Дрог.) 
Пильнуй реченця, коли тобі велено прийти. Роби все в свою пору. 

20, Іди в лиху годину ! (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе постигло лихо па тій дорозі, в яку пускаєш он йти. 

30. Із ш доброї ГОДИШ! ОЖИДаЙ ЛИХОЇ ДНПШІ, (Гиїдк.) 
Пессі ні стичний погляд вироблений практикою руського шита, що за одну ща¬ 

сливу годину приходить ся відбувати довгі дні нужденного, прикрого жити, 

31. Йому вже година жцгьц. (Наг) 
Знач, жало лишило ся жити, вій уже на ладан дише. 

32. Кобо що година, то буде дїтина. (Яс. 0.) 

— зон — 

Година ‘І. 58(І0—5877. 

Сьиїють ся а нетерішівого, який не може дождати ся якоїсь важної для 
нього річи. 

33. Кождому година прийде. (Яс, С.) 
Зеіі, годена сперти, кождий умре. Пор. IVа ПСІ. IV (ЗШшІІеіп 4). 

34. Кому година тпха, шукай собі лиха, (Коя.) 
Чоловік у добрім іюводжепю звичайно сам на себе стягає лихо, пор, нісше 
Гаразд ч. 20, 

35. Котра година? — Чверть иа каїшельку. (Сор*) 
Се вже очевидно відгомін вели поліської вуличної цієї діванії, Кплять із та¬ 

кого, що щоб задати шику носить на камізельді ланцюшок, а годинника в ки¬ 

шені не має Подібну форму приказки пор. АсіаІЬ. босігта (ї. 

36. Крута наша година. (Лі»*) 
Знач, скрутно нам приходить ся. лихо пас постигло. 

37. Куца би ти година та короткий вік! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти не довго жив, пор. виспіє ч. 2. 

38. Лихої години не простіш. (Наг,) 
Віра н неминучість того, що чоловіковії присуджено. 

39* Міні кожда година дорога. (Дрог,) 
Говорить чоловік, що квапить сн кудись і мусить чекати. 

40, Навидїв сї лихої години, (Наг*) 
Знач, вавпав біди та лиха, 

41, Не годину-я чекав і пе дві. (Наг,) 
Описово висловляютк довгу ожидянку, 

42* Не маю прбсьвітлої години, (Наг,) 
Знач, пе мою апї години спокою, жию в турботі та нужді. Иор. Швінї, IV 

(8іишІе 102), 

43, Неси джина моя година, (Пор.) 
Знач, годі непі сидіти, нема чого тут бути, треба тікати геть, 

44, Остатня би ти година тай ноелїдна! (Наг.) 
Прокляте : щоб се була останні годи па твого жити, 

45, Оетатна ми година приходні, (Наг.) 
Дословпо: приходить ся вмерти; гіперболічно: я в великім клонотї, в безаи- 

хідііш яоложепю, Пор, \\тяпіІ, IV (ЙШшІІещ 0). 

4(ї. Прийду на годину, а а бавлю сн цілу днину. (Наг.) 
Говорить тішііі, кому далеко ходити в якесь місце, куди його запрошують, 

4 7. Нудна година* (Кое*) 
Нудний — страшний (пор, пуджатн, у Гуцулів в ідей іиещшк пуд — страх), 

Пудпа година — страховище якесь, час трівоги, прим, у часі пожежі, бурії 
повені. 

48. Скарану годину маю- (Тиеьм.) 
Знач, не можу видержати, бідую. Пор, виспіє ч. З, 

49. Судної години п тобон сї добуду, (Наг.) 
Зішч. клопіт, годі витримати, пор. висше ч. 4, 

50. То всього година ходу, (Наг.) 
Звичайна міра дороги, зим. аовШшої малі. 
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51. Хто звав, чия котра година! (Наг.) 
Знач, ніхто не впав, що в е'їй або другій годині може стати си з шш. 

52. Хто знав, ідо дасть ішіблизша година? (Дрог.) 
Знач, що чекав в пій чоловіка, добро чи лихо, 

53. Чекай годину, вроджу дїтину ! (Наг.) 
Іронізують іа петерпливого, який настав конче на те, аби йому зараябулб зро¬ 

блено те, що ви маги в довшого часу* Пар. висше ч. 32; \УапН. IV (Шїпбіеїц 1), 

54. Чорна година на тебе! (Збар.) 
Проклята; щоб на тебе лихо! ІІор* В ги о я. (їоіігіпн 4* 

55. Ще година, тай було би по аиї. (Наг.) 
Говорить чоловік, що ледво вирвав єн в якоїсь великої небезпеки* був близь 

кий смертн. 

50, Ще твоя годпна не надійшла. (Наг.) 
Знач* ще не пора тобі вмирати, Пор. IV а ті. IV (Вінгнів ЗО) 

57. Що година, то наша причина. (Ден.) 
Говорять про непостійного* хатко го чолові на, який часто мінне свої поста¬ 

нови. У Поляків: Со доскіпа, іо поліпа, АгїаІЬ, вогїгіпа 1; беіаіс. №2: 

IV а псі IV (ЗішкЬ 49). 

58. Нк добра година, то е й родина, (Луч.) 
„Добра година^ — добробут; коли чоловікова добре ьедеть ся, тоді й рід при* 

ааавть ся до нього та брагаять ся а ник. 

59. Як добра година, то анайдвть ся родина, а в злій годині' пїчо но 

родині. (Ільк., Петр.) .„найде ся... нічого... (Мінч.) 
Загальнолюдська обсервацій, що до щасливого горнуть ся свояки її приятелі, 
а нещасного покядиють і наДблвзші* 

00, Якої лихої годний чекаєш? (Наг.) 
Знач, не жди, забирай ся, Сери ся до діла. 

Годити. 1, А цн годит сї сьв)итий цьвок у сьвдиту поваяу бити? (Наг.) 
Сьміють ся а забобонного, який при всякім ділі ноперед усього дбшукувть ся, 

чи воно „годить єн11, тоб-то чи не гріх се робити 

2. Годжу му як чираковн на е-цї. (Кол*) 
Роблю Йому всьо до вподоби, уникаю розсердити його. Пор. АДаІЬ. Пор.тсігпг 1* 

3. Годи біді, як сам собі, а біда все бідон. (Наг.) 
Знач, догаджай поганому, вередливому чолові киян, а він усе однаковий* Пор* 

висше Біді 91* 

4, Годит му як болячці, (Збар*) 
Шанув його, панькав ся в ним. Пор* АбаІЬ. Ооф&сіхаб 1. 

5, Годііт сї старшому вступити. (Ваг.) 
Знач, дати йому перед, вробити йому місце. 

6. Годїт сї, або розіидїт сї І (Наг,) 
Мовив посередник не можучи погодити двох завзятих противників. 

7, Не годит сї вертати сї, як хто вже раз пустив сї в дорогу, (Ннг.) 
Народне віру на не, але приказка вживають еп як правило яа\гоїг уі угє'я. 

В. Но годнт сї н капелюсі їсти. (Наг,) 
Значіпе иі вирга. 
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9. Не годит сї вшивши лице втирати його рукавом. (Наг.) 
Значіпе иі зирга. 

10. Не ГОДИТ сї ВИВШИ руки стріпувати я них воду, а все треба об¬ 
терти. (Наг.) 
Значіпе ці кирга* Мотав подають такий, що кілько крапель води стріпнеш, 

стілько з них дідьків народить ся. 

11. Не годнт сї в іуитпицю шити, прьпсти і хліб печи. (Наг.) 
Зпачіпв иі зирга, Про сьвяткованн патнаці див, Етн* Зб. V, 208, 260, 

12. Не годит сї в хптї в капелюсі еїдїтн, (Наг.) 
Значиш иі зирга, 

13. Не годнт сї в хаті свистати* (Наг.) 
Злачіне иі зирга. 

14. Не годит сї дїтину переступати, бо не буде рости. (Наг,) 
Значні* иі зирга, Пор, Етп. Зб. V, 181, 

15. Не годнт сї заметене сьмітьи в хатї на ніч лишьитн. (Наг*) 
Знач і ке иі зирга* 

16* Не годит сї їсти другому аа плечима, аби не заїсти його силу. (Наг.) 
Людове віру впив, а також правило зауоїґ УЇУге'а. 

17, Не годнт сї їсти лад отворенов книжко», бо чоловік намукть із- 
зїеть, (Наг.) 
Значіпе пі ьирга. Пор, Етн, Зб. V, 192. 

18, Не годнт сї капелюха на етів класти, бо кнртіцї поле иориют. (Наг.) 
Знані я в иі зирга, Пор. Етн* Зб. V, 192* 

19, Не годнт сї класти хлопа на пана* (Наг.) 
Жартують при обіді, коли господиня після ліпшої, делікатніЙшої страви по¬ 

дасть якусь гіршу, 

20* Не годнт сї крізь вікно до хати говорити, (Наг,) 
Знач і не иі зирга. 

21. Не годит сї молодій худобині ріжки ваяацювати, бо не будут ро¬ 
сти, (Наг,) 
Значиш иі зирга, 

22, Не годит сї на огонь плювати, бо ти лице чиряками об мене* (Наг.) 
Значіпе ні зирга. Пор* Етн. Зб. V, 87* 

23* Не годит сї на стіл еїдати, бо на нїм сї оїб сьіуитиіі кладе, (Наг.) 
Значіпе иі зирга* Пор. Етн. Зйг V, І 94* 

24, Не годит сї нероги рахувати, як їх у окріп кечут, бо сї всі пороз- 

варуют* (Наг.) 
Змачі не ні зирга* Пор, Етн. Зб. V, 87* 

25. Не годит сї но заході соїщьн хати вести. (Наг,) 
Значіпе иі зирга. ІІор* Ет Зб. V, 195* 

26, Не годит сї помело на гній кидати, а треба в піч* (Наг,) 
Значіпе ці зирга* Пор. Етн. Зб. V, 194, 

27. Не годит сї яорожну колиску гойдати, бо сї в иїії дідько ко¬ 
лише, (Наг*) 
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Годити Ч, 5015—5930* 

Значіпв иі вирга, Пор* Етн* 36* V, 192. 

28. Не годпт сї прати в середу аиї н їфітинцю (Наг.) 
Знаді де иі кирга. Пор. Етн* 35* V, 87, 

29. Не годит сї дрьисти в суботу, (Наг*) 
Знаді не иі підрізи М ор* Етн. 36* V, її57. 

30. Не ГОДНІ сї прясти В ЇІОЛЮ, донн кук\руаи не відпряду?, (Орел,) 
Знаді не ні Борг а. Пор. Етн. 36. V, 194. 

ЯК Не годпт сї спдячп на лапі колисати погані, бо на них дідька ко¬ 

лишеш. (Наг.) 
Знач і де ці зиргл* 

32, Не ГОДИТ гї сонного напруго будити, бо може в тій хвнли ішерти. 
(Наг,) 
Вірять, що в часі твердого сну душа виходить і а тіла і блукав дчлско, 

а в разі наглого буджена може сполошити ся і не трофиги назад до т’ї.іа* 

33, Не годпт сї сьміяти сї зі старого і з стяиого, (Наг*) 
Знач і не иі $ирга* 

34, Не годит сї хліб до горн спід пою шкіркою на столі класти. (Наг.) 
Знач І не иї вирга Пор. Етн. 36. У, 195* 

35, Не ГОДИТ СЇ ХОДИТИ в едпім чоботї, бо як хлопець ХОДЙГ, то сї буде 
два рази женити, а як дівка, то сї буде два рдвн віддавати. (Наг.) 
Знані не ііі зирга. Пор* Етн, 36. У, 195. 

3(;* Не годит сї кіїце з двома жовтками класти під курку, бо в нього 
може вилудити сї дідько* (Наг.) 
Віру наш; в несамовиту силу такого яйця з подвійним жовтнем аннльотічие 
віру паню в несамовитий характер чоловіка з подвійного душеві, дводу шпика 
або упиря, пор* Етн. 36* V, 195, 

37. Що коку годит ся. (Збар.) 
Знач* що кому лічить, що відповідне до його гідності! або вподоби, ясії*, те 
йому треба й признати. 

38* Що сї де годит, най ті на ю не кортит, (Наг*) 
Не аабагай того, що заборонене чи ти релїТІїзю, чи приписом яаиоіг уп'ге’а 
Пор* Вгеої (їобиіб зі§ 1, 

39, Що сї на годит, то сї не щістит. (Наг*) 
Вірять, ідо зроблене в невідповідну тгору, а власне в такий час І н такім 
місцї, коли її де не годить ся, не вийде ЧОЛОВІКОВІ! на добро. 

40, Як Вог годит, то й камінь уродит. (Наг.) 
Знач, при відповідній ногодї зродять і найменше плодюче поле, а к дальшім 
зпачїпю: в корисних обставинах удасть ся і пайтрудпїйше діло* 

41, Як Бог годит, то й мокре згорит. (Тисі.и.) 
Знач, у щасливу годину докопать ся й таке, що чолонік міг би в вижати не 
можливим. 

42, Як Ваг не годит, то й вогонь не горит, (Луч*) 
Знач, на вала щіштн, то гі пай кращі почини сходять ні на що 

43, Як ми Вогу годвіо, так Вог нам, (Наг.) 
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Годівля Годі Ч. 5931 594Н, 

Говорить звичайнії в часі якоїсь загальної біди, мовляв : а а наші гріхи опадає 
на нас ось яка вира. Пор. польське: .їак КиЬа Во$и, 5ік Вби КиЬїе* 

11* Як Пап Біг не годит, то Й у печи не горн?* (Боне.) 
Значиш як ч. 41, 42. 

Годівля* Г. Він добрий на годінлю, (ЛіV*) 
Знач. їсть добре, товстів, Говорять про скоти ну, але також про ненаситного 
а ліпив по робітника. 

2. Добру мав годівлю, то видно по иїм. (Наг.) 
Знач, він товстий, нрепкпй, або навпаки, коли сказано іронічно, він нужден¬ 

ний і слабосилий, значить, його мирили голодом. 

3. На такій годівля був. що ледво иош во.іочит. (Наг.) 
Знач, його морили голодом* 

І, Тику мав годівлю, що аж на иїм серсіь облша. (Наг*) 
Говорить про скотину, що зовсім заморена голодом. 

5* Шкода мої годівлї! (Лім.) 
Говорить про лиху сдотину, що хоч мав добру пашу,, не товстіє, „не править 
сн“, а також про чоловіка, що хоч їсть, а про тс хору# або не шібираять 
ся сили. 

Годї. 1. Вже му годі далі. (Наг.) 
8же по може більше, прим. їсти або робити, 

2* Бій не тщ коли годї* (Код.) 
Знач, не впав, коли перестати, сиецінльно, кола перестати їсти* ненаситніш, 

З* Годї боа нень колоди вадити, (ЯворЛ ...череа пень колоду, * (Дрог.) 
Для поборена одної груде о етн не треба шукати собі ще більшої трудносги* 

4. Годї босого виаути, а голого обдерти, (Ден.) 
Хто нічого не май, той нічого не може й стратити. 

5. Годї в є ден чобіт дві ноги ваути. (Цей.) 
Говорить чоловік про СВІЙ недостаток: значить, йому не став на аведшштлі 
одної потреби, н ти я час ом набігав друга, 

(і* Годї вже тій біда терпіти* (Наг.) 
Знач* не хочу або не можу довше терпіти* 

7. Годї волам паяца затровити. (Крех.) 
Повільний швидкою не дотопить. 

8, Годї гору ч місцьн рушити* (Наг.) 
Незмінною закона природи не переміниш, непоборної трудяосги не переможеш* 

9* Годї двом станам служити. (Наг.) 
Знач, не можна держати в спори їм ділі з одною іі другою стороною. 

К)* Годї донести, а жаль покинути. (Луч.) 
Характеризують неприємне положене чоловіка, що взяв ся до якоюсь діла, та 
не може довести Його до путн і соромить ся або жалує покину ти. 

її, Годї духом божим жити. (Наг*) 
Знач* не ївши і по пивши* Говорили зголодпїлі робі ти шш парі кию чи, що їм 
нанадто довго не несуть полуденка, 

12. Годї живому в гріб лївти. (Наг*) 
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Годї Ч. 5949-5967. 

Уцитькують такого, що дуже плаче та іюбииавть он ан попертим. 

13. Соді и болота паску спечи. (Наг.) 
З лихого матеріялу не зробиш доброї річи, 

14. Годї її г—а бич зробити. (Наг,) 
З невідповідного матерінду не зробиш нічого порядного. І кір. вмеше Iі—о ч. Іб. 

15. Годї камінь глодам. (Наг,) 
Тратити силу па якусь неможливу роботу. 

10* Годї, куме, їсти, бо не буде на пироги НІСЦЬИ. (ільк.) 
Жартливе уіпннепв господаря до гостя, що завзято їв першу страву, це ждучи 
дальших. 

17. Годї, куме, чести 1 (Ільк.) ...тої*,. (Лучак.) 
Протестував кум, якого другий запросив на почастунок, а потій по гінкому 
почав бити. 

18. Годї ми на всю біду настарчити. (Наг.) 
Не стає моєї сили заробити стїлько, щоб покрити неї потреби. 

19. Годї ми сї втелитя перед тобов. (Наг,) 
Сердита відповідь, коли хтось жадає від вищого неможливої роботи гай то 
ще швидко. 

20* Годї ми еї перед ним лавков стелити* (Яс. С.) 
Репліку вала молода жінка, коли її упоминали, аби була покірна старому та 
примховатому чоловікова. 

21. Годї ми еї по стінах драпати* (Наг.) 

Не хочу вдавати ся в розпуку, робити ся божевільний, КОЛИ щось пішло 
не по м ой ом у. 

22. Годї на себе руки наложити. (Наг.) 
8 сі І, а приводу якоїсь хоч і тяжкої біди. Чоловік усе мусить шукати виходу 
хоч із найгіршого положепя. 

23. Годї Пана Бога дурити, (Наг.) 
Докоряють сьвятоші, що віі маскою побожносте криє погані діла. 

24. Годї плювати і знов лягати» (Наг*) 
Вилаявши когось тоді знов панькати єн в пай. 

25. Годї против води плисти. (Дрог.) 

Знач, пе можна довершити діла за непоборними трудностями. 

26. Годї ису з горла видерти, (Наг.) 
Те, що комусь дано, годї відібрати. 

27. Годї ріку спинити, (Дрог.) 
Так само годї відвернути природні наслідки того, що вже зроблено. 

28. Годї своє слово касувати. (Код.) 
Коли чоловік дав слово, то треба додержати його. 

29* Годї еї Ламу Богу наприкраяти, (Наг.) 
Говорять до такого, що занадто довго і з ознаками великої по бОж пости мо¬ 
лить єн. 

30. Годї еї иярогол зарізати а ковбасок повісити. (Код.) 
Жартливо висловлюють якусь очевидну неможливість. 

31. Годї еї чоловіковії на двоє роздерти. (Наг.) 
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Годї—Годувати Ч. 5968—5985, 

Знач, не ножна вробити рівночасно два діла, в яких кощє потребує всеї сили 
або присутносте чоловіка в ипщіи місці. 

32. Годї так жити! (Дрог.) 
Окрик екстерндивленн чоловіка, що живе серед иестшшої сварки та ланки, 

33. Годї тому ради дати, (Наг.) 
Важко в тим упорати ся, діло трудно. 

34, Годї яликом молоти! (Ваг.) 
Перестань балакати пусте, бери ся на дми. 

35, Най па тімой годї буде! (Наг*) 
Досить тобі, 8ВСП0КІЙ ся, перестань. 

ЗО. Повинен бие уже й годї вдати* (Зб&р.) 
Треба перестати, прим* їсти, нк перестали всі инші при столі* 

37* Раз два таіі годї! (Наг,) 
Приговорюють при праці'* Значить, що пару хвиль і буде копець. 

38. То годї знати. (Наг,) 
Знач, неможливо знати, тяжко до в їдати ся* 

39. Як годї, то годї. (Наг.) 
Як не можна щось зробите, то ліпше покинути. 

40. Як годї, то й вдач не поможе. (Наг.) 
Як не можна вааобігги страті, то даремно й оплакувати її* 

Годованець. 1. Він має годовинцьн на лодї. (Наг.) 
Вірять, ЩО деякі богачі мають уелужннх демонів, які доносять їм добра і при¬ 

вертають до них щастя» Такий чоловік годує свого демона що мочи посоленою 
стравою, 'Гой демон павиная ся хованець або годованець. Див* про них Етн. 

36. XV, 96—106* 

2, То ще жидівський годованець* (Код*) 
Часто допікають такни проавищем Гуцулам, у яких держить он й даси вин- 

чай, що старий господар пе маючи дітий або посваривши сл з шши запису в 
все своя добро Жидови а тим, щоб сей „догодував його до смерте4 і похоро¬ 

нив „чесно"* Такий ї називаєте ся годованцем. 

Годований. 1. Він мухами годований. (Наг.) 
Знач, розумний, хитрий, оборотний, Мехпч ібеагшп мені неясний. 

2. Годований як бугай, (Наг,) 
Якого годують добре, а пе беруть ні до якої роботи. 

3. Годований як иа заріз* (Наг.) 
Про пузатого, товстого чоловіка 

4* Годований як пацюк* (Наг.) 
Значіві иі вирга* 

5. Шлаками годований. (Берез.) 
Хитрий, оборотний* 

Годувати* 1, Біду за колїйов годуют. (Орел*) 
ЗннчІпе мені по вовеїм ясае. Біду годувати, се мб, вивчить працювати на те, 

аби вилабудати ся в біди. 

2. Годував бце еї аюйоз кирвамицев? (Наг,) 
Докірливої не цураяш ся їсти мойого кроваво* гірко наробленого хліба* 
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Годувати Ч. 5386-6000. 

3. Годував єм го евоїя шоаольом, (Опит.) 
Мовить батько про сипа, Се-6 то годував працею своїх мозолистих рук. 

4. Годувала би тї лиха година! (Наг) 
Клинуть лїпи&оку рпбітіткови, який варшіє, що його лихо годують. 

5. Годуй біду, а шш каже: „Я ще прийду\ (Цея.) 
Упоравши СЯ З ОДІТИМ КЛОПОТОМ ЧОЛОВІК усе мусить Ші ДІЯТИ ся ЯКОГОСЬ нового. 

0, Годуй біду, а вна ти голову скрутні. (Наг,) 
Говорять про невдячного, що платять влов за зазнане добро. 

Т, Годуй в нині иецушка, будеш мати в літі пастушка. (Наг.) 
Малий хлопчик, що в а» ці сидить на печи, в літі буде пости товар, 

8. Годуй мене до Івана, а и з тебе вроблю наш, (ІлііК,) 
Так буцім то говорить скотина до господаря. До Івана (д 24 ні рви я) числить 
Сй у пас перед ново в, ІІО Івані починають с« в гірських місточках великі ху¬ 

добині ярмарки; хто до того часу прогодує СВІЙ товар, може потім добре 
заробити. 

9. Годуй сї, абнс тріо! (Наг.) 
Клинуть ненажерного, в лінивого робітника. 

10. Годуйте сї, годуйте сї, та до роботи по лшунте сї! (Наг.) 
Примовляє господиня подаючи робітникам обід, 

і і. Годуйте сї, гостеньки! (Наг.) 
Жартливо припрошують гостий, щоб іди. 

12, Годують вівсові, а гоньит як псом. (Наг,) 
Жалував ся наймит, якого в великім пості годували вівсяним хлібом, а при 
тім гонили до тяжкої роботи. 

13, (ідей другого годуй! (Наг,) 
Доиоматаіі один одеону у всякому ділі. Приказка уживана жартливо, би до 
іди звичайно чоловік не потребує помочи другого. Оперта па підставі лєґенди 
про Солоашпа, що так порадив гостям, якам його батьки подавав сажневі 
ложки, та що її потіривезував до рук. Уор. Ети, 36. XII, ч+ 41і. 

14, Лучше годувати, як поникати, (ільк.) 
Зеії. дитину. Годувати малу дитину певне не налай клопіт, але стратити і і 
і поминати номерні у ще прикрі йше, 

15, Та на то, щам тї годував своїми рукилц так ми тепер дьвкуш ! 
(Наг.) 
Докоряв старий батьки невдячному Синови. 

10. Хто кого не годве, тат того не ш&нве. (Леик.) 
Годвй і швввб — дінлвкт. вам. годує і шану я* Повстали такі форми на основі 
властивого Бойкам та Лемкам уподобана до ровзїку, отже вам годує говорять 
годує, почім у скоротило ся па в. Значиш приповідки : батько, що не вихо¬ 

ну вав, не гидував своїх дгшй, ич має претензії до ікшшиівБу з їх боку- 

В робу чому народ ньому жнтю п ріпці п гіо ці іівв енгая глубоко в сферу со- 

мейішх почувань, 

17, Хто иеио годував, буде мною поганив. (Уріне). 
Знач, инший не має права. Репліка такого, кому хтось чужий ровшуа ро 
бити щось. 

Гожий Гой кити 1, 6001 —6018, 

18* Як бицїв галуют, так биці пран.юют, (Цеп.) 
Говорять лихо годовані робітники, коли їм господар докоряє, іцо вокалу 
роблять. 

Гожий. 1, Гожа не гожа, а все раба божа, (Дар.) 
Відповідав дівчина, якій допікають, що вона не вродлива, 

2. Гожа, як весна божа. (Кол.) 
Говорять про гарну, симнатитиу дівчину. 

3. Гожа як ланя, (Льв.) 
Про вродливу, роботящу дівчину, 

4. Гожа як майна. (Дрог.) 
При вродливу, гарно одягнену дівчину, 

5. Гожа як чиста вода. (Кол,) 
Про гарну, щиросердну людину. 

її. Гоже яе гоже, сотворімо боже, (Глещ.) 
Репліка на закид, що щось не гарне, не гоже. Знач, сяке чи таке, а раз воно 
живе, то має право жити. 

7, Не те гоже, що гоже, а те, що пиле. (Вікно) 
Попите красоти — су бє я ти в не, залежне від особистого почути та вподобана. 

Одному ви дасть ся гарним і гожим те, що па вищого не робить ній кого 
вражіня. 

Гой, І. Дна дии гой, а ціле жито ііоїі (Мшаїї.) 
Говорять про недібране нодруже, пор, листе Весїдє 2, 

2, Ліпше гай, ніж йой. (Наг) 
Знач, ліпша радість, ніж біль. 

Гойда. 1. Гайда, гоііда, старий ґоііда! (Наг,) 
Приговорюють дитині, що хоче колисати сщ хоч уже віщо ла трохи більша 
і ноже бігати. 

Гойдати ся. 1. А гойдав бис сї на лшбеїшци! (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе повісили і вітер гойдав би твоє і їло. 

2. Гойдає аж по під навалу, (Наг) 
Говорять про колиску, яка я селянських хатах не стоїть на землі, а висить 
на двох каблучках у ногах постелі. 

3. Гойдає мий, як вітер нерками, (Наг.) 
Здач, попихач його сюди або туди, ридать йому раз так, другий ран навпаки. 

1, Гойдає ся як Жид на г — ї. (Коран.) ,..як рабів... (Короп.) 
Говорять про нерішучого, ви пішого чоловіки, що довго пораять єн з якимось 
ділом. 

Г он кане і. Ніші гобканьн, а аавтра буде іїейкявьи. (Наг.) 
По нині цінім асеїліо та гулнню аантра буде иарікапє та кишів. 

Гойкатн, І. Гейкає, аж у вухах дзиоїшт, (Лол.) 
Знач, кричить дуже голосно. 

2, І’ойкає як на весїлю, (Ло.т.) 
Бесїлє вважаегь єн тим йтучнїйшоа і весел ЇЙшо* чим більше при тім робить 
єн гомону ти гоіїкаіш. Особливо староста вважає своїм обовниион як найчю 
стійше кликати свого адютанш — дружбу, кричу чи що силв , Дружбощ-о 14 
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З* Гонкам як на вола- (Лол.) 
Коли хтось з далека гукав на другого, а сей на тс гііївавть он. 

4. Гойкає як у лїсї. (Лол.) 
Про голосний крик, яким сорову міняють сн люди а далеке»пі вщилеия. 

5* Гопкало би а тебе диво! (Лол.) 
Диво унклнвть сн як дою її, що ноже влізти в чоловіка і кричати Його устами. 

Пор* „Див ісличет верху дрова11 в СлокЬ о її. МпірсвЬ, 

її. Першу гопкав, потіш йойкав. (Наг,) 
Зразу чоловік веселить ся. потім плаче та стогне з болю 

7- Хто ішиї гейкав, ааитра вайойкае. (Лол.) 
Говорить про шиіицю, або про такого, іцо необачно женить сн. 

8. Гой кпи си ран, пай ти весело буде. (Бор.) 
Заохочують один одного підпиті, підохочені люди. 

Гойки. І. Нинї гонки, аавтра аойкп та Ііойки. (Дрог.) 
Говорять про веселу кушшшю; сьотодвн щоть, гуляють ти співають, в завтра 
будуть стогнати побивши ся. 

Голий, І, Ану голий, видри поли !■ (Наг.) ...підньнй.,. (Городок) 
Репліка на домні а не — зробити щось неможливе та над сильне. 

2, Буде і голоду по за пазухи. (Гпїдк ) 
8сі1. набрати. Звісно, голий за пазуху не сховав нічого, — знач, приказка 
характеризує бідноту, від якої нема що ванти. 

3, Бставай, голий, убирай ся І (Дар.) 
Звачіне не зовсім ясне. Голий може вбирати ся і тоді не буде голий. 

4, Втікай голий, обідру тї. (Глеии) .*.обідруть.,. (Ільк.) 
Пезпредметова погроза, бо в голого нема що здирати. Пор. АбаІЬ. Соїу 24. 

5, Гола, боса, а в вінку. (Циг.) 
Жартують над дівчиною, що лихо вбрана, а про те любить строїти ся. Пар. 

IV а їй]. Ш (Маскі 12). 

6, Гола стерині лишила сі. (Наг,) 
Говорять про абіже стовчене градом або вгризене мишами, 

7, Голе, босе, простоволосе, а ЛОКШИНИ би їло. (Дрог.) 
Вислов обуреїш на неоправдамі претензії, хоча в данім разі претензія зовсім 
не абсурдна, бо не вважаючи на одіж усякий чоловік може мати охоту до 
доброї страви, 

8, Голий І босий, а голова в пінку. (Ільк.) 4 
Знач І не ці еирга ч, 5. 

і). Голни-яаглий ходнт, (Наг.) 
Голий-голісінький. Наглий туг очевидна коїпракцІн з Иії-тлші. 

10. Голий розбою не боїть ся, мокрий дощу ие лякаеть ПІ, (Ільк.) ...не 
боїт ся, (Негр,) 
Хто не має що втратити, тому не страшно. Пар, \Уапб. Ш (Маскіег 71); 

Нас. Ш; А баїЬ, Соїу 17. 

П. Голий териьн не бедит сї, бо сї не обидре. (Яс, 00 
Зиачінв ці варга, 

І У, Голий ходжу, тілом сьвічу, (Наг,) 
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Говорить про себе обідраний чоловім* 

13. Голий як бик* (Дрог,) 
Чому власне бик символ голизни, невідомо. Про тс ТіШ сн*ю • У Поляків, дин. 
А баї Ь. Соїу 7* 

14, Голий як бубен* (Ільк,) ,.*6убевь* (Наг.) 
Чому бубен зроблено символом голивші, не розумію. Пар. Дик, 1380; А її а ІК. 

Соїу Я* 

15* Голий як липка, (Граб,) 
8сїІ обдерта з кори. Обдиране линини для виробу лика була колись важною 
галузею заробітку для бідних громадян 

16. Голий, як мити на а віт родила* (Ільк.) 
Знач, зовсім голий, ровдяшепиії Пор* ИгатІ. Ш (№екІ 15), 

17* Голий ЯК нень. (ІЛЬК,) 
Пень обідраний з кори і обрубаний з гиля явлкеть ся справді символом 

обпажеіюсти. У Поляків ]ак коїек, А б а ІЬ* Соїу 10, 

18. Голий як собака, (Стрий) 
Згірдіщ про обідраного, занедбаного чоловіка. У Поляків рік згиг, Д О а Ні. 

Соїу Ш 
19. Голий як турецький еьіштин. (Ільк,) 

Про якого турецького сввитого мова в тім загально розповсюдженім порів- 

паню, не впаю, Пор. А <3 а І Ьь Соїу 14. 

20. Голий, як у ніст лшшьичии хвіст, (Корч.) 
У нїст і миша голодують і тоді у них із хвостів обдавить шерсть. 

21. Голим тїлоіч сьвігит. (Наг) 
Ходить обдертий, крізь діри видно голе тіло. 

22. Голого легко голити. (Кобр., Ільк) * 
Голити тут певно не в змачіню брити, бо голий може бути при тім бородатий, 

23. Голого ие обідреш* (Цей.) 
Від бідного, немаючого нічого не візьмеш. Пор, Е. 11 о і. ЬШі; НеЬеІ, 469; 

Шансі. Ш ііїаскіег 2). 

24. Два голі третого де вберут* (Цеп.) 
Два бідні, слабі не запоможуть третього. Пар. АОяІЬ. Соїу 16; ІУаіпІ. III 

(Паскіеі І4). 

25. Запрьнч голе, бо тї вколе. (Берез.) 
Се така дїточа забава. Вона полягає на тім, що діти бють одно одне по го¬ 

лих руках та ногах і рівночасно пожде оилкуеть сн сховати свої голі місця, 
щоб не одержати удару. В Наг, при тім приговорюють лопаною иольщиною : 

я Сховай ґблї, ббдзї бблї“* 

26. На голій косте нема що гризти. (Ільк.) 
Знач, у бідного чоловіка нема що взяти ані вкрасти 

27. На голій толоці тяжко доробити єн. (Ільк., Кобр., Петр.) 
Толока, се очевидно не тілько голе поле, але надто таке, з якого шжднй мав 
право корнстати, так що для одного користь із нього мінімальна. 

28. На голого дригота* (Гиїдк.) ...ще її.,* (Кол.) 
Ое не я якоїсь окремої причини, я тому що він голи її і ие мив чим 
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спити єн від холоду. Говорять жартливо, коди на якогось бідного чоловіка 

спадав іде нове лихо. 

21), На голого й пси брешу т, (Наг,) 
Знач, і пси шанують не чоловіка, а одежу. Пор, Аііаїк Ііоіу 20, 

30, На голу кість і поров не над©, (Гнїдк.) 
Бо в неї не видзьобає нічого, Обравово: від бідного навіть сну нар та адмрця 
не надївть сн ніякої корнети. Пор. Ворон ч. 2. 

31. Щ голий; ш одітий (Наг.) 
Гонорнгь про такого, що в часі холоду ходить у дуже нужденній, леткій 
оденш. 

32, Пришила з голок и - ов, (Наг.) 
Лаяла теща невістку, що не гір я весен в дім ніякого приданого. 

33. Прийшов з голим х - м, (Наг.) 
Лав теща зятя, що мри ота в до її дочки не при нісши їй ніякого маєтку. 

3-і, Раз голому нічого ие мати, (Кол.) 
Знач, байдуже Йому Й про венкі можливі втрати. Пор. АііаіЬ. Цоіу 23, 

35. Така гола як липка. (Лучак.) 
Обідрана, бідна, бек усяких засобів, йор, висше ч. 15 

3(ї. Такий ья голий, що й латки на мнї цілої нема, (Наг.) 
Говорить обідраний чоловік. 

37. Такий я добрий голий, як і Геа сорочки. (Дар.) 
Знач, чи так чи сяк назвеш мою бідність, усе вона для мене однаково до¬ 

кучлива. 

37, Так я си добрий голий, як ти без сорочки. (Ґяїдк.) 
Знач, оба ми Однаково добрі, тоб-то однаково бідні та злиденні. Пор. Иг<иі<і. 
ЛІ (№ю№г 8), 

39. Тїкап голий, обідру тьи. (Корч.) ...бо тя обідрут. (Лучан,} 
Рсімїк& такому, що грозить чимось неможливим до пиконими, мовляв: н того 
так само не бою сн3 як голий обідранії, бо а мене нічого ванта. Пор. \УагпІ, 
Ш (%кіег і) і Е. Но І. 450; Абаїк (Му 24. 

10. Ходжу голий, як Адаж у раю. (Ворвсл.) 
Енфемїчно творив рігтик, що показував ся на сьвіт у дуже Зредукованії! 
одешм. 

41, Хоть голий, та в іпдвявкаї, (Лез., Ільк,) 

Бисьи ікають вдмшр&ндані претензії на шик у незаможного, бідно одягненого 
чоловіка. Пор висше ч. 5, 8; Шапб. 111 (Кагкі Г2|. 

і2. Що годин аи иаауху сховає? (Туглув.) 

Репліка на погрозу, мовляв: а мене нічого ис візьмеш, пік як голий не ношо 
нічого сховати за пазуху, Нар. Шаїні. Ш ^КаеЬІ 20). 

43. ІЦо а голого аідреш? (Наг.) 
Звісно, нічого крім хиба Його шкіри. Пор, IV а ті. Ш (Ияскісг 2). 

Голити, і. А голено? Голево, А стрижено? Стрижено. (Ільк.) 
Характеризують цодатдпного та добродушною чоловіка, явнії на всяке питане 
готов відповісти потакуючії, не упираючи ек при своїй думці. Приказка іш- 

тнкан на звісну анекдоту, де суперечка між чоловіком і жінкою аа „голено0 

та д стр и же по0 доводить до втоплені жінки, 
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2. Голит без бритви. (Гнїдк.) 
Знач, обдирає, визискує або допікав словами, 

3. Голит бел вила. (Наг.) 
Знач, драянить, дорікав, робить пакости, Пор \\гапН, І (ВйгЬїегеП 4). 

4. Голит го тупим бричем. (Кол.) 
Докучає йому, діять ся в япакщ робить пакости. 

Голо. І. Голо, аж сум бере* (Наг.) 
Говорять про поле спустошене нові то або градом, про місце пожежі і т, п. 

2. Голо, ході, копійок гони. (Наг.) 
Нема нїчого, хоч би прийшов вояк та грозив смертю, то не знайшлись би 
для нього пїчпго Иор, АсїчЛЬ, Соїу 26: Шап8. ПІ (Маекіег 7), 

3. Голо, хоць свищи. (Наг.) 
Нема ні хати ні жадного захисту, В хаті, нк відомо, не годить ся екнетатк. 

4. Голо, як би вимів, (Наг.) 

Нема яшвпости ані ніяких засобів. 

5. Голо як би вдекунія перейшла, (Наг.) 
З деку цін — екзекуція, стягане податків або грошевих кар, або усмирене бунту 
при помочи війська, пке кватлронаїш в селі і яке господарювало там по сво¬ 

йому вибираючи собі поживу. Такі пздекуціїи, особливо а часів боротьби за 
„ліси і пасовиска*, лишили ся досп в пашіти селян, пор. Адрінщ Бунт 
аграрний у Добростамах. 

П. І'оло, як би сараниьи перелетіла. (Наг.) 
Хмари сцранчі пакїдувалп даю піїте навіть ПїдгІрк дрогобицького тіпв. нищачи 
всю надію хліборобів. 

7. Голо, як бн Татари перейшли. (Наг.) 
Понять про грабівшіцькі походи Татар живе ще досить ясно в тям ці на¬ 

шого нарада. 

8. Голо як ші Хребті горі. (Наг.) 
Хребта горн ПІлн 11 агу є ви ч, верх сеї гори безлісний підіймає гь ся високо над 
сусіднім Ділом, 

9. Там так голо, що Іі пес бц сї це вдержьнв. (Наг.) 
Біднота таки, що невн чого доти Й псу попоїсти 

10. Хоть голо, аби весело, (Ільк.) 
Говорять про незаможних п легкодушних людий, що це дбаючи ші своє вбо¬ 

жество люблять побавити ся, Пор. А Заїк Гіоіу 1, 

Голоблї. 1. В голоблях так тягне чорний як і білий, (Дар.) 
При праці або в біді іцезав ріжпнцк роду та вдачі. Кглі прикрутить лихо, 

то однаково терпить пан чи мужик. 

Голова. 1. Аби голова на карку була, а про решту байдуже, (Цей.) 
Знач, коли чоловік розумний та нторошімй, то дасть собі раду в усякій 
небезпеці, 

2. Аби и двома головами був, то того не вдасть. (Наг.) А бон дві голови 

мав... (Голоб.) 
Уява така, що чоловік із двома головним мусить мати й роаум за двох. 

8. Аби моя голова здорова, то все гаразд буде, (Ільк.) 
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„Моя голова* тут очевидно вам, Пп\ пор. гомерівське 'ЯдтШ/і зам. 

Гєракль, 

4. Абш» тут мни і'олово в ваяожнти, то не попущу. (Наг.) 
Окрик завзятого чолові ка, що готов радше з ги Рути, пїж відступити від свого 

права. 

б. А бік; я го.ювов утік! (Кол.) 
5шІ. Бережи ся, тікай ші най швидше, бо тут небезпечно. 

6. Абпс на голову став, то по твому пе буде, (Наг,) 
Знач, аби напружав усю свою силу до крайності. Иор. \\тагиі. II (КорГ 495), 

7. Абис сї иа голові поставив, то так не буде, (Наг/) 
Поставити ся на голові знач, уперти ся, доконати чогось дужо трудного або 
неможливого, Пор. \Уапб, II (КорГ 497) 

В. Аби-в сто голок кав, то не порадиш. (Наг,) 
Розумієте ся розум зібраний Із сто гол о в. Говорить про дуже трудну, беввп- 

хідиу ситуація). 

9. А біт тая голову алолмн, де підеш ! (НагА 
Прокляте, послане на адогін відходячому ворогови, 

10, Абих так и головок був! (Жабе), 
Замшшєть сн Гуцул: щоб я так живий був, як ее правда. 

11* Або ного голова тут упаде, або моя! (Кол.) 
Кричать противники хапаючи сн до лютої бійки, 

12, Або то в мене дві голови на карку? (Цеп.) 
4сї1. щоб я ніг одну стратити ІІор. И'апіі. П (КорГ 44). 

13, Або то не голова? (Орт.) 
Питане замІеь потвердженн: се чоловік з головою, розумний та еаерґІчмий. 

14, Аж голова го за вінок скіпає, (Наг.) 

З погордою говорить дїька про нелюбого їй парубка, що закохав сн в иїн. 

15, Аж ем еї за голову вхопив. (Наг,) 
Злякав ся, здивував єн. 

16, Аж ми голова тріщігт* (Наг.) 
Так турбую сн, обмірковую якесь діло. 

17, Аж ми голова ходором ходит. (Наг,) 
Знач, болить, ват умалена гризотою та клопотами. 

18, Аж ми сї в голові крутнт. (Наг.) 
Я набаламучений* не знаю, що почати, Пор. \Уап<1. П (КорГ 759). 

19, Аж кін еї голова ро ле каку є. (Наг.) 
Знач, болить голова страшенно. 

20, Аж еї за голову в шш, (Наг А 
Здивував сн, перелякав ся, попав у розпуку. Пор. висиш ч 15. 

21, Акурат ми то її голові! (Наг) 

Іронічно: як раз н думаю про се! Мені про се байдуже, и не думаю се 
зробити. 

22* Ані іу тото в голові! (Наг,) 
Нін собі про се байдуже, 

23, Дні раз іу сї іїїчо голови пе бере, (Наг.) Аіії руш., (Наг,) 

— т — 

Голова Ч, 6107-С120* 

Говорять про тупого, неаамятущого хлопця, учепика або взагалі нарубка, 

24, А то кінська голова! (Сор.) 
Знач, тупа, уперта, непорядна голова. 

25, А то козяча голова. (Красиос.) 
Знач, упертий чоловік, такий що любить усе робити пишнії гш. перекір, 

20, Неп голови й ногам лихо. (Наг.) 
Без доброго норндку і плану ніяке діло не піде успішно. 

27, Без голови нема ладу. (Наг,) 
гЯшч без керманича, без голови родами, оте без батька, господаря, 

28, Без голови підеш. (Наг.) 
Погроза: роаібють, відсічуть голову, смерть тобі буде. 

29, Бере собі тото до голови, (Наг,) 
Зиачіпє двояке: 1} бере в тямку, вчить єн добре, 2) дуже турбуєть сн я при¬ 

воду якоїсь справи, грвзйть єн нею. Пор. XVап<1, її (КорГ 516), 

30, Беру то па свою голову. (Бор*) 
Знач, на свою одвічальпїсть. 

81. Бий у голову, то ноги одні шщдут. (Цеп.) 
Навчав один чоловік другого, кола гонила за злодієм, а один помигав єн вда¬ 

рити втікача по ногах. Пор, ІУаянІ II (КорГ 370). 

32, Біда на твою голову ! (Дрог.) 
Прокляте: щоб па тебе впало лихо, 

33, Відваж моя головонько! (Наг.) 
Окрик болю та без рад пости в якійсь прикрій ситуації 

34, Бодай ее си голову зломив, як лиш за поріг вийдеш! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти пропав. 

35, Водіїв ти голова облізла ! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти вилисів, 

36, Вбив собі щось у голову, (Дрог.) 
Завзнв сн на щось, зупинив сн на одній думці. Пор. АіІаІЬ. ОІОШ 16$. 

37, її голові ми евитае, (Дрог.) 
Знач, розвидинеть ся* починаю розуміти се діло. 

38, В голові ми сї то не містот, (Дрпг.) 
Не ношу сього зрозуміти, дивую сн над сим дуже. 

39* В голові ми як у шгаиї. (Наг.) 
Знач, довкола мене гуркіт та гармідер, так що не можу думати і її про що. 

Иор. АсІаІЬ. Окта 167, 

40, В голові му вилами укладали. (Ільк.) 
Іронізують їй чоловіка, що вдає з себе дуже мудрого, зеіК у нього в голові 

така мудрість* як еїно накладене видами* безладе. Пор. АііліЬ. Біонта 173. 

41, В голові му воробіц цьнупркают. (Наг.) 
Знач, видумує рішпі непотрібні концепти, думає про самі дурніші Пор.. \\г а ті 4. 

II (КорГ 630). 

42. В голові му пустий вітер свище. (Наг,) 
Він думає про пусте, про забави, а не про діло, 

43. В голові му сї помїшьпло. (Наг.) 
— 388 — 



Ч. 6127—6146. Голова 

Збаламутив сит одно забув, друге переплутав. Пор. \¥аікі і І (КорГ 772), 

-14, В голові му як в трибуналі, (ГдїдкЛ 
Баламут, шахрай, Пор, А (І а і Ь. ОЬша 169, без пояснена; Шапгі. II (Корі 
766). Польські трибунали були славні своїм безладам та нідкупстнами, 

45, И голові ау як мас - в розуяу, (Наг.) 
Іронізують із чоловіка, що вдай а себе дуже розумного. 

46, В голові як иа ярмарку, (Кол.) 
Шуп, богато суперечивх думок. Пор, АіІаІЬ, Шомга 161 

47. В голові як у пустій оту долі. (Наг,) 
Чоловік пе знав. не думав нічого путящого, Пор, А4аІЬ, П1о\\га 170. 

48. В голові панство, а сорочку воши з'їли, (Гиїдк.) 
Кплять із чоловіка вбогого а з над мірними претензіями на панство 

40, В голові тік, в явищ цін: де схочу, то змолочу, (Ільк.) 
Характеризують белакуиа та сплїткарн, що ходить від хати до хати ровгт* 

СЯЧИ СПЛІТКИ. 

50, В голові тобі самі витребеньки, (Батят,) 
Знач думаєш про дурниці, пе береш ся до діла 

51, В голову заходжу, (Ннг*) 
Знач, міркую всіляко, турбую ся чимось. Пор, ІЛГаагі, II (КорГ 822). 

52, В голову му фіра сїпа заїхала, (Голоб.) 
Зупинив ся на якійсь одній думці і нїнк но ноже увільнити ся від неї, мав 
Ше їіхє. Пор. ШяїнЬ П (КорГ 516). 

53, Вдарило му до голови, (Наг.) 
Значіне двояке; 1] підступила слабість, горячка до шлики, 2) чоловік загордів. 
Пор, ШаіиІ, П (КорГ 724), 

5-І, Вибий собі це з голови! (Кол*) 
Знач, покинь про се думати, зміни сн> постанову. 

55. Вивітріло ми то з голови, (Наг ) 
Забуло снр не тямлю сього. 

56. В її лами му в голові поукладапо, (Гш'дк,) 
Знач, у нього в голові хаос, безладні думки та примхи. Пор, кисте ч 45 

57. В впало ми з голови. (Наг,) 
Знач, забуло єн, 

58. Ви влило му з голова, як вода з решети* (Наг.) 
Забув, нездібний затямити щобудь. 

5її. Від голови до ніг, (Гиїдк,) ...до пят. (Збар.) 
НсіІ, однаковий, прим, збитий. Пор, IVап4, II (КорГ 884); Аііаііь Оітта 1Я8* 

60, Від голови за чапати, (Гиїдк, і 
Знач, від найі-тар отого, провідника. Пор, IV а неї. 11 (КорГ 836), 

61, Від голови риба смердить, {Ільк.) 
Який репрезентант, голова роду або їяїцінтор якогось діла, такі її його 11 ід - 
щадні та у член шш, Пор. IV а п сі. II (КорГ 59): О він, 133. 

62. Вів тому голови, (Наг*) 
Нін кермує сим дідом, се під нього залежить ІІОр. Е Но І 189. 

63. Вій у голові не яая того, ідо я в іуитї. (Наг.) 

— ш — 

Ч. 6147-6164, Голови 

Говорить чоловік, ЯКИЙ уважав себе мудрїЙпшм та доеьвідяїЙшнм від нашого, 

Пор. ІУапЯ. II (Корі 840). 

64. В його голові вороняче гніздо, (Льв.) 
Знач, вів думає про самі погані, непотрібні річи, 

65. Всадив собі в голову таке, що сьяіх людьом сказати, (Бор,) 
Постановив собі, вхопив ся яко'іоь чудернацької думки. 

66. В твоїй голові сїі літ це метено, (Цея*) 
Знач, там нелад, погань, ти думаєш про самі погані річи. 

67* В тії моя голова. (Нап) 
Знач, я займаю сн сам ділом і ручу ся. що доконаю його, Пор. №апг1, II 

(КорГ 753), 

68, Втовчи му в голову, коли в нього голова як довбігї* (Наг,) 
Здач, тугий чоловік, недоступний ітї для яких доказів та намов. 

69, Голова без розуму — свистун. (Лоя.) 
Свистун — горіх без зерняти. Пор, Шаги!, II (КорГ 126}^ Сеіяк. 201. 

70, Голова би тв облізла! (Наг.) 
Жартливе прокляте, щоб ти внлисїві Се щет звісно, пе гака тяжка хороба. 

Пор. висше ч. 

71, Голова болит, аж ип очи заступав, (Наг,) 
Жалувть ся чоловік, у якого дуже болить голона, аж у очах морочить сн, 

72, Голова болит, а хліб як на опій горит. (Лучан.) ...тріщить. (Ііьк.) 
Говорять про такого, що вдає недужого, а про те шівиачабть сн добрим 

апетитом. 

73, Голова боліт, г—и лекше, (Наг,) .„за то г —и... (Дрог*) 
Жартують із такого> що ягаїуе гь сп па біль голови Пор. Д и к, 1288: Н о с. 284. 

74, Голова болит, мало ми иє трісае* (Наг,) 
Характеризують сильний біль голови. 

75* Голова болит, то ер—а ся тївшт* (Льв,) 
Но хорому даватимуть лєкші. добірвїйші страви. 

76, Голова важпт за сто фунтів* (Дрог*) 
Мова, не Про її дійсну вагу анї про її важність для жита організму, а про 
тягар тих клопотів та гризот, які налягають на неї. 

77, Голова велика, а розуїу мало, (Ільк,, Кобр.) 
Жартують із чоловіка з великою головою. Пор, ТОап4. II (КорГ ІШк 

78, Голова від клопоту тріщіть* (Ільк,) 
Порівняне взяте зі стодоли або засіка, що тріщить, коли в нього накласти 

повно вбіжи. Пор. висше ч. 

79, Голова вільна, то весь сьвіт веселий, (Цеп,) 
Коли чоловік дозбуде ся клопоту та гризота, то весь сьвіт видаєть сн йолу 

веселим. 

НО, Голова голові, (Наг ) 
Найстаршому в хаті належить ся почесть і найд інший шматок при обіді. 
Зрештою приказку уживають у жартливім впачшю, натякаючи на звісну анек¬ 

доту, як Циган при столі ділив печену курку, 

81, Голова голові, а фїст фостови. (Ільк.) 
— 385 — 16 



Голова Ч, 6105—6і Вв* 

Приказка основана на тій самій анекдоті, що попереднє ч. Хвостом тут на¬ 

звано госнодвшо, яка мусить „кожднй кут заместий. 

82, Голова голові не рівна, (Кол.) 
Симболїчіт, голова зам, розум людський, характер, здібність* 

83, Голова для наради. (Дрог,) 
Знач, пуста голова, чоловік непутящий, 

84. Голова добра до поради. (Наг,) 
Знач, се чоловік розумний, тямучий та бувалий. 

85. І олова до ради, а рука до помочи, (Кол.) 
Розумний, ЛЮДЯНИЙ чоловік, 

8С. Голова аавиїшт, а г—цї мусит відповідати. (Наг.) .„іріпіпт,,* (Паг.) 
„Бо колись били, а тепер кажут сидїтн", поясняв селянин Іван Гайґель. Иор. 

ТУап*, II (КорГ ЗБО); Нос. 470. 

87, Голова аа голову. (Наг.) 
ДавшЙ пріндіп кршінальної справедливости ї крона в ої пі мсти, уживаний тепер 
хиба жартливо, див. далі Забити. 

88, Голова кість, а вад масо; в голову цілують, а в вад Сіють, (Ільк.) 
Виходило би, що кість цїннїйшя 1 шановиїйша від мнса. 

8У, Голова лиса як коліно. (Наг,) 
Говорять про зовсім лисого чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Оіотса 28. 

90. Голова — лиш би в дю вистрілити, (Дрог.) 
Знач, нездібна пї до чого путящого, чоловік нездара, забудько, 

91. Голова ми пухне. (Наг.) 
Журю ся дуже, бідую тяжко. 

92. Голова мв спухла як баиьнк, (Наг.) 
Говорить чоловік побитий або тнжко зажурений. Пор. АУдпіі. II (КорГ 493). 

93. Голова вш схяе, (Наг.) 
Говорить чоловік, що мав велику журбу. 

94. Голова ми тріскає, (Наг.) 
^ 3 боло? жалю або журби. Пор. Ві'гог. біот 10. 

95. Голова ви ходорої ходит. (Наг.) 
Крутить ся серед ріжиих клопотів або від надміру всякого діла, про яке чо¬ 

ловік мусить дбати, 

96. Голова ми як стіг. (Голоб.) 
Знач, напухла від журби та клопоту. 

97. Голова місця шукає. (Ільк,) 
Зпачіие пе зовсім ясне. Чи голова тут у значіпю „розумний чоловікв, чи 
в якім нашім? Пер. Сеіак, 207; \Уагиі II (КорГ 76). 

98. Голова не до ради, а вад не до крісла. (Ільк.) . .задок,,. (Міеч.у 
Петр,) 

Говорять про тупоумного а при тім неотесаного, брусоватого чоловіка, Иор. 
ВГ2 02. ОІоіуа II, 

99. Голова не леда. (Гиїдк.) 
Не аби яка, се чоловій пе ледачий, розумний, хитрий. 

100. Голова розумна, бо велика, що аж еї по боках порозгасьила, (їванпк.) 
— 386 — 

Голова Ч. 6184-0203. 

Жартують із чоловіка в великою головою, 

101, Голова сивіє, а розум шаліє. (Кол.) здуріє. (Наг.) 
Говорить про чоловіка, що па старі літа робить якусь дурницю, прим, женить 
ся з молодою дівчиною. Пор, Шаіиі. II (КорГ 97); Вггог. біот 12. 

102. Голова тік, а язик ціп: що схочу, то змолочу, (Гиїдк,} 
Говорить балакучий, язикатий чоловік, 

103, Голова, що хоч довбнею бий, (Ден) 
Чоловік незгідливий, упертий і зарозумілий, 

104. Голова як бодня, (Дії.) 
Знач, повна всякої всячинп. памятуща. Пор. IV а ті II (КорГ 493), 

105, Голова як буидз, а живіт як фаска, (Синев.) 
Жартують із круглого лов ого, череватоого чоловіка Пор. \\гагиі II (Корі 643}; 
Вг202. 6Іо\т 7, 

106. Голова як гарбуз. (Наг.) 
Жартують із головатого, довгоголового чоловіка, Иор. \¥атІ, II (КорГ 642), 

107, Голова як камінь. (Наг.) 
Тверда, здорова, недоступна пї для яких сумнівів, 

108. Голова як пень. (Наг.) 
Непорушна* тверда, чоловік упертий та недоступний нї ддн яких доказів. 

109, Голова як порожнин горнець. (Наг.) 
Пуста, забудьковата; чоловік не може здобути ся пі на яку думку, Иор. 

0 IV а псі* II (КорГ 647). 

110. Голова як решето. (Наг.) 
Як вода в решетї не вдержить ся* так і той чоловік не тямить нічого, за¬ 

буває все. що йому скажеш, Пор. А 4а 1Ь. 01о\*га 21 

Ні, Голова як розбитий горнець, (Наг.) 

Слаба голова^ чоловік нетямущий, забудькуватий. 

112. Голова як свистун, (Лол,) 
Свистун — оорожнїй горіх. Знач, чоловік дурний* бознізкиЙ. Пор. АЛаІЬ. 

(Ноша 82. 

113. Голова як фаска. (Дрог.) 
Чоловік головатий, отяжілий, глуповатий, Пор. А сі а ІЬ, Оіоша 25, 26). 

114. Голови мп вже не стає, (Наг.) 
Не можу про все думати, все затямити, всього надбати. ІІор. В г 2 о я, ОЬша 18, 

116. Голови му не бере ся. (Гішк.) 
Знач, він того не розуміє, не бере в тямку, 

Нб, Голови му сї пе держит. (Наг.) 
Знач, він забуває, вважає собі аа байдуже якусь річ. 

117. Голови не підведу, (Кол,) ...ие зведу. (Піст.) 
Знач, я недужий, не можу ие то встати, а навіть підвести голову. 

118. Голові клопіт, а біді весїлє, (Ільк.), 
Біду уявлено тут як якогось демона, що тїшнть ся а людського клопоту, 

119. Головок ДО СТІНИ ОЄ, (Наг,) 
Характеризують тяжкий смуток, розпуку. 

120. Головов мур не нрібєш* (Тереб.) Головою СТІНИ,.. (ІЛЬК.) 
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Голова Ч. 6204-6228. 

Уцитькують тяжко зажуреного або надто впертого та завзятого чоловіка, що 
бажав добитися чогось неможливого або занадто трудного* Мор. (Зеї як, 192; 

\Уап<і. II (КорГ 120, 265, іШ5 7П); Нос* 347. 

121* Гвловов пал ожити* (Наг.) 
Знач* згинути, понести смерть, 

122. Головонько-ж моя бідна! (Наг.) 
Звичайний оклик заклопотанії, жалю, або її простого янчудунанн* 

123. Голову до горн держьитн, (Наг*) 
Знач* ставити ся гордо, ськіло в супротивностнх долі, не тратити віри в себе 
і своє діло, ІІор. IV а п<1. її (КорГ 535). 

124* Голову за того даю. (Дрог.) 

Запевнене правди вести якогось тверд ткєня, внач. ц готов дати відрізати собі 
голову, положити шите, поли се не правда. Пор. ТСапЛ* II (КорГ 514), 

125- Голову кому виду бути (?) (Гнїдк*) 
Щось неясне* Може; видубити, те саме що виїарбуватн. намочити н дубовім 
квасі? Але яке вначінв такої поговірки? 

12В. Голову кому завернути* (Гнїдк*) 
Знач, задурити, затуманити когось. 

127. Голову кону змити. (Гнїдк.) 
Знач* натань бити, вилаяти, присоромити когось, 

128* Голову мені сушнт. (Карл.) 
Намовляє мене на щось, не дає спокою* Пор, Вг2 0 2* ЙЬ^а 1Г>* 

129* Голову му обголити варто, більше нічого. (Уішт.) 
Знач* вій збожеволів, а ним пема що говорити як а роя умни м чоловіком. 

130* Голову му острвчи треба (Гнїдк*) 
Знач* треба прикоротити його вплив, у гавкати його. 

131. Голову о заклад ставю, (Дрог.) 

5сії. що се правда. Пор, Шансі. II (КорГ Т66). 

132. Голову си дам утьнти, кола то пе правда, (Наг.) 
Запевнене, немов заклята, яким чоловік своїм яятвю ручнть за правдивість 
свойого слова, Пор. висше ч. 124. 

133, Голову чим набити си* (Гнїдк) 
Знач* зупинити си на одній думці, причепити ся до якогось круга ідей, при 
випнути до чогось. 

134, Дає собі на голові кіле тесати. (Наг,) 
Говорить про плохого, податливою чоловіка. 

135, Дає собі по голові скакати. (Наг.) 
Значіня пі зпрга. ІІор* ТСапіІ* И [КорГ 820), 

136. Дай мїї якийсь розвід голові, (Наг.) 
Знач, порадь щось, рови о ряди, що й як маю робити. 

137. Дай му но голевії (Наг.) 
Дословно ; вдар, образово: ушнкай Його, зупини його самоволю. 

138, Дай собі то з голови внбитиі (Дрог.) 
Позволь нерскопатв себе, що се, що ти думаєш, неправда. 

139* Дам єн голову стьитп, коли брешу. (Наг.) 

— зав — 

Голова Ч. 6223-6239* 

Запевняє чоловік про правду свого тверджеия* ІІор. висше ч* 124, 132; Шапсі. 
И (Корі 705, 755)* 

140. Дві голови ліпші як єднн. (Наг.) 
Порадити ся в кимось ліпше, ніж робити самому. ГІор* Шапсі, II (КорГ 483), 

141. Де голова блудить, там фіст рядить. (Ільк.) 
Де батько, старший у домі веде себе погано і не дбав про дім, там старшує 
ікінка або хтось такий, хто при звичайнім порядку повинен би слухати. Пор. 

беїак. 377; ТСап<Г II (КорГ 338). 

142* Де голову маєш? (Наг.) 
Окрик до нездара, незнайка, що зробив якусь дурницю через неувагу* Зам* 

нк уважаєш? Чому не дивиш са добре? 

143* Добрій ГОЛОВІ досить дві слові. (Лев*) 
Знач, розумної!у чоловіковії досить сказати пару слів, і він врояуміє і зро¬ 

бить що треба* Пор* Пс г о я* Сіогта о 

144* До того не такої голови треба* (Наг.) 
Треба розумнїйпюго, зручнїйшого чоловіка. 

145, Дурна голова не посивіє анї полисіє* (Кол*) 
Загально розповсюджена прикмета. Пор. \УагнЦ11 (КорГ 66). 

146* Забив собі голову дурнице в. (Наг.) 
Знач* раз-у-раз думав про дурне, добивавть єн його. 

147. Забита голова! (Дрог*) 
Се чоловік тупий, упертий. Пор* В VI0 2. біотеа 13. 

148. Забув єа свою голову! (Наг.) 
Характеризують якусь велику несподіванку, начудуване. Пор. їїаші, II 

(КорГ 419) 

149. За всі голови 1 (Лев.) 
8еі1. пропадай! Розуніеть ся: як жертва якомусь злому демояови, щоб ие 
шкодив ш ліпім. Говорять на вість про смерть або якесь щезненв чогось або 
когось ледачого, маловартого або ненависного. 

Ї50, За всі голови і ви Мартинові діти, (ільк., ІІетр.) ...Маркові. (Наг.) 
Знач і не иі еирґа* 

151, Загрій десь голову, (Бор,) 
Знач, вишів, підохотив ся або розсердив ся. Пор. ШаїиІ* 11 (КорГ 591). 

152* Задер голову па три іунди до гори. (Ваг.) 
Знач* загордів, спапошів, Пор. ШаіиІ. II (КорГ 699)* 

153. Заїхало в голову, як чотири фіри сїна* (Тереб*) 
Говорять про чоловіка, щп аавзяв сн на якійсь неввнчайній, фантастичній 
думці і не хоче покинути ся ЇЇ. 

154. За коту р мати голову. (Наг,) 
Завинути, переносно: лягти спати* 

155* Закрутив їй голову* (Наг.) 
Зіщч. збаламутив мене, одурим, заговорив. 

ІГЛі. За лихою головою і ногам біда. (Лучак.) ...дурною... (Кол.) 
3"ач- голова не обдумав дороги, а ноги пішовши на манівці мусить 
ходити далеко або й вертати назад. ІІор. №аші П (КорГ 1391: Н ос. 306 ; 
Дня, ЯЗ, 224, ’ 
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Голова Ч. 6240—0258, 

157, Замакітрила му сї голова, (Воіїн,) 

Знач, вробила сн як макітра, аатумапїіа, стратила розсудливість, 

158, За моєю головою на твоїй і волоса не ставе, (Петр.) 

Жартливо: так я буду дбати про тебе, іцо ти й вилисієш і а журби. 

159, Застрягло му то в голові. (Крех.) 
Внер еи на чімось, ГІор, Шаги?. її (КорГ 7І0), 

100, За тим меле голова не аабояит, (Ден.) 
Знач, сього не буду жалувати. Гїор. \¥ап<К II (КорГ 509, 531)} В і1 гой. 

бїогоа 39, 

161, Заходжу в голову, (Наг,) 

Знач, журю ся, міркую сяк і так, Пор, Вггог, О1ом+а 05. 

102, Звісив голову, (Дрог.) 

Знач, засумував сн, ходить у важкій задумі. Пор, \Уап0, II (КорГ 534). 

103, З голови мл пе йде, (Наг.) 
Не можу забути і доси дикую ся. 

104, 3 головов еї сховаєш. (Наг.) 
Знач, там так глубоко, що втонеш ї вода покриє тебе з головою. 

165, 3 дурної голови ще и еьміх* (Доброс.) 

За*. а дурного чоловіка, а властиво в його дурішх учинків. 

Ніб. Зломив голову, ти вий би хокевь з доброго коне. (Кольб.) 

Чолоьікови не жяль, коли на нього соаде якесь горе, але ие за дурницю, 

а справді ва нажне діло. 

167, Зломи голову беа мене! (Наг,) 
Прокляте: іди, пропадай, іди на зустріч нещастю, а я не хочу сього бачити 
і бути при тім за ськїдка. 

168, Зломю голову, то знаю, в якого кой ви. (Наг,) 

Говорить чоловік, що взяв ся до важкого, небезпечного діла і готов потерпіти 
через нього. Пор. виеше ч. 166. 

169, Змив му голову порядио, (Крех.) 
Наганьбдв, вилаяв, вичитав йому. Пор. IV а об. її (КорГ 592): Вгког. 

біоига 70. 

170* Змірив го від ніг до голови, (Кол,) 
Окинув грізним, ворожим, згїрдним поглядом. ІІор. IV а її її. її (Корі 614), 

17!, З моєї голови та на твою. (Кол,) 
Говорять про якусь пригоду, про якогось незйоскою чоловіка, що покинувши 
одного причетів ся до другого. 

172. 3 печи та да голову, (Гнїдк.) 

Говорить, воли хтось з одного лиха попадав я друге ще більше. 

173. З хорої голови на здорову скидає. (Кол.) 
З винуватого скидає вину на невинного. 

174. 1 в голови клади. (Гнїдк.) 

Знач, приємний, покладливий, тихий чолові в, якого можна замість подушки 
покласти під голову. 

175. 1 в голові собі того не покладай 1 (Цей.) 
Знач, навіть г*с думай про се, бо се зовсім неможливо 

— 390 — 

Голова Ч. 6259—6276. 

176. І в мене голова на В]йзах. (Наг.) 

Знач, і я ие дурень, розумію ся па тім. ІІор. ЛУ а п 11. II (КорГ 756). 

177. І в вепе голова пе від паради. (Льв.) 

Знач, здібна до дуианя, і я не дурень. Пор. Аііаїк 01о\\н 37. 

178. І в мене голова ие па продаж. (Льв.) 
Знач, і я не такий ледачий, щоб мене пхати в оченндну небезпеку, на загибіль. 

179. І голова не твоя буде. (Наг.) 
Знач, стратиш голову, забшть тебе, коли пе покинеш такого наміру, 

180. ї голови ма тич ае клопочи. (Наг.) 
Знач, не проси непе, ие говори меиї про се, бо того не зроблю, 

181. І голова твоєї не стане. (Наг.) 
Стїлько там біди та нужди, що пожре всю твою силу, і таки добра не буде. 

182. Йому в голові до горн ногами. (Комар.) 
8еі1. перевернуло сн, думає все навпани того, що бн слід думати, збожеволів, 

здеморалізований, висловлює дикі погляди. 

183. Йому як би голову врізав, то би з толуба добрий е—ч був. (Дрог.) 

Кплять із череватого чоловіка. Пор. Див. 1384. 

184. Камінь голова, нуби зелїзці, (Наг,) 
Ое властиво знахарські формули, які одначе утратили своє первісне ведете. 

Коли перший раз гримить на весні, діти вибігають на нодніре і стукаючи 
собі невеличким каицщеи до лоба, кричать: „Камінь голова!1£ Ое на те, аби 
протягом року не боліли голова, була тверда як камінь Коли® у дитини ви* 

нндо перший молочний зуб, то Його кидгшть у кут приговорюючи: „Мишко, 

мишко, на тобі кістяний зуб, а мені дай зедшшйи. Обривки з обох сих фор¬ 

мул перейшли в приказку, якою характеризують здорового, витрєвалого 
чоловіка, 

185. Каиуетьіша голова, (Наг*) 

Знач, глупий, нетямущий чоловік, Пор, Е, Но і. 657; Вггог. Сіоига 26* 

186. Кладу я у в голову як лопатов, (Наг,) 
Знач, толную, виясняю, намовляю до чогось, 

187. Клавяй ся голова з вухами, а потилиця Й сама иохилпт ся. (Льв*) 
Жартують із такого, що клаїшеть єн низько. 

188* Коби голова здорова, будут воли таї корова, (Гнїдк.) 

Кобн чоловік здоров, то потрафить доробити сн маєтку, Пор, виеше ч, В, 

189, Коби моя голова здорова, а гаразду дороблю ся* (Кобил*) 
Говорить енерїічвий, сильний чоловік, утративши своє добро, 

190, Кожда голова свій розум має, (Ільк,, Негр,) 

Знач, усіх їх не погодиш на одно, Пор. лат. (}иої саріїа, Іоізепзиз і далі ч. 328. 

191, КожанЙ свойов головов крутит. (Кол.) 

Япач, міркує, спекулює., як би собі найліпше вробити, Пор. АсІаІЬ. ВДома 61* 

І1>2. Кождоцу своя голова на йми ліній а. (Кол*) 
Кождий поперед усього дбає за заховане свого жити* Пор, IV я п 4, II (КорГ 
2П, 216). 

193. Коли голова пе но тому, тій ся вогц маю? па осторожіюстн, (Мінч.) 
-*.на бач пости. (Петр.) 
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Голова Ч. 6277—6295. 

Дослоніки голова поведе лихою дорогою, а йоги мусять робити ботато неш> 

трїбаої дороги* Загальне яїшчшє: коли брати ся до діла без відповідної за¬ 

станови, то певно не обійдеть св без страти* Пор. ТСаіиІ, II (Корі 381), 

194* Куди голова, туди ії фіст. (Наг*) ***иішла голова, пай іде*,. (Зллїсє) 
Куди пішов старший, туди нехай ідуть і молодші* Пор, Сеіак. 344; ТС а ті 
11 і КорГ 478); Л (Нанрі 52); Овм, 1335* 

195* Куди тобі з опареною головою та в каглу дїатн ? (Дар.) 

Значиш пенсне. Мабуть уговкують такого, що без відповідної вдібіхостж та 
під готовії береть ся до якогось трудного діла. 

190* Лису голову легко чесати* (Код.) 

Без перешкод легко діло вробити* Іїор, ТС ап<і II (Корі' 50, 115), 

197. Лиш голови не трать І (Дрог.) 

Додають духа чоловіковії в клопоті: не трать відваги, и рито шосте духа. Пор. 

ТС а ті II (КорГ 258). 

198. Лиш головов похитав. (Код.) 

Винник свій сумнів, заперечив рухом голови. Ііор. ТС а п її* П (Корі 5-І5), 

199. Доматії собі голову чимось. (Дрог.) 

Міркувати про щось, не могти зрозуміти. Пор* ТС а псі. II і КорГ 707, 822) 

200* Мас в голові. (Ваг*) 
Знач* пяний* Пор. ТСапб. II (КорГ 724). 

201- Має голову на карку. (Дрог.) 
Се чоловік розумний, второпвий* Пор. ТСатІ II (КорГ 508). 

202, Має запороть у голові, (Наг,) 
Не може думати правильно, баламутить* 

203* Має пшики в голові* (Льв*) 

Знач, має якусь божевільну їсіее Гіхе. Пор. А б а 1Ь* Шо\уа 07, 114* 

204, Має розвід у голові* (Наг,) 

Знач, чоловік розважний, розсудливий, обережний. 

205* Має то іїсьо в голові, п иа верха не може випустити* (Дрог,) 

Жартував учитель із тумануватого ученика, який не вмів лекції, зле сьвито 
запевнив, що вчив сл дуже пильно, Пор, ТС а Псі* 11 (КорГ 669). 

200. Маєш голову, будеш кивати, маєш с кут будеш сидіти. (Лив*) 

Тав говорили якомусь тупицї, коли його вибирали до якоїсь ради, а вій и[мі¬ 

сив св, аби йому дали спокій, бо, мовляв* що я там буду робити? 

207* Масти голову по плювавши в руки* (І лик*) 
Знач: не пенсне, 

208, Меиї тото тик в голові, як тій кобилі', що ш у рові. (Став.) 
Знач, мені се байдуже. 

209, Морочит ми голову дідько уиає чиї. (Цей.) 

Знач, говорить щось баламутне, намовляв на якесь неподобне діло, 

210, Мудра голова не дбає иа дурні слова, (Кобр.) 

Іизуивнй чоловік ве дбає про лайку або канни дурнїм. 

211 * М шу с ш> и о а головов ст ар га ти * (Л о л.) 
Знач, мушу дбати, міркувати, відки би видобути се, 

212, Набив собі голову тіш. (Наг*) 
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Знач, причепив сн до чогось одного, все тільки думає про те* Пор* янеше ч* 133* 

213. На веьо лиш головов киває. (Наг.) 
З у сім мовчки згоджуєть сн. Пор. ТСагкї* П (Корі' 545)* 

214* На голові комусь кіл є тесати* (Наг.) 

Звач. верховодити над кимось, робити йому безкарно всякі пакости. Пор, 

Нос. 455 і висите ч, 134. 

215. На голові стрій, а коло с—кн а буком стій, (Голод.) 

Жартують із лінивої дївчквн, яка любить строїти ся. 

216* На голові ходити. (Наг.) 

Знач, робити збитки, нелад та тар лідер у хаті* 

217. На голову впасти* (Дрог.) 
Одуріти, зробити якусь крайню дурницю. Пор. ТС ай її. II (КорГ ЬЙ4}* 

218. На голову робити. (Гшдк.) 

Знач, нагло, сквапно, мов той що паде иа голову. 

219* Най іде голова за голову* (Мшаи.) 
Старий ирінціп крона кої її і мети* а по чати й теперішнього карного закони, 

який убііїстно карає смертю, 

220* Най ся там і но єдітіГк голові йлом)вт. (Наг.) 
Коли два бють сн, а третій не хоче їх розбороняти* мовляв; нехай і поза¬ 

бивають ся на смерть, 

221* Най то на його голову впаде* (Наг*) 
На його одвічальпісгь, нехай за се (якесь зле діло) в на де па нього кара, Пор* 

ТСапгі. 11 (КорГ 726)* 

222* Най тя мною голова не болит. (Гйїдк.) * ,тї тим,., (Наг.) 
Знач, ие турбуй ся за мене, не опікуй сц мною. Пор. ТСапгі. 11 {КорГ 558). 

223* На свою голову зробив, (Наг*) 

Знач, на скою одвічальшсть, Пор* ТСаці II (КорГ 052). 

224. На свою голову кракай! (Наг.) 
Кричать вороаї, що яра кав над чоловіком або па ківлиню хатг, а се вва¬ 

жають за віщоваае якогось лиха {п*р. Етя, 36, V* ст, 172), отже сеіо форму¬ 

лою відвертають тс лихо иа неї саму. Пор. ТСаші 11 (КорГ052), II (Наирі 57). 

225* Нас—ти иа твою голову! (Наг.) 
Лайка і ти чоловік глупий ї нетямущий* 

226. На то Бог чоловікова голову див, аби сї мотузок не в і рвав* (Цепів.) 
Так мав кепкувати злодій, коли його вели на шибеницю. 

227. Наторохтів ми повну голову. (Дрог.) 

Набалакав стілько, що всьо меиї побаламутило єн. Пор. ТСапЛ. II (КорГ589)* 

228. Не буде вже тогди непе голова боліти* (Ііьк) 
Знач, не буду тоді турбувати ся, зеіі. по сперти або по вкімось щасливім 
обороті в житю. 

229 Не дам собі на голові кіл є тесати* (Наг.) 
Не позволю стяршувати над собою, збиткува ти себе. Пор. ТСапіІ, II (КорГ 694]. 

230* Не дай собі на голову вас—ти. (Ден.) ...ио голові скакати. (Наг*) 
Не дам зробити собі кривди, сорому, Пор* ТС а ті, II (КорГ 694, 820) 

231* Не дам собі по голові їздити* (Наг*) 
Не позволю верховодити над собою* ІЬр* ТС а її б* II (КорГ 820). 
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Голова Ч. 0315-6334. 

232. Не лопай собі моєї голови. (Цей.) 
Не турбуй ся тин, що належить до мене, не очікуй си мною. Пор. \Уап<]. II 

(КорГ 822). 

233. Не задирай голови до гори, бо живо її опустиш. (Комар.) 
Не гордуй, не будь євроау цілий. 

234. Не аиати, звідки до голови яу приплело. (Лунав.) 
Якась думка опанувала його ум. 

235. Не виаю, де вій голова сто)ит. (Наг.) 
Говорить чоловій у великім клопоті, серед навали всякої праці. ІІор. ІУа гнІ. 
II (КорГ 541, 759). 

236. Не знаю, ци ще маю голову па плечох. (Наг.) 
За клопотами та гривнею. ІІор. IV а од. П (КорГ 708). 

237. Не зааю, куди свойов головов ударити. (Наг.) 
Не знаю, де шукати підмоги або виходу 8 якогось клопітливого положена. 

233. Неаа коли і в голову почесати ся. (Гнїдк.) ...пошкробатн е'і. (Наг.) 
Говорить чоловік дуже вавятвй пильною роботою. ІІор. \\'ап<1. II (КорГ819). 

23У. Не иаю де голови притулити. (Наг.) ...прихилити. (Кол.) 
Знач, ис маю хати, помешканя, аахисту. Пор. IV ап сі. II (Наирі 71 у. 

240. Не маю нічого на голові. (Наг.) 
Знач, не маю турботи анї клопотів. 

241. Не могло ти де там голову вкрутити? (Бор.) 
Знач, шкода, що ти не пропав десь паде, вави я прийшов сюди. 

242. Не иа едеій моїй голові того звисло. (Наг.) 
Не від мене самого се залежить, не в один відповідаю за се, пе мені одному 
сим журити ся. 

243. Не треба собі того так луже до голови брати. (Наг.) 
Заач. не треба так богато думати про се, не треба тим дуже журити си. 

244. Не тяжко голову стяги, але тяжко назад приставити. (Лют.) 
Діло иерав легко зробити, але поі-ім не можна завернути назад ІІор. Йеіак. 

Ь55; ЇУашІ. II (КорГ 67). 

245. Ніщо ян голови ие клоноче. (Цей.) 
Не турбує мене, не завдає журби. 

246. Обіздрів го від голови до ніг. (Наг.) 
Окинув оком з гори до низу, иодивив ся иа нього грізно або згірдио. Пор. 

\Уап<]. Ц (КорГ 613). і 

247. Облізла бп ти голова тота премудра! (Наг.) 
Лають хитрого еТоіста, такого, що обдурив когось шішого. 

243. Опустив голову, як здохла курка крила. (Кон.ф.) 
Знач, стратив надію і відвагу. ІІор. \\'ап<1. II (КорГ 531). 

249. О, то голова! (Наг.) 
Знач, св чоловік розумний, хитрий, з ним треба чонодкти ся обережно. 

250. Оттака па голова від тої жури! (Наг.) 
Ніби то виросла чи напухла. 

251. Підняв якось голову в гору. (Лін.) 
Знач, вибив ся з біди, видужав. ІІор. XVап .І. II (КорГ 685). 
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Голова Ч. 6335-6351. 

252. Пішла голова, то ніде й фіст. (Цеп.) 
Коли вроблено якесь тяжіпе, головне діло, то зробить ой й леяше. ІІор. 

МгапЗ. II (КорГ 225), 

253. Пішло му до голови. (Наг.) 
Зшічішг двояке: підпив собі* і образив си, ІІор. ОТашІ* II (КорГ 724-і. 

254. Пішов до голови по розум. (Ільк.) 
Знач, надумав ся, вміпив первісну пероввашау постанову. Пор, Нггог. 

біотса 51, 

255. Пішов по другу голову, бо му одної мало, (Наг,) 
Знач, шукав собі якоїсь пригода, якогось аайвого клопоту. Пор. В г а о г, 

Оіотеа 52, 

256. Пішов як зі «митою головою. (Гнїдк.) 
Зазнав сорому, його вилаяно або виведено т чистоту його погані справна. 

257. По голові дістав, аж у іуптах затерпло. (Ден.) 
Жартують із такого, що вдарений у голову від раау Й перевернув ся. 

258. Поки моєї голови, твоя боліти ие буде, (Гнїдк.) 
Поки я веду дїло і дбаю за все* ти пе маєш чого журити ся, 

259. Покрити голову. (Наг) 
Говорять с недіяльно про дівчат* що виходять з яму ж або оро тав. покрито я, 
яким по вроджеяю дитини „покривають" голову чіпцем та спеціально „по жі¬ 

ноцька * иовнзаною хусткою. 

200. По моїй голові всво твоє. (Наг.) 
Знач, по моїй смерти. Мовить батько або мати до сила перед смертю, 

201. По моїй голові роби ся що хочеш. (Наг.) 
По моїй смерти. Говорять старий батько до ледачою, пепослушного, шціпо- 

тратного сипа. 

262. Почухав сї в голову. (Цей,) 
Пошкодував чогось, назнав якоїсь прикрости. Пор. ШапсК II (КорГ 692). 

263. Пошкробзєш ти еї ще в голову. (Наг.) 
Селнішп шкробаеть ся в голову н клопоті, в явімось неприємнім іщложеню. 

Знач, прийде па тебе якась біда, страта. Пор, \Уагнї. II (КорГ 819). 

264. По що здорову голову під євангеліє класти? (Наг) 
Селяни вірять, що держати голову п церкві під ввангеліеи тоді, воля еьвнще 
ник читає євангеліє, помагав на біль голови. Здоровому очевидно се непо¬ 

трібне, Приповідку прикладають до всякого зайвого діла, що хоч само собою 
не лихе, в данім разі зовеш непотрібне. Пор. АОаІЬ, біонта 180. 

265. Пуста голова анї носак і в, анї полисіє, (Ідьк.) 
Пуста тут тс саме, що дурна* Що дурна голова цїокійше держить на собі 
волосе і довше заховує барву моїодости, про се пор. \\т атмі. II (КорГ бо), 

266. Сам ие знаю, де ми голова ето]ит, (Наг,) 
Маю стільки клоїшту та гризоти. Пор. ШапО 11 (КорГ 541). 

267. Сиву голову ишьииуй, абис і сам такої дожав. (Наг.) 
Загальне її ранило зауоіг уіуґє'й, Пор. \УаіНІ, її (КорГ 44). 

2(і8, Сїв му на го :ову. (Наг*) 
Взяв верх над ии«, опанував його. Пор. Шаи<3. II (КорГ 58І), 
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Голова Ч, 0352—0372, 

209. Скакати кону ло голові, (Кол ) 
Знач, мати Його нї за що, збиткувати Його. Пор, ХУаші, II (КорҐ 5801 

270* Солоіяпа голова. (Крех.) 
Знач, дурені г п у стогін, Пор, ХУапй, II (КорГ 17). 

271, Спустив голову. (Дрог.) 
Вогкюпів ея, зажурив ся, зневірив сц в свої сили, Пор. Е, Но і. 544. 

272, Стратив голову до решти, (Дрог.) 
Не анае, що діяти в явімось тяжкім випадку, стоїть бсзраднші Пор. XV а п (1. 

Ц {КорҐ 543, 628). 

273, Тадже це буде голова за фостоля ітп, а мусит фіот за головов. 
(Наг.) 
Голова тут у значіню старшого, розум ній того чоловіка. Пор виоше ч. 194: 

Асїа] Ь. Оїоіуа 17. 

274, Така ми голова як бодиї. (Наг.) 
Говорвть в раа'ї великої грнвоти та клопоту. Пор, висше ч, 104, 

275, Так як би голову заплішив, (Лучак.) 
Знач, забув, не тниить нічогісінько. Пор. XVапсі. II (КорГ 588). 

27(1. Твоя голова не до того, (Наг,) 
Ти до того пездібпяй, Пор. XVапб. II (КорГ 518). 

277. Ти ще десь колись і голову загубиш. (Наг.) 
Говорить до розтріпаного, набудьноватого чоловіка. 

278. Тобі сї в голові перевернуло. (Наг.) 
Знач, ти одурів, набрав єн якихось не нормальних, дивоглндних поглядів. 

279. То веьо на його голові, (Наг,) 
Знач, він за всьа дбав, всім порядку*?, 

280. То голова! (Ваг.) 
То чоловік мудрий, письменний. Пор. XVапсї, II (Корі' 6о5), 

281. Того му з голови це ввбш. (Наг.) 
Не переконаєш йот, що його думка хибна, Пор. ХУапб. И тКорГ 567). 

282. То горяча голова, (Льв.) 
Чоловік прудкий, сердитий. Пор. ХУапЗ, II (КорГ 681), 

283. То жидівська голова. (Код.) 
Хитрий, оборотний чоловік, ІІор. XV а псі. її (КорГ 633]. 

284. То заилїшена голова, (Кол.) ...затесана,., (Цей.) 
Чоловік тупий, нездібний, упертий. Пор, XVап <1. II (КорГ 649). 

285. То ми з голови пе сходит. (Наг*) 
Знач, не можу сього забути* Пор. ХУапб, І і (КорГ 566). 

286. То ми сї в голові верти т, (Наг.) 
Знач, ось-ооь догадаю ся. Пор. ХУапсі. П (КорГ 513]. 

287. То ми сї ие може в голові помістити. (Дрог,) 
Сьою не можу зрозуміти, сьот н не падї'нв єн, ие можу з сим освоїти ел 
Пор, ХУапб. Ш (КорГ 516]. 

288. То шиї голови не чіпаєть ся. (Токи). 
Знач, ео менї байдуже, того не слухаю або не розумію, 

289. То міиї з голови випало. (Наг.) 
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Толова Ч, 6373-6393- 

Знач, забув. Пор. ХУапб, II (КорҐ 730). 

290. То ту аиї раз пе в голові. (Наг.) 
Знач, байдужісінько, він і не думав про се. Пор, Х\гагн1. ПІ (КорГ 511). 

291* То мудра голова. (Наг.) 
Знач, чоловік учений, бувалий. 

292. То му сї голови не бере. (Наг.) 
Зітчіив иі йцрга. 

293. То несіїокііїїіа голова. (Льв,) 
Чоловік, що не любить «упинити ся па чімось однім, ннантурник. Пор. XV а ті, 

II (Корґ 723), 

294. То непосїдущз голова, (Наг.) 
Знач, чоловік верткий, що не може вздоволити сн чимось однич, 

295. То ие твої голови робота. (Наг.) 
Дїло не відповідне для твоєї голови, ти на се занадто дурний, 

296. То не твоя голова до того, (Наг ) 

Ти на се не здібний. 

297. То отверта голова. (Льв.) 
Чоловік цікавий до науки, тямущий. Пор. XV :ій а, Н (КорҐ 648, 721), 

298. То пуста голова, (Бере^) 
Чоловік без застанови, не серіозниЙ. Пор. Х\тапі1. II (КорҐ 18), 

299* То слаба голова, (Дрог.) 
Знач, чоловік не особливо розумний, не талановитий. ІІор, ХУапсІ. II (Корі 722). 

300. То еьвІтла голова. (Льв,) 
Вчений, розумний чоловік, Пор. XVапа. 11 (КорҐ 718). 

301. То тверда голова! (Код.) 
Завзятий, неподатливий чоловік, Пор. XV ап (і. П (КорГ 42, 48). 

302. То теньґа голова. (Наг.) 
Чоловік солідний, розумний, в польського ІЄ£І Пор, ХХапа. II ГКорІ 717). 

303. То тісна голова, (Льв.) 
Чоловік тупоумний. Пор. ВГ202. біогой 1. 

304. То ще шибаіьголова І (Циг*) 
Знач, чоловік неспокійний, нестатечний. 

305. Треба мати голову па карку. (Наг.) 
Знач, для певного діла треба бути розумним та второпшш. 

ЗОС, Тримай сї за голову, поки в с —у бют. (Стрий). 
Якась жартлива рецепта, але яке її значиш — не розумію. 

307. Трошка му в голові шуніїт. (Наг.) 
Знач, трохи няиий. ІІор. ХУашІ. II (КорҐ 725), 

ЗОН, Тут би добре головок покрутити* (Дрог.) 
Знач, богато треба думати, богато турбувати ся, бо діло трудне. 

309. Тут нема нї голови, пї фоста. (Борис.) 
Знач, нема нї початку, нї кінця, ніякого ладу. Нор. ХУаїнЗ. 11 (Корі 512). 

310, То попівська голова. (Голоб.) 
Чоловік розумний, самолюбний, захланний. Иор. XV а псі. II (Корі 7їІ4]. 
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Голова Ч. 6394—6411. 

811. Тьфу па твою голову! (Крех.) 
Окрик обуремл» лайка. 

312. У ні,ого в голові дїдько сї жепнт. (Наг.) 
„Дідько женить сн“ се значить крутий вихор, вітрова труїїз. Говорить про 
прямховатого чоловіка, що сьогодні так говорять, ааатра пнакніе, 

313а У нього в голові курячий мозок, (Кмех.) 
Чоловік нетямущий, пустий* У Нїицл в подібнім випадку КаЛвдеЬігп, пор, 
IV а ой. 11 (КорГ 812), 

314* У нього в голові шинки бігают. (Льв.) 
> нього бувають шалені, божевільні думки* Пор. ІУап сІ. II (КорГ 685), 

315* У нього в голові пе всі лома (Ват*) 
Знач, він не сповна розуму, придуркуватий, Пор. ТДГашї* II (КорГ 685)* 

316, У нього в голові не теє, (Збар.) 
Знач* не всьо в порядку, він пе вовсїм сповна рову му. Пор. Шаіні* П 
(КорГ 685) і лат. Моп ееі еапі сшгеЬгі, 

317. Хоть би й дві голови мав, то тут пе порадит* (Наг.) 
Знач і не звороту про дві голови див. висше ч. 2. 

Я18. Хоть головов наложити, а на своїм поставити, (Стрий), 
Говорить упертий, завзятий, твердохарактераий чоловік. ІІор. виспів ч. 4. 

319* Хоць бие ту на голову став, то ти сї не вступю. (Наг*) 
Реплїкуе упертий упертому* Пор. АУапб. II (КорГ 750, 821)* 

320* Хоць му на голові кіл є теши* (Наг.) 
Знач, чоловік покірний, податливий* Пор, \Уап6* II (КорГ 832)* 

881* Цн головов у камінь, ця камепьом у голову, то все одно, (Код.) 
Говорить чоловік, якому грозить невідхильне нещастя, а він переконують ся, 
що сюди чи туди попробує вийти а нього, все буде погано* 

322. Чепь ти голова з карку не влетит* (Наг.) 
8сіІ. воли похилиш ся до якогось діла, нонло нищ ся комусь* Пор, \У а їй! II 
(КорГ 503), 

323. Чим дужше головою вдариш, тим дужше СЇ нскрїі посиплют. (ІЗерез*) 
Жартують 18 такого, що вперши ся па чимось однім, жертвує задля сьот 
своя добро і здоров де, 

324* ІЦе-і не впав па голову. (Льв.) 
Знач* ще я ве здурів, не збожеволів, такої дурмцї, як тя мені радиш, пе 
зроблю. Пор* МГапб* П (КорГ 498, 634і* 

■Ї25, Що в тебе в голові, то в мене в гі]итї* (Наг.) .,*у иізельнім цаль- 
цн, (Голоб) ...в г—ції* (Цей.) 
Об-то ти дурний, нетямущий супроти мене, Пор. №аи6* II (КорГ 840). 

326. Що голова, то голова! (Наг.) 
Окрик подиву; отеє чоловік розумний! Може також навпаки мати іронічне 
з я ач і но; отеє дурень І 

Я27* ІЦо голова, то не хвіст. (Ільк,) 
Знач, стариш^ ровуннійшнй чоловік нарт більшої поваги й пошана, ш'ж мо¬ 
лодший та и едос ввідний. 

328* ІЦо голова* то роаум* (Ільк.) 
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Знач* кожда голова має свій розум, кождніі чоловік про ту саму річ може 
судити ннапше. Пор* Шаги!* Ш (КорГ 213, 297, 303, 309—311, 317* 319, 322, 

324—831, 643, 725); Нос* 472 - ШаЬІ. II, 42; АбаїЬ* ОІоіУЯ 8: беїак. 302* 

329. Що голові на добро, то с—ку бо.іпт. (Цей.) 
Приговорюють дітям, коли їх карають за непослух, упертість або лінивство* 

Пор* \Уап8* II (КорГ 338, 342). 

330* Що дві голови, то не една* (Наг.) 
Порадивши ся з кимось другим чоловік усе ясвїйшс бачить діло, чув себе ба¬ 

дьорій шим, пїж колю б мусїв сам обмірковувати все. Пор* \Уапс). II (КорГ 
483}; П (Кбппеп 50); АбаїЬ* Шоига 79, 161; висиш ч. 140. 

331. Що В ГОЛОВИ, ТО Й 8 мисли. (Ільк,, ІІетр.) 
Знач, що чоловіиоби безвосередно не допікає, про те він і забуває швидко. 

ІІор. АбаїЬ, Оіотеа 13* 

332. Щось му до голови вдарило, (Дрог.) . .стрілило. (Льв.) 
ЗначІав двояке: 1} кров ударила до голови, йому зробило ся млїсіто, слабо, 

2) якась думка опанувала його. Пор. ТСапсІ. II (КорГ 677». 

333. Щось собі в своїй голові ношпьиішв* (Наг.) 
Знач, до чогось додумав сн? в о взяв якусь постанову. ІІор, МГап <3, 11 (КорГ 730)* 

334. Щось ти дуже т тото головов хитаєш, (іїол*) ...крутиш* (Дрог.) 

Знач* дуже сумпїваєш ся, бачити се д іло в некориснім еьвітлї* Пор, IV а її б* 

II (КорГ 545). 

335* Яка голова, така й мова. (Ільк.) ...такі її слова* (Кол*) 

Знач, який розум, який досьвід, так чоловій І говорить. Пор* Оеіак* 1; 

Д¥ап8. Н (КорГ 468)* 

336. Як би о голову йшло. (Ільк.) 
Йсії* дорожить ся. торгуєть ся* лякаєть сп, немов би се діло грозило смертю, 

Пор. АОаІЬ* Оіогоа 51* 

337* Як голова болит, то все тіло пе може* (Цей.) 
Обрааово: коли хори н господар, то все господарство марнується* Пер, IV а її <1. 

II (КорГ 165, 205, 378); Вггог. Шоуіга 69. 

338. Як сі' голова крутит, то ноги тапцюют, (Наг*) 
Знач, поли чоловік пяниії, Пор, ІУапб. II (КорГ 380)* 

339. Як у голові шум, то ноги пишут мисліте. (Цеп.) 
Знач, воли чоловік пшшй, то поги пе йдуть просто, а все в боки. 

340* Я собі не дам по голові скакати. (Цей ) 
Не дам робити собі збитки, верховодити над собою* Пор. Шаіні* II (КорГ 680). 

341. Я тому голова, (Наг.) 
Знач, н на се пораджу, я тут поможу* Пор* Шайб* II (Наирі 78). 

Головка* І. Головка як маківка. (Наг.) 
Згїрдно або пестливо про розумного медолїтка. Пор* Н о с. 284* 

2. Головка як маківка, а розуму й за макове зерно нема* (Наг.) 
Говорять про гордого, надутого чоловіка, що носить толову високо, а розумом 
не виблискує. ІІор* АйаІЬ. Оіотса 38* 

З* Огто мінї в головоньці, що не чорнобрива! (Бібр.) 
Знач, байдуже мені про се. Говорить роботмща дівчина. 
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Головатий. 1. Головатий не все богатий. (Наг.) 
Митна бути дуже розумним і дотепніш чоловіком і проте не доробити ся 

маєтну. 

1. Головатий як бабка головата. (Наг.) ...як бабець. (Лол.) 
Про чоловіка в великою головою і широким ротом. Бабка гОлопата — рід 

риби, Азрго. 

3. Головатий як сова. (Наг,) 
Про головатого, понурого чоловіка. 

4. Головатий як чіп. (Цеп.) 
Про чоловіка а великою головою. 

5. Головатого по голові бют. (Кол.) 
Гордого, зарозумілого присоромлюють, щоб не горду веів а лишки 

Г>. Головато му по голові дают* (Цей.) 
Зпачінв иі зирга. 

7. Хто головатий, буває богатий, (Кол.) 
Припускають єн, іцо Його великій голові відповідає тиком* великий розум. 

Головач, І* Головач ие кожднй богач. (Кой,) 
Велика голова іде ие значить великий розум. 

2. О, то головач! (Наг,) 
Знач, мудрий, але також богатий, гордий чоловік. 

3. Перший головач у седї, (Дрог.) 
Верховод, тШноважнїйший, впливовий чоловік, 

4. Самі головачі позасідали, а бідному чоловіковії й місцьн мета, (Наг.) 
Жалував ся бідний, якому в коршмі не стало місця де сісти. 

Головна* 1. Головка не маківка, втреш тай не приставиш. (Ден,) 
Знач, людське нште цінна річ, ним не можна легковажити. Пор. Сеіак, 355* 

2, Головка як маківка, а розуму дасть Біг, (Кутя). 
Про чоловіка гарного лицем, але обмеженого розумом. Пор, ОеІак. 304; 

\Уап 0, II (КорГ 136), 

3, Головка як маківка, а розуму як нас—ио. (Дрог.) 
ІІро вродливу, дотепну, жвртовлнву людину, Пор. (• е І а к. 203 г ап «і. П 

(Корґ 200), 

Головний. 1, Він тому головний спранець. (Наг.) 
Він верховодить у сьому ділі, вій се зробив. 

2, Головна річ — лізьмо на піч, (Матв.) 
Жартують іа лінивою, нерішучого чоловіка, іцо не знає висшого щастя, як 
лежати тихо на печи. 

Головний. І. Голошшк, ВС- В сї В половник. (Наг*) 
Мудровапе, а може насьміх вад кимось таким, що аа звичайну хлопячу па¬ 

кість був покараний як аа щось важне. Головнях — убійлн, 

2* Повели го як якогось головніша* (Маг.) 
Як у бійцю, знизаного, при великім здлизї народи, 

3. Як на головника на мене насіла. (Наг*) 
Нападають, грозить або й бють, мов тяжкого злочинця. 

Головництвск і Годовіїшто сї сталої (Ваг.) 
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Окрив трівоги при віднайденю гіда вбитого чоловіки. 

2, Тут Іще до головпии.гва прийде! (Наг.) 
Говорять, коли сварка я риби раз надто о стрий характер, знач, вояк повби¬ 

вають один одного, 

Я. її що з тобов до головинцтв» дійду, (Наг.) 
Говорить у сварці сусід до сусіда, що все шукає собі з ник зачіпки. 

Головня. 1. Головня тала, а диму поіша хата. (Уріне). 
Н ер аз мале діло, малий проступок паробить чоло в і кони сорому або клопоту 

па все жате. 

2. ІІочориїв як головні. (Наг.) 
Говорять про тяжко хорого або про мерця, що починає питі. 

3. Тліє, як головня в попелі'. (Цеп.) 
Говорять про утаєну ворожнечу між сусідами. 

Голод* 1. Голод великий пан. (Наг*) 
Його ровказал не опреш ся. Пор, 2аіиг. X, 93. 

2, Голод вовка з лїса гогшт* (Городен.) 
Знач, не дає сидіти па місці, ячить промишляти Пор. АбаїЬ. 01.6(1 23 : 

\1Г а п б. 11 (Нш£ег 53); б е 1 а к, 190; О я т, 366; В е Ь Є І. 161; М и к а* 1072, 

3, Голод до дому жене, (Берез.) 
Як чоловік зголодніє, то поспішає до дому. ІТор. Сеіак. 140. 

4, Голоде, дай їсти! (Ільк.) 
Голодний просить у голодного, знач, пс випросить нічого. Пор. А баІБ. (гісопу 1. 

5, Голод за море гопит, (8бар*) 
Говорили селяни-емігранти, 

С. Голод і солод — два нобрагихи. (Ур.) 
Солод — рагз рго іоіо зан. пина або горівпи. Знач, голод і пшістао — то 

свояки, приходять одно но другім. 

7, Голод і страх перемагає. (Кол.) 
Хто голоде п, той перестав бовти ся того, чого-б боне єн бувши ситим. Пор. 

АбаІЬ. аібсі 13. 

8. Голод і холод, то не пилі гості, (Балсч.) 
Се два невідступні товариші бідного чоловіка, Пор. \Уаа4, Н (Нцвдег І29), 

0. Голод кішки крутнт, (Наг*) 
Таким образо вим висловом характеризують те болюче почуте, якого дізнае 
голодний чоловік. 

10. Голод кІЗом пе підженеш. (Гнїдк.) 
Знач, треба заспокоїти його нищим способом. Пор, 2 а І їїТ. X, 101. 

Н- Голод му очима визирає, (Кол,) 
Говорять про чоловіка, якого зморив голод так, що се вид но по його лиці, Пор. 

чи7ап<3. П (Нип^ег 183);' 2 *Ін г. У1, 262. 

Г2* Іолод на добро не навчит. (Кол.) 
Швидше здеморалізує чоловіка. Пор. \\гапсІ, II (Нир£ег 48). 

Ш. Іолод лаітпша приправа до страви, (Балнг») 
По голодний чоловік із1 їсть і найгіршу страву. Пор. АгіаІЬ. ШосІ 10; \\гап(1. 
П (Ншдеег 15, 58). 
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14* Голод пайдшшпн кухар. (Довж.) 
Бо страва, яку він подав, все смакує. Иор* А4аІЬ. ОШ 12; Шаші II 

(Ншдоґ 14, 18, 76, 76, 82); Сеіак. Ж9; 2аІиг* VI, 228. 

15. Голод иайтяжшнй ворог* (Лін.) 
З ним неможлива ніяка нагода. Иор, V? а псі. II (Ншщег 25); беїак. 187. 

16. Голод не бреше* (Цеп) 
Сам вигляд голодного чоловіка говорить у сто правду про його стан. 

17. Голод не дасть сї чим будь задурити. (Наг.) 
Доиагаеть ся реальної їди. ІІор. 2Аінг. VI, 227. 

18* Голод не жартує. (Крех.) 
Як притисне чоловіка, то у пьото пропадає вся веселість. 

19. Голод не заговориш. (Наг.) 
Тоб-то не заспокоїш самими словами. Пор. ї¥ап<і II (Нші£егв7);2£1 ііг* VI, 227, 

20. Голод не знає иї свата ш брата. (Наг*) 
Голодний украде або й силою відбере хоч би і в па йол нашого. 

21. Голод не енаь посту. Шаг.) 
Голодний чоловік їсть і в піст скоромне* Иор ІУапсї. II (Ншідег 12). 

22. Голод не пан. (Залїсе). 
Він учить хилити он, жебрати та красти. 

23. Голод не перебирає- (Наг,) 
Голодний чоловік їсть ї таке, чогоб не їв у нормальнім стані. ІІор. А сі а 1Ь 
ОШ 16; IV а об. II (Нші£ег 69, 88); Сеіак. 189, 

24. Голод не свій брат, (Наг.) 
Знач. Він ие жартує і не помилує. Пор. Асіпіб, ЄШ 16; Дик, Ш9, 

25. Голод не тїтка, пе нагодує. (Цец.) 
Знач, треба бороти ся а ним як із ворогом. ІІор. АбаІЬ. 6164 ІЗ; Даль. Л, 599* 

26* Голод псу брат* (Гнїдк.) 
Бо вчить лащити ся та їсти хапчиво так як пес. 

27* Голод розуау учнт, (Наг.) 
Учить чоловіка промишляти про своє удержань Иор. ЇУапіІ* II ґНишгег 
79, 99, 103). 

28. Голод стиду не знає. (Кол.) 
Житвві форми та НОВвенанси щезають супроти елементарної сили голоду. ІІор* 

\¥ааб+ II (Ншдеег 68); 2ЙЬиг. X, 1<)0. 

29* Голод, то паіиудріїца кухарка. (Кольб*) 
Бо що дасть, усе їдять і не відкидають нічого. ІІор. АсІаІЬ. ОШ 20. 

ЗО. Голод тонко співає. (Дрог.) свище* (Наг,) 
Голодний чоловік спускав в топу, говорить покірно. Пор. IV а її сі П (Нші£ЄГ 127). 

31* Голод усього цавчнт, (Збар.) 
Знач, пе тілько праці й ппльности. але також крадіжка, Иор, А баї І)., 616(1 

и\ МГапО, II (Ншшвег 20); 24Іиг. X, 390. 

32. Голод учнт красти, (Крех.) 
Знач, притуплює моральні почути. Пор. А сі а ІЬ. ОШ 11, 

33. Дай голоде хліба! (Городен*) 
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Говорять, ноли хтось просить запомоги у немаючого або слабосилого, ІІор, 

висше ч. 4. 

34. З голоду аж аіі скнра на череві болпт. (Наг.) 
Говорить чоловік, що довго терпить голод. 

35* 3 голоду вкрасти, то не гріх. (Дрог*) 
Се загально розширений погляд, пор, IV а псі. II (Нш§ег 1)і 

36* 3 голоду мало не гину, (Наг*) 
Говорить ГОЛОДНИЙ чоловік. 

37* Коли голод — приправа, то смакує страва. (Ур.) 
Голодному всяка страва смачна, пор, висше ч, ІЗ, 

38* Лекший довгий голод, як короткий. (Гиїдк.) 
Значіпе сеї приказки не легко зрозуміти. Може треба розуміти її тик, що 
обтерпівши ся, заморивша ся голодом чололовік лекше зносить недостаток 

страви, як той, кому доводить ся терпіти голод В разу. 

39. Ліпше зазнати голоду аа молоду, як па старість. (Стрий). 
Молодому чоловїкови лекше перетерпіти, як старому. Приказка може основана 
па звісній церковній леїепдї, пор. В Гнатюк, Легенди в хітарського збір¬ 

ника, Зап. Наук. То», ім. Шевченка т. XVI, ч. З, 

46. Намлїв єм еї голоду*! (Наг*) 
Знач, натер пі в ся голоду. 

41* 0 голоді і холоді* (Наг*) 
$СЇІ. живе, ходить, працює. Зам. голодний і в холоднім часі. 

42* Сам себе голодом морат. (Наг*) 
Говорять про скупаря, що сам собі жал у а доброї їди. 

43* Чеиь зараз і» голоду це згинеш. (Наг*) 
Говорять до такого, хто дуже уперто просить їсти, а йому в тій хвилі не 

мають що дати* 

Голодний. 1* Ану, голодний, потанцюй І (Берез*) 
Іронічна відповідь чоловіка, до якого хтось приходить ів жадапем зробити 
щось таке, до чого віл у даній хвилі не здібний. ІІор* 2 а Іиг. X, 144. 

2* Голоден* аж му в череві хлипат* (Ліпша.) 
Уявляють собі мб*, що там у череві щось плаче, чи може словом „хлипах" 

передають тілько оломатопоетично бурчаче в животі у голодного, ІІор, 2 і їй г* 

VI, 262. 

3. Голоден був, сїі раз вОченашСЇ говорив, тай ие міг заснути; а як 
наїв сї, то й не перехрестив сї тай заснув* (Наг*) 
Отак характеризують силу молитви в нрирівішію до еламептарпої сили голоду. 

4* Голоден не годен, а ситий сердитий, (Кобил.) 
Знач, ані евн ані так не віаьметь ся до роботи. Так характеризують лінивого, 
що в усякім стані шукає викруту, аби пе працювати. 

5. Голоден, як мелникова курка иа коша. (Печен.) ...медьніщька**. (Залщ.) 
Зііач. зовсім пе голоден, має що їстп, Теж і у Поляків, пор* А й аІЬ* Оіобпу 
19; IV а п <ї* II (Нап^гі^ 5) і М и к а 1068. 

6* Голодне око не засне, (Ільк*) 
Око тут рагв рго Іоіо: чоловік, якому в гОлодї не дуже то хоче ся Й спати. 
Пор. Сеіак. 190; IV а ті 4. II (Ншщгщ 12). 
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Гожодшій Ч 6502 — 6618. 

7. Голодне черева зі сну буднт. (Наг.) 
Паралель до ,голодного ока**, «ке не любить спати. 

8* Голодне черево спати не дає. (Наг.) 
Зяачіае иї зирга. 

9* Голодніш а дурний, то си рідні браті. (Наг.) 
Обд роблять не в нормальнім стані духа, бея застанови. У Пиляків ПІоЗлу 
агаїопети Ьгаі. АсІаІЬ. Шоіїпу ЗО. 

10. Голоднії, аж кишки еварьнт сї. (Наг,) 
Бурчаиє в жнвогї у голодного жартливо тол кують тим, що витка сварить єн. 

Н. Голодний, аж печінки під серце підступ акт (Колон.) 
Пеприемне почуте давленії в горді ТоЛгсуюТЬ тин, що печіїшд підіймають сн 
в гору, 

12. Голодий гадає, ідо сї ніколи не иаептит. Шаг,} 
Його цочутй малює Йому ріюяіш звспокоанн голоду якоюсь безмежною. 

13. Голодній ваг, аж гину. (Наг) 
Вмираю з голоду, опускають меле сили. Пор. виєте Голод 81». 

14. Голодний єн на остатну ганьбу, (Наг.) 

Г1 аний голодний, що аж соромно признати ся 

15. Голодний єн, що би зі своє тіло їв. (Голоб.) 

Характеризують дуже іитеизпвне потуга голоду, 

16. Голодний єсь хліба, то їдж сир. (Дрог,) 
Жартують іа ситого, який рекомендує голодному їсти те, чого у самого певне 
досить, але у голодного нема. В Тернополі я чув анекдоту про Марію Тересу, 

пт почувши, що десь там у галицьких горах люди гинуть з голоду, мала 
сказати: ..Ах, бідні діоди! Не мають хліба І Але чому» вони поїдать будки#* 

П. Голодний і дееїть раз село перейди, а голий анї разу, (Йоду о.) 
Оправдують єн сільські кїпкщ коли їм хто докоряв, що не дбають про якусь 
ліпшу кухню, а кошдий гріш видають ті ріаші „х у стята4 та «Трої, Пор 
С а м. 5 61. 

18, Голод ний і кіп не боїть ся. (Ельк.) 
8сіі. ідучі! туди, де міг би знайти якусь поживу. Пор, 2аЩг. X, 101. 

‘19, іолодішй каміні» при собі мак, той наїсти сї це може. (Маг.) 
В Пагуевичах вірять, що певні камінці, особливо гладко обшліфовані кру¬ 

глясті шматочки чорного кременя, які попадають ся там па полях, мають ту 
прикмету, що коли носити їх При собі, то чоловік усе буде почувати голод 
і пїколя не «може наїсти сн. Пор. Етн. 36, V, 16& 

20, ГолодиїїІі кінь і бича не слухає, (Гш'дк.) 
Слухає подеред усього внутрішнього почута голоду і кндаять сн на пашу. 
Пор, \У а п сі. II (Нип£гі&ег 6). 

21, Голодний не перебирає. (Береа.) 
Не додивляєть ся, що смачне, а що иї. Пор. АііяПї. СІЬЬу 25. 

22. Голоддлй но чує, ЩО до нього говорьнт. (Ниг.) 
ВІН увесь завитий своєю потребою. Пор. польське Оіойпу иязш пїеїШ; А-іаІЬ 
Шобпу 311 \¥агн], XI (ГІіщ^гї^ег 22). 

23. Голодний сьніт перейде, а голий иї. (Лучан.) „Львів обійде... (Льв ) 
Значиш пл вмеше ч. 17. 
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24. Голодний такий, як /Кид вушнії, (Орел*) 
Іронічно про захланного а богатого. Припускають чомусь, що в Жида вищий 

богато. 

25. Голодний, що би дідька шв, (Наг.) 
До крайності! голодний. Пор. 2аІиг. VI, 262. 

26. Голодніш, що хоч пальці гряш* (Цей.) , 
Дуже голодний, такий, що себе не тнмнть із голоду. 

27. Голодний, як би му 8 кишка дно випало, (Наг.) 
Голодному чоловіковії вдасть еяр що їв би Бог зон як богато. 

28. Голодпии як вовк, (Наг.) 
Цсшк особливо в зимі терпить голод і кндавть ся навіть на люднй, Пор. 

А баї Ь. Шшіпу 23; \УатІ, II (Нипдгід 13, Нипрті^ег Ш], 

29. Голодний як іітлов мете. (Наг.) 
ЙсіК забирає в маски, їсть оквашш 

30. Гояодпіііі як пес. (Ільк,) 
ЗвачіїЙне порівняне. Пес у селянськім господарстві годуєте» ся відмадками 

і часто терпить голод. Пор. А8а1Ь. Шосіпу 21. 

31. Голодних і муха понадить, (Ільк,) 
Голодний чоловік робить сі завидющим і коди хтось робить йому конкурен¬ 

цію в заспоковпю голоду, то нараз готов до сварки, а то й до бійки. Теж 
І у Поляків, пор. АНпІЬ. ШоіІпу 16; Сеіяк. 191; УУаіиІ, іі (Ніш^гі^єї 0- 

32. Голодній качиї ^орпо на гадці. (Оор,) 
Голодному все думка одна, де-б роздобута поживу. 

33. Голодній кумі хліб иа умі, (Ільк,, Петр.) 
Знач і не иї зирга, Пор, Нас, 284; XV а ті б. III (Ма&еп 65). 

34. Голодній куі цї псе зерно сішт ся, (Крех.) 
Голодішй усе думає про свій голод. Говорять також про такого, що все но¬ 

сить ся з якоюсь одною думкою. Пор, Х7апб. II (Нип^гї^ег 16); Дик, 1281. 

35. Голодного пито це пізнає, а голого кождій. (Город,) 
Знач, у громадському ж ятю важпїйший а верхній вигляд, иїж внутрішні по¬ 

чута аадоволетї чи яєаадоволеші. Пор. XVа ай, III (Мя^еп 95), 

36. Голодного сон сї не бере, (Наг.) 
Йому не хочеть єн спати. Пор. \¥ап4. II (Нїшдгі^ег 139), 

37. Голодного дерева не заговориш. (Верез.) 
Самим говоренім, мялосершізш словами голоду не заспокоїш. Пор. АіІнІЬ, 

Шобпу 3, 4; беїак. 188; ХУапЗ. 11 (Ніш^гідег 2). 

38. Голодної кішка спаньов ие цаноьииш. (Ниг.) 
Коли чоловік голодеи, то соп по то що не нонріплнє, а ще більше виеєв- 

лшє Його. 

39. Голодного нагодуй, то ти Бог гріха відпустит, (Йаг,) 
НагодуВІіТЯ ГОЛОДНОГО, се з ШШОЙВІку ОДНО З Г0-10В1ШХ „добрих ді*11. 

40. Голоднішу в голові не жартп, а жерти. (Цеп.) 
Знач. Йому хочеть ся ие жартувати, а їсти. 

41. Голодному все смакує, (Наг.) 
Вій не до ш у кує ть єн смаку, а поперед усього снтости. Пор. Х¥ашІ, П (Нап- 

^і%ег 15); беї як. 18Я, 
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42. Голоднону година роком став. (Яс. С.) 
Час упливав йому пополи. 

43. Голодному дармо грают. (Кол.) 
Віц і слухати не хоче, не то танцювати по музики. 

44. Голодному завсїдц полуднє. (Ільк.) 

Знач, завсїгди нора їсти. Теж у Поляні». А іі а 1Ь. вІоЛоу 15; №ап«1. II 
(Нипегіввг 18); 2«1пг. VI, 225. 

45. Голодному н вівсянок добрий. (Ільк) 
Вівсяник - хліб )а вівсяної муки, иайнліхша їда, яву може уявити собі меш¬ 

канець „аитнпх“ долів. Поляк каже: ЙІоііпети сЬІеЬ вріейшаїу віапіе га вре- 

с)а1у, А>1 а 1Ь. Оіоііпу 6; \Уапс1. II (Нітр-ік 9); беїак. 189.' 

46. Голоднону й своя сорочка не вила. (Бере*.) 
Знач і те, що чоловіковії звичайно иайблизше, в його очах тратить свою 
вартість. 

47. Голодному кожда страва добра. (Ільк.) 
Знач, мій не перебирав, а вадоволявть ся чим будь. Полив каже, іцо йому 
смакують ріечеу Ьег робіеку, АЦаІЬ. біоііпу 13. 

48. Голодному наука не в голові. (Еарл.) 
Йому не хочеть ся вчити ся, а новеред усього хочеть ся їсти. 

49. Голодному не до строю. (Кол.) 
Йому байдуже про гарну одежу, аби лише бути ситим. 

50. Голодному не до сьміху. (Бере*.) 

Його настрій невеселий, а понурий. Пор. А її а ІЬ, (Лоїіпу 10; \Уагн1. II 
(Чипртщег 17). 

51. Голодному ентнй не товариш. (Кол.) 
Вони не пороауміють ся, посварять ся шведко. Говорить і в ширшім Значінні: 

бідввй і богач мають відмінні інтереси. ІІор. А її а і Ь. біоііпу 2. 

52. Голодному сї кучнт. (Цей) 
Йому і найменшу хвалю вавко переждати. 

53. Голодному сьвіт де милий. (Наг.) 
Він поневолі пеосіміст і не дбав ні про що висше іюшід свій жолудок. 

54. Голодному ілїб Вії мисли. (Лев.) ...гадці'. (Ільк.) 
Він шлеред усього думав про те, щоб заспокоїти голод. Пор. А«] а 1Ь. Сіоііпу 5* 

55. Голодному Цигани свят сї. (Цен.) 
Знач, він і ві сиї міркує про те, як би видобути, вициганити поживу. У Сло¬ 
ваків снять ся чорти, пор. 2аІцг. VI, 224. 

56. Для голодного не ІШЧ підлого. (Довж.) 
Моральний аакоп. а також приписи доброго смаку тратять для нього свою 
обовязкову силу. „Не* тут діалект, вав. не в, нема. 

57. З голодним не договориш ся. (Карл.) 
Бо ти йому говори що хочеш, а він усе своя. Пор. ЇУапіі. II (Ншцр-І£ег 14). 

58. З голодним не зачіпай сї. (Наг.) 
Він не розумів жпрту, зараз готов бата ся. ІІор. А <1 а 1Ь СІоііпу 7, 12 : 
\У а п (і. И (Нипь'ГІЄег ІЗ). 

59. На голодного іі дригота. (Наг.) 
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Знач, на чоловіка побитого одною бідою спадав ще іі Друга, яка бував невід- 

жильною кітпсеквевцібіо першої. 

60. Не виню, цн я голоде», ци лиш ац сї їсти їочє. (Наг.) 
Жартує робітник приходячи голодний із робота до дому. 

61. Не кождвй той голодний, хто хлїба проси. (Кол.) 
Говорять а деяким докором про професіональних жебраків, що живуть инодї 

в вглядаім достатку. 

62. Не тії кий ти голодний, коли тобі ілїб не емакув. (Наг.) 
Говорять такому, що допомнвавть си теплої страви, а пе хоче їсти самого 

хлїба. Пор. IV а псі. II {Нппвгі$ 4). 
63. Причепив ся як голодний до борщу. (Сіл. В.) ...до маски. (Наг.) 

Говорять, коли хтось напруго, загарливо віаьметь ся до якогось діла, 

64. Така-м голодна, як ніч. (Верез.) 
Ніч робить люднії голодними: ті, що сито повечеряли, по проспаній ііочи 
встають голодними. Тай з ваших причин пнеробоча“ ніч може вважати ся 

символом голоду. 

65. Такий вн голоден, аж ви сї боки злвпают. (Наг.) 
Впхуд так, що здаять он, що боки його сходять ся. 

66л Такий 61 голодний, що бн-я камеяьн вкусив. (Наг.) 
Характеризують сильне дочута голоду, особливо при тяжкій праці. 

07, Такий бк голодний, що биі тернш їв. (Наг.) 
Знач!на ні яирга. 

68. То голодно черево відуїало* (Карл.) 
Говорять про якийсь роапучдивиЙ, нерозшяшяй крок, зроблений чоловіком 

під переможним ВПЛИВОМ голоду. 

69. Той не голоден, хто в Бога годен. (Тершш.) 
Знач, кону Бог помагав, кому дав енду і добру здібність до праці. 

70. У голодного хліба не купиш. (Кол.) 
Бо того й йому самому бракує. Псір. її ані II (Нио^гщег 1); Сеіак. І78і 

дальше від сього польське, АбйІЬ. ОІобпу 1. 

71. Хто голодний льнже спати, тому сї будуть Цигани синій. (Голоб.) 

...сї Цигани првеньит. (Наг,) 
Заявок ідей Циган-циганити в сих сторонах аатеинешай що до сеї приповідка, 

пор. висше ч* 55. 

12. Ще-с не такий голодний, абне тої хвилі не перетерпів, (Наг.) 
Говорять такому, що напруго допомапавть са їсти. 

73. Що голодному па гадці ? (Ден.) 
Очевидно хліб. Говорять про такого, що асе заговорює про якусь річ, цікаву 

лише для нього, а менше для ваших, 

74. Як голодний, то би їв, а як сатин, то бд спав* (Берев.) 
Говорить про лінивого дармоїди, ІІор, АбаІЬ. бІобпу 34 ^ \\г а а сі. 11 (Нип- 

в)- 
75. Я ие така голодна, як ентн не маю. (Наг.) 

Знач, не то що не маю що їсти, я чомусь пе можу наситити ся. Іронізують 
над захланною, ненаситною жінкою. 
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Голодно—Голос Ч. «571—6588. 

Голодно. 1. Де голодно, там і холодно. (Лій.) 
Як чоловік голодев, ТО й «сраие дужіш-, ніж ситий. Иор. беївк- 212. 

2. І голодно і холодно і до дому далеко, (Ільк.) 
Характеризують невідривний стан бідиоіо чоловіка. ІЬр. беїак. 242. 

3. Хонь голодно, аби не холодно. (Ваг.) 

Сьміють ги з такого, що волить терпіти голод, аби лише яав на собі по- 
рядну одежу. 

Голодня. І. Голодня бере і а огня. (Гніді: ) 
Знач, голодний пе вважай ні на яку ваборову ані небезпеку, коли ні рву« за¬ 

спокоїти свій голод. Пар. \Уаті. II (Нші£ег 38); Е. В о І. 139. 

Голодранець. 1. Голодранець а гол ои) нишком до спілка стали. (Цепів). 
Сьніють сн богачі зі спілки: бідних люднії. 

ГолоколТнник. 1. Іди ти гол око лій (Піку ! (Наг) 
Голоколїааик - чоловік я подертими штанами, крізь які видно коліна. Але 
також глумлива назва Німців, що ходять у куцій одежі, з від якої видів, 
коліт. 

Голопупа. 1а Люляй, лишай* голопуііа! Мати едіїа, татів куші* (Наг.) 
І одопупа — тлв. дитина, дку ще повивають у делеики, Приспівують і при- 

мошшють байстрятам, про яких невідомо* хто їх батько. 

Голос. К Ье? голосу ие сиІвец, без грошші ш* куцец, (Явор4) 
Говорять про чоловіка, що берегь ся до якогось діла, ие маючи до нього 
анї здібносте апї відповідного підготовапя, 

2, Вія щось не при голосі, (Льв*) 

Дословно; не може співати або говорити голосно; обравово : не ідо гумору 
не стало йому концепту* 

3, Голос аж сї розльигае* (Наг*) 
Зя&ч* лушіч далеко* його далеко чути. 

4, Голос ну сї дІииТк (Дрог) 

Жартують із такого, що змінив свій погляд, адомав дане мово. 

1 олое чую, але особи не валку, (Дулїбп). 
Про голос, який видобував єн а юрби. Пор. ДД аіЬ. (Поз 4. 

6. Голос як давіп. (Дрог.) 

Знач, іучиий, проникливий. Пор. Шайб. IV (8іішше 33); УЛіиг. XV, 

і. і олос як немаш,епе колесо. (Дрог.) 
Звач. скрішлнвшї, прикрий. 

8. Голос як скрипка. (Шг.) 
Про топкий, вельодиЛіній голос. 

9. Голос як у бугая. (Наг.) 
Знач, гучвий, грубий, басовий. 

10. Голос як у мідицї. (Наг.) 

Знач, пискливий, як у пиши. Слово ВІДНЦІІ на означене ншші н Паг. не ужн- 

хГГЬ л иІД"ИЄ ЩС У 1’ЇЦУ'І1В- "Р° « “!>«*»*«» «««на в Наг. Иор. ізапй. IV (яітшіе 39), 

11. Дав голос по селі. (Лучан.) 
Знач, пустий поголоску, поредяв з хати до хаті, новлнк. 
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12. З голосу впав (Наг.) 
Утратив голос (про співана), захрип* 

ІЗ* Зложім сї у а голос, (Наг,) 
Говорять два співаки, що хочуть заспівати «яусь пісню разом, звичайно 
однії їіріїїом а другий нтуруючн. 

14, 1 я тут маю голос, (НаГ*) \ * 

т Здач. ї п маю право тут висловити свою думку і рішати. Иор, IVн (НІ. ІД* 

(білште 24, Щ* 

15. Кобя голос мав, бук би добрий співак, (Код.) 
Кплять із такого, що не маючи голосу любить співати. Шнеці» каже; Ше 8ііш- 

те ГекК глет* сїет Нетто, аЬег ег зіїщі іиїтег рет, \Уаіиі IV (З Б гпто О)* 

16* Людський голос — божий голос* (Валке). 
Що каїяс кагял люднії^ се немов гоже о сашго Бот* Иор. лаг. Уох рориіі, 
УОХ Осі; IVз гі(І. IV (£Штт@ % Дяк. 1362- 2аІиг. УШ, 1070. 

17. Не всї голоси плуг по під иебеса. (Комар ) 
Говорять про брехунів та ялекетішвів, авнх слово не гідне уваги порядних 
люднії. Пор* АсіаІЬ. 0ІО8 1* 

18* По голосі дати пізнав ся, (Гаїдк ) 

Так само спосіб душиш чоловіка по Його ічіворент* 

ИЬ Неї голоси ие Йдуть на небеса. (Ільк.) Пееї..* (Гіїїдк.) 

Говорять про нечестіх люднії, брехунів та клеветиякїв, пор. висше ч. 17. 

20* Пустила голос по під колос* (Наг*) 
Говорять про шевців, що співають жнучи, ІЬр. коломийку; 

ОЙ н* я си заспіваю но врїзьки, но врізькн* 

Шде голос по під полос аж на нередиіетьн. (Наг*) 

По врізьіш — на нуту, якою співають в У рож і, еслї сусіди ом у біля Нагуяішч, 

Передмість 8СІІ дрогобицьке, віддалене від Мат* І і—15 кільометрів, 

21. Сховай свій голос до г — нї, пай сї улежлт. (Наг.) 
Жартують із чадозіка без і о л Оиу і слуху, який цро тс, пріїн. у нідоХочснім 
стані* береть ся спінатц, Пор. коломийку- 

Ой ие співай, дурний Бойку, бо сї не падеш нг, 

Сховай голос до г— ці, най ти сї улешат* (Шг.) 

22* То ПЖ0 ІіСЇ ІП вД011 голос говорьііт (Наг*) 
Говорять при людно, згідно, по криючи ся а піч, се вс секрет. 

Голосний* 1* Голосний як грім. (Наг,) 
Дуже сильний, цроняялавнй голос 

2. Голо сне іі як даній. (Наг*) 

Гучний, чистий голос. Пор. Аі)НЬ, 61оа»у І; ІІаІиг. XV, 8Н. 

3. 1'олосиші як розбитий гориедь* (Ваг,) 
Знач. Хрипить, голос слабий тд ітдломаннн. Пор* ЗЙЛІиг. XV, 8'А. 

Голосно. 1* О тії уже скрізь голосно. (Наг.) 
Про се скрізь говорять, се діло загально відоме. 

Голосок* І, Дипиьгький голосок* а чортова думка* (Ііьк*) 
Про облесного, жі&своцвшюго а зрадливого Чоловіка* Пор беїак. *Ш; ХіНог* 
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2. Голосок як дзвінок. (Наг.) 
Про топкий, рівний, чистий голос. Пор. 26І11Г. XV, 63. 

Голота. 1. Голото до роботи. (Вор.) 
Жартливий поклик до робітників, аби йшли до роботи. 

2. У голоти нема що колоти, (Ільк., Иетр.) 
У голих і бідних оїчяи нон:квити сн. 

Голуб. 1. Голубець гукав, як пари шукає. (Ільк.) 
Говорять про веселого, співучою чоловіка, що мабуть думне женити ся. 

2. Любяг ся як голубів пара. (Рогат.) 
Пари голубів здавна символ супружоі любове. ІІор. 2&ІИГ. VII, 67Н. 

3. Мечеві голуби це летять до губи. (Ільк,, Кобр., Метр.) 
Без праці чоловік не може здобути ніякої корвети для себе. ІІор. А її а 11). 

СіоІаЬ 8; ВеЬеІ 405. 

4. і.'пвнй як голуб. (Наг.) 
Про старото, сивого чоловіка. 

Гонити, і. Гонив бис грудьми! (Наг.) 
Проклято: щоб ти в тяжкій хоробі важко додав, конаючи високо підіймай 
груди. 

2. Гонив би ти пес ламу. (Наг.) 
Проклята; гоппти має тут сороміцьке виачінв. 

3. Гоии, куди гладкої (Кол.) 
Дословпо: їдь. куди протерта дорога; обравово: прокладай собі дорогу, куди 
вдоволяв найменший опір. 

-і* Гонило бп ти нсои юатьир! (Наг,) 
Зішчїнє ні вирга ч, 2* та інтересна конструкція. 

5. Гони на нею лаву! (Наг.) 
Війн, втікай до сто бісів. Окрик левадо велеті. 

(і* Гсшіт ся, як лихе, (Печей.) 
Знач. щгдаеть ся, шпбавть ся то сюди то туди, Лихе тут у аначіаю лихої о 
демона, нечистої сили. 

7, Гонять ся як пари. (Ільк.) 
Про лодий нетвердого характеру! непостійних та непосидючих. 

8, Гшіят як лиху долю. (Яс. С) 

Про а когось ненависного чоловіка, що ие може піде знайти пристані в яу, 

9, Гооят як псои. (Крезе.) 
Заставляють до надсильної роботи. Пер. Ділі. 1283. 

10, Хто гонит, той догояит. (Кол.) 
Хто веде я весь діло 8 заьаятем і вигравало, той доведе його до успішною 
кіпця. 

Гонор, і, Абя-е му говору не урвав. (Наг.) 
Іронїаують над честолюбним чоловіком, мовляв; говори з ніш обережно та 
чемно, бо він дуже дбає про форма. 

2* Був там у говорах, як свнііьи в бодаках. (Наг,) 
Жартують із самохвальпа, що любить хвалити ея знайомістю а панами або 
загалом з гшораці арами. 
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Я. Віддай кождояу гоиьир, який в у сї на лежи г. ЦІ аг.) 
Скажи йому почесть, поводи сн з ним відповідно до його ста по вища та ха¬ 

рактеру. 

4. Вій собі то аа гоньир иає. (Наг.) 
Уважає се ділом почесним, яким можна нелмчати сн. 

5. Гонори повні оборп, а за ковньироя вуши вераїонааі. (Наг.) 
Жартують із гордовитого, «да вол ні би ого а вбогого чоловіка ІІор.'А 4 а 16. Нопог 2. 

6. Гонорів сп добирає. (Наг.) 
Знач, хоче, щоб йому віддавали честь, яка Йому не належить сн. 

7. Говору кояусь у шибнути. (Наг.) 
Знач, ие віддати йому належної почесте, образити йото. 

8. До говору кояусь ириповити. (Дрог.) 
Промовити йому до амбіції, зачепити йото честь, щоб сказам правду або аро- 

бив щось. 

У. За гонор робпт. (Дрог.) 
Знач, аадармо* безплатно. 

10. З гопороя пав. (Лі*в.) 
Знач, гордовитий, такий що любіть покликати сп на свій говор та на своє 

шлнхецтво, 

11. Знає сї па гонорі, як свиня па порції. (Наг.) 
Не ввіз поводити сн в товаристві, чоловік исотсеамий, не нмі»: піддати чести 

кому слід, чоловік без моральних пріаціоїв. 

12. Май гонор, буде Й тобі гонор, (Кол.) 
Будь чесним, чемним у поводженні 8 вщипни, то Й тебе будуть шанувати. 

13. На гонор кояусь виступити. (Льв.) 
Образити йото, пустити про нього а неважливу поголоску. 

14* На гонор ти кажу1 (Дрог) 
Заклинане: як п чесний чпдовік, так се правда, що кажу. 

15* Не гонор таке робити* (Ваг) 
Знач, се діло ас чеше, невідповідне ддн твого становища. 

16* Не до вашого говору кажучи. (Княж.) 
Поговірка, якою штродуяувть ся і чиниться необразливим нечемне слово, пяе 
доводить ся сказати а розмові в шановними, старшії ми людьми. 

17. Сховай сї а гопороя до г—дї, (Наг.) 
ЇСплнть і» чоловіка, що велпчаєть ся якимись титулами, шляхєцтном або знайо¬ 

містю в жісше поставленими людьми, 

18. Там був у гонорі, як евнпьп в полові. (Наг.) 
Згіачївє нк ввеше ч, 2. 

19. Якого-с гонору варт* такий тобі віддают. (Цеп.) 
Як ПОВОДИШ сп з людьми, так ВОНИ 8 тобою. 

Гонарннй* 1. Гонор шііі. що іу вс—лов трісков до я оса 1ІЄ ДОСЬНГІІШ. 

(Наг,) 
Кплять із гордовитого, честолюбного чоловіка. 

Гонорувати ся. \а Гонорує ся як свиня в ярмі, (Задуч*) 
Белячаєть ся- додай собі гонорів. Кплять в чванька та гордяка, 
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2, Гонорує еї як тельи па ютузку. (Наг.) 
Завчиш иі карга. 

Гончар. 1. Гапиьир пішов жне. (Наг.) 
Його заробіток такий, що робить овій тонкі» ін глини і тям годуеть си. 

2. Гончаря глина годує, (Верея.) 
Значиш ні знрга. 

3. Гончар з глини гроші робит. (Кол.) 
З ГЛИН робить горшки, а за них бере гроші. 

4, Гончар у черепі їсти вариг, (Лої.) 
Жилу а для себе доброго горшка. Пер. АсіаІЬ Сашсагг 2. 

5, За що ип маємо ся бити? Най ся гоичаревн горщки б ют. (Лучан.) 
Відповідь добродушного чоловіка на провокацію в боку нашого, ккий Зазиває 
його до бійки. 

Гоп. 1. Гоп, моя мила, що по алечек леаои бала! (Иужії.) 
Жартують із чоловіка, що сидить під пантофлем своєї жінки. Приказка осно¬ 

вина па авекдотї про иедолїтка, якого оженили з дорослою дівкою і який 
утїк від неї, коли вона набила Його льиом по плечах, йор, Етл, 36. VI, 1 і. 

2. Гоп ютурк бабу в яйці. (Дрог.) 

Приговорюють, коли хтось зробив або сказав щось зовсім недоладне. 

Гопати. 1. Гопай, Зосю! (Льв.) 
Окрик, коли щось не ведеть сн, коли нк раз не до скаканн. 

Гогта-цупа 1. Гоца-цуна кояо лави; нема чобіт, лиш ходяки. (Орел.) 
Характеризують бідного, а танцюристого чоловіка. 

Гопни. 1, Гонки, рижа! А в рижої духу нема. (Дар.) 
Кплять із такого, що величаєгь еи своїми дрантивими кіньми або взагалі 
ЯВИМОСЬ більш урОЙШії НЇЖ ДІЙСНИМ добром. 

Гопоньки. 1. Не тогдн непі казала „гопопькіг1, коли тобі, (Гиїдк.) 
Знач, н старший від тебе, ми в тобою не ровесники, тп шмшнвп говорити до 
мене з пошаною. 

Гора. 1. Абис тут гора перевертав, то нічого а того но буде. (Наг.) 
Перевертане гір — діло понад людські сила. чудо. Знач, хоч би ти потрафив 
і чудо вробити, а сего не зробиш. ІЬр. А б ні її. йоги І б, 

2. В горах сьвіт дошками забитий. (Наг.) 
Там люди, особливо н зимі, без комунікації, живуть без аносмії із ширшим 
сьвітом, 

3. Високі гори іают глубокї доли, (Жабе). 
З великого щастя чоловік понадає в велике горе. Пар. \Уацб. і (Ваг# 25, 40). 

4. Він Іде в гору. (Дрог.) 
Знач, богатїе, авансує в уряді, робить сн гордим. 

5. Вродила гора шш. (Еол.) 
З великого заходу малий результат. Пор латиське: Рнгіцппаі топ Іон, еі па- 

ікііпг гнІісиїив шик; АсІаІЬ. 66га 3; \Уац4. І (Вегд 2*2. ЇОІ); 2 а І и гЛ V, 535. 

6. Гора я горст не війдесь, чоловік з чоловіком вїіідесь. (Лев.) ...зійде 
ея ...вавеїгди. (Ільк.) ...завше. (Нетр.) 
Говорять люди, що стрічають ся по довгій розлуці, бувши далеко віддалені 
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один від одною, Мор, \У а ті. І (Вег£ 9—14): К. В о І. 855; Днк, 1Ш; Мііка. 

1Ш: Нос 285; Гндьф. 231; Озш. 287. 

7. Гора ї доли тьажко зрівняти, (Наг,) 
Так само важко зрівняти маєткові та соціальні нерівносте між людьми. Пор. 
\\таті. І (Ваг** 63). 

В. Горн еї курьит, слота буде.'(Наг.) ‘ 
Коли ішд горами ггдЩішвть сн мряка, віщують слоту. Пар. IV я ті, І (Воцу 97Н). 

9. Де впсокі горн, ти і нубокі доля, (Кол*) 
Де великі богачї, там і крайні бідаки; контрасти трафлшать сн енріаь у щитю. 

Пор, ІУапгІ. І (Вегн 94). 

10. За горами, па долами. (Наг.) ...за де б раї н, (Голоб.) 
Обравово вам, далеко, десь у невідомій країні. Пор, 7Лї\и\ XV, 372. 

11. За горами не мешкаю. (Гиїдк.) 

Знач, я не живу далеко, до мене від тебе близько. 

12. 3 гори не треба шати, само піде. (Наг.) 
Коли поборена головна трудність, тоді' непотрібна Й підмога. Пор, АбаІЬ. 

66га 13. 
13. З горн тії кажу, (Льв,) 

Говорю тобі па перед, а ргіогі. 

М. Зібрав го з гори, (Льв.) 
Знач, виганьбив його* вилаяв. 

15, Золоті горн обіцюв. (Дрог.) 
Знач, обіпне вфчувапі» кивкові скарби, великі богантш*. якесь надзвичайне 
добро. Нар. IV а ті. 1 (Вег£ 106); Е. По І 584, 

10. І за горами люде жиют. (Дрог.) 

Знач, сьвіт ширший, ніж вицаеть с« тїсвоворни гірнякам, хоча воші іі не 
дають про нього. Пор. IV а ті, І (Вегр 8, і2, 44, 45, 501. 

17. Йому вже з горн йде. (Дрог.) 
Він піду на дао на здоровлю, бідніє, старіеть сн. 

1В. Кобн гори покопати, доле иоріштги! (Наг.) 
Жартують із мрій та бажань чоловіка, що хоче чогось неможливого, Пор. 

АУапгІ. 1 (Вегр 110). 

19. Легше з гори як під гору, (Кол,) 
0бравово: лекше розтратити добро, як доробити сн Його. Пор, А (1 а 1Ь. бога Ш, 

Міні ще до гори, а тобі вже з гори, (Наг,) 
Говорить молодий до старого, колі прим. старий не може зрівняти ся з но* 
додии у роботі, 

21. На гора, па дебри! (Кол.) .„на лісе! (Наг.) 

Зеїі. іди, щезай. Формула взята з вакдшшші градової хмари або вовка, йор. 

Етн, 3б. V, ст, 88, 69, уживлять ся в сварці, коли «комусь ненависному чолові* 

ШВИ хочуть сказати■ відчепи ся, пропадай! 

22. Нема гори без долини. (Ваг.) 

Так само нема щастя без клопоту. Пер, \\ГатІ, І (Вег$ 54). 

23. Не прийшла гора до Магошета? то прийшов Магомет до гори. (Дрог.) 
Міщаїтя Деревак оповідав, нк Мпгомег обіцяв раз зробити чудо ; накажу отій 
Г0РЬ п^й прийшли до мене. Зійшло сн богато народу. Магомет крикнув горі, 
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аби йшла до нього, а коли вона не рушила сяр він спокійно пішов сак до 
исї. Приповідки вживають, колі хтось велів натану вробиш нкесь діло, та 
6&чучн його непослух вробив сс сам. Пор, а псі, І (Вег# 71)* 

24. Під гору тяжко вії котити. (Урпче) 
Твжяо робити дїло поборюючи якісь иеавичайиі трудности. (І«р. №а п <1. І 
(Вег8 39). 

27. Хоц бас ви дау вуоту гору. (ЇШЛ.) 
Зсії. то сього не зроблю. 

28. Шануй гори, мости, будеш мати цілі кости. (Кояар.) 
Примовляють вшшнови. Шанувати тут мт зн&чІне: обїздити обережно, ие 
їхати іш гори та на кости не обдавивши вперед гаразд дороги. Особливе 
зяачіїш кола ся приказка в приложепю до давніх „польських4 доріг і мостів. 

Пор. А <1 а! Ь. бога 2, 8. 

29. Як їде а гори, то й ворота втвори. (Кольб.) 
Знач, усувай йому а дороги всяку перешкоду, бо він не може зупиниш ся. 

Горб. 1. Горба ие сховаєш. (Цей.) 
Вродженої хиби ие можна укрите, Пор. \Уап <1. 1 їВискеї 8). 

2* Кождий свій горб ноеит, (Цеп.) 
За»чя кав свої н рик рости та гризоти. Пор, 2а1пг. XII, 28* 

3. Свого горба чоловік ке ввдит, (Цеп,) 
Обраконо; своїх хвб ие відчував і ие дав важу в так, як хиби шішого чоловіка. 

Пор. АбаІЬ, ОагЬ 1; Шапб. І (Вискеї 10), (Вискеїірег і). 

4. Своїм горбом усїх вас годую, (Наг.) 
Рагв рго ІоІо: своїми плечима, своєю працею. 

5. її то всьо на свій горб беру, (Наг.) 
Знач, на свою одвічальність, на свою працю. 

Горбатий. 1, Вдав еьп, як горбатшї до стіни. (Дьв.) 
Знач, зовсім не пристав, не відповідний до сього діла, 

2. Горбатого і могила не справить, (Ільк*) „діє спростає, (Пост,) ...не 
ви просту в. (Наг.) 
Обрааово: лихого, лукавого ніщо пе направить, Пор. Сни* її98; Дні, 1286: 

Нос, 285; Даль II, 5т к 

3. Горбатого простує могила, а злобивого дубина, (Гиїдк.) 
У противенстві до попереднього ч, тут висловлено акті містичний погляд опер¬ 

тий на вірі у всемогучІсть кія. Пор, ХУПзІ 988. 

4. Горбатого хиба гріб вврівпає. (Лучак,) 
Знач, за ікитя він не непросту вть єн. так само й лихий не подобріє. 

5. Най буде горбата, аби лпш богата* (Код.) 
Говорить парубок, що шукав богатої жінки. Пор, 2бІцг* VII, 44)4, 

6* Пасує, як горбатий до етїип, (Кпїгнн.) 
Значіня як нйсшє ч. 1, Пасув з нїк, ракеті — пристає. 

7* Пристав як горбатий до стиш. (Гиїдк/) 
Заачінв нк внсше ч, І, 6. 

8* Пролїпнн, як горбатого до стіни* (Ідьк.) 
Зробив або сказав щось не до ладу. 
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9, Такий горбатий, як той верхоблюд, (Дрог.) 
Приказка ое мусить бути новою; внайомість з верблюдами у нашого народи 
задокументована ще в XVI в* в місцевих назвах таких як Вербіж, що пов¬ 

стало з первісного верблишь (по польська ЇУїеІЬксЗг, див. Жерела до Історії 
Укр. Руса т, IV, стор, 258). 

Гордий. 1. Гордим Бог рога поцибає. (Кольб.) ' , 
Образ рога як символи гордости душе улюблений у жидівській і старо-*ри- 

сгішісьній агшналїптичшй літературі перших віків хриетіяпсьяої ерит відсн 
перейшов у пївиїіїшу хрнстіинську шм польотіш, а через неї мб. і до пас, 

2. Гордому Бог сї противні. (Цей.) 
При глава книжного походжени. Мор. АсІаІЬ. Наїчіу 3; Оеіак. 97. 

Гордуй. 1. Не гордуй: що дістав, то ковкиув. (Ільк,) 
Знач. не гордує нічим, пор, далі Козак, 

Горе, 1, Не горе ні Й самому вробити, (Наг,) 
Говорить такай, що завдав якусь роботу пшпону, але бачить, що той берет ь 
ея до неї нерадо 

2. Тото ие горе, коли їсть хоре* (Гиїдк.) 
Седани бачуть у тім початок видувана хорого, 

Гориео. 1* Гбрнво-вариво: два горшки, одна крупа, (Верея.і 
Насьміх над хоаяйкою, у якої в печи сильно горить, а нема що варити. 

Горшка, І* А та а вїдкн? — Я не з Відкн, я а доброї горіекії, (Ільк.) 
Друге ,відки' взяте а б. як к<щ« імена власного, подібного до Вільки або що. 

Жартлива відповідь на питане: А ти звідки? 

2, Без горшки аиї сї яе ожеаиш, аиї ие вмреш, (Наг,) 
Характеризують загальїшдри матий звичай — иря всякі Й, радісній чи сумній 
нагоді частувати знайомих та учасників горівкою* 

З* Без горі шш нема гостини, (Наг,) 

Так бодай вдавало ся пашям селянам до недавнього часу. Тепер відносини, 

а з ними й поиятя девчому лишили ся, 

4* В горіицї рову і утопив, (Наг*) 
Говорить про ШСЕНЦЮ, що допив св до повного безглуздя* 

5, Видйш би ааєдно юк у тій горівцї* (Наг,) 
Говорять яро вепонравного плвнцю. 

0, Вій до тої горшки, як «уха до меду, (Наг*) 
Знач, ласий на неї,, любить винити* 

7, Горівка в літі студит, а в зимі грів, (Пужя,) 
Так прихвалюють її пядицї. 

8, Горївка — дїдьче пасїньи* (Наг,) 
По з неї, мов із насіви, родять ся всякі злочини. 

9, ГорІнка з нього говори?* (Бор,) 
Знач, він аяиий, говорить по пяпону* 

10, Горшка з розуму вводнт, (Наг*) 
Робить чоловіка безтямним, нерозважним* 

П. Горївка йде з разу до голови, а потому до ніг. (Наг,) 
Шннщі чує ш сам перед шум і одур у голові, а потім починав валити ся 
а піг. 
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12. Горївка на добро де наводит. (Наг.) 
Навпаки* наводить на всякі злочини, 

13. Горінка — не дівка, (Мдк. п. Д.) 
Приговорюють иючи. Мовдлві горівки по тика, щоб по ножпп було дотор- 

вії у ти сії до авї, я нею нош на заходити собі, І їй се не шкодить. 

14ф Горівка не дівка, а голову каверна, (Городеш) 
Завернути голову — задурити, виту мотати. Дівка тут алж любов до дівчини* 
яка яатумапюа чодовіяв. 

15. Горінка но дійки, а аачуіа не мати. (Ільк.) 
Зпач. одної її другої не ножнії любити щиро. 

16. Горінка пе дівка, а Сешен не дурень. (Ільк.) 
Жпртлі на копиловій: вивчить, Семен горі вин випч. вола не обраните <чі. 

17. Горівка не жінка, а голоду завертай. (Тухлн). 
Зяачке ці зирга ч. 14, 

18. Горівка нігде сьвічкп пе вашишт, а всюди загаеит, (Гпїдк.) 
Горінка тут у шшчшюі генний чоловік, див. далі Пянпїї. 

19. Горівка — огневийцї, (Наг.) 
Африканські племена, серед яких вона поробили страшні спустошенії, тик 
і звуть її огневою водою. Пор. йїіівг. ХШ, 94. 

20. Горівка поешарпт і пере її роси т, (Гол об.) 
Шїшм людям пос карати ся душе легко, в при перепросинах шюді знов лють 
а» до повної пяпоети. 

21. Горівка еї п пїм ваймийа, (Наг.) 
Наші селяни вірить, що у завзятих шпиць ішодї п нутрі загашать еп го¬ 

рі яка і воші гинуть перепалом і наскрізь тим внутрішній огиодг 

22. Горівка товар я обори гоинг. {Кол.) 
У пяницї вкіїчайііо набирають «а шинкарські довти худобу з оборн, 

2І Горівка, то жидівські повії. (Стан.) 
Говорили проповідники тверезості** бажаючи збридити яародпщі горілку. 

24. Горівка, то найліпший лік, ди вверха, дії її середину. (Дрог.) 
Потішають себе пшінцї, Справді горівки дуже часто вживають нв антїсептпч- 
ного окладу, 

25. Горівка явнк путав. (Сквар.) 
На пий тюків починає плести без анпаву всяку вішчину. 

26. Горівка як о ге нь. Наг.) 
Говорить про дуже нічну, пекучу горівку Пор. ЇАіиг. XIII, 94. 

27. Горівка як иояиї, (Наг.) 
Говорить про слабку горіпку* сильно розведену водою 

28. Горівки дрібку дайте, аби хробака заморите. (Дрог,) 
Просить Ивлоговяй яванця, якого після перепою плоїть у нутрі. 

29. Горівки кварта тій, що того варта. (Наг.) 
В часі гулянки парубки мають звичай ставити горівку на честь тої дівчшш. 

нт котрому шдобаятГі ся ; розумі ять ся, сю горі яку п в ціла компанія по П 
честь, 

80* Горівку и п для дури їв вігадаиш. (Ко.іьб.) 
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Тая говорять пяницї, а тверезі додають: інше па то, аби з мудрих дурнїя 

робити. 

31. Горівку попи дроклцпали, а бульбу прокляли. (Лол.) 
Вірувань що картопля від тоді перестала родити добре, від коли почала си 
пропаганда тверезості* з церковним проклинаним горівки, пор. Жити і Слово 1,50, 

32. Горівку треба наткати, бо вивітріє. (Наг.) 
Приговорюють шишці, закусуючи після першої чарки, * 

33. За горівку би и рідну маму продав. (Наг.) 
Говорять про шиїшію. що пропив усе своя добро, 

31. І горівки не їочу і лпци не дам. (1-іьк.) 
Говорила дівчина, яку шіеі в її чоловік нам а гав ся поцілувати частуючи її 

горі вкою. 

35. На горівку му сит бути. (Наг.) 
Се вже було до недавня таке внп шве право, що при всякій пагоді, де чо¬ 

ловік сходив єн з людьми, невідлучною посередницею була горівка; бпгатий 

чи бідний мусів її мати. 

ЗО. На горілку єсть, а «а мазь неї а. (Се піц.) 
Сердитий докір даному чоловіковії, що їхав немарним яо»ои. 

37. Не вина горівка, а ті винні, що її йот. (Код.) 
Говорять нипицї. протестуючи проти церковного вині пішли ґОрІНКЙ. 

38. Несе від нього горїшшв як від куфа. (Наг.) 
Чути від нього горіБчаний сопух. Куфа — велика горївчаші бочка. 

39. При горівцї весело сї бесідує. (Наг.) 
Розум івть ся, коди шоть її по троха. 

10, Таї горівва дар божий, бо з хдїба сьвжитого роблена. (Наг.) 
Виправдують ся пяницї, яким говорять, що горівка — чортова видумка 

41, То все горівка сохтуе! (Мити.) 
Знач, усе вло, всякі бійки, сварки та незгоди спроваджує. 

42, То пе горівка винна, то слаба голова в лан а, (Дрог.) 
Говорить японці, перепрошуючи один одного по тверезому за те, що наро¬ 

били або наговоршш собі по гін нону. 

43, То не пазиват ся горівки, а нгоріака, (Клішень). 
Принавка оперта на оповідною про якогось Ка* що буцімто перший видумав 
горівку і поти пив її, поки в ньому не займали ся і вій ве згорів. Огтим то 
по його смерти сей випій і прозвано „згорів Кащ. Інтересний приклад повісти 
опертої па попудярш>етнмольоїі чиїм викладі назви. 

41. Хто горівку не, нотіл бршідаю бє. (Дрог.) 
Знач, сходить на нужду, терпить голод. 

45. Чия горівка на столі, того правда у селі. (Маг.) .. на селі. (Явор.) 
Характеризують ся часи давнього війтівського сільського еудівінщтвн, часи 
„Справи в селі Клекотшії", де без горівки не було суду, а за горівку суджено 
по явному. Е ширшім аяачшю характеризують еею приповідкою взагалі під¬ 

купні, хабарницькі суди. 

46. Чути від нього горівку па сто кроків. (Наг,) 
Такий п ніш її, унесь пропах а дь гоголем. 
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47. Ще горівна ніколи не скисла. (Дрог.) 
Бо псе люди випинають Сю сентенцію* зложену мабуть ще за папщпзішпнх 
часів, у р+ 186Я перенесено до пародії па польський нащоншнйй гнми: 

Іезгсге Роївка ше 2£Іп$Іа* 

Рбкі ту іуіету, 

<Іез2С2е іу опіка її і е зкотадщаііц 
Бо і а ітурцету. 

Горівочка. 1. Горівочко оковита, я за теое буду бита. (Іі&г.) 
Приговорювала гінка онішця, забавляючи он а коршмі. 

Горївцуня. і Як сн тої горікцуиї ігиіллв, то ба в себе поелїдиу со¬ 

рочку дав, (Паї*.) 
Говорить про пишіцю, який у пайову етапі робить сн наскрізь добродушний, 

Горілкця. 1, Горіліцц — дурілиця, (Залуч.) 
Приговорюють — І НЮТЬ, 

2. Горілочка люба, то наша загуба. (Залуч.) 
ірпііїн селш над самими собою; так ксіш бачили сю свою загубу* а про те 
треба було аусидн довгих літ і поколінь, щоб бодай в части відвести їх від 
того нахилу до панства. 

Горіти, І. Аж му в очох торит, (Наг.) 
Знач, блискотять очи, грав в них веселість або гнів, 

2. Вія аж торит із цїкавост (Наг,) ...з нетерплячки. (Збар,) 
Знач, душе цікавий, рад би д[знати сн про щось, 

3. Гори, бо заллю! (Мпіад.) 
Дівка розпалювала в печи, а як не хотіло горіти, то сердила ся і так гро- 

вила огневи. 

4. Гори, гори на тропі! (Наг,) ...пироги вари! (Наг.) 
Приговорюють діти до огню, дожидаючи пирогів. 

о, Горит ми иещльв під ногами; (Наг.) 
Не маю коли ждати, спішу ся ду ще, Пор, \У а а її, 1 (Вгеппеп 32), 

0. Горит му під руками. (Лучак.) 
Всі], робота. Робить швидко і зручно, 

7. Горит у інї! (Наг.) * 
Кричить чоловік, якого мучить страшна горянка. 

8. — Горит! — Що? — Два дилї під фостом кобилі. (Явор.) 
Щось немов мудроваие а властиво жартливо - цнаїчна відповідь на трівожне 
запитане. 

9. Горит, ик за жидівську душу. (Наг.) 
Слабо горить, мливо еьнітнть ся, Пор. А сі а] Ь* Раїіс Н. 

10. Горит як уа напасть» (Наг.) 
Ис хоче горі ти, дії нить ся, гасне часто, 

11. Горит як солоіа. (Наг.) 
Про наглу, сильну пожежу. Пор, ШапіІ. І (Вгеппеп 29), 

12. Де горит, там ся пе курит. (Город.) 
Огонь поширяє дим. Об разово: де Йде справжня діло* там нема спліток та 
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квасів, бо ссї заияті ділом. У лужицьких Сербів пивними: де горить, тим 
і курить ся* пор. Мика. 1010; Гильф 2198; МГаІіІ. 1, 74; II, 46. 

13. Де не горить, там ся не курить. (Ільк., Кобр) 
Де нічого путнього нема, там пема й потвору, чутки; Пор, \У аші. І (Вгеп¬ 

пеп 21); Ш (ВаиеЬ 41). 

14. Коиу тав горіти, то ще лиш Вог а'вие. (Наг.) 
Відповідають острову моразїааторови, що доріків гріхами ї грозять пекель¬ 

ним огнем. пТам^ розумій у пеклі. 

15. Не ює горит, не буду гасити, (Кол,) 
Не мені робить си шкода, пе мене кривдить* то и Й по буду до поминати сн 
шп боронити. Говорить байдужний еїоіст* не тямлячи, що що робить сн ніші 
одному, завтра може досягти його самого. Пор. \Уап4. І (Вгеппеп 1Я) ; 

Аб&ІЬ. Раїіс і. 

І (і. Нї горит, иї гасне. (Н;іг.) 
Говорять про тяжко хорого чоловіка* що вже тії жнтн не нотке. ані не 
вмирає, 

17. Пекло горит під тобов. (Наг,) 
Говорять злпчшщсии. а ще чястїйше пародіюючи ттршюшди Попів* які стра¬ 

шать пеклом грішників* хоч сані його не бонть сн. 

18. Ю— к;і горіла, маку т їла, (Дрог.) 
Передр&внюють усяке брехливе, недоладне оповідані, 

19. Так я дуже горю за тим! (Шкио)* 
Знач, не дуже за тни розбиваю ся, не залежить мені па тім. 

20. Той би й на терновій огші не і арів. (Наг.) 
Говорить про запеклого, непосидющого, лихого чоловіка. На терновім огої по 
старій традиції налили чарівників та відьом* 

21. То аш десь горит. (Наг.) 
Знач, се мені байдуже, діло від мене далеке, я сим иє цікавлю ся. 

22. Ци горит під тобов? (Ньг.) 
Говорять до неспокійного чоловіка* іцо не може встояти на однім місці, 

23. Чень ще не горит оад тобдн, (Наг.) 
Уговкують такою, що дуже квапить сн* поспішає без причини. Нор. А <1 а І Ь. 

Раїіс 4 

24. Чиє горит, дай той гаент, (Кол) 
Чия кривда, нехай той і дономинаеть сн ЦІ. Пор \¥атГ І (Бгегщеп 16). 

26. Чоловік горит. (Лучак.) 
Говорить про такого, що лежить у горячцї* 

26. Що горит^ то й вигорвт. (Крех,) 
Про гнів, сердитість* злість, які не внаходячи нагоди вилити си в діло з ча 
сом н вгасають та втишують ся самі собою, 

27. Що горит* то пе мерзне. (Наг.) 
Образово; що живе, веселе, палке, те й ширить довкола себе радість та жате 
Говорить про веселу* палку людину* що Й ияіии додав рвдости, 

28. Що пе горит, того не треба гасити, (Кол.) 
Де нема небезпеки, там не треба й ратупну. Пор. Вгяок, Раїіс І. 
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V 

Горії ___Ч. 6781-6795. 

29 Як я;і« горіти, то в по їв неа шіют піліаяаючи писок до гори, 
(Дрог.) 
Народна віру назв. 

ЗО. Як яке горіти, то е'і хоругви спьит. (Наг) 
Коли снить єн церковні хоругві), то се вважають селяни невибішм віщу вавам 
пожежі. 

Горіх* 1* Горіх, віл і цевіста одним духом жнють: нічого доброго не 
чинить, коли їх т бють. (Ільк.) 
Но структурі сеї приказки видно, що зона книжкового і едеціндмо польського 
ноходженн, Справді стрічаємо апальоґїчну приказку ще у Російського ІШ2 р. 

пор, АбаЛЬ. ОггесЬ в, тілько аашєь нашого вола там стоїть бііокйзж* Се 
знов уапте мб. із німецького, пер. \\’апі1. III (Кизя 43), 

2. Горіха не летьат во стріхи. (Наг.) 
Треба потрудптн он і збирати їх у лісі. Може натяк на звісну строфу ве¬ 

сільної пїснї, якою свахи допрошуадгь ся горілки: 

З стріхи горіхи летїдн, 

Свахи горшки схотіли* 

З* Горіхи то така річ, ідо кобн хтось товк, то я би їв. (Наг.) 
Говорить ласий а лїішвиії чоловік, Шразово: н*б користував ся всяким добром р 
як би хтось ннший робив на мене. 

4, Дістанеш їії ще від мене на горіхи, (Дрог.) 
З пан. дістанеш добру почесну, насварю або побю тебе* 

5. 1 діра вий горіх возьми н міх, а юже здасть ся. (Коб.) 

Часом і ледача, па око зовсім непотрібна річ стає чоловікова в пригоді. 

і). Кусати собі горіхи. (Гірне). 
Знач, сварити се, ворогувати між собою. 

7. Бий уже раз той горіх розгризу! (Ільк.) 
Знач, нехай полагоджу сю неприємну, нелегку справу. 

8, Налущив му горіхів, (Кол.) 
Знач* набив* Образ лущених горіхів вяжетк ся з батом при помочи слова лу¬ 

щити* яке значить і теребити горіхи з зеленої оболїчкн і бити. 

9< На тобі горіх на твої зуби 1 (Ден.) ^ 
Окрик, коли чоловіковії трапило ся якесь несподіване нещастя, заскочила 
якась трудність* яку він мусить побороти. Пор, АбаІЬ. ОггесЬ І; Шапб. 

III (Ишш 96). 

10. Такий як горіхами готований. (Наг.) 
Товстий, о па сен я її. Натяк на відомий казковий мотив про людоїдів, які зло¬ 

влених людий призначених їм на страву звичайно засаджують у клітки і го¬ 

дують горіхами. 

11. Того горіха ие вгризеш* 
Знач, сеї трудноети не побореш, ееї загадки не розгадаєш. Нор. И;асм1. III 

(№икз 8о) 

12. То на пустий горіх ие варто. (Наг.) 
Знач* се не варто нічого* Пор. \Уап<3* III (Еіцзз 81), 

13* Тон горіх бери в міх. (Креж.) 
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Горіховий—Горло Ч* 6796—6710* 

Знач, сю прикрість мусиш стерпіти мовчки, 

14* То пустий горіх. (Наг.) 
Се діло пусте, № чоловік ледачий* Пор. Шапб, 01 (N085 83). 

15, То твердий горіх. (Дрог.) 
Се справа трудна, чоловік неподатливий* окритий* Пор, 7*&1хп\ XII, 475; 

1¥апб, Ш (Шізд 79). 

16, Я оа то Й пустого горіха ие дам. (Цей,) 
Се справа нікчемна, Пор- лат Саєза пасе пон ешеїїт; Шансі* ПІ (Ми^ 11'1)- 

Горіховий. 1. Горіхові свпстелї кусатп* (Гпїдк.) 
Сварити с« за пусте* пор. внеше Горіх ч. 6* 

2* Дївчьн як горіхове аериьи* (Наг*) 
Здорове, гарне, миле. 

З, То яа горіхову лупу пе варте. (Наг.) 
Се не варто зо неї м нічого, пусте діжо, Пор. Горіх 12. 

Горішній. 1* Горішини иітер без дож їжу не обпаде сї. (Наг.) 
Місцева матеородьоґічин обсервація. Горішній у місцевім значінда західній, 

2. Горішин її вітер все дожджу нарве. (Наг*) 
Зіхачіне ні зирга, 

З* То а горішпого кінцьп чоловік. (Наг.) 
Б Нагуевячнх мі® людьми а горішнього і долішнього кінця проявіяєть се 
деякий автаїонїзм. Долишшш вкладають деяку іронію в означено „чоловік 
» горі піною кіпцеві знач, се ледащо, чоловік непевний, пор. вмете Бог 
ч. 130 і далі Горішня пськиЙ. 

Горішняки. 1. Бувайте здорові, горішиьшіе, бо я вже сї забираю меже 
долшаьиие. (Наг*) 
Жартують у сусідніх селах із антагонізму між горіїшіннамн і долїшняшиш 
в Нагуявпчих. ЛВ Ногуєннчох як хто сї переносить із горішного кінцьп в до- 

ліпший, то так як би на друге село*, — мовлять у Ясешіцї СільніЙ* 

2. Горішпьние* долшцьине, едцу раду майте! (Наг*) 
Звичайне ушмненє війта на сільських сходинах, коли між горішвянами і до- 

лішняпамп вирине звичайна незгода, Сей поклик зрештою не позбавлений 
і ширшого значиш. 

Горішнянсьний. 1. Горішиьписькні чоловік, а долїшпьипськнб пес, то 
ей бриті* (Наг.) . .рідні* (Наг*) 
НайоетрїЙша формула для виеловжени антагонізму між торішнянами і долїш- 

ияшімц в Наг, Сей антагонізм певне мав своє жерело в історії села, в його 
кольонїзацїї (тут селили ся і Мішурі і Німці), але спомини сих від посип за* 

тратили ся в намити. 

Горлище* 1- Кобй по через горлнще, а через кищшце мусит* (Коя.) 
Знач, коби проклятії5 ти, а живіт якось стравить. Говорять про просту, не¬ 

смачну страву* але також образово про шгусь неприємну* гидку справу, яку 
ЧОЛОВІК таки мусить перебути. Нар. АеЗаІЬ, багсіїо 5. 

Горло, І. Аби му еї самому горлом пхало, то ба другому пе дай. (Наг.) 
Говорять про захланного* самолюбною чоловіка. 

2, А горло би тн спухло! (Маг,) 
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Гардо Ч. 0711—0721). 

Прокляте, особливо ввериепе до пшінці: щоб ти не ніс НІЧОГО проковтнути. 

Я. Аж міі сї 8 горла вертав. (Наг.) 
Чоловікова немило, прикро або обридливо їсти якусь страву. 

•1 Аж мі в горлі душвг. (Наг.) 
Говорять про велику куриву, дам. 

5, Аж у горлі дре. (Наг.) 
Говорять про щурину, дим, аіе також про якусь прикру оправу, 

б- Аж у горло ші в&аирішт. (Наг.) 
Жалував сн чоловік па влазливих та цікавих сусідів, що підглядають усс, 
що вів робить і навіть що їсть. 

7. В горлі їй вцехдо. (Наг.) 
Знач, хочеть ся сіяти. 

8. Вже горло засіло, куди що йшло. (Негр,) 
Зютінв двояке: 1) спрагнеїшй чоловік доаомниаить ся випити; 2) мова про 
збіднілого чоловіка, який пропив своє добро. 

9. Вже кн до горла доходи?. (Коя.) 
8сі1. воді, о б разово: нужда, крайня біда. 

10. Вже ми кб^іті-ов у горлі стає, (Наг,) 
Пор. великор. коком, в горжй, Знач, остогидло «енї, не можу стерпіти. 

11. Вже ну СІ горло» ллє, а ще біі тій. (Наг.) 
Говорять про ненаситного шпицю. 

12. Вже-с горло задльнв? (Наг.) 
Уже напни ся, сінний при ходиш. 

13. Веьо горлом переділити, (Гщдк,) 
Знач* пропити все добро. Пор. Шаги!. II (вш^еі 8і. 

14. Горло без дна: кілько спи, і ще сї влізе. (Наг.) 
Чоловік поки шіє, все мусить сапати в горло і все почував голод. 

15. Горло перевидати. (Гнїдк.) 
Зпачіпв не зовсім ясне. Чи те саме, що задушити, повісити? 

10. Горло полокати* (Наг.) 
Нити а похмідя. пяиичірад* Иор. ШапсІ. ії (Ног^еі 3\ 

17, Горло сії підрізав. (Наг ) 

Знач, зробив собі смерть. Пор, Шап4. 11 (Сиг^еі 7); 2&ІПГ. VIII, 590. 4 

18. Горло яке ву-їке, а поли б корови пожирає, (Терп.) 
Говорять про па ниць і марнотратників, хоча рефлексія має й ширше звані не. 

Пор. Вггоаь Сагсіїо; 2а1пг. VI, 280; X, 712 

19- До горла »н сльоза підстунают* (Наг.) 
Жалко чогось, хочеть сн плавати, 

20* Дре ся горло — дії би спало, цп би жерло? (Ільк.) 
Рим „горло* і „жерло4* вказує на польське походжене приказки, Говорить, 
коли чоловік зачинав подівати. 

2Ь бдаояу еї аж горлом вертає, а другий а голоду «дихає. (Наг.) 
Дарактеривують авичайний у жити шмгграст ніж бптич.чни і бідними. ,Г«[і- 

лон вертав снц вішч. він їсть так багато, що страва підступав йому нж під 
горло, вів душить ся нею* 
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Горло—Горловий Чи 6730 — 6750. 

22. За горло го вхопив* (Наг.) 
Знач, присилував до чогось, це дав навіть еперечати сн, Пор* Шапії* П 
(Сиг^еї ї, Ю). 

23. Зііткай я у чиї горло, (Наг.) 
Знач дай хабара, підадати, щоб мовчав і по шкод на. Пор. 241иг. VIII, 618. 

24. З горла і у видер, (Наг.) 1 * . 
Видобув а тяжкою бідою, прим, від скупаря гроші, Пор, 26їй і*. X, 981* 

25* 3 горда с~ку робити (Наг.) 
Зпач. блювати. 

26. З ножои лш до горла етпє, (Наг*) 
Знач, налягав на мене, грозить, силує до чогось* 

27Р Маю го в горлі. (Крех.) 
Він мені на вавиді, остогид, мушу його позбути ся, 

28* Маю го як кість у горлі* (Дрог.) 
Знач* се мій ворог і супротивник. 

29* Маю того по саме горло, (Наг.) 
Знач, маю досить, се вже надоїло нені. 

ЗО. Пішло по горлї як а маслон. (Цеп.) 
Говорять про смачну страву або про нншу якусь приємну річ. 

31* По саме горло ситий* (Крех.) 
Знач, наїв си досить, 

32* То горлом пахне. (Крех*) 
Се грозить смертною карою. Говорять про тяжкий аднчив. 

33* То несите горло. (Наг.) 
Чоловік ненаситний, захланний, 

34* То широке горло. (Крех.) 
Знач, пнішця, дармоїд. Пор Шансі. П (6иг£е1 4), 

35. То ще вовче горло. (Крех ) 
ШжмрлианЙ, захланний чоловік* 

36* Треба горло пополоскати. (Код.) 
Треба виші ти. Приговорюють перед витим, особливо рано 

37. Треба му горло залльити, (Наг.) 
Знач, треба почастувати, підпоїти Його, тоді' подобрів і зробить те, чого треба* 
Пор. 2£іиг. VIII, 646, 

38. Чого горло дреш? (Наг.) 
Чого кричиш, лаєш сн, свариш? 

39. Що мав, то крізь горло пустив. (Наг.) 
Знач, усе пропив. Пор. ШаїкЗ 11 (<5цг£е1 11). 

40* Щось го в горлі дре. (Наг.) 
Захрип* але також обрядово: сердить енг не хоче говорити. 

41. Як му в горлї ставе, тогди перестане. (Наг.) 
Іоворять про скупаря, шпицю, сварливого чоловіка; коли подавить ся, пере- 

стане дихати горлом, тоді иерестапе лаяти ся, сварити єн або гштв* 

Горловий, і В горловій справі жарту неіа. (Ден.) 
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Горнець Ч. 67а1 6767. 

Зпачідє в нею в у „горлова справа^ див. слід* число. Говорить гол оддай чоловік, 

набираючи ся до їди. 

2. Горлова справа. (Гнїдк.) 
Первісно крім!пальна справа, а якій ходило о „горло4*, себ то но старополь¬ 

ській судовій термшольотії о вару сперти. Тепер жартливо уживають сього 
терміну на означене їді або аитя. 

3. Тепер у мене горлова справа. (Наг.) 
Тепер а обідаю, ііео, внач не маю часу на щось ваше, 

Горнець. 1. Подай ти горшком йоду носила! (Наг.) 
Прошите дівчині: щоб ти т своїм господарстві не мала коновок. Носити 
воду горшком дій порядної господині сором, 

2, В горпець кому визирати. (Наг.) 
Надійти ся на те> що хтось погодує нас, бути на чиїйсь ласці, 

3, Вішкробші горпець тук, що й псу нема що ио.шштн, (Наг,) 
Говорять про голодного, ласого на їду. Цор, \\гаіиІ. IV (ТорГ 186), 

4, Гарнець кітлови доганяє, а оба емольнш, (Кетр,) 
Коли один лихий чоловік докоряв другому недоброму, Пор. АсІаІЬ. Рггудл- 

піпб 2; ІУаші IV (ТорГ 19, 23, 26, Щ; беїак. 92 

6, І'ориець ледве дахтит. (Наг.) 
Знач, потріскав, ось-ось розлетнть ся на шматки. 

(ї. Горведь ти на голові ровибю. (Наг,) 
Грозить жінка непотрібному, недбалому чодовшшт. Горшки вважають ся го¬ 

ловною складовою частиною жіночого господарства. 

7, Горшка з молоком не годпт сї нести на долови, бо коровим волоко 
висхие* (Наг,) 
11 ар од гш вірував#. 

8, Горшки не сьвяті лїнлят. (Гнїдк.) 
Знач, усяке діло може чодовів зробити підївчивши ся його. 

1). Дьиравого горшка ио наллєш. (Наг,) 
Марнотратника не запоможеш, бо він уес пропустить. Пор. \¥япс1. І (УеГйкз 2). 

10, Ліпший старий гориець, як повий череп, (Наг.) 
Говорила діеза, виходячи вам у ж за старого, але кремезного чоловіка. П^р, 

ТСавіі IV (ТорГ 11), 

11, Шлиаті горпець по голосі. (Дрог.) 
5сі|. чп цілий, чи надбитий. Пор. йаіиг, V, 4; УУапО, IV (ТорГ 15); 

СеЬк. 69. 

12. Поки горшка ио припече, ноти а нього не нотече. (Коя.) 
Образо но: поки чоловік не зазнає лиха, поти пе зггяв й милосердя над 
нашими, 

13, Прийшов горшки помити. (Наг.) 
Говорять про такого, що приходить по обіді до хати. 

14. Порошина горпець дренчит, а новині! жовчні. (Наг.) 
Дураий чоловік балакав богато, хвалить ся сам не знач чий. Пор. ЇЇапіІ. 1 
(СгеШве 1). 

15. Нрошнробавш діру н горшку! (Наг*) 
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Горпець-Городити Ч* 6768 - 6783. 

Уговіують такого, що дуже завзято вишкрябує а горшка останки страви, 

Пор. Шипа. IV (ТорГ \щ. 

16. Треба я у горпець приставити, (Наг.) 
Йому щось недобре в середині, треба н ряд окат» йому горпець, щоб натяту я. 

17. Хто зиае, що в ті^ горщку кіиит ! (Цмі.) 
Образово: се- чоловік аагндко&иЙ, його Не зміркуєш, які у нього наміри. Пор. 

2 йіи г. XIі, 4і<9; \7дпа* IV (ТорГ Ш, ШІ 

18* Хто любпт горшки шкребтатп, той борїо аилясїб. (Наг ) 
Не то ні рушиш» не то правило науоіг чіуге’а. 

16, Чия горпець лакнпит, тим і череп смердиг* (Гнїдк,) ..лим і смер¬ 

діти буде, (Гнїдк.) ...тим ї еіердит* (Луч ) ...тим і черенки чути* 

(Коа,) 
До чого чоловік навикне з малку, того держить <н або те пригадує аж до 
смертн. Особливо говорить про лихі прнвичін. Пор, 2аІиг 11, І9І: ШапО. 

IV (ТорГ Я0, ІОН), 

20. Я отці кий горпець чнру ішїзі! (Наг.) 
Дитяча забава. Хлоицї стають один проти одного в віддалена» одного крону 
і а окриком „я огтакий горведь чиру виїм Vі старають сн нк йога висше під- 

нити одну ногу, поки сей або той не впаде горілиць. 

Горня. 1. Хто пікребче горил, буде на его свадбі дощ. (Тд,) 
Народне віру пане ї правило зауоіге упте'а. 

Город. 1 Вій усе лиш по чужій город .а анявне. (Наг*) 
Говорить про відомого шкідника та садового збиточника, що краде городовицу 
та со довші у, 

2* Мій город, то так як іон комора. (Ваг.) 
Знач, украсти щось в огорода то так само, як украсти з комори. 

В* Не давь у городи, бо наробиш шкоди. (Кал*) 
Звичайна осторога сільським хлопцям, 

4. Не мій город, не той лїеа, не буду запирати. (Наг.) 
Знач, се діло мене зовсім не торкать ся, я не хочу мішати єн до нього. 

5, Тая такі городи; що її енииьн не нробит ніколи. (И <і\) 
Жартують із занедбаного, кепсько обробленого огорода, 

Й* Чий город, того і! пліт, чий пліт, того Гі ліса (Наг.) 
Отсим простіш міркуваяйм рішають инодї шиаїш, хто має відповідати за по¬ 

лену шкоду вроблену к такім разі, коли ліса» що веде » .царину*1, лишила 
сн створена. 

7* ІЦо город. то п народ* (Зплїсє), 
Знач, у кодедім місії нвший народ, а і ластиво шині вдвчаї та встанови. 

Город енка. 1* В Горо денці як нам, а иоіа Горолеиков як пес. (Стан.) 
Жартують із пана, що ходи ш по місті дуть ся і з я дав шику, а потім Із мі¬ 

ста драпцюв пінти до дому. 

Городити. 1* Він міні городнг п, до села, иї до плоти* (Лол.) 
Знач, плете небилиці, дурмть моче. 

2* Городні таке, що сї куии не деришт* (Наг*) 
Говорить без квітку, вжгадуя ііїсекїтниці, 
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З, Нагородив три міхи вовни. (Збар.) 
Наплів богато дурниць. 

4* Не туди городите. (Л)чак.) 
Знач, не те говорите, що треба, номилиетс ей. 

Горох, Ь Вари горох у трох, а борщ у щербатій, а капусту в пухла- 

тій, а пироги в тім, що еї коновці коди влаглт, і Нпг.) 
Приговорювала чоловіковії жінка, що вдавала хору. Мабуть узято а в когось 
сатиричного оповідапя, яке тепер витратило сн в намети місцевих люднії, 

2. Від гороху с—2 по троху, {Дрог,} 
Жартують із горохових страв, по нкпх звичайно наступав роавільвєііе. 

3. Горох — божої Матінки сльози. (Ваг,) 
Народне вірувала, перетворене на приказку, явою характеризують цінність 
гороху, 

4. Горох а капустою. (Гпїдк) 

Вс'ЇІ. говорить. Мішав н розмові річ», що не мають авнаку між собою. Пор. 

А(1аІЬ. Огосії 9. 

5. Горох па иїм юлочевин. (Гпїдк ) 
Говорять про дзюбатих та віеиоватвх. Пор. 2віиґ* V'!, 129. 

6* Горох иа етїиу кндае. (Ільк) 
Знач, робить якусь даремну роботу, говорить до чоловіка впертого та не¬ 

порушного. Пор. \¥аті. І (ЕгЬзе 19); 241 иг. IV, 148* АйаІЬ. Огосії II, 

7. І я мусів ка горосі клячагв, (Крех.) 
Знач, ваанав прнкростн та у но кореня, Натяк на нари, які завдавало давнім 
школяряи, Пор. Шансі, 1 (ЕгЬзе 26). 

З, Лучіний дона горох, капуста, ніж на війні' курка тлуста. (Ільк,) 
Говорили до парубків, яких бажали відстрашити від приставами до вїйськи 
в чиєї давніх вербунків. 

У- Наїдж сї гороху, а тогди з шл говори, (Код.) 
Знач, се чоловік упертий, неподатливий. ІІор. Ша псі. 1 іЕгЬзе 14); 24ІПГ* 
Ш, 237. 

10. Наїішьив гороху а капу стоп, (Дрог.) 
Наплутав усячини, наговорив нісенітниць. Пор, висше ч. 4, 

11. Олоіфілиц горох на аедїзнш тоці молотити. (Не, 0.) ^ 
Говорять образово про війну; фраза часто уживана в мавках, пор. „аелїзний 
горох44 у Шансі, І (ЕНЬзе 9) 

12. Цапу горох, щшу капуста, (Гпїдк.) 
Жартують із чоловіка повільного та роалівдого, особливо з такого, що гово¬ 

рить помалу* цідить слово за словом. 

Горшкодрай, І. Крнчит по селу, як горшкодрай. (Наг.) 
Горшкодрнй — дротар, що направляє горшка. Ті ремесщши мають звичай 
ідучи вулицею заповідати своє наближене голосним окриком; Горшки дроту- 
вати, мамо-о-ої 

Горщик, 1в Добрий був горщик, лк буй у иїм бор і пк! (Верса.) 
А коли нема, то він нічого не варт. Промовляють таким, що припадали кодо 
батька аби якогось свояка, доки надійди ся поживати ся чимось від нього, 
а одержавши свою користь покинули, забули Його. 
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2. Чим горщик пакті і щ тих і смердїта буде. (Ільк.) 
Знач!не такеиг, як висше Горпець ч 19. 

Горячйй. і. А куец горьпеї (Наг.) 
Остерігають малих дітнй, щоб пе хапали т огонь. Жартливо також до стар¬ 

шого чоловіка, який легкояисно вдлать ся н очевидячки небезпечне діло. 

2* А то хлиснув горьпчого. (Н4г.) 
Дгзпнн ся про якусь неприємну річ, зробило сн йому прикро, аж заплакав. 

З, Возьае т горяче тай за боляче, і Гпїдк) 
Говорять про доброто робітника, нкий не цураять сн пінкої роботи в го¬ 

сподарстві. 

4. Всипали ау горячих, (Збар.) 
Набили цупко* по карели. 

5. Горьпчб аж дух зишірай. (Наг) „аж душіїт. (Наг.) ,..иж дихнути не 
дме. і Наг.) 
Про велику спеку. 

0, Горьаче як о ген ь. (Наг.) ...окріп, (Ваг,) „.кігуиток. (Наг.) 
Звичайні порі в няня чогось горячого, Пор. 241 цг. XV, 220. 

7. Горячий, нж иашнт. (Регат,) 
Про чоловіка в горянці, 

8, Гормиого точив, кипиш ну еї збігли, (Наг,) 
Говорять про такого що без нїнкої видимої причини стратив апетит, сохне 
та марнів, 

9* Горьпчб ту сї зробило. (Наг.) 
Знач, пє МІГ довше видержати, відносини зробили ск нестерпні длн нього. 

10. Горьичб як у пеклі. (Наг.) 
Про велику шару або спеку. Мор. 24іцп XV*, 221; АлІаІЬ- вогасо І. 

П. Дуй па горяче, бо будеш дути іщ болячої (Збар.) 
Коли не побережеш ся небезпечного діда, то будеш потім нлякати на шкоду. 

12. За-гбрьнча взьив сї. (Наг.) 

ІЗ. За горішнім слідом побіг. (Наг.) 
І спорять про погоню за злочинцем безпосередно по доконанім злочині 

її* Запросин го па герьичі поспиш. (Дрог.) 
Набин* за Провадив пін дО своєї хати. 

На горькчіїй учинку го їяилп. (Наг.) 
Беаносередно ті місці, при поиопувашо злочину. Пор. латинське іп Пй^іації. 

Не хапай за горяче 1 (Стан,) 
Знач не бери ся до надсильного, небезпечного діла. 

Не хапай за горьпче, бо зараз вержеш. (Наг,) 
Сьмтють ся з такого, що в першій хвилі гшрмвьбть сн па якесь надсильне 
діло, але швидко потім покидає Його. 

1н. — Та бо ю горюче! — Мавпі ьігер під иосоя, то дуй! (Наг.) 
Говорять їдичн горячу страву. Пор. уир. Горяче! - Студи, дураче! Пор. 
» пл<і. П (НеІчв 8, Пі. 

19. Т\Т горяче - тут 6<ИЯЧ», роби ІДО ХО'1 (Лу'ІЧК ) 
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Про безвихідно непрявиве діло, таке, що звідки хочеш починай його, все 

виходить тобі па шкоду. 

20. Хопив а;і саме горьиче. (Наг.) 
Вскочив у неприємне діло, попав у саму найбільшу небезпеку. 

21* Хто горячий попече сц той і земне студат, (Явор.) 
Хто потерпів па ділі справді небезпечнім, той потім бувай аж надто обе¬ 

режний. 

22. Хто ся «а горячім спече, на студене дуй. (Іїапг.) ...сї донарит... 

(Городед.) 
Знач і не ні гурта. 

Ґорячка. 1. А вергло би її в горьдчку ! (Н іг.) 
Проклято, коли хто чи то в сварці з нишим ужив слова „веречіґ4 (кинути], 

чи то справді в бійці кине його в а землю. 

2* А то горьичка чоловік! (Ваг.) 
Чоловік петершшвий. прудкий, вапальпнй, 

3. Горьичкя з нього гояоріїт, (Дрог*) 
Про непритомного, дорого або сердитого чоловіка, іїкиіі говорить у нетямі* 

4* Горачка му по тїлї хода?. (Верея.) 
Знач він не зовсім здоров, не тямить себе, говорить не до ладу, 

5, 3 горьпчкіг сї схопив* (Наг,) 
Знач* робить щось у нетямі, сам не знав, що дія. 

Господар. 1. А то ґоеподар! (Наг*) 
І ропічно : се непотріб, недбаха. 

2. Господар без жінки як без очей, (Голоб,) 
Бо не може за своєю роботою доглянути того, що діять ея в хагї. Пор, 

А її а 1Ь. Созройагг 17, 

3. Господар в січку ецьитх» коби хто нарізав* (Городен.) 
Сьжіють ся а хлопця недолітка, що горшзкить ся І вдав дорослого господаря 

4. Господарі — ш гріш но парі. (Кол.) 
Знач, старці, жебраки, тцо звичайно ходять по дна враз: сліпець і його по* 

водатор* 

6. Господирь слузі ме викає. (Ільк.) 
Навпаки, слуги викав господи реви. Вішане означає не лиш особисту почесть! 

але також признане над собою з в ер ж пости господар а і його права до розказу¬ 

вав я слузі, 

б. Господар на всю губу, (Кол,) 
Пінний, заможний господар, богач, чоловік незалежний. 

7* Господар на всю ніч* (Гііїдк.) 
Іронічно про лінивого чоловіка, що занедбує своя господарство і вилежуять 
ся на печи. 

8, Господар па своїм сьяІтю (Крех.) 
Знач, чи я собі бідний, чи багатий, вам «ось до мене, н незалезшжй чоловік. 

У. Господар ста Вию тогдїі вадкдуїц як алодш вже копї вкрав, (Жуків) 
Внсьмівають запіянену обережність по шкоді. 

10- Господар до чужої каюри. (Наг,) 
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Знач, злодій, що господарює в чужім добрі. 

11, Господар зателепаній* (Наг.) / 
Лають непорядного, розтріпаного чоловіка. 

12, Господар перший встає, остатний льнгає. (Стрий) 
Він мусить допильнувати всього в господарстві, Пор. А (і а ІЬ, (*огро4агг $0. 

13, Господар своїм штатів, (Дар.) 
Кплять із недотепного, немаючого чоловіка. 

14, Де ґоеподар це ходит, там ся хліб не родпт* (Лучак,) 
Об разово: чого не догляне своїми оч има, те не удаеть са. Пор. АііаІЬ* 

Сіогробагг 27. 

15* Добрий господарь, і на оборі шу чисто* (Гпїдк.) 
В нон ятю „добрий господар" лежить не тілько попите заможносте, богацтва, 

яле також попита порядку, охайностн та розумного ведена діл. 

16. Добрий ґоеподар нічого без ока не дає, (Ваг.) 
Знач, нічого не дав по за очщ не скаже: візьміть собі таж, але коли що дав 
чи позичав, то все огляне сам і видасть власноручно, 

17* Добрий господар рук ке покладає. (Наг.) 
Знач, не обиежаеть ся на те, щоб розказувати робітникам, а й сам працюй 

разом з ним», Пор. АбаІЬ* Бовробагг 7. 

18. Кепський то ґоеподар, що в своїй хатї аяокіїе. (Дрог.) 
Говорить про недбалого господаря, що сидить у не пошитій хаті. Пор. А її а П*. 

Оозроііагг 36; Шаші. V (ІЛПгІІі 7). 

19. Коби ще Господар до того Господарства. (Яс. С.) 
Говорять про недолітка або марнотратника, що параз опалив ся властителем 

гарного хозяйства, яке певно зведе ні на що, 

20. Ти мене, ґошодару, капай, а я а тебе найнята зроблю. (Кобил*) 
Господар із наймита має инодї більше шкоди, діж пожитку* 

21. Хоть ти мене господару рано збудив, то я на обуваню надодожу. 

(Код.) 
Говорить лінивий наймит. Пор. внеше Вставанв 4, 

22. Як би ти був добрий ґоеподар, то бн-с си жінку пошкробав, (Наг*) 

Жартують із чоловіка^ що берсть сн не до свойого діда, мовляв, у себе 
в хаті ти знайшов би потрїбнійше діло. 

23. Як паї; господару, за тісно в хаті, то внидіт на двір. (Лучак.) 
Відповідь безцеремонного приблуди, який розпирають сн в чужім домі, на 
увагу господаря, що пам тут у хаті тісно* 

24. Як добре ґосіюдаровв, то добре її котовп* (Наг.) 
Коли не терпить недостатку господар, то її Його домашня худоба маять с« 

добре, 

25* Який ти своїй чельиди ґоеподар? (Наг,) 
Говорять до недбалого господаря, якого діти або слуги роблять шкоду сусідам 
або крадуть у нього самого, 

26, Я тому пе ґоеподар. (Наг.) 
Я в тім ділі некомпетентний, не відповідаю за порядок. 

Господарство, ї. В ґосподарстві як у млипї, псе щось туркоче, (Наг.) 
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Знач школи нема еиокою, все траігдявть ся якась гризота. 

2. Велике Господарство, то велике клопотарсгво. (Крех.) 
Говорить звичайно багаті господарі, яки в їх богацтво причинно бо гате тур* 

боти, а не дає звичайно нїнкісїпької вигоди аиї жатавої правNнасти. Пар. 

А сі а ІЬ* Оо&роіїагвійго З* 

В# Все своє ґоеподаретво забрав ів собов. (Наг.) 
Говорять про рекеспива або взагалі бідного, безземельного чоловіка. 

4, Господарство то рогаті то чубате, тьпжко іу раш дати, (Коїар,) 
Жартували з бідного чоловіка, що мав усього господарства одну теличку 
і пару курнії і не ніг дати собі ради в ннни. 

Г Мале господарство — велике канар+тво. (Цен.) 
З малим господарством більше клопоту як з великим, бо воно вимагає заходу 
та пальпована, а не дає стільки доходу, щоб можна вижити. Пор. АііаІЬ. 

Ооарогіагзілто 3. 

6. Мале ґослодарстно, малий клопіт, а велике ґосіюдарство великий 
клопіт. (Стаи,) 

Разом в розміром господарства вростає також число заплутаних інтересів тн 
обопільних зобовкзань, про які все треба тішити. Ііор. А (іа ІЬ, Цокро^ягзіїго 7, 

7. Мов господарство — п шіх тай па плечі (Льік) 
Говорить торговець, рємеспіш або аарібнпя. 

В. Мушу щось а Господарства продавити. (Наг.) 
Знач, якусь екотипу або збїжє. щось із двнжпмого добра, ве землю. 

9. На Господарстві сї лишив. (Нвг.) 
Значігш двояке: 1) всі домашні поїхали кудись, а вів сам один лишив сн 
доїш; 2) батько повіддавав петлях дїтий між люди, а його лишив при собі. 

10. Най ти сї того при Господарстві лппшт, (Наг.) 
Відповідають па прокляте' щоб тебе спіткало таке й таке лихо та безголове, 

11. На маєш да нове ґоеподаретво! (Береа.) 

Жартливо говорять чоловікови, па котрого впав якийсь несподіваний клопіт, 

видаток або процес, 

12. ІІа моїм ґоеиодарстш пїщо ие приросте. (Крех») 
Говорить безземельяяй чоловік, ремесиик або яарібник. 

13. Підупав нш т їосподарстві, (Наг.) 
Знач, збіднів, моя господарство потерпіло, вменшило ся. 

14. Привикай до господарства в молоду, не будеш знав на старість 
голоду, (Ільк.) 
Наука батька синови, 

15. То ие господарство, то закрутепїя. (Лол.) 
Говорить голподар оро свої щоденні клопоти. 

Господарський. 1. А ти не Господарська дїтнвої (Наг.) 
Окрик на ледачого, непорядного, неохайного чоловіка 

2. Господарський хліб де білий, але ситий. (Кой.) 
Говорять аро своє завите селяни хлібороба. 

3. Дав му Господарський кусень хлїба (Дрог.) 
Знач, порядний, великий шматок, але також заробіток при господарстві. 
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4. По Господарськії сї поводнт. (Наг.) 
Отаточші, чемно, а аахованвм усіх форм. 

Господарювати, і. Госнодарувалп би й вош, коби яож. (Яс. С.) 
Знач, па бідпік господарстві не доробиш ся. 

2. ДоТосподарував сї до дідівської торби. (Наг.) 
Зійшов пї па що, звій ся на старецтво. 

3, Наґоснодіфував бис сї, як сорока па нлотї. (Наг.) 
Прокляте; щоб ти звів ся нї на що. Сорока на пліт сяде тнЙ злетить. 

Господин. І. Господинови звоият, а гш-подиігову з се.іп гоият, (Гиїдк.) 
Господпн тут по книжному вам. пін. У Галичині попи не мають звичайно 

н селі свойого маєтку, а живуть на скарбовім, тзв. ерекціояальнін грунті, 
що иривязаішй до функції. Знач, но смсртя попа, який сповнив ту функцію! 
попади з дітьми мусить забирати єн з села. 

Господиня. 1. Без ґоснодпнї хата пустков смердиг. (Наг.) 

Говорить удовець або загалом чоловік, у якого нема «інки. 

2. Господине, а її днях но, щось тебе п;пш потребу ют. (Саяб.) 

Сьміють ся з інтелігентної тятулнтури; „господнпе**. Тин мак гукнути один 
панотець на свою куховарку (господиню), коли його гості раз-у-раз обертали 
са один до одного з пеприкнчнн» для нього титулом „господине1*. 

3. Господиня: два городи, «дна диня. (Гнїік.) ...сім городів. . (Л\ч.) 
Кплять із лінивої господнпї, що не обробляв своїх огородів. Огород "і Ярина 
належать до жіночого хазяйства, в яке чоловік звичайно не втручаєть ся і ан 
нкого ведене відповідав жінка, Нор. АЄа1Ь. Єозроі]уш 11- Вгяог. Оо- 
зроПуої 1. 

4. Господняя па цілу іїостїді, (Гнідк,) 
Говорять про лїяиву господиню, що любить довго спати, 

5. Господине! іди їств, борщ насінне. (Веіел.) 
Сьміють Сй з моди івтелІГептянх людей* титулувати ОДИН ОДНОГО словом 
„господня 

6. Господині зателіпав а. (Кобил.) 

Лайливий нислон яро брудну, неохайну жінку. 

7* Госііодшії паров жие, (Наг.) 
Жартують із господині, нка в селвпськім побуті звичайно не заеїдпе до стола 
обідати я шшіими. 

8. Господині рано встала, двері замка, вікном с—ла. (Кобнл.) 
Сьміють СЙ з господинь, що люблять занадто богато порядкувати, хоч і без 
толку, 

!>. Госноднвї Три нуглп в хаті тримає, а господар лиш один. (Карл.) 
Знач, хатнїй порядок, житева вигода сели вина залежить у далеко більшій мірі 
від жінки, ня від чоловіка, Ііор. АсіаІЬ. Оозрогіупі 12. 

Ю. Іосиодвпя, коли повна скриня. (Лучак.) 

В достатку не тяжко господарювати і держати себе порядно. Пор. АсіаІЬ 
Ьозроауш 1} 15, г 

11. Де богато господинь, там хата не метена. (Ільк., Петр.) Де дві ґо- 
сіїодицї... (Наг.) 
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Де багато люднії бсреть сн порядкувати якесь діла, тая явнчаііію не буває 
доброго порядку. Пор. А її а 1Ь, бовройупі 6; Вггод. бюроЛую 3: ІУяшІ. І 

(ДгбеІІег 39); II іИаив 105). 

12. Добра ґосподниї, як ковші и судині. (ПетрЛ коли... (Ільк.) 
Знач, вона тоді нніе порядкувати тая, чого цс надбала сама. Пор. АііаІ і). 

(Зозросіуш 13; Вггол. Оокросіупі 2. 

13. За ґосподнпев у хаті всі кути плачут. (Ниг.) 
Говорить удовець або чоловік* якого покинула жінка Подібне у Полкків го¬ 

ворите про господаря, пор, А д а 1Ь. Оо^робагя 2. 

14. У доброї Господині все сї найде щось в судині. (Наг.) 
Вона все аумія на дбати і приберегти. Пор. АїІаІЬ, (говроііупі 3. 

15. У доброї і-оснодниї ііеяа ніколи по обіді. (Ільк ) 
Знач, вона аіінИде щось, чим нагодувати наманеного гостя. 

16. Широка ґосподиіін, аж з постелі ноги віісяг. (Лучан.) 
Кплять їв гордої богачіш. 

17. Як би то в непе господині була! (Наг.) 
Говорив чоловік, що мав жінку шпіпцсо та волоцюгу, яка не дбалі про 

свій дім. 

Господь. 1. Аби пав Господь дав, пш єн в Бога иплосеріюго запро¬ 

сите, (Любша) 
Жебрацька молитва. Ріжпицю між Господом і Богом не треб* вважати слідом 
ніякого дуалізму, бо оба тї означена зовсім ідентичні. 

2. А Господь би вазі піку продовжив! (Наг.) 
Молитва жебрака, який одержав милостиню. 

3. Бодай Господь боронив! (Наг.) 
Звичайна відворотна формула, коли говорить сн про якесь лихо, хоробу* по¬ 

жежу, знач, щоб се не стало сн нам, аби Бог відвернув нід пас. 

4. Господа не в шукаєш, (Наг,) 
Говорить крутїеви. брехуцови або загалом безсумлїтюму чоловїкови, Пор, 

ннсше Бог ч. 35. 

5. Господа благослови: з чого хліб, а того перогн, (Яс, С.) 
Говорить господ» і!нр нкШ не стяло топкої, пшеничної муки на пироги І нона 
мусить ліпити їх із грубілого, житіюго тіста. ^ 

6. Господи благослови чужі гороіи й боби, таи моїх троє зерен, (Пат,) 
Приговорюють сіючи горох або біб, 

7. Господи, будь При ипї! (Наг.) 
Говорить сердитий, роздрочений чоловік, якого опановує злість, та він бореть 
ся з собою, щоб пе дати себе ні рвати до якогось не розваж но то діла. 

8. Господи вас хороші тай сох ран п, (Любша) 
Жебрацька формула-молитва, ішли просять охорони перед уенкнн лихом, 

9- Господи відверни та пе допусти І (Наг.) 
Формула відвертали вен ного ляха* 

10. Господи вічний, чим я в тебе грішний: чи я горівкн ие шо, чц я 
жінка пе бю, чи я коршму минаю? Чош я щастя не маю? (Рогат.) 
Оттак жалував о я впин ця на своя псітставіш лихо літа 
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11. Господи, дай му знане і упамятанеї (Дрог.) 
Говорять, коли хтось говорить дуракцї, лаять сн без причини. 

3 2. Господи, дай свій час добрий! (Ільк.) 
Формула, якою благословить ся всяке діло, особливо про апахарствї, дїченю 
чи завлинанщ хороб. , , 

13. Господі, забий того на смеррь, у кого жіика ладна! (Вікно) 
Так зітхав якийсь парубок, що закохав сн в чужій жінці Пор. Дяк. 1411. 

14. Господи зароди на злодії тай па Жиди! Буде злодіям і Жидам, то 
ще сї лишит і паї, (Наг.) 
Приговорюють особливо господині* сіючи та садячи всяку городину. 

15* Господи, зішли духа свойого! (Наг.) 
Говорять, коли якийсь чоловік плете дурниці, без причини чіпаять ся до 
сварки. Мовляв: Господи, дай щоб вій отямив ся, народу шв ся \ Може натяк 
на апендоту, що якийсь сьвященнк* бажаючи побільшити свої доходи, захотів 
зробити чудо і умовив сн з дивом, що коли він від престоли скаже : Господи, 

зішли дука свойого, дяк із хорів випустить голуба, якого мак у кишені. Тим- 

часом дяк забув про голуба в кишені і сей задушив ся. Сьвнщеїшк кличе раз 
до Господа, кличе другий рай, а духа обнятого нема. Аж за третім разом дяк 
кричить із хорів: Та не зішлю, це зішлю, бо здох. 

16. Господі, злізь, подиви ся, а не против ся. (Мшаа.) 
Говорять ЛЮДИ роблвчи ЩОСЬ таке, ЩО ПО свойому Ж почутю не ПОВШШІ'б ро¬ 

бити, а мусять. 

17. Господи, злізь, подиви сї і пазад верни сї* (Явор.) ...та подиви ся. 
(Ільк.) 
Жартують днвлячи ся на якесь безладе, пусту сварку або бійку між людьми. 

18. Господі, зіплуй еї! (Наг.) 
Окрик співчутя, докору на вид якогось лихо веденого діла, хорого або нутк- 

денного чоловіка, 

19. Господи, люблю тебе, але себе ще трохи більше, (Карі*) 
Жартливо характеризують егоїстичну людську вдачу. 

20* Господи, наверни тї де па ліси та на дебрі! (Наг.) 
Говорять до злого* сварливого, пакісного чоловіка. 

21. Господі, твоя воля! (Наг.) 
Окрик резиґнації чоловіка* який у даній ситуації ае може нічого порадити * 

чує себе безсильним, мовляв; нехай дїеть еит що Бог дасть. 

22. Господа тї ратуй! (Наг.) 

Говорять бідному, тяжко хорому або нещасливому чоловіковк. 

23. Господи тобі слава, що сї душьи напхала, (Наг.) 
Примовляють жартливо, встаюча з за ситого обіду, 

24. Господи хорони під такого весь мир хрпстіяиськиіі! (Наг.) 
Звичайна молитва при виді якогось страшного нещастя, каліцтва і т. п. 

25. Господь би вас не опустив ласкав своіов (Любша) 

Жебрацька формула* звичайно додають іще: як ви не опускаєте бідного 
чоловіка, 

26. Господь бя з тебе говорів! (Наг.) 
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Знач, щоб твої слова сирааднлн ся, булі пророш.яими словами. Коли лтооь 

віщун другому якесь добро. 

27. Господь би на тебе тьпжку кару спусти»! (Ннг.) 
Прокляте : щоб тебе Бог тяжко покарав. 

28. Господь би та віку не дав! (Наг.) 
1 Прокляте: щоб ти жив лише коротко і швидко впер. 

29. Господь би тн парті не дав! (Верея.) 
Проклнтє: щоб ти не вав щастя в житю* 

30. Господь би сї гіїшв, (Наг.) 
Остер!гає ШІИ себе чоловік, коли його спокутують зробити щось лихе, 

ЗІ* Господь би її побив! (Наг.) 

формула проклята : щоб на тебе впала кара божа. 

32. Господь ваш то стократне пайоложит. (Наг.) ...надгородит. (Наг.) 
Формула жебрацької подяки за одержану мило тинго. Пор. бсЬІеісЬ. ст. 164. 

33. Господь говорив до Я дала но р^ськи, Я дам до Еіш по чеська. 
а дідько до Ееи но польсько, (Льк.) 
Інтересна характеристика рікших кликів. Руська зіива вважішть еи ясною, 

легко арлзумідою, чеська куцою та вдатною до ровкаву ваші, а польська 

облесною, а до того вона повна сичу чах та шипучих звуків, 

34. Господь го там знає, (Наг.) 
Сказано замісь: я його або того діла яе ш*аш. 

35. Господь засмутив, Господь потїшит* (Кол.) 
Потішають чоловіка пригнобленого якоюсь журою або нещастям, [Тор. висше 

Бог 23Б. 

ЗО. Господь знає, але нїкояу не скаже. (Код.) 
Знач, чоловік мусить доходити до всього своїм розумом. Пор, \\ ап<!. II 

(Негг^оЦ 50), 

87, Господь а неба паяв де в не вдарпт. (Наг.) 
Знач, не покарає, не припинить злото, а треба чоловіковії/самому бороти 

сн з ним, 

38, Господь ми тї надніс, (Наг,) 
Говорять до такого, що несподівано, але в саму пору проходить на п^міч. 

39, Господь а)* того не зійду с тат. (Наг,) 
Говорять про якийсь тяжкий гріх, про вопігачу кривду. 

<. 40. Господь надія паша. (Дрог.) 
На нього чоловік вацївть св а труднім положена». Пор. вис те Бог ч. <6, 

41* Господь ас злізе а високого неба, бо високо. (Наг.) 
Говорить чоловік чуючи свою безпомічність та безсильність або кривду, від 

якої лема кому захистити його. 

42, Господь там мак яйці. (Дрог.) 
Цередраашоють Бойків, які звичайно не люблять говорити: нема, а тільки: 

Господь мав. То нїби Бойкшш їде на торг, а перекупки запитують її- жінко, 

жінко, а маєте ви яйці? А вола відповідав новисшою формулою. Подібні ви¬ 

лови, породжені влтіпатівю до катеґорнчного „нема" або гтєегь\ стрічаємо 
і у наших народів, пор, прим, у Пру совій повісти „Рідоокка” того Мазура, 
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що па натане, скільки має худоба, відповідає: Ма Ідт Рап Легш сгіегу 
о^сшу. 

43, Господь тн того не зибуде. (Наг.) 
Знач, покарає те^е за якесь лихе діло, або надгородать за добре, 

44. Господь тн то порахує. (Дрог.) 
Знач, не дарує тобі моєї кривди, надгороднть -тобі вчинене добре. 

45* Господь ти то потрутит па здоровю. (Наг.) 
Дослав но: відшкбве тобі обчислюючи тру твойого здоровій, ясії. те, о спільно 
ти мене скривдив, 

46. Господь усім тонша, (Кяпмець) 
Знач, він погодить, поєднає всіх, не скривдить нікого. Пор. IV а псі. II (Негг- 

£0ІІ 129, 13-2), 
47. Господь усьому корма. (Крнвор.) 

Знач, він кермує всім, дає всьому порядок, 

48. Господь як дає, то пе ияьнров, (Наг.) 
Знач, дає щедро, не по людському масштабу. 

49. Дав ба та Господь адоровля, але на мої груди. (Стан.) 
Жартливе бажане, де чоловік властивії бажає добра собі самому. 

50. Дав би ти Господь ліпший розум. (Наг.) 
Знач, те, що ти говориш, сьвідчить про дуже неособлнвнй розум. 

51* Дав би то Господь милосердий! (Наг.) 
Побожне бажало, коли говорять про щось добре та пожадане. 

52. Дає Господь біль, дає й яїкн на біль. (Стан.) 
Говорять приготов.!гоючн лїчииче зїлє від усяких хороб, 

53 Дай в у Господи рай сьвітлий, блаженний. (Любша) 
Формула жебрацької молитви за покійника 

54. Десь сї на мене Господь загнївав. (Наг.) 
Говорить чоловік, на якого спадає одно пєщаете за другим і який приписує 
се божому гнївови. 

55. Днвеп єеи Господи І (Ходов.) 
Окрик на вид чогось незвнчайного. Оповідають, що раз Мойсей просив Бота, 

щоб показав ея йому лицем до лада. Господь каже: Не годить ся тобі 
бачити мене лицем до лиця. Але Мойсей усе настав. Тоді Господь нарешті 
показав єн йому на хвилю, а потім питає Його: А іцо, як я тобі видав ся? 

А Мойсей каже: Динеп вся Господи. — Егеж, — каже Господь, — але ти 
будеш іще дивній ший! I дав Йому роги на лобіт 

56. Здай сї па Господа івлосерлого. (Кол.) 
Знач, спусти ся на його волю, май у ньому своє довіри. 

57. І Господь усїм не догода, не то чоловік, (Кол,) 
Говорить чоловік, на якого хтось кривдуе собі. Пор. (Зеїак, 286; \У аіиі. II 

(Веггрои 14). 

58. І тобі, Господи, і міні. Господи. (Наг.) 
Жартують іа цоца. що мовляв, бере а живого ї мертвого та все приспівує: 

Тебі Господи, хоча властиво сам собі вибирав мало що не все, 

59. Кобп Господа сьватепького упроси пі та умолити, (Любша) 

— 435 — 



Господь Ч. 6953— 6966. 

Одна зі звичайних формул жебрацького молитво слова, але також часто ужи¬ 

вана в заклинання та прннівяах, пор. Ета, 36, V, стор. 102 і д, 

60. Коба Господь дав, вже би я якось брав. (Рогат.) 
Знач, кобя щастє. то вже чоловік якось би навчив ся яористувати єн цим. 

61. Коба Господь иплосерииіі відвернув тай застовпив І (Наг.) 
Жартлива ярішівка від злодіїв; остатнє слово навмисно перекручено вам, заступив. 

62. Наверпп ті Господа па кого вашого, ае па непе! (Дрог.) 
Говорить сумирний чоловік до такого, що шукає собі з ним зачіпки, починав 
сварку, 

63. На Господа вся яадїя. (Наг.) 
Говорить чоловік, коли в якійсь прикрій пригоді покинули його всі знайомі 
та свояки. 

64. На Господа гріх нарікати. (Берез.) 
Чоловік усе повинен нарікати на себе, па свій нерозум або на свої злі 
прикмети. 

65. Най веае Господь скарав! (Стан.) 
Ехвветь сн чоловік запевняючи про свою невинність або про правдивість 
своїх слів. 

66. Най тебе Господь у чужій коворі «ае! (Сіл. В.) 
Жартливе бажане збиточному, непосидючому чоловікове, Знач, що^> тебе як 
злодія зловили ш чужій коморі. 

67. Не дав ип Господь па згубу. (Наг.) 
Знач, я згубна якусь річ, а Господь дав так. що вола віднайшла ся і я не 
□онїс страти. 

08. Не дай Господи чого! (Наг.) 
Згадуючи про якесь нещастя не годить ся школи говорити виразно, а все 
треба обходом і додаючи відворотну формулу, отже занісь: „коли трапить сн 
лихо** треба сказати: Не дай Господи чого. 

69. Не доведи, Господи! 
Відворотна формула в впачїшо: щоб нам щось таке не трапило ся. 

70. Оберни сї Господоньку ласков твойов сьвятов небесвові (Голг.) 
Побожне аітхавв, спеціально коли підчас богослуженя сьвнщшшя обертавть 
ся лицем до народа, 4 

71. О Господі жилосерпий, слава твоя по всій зелдн! (Наг.) 
Побожна формула; нею вводі виславляють своя зачудувань чуючи або бачу чи 
якісь пєввичаіїш річи. 

72. Подай Господи грошпй па вросту оковиту, а тої простої в царстві 
вебеспіи не будет конца. (Кеб.) 
Так пародіюють церковну єктенію, де по кождік благааю повторяють ся: По¬ 

дай Господа, 

73. По діло», Господи! (Наг.) 
Дотші основа вий на біблійнім реченю, що Бот буде судити по ділом; тинч&~ 

сом силою популярної етимольотії слово „по діломи знизано з попитам по¬ 

ділу. І от воли хтось хоче брати собі цілу якусь річ, хліб або що подібне, 

то другий хапав за ту саму річ тай каже жартливо; По ділом, Господи І 
Себ-то: гов, «оділи ся во мною. 
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74. Нриііяи го, Гоеподп, де всі сьвяті праведні еоиочявают, (Наг.) 
Фориула яебрацьяої молитви ви покійника. 

75. Прийми. Господи, гріх аа жарт! (Воля Задер.) 
Жарту в чоловік при виїмось легкім нерест упі. 

76. Скарвж то иі Господи! (Яс. С.) 

Заклинай* па нотвердшепе правди того,' що чоловік сказав. Се називветь сн 
„насварити ся“; єн формула ввапаеть сн сильніВшою від звичайної „Бігме 
Боже", яка ннинвавть ся „аабожитп ся“. 

77. Слава тобі, Гоеподоиьку, вже й я буду па сподоньку, (Цеп.) 
Жартують парубки в дівчини, що готуогь ся виходити аамуаг. 

78. Сохрааь Господи! (Наг.) 

Звачайиа формула, занісь: ие роби того, сього нема і не повинно бути, ІІоп. 
\Уааб. II {НеГгдои 1&8). 

7У. Хвалити Господа, всї-сю здорові. (Наг.) 
Формула приватная, відповідь па питане: як сп маєте, ци гаразд здорові? 

80. Хто Господу розкаже? (Цеп.) 
Бог дав чоловікова те, що сам хоче, 

81. „Чень Господь дасть, що встанеш*1. — „Чень Господь дасть, що не 
встану“. (Ног.) 

Пародіюють безтямні відповідв лїпивого чоловіка. Се мала бути розмова за¬ 

пізнаного селянина з сонним коршмарем: „Мошку, встань!“ — „Ні, це вста. 

І,УВ- »Та встань бо!" — „Таки не встану1*. — „Ей чевь устанеш !** _ 

„Ей чеиь не встану— „Чень Господь дасть, що встанеш". І Мошво знов 
відповідав своїм способом, не тямлячи того, що в слові „чень" містить ся 
і надїн і бажане, щоб так стало ся, 

82. Чень ще Господь і на нас ласкав. (Цей.) 
Надія, що ще й мм зазнаємо добра* пе пропадемо. 

83 Ще Господь пе всю роздав, щось і для пас держіїт. (Жаба) 
Потішає себе чоловік у бідносте, мовляв : колись і мені настануть ліпші дні. 
Пор. \У а псі. XI (Негг^оЦ 96), 

84, Що Господь дав, за то Богу дьикуік (Наг*) 
Уєе добро йде від Бога і за все треба дякувати йому, 

85* Що Господь ваиалнт, того не годит ся рятувати* (Козі*) 
Мова про пожежу від грому* якої по пародньому віру ваша не годить ся 
гасити. 

86* Як Господь не дасть, то хто дасть? (Кої) 
Від Бога походить усе добро і його треба просити. 

87. Як Господь иоаводнт, пшениці' сї врошіт, (Ваг.) 
Жартують насіваючи жито. Натяк па відому пісню* якою закінчують пшіо- 
голїтствіки: 

Ііта, літа, літа! Посіяв п жита; 

Як Господь позволпт. пшениці сї вродит. 

88. Як тї Господь навчив, так ся роби, (Наг.) 
Знач, н тобі не буду радити, роби так* як тобі велить твоя вдача. 

Гостеньки. 1. А, гостеньки до нас І Малнсьмо за вами посилати, а ви 
й сані ідете. (Тереб.) 
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Говорить іронічно, ксии хто непотрібний пхав си до хати, 

2. Здорові, гостеньки! Просино сісти 1 Що-ете си принесли, будете 
їсти, (Наг.) 
Жартують із н впрошених та н^пожаданих гостей* Пер. вишів Гість 44?, 

Гостець, 1. А гостець би ти крижі ломив! (Наг.) 
Проклнтч такому, що на збитки прим* домв« пліт або що. 

2* Гостець бо ти шільцї иотшкручушів! (Дрог.) 
Кляла жінка злодія, що ЇЙ украв гроші з кишені. 

3. Гостець ку спротивив. (Ваг.) 

Зробив йому якусь прикрість, доелшно: зробив щось таке, що утаєний у його 
тілі гостець почав докучати йому. 

4. Ловив би ти гостець кости! (Ваг.) 

Прокляте. Гостець, се якась таємнича хороба чи збірна назва длм рїжних хо- 

роб, пор, ТаІко-Нгуш;е\¥Їсг, 2агру ІесшсЬга Ішїомге^опа Пкгашіе, 315, 

5. Мне, як гостець бабу. (Гбїдк,) 
Про чоловіка, що говорить помалу, довго мучить ояовтдинєи нецікавих детилів. 

6. На гостець иеіа лїку* (Наг.) 
Се загальне віру ванн, що гостеиь — хороба невлИпма, 

7. Ходит ЯК гостець ПО КОСТЯХ. (Гнш.) 
Гостець арпивлнєть ся поперед усього якимось вдомаввми у костях. Говорить 
про антиштячвснго чоловіка, якого сама поява збуджує неприємне почута 

8. Чую го, як гостець у крпжох. (Наг.) 
Знач, він мені дав ся в змиви, докучив. 

Гостина. 1. В гостив і ііанньнтап о худобині. (Н аг) 
Осторога таким, що виїхавши в гостину забавляють ся, а лишають поний на 
слоті або морозі голодними. 

2. Всім нам тут коротка гостина. {Яг. С,) 
Знач, се жите ваше мшіиє швидко, воно тимчасове. 

3. В такій гостині був, що до еме|.тн закаяв сл. (Стаи.) 
Іоворять про чоловіка, що винісь гостини попав у якусь даху пригоду. 

4. Гірка гостина, коли лиха година. (Ільк.) 
її пещастю чоловікова не до гостдй і не до забави. 

5. Гостина ву сі' асьаіхае. (Дрог.) 
Він надїеть ся доброї гостини, веселої забави. 

ь. Де все гостина буває, тая і голої в вікно заглядає. (Гиїдк.) 
Чоловік, що часто любить приймати гостиЙ, швидко виївастак все світ добро. 

7. Де все гостпва, тав голод недалекий (Ььк.) 
Зиичіив иі вирів. Пор. АсїаІЬ. бо&іс 1; НеИег II, Ш-. \Уппгі. І [Ййвіеіп 1) 

8. 6 гостини до долу ! (Наг.) 

Зітхають чуючи про чиюсь смерть Всі!, відійшов покійник іа дочасного жити 
па вічне. Пор №апсІ. І (Вазі 06}. 

У. Коли йдеш у гостину, бери хліб у торбину. (Гиїдк.) 
Остерігають таких, що йдуть у гостину в незнайоме село і можуть це бути 
запрошені ні до кого. Гостина тут розуніять ся храповий орааш.к. після 
якого господарі в церкви запрошують прихожих чуямсїльних людий до себе 
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до дому, звісно ляше таких, в кни водять кумівство- сваті ЄСТВО41, або приятельство. 

10. Мав таї круглу гостину, (Еібр.) 
Іронічно: били його палицями, 

11. На гостину кождяй ласий, (Терн*) 
Себ-то їіа“те, щоб дали ви дармо в’їсти й втяти, 

12. По гоетнпї як по війні. (Ден.) 
І угаслій і у господарів лишають ся нераз прикре почуто, ато Й неприємні спомини, 

13. Си;шт у гостині, а дона горобці евищут. (Лучак.) 
Про чоловіки, що забавляєте єн в гостях, покинувши жівку й діти без хліба 
та без засобів до жнтя. 

14. Таку щі гостину дав, аж палицю полола в, (Тисьі*) 
Говорить чоловік, що встряв десь завісь гостя ті в бійку і потерпів сильно. 

15* У гоетипї остатний починай їсти, а первин мере ставай. (Ільк.) 
Се вже таке правило з&УОІГ їііггє’е. їсти лакомо ї богато в гостив! показує 
зовсім лихий топ. 

16. Хоть іду в гостину, то беру хліб у торбану, (Ільк*) 
Знач, не спускаю ся ні" ви чию лиску, забезпечу го себе на всякий випадок, 
Пор. висше ч. 9, 

17, Як ідеш в гостину, берн-ж хліба в фустицу, (Кольб.) 
Зпачіме ці зир ге. 

18, Як ішов у гостину, то теребив в я блок лушпину, а як в гостини 
вертав, то лушпину збирав* (Явор ) 

Сьміють си з такого, що йшов у гостішу падіючи ся яв щедрий трактамент, 

але шщацрошеимй ніким вертав у своє село голодеп. 

19. Як їдеш у гостину, возьмц си п дитину. (Явор.) 

Кплять Із такого, що йде и гості з дітьми: ацачить. у самого доми нема що їсти. 

Гостинець. 1* Гостинець вільний як едношу, так другому* (Наг.) 
Знач, ніхто не мав права зупинити на ньому людий або ваборшшвати їзду, 
Пор, \¥ ап її. IV (Зігаззе 18). 

2, Гостинець ае ешіт, (Гиїдк.) 

І остипець — битий шлях Він не спить, то інач. не спочиває, бо по ньому 
день і піч ходить люди, 

3. Убив ся з гостинця па яганівци (Збар.) 
Зійшов в просто! дороги, змилив т в своїм осуді. 

4. Зійти з битого гостипця, (Гиїдк.) 

Заблукати сщ збаламутити т н житю, відцуратн ся ясних житєвих правил. 

5, Злий то гостииець, що травок заростає. (Кол*) 
Знач, сею дорогого мало хто їздить, вона ведогїдна. Пор. Шапб* IV (ВІї-авае 12). 

6- Коби иіпї на битий гостниець! (Ваг.) 
Знач, аоби н вибив са з біди на якесь певне становище. 

7. На гостинець го вигнали, (Ваг.) 
Викинули з господарства, пустили з торбами. Пор, \Уапб. IV (Зігазйе 58)* 

8, На гостинці! того це найдеш* (Яс* 0*) 

ЛіГ^>,Гт РІЧ' НЄ Й!ІЛИЄТЬ еа Г|еа ужитку, се треба шанувати* Пор. 
їґУапії, IV (Зігакве ИИ). р 
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9. Не покидай гостинця для стежки. (Збар.) 
Задля якоїсь непевної відомоетн не покидай певного діла, Пор* АбаІЬ. БоЗ- 

сіаІес Ії \Уап<1. IV (Вігаззе 28); Сеїак. 25В. 

Гостити, 1- А чиш т! тая у церкві гостили? (Наг.) 
Жартують із такого, що довго не ходив ю церкви, а потім таки нарешті пішов, 

2. Будем ея гостити, то в вас, то в тебе. (Мінч.) 
Іронічно говорять про чоловіка, що любить гостити ся, але не любить у себе 
приймати гостив Пор. IV а п б. І (ОазІГгеі 1), 

З* Гостимо сї я ласки божої і з вашого стара в ьи. (Наг.) 
Формула, якою гості дякують господарям, воли ті припрошують їх, щоб „го¬ 

стили еяи, то б то щоб їли та пили за столом. 

4. Загостїт, коли ласка ваші. (Наг.) 
Формула, якою напрошують гостий у дім, 

5. Красно гостили, ледве пустила. (Код.) ...ледве живого... {Цей.) 
Говорять про такого, що десь у чужім селі встряв у бійку ї потерпів. 

6. Най все добре гоетит у ваші» дому. (Наг.) 
Формула, якою гості дякують за запросини — зайти до чиєїсь хати, 

7- ІІогостпв го буком по крижох, (Наг.) 
Знач, а&иісь гостини набив ударив із засідки. 

8. Погостив, )ик вів — щез би! — в терню. (Красноіля) 
Знач, був у пепрпвмпїм товаристві, в домі, де йото лихо ириіїмалн. 

9* Хтось тут гостив без мене. (Наг.) 
Говорить чоловік завважуючи, що Йому чи то дома, чи кодо нього щось про¬ 

пало, щось украдено або поставлено не так, як стояло. 

Гостювати. 1, .Інк гостювали? (Донгоп.) 

Прнвитаие, коли хтось вдибаеть ся з чоловіком, який недавно їздив куди 
будь, не конче в гостину. 

Готов. 1. Він уже готові (Наг.) 
Знач, умер, не жтз вже, ¥ап4 І (Гегії^ 0). 

% Готов бати сї до вер — паї тріски. (Наг.) 
Чоловік упертий, завзятий, що вї за що це попустить свого, 

3. Готове нвщістьи! (Наг.) 
Знач, нещасте ось-ось близько або було близько, і, 

4. Готово бути лихо з мами. (Наг.) 
Погроза і осторога, мовляв: не зачіпай, бо мені не стане терпцю і тоді буде 
тобі лихо. 

5. Готово бути по миї. (Наг.) 
Мені вже ось-ось пропасти, грозить загибіль. 

6. Готову миску і лажку мати. (Гнїдк.) 
Знач, жита па чиїйсь ласці, на всім готовім, 

7. Готов хоць т страхопуда в просо. (Наг.) 
Жартують ів обдертого, занедбаною чоловіка, що ноказуєгь ся в такім стані 
між люднії. 

8. Готов, як новак до війни. (Наг.) 
Козак, се назва рівнозначна в попитом вояка, завсігдц готового до бою, 
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9. 8 готового добре брати. (Наг.) 
Далеко тяжше надбати. Пор, А б а II). Ооіоше і* 

10. На всім готовії жив. (Код.) 
Не дбав нї за що, на нього роблять инші. 

11. На готовії і Циган ґосиодар, (Кос.) 

Циган уважають ся у наших селян взірцем негосподарною, легкодушного чоловіка. 

12. Та то готова смерть. (Наг.) 
Знач, се діло дуже небезпечне, се якась отрута, грозить смертю, 

13. Я па воьо готов. (Наг.) 
Знач, я готов потерпіти і найбільше лихо. 

Готувати. 1, Бій му смерть готує, (Наг.) 
Носить ся з думкою замордувати його. 

2» Готує сї па мене як на іедведья. (Наг.) 
Засідаать ся, грозить по бати меде. 

3. Готує сї як яа смерть, (Наг.) ,,.як на таятой сьвіт. (Наг.) 
Говорять, коли хтось повільно, нерадо приготовляють ся до якогось діла. 

4, Що вія аіш готував, то на нього самого впало. (Наг.) 
Говорив чоловік, коли його ворог, що грозив Йому смертю, сам загиб від 
якогось нещасливого випадку. 

Гоц. 1, Но кажи гоц, ваки-сь не перескочив, (Город.) 
Осторога: не хвали ся, пе грози на перед, поки не зробиш або поки не маєш 
відповідної сили сповнити свої перехвалим. Пор. Нос, В70; IV аші. Ш (КиҐеп 13). 

2, Не мов гоц не перескочивші], (Петру) 
Значиш иі варта. 

Гоца. 1, Гоца драла. (Ільк,) 
Окрик, коли хтось без видимої причини пускають ся бігти або підскакувати, 

2. Гоца кеда шю ивцаї Вибий чубш коло груби. (Льв.) 
Приговорюють, коли мол оді ж у хаті занадто роабрпкаєть ся, підскакує та 
танцює, 

3, Гоца-кеца коло иеца, треба бабі смички. (Наг.) 
Сьміють сн зі старої баби, яка в хвилі розохоченії пускають ся в танець. 

„Смвчова тут означав кавалер, молодий парубок. 

Гсщки. 1, А то го ваьив иа гоцкн! (Дрог.) 
Знач, докучає іїому, держить його в о стрій шкоді, зробив йому пакість. 

2 Чекай, озьму я тебе не так яа гоцкя, (Дрог.) 
Зцач. дам тобі себе знати, зроблю тобі пакість. 

Гра. 1. А то ня Йде гра. (Дрог.) 
Знач, мені щастить ся в грі, виграю. 

2. Кому пхастнт у грі, тому не щастит у любві, (Дрог.) 
Загальне віру ввів грачів; у Нїмцїа навпаки: \\тег іш Зріеіеп ^Ііїскіісії їзі, 

івГз аисЬ іш Неігаїеп, пор. ЛУ а п сі. IV (Йріеіеп 00). 

Грабар. 1* 1 раб ар найліпшій майстер, бо будує хату на віки. (Дрог.) 
Гріб, се остатня і найтрнвкііїша чоловікова домівка. 

2. Грабар не перебирає. (Кол.) 
Бере мале Й велике, бідного Й богатого. 
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3. Грабаря питали: „А то тая, дуже ярут людиV" — „Та .і - тая! 

От яапапида!“ (Лучан.) 
Властиво анендота, якою .характеризують сиєцшльийЧ фаховші інтерес уся¬ 

кого ремесла, доведений до крайности і до абсурде. 

4. Заплатцг ну грабар лешатов. (Н§і\) 
Знач» він упре но дождавши см аадлати» ІІор* 3 сНІєісіїсг 177. 

5. Йому хіба грабар д ого дні. (Наг.) 
Про вередливого чоловіка, який гудить усяку роботу. 

Су. На нього вже грабар давно чекає» (Наг,) 
Говорять про старого, хоровитого чоловіка, Пор. Шаиб. IV (То4іепвгйЬег 6), 

7. Навіть грабзровв ие хоче дати заробити, (Ден,) 
Говорять про нелюбого старого чоловіка, щп жне довга і пе вмирає, 

8, От уже грабар іде на тебе міру брати! (Березі.) 
Кричала н сварці молода жінка до старої, що дуже допікала їй. 

8. Ще їй лиш 6Д.ЯОГОбракує, аби їй грабар Іа ваду лопаток приплескав. (Наг.) 
Жартують їв старої баби, що любить строїти ся. 

Грабевно. І» Грабевно лш сї ввергло. (Наг.) 
Знач скривило ся на совці, 

2, Грабевно му на плече* доломив. (Наг.) 
Знач, бив Його грабєввом по ішчех, поки воно яе поламало ся, 

3. Тоти еї грабевва на соїщн иовиїітуют. (Наг,} 
Говорив один господар другому, бач учи, що сей сушить свої грабевна в ті¬ 

нистім місці, мовляв : при праці на сонншній спечї вони покривлять ся. 

Граблі. І. А дільчі граблц як луснули по чолі! (Цей,) 
Жартують їа такого, що вдаючи паші буцім-то не пізнає тих, із ким ко¬ 

лись водив компанію. Натяк на анекдоту про селянського сина, що побувши 
пару літ у місті потім буцїм-то ае пізнав грабель і питав батька, що ее 
таке» та ставши ногою на зубці ї одержавши крешшй удар грабевном по 
чодї скрикнув як виспіє. ІІор. IV а ті. III (КесІзеп 3;. 

2, А то маю граблї як душу ! (Наг.) ...як ираву руку. (Наг.) 
Знач. маю гарні, легкі, добрі до руни граблі, нкіши вигідно працювати. 

3, Граб.ії як беззуба баба. (Наг.) 
Говорять про граблі а повиломлюваними зубцями. 

4, Дам ти пару грабель, будеш лак що нести. (Яс. 0.) 
„Дам тиа має тут щіачіяе; вдарю пару разів граблями. 

5, Неіа грабель, щоби від себе грабали, (Жовк.) 
Говорять яро вроджений кождому чоло ні коші егоїзм, Пор, А б а ІЬ. ОгаЬіе Н; 

2 & І її г X, 952, 
0. Не ставай на граблі, бо дістанеш ш> чояї* (Наг.) 

Мабуть також натяк на анекдоту згадану масте при ч. І; творять нагально» 

коли хто кпить собі з хліборобського стану, 

7. Хочеш, гібіш тї грабшіа оперезав': (Наг.) 
Погроза: відступи ся, бо побю граблями. 

Град. 1. Аби відвернути град від села, треба дзвони ги в даній посьвя- 
чуваний у двяпацять аятииць, (Верес.) 
Шруваяе в те, що дзаоїш, над яки ми підправлено якісь незвичайні иосьвячу- 
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нааяг мають силу відвертати градові хмари, В яких дшшяцнть пятниць мають 
бути посьвячеш ті дзвони, я не міг дї знати сн, 

2. Від гряду, від злої хвилі Нап Біг охоровят, а від вдих рук кнколв* 
(Дид*> ■ 
Докоряють господині, яка а гарної мунн спекла недобрий хліб. Пуцїм-то 
верно перестояло на полі гради, слота і лишило ся ціле, а-було змарнонаие 
невмілими руками, 

3. Град аж стогне в хяарІ. (Береи.) 
Говорять прп плдтяганю паяної градової хмари. 

4. Град — вілверии го Госпотн на ліси та на яебри! і Ііаг.) 
Саму наяву .,град“ селяни, особливо в жіінніі, звичайно нимовлнють з такою або 
подібною відворотною формулою, 

5. Грало я ну сї сльози а очнії шжотяді. (Наг.) 
Говорять иро чоловіка, що нараз заплаче грубими, рясними сльозини 

И. Градои сї на ясне все лихо посипало. (Верея.) 
Багато вед кого ляха впало па мене від разу. 

7. Град як горіхи. (Наг.) ...як горох. (Наг.) 
Звичайні порівняна для означенл величини градових зерен. 

8. Граду, тучі увійшов, а ялих рук не увійшов. (І іьк.) 
Мова про лихо спечений жлїб, пор. виспіє. ч, 2. 

9. Ладніш, як би го град побив. (Лол.) 
Говорять про дзюбатого, віеиоватого чолоніаа або такого, щц ше струпи 
па лиці, 

10. Лупотнт як град но дасї, (Б*рез.) 
про глухий а частий гуркіт, прим, спинного камівя або кукуруаи 

1 Ь Не дай Боже, аби ще градом не вергле. (Наг,) 
Висловлюють побоюваіїв при надтяганю градової хмари. 

12. Сипнуло градом як з міха. (Бере») 
Говорять про густий, сильний град. 

13. Увійшло ся граду, тучі, а не увійшло ся погана* рук. (Бардів), 
Значіїш як вмеше ч. 2, 8» 

14. Упшов граду, тучі, а не уншов лихих рук. (Метр.) 
Значїмє ні япрга, 

18. Ци тебе тут градом кинуло? (Крезе.) 
Говорять при несподіваній появі нкогось чоловіка. Пор. Мансі, II (Ня§вІ 22), 

Градобить. і. То таке як град о бать. (Наг/) 
Мізерні;, поламане, коли мова про ростишт; говорять також про иендаїниЯ, 

глиакнй хліб* ніби то печений із зерна, що потерпіло ВІД гряду і не могло 
достигнути ЯК СЛІД. 

Градовий. 1. Градові тучі і дуті (Наг*) 
Ішорить, коли до товаристиа надходить понурий, сердитий чоловік або коли 
від скарки доходить до бійки. 

•2. Іінщнт, як у градовій хіарі. (Ворев.) 

Ніруванв, що в градовій хиарі летить якийсь демон, який страшенно мучить 

ДЄ},Я4ЧН ,ш сойі ЕСКІ Т,,№Р згромадженою в ній граду і спішить сн ни- 
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сипати його як мага швидше, тільки, розумієте ся, силою своєї демонської 
вдачі не на ліси та на дебри", а па села та на плодючі поля. Та коли знай¬ 

дуть ся який тямущий чоловік, що вміє спинити його, віє просить єн, стогне, 

пищить, вашфаеть єн таки засипати село, поки нарешті не уляже заклинаним 
хмарніша. Пор. Етїі. 36. т. XV, 262—253. 

Грай-гора. 1. А йшов бис иа Грай-горуІ (Наг,) 
Грвй-гора, доеловкий переклад німецької назва ЗрїеШег^ кріпость у Моравії, 
в якої казематах до половими 60-их років держали тяжких злочинців, в тім 
числі Й Галичан, Прокляте: щоб ти попав у число тих злочинців, що йшли 

на Шпільберґ. 

Грамота. 1. Прочитав грамоту. (ІІетр,) 
Значіне неясне, мб. вилаяв його, накартав. 

Граматика. 1. Втер му грамотніш. (Кос.) 
Грамотика — пісна приправа до хліба, яложена а чіснику, оцту й соли. Заач. 
яаробив йому бешкету, встругнув якогось злого абетка, ввалив у біду. 

Границя. 1. Вивезли би тї в границю ! (Ваг.) 

Давно був звичай, що відьмаків та еамовбійцїв хоронили на границі між 
двома селами. Пер. Ети* 36. XV, 149. 

2. Від границі до границі (Наг*) 
Се був иаксінадьний, повний наділ ґрунтовий парового господаря, розуміють 
сн, при однаковій широюсти наділів, 

3. Па кождій границя брав но г =-ци. (ЯА, С.) 
Давній ший селянський самосуд над злодієм полягає у тім, що вловленого зло¬ 

дія водили від одного пошнодовапого господаря до другого, І па границі кож- 

дого обійстя, звичайно на перелазі, давали йому певне означене число буків. 

Тепер поговірка лишила ся хиба як насьміх над потом нами колишніх таких 
горопах, 

4. Нема му границі. (Ниг.) 
Нема межі Його захланносте та злобі. 

Гранка. 1, Оббили го на неї штиря гранки. (Наг.) 
Знач, на всі боки, набили страшенно. 

2. Пішов у гранки. (Наг.) 
Говорять про ячмінний або голомшений колос, що вже починає наливати ой*; 

в дозрілому стані він має у ячменю чотири, а в голомш і дві гранки. 

Грань. І. Впав як у грань, (Наг.) 
Векочпв у велику біду, в сварку або біЙіу, де йому дістало ся. 

2, Коди грань порскає на серед їати, то гості будут, (Наг.) 
Народне віруваїш. Огнище, як центр хатнього житя, загалом бував центром 
ріжпнх вірувань. Пер. Етн. 36* V, 191, 

3, Сїджу як иа грани. (Наг,) 
Знач, нетерпливлю ся, рад би йти геть, мені ніколи. 

Грати. 1. Або грай, або гроші віддай* (їльк,) 
Говорять такому, що взяв ся робити щось і зволікав аби поравть ся дуже 
помалу та нескладно. Нар. АііаіЬ. бгає 2, 

2ш Або грай, або ступ, або собі нарихтуй! (Наг.) 
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Грати Ч. 7107—7124* 

Жартливо приговорюють музиці, який узявши ся грати до танцю що хвилі 
зупиняєте си, буцім то наладжую ш іиструмент, Пор* АіІаІЬ* бгає І, 

3, А грали бп ти оріАнн в грудьох! (Наг,) 

Прокляте: щоб ти хрипів та кашляв, по можучи ані говорити аяї дихати. 

Пор. висше, Артани 1. 

4, А грало ба ти в вухах! (Наг,) 

Прокляте: щоб тобі шуміло в вухах від болю голови. 

5* Грає иу по носї* (Наг*) 
Старшує вад ним, робить собі з нього кпини. 

6. Грай тв Матвію, бо я не вмію. (Лучак.) 
Говорять про такого, що ввалюй на апшого діло, до якого первісно взяв 
ся сам, 

7* Грают води, як Дунаї, (Наг.) - 
Говорять про велику повінь, що виступила з берегів. 

8* Заграти кояу. (Гиїдк*) 
Знач, допекти, досолити кому. 

9* Інакше я тобі заграю. (Кобил.) 
Знач, дам тобі пізнати себе, допечу тобі. 

10. Йому тілько в то грай! (Наг.) 
Знач, він тільки сього й хоче, се йому на руку. Мор. Вггог. бгай 5. 

І І, Не грай кітко з песиком І (Іїетр.) 
Осторога слабшому, щоб не зачіпав ся з нїцнїйшим, Пор, ап б. IV (Зріеіео 119)* 

12. Не грати воробцени з соколом* (Гиїдк.) 
Слабому з міцним ие то бороти ся, але навіть забавляти сн не слід, бо те, 
що у міцного може бути гра, слабому може бути загибіль. 

13. Сан грає, сам скаче* (Сорок.) 

Говорять про відлюдка, що не любить людського товариства і забавлявть ся 
сам собі. 

14. Сан собі граю, сам собі розувію, (Бібр.) 
Говорить чоловік ваз драй иа свого сам остійність, еґоіст, що не любить, аби 
иншї мішала сн в його діла* 

15. Сам собі граю, сащ собі скачу, (Наг.) 
Знач, нам нічого до мене, не прошу вашої помочи ані вашого осуду, 

16. Ти граєш* як янаєш, а я скачу* як хочу. (Гиїдк.) 

Говорить чоловік, якому докоряй інший, що не хотів у явімось ділі ЙТИ йа 
його радою. 

17. Хто грає, той виграє. (Дрог.) 
Розукштк ся, кола йому пощастить, Пор. 241 аг* XII, 402. 

18* Хто грає, той програв, (Дрог.) 
Се бував найчастіше* пор. \Уаші* IV <8рІе!еп 82]. 

19. Хто не грає* той не виграє. (Дрог,) 
Говорять запал єні грачі, оправдуючи свою пристрасть, Пор. ТСапб. IV 
(Зріеїео 65). 

20, Хто не грає, пай у карти не аавирає* (Дрог.) 
Хто не робить дїлйр нехай не мі шпеть ся до нього, не підглядав. 
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Грати Гречка Я* 7125—7140, 

21. Хто не грав* той не програє. (Дрог*) 
Звичайна поговірка тих розумних людий* що цурають с« гри в вар-™, Пор. 

Се Іак. 142: Шапсі. IV (Зріеіеп 66); А4аїЬ. (ігас 18, 

22* Як заграють, так танцюй, (ільіц ІІетр*) 
Ян притисне потреба, то чоловік мусить робити гак, як ЙОГО силують пб- 
ставмня. 

23. Як грают, так скачи, (Гнїдк.) 
В товаристві мусить ЧОЛОВІ доетроюватя ся до загально нршштого топу та 
звичаю. Пор. беї як, 129; АіІаІЬ. Сґа* II; 2йІцг* IV, 237. 

24. Як грают, так таїщюют. (Залїсе). ...танцюй* (Нар.) 
Ьчинки люднії відповідають тому настроєнії ї тим пануючим попитам, які 
держать сд в тій сфері, серед якої вони живуть, Пор, IV а псі, Ш ІРґеіГе 58 г 
АбаїЬ. Огас 12, 

25. Як ти граєш, так я йду. (Зашул*) 
Говорить чпдоеік підвладний до свойого верховода, 

26. Як тобі грают. так скачи І (Наг.) 

Напучують молодого чоловіка або такого, що наймаеть св в службу, щоб 
підладжу кав ся від волю своїх господарів. Пор. ДсШЬ, вгас 14. 

Грач. 1. Був у нас такий грач, заведи го .іївки « с—ч, дали йому сте- 
белце, аби дзьобав г—ице. (.Снят.) 
Жартують із такого, що береть ся грати на нкімось інструменті не нміючи. 

2. Грача піваают по граню, а с—ча по с—цю. (Дрог.) 
І загалом зручність та вмілість усякого робітника видно ио результатах його 
нрацї. Гумористичний той приказки вкавун зрештою па те, що грача, муая- 

кшіта не вважають дійсним робітником, а зачисляють радше до „дурй-грошів“. 

3. Для доброго грача лема поганої скрипки. (Луч.) 
І загалом добрий робітник но думці пашні селян'дасть собі раду і з поганим 
знарядом. 

4. Пізнай грача, не партача. (Ільк.) 
Говорять чуючи гру дійсно тямучого грача. 

Гребля. 1, Греблев до ставу йдут. (Наг.) 
Гребли і став — понятн нерозлучні. Хто вийшов па греблю, тому й до ставу 
близько. ' \ 

2. Греблю до ставу будуют. (Терц.) 

8еі1. відповідно, Обрааово: треба носити сн від нові дно до мату, не вдавати 
великого богачв, коли не маєш грошві. Пор. А<1а1Ь. ОгоЬІя і. 

3. Греблю іу вирвало. (Воробл.) 

Він поніс великі страти, його господарство упадає що раз дужше та без¬ 
упинно, 

4. Чия гребля, того Іі став. (Териоіі.) 

Став властиво тілько наслідок усипаної греблі, пкога нагачено ріку ; отже 
хто усипав греблю| той тим Самим і властитель отаву. 

гречка, і. Гречка му на бороді' цвцте. (Терп.) 
Знач, борода синіє, чоловік старіеть ся. 

2. Гречка, не гречка, - марш І (Боїв.) 
Не зважаючи пі на які перешкоди йди наперед. Натяв на анекдоту про Жп- 
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дів. що Йдучи походом аулиням ся в вочн перед гречкою припавше її ва 
ноду, покіі . вранці не перейшли, ва те слідуючої ночи припавши воду за 

гречку кинули єн в всі і потонули. Пор. Тсіьіа 1. 

3. На гречку орати. (Гнїдк.) 
Значінв неясне. _ , т 

4* Най буде гречка, аби йє була суперечка. (Дуч-) Яеґаи.г -*аи не 

буде, (Ільк.) 
Характеризують згідного чоловіка, йгякй „для сьвятої згоди готов і пак 

признати за гречку. Пор. нісшск 
Кяже мужик: гречка* — 

Жінка каже : мак ! 

Ой так, такт так, так* 

Нехай буде з гречки мак. 

5 Пережену я тебе через гречку* (Косе,) 
Знач, яабю, вадам страху. Говорить парубок до другого, який робить йому 

конкуренцію у дівчини. Пор. Перший вінок стор. 

0. Носію гречку під груду, ТО видїтп її ае буду. (Заставці). 
Господарське правило велить сїятн тречку в ішхку землю. 

7* Реньки не рецькп, мов воіхскн лзарш І (Яе, С*) 
Значіне як виоше ч. 2. 

8* Сш гречку і просо, будеш ходити босо* (Наг.) 
Аш один анї другий із тих родів збіяш не родить ех добре а Наг,, значить 
сіючи їх звичайно треба числити на страту. Пор. АбаІЬ, Нгесгка і. 

9. Скакати в гречку* (Збар.) 
Заходити собі з чужими жінками або чоловіками, чужоложнтн. 

Гриб* 1* Багато грибів, а яало хліба* (Скв&р*) 
Говорять про вохке літо, в якому бував богато грибів, а за те хліб ним акав 

або гнив в полі, Пор, АіаІЬ. СгхуЬ 2. 

2. Ногато два гриби в борщ, (ІІетр., Ільк.) За лпшго*., (Наг*) 
Гумористично характеризують якийсь надмір, хоча влаотаво два гриби в борщ 

зовеТм не богато, а радше замало, Пор. ЗсЬІеІсЬег йт* 1^8; и апб, І 

(Оетйяе 5); Вг7,ог* Оп.уЬ 1* 

3, Вудут гриби, та ие буде їх кому збирати. (Наг.) 
" Ворожать, що буде колись таке літо з великою пошестю. 

4, Встань грибе, най козар там еєде. (Кольб*) 
Жартують, коли молодший, менше поважний тисне ся на перше місце перед 
старшим та поважнїйшюс» Гриб уваж&Вгь ся нвїїчідьшіїшою губою, а копер 

одною з плїхшпх. 

5. Вступи ся Грибе, пай козарь сяде, (Ільк*) Посунь ся„* (Нетрі) 
Значіня пі шрга* 

6- Грибки як иерстїнцї* (Ваг.) 
Говорять про малі, круглі гриби. 

7* Гриб ніколи сам не росте, а все му сит мати собі товариш ьи, (Наг*) 
Не підставі сього віру нами коиднй знайшовши в ліої одного гряба шукав не¬ 

далеко ньоіо доко яче й другого, пор. Етп. 36. V, 167; А 4 а 1Ь* ВггуЬ 4. 
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8. Гриб як капелюх. (Наг.) 
Мова про великого, крисатого гриба, 

9. Грпб як нанич. (Наг.) 
Про гар о ого, молодого гриба, 

10. Гриб як халяпа. (Наг.) 
Гнилий, розточений червякамя гриб. 

П. Ждк грибе, може гя і то аднбяе. (Стежн.) 
Характеризують довге та безпдодае дожидань чогось непевного, якоїсь далекої 
черги, Шр, АсіаІЬ. ОггуЬ 15. 

12. За гриби ио—в, за козарі дай яп. (Наг,) 
Жартують парубки з дївчат, що юдять у ліс на триби, 

13. Коли гриби зародьит, то т людии повір буває. (Наг.) 
Народно вїруваив, пор, Етн. Зб, Уг 167, 

14. Колїї-сь не гриб, не ЛІЗЬ у борщ, (Короп.) 
Обрядово: коли ти не здібний до чогось, то не бери єн ва се дію. 

15. Колн-сь не гриб, не лїзь у кіш, (Гвїдк.) 
Не додавай собі гідності анї донести, яка тобі не належить ея. 

16. Колись ея обрав гробом, л'шь в кошіль. (Ідьк., Петр.) ...обібрав за 
гриб... (Тучани) ...лізь у борщ. (Тереб.) 
Коли ти взяв на себе якусь гідність чи якесь діло, то сповняй же все як слід 
Пор, А Л а ІЬ. (ігхуЬ 10; Сни, Ш15; Вгяог. ОпуЬ З, 

17. Обібрав єсь сї грибом, лізь же в кошелик, (Городян.) 
Зпачіпа иі зирга. Пор, Вггог. ОггуЬ 2, 

18. Про гриб се згиб. (Берез.) 
Знач, без грибів чи аагалом беа якоїсь маловажної річи не пропаду. 

19. Про едяого Гриба буде борщ. (Гнїдк.) 
Не вважаючи да якусь невеличку хибу діло вробить ея, 

20. Сидит як гриб у траві. (Броди). 
Смдить мовчки, непорушно, ховаять сн від когось, 

21. Сіди грибе, аж тя хто здибе. (Лев.) Чекай,.. (Грабов.) ...аакнм... 
(Тереб.) „,аак тї шо... (Явор.) ...нїя тя хто... (Петр.) 
Здачі не ці зирга, ч, II. і 

22. Старий грпб, що го хробаки роаточилп. (Наг.) 
Говорять цро старого, зовсім анеиощілого чоловік». 

23. Тогдп сї аа грибааи ходит, коли родьп. (Кодьб.) 
Тоді треба пильнувати діла, коли на нього відповідна пора. Пор. коломийку 

Не тепер, не тепер по гриби ходити, 
В осенн, м о сени, як будут родити, (Белел.) 

24. То старий гриб. (Наг.) 
Говорять про старого, дряхдого чоловіка. 

25. Тут грибами пахне. (Наг) 
Деякі селніщ ні в ниють у лісі грибові місця по запаху. 

26. Ще сї їй чіиьв гриби, (Крилор.) 
Знач, ще ае родить ея* ще не нора па них, 

27. Як би гриби добра річ була, то би їх вовк у лїсї їв. (Наг.) 
- 448 — 

Грижа—Гризота Ч. 7175 — 7193. 

Тіш дехто висловлює свою нехіть до грабів. 

Грижа. 1» І и Парижу має чоловік грижу. (Жаби). 
Знач, від гризоти чоловік ніде не вільний. 

2, Має грижу на серці* (Еривор.) 
Знач, турбуеть са чимось, щось доткав йому. 

Гризня, 1. Гривня -аеже цими, як у пекли (Рогаг.) 
Говорять про сварливу, незгідливу сїм’ю. 

2. ІЦо дил гризня. (Крех.) 
Се звичайна доля бідного чоловіка. Та вона не минав Й бог а тих, як сьвідчігг ь 
девіз Рудольфа Гябсбурсмшго; Аікеіі тії Зог^еп. нар. Шансі, IV (8ог§е І). 

Гризота. І, Аби дш.и без гризоти не було! (Наг.) 
Говорять, коди ні в сього пі з того набігав причина до якоїсь пової гризоти. 
Пор, Ш аті, IV ^Зог^е 2]. 

2, Без гризоти чоловік пе прошиє, (Голоб.) 
Вона всякого постигав, Пор, \\7апс1 IV7 (8ог§:е 35), 

3, В грівотї година роком стає. (Наг*) 
Чоловікова кучить ся, годими пливуть помалу, 

4. Б гризоті чоловікови сьиіт ие милий. (Наг.) 
Віп не хоче дивята ся лі на щог бажав собі емсртв, 

5. В гризоті чоловік снш пе лпае, що з собов робити, (Наг.) 
Віп тішивгь ся бсзрпдио сюди й туди 

6* Бід гризоти голова сивіє, а розум дуріє. (Код.) 
Чоловік тратить і розум і здоровде через надмірну турботу, Пор, Шапсі. 

IV (5ог|*е 80* 81, 82). 

7, Від гризоти голова схие. (Годоб.) 
Чоловік нудьгує, томить ся. 

8* Від гризоти не втечеш. (Коя,) 
Вона йде за тобою, не попускавть ся тебе до схертя, 

9. Від гризот сьвіт сї крутнт. (Наг,) 
Чоловік тратить супокій, не може зібрати думок. 

10, Гризота біді ие дорадит. (Наг.) 
Самою гризотою без діла біді пе поможеш, Пор. 177ап 8. IV (Зог£б 17, 89, 

81, 82, 53, 71). 

І1* Гризота пік короти?, (Кол.) 
Чоловік, що багато турбувть ся, підкопує своє здоровде. 

12. Гризота голову еушпт. (Наг.) 

Морочить чоловіка, відбирав Йому супокій. Пор. висите ч. 7, 

13. Гризота до кормі зі п гошіт. (Уият.) 
Не знаходячи супокою дома або при праці чоловік іде до коршіш, щоб тут 
знайти хоч хпндеве забуте, Пор. Сеіак, І8б: \Уап<3, IV (йог^е 5), 

14. Гризота з чоловіка кров есе, (Годоб.) 
В ненастанній турботі чоловій робіть сн марний та блідий, немов би стратив 
богато крони з тіла. 

16, Гризота ш їсть. (Наг:) 
Турбую ся душе, турбота обезсиднів мене. Пор. Шаги! IV (§ог§е 163). 
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Грнаотй Ч. 7194-7213, 

16. Гризота на твою голову! (Наі\) 
Прокляте: щоб тобі трапило ся лихо та турбота. 

17, Гризота сї мене вчепила. (Наг.) 
Гризоту уявлено як демона, що пристав до чоловіка і не попусіавть ся його, 

18* Гризота спати ие дає. (Стан.) 
Чоловік запитий турботою ие може ааенутя. Пор. Шати! IV (Зогке 63, 76). 

19. Гризота, то найбільша суши голова. (Бере®.) 
Вопа втомляє чоловіка, підкопу® Його свій. 

20. Гризота то нещістьи. (Н іг.) 
Вже хоч бп тим. що шдкопуя у чоловіка епергію та охоту до діла, 

21. Гризота то тьпжкин ворог. (Яс. С.) 
Ніякий ворог тая не прокрутить чоловіка, як ровстрій у його власному нутрі 

і брак жптєвоі енергії 

22. Гризоті як слоті кшцьи неіа. (Наг.) 
Вона супроводить чоловіка від мододости до могили. 

23. До гризоти ще її біда прикодит. (Цей.) 
Звичайно на чоловіка пригнобленого гризотою спадають іцо г аву ноні кло¬ 

поти, бо він не може дати собі ради з одним, 

24. З гризоти аж почорнів. (Стан.) 
Говорять про тяжко затурбованого чоловіка. 

25. Іди без грлаотн! (Наг.) 
Знач, пе роби клопоту та заві ідаяашг, 

26. Має гризоту на еерцп. (Наг.) 
Знач, турбуеть ся чимось. Гризота уявляють ся як щось таке, що налягав на 
серце і гризе його. Пер. \Уап<і ЗІ (Негг 335) і виспіє Грижа 2. 

27. Мало їй своєї гризоти, то ще й ти приходиш! (Наг.) 
Знач, я маю й свого клопоту досить, не треба менї брати Й твоїх на себе , 

Пор. ТУ а ті IV (Зогде 26), 

28. На гризоту її клан пе поможе. (Наг.) 
Плачем не зарадиш віяному ляху. 

29. На мою гризоту ті наднесло, (Наг.) 
Говорять при приході якогось нелюбого гостя, який причиняє багато турботи. 

30. Напитав собі гризоти. (Наг.) ' 
Знач, вмішав ся в якесь клопітне, пенале діло. 

31. На що «еиї гризоти на здорову голову? (Наг.) 
Знач, се діло може принести мені багато клопоту, тому я й не хочу встря¬ 

вати в нього, 

32. Не досить ми єно! гризото, ще й чужа біда на аене насідав. (Наг.) 
Говорить чоловік, у якого хтось просить підмоги та порахунку. 

33. Не нав бпм гризота, та тебе. (Наг.) 
Відмовляють, коли якийсь посторОЕш'Ш чоловік просить в а вати оя його ділами, 

34. Не поможе гризота, лиш поможе робота, (Кол,) 
Даремно турбувати еЯн, треба робити діло. 

35. Отто гризота, ке йде хяїб до рота! (Бере®*) 
Знечінв трояке; 1) в турботі чоловік тратить охоту до їдщ 2) чоловік тур- 
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буять ся того» що нема що їсти; 3) жартливе, мгвлнв; се ще не велика гри¬ 

зота, коли хтось не може їсти хліба, видно, що не терпить голоду. 

ЗО. ГІоабув «м сї гризоти з долу. (Наг.) 
Гонорив чоловік, у якого вмерла сварлива, а хоровита жінка. 

37. У кождого своя гризота. (Наг.) 
КождиЙ мав й сам т себе чим гризти ся, не може дбати . про потреби п пі¬ 

шого . Пор. Їїаіі4 IV (Вог^е 22), 

38. Ди наслаио аа иеие гризоту, цо яка кара божа? (Наг.) 
Говорив чоловік, що мав сварливу а до того хоровиту жінку, яевдібяу до 
иранї. Гризоту уявлено як якусь хоробу, яку можна наслати чарами. 

39. Через гризоту пе тьижко в біду впасти. (Наг.) 
Жартливий плеоназм; гризот Й сама вже біда і наслідок біди. Пор. \Уап4. 

IV (8огде 152). 

40. Через гризоту сьвіга де виджу. (Наг.) 
Турбота займає неї мої думки, прогонюе всяку радість. 

41. ІЦо йолу за гризота! (Наг.) 
Знач, вів не має чни журити ся. йому про все байдуже. Пор. Шап^» IV 

(5 отре ?70). 

42. Я сї гризоті не піддаю. (Наг.) 
Говорив чоловік, що мав якусь грваоту доме, а аро те не тратив своєї ве¬ 

сел о сти. 

Гризти. 1, А гриз бис сп пальці, як ти мене гризеш! (Наг.) 
Прокляте. Припускають що свої власні пальці гризе чоловік у якійсь страш¬ 

ній муці, » голоду або одчаю. 

2. Аж пальці гризе зо злости. (Наг.) 
Характеризують стан дуже лютої серд«тости. Пор. \Уап6. І (Ріп^ег 149). 

3. Гризе го як міль. (Наг.) 
Знач, нечутно, неспостережево нищить, підточу я його сили. 

4. Гризе іі як хробак дере но. (Наг,) 
Говорять про якесь невідступне лихо, про злого сусіда або свояка. 

5. Гризе сн серпе. (Збар) 
Сам себе мучить, турбуять ся чимось 

6. Грпзут сї як пес з котом. (Наг.) 
Пес і кіт, се природна, віковічна аатїшшя. Пор. А4а1Ь. Сгуйб 2. 

7. Гризут сї як пси па кости. (Наг.) 
Говорять про незгідних, сварливих людей, Пор. А<ІаІЬ. Огукс 3; Шап4. II 

(Нипд 328). 
8. Догриз го до печінок, (Терп.) 

Допік йому, докучив до краю. 

9. Не гризи сї, бо сї борзо постарієш. (Наг.) 
Жартують із чоловіка медпиходійної, журливої вдачі Пор. бе]ак. 185; 

\Уап4. IV ($ОГ£ЄП 26, 40). 

10. Не мав бив сї чим гризти, та тим. (Наг.) 
Знач, се мені байдуже, там я не думаю турбувати сн. 

11. Отто чин би я сї гриз І (Ваі\) 
Се діло пусте, маловажне і а аокеїм не думаю турбувати ся «їм. 
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Гризь - Гриць, Грпцькб Ч. 7232-7248. 

Гризь. 1. Гразь ні сі чеішла. (Нас.) 
Надягла турбота на серце. 

2, Має грязь на серни, (Явів). 
Турбуять єн чимось, щось не дач йому спокою, Пор, Грижа 2: Гризота 26. 

Грим. 1- Грай, баві: дай Боже щістьиї (Наг.) 
Жартують із такого, що добру річ і в добрім намірі передає або робить 
з видом брутадмюстл, 

2* Грипі гііістьп хату! (Наг*) 
Говорить про всяку ш сподівану новину, особливо про добру, 

Грнміт, 1* Гри юти, блискоти, як ба еї оьвїт надив. (Наг.) 
Говорить про страшну тучу з громада та блнскішви. Пор, \\гапсї. І (Ооппег 24), 

2. З великих гримотів малий дощ, (Не. С.) 
З великих заходів малі наслідки, з великих погроз маю діди Пор. АсІаіЬ. 
бггшіес 3; Шап сі* І {Ооппег 21). 

Гриміти* 1, Гранат, аж вікна дееяеньЕОЧут. (Наг*) 
Від сильного грому трясуть єн селянські хати і вікна в них дзвонять. 

2. Гримит, аж сї аеїльи і'рісе. (Наг.) 
Говорить про сильний грім. 

3. Міні тою десь гризшт. (Наг,) 

Знач, мені до сього байдуже, я сам не турбую сн, не бою он того. 
4. Не добре, як загрими? худобу в етайни. (Дид.) 

Вірувдне. Весна, в нкііі грім у-нерве чути в тану пору, кода ще сніг не зііз 
і но можна виганяти худоби на пашу, віщуй анормальне літо. 

5. Як гриіит, викинь перед хату коцюбу й лопату. (Папірня). 
Нарсудів вірував. Лопати й коцюба — прилади до порала біля огню. Основна 
ідея якогось авяаку домашнього огнища з небесним огвеи, у сьому віру валю 
затемнена. 

б* Як гри мит па голо В ;іїе. то хліба це буде. (Кок.) 
Коли гримить вчасною весною, як іще лКс не розвив ся, ворожать посуху. Пор. 

АгіаІЬ. 0шпіеб 5; \УапсІ. 1 (Ооппег 12, Ооппег а 4). 

7. Як гри мит, то пай же й блискає ! (Мшпш.) 
Коди стало ся щось одно, то мусить стати ся й друге, що являють ся іюнїк 
нучою крнсшенціяЕо першого. Пор. німецьке: №ег А зарі;, шдзз аисії В 
&і£еп. Шал б, І (А. 8). Приказка основана на анекдоті досить сороміцького 
змісту, йор. Егц. 36 VI, в, \¥ап Д. 1 (ОошюгзсЬІа# 2), 

Гринь. 1* Не ликом ся Гри цю на солонину, (Тереб.) 
Знач їдж те, що маєш, хоч І пісне, 

2. — „Помигай Біг, Грнию Г — Допаю, пане, гляну". (Петр.) 
Очевидно відповідь глухого, який ле дочув, що до нього говорять, Приказкою 
характеризують усяку нвдорічну відповідь на питане. Ащільоїічне днв. А сІ а Пі. 
Огге^огя 2. 

З* Я до Грпньи, а Гріть як свніїьа. (Наг.) 
Говорять, коли хтось на чемне привитанв від нові дав сердитим бурчав ем, або 
Й зовсім не відповідав, 

Гриць, Грицько. 1. Вернув як Гриць а вечірниць, (Корч.) 
— 4©2 — 
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Вернув левадо воле ний, сквашений, знеохочений. 

2. Геравс, Грнцьку, Губернатор їде! (Луз., Да(>.) 
Приказка основана очевидно па якінось оповідай ю. мабуть із рекруцьнога 
жити. Уживають, коли якась дрібна причина наробить розруху в хаті, ве'і 
посхапують сй з місць або повибігають на подвірв, мов би стало ся щось 

незвичайне, ' ( 

3. Гойори Грицю Богородицю! (Наг.) ...а я буду Вірую. (Лея.) 
Говорять такому, що все закидай в розмові на свою улюблену тему, хоч вона 

піним не вяжеть ся а темою загальної розмови, 

4. Говори. Грицю, лекше ти буде! (Дрог.) 
Говорить такому, що при всякій нагоді, до річи й це до річн, нарікав оа 

скою бідність або на свою кривду. 

о. Гоїш, Грицю, по за хрест! (Наг.) 
Жартливо додають відваги тикову, що н товаристві городить якісь нїсенїт- 

ниці, оповідав брехливі історії. 

Б. Грицю, ие спускай ся па надави цю ! (Ільк.) 
Здач, ле надій ся того, в чому ще нема ніякої певности. 

7. Доки мене «вали Грицьком, то я гроші горнув горшком, а як ска¬ 

зали „пане Григорій*, то я щораз то лучше голий. (Дар.) 
Жалуеть сн чоловік, що бажавши норі ввити сн з панама і вати говори між 

людьми р пащ встав свій маєток. 

8. Дочекаи ся Грнцько гречаної паски, (Ільк*) 
Замїсь сподіваних пористий та приємності дождав см при врости та шкоди. 

9. 1 ти Грицю пан? (Луч*) 
Говорить такому, що сітдкуеть сн рівняти сн зі старшими, підіймає голос 

у раді, де Йому нема місця, 

10. Мов Грицю Богородицю, а Гриць усе Отчеааш. (Мшт) 
Говорять про такого, що все робить ла перекір тому, що Йому радить або 

велять. 

11* Надія ся Грнцьку, паяоя будеш. (Коб.) 
Жартують із такого, що покладає надію па щось зовсім непевне, 

12. Назад, Грицю, бо пятници ! (Тереб.) 
Говорять, коли хто вирветь ся а чим не до ладу. 

13. Ни іаеш, Грицю, баль! (Кннж.) 
Говорять такому, кого замісь сподіваної призмности стрїтпла немила пригода, 

кого кобили, поганьбили. 

14. Не видав Гриць нагавнць: то скидав, то вбирав, усе переглядав. 

(Тереб.) ...поки пе подрав. (Кол.) 
Жартують Із такого, що дуже днвуеть ся якійсь зовсім звичайній річи. 

15. Не видав Гриць нагавиць: то ся вбирає, то розбирає, {Ільк,, ІІетр.) 
Зяачінб иі шрга. 

10, Не видів Гриць воза тай зробив собі сани. (Луч.) 
Говорять про такою, що береть ся до якогось діла невміло, необдумано. 

17. Не видів Гриць нагавнць, а як увидїв, то портки спустив, (Яс, С.) 
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Жартують ів псдотєпи, що пе вмів дати собі ради з пайпроетїйшою нштввою 

появою. 

18. Но видів Гриць иагавиць: то вбирав, то скидав, а все їм ся ігри- 

зврав, (Стара сіль). 
Зпачіне иі зцрга ч. 14, 15, 17, 

19. Не для Гриця иалаїшця, (Ільк.) 
Гриць унаяшвть ся ео їрео ннавою простого чоловіка, пролетарі я, якому на 

слід від зкитя нидіати ся якихось особливих росивші в, навіть у формі па¬ 

ляниці 

20. Не лаком ся Грицю а а дурницю. (їльк.) 
Осторога всякому чолові копи. що ліс бить запопадати ласки у палів або 
в сусідів, 

21. Не мав Гриць нагавщь: то скидав, то вбирав, аж поки ііе ні драв. 
(Цеп.) 
ЗначІне ці; яцрга ч* 18. 

22. II— ди Грицю, а—дп Йване, и—дїт >ої хриетіїнпс. (Наг.) 
Жартують, коли н розмові або при параді один за другим без тішп повторяв 
одно її те саме слово. 

23. Се біда: мама Гриця привела, та не знаєи, як звати, (Ільк.) 
Жартують і в недогадливої, наївної людини, 

24* Старший Гриць як Парашка, (Ільк, Петр.) 
Загально: старший, впжпїйвшй мужчина від жінки. 

25, Тепер Грицю лізь у рукавицю! (Луч*) 
Знач, тепер тобі круто приходить ся, ховай са куди знаєш* 

26* Тинди-ринди, Грицю, Губернатор їде! (Мнк, н, Д.) 
Як хтось богато говорить а йому не вірять. Порг висше ч* 2. 

27, То не а Грицьом справа, (Дрог,) 
Знач* діло поважне, не з ким будь собі заходиш. 

28* Хапай, Грицю, бики, бо ироцесин йде. (Тер.) 
Знач, уступай па бік зі своїми буденними, дрібнішії справами, бо тепер діло 
важне, нагальне. 

29. Чотири сьвічки спалила, ваким Гриця умила, а питий каганець, — 
такси Гранко поганець. (Ільк.) 
Мабуть жартлива співанка, для характеристики якогось печу парного, непо¬ 
казного в лиця парубка. 

Гріб. 1. Бодай го з гробу ви верглої (Ваг.) 
Прокляте, Вірять про великих грішників, прим, про Шхдата, що їх земля не 
приймав і викидав а гробу. 

2. Бодай му сї гріб запав! (Ваг.) 
Знач, щоб і память Його оагибіа* Над гробим кождого чоловіка, особливо стар¬ 

шого і впатнїйшага, насипають могилку, а воли вона шишдеть са, відновлюють 
її „для намита 

3. Бода-с іч гробу руку виставив 1 (Наг.) 

Проклята непокірній дитині, особливо такій, що підіймав руку на батька або 
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матїр. Вірять, що коли така дитина помре, то виставить руку а гробу, щоб 

одержати ішшід удар, який дала нею своїм рідним. 

4. Булут шіе діти з гробів апфурувати* (Голг.) 
Говорять такі, що потратило землю, мовляв, будуть діти проклинати нас, 

щоб нас із гробів по вияв дало. 

5. Вже на яене гріб чекає. (Наг.) 
Говорить старий чоловік, якого плачуть у гостину або на якусь забаву. Бор. 

\У а п її* II {ОгаЬ 83), 

0* Бід гробу-і сї вернув* (Наг*) 
Знач, був дуже хорий, уже близький смерти, та на силу видужав. Подяк 

каже про такого: 2ако1аІа1 *к> дгоЬи, АбаІЬ. ОгоЬ 8, 

7, Від нього вже гробові чути* (Берез*) 
Знач, чоловік старий, схоро&шшй, безсильний, уже ледве живий. 

8. Він сї в гробі оберне. (Наг.) 
Говорять про покій його батька, коли його дїтк розтрачують Його добро або 
взагалі ведуть себе погано. Пер. 2аіиг VII, 786; \УацсІ* II (йтаЬ Зо). 

8. Він сї вже над гробоя трісе. (Наг.) 
Знач, чоловік старий, дряхліш. Пор. Гиль ф. 1650; їУапіІ. II (6таЬ 40). 

10. Вій такнії яв би з гробу встав. (Наг.) 
Знач, мінерний, страшний. Пор. ТЯГаВЙ. І (Ацзаеііеп 4-7); 2 ні аг. VI, 555. 

11. Він уже еднов ногов у гробі, (Кон.) 
Йому не богато хибує до сиертж. Пор. АіЗаІЬ. ОгбЬ о; 2й1иг. VII, 142, 

12. Вс—ш му сї ца гріб! (Дрог.) 
Говорять зневажливо про якогось ледачого покійника. 

13. Гріб тїсіїа хата, але вічна, (Наг.) 
Говорять відпроваджуючи покійника па кладовище, 

14. Ггіб усіх нас покрпн. (Яс, С*) 
Знач, усї там спочинемо. IIор, Шапіі* 11 (БпіЬ 6). 

15. До гробу іу недалеко. (Берез*) 
Чоловік хорий* старий, вадївть ся швидко вмерти* 

10. До гробу того з собов не воаьмеш. (Наг.) 
Говорить скупому; мовляв: не приказуй ся так дуже до се і рІчн, Пор* \Уап^. 

И (БгаЬ 34), 

17, 3 гробу нікого не вернеш* (Наг.) 
Образ ово: те що минуло, не вериеть сн назад* Пор, Шані). 11 (ОгаЬ 8). 

18* Курити гробом* (Гвїдк.) 
Значінв М6ВІ пеясне. Може .курити4 значить те саме, що ^пахнути1" а радше 
„ смердіти4І ? ГІор. ТіАіїіг. V11, 9, ІО* 

19* Не ввідішо сї аж за гробом, як Бог дасть почекати, (Наг.) 
Жартують старі люди або такі, що розстають сн па аавеїгдн, прим* виру¬ 

шаючи десь у далеку дорогу. ГІор. 2аІт\ ХП, 369. 

20, Ти мене ще в гріб вженеш* (Льв.) 
Говорить батько непослущпому сипони* 

21, Умерлого а гробу но вергают* (Наг*) 
Кола хтось дав щось комусь а «отім доиагавть ся, щоб той звернув йому є#. 
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22, Хіба си в гробі відпочину. (Льв.) 
Говорить роботящий чоловік, що за жити не мав анї хвилі спочинку. 

23, Ця до гробу мабткп понесеш? (Наг.) 
Говорить а донором скупану, що збирає маєтки, а сам не користуеть си ними. 

Пер. \¥ап<1 ІІ СОгаЬ 38), 

24, Ще н у гробі не буде мати спокою. Шаг.) 

Говорить про грішного* злого чоловіка, що за жити кривдив наших, Вірять* і 
що такий чоловік у печи встав з гробу і покутує в тих місцях» де грішив. 

Иор. Етн. Зб. XV* 144—148; 2йІпгі XVI, 540. 

25, Ще сї н гробі належиш досить, (Наг) 
Говорять такому, що любить довго вилежувати ся. Иор АПаІЬ. ОгоЬ б, 

26, Я вже над гробом стою. (Ваг.) 
Говорить старий чоловік, якому, мовляв, близько до еиерти. Пор. ЗсМеі* 

сЬег ст, 176, 

27, Я сй на гробі дідскоадла* жем ся я бідо у розлучала, (Ту,) 
Говорила жінка по похороні нелюбого мужа. 

28, Я ги твого гробу не зальвжу. (Наг.) 
Говорить захланному чолотнови* мовляв: і ти знайдеш у гробі місце, Пор. 
2аІпп VI, 702, 

Грім, 1, Аби на тя в її и іншої дншікн красної упав грім а ясного сонця, 

аби апї гриміло, анї блискало, іцоба*с не стяіив ся, відки над та 
надлетіло І (Лол.) ~ 
Проклята, пер* ч. 2.3, тілько той врослий мотив тут розведений широко і злу¬ 

чений в ріж ними образами. Пор. 2аІ.иг. XVI, 29, 

2. А грім бп тї вабив! (Наг,) .„розбив! (Голоб.) ...розтріскаи! (Кол.) , , 
Проклята. Смерть від удару грому зрештою не вважають страшною, Пор. 

IVап <1 І (Оошіег Ш,; 2аіиг, XVI, 75, т 

3. А громи би та ясні побили ! (Княж.) 
Прокляте, иор. висше ч. 2; АйаІЬ. РІогша 2. 

4. Богато грому, а мало дожджу. (Наг.) 
З великих елів, обіцянок, погроз малий результат, ІІор. Гидьф. П76. 

* 5. Боршем сї грому з неба надїяв, як такої канві. (Наг.) V 
Говорить чоловік ваекачевнй несподіваною лихою пригодою. 

6. Вдарив грім на ній дії, (Замул.) 
Стало ся мені нагле вещаетє, тяжка пригода, 

7. Від грояу сї не сховаєш. (Наг.) 
Говорять до такого* що боїть ся грону підчас бурі. 

8. Впало па мене, як грім з ясного неба, (Наг,) 
Говорить чоловік про якесь пес подів а не лихо, що спіткало його. Пор, Но є. 
641; АсіаІЬ. Ріогші 1, 

9. Грім би яа тї вдарив а верха к голову! (Наг,) 
Прокляте: щоб ти моментально ашб. 

10. Грім би тя забив! (Гнїдк,) 
Прокляте, пор, впеше ч, 2, 

11. Ірій гуркоче, Ііаи Біг по небі кодачі везе. (Наг.) 

Грія—Гріх Ч. 7310-7335. 

Говорять малим дітям, коли ті зачувши гуркіт грому питають, що се тане? 

12. Грояу нема що боятн сї. (Наг.) 

По все одно* від нього не встережеш ся а кого вбв* той мав легку смерть, 

13. Іди до грона І (Наг.) 
Сердитий окрик; іди геть щезай від мене. 

14. Кого грі® забє, той у Бога шделивпй. (Наг.) 

Смерть від грому декуди вважають доказом ласки божої: се легка, моментальна 
смерть, 

15. Став як громом прибитий. (Кол.) 
Говорять про чоловіка* що стоїть недвижно* остовпілий від наглого страху 
або жалю, 

16. Що грім запал ит, то гріх гаситя* (Наг.) 
Загально розповсюджене вірував*, що грім — небесний огонь, божа стріла, 

і пожежі від неї не глід гасити. ІІор. виспів Господь ч. 85, 

17. Якого гроша хочеш у непе? (Наг.) 
Сердитий окрик, зіш. якого біса, властиво: чого хочеш? 

Грінка. 1. Впала му єн грінка. (Гнїдк.) 
Знач, трапила сн Йому дурниця, легка користь. ІІор А сі а ІЬ, (Іггапка 2* Н, 

2, Грінка му упала, (Ііьк) 
Минула сн, пропала явись дармнчка, 

Гріти. 1, Вгрів го мене плечі, (Кол.) 
Знач, ударив, стусонув. 

2. Гріти руки ігри чім (Маг.) 
Знач, тягнути з чогось користь, красти потав я «о. 

3. Не буду гріти гадюки за пазухою, (Стан) 
Знач, не буду робити добра невдячному чоловіковії. Шр. АііаІЬ. Шаг 4, 

4. Не загріє він тут довго шісцьи. (Дрог.) 
Знач, ие побуде тут* бо зупинить ся па тім. Мор. А б аІЬ. Шеузсе 7, 

5. Не загріє ся коло него нічого, (Гнїдк,) 
Знач, не буде довго, він усе змарнуй та знівечить 

6* То мене не гріє й не студит. (Кол.) 

Знач, се мене ані тішить, апї смутять, се мені байдуже, Иор, АсІпІЬ. Оггас 
2; ВеЬеі 682. 

Гріх. 1. А гріх би на тебе ішан! (Верев.) 
Прокляте: щоб ти дожив скандалу, сорому перед людьми, 

2* Без гріху чоловік не прожне. (Наг.) 

Знач, доки жав» доти мусить грішити ІІор, АіІаІЬ. бШїсЬ 35. 

3. В гріх не впадеш, як тото зробиш. (Комар,) 

Впасти в гріх уважаеть ся також свого рода нещастен, 

4. Вепци віку, непци гріху. (Грнбов,) 
Знач, чим довше чоловік жив* тим більша буде сума Його гріхів. 

5. Взяв гріх па душу* (Крех,) 

Знач, допустив сь гріха, вробив якийсь тяжкий вдпчии. Пор, Гидьф. 27гі7; 
Д н в. НЗІ. 

Від коли гріх на сьвітї, чоловік жпгя ие певен. (і’нїдк.) 

— 4іі7 — 
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Ч. 7335—7351, Гріх 

Жартливо зводять до абеурда вислови проповідників* що гріх, то смерть 
для душі, 

7. Відпусти, Боже, гріха ! (Наг,) 
Примовляв чоловік, коли обставина змушують його зробити щось па його 
погляд грішне. Пар, висшо Бог 145. 

8, Все лише, а гріх остане. (Міич.) Все.,, аістапе. (Ільк.) 

Зішчішз иі карга. 

0, Все мине, гріх її еї лпшьат. (Наг,) 
Гріхи, а властиво полишені ними в душі донори сумлїіш не покидають чу¬ 

тливого чоловіка до самої смерти. 

10. Вчеши* ся як гріх села, (Лучлк.) 
Не попускав, не встунавть си. Чому як раз села? 

П* Гріха перед Богом ие сховаєш, (Берез,) 

Знач. Господь усе знає і все ватине грішному чоловікова. Пер, А «і а 1Ь. 

ОггесЬ 12. 

13. Гріх бим мав тото сказати. ^Нуг,) 

Знач, ш згрішив ба, нк ба сказав се, а зробив бн комусь кривду. 

14. Гріх Бога гиївити, (НагЛ 

Знач, гріх нарікати па Бога, коли чоловіковії поводить ся не погано, або 
воли він терпить по справедливості! за свою провину, Гїор. Нос, 378. 

15. Гріх грі хоч, а еьміх сьиіхо». (Дрог,) 

Відповідає веселий чоловік, коли йому говорить, що гріх ІЗ ЧОГОСЬ ТИМ єьйіш- 

ішго сьнїяти ся. ІІпр. 2 4 і и г, IV» ВІЗ 

16. Гріх аав]вжи в міх, (Наг.) 

Жартують із такого, що перед усяким ділом вагавть си та боїть си согрі¬ 

шити — мовляв: не дбай оро те, чи гріх, чи нТ, а роби! Пер, Нос, 289; 

АйаІЬ. Оггесії 16. 

17. Гріх іде ие в рот, а в рота. Шаг.) 

Говорять такому, що дуже Поїть ся згрішити через нарушене посту. При¬ 

казка стоїть уже в євангелію. Пор. А 8 а ІЬ. ОеЬа 4. 

18. Гріх ні сї вчепив. (Наг.) 
Знач, якось напасть найшла па мене і довела непе до гріха чи загалом ^о 
лиха. 

19. Гріх ие Йде до губи, іио в губи. (Явор.) 
Знач!по иі айрга ч. 17. Губа — з польського вдЬа. 

20. Гріх ие дичкоя звивати, та під лаву сховати. (Билиг.) ...ликом.., 
(Ільк,) 
Знач, гріх річ важка, дасть себе чути затроїть чоловікова дальше житв. 

21. Гріх, пекло 1 (Наг.) 
Окрик, коли бачуть. що хтось робить якесь лихе діло, нрик, їсть у оІст 
скоромне або працює в сьвато. Пор. 7* а І и г. V, 591 

22. Гріх ио людьох ходит. (Наг) 
З усіх ЖИВОТВОрІВ ТІЛЬКИ люди виробили в собі етичне почуте і попите гріха, 

Пор. беїак. 24 

23- Гріх еьвітла боїт ся, (Льв.) 
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Гріх Ч. 7352 - 736?. 

Звичайно люди грішать потайки або й потемки. Пор. \Уапй. IV (ЗйшІе 48); 

А б а 1Ь, Оггесії 5, 

24, Гріх — сьадптніІ цьвок у сьв^иту но валу бити, (Наг,) 
Сьмїють сн а надто совісних сільських моралістів, що часто бачуть гріх 
у діламих зовсім байдужних а етичного погляду. Пор. висше Годити 1. 

25; Гріх у міх, (Пужп,) ' 
Значиш ні зирга ч, 16. Пор. Д и к, 1431. 

26, Гріх у міх тай до води, (Замул.) 
Те саме, що; заглуши своє су мліне, сховай кінці в воду. 

27, Дпй Гоецоди за житьи гріхи спокутувати! (Берея.) 
Звичайна молитва селян, нкі вірять, що по смертн покути нема, а в тільки 

кари. 

28, Даруй Ііоже гріха, коли натура лиха. (II о я ар.) Відпуетн... (Наг.) 
Чоловік чув, що робить лихо, але рів&очвсио розумів, що не може опертя 
сн своїй зіпсованій вдачі, прим, сяявші або пологовий злодій- Пор, висіле ч. 7. 

29- Двоякий гріх, кому а гріха еьмІх. (Гііїдк.) 
Такий чоловік виявляв притуплене етичне почуте і надто злобність супроти 
питого чоловіка, якого повинен би відводити від Гріха. Пор, АбаІЬ. Сггесії 2 

30- Ба гріхи бин того ие вробив, (Дрог-) 
Себ то яко покуту за гріли, длн очищена снові душі. Знач, се діло мені зо¬ 

всім противне і ненависне. 

31. За наші гріхи Господь пас карає, (Наг.) 
Говорить в разі якогось загального, елементарного нещастя, пожежі, повені 
або граду, 

32- За чиїсь гріхи я маю терпіти. (Дрог.) 
Говорить чоловік, на акош спадав якесь незасл ужене лило. 

33, За якийсь тьнжкнй гріх мене Пап Біг покарав, (Наг,) 
Говорить чоловік у тяжкім нещастю, не можучи дошукати ся Його причини. 

34, Іди без гріха! (Наг*) 
Знач- іди геть і не доводи мене до того, щоб н розсердив сн на тебе і через 
се згрішив. 

35- Най Бог приймає гріхи за жерти. (Наг.) 
Говорять люди, потішаючи себе тим, що їх гріхи все таки не так тижкі, той 
Бог не такий суворий, як земні моралісти. 

Зо, Най ие буде від Бога гріху, а від людпн сьііху. (Ільк.) 
Говорить чоловікова, що своїм иоводженвїі ображав Бота і виставляв себе на 
людський посьиіх, прим, пшінці. 

37- Не бери гріха на душу, (Наг.) 
Угон кують чоловіка, що в сліпій пристрасте, в гніву готов зробити якесь 
погане діло. 

38, Не гріх, ие два в понеділок пр}псти- (Наг,) 
Знач, се ще не великий гріх, се пе заборонено ніякою церковною заповідні. 

39, Не доводи мі до гріху ! (Наг,) 
Не докучай мені, не доводи до сварки або до бійки. 

40- Не вбув бим сї гріха до еиертп. (Наг.) 
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гісії, як би був зробив се, то понив би в великий гріх, динорнв би сим собі 
донн шию. 

41. Не йде гріх до роти., а.іе з роги ввіодит. (Гнїдк.) 
Знавше иі вирлі ч. 1", 19. 

42. Непі гріху без покути. (Дрог.) 
За яождпії гріх наступає кара. Пор. 241иг. О, 155, 153. 

43. Не тільки гріху, що перед людьян еьміху. (Кол.) 
Справа хоч і не дуже грішна а етичного погляду, але все таки непочесна, 
робить ЧОЛОНІКОНЕІ сором перед людьми, 

44. Ніхто не без гріху* (Наг.) 
Говорить у відповідь на картаїш мораліст, 

45. Нї*т не «об, лиш гріхи мої, (Наг*) 

Ііее може чоловік утратити, але почути сповнених вдих (розуміеть сн, і до¬ 

брих) діл не стратить доти, доки не стратить і самої намити. 

ІЬ. Пай Біг гріхи відпусти^ але ие подарує, (Кол,) 
Душе тонко підхоплена ріжвицн пік ослабленим внутрішнього неспокою задди 
злого діла, а потребою матеріальної еатісфавції за те діло. Пор А б а 1Ь. 

бггееїі 17, де одначе думка значно відмінна. 

47, Перед Богох гріх, а перед людьми сьиіх. (Дучак.) 
І оперять загалом про погані вчинки, особливо про такі, що викликають при¬ 
людний соблааи, Пор, АсІаІЬ. бггееЬ Зб+ 

48, Отоїт як гріх над душею, (Тереб.) 
Ав&ч. грозить иеиі, наповняв трївогою та гризотою, не дав спокою. 

49, Так як бп мп гріх із душі ааьяв, (Наг,) 
Заспокоїв мене, потішив, розрадив, 

50, Терпит Бог пашдд гріхам, доки тернат. (Колом.) 
В по ч у тю своєї гріховносте чоловік (певно, під ви левом церковної моралі- 

заді і) все живе в побоюванні божої кари, ява буцім то належить ся йому, 

я не приходить лише тому, що Бог до якогось часу терпить, ждучи його 
поправі. 

51, Ти еї моїми гріхами це жури! (Ваг.) 
Відповідь занадто горячому порад їетовк. що у помішав «нигого ви водячи йому 
перед очи Його гріхи та сподівані за них кари, і 

52, То гріх деоиасеппий. (Наг.) 
Такий гріх, якого Пан Біг ніколи не відпустить 

53, То такий гріх, що го сї школи ие спокутуєш. (Кол.) 
Знач, гріх в спрости ний, який ніколи не перестане мучити сумліня, 

54, Ци гріх, ці два. (Наг,) 
8сМ. я а таки се вроблю. 

55, Ця тп гріха не боїш сї? (Наг.) 
Уговкують такого, що аабираеть ся вробити якесь лихе діло. 

56, Цп то до гріха далеко? (Наг.) 
Говорить чоловік, що вже близький був того, щоб допустити ся якогось зло¬ 

чину, але в саму пору отішпв ся і запанував над собою. 

57, Ще ту з тобов до гріху дійду! (Наг,) 
Зиал, вабю або забю тебе па смерть. 

— Ш — 

Гріх—Грішити Ч» 7386 —7402. 

58. Що гріх робити, то встдд говори Пі. (Кол.) 
Почуте провини ввявляеть ся засоромленая, ризу мі ять ся, у простих, незіпсова- 

иих людий. 11ор, І^агні IV (Йіішіе 1(іЙ). 

59. Що гріх, то не сьаіх. (Кол.) 
Знач, се Дїло нажне, повне одді чаль пости. Пор. \7 я п й, IV (8йп6е. 170) ; 

АбаІЬ. ЙгхесЬ 26. 

60. Що не Гріх, то не СТИД. (Стан.) ...того сї нема що встидатк. (Наг.) 
Знач, про се можна сьиіло говорити прилюдно, Пор ІТайб. IV (Вашіе 162). 

61. Як бнл сї гріха не бон в, не так би я тобі заспівав. (Наг.) 
Знач, набив би або взагалі зробив би щось злого. 

02, Як би і!** людські гріхи, то би и попів ие треба. (Карл.) 
Сьвящониви — посередники ніж грішними людьаш і Богои. Пор. німецьке 
Зйшіе пйЬіІ ЛІе РБШкїе, IV а п її, IV (8Пп<1е 136). 

63. Як би то гріх був, то би того ноші не робили. (Рогат,) 
Говорять про сїтціяльїшй яплотський11 гріх. Пор. IV я її <1 IV (Зйшіе 168). 

64. Як є гріхи, то мусдт бути й покута. (Дрог.) 
Знач, грішне жита не мине чоловікова без кари і без відплати, Пор. АсіаІЬ. 

бшоЬ З, 
65* Які Гріхи, така покута, (Кол.) 

Говорять, коли злий чоловік попаде в пкесь нещастя, хоробу або каліцтво, 

Пор. \\'ап*Г IV (Вйініе 1н, 96. 195)^ АбаІЬ. вггееїі 21, 

66. Як за гріх ац сї трафило. (Кол.) 
Прийшло несподівано якесь лихо, немов навмисно вв те, щоб спокусити чо¬ 
ловіка до тріху 

67. Як не прийме Бог гріхи за жарт, то буде шелесту богато. (Ідьк.) 
Жартун чоловік у по ч у тю своєї гріїїдостя. 

68, Я еї в ті я гріеї ие чую, (Наг.) 
Не пригодую собі, щоб а зробив таке лихе діло. 

69, Я тим гріхом не грішний, (Кол.) 
Такого злого діла (або взагалі такого діла, нподї й зовсім не грішного) л не 
зробив. 

Грішити» 1, А дам грішив тай пай того лишив, (Кол») 
Сеш приказкою натякають па Адамові зноси в в з Евою1 в яких по думці на¬ 

ших сільських тссльоґів і лежить суть його „первородного” гріха, і який 
перейшов далі иа всіх Адамових нотомків. Пор. \\'ап*1, І іАсІат 4)» 

2. Вік гріши, при смеріи докай сї. (Наг.) 
Їропїаують над нерозкаяним грішником, що все відкладає аж на остатню 
хвилю, 

3. Гріши тай кап сї. (Кол.) 
Се звичайна черга людського жити ; без гріха чоловік не може прожити, а за 
гріхом приходить каш і в, 

4. Грішу на кождім поступі, (Наг,) 
Говорить у хвилі рол кияни або жалю чоловік, що чує за собою не мало 
лрогріхів, 

5. Дай Боже грішити, поки будеи жити. (Наг.) 
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Грішити Ч. 7403-7416. 

Говорять частуючи са горілкою, коли хтось закине, гцо її вживати гріх. 

6. Доки чоловік аше, доти грішит. (Наг.) 
По старий аскетичніш поглядам усе людське жите від першої хшш до остат¬ 

ньої повне гріхів і Образи божої. Розуміють ся, такий погляд зовсім чужий 
популярному сьв їто глн ДОНИ, 

7. 3 бабдіи грішити, як меду ливат (Кривор.) 
Гріх перелюбства мая особливо для Гуцулів велику принаду. Пор. одначе 
АсїаІЬ. Сіггевгус 5, 

8* Знаю, ідо грішу, а мушу, (Колов,) 
Говорить чоловік почуваючи безсильність свого етичного почута супроти го¬ 

лосу пристрасте чи найлонів. Нор. лат. \гШо теїіога ргоЬофіе. беїепога 
зедпог, 

8. Йому грішити, як хліба вкусити. (Ваг.) 
Говорять про легно ми свого, несумлінного чоловіка, гіор. АбаІЬ. Огггезгус ІЗ; 
В г л о 2. Сггевгуб 2, 

10. Не гріши і не кий сї. (Жабе). 
Говорять чоловікови, що образивши когось по пяному, потім иеренрашае. 

Нор. АбаІЬ. Сг2е?2у6 10. 

И. Не рад би чоловік грішити, а мусит. (Наг.) 
Знач трафлпють ся такі нагоди, воли вів не може оперти ся по кусі, розсер¬ 
дить ся, побя когось або вилає. 

12. Не штука не грішити, як не можеш. (Ден.) 
Дуже часто мнима праведність деяких людці н полягав тілько в тім, що вони 
ніколи не мали змога й пагоди до гріха. Нор. АЗаїЬ, (тггеягуе 11. 

13. Солодко грішити, гірко покутувати. (Кал.) 
Говорить чоловік, якому доводить ся відбувати кару аа якісь прогріли, Пор. 

Шаги], IV (ЗйшІе 39), 

14. Хоць грішу, але знаю а кия. (Крех.) 
Знач, а кимось таким, що не жалко й грішити. Пор. польське; СЬос яіє ярте- 

якуіо, аіе сгеши Ьуіо, АбаІЬ. Сггевгус І. 

15. Хто грішив, тій покутує. (Наг.) 
II ріпці н кари за гріхи загально прявнаеть єн основою справедливо стін* Пор. 

А8аїЬ, Оггезяуб 2; IV а п сі. IV (Вйпсїе 98). ч 

16. Через тебе згрішу, але душу потішу. (Килои.) 
Говорить нарубок до гарної дївчици або молодиці. ІЬр. ІУапіЗ. іУ(8йпгіе 214). 

17. Чия тіло грішило, том буде покутувати. (Наг.) 
Ся кагально розповсюджена ідея лежить в основі також нашого церковного 
малярства, яке при представленій} пекельних мук переробляв її па ріжні лади. 
Зрештою се ідея спільна всім середньпвіновим тіоколіасам починаючи від 
візі і ай. Павла а кінчена Дам тобою Божеською Комедією. Подібна польська 
приказка див. АбпІЬ, 6г2е&гус 3; \¥апб. I V (вйшіідеп 1, 25, 27, 28к 

18. Чоловік грішит, а біда сї тїшдт. (Наг.) 
Чорту, що вважаеть сн супротивником Бога і всього божого, оташ Й мораль- 

лого порядку, лепке )іиру шоки того порядку нусить бути прполло Гіор. 
251 її г. II, 124. 

19. Чоловік грішит — дідька тїшпт. (Городеп.) 
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Значіїш иі йіірга. 

20. Чоловік грішит, доки жне;. (Ваг.) 
Повни праведність жита, се такий ідеал, який по запальному почутго нашого 
нарада тав само недосяжний живому чоловіковії, як усякий ішшиЙ ідеал. 

21. Чоловік сто раз на день гріши?, (Колон.) 
Розуміють ся, ЄЄ'залежить від того, як розуміти попите гріху. У наших селян 
гріхом уважаеть ся також ухиблене проти незлічених приписів* прнличности 
та житюгах форм, які обіймають назвою „годить еям (диви киЬ уосє)т яких обо- 

вдзкова сила основують см на рішвих, по части зовсім уже темиях вірування. 

Грішний. 1. А грішне тіла хіба не Бог сотворив? (Дрог.) 
Відповідають на докори за незаконні звяакн з женщішаші. 

2. Всї-сзш в Бога грішні. (Ваг,) 
Знач, усі ма$мп оретепсію, щоб нам не одно вибачено. Пор. АсїаІЬ, ПгШїІпу 2: 

Шансі, IV" (8игк1ег 10). 

В. Грішае а и ране ліпім не треба мішати, (Дулїби), 
Звичайно уживають сеї приказки не в етичнім. а більше в обрядовім значіпю. 

отже річіі належні до деркай або до попа не мішати з річами належними до 
сьвітських. „грішних41 людий* Пор. лат. N0 тїзсеапіш* васгя ргоҐапЬ 

4. Грішне тіло аакортїло, (Кол.) 
Знач, кортить чоловіка до жінки. 

5. Грішні ні гадки аиосьить. (Дрог.) 
Забагаєть ся чогось грішного, протизаконного. 

6. Можесте тая дуже грішні, то сиустїт трака й шиї. (Ваг.) 
Жартливо просить позички; грішні (а наголосом на остатньому складі) — 
богаті на гроші. 

7. Сам грішний, а других картає. (Код.) 

Говорять про рікшого рода моралістів, що часто власну свою моральну ле¬ 

дачі сть покривають парі канн ми на моральне воосута пашах. 

8. Ти кий ем грішний, що вже дплї це анаю, як мі еьіфта веильи но- 
евт. (Ваг.) 
Говорить грішний чоловік, який вірить, що під великим грішником повинна 
запасти ся земля, його нопишіа проглинути безодня. 

Грішник. 1. Більше а Боги грішників, як цраведішкін. (Кал,) 
Тям більше, що такі, що видають себе за праведників, часто бувають гріш¬ 

никами. Иор, IV а пб. IV (Вйткіег 4). 

2, Грішнику, пекло під тобов горні! (Дрог.) 
Пародіюють стереотипові оклики моралістів-ироповідняків. Пекло христіявсмга 
фантазія містить десь у глибшії землі. 

3. То затверд‘шш грішник. (Дрог.) 
Його пїяк не можна довести до каяші та до покути за гріхи. Нор. и'апсі» 

IV ҐЗіШбег 18]. 

4. То тміжкий грішник, (Наг.) 
Знач, чоловік, що допустив ся тяжкого гріха, 

5, То ще старий грішник. (Дрог.) 
Говорять про старого чоловіка, її кий заходить собі ще з жіноцтвом ;ібо же¬ 
нить ся » молодою. 
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6. Як би де грішники, то би праведники з голоду поздихали. (Дрог.) 

...пси бпли, (Наг.) 
Грішники, се звичайно псї бідні, робучі люди, а пр&ведішкя — сьвнщеиикн 
та моралісти, що залюбки жлють із їх працї, ГГор. №ап(І, IV (ЗйікЗег II). 

Грішно. 1. Грішно на Бога нарікати. (Наг.) 
Коли звичайно треба вину ватаги тілько ледач ість самого чоловіка, II ор. вис- 

ше Гріх ч, І і, 

2, І грішно і сьмішно. (Наг.) 
Бувають такі ноіожепн. коди чоловік у наїїтраїїчшйнщй момент робить із себе 
ВОВОІМ комічну фігуру. 

З* Не так перед Богом грішно, як перед людьми в стидно* (Наг.) 
Про якийсь нетактовний, сьмишшй, хоч і не конче лихий поступок, 

4, Таке навіть погадати грішно, (Дрог.) 
Говорили міщани, коли зайшла мова про всяких єретиків та недовірків. 

5. Що грішно, то не сьіішііо* (Дрог.) 
Гріх діло таке, що з нього не слід сьміати ся, а треба страти ся напра¬ 

вити його. 

Гробовий. 1. Гробовим голосом говорит. (Дрог*) 
Говорить глухо, понуро, 

2. До гробової дошки того пе забуду. (Наг.) 
Образові) вам. до сперти, Вислов „гробова дошка” вказує ва давній звичай 
класти покійника на дошці, пор. Ьцсі І, І —Б. 

Грозити. 1. Грози? ми, як сьому слузі, (Наг.) 
Зеіі. а я чоловік незалежний, не боюсь Його. 

Громада. 1* Більшая громада, як вдиа баба. (Ільк*) 
Знач, голос одної баби чи загалом одиниці супроти голосу загалу не мав 
стійпости* 

2* Більший чоловік громада, як пан. (Ільк.) 
А про те за гіанщвзіїяних часів громада ц усіла підлягати цапу, 

3. В громаді садиш* давай кольиду* (Наг.) 
Дати лолнду, се даток буцій то добровільний* а про те коли дають усї, то 
й нікому не мошва усувати сн від нього. * 

4. Велика громада, то скора звада. (Уриче). 
Де збереть сії багато дюдий, там душе швидко впинить сп рішпица інтересів 
то уснособлеаь і прийде до сварі в. Пор. АгіаЛЬ. Скошасіа 4; Шапії І 
(ветеівгіе 4). 

5. Вже не сгаток громади тілько давати, (Лізша). 
„Ле статок” тут мив знач і не : не вистарчав, нема спромоги. 

6. Громада велика, а дурна. (Стан.) 
\і легко поведе за собою всякий нзпкатші дурпсьвіт. 

7. Громада великий чоловік* (Негр.) 
1 ромадй може доконати більше, в'їж поодинокий чоловік. 

8. І ромада великий чоловік: як шш їм юне* то едного втопат. (Гиїдк.) 
У Друкованім пиданю через кепське відчитане рукопису стоїть: плюнеш. 
втопи ін. Знач і по див. дальше ч* Я, II, 14, 
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Громада Ч* 7449-7463. 

9. Громада великий чоловік: як усі илюїіут на одного, то втодят, а як 
йоду ют, то вису шат. (Дид.) 
Таким образовнм висловам характеризують коїлвїггнвну силу громада. Пор. ч. 8. 

10* Громада одного запоможе, але одеа громади аїколн* (Городе и.) 
ІЦо для зьґалу річ можлива або й легка, се для одного с^проун загалу ке* 

можливе. 

11. Громада по разу плюне, то едного втонпт, (Наг.) ...то чоловік ся 
тоїшт. (Дучак.) 
Один чоловік не моше опертії ся волі громади, вій супроти неї безсильний. 

12. Громада рада, що віт заснув. (Уриче). 
Значінв не зовсім непе. Чи того громада рада, що нема кому старшувати над 
нею, чи може того, що може без перешкоди радити як сама знав? 

13. Громада сї того не приймає. (Наг.) 
Жартливо повторяють пера» давні гіркі постанові шагах громад, які в спо¬ 

рах із панамі за лісп і пасовлека, вислухавши і неврозу міниш тодконань 
комісари звичайно відмовляли своїх підписів під протоколами. 

14. Громада як тілько плюне, війта затоїшт* (Гііїдк.) 
Війт не може йти против волі громади — се було за п&нщиеияннх часів, 

коли війт іменувала домшїя. Тепер* аа автономічної ери, бував дуже часто 
навпаки: громада цілими роками не може позбутп сн запроданого та злодій¬ 

куватого війта, шшй робить у селі арі хоче* Пор, виспіє ч. 9. 

15. Де громада церков ставить, там пан морину. (Ільк.) 
Інтересний приклад транспонована релігійних контрастів на соціальні, З пер¬ 

вісної приказки „Де Ьог церкву ставить, там дідько коршму” (пор* Бог 18)) 

зложила с« отея, де місце Бота занила громадо, а місце дідька. — пап. 

16. 1 деп громади не сеоіожє, а громада їдиого може, (Дар*) 
Зуспля одиниці супроти громади все дрібні, ішгомісь громадська сила супроти 
одиниці велика. Пор. ввєше ч. 10. 

17. На громиду легко епльце закинути, але тяжко зняти. (Сквар.) 
Сильце закинути — наложити якийсь тягар* 

18* Панове громада, дурна ваша рада. ^Наі\) 
Жартливо обертовіь ск чоловік до своїх товаришів, що не можуть рішити ся 
пі па що розумне* 

19* Пішов на громаду. (Ваг.) 
Знач, пішов на раду громадську, Пор Д¥ап<і. 1 (бетеішіе 24)* 

20* Против громади сам єден не йди І (Наг,) 
Щоб зробити опозицію в громаді чи в громадській раді, па се треба більшої 
громадки однодумців. Почуте ваших селян по велить виривати ск з опозицією 
одному, хоч би вів і нк живо відчував несправедливість громадського присуду, 

21. Таї того велика громада. (Наг.) 
Неявка сила* велика ск ільк їсть* 

22* Хочеш громаду в біду ввалити? (Наг.) 
З погрозами говорили селяни до пійта, що підписав протокол па будову нової 
школи, 

23* Хто й громадї, му ецт дачку дати, (Стрільб.) 

— 405 — 18 



Гр ошаїа —Грокад с ь кіЗ Ч. 746і—7480. 

Знач, громадське аште намацав на кодадого громадянина певні обовявки, від 

яких він не може відсторонити св. 

24, Хто громаді елужит, той зі ного пазів має. (Кол.) 
Знач. усякий може розказувати Йому та коверзувати шш. Иор. \Уап(ї. І 

(ОетеІшїе 1, 14, 16, 17). 

25. Що буде громаді, то буде а бабі. (Тучапи). 
Загальний тяглр дасть себе чути також кождій одиниці* 

20, Що громада скаже, то й пай не поможе, (Іяьк.) 
Присуд громади обгвязуя кождого громадянина, а пан, що стоїть осторонь 

від громади, не може нічого но могти. 

27, Що громаді, то й бабі, (Наг.) 
Коди загал, громада терпить якесь лихо, то й кождиі член того загалу му- 

сить відчувати те саме лихо, Пор. Шансі* І (Оетеітіе 12); КгишЬ. 47* 

2В, Я в гроиадї не перший і не оспшшїі* (Наг.) 
Я иє відповідаю за неї, але який сбовнзок снаде на всіх, нестиму й я. 

29. Яка громада, така й рада. (Кобідов.) 
Знач, коли громада дурна, ішла чи залякана, то й ради мудрої та самостійної 
від неї не жди, Німець каже; Шіе йіе ПетеішЦ т сіег Ргіезіег, пор. \Уапб. 

І Щешеішіе 21), 

30. Я сї в громади не виламую, (Наг.) 
Знач, н піду туди, куди годить сн Йти вен громада, піддам ся її ухвалі. 

Громадити, І. Громадьдт еї люде, як хмари т небі* (Наг,) 
Говорить про велике збіговище. 

2, (Цей громадит, другий роатрісае, (Наг,) 
Знач, один вбирав, а другий нирнув зібране, 

З* Не громадь, дудку, еїиа, бо аагрузиеш по коліна. (Іяьк,) „«бузьку.,* 

бо сї вроеши.** (Стіят ) 
Приказкове аначіпв есї прнспївкл неясне. 

4. Сіло громадила, хлшщьп принадила (Верея.) 
Говорить про дівчину, що сподобала єн парубкови задля своєї роботи, 

о. Хто громади?, тому не вадит. (Орт.) 
Знач. Йому добре дівіь ея, він богитїв. 4 

Громздицн. 1, Як сьвята громадяни узвала, так має бити, (Дад.) 
Говорила стара баба, якій хгось на жарт сказав, що на громадському зборі 
присуджено, що молоді нарубки мають сватати старих баб* ІІор. \Уат1. 1 

(Оепштіе 20); й е 1 а к г 14 

Громадка, і. Що грона шї, то й бабцї* (Іяьк,, ГІетр.) 
Значиш див. Громада ч. 25; Но с. 47Н* 

Громадський* 1. Випас еї на громадські я добрі* (Наг) 
Говорять про несумлінного війта, що забогатїв кривдячи громаду. 

2. Громадське кождому лакояе* (Наг,) 
Кождтй громадянин рад би покористувати ся громадським добром. 

3, Громадське, то боги ці. ке. (Креі.) 
Приказка висловлює сумний досьвід селян, що з громадського добра кори* 

стають найбільше сільські бошчь 
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Громадський - Гроші Ч* 7481 —7497, 

4, Громадське, то так, як сирітське, (Наг.) 
Говорив війт Іван Гайїеіь. додаючи, що в громаді хто богатшнй* той менше 
потребує запомоги, як бідні та сироти. На жиль, практика наших громад 
дуже далека від такого розумної річн. 

*5. Громадського ас шкода. (Наг.) 

Івдів (дуалістичний погляд на громадське добро, яке, значить, можна ушко¬ 

джувати киш дому, 

0. Громадської кривій Бог не подарує. (Наг.) 

Ще в більшій мірі, мовляв, иїиг усякої і вдіві дуальної. 

7* До громадського кождіш має право. (Наг.) 

8еі1* козкднй член громади. Воно спільна власність усіх, 

8. За громадське Бог дубедьт карає. (Наг.) 
Бо хто вкрпвдвть громаду, той кривдить не одного, але цілий гурт люднЙ* 

9. На громадськім сї ніхто ае напасе* (Наг) 
Первісно про громадську толоку, яка все бував гола; в дальшій лїнїї про 
громадську касу, з якої ніхто не ааномшкеть ся, 

10. На громадськії усе пусто. (Наг.) 

Мова про поле, толоку, де гтжднй мив право паста і де наслідком того 
все голо, 

Н. То громадський чоловік. (Наг,) 
Днвпїйше так ввали сільських плвншотептів, щп іменем громади вені процеси 
за ліси і паеовисна. В ширшім значило: се чоловік, що стоїть за громадою, 
дбав про громадське добро* 

12, То ще громадська курна. (Наг.) 
Говорять про непосидючого егиїтптга та клеветпика, що бігав з хати до хати 
рпапосичи сплітки* 

13. Що громадське, то не ґосиодаргьке* (Наг.) 

Первісно а зпачіпю: се не власність якогось одного господаря, але також 
у зпрднїи значінні; се лежать пусткою, не аагосподароване, про се нїкояу 
дбати. 

14* Що громадське, то дїчт (Гоясб.) 

Кажуть у тім значінні, що нїхто до того не мав виключного права, 

15* Що громадське, то так як боже. (Яс. 0.) 

Знач, ніхто не сьнін того вару шати аиї ушкодити. 

Гроші, Гріш. 1. Аби Гроші, то всьо буде. (Тиреб*) 
Іоворить бідний чоловік* якому здавть ся, що за гроші всього ноже дістати, 

2* А маєш ти гроші? — Овва, я д бея грошин хороший! (Цей*) 
Відповідав здоровий і сильний чоловік* почуваючи свою особисту вартість. 

З* Без грошей до міста, без соли до дому. (Ільк,) 

Рівно ряди о покладені реченн, хоча друге ннлнвть ся рїчево наслідком цеп 
шого* Пор, Шипа. І (0еМ 1040). 

4* Без гроша лишив ся. (Лін.) 
Знач. Йому не лишило ся шії одного гроша, 

5, Ьт грошей у город — сам собі ворог. (Гнїдк.) 
Хто Йде до кіста бев грошвй. то очевидно йде даремно, Г»і нічого не купить 
1 не дістане. 
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Гроші Ч. 7498 - 7517; 

6. Без грошей ані руш, (Дрог.) 
Знач, нікуди обернути єн, не можна дати собі ради* Пор. А 8 а 1Ь, Ріепіа<І2 % 

7* Без грошей і смерте ие красна. (Уріїче), 
Нема ва що справити бучного похорону Гїор. Вггог. Ріепїасіг 2. 

8. Бе» грошей пї'іиго не купиш. (Дрог.) 
Хиби вкрадеш Пар* 2й1иг. X* і І Ні* 

9. Беа грошиї чоловік не хороший. (Ідьк,, Корон.) 

Гроші навіть тіевродлинойу додають принади* коли ішжінки без ттх і гарний, 

вродливий чоловік уступає в тінь. 

10- Бел грошин чоловік як дурень. (Ниг.) 
Пс вміє собі дата рада, не мав сьмілостп Пор, ЗсЬІеісЬег ег. 162* 

11* Без грошин ак без очей. (Наг.) 
Сліпий чоловік не знав куди поверчутн єн; так само й без гроший чоловікова 

ніде нема ходу. Пор. Даль І, 93* 

12. Без грошей як без рук. (Ідьк,) 
Гроші в аовочаснїи суспільній житго иайнажнїйішій орїаи, всесильний фактор. 

13. Бідний ва гроші, бога ги й на воші* (Вікно). 
Жартують бщ&чі з бідного* 

14. Були гроші, гостили таії еи вз нашли, (Грив.) 
Знач, були гроші та на яри ар ці минули сн. Слово „вапимпли11 мені доси 

ие стрічало сн. 

15. Вдавив сї дідько иоЬш грішнії* (Наг.) 
Воші пропала марно, без пожитку для мене* 

10. Великі гроші — готова біда, (Кол.) 
їх треба берегти, турбувати єн за них і чоловік робить ся предметом ріжпих 

наиасгий. Пор. Шансі. 1 (Осіб 70), 

17, Вернув єн свої гроші. (Дрог.) 
За продану річ одержав такі самі гроші, які дав за неї купуючи* 

18* Видав усе до гроша. (Дія.) 
Знач, усе до остатньої решта, 

19* Вийшов ня із грошин, (Наг.) 
Знач, не стало мені гропіші. ь 

20, Вийшов на свої гроші, (Наг*) 
Знач, продавши якусь річ відібрав ті самі гроші, за які вперед був купив її. 

21. Вннчихав сї з гроший, (Наг,) 
Змарнував гроші, пустив їх марно. 

22* Вшпастав сї з гроший. (Наг.) 
Роздав усі гроші, не добре обчислившії ся. 

23. Вишептав бі сї з гроший. (Наг.) 
По трохи, по трохи, тай видав уеї Гроші, які пав. 

24* Вишпортав де^ь трохи гроший. (Наг.) 
Роздобув відайсь, винно із схованки, 

25. ВІдкн я ти гроишн оаьму? Адже а коліна не вплупю. (Наг.) 
Говорить чоловік у відповідь на якесь жадане гроший. Звнзок ідей „вилупити 
а кодщіі грошіи йде мабуть із дитячої вибави» при якій усівши иа землі 
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двома ПЛОСКО стуленими долонями бють о зігне се яолїио; повітрі між доло¬ 

нями видав при тім звук подібний до глухого бряЯ'НШЯ ерібинх монет; чоло* 

* вік, що робить се, приговорює при тім дїтмм; „Слухайте, у мене в коліні 
гроші брнвчат". Гїор, XV а п <1, 1 (СеШ 789». 

26. Він би на гріш жиш иа мотузку аж до Львова гнав, і Наг.) 
Говорять про чоловіка дуже ласого на гроші та па заробіток. 

27. Він би на гріш тридиешіу кону лупав. (Ц-чі.) 
Козу, що три дай лежали нежива, дуже тяжко лупити. Характеризують чо¬ 

ловій» Крайнє захланного на ГрОШІ. 
28* Він гроші чвертки ми міряй. (Кол.) 

Знач, він великий богач. 

29, Він сї в СВО]ИК грот ох ие знав. (Наг.) 
Знач, не звав ліку своїм грошам, великий богач. Пор. ТОапб. 1 (6еШ 1091)* 

30. Він так ва грішяи, як щеиби! ш душев. (Орел*) 
Знач* ласий на гроші, «к чорт ва душу, 

31* В нього грошин як еьіітьи* (Ваг,) 
Знач, чоловік грошовитий, який не дуже Й дбав про гроші* 

32, Веьо другим ва гроші випускав, їно брехню иї* (Гігїдк*) 
Говорять про безхарактерного, підкупного чоловіка, що при тім любить бре¬ 

хати, Пор* висше Аренда 1. 

33. Готові гроші —■ рада готова, (Гиїдк.) 
Коли чоловік мав готові гроші, то не потребуй довго нараджувати ся, може 

швидко дійти до певної постанови. 

34. Гріш до гроша складає. (Дрог,) 
Говорять про ощадного чоловіка* 

35, Гріш круглий — роакотит ся* (Лучан.) 
Тав виславляють прикмету гроший — швидко манати ся і переходити з рук 
до рук* Звичайно говорить се протиставляйи гроші тривкому добру — землі, 

господарству. Пор, \Уаті. І (ОеМ 76); Но є. 288, 

36* Гроший в коліна не вилупиш. (Пужн.) 
Знач* відки будь не роздобудеш. Образовс речено пояснено висше ч* 25* 

37. Гроший на дорозі яв табираеш. (Дрог,) 
На них треба тяжко працювати* Пор, 2а!ііґ, X, 1029. 

38* Гроші біду роб]ит. (Наг,) *..найбільшу... (Ґолоб.) 
Маючи гроші чоловік унеть ся> дагордить ся та наживе клопоту. Пор, А іі а І її. 

Ріепіабг 76; Вг20 2. Ріепіаііг 11. 

39. Гроші богнча шукают (Крез.) 
Знач, неначе самі Йдуть Йому до рун, бо він аористувть сй чужою працею. 

Пор. XV а ги!. І |СеУ 11%). 

40. Гроші — велика річ. (Наг,) ...найстарша... (Яе* О.) 
В суспільному житю вони неминуче потрібні. Пор, Нос. 288. 

41. Гроші все ароблят. (Крех,) 
їх сила в теперішній суспііьноотн дуже велика. Пар, \У шиї, І (Оекі 99)* 

42* Гроші все сї до грошин тьигпут* (Наг.) 
Богатий чоловій звичайно все що далі багатів, 
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43. Гроші гроші рояят. (Креі.) 
За позичені гроші йдуть проценти; розумно видані, в інтерес блокові гроші 
несуть дохід. Пор. Нос. 3*2; \Уа її і. II, 421; Даль її, 7; ІУашІ. І (СіеКІ об). 

44. Гроші до грошин 1 (Н;іг.) 
Говорять про богатого чоловіка, «тому до нагромаджених уже засобів прибу¬ 

вають що раау нові, Пор. №апчГ І (ОеМ 315); Мика 2817. 

45т Гроші лакома річ, (Ниг.) 
На них усякий ласий, Пор, А с) а і Ь, Ріепшіг 80* 

4П, Гроші, молода жінки і бистрі коні, то смерть. (Лучак.) 
Бо на твої гроші Й па жінку злаконлнть ся злі люди, а бистрі конї споло* 

шать сн і аабють тебе й сані, 

47* Гроші не полова, (Нвг.) 
Знач, вовн річ цїнші. їх треба шанувати. Пор. ТСашІ. І (беїіі 1327). 

48. Гроші подвійна біда: і тогдо як е, і топи пк нема, (Льв.) 
Бо поля єсть, то чоловік боїть ся, щоб не вкрали або турбуеть ся, що би за 
них купити, а нк лет, то турбуеть сяг як їх роздобута, 

49. Гроші — полова, а земля сь»|аіа — ґрунт, (Сор.) 
Характеризують контраст між „ялинник*4 капіталом — грішив, і , постійним4* 
— аенлею, 

50. Гроші своє право яают, (Дрог.) 
Вони лопають писані й дотепні закони, 

51. Гроші — слина. (Коту») 
Знач, щезають швидко і безслідно. Ванто мабуть їа весільної пісні, де хор 
говорить до брата молодої; 

Рубай, братчику, рубай, 

,5а гріш сестрички не дай, 

Бо гріш тобі елшт, 

А сестра тобі мила, (Кот.) 

Пор. Етш 36. VI, 3; Од я. 785, 851; Дик 1656. 

52. Гроші, то іамоиа, (Затул.) 
Наново — назва взята з арамейського слона мам мод, що значило маєток, 
добро, беа ніякого лихого адачти, і через посередництво письма сьв. і сне- 

гцнльно євангелій зробило ся оошеп арреИаіНчіш для всякого шшущого жн- 

тєвого добра, а ще далі, мб. «чаддн звукової блнаькости зі словом манити 4 

значить усе алудне, блискуче і весті й не, пор, дяді Міщена, 

53. Гроші то рація. (Дрог.) 
Знач, се доказ : у нечистій справі перед підкуплений суден» ніякі докази не 
стій ні крім гро ший. 

54. Гроші то спла. (Крем,) 

З ними чоловік вробить таке, чого беа них це зробить ніякий силач, Пор. 
IV а о 4. 1 (Осіб 3281 

55. Гроші, то смерть. (Бядиг.) 
Із за ішх ідуть ніж людьми вабійства, війна та злочини. 

56* Гротом усюди місце даюх, (Цей,) 
Знач, богатего чоловіка пустять туди, куди не вустють бідного. Пер. АбаІЬ 
Ріешабг 74. 1 
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57. Давали гроші, та не вмів брати. (Дрог.) 
Давали на торзі добру ціну за якусь річ, а він и&дїючп ся більшої прогавив 
добру нагоду і потім мусів продати дешевше, 

58. Дави сї своїми грішми! (Наг.) 
Проклнтє скупа реви: ковтай свої гроші і подави сн ними! Пор, \¥аш1. І 

(Єеіа 1275).' , . 

59. Дай Боже гроші, а на біду я й сам зароблю* (Цей.) 
Іровїауе чоловік над собою самим, що все в добру годішу запопаде собі 

нкесь лихо. 

60. Дай му гріш, а вій і на два не днвнт ся. (Лучак.) 
Говорять про такого, що виявляв великі претензії, дорожить сн своєю услугою. 

61. Даси. Еог людьои біду, то гроші будут. (Мшаа.) 
В біді чоловік мусить роздобути гроші потрібні для його рахунку, яких би 
нерва ие роздобув у пориальвнх відносинах, Пор. виспів Біда £1, 92. 

62. Де гроші говорьит, там ти розуме ювчн, (Ден.) 
Богвтнй чоловік хоч дурний має в громаді часто більшу повагу Й значінє, 

ніш розумний а вбогий, 

63. Де гроші судьо, там право в кут. (Кол.) 
Говорить про підкуплені, продаж вг суди, мабуть первісно про польські, що 
мали з того вдглнду вироблену слпву. 

64. Де гроші, там розуму не треба. Шм) 
Богатого шанують хоч він і глупий. Пор. Хаїїіг, X, 1І22. 

05, Десь єн тут троїа грошнй розвор пала. (Кос.) 
Знач, заробила, випросила чи загалом роздобула. 

66. Де-еь не дав гроша, там не пхай носа. (І.іьк., Петр.) 
Гріш дає чоловіиовя вступ у товариство, здобуває йому рівноправність між 
людьми і не маючи їх чоловік не мав голосу в суспільносте. Сою приказкою 
утовкуіоть твкого, хто без дави рації мішкеть ся не в своє діло. 

67. Де я ти грошнй розкручу? (Дрог.) 
Знач, аї відкн роздобути. 

68. До міста по гроші, а на село по розум. (Ільк.) 
Мабуть стара приказка з тих часів, коли вся вага су спільното жити була 
в селах. Тепер діять ся подекуди навпаки; гроші весуть до міст, і в містах 
набирають ся розуму* якого в селах пї втдки добути. 

69. Доробив ся: грошей не має; в одежу вбив ся: підняв поїв, яіщї 
голі, (Тисьі.) 
Іронізують із такого, що війщон, як то кажуть па пси, ввів сн пі па що, 

70. біен гроші складав, другий мішок шиє, (Міич,. Негр. І.тмсЛ 
Висловлено звичайне жнтвве неп ще. що не все той кормстаз з грішній, хто 
ваиопадпо збирає їх. Пор. \¥ап<1 1 (6е14 119), 

71. За гріш 6п сї дав обрізати, (Дрог,) 
Кепкують із аахлашюго чоловіка, що аа гріш готов вїдрєвти ся своєї віри. 

72. За гроші всього дістанеш. (Дрог.) 
Говорить иа ярмарцї, коли хтось поннтуе ви якимось товаром. Иор, А4аІЬ. 
ГіевЦсІх 1Ш* 

— 471 — 
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73. За гроші всього дістану тілько тта-каїн не дістане. (Явор.) 
Всесильність грошей мав свої межі там, де аІ сфери матерїяльаих інтересів 
переходить у сферу чути чи то родвштго чи приятельського* Пор, ГЧГадсІ. ! 

(Сеііі ІЙ). 

74. За гроші всьо купиш. (Код.) 
Розуміють сн* все те. чим люди торгують і що кожна купити. Пор. Но о. Н56. 

75. За гроші дав би си *І її —-ку врізати, (Наг,) 
Знач, готов згодити сн на всяке ганебне діло, потоптати свою людську гідність. 

76. За гроті дав би ся повісити. (Стан.) 
Говорять про скупара, що волить відновляти собі всяких вигод у жнтю, шж 
р он стати си а грішми. 

77. За гроші я дткки к- ву вробиш. (Льв.) 
Гроші деморалізують дюдпй, із чесних дївчат роблять проституток. 

78. За гроші і тата іі іаіу купиш. (Коїар.) 
іронічно пересадно малюють силу гроший, Пор. Нос. 305. 

79* За гроші лиш рідної ївши не купиш. (Цужи.) 
Знач, купиш усе наше. 

80. За гроші ніби неба не купиш. (Кал.) 
Бо Пай Шг судить по справедливості! і не діють иідкуцмтн себе. Іїор. беїак. 164. 

81* За марний гріш пустив. (Наг.) 
За дешеву ціпу, за пів дарма продав, 

82. За мін гріш усюди хоріш. (Наг, 
Велвчаєть са чоловік, що ва свої гроші знаходить усюди пошану та прихиль¬ 

ність. Пор. Шансі. І {СеУ Н17)* 

83. За мої гроші нлн аінї мокне. (Дрог.) 
Говорив чоловік, що купивши повий кожух зараз попав тгід дощ і отак буцім 
то відгризав ся тт добрим людям, яві остерігала його, що Його кожух мокне. 

Зшічіпе приказки: хто заплатив, моше собі в купленим предметом робити* що 
йому нодебеліть сп. 

84. За не сій гріш продав* (Кол.) 
За піп дармо. Пор. АбаїЬ Ріетішіг 91. 

85. За свій гріш кождіїй хоріш (І іьк.) 
Хто заплатив, має право хористувата сн купленим місцем чи предметом. Пор. 

ЇШСШЄ ч. 82; Нос. 308. 

86. За свої гроші ше п відповідай* (Наг.) 
Жалував сн чоловік, який через свої гроші попав у якусь халепу. 

87* За тані гроші н нси няео їдять. (Сіл. !>*) 
Знач, що дешеве, те й плохе та мало пожиточне; за добру річ треба запла¬ 
тити дорожиш. 

88* Знайдені гроші двом смерть, а третоау згуба. (Тюд.) .„троаг.,* чет¬ 
вертому,,. (Грим) 
Мабуть натяк па відоме оповідана, що дна чн три ледарі знайшовши великі 
гроші потроїли идші одного і иопбли біля тих гроший. 

89* Знаю го ик дурний гріш* (Крах,; 
Знач, се чоловік поганий, и його знаю з того боку, вІц і мені дав ся в знаки, 
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90. І гріш дав, тац г—0 ззїв. (Кольб) 
Дурний чоловік і за свої гроші не пояорнетуять са бажаним добром, його 
обдурять і обідруть 

91* Ідут гроші на гроші. (Борпсл.) 
Знач. ще. однії не минули ся, а шве другі припливають. Говорять про добрий, 

дохідний Інтерес, 

92. І вливаного гроша не варт. (Кол.) ...не дая аа того. (Цей.) 
Се нічого не варто, чоловік або предмет ледачий. 

93. І Ті) гроші! (Наг*) 
Говорить продавець при торговаїїт, коли повунець дає йому занадто малу ціну. 

94. Його сї гроші ніколи ио держьит. (Наг*) 
Кепкують Із такого, що все буває еі грошевих клопотах і ніколи не вміє на¬ 

рядити ся з грішми так, аби йому вистарчало на його потреби, 

95. Кілько ти ж се дав? — Усі гроші* (Борися.) 
Жартливо відповідає чоловік, не бажаючи докладно нринманати ск. скільки 
саме заплатив аа якусь річ, 

96. Кілько то буде на гроші'? (Цей) 
Жартливо питали чоловіка, який жалував си па втрату чогось дорогого та 
милого: гроші — міра всякої вартосте. 

97. Коби гроші, біда буде, (Цеп.) 
Жартує чоловік із своєї долі, яка все нагонить йому якийсь видаток, скоро 
у нього знайдуть ся гроші. Пор. впеше ч. 59. 

98. Коби гроші, вішок буде. (Уриче)* 
Знач, забрати та сховати гроші но штука, яоба лише розетарати їх. 

99. Коли гроші ГОВОРЯТЬ, то неї мусять губи ппетулюнатп. (ІЛІ.К.) 

Гроші тут у значіню: боглтпй чоловік. Його думку веї звичайно рееиектушть. 
Пор, впеше ч. 62. 

100. Ліпшії гріш не загине. (І.тьк.) 
Говорять про лихого, ледачого чоловііт, який усе вміє дати собі раду ї дер- 

житі, ся на сіівітї* 

101. Лихого гроша ніхто не вкраде, (Ільк*) 
Так само й лихий чоловік усе матшггь ся між людьми гам? до його пе ба¬ 

жають бачити, 

102. Лїпшніі гріш у жвеїш, як два в чужій кишеня» (Гаїдк.) 
Своя власність хоч мала, ліпша від чужої вешої. 

163. Мав грошин як леду. (Наг*) 
Знач, богато. пелїчепях. Пор, А ііаІЬ. Рїепіаііа 47. 

11)4. Має гроні дії як нас- по* (Кол.) 
Жартують із чоловіка не дуже Тії богатого, який про те любить величати ся 
своїми грішми. Пор. XV я псі. ї (СеМ 1290), 

105, Має гроші як Жид (Ког) 
Жиди здавна вважають ея сиецїялїстаин від зонрани гроший та ншппулмі- 
їшіія ними. 

106 Мече грішми як поливай* (Бор.) 
Говорять про хтарнсітрЕгпшка та летходуха, що тратить багато грошин. 

107* Можна кождому своїкн ірішіп І воду гатити. (Краеиоіла). 
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Знач, можна йому видавати їх на яке хоче, хоч би й нк нераціональне під- 

прпвмство. 
з 08. Нагнав му грошин у кішешо. (Наг,) 

Вкавак йому якийсь дохідний інтерес, спричинив значний дохід. 

109. На гроші би якийсь раз охнути. (Яар.) 
Треба тяжяо працювати та при тім нараз застогнати. 

1Ю* На гроші нема пущіпя. (Ільв.) 
Знач, люди все приймають- і надають їх. Пор, Днк. 1648. 

111. Найшов батько гроші той класе: 1Хто рано встає, тому Ьог диє“, 
А спи каже: „Овва, той Іще равшв встав* що загубив*. (Зазул.) 
Так ліниві люди вводить аИ аЬвигбшп відому приповідку: Ато рано встає, 

тому Бог дач. Знач, рано можна не лише знайти, але Й загубити. 

112. Не знає гротом шив. (Дрог.) 
Не вміє шанувати гроший, перо плачу в за все. Пор, 241 иг. X, 806. 

113. Не знаю, чп будут у куми гроші, хиба хто підкопе. (Дар.) 
Знач нум безгрішний* у нього гроші не держать ся, Пор. Нас, 371. 

114. Не маєш грошей, не йди па торг, бо ніхто нічого не дасть на 
борг, (Комар.) 
Осторога практичних міщан Пер, висше ч, 3, 5. 

115. Не на то гроші, аби їх у болото кидати. (Береш.) 
їх можна ужити на щось поншточшйше, не марнувати» Цор, \\ апгк І 

(ЄєШ 1245). 
116. Ниої за гріш тьнжгсо, нк з каменьи, (Наг.) 

Важко роздобути гроші, як воду або що будь пожиточне з нам єни. 

117. Нмпї за гроші, завтра за дурно. (Дрог) 
Оповідають, що десь на якійсь корим І був такий напис. Та хоч і як ходили 
люди до тої коріння, то все таки школи не могли дождати ся тою „завтра*, 

бо наше усе лишав єн без зміни. 

П8. Нннї на гроші скупо. (Наг.) 
Знач, у всіх людий їх обмаль* 

] і у. 1ІО що міні гроші? Ще би лі хто Р о-і би в на дррозї. (Наг.) 
Жартує бід пий чоловік, у «кого гроші — рідкий гість. ^ 

120. Про гроші не стало. (Наг.) 
Знач, гроший можна би роздобути, як би не якась шша перешкода. 

121. Промий грошикам очп. (Наг.) 
Знач. Пропустив їх, амарнував, 

122. II ропу пупа в гроші, (Наг.) 
Протратив на всякі витребеньки. 

123. ІІрОс—в гроші. (Наг.) 
Протратив, нронутав без пожитку, доелоїто: проїв. 

124. Пустіш гроші з рук. (Наг.) 
На ярмарцї давали за щось добру цїіту, а він не взяв і потім мусів піддати 
за меншу. 

125. Пустив гроші крізь горло. (Наг.) 
Знач, пропив або проїв. 

* 

. 
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126. Рахуй гроші з тиха, де зазнаєш лиха, (Ільк.) 
Звані не не зон сім ясне: мб. не хвали ся, скільки мазаі гроіднй, бо тим отя¬ 

гаєш Па Себе ВДХЛППНЇСТЬ ЗЛЦХ людий. 

127. Розшолопає десь дрійку гроший. (Наг.) 
Б «добув з тяжкою бідою, 

128. Сверб^т ті гроші ? (Наг.) ' 
Знач, ти рад кидати їх, не можеш приберегти на чорну годину? Пор, 

Д сІ а ІЬ. РіепіасІг 24, 

129. Сипле гроші, як полову. (Наг*) 
Говорить про марнотратника. Пор. виеше ч, 106. 

І'ЗО, Сій гроші, пай сї родьит, (Наг*) 
Говорять жартуючи, коли хто розгублюй гроші, пустив їх із рук і вони роз¬ 

кочують ея но землі, 

131, Сіяяті гроші, моліте Бога за вас! (Лучіш.) 
Жартливо зітхає бідний чоловік* якому до зарізу треба гроший. 

132, Так бідного гріш добрий, як богацькнї два, (Лучан,) 
Ціна гроша все однакова без оглнду на те, з чиїх рук він походить, 

138. Так ми якось, як перед грішми, (Укат.) 
Жартливо заи. не мию грошей, жду, щоб хто дав, 

134, Так як бп іїзьіш гроші та в болото вергДНаг.) 
Знач, змарнував, видав за якусь непотрібну річ. 

135, То великі гроші, (Наг.) .„грубі,., (Дрог.) 
Знач, велика сума. 

136, То в єдииї грошої, (Нат.) 
Сим обом річам однакова ціна. 

137, То гнрклй гріш, (Дрог,) 
Зггач, здобутий нкимось у вижене и, соромом, тяжкою працею, 

138, Того за ніякі гроші ие дістане, (Дрог.) 
Се дорога річ, П взагалі не можна дістати. 

139, То дурний гріш, (Наг.) 

Властиво фальшива, непотрібна монета; переносно також кажуть про шахрая, 
що ту ми нить людий і видурює у них гроші, 

140, То й алсланого гроша ле варто, (Дім.) 
Знач, річ зовсім нікчемна, без ніякої вартості*. ЇІор, внеше ч, 92. 

141, То керваш гроші. (Ваг.) 
Знач, крон а ви зароблені. 

142, І о не на гріш перцю купити (Дрог.) 
Знач, се інтерес не простий, тут треба розумно брати єн до діла, 

143, То по знайдені гроші, (Дрог.) 
Вони не легко прийшли, а тяжко нароблені. 

144, Го не на жої гроші, (Дрог.) 

Знач. Н не Маю стілі яи гроший. Говорить покупець. Кода продавець править 
занадто високу ціну. 

145, То не які будь гроші. (Наг.) 
Знач, се не жарввцн, се великі гроші. 
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140, То страчені гроші (Дрог.) 
Се трава пропаща, ї те, що видано иа неї, також пропаще, Пор. IV а псі. ї 

(СеМ 1І59), 
147. Трісе СЇ над грішми; (Наг.) 

Говорять про снуилрн, що не любить видати анї гроша. 

148. Тьнжко шш аа грішу як каяеііьн 1.1 одні н, (Наг.) 
Нема де вдюбатн, пі аідкії видобути гроший* Пор висше ч* ПО. 

149. Угнав у великі гроші. (Наг.) 
Говорять, КОЛИ хтось при торе! або лїцітації підганяв ціну щораз виспіє а аг 
до крайнього ступни, дай за ту річ дуже багато, 

150. У гроша я два лжц*. (Лучан,) 
Зпачіпв мєаї не непе, 

151. У гроша лиця иеяа. (Збар,) 
Нін не соромить Сії йти в рук до рук, не почував ганьби, яку причиню# людям. 

152; У мене грі шин не еяердцт. (Наг*) 
Знач, нема гроший, даремно шукати. Пор. лат. Ресішіа ПОП оіеі, яке одначе 

мав пише шшчіпе. 

153, У иеііе гроші не дпрмуют. (Дрог,) 
Говорить лихвзрь, який раа-у-раа вивинув гроші і лупить за се проценти. 

154, У «оце шшї на гроші піст, (Наг.) 
Знач, нема гроший, перевели ся. 

155, У нього грошин як полони. (Наг.) 
Знач, чоловік багатий, грошовитий. Пор. \\‘ппсІ. І (Осіб 1295). 

155, У нього гроший нк у Жида. (Кож*) 
Знач, чоловік грошовитий, оборотний, Пор, вишне ч, 98; Дня, 1639. 

157. У нього гроші піїснїют. (Наг.) 
Знач, багач, держить гроші в схованках. 

158. У нього тілько грошин, як у Жида сяйний. (Цен) 
Жартують їв бідного, пвгрошовятого чоловіка. Пар, Шансі, І (ОеІсІ 9), 

159. Хто мак гроші, той все хороший, (Ільк., Петр.) 
Гроші дають чол о віка ви красу й о а вагу, 

360, Хто має гроші, той жав розум, (Дрог,) 
Еогач усе вважавть ся розумним, має повагу зі їж людьми, 4 

161, Хто має гроші, той пан. (Дрог.) 
Говорять про теперішні часи, коли у людей цінять не рід. як колись, а до* 

статок, Пор. 2ЙІИГ. X, 1121. 

162, Хто не стоїть о гріш, той і шелюга це варт, (Ільк.) .„тої шеляга 
сам. . (Міпч.) 
Хто пе вміє берегти, ціанувати гроший як результату суспільної праці, той 
виявляв брав розумного думапя ї оборотності!. 

163, Хто ся и грошима пе рахуб, того біда частує, (Бук. к. Тїс,) 
Не чвімячя ся з грішми і марнуючи їх чоловік швидко мусить війти па біду. 

164, Чужі гроші пе грі ют. (Льв.) 
Ними не будеш богатий, не купиш нічого, треба мати спої. Мор, АГЇ&ІЬ. 

РіепЦйг 10. 

165, Шануй гроші, то вони тебе пошану ют, (Льи.) 
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Хто пе марнує гроші і доробить ся добра, той мав пошану між людьми. 

166. Шміауі гроші, бо то праці. (Наг.) 
На них би треба тяжко робити, знач, пе слід марнувати їх. 

167. Що міні гроші? Я сам гроші. (Наг.) 
Говорить чоловік почуваючі єною вартість і валу — п вождів разі заробити 

потрібні йому для жити гроші. 

168. Я грошин лопатою це горну. (Доброе.) 
Відповідав чоловії на жадане аоаичкп або грошевого датку, що перевившая 

йога спромогу. 

169, Я грошин не крилу, (Наг.) 
Знач. ЯОПИ не приходять неп! легко, пе можу шастати нами. Пор. \Уаінї, І 

(Оєїсі 

170, Я грошин ие робю. (Наг,) 
Відповідь на чиюсь претензію, щоб дати йому гроший. 

171, Я на грішми ие піду. (Ваг.) 
Мені про них байдуже, обійду ся без пмх. 

172. Як би я янн тати гроші, кпив би я, що з ипяа зробити. (Наг,) 

Говорить бідний чоловік бачу чи, нк багач марнує гроті. 

173. Як гроші горьит, то треба тою місце перехрести і шіуті щось 

да пього, (Наг.) 

Вірить, що в тій місці, де я по чи показують ся блудні огники, „горять гро* 

ші“, закопані і закляті там Бог виа коди. В такій хвилі воші підходять па 
верх землі. І коди перехрестити те місце, то сила проклята пропадав і чо¬ 

ловік може взяти ті гроші. Від того, що кине чолонтк т те місце, залежить, 
як глибоко треба копати за грішми; коли кине капелюх або щось невелике, 

то вона будуть близько поверхні; коли кине вужище то мусить копати так 

ЇЛубОЕО, як 3?4Д0ВГЄ те вушище. 

174, Як має чоловік гріш, то тогди хоріш, (Стояп.) 
Тоді паб&рян краси й поваги між людьми. Пор, висше, ч. 159. 

175, Я па гроші тьнжко працюю. (Наг,) 
Знач, вони у непе не крадені, а чесно зароблені, 

176* Я на грошох не еїджу, (Наг,) ..не сплю, (Код,) 
Знач, у мене нема готових гроший, не маю звідки ощадити їх, 

177. Я нииї пе при грошах. (Наг,) 
Знач, сьогодні! не маю грОШфй. 

178, її та грошви а рукава т внтрісу. (Наг.) 
8т мушу тяжко заробити, не здобуду так легко, як тобі здавть ся. Пор. 

ТСапсї, І (<Ш 1248), 

]79. ЇЇ ще сї па такі гроші стьигну* (Наг.) 
Нн таку суму мене ще стане, можу роздобути її. 

180, Я ще якийсь гріш варт. (Крех,) 
Знач, мій ковток, мій кредит ще дають запоруку, що я можу заплатититаві гроші. 

Грубий. І. Бже-о грубиш її як довший* (Маг,) 
Говорять про ненажеру що їсть або пе, хоч у нього живіт повний. 

2, Вона ходят груба. (Наг.) 

Знач, вагітна. 
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Грубий—Груди Ч. 7675- 7695. 

3. Груба як фаса. (Дрог.) 

Говорять про грубу, товсту кінну. Фаса з німецького Рнзз — бочка. 

1. Грубий — Гоготі любіш. (Льв.) 

Ьог дав йому, мовляв, добре здоров ае і можпість угоду тати ся тав, що він 
вробив ся грубнії. 

5а 1 рубип па палень. (Наг*) „ля три палиць (Нпг.) 
Говорить про верству чогось, при», сала у яабана, то що 

6. Грубий як бочка. (Наг.) 
Про грубого, пуватого чоловіка. 

7> Грубий як вужище. (Наг.) 
Говорять про шпур або нашу подібну річ, 

8* Грубці як друк* (Наг.) ...як оборожппа. (Наг.) 
Про молоде дерево або ваші подібні річи. 

9н Дійшло до грубого. (Дрог.) 

Дійшло до ЯКОГОСЬ рішучого звороту в справі, від слів дійшло до діла. 

10. З грубшого кінцьи вгу капав. (Наг.) 
Вал айв поганими словами, набив міцно. 

11. То вже грубі гроші, (Дрог.) 
Знач, се вже велика сума, свого не ковша легковажнтв. 

1 ^-то грубії, той Богу любий, а хто тонкий, той дїдьковя на батіг 
швидкий. (Ожид.) 

Тав відповідає черевань на насьніхи тонкого, худого чоловіка. 

Грубо, 1. Він еї гру бо помилив, (Дрог*) 
Сильно помилив ся, далеко відбіг вїд правди, 

2* Грубо — любо, тонко — гірко, (Сор.) 

Говорять про скибки хліба, які в давній, патріархальній родині звичайно від¬ 
кроював кождоігу голова родини. 

3. Ти еї те т т грубо ошукаєш. (Льв.) 
Знач, понесеш велику страту, 

4. То грубо кбрехапо. (Льв.) 
Зннч. се оченпдиа, несумлінна брехня. 

5. То грубо переплачено. (Дрог.) , 
Заплачено далеко більше, як се варто. 

Груда. 1. Іде як по груді. (Дрог.ї 
Діло йде важко, пипяво, в перешкодами. 

Груди. 1. А грудьми бп-с робив! (Наг.) 
Прокляте: щоб та тяжко віддихав, високо підносячи груди в тяжкій коробі. 

2. Аж ми в грудьох дух захопило. (Наг ) 
Говорять чоловік вро иагднй перестрах, зачудувала або взагалі якийсь афект. 

3. Аж мі в грудьох закололо. (Наг.) 
Жаль чогось зробила ея, виболіло в нутрі, 

4. Бий ся в груди, лай ся в матїрь. (Міпч.) ...мать. (Ььк.) 
.ІСартліво характеризують прикре, безвихідне положене, КОЛИ ЧОЛОВІКОМ» не 
ТО ХОЧВТІІ ся ІІЛаКіїТН та. канти сят не тп вилаяти ЄН. 

5. Бий ся а груди, лай ся в мать, такої! аїри ке хотят дать. (Гиїдк,) 
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Груд»— Грушка Ч, 7696-7712. 

Знач, чп вдавай покірного, чи чани єн брутальним, а все таки н? вірять 

6. Бодай ти грудьми робило, як тп міпї щире робиш, (Наг.) 
Клшіуть лінивому, щга при пильній роботі поводить ся байдужно та тшяно. 

Роблене грудьми пояснено висше ч. 1. 

7. Грудьми робити* (Наг.) 
Тяжко конати, важко дихати, пор. ч. 1, 6. 

8. Дав му по під груди по жидівськії. (Наг.) 
Жиди коли біоті. ся, то поперед усього бють кулаком по під ребра. Сє низи* 

ваеть ся жидівський „веци, Сей спосіб боротьби у наших селян уважаать Є» 

почесним. 

9. 3 грудня ми сї гора звалила. (Дрог.) 
Позбув сй якогось клопоту, тяжкої журби. 

10. Носити грудьми, (Наг.) 
Заачіпв ні ^ирга, я. 1. 

п. У Грудьох му Грає. (Наг.) 
Здач, він харчить, то дихавицго. 

12. Хрпетос му в грудьох грає. (Наг.) 
Він тяжко харчить, кашляє, має дихавнцю. 

Грушка 1. Бо то ае грушку вкусптп Марушку. (Міпч.) 
Значіне неясне, Мб. речене еліптичне; закохати, ввести дівчину, се не 

грушку вкусити, знач, се не таке маловажне діло. 

2. Влїа на грушку, рвав петрушку. (Гаїдк.) 

Передразшоюо., кола хтось говорить яїсенїтницї, перескакуй з вятого на 

десяте. Пер. А4аІЬ. бпмиЬа 1і*. 

3. Г]іушка — мввушка. (Город.) 
Знач, не велика радість, не велика її вартість. 

4. Грушки па вербі покатувати. (Гиїдк.) 
Знач, робити комусь зовсім аеопранданї події. обіцювати щось недосяжне. 

Пар. АсКаіЬ. вишка 11, 13; IV а псі. і (Віте Щ 

5. Де піде, ТО все ЗОЛОТІ грушки ш пив ростуть. (Ільн,) 
Знач, усюди вмів дати собі раду, лишить за собою добрі сдїдн і прнвнді 

спомини. 

0, І Грушок не хочу і иа дерево ве полізу. (Кол.) 
Говорять про лінивого, що не бажаючи трудити сн Зрікаеть сн Й корнети 

зі свого труду. Иор. \\гапб, 1 (Віте 12), 

7* Набив грушку на голові. (Наг.) 
Вдарив но голові так, що набігла їудя. 

8, На вербі грушка не родять ся. Ільк.) 
Дарма надїпти ся чогось зовеш бовпідстявного та фантастичного, Иор. АбаІЬ* 

Огпегка -4; \\гапб І (Віте Зо), 

0. Не наспить грушок у попелі, (Ільк.) 
Говорять про проворного, роботящого чолові на* лкей по пропустить добро ( 

нагоди до якогось діла. Пор, А4аі Ь. Опівзка 5* 

10. Не паде грушка дальше від листя. (Ільк.) 
Дїгн не бувають надто від мінної вдачі від родичів. Пор, \Уав<1, ї (Віте П). 
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Грушка Губа Ч. 7713 - 7731* 

11, Показуй грушки па вербі. (Ільк., Петр.) 
Робить фанта стичні надії» пор. вивше ч. 4* 

12, Яка грушка, така й юшка. (Ільк., Петр*, Дучак.і 
Яке діло» таиї його насл ідки; пкї родичі, такі й діти* Шр А сі а ІЬ* Огизака 2* 

13, Як грушка достпгие, то сала з дерева впаде, (Наг.) 
Говорить до чоловіка, що силнуеть сн передчасно осягнути якусь річ, Пор. 

IV а псі* І (Віте 23), 

Губа. 1. Аби ЩО до губи, будуть їсти зуба, (Ільк,) 
Коли б тільки страва, вже такий анайдеть ся, що її а’їсть. 

2. Аж ми сї губи алшают* (Наг,) 
Так мваї солодко, приємно; говорять первісно про нід {див. з, V, Мїд), але 
також о б разово про мишу приємність. 

3. Губа як иа коловороті літає. (Ільк.) 
Чоловік балакучий, говіркий, Пор. АсІаІЬ, О^Ьа 10. 

4. Губа як питель. (Голоб.) 
Чоловік теркітливий, балакучий. 

5. Губа в ііего як ісшва. (Ільк.) 
Знач, чоловік дволичний, брехливий, що говорить раз так, то внов вшакше. 

Пер. АгІаІЬ* 0§Ьа 24, 

6. Губп ми сї посідали від вітру. (Наг.) 
Посідали сн з наголосом на ї знач, потріскали до крови. 

7. Губи му медом мастит. (Кол,) 
Шдхлібдан, щдлещуать ся. Пер. \Уап<1, Ш (Майї 405). 

В. Губи як кашщї віддув. (Наг.) 
Говорять про товстогубого, але також про сердитого чоловіка. Пор. польське 
С^Ьа іак каїеіа, АсІаІЬ* (Ї^Ьа 15* 

3. Губі своїй жалувати. (Гпїдк,) 
Говорять про скуїшря, що жалує сам собі ліпшої страви. 

10. Губою говори, а р)ками роби* (Ільк.) 
Підганяють балакучого робітника, що пан охоту говорячи стояти склавши 
руни. 

11* Губою що хоч плети, а руки при собі держи* (Ільк.) ь 
Ушанують сердитого чоловіка, що від лайки зараз переходить до бійки. 

12. До готового хліба найде ся губа. (Міни.) 
Обравово; до надбаного добра легко знайти такого, що зуміє корветувати ся 
ним та вживати його, 

13. За губу служити. (Гпїдк.) 
Значиш неясне. Мабуть служити за самі обіцянки, без реальної заплати, 

14. Залпшнив губи. (Наг.) 
Зробив горду, недоступну ніпу. 

15. Зашнурував губи. (Дрог.) 
Зціпив і зморщив уста, розсердим еа і перестав говорити 

10. З губи ієні вийняв* (Ільк,) 
Сказав таке слово, яке я ось-ось готовив ся скакати. 

17. З губи юляву робити, (Гнїдк*) 
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* 

Губа Ч, 7732“ 7749, 

Зпач. брехати, дурити когось, обіцяти а не додержати. Пор. АііаІЬ. О^Ьа 24. 

18* І в губі нічого не вав* (Дрог*) 
Не їв вї рісочки, голодний. 

19, І іон губа не а луба. (Дид*) 
Знач, і я люблю добре попоїсти, 

20, 1 паша' губа не фляша, тик би з’їла, як і ваша. .(Ільк.) 
' Зпач і не иі зирга, 

21, Йому сї з губи курит. (Кал.) 
Знач, вій бреше, йому не кожна ні рити. Пор. Брехати 8. 

22, Коби не губа, була би шуба. (Лиг,) Жеби.*, (Петр.) Коб*„ була-б„, 

(Стояв.) Як би де та,,* злота.,, (Гриб,) 
Як би чоловік у невідповідну йору не сказав якогось слова, то був би мав 
якусь користь, Одним лихий словом можна иерав попсувати діло. Пор, АЗаІЬ* 

С§Ьа 12. 

23, Лижи мені губи, коли гіркі, а коли солодкі, то сам злижу, (Ільк.) 
Знай мене в тяжку годину, потїга меде в дрикрости, тоді й вовн ся моїм 
приятелем; у добрій годанї мені й без приятелів добре. 

24* Має; губу від уха до уха, (Ільк.) 
Говорить про губатого, широкоротого, а також про сварливого або брехли¬ 

вого чоловіка. Пор. АУапсІ. Ш [Маці 237, 257|; Нггог. ПеЬа 9* 

25, На губах иід, а в серщі їдь. (Наг.) 
Говорять про облесного, має нона вкого а злого чоловіки* Пор- А 4 а 1Ь. Ш£а 5; 

Все- 3511 IVапб* Ш (Миші 99), 

26, Не нірь губі, положи на зубі* (ІЛЬК.) 
Не вір голому слову, додивляй ся до діла, зроби пробу- Пор, А 8 а 1Ь. П§Ьа 56. 

27, Не вір губі як псовн. (Лучан.) 
Пес любить брехати, тай людський рот танень Пор. \Ч а и а. 1ІІ (Майї 34, 

118; Миші Ні\ Сеїак. 296, 

28, Не вір губі як ису, бо часом збреше. (Гнїдк,) 
Заачіав ні яирга. Пор. АсіаІЬ, й^Ьа 54; Шайб. Ш (Майї 7о}. 

29, Не кожда губа печериця. (Гиїдк.) 
Губа тут у зішчіпк) всякого гриба (Зсіш&тт). Ширше змачіїш мені неясне. 

30, Не можна всім губи заткати, (Ільк.) 
Людським брехням, обмовам та спліткам ие покладеш запори* Пор* АЗаІЬ, 

ОеЬа 42, 43; №аіпі. ІН (Майї 35, 112; Миші, 134). 

31, Не роби а губа хол я ви* (Ільк,) 
Не бреши, не обінюй, щоб потім пе додержати. Ііор, висше ч* 5, 145 а також 

III (Мані 29В); Вггог. й$Ьа 15, 

32* Нї а губи цовії, іії и иоса вітру, (Ільк.) 
Говорить про нерозмінного» нездарного чоловіка* 

33, Несьсю би губу мав, хто би що против тебе сказав. (Вікно). 
Знач «брехав би. скаваа би дурницю. 

34, Пішов на губи, (Наг,) 
Звів ся нї на що, абіднів, добрав сп геть із села* 

Зо. 11о губах текло, в роті сухо було, (Кол,) 
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Губа - Губити Ч. 7750—7768. 

Говорять про всяку марну сподіванку, про приємність або користь, що вже 
видавала ся близькою, але минула чоловіки, Пор. IV а п<1. Ш (Миші 233), 

36, Стидно з губи г- ЦЮ робити, (Наг.) 
Знач, упавши ся десь у чужім домі зблюватн ся» Пор, 2-АІцг» VI, 583, 

37, Тог ДЕ ми губи лижи, коли чориІ, Цльи,) 
Тоді гонори ітеаі ласкаві та любі слова, коли п в гризоті та в клопоті, 

38, Хто губи отворам, той лихо іав. (Ком.) 
Знач. хто за що будь сварить ся та лаєть ся, на того всі сердиті і ніхто 

йому в біді не поможе. 

39, Як би іу губи не дон оснастив, (Наг.) 
Сказав йому щось приємне, похвалив його, Пор. Шап8. III (Майї 279). 

40, Як би ие губа, була бя золотая шуба, (Ільк.) 
Значене иі вирга ч, 22. Пор. А її а 1Ь. 0§Ьа 12. 

Губатий. І. Хто губатий, буває богатіш. (Цен.) 
Губатий тут мб. значить изняатий; хто вміє підбрехати, підлестити ся або 
вибрехати ся з біди, той буває богатий, 

2, Як ти губатий, то тобі вільно і в церкві свистати? (Цей.) 
Жартують із губатого, якого губн яложені тая. що все адавть сн, буцїм він 
снище. Натяк на анекдоту про глухого й губатого в церкві, пор. Етн. 

36. VI, ч. 832. 

Губити, І. Він сі губит у гадках, (Дрог.) 
Даремно міркує про щось, не може дога дати сн правди. 

2, Губнт мц сї п&цить. (Наг.) 
Знач, трачу намить забуваю сл. 

3, Губдт сї в тії чоловік, як у ліси (Дрог,) 
Говорять про якусь вапдутіщу справу, повну суперечностий та пеаеиостпй, 

Пор. \Уапс1, IV (УегНегеп 68). 

4, Губдт сц як вош у кожусі (Цеа.) 
Ховаєть сн швидко, годі його знайти. Пор. ЩГапІ IV (Уегііегеп 68). 

5. Губит сї голос, як у яві. (Наг.) 
Говорять про глухий закамарок або печеру. 

6. Най сї губдт, що сї чоловіка не хоче держьпти, (Наг*) 
Мертвим річам приписують ся певна воля, симпатія або антипатія до їх вла¬ 
стителя. 

7. Не губи душі! (Наг.) 
Просить ся той, кого хтось иппівй ба завзято, 

8. Не туби, не будеш потребував шукати. (Дрог.) 
Докоряють розаякї, що часто губить свої річи і аотіи шукає їх, 

9, То мене губит! (Наг.) 
Знач, се мені дуже прикро, болить мене, сього мені жаль. 

10* Тут ви сі губит нитка. (Дрог.) 
Іуі починають ся для мене неясність, тут перестаю розуміти дію, 

11, Хто губнт* видно що іиє що губити. (Наг.) 
Бо хто нічого не мне, той пе моше й згубятп нічого. 

12. Хто губит, того Щік Біг любит, (Кол.) 
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Губичі — Гуая Ч. 7769 — 7784. 

Звач. дає йому достаток, із якого частину може й згубити. Так потішають 

чоловіка, що згубив щось. 

13. Що сї губнт, то дідько за старші довг бере, (Наг.) 
По народнім вїруваиям, опертим на жидівських апокріфах. Адаїг записав чор¬ 

товії весь-свій .рід (див. Шматки т. 11 ст; 178), знач, старий довг, який винен 
чоловік чортова, се Його душа, В отеШ І в наших приповідках (див. дальше 
Довгі маємо слід віру ваш, що загублені річи в нажали ся відплатою чортові за 
той довг. Щось подібне бачимо також у німецькій приказці; \Уаз тап тег- 

Іогеп Ьаі, тизя ішт ОоІІ иоб беп Шігкіе хпт ЕгзаЬ: йЬегІаззшз, \Уапб* 

I V (Уегііегел 43). 

14, Що сї губнт, того сї не дюбит. (Наг.) 
Що чоловік любить, про те дбає, того пильнує, щоб ае згубите. 

Губичі. ], Не йди до Губвч, бо в болоті канцї погубиш, (Дрог.) 
Губи ч і, село між Дрогобичем і Бориславом, було колись славне з невилазного 
болота на дорозі до Борислава. 

Губка. 1. Вільно рубці в своїй халупці, (Ільк.) 
Знач, вільно чоловікові в своїм домі говорити, що хоче. 

2. Коб не губка, була-б шубка. (Тореб,) 
Знавше також, як внеше Губа ч, 22, 40. 

З* Коли 6е ие губка, була би золота шубка. (Мик. п. Д#) 
Так характеризують наслідки надмірно і балакучості! або сварлнвости. Пор, 

висше Губа 22; А8а]Ь# НиЬка 1. 

4. НІ з губки, пі з крейдкн. (Гіїїдк.) 

Значїнє неясне, та мб. приказка школярська, бо губка, про яку тут мова, 

очевидно морська губка, якою в школах стирають таблицю. 

5. То ще губка-майстер. (Наг.) 

Жартують Із самохналька. що видав себе за майстра, який умів зробити все 
що хто хоче, а на правду не вміє нічого, знач, майстер на словах» 

Гудити. 1, Гуджу, там блуджу, (Гшдк.) 
Чоловік гудяча шших при тім може бути несправедливим. 

2, Здоровенькі будьмо: себе не і вплів, пишні ие гудьдо! (Наг.) 
В добродушнім топі уиінпепв самохвал удови та обмінна шви. 

3, Лекціє гудиш, як робити. (Наг.) 

Угон кують надто реаолготних критиків. Пор. А її а ІЬ. Оайіб 8, 9, 

4, Не гудивши ие купиш, це хваливши не продані. (Вереа.) 
Говорить про торгові звичаї. Пор. \Уа*ні. IV (Табеїа 13). 

о. Хто гудит, той купит, (Кол,) 

8ВдчаЙио критикує товар, який намірів ся купити. Иор, \¥апії 
IV (Іабеїп 23). 

Гудіти. 1. Гудит, як пуста бочка. (Дім.) 
%о надутого, зарозумілого чоловіка. Пор. 2а1иг. XV, 84, 

2. Най гудя'г, що хотят* (Рогат.) 
Нехай говорить і лають, мені байдуже. Пор, пісню; 

Ой люби, люби, не слухай людий, 

Най люде гудят, що собі хотят. 

Гузя, І. Беї гуая аа непе. (Наг,) 



Гузя — Г—пя Ч. 7785- 7804. 

Усі против мене, ворогують на мене, гонить а поміж себе, 

2. Гувя иа Пана Бога! (Цещ) 
Глузують із чоловіка, що паріяле на Бога, хоч сам винен свойому горю, 

3, Гуня ТОГО, що пес його І (Наг.) 
Говорять, моли пакість або сплітка вчинена кимось, обертають ся на нього 
самого. 

Г —ця. 1, Бий, аби іу г—ця спухла! (Крех.) 
Кричать діставши в руки якогось винуватця, 

2, Бий, аж а у а г—цї юшка потече. (Орт,) 
Знач, бий до кропи. 

3, Бий у г—цю, аж сї в голові розвидпит. (Наг.) 
Знач дурного, недбалого карай доти, доки не стане розумним та пильним. 

4, Буде г—цї в роботі. (Наг.) 
Знач, будуть бити. 

5, Буде г—ці огню давати. (Дрог.) 
5сі]. тая цупко битимуть. 

6, Буде тобі коло г—цї цразиик* (Наг.) 
Знач, будуть заходити сн коло неї бючи. 

7* В г—ци му кістки не зломиш. (Наг.) 
Знач, можна бити скніло. 

8. В г—цю му лїзе. (Наг.) 
Знач, підлещують ся, притакує, Пор. \Уац<і. І (АгзсЬ 67), 

9. Ввий мі в г—цю! (Наг.) 
Значінв слова взнути велена. Німець маже: Ьеск щїсЬ іш АтясІї, пор. ТС а її 4. 

І (АгзсЬ 25, 26). 

10. Видно, що давно г—цї неправа. (Наг.) 

Видно, що тебе давно не бити, що та появ о лиши собі всякі збитки. 

11. Б в ста ви з на нього г - цю. (Наг.) 
Виявив його, висьищв, завів у прикре положене і лишив безрадііого. Пор, 

IV а псі. І (АгзеЬ 66), 

12. Від г- ці' майстер. (Наг.) 
Знач, нездари, непотріб, що не вмію нічого зробити порядно. * 

13. Вій на тебе потім г—цю випав. (Дрог,) 
Знач, він потім висьміеть сн з тебе, зсіІ. коли не буде потріпувати тебе. Пор. 

ТС а п (І, І (Агзсії 66), 

14. Гонори в г —цев! (Наг.) 
Зим, говори з дурнем, він нічого ие розумів. Пор. Говорите ч. 31, 

15. Г—цї болит, голові аекше, (Дрог.) 
Покарана, набита дитина швидше і яснїйше думав. 

16. Г - цї все внтрщшв. (Наг.) 
Знач, витерпить усяку кару. 

17. Г— цї всю правду скаже. (Наг.) 
Натни па даянїй звичай при слідстві — бити до п рившим. 

18. Г—цї не скльпдицї, вдар, не вібе сї. (Наг.) 

Говорять для оправдайп нешкідливості! тїлєшшї кари для дітий 
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Г—ЦЯ Ч. 7805—7824 

19. Г—-ЦЇ сї сїі літ правувала, аби па дворі вільність мала, (Дрог.) 
Знач, на дворі їй вільно подати свій голос. 

20. Г—цї тї евербит? (Наг,) 
Хочеш, щоб тебе вабили? Погроза збиточній дитині Пор. ТСаіиї. 1 (АгвсЬ 
6, II—ІЗТ 84), 

21. Г - ця — мучениця: що хто-завинив, а її карают. (Збар,) 
Вона сама певніша нічого, а про те відбував кару за шині часів тіла, 

22. Г—ця праведниця, все аа чужі гріхи терппг. (Крех,) 
Жартують із того, що за провину ишніїх частий тіла карають битим по 

вадку, 

23. Г—ця сьвідок, бо ся в неї правди долиту ют. (Крех.) 
Згадка про давні судові слідства, в яких буками вимушували признане 

до виии. 

24. Держи сї моєї г- цї. (Наг.) 
Ходить за мною невідступно, докучав мені. 

25. До г—цї мл того здиле. (Наг) 
Се ні до чого пездале, 

26. 3 г—цї нвгаиьпн ровуж до головищ. (Наг.) 
Приговорюють караючи ненос.тушиих та лінивих дітей. 

27. З г—цї ие нпоє пшепнцї. (Явор.) 
Знач, непотрібного бнй скільки хочеш, то про те з нього не зробиш поряд* 

ного чоловіка. 

28. З г— цї еаїш робити. (Наг.) 
Впасти серед вулиці на дід або в болото. 

2У. З писка г—цю робити. (Наг.) 
Знач, блювати, 

30. Ледво Сї 8 Г—ЦЇ ВНІОІІНВ. (Дрог.) 
Недавно вродив ся, снаркач, молокосос. 

31. Мало му в г- цю не лїае. (Наг.) 
Гіідхлїбляв йому, хвалить його, запобігає його ласки. Пор. ТС а п <11 (АгнсЬ 67). 

32. Мшї му Г“ЦЮ, куди ЗЕ.0ДИТ. (Дед.) 
Знач, боронить Його, підхлїблнв Йому, Про мите г—ці дав, ТСаші 1 (АгзеЬ 
8) і лат. РогІех ІоІІопеш тїпсїі. (Е, В о І* 472). 

33. Набрав у г—цю, [Наг ) 
Його вабим, покарали, 

34. На г—ци поїхав, (Наг.) 
Похонз ся і впав. Пор, виспіє ч. 28. 

35. На г-цв ти напишу. (Кал.) 
Грозять забудькови; коли вибудеш, то нвбш, щоб ти накатав, 

36. На саму г- цю робит. (Наг.) 
Робить за саму їду; що заробить, те й проїсть. 

37. Не поможе г— ци мило, (Цеп.) 
Так само поганому, брудному чоловікове не поможе аві похвала, авї догана. 

Пор. ТСапф 1 (АгзсЬ 8). 

38. Піадае г —цї яорес. (Дрог.) 
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Г—ия - Г чпіце Ч. 7825- 7841. 

Знач* будуть бити, доиар&ють, щоб ти був пильний та слухняний, 

39. присядь г - цю тай аробн що кажут. (Креї.) 

Говорять лінивому а непосидющому чоловіконв. 

40. Розпарила ти сї г —цї, що не вожеш на ні сїдїтн ї (Наг.) 
Говорять дїтнн, що в виді з теплої хати йдуть на мороз. 

41. Сїдн на г-ив, колії та добре! (Наг.) 
Сиди в латі, не рипай єн з місця, не шукай собі ніякої новини. 

42. Стулив г—цю в жменю тав пішов, (Наг.) 
Його висікли ріанами і він пішов мацаючи болюче місце, Пор. IV в. псі. І 
(АгзсЬ 58)ї та пояснено у Баядери хибне. 

43. Сховай сї з тіш до г - цї. (Наг.) 
Се річ непотрібна, ні до чого не задала, се питане зайве. Нор, \Уапл1. І 
(АгзсЬ бо), 

44. Темно як у г—цж* (Кол.) 
Говорять жартом про густу пітьму. Що в г—цї темно, підкосять і наші, цор. 

ШапсІ. І (АгзсЬ 22). 

45. Ти би хотїв з вдпоа г—це в т два цраапики. (Наг.) 
Хотів би за одним заходом вдобути дві пориста. Пор. \ІГ а а і І (АгасЬ 28, 87). 

46. То ми сї г— цї пе держи?. (Наг.) 
Я сього пе тямлю* мені про се байдуже. 

47. То міні в г—ця гра» от. (Наг.) ...не гранні. (Голоб.) 
Се мені байдуже, в сього пе думаю вробити. 

4В. Треба сї тобі в г — цю лодивпти. (Наг.) 
Треба тебе набити, душе ти розгул нв ся. Говорять до збиточних діти її. 

49. Хочеш набрати по р—цм? (Наг.) 
Хочеш, щоб вабили? 

50. Ції тебе г—ці сверби? ? (Нар.) 

Знач, хочеш, щоб тебе набили? Пор. 1ЛГ&ШІ. 1 (АгясЬ 84). 

51. Щг-с недавно від маминої г —цї відпав. (Наг.) 
ГЦе ти молодий, молокосос, ипач. пе сьмій мені таке говориш. 

52. ІЦо г—щ то не голови цї. (Дрог.) 
Голова може бути пасьвячшт, Иор, IV и в <1. І (АгзсЬ Щ, | 

53. Що ти ієні но за очп г—цю лижеш? (Наг.) 
Що ТИ мене обмовляєш? Чого мішаєш ся в мої домашні, інтімиі оправи? 

54. Як вигляну до г—цї; то три дни па ию не сядеш. (Ерех.) 
Знач, ішбю так міцно. 

Г—ЧИщб. 1. Оаьміт иатичіпце, та в г чшце! (Наг,) 
8сі1. набийте. Гіісьмішіють грубіянський спосіб вислову старомодних люднії. 
Приказка оперта па оповіданю. Піп забарив ся в церкві, а попадя посилає 
наймита, щоб кликав аго мости до обіду. Наймит стад в церковних днерех 
і кричить: „Єїомость, ходїт обідати, бо вже сї горох розваг на иа г—о !с4 ІГш 
жалувть ся потім перед батьком наймита; пО$ Грицю, який же паш Івась 
неґречний 1 Так і так мене кликав іа церкви11. А батько обурений каже: п$ґо- 

мость, та не знаєте що робити? Овьміт пати чи що, та в г—чшцє!н Очевидно 
ниції був батько їречиий, такий і сип. 
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Гук Гулянка Ч. 6842—7860. 

Гуп. 1. А то гук буде І (Наг.) 
Знач, буде радість, баль, гулитака. 

2. ііпії, аби аж гук ішов 1 (Наг,) 
Знач, аби лоскіт ішов* аби було далеко чути, 

3. Гук гуде — тепло буде; журавель аакрюкап таїї мороз прикликав. 

(КОІ.) ' Н 4 
Ранньою весною з крику гума (НоІігЗоштеї) ворожать тепло, а крик журав¬ 

лів віщує приморозки, 

4. Гук ся зчиняв но селу. (Лож.) 
Пішла якась трівожва чутка, вробила сй трівога, розрух. 

5. Гуку, пуку ті Таляр, а чоботи за шостак. (Ільк.) 
Жартують їз таких, що веселять еа, танцюють та гукають, хоч бідно одяг¬ 

нені. а також їв самохвальців, що роблять багато шуму із за марної причини. 

Иор, АсіаІЬ. Ник 3, тілько тут зам, чоботи читаймо „роботі, що змінює 

значиш приказки. 

6. Іди без гуку. (Наг.) 
Знач, без клопоту, бев біди, без паради. 

7. Наробив гуку-стуку, (Код) 
Знач, накричав, наробив клопоту та мету шиї. Пор. АгіаІЬ, Ник. 1. 

8. Справлю я ти гук. (Наг.) 
Знач, набю, нароблю біди. 

9. Тая того це гук. (Дрог.) 
Знач, ив богато. 

10. Тебе Он, дівонько, вже чьііс до гука відвести. (Берет) 
Лаяли сварливу, остру на явне дівчину. Гук — вепер. Мовляв: ти иовшша-6 

уже с кур вити ся, тобі не слід бути дївяою, 

11. То пе люде, то самі евшщкі гуки. (Крівор.) 
Сванські гуки — рила. Жалував сн Гуцул па свою громадську старшину, 

12. Як пе гуком, то буком, (ЦеВ.) 
Коли це осягне своєї цілії погрозою, криком, то хапав ес до бійки. 

Гукнути, І; Гукнув го може плечі. (Наг.) 
Знач, ударив так що аж гук пішов. 

2. Гукнув як а боднї, (Ннг.) 
Знач, жрнжяув грубни, сильним голосом. Пор, \Уап<4 1 (Вазз 1). 

3. Як гукнеш, так ти сї відгукає. (Цеп.) 
Як ти про люднії говориш, так вони й про тебе; коли кому зробиш лихо, 
йїи тобі відплатить сн тимже. Мор. Нос. 4Й9; \гУап*1 Ш (Киїеп І7). 

Гулянка. 1. Гулянка соп відбирає. (Дец,) 
Гулніочп спати не хочеть ся, навіть тоді* холи гуляють прим, тоючаїш по 
цілоденній а то й цілотижневій роботї в полі. 

2. Гулянки до добра не ведуть. (Наг.) 
Навпаки, дуже часто ведуть до деморалізації та злочинів. 

3. З гулянки сили ве прибуде. (Наг.) 
Прогулявши всю ніч парубок чи дівка потім у день поводять ся нк сонні. 

4. На гулянки то ти в, а до роботи то тебе пеки. (Наг.) 
— ш ~ 



Гуляти Ч. 7861 — 7878. 

Докір гулящій а не душе прудкій до роботи людині. 

Гуляти. 1. Гуляв би, аж ішх підпосит. (Наг.) 
Рветь ся до танцю, не може встояти СПОКІЙНО па місці. 

2. Гуляв як вітер по коли. (Наг.) 
Говорять про половіла, що живе зовеш свобідно та безжурно. 

3. Гуляє як оГер. (Наг.) 
Говорять про здорового, гулящого парубка. 

4. Гуляє як теля па яотузку. (Луч.) ...па припоні. (Луч.) 
Сьміють ся в такого, що танцює не вміючи. або і чоловіка, що стоїть під 
жінчиним пантофлем, 

5. Гуляй доню, я ти іш бороню! (Льн.) 
Говорить мити дочці звичайно з докором, мовляв: за наслідки відповіси сапа. 

6. Гуляй душа, поки тепла І (Город.) 
Сьміють ея зі старого, слабовитого, що пускаать ся в танець, Цор. А (і а 1Ь. 

НиЬ£ і. 

7. Гуляй Семене: я до тебе, а та до мене! (Бонн.) 
Жартують їа новомодного фршщуського танцю (кадрилн), де нари скачуть 
супроти себе ті5 & VI5. 

8. Гуляти аж а рве, а до роботи хоць го аабий. (Наг.) 
Говорить про танцюристого, а до роботи лінивого парубки. 

9. Гуляют, аж а холаків віхтї губ^пт. (Наг.) 
Жартують із гулящої голоти. 

10. Гуляют, аж корила стогне. (Кол.) ...дуднйт, (Голоб.) 
Про гучне тулягш з великий стуком та голосними викрикиии. 

11. Гуляют, аж підковній о гаю крешу т. (Нар.) 

Кресати огню підковами в часі танцю вважало ся чомусь великії в шиком 
для парубка. 

12* Гуляют, аж хата ходпт* (Наг.) 
Знач, у хатї такий рух, що здаеть єн, буцш хата м сама крутить ся, 

13. Гуляют, мало до повали голова* п це б ют. (Наг) 
Говорить про надто голосні та охочі танці з підскоками. 

14. Є куди гуляти. (Наг,) 
Говорять про який будь широкий простір, або великий пий роботи, яку треба 
зробити. 

15. Не довго вже МІНІ гуляш по сьвітї. (Крех.) 
Говорить старші чоловік, що чувть єн близьким смерт 

16. Нехай гуляє молодь, більш коїш лиха не наробить, (Ільк*) 
Гуляв тут очевидно не значить: танцюй, а ширше: нехай забавлнеть ся, не¬ 

хай живе по своїй воді. 

17. Оіі гуляйте, иортки мої, ще нас маю дома двої! (Пужн.) 
Кепкують із гулящого. а слабоумного парубка. Приказка основ шш на анек¬ 

доті, пор. Етп. 36. VI; ЗсЬІеїсЬ, 176, 

18* Сама гуляй, сама с—її. (Льв,) 
Знач, сам забавляєш сп або загалом робиш щось праніше собі, то сан і по¬ 

носе наслідки. 
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19. Старі баби гуляют, буде слота. (Стан,) 
Жартують, коли старі жінки пускають ся в танець- 

20. Ще є коли дївков гуляти. (Стрий). 
Говорить аеза сватана дівчина, 

21* Як гуляв, гет прогуляв: від шапочки до шшв. (Ком,) 
Говорить веселий парубіїв, що в своїх забанах не вмів Заховати межі. 

22. Як гуляв, так гуляв: дї чобіт, нї холяв. (Ілі.к,) ...без... без.,, (Ивор.) 
Кепкують із бідолахи, що пускають ся танцювати босо. 

Гудь. 1. Люлю, люлю, старий Гулю, як ти аасиеш, я тї друлик (Наг.) 
Значіпі неясне. Примовляють або приспівують мадам дітям, коли ті не хо- 

тнть заснути в колисці. 

Гульки. 1. В хатї гульк І], а в городі анї цибульки. (Гол об.) 
Кепкують Іа гулящої, веселої, а недбалої господині 

2, Гульки йому в голові. (Ваг.) 
Він не думає про роботу, а тільки про‘гулятиму, 

3, Тобі аби гулько! 
Знач, ти рад би вирвати ся з роботи та бігти кудись на танці. 

Гулюнати. 1. Гулюкают на непе як и:і вояки. (Кольб.) 
Кричать, цькують, докучають мені. 

Гумно. 1. Дай ваи боже в гуіпї й но на гуїноя ! (Сквир.) 
Бажають господаревії, щоб у нього в гум ні було повно, і за гумном, се б-то 
в пожї родило он. 

2. На гуіпї би ти пусто було! (Поробл.) 
Війнуть господар її, для якого нема гіршого лиха, на пусте гумно. 

3. По гуіпї ґазду піздают. (Голоб.) 
Пізнають, чя він порядний, роботящий та запопадливий. Пор. АбаІЬ. Ошшіо 2. 

4. Як пусте гуню і пустий су с ік, то гале ти драб. н де чоловік (Годеб.) 
Говорить збіднілий господар. 

р/ Гунивот. 1. Гувцвот не иое ім]и. (НагЛ 
Зькдиваєть ся чоловік для стверджена, що сказав правду. Гунцвот — з ні¬ 

мець мно ИшкібҐоМ. Знач, нехай я зову ся собакою, а не чоловіком, коли ее 
не пра вда. Пор. 2 а І и г. XV, 80. 

2. Ти гуп дно те в малої халупки! (Льв.) 
Лають якогось збиточника, мб. жартливо. Приказка оперти пев ю па явімось 
спеціальнім факті, про який памнть затратила ся. 

Гунцвоцький, 1, То гупцвощже иаіїньи, (Маг,) 
Лайка: се вся сїи’н ледача, або се чоловік із ледачої, злодійської еїмі 

Гунька. І. Гунька на опашки, шьішкч н:і баки і», % и черееї дрґанії 
гра ют. (Наг.) 
Кепкують із бідного парубка що рад би вдавати багача та верховодити 
серед парубоцтва. 

2, Гунька сї на капоту крити. (Яс, С.ї 
Шляхгкчї, няих улюбленим одягом була капот, відтикали ся оттакою при¬ 

казкою. коли і в доні кили „хлопи1*, що ходять у гувиках, 
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3. Зійшов а гуаькн на лейбик. (Наг.) 

Гупька — довга суяоіша одежа, що снгае попивше колін, а лейбик короткий, 

сягає інше троха вивше пояса. Значїнв приказки: з доброго маєткового етапу 
зійшов на бідність. 

Гупу. 1. Гуну, мати, гуку, вередо тобі ступу. (Лол.) 
Говорять свати, вводи чи колоду невістку на подвірв її жениха. Ванто з ве¬ 

сільної пісні, йор. ХЬІбг шасі ХШ, ОІ^а 8оегк. ОЬгг, \те@. іу Ьоііпіе. 

Гургаес. 1. Моя хат не гургавс! (Яс. 0.) 
Гурте і» німецького Нигепііаш, діл теринмости. 

Гуркіт. 1. Гуркіт як у ялині. (Дол. 
Говорили селяни про іуркіт каміни па днї гірської ріки в часі повені. 

Гуркотати, і. Гуркоче ми а череві, як пусті жорна, (Стан*) 
Говорить голодний чоловік, у якого гуркоче в животі. 

2. Гуркоче як віз по кааіию. (Наг.) 
Говорить про ГОЛОСНИЙ гуркіт. 

Гурт. 1. В гурті й каші смакує, (КольЛ) 
Знач, усяке діло в більшім гурті робить е« швидше ї веселійте, піт одинцем. 

2. Гурт на гурт продав* (Льв.) 
Знач, Ваголом, еумвричлп, не розбираючи, що ліпше, а що гірше. 

3, Не вибивай ся а гурту. (Крах.) 
Знач, держи ся гурту, цс підбігай від товариства. 

4* Не гурт нас тая було. (Сквар.) 
Знач, не богато, не велика кампанія. 

Гусак, 1* Гусаком ідут. (Дрог.) 
Однії за одним, де рядом. Пар. Вгяоя. 0$£ З, 

2. І гусак впав смак. (Крез.) 
А тим більше чоловік любить смачно попоїсти. 

ГуДльииця. 1. Дуже ся шмарило по пашіа сеМ усяшщ. (Д. ВД<) 
Знач, намножило ся гусїльннць. 

Гуска І. Нін виходиш гуску, треби дати ялівку. (Геіїдк.) 
» Виходити41 — спеціальній термін вам. шш ро несун йти. Характеристика давніх 
судів, де на вимір сцрапедлявоста треба було ждати довго гай оплачуіщтн 
ся щедро. Иор. Вггок. (їазіог І. 

Гуслянка, 1* Гусловака ]ик лосто|ат иів року, то така стане, шо )іш 
нокоштувш, то тії в очох едьоіи стаиут. (Кривор.) 
Говорить Гуцули про свою улюблену страчу гуслинку, себто еьвіже мо¬ 

локо переварене і потім наквашене. 

2. Гуслі,пика си кигпе ]ик рехінь. (Кривор,) 

Се знак, що вона, добре в кисла і пяд&егь си до їди. 

3. Гусдьішкп яоеербаю, люлька иокуру там бірше по дбаю. (Кривор.) 

Говорить Гуцул, який одначе не розумів гуслянка без „куленшн44. Пар. 
коломийку: 

Посербавм гуельииочки. нову римо люлька, 

Той кажемо ішбощішнм виграти гуцулки. (Гол.). 

4. За гусльпику Гуцул першії дав. (Цей.) 
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Кепкують із Гуцулів та з і* аашілуваня до гуелашш. Приказка оперта иб. 
па явімось оповїдаивщ та я не міг розвідати його. 

5. Як у гусіянці яиш утоїшт сї, то Гуцул війме т хвіст, оближе таи 
кпже: Ай, хідічькн, бїдиица, аж ге їде вмерла! (Ден.) 
Кепкують із Гуцулів та з їх зашиушшн ди гуслянш. 

Густий. 1. Густий як квап. (Наг.) 
Говорить про страву, болото то що. Квап — гуща 

2. 3 густого добре черпати. Щеп.) 
З готового добре, вигідно брата. 

3. Тут густий дух у хаті. (Коя.) 
Тут стоїть емрїд, богато лгоднй надихало, 

4. [До густіле, то ие ііуще* (Цей.) 
Мова про страву, ц якій гуетїйша чаеть уважаєть сн ліпшою, бо нона 
снтаШша. 

Густо. 1. Густо ший, рітіко ний. (Дрог*) 
При повз дають кравці, які пайчастШпіе не держать сн сеї прякивни, Пор. 
2£іиг, X. 659, 

2. Дай ти Ноже, абд-с густо сцьив а рідко о —в. (Дрог.) 
Ііроклятв цщшцї або ненажері 

3. Де густо, таї ие пусто. {Міич*, Ільк.) 
Де густо робітників, там буде що вбирати до стодоли Пор, Хаіиг. X, 16. 

4* Не густо там того достатку. (Наг.) 
Там це велике богацтво, нема чим богато но корнет у нате сн. 

5. Шо густо, то нк пусто. (Кольб,) 
Густа страва ситять, 

Гусв. 1* Гусята, курята як прутом внгиав, (Гиїдк.) 
Знач, шищ лазили з ввць. 

Гусячий. 1. Аиу, ДО іусьичого ігшщ! (Цаг.) 
Припрошують напятії ся води, пор. Кода ч. ЗІ 

2. То ще гусаче иоштрьп. (Яс* С.) 

Повітря тут у шшчіию апряаа, чума. Говорять про ккогось нужденного, хо¬ 
ровитого або слабосилого чоловіка. 

Гусь. 1. Гуси вол .і валят. (Комар.) 

Дрібні врннростц руйнують і доводити до уішдку бильного та богатаго 
чоловіка, 

2. Гусни ярмо. (Гиїдк.) 

Знач, якась наловартна, дрібна річ. Трохи авалі,пгічно каже Німець про 
внйну. непотрібну роботу: прибити гусни підкови, нор. IV а п іі. І («апч 171 1891 

3. Дан гуся а сіна! (Гі.лг) 

Говорить про недотепну роботу. Приказка основана па анекдоті, нор. Ктн. 
36. уч, 458. ' 

4. 1 гусп вола а ніг нватат, як їх богато. (Лучан.) 
Ногато дрібних врипростий переможе й міцного' чоловіка. Швець каже: Нап- 
Сегі Сппзе егЬеівкеп еіпеп \Уо1Г. П'яті. 1 («шм ЗД. Ц3|. 

Г*. Кожда гусь знає, чому йогу ховає. (Гнїдк.) 
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Кождніі чоловік, що нарікав, відновляв собі прившости або продав щось 
їв свойого господарства, заве, чому се чшштц тоб-то чинять се 8 потреби, 

не без причини, 

6. Рошовіяе, ЯК гусь з ибросят «, {ЛІЙ.} 
Говорить про розмову двох нетанучих люднії. 

7* Сю гуеей і вояа поборе. (Заіул.) 
Значіне иі нирга ч< 4. 

8. Тлусту гусь ие тяжко скубете. (Гііїдк.) 
З багатого, заможного чоловіки легко вимушувати датки та хабарі. 

У Як в гусь води йде іу. (Гнїдк.) 
Знач, Йому ведеть ся добре, ніяке лихо ие чшлнеть його, нк гусячого пірн вода, 

10. Я о гусят, в ти о качках. (Гяїдк.) 
Я говорю про одно, а ТИ про щось зовсім нііше, ми не розуміємо один одного. 

Гуцул. І. Гуцула дразньн: Ддьд, а шо старше, цй сяй, ця варо?ц 
А вів каже: пСши старше, бо ек не смикаєш, то й варити не 
мені”, (Кол.) 
Отак приговорюють» підіймаючи іш єьиіх улюблені гуцульські слова. 

2, Гуцулам добре полїтє: иелеші смеречина як зимі, так лїтї. (Залуче), 
Подоляки сьігіх.ть сн а Гуцулів, що сидять серед смерекових лісів, мовляв: 

у них зелено зимою й літом, а про те вони йдуть на доли за хлібом. 

3. Гуцул Гуцула пик хоче вколоти, то так йик жати. (Грин.) 
Інтересна конструкцій зам> Гуцул Гуцула нк би не вколов (не підняв на 
сьміх), то би не жив. Ш порішено охоту Гуцулів до кпин та насьміхів» охоту, 

якої зрештою я не завважив. 

4. Гуцул не чоловік» (Кол.) 
Подоляки не люблнть Гуцулів І ВІДМОВЛЯЮТЬ Ш — розумів™ СЯ, жартом — ЛЮД’ 

еької подоба. 

5, Гуцул поганий чоловік. (Кол.) 
Вислов зазначеної вишів (ч. 4) неохоти Покутян до Гуцулів, Са неохота 
плине головно я того, що Гуцули далеко вільшЙше ПОВОДИТЬ СЯ З ЖІНОЦТВО!!, 

нк Покутная. 

0. Гуцул як ючс, аби чісіїик був міцний, то бк гадьп і кровю иокро* 

плює молодий чісвик, (Кол.) 
Про се вїруване чув я в Коломиї; серед Гуцулів мені не вдало ся справ¬ 

дити його. 

7. Дрижить, як Гуцул вад дітьми, (ільк.) 
Чи справді Гуцули ннвшічають ся такою иадввнчаНяою дбайливістю аа діти її, 
я пе можу сказати. А моше „дрожптн мав тут яке інше зиачінв? 

8. 11а Гуцули сї вібрав. (Кол.) 
Пішов у гуцульську країну, в гуцульські сели. 

9. Отто ти Гуцул в очох великий! (Кол.) 
Говорить Гуцул, коди хтось Дйнуеть єн Його одвговн, говорений або ішнедїіщі, 

10. Патлатий як Гуцул* (Бібр) 
Гуцули, як і Бойки, особливо стара генерація, носять довге пострижене во¬ 

лосе, що спадав иж на нлечї. 
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11, У Гуцулів мертвец скоро в труну, тан під лаву, (Кол.) 
Одна з тих поговірок про оригінальні звичаї Гуцулів, що полягають більше 
па їдкім дотепі, ніж на обсервації дійсного жити. 

12. Як у Гуцула що вдохие. то каже, що то божкіі вбила, таіі їсть. (Кол.) 
Гуцули справді не гидують, їсти здохлятини, як І Цигани. 

Гуцулїя. 1. Гуцулїя-сарачія. (Спят.) 
Тая звичайно говорить заможні Покутяни — пе тим, що Гуцули всі бідні, 
а головно тим, що у них у горах хліб не родить е«, 

2. То ще погана Гуцулїя. (Цеп.) 
Лають Гуцулів» пор. коломийку : 

Ой сарнку І [одоляник кукурузн садит. 

А погана Гуцулїя вже бнеагп лвдит. (Цеп.} 

Гучний. 1. Гучне весїльи. де в кулаки трубуит. (Ваг.) 
Ке я кують І8 такого вееїія, при якому гості побили он та розходили єн серед 
криків та плачу, 

2; Гучніш баль кому справити. (Н;іг.) 
Знач, набити, насварити його прилюдно. 

Гучно. 1. Гучно, бучно, а її ПЯТП ЯЦМНО. ( І !ІіК.) 
Кепкують із таких, що вдають богачів або панів, а при тім терплять недо¬ 

статок найпотрібпїйшпх річий. Пор, АсїаІЬ. Нцсяно 1. 

Гуща. І. Гуща дїтни не розганяє. (Ільк,, Луч(} Гущі... розгонкт, (Наг.) 
Від достатку діти анї взагалі ніхто не вт'іяан» а навпаки, втікає від не¬ 

достатку. Пор. Нос. 280. 

2. Гущею голова не болпт. (Гніда.) 
Від густої страви люди не терплять голоду, не зазнають гризоти, лише нав¬ 

паки, від рідкої, від пе достатку. 

ґ. 

Ґабат 1. Габае го» як кит грішну душу, (Наг*) 
Знач, чіпляггь ся, напастув» докучав. 

2. Не ґабаи другого, як еї сам за себе б^иш. (Наг.) 
Не докоряй другому, коли Й сам винуватий. Пор. Нггог, ОаЬас 1 

Ґабро. 1. Ґабро, зломлю тп ребро. (Дрог*) 
Дразшть хлопця на їмя Ґабрю [теж що Гаврило) 

Гавати, 1. Аби люде не ґавили, (Наг,) 
Знач, аби не нарікали, не лаяли, — яеіК треба се або тс вробити, 

Ґавуля. І. А тп ґавуле! (Наг.) 
їавулею називають корону, що любить скакати в шкоду. 

Гадане. І. Неви ґадивя, (Угр. гор.) 
Нема анї мови, сього яв буде і не може бути. 

2. То пусте ґаданьи. (Наг.) 
Пуста бесіда, шкода часу тратити, 

3, Що те міді' тут маєш до ґаданьи ? (Наг.) 
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Чого ти тут мішаєш ся? Сн справа не належить до тебе* Очевидно всі ті 
поговірки ванті від Поляків* хоча одержали в устах Русинів певний спеці я дь- 

няй відтінок. 

Ґаджала. 1. Ґаджала, даджала, як Цпгаші кажут. (Наг.) 
Циганську шву передразнюють улюбленим цішшсьхни словом иїйджала4% ідо 
значить Рвізьми". 

Ґазда, і. Неа ґазди які жіицї гаразди? (Берез.) 
Говорять про біду є а не вдови без мужа. 

2. Виглядаєш ті ґазду, а пшордш як дурень. (Лій.) 
Докоряють чоловікови* що невважаадчи на поважний вигляд говорить Дурні 
або иявїчпі речі. 

3. Видно, що тут е ґазда в хаті* (Берез.) 
Гут порядок, уся робота в пору пороблена. Говорить як комплімент навіть 
»інцї, вдові, що вмів вести ховнйстно, 

4. Ґазда на своїм сьіІтю. (Дрог.) 
Зггач* у своїм добрі, хоч воно й яке мале, н собі сам господарь і ніхто не 
мав меп'ї втручати сн. Пор. Господар 8. 

5. Ґазда премудрий не знає того, що баба. (Орел.) 
І баба може розумом та досьвідом зрівняти сн з чоловіком, що провадить 
самостійне господарство, 

6. Ґазда цілою губою. (Ільк.) ...на вею губу. (Кал.) 
Господар зовсім невалеиший* порядний, заможний. Пор. Господар ч* б* 

7. Далеко му до ґазди. (Наг.) 
Знач, ботато хибуй, щоб із нього був порядний господар: се чоловік неза¬ 

можний і негосподарний. Пор. 2а1иг. XVI, 145* 

8. Де два ґазди, там ладу нема. (Код.) 
Бо один робить другому на перекір* ІІор* АсіаІЬ. Сгажіа 2. 

9. Де нема ґазди, тал ладу ке жди. (Берез.) 
Говорить удона но страті чоловіка. 

10. Добрий ґазда перший устає, а остатциіі лягає. (Нат.) 
Він мусить Дбати про початок і про закінчено всякого діла в хозяйстві Пор 
Мика 1175. 

11. Добрий ґазда як рідний тато, (Урияе), 
Учвть свою челядь праці й порядку. Іїор. 2аІ.иг. XI, 541. 

12. 3 ґазди на драба зійшов, (Лол.) 
Знач, а господаря, властителя ґрунту й дому зійшов на жебрака, 

13. Кобн мене ґазда слухав, а пес і валнцї послухає. (Наг.) ...як 
схоче, (Наг,) 
Огризп) в ся чоловік, що прийшов до папа, а його на подвірю внлаяв дьокай. 

14* Колн-с де ґазда, де вбирай еї в кожух. (Стан*) 
Кожух в великим на плечі єанеркеним ковпїром уважають ся не лише прак¬ 

тичною, але Й почесною одїжю статечного господар». Бідоласі, голодранцевя 
нї відкн роздобути такої одежі, 

15. Отто ми ґазда зателепаний! (Наг,) 
Лайка на недбалого, негарного чоловіка, хоч і зовсім не господар», 
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18* Пізнати ґазду по оборі й по коморі. (Наг,) 
Знач, по тім, чи в оборі порядок а в коморі запас. ІІор* 2аІиг. XI, 543. 

17, Ситій соків* сиві його очи ; пе буде з того ґазди, хто ходит по 
ЇІОЧІІ, (МіШШІЩЬ). 

Се мабуть, приспівка, та вжаваіть ся як ‘приказка про шір^бкіщ ЩО люблять 
бурлакувати по почи. 

18, Хоче біта ґаздов3 а пе вміє коненя фоета завязатп. (Ільк.) 
Жартують За недотепного робітника, що не вміє ходити коло кошіП. 

19, Яздн* тше ґазда! (Стрий). 
З польського „Іагсіа1* в значиш і їдьте або їдемо* Окрик г рушай, махай геть* 

уступи сн з дороги, поспішай сні У Шлемів у такім самім знаті ню вжишівть 
ся приказка : іагйа рапіе Очуіазссіа. І А її а ІЬ. Ошая4а 1 

20* Який ґазда, така й челїдь. (Наг.) 

Порядний, роботящий господар веде ЇЇ свою челядь порядно* привчає до ро¬ 

боти, Пор. 2Мпг VIII, 874 

І аздиня. і. Ґавдвня, три дай хату не мела, садіте по коліна. (Код.) 
Коштують із нехарної хазяйки, що не держить у хаті доброго порядку, Пор. 
пісню Гол. II Н80, 

2. Ти така ґаздиньн, як два городи, а одна дппьи. (Княж.) 
Жартують із лінивої, недбалої господ н зі і, пор, висше Господиня ч, Н. 

Ґаздівство, 1, Б ґаздівстві лиш би еї шви кувати. (Наг,) 
В Ж08НЙСТНІ треба держати порядок, пильнувати праці, не марнувати надба¬ 
ного, то все піде гправд, 

2, ґаздівства легко поабути, яле тяжко набути. (Стан.) 
Сим оправдують пошану, яку мають селяни для такого чоловіка, що доробив 
ся гарного хозайства 

3. Мале ґаздівство — велике дідівство. (Голоб.) 
Мале хозгїйетво завдав більше клопоту та гризоти,, пїм дає пожитку, 

4* На сталім ґаздівстві треба робити другому й собі. (Мшаи.) 
Знач, для удержав я треба не тілько обробити своє хозяйстао, але ще й за¬ 
робляти а бону* 

ґаздувати* 1. Бода-еь ся иаґаздував. як ворона на хатї* (Городен.) 
Прокляте: щоб ти ш* довго воркстував еп своїм хознйством, щоб воно тобі 
аагиркло с». Пор Господарювати ч, Б. 

2. Ґаздувала би й ваш, коби юж, (Наг*) 
Бідний чоловік думав, що Газду ваш легко, аби було на чім, 

З* Ґаздую: люде орут, я сї волочу* (Наг.) 
Говорив чоловік, що в робучнії день мусів іти до міста на термім, 

4, Добре ґаздувати, як є на чіп. (Наг,) 
Говорить бідний чоловік* що не мав землі. ІІор, 2£іиг. X, 8, 

5. 1 я бя ґаздував, кобп було на чіа. (Наг,) 
Зпачіпе иі аорта. 

8* Наґаздувап, як,пес за плугом ходячи* (Скнар.) 
Сьмішть сн а недбалого, неаарадпого господаря. Пес за плугом ходить лише 
з аиаторствїц не для діда. 
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7, На такім най пся ґазду ют! (Наг.) 
Говорять про нужденне, запущене господарство, 

8, Не так ґаздую, як білую* (Ваг.) 
Говорять бідний чоловік, що числить єн ніби самостійним господарем, а не 

має я чого вишити. 

9, Нинї ґаздувати, треба кождій бідї горло вата кати* (Годоб.) 
Господар мусить оплачувати безліч усяких даній, податків та додатків, кар 

та всяких ївших драч, 

10, Нині ґаздуй — па студене дуїї. (Цей,) 
Треба берегти ся, щоб не наразити ся якому посіпаці, бо лозкдий моше 

нашкодити. 

11, Хто добре ґаздує, той гараздуе. (Стрий). 
Ідеал шити для нашого селянина — заможне, добре ведене ховяйство. 

Газета, 1, Не знав, що там о тії казеїн пкшут. (Наг.) 
Кепкують ін самохвал ька. якай велвчавть ся, що ось я зробив се й те. Мо- 

влив ; се дрібниця, в їайстах про се нічого ве пишуть. 

2, Таке 6н хпба в касети пуетнтн, (Мшав.) 
Говорить про пнусь незвичайну пригоду. яку варто подати до прилюдної 

в і домости, 

3. Я тебе в каяетп подам. (Стан,) 
Ноночасїга погроза: я при помочи часописи нароблю тобі сорому па весь край, 

Ґадамаґа- 1. Ейт як ти по ґалаїезї заїду І (Борг) 
Ударю в лине, властиво в рот. 

Ґаламаґати, 1. Ґнлаяаґаб як три дурні до купи. (Бор.) 
Говорить дурниці, плете ИЇТВЇСТИ-ЩО, 

Ґандолити. Ь Вік уже фурт по иольску ґандблит. (Наг.) 
Кепкують і8 такого, що побувши довше в місті або в війську і вернувши до 
села говорить ломштш мовою, мішаючи руські слова а польськими та ні¬ 

мецькими. фурт — кїм, Гогі — геть, скрізь. 

Ґанч. 1. Ганч має: з заду му кусник скнрки не стає. (Дрог.) 
Жартують із парубка, якого не ввили до війська, хоч він на аверх вядаєть 

сн аовкїм здорові». 

2. Про такий ґанч можна й сто літ жити* (Наг.) 
Ганч — хиба ваагнлі, та едетїйшє спеціально хабв н орґанїзиі, тривка хо- 

роба або- каліцтво. 

Гарбу вати. І. Гарбу є иу скиру що день божий. (Наг.) 
Знач. бе його, січе різками. 

Ґваздати. 1. Ґваздае той дар божий, що аж сї бридко дпвити. (Наг.) 
Говорять про господиню, що не вмів добре спекти хліба або зварити страви 
і тілько марнує муку та яшні засоби. 

Ґвалт. І. Без ґвавту, без крику можна то зробити. (Наг.) 
Знач, без лайки, без сітлушшя* добровільно. 

2. Ґвавту риішт, аж хата ходит. (Наг.) 
Знач, кричіть, просить ратунку. „Гвавту" — від яїм, СемгаІЦ знач, властиво : 

мене насилують. 
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3. На ґвавт ин його треба. (Наг.) 
Мені Його доконче потрібно і то зараз. 

Ґвалтувати. X. Ґвавтуе, я;: на зуб. (Наг.) 
Кричить репетує, немов у нього ауб болить 

Ґеґера, 1. Бода-сь сї наїв ґеґеїш! (Город.) 
Що таке їеґера — не пояснено/ 

Гедз. 1. Ґедз го напав. (Бат, 
Зірвав ся з МІСЦЯ, побіг кудись, ухопив ек раптом до якоїсь роботи, 

2. Ґедз, ґедв, тара.шііі Задри фіет тай бігай! Попоїв лободи, тай бігай 
до воші (Наг.) 
Оттан приспівують худобі, коли вона в літню спеку ґедзить ся. 

Ґедзекь, 1, Ця якийсь ґедяель на вас зайшов? (Наг*) 
Коли всі в хаті сварять ся, поривають сн до бійки або грозить, що заберуть 
ся геть. їедзень — літній місяць* коли літають мухи, що спричинюють без¬ 

тямне бігаїш худобі, 

Ґадзити ся. V. Ґедзит сї, як корова я ґедзеиь. (Наг.) 
Не мотає всидіти на МІСЦІ* пориваєть ся на якісь фантастичні діла* втікає 

з дому, 

Ґедзкати ся. 1. Ґедвкає ся як теличка в літі, (Крех.) 
Жартливо говорять про сердиту дівчину, 

2, Зґедакав сї тай побіг (Наг.) 
Знач, рнвсердцв ся, аворохобив сн тай пішов геть 

Генерал. 1* бднорал — бдно грав. (Наг.) 
Гра слів оперта на народній етимодьоїії; знач.: і Генерал має ті сані люд¬ 

ські потреби* що й простий вояк. 

2. Ниішшішії ґенерал мороз, (Бар.) 
Бо Його наказам не онреть сн ніхто і коли треба топіива чи паші, то всі 

йдуть ак на воменду, 

3. Отто, який яи єдиорал вад пани! (Наг.) 
Кепкують іа такого, що береть сн розказувати іншим не маючи до того права. 

4. Самі еднора-іи; лиш би їли тай с-ли. (Кол.) 
Кепкують ІЗ лінивих господарів або нездібних до праці членів родини. яким 

надто треба ще услугувати. 

Ґер. і, Іде мені не ҐерОІ. (Доброе.) 
Знач, не добре мені йде* мої діла не мають успіх а. Що власне значить слони 

гар і відки воно взяте* не відомо, 

2. Мені то не ґерон, (Доброе*) 
Знач, се мені не по иутру* не до ляду. 

Ґлова. і. Мудрі ґлові дві-трн слові. (Орел.) 
Приказка взята з польського: шаііге] щїоте ЛШ <Ьгіе зіо\уіє. (АбяІЬ. 

Шои& ИУ) 

Господар. 1* Господар від старої кучі. (Цеп.) 
Знач, знав хиба, куди ходити С - тщ але до праці нездалнЙ, 

2* Де два Господарі, таї ладу неіа, (Сор.) 
Нп один робить на перекір другому. Іїор, внеше Газда ч 7, 
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8. Злпіі тая ґосподар, де кіт а голоду книш їм а є. (СтриіІ) ...ґазда... 
(Стрий) 
Знач. він не має чим погоду ваті* кота. 

4* Неиа господаря в ;шма, то мити гразут ся. (Сас.) 
Знач, нема ладут нема анерхгіостн, то підвладні сварять ся самі між собою, 

не дбають ні про що. 

5. Такі господарі: до хати с—ти, до кучі обідати. (Лівчиш), 
Жартлива лайка в зпачіню : ти не господар, а свиня. 

6. Ти ііиї господар: ліпше бвс сї н с — ку ношкробав, (Наг.) 
Говорить нездарі, мовляв: не мішай єн до сього діла, в якому не поможеш, 

а хиба попсуєш. 

Господарство. І, Більше ґосіїодаретво, більше клоиотарсіво. (Доброс.) 
Де більше ховайстш), там більше турботи і заходу, Пер. нивше Господарство 2. 

2. В Господарстві асьо сї здасть, (Иаг.) 
Усяка, навіть на вид найменше придатна річ може в господарстні оназати ся 
пожиточною. 

3. До господарства треба також доброї голови, (Наг.) 
Господарство річ важча і скрутна, і тому т думку наших селян не добре 
відрпнвти від нього що здібнїЙшІ голови та посилати в школу. 

4. Не бій сї, на Господарство ти не сьиду, (Наг.) 
Знач, твойого госдодарстна тобі не відберу, 

Ґосподиня. 1. Кенска ґосиолвня наробиг з золота болота, (Вв,) 
Знач, ів зерна гарного як золото, в доброї муки вробить за калькований хліб 
нк болото, 

2, Лиха то ґосиодияї, що кури на пашу гопит, (Наг*) 
Кури ЇДЯТЬ явлену траку хиба в крайнім разі : їм звичайно дають зерно або 
щось варене 

3, Моя господнії три роботи робіт; ї щит і нар дат і страйку дро- 
бит, (Ваг,) 
Кенкуя чоловік із своєї лінивої та шхарної жінки. Сти ранка. —■ рід дрібних 
клюсок їя твердо замішеного тіста. 

Ґрадї. 1. Хоч на ґралї, аби дпл'ї. {Верез.) 
Веди якесь діло хоч з тяжкою бідото, аби на перед, аби не покинув та не 
стояв на місці. Їрадї — сужовила* 

Ґраматично І. Ж граматично, нї поетично. (Льв.) 
Міщанська про казка. Знач сказано зо всім не до ладу, 

2. То не Граматично. (МіичЛ 
Значіїш мб. як попереднього ч 

Граф 1. Соїтувалн за графа, а дали за др&бя. (Лол,) 
Сох ту вати *— лагодити, мати на прнмітї. Говорить про дівку, що з разу 
нила нндївд вийти аамуж за якогось богача, а ноті» вийшла за бідного. Драб 
У Лодшїї кав апачі ив: бідний чоловік, жебрак. 

Ґрейцар. 1, Аби ми ґрейцар дарував, то ньи І (Наг.) 
Говорять ПрО твердосердого, скупого чоловіки, 

2. Анї ґрейцарьі при души но мав. (Наг,) 
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Не кав не лише при собі, але і в усім своїм маєтку* Пор А<їа1Ь, Огокг 65* 

3. Анї на їрейцар не спущу. (Наг.) 
Від умовленої ціни не відступлю, це вменшу її анї на гріш, 

4. Ану ріж мі, цн маю хоць ґрейцар. (Ниг.) 
Знач, хоч бв мені грозили емері» І жадали гроший, то таяч я не дай би 

нічого, бо пе маю. Пор. А б а і Ь. Огоег 79, 

5. Ану трісп мі, ця з мене Ґрейцар іштрісеш. (Наг.) 
Говорить безгрішний чоловік, Трястн мав спеціальне юридичне значіпв: ро¬ 

бити ревізію, обшукати, та тут очевпдпо допущено жартлпяу гру слів. 

6. Без ґрейцарьн сї не внпущьий, (Наг ) 
Пильнуй таї, щоб усе кав дещо гроший на несподівані потреби. 

7. Без ґрейцарьн як без очий. (Наг,) 
Чоловік не може рушити ся нікуди. Пор Гроші 11. 

8. Відав еі сї до ґрейцарьн, (Наг.) 
Видав усі гроші, 

9. Вийшов бі з ґрейцарьи. (Наг.) 
Розтрат на ус і гроші. Пор. Гроші 19. 

10. В кого ґрейцар чуб, до того прпбишуб. (Наг.) 
Говорять про підхлібного чоловіка, ласого на даремні угощена або дарунки. 

ІІрябишує знач, підсусїдікуеть ся. вчащав до його дону. 

11. В нього сї ґрейцар по нагріє, (Нзг,) 
Знач, він швидко пустять гроші з рук, видасть їх, Пор, 7ЛІаг. X, Ші. 

12. Все сї десь у чоловіки ґрейцар заваджьиє, (Наг*) 
Говорить чоловій, що має гроші, з тим орієнтальним нахилом — виставляти 
все своє малим, лихим і малонартвіг, отже з гро ший зроблено один крейцер. 

13* Все якийсь ґрейцар кагше. (Наг,) 
Знач, від часу до часу тралять ся заробіток нбо янголом якийсь грошевий 

дохід, Е&шші гроша пор, АіІаІЬ. Огозз 54, 

14. Виьо до ґрейцарьн заплатив. (Наг,) 
Знач, заплатив гладко, вповні, до решти, Пор. ТОаші П (НеІІег Й8). 

15. Ґрейцар до ґреццарьп окладне. (Нас.) 
Говорять про бідного чоловіка, що з трудом, по край дару етнгаегь єн на 

якусь суму грошнЙ* 

10* Грейцар легко видати, а не легко здибати, (Кол.) 
Говорять в докором марнотратниками. 

17. Ґрейцар не ворог. (Наг.) 
Він у потребі яе зрадить, а допоможе. 

18. Ґрейцар не завади?, а в бідї порадит. (Кол.) 
Він у житю не зятя жить, але п пригоді допоможе. 

19. Ґейцпр не просит їсїи, а ще іі еая дасть. (Голоб.) 
Приказка малює ідеал доброго приятеля: не бути другому тягаром, але підмогою, 

20. Ґрейцар не грощі. (Дрог.) 
Знач, се занадто мала сума, щоб торгуюча ся ріжннтн ся на ній, 

24. Ґрейцар не гроші, коза не худоба, дівка не людина. (Збяр.) 
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Головний натиск клндеть он на третьому реченве, ідо виславляв погляд яко¬ 

гось візові на. 

22* Грейдаром сї не запоможеш. (Наг.) 
Занадто тла грошева сума не варатуе чоловіка в потребі, 

23. Грейцар юшка, а два галушка. (Мужа.) 
Так примовляв своїх робітптїаіг скупий чоловік, щоб па багато їли, пор* 

Етн, 36* VI, 4*9. 1 

24+ Добро п ґреііцар, як двох нема, (Наг*) 
Нехніі буде хоч ідо будь, коли вена більше 

55» До ґрейцарьн втіташцн. і Наг.) 
Обікрав його, вибрив по трохи у нього неї гроші. Пор. висше Ви пташат» і. 

2їі* До ґрейиарьн сї вптьагнуи* (Наг.) 
Знач, видав усе ідо пав; щоб дати потрібні ні икесь д ло гроші* спродав усе 
що мав і кіддав до останка. 

57. Жьвдюш того ґрейднрьи, як каїїї дожджу, (Наг,) 
Говорять бідні люди, яшм рідко коли удасть ся наробити який гріш, Про те. 

чому канн шднть дощу, див далі Каші. 

28. За ґрейцар би тата рідного продав. (Наг.) 
Говорять про ледачого, захланного чоловіка, у того нема нічого сьннтого, 

29* За ґрейцар до віта де підемо. (Наг.) 
Говорять ті, що торгують ся і вже стали на невеличкій ріжкицї; мовляв, 

занадто мала р І жни ця, т гурта того, щоб а а неї сперечати ся. 

ЗО* Зложив лад пий ґрейцар* (Наг.) 
Знач, воказпу суму грошмй. 

31* І ґрейцар пішки ие ходпт. (Наг.) 
Знач, і найменшої суми не слід легковажити. 

32, І ґреіщарьії на дорозі не найдеш. (Наг.) 
Знач, і на нього треба заробити, Пор А сі а Мі. Огоня 36 

33* І ґрейцар у пригоді етапе* (Наг,) 
І найменша грошева сума може порагувати чоловіка в пригоді. 

34. І аа ґрейцар дорого, як ґреВцарьи пеня. (Наг,) 
Що ДЛЯ грошовитого чоловіка дешево, те ДЛЯ безгрішного дорого. ]|«ф. 

А гі а[ Ь. Пгозг II. 

35* І злопаного ґреицарьи би де дав* (Наг,) 
Знач* не хоче дати нічого, чоловік скупий. 

33* Кервавий то ґрейцар, (Наг,) 
Знач, гірко нароблений, добутий з небезпекою жита* 

37. Кону варто ґрейцар, а колу іі два. (Дрог.) 
Говорить продавші?., коли покупець мовить Йому* що якась річ не варта тої 
ціїш, якої він просить за неї. 

38. Не шіджу ґрейдарьи, як олТшііі плота. (Наг.) 
Говорить бідний чоловік, що ні* те де наробити ші гріш 

39. Німії ш ґрейцар тьішко. (Наг.) 
Знач тепер тяжію роздобути гроша, нема заробітків і нема що придати. 

41), Обери* той ґрейцнр фть раз у екільцьої, закн го видасть. (Наг.) 
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Говорить про сну ного, ощадного чоловіка* Пор* И Щговсіїеіі £6). 

41* Отой сьіфітпй ґрейцар бодай сї й на каиеїш родив, ( Наг,) 
Говорить бідний чоловік* якому рідко воли удіють ся сиро могти ся иа де¬ 

який гріш, 

42. Оттаке! і иа ґрейцар гай гірке І (Орел.) 
Маб. оперто на відомій анекдоті про дурнії* якому ивраішо аа крейцар купити 
перцю* Жартують і» такого, що купив щось дешево і динуить ся бачу чи, що 

та річ зовсім ледача, 

48, Про ґрейцар не збіднієте* (Любша*). 
Звичайна жебрацька формули* якою ир чщть прохожих дарувати їм хоч крей¬ 

цар. Пор. АсІаІЬ. Гігозя 27* 29, 

44. Пусти ґрейнар « рук, а саи стій як Друк. (Ц- и ) 
Гово;ять такому, що леїкомисио иидив усі свої гроші, а в потребі ие має 
чим помогти собі. Друк у покутськім та гуцульськім діпдвіггї — дурень, 

ледащо* 

4Г>. Став кя бей ґрейиарьи. (Наг,) 
Видав усі гроші у оішпив ся без гроша, 

4(І. Ти» ґрейцарои сї не видайте, (Любша). 
Даючи крейцер іще ие видасте всього свойого добра. Жебрацька формула, 

йор, Етн. 36* V, 107, 

47. То ве ґрейнар тан ие два. (Наг.) 
Знач, се знач ній ша сума гроший, се не аби що, 

48. То якийсь ґрейцар іязїдо. (Наг.) 
Знач, се коштувало не малі гроші, 

49. Тут кожднй ґрейцар кровю обкіпів, (Наг,) 
Говорив бідний чоловік, шштячи гнжко заробленії ШІ Грішми податок. 

50. У степе ґрейщір ґрейиарьи школи ие вндцт, (Наг.) ..*ие догоїшт* (Наг.) 
Знач, нк один трапить еи. то його попередника вже давно нема; доходи не 

и о кр о вагот ь нидаткі в * 

61, У нього ґрейцаром не смердвт. (Наг*) 
Знач, вів не ми? гроший, і духу їх у нього почути, Пор. нивше Гроші ч* І52, 

52. У нього сї ґренцар пе заваджьие* (Шг.) 
Знач, у нього грошнй нема. Пор. висіле ч. 32, 

53. Чого в місті ш ґрейцар найбільше? Перцю. (Дрог.) 
Об раново: коли за дешеві гроші дають чогось богато, то № певно буде щось 

гірке та неприємна. 

54* Чує в нього Ґрейцар]* (Наг.) 
Мірку9, що сей мне гроші. Чути, себ-тО занюхатн гроші див* висше ч* Ш* 

53. Чужий ґрейцар своїх двоїть вибере. (Наг.) 
Поли хто неправпо присвоїть сл»бі або вкраде чужого хоч найменшу дрібку 
го кнодї тратить свойого далеко більше Пар. А ЗаІЬ* (ігозг 39. 

5іі Чую тебе, як ґрейцар у бесагах. (Ічосс,) 
Говорив Гуцул до якогось оосїїіакяі мовляв, ти супроти мене такий мило- 

ЮрТвй, яв той крейцар, якого тнгару н бисагах аовеї» не чути. 

57. Ще ту якийсь ґрейцар маю. (Наг.) 
Маю ще дещо, небагато гроший, 
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58. Як би той Орендар потиснув, то виділи би з нього кров потекла. 
(Наг.) 
Говорять цро та*но зароблений або людською кривдою добутий гріш 

5У. Я на свій ґрейпдр усе дьирку найду. (Наг.) 
Говорить чоловік, що давав комусь гроші, а той не хотів црнняти їх; знач, 
анайду на що їх видати. 

1Ю. Я НЦ той ґреіщар тьижко гарую, (Наг.) 
Зароблаю його важкою працею. 

Ґрунт. 1. Без Ґрунту чоловік не ҐОСНОДар. (Наг.) 
Без ґрунту вік зарібник, пролвгнрій. 

2. Він сї на ґрунті не вдержит. (Наг,) 
Говорять про видовженого чоловіка, якому грозить лі ці таці а і утрата ю- 
еподарстяа, 

3. Ґрунт по обочи, а біда нонерид очи. іГрин.) 
Ґрунт по обочя, себ-то по тіолові гори, в Гуцульшимї вуже чисто — сам 
тзв. ґрегіт, зовсім неродюче ннміве, тому ґазда, хоч мав богато такого грунту, 
може бути зовеш бідішії, 

4» До ґр\иту го знищив. (Наг.) 

Знай, цілковито, до стоі основи. Пар, ТСаіиї. II (впині 65). 

5. 8а Гру «том ї право йде, (Збар*) 
Посідана ґрунту надав також права в громаді та в держані, 

Іік За кавалок Грунту бив би сн до шпунту* (Сквар.) 
Грунт, се основа господарства й *Ш селян шш, тому й не диво, що задля 
нього повстають у се лядському ншгю найчастіше сварки та бійки, 

7; 3 ґрунту го вігнав. (Наг,) 
Знач, зруйнував його, довій до втрати госиодаретт, 

8. На ґрунт і у то прийшло. (Стрій)* 
Звач. принесли до дому якусь річ. прим, резолюцію н суду, 

ї). На Грунт пристав. (Наг,) 

Говорять цро чоловіка, що ото мив ся з дтітю зп для її Грунту і шйшш до 

еш 1 “ батька, Тане ирвстайстно ишіетаать єн чажісь ненормальним, бож зви- 
чайно жінка нояяпна переходити до еїм’ї мужа, 

10. То ґрунт, решта все пусте. (Дрог.) 

Знач, се головна річ, 

11. То добрий ґрунт. (Льв.) 

Се чесний, розумний чоловік, з цим ножна мати діло. 

12. То в ґрунту гіпсований ЧОЛОВІК. (Льв.) 

Знач, цаскрівь зіпсований. Пор, Мансі. 11 (ЙтпД 66). 

13. Тринніі сї ґрунту, то не впадеш. (Дрог.) 
Жартуючи говорять такому, що борючи ся а яяюжм, або иошцоташші сн впав 
ію землю. Иор. Цеаарове; Тепео Іе, АҐгіса, сказане при подібній нагоді'. 

14. У нас ґрунт не даеток; у пас маєток воли та корови. (Ябл. я.) 
Так попе нив Бойко маєтно ний стан чоловіка, що мав грунт, але по його ро¬ 
зумінні не мав маатку. 

15. Чп ти мене в ґрунту всадиш? (Ліана). 
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Говорив Бойко якомусь міському посіпані, мовляв: я на своїм становищі 

стою тривкійшс, я* ти на своїм. 

Ґрунь. Із У нас що Ґрунц то каша установа. (Жібб)* 
Говорять Гуцули. їрунь — шпиль гори. Иор. Натер, до у, \к ттл. т. її. 

Ґудз. 1. Вез Гудаа перший штих нічого ие варт, (Дрог.) 
Кравецька приказка. Оповідають, що колись Солом он скликав ш цїлбго краю 
йсїх мраанїв ї шевців, що май їм ЩОСЬ натне скиаитп, а «оди зійшли сн, 
сказав їм : Намітайте що без їудза перший штих нічого не варт; коли протягнеш 
цптпу це зробивши ґудза, то воші тобі пиемнкиеть ся, Иор ТСагіб. II (КПОІЄП4, 9), 

2. Гу таа собі шукати, (Наг.) 
Знач, шукати собі зачіпки, клопоту, Нор АіІ&Пі. Сиг і. б; VI а її сі, II (Каоїеп 16), 

3, Іуда лу набіг. (Наг.) 
Ударна ся ї вдарене місце напухло. 

4. На якого ґудва їй тото потрібне ? (Наг.) 
На якого біса, по що мені се. се зовсім непотрібна річ, 

5, Такий ґуда, а нже сї он до чого бере, (Наг,) 
їудаон навішають недорослого або малорослого чоловіка Тут мова про недо¬ 

ростка, що береть ся дїі чогось иевідиїтідного для Його віку чя росту. 

Ґудзин. ї. Виштафтував сї яа остатвяВ ґудзик, і Дрог.) 
Говорить про джигуна, що настроїм сн парадно. Ви штифту мати ся від нш. 

^ІіГіеп ; шаок нй. такий, що штифтами називали ся давній ще учешшк ка¬ 

детської школи І від 81ЇП, 8Шїші£. зякдад) у Дрогобичі, що своїм ехяйитшя 

убранеч робили загальний ефект. 

Ґудзовата. 1. Був у ґудвонатої в гостиш. (Лін.) 
Його набили їу дао ватою або нам галі я кок» будь цаліщею, 

2. До ґудаоватої в кута ходив. (ЛІя.) 
Зітчіна пі зиргп. 

Ґуздрати ся. 1. Ґуа.ірає сї. як курка па гиїздї. (Наг.) 
Порвать св помаху, не може приготовити сн до виходу дбо до роботи. 

Ґуля. і. Ґулю ту висадило. (Наг.) 
У цього иапужло щось, учиним сп боляк, набито (уди. 

Ґураль. !. Возила ґурвльв та йди аси бати. (Яееи. 0.) 
Говорять ледачому та неохочому до праці парубкони, І^риль — груба палка. 

Ґуст. 1. Відпала му від ґусту. (Дрог.) 
Мова про дівчину, яку парубок перестав кохати. 

2, До Густу му припа ю. (Льв) 
Засипку вав у тім. уподобав собі* 

З* Кепський ґуст маєш. (Дрог,) 
Маєш лихо розвинений смак, тобі подобаять сн щось такс, що не варто того, 

4* На мій ґуст то недобре, (Дрот,) 
На мій смакт на мою думку. 

5. Прийшло му сї до ґусту. (Наг.) 
Засмакував у тім, уподобав собі. 

Г>. Стратити ґуст до чогось, (Дрог.) 
Стратите охоту» вподобане в якій річи. Иор. \Уаші, І (йезеїшшск 20), 

7. Тото іае добрий ґуст. (Наг.) 
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Знач, ке смакує, - млва про Страву. 

8. То літ' не до ґусту. Шаг.) 
Знач, не до славу, не до вподоби. 

9- То не в воїи ґуетї. (Льв.) ...ке мій ґусі. (Льв.) 
Се меяї не до смаку, се подобавть си. 

1(і. У кожного свій ґуст. (Льв.) 

Кождий мав свій слав; одному подобавть см сс, другому ге Пор. А її ці Ь. 
бшП 1; \Уапа. 1 (безсЬтаек 12). 

11. Дн борщ ци капусту, аби до ґусту. (Маг.) 
8сі1. давай, аби лише їли ао смаком. 

Т2. Як на чин ґуст. (Льв.) 

Знач, що кому смаку а, що кому до вподоби Пор. IV а ті, І (бевеЬлтск 5). 

13. Я того з ґуетоа «роблю. (Дрог.) 
Залюбки вроблю, мені се буде правило. 

д. 

Давати. 1. Абв як давили нвзнати що, то бик не ваьпв. (Наг.) 
Говорить чоловік впріваюча сн продати якусь дуйте дорогу Йому річ, 

Аби-с яі! за Дурно давав, то ве хочу. (Наг.) 
Знач, си річ мені зовсім непотрібна, н і і не то що не куплю, але навіть за 
дурно не візьму. 

3. Ану давай ми золоту гору, цП вовну ! (Наг.) 
Знач, ніякої суми не візьму, ні за що не продам. 

4. А що тая давали в церкві? (Наг.) 

Жартом питають такого, хто по довгім часі нарешті раз пішов до церкви 
у. Ьук не давай нікому з рук. (Хурми), 

Не позбавляй сам себе оборони в разі напасти. 

8. Давав нам Надбіг млосерішї до тепер, то нень нас і від тепер не 
забуде. (Наг.) 

Потішають себе люди в якійсь тяжкій пригоді, „рим. у часі педороду. 

'• ДЗИі'И, давай, туй кіицьн тому нема! (Наг.) 

Говорить чоловік, якому шшринрадо сн диване. Пор. \Уип<і. І (УеЬсц 25іі). 
о. Давала, аж на лаву покладали. ; Наг.) 

Давала очевидно прочухани, били. 

8. Давали, а не виймали. (Кобр., Ідьк.) .. впшімали. (Наг.) 
Говорять, нолн хтось хвалять ся. що Йому за се або те давала таку я таку 
високу цїну, Пор. Нос. 290. Д 

10. Давали їсти й нити, лише не було кому оросити. (Наг.) ...принуки 
не було. (Дрог.) ' ' 

1 дів того, монлнв, була недобра гостина. Кепкують із надто великої пере- 
пошнльности руських селян старшого поколінні. Пор В ос, 443. 

11- Давати кому на і акти. (Драг.) 
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Не говорити вправно* а натяками, вед іти д< гаду вати гм. шпигати когось 

у розмові натякайн на якесь неприємне діло, 

12. Давати то ми дозрілі, але брати то иї. (Карл.) 
Давити асі), податки, а брати — громадські та політичні права. 

13. - Дає, аж му сї руки тріеут. (Наг.) 
Гс царять про скуиярн, захланного моловша, що дає дуже нерадо, 

14. Дає гроші ті руку. (Наг.) 
ІЬіТНТЬ ГОТОВИМИ. 

15* Дає з себе дуриьк робити* (Наг.) 
До цу сказ* щоб шш і глузували з нього ти забавляли сн його конини. 

16. Дає я у на дідтикл* (Наг.) 
В розмові інші кав на щось, говорить таїг, щсіб той дога душів єн. 

17. Дає ші нелеіши овес. (Гдїдк.) 
Боргує, платить наперед ціну за товар, якого ще нема готового. 

18. Дає дай 11 а по і г, що його ласка* (Наг.) 
Говорить селами про добру погоду, добрий урожай та здоровлю 

1У* Дає сі за уіс водити. (Наг.) 
Підлягає чийомусь верховодству, чоловік без власної волі І без власного 

розум їші. 

20. Дає тот хто хоче* а не тот, хто шш. (Дії*) 
Данино зіілежить поперед угьото від доброї волі. Пор. 2аіпг. Хт 880. 

21. Дає як не ешуимд рукаїи. Шаг,) 
Знач, дне нерадо* скупай чоловік. Пор, АЗаІЬ. Вас' 2Н. 

22. Дай ау Боже ин розум, аби того зробив! (Наг) 
Погроза, єсїі. то се буде йото нещастя. 

23* Дай ти Боже ліпший розуй, як той, що маєш! (Наг.) 
Знач* тоЙт що маєш — кепський, не варт нічого. 

24* Даю толову за то. (Дрог*) 
Знач, ручу сн головою* що се правда* 

25. Даю, що маю, а долі не вгадаю. (Кос.) 
Говорить батько про своїх дїтяй, особливо відвІповуючл їх. Узято мб. іа 
нсеїльїшї пісні; 

*АГ доню. даю. що лише маю* 

Доленьки не вгадаю. (Кос,) 

Пор. також Шаогі* 1 (Аеііопі 14). 

26, Добре тому давити* хто не бере; а ик бере, то го на серце дре. 
іДучакД 
Друга половина приказки для мене пенсне. Найчастїйше вживають ся саки 
лише перша половина і то жартом прим* коли гостйй просять їсти* а ті 
яе хочуть. 

27* Добре тому давати, що ие хоче брати. (Кол.): 
Звач, я й щедрим покажу сн і все таки нічого не втрачу. Пор* попередив ч, 

28, Доки давав, доти добрий бував, а як перестав, то :шхш став. (Сга і.) 
Говорять чоловік, нннйшьсвої часті датки вкінці зазнав невдача оетн йобмов». 

29* бдиов руков дме, а другов відбирає. (Наг.) 
Говорить про захланного, ватрі бущого чоловіка, Пор АсїаІЬ. Оаб 55* 
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30. Коли давали, було брат і Ній .) 
Відпонїдлїоть продавшши, який хвалить ся. що Йолу ая його товар давали 
таку й таку високу ціну. Мовлнн: н такої т дам 

31. Лучше давати, як брати. (Петр,) ніж, брати. (Мінч,, Іліж.) 
Хто дає, той видно мав вздки давати, хоча і йод і Лунає й так, що хто даь\ 

той дає 2 останнього, а бере такий, що кав далеко більше, притч держава, 

що бере податки ІІор. XV а пі І (ОеЬец 44); 2Д1иг. X, 1001; Озт. 438. 

32. Не лараії литіїнї ножа! (Крєх.) 
Нед ось І дно му, легкодушному не давай у руки того, а чим він не вмій пово¬ 

дити е«. Пор. \Уапі II (Кіиг] 27Я); ЬецізсЬ, 79, 

33. Не давай їа себе лико дерти. (Цед.) 
Не піддавай ся без опору всякому здирству. 

34. Не давай із себе еьаіх робити, (Наг,) 
Не виставляй себе на восьмії. 

35. Не давай ио собі їадіти. (Нар,) 
Не принижуй сам себе, не позволь, щоб пішії послугу вили ск тобою. 

Зії. Не давай гону, хто не просит. (Кол.) 
Не набивай гя зі своїм даваная, давай лише то«ут хто просить. 

37. Не давай п просити! (Наг.) 
Щ° иавіи кому зробити дорого. роби зараз, без зайвих припрошувань 

38. Писком дає, а руками бере. (Ден,) 
і оперять при здардю, що любить < біцнтн, але при стяганні довгу яиянєть сн 
н ся нлосерішм, Пор УУапіі. І (СгеЬеп Н5, 235, 247). 

39. Повні давав, тол давав, а тепер не лай. (Кол ) 
Чоловік довго запомагав когось, та нарешті відмоклою дальшої запомоги. 

40. Само ся дає, коли е. (Ільк.) 
Тоді чоловікови легко Й приємно давати, коли мав що. 

41. Сім День давай, и осьяого це дай, то будеш тихші. (Наг.) 

Пдші відмова щедрого чоловіки гірше болить, як скупість скупого. 

4-2. Треба єн давати розвід у голові. (Иаг,) 
Треба потішати себе самото, це допускати собі дп голови зневіри га од чаю, 

43. Хто більше дав, тому ся продає. (Тучно) 
Звичайна купецька практика, 

44. Хто давав доси, лай дає і) дали (Цеп.) 
Мовляв; я не думаю Давані, не беру щі себе сього обоинвку. 

45. Чим більше даєш, тим менше маєш. (Кол.) 
Бо тич швидше ипчерішеть ся твій засіб. ІЬр УУапі І (беЬеіі 101) 

40, Ци давали, ції лиш показували ? (Наг.) 

Кепкують із такого, що хвалять ся. буцім то йому давали щось гарне, але 
він не ввив. Мовляв і мабуть не серіозіш давали, н тілько показували. 

47. Що дают, то бери! (Нар.) 
Дару не слід цуратн си. Пор. Е. В о і. 526. 

48. Що Дают, то ід ж, а що кнжут, то робо. (Петр,) 
Говорять иаймнтови, щоб не кривду вав собі нї а якої страви і не цурав єн 
ніякої роботи, Щр. \УаіиІ. І (ОеЬеп 155). 

49. Що дают, то куший; що нажут, то діл ай 1 (Залїсв), 
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Загальне правило для всякого молодшого в сТмЧ, особливо для найнята, .,Ку- 

шаЙ' тут у такім ияачїпю. яке мав се слово в великор : у нас звичайно ку- 

шати знач, козіео, 

50. Як бн вів пе давав, то я би не бпив, (Наг,) 

Відповідь такого, що при куповалю обдурив ішїаііого покуй ця, иза» із нього 
занадто солену цїяу, * 

52, Як давані, то ми є, а як брати, то нас цеіа, (Збір.) 
Жалують ся на нерівний поділ тягарів держаннях та політичнах прав, Пор. 
висше ч 13. 

53, Як дают. то бери, як бют, то «тікай. (Наг.) 
Жптвва філософія зведена до на Й прості Йцшї форми. Пор. 24Ьиг, УШ, 603. 60В. 

54, Якоіь даємо собі раду, (Наг,) 
Знач, зводимо кінці з кіпцями, живемо не полиш. 

Давець І. Вії алого давці бери і капці, (Міач.) .„панда... капця. (Ільк.) 
Давеш. тут саешмьіш довжини. ішііі недбало, неточно сплачує свої довги. 
Пор. Далі,. 11, 7; ВеЬеІ. 77: СаІаЬ. 275; ТСаіиІ. IV (ЗсІшШ НІ). 

Давид. І. Куие Давиде, то вам иа добре не вийде 1 (Збар.) 
Добродушна не то погроза, но то довір чоловіконн, що кривдить нашого на- 

діючи ся на його безпомічність та без рад о їсть. 

2. Нп Давіда не чпч у Жида. (Довго п.) 
Давида припадав д. 26 червня, та сю приказку годилось 6п мати на намити 
пе лише в те сьшгто, але й увесь рік, 

3. Гшіу Давидів, хлібець би ти иї привидів! (Наг.) 

Говорять вередливому хлшщю, якай не хоче їсти сухого хліба, 

4. Ще цар Давид жне! (Яс# С.) 

Знач, ноже ущмвутя сн за псякич Жидом, і тому не слід зачіпати Жида, 
Приказка основана па розповсюдженім тут оповідкиш про цари Днвнда, що 
мите буцім то за кипучим морем Симбатіоц і опікупть сн Жидами. 

Давний. і. Ану зш собі по дивному! (Наг.) 

ЬСІІ. ногу пиймо, нашій м о сн. Гоїюрнть старі приятелі здибавши ся но довгій 
розлуці. 

2- Давинй, а не росте. (Гиїдк.) 

Наівпе вачудуваїш, бож може нк раз тому й не росте, що давній. 

3. Давний як сьвіт, (Наг.) 

Говорять про дуже старого діда, про старий звичай або пишу якусь шшптку. 

4. Даннї пригоди боронять від шкоди, (Ільк.) 
Чоловік пригадуючи свої давні пригоди нчпть ся берегти єн нових. Значиш 
досить шшльогічне до лат, Шзіогіа УІІае т&£Івіг&} пор. Н от реї. 3164. 

5. Денного довгу не виоиинают еї. (Дрог.) 
Тут погліід такий, що довг чи еяатл'і венва пронииа а часом аабуеавть ся. 
зндіівнн№ть ся. вигасав. Навпаки у Німців, йор. №ап(1. IV (йсішігі 

С. За донних часів, ва цара Цьвочка. (Дрог.) 
Так характеризують иартливо дуже давню, сїру давнину, часи, до яких но 
тягав людська нанять. 

7. Ми давні приятелі; на еднім вигоні свині Мели. (Вікно). 
Говорять про себе старі люди. 
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8, То давне, ще вік Марії Хереси, (НагЛ 
Паїїнть цїсаревої Мярї'і Тереои. хоч губить ся в дАвшінї в ітинти наших 
селян, усе тайн вважавть он свого рода епохою. 

9. Хто би там давне вгадував! (НагЛ 
Данію тут значить якесь лихо, диннї свари та урази. Говорять люди, що 
«адн між собою ворожнечу, а потім перепросили єн. 

19. Що давне, то все славне, (Код,) 
Старим людям данішяа ііредіггавлявть єн н незвичайнім блиску і вони люблять 
вели Чити її, 

11. Я дивної верстви чоловік. (Наг,) 
Я чоловік старий, давнього поколїин. 

Давнина. І, Давніша — сив]ита річ. (Наг.) 
Говорять старі ЛЮДИ, ДЛЯ ЯКИХ ДАВНІША іірсдстанднвть сн чимось величній 
і сьвятніг. Пер, Давній Ш. 

2 На що то давнину відгрібати V (Збар.) 
По що згадувати давні, переважно неприємні, гіркі подіїV Пор. Дашіїїі Я. 

3. То дивна давнина, ще тогди баба дївков була. (Наг.) 
Жартливо характеризують давні часи. 

Давно. 1. Давно все ліпше було. (Наг.) 
Говорять старі люди, у яких їх особисті вражіпн з молодших літ забарвлю* 
ЮТЬ усі СНОМШШі 

2. Давно грав на дворі? а нині не хоче, го ніхто до хати иустдт (ГмЦк.) 
Говорять про зледащілого музику і загадом про чоловіка, що, нк то кажуть, 

„опустив ен“. „На дворі" — гра слів, бо ж певно сам дотичний субект хва¬ 

лить си. що грав десь па панській дворі, а його розуміюгь так, що грав па 
йод вірю, перед хатою. Нор. далі Двір* 

3. Дивно мені казали: дубонькп! (Гілік.) 
Знач, я чоловік не теперішній, старий, Дубовьки" говорять дитині, що вчить 
сн ходити. 

4. Давно му ш тото иалежьімо. (Наг.) 
Говорить, воли якогось злого, на тіолнього чоловіка спіткала лиха пригода, 
його побито або обікрадено. 

о. Давно не так бувало! (Наг.) і 
Приговорюють старі люди, хоча звичайно й не знають докладно. що в дав¬ 

нішу було ліпше яв тепер. 

6. Давно пропало, що я нова упало. (Ільк) 
Знач, сирами етричева з похоронена, Иор. Віз ч, Лі. 

7. Давно ти ля иеш, (Гнїдк.) 
Знач, довга вже докучаєш мені, 

8. І дивно ріки до горн не плили тан колачі на вербах но росин. (Цей.) 
Жартують молоді іа старих, що вихваляють давнішу. 

9. Не давно було, а так як бп сто літ минуло, (Код;) 
Говорять спонії шш чи недавні події, від яких бога то дечого змінило сн. 

10. То и давен давпа так було, (Ниг.) 
Так характеризують давні звичаї та поведінки. 

і І, Якось давно лекше було жити. (Наг.) 
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Говорить старі люди нарікаючи на тягарі теперішнього яїйтя а забувши про давні. 

12. Як то було давно слинно: стояли сади но під столи, іш ми їй, тла- 

голїлк, по бороді текло, а н ротї сухо було! (Наг,) 
Навинеш) баламутячи передравшою ть бал акине старих люднй про красоту та 
богацтво давніх часів. Сади по під столи перекручено вам, столи по під сядь. 

Далений, І. Далека дорога в того сивіти до Бтга, (Код.) * 
„Той сьвіт4 те саме, що укр. ееґі сьвіт; дорога по пошто народ» веде через 
смерть і могилу, бо аж тоді душа чоловіка Йде з землі до Бога, 

2. Далекий сьвіт! (Н;и\) 
Говорять кагалом про віддалене, прим, одного села під другого або від міста, 

3. Не далека то Україна. (Ільк.і 
Загально: недалека сторона, не далека дорога, Україна стропа хоч не 
зовсім б лазька. » всеж тпии своя, не дуже далека. 

4. То мій лшіекші свояк. (Наг.) 
Далекауіи свояками надихають свояків по жінці, по шватрі і т. п , посвояче¬ 

них через ягепячку. » не по роду. 

Далеко. І. Далеко гдядит, а мило в плит, (Комар „бачиг. (З&дїсв). 
Жартують їв такого, що строїть далекі плани, а не бачить того, що бли¬ 

зько нього. 

2. Далеко аабрист (Гнїдк.) 
Знач, вдати сн занадто ш якусь справу, так що вже ніяк вертати сн, 

3. Далеко, з вІдсп таза не видко, (Сор.) ...відти... нічно. Шаг ) 
Жартливо відповідають на питано, чи далеко до якогось пісня, 

4. Далеко з дуба воду іінтн, (Баг.) 
Говорять про непрактичне ведене якогось діла, про трудиости, що стоять йому 
на аввадї. Пор. коломийку: 

Далеко ти, голубоньку, з дуба воду пити ; 
Далеко тіл. мій миленький, до мене ходити. (Наг.) 

а. Далеко куртки до довготи. (Гиїдк.) 
Говорять» коди хтось з невідповідно надими засобамн береть ся до якогось 
трудного ДІДА. 

8, Далеко куцому до яииця, (І лле.) 

Купай тут очевидно назва пса, який не може догонитя запий. Дотеп лежить 
у тімт ще й ааяць куций, то виходить, що між куцим і заіщем велика ріж- 

пицв, хоч не повштоб бутя пінної. Пор. Дяк. 1о38, 

7. Далеко л вжило, не луже боліло. (Гиїдк.) „..а мало.. (Кольб.) 
Значїне поясне. 

8. Далеко сиджу, а все виїжу. (Кол.) 
Говорить далений сусід, який віте всі хятін дрібніші з жити свого сусіда. 

9. Далеко стежка від Лешка, (М танень) 
Знач, не так бн брате ся до сього діла, не так би його нести, 

10. Далеко сховавши бли«ше знайдеш. (Кобил) 
Іиі не знайдуть янші та не заберуть. 

І!. Далеко, як від нині до завтра, (Наг.) 
Не ноже бути дуже далеко для такого, що но дожде від нині до «автрч, Пи¬ 

ляк каже: Ваіеко рік оЛ ртіки Ло я Лтіу, пор. А Л я 1 Ь, Паїеко б. 
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12. Далеко, як небо від землі. (Ільк.) 
Знач, душе далеко, рІШВДя душе велика. Пор, Дня. 1546; ТСапгі. IV (\УеіІ 32). 

{3. Дальше сховаєш, блвншв найдеш. (Код) 
Знач, тип беаиечнїйша будй схованка. Пор, виеше ч 10; Дик. 1560т Н по. 292. 

14. За далеко сї загнав, (Дрог.) 
Переборщив щось, освітив ся більше як слід було, 

!6, 3 далека ааходіт. (Наг,) 
Не просто йде до ціли. говорить таке, що буцїн^то не вяжеть си а ділом, але 
мав при тім свій певний намір. 

(6. І йти далеко і нести не легко. (Колом.) 
Первісно буцїя то говорить подороже*!, що йде двигаюче якийсь тягар. За¬ 

пільно говорять про якесь нашиє діжо. 

17. Не далеко видати, л далеко дибати. (Ваг*) 
Особливо І* горах місце вість, яку я гори видно ось-ось близько, покажу аг ь ся 
нерва душе далекою. 

1В. О, то далеко, иа кішщ язика. (Нвг.) 
Звачіпе двояке; або справді далеко, та можна допитати ся їпор. далі Язяк), 
або кажуть жартливо: се ось тут блв8евьнО, мало що не ланкои досягти, 

19. Так далеко міні до тебе, як тобі до мене, (Наг.) 
Говорить той, кого другий закликає до себе, а він не хоче Йтир мовляв: Одна¬ 

ково тобі прийти до мене, коли тобі треба, Иор. А сі а 1Ь. Паїеко 4; Гиль ф. 2967 ■ 
Шапб. V і\\теї1 32), 

20. Чи далеко? — На кішці язика, (Глещ.) 
Значіне як висше ч. ІВ. 

21. Чи далеко? О, звиси ие видко. (Глеіц.) 
Се ще не значить, що дуже далеко, може бути ке дуже далеко, та все таки 
треба котрудита ся. Пор, висше ч. З 

22. Чим дальше в лїс, тим більше дров, (Наг.) 
Чим більше вході?ш у якесь діло. тим більше відкриванні у ньому доти Лін та 
трудностей. Пор. Днк. 1559; Но о. Ш. 

Далі. і. Вже далі не ііпт()Ияаю! (Наг.) 
Не втае мені терпцю, 

2. Вже далі не йде, (Дрог.) 
Не стає сили, неможливо нести ічлї сього діли. 

3. Він зі єн е далі « хати вижене. (Наг.) 
ІЦе не богато хибує, щоб він вигнав мене а хати, 

4. Далі там а дороги! (Наг.) 
Уступи СЯ, вроби місде. 

5. За далі ие ручу, (Наг.) 
За буду ще не внню, чи буду міг зробити щось. 

0. Кам далі в ліс, тим більше дрив. (Дид.) 
Чим далі входиш у дїлп, тим більше трудностям. Пор, Далеко ч 22, 

7. Лиш так далі І (Кол.) 
Іронічний окрик, воли кого придибають на пнімось поганім ділі, мовляв: лиш 
так дплї рсбн, то вже дійдеш до чогось порядного. 

8. На далі’ іто аиае як буде. (Наг.) 
- оКІ — 
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Знач, на будуще воно не певне. 

9 Не далі як учора то буяє, і Наг.) 
Знач, не вчасні їїше, т дальше в часі. 

ІО. Нема де далі. (Наг,) 
Знач, далі нікуди йти, гай загалом: положене безвихідне, 

її* Чим далі, тим гірше. (Кол.) '■ * , 
Загальний вислов усякого поНршеня хороби чи поводжевн якогось чоловіки. 
Пор, АбаГЬ, Паїеко 2. 

Далїбок, І, Далїбок повішу тї за бібок, (Наг*) 
Мудроване, яшм висьміштть звичай божіти ся польським Г>а1іЬб£. 

Давило, 1. Маєш, Данилу то, що зопліле. (Кол,) 
Що добре ваховавшн собі, ие вадить па зогнплш покапати свою веляиодущ- 

вість і аапомогге дим когось ішіііого, 

2. На тобі, Данило, що ієні ие яйло, (Ільк.) 
Уживають загалом, вола хтось передає нашому якусь прикру комісію, якусь 
річ або роботу, до якої сам не мав охоти, 

3. Тьнгпе Данило, хоць му не яйло, (Наг.) 
Знач робить, служіт, відбуває якусь повинність. 

4. Як би на Данила Стовішнкл пряв, го би стовпом стан, (Майні.) 
Давила Стовпника припадав д. 11 грудин. Породив вірушяв, па «кого форму 
вплинув очевидно сам титул сьвятого. 

Дар. 1* Від ланів дари надій ся кари. (Крех.1 
Селяни не вірять панській ласці і яа вождям оптом папської щирости ни¬ 

діють сн якоїсь нової прннрости 

2. Дар аа дар, а дармо дуля, (Код.) 
Знач, дармо нічого. Пор. А И а 1Ь. Оаг 6: 2 41 їй*. VIII, 70. 

З* Дар ва дар, слони т слона, (Ільк.) 
Характеризують спосіб відносим приятелів: хто мене збував самими словами, 
для того й я маю лише слова, « хто мені оказув приязнь реальними дарами, 

для того й у мене знайдеть ся дар. А <і а ІЬ, Паг 7, 

4, Даром божим грії еї іюіітувати. (Наг,) 
Дар божий тут знач, хліб, якого не годить ся розкидати анї від нього від¬ 

мовляти єн, коли дають. 

5, Забери си свої дари, а тп штї не до пари, (Наг.) 
Говорить дівчина конкурентовв, який еилжував ся дарункамн окупити собі її 
ласку, та якого вона не вподобала. 

(ї, Нпж тобі, Ноже, малий дар за великий ! (Наг.) 
<4 Наівпим способом висловлена вся теорія жертв приношених чоловіком Ногу, 

7, Не варт того дару божого, що го їсть. (Наг.) 
Про нікчемного, злого чоловіка, який не варт того хліба, що їсть, 

8, Не великий дар, ж велика щирість. (Кол.) 
Говорить чоловік даруючи комусь щось на знак своєї припав*. ІІор, АгСаИі* 
Оаг 8. 

9, Нпіїї дар, а завтра віддай. (Шар.) 
Характеризують хиткого чоловіка, що сьогодні дав, а завтра відбирав. По¬ 

ляки сш прикмету характеру н аз а виють руською, пор. АбаІЬ. Ояг 9; Вгяой. 

— 511 - 



Дар—Лиір'ВО Ч. 8284—8300. 

Оаг 9. — та безпідставно, бо приказка, а значить, і прикмета відома вже 
римським моралістам: Рцегіїіз е5І шов цшіе сіесіі^іі гесіреге. 

10. Нині' дар, завтра жаль. (Крех.) 
Говорить про чоловіка, що любить дарувати, а потім жалує тог*». Пар» 

А б а 1 Ь. ЩгШУйб Г 

11. Нї дар, иї кушія. (Іяьк.) 

-Говорять чоловік про презент одержаний буцїн то даром, але окуплений не¬ 

легкими услугали, Пор. II од 382: Дик* 1470, 

12. То дар божий. (Наг.) 
Дарои бпкпк спеїшмьяо називають хліб, п такаю теплий длщ весною. Пор. 

\Уап <і. 1 (бгіЬе 73). 

13. Шкода а у дару божого, (Наг.) 
Говорять про нікчемного, перобо’інщого чоловіка, якому шкодують дати піна* 

той хліба, 

14. Який дар, така и дяка. (Збар*) 
Нерадо, згорда пилений дар лякливая завісь іцпрої подяки нехіть або Л обурене. 

Пор* №атї* 1 (ОаЬе 50]* 

Дармий* 1. Дарма еї тебе робота вчепила* (Наг*) 
Ти вияв ся до зовсім зайвої, не пожиточної або безуспішної роботи, 

2* Дарма твоя бесіда. (Наг.) 
Знач* даремно говориш, тебе не послухають. 

3. Дармнй гаїв бея сили* (Кол.) 

Чоловік не лиже відповідно виявити його, Пор. лат. Уапа зіпе тігіЬиз ігя. 
(Негир. 326]; АсІаІЬ. впїечт 2 — 6. 

Дармичка. 1. Дармпчка му сї трафила, (Наг ) 
Запопав за дармо якусь користь, 

2* На парничку просили, (Дрог*) 

Спеціальне значінні на гостину або пштнку, за яву платив хтось няшнЙ. 

3. Нема щріички ! (Ваг.) 
Знач, вена безплатної юристе. Иор. Нос, 292. 

Дармо. І. Аби ми хто дармо даная, то би і не брак. (Ваг*) 

Говорять про якусь непотрібну, нікчемну річ. Вінець каже: Пай ійї, тіг шн- 

яопеї ги іЬеиег, \Уаіи1* IV (ІІшзопзі 29), ^ 

2* Вгьо на дармо, як Бог не ласкав» (Няг*) .„не благословдт. (Дрог.) 
Знач даремні всякі заходи та праця, коли нема ласки божої. Пор. \\т я п<ї* 

IV Щтводаї 1, УегдеЬепз 4і* 

3. Дармо Богу докучі,иш. (Дрог*) 

Даремно молиш ся. Бог тебе не вислухає. Кепкують із богомільного в до ро¬ 

боти лінивого чоловіка. 

4. Дармо и Бога день прядеш. (Наг.) 
Говорять лінивому, неробі г що їсть і спочиває в робу чий день. 

5. Дармо в Бога шб їсть. (Наг.) 
Знач, не робить нічого1* користуєть ся працею ишшіх, 

6. Дармо вмерло давно. (Цей.) 
Знач, ви пули ті часи, кил я давали за дармо, тепер треба все купити, Пор, 
А сі ліЬ* ІІапно 5* 
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7. Дармо а сухої крппнцї воду брати. (Ільк*) 
Бо пе набереш вічого відтак*, де нічого нема* Б тир тім авачіїш: дарма про* 

сиги в дурного поради а в бідного помочи. Пор. А сі а ІЬ* ВШсІпіа 7. 

8. Дармо колодку через пень валиш* (Іяьк.) 
Говорять про непрактичність такого ведена діла, де чоловік до одної трудно¬ 

сті! додає собі ще нові, сам утруднює свою задачу. Пор, А її н 1Ь/Кісці я 2. 

9. Дарко-і єн чьису нбавив. (Наг.) 
Жохувть ся чоловік* що змарнував час на якесь безцільне ходжшш або слу¬ 

хавши якоїсь непутящої розмови* 

10. Дарио? небоже : з пшона круши бути не може. (Гйїдк.) 
Знач, людської натури не переробиш* Думка вис лов лева не зовеш відповідно, 

бож пшоно й само крупа. 

11* Дармо си груді псуєш* (Дрог*) 
Даремно говориш, вів не послухає, ти не переконаєш Його, 

12* Дармо си кров псуєш, (Наг.) 
Даремно сердиш сн. Що гнів псує кров* про се пор* АбаїЬ. Бшєут 10* 

\Уавб. V (2огп 52, 180]* 
18, Дармо статно замикати, як кобилу вкрали* (Кол.) 

Обережність оо шкоді безхосешт* Пор, \У аіи1, IV (Уег^еЬепз 2), 

14. Дармо сушиш голову, небоже, крупа з пшона бути не може* (Ільк.) 
Зпачіав иЬ зирга- ч* 10, 

1 5. Дармо, треба бренькнути. (Іяьк,) 
Речепя еліптичне: дарма сн єре чати ся чи там викручувати ся* треба заплатити* 

16* За беа-дармо дістав* (Наг*) 
За пі за що набрав буків або понив у якусь біду. 

17. Завтра аа дарма, иішї аа гроші* (Стрий),. 
Говорить купець, кил п Його клієнти дуже завзято торгують ся і жадають за¬ 

надто низьких цін* ІІпр. Гроші ч* 117* 

18. За дарю зламав ярмо* (Грабів)* 
Говорить чоловік, що через недогляд САМ собі Зробив шкоду* 

19* За дар «о й пес пе бреше* (Льв.) 
Тим мавше чоловік не хоче за дармо робити. Иор. А б а ІЬ. Оаппо 1* 

20* За дармо ніхто ти і ішш иі це скаже* (Наг.) 
Сказати комусь „узна «а*, се вже в пошто наших селян найми зший ступінь 
чемноета, ші який тілько може здобути ся чоловік* Пор, \Уппі1* IV (ЇЇШ* 

зон зі 20)* 

ф2І. За сів Дармо купив, (Наг.) ...продав. (Ваг.) 
Купин або нрідав ішзше властивої ціни. Пор, \\тап<1* IV (ІІтвойзЬ 81)* 

22* Кождіш бп дармо хотів. (Наг*) 
8еі1. хотів би мати якусь дармову користь* ІІор, АіІаІЬ* Оагто 8* 

23* Не дарма кональ капці має* (Наг*) 
Знач, се зроблено було не бея причини. а з якимось практичніш планом. Пор, 

Сеіак* Н81; ААаІЬ. Котеаі 2. 

24* Не муч сї дармо 1 (Наг.) 
Не труди ся, твоя робота даремна. 
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25. Хто дармо робцт, сам собі шкодят, (Берез.) 
Бо з його прані корветае хтось доший, а це вів. 

20. Що за дармо, того ІЇ шьивувати не варто. (Дрог.) 
Се ве має цїнн, хоч би се була ії шійцожнточшЙиш річ. ІІор. ШапА І\ 

(Бтяопкі 2*). 

27. Що за дармо, то еї т рахує. (Дрог.) 
Числить са і цінить ся лині те, що заплачено. 

28. Я того за дармо но дістав, (Дрог.) 
Мусів заплатити чи заробити сю ріс ІІор. Шансі. IV* (Отзоп^І 33). 

29. Я того ії за дармо не хочу. (Ваг.) 
Се така непотрібна, нікчемна річ. ІІор. ШадД* IV" (Пшеопаі ЗО), 

Дармовлс, 1* Телїібае ся коло мене, ек той дармовис. (Криаор.) 
Говорять про влазливого чоловіка, ЩО своїм балакаїшм забирав витопу час. 

Дармовие — (}ив5Іе, Ггапзец* 

Дармограй, І. Дарюграй пішов давно в раіі, (Ден.) 
Знач, тепер грають лише тому, хто заплатить* 

ДармопчиХ. 1, То якийсь даряоладх, не робітник. (Берез*) 
Говорять про лінивого до роботи, а балакучого, щартолюбвого чоловіка. 

Дармоха* 1. Спустив сї на дармоху* (Кал.) 
ІІонадїяв сн на держу користь, 

Дарінохляп. 1. То пан майстер даряоідяи. що хто кине, а він хан. (Кол.) 
Глузують іа голодранця, може первісно иероботнщого в зимі муляра. 

Дармувати* 1, День дармувала, два дна слони вада. (Наг.) 
Говорять про ліниву штикут пнницю, 

2* Рік поле дармує, до то тру роки родит. (Верея.) 
Поле дармує, мили його лишають облогом. Знач Іде приказка: відпочивша 
й чоловік робить ліпше. ІІор* Шапй. І (Аскег 10|* 

З* У І інші Бога нічо не дармуй* (Наг.) 
В природі ненастанний рух і праця Говорять з докором лінивому чоловіковії. 

4. Хто в літі л а рву в, той кепська вплуе* (Бо роб.) 
В зимі ириЙдєть ся йому лишати ся без засобів до жити, Пор. Шап сі* І 
{Гані 12)* 

Дарований* 1* Будеш мати дароване. (Наг*) 
Знач, ее тобі подарують, пряж, провину або вару за неї. 

2. Дарованого назад не берут. (Дрог.) 
Се віко таке звичаєве право, що дар унашаєть ся безповоротним. Пор* Шаги], 

IV іЗсіїепкец Ш, 

3. Дарованому конева не зазирав у зуби* (Наг.) 
Знач, дароване берм не оглядаючи, не критикуюча, чи воно зовсім добре, чи ні, 
Пор. Син, 737; Дик, 1578; Оеш. 1% ВеЬеі* 515; ШаЬІ II 21. 

4. По дароване три посла посилай* (Наг.) 
Кепкують із такого, що буцім то дарував щось, але потім при віддаваию 
робить трудности^ так що затим треба находити ся. ІІор, АсїаІЬ* О&готеапп 
1; Оагоотйша 3. 
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5* Що дароване, то не раховане. (Кол.) 
Знач, те беруть не чпсдячп, Пор. Шаші* IV (Йеїшпкеп Зі). 

Дарувати. 1. Даруй вас, Боже, шістьом, здоровим! (Ниг.) 
Звичайна формула жебрацької иоднки аа дар, або сьваточного віяшовшш. 

2. Даруй жнтьи! (Наг.) ' ’ 
просять св чоловік придаваний па горячім учинку, бачу чи, що його хо- 

чуть бити* 

З* Не даруй, аби-е поті« не жьнлував. (Дрог.) 
Говорить легкомаспому чоловікова, що в приступі розчулена готов дарувати 

все що має. 

4. Я свого не ларую. (Наг.) 
Знач, не ївше своєї влаеностя забраної ким ліпшім, але також заподіяної 

кривди чи зневаги. 

Дати. 1. Аби дав, иай би й кляв. (Скнар) 
Клятьба* се пусті слова;, а даток діло корисне, ІІор. АсїаІЬ* Вас 8* 

2. Аби дала, пан буде п мала. (Ден*) 
Значиш первісно сороміцьке, та вживають ся й загальніше; нехай буде хоч 

по багато, аби дали. 

З* Аби дали хоч будь коли. (Ведел*) 
Все одно чи тепер чн потому, аби дістати щось. 

4* Абим дав, потому ми й „ушт а і* це скаже. (Наг.) 

Не то що не подякує, а навіть це буркне нічого, піде геть, забуде. Говорять 

про невдячного, аслюдяного чоловіка* 

5. Або дай, або видру. (Ільк., Негр.) 
Характеризують несумлінного галаїшса та адирця, що жадав датку а в про¬ 

тивній разі грозить узяти силою. Пор* АбаІЬ* Пас 17; їїаві І (беЬеїі 78). 

6* Або дай, або зараз гнвь. (Наг,) 
Говорять про такого, що вимушує від нашого якусь данпиу, Пор, Шансі. І 

(ОеЬеп 72)* 

7. Або дай* або льпгайї (Наг.) 
8сіІ* лягай на лавку, будуть бити. 

8. Або дай, або нас—у ти ватери ! (Льв.) 
Знач* як не хочеш дати, то й це стою о твою ласку* 

9* Або дам* або звім і сні, (Наг.) 
Говорять про такого, що вагаєть ся, чи дати якусь річ комусь ші отому, чи 

зужити самому, 

10* А дав би Бог мвіосерний. аби ще нині над тобов панахиду відчи¬ 

тали І і Дод.) 
Прокляте; щоб ти вмер І щоб тебе хоронили. 

11. А дайте но й міні трохи того доброго. (Наг.) 
В прошу ять сн чоловік до компанії, де щось їдять. 

12. А не дало бн тн дихати! (Наг*) 
Прокляте: щоб тп це міг дихати, задуши в ся* 

13. Ану, дяї ну раз! (Дрог.) Шилцю... (Дрог.) 
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Ч 8355 8374. Лаг її 

Знач, удар Його, Звичайний доїпад для першої зачіпки, по якій пасту пай за¬ 
гальна бійка. 

14. Ану дай, як це маєш! (Крах,) 

Хто не має, той не дасть нашому. Пар. А сі а ІЬ. 0аС97; Шаги! І {веІ«еп 16), 

1а, А цц по дата тобі поторгаиець? (Дрог,) 
Знач, чи не иоторгатв тебе за вуха або за волосе? 

Ні, Волай ти так дало дихати, як ти міігї даті (Наг.) 
Прокляте такому, що обіцнв дати з наміром недодержати. 

17. Всім дай, а собі нічого не лиши, (Дрог.) 
Се вже вершок еамоаідречепя. Ііор. ХУагпі 1 (беЬегх 77) 

18. Вс—в сі, не дав сї, за двері сховав еї. (Наг,) 
Кплять із збиточного боягуза. 

19. Ікьо дай тай ще мало. (Дрог.) 
Жнртують іа аахлаїшою чоловіка. 

20. Дав блм вам, як бам мав сам. (Наг.) 
Говорить неаасібппй а добродушний чоловік, коли в нього просить якогось 
датку, Ііор. А (І а І Ь. Вас 97; Шапії І іОеЬеп 16); 241иг. X, 356, 

21. Дав бия на молсбен, алей сам погребен. (Ільк.) 
Іоворпть бідний чоловік, IIкому пі за що ваЙмати церковні відправи. 

22. Дав бим їй а дорогої душі (Наг.) 
Дав би радо, та не маю Ііор. Маті. І (СеЬеп 229). 

23. Дав бия ти, а ПІД серцьи бия винник. (Наг.) 
Говорить чоловік, що байте виявити свою щирість та при тім і безсильність 
допомогти иншому, 

24. Дав бим ти кпріш з серцьи вточити, (Наг.) 
Знач, не пожалував би й шЙдорожшого* У Поляків шіальотічне: Паї Ьу 
і &ког§ г зіеЬЦ АдаІЬ. Пас ЗІ; 2а1иг. УШ, ЩЦ, 

25. Дав бям ти трам, та не маю саі, (Наг.) 
Готов дати все, хоч би й яке велике та ванне, як би пав, 

26. Дав би му і сорочку з себе. (1:іьк ) 

Говорять про добродушного та податливого чоловіка, Ііор. Ш а п 4. 1 (ОеЬеп 228). 

27. Дай би си д — ку врізати. (Ниг.) ^ 
Се чоловік без чєстщ без амбіції, готов за якусь користі, на всяке умішене. 
ІЬр, Жапб, І (&<Ьеа 227), 

28. Дав б її сї повісити за ґреііцар, (Наг,) 
1. якїій захланний або пеподнтлмніій 

29. Дав би ти Бог біду иа голову ! (Наг.) 
ІБ'Оклят Біду уявлено тут як якийсь тягар, що спадав чоловікавн ва голову. 

39. Дав би ти Бог парть! (Код,) 
Парть мб. із румунського: часть, добра чаеть, щастя. 

31. Див би ти Бог фрнс иа кишни І (Дьв ) 
Прокляте; що то аа спеціальна болість —* фрас на кишки, — не знаю, 

32. Див го ви поталу. (Збар.) 

^ Покинув без опіки і підмоги, на нужду та збитковане наших двддий, 

33. Дав-всь ішії, куме, дай же ц моїй дитниї. (Мак, и, Д.) 

— д-1д - 

Дати Ч. 8375 — 8394. 

Захланний чоловік не аадоволшггь ся тим, що дістав сам, а бажав ще даруп- 

ків і для своїх дітнїї. Оор. №апб. IV (бНіепкеп ЗО, Зі). 

34. Дав ми Павбіг гаразд, та Йду по горівку. (Пужп.) 
Гаразд май тут евеніильне аиачінйї жінка вродила дитину; друга частіша ре* 

чеин яаляеть ся неминучим висновком першої, бо родина Оеа горівіш не мо¬ 

жуть обійти ся. Ііор. Гаразд Я2, « 

35. Дав му, мж сї через верх иольлкило. (Наг.) 
Знач, шібпв Його або насварив так. що той нж заплакав. Ііор. \\гат1. І 

(БеЬеп 2*24). 

36. Дав му бобу. (Наг.) 
Знач, побив. 

37. Дав агу бобу зелїздого в’їсти, (Іжьа.) 
Знач, застрілив. 

38. Дав ягу, буде мав що нести, (Наг.) 
Здач, вибив, наробив арі яристії, що той аоішмятао, Пор, \7ашЗ, І ((жеЬеп 27І), 

39. Дав іу бук на себе. (Наг.) 
Обрааово: дав йому Оружв против себе самого. 

40. Дав му буханцьи, (Наг.) ...еляїдка. (Наг.) 
Вдарив кулаком або долонею. 

4Ь Дав му верховату міру. (Наг.) 
Зїіоч. відплатин за якесь ало ти ким же або ще більшим здох. 

42. Дав іу в вубн. (Ниг.) 
Знач, ударив, але також: уговкав його, взяв над яяи провід, узято від того, 

що ковеви в зуби дають вудила. 

43. Дав му в потилицю, (Шг.) . .в карк. (Дрог.) 
Ударив у поти д нию, випхнув іа дому. 

44. Дав «у гірку цочесву. (Наг.) 
Залісь п]іивитаия аЛо пістіши вибив, насварив Його. 

45. Дав «у горячих. (Крех.) 
Набив цупко. 

46. Дав я у добру порцію. (Наг.) 
Набив, два чимале число стусанів або буків. 

47. Див му дрібниш. (Нищ) 
Вїбн то дрібними грішми, — образово: набив палицею або набухав кулаками. 

48. Див іу дулю під ніс. (Збар.) 
Здурик. відмовив його просьбі. 

ч 49. Дав му духа наїсти. (Наг.) 
Знач, вабив дуже. 

50. Дав »у завдатку. (Дрог.) 
Набив ще перед докопавем провшш. 

51, Дяв іу ш своє. (Наг.) 
Відплатив ва свою кривду, їіомствв єн. 

52, Дав іу знати. (Наг,) 
Повідомив Його, але такої дав дочуте свою енлу. 

53. Дав му в під самого чопа. (Дрог.) 
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Дати Ч. 8395 8410. 

Дав чогось сьвіжого, іроиїчио: лав сьвіжу прочуханку. 

54. Дав #у » повного. (Наг.) 
Бабин міцно, що сили. 

55. Дав яу а причинком. (Наг.) ...8 додаткоя. (Дрог.) ...з чубком. (Кун.) 
Набив до схочу, а потій іще доправив, 

56. Дав иу з ш і сливо! руки. (Наг.) 
По його датку почило йому щастити «я. 

57. Дав му КІЛЬКО сї влізло. (Наг.) 
Набив тав. що той ледве ніг витримати. 

58. Дав ну вуку в руку. (Ільк.) 
Зиач. дав хабарн. Иор. Шипі. II (Наші 616). 

59. Дав иу но жьп.іуючц. (Наг.) ...не рахувавши. (Наг.) 
Бив скільки хотіло ся, 

60. Дав ну повен міх. (Наг.) ...три міхи. (Яе. С.) 
Набив до схочу. Иор. ЇУапсІ. І (СеЬеп 232). 

61. Дав иу повні холошиї. (Дрог.) 
Набив по задку. 

62. Дав иу по єдпеню. (Голг.) 
Вдарив по роті. 

63. Дав иу по за волосе. (Наг.) 
Вдарив у потилицю, 

64. Дав иу по аакоїдах. (Дрог.) ...пухоїдах. (Бор.) 
Вдарив по роті. 

65. Дав иу по иордязї. (Дрог.) 
Вдарів у лице, 

66. Дав иу по під фе. (Наг.) 
Набив по задку. 

67. Дав ну по фаціятї (Льв.) ...циферблат!. (Льв.) 
Вдарив у лице, 

68. Дав иу просто з під чопа. (Наг.) 
Оповів якусь свіжу ІІОВИНу, 

69. Дав иу Прочуханку. (Код.) 
Набив крепко, 

70. Дав ну сї в знаки. (Наг.) 
Докупив, наробив прнкростн. 

71. Дав іу Сї В руки, (Наг.) 
Піддав ся, підлягав його волї, 

72. Дав му сім день на тиждень. (Цей.) 
Не дав нічого, одуряв. 

73. Дав іу сї від ноги. (Кал.) 
Піддав ся йому, дав коверзувати собою 

74. Дав а у слимака облизати. (Наг.) 
Бпкшш ЙОГО, ЙДУ рип ще й ВНСЬІГІЯВ, 

75. Дав иу теляов руков, (Дрог.) 
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Дати Ч, 84і7—84ЯЗ» 

Дати теплою рукою — спеціяіьннЙ юридичний термін, коли спадкодавець дає 
щось комусь власноручно перед смертю з тим, щоб сей дар не значив ся 

в заповіті і не приходів до поділу з шишки спадкоємцями. 

76, Дав іу хробака закропиш. (Наг.) 
Почастував горілкою. 

, 77, Дав му чеіерваГ понюхати. (Стрий). 
Зробив якусь велику прикрість або шкоду, 

78. Дав му доїла в ніс. (Верл.) 
Первісно дав штовшка (еіпей КазепзШЬег), обрааово тазок здурів, вимінів. 

79. Дав му вдров руиов. (ЦаГ.) 
Дав по щпрости, не жалуючи. 

80. Дав му як опадове аа пиво, (Наг.) 
„Дати оводова на нивои говорить купаючи сд- кого тоді кусає стад, то він 
зловивши його ве вбивав, тілько занурює глибоко в воду і там випускав; 

овад швидко випливав на верх і ратуеть си, 

81. Дав иа вічне віддайьп, (Наг.) 
Дав акаючи, що не одержить того ніколи назад, 

82. Дав аа пропаде, (Дрог.) 
Дан знаючи, що та річ пропаде. 

83. Дав ногам знати, (Ваг.) 
Пустив сн на втеки, побіг прудко, 

84. Дав під припадком. (Ваг.) 
Дав ризикуючи, що воно може пропастя. 

85. Дав сї на пІііаову. (Кос.) 
У слухав підмови, подав ся на щось, 

80. Дав сї на нобліку людську. (Наг.) 
Виставив себе иа сором, на скандал. 

87. Дав сї чути. (Наг.) 
Зрадив себе чимось, вашелестїв {коду нова про звіря) або забовтав ся. коли 

мова про рибу в сіті. 

88. Дав що яан. (Наг.) 
Знач, щирий чоловік. Але також іронічно про злого та сварливого, мовляв: 

у самім зла багато накипіло, тай тим і па аншах брязнув. 

89. Дав, ш,о му з носа впало. (Наг.) 
Дав те, що самому було непотрібне Пор. АбаІЬ* Пай 21. 

90. Дав як аа напасть. (Наг.) 
^ Дав нерадо, під примусом, 

91* Дай бши аа кіпи. (Наг.) 
Дай воли за щось пусте, спеціяльно за малі коненята, СьмІють ся а такого, 

що придавши воле купив коні. 

92, Дай Боже, аби ти люде аавидїли ! (Наг.) 
Кола комусь люди за видать, то се в шиттю нашого селянина а особливо се¬ 

динон належить до щастя. ЇІор. співанку; 

- Ой серденько моє любе, 

Завидьит ми тебе люде. (Наг.) 

а також Нас. 291. 



Ч. 8434—8453. Дати 

93, Дай Боже в добрий час сказати, а в злий помовчати. (Стад*) 
Віра н щасливі та нещасливі хвилі ішр. ннсшб Година 21, 22, 

94, Дай Боже дочекатп! (Наг,) 
Додають, коли говорить про великі сьвнта в будущім роді або кагалові у пе¬ 
далей і Й будущшм. 

95, Дай Божа т молоду кости грівги, п ви старість аясо їсти. (Дії.) 
Загальний погляд такий, що хто за молоду бідує, топу па старість ведеть си 
лїоше, Пор. Нас, 2У0. 

96, Дай Боже адороіуц і грошіш десїтьі (Дрог.) 
Витають сн жартливо добрі знайомі* що видають ся день у день. 

97, Дай Боже сю ріпіцькихі (Калуш). 
Говорить жартуючи ї вн «о вдаючи остатні два слова не вире» до вам. Дай 
Боже вдоровле. 

98* Дай Боже чьпе добрий ї (Наг.) 
Витають господар а входячи в хату або заставши його при явімось ділі. 

99* Дай вам Боже і з роси і з воли на го юні солоди. (Коб,) 
Жартливе бажане, де до доброго дричіпляють на кшцї лихе. Солоди зам. шо 
луди — лягава, парка, 

ЮО. Дай кия Боже лад, а<5в вам »нла» цілий зад! (Дрог.) 
ІКпртлвве бажане сварливим та веігорадним людям. 

101. Дай вам Боже, що си в Бога жьвдаете (Наг.) 
Жебрацька формула подяки за даток. 

Н>2* Дай го кату І (Жовк.) 
Сердитий окрик па щось таке, що йде не по нутру, сердить чоловіка. 

103. Дай добрий приклад т себе. (Наг.) 
Загально моральне ушішене : приклад варт більше, як наука. Пор, \Уапсі. ! 
(ВбізріеІ І). 

104. Дай кожному честь, яка му еї иалежпт. (Наг.) 
Кождвго вшануй відповідно до його гідноигн — пранімо яаїіог уте’а. 

105. Дай вале за лелії ке. (Дрог.) 
знач, дай малу що до об ему монету на якусь далеко більшу річ, купи 

106. Дай ви розвід у голові. (Наг.) * 
Дай шаі раду, потіш нове. 

107. Дай мл чисту годину! (Непал.) 
Дай непі спокій, не докучай мені. 

108. Дай ии яку раду. (Наг.) 
Не значить: порадь мені, вле; помоли мені. 

109. Дай му Боже душеньці’ легко! (Наг.) 
Приговорюють вгадуючії про близького, дорогого покійника 

ПО. Дай му па пвц! (Льв.) 
1>пй, щоб йому горячо вробило ся. Образ узятий із парової лазні, де на роз 
начісну піч наливають горячої пари, щоб шш у стяти пею купальню. 

ЇМ. Дай иу па пішо! (Нар.) 
Набий, натовчи його. Пор висиш ч* ЙО* 

112. Дай інщ Боже. ідо плш треба, а но еяерти гоп до неба 1 (Дрог.) 

— 620 - 
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Дати Ч. 8454—8470* 

Приговорюють у веселій юнпавЇЇ, випиваючи чарку, 

і 13. Дай на дай, а не лин, (Ільк.) 
Говорять бурчливому та сварливому, що не ноже нічого дати це вилаявши 

ся вперед. Пор, Ное, 365. 

114- Дай о собі знати* (Наг,) - 
Дай. про себе звістку, 

По, Дай си голову обголити! (Льв,) 
Ти божевільний чоловік, тебе слід заперти в шпиталь божевільних, де голять 

голови веду жим, 

116, Дай собі в тїїаі спокій! (Наг,) 
Покивь се дїдо 1 Не заходи собі з ним І 

117, Дай старче палицю, а тебе ішй лей їдать* (Ільк.) „.діду,,* (Наг.) 
іронічна відповідь* коли хтось жадав від чоловіка, щоб дав або позичив ко¬ 

мусь річ, яка доконче потрібна Йому самому, Пор, Нос. 449* 

118, Дай ся ішлхлтп. (Льв.) 
Ти дурний чоловік до тої міри, що тебе треба-б спреиарувати для муаен як 

якогось за морського зьвіри. 

119, Днйте, дайте} іга Бога впадайте! (Наг,) 
Пародіюють жебрацьке прохавпє ; звичайно говорить дитина, коли впавши або 
вдаривши ся обертає се на жарт І вдав каліку, буцїи-то зі злопаною рукою 

або ногою ходить і жебрає милостині* 

120, Дайте ч ласки евбї а в просьби зібі! (Наг,) 
Жартлива просьба; просять і заразом висьмІввюіь надто перомонщльпші 

спосіб ирошєнн. 

121, Дайте й перцю, аби лекше серцю, (Наг,) 
Горівку з перцем пят як лік проти різана к животі* 

122, Дайте й сало, аби за ясш стало (Ільк.) 
Характеризують кеші д Осе рного вірителя, що за свій доиг готов у довашша 
взяти й останнє добро. Приливна основана на оповідавю про лихваря Жида, 
що за свій до аг не цурав са брати Й сало у селян, пор* Етн. З б* VI, ч* 4Н7. 

123* Дайте я І іії свого, бо яїиї віт чужого язик слух* (Кол.) 
Жартують із такого, що все привик запомагати сн чужим. 

І24* Дайте оиучу, лай еї не мучу! (Наг) 
Значіїш неясне. 

125* Дайте, то дасть ея вам* (Глїдк.) 
Такому, що дає итшшм, мнлосерднть си над ними, й наші в потребі допомо- 

* шуть, Пор. Шип б, І ^СеЬеп 00). 

126. Дай тії Боже а води-росн, з шя-подвіря! (Сер*) 
її а зліють на новий рів або при иншіії □р&вамчтй нагоді всього добра, „З гілн- 

подвірву — мб* а лїеа ї з подвірн, 

127. Дай ти Боже легкі! (ІЗоїш.) 
Жартливо перекручено зам, легко: легкі — Ьіш£є. 

128. Дай тп Боже щістья, п*'и ті спіткало іьііжке пещіотьп ! (Наг.) 
Проклята* що для контрасту починають ся ніби бажанім щастя. 

12!). Дай ти Боже, щос си н Бога заслужив! (Наг.) 
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Говорять у свпрцї злому чоловікові., но хотнча спеціфїкуватя близше лиха, 
ЯКОГО Йолу баЖІїЮТЬ. 

130. Дай тому якийсь лад. (ЕГаг.) 
Приведи до порядку, зложи па купу, скажи, як мав бути зроблено. 

131. Дай хліба!“ — „Скачи дїда!“ (Наг.) 
Відповідають голодному, коли нена що йому дати. „Скакати дїда“ зан. ска¬ 

кати нк дїд, тоб то як жебрак, як каліка, прим, на деревляній яозї. 

132. Дала пу даньй. (Наг.) 
Знач, очарувала Його, о троїла, 

133. Дала сї дівка иа покору. (Кос.) 
Піддала ся парубкові., змовила ся з вам. 

134. Дали ну бероаоиої каші. (Дрог.) 
Пабнли рівкою. Пор. 2йІиг. XVI, 165. 

135. Дали му леацїть п]ить по цісарська. (Наг.) 
Днацять нять буків даншйше яри війську вважало ся нормальною чи може 
мінімального, „цісарською1' карого. Пор, ДдаІЬ, Оас 34. 

136. Дали иу догану, (Наг,) 
Винайшли якусь хибу, 

137. Дали іу на спальн. (Наг*) 

Говорять про хорого, якого хльороформовано перед операцією, 

138. Дали иу ао московська, аж ся лоб аакурдв. (Ільк.) 
Набили сильно. Московські прочухани мають славу у нашого народа мб, 
від 1849 р* 

139. Дали иу якоїсь отрови. (Климць) ...трійки. (Наг.) ...трійла. (Берез.) 
Отруїли його. 1 1 

140. Дало иу пуду. (Довгоп.) 
Він перелякав ся, йому зробило ся страшно. 

141. Дай си руку втьнтп. (Наг.) ...голову... (Наг.) 
§еі|. коли се неправда, 

142. Дая ти сколи горьичої, а не хліба. (Наг.) 
Сердита відповідь, коли хтось нросвть хліба у такого, що й сам не май або 
не хоче дати. 

143. Дай ти штирц велілі иа місяць. (Дрог.) 
Стільком НК і Нічого. Пор, А <1 а 1Ь. Пас 15, 

И4, Дам я тоб^ аж у штаті наробиш, (Кол.) 
Набю так, що аж вакаяаеш єн, 

N5, Дасть Біг, любоньки! (Дрог*) 

Передрававдють Еойків, які на питане звичайно не відповідають просто, 

а плоюсь евфемічпою фразою, от прнм, *ам. нема кажуть „дасть Бог*. 

140, Дасть Біг чьое, дасть і пораду, (Наг.) 

і <п ,ОГ0 поцаДаті1 й Р^впуку, всяке лихо може минути сн, Пор. Н о с. 292. 
14'* Дасть Бог діти, дасть і на діти. (Наг.) 

Потігшіготк такого, що боїть ся женити сн, бо мовляв нічим буде прогодувати 
дітей. Пор. IIос, 290. 

148, Днсть Бог і сироті маму, (Кол.) 
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Вїтхпе добру людину, що заопікувть ся й сиротою. 

149, Дасть Бог красу і від квасу, (Два.) 
1 бідна дівчина, що їсть головно кшмтц прості страви, внховаеть сн гарна. 

150. Дасть ся то видігн, (Льв.) 
Се ще побачимо, а поки що со діло непевне, ще не рішене. 

151; Дати на боже. (Лат.) * , 
Технічний терпін: дати понови, щоб прочитав молитви або службу божу. 

152, Даш — добре, ие даю — друге добре. (Наг.) 
Знач, я так дуже це стою о твою ласку, хоч І прошу в тебе сеї річи, Пор* 

Н о с. 290, 

153. Дат руками, не виходиш ногами. (Ільк., Негр.) „.бігай,., ҐДрог.) 
Хто зичить щось вищому, той дуже часто нотш не може дон роси ти ся від¬ 

дачі І мусить пераз ходити до довжішка, Пор. Даль II, 20; Но о, 290; 

Гольф, 1655: Сим. Ш; Дик. 1592; ІУаіиї. III (ЬеісїН АОаІЬ, Вас40, 

154. Даю ся вяшшя. (Крех.) 
Признаю ся до вини, готов понести кару, 

155. Даю ти як а під серцьи. (Наг.) 
Даю що маго найдорожше, чиню а себе жартву. 

156, Даю чесне слово, (Дрог) 
Ручу ся своєю честю, що ее правда. 

157. Зараз бим дав на боже, аби ті дідько вхопив. (Наг.) 

Жартують іа чоловік», що вдал побожного та богомільного і рівночасно бажав 

и пішім у сивою лиха. 

158. І дала бпм і бою ся і що мала скаже. (Ходор.) 
Жартують іа нерішучого, слабохарактерного чоловіка. 

159. І ие дай і не лай (Кой») 
Значінв иі вирга ч. 111; пор. Нос. НІ8. 

160, Йому лиш дай потуху! (Наг.) 
Дай Йому свободу, попусти Йому вудила — зеіі, то він не так розбракаеть сн. 

161, Кеби дав Бог дочекатн. (Наг.) 
Приговорюють вгадуючи про будущі сьвята або вразивші, 

162, Коби лиш він див, якось би я брав, (Наг.) 
Говорять малі ллопятв. коли їх посилають ви чимось, а хтось иосторониїй 

пита© іх: „А нк же тн тото візьмеш?4* 

163, Коли є, само ся дає. (Дучак.) 
З готового засобу легко дати. 

*164, Легко дати, тьижко відобрати. (Наг.) 
Той, хто бере, ие вважає себе зобовяшшм віддати в обіцянім часі. 

165, Маєш дати, то дай, а не відкладай. (Сквар,) 
Відкладапе добродійство звичайно викликав незадоволень. Пор, А4а 1Ь. Бас 76, 

166, Не всім едвйково дано: одітому сито, другому решето. (Цеіі ) 
...едвому ситі;#, другому решітце. (Міич*, Петр.) ...жиго.. (Кол.) 
Жартливо висловлюють природну і содінльну нерівність між людьми. Цепів- 

ськпй варіант має надто штареену гру слів, бо псито“ знач, і ВаИ:, по чім 
можна би я другій части надійти сн йгододвои — і ВіеЬ. Власне в тім що 
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8 наривного контрасту сито — голодно звернено і» секундарний сито — ре- 
шето, ЛСШИТЬ гумор прнітзкн. 

167, Не дав адї відіпнути. (Наг.) 
Зїш*іг той на роботою чи нтм шшшм рухом, 

168, Не дав мн Бог иа шкоду. (Наг.) 

Хоч я ІІ стратив, згубив щось, але се де вийшло мені на шкоду, згуба від¬ 

найшла са або яамісь неї я мав якусь вишу користь. 

169, Не дав «у аиї раз зшиутн. (Наг.) 
Знач, оглушне Його, вбив, 

ПО, Не дав му сі обиалріти. (Наг,) 
Зараз набрав кудись, погнав. 

171. Не дає му дихати. (Гнїдк.) 
Не дай жити, докучав, мучить, 

172. Не дай бідному, лате потрібному, (Код.) 
Чоловік може не вважати ся бідним, але моментально оданитн єн в більшій 
потребі, як справді бідний. Пор. Нос, 865; АбаІЬ. Вас 85. 

173. Не дай Боже, але позволь Боже! (Кирл,) 
І своїй ск ром пости чоловік просить у Бот не гот. щоб дав йому щось го¬ 

тове, «а дармо, але аби позволив йому здобути та зробиш собі самому. 

174. Не дай Боже нікому, аиї иеиї самому. (Замул.) ...лиш.., (Снаг.) 
Фарисейська молити; в свнтинсі.кім варіивтї Гі значіяе зовсім «сяє і хара- 

нтеризув чоловіка зажерливого на якесь добро, я кого-б він не бажав нікому 
іншому, лиш собі. За мул енецький варіант іде ще далі і характеризує сяу- 

наря, який пе бажав пікову добра, тай сам пе вміє ним корвету вати ся. 

175. Не дай дуриеви вежа, бо ся вріже. (Збар) 
|;ш ас вин? поводиш ся а ним і замісі, пожитку зробить собі шноду По в 
Иока 2586. Н‘ 

176. Не дав І ве лай. (Лучак.) 

Говорить сумирний чоловік, який волить обійти ся без датку, щоб ие слухати 
лайки. ІІор. посіле ч. Щ, 15о; А.іаІЬ, І)ас ЄЗ; МГапА І (СіеЬеп 217). 

177. Не дай яінї, сховай біді. (Наг.) 

Злобна увага чоловіка, якому иідмовляюті. якогось датку, мовляй; не хочеш 
дата мені, то нехай на тебе зайде біда, щоб ти иа неї мусів се видати. 

178. Не дао осу білого хлїба, бо го иовальвв. (Наг.) 
'Гак само недбалому, недотепному чоловіковії не давай у руки нїнкої порядної 
рїчи, бо її понівечить. 

179. Не Дгій сї внсьііатиі (Наг.) 

Се, що ти говориш, та на дурниця, що тебе за неї осьмішть, знач, краще 
мовчи. 

180. Не дай сї, сховай сїі (Наг.) 

Кплять із боягуза, який вихваляв еи своєю силою та відвагою, а як прийшло 
до бШки, то вів сховав ся. 

181. Не дай то Господи ! (Косе.) 
Побожна відворотна формула, яку додають, види говорять про лихо, вещасте. 

182. Не дат, абис тріо, (Наг,) 
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Хоч би тобі приходйіось уверти; Поляк каже і Ьу£ кгт% ріакаї, АбаІЬ. 

Шб 6. 
183* Не дай 6т ока, (Наг,) 

Знач, беа свойого призеру. Коли позичають якусь важну річ, прим. тяглу 
худобину або ідо, то порядний господар виражав з нею когось із свого доку, 

дитину або слугу, щоб чужі Яне збиткували14. 

184, Не дам ги по иосї грати. (Наг.) 
Не позволю вата себе за дурня, коверзувати над собою. 

185- На дасть і кажепьн голову провалити, (Наг.) 
Такий скупий та захланний. Німець каже: Ег £йЬе кеішіт 1 оіііеп Еггіо 

итзопзі. \тогєш ег зоії Ье^гзЬеп луепіел, \¥ап4. І (беЬеп 231), 

186. Не дасть і соломи на перевесло, (Гд?дв.) 
Мова про захланного і но дасть найменшої дрібниці Повересло - підгірський 

діялнкт вам* перевесло. 

187. Не дасть си в вашу наплювати. (Гнїдк.) 
Мови про скнілого, бадьорого чоловіка, який пе дасть робити собі збитків, 

188. Не тілько я ти дам, кілько ти стіна дасть. (Наг.) 
§сй, воли тебе вдарю, а ти звалиш ся з ніг ї вдариш ся до стїия. 

189. Не хочу — дайте, (Наг.) 
Жартують із такі го, що з разу відмовляють ся чи то від іди, чп від чого 

я н того, а потім візьме. 

190. Не штука дати, як е вїдкя взяти. (Збар.) 
Говорить бідний, коли у нього просять або дппозшшоть ся, щоб див щось. Та 
сама думка у Великорусів: Подай — не мудрено, а яудремНЙ того гдіі 

взять. {Даль І, 70), 

191. Ниаї дав, завтра назад відобрав, (Дрог.) 
Говорять про завидющого, скуного чоловіка, ГГор. ІУлгиІ, 1 (ОеЬеп 97). 

192. Ю дав, иї взяв. (Збар,) 
Діло недоладне, чоловік недотепний та невторошшй. ІІор, XVапб, 1 (беЬеп 221). 

193. Ой Боже, Боже, дав єсь тому, ідо не може: а я би зміг, та не 
дав Біг. (Лев.) 
Зітхає молодий парубок бачу чи у старого чоловіка молооу жінку, Пор, Бог 

119; А 4 а 2Ь. Вб£ 423. 

194. Прийду — дайте; приїдете — прішесїт. (Зазуя.) 
Жартують іа чоловіка, що привик жати чужою працею та дармпчками. 

195. Сьому, тому дай, а сам вгибай, (Наг.) 
Роздавши веїм, хто нрсспть, нарешті й сам а гинеш із голоду. ІІор. А<1а]Ь. 

Ш6 26, 
196. Такому дати, щ,о пе може брати, (Явор) ...не хоче,., (Явор.) 

Самолюбний, захланний чоловік любив би давати, але ляше тоді, ял би обда- 

рищшнй не приймав його дару або не міг ним користуватн си. 

197. Ти кажи дата, а я заплачу. (Сап) 
Жартливо перевернене речене незасібиого чоловіка : я кажу дати, а тп за¬ 

плати. Кнзати дати мне снеціпльне авдчїпо: веліти шшімаревв, щоб дав 
горінкн 
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198. Треба дати, коли е, бо то дармо зогниє. (Кол.) 
Говорить весела, розпусна дівчина* 

199. Треба знати, кому дати* (Ваг.) 
Не всякому можна дати і не всякому дане виходить на по жито я. 

200. Треба тобі дати по під фе, (Шг.) 
Треба тебе набити, висікти. Нор. пасше ч, 65. 

201* Хто дав, той це відбирає, (Наг.) 
Як дав, то вже па вавсїгдн, нор, ч. Ш5* 

202. Хто даст бідному, то йому даст 11ан Біг. (Борова) 
Дати ОІдиоиу вважнбть са одним іа перших обовяаків чесного, „ію твого шити 
Пор. ІУапб. І (СеЬеп 183. 215). 

203. Хто ие хоче дати, найде внаівку. (Код.) 
Себто знайде причину, вадли икої бути то не ноже дати. Нор. АгіаІЬ Нас 
65; IV а п і І {СеЬеп 129 ». 

204. Цц дасте, ци най ще росте? (Наг.) 

Первісно формула, якою запитують свати у батька-патери, чи віддадуть дочку 
за того нарубка, від якого нони прийшли в свати; жартливо уживавсь ся 
також у розмові про всяку позичку. 

205. ІЦо дав, до дав. (Наг.) 
8с-і). добре, то дав хоч іцо будь. 

206. Що дай Господи, то дай, а від того борони й ворога тьижкого і 
(Наг.) 

Всяке лихо чоловік перетерпить, але таке (прищ пожежа або якась страшна 
хорова) иаатяжше. 

207. Що даси руками, виходиш ногами. (Лучан.) 

Зшч^будвш мусів ходити затим, допомішати ся І!ор. виспіє ч. Н7; АіІаІЬ. 

208. Що маєш дати, дай зараз. (Наг.) 

^гальио ровповсюджена вриказка пор. латинське: Вів Паї, Ф,і с>Ю ЛЛ, Нешр. 
ЛсіаІЬ. Рас 42, 46; 1¥ап(1. [ (ОеЬеп З, 4]. 

209. Що му дав, то лиш він єден знає. (Бор.) ...Бог... (Наг.) 
Д&н потайно, крадьному не лічача* V 

210. лЩ°-с пав аа то.'" — „Нить пальців і тесту долоню*. (Кол.) 
Іак характеризують злодійський спосіб иабуванн нласности. ІІор. ІУап.І II 

(козіеп 28)* 

211. Що тобі Бог див? (Наг.) 

Знач, що ти вигадуєш? Який тобі концепт прийшов у голову? Окрик злить 
ваші, коли хтось говорить або робить щось дивне* 

212. Як па дав, то аж ви арґаин в вухах заграли. (Наг.) ... -- 
Вдарив цо за вуха, аж у вухах зашуміло* 

213. Як не даси з просьби, то даси з принуки, а чого просьба не до- 
І. каже, то докажуть буки. (Ільк.) 

'і І,Рмаа“ чи ириспіика характеризує підіїеволене положене селянина серед 
па я щнз в я в ого „цатр їм о віяльного4, ніби то батьківського ладу. 

214. Як ти дам, аж те с—ка спухне* (Наг.) 
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Дати Ч. 8556-8578* 

Знач* набю сально* 

215. Як ти дам раз, то ти стіна друге тілько дасть. (Наг.) ...більше,.* 

(Наг.) 
Знач, перекинеш са і вд Ірані ся до стіни* Пор* висше ч* 182* 

210. Як ти дам, то аж свою бабу ввпдиш, (Наг.) ...аж ти еї баба лрн- 

внднт. (Дрог.) 
Знач, аж зомлієш і в нестямі будеш бачити всякі візі! Пор* АсІаІЬ* Вас 102. 

217. Як ти дам, то аж ти в очох померкие. (Дол.і ...сьвїт*** (Наг.) 
Вдарю по толові, аж у очах попутять єн, зомлієш, 

218. Як тн дам, то аж ти мамине молоко носом потече. (Дрог.) 
Вірять, що мерця закопаного в могилі земля тисне так дуже, що аж Йому 
материне молоко носом тече, О тс я погроза мб. мав звязок з тни вірував ви 
і значить душе сильний удар* 

219. Як тн дам, то аиї не дриґнеш. (Наг.) 
Забю па місці, що Й пе ворухнеш ся* 

220. Як ти дам, то в нортки заробиш* (Дрог.) 
Знач, утратиш влвсть над своїм тілом, знесилиш ся* 

221* Як тд дам, то лиш погн протьигнеш (Ваг.) 
Знач, упадеш і вомлїяш, 

222. Як ти дай, то пе будеш впав, де сї подіти. (Наг.) 
Стратиш розсудок і застанову* 

223. Як тн да»т то не донесеш. (Наг*) 
Набго так. що пе здужаєш ходити. 

224. Як ти дам* то сї не оближеш. (Наг.) 
Облизують ся по чімось смачній, а по ударі нема чого. 

225. Як ти дам, то сї ні з киа ие поділиш. (Наг.) ...нікому не вді¬ 

лиш. (Лол.) 
Певна річ, ударів одержаних ае можна удїліття швом у* 

220* Як тп дам, то сї ногами накриєш. (Ваг*) 
Перевернеш ся до гори ногами. 

227* Як тц дам, то сї три рази перевернеш. (Наг.) 
Ударю так сильно, що покотиш ся мов куля. 

228. Як ти дам, то сї тут розіллєш. (Наг.) 
Вірять, що злий дух ударений па відл’їп рукою розливають ся мавю. Отея 
погроза очевидно має заявок із тни віру канем* 

* 229, Як ти дам, то сьвіта пе ввидпш* (Наг.) 
Затінять ся тобі в очах, зомлієш. 

230, Як ти дам, то ти більше не буде треба* (Наг*) 
Знач* тут тобі буде й амінь, 

231* Як ти дам, то ги в вантах затерпне* (Наг.) 
Гумористичний погляд на переношено болю н тілі в найдальші кінці від місця, 
де вдарено.* 

232* Як ти дам, то ти в вухах задзводдт* (Наг.) 
Сильно вдарю но за вуха. 

- 527 - 



Дати — Дах Ч. 8574-8592. 

233. Як тп дай, то ти ніхто по відбере. (Наг.) 
Набвд і будеш мусів сам витерпіти 

234. Як тп дам, то ти сї неї сів]итї прнвидьпт. (Наг.) 
Значше иї виргсі ч> 208. 

9№. Як ти дам, то ти сї всього відхоче. (Наг.) 
Набю так сильно, що стратиш охоту до жити, 

236. Як тп дам. то ти сї сьиіт вапакітрат. (Вони.) 
Звииок ідей не йовеїм ясний. У макітрі труть нам, крутячи в пій макогоном, 

отже може: сьвїт закрутить ся. 

237. Як тп дав, то ти сьвічкп їі очох стаду*. (Наг.) 
При сильнім ударі являють єн еьвітляаї й слухові гал юці нації. Пор, А<Іа1к 
Оас ШО. 

238- Як ти дам. то ти стіна дасть більше ніж я! (Наг.) 
Значіна иі вдрга ч. 182, 207. 

Даток, 1. Датки на веї статки І (Наг.) 
Іронізують одержавши якийсь малий дарунок від чоловіка, від якого надійли 
с« більшого. 

2; Злий даток доброго псує. (Стан.) 
Коли щось дають із злим наміром; пІдкупетво псун доброго чоловіка. 

Дачна. 1. Він ва мене дачки не дасть* (Наг.) 
Він не відбуде за мене айви а насти, не но гіеое тягару, — 8СЙ; то не мав 
права корнету вати сд моїми правами. 

2. Що дачка, то драчки. (Боел.) 
Дачка — те що проказано дата урядово, податок, додана, яву можуть узяти 
й сплою. 

Дах. 1. Дах дьир&вкгй як решето. (Дрог.) 
Говорять про дах. що пропускав дощову воду. 

2. Дах у дах мешкаємо. (Дрог.) 
Те саме, що стріха в стріху, хата біля хатп. в наЙбіизшім сусідстві. 

3. Дах як давїп. (Дрог.) 
Знач, добрий, цілий, щільно вбудований. 

4* 3 даху па голову! (Дбог.) 1 
Прокляте, зсіІ. щоб ти впав, злетів. 

5. Коби яііії під дах! (Наг*) 
Коби добрати ся до якого будь захисту. Говорить чоловік тікаючи в під дощу. 

Пар. \¥авії. І (ОаеЬ 37). 

в. Не дай Боже під чужим дахом умирати! (Дрог.) 
Під чужим дахом — у чужії! хаті. 

7. Нема то як свій дах над голоиов. (Дрог.) 
Говориа чоловік тягнучи ся а остатнього, щоб збудувати свою хату. 

8. Там би еї на дасї ворона не всиділа. (Наг.) 
Знач, там у домі такий крик, сварка або бійка. 

9. Хоць на дах лінь і кричи, то не поможе. (Дрог.) 
На дах вилізши кричить драм, підчас повна і, знач, хоч кричи тав як у най¬ 

більшім нещастю, то но поможе нічого. Пор Шар її. ї (ШоЬ 38), 
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Дбалий - Дбати Ч. 8598—8610. 

Дбалий. 1. Коби дбалий, б\в би вдалий. (Наг.) 
Знач, робота унішлаб, як би лише дбав про точність. 

2. Хто дбалий, той дб всього адалий, (Кол.) 
Він пильністю і точністю переможе всякі перешкоди. 

Дбати. І. Дбає за те», як ва якесь.нвзиатііщо. (Наг.) 
Глузують іа такого, що дуже турбуегь ся зазвусь маловажну річ- 

2. Дбає як Жид аа солонішу, (Кутя) 
Йому байдуже до тою. він цуравть сн того. 

3. Дбає як аа ковбасу в піст. (Ден.) 
Се стратило для нього вартість. 

■і. Дбає як люде в літі за ийц. (Дрог.) 
Люди дбають аа ніч (очевидно ту, що служить ДО огріванії) лише в зимі, 

а в літі ні. 

5* Дони аа себе, буде а тебе. (Кол.) 
Звичайне правило еїоістів, піп понад свої особисті справи не хочуть бачити 

нічого. Пор. \\гаіи1. IV {$ог£еп ЗЯ). 

(і. Дбати ва кого, як пес за ияту йогу. (Гнїдк.) 

Псу пито і НОГИ не потрібно. Знач, не дбати аивоїм ва нього. Пор. АііиІЬ. 

ГіЬві- 2: 24Сиг. IV, 136. 
7. За всіх дбай, а аа тебе иїхто. (Карі.) 

Так характеризують етановищо селянства н державі, Л о кляв: селянство на 
веїж мусить нрякюватп. а добра ніякого ні звідки для себе не бачить. 

8. За всіх не надбаєш. (Кол.) 
Кожднй мусить дбати ва себе, а то одному не стане сили дбати вн мвших. 

Пор. \У а ті 6. IV (Йога єн 9). 

у. Коадпй най про себе дбає. (Тонете) 
Нехай пильнує своїх діл. Пор. Маті. IV (Йпгрен З, 31). 

10. Най за тебе той дбав, що тї зродив. (Наг.) 
Говорить чоловік вашому, який докоряв йому, що той не подбав за якесь 
йога діло. Німець каже: Кава беп ііаІОг здірш, <1ет ІіЬег ипз ік(. П'яті. IV 

{8ог£Єп 79), 

11. На кого яаю дбати? (Наг.) 
Говорять осиротілий чоловік, оправдуюча тим прим, своя пяшщтио. 

12. Ие дбавши — не мивши. (Кози) 
ОріТі пальна вонструкція ^прияметнакова, трафдкеть ся зрідка і п Піснях, прим, 

А сьвятяй Олексій м о» пущ» блудивша, 

І НІ пивши, мї ївши, як аемлк вчорнівши. 

13. Не дбає иї на людей, ні на Бога. (Люб ) 
Ис соромить ся нікого, не оглядавть ся нї на кого. ГІор, №дп4. П (6"Ц 2652). 

14. Не дбай ні аа кого, лиш ш себе самого. (Кол.) 
Характеризують егоїста* самолюба. 

1Ь. Не дбай о пишно, аби яатишио, (Міііч., Петр,) 

Знач- пе так важна вверхиа паради, краса та блиск, як нііутріїшіе задоволена 

та супокій. Пор. ап4 IV (Зог^ен 4). 

Ні. Тик дбає, як нео о дяту догу, (їльк.) 

Знач, не дбач аовеїм. пор. виєшо ч. 6, 
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Двдпі Дкл Ч. 8 (Я1 Ні.27. 

17. Ти лише ва себе* дбаєш! (Наг.) 
Докір ешійтоВИ. 

18. Треба добре дбати, аби де купувати еїии до Юрка, хліба до І.іька. 

(Гиїдк.) 
Дт бідною чоловіка се ідеал господарства, в якім кінці сходять ся а кін¬ 

цями, соб п> вистав наші до Юрія, коли Ешчшшвть ся лови иаїшц і хлШ до 
Іллі, коли починають єн жішва. 

19. Хто дбає, той иаь\ (Ільк., ІІетр.) 
Звичайна приказка ситих, задоволених люднії, йкї це хочуть зрозуміти, що 
вдрав особисте дбаїш не заяеввне ще чодовішжи усміх» а житш, Пар. 

2ЛПп\ X, 395; \У а п <1, IV (Зог^еп 53), 

20. Хтось тут добре дбав* (Наг.) 
Знач* порив сії порадію, руйнував, закрив усе 

21. Як би дбав, то би кав. (Наг.) 
Докір недбіиону, марнотрати июжи. 

22. Як дбнш, так тш; як робиш, так ходиш, (Жуків), 
Знанім н пі вирга ч. І У, 

23. Як Дбеш, так іиеш. (Балиг.) 
Лемківська форма першої мол о виші попереднього числа. Форми дбеш, кеш 
нояспеио висше див. Годувати ч. 16. 

24. Як хто дбає, так і кав. (Ільк.) 
Зиачінв и! ьирга ч. 19, 22, 23. IVа ЦІ, П, 14. 

Два. 1. Два біліше мозку?, як едеи* (Кол.) «.старші.., (Наг.) 
Сува їх сил, до сь в їду; пастку більша. Пор. АіІаІЬ. 4; ОТніиЕ. V 

(^>уе1 зо, 62). 

2 Дна єдною по пита ют* (Нат.) 
Кили дші згодить сії на щось, то третього навіть не питають, чи пристав, бо 
можуть зробити і без нього. Пер. ПЧи4 V4 (2уш 12). 

ге Два на вашого, то сї не голйт. (Наг.) ..до неладно- (Наг.) 
Се звичайне правило в бійці, що два па одного ие повніші Йти. Пер. АйнІЬ. 

11 «чд 8; IVаікі. V (2пеі (50, 67^; беїик. 309; КгцшЬ. 73. 

4. Два одного споюжут. (Кол,) 
У них більша сила і більші засоби, на у одного. Пар. ІУяпгі. У (2етеі 57). 

5- Дна сї коболи, третяб скорпстав, (Кол.) 
З пентоди двох корястае третій, йор. лат. ІііюЬиз 1 іГїдппііЬиз Іегіїш* £ішіМ; 

IV а ті, IV |51геІНі 9}; ТШиг, VIII 122. 

ік Два третього не ждуть. (Ільк.) ..діє чекаю?, (Наг) 
Більшість супроти меншости переводить свою палю, Нор. \¥ап<1. V і2т1 і 
33, 53); Сам 790; Сеіак. 62. 

7. Дна третього не чека ют, а четвертого її не лита ют, (Зааул.) 
Зи&чше ці Щфт ч, % 6. 

В. Де дня, тат ради, де три, там гради. (Береа.) 
Два ще змовлять ек, згодить сщ ші якесь діди, трьом тишко згодити ся, Пор. 

А іі и і Ь, ; XV а п сі. V (2\уеі 1 і; 2 й і и г. VII І. 340. 

її. Де два, тая третій іа далека. (Гиїдк.) 
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Два__ ’Г. 8028—8<ії5; 

Речене еліптичне: де дня згодили єн або знов ні н єн, тая третій, який би* 

хотів прогавити ся їм. мусить держати ся я далека, бо вони дужші. Мор. 
ІУаїкі. V* (7і\ує\ 15), 

ІЩ Де двох би ся, третій не мішай ся. (Ільк,) Де два бют сї... (Наг.) 
Не встряваЙ у шорне діло. Пор. ЛУ&пЛ. V +(2\геі 35); Дню Ні05. 

11. Де ся двой нарить, третій ся поживать. (Ьіьк.) 
ІІри двох засіб них йапомошеть сн третій пезасібний Пор, ІУаінІ. V (2*1№І48К 

12. Де ся двох 6иг тим третім за калитку бере, (Ільк.) 
Значінв мб. ак висше ч. 5, хоча моше бути й навпаки: два бють єн, а тре- 

тій поносить шкоду. Мор, А її іі і Ь. Пи пі 8; IV а її її. V (2\уєі33}; 7, я І ц г. VIII, 151. 

13, Двох нас міні мало, (Наг.) 
Говорить силач* на «кою виступають два слабші борці. 

14, Зарив тут в твоє дай буде. (Наг.) ...двох зробю, ґ11;іг.) 
Погроза: вступи єн, бо розірву, ризібю тебе на шматки. 

15- 3 двох вдію не вробиш. (Наг.) 
Говорить, шш щось зібггь СИ нбо ЗДОШШТЬ СЯ, 

18. Не буде а ііего два. (Гвїдк.) 
Знач, чоловік авї розумом, алї шш гном пе заважить но над звичнії ну пере¬ 

січність, 

17, Той І за двох етапе. (Наг.) 
Ое чоловік розумний, маючий, сильний. 

18, Тримайте мі два, бо едіюиу ніщо! (Кол.) 
Кепкують їв слабосилого чоловіка, коли вій розсердить сн та грозить, 

19, Тут би й па двох стало, (Наг.) 
Говорить про їду, пку дано одному, мовляв: мені аж за надто багато. 

20, Тут би еї два в лізли. (Наг.) 
Говорять про широку, статну одежу. 

21, Тут і двом тісно. (Наг.) 
Говорять про вувку вулицю. 

22* Тут сї ледве два обшшут, (Ваг.) 
Говорять про ткну вулицю або нузяиіі шматок поїм. 

23. Хто двох нараз ловит, жадного не зловнт* (Скнар.) 
Занадто захланний звичайно тратить. Пор. \Уап4. V (7,ш\ 44), 

24. Що два, то не едел. (Ільк*, ІІетр.) 
У двох більше сили, більше концепту та розсудку, яку одного. Пор. АіІаІЬ. 

4 1; \V а п й. V /2^еї 19, 20, 25). 

25. Я іі ва двох стану, (Наг.) 
Говорив відомий бонгуа нібито нахваляючи сн своєю відвагою, я воли прий¬ 

шло до бійки, він і справді сховав ся за двома видцями. 

26. Як дна скажу т, ідо-сь пяи, то йди спати, (Гиїдк.) 
Їроіїізують над ухвалами бікьшости, мкі шшді перечать живій дШсиости 
а яким про те треби підлягати. Пор, \Уапй. V (2\уйі Зі, 68), 

27. Я сї н двох не бою. 
Говорить від важний, сильний чоловік. 
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Двинить ггять—Двері ‘і. 8346 8063. 

Двацнть пять. і. Двацїть піпті» — по цісарсько. (Наг.) „дїсарське 
число. (Цей.) 
Пояснене аннзку понять яі$Свроькнй і дшіішть і(нїь“ див. висше Дати, Ш. Тут 
додай іще, що І в давніх цісарських судах І я часі слідства і при вироках 
число 25 буків уважало ся нормою 

2. Облипаних двацїть пінті, дістанеш. (Наг.) Цісарських... (Наг.) 
Обливаних — таких, що за вождяи ударом зомлієш V тебе будуть обли* 

вати водою. 

Двері. 1. Лбня дверні рипнув, уже неї до яеие біжміт. (Наг.) 
Знач, скоро мілько ні йду до хати Говорив дїд про внучат, що його дуже 
любили. 

2. А най тебе дверияа стисне! (Дьн.) 
Жартлнміе прокляте: щоб ти не міг протовпитн сн в двері, зробив си грубим. 

Пор. Вггог. 1)туі і. 

З- Аіії двернії, ні нїішшць. (Наг) 
Так описують „вічну11 хату всякого чоловіка — домовину. 

.4 Ані до двернії, шїї до стола н шш не можна, (Наг.) 
З шш ніяк ие дійдеш до ладу, чоловік незгідливий, 

5* Апї ми еї на двері не показуй! (Наг.) 

Говорять нелюбому чоловіковії. 

0. Апї на задні, ані на передні двері не може. (Наг.) 
Говорять про чоловіка хор ого на напір. 

7. БІд двернії сї вернув. ^Наг.) 
Знач, ие входив до хати, не мив відваги. 

8. Він мни двері через вікно. (Код.) 
Знач, кусів із хаги втікати нікіии, Пор. IV а п її. IV її(іг Щ. 

9. В мене двері не заперті. (Голоб.) 
Знач, вільно війти всякому- хто мак до мене діло, нехай прийде і скаже. 

Пор. 2 й І її г. X. 1038. 

10. В яьоґо еї двері не запврают иї в день тії в ночп. (Наг.) 
Чоловік гостя в ми її, людяний, помагав людям, дав добрі поради. Пор. Іігяог; 

Одогі .4. , 1 
11. Двері ким от но р в ти. (Гнїдк,) ч 

Знач, ви я хну ти Його за двері . Пар. \\7 л п <1. IV* (ТЬііг 148); 2я1иг. XVI, 417 

12. Двері кому показати, яи ся штшірают. (Гніді:.) 
Нипросити кого за двері, веліти йому забирати сн. Пор. \УншІ IV (Пійг Ш). 

2&иіг, УШ, т. 

13. За карк гай за двері! (Наг.) 
ЗсїІ, узяв за карк ї викинув ва двері. 

14. Запри си двері! (Ннг.) 
Зачини рота, не кричи. Пор. \УаисІ. IV' (ТЬПг 24, 27). 

15. Застав задерті двері. (Крех.) 
Його не пустили до хати, відмовили Його оросібі, Пор, \\г я п IV (ТІНіг 
107, 128), 

16- Зачинав двері, нк ковї вкради* (Зааул.) 
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Глузують із «аішнешй обережності!, 

17. Його дверми викинь, н ній вікном лїае. (Снят.) 
Говорять яро виертого, вдаз,іивиго чоловіка. Пор. Пгхог. Ош¥І 6, 

18. Марш на двері! (Дрог.) 
Сердитий окрав, яким відправляють влазливого чоловіка. ■ 

10. Може двері пальці пхаєш. (Наг.) 
ЗІішивш сн в такс діли, що вожені іа з її нього и;ші шірнвниіить. Пор, 
Шапгі. IV (Тіїйг 100). 

20, Мною двері втвврав. (Лучак.) 
Викидав мене т двері, йор. шісше ч, 11. 

21, Не н ті двері трафив. (Дрог.) 
Не па того наскочив, його йому треби було; не в йору вибрав гн з якоюсь 
просьбою. Иор. \¥ а н б, IV* (ТІшг 109). 

22, Не знаю, куди еї та* двері втни р а ют. (Наг.) 
Знач, н там ніколи не бував, не знаю, куди Й зайти. Иор. Гильф. 177(1 

23, Низькі двері вчат клаїіятн си. (Збар.) 
Високий чоловік у ходячи ними мусить похилити еа. Обряаово: бідність учать 
плішити ся та бути поиірищ». Пор. IV а а її. IV* (ТІїШг 32, 95). 

24, Обої двері тобон розвалю. (Наг.) 
Випхну в хати так сильно, що вилітаючи відчиниш своїм тнгвро* хатні 
й сінешні двері. Пор. 2 а І и г, XVI, 375. 

25, ©статний двері запирає. (Код.) 
Звичайне правіло, коли люди йдуть більшою компанією. Пор. \\'іин1. IV' 
(ТЬйі- 6), 

26, Став у дверох, як обережніш. (Наг.) 
Став на норові, відчинявши двері і не входячи до хати. 

27, Ти замкни двері, а я вікном улізу. (Оор.) 
Говорить влазливий чоловік, але також біда, від ншї чоловій ие ноже вбе¬ 
регти ся. Пор. А За Пі. І)тгї. 

28, У високі двері біда чвірков уївдит. ^Сквар.) 
Коли пан сходить на біду, то се дієти єн швидко, через його виставне, лю¬ 
ксусове яште. 

29, У нього всі двері ті розтвір, (Наг.) 
Се чоловік щирий' отвертий І правдомовний 

30, У нього двері пирогом замішені а кишков насунені, (Дрог,) 
Жартують Із богача, що опливає в достатках, ІЬр. 11 ос, 440. 

81, Хто а ваду йде, иан двері шіреї (Наг.) 
Зяачіне ні йцрга ч, 25. 

32. Якиїц-с дверми внішов, такими й виходи, (Ваг.) 
Бзагалї гидить сн виходити я хати тими самими даераш, якими хто аІйшов, 

Нпвпакп у Латинян та Німців, пор. \Уап б. IV7 (Шг 17). 

33. Ходь би те казали дверми рипати., то слухай! (Наг,) 
Говорить слузї, вирнжанни його а найми. 

Двір, 1, Бодай та двір заріс! (Гнїдк.) 
Прокляте: щоб твій даір запустів — для господаря се страшне прокляте. 
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2. Б папських дворах великі вікна, а мило сьнітла. (Скнар.) 
Знач, мало еправедл вмости та прав домов иоотн. 

3. Горе дворова, де корова розказує волова. (Ільк) 

В такім домі* де жінка вир доводить над чоловіком, нема добрії, Пор. Леї а 11». 

Ошбг 2. 

4. Дав їй ти Бог па кождиіі двір запір. (Цеп.) 

Прокляте: щоб тобі заиардО відходові орґаїш в вереду І а заду. 

Ь. Дай ти Боже, аби пі двір терпиш наріс 1 (Наг.-) 
Значінь' оі мирні т 1. 

В. До двора широка брама, а ;* двора вуака. (Ден.) 

До шшеького двора все село а носило дяішии і давало працю, яле відти рідно 
хто дістав щось доброго. Пор, Ай а її». Опог 8. ЯЗ; Сеіаіс. 322. 

7, Захотіло еї ті оба двори* (Ваг.) 
Мова про ВІДОМІ натуральні потреби людського тіла, 

8. Най кояпиіі свій двір замітає, (Цей,) 

Нехай дбає, щоб у нього веьо гаразд було, а не судить та по обмов ляк на¬ 

ших, Пор. ШапіЗ, IV (ТІ ніг 34і 37), 

У. На який двір хочеш, іш задняії ші па передиий? (Нар,) 
Мова про фшодьо/ічпу потребу. Кепкують із парубка або дівчини, що хоче 
Йти па службу до двора. 

10. Прийдеш у двір, школу не вір. (КояЛ 
Мова Про папський двїр, де скрізь чигає зрада. Пор. Вггог. Шу6г Я, 10, 

П. СівІй двір мете? а ші чужий сьіітьи тче, (Уїіят.) 
Себе виправдує, а на нашого звалює всю нішу. Иор* Шансі, IV ГПіГіг 35,73). 

12. Ще мп двір не виросте. (Цей,) 

$сїІ. коли ти перестанеш ходити до мене. Мтіі байдуже, коди ти будеш сер¬ 

дита сії на мене. 

Двірський, 1. Вже двірської полівки хлиснув та сорокового хліба ко¬ 
ку шав. (Ільк,) 
Знач уже підмінпв ся, нідГшн ся від селянського стану, гордує своїми був¬ 

шими товари там її. Про двірську поливку йор. А б а І Ь. Оюбг 9. 

2. Двірська ласка до порога, (Гнїдк.) ^ 
Вона коротка, швидко вмішшть ся, Німець каже; Неі НоГе Ш.% \тіе шап 
еіпе Наші шпкеїігі, їїаші. її {НоҐ 20), себ то хто буя на верха, той за 
хвилину буває в пиву, а гшальогічпа фршшуеька приповідка паже: ЇіЯ соиг а 
§е? Ьаиіз еі Ьав. 

Дводушннн* 1. То дводушяш;, не чоловік! (Наг.) 
Про упнрів вірять. ЩО ВОВК ,ДГШДу ГШ111 Ь'П *» тоб то що крім звичайної люд¬ 

ської душі ниють іще якусь демонську. яка не покидає тіла ще й по його 
смерти. 

Двоє. 1. Берн в за-двое. (Наг.) 
Зложи шнур чи пояс у двоє і таї бий або влжн. 

2. Бодай єсь ніколи двоє на едіго не зібрав: лі: маєш муку, іцобись 
соли не мав. (Стежв.) 

Прокляте: щоб тобі в господарстві КІПЦІ пе СХОДИЛИ сіг. 
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3, Двоє, а обоє рідкеє. (Яс, 0.) 
Кепкують їа міаорного обіду, т який були дві рідкі страви, 

4, Двоє рідких, третин борщ (Ден.) 
Знач і н е ці зирга. 

5, ЗІЙШЛО сї двоє — сліпі обоє,.(Сор.) • 
Жартують із немічного або лінивого подружи. 

(і. Кобн ще двоє, то би були пара, (Цей.) 
Відповів бідний чоловік, якого питая о, кілько мав ЮПшй. 

7* На двоє небіжка кивала, (Наг.) 
Зшіч, сс ще може бути і тая і сяк. Пор, Бггог. Г)\уа 4. 

8, По двоє, по двоє, а з заду пара. (Цеп.) 
Жарт неясного вітчшн. Пор. \Уап Н. V (2етеі 65). 

Двоїти. 1, Дво;[пт му сї в очох, (Наг.) 
Він сильно даний або хорвй, йому прввнджувть ся те, чого нема. 

2, Я дуже двою над тим, (Свят.) 
Сумнів а ю ещ хатню ся в і евовш постановою то в сей то в той бік. 

Дворак. 1. ІЦо дворак, то адодїй або ніяк (Кал.) 
Говорять про двірських слуг, економів І Т, її. 

Дворачка. 1. Кожда двораяка — курна або шинка. (Кол.) 
Такою славою корастують ся селянські дівчата, що вакоттув&лм двірської 

цівілївації, 

Дворка. І. Що дворка* то хльорки. (Вікно). 
Дівчата, що служать ш> дворах, мають дуже ііепочеену слану в селі. 

Дебелїтн. і. Аж дебелію зо нстиду. (Порч.) 
Сором обевсилюв мене, трачу духову притомність. 

2* Аж єм одебелів но страху. (Наг.) 
Знач, г стопи і в, помертвів, 

Дебра. і. Іди на дебри та на скала! (Кол,) 
Одна з формул а&клапана злого духа, Цебри і скали — місця нраяселен 

людьми, 

2, І я не в дебрях Зріс, (Кол.) 
ЙСІІ. але між людьми і знаю, яка кому честь полошіть еп, 

З* Не сїдн в дебри, а йди па жебра* (Наг.) 
Жартливо говорять відлюдітви. ще» сторокнть від людиЙ, хоч ї терпить край¬ 

ню нужду. 

Тая такі дебрі, що ні ванти иї заїхати. (Ваг.) 
Говорять подоляни про недоступні гірські села. 

5. Цн ти а дебрі» прийшов та не паяєш, як до людей говорити? (Вони.) 
Докоряють дикунами, ЩО не маа „людяного* вихованії, не шт« звичаю. 

Декан, 1* Буши ксьондз давнян дурень, а то даєканова ровуша. (Луч.) 
Зпачіне не зовсім ясне; видно, що нрнназка основина іш сшмішах про дкп- 

іось о. декана, що ти був тупа толова, йде мав розумну жінку. 

День. І. Аби день переднунатп та піч перепачувати. (Ілпк.) 
Знач, аби нк будь провести час. Пор. АііаіЬ. Вйіеїї 1. 
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2. Айви иивтрішного диьи ц« дочекав, ко.ш то ве правда. (Наг.) 
Найавнчайиїйше закляте: щоб и ще сьогодні вмер! 

З* Аби ні тикни день був! (Дрог*) 

ІСл шість сн чолові я на правду своїх елів. 

4. Абнп такий день паві (Дрог.) 
Значіня иі аирга, 

5. Аоим так дпиїшиви день впровадив! (Наг.) 

Всїї. пк правду говорю. Прокляте в роді попереднього. 

Сі- Аби ще на даьн доробити І (Наг,) 

Кваплять ся докінчуючи пильну роботу. 

7* Більше днів, як ковбас* (їяьк., Цетр.) 

Говорить завісь загального: більше ожи дніцііг ти заходів, ніш корнети. Шиець 
каже: Пег Та де зїшІ тієї, ііег Ьиодгідеи НаШшІей поеЬ щеііг, МГнімІ, IV 
(Тщ Щ; II (Лаііг ЗО). 

8. Бода с так ніші, що ти ніш аа день ! (Наг*) 

£еІІ. НК ТИ знявш те, про що говориш. Не згніти, що сьогодні 83 ДЄОЬ — 
знак Ідіота, край нього дурня. 

9. В день заробити, а в ночц пропити* (Вор.) 

Приговорювали колись борисдааські рішшки. Пор. \\ГатІ. IV *Тад 34). 

ю. В день роби, в ночп заснеш. (Гнїдк,) 
Говорить такому, що лягав спати в робу чий день. 

И* В деиіі сї когрнаут, у ночи сї полнжут. (Цеп.) 
Говорять Про сварливе подрушо Пор. \¥ пні]. IV (Тад 1 Ш), 

12* Весь день на ногах, (Наг.) 

Ходжу, працюю, не маю коли сїотн. Пор, \Уапб. IV (Тад 607). 
13. Вже білий день на дворі, (Наг.) 

Знач, уже зовсім аисинтало. 

14. Вже день як бик. (Наг,) 

І озорять про перше свита не, коли вікна що лише еїріЮть; ішрівшшч ошо* 

кине на одиако&Ш сїрІй барві бика і такої досьвітноі години, Пор, А її пік 
ІІ2ЇЄІ1 13. 

15. Вже тп день настає? (Наг.) % 

Знач, вмов починаєш робити накости, зводита сваріу ? Пор, ТОаніі.ІУ (Тадіі)* 

16* Він т день більше зр-обит, як шшшй за два. (Наг.) 

Говорить [фо роботящого, пильного чоловіка. Пор, \Уапсї. IV (Тнд 584). 
17, Він і в день нічого не видит, (Наг,) 

Чоловік сліпий, розсікшій. Пор. ТОапб. IV (Тад 544, 607). 

18, Він той день держит, (Орт*) 

'інач. у той день у нього заведено епр^нднти що року поминки і угощена 
(комашню) яа покійників. Пор. IV а її гІ, IV ('Гад 592); хочн знач І не приказки 
Ег Паї Ьеиі вешеп Ті*£ значно відмінне, та набуть випандо з нкогось віт- 
льобчното зви чию, 

19. Шц у пене ідо день добрий день (Лож*) 
Знач, що день заходить до мові хати, близький і любий сусід, 

20. В пене що день, то новин кужель. (їереб.) 
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їак хн оліїли см кївна пе(іед парубком, що бачив її великий кужіль, и вона 

тим часом по тижневії пряла той сам. 

21. Воші три днї а Вогоя говорила. (КраецоеїлцїІ 
Іронізують вад жінкою, що вдай, буцім то вино душе багато і про венку річ 

говорить зовсім її«т аезнйВіі. 

22. В Пана Нога яле не кудуеа'. (Коаар',) ' . 
Знач, мусимо використати той, нкнй нін дав нам, мусимо працювати шито. 

23. Вчорашвого диьи стола кіні.іи не дотопиш, (Наг.) 
Що минуло, те пропило безповоротно. Пор. А сі а і її. Юїіей к 

24. Дай Ноже добрий день! - Дай Ноже здорове! Дай Воже ща¬ 

сливо ! — Дай Ноже й вам. Дьпкувво. (Котув.) 
Се звичайні формули вривиташі ти відиовіда на прішитиіш, Иши хтось ухо¬ 

дить у хату сусіда або знайомого* 

25* День добрий, ч киш добрий! (Стрий), 
Знач, з ким н добрий, з тих і витаю сю 

26* День «а лином іде, а все блшшш до сіертй. (Наг.) 
Рефлексія старого чоловіка, що доживав свого піку. Пор. йаіиг. XIV* 2Ш*; 

\¥ ап сї. ІЗ (ІаЬг 129). 

27. День за диьом іншш* (Наг.) 
1 з шши шіеншувть сн наш вік* Пир. Д 0 и ІЬ, Гікіеії 7. 

28. День минув, як н пальці тріснув. (Наг.) 
День минув щгидко, бо був короткий (у зиааі), або за пильною роботою н не 

Мули сн, коди минув. 

25* День ми роком став* (Наг.) 
Видав ся мені незвичайно довгих. 

35* День ми сї кучпт. (Ваг.) 
Никнучилв мені сьогодніншя робота або гризоти. 

31. День переїхані, а ніч пересікші, далі до аанлатн. (Гпїдк*) 
Жартують хлібороби з тих, що трудимгь сн фірмашггвол, і за нього беруть 

добру плату, 

32. День по ш день волочнт ся Леиь* (Гпїдк.) 
Говорять про лінивого чоловіка; День (від Лесь, Олекса) гри слів а ^лінь", 

33. День робит, дня дип іежнт* (Наг.) 
Говорять про хоровитого, слабосилого чоловіка, 

34. До білого диьи догуляв сї. (Ниг.) 
Прогуляв усю ніч, не спав анї крихти. 

ч35. Дурно лш день пішов. (Наг.) 
Знач, н нічого ж зробив ї не заробив. 

36. Ей Господи, кобн ті три деньки перебити, а четвертнії перемучити! 

(1(евїн). 
Говорив чоловік иисудївеїшй щ смерть* нкому дали Три ,,Днеявні* ДНІ), Кой 
кують сею ішгов ркою я дїпмноги чодовіна- якого гонять до праці* 

37* За день еї. набігаю, а вечір і їсти не хочу* (Наг.-) 
Говорить робу ЧИЙ Чоловік, особливо дїтшц ночу ниючи вечерои непереможну 

охоту до сну, 
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88. І н день і в ночи лїзе біда на очн. (Код.) 
Говорять про непідступну турботу, але також про закохане, 

39. Йому вже леда день година. (Ниг.) 
Він не сьогодні, то вантра вмре, 

40, Коби день до вечеря! (Нар.) 

Зітхає чоловік ухоплений важкою працею. 

41, Ладний день, варто би ся шііш. (Льн.) 
Кепкують Ід міських дармоїдів, що без тятива не розуміють гарно проведе¬ 
ного днн. Пор. А сі а ІЬ, ШІшї 16. 

42. Ледве сї иа день загоріло. (Наг) 
Наближене Д|ІН пізнають селяни по становищі певішх звіадниих копзтелдцШ 
на небі. 

£3. Мене день лишало, а ніч приганяє, (Гиїдв.) 
1 он о рить чоловік, що мусить день у день іти на заробітки десь по т доном, 
ГІор. АбаІЬ. Ші-ей 11, 

44. На судде! день ти віддам. (Наг.) 
Мова тут очевидно не про жидівське сьвнто „судний дспь“, а цро день стрнігі- 

ного суду. Знач, у сьому житю не Віддай. Пор. ІУапсі [V (Тад 581). 

45. Не що день Великдень, (Наг,) 
Не що день прнзішн або щедро заставлений стіл. Пор. ОТапсІ. IV (Тад 15). 

46. Не що дня бридня* (Код.) 
Така дармжчка, таке діло пе транлнвть сп ютдого дшь Німець каже: АІІ Так 
ізі кеш Даіігтагкі, Шапгі. IV (Тар % 

47. Нині день — година. (Наг,) 
Говорить про короткий вимовнії день, 

48. Нині дпьи лиш тілько, що ііердиув таіі обіадрів сї. (Наг.) 
Мова про короткий зимовий день. 

49. Ніші раз пчихнути, тай день минув. (Наг.) 
Зпачіке ці зирга, 

59. Нині такни день, що я сї ії на н)итку не дивю. (Любійа) 
Знач, горячий, робучий деяк, у який кожна заробити більше піс нить гульдени. 

51. Ні « день ні' в ночи нема спокою, (Наг.) 

Жалуеть ся бідний, усипим лихим пригноблений чоловій. Нон. \У а п <] IV 
(Тае 595). / 

52. Остатшш би ти день був тай дослідна година! (Наг.) 
Прояліітн: щоб ти ще СЬОГОДНІ вмер. 

53. Пропало на шшїшіши день. (Наг.) 
Знач, і до сьогоднішнього дня не віднайдено, нема Л сліду но якійсь річи. 

54. Робит із даьн ніч, а з ночи день. (Наг.) 
1 оворять Про пяіівшо. то н ночи ня и 8 день снить, йде також иро муанку. 
Пар. МІГапЛ. IV (Тар 602). 

55. Сюда тень, туда тень, тай минув день. (Дар.) 
І оворять про ліниву, недбалу, ітнщнзняну роботу, яку нідбунили з мусу та 
нерадо. Німець каже: ИоГагЬеі» і.чі ТоЗнсМак .Іег /еіі, МГяімІ. її іІІоГагІшЦ І) 

59. Та мене день при тім осьвіне. (Наг.) 
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Знач- забарю ся при тім, що вже її заевятая. Говорить, коли хтось лагодять 
см вирушити нудись доеьвіта, а йому дають якусь шеторошш роботу. 

57. Того і в день зо сь вічко в не найдеш. (Наг.) 
Се вже пропало, рідка річ. 

5§, То не ті день,* а на вік, (Коя.) 
Приговорюють такому, що хоче женити ся. 

59, Треба день до хати впустити. (Наг,) 
Говорить хоаийка, вимітаючи ти чепурячи хату и ранці. Приказка ошЩвтіа 
на поетичнім погляді, що день, нк великий иан, не радо входить у брудну хату. 

00- Треба той день запасати тіугльові у коліні. (Наг.) 
Жартливо говорять, коли стало ся щось незвичайне, прийшов у хату нкнйсь 

рідкий гість. Пор IVяті. IV (Тв^ 564, 5651- 

61* Ту тень, там тень, тай ці де день, (Мт;ш.) 
Вештаючи єн по хояніїству та роблячи тут щось трохи, гам щось трохи тай 

проведеш день, Пор, висипі ч- 55. 

62. У Бога день краде* (Наг.) 
Говорить про лінивого неробу. Пор, А <1 а 1Ь. ІЗхіогі 1-І і Я&Ііп*. X, 554. 

03, Уже день під полуднє- (Наг.) 
Знач, минула значна часте дня. 

04, У мене НИНІ день дорогий, (Наг.) 
День робучий. якого гріх марнувати, 

05. Хвали день у вечір, а жінку рано. (Цеп.) 
Хвали всяку річ но тім, як вона иокнжеть ся в ді-ії, я результаті; Пер, 

IVапгі, IV [Тщ 206); ЕАіиг. XII. 186. 

00* Ци осліпило ті п білий день? (Наг.) 
Сердито говорить такому, що шукав і пе знаходить якоїсь близько положеної 

річи. Пор, IV а її її. I V (Тае 580). 

67. Чекай до судного диьн. (Наг,) 
Знач* не дождеш сн ніколи. Пор. ивеше ч. 44. 

68. Чекай Тра дш7 нрпйдут алядиї. (Берев*) 
Ждатв, се марно час гаяти: все Дождеш лиха, а пе добра. 

69. Шукай учорапнїого диьп! (Наг.) 
Шукай чогось безповоротно страчепото, — говорять до чоловіка, що ааймаеть 
ся якоюсь безхошшою роботою або журить сн за тим, що пропало, Пор* 

IV а ой. IV (Тя£ 101 і, 
70- Ще 2 віівтра день буде. (Кол,) 

Знач, і завтра буде час зробити те, чого не можеш зробити сьогодні. Цар. 

\У*чт1, IV {Тп£ ІЯ); 74іиг, X, Ш. 

71. ІЦе сї на день не яаіюсит, (Наг.) *.тне впскирило, (Наг.) 
Ще глула ніч, ве зачішая днїтя. 

72. Ще ти сї за весь дель не павтиившло? (Наг.) 
Не досить тобі, що весь день робив або говорив? 

73. Що в день на гадці, то в иочії па соп л'ш. (Наг,) 
Звичнії на психологічна обсервація, пор. А 8 я 1Ь. Пгіей 3; \УатК IV' (Тни 451). 

74. Що День, ТО ДОбрНДеіІЬ. (ІЛЬКі) 
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Знач, що день бував н якійсь хцтї, товаришує, приятелює, Пер* висі не ч. Ш* 

Деньок, 1, Дав Шш Біг деиьок, лиш раби ти Богу дьикуи. (Наі\) 
Знач, день гарний, погода сприяв поленій роботі. 

2, Деньок — ласка божа! (Ниг.) 

Говорить про погідний, новий робучиЙ день. 

Зі Деньок як мато, (Наг.) 
Неоціненнії для ираді. 

4% На деньки, на денька! Не до робота, а іщ витребеиькп! (Батат.) 
Кепкують }3 таких, що накликають парубків і дівчат на поденну роботу 
до двора. 

у. Не все деньок, брав Й лишає. (Ґнїдк.) 
Знач, не все день тарний щасливий, бував Й поганий та нещасливий. 

Деревина. 1 Глн деревину, доки молода, (Наг.) Пригинай,., (Голоб.) 
ї дитину нагинай відиовідно до своєї волі, поки мала. Пор, А баЦь І&гяеті П : 

КгитЬ, 61; Озт. 47; Шаги!. II (НоЇї ШУ); І (Вант 174). 

2, Напиши деревину, поки ЇЙ верхи досягнеш. (Гнїдк,) 
Карай днтшіу, поки можеш уваги її за чуприну.Пор. \Уап<І V 8/. 

Н, Наїниай деревину, поки ся дає гнути, (Гиїлк.) 
Дитину карай і картай, нони боїться і слухав тебе. Мор, А гі а 1 Ь. Нгхетсо С. 

4. Як єс не глув деревину за колоду, то на старість це зігнеш, (Наг.) 
Хто це вчив дитину за молоду, той не буде маги а неї на старість потіхи. 

Дерево. 1, Великеє дерево поводи росте, (Ільк.. Кобр,} 
Велике діло дужо тяжко попхнути наперед, воно амін леть єн і росте дуже 
помалу. 

Високе дерево иайборше вітер зложит. (Цей.) 

Так само іі чоловіка, що серед грон йди тізшічаеть си чи то розумом, чи 
енергією, ннйчнетїйше лон ай велике громадське торс, Иор. АіІаІІі. Цггечго 40. 

З- Де дерево рубають, таж тріски падаюіь. (ільк.) 
Де йде боротьба, там бувають і втрати. Иор, А 4 а І її. Іігзеиго 41: IV а її її. 
II (Ноїх 29); Хаіііґ, X. 15. 

4. 8дпо дерево, то ще не ліс. (Наг.) 
Одна чоловік іще не громада. ІІор. А її а ІЬ. І»гг«ич> 41; 2а І а г. VIII, 345. 4 

5, І в німе дерево сі не сховаєш. (ІІор.) * 
Німе дерево — труна. Знач, і смерть не заховав тебе мсії. від мові німоти. 

Іі. Із сухого дерева кепсько ужовкн крутити. (Наг,) 
Так само старим слугою не добре послугувати ся, Иор. IV а ті. II іНоІг Ні). 

7. І сухе дерево бея відпалу ие торит. (Перед.) 
До всякого діла, навіть ари найліпших засобах, треба ще людської інїцінтніаі 
й охоти. ІІор. №апі1. II іНоіі Ні). 

8. '6 кдного дерева хрест І лопата. (Лев., Негр., Ільк.) 

•І одного роду них однії, і набожні, чесні, порядні, і безбожні та ледачі члени. 

ІІор. А Па І її. І)гге№0 49: КгитЬ. 237; Гольф. 3076: IV а ті. II (Ііоіг 19); 
С я и. 406. 

У. З одного дерева хрест тай лопата: та хрест цюлюют, а доиатов 
тій яечут. (Кольб.) 
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Люди, що вийшли » одного роду, діЗвають у сьвітї неоднакової пошани, від- 

ПОВІДНО до свойого житам виробленого характеру чи становища. ІІор, \\'апб. 

II (Ноіг 13). . 
10. Коло сухого дерева і мокре торит. (Кобр.) ...і сире згорить. (Ільк.) 

По при добрий товар піде й «матій. Иор. АіІаІЬ. Игаежо 35; Н апіі. 11 
■ іІіоіг 14, 36, 172);' Гильф. 3097. ' ' . 

11. Криве дерево торит так як і просте. (ІІаг.) 
Злніі і добрий чоловік мусить однаково вмирати. Пише апачі не має аішльо- 

їічна приказка у Німців, иор. \Уап<І. П (Ноіг о2, 58). 

12. Кривого’дерева в лісі найбільше. (Ільк.) 
Так сало в сьнітї найбільше грішних, хибами обтпжешіх людий. Иор. Нцпіі. 

11 (Ноїк 63). 
13. кривого дерева ие випростуєш. (Ьерез.) 

Злого, лукавого чоловіка не папраниш. Иор. IVа п<1. II (Ноіг 1, 53). 

14. Круте то дерево, (Гніда.) _ 
Зккч. крутий, самовільний, сердитий чоловік. Иор. \Уаін1. II (НоІЗ 293). 

16. На круте дерево треба крутого клина. (Метр.) ...бют крутий клин. 

(Іванівні) 
На чоловіка крутого, твердою характеру добирають острих та дійманих спо¬ 

собів. Иор. А 6 а І її. Опеїто 29; №ап8. II (НоІ« 17); Ника 599, 2410. 

1(і. На одеп раз не вітаєш дерева. (Ільк.) 
Так само за одним розмахом не зробиш трудного, важного діла. ІІор. Н є і І е г. 
II, 14; ІУаІіІ І, 1-І; ИеЬ. 458: IV з ті. І (Вапні 33, 34). 

17. На похиле дерево і кози скачуть. (Ільк.) ...всі кози... (ІІетр.) 
Над покірним, слабохарактерним чоловіком коверзують і зовсім нікчемні 
людці. Иор. Д<1 аііі. ВгїЄИ-о 28; 2а1иг. ХІТ. 145; Шапіі. 1 І.Вяіип 14). 

18. Ни кожде дерево яблівка. (Кольб.) 
Не ВОЖДЯ» чоловік здібний бути добрим приятелем та ПОМІЧНИКОМ. Пор. 

\¥апіі И. (Моїх 184), 

19. Похиле дешево иітер не ламав. (Кал.) 
Так само тихою, покірного чоловіка минав неодна халепа, нка вадить із ггіт 
гордою та сильного Пор. А її а 1Ь. Пшдоо 2, 

20. Пяйяй як дерево* (Наг,) 
Речене еліптичне; піший до тої міра, що вробив ез безвладний, нечутливий 
як дерево, 

2!. Сире дерево, гіркий див. (Пуаш.) 
НеиоелушвяЙ. непокірний слуга наробить більше прикрості! та поговору, як 
услуга/ ІІор. нїм. Йгйо Ноїх еіеЬі теііг Вят-Іі яіз ІПпве, \Уаті. ІІ 

(Но!г 91). 
22. Скрипливе дерево найдовше сто)ит. ( Наг.) 

Хоровитий, слибоснлий чоловік жич нераз довше від здорового. ІІор. АіІаІІь 
Йме»б 7; Нос. 427; \Уаш1. І (Ваипі 43). 

23. Скрипливе дерево скриннт-скрипит тай стоїт, а здорове вітер попре 

■гай и єре пер пе. (Цеп.) 
Здорового, Міцною чоловіка иподї несподіване горе або жороба швидше зва¬ 
лить в ніг, їїк хоровитого. Пор. А (І а 1Ь. Оідоіїо З, 
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2і> Старого дерева не зігнеш. (Бере»,) 
Тик само Й старого чоловіки не повернеш нк лот»; ІГор. Шип її ІІ (Ни*г В); 

1 (Байт 1, 4ь 
2а. Су і е дерево їоць кілько піипвци, то сї іш яайелеш. (Наг») 

Говорив чоловік, що мав стару жінку, Пор* їїапі II ґНоІг 47). 

26. То дерево не чоловік. (Ваг,) 
Се чоловік без чут без милосердя. ІЬр, Шат]. її (Ипк 310). 

27. У ііайвнсше дерево грім бє. (Наг.) 
Найбогатитх. иайвяаїшчііТйших люднії достигав найтшіид горе, їіщк Шаги! 
1 {Вашп 148). 

28. Як дерево зітнуть, кожднї тріски збирає* ґільк.) 
Коли ронішдеть ся ьсдмки фортуна, то багато бідних людніі корнсгиа при тім 
І1ор+ АсіаІЬ Птге\\*о 0; Шадсі 1 (Вант 140). 

20. Як дерево ар} би ют, усї тріски ебпрают. (Гиїдк.) 
Заачіні иі зир ги. 

3*1 Яке дерево, такий клки; який батько, такни сни. (ііьк.) ...такий 
нень... (Тереб.) 
8роджена вдача переходить з батьки пи енна так само яз рід дерева з діло* 

етд па к овід у частішу. Пар АіІаІЬ. Вгаємо 16- Бос. 479- \Уац<1, І Шати 
248, 249), 

Деревляний. І, Дерев] ввий иіз і дерев]іпіі лаицюхя* (Наг.) 
СіКІють ся в Бойків, що їздять старосьвїтськдмя возим н, в яких нема амі 
одного аелїаного цьвяшка і залісь данщохів лрутяні ужинки. 

2. Ти деревінцими руками робиш. (Наг.) 
Говорять лїдиеоку, в еио вертливо зі у робітниками. 

3. То іде дере»]її на голова (Наг.) 
Ту на. недотепна голова. 

Держати. 1. Вн а біди держите, оио з біди сдужит. (Миші.) 
Говорить такому господареви. що держить слугу буцім то лише а лиски, аби 
не агнб з біди. 

И. Він сї еї держііт. (Наг.) 
Гоііо)жть про жоіштого нолоніка. що накохав ся о /уа;у жінку і мне аін>-1 

сини а нею. 

3. Він сї ие держит хати. (Наг.) 
блукав кудись, рідко приходить до дому. 

4. Держи лі, бо дедво стою! (Наг.) 
Кепкують із сердитого а безсильного; держи тут у йодній ні я иші'іішо; ;;;і 
держу її щоб я не кинув ек тн не побив Проти Мішки і піддержуй, бо не мозку 
етанти на ногах. 

5. Держи евое, а па чуже не лаком єн. (Кьех.) 
Бо можеш і спив втратити. Пор. \У а п (І. II (НаНеп 21), 

0, Держи сі едного ! (Наг.) 
Не хитай сн сюди й туди, стій нм чімось однім, Пор. 2 61 и г. IX, Зоб. 

7. Держи сї аешії, то не впадеш 1 (Наг.) 
Кепкують із такого, що впав. Пор. Дцк. 1698. 

— 542 — 

Держати Ч. 8840-8858* 

К. Держи сї рунами ц погани! (Наг.) 
Тримай єн свойого становища, не покидай свойого наміру. Пор. А 4 лі Ь. 

Тгаушаб & 

У. Держи сі того, в чого хліб їш, (Наг.) 
Пильнуй того ре м села, що тебе гї іду в. Пор, 2 а їй г. X, 429. 

10.'Держит го на ту4. (Наг) 
Знач, поводять ся 3 ним Остру, де дяе Йому воді. 

П, Держит го як ітса на цршіоиї. (Кол.) 
Мав його в своїй залежності!. на свої усдуш. Пор. А'ІлПь Пяушю 4, б. 

12. Держит му сї фоста. (Наг-) 
Ходить за ним скрізь, не може без нього дати собі ряди, мов дитина б на 
мнтери. 

ІЗ* Держит нас Пан Біг іще до якогось чміеу* (Наг.) 
Говорить старі люди, воля їх питають про вдоронло* 

14, Держит сї міцно на ногах, (Наг.) 
Його діла йдуть добре, він богатїв, перемагай своїх нротіївпикік, 

15. Держит сї на жилах, як пісок на вилах. (Заау.г) 
Говорять Про хор ОГО, неміч його чоловіки. 

Ні. Держит сї, як нош кожуха. (Наг.) 
Пристав риз у рлз. не ножно Його спекти ек. Пор. АбаІЬ Тгкутие ІУ; 

2 й 1 и г. XV, 8. 

17. Держит сї, як кліщ, е—к», (Скнар.) 
ІІрмссан ся, визискує Його. 

18. Держит сї, нк шшіій плота. (Наг.) 
Обетні При «ВІЙСЬ немудрій думдї. повторна якесь безпідставне ГИі'|МЖі,і!К. 
Пор. А(1 а 1Ь, Тггуїпаб 17: у Словаків ня глухий днерий, 2и1иг. XV*, 112, 

19. Держит сї, як смола, (Дрог.) 
Ніяк Його сиекіпи ся, —* говорять про н когось ложюбиго тивярщни. 

20. Дерлій* що ваш; кажи, що зиаєш, (Кол) 
Будь дбайливий за евое, а отвертий у Еіостуиуваїїю з шлішми. Дч першої ті* 

лпанни пор. АбаІЬ. Тпедтаб 11; 241иг IX, 367. 
21. Держит щось Пан Біг і для нас. (ЛЬь) 

Знач, ще Й ми колись зазнаймо добра, 

22. Держит, як шевська дратва. (Дрог,) 
Ееішуют-Ь, води хтигь запевни к, що якась річ зроблена міцно, держать добре. 

23. Держи т3 я к у м е рл ий зуба ми, (II аг, , ,.ру коа. (Наг,) 
Знач* держить слабо, зовсім не держить Пор, А «І а І Б. Тгсуншб В; 2 ;і- 
їй р* XV, 285, 

24. Держім сї землі, бо земля пас держит* (Цеп,) 
Говорять селяни бичу чи, як наслідком усадих ігахрийсть земля висувать єн 
гм з під ніг, 

25. Держіт мі два, бо єдиопу шщо [ (Наг.) л 
Кепкують їв погрози безсильного чоловіка Пор \\Гап<і. Е1 (НаНен 26), 

26. Держіт сї бдеи другого, то ие впадете. (Наг.) 
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Держати—Дери Ч. 8859-8878. 

;Кп|.туніть їв таких, що всі район пе твердо отонть їм ногах. Нор. А сі а ІЬ. 

Тггуїпас 1, 

27. Держіт сї куші, як яйці лупи. (Явор.) 
Скліють си а таких, що все ходить пупом, з нерозлучних товаришів. Ііор. 

241 иг. VIII, 63Н. 

28. Держу го аа Іііг ааплиті., (Наг.) 
Держу за дармо, він мені не платить ані не робить нічого, 

29* Держу тї за слово, (Дрог.) 
Покладаю сн на твоя слово, що вробиш те, що обіцяв. Пар* Магмі. II 

(НаИеп Ш*). 

НО, Держу, хоць сам дрижу* (Наг.) 
Характеризують комічне полошене чоловіка, що держить у руках якогось во¬ 

рога, якого і’ам боїть сн, 

31. Держьив би тї Най Біг на сштї сто лїт на локаялів! (Наг,) 
Прокляте злому чоловіковії, 

32, Доки держу, то держу* але бо далі не видержу* (Наг.) 
Говорить чоловік, якому вішко стя*г справдиш якусь роботу, заходити госпо¬ 

дарства» за яке не дбають ишиі. 

33. Най еї тебе тото держит! (Наг.) 
Говорять у відповідь, коли хтось бнжае другому якогось лиха або хороби, 

34, На нього держи камінь за пазугов. (Орт,) 
Се чоловік підступний, злий, з а ким у кождїЙ хвилі можеш дійти до боротьби, 

35, Не держит ічіі еї тото голови, (Наг*) 
Забув, не тямлю сього, 1 Гир. пишне Голова ч, 

36. То буде держати, поки не пустот. (Крех.) 
Сі, и поті. сн 8 «айстра, іншії :шхва,іюя свій товар, що буде дерівати вічно. 

Пер. IV а «а, 11 (НаИеп 83). 

37. Що не можеш держати, то пуста. (Крех) 
Коли тобі занадто тяжко зробити щось, то покинь, Троха відмінно у Німців, 
\Уа пб. II (НаИеп 50 ь 

38, Що ия ся ие держит, ияй ми ся не бажпт. (Мшан.) 
Чого у меле дома не водить сн, до чого я не привик, того^пз буду.Й аябіштг, 

З!), Я би го не держьив, аби ми ще доплачував* (Наг,) 
Говорять про непотрібного слугу, 

Дерншкіра. Г Бапк дершокіра, (Льв.) 
'Гак прозвано суміші намити тав, крилошансьядй або руський Гшщ. який 
«руйнував десятки тисяч селянських господарств східної Галичини. 

2. То майстер дерпшкіра. (Кол.) 
Так навивають лупія, що здирав шкіру зі здохлої екотипи. 

Дер», деркя. І. Будеш ти ще в дерну правди цитато* (Вереє*) 
Знач, будуть тебе бити простягти» на землі, на межи, мабуть аа перео¬ 

ране межі. 

2. Вже явні сьвіжої дерні пе топтати, (Наг.) 
Вже я пе доживу весни, — говорить старий, хоряй чоловік. 

3. Ний на ииї дерни поросте, як то не правда. (Убігає) 
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Дери-Дерти Ч. 8877-8890; 

Клятьба дерном мабуть також глухий спомин старосвітської присяги під 
дерном, пор. ч, 4, 

4. Під дерпоя руська присяга. (Сепеч.) 
Старий спосіб присяги, особливо в спорах за межу: обійти сиорне місце не¬ 

сучи на голові де ринь себ-то сьвіжо виконаний шмат землі в травою. Про 
сєй звичай згадує вже староруська тіьоса в перекладі одного поученії сьв. 

Григорія Нивишвена: Онь ж< дрьн> к-ьскроуціь нл гллкк покладам піиіслм'оу т*о 
рить, пор, И я т р о п, £ в г е в і й, 0 присяга у Сл&впиоруссов'ь, ст. 86—7 ; 

сучасні пережитки сього звичаю див. Охржмович у Ж. Сл. ПІ. 400: пор, 

беж*# Ш, VI, 265. 

5, Під дериев сї виспимо, (Наг.) 
Знач, у могилі. Потішають себе люди, яким у робучу пору ніколи виспати 
ся гаразд. 

0* Чень сї ще па сьвіжу дервю виберу* (Наг.) 
Надію сл, що ще дочекаю весни. Говорить старий, Хоровитий чоловік. 

Дерти. 1. А дер бис еї по етїиах! (Наг.) .„горі стінами ! (Наг.) 
Проклята. Дерти ся по стінах уважавть сн виявом якоїсь страшної короби, 

отроенл або божевіля, Пор. IVап6. IV (ТОшгї 37); £&1иг. VI* 513, 

2. Аж землю під соб о в дре, (Наг.) 
Такий сердитий. Образі узятий із бугая або шш ого звіря, який у пере сер дю 
дро землю під собою. 

З- Аж ми в печінках дре* (Наг.) 
Дуеять щось, иобуджув до кашлю; образово : докучає, набридає щось. 

4, „А ти скопд?" — я Дер воро.бцї з ґонт*. (Лол*) 
Зразок несурааної відповіде глухого на питане зле дочуте, та вживають та¬ 

кож нк иртпяжу для сх&ражтеркаоваяя всігкої недоладної йІдповіди. 

5. Вдер з нього, ЩО МІГ. (Кос.) 
Набрав, вимусив даток, 

6. Дер, дер, поки зовсім не подер, (Стрнй) 
Сьміють сл з Шипів, які в мові так часто вживають родів лика бог, 

7, Дереть ся, на нове береть ся, (Дар.) 
Жартують, коли на кім дереть ся старенька одежина, Пор. IIос. 376. 

8. Дери, ие дери, ай горі дубом ся бери, бо бурило роздер бидьовп 
с—идо. (Мшан.) 
Приказка (яс вїдгрожуй ся дерти когось литого, а тікай поки сам живий) 

основана на народнім оповіданні про батька, що з двома сипами вийшов по¬ 

лювати іш медведя а ручицями залісь ручппць і був роздертий медкедем, 

пор, Ети, 36. VI, ч, 67, 

9, Дерли би з тебе паси! (Наг.) 
Прождете, ремінісценція нелюдської смертної кари давніх часів, що полягала 
па вдирапю пасів шкіри в живого чоловіка, 

10. Дерлії би тп пси матір! (Дрог.) 
Прокляте: щоб твоя мата не мала чесного похорону, а стала ся жиром псів; 

се очевидно ганьба на весь рід. 

11, Дер бдс на собі сорочку! (Наг.) 
Щоб ти збожеколїв і скидав із себе сорочку в нападі божеаіли, 
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Дертп Ч. 8891-8909. 

12. Дре, аж сї пі втаїи в с—ку бе. (Наг.) 
Знач, утікав що духу» 

13. Дре а мене остатну екиру. (Наг.) 
Говорять про лихваря, деруна, що руйнує свойого довжнияа. Пор. \Уапс1 

IV (ЗсЬішІеп 9). 

14. Дре з вив коти. (Дьв.) 
Сварить ся, гаївавть ся» 

15. Дре людьов о чи. (Наг.) 
Докучна їм напрошуючи, жебраючи у них 

16. Дре ша сї з рук, як дикий. (Наг.) 
Говорять про дитину або скотину, що нручаеть ся в руках, кричить пере¬ 

лякана, 

17* Дре іу сї лико, що аж-аж. (Наг») 
Його діла йдуть добре, йому пливуть зиски з ріжннх боків. 

18, Дре сї кіт до двернії — ГОСТІ йдут. (Наг*) 
Коли кіт дреть ся па порозі до дверий нрн вході, вірять, що швидко якийсь 

гість ні йде до хати, Пор, Етн» 36. V, 174. 

19» Дре сї кіт іго звишкак — вітер буде* (Наг*) 
Коли віт дрнпаш-ь ся десь но зшішнах, чи то в хаті на полнцї або па по¬ 

двірні на плоті, то се віщує вітер. Пор. Етн* 36, V, 82. 

20, Дре сї по стінах. (Наг.) 
Дословпо: він збожеволів, а ширше: сердить ся чогось* лаять ся, Пор. виспіє ч* 1* 

21, Дре сї, як би го зі ськпрц дерли. (Наг.) 
Кричить роанучливим голосом, мов па муках. 

22, Дре сї як леиуетіа* (Наг*) 
Говорять про слабку, трухлу матерію, що дреть ся за першим дотиком, 

23* Дре, що сї влїае, (Наг.) 
Говорять про немилосерного деруна. 

24, Дре, що аж скіра тріщит. (Наг,) 
Сказано образово: чоловік це моше настачити на всї^драчки. 

25, Дре як кіт пазуріжа, (Наг,) 
Говорять про такого, що в біЙцї ваміеь бити ся дрипавть си нігении. 

26, Дрн а богачів, бо бідній і так обдертий як липка* (Дол*) 
Говорив бідний чоловік громадському ириснмяому, що прийшов до нього на 

екзекуцію. 

27» Дрн, куди видпш ! (Наг.) 
Знач, утікай, куди очи бачуть* 

28, Дрн, куди рідкої (Корч,) 
Тікай туди, де найменше люднії стоїть. Кричали Цнгапи до свого товариша 
зловленого на крадїжи н часі ярмарку, який вирвав ся у своїх переслїдовнн 
ків. Пор. Ж» і Сл. IV, 86$; Етн, 36* VI, 573* 

29* Дріт і великі ростїт і па нове варобїт! (Береа.) 
Говорить добра мата дітям, що швидко друть на собі шмате. 

ЗО, Друт сї, як два коти» (Наг.) 
Говорить про двох сусідів, що раз у раз сварять ся та бють ся. Пор. 

А <1 а ІЬ. Оггес 1. 
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Дерти —Дешевий Ч. 8919-8928* 

31. Ліпше дерти, ніж уверти* (Зашул,) 
Льогіка дерншкір, вкі аавсїгдн виставляють себе бідними, буцїм то їм самим 
грозить голодна смерть* 

32, Не дрд-ж жене приступаючи! (Ільк*) 
Жартливо оросить св чоловік у аншого, який грозить йому бійкою, а сей не 
дуже й боїть ся його, 

33. Тогдц дри лико, ко;ш відстає. (Наг,) 
Усяке дію роби в нору, яка найліпше надаеть ся до нього. Пор, АйаІЬ, 

Ьуко 3. 

34, Чого дереш гордо? (Збар.) 
Чого кричиш? Чого свариш ся? 

35* Який сї та« дідько з тебе дре? (Наг,) 
Дословпо; який дідько а тебе кричить? Значіш: чого кричиш так голосно? 

Десять* ї. Десять рахуй, то ся не намилиш. (Луч.) 
Десятичкий спосіб числена найдекшай. Може зрештою ся приказка мав й яке 
ни ше, не ари ти етичне аначінв, та но по невідоме мені» 

2, Е, в тебе, бачу, дешь на копу йде! (Наг.) 
Жартують щ такого, що шшшдвть ся в дуже простім рахунку* 

3, 6 нас ту десїть :іюда тай Жук, (Дрог*) 
Жартували парубки зі свого товариша Жуна, якого буцім то не числили до 
людий* 

4* То вже в десїтьої водах яите, (Цей.) 
Се справа давно і широко обговорена і всім відома. 

Дешевий* 1* Дешева печеня під стіл» (Гнїдк.) 
Бона недобра, її хиба дати яшм. Що дешеве* те невдале* Пор, 24іт-* XI, 239. 

2. Дешева риба, дешева в юшка. (Ільк») 
З дешевої матерії й виріб не має високої цїиж. Пор, 24Іиг. XI» 242* 

З» Дешеве дурному дрнжаиа, (Берев.) 
Дурний лакомить ся на дешеве і купує за свої гроші драптв. 

4* 3 дешевої риби дешева юшка, (Гдїдк.) 
Знач і не ці аирга ч, 2. 

5, На дешеве кождпй ласий. (Код») 
Всякому хочеть св купити дешево. Пор* Шайб. V (ШоЬІГеіІ І), 

6, На дешеве не лакам сї. (Код.) 
Во викинеш гроші зовсім пусто. Пор* 241 иг. XI, Ш* 

7, На дешеве шкода гролпВ. (Кол.) 
Бо воно звичайно не варто того, що за нього жадають. Йор* IV ап її* V (\УоЬІ- 

Геіі 9)‘ Сеіак* 331* 

8* На дешевий товар дешевий купед іде* (Кол.) 
Порядний, солідний купець купуй порядний товар і не жалує знрлвтііти за 
нього дорошше* 

9* То дешевий куііец. (Кал.) 
Знач, хотів би ку ну вати все за дешеву ціну. 

10* То дешевий товар. (Кол.) 
Говорять про ледачу людину, про жінку або дівку кепської кондуїти. 
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Дешево— Дав іи Ч. 8У29 - 8944. 

11. ІЦо в місті дешеве і бог ато дают, аби иаїстп сї і свої гроші ві¬ 

добрати? (Цеп.) 
Жартують із аазшшного покупця. Приказка оперта № анекдоті, що буцім то 
якийсь сільський ботач питав отак міською хлопця, а сей порадив Йому ку¬ 

пити фдяк: „Дешево дасте, богато дістанете, г —о з’їсте — наїсте ся, а за 
флнк свої гроші відберете4, Иор. Ет 36. VI, ч. 60. 

Дешево, 1, Дешево купи, дорого продай, то будеш добрий купец. (Кол.) 
Се, як відомо, ідеал купця но всім сьвїтї. 

2. Дешево купиш, дубельт заплатиш* (Цеп,) 
Бо товар буде пездалиЙ і швидко мусиш купувати другий. Пор. Х¥атГ V 

(ИГоКІЇеіІ д, 12, 14, 18), 

3. Дешево пупу в, вї за що продає. (Берез.) 
Кепкують їв ішфортувпого гшіддпрн. що тратить па своїх оборотах, лаво* 

млячи ся ао дешевий товар. Пор, Шаги!, V (Х¥оЬІГеі1 15); АбаІЬ. Тапіо 3. 

4. Дешево пустиш, багато продані, (Кол.) 
Звичайна купецька практика: тоді набігають покупці. 

5. Дешево як борщу за ґрейцар. (Стан.) 
Багато дають за малі гроші. Пор* А <і а ІЬ* Тапіо 2; XV а ті. V (ХУоЬІҐеіІ Гі), 

0, То ну сї де дешево впало. Код.) 
Се коштувало Його богато* вимагало богато праці або клопоту* 

Дєдик. 1. Дьидвк ви дїд. (Кольб.) 
Дедпк у гуцульськім та покутськім діалекті — не дїд, а батька, 

Дєдя, І, Йнк дьпдя ледїиикн не бгат, то леґінь па дьндю бучю зібпіт. 
(Грив.) 
Коли батько сипа не вчить, не заставляв до послуху з палку, то потім такий 
сип батька 6е* Пор, \Хгапсі IV (УаЬег 70). 

Джаґан. І. Джаїашш удар, той ще віпскочіїт. (Наг.) 
Таке тверде* Говорять про впертого, твердосердого чоловіка, 

2. Того сї й джаґан не хоиит. (Бор.) 
Се таке тверде, замерзле; сс чоловік завзятий, окупи. 

Джус. 1. Джус крутпт вус: котру дівку хочу, тоту теркочу, (Цей.) 
Характеризують гал о хвалі, б у сї жьеько го Доп Жу ап а * 

2. То ще джус пепосїдущпй ! (Наг.) 
Говорять про верткого, запобїгущото парубка* що всюди вмів вкрутити ся 

і приподобатп ся. 

Дзвін, Ь Бода-с не чув дзвона! (Наг.) 
Клянуть такому» що недочуває або на докір, чому не зробив» що йому було 

велено» відповідає, що ве чув наказу. 

2. Будем ти ще від великого дзвона посторонком брати. (Дрог.) 
Погроза ледачій дївчипї, Давній шс був у Дрогобичі звичай, що дівчину, яка 
привела нешлюбну дитину, били по голім вадку в педїлю біля церкви посто¬ 
ронком від вели ното дзвона, ще до того три дни перед тим моченим У СОЛЯ¬ 

НІЙ водї. 

3, Вже той дзвін реве, що вода н корони бере. (Леяк.) 
Мабуть про давній двірський дапін, «ким оголошувано реченець скла донн да- 
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иинн званої пцоволшщииою“, Щньше і » вдоять ся, фантасти час голковаїш сеї 
приказки давав колись о. Торопській, див. Молот стор. 250. 

4, Вже у всі дзвони передзвонили* (Наг.) 

Справа стала вже загально голосна, про се вже всі знають. Иор. XV а ті І 
(Оіоске 22), 

.5, Від великого дзвона. (Гнїдк;} 
Знач і по мені неясне, 

Б. Десь певне дзвін лліот, та таку банку пустіші, (Наг.) 
Говорить чуючи якусь зовсім неправдоподібну новину. Вірять, що майстри 
ллючи новий дзвін пускають міш дюдий якусь дикий ткну побрехеньку, аби 
дзвін був голосний і чувся так далеко, нк та вісті а, Пор. А сі а ІЬ, Ие\уоп 4; 

Див, 4217. 

7, Дзвін до церкви кличе! (Наг*) 
Знач, нора йти до церкви* 

В. Дзвін до церкви скликає, а сам в ній не буває. (Ідьк.) 
Говорить про всяких фарисеїв» що все мають па устах боже і ми та морильні 
нрінцтщ а самі жішть брехнею та людською кривдою. Пор* А*ІаІЬ, Рляуоп 
2. 8; ТСап<1. І (Оіоске 27); беіак. ЗЗД; Гильф. 390* 

У. Данія каже на погребі: б&ябкгдю, баабшго, з гостина до долу на 
вічну дорогу, (Ясен, С,) 
Так толку вав голос дзвонів один старий селянин. 

10. Данії! кличе : пшії моє, завтра твоє, (Дрог.) 

Так толкуюгь голос дзвонів підчас похорону* Пор, Сеіак, 310, 

11* Дзвін лиш бам, а дїд уже там. (Сан,) 
Жебраки стягають сн на всякі врочисті богослужени, відпусти та ярмарки, 

12, Дзвін має голос як розбитті горниць. (Наг.) 
Говорить про невдало вилитий дзвін. 

ІЗ» Дзвін, то голос божий. (Баяиг.) 

Він кличе до церкви, на молитву та богоелуиеие, 

14, Дзвін украсти. (Гнїдк.) 
Звавше неясне, 

15, Дзвони ся хвалят по голосі, діоди по бесіді* (Гнїдк,) 
Розум, вартість чоловіка можна пізнати вже по його словах, гак »к добре 
викінчене дзвона но голосі, Пор. XV а п її* І (Оіоске 15). 

16. За великим дзвоном милях не чути* (Кол.) 
Коли на чоловіка спаде якесь велике лихо, то він забуває про буденні» дрібці 
прикрости. Пор* XV а ті, І (Оіоске 68), 

17. 1 дзвін без серця не дзвонит. (Крех.) 
ВсЙ* тим менше можна дивувати ея чоловікове, коли ній часом промов лає 
в серцем* сердито, Пор. XV а ті* І (Оіоске НІ). 

18, І дзвін без сердьи нічого де варт. (Ден.) 

Тим менше варт чоловік без серця. Пор. XV а ті, 1 (Оіоске 9, 46). 

19. Іще на той в великий ааін не ввошшь (Лев,, їльк.) 

Знач, се що не правило» по загальний наказ, нкніі обоввзуьав би всіх. Иор* 

XV а ті. І (Оіоске 95, 107). 
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20. На що тото в великий дзвін дзвонити ? (Наг.) 
Па що розголошувати таку неприємну, соромну справу? Пар* ТОишІ. 1 

івіоске Щ. 
21* Не будуть ся за ішм дзвони розбивати. (Ідьк,) 

Знач, не буде по ши веленого давоненя, вели ного жалю, 

22* То великий даній, що як аадзвоньит на Великдень, то аж до дру¬ 

гого великодньи гуде, (Дрог,) 
Говорить про завзятого чоловіка, що раз ображений довго сердить сн* Де* 

їеида про такий великий дзвін живе серед породо; її прикладають то до ико¬ 

гось дзвона у Львові, то в Еаїві* то в Моеаві, 

23* То вже би далі у дзвона серно пук лої (Цеп.) 
Говорить чоловік доведений до розпуки якимись лихими пригодами або люд* 

сьвим переслідував ям, 

24* Чим більший дзвін, тнм грубшай голос* (Стрий) 
Говорить про грубих співаків, пні звичайно співають басом. Йор* Шансі. ї 

(віоске 46). 

25. Чує дзвін, а не знає, де він. (Збар.) 
Говорять про чоловіка, що оповідав якусь новину, але не тямить добре най- 

важ ній шиї її деталїв. Пор. Шансі. 11 (Ьйиісп 19, Ш), 
26* Як у дзвін ударив. (Ваг*) 

8сі1. так пішла якась чутка но селу, розШшла ся моментально* 

Дзвінок. 1. Голосний то дзвінок. (Гнїдк.) 
Се чоловік самолюбний, що любить хвалити себе. У Поляків і у Чехів єн 
приповідка маять сн в ширшій формі: 01о£йу сігжшек, гіа зіапа, пор. беїак. 
101; Ш а п (і* І (віоске 20), 

2. Чим менший дзвінок, тим тонший гоюсок (Стрий) 
Чим менший співак, тим голоспїйше співає. Пар, \Уаіи1. і (віоске 50)* 

Дзвонити. 1. А дзвонив бис зубами! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти змерз або перелякав ся та стукав зубами, 

2. А дзвонило би тн в вухах 1 (Наг.) 
Прокляті : щоб ти захорував на гарячку. 

З* Вудут тобі ще бздинавш дзвонити, (Дрог*) 
Твоя варіера скінчить са скандалом* Пор. а п б. 1 (Гигя 82)* 

4* Дввоиит мн в вухах, (Наг.) 
Се вважають віщуваїшм якоїсь повніш, доброї або лихої відповідно до того, 

в котрім вусі дзвонить, пор. Вухо ч. 6, 12; Етн* 36, V, 83, 252* 

5. Дзвоппт як па градову тучу, (Наг*) 
Голосно, сильно дзвонить, крячить на ґвалт. Приказка оперта па віруваяю, 

що голос дзвонів розбивав градові хмари. Пор. \У а п 8* II {ЬіШІеп 5)* 

6. Дввоньат, до церкви гоньнт. (Наг.) 
Селяни вважають обовязковим у неділю на голос дзвона всім із хати* крім 
немічних та вопче потрібпнх у господарстві* йти до церкви. 

7. Дзвовьвт як по вмерлому, (Наг,) 
Коли хто в селі вмре, то дзвонять особливіш способом ґу один данії»), який 
зараз можна пізнати* 
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8. І я дзвонив на тоту відправу. (Льв.) 
І я давно говорив про се, ширив сю думку. їіор* Вгхог* Ошсшібі* 

9. Коли-еь не дзвонив, то й це калатай. (Льв.) 
Коли т робив діла, то й не хвали ся* 

10. Ще тобі не дзвонили на »Достойно** (Наг.) 
Ще ти до оеї гідності! не доріс, не мнеш повних прав у ГрОІШДЇ, 

Дзиґа. 1, Крутит сї як дзиґа. (Дрог.) 
Двяїа — дитяча забавка, звана також чмелем. Говорять про вертку, веселу 
дівчину. 

2. То ще якась дзиґа! (Дрог.) 
Говорять про непосидющу, веселу дівчину. 

Дзиґар* 1. Вже сї до дзиґарів береш? А не закурив бис си кітцї з під 
фоста? (Цаг.) 
Докоряють молодим хлопцям, що беруть ся курити цпїаро* 

2* Він такий як дзиґар, що йде а на місця сто^нт. (Наг*) 
Говорять про лінивого або немічного, слабосилого чоловіка* 

3. Він так як дзиґар: инакше показує, її инакше бе* (Дрог,) 
Се чоловік фальшивий, двоязнчннй. ІІор. їїапІ IV (ІІЬг 21). 

4. Гола с—ка, а дзиґар при боці. (Стрий) 
Кепкують із міського джигуна е короткім убраию і при годиинияу. 

5. Дай на дзиґар! (Наг.) 
Да»1 тютюну на цитретяу ! 

6. Дзиґар 6е7 а нікого ие забе; за щож його вішьиют ? Шаг*) 
Жартують на тему суперечпостиЙ, які виходить із рікших відтінків у вна- 

чіпю слова |бити" в црнложешо до годинника. 

7* Дзиґар їсти не ироент, а свою роботу робит* (Яс. С.) 
Наївшій вислов подиву над механізмом годили яка,, що йде цс зуживаючи 
матерії. 

8. Дзиґар му етан* (Дрог*) 
Вїп умер, перестав жити, але також говорять про ерекцію родильяого орїапа, 

9- Дзиґар усе йде і все на місті сто)нт. (Наг*) 
Суперечність виясанеть ся двояким значінеи, яке тут мав слово йти: рушати 
ся на перед і рушати ся довкола. 

10. Завиває дзиґар, як би ховав на зиму* (Журакн) 

Дзигар тут у значіпю : цшаретка. Крутить цвтретку жалуючи до неї тю¬ 

тюну, немов би хотів ховати його ш зиму, 

11. Його дзиґар уже давно ва шеетій ото]Нт. (Дрог.) 
Говорять про чоловіка діткненого половин безсилем. 

12. Мій дзиґар ще рано і в вечьир на двашщьиту показує. (Дрог.) 
Хвалив сн старий міщанин* що не вважаючи ва своїх 70 літ не стратив іще 
своєї му ясської сили. Пор* ШаїНІ, IV ШЬг 11). 

13* На моїм дзиґарі все не тота година. (Цей.) 
Говорить чоловік, що запізняя ся на гостину або взагалі туди, де можна 
було щось екориетати* 
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14. Не треба ми дзиґара, в непе когут дзиґар. (Нзт ) 
Бо ці в все о одній оиначенїй годині. 

15. Такий дзиґар, як бідного дитина. (Киїпшпн) 
І -тут двліар значить циґаретка; вона скупо наложена тютюном, дедно ку¬ 

рить ся. 

Ц>, Топ двпґар іде як спи хоче, (Наг.) 
Він певреґульованиії, показує фальшиво. Пор, XV а п «І. IV (ДЛіг 41), 

17, То накручений дзиґар, (Дрог*) 
Сей чоловік говорить тжь\ як Його навчив хтось ишивй, у нього нема вла¬ 

сної думки. 

18, Що вирт дзиґар без еказіїш? (Код.) 
Розуміють ся, нраатігшо беручи не варт нічого, бо но ііїн не пізнати, котра 
година. Образово: чоловік без поданої енергії не мужчина. 

19, Як дзиґар накрутиш, так вій бє, (Дрог.) 
Тая само й нетямущого або злого чоловіки наповнять пішії, а він кидав і ь ся 
до бійки. Говорять також про сьвІдкін, що яізеаюгь у суді фальшиво з чу¬ 

жої намова. 

Дзиґарок. 1. Бе як дзиґарок. (Дрог.і 
ІІе ну то, раз за разом. 

2. Найшли вдоїш Д5*нґарок тап били іщяиаїма. „Бий — каже, — бо тая 
щось ця якеє (Стрий) 
Сьміють ся з сільських простаків, що ке пізнали єн на дзигарі. 

3. Ус—ти сї в дзиґарок, коли не пізнаєш годний, (Дрог.) 
Говорять такому, що носїдао якусь річ, із якої не вмів кори стати. Пор 
ансше V—о ч, 14; \¥аіиі. IV (ИЬг 15), 

Дзїнь добрий. 1. „Двїпь добрий41 з кіпі добрий, а з нон неііоридіїа 
юднва. (Гриб.) 
Сьміють сн з уживана нри вигнию польських слів. Иор. внсшс День ч. 25, 

Дибати. Ь Дальше дибати, як видати. (Наг*) 
Глину війн на віддалена вадаеть сн не далеко, н Птк далеко. Пор* Далеко Ні. 

2, Дибає на мою душу, (Льн.) 
Загрожує мому вштю, заеїдавть сн на мене, щоб замордувати. 

9, Дибає як кіт на сало, (Наг.) 
Ласий на щось, пошукує за чимось. Пор. ЛбаІЬ, ОуЬае 2. 

4. Дибає як старий дїд, (Наг.) 
Іде помалу, ледве ходить* 

Диби. 1. А бодай тї е диби изькші! (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе закували в диби, в кайдани* 

2, Не треба ми й диб на ноги, (Голоб.) 
Говорив чоловік надівши дуже великі та тяжкі чоботи. 

3, Та то якісь диби не чоботи! (Наг.) 
Про тверді* тяжкі* незугарні чоботи, 

4, Дії в дибах ідеш ? (Наг.) 
Кричать такому, що йде дуже помалу. 

Дивдур. І, Дивдур я кис, и<3 чоловік* (Жабє) 
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ІД о таке дивдур, я не міг розвідати докладно 
Диви ти ся. І* А диви в би ти сї мар на нудо ! (Наг.) 

Прокляте: щоб уеї люди давили сн па те нещнетв, яке впаде на тебе. 

2, А дивпв ти сї вже в чорну книгу? (Орт.) 
Жартуючи запитують нарубка, чи мац уже зносини з дівчатами. 

3, А дійшли ти сї тато в стару пашо? (Наг.) 
Запитують нечемну дитину, чи часто бе Ті батько. 

4, А дії віт но сї на нього, який мудрий! (Наг.) 
Окрик, КОЛИ хтось сказав якусь іинертніеіщіго, образна другого або взагалі 
зробив щось непутяще. Пор, XV а ті. IV (Зеїіеп 277). 

5, Бодай єс сї дивин, а нічого не видів. (Наг.) 
Прокляте: щоб тобі очн зайшли білішими, щоб ти дістав курячу сліоііоту. 

(і. Бодай то сї кожднй у свою миску дішїів) (Берез.) 
Щоб їй свій, зароблений хліб, не енеїв ні на чиїй ласці. Пор* XV а пїї, IV" 
(Йсіїаоеп 8}. 

7. Бодай то сї нікому в жменю не дивитн! (Наг.) 
Щоб чоловік не впоїв пі на чиїй ласці, не аалежан ні від кого 

8* Він сї високо дивят. (Наг.) 
Носить ся а нелітним планами, задумує щось велике. 

.9, Він сї лиш туди дцвііт, де сї а комина куриг, (Наг.) 
Знач, де можна Шідїитн ся дафмої гостини. Пар. А і] а І Ь. Раїгаег- 20; XVаеиі 
IV (ЗсЬшшп 251). 

10. Він сї па тото й не дивит. (Наг.) 
Се йому байдуже, не має в його очах ніякої ціни. 

П. Волів бим сї не дивпти иа сьніт божий, (Наг.) 
1 опарить чоловік у знеохоті, якому остогидло те, на що днВить єн що день 
довкола себе. 

12* Вперед еї дивит, а напад видні, (Стан.) 
Говорить про 8изо(жґііч>; ІЬр. XV а псі. IV (ЗеЬен 

13, Довив би тії сї весь сьніт на нудо та па покаяіііе! (Наг,) 
прокляте: щоб а тобою стала ся така незвичайна ти страшна пригода, щоб 
усі люди ззя рал я ся на тебе. Иор. нішпе ч. 1. 

М. Диви, вже по жйтю твоіу! (Наг.) 
Кричить той, що дістав свого противника в руки і грозить йому смертю. 

15. Дані ми сї просто в очп! (Наг,) 
Говорять допитуючи у когось правди, вірячи, що під о стрия а огляд Ом доїш- 

ту наший Ч040НІК не ішеьііів збрехати, а мусить сказати правду. 

Ці. Диви му сї в зуби! (Дрог.) 
Стережи ся його або взагалі май єн па бачносте, бо тебе хочуть одурити. 

Приказка взята з худобжчого торгу, при якім заглядають у зуби скотині, 
щоб пізнати її лік 

17, Диви сї в воду и\і свою вроду! (Шіг*) 
І оперять чоло віхо ви, що янляйть ся між людьми брудний. зиталішшіий, з не 
митим лице*. Пор, XVа п сі. 1 (А|аеЬеп 15), 

18, Диви сї в свій кут, и не стій тут! (Наг.) 



Д ШШ ТІЇ ся Ч, 9032—У051* 

Говорить такому, що встрявав в чуже дію, мнедбуючи своє власне. 

19* Дня її сї В оча вндивв, то нічого не ввидпш. (Наг*) 
Говорить такому, що шукає чогось там, де яїчого нема. 

20* Дикп сі, за що гроші даєш! (Кол.) 
Остерігають покупця. Пор* \\гап<]. IV (БеЬеп 57)* 

2ї. Диви сї на задні колеса! (Наг.) 
Ширяй ся на наслідки своїх слів або своїх поступиш. Пор. Маасі IV 

(ЗеЬеа 65). 

22* Диви сї на перед себе, але ви забувай і поза себе обзпрати сї* 

(Кольб*) 
Будь обережний, дбай зо будуще. але числися також із тим, що було* Форма 

радше аферивма, як приповідки, 

23* Диви сї під ноги! (Наг*) 
Гляди, на чім стоїш, що ваЙблнзше о кружав тебе. Пор, \Уап(І, IV (ЗеЬеп 63), 

24* Диви сї свсдшш очима* (Наг.) 
Не спускай сї нї на кого, сам доглянь усе що треба. 

25* Дпвпт ми сї в кулак* (Наг*) 
Жде від мене датку, запомоги* спускаєть ся на мою ласку* 

26. Дивкт сї, а дідька видит* (Наг.) *.,а не вндпт* (Наг,) 
Знач, не бачить нічого* сліпий або непритомний, Пор. \У ап<1 І (Аіще 417)* 
Приказка взята д євангелії, пор* Мате, ХІП, ІЗ* 

27. Дивит сї, аж молоко кисне* (Бере**) 
Глядить сердито, аивидляво* Пор* \УашГ І (Ащ:е НО, 84); IV (ЙеЬео 240). 

28* Дивит сї, аж му о чи в голови лїзут. (Наг*) 
Напружує свій зір до краЙности, вирячив очи я нодвву або страху. 

29* Дивит сї до Рахмаїїїв. (Наг*) 
Заглядає на той сьвіт, лагодить ся вмерти, хорув душе, 

ЗО, ДННІГГ СЇ ВИВОЗІ* (Дрог.) 
Глядять скоса, з нід лоба* вавидливо, Пор, Шяги^ 1 (АпзеЬш 22). 

31* Дивит сї крізь пальдї* (Наг.) 
Не добачає чогось* ноблажае йому в чімось лихім. Пор, ВеЬ. 583* 

32. Дивит сї, куди ворони лттают* (Наг*) ч 
Роззираєть ся ЕЮ всі боки, довить шви, не пильнує того, що перед тім, 

ЯЗ* Дивит сї, мало на ослшне* (Наг*) 
Глядить довго, а великим вапружадівм* 

34. Дивит еї на мене там оком, що на пса. (Цеп.) 
Глядите* сердито, з потаєною по гордого. 

35* Дивит сї на ясне, як би мі заїсти хотів. (Наг.) 
Глядить сердито, я ненанпетю. Пор* Шиті, IV (Зеїіекі 264-і* 

ЗО* Дивит сї на нього кривим оком. (Ваг*) 
Глядить гнівно, в яйвнстю. Пор. їїапі 1 (Апзеїіеп 35і* 

37. Дивит сї па нього, як на образ. (Наг.) 
Глядить в уподобане м, із ваинлуванєм та пошаною. Пор'* Аби Пі* Раїгхес 40* 

38. Дивах сї, оком не змигне. (Наг.) 
Давить си неільио* 
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Дввити сн Ч. 9052-9073, 

39. Дивит сї сан на себе* (Наг.) 
Не бачить нічого зі свої ого окружеїш, робить зовсім не но ладу, йор* дал і 
Робити. 

40. Дивит сї, як би три днц не їв* (Наг.) 
Гладять мнлоееріш, жалібно, з жадобою. Пор \Уап*І* IV (Беїіеп 257), 

41. Дивит сї, як Бойко па сьв)цтого. (Наг.) 
Глядить з ззцїкаеленвм* витріщивши очв, 

42. Дпвнг сї, як вовк ііа вівцю, (Наг.) 
Глядить захланно, пенилосерЕіо. 

43. Дивит еї як абуй, (Наг*) 
Глядить грізно, сердито, як розбійник* 

44* Дивит сї, як кіт на сало* (Наг,) 
Глядить ласо, аахлащщ* Пор. Дня, 1365. 

45* Дивит сї, як кобила, що віз перевернули* (Наг.) 
Глядить байдужно, тупоумно, Пор. ТУ а'псі. 1 (АпвеЬеп 38'». 

46, Дпвпт сї. як сорока в кість. (Ден,) 
Заглядає цікаво та з петшим розчарованим, бо там пусто, Пор. АіІаІЬ. 
Раїггес 42* 

47* Дпвпт сї, як тельи на нові ворота. (Цеп.) 
Глядить безмисшшн, зачудунашіми очима, Пор* \У ап 4* І (Ап^Іо&еп 1)* 

48* Дивит сї, як щур в мука* (Наг,) 
Визирає боязко. Пор* \Уап«Г IV (Зсіеп 2451 

49. Дивиг ея басом. (Верез.) 
Сердить сн? відвертають ся від мене, 

50. Дпвпт ся скляними очима. (Льв*) 
Глядить безтямно, непритомно. 

51. Дивит ся, тільки му очи ве вилізут. (Лучан.) . .мало... (Наг.) 
Говорять про цікавого або завидющого, що витріщав очп па якусь річ. 

52. Дивит ся, як ясочка. (Вікно) 
Глядить ясно, весело, невинно* 

53. Дії віт еї «ґомоеть, у Метрику, то будете знати, кілько иіиї літ. (Цей.) 
Жартують із нетямущого, який вам не зпае, «кілька йому літ і мішав ме- 
трнку в Петри хою* 

54* Діш)ит сї па нього, як па комедію. (Наг.) 
Звирагота сн па нього, бачуть на ньому щось сьмішяе, 

55* Зараз сї чоловік ниакще дивит па сьвіт* як попоїсть* (Наг.) 
Робить ся веселий) задоволений, жартливий* 

56. Йому сї треба дпвнти на пальдї. , Наг.) 
1 е чоловік злодійкуватий, любить украсти. 

57. Кождпіі СЇ дивит аа сво^и, (Яс, С.) 
Кощий пильнуй свойого, дбає про своє. 

58. Лекше ся на піших давити, як на себе. (Рава Р.) 
Лекше бачити'хиби вищих, нк свої власні. (Ьр. \Уа;иі. IV (Яеііеп об). 

5У. Не диви в Оии сї й на сто рииських. (Наг.) 
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Дивин ся—Дивно Ч. 9074 “ 9091. 

Говорить чоловік понісши якусь значну страту. Мовляв: сн річ цїішїЙша 

для мене, 

60, Не диви еї на личко, питай аа роботу* (Наг.) 
Говорять парубжовя, що хоче сватати якусь дівчину. 

61. Не диви ої сюди, бо ослишеш! (Наг.) 
Говорить старші малим дітям перед «гаюча ся, щоб не заглядали па їх йо¬ 

лові орїанл. 

02* Не дишї ся на мене, бо вречеш. (Скеар.і „.циврочиш* (Замул,) 
Жартливо говорять, коли хто надто пильно дивать оя другому в лице. 

69. Не диви ся па мене* бо я грошей по маю* (Заіул.) 
ВсіІ. із твого погляду н внроаумін, що ти хочеш у мене просити позички. 

64. Не кождиії еї той дивит, хто о чи має. (Кол.) 
Дуже часто чоловік давить ся неуважно і не бачить докладно, Пор. \¥яп(і. 
IV (БеІіеп 97), 

65* Нема еї па що дішлти* (Наг*) 
Справа пропала, діло змарноване, чоловік схоровапий, нужденний 

66. Так оя па леле дивит, як бн-л «у маму вбив. (Стан.) 
Глядить на мене ворожо, сердито. 

67* Так як бим еї шш на нього давив. (Наг*) 
Говорить «гидуючи повій явна або якусь давно минулу подію. Пор. Аііаїк 
Раїггес І. 

68* Хто би сї на тото давив І (Наг.) 
Се діло, па яке не варто звертати уваги, 

69* Хто еї високо дпвит, той япиько впаде. (Карі.) 
Із великих плинів, високих намірів не буде нічого, воли чоловік занедбав те, 

що наЙ б ливше в його о Ер у женю. Пор. АбаІЬ. Раіггее *і. 

70, Хто сї па мене в горн дивит, пай того п двоє скриант* (Верея*) 
Лихословлять гордого чоловіка, що любить трактувати наших а висока. 

Дивний, 1. Дигшеи дншш дивую ся. (Тарної) ч 
Інтересна градація пошти, висловлена при помочи з/руповніш трьох слів 
із одного пня, 

2, Дивними голосами «верещиш* (Наг,) 
Закричав страшенно, не своїм голосом. 

3. Динні діла твої, Господи І (Кол,) 
Рефлексія иїштеі з ВІблїї і мабуть із Псалтирі) і зійшла в уста народні мб. 

через дяків на означене якоїсь несподіваної, злої або доброї події, 

1. Дивні кїіщї станової* (Лучан.) 
Знач, виробляє диви, робить несподіванки, 

5. ДнВНОі'О фелю ЧОЛОВІК. (ІЛЬК.) 
Дослонло: має днину хибу (Геїіі), ширше: дивної вдачі, дивак. 

Дивно, І, Днино си починає, (Свят.) 
Поводить єн якось незвичайно* його поводткенн не можна аровунітн, 

2. Лиш то хіі дивно, чому курка їсть і це, а не щит. (Дрог.) 
Жартують із фільоаофв, ккнй енляувть ся вишукувати мотиви в иайпростій- 

ишх річах. 
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Дико Ч. 9092-9109. 

3. Не то дивно, як с—в, а то дивно, як став* (Наг.) 
Жартують із такого, що дпвусть ся якійсь простій річи* Приказка опертя на 
народнім оповіданні про гостя, що ночуючи в замішеній хаті і но можучи 
вийти на двір, зробив свою потребу в хаті, а г-о канув до стелі, де ноно 
прилипло* То потім господар побачивши сю штуку сказав буцім то повноті 
слона. 

4, То ще не дпвио, що в зимі зимно, (Цей.) 
Се діло зовсім природне. 

Диво* 1. А диво на тебе! (Явор.) 
Прокляте: щоб тобі стало ся щось дивне, якась незвичайна пригода. 

2* Більше дива, як того нива. (Крех.) 
Коли якійсь неважній річи занадто люди дивують ся, багато про неї бала¬ 

кають. Пор* А 4 а ІЬ. Оту о. 

З* Видав би ті Бог па диво та на чудо І (Наг.) 
Прокляте: щоб Бог допустив на тебе якесь страшне, печу ваті о нещастя* 

4. Дивеса виробляє. (Лучак*) 
Робить чудасії* Інтересяа тут старосьвтькп, церковна форма дивеса. 

5. Диво би иа тебе зайшло! (Наг.) 
Прокляте: щоб на тебе впало якесь нечуваве лихо. 

6. Диво не решето! богацько дірок, а нікуди вилізти. (Ільк.) 
Кепкують із такого, що дпвуеть сн ішйпростїйішй річи* Троха далека іша- 

льоґіа \У а ті 4. У (\Уиоі1ег 45). 

7. Диво* чоловік їв, їв тай ще хоче. (Ваг.) 
Жартує такай, що встав голодний від обіду. 

8. Диво* що у пана жінка хороша. (Ільк.) 
Жартом; се ж зовсім пе диво, бо пан айг собі вибрати по своїй уподобі* Пор. 

Нас. 865. 

9. Диво як сито, а чудо як решето* (Ільк*) 
Зпачіне пенсне, набуть рознинеио ширше те наївне зачудувала над решетом, 

яке аачямо наспіє в ч, 6. 

10* 3 дива ми пе зійде* (Глїдк) 
Не перестаю дивувати ся* 

11. З доброго дива. (Наг.) З добра дива. (Наг.) З добра-ддпва* (Наг.) 
ВсіІ. стало ся щось, без ніякої видимої причшш, нї з сього нї з того. 

12* Ба двЕо-ій сї надшшв* (Наг,) 
Говорить чоловік, що був сьвідком якоїсь незвичайної, комічної пригоди. 

ІЗ. На диво еї лишав у гору. (Наг.) 
Пнріс високий іщ нрочуд. 

14* Не може меиї з дива зійти* (Лучак.) 
Вс можу досить нндивувати ся тій річи* 

15* Отто диво, що чорна корова біле молоко дані (Берем.) 
Жартують із такого, що дивуєть ся простій річи. Пор. \Уапії* V (\УшиІсг 44). 

16. Отто ми диво, що пе ся пиво, (Ког.) 
Жартутть шшиш. Ос зовім не дико, бож шию на те й є* аби Кого пати. 

А нальоті чну німецьку приказку пор* IV а п її, V (НшінІег 15). 
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Диво—Дикий Ч. 9110-9128. 

17. Щоби на тебе диво прийшло! (Явор.) ...зайшло! (Наг.) 
Промите: щоб тебе постигла якась нечувапа пригода. 

18. Що ва диво? (Гнїдк.) 
Говорить чоловік завваживши щось незвичайне, несподіване. Пор. IV піні. V 

(\¥итіег ЗІ). 

19* Що за диво: коли прийду до церкви. все ласки еьв]итьит* (Наг*) 
Жартують із чоловіки. що лише раз до рову бував в церкві, себ-то на Ве¬ 

ликдень 

20. Що за диво, що у пана кілка хороша І (Луч.) 
Говорить бідний чоловік, який мусить жити бік*обік зі старою, сварливою ти 
негарного жінкою. Пор. ввеше ч. 8. 

21. Яким то еї дивом стадо? (Наг*) 
Яким чудом, який способом се зробило ся? 

Дивогляд. 1. Дивогляд, як па тура. (Гнїдк.) 
Дивогляд має тут актівнв вначіне: люди вбігли ся та давлять ся а подивом 
ва щось незвичайне, 

2. Збігают еї, як ші дивогльїд. (Наг.) 
ЗсіГ подавити ся. Говорять, коли в селі потрівожвть людей якась голосна 
сварка або бійки в якій хаті і всі біжать туди. 

3. Не роби з себе дивогльнду! (Наг.) 
Не роби скандалу, щоб яа тебе всі люди зглядали ся та сьмїнли ся. 

Дивувати ся. 1- Дивує еї, аж язик вивалив, (Наг,) 
Сам себе не тямить із зачудувашх. 

2. Дивує еї, як заяць у вершці. (Цей.) 
Характеризують комічне положене чоловіки, що оііитшн ся в якім ось попри* 

зичні и для нього полеяеию. 

3. Дивує ся, азк рот ровзявпв. (Крех.) 
Говорять про чоловіки, що дявуеть ся якійсь річн сам себе набувши, 

4. І дивуй сї дурневи, коли иудрнй таке робиг! (Шіг.) 
Дурневі! було-б ЗОВСІМ не дивно. 

5. Не дикую ся коло дому, як тобі старому. (Заіул.) 
Коли молодий робить якусь дурницю, то се не так дивно, як коди її робить 
старий. 

6. Нема му сї що дивувати: в сьвІтї не бував, людий не видав, звичаю 
не знає. (Наг.) 
Говорять про простакуватого, пеотесаного чоловіка. 

7. Сака собі дивую еї: з чорним вусом цїлую сї. (Воіїї, 
Жартуюуь із закоханої дївчгош. 

Дикий. 1. Великий, а дикий. (Верея.) 
Великий виріс, а не вмів поводити ся між людьми, не знає звичаю 

2. Дикий, як бп го іїно вчора з іїса привели, (Наг.) 
Про чоловіка без вихованя, неотесу. 

3. Дикий як вовк у лїеї. (Наг.) 
НелюдянцЙ, нечемний чоловік. Пор. АііаІЬ. ШІкі 1, 

4. Дикі шу гадки но голові стрільиют. (Дрог.) 
- Ш — 

Дико—Дні Ч. 9129-9147. 

Надумує якісь шалеві штиля, безпідставні обвинуваченн ті йнших. 

Дино. 1. То ми якось дико виглііидає. (Дрог*) 
Се видаеть ся мені чимось несуразішм. невідно ні дайм. 

Дилькотатн. 1 Дплькочут шд ним ітгп, що ледво єто]ит. (Наг.) 
Говорять про хорош, слабосилого або переляканого чоловіки' 

Дим. і, А вмієш ти дим очима пускати ? (Дрог.) 
Се такий парубоцький жарт. Той, що Його не знав, заштув того, хто його 
запитав: А ти вмієш? Сей заявляв, що вмій, затятая дшу з нагари і поки 
нетямучий дивнть ся йому в очн, сей притикав Йому буцїм-то через недогляд 
горюче цигаро до руки, поки ие впече. 

2. Без диму й горіти не буде. (Кеш.) 
Так само ніяке діло не зробить ся без прикрости Й невигод. 

3. Без диму й огню нема, (Наг.) 
Зиачіяа ці зцрга. 

4. Без диму й сухе не горнт, (Кол.) 
Навіть найкраще діло це обІЙдеть ся без црикрости та обмови. 

5. Більше дшу, як огню. (Наг.) 
Образово: більше перехвалені, спліток, як того діла. Поляк каже: \¥Цс$} 

бути, ]ак ріеегепї, Вггог. Оут 8; А <і а і Ь. Пуга 10; \Уапіі. II (Баисії 140). 

6. Богато диму, мало тепла, (Збар.) 
Богато крику, иерехвалок, а мало діла, пожитку. Пор. Шаги! III (ВаисІї 74). 

7. Бали як в дні 1 (Дьв.) 
Зди або роби сьмїло, на осліп, па питаючи нічого. Нор, АііаІЬ. Оут б, 

В. Бід диму хробак у дереві гине- (Мтан.) 
Говорить Бойки оправдуючи свій звичай жити в курних хатах. 

9. Він такий, як у дна у буджений. (Наг.) 
Знач, худий,' висохлий, пожовклий на лиці 

10. Гіркни дія мене ЇЩЇІШОЕ. (Кол.) 
Обвіяв пене дим. гри не мене в очн і витискав сльози. 

11. Де дим, таї і огонь* (Кал.) 
Де грозить небезпека, там і вибухає лихо. Пор. Гидьф. 1325. 

12. Дішііт сї, де сї дим із стріхо кураг. (Наг.) 
Говорять про дармоїда, ласого на чужі угащенн. Пор. Дишттн сн 9. 

ІЗ* Дній, аж сонцьв ие видно. (Наг.) 
Говорять про велику пожежу. 

14, Дні іде в гору на иогоду. (Наг.) 
Говорять, колп дим Із стріх іде простим стовпом у гору. 

15. Дні і лиха жоиа найборш* внженут и хаті* (Дім.) 
Фізичні й моральні недогоди обряджу готь чоловіковії родинне жито. Пор. 

А її а ІЬ. Оут 2; Вгх.о-2. Оут 4; \Уапй. Ш (КацеЬ 15). 

16* Дві клубами йде. (Наг.) 
Клубпть ся, влдобувветь ся купами з великого огню. 

17* Дню» ваноент, село недалеко. (Цигани) 
Говорив чоловік, що заблукавши в шлях кермував ся запахом диму, щоб 
дійти до села. 
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18, Діімон сі' все розвіяло. (Наг.) 
Знач, пропажо безслідно. 

19, Дим очи виїдає. (Ниг.) 
Говорять про яитв я курних хатах або взагалі воли дим заповнить хату* 

Пар, ШаінЗ. III (ВаисЬ особливо ітадїяяську приншшу), 

20, Дим очи їсть, але не виїсть, (Наг.) 
Обр&аовп: сварка, сплітки, обмова — прикрі річн, але під них чоловік ке 

гине. Пор. Шансі. Ш (КаиеЬ 59). 

21, Дня по під стріху ве сї, то буде слоти. (Ниг.) 
В сільських хатах без коминів при кождій зміні повітря дим пе йде в гору, 
а клубить ся в еїнех та по під стріху. ІІор. Ети. Зо. V, Ї64. 

22, Дії стовпом валнт* (Дрог.) 

Говорять, води з великого огнища йдуть великі клуби диму. 

23, За іншими й сьвіта не видно. (Наг.) 
Гонорнть, коли де сильно курить ся і дим стежить ся по аемлї, 

24, 3 димом гроші пускати; Шаг.) 
Курити тютюн. Пор, Шапіі. III (ВаіісЬ 1Я2). 

25, 3 димом пішло. Шаг) 
Згоріло щось, пропало карно. 

26, Напустив му диму. (Код.) 
Наговорив Йому всякої всячини, розводив усякі фантастичні плани Німець 
канте: Еіпеп Иаш*Ь гегкаиіеп, XV ап<1. IIї (Ваисії 121). 

27, Нема дпау без іюломіші, (Дуч,) ...опію. (Наг.) 
Нема чутки без якогось зерна правди, без причини. Пор. А «І я 1Ь. Пут 8; 

ШаіиІ. Ш (Наисії 2, особливо лат, Гіашта Кіто е*1 ргохІта. 41). 

28, По дамі огепь піанают. (Наг,) 
Знач, де курить ся, там видно Й горить. Пор. Вггог. Пут 9; їїаіиІ Пі 
(ВаосЬ 25), 

29, Пропан, як у дня пішов. (Наг) ї 

Пішов невідомо куди, пропав без вісти* 

30, Пустин го а двїош, (Наг.) 
Спалив його хату, V 

31, Тебе би в дпм до гори погані вішьити! (Наг.) 
Погроза комусь неслухняному, впертому, злодійкувагому. Даввійшв часто 
практикована тортури для вимучуванн признавп при слідствах. 

32, То всьо дим і пара. (Тюдїв) 
Все наше жпте минуще і нестійке, — говорять моралісти та аскети, Пор 
В ТЛО 2. Пущ З, 

33, Уникав диму, тіш упав у огонь. (Гяїдк.) 

Натяв охоронити ся від меншого лиха, а пішак у більше. Пор. IV я іиі. Ш 
(Ваисії 72); ЬеиівсЬ, 220; Овні, 187, 

34* Усьо а димом пішло, (Наг,) 
Знач, згоріло, минуло єн, пропало, Пор. Вгзох, Пупі 7; ЇЇаті. Ш (Ваисії 129). 

35. Щезло як дим від вітру. (Наг) 
Пропало без сліду. 
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36 Що мав, то в димом пустив. (Наг.) 
Прокурив або спалив усе що мав. Пор, пасше ч, 2і. 

37* Я го в димом пущу. (Наг.) 
Погроза; я підпалю Його дін або обійсті, 

38, Як дам еї розвіяло, (Наг.) 
Говорять про якусь минулу прикрість чи небезпеку, що пе полишила по собі 
вїиких наслідків, 

Дименици, І. Як би по диме ниції худобину вдарив, то міг би від разу 
забити, (Наг*) 
Двменнца — часть заднього надовба, чи може лише мнгяі органи в ньому, 

У Желех, сього слова неп». 

Димені'ти. І. Зднкенїв »ц а перед очіш. (Наг.) 
Щез, заховай са кудись, 

Димити. 1. Дияпт сї, що й сьвіта божого не шано. (Наг.) 
Говорять яоіи днн сгеднть сн но подвірні, але також коли на дворі сніговій- 

шіця та завірюха, 

2* Дії^цт сї Діли па слоту* (Наг.) 
Коли па горах пояиляють ся білі тумани, мов клуба диму, то знак, що 
буде слота* 

3. За ДИМИВ єн голову* (Дрог.) 
Впин са, у нього в голові пеяспо, вія говорять без аваану, 

Диміти. 1. Здимів передозшов. (Наг,) 
Знач, щез як дим. 

Димна. І. Вже сї й дияка па лнї не держит. (Наг.) 
Жалувть са жінка, мовляв: так я внхудла та аиарнїла. 

2, Він сї вже до димки бере, (Наг,) 
Бере ся до ДЇВЧШіИ. до спідниці, — докір ЙОЛ0ЯОСОСШ4Н. 

3. ІЦе си нп димку можу заробити, (Наг) 
Говорять жінка, якій чоловії завидує, що її дармо годує і зодягає. 

Диня. і. Дпиї, дииї, дїдьно в середній. (Наг.) 
Крячить дїти підчас забави ходячії гусака, пор. вмете Перед ч. 1 і Гаду ч. 1. 

2, Кгіиііт сії як диня на иорозї. (Шич*, Петр.) 
Цими па пороаї асувть ся, знач, і тут апачіїш таке, що вій пе кріпить сн, 

а слабне, припадає. 

3. Хто любвт гарбуз, а хто диню. (Дуяїби) 
Ріжпяй бував смак у діоди Й. 

Дитина. 1. Або я ле свого тата дитина ? (Оор.) 
Я це байстря, й ирцволожіщ дитина, повноправний член громади¬ 

ні. А ти ае господарська дїтпно ! (Наг.) 
Лають веробучого, недбалого, непорядного чоловіка, особливо молодшого. 

З, Бабиній дитині все не в лад, (Лучан.) 
Бабино дитина, тоб-то сирота без митаряку виховали баби, або дитина 
ндови, що виростав без батька, звичайно бував розпещена і капризна, Пор, 

ішсше Бвбвц ч, 5. 
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4. Бідиа дитина бе.і тата, без мами, що її тітка а ласки на сі піт поро¬ 

дила. (Льв.) 
Жартують із дорослого чолові каг що вияві сой# за бідну сироту, 

5. Бідна на сьвітї пещена дитина. (Ду.іїби) 
Нова пе дасть собі ради, бо ие вмів панувати над собою. Признака ванта >і6, 

іа відомої У стін по в вченої вірші, основаної зрештою на факті загально відомім 
у стрийсьюму Шдгірю. Пор. Шайб, Ц (КїшЗ 271, 818). 

6. Борте буде дитина, як біла сорочки, (Гмїдк.) 
Говорять про молоде по друже, що за любощами занодбуо роботу, 

7* Виховав дитину в добру годину* (Ільк.) 
Виховав щасливо, в дач до* 

8* ВІя вам малої дїтцни послухає. (Наг.) 
Чоловік добродушний, готов яождому послужити. 

1), Він і за днину не заїсть. (Наг.) 
Він їсть дужо мало, чоловік слабосильний, 

10* Ній цілої дїтяніі не оскорбнт. (Наг.) 
Говорять про добродушного чоловіка, делікатного в поводженні, Пор, Шапіі. 

II (Кшсї 1156, 1176). 

11, Волит дітям мене просити, ЯК Я ЇЇ, (НііГ.) 
Говорить батько не бажаючи за свого жити віддавати своїм дітям усього 
свойого добра. Пор. ШапсІ. ІІ (Кіш! 29, 294); Йеіак. 409. 

12; Беї в хаті еїдїлп тай дали дитині вмерти. (Комар.) 
Жартують із пересадного яшлда ватери, якій здаать сн, що смерть її дитшш 
могли спинити ті, що були присутні в хаті 

13, Голодна дитина забавку ломае. (Берег.) 
Нош не хоче тоді бавити ся. Пор. ШатиГ II (Кіш! 937). 

14, Дай дитннї волю, а собі неволю* (Гаїдк,) 
Коли попустиш дитині робити, що їй нодобаоть ся, то мусиш до піджати ріж- 

ним її капризам і станеш еи її невільником. Пор. АсІаІЬ, Огіесіо 35* Шап сі, 

П (Кш<1 124, 727). 

16. Дай ми Боже дітнвуї най си відпочину. (фЕиш*) 
Просить Бога сільська жінка обтягана аенаствтшош роботою при господарстві; 

час, який вона перележить у влигах «за заслоною11, се для неї шіжаднииїі 
відпочинок. 

16, Дитина, а татова сорочка по коліна, (Гиїдк.) 
Знач, сорочка робить ся коротша нк повинна бути, бо треба укроїти полотна 
на сорочку дитині. На Подгірю носить сорочки поверха штанів; така му- 

жеська сорочка мб. сягала колись понивше колін; тепер звичайно вона це до¬ 

ходить колін, 

17, Дитина без прута не виросте, (Крези) 
Поки мала, її треба карати та навчати розуму. Пор. АсІаІЬ. Утіеско 1, 71 : 

ШапсЗ. 11 (Кшсї 42, 449), 

18* Дитина вмерла, ве-тн ш в куметшк (Цей,) 
Пустий титул, коли не мав реальної нідстави. Пор, Шаші. її (Кігкі 69, 8І6); 

беїак. Ш. 
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19. Дитина в тата вдала ся. (Крех.) 
Одїднчил» Ного поставу і його вдачу. Пор, Шяпіі, 11 (Кіші 84) 

20. Дитина доти рачкує, деки ся не навчит ходити, (Дім.) 
I чоловік доти пробув всяке дало, доті не навчить ся робити порядно. Пор. 

ШаіиЗ, І! (Кіш! 236). 

.21. Дитина єабагае рач того, рав сього; (Код.) 
В6на не мис застанови тії постійної колі. Пор Ша п її. II (Кшсї 612), 

22. Дитина :-.а ножем їй виснт, (Гаїдк.) 
Значній для мене неясне. Мабуть мови про вагітну жінку, иш ось-ось мав 
вродиш дитину. 

23. Дитина їла би що родина, (Лій,) 
Вона все має апетит. Німець із сього погляду рішене її з деом, пор. Шайб, 

II (Кіпб 249). 

24. Дитина ми сі каліка вродила: зубів не має. (Вони.) 
Жартують із тих. що ново вроджену дитину оглядають занадто пильно, чи 
нема у неї якого каліцтва. 

25. Дитина по втікає від коняча, але під бича. (Тереб.) 
Тай не лише дитина, ігор, внеше Втікати ч. 17. 

26. Дитина наде — ангел подушку кладе; старий паде — дідько ка¬ 
мінь кладе. (Кол.) 
Дптйва хоч як уші де, то не скалічить ся, а старші так і дивись, що зломить 
собі щи будь, Пор, АсІаІЬ. ОяіесЬо ЗІ, 76, 

27* Дитина плаче, мама мусить співати. (Скнар,) 
йеїі. щоб утишити її плач своїм співом, Пор, Шаги], II (Кіїні 139, 778, 891), 

28* Дитина умирає, а кума єн не питає. (Луч.) 
Значиш не зовсім непе. Мабуть дотннок па зайву цвремовїильнїсть. якій на¬ 

віть очевидний факт не факт, доки про нього не запитано в нржнятІй формі. 

29* Дитина що в ношк чує, тато й говормт, (Сшіт,) 
Вона повторяє слона старших. Пор. ШапсІ, Н (Кіші 81, 160, 869). 

30. Дитина що ся поступіть, то лупить, (Ільк*) 
Зі вигоду взяв та виховане вимагав ненастанне* коштів та видатків* 

31. Дитиня як копистка, а носа повна колиска. (Куті) 
Жартую і ь із сухорлявих а носатих дїтвй місцевих Вірмен. 

32* Дитина як рукавиця, а г— о як решето* (Тиеья.) 
Підіймають на сьиіх звичайні пестощі матерії, яка свою дцтицу називав ма¬ 

ле сенькою та ьіжгесеикгно. хоч та днтнва добре їсть ї росте нівроку собі. 

33. Дитині волі не давай. (Код.) 
Не потурай усім її капризам та аабвгашшм. Цор* Х4іиі\ VII, 720, 

34, Днїиїїї епівают: Люлни, дюляВ, гололупа; дама ідші, татів купа* 
(Скнар.) 
Висловлншть погляд, ідо о сиідько нрн кшядіїі дитині певне материнство, 
о стїлько не певне батьківство, 

Зо* Дитину годувати — каїеия глодати, (Стежнцця) 
Знач, важко, завдав кдоішту і коштів. Пор, Шаіиі. II (Кіті 417). 

36. Дитину люби і скуби. (Зба-р.) 
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Не потурай їй, держи в карвости. Пор, Ш&гиі П (Кїпсі ШВО)* 

37. Дотану люби як душу, я тряси як грушу. (Ільк.} 
Старе оед&їойнве правило, що дитину при всій любві до неї треби держати 
и етрасї й карносте, ІІор, \\г а її І 1, 75; Ш я п <1 II (ІСіпсІ 373* 449). 

38. Дитину серце* люба, а рукави гнетн. (Ільк.) 
Значіна пі шярга* 

39. Днпшу ховати, то камінь глодатп* (Щутків) 
Ховати шій чут двояке вначіив: виховувати і хорошіти, коли вона помре. 

40. Дитину яаикпи лижи, а аубамп гріш. (Гііїдк.) 
Знані не иі зирга ч, Ливане яаикои нк знак любов и та дбайливості! взяте ия- 

буть із корови, яка облизує своє теля, 

41. Дативу як розпустиш куди само схоче, то потім буде тебе лати иї 
но чому, (Завуд.) 
Ширше мотивоване приказки а ч. 33. 

42. Дїтсна — викапаний тато. (Кат,) 
Звичайно говорить про новонароджену дитину, хоча єн подібність буває аноді 
зовсім фантастична, Пор. Шансі. П (Кш4 1048), 

43. Дпипа виплаче, мату серце болит. (Наг.) 
Характеризують єн материнська любов до дитини. Пор. А 4 а Ш Пгіеско 44. 

44. Дїпшта і иявин усе правду скаже. (Наг.) 
I іони не вміють таїти вїчого, Пор. АбаІЬ, Вгіеско 17; ШапО. 11 {Кіпб 488). 

45. Дітииа мала — голові ноаола* (Нас.) 
Вона по дає митєри ані працювати анї спочити. 

48. Діти на це вдає годі, (Наг.) 
Воно їло-б. бавилось би до втоми, не вміє панувати над собою. Пор. 2 а І. и і\ 

VII, 712. 

47, Діти на не ішаче, то лати не знає. (Наг.) 
Дитина плачем заявляв світ потребу, якої не нмш виявити словами, Пор, 

АЗаІЬ. Шіеско ІЬ\ 2 6іи г. V, 365. 

48, Дшіна не розуміє, що кого боліт. (Наг,) 
Для того Гш або штиркао ножем, 

49, Дїтипа сї скривгг, а малу серце болит, (Наг,) 
Всяка найменша долегіи вість прячпнгов матерн біль. Пор, Ша пдЛІ (КішШ7), 

50, Дїіїїиа, що того кричнт, буде довго жити, (Наг,) 
Знач, вона сильно збудована. Пор. ШапС, II (Кїпб 905), 

53. Дїтнва, що йного плаче, буде мати чорні очи. (Наг.) 
Жартують і а плаксивої дитини, 

52. Дїтжиа, що не плаче, не буде довго жита. (Наг.) 
Голосний плач і крик дитини, се шшк здорової будова і доброго апетиту. 

53. Дїтинї на давай вожьи її рука, бо сї скалічит. (Наг.) 
В<ШЙ ке київ поводити ся ним, Пор, ІІІит. VII, 715; Сей Іксії 79; ШаіиІ. 
П (Кшб 276, 882). 

54. Дїтййї Прутом шігапьнют розум з г-цї до голо ви ці. (Наг.) 
Загально розповсюджена вір» в високе педагогічне зшічїно прута, Пор. Шансі. 
II (Кіш! 975), 
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Дитнна Ч, 9235—9249. 

55, Дїтпнї співаю*: „Люляй, люляй по під сволок; мати одна, татів 
сорок (Кол.) 
Висловлено загально розповсюджений погляд, що материнство абсолютно 
певне, натошсь батьківство дитини не має за собою такої певалетм. Пор, 

пасше ч, 34- . , 

50, Дїтиоу ш носик, маму за серце. (Наг.) .„за руку.., *(Кох) 
Хто малій дитині утру носик, або иідійме її з землі, як вона впаде, тому 
мати вднчня, Пор* А4а1Ь. Огіеско 18; 2&іш\ МІ, 703; Нос. 270; IVап4 

111 (Ипііег 20); II (Кш<ї У93 9У6); Оеіак. 400, 

57. Добра то дішша: коли сппг, то не плаче. (Гнїдк.) 
Жартують їа крикливої та и лак сивої днтшш. Пар. Ш я а сї, II (КїгиІ 101), 

58. Доти дитина, доки не вжепена. (Ким.) 
Відповідь матерн на дотияки* що свого дорослого сина все ще навивав 
дитиною. 

59. Дух сьіфшш при дїтшії. (Наг.) 
Говорять, коли в присутностн малої дитанн аайде розмова про щось страшне, 

хтось згадав чорта або закляне, 

60. З литії пов на відпуст, а з лпхов доле в на вееїлє* (Ільк.) 
8сіІ, то однакова морока. На відпусті звичайно бував стиск, невигода, знач, 

а малою дитиною там подвійний клопіт. Пор. Нггог* ОгІеско 15, 

61- 3 малою дитиною до церкви, з лихим мужем на вееїлє не йди. 

(Гнїдк.) 
Зпачше ні йіірга. Мала дитина в церкві крячить або робить свою потребу, 
і се робить перешкоду в молитвах. Пор, АПаІЬ. Вгіееко 90. 

02. З ним треба як в дїтшюв. (Наг.) 
Треба по водити ся обережно, педагогічно. Гїор. Вггог, Окїеоко 16* 

(ІЗ* Його би Й діти на пальцьові пере пер пуда. (Наг.) 
Він такий безсильний, недужий. Пор. 2йІш\ VI, 526. 

04, Каже дитниа, що бита, але пе скаже, за що, (Ільк,) ,..що її бали... 
(Метр,) 
Говорять, коли хтось шлувть ся п& свою кривду, в не подає причини. Пор. 

Гильф. 2363; Шапіі II ^КіжІ 82). 

65* Коли умре дитина, то малая долина, але як умре мама, то великая 
яма, (Петр.) 
Смерть малої дитини, се ще пе таке велике нещастя в сім’ї, йк смерть матерн. 

66. Котра лити в а занадто розумна, лота сп ви в і ховає. (Жабе) 
Вчасно розвинені діти звичайно вчасно вмирають. Иор. Вггог. Пдїееко 9; 

АйаІЬ, Огїеско 63; Шаигі. II (Кіпгі 9)- 24іцг. VII, 718. 

67. Крикливу дїтнліу мішівков ааінвают» (Наг.) 
Докучливого чолові ка яадурюють чим будь, заспокоюють брехнею. Натяк на не¬ 

людяний звичай давати чалим дітям вивару а маківки па те, пбп спали, 

68. Ледача дитина, котрої батько не вчив, (Ільк.) 
З тчкої дитини, по народнім поглядам* не могло вирости ніщо путнього, 

69. Літає як дїтпна тепер поплаче* ніж має тато потому. (Наг) 
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Дитина 'І. 9250-У 264. 

Ліпше щоб батько карав її змалку. ніж мив вона збиткувати Лот на старість. 
Иор, \\г а п її. 1і (Кіпа 29); беїак. 409. 

70. Мала дитина відбирав родичам сов, більша хліб від рога, а велика 
і сорочку а тїла дре. (Гаїдк.) 
Звичайний досьвід родичів з дітьми. 11ор УУапб. П (Кіш) 657). 

71. Мала дїтииа всьо аиае, лпііі скааати и<* юже. (Наг.) 
ЬІрять, іцп у нйлоі дитини, доки ще не творить, я знане надприродних рі-. 
чий, якою вона пабиравть сн розмовляючи з ангелами. 

72. Мала дитина в хатї старша цісаря. (Код.) 
Бо їй ке можнії наказати ані від неі нідпроентп ся, коли зачне кричати та 
плакати. ІІор. ЇУашІ. II (Кіпіі 76), 

73. Мала дитина — не виспиш ся, більша дитина - не наші ся, ве¬ 

лика дитина — не убереш ся. (Іяьк.) 
Пала не дав матерії виспати ся. більша з’їдав свою часть в ущерб пити», 

а доросте, то її зоднгнеия творить значну часть домашнього буджету. Мор 
М7ап<1. II (Кіпіі 758). 

74. Моя дитина кому як постіл, а лині як сокіл. (Дар.) 
Говорить мати, якій її дитина паймилїйша і найкраща над усї типі. ІІор. 

беїак. 400; \Уапс1. II (Кіпіі 802). 

75. Мудра дитина не виховав сі. (Берез.) 
Знач, вона вире малою, Пор. висше ч. бо: Асіаііь Пяіеско 6Я; Шаги1. П 
(КМ 92, #35, 336, 344); беїак. 402. 

7(І. Наішлшу дїтииу Пан Біг собі бере* (Наг.) 
Найкраща, вчасно розвита дитина венчайно вмир&е. ІІор. XVаїї<І. її (Кіші 174) 

77* Най еї ще дїтияа вродит, то вже нотін якось охрестімо. (Дрог*) 
Сею приказкою уговкують таких, що спере чають ся за назву якоїсь річи. 

ще поки та річ Пор* XV а о б. II (Кіші 741). 

78. Не будь же дїтиаов ! (Наг*) 
Не ображай ся, не сердь т за всяку дрібницю. 

79. Нелюба дитина всюди на заваді* (Код.) 
Де-б її не а дибали, все нова заваджае, п поштурхують, ІІор. \\г а її її. XI 

(КівгІ 220). 

ВО, Не можна дїтццї на всьо позволити. (Наг.) 
її це слід ваяадто пестити та давати ЇЙ колю. Пор. XV а ті. II (Ктб 706, 724, 727), 

81, Нїі дитина зашила, когут вуха спустив. (Міпч*т Ільк.) .„Богу духа 
віддав. (Яе* С*) 
Жартливо переплутано оповідане затурбованої хатерп; ноші когут запій в, 
дитина вмерла. 

82* Остатиа дїтиаа — по шкребок. (Наг.) 
Знач, найменша, найелаошн, слабого вдоровля. Ипаише у Поляків, пор, 

А б а 1Ь* ОгІееко 72. 

83, Покидь дитину* хапай солонину! (Дар.) 
Пародіюють окрик Цигана в якійсь небезпеці ІІор, німецьке: Оця Кіпг] $еЬеп, 

иш іііо Шїе&е ги ІіеІіаНеп, XV а псі. II (КІгкІ 1109 . 

84. Поки еї дїтнна не впече, поти сї огню не бо]ііг. (Наг.) 
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Л.ИТ1ШЯ __._Ч. 9265-9280. 

Тільки власним досьвідом нона робить ся розумна й обережна, Пар. XV а ті 
П (Кїп4 197, 342, 343, 8ІЇ). 

85. Своїй дитині і каменем голови не провалиш, а чужій і маслок не 
загоїш. (Гиїдк.) 
Свою дитину хоч як побий* то се ЇЙ не пошкодить і ванн забуде, а чужої 
лише доторки п єн, то наробить вереску і потім буде довіо нрпомийати. 

3(і. Своя дитина кождіії иаиі найкраща. (Берез.) 
Кожда мати найліпше любить свою дитину. Пор. XV а ті. II (Кіші 780); 

2а!пг. VII, 719. 

87. Своя дїтина пайіилїшща. (Наг*) 
Особливо длн магери. Пор. ФапЛ. II (КїшІ І88) 

88. Та-бо ти таким як дїтнна. (Наг.) 
Такий капризний, не вмієш напувати мод собою 

89* Та діт її ні бис сї противнії? (Наг.) 
У гов кують такого, що сердить сц на дитину за якусь П нечемність. Пор 
XV а ті П (КіпгІ 1194). 

90* Так вам, еґомоедь, дитина дрнще, що най Бог бороиит! (Яс* С,) 
Жартливо вгадують оповідана нкоїсь затурбованої натерщ що прийшла до 
сьшїщепііка просити поради на слабість своєї дитшш і описала сю слабість 
такими словами, на що леґоиостьи уражений відповів їй: „Та най тобі дрнще, 

не кіт11* 

91. Такий як дитина. (Кол.) 
Говорять про спокійного чоловіка. 

92. Тиха дитина довго не пожне. (Берез.) 
Бона очевидно слабо вбудована, лихо відживіть ся. Пор. XV а ті Ц (Кіпсї 221). 

93. Тілько вас було в хатї, таї єете дали дитипї вмерти! (Пужв.) 
Зпачіпе ці йцрга ч. 12. Приказка оперта на анекдоті про батька, що їздив 
у дорогу і вернувши до дому не застав одної дати а її і такими словами до* 

корив своїм домашній? пор. Етн* 36, VI, 'і 22. 

94. То би й дїтииа зрозуміла* (Нкг.) 
Се така нсна річ. ІІор. Шапсі II (Кіікі 1Ш, 1105. 1106), 

95* То божа дитина! (Крех.) 
Значїве двояке: І) добра* гарна дитина, 3) знайдена, дитина без батька 
й патери. 

96. То відііиа це дїтнна. (Наг.) 
Се погана, двха дитшш Основано па вїруваню, що демони підмінюють ие- 

ттльноваїшх малих дітяй, пор, XV а ті* II (КІВіб 1162). 

97. То дідько ие дїтииа. (Наг.) 
Зла, збиточна дитина. 

98. То кара божа, т дїтнна* (Наг.) 
Говорить батько збиточної, неслухняної дитини. Пор. Х¥ат1 II (КїшІ 1148). 

99. То нещістьи ие дїгиііл. (Наг) 
Говорить чоловік, воли дитина зробить якусь шкоду, або сама попаде в біду. 

100* То отеїгька дитнпа. (Крех.) 
Гідна, добре наховане дитина. 
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Дитина Ч. 9281-9297. 

101. То так, як бцс дїтииї бритву в руки дав. (Ваг.) 
Говорять, коди хтось дає марнотратимковн гроші або дурному повіряв 
якусь тайму. 

102. То циганська д'ітиші! (Иаг.) 
Говорять про дативу а сильно чорнин в о лосем і темною шкірою, або про 
брехливу, злодійкувату дитину. 

103. То ще дитина, що воно зрозуніє? (Кол.) 
Жита в і справи ще для неї чужі, 

104. У дитини плач і еьміх у єдній пазусі. (Кол.) 
Вона поплаче і зараз потім еьнїеть ся. Пар. \Уап<1т ТІ (Кіш) 150). 

105. Хоць дїти на, а має старий розум. (Иаг.) 
Говорять про розумну, практичну дитину, Пор. з противним енантем ТС а псі. 
II (Кїті 226). 

106. Хто би сї там па дїтииу гнівав? (Наг.) 
Дитині не можна брити за зле, коли часом окажеть ся нечемною, 

107. Чеспок дїтпиї під язиком! (Наг.) 
Говорять, колії хтось ари малій дитині в хаті зі вдає жабу або якусь шипу 
обридливу річ. Пор. Етн, 36. V. 83, 252. 

108. Чужій дитині і чужому ису не вір. (Ден.) 
Осторога вддіктоваиа суміш ми дрсьвідаш. Пор. АОаІЬ. Вгіеско 6, 

109. Чужу дитину годувати, то тик як гадвиу за ііазухов ховати. (Керез.) 
Вона певно ояажеть ся невдячною Іїор. ТС а в сі, її (Кігнї 1000). 

ПО; Як дитина видпт, що другі їдят, то й собі хоче. (Двв.) 
Вона наслідує все, що роблять старші. Пор. ТСаіиГ Н (ТСгшї 935). 

ПІ. Як мала дитина в хатї, то ие можна з тої хати нічого зичити, бо 
іншії полотно цоїдят. (Дол.) 
Се загально розповсюджене вірувапі, пор. Етн, 36. V, 84. 

118, Як сї дїтпна в вечір огпьом бавпг, то сї в яочл в щит. (Наг.) 
Звичайна обсервація; чи й тут якийсь причиновий авязок — не в паю. Пор 
Шана, II (Кішї Щ 960). 

ПЗ. Як сї дїтина в люстро ішдивнт, ваші ще шш говорити, то потім 
довго не буде говорити, (Наг.) , 
Приказка-вірувам. Пор. ТСашЗ. її (Кшд 973, 9°3); Етн, 36. V, 252. 

л і 4, Як сї діти на в снї сьііе, то сї з ангелами башгг, (Наг.) 
Загально розповсюджене віруване. ІТор, ТСппсї. П (Кігкі 949); Етн. 36, V, 2л2. 

115. Як сї дїтпиа втопила, тогди киршщго заткали. (Наг.) 
По невчасц по страті роблять люди часто те, чим повинні були забезпечити 
ея від страти. Пор. Шансі. II (КішІ 904 905) 

Пб. Як умре дитина, то є в родиш ангел, (Папір.) 
Дитппа як безгрішна по народи ьому віру валю йде по сперти просто до неба, 
Пор. Шайб, її (КішІ 953ц 

117. Як упре дитпна, то яала щербина, а як тато або яава, то велика 
яма. (Ільк.) ...долина, а як дана... (Залїсе) 
Зпаїіив ц* шрга ч 65 Пор. АгіаІЬ. Пгїееко 33; \УиМ. II ІКіші 398, 806}. 

— 568 - 

Дптпика - Додати Ч. 9208-9314. 

118. Яку-с си дїтииу виховав, таку вгаєш. (Наг.) 
Говорять батькова, що занедбав виховане своєї дативи, я потім мне через 

неї гризоту, Пор, ТС а псі. ІІ (Кіпсі 1051), 

Дитинка. 1. Кажут, що бют дитиику, а ие кажут, за що. (Стрий) 
Стилізація баданутиа, бо звичайно побита дитина ие шдо або ие.хоче ска¬ 

зати, за що її побили. Пор, внсшс Дитина ч. 64 

Дитмнеький 1. Він перейшов на дипінський розум, (Верез.) 
Вів здитинів, зробив сн обмежений не дитина. Мова про старого чоловік» 

Пор. МГап<1. II (Кїті 1171). 

Дитинячий. 1. Нін на днтиньи’іин рову» зійшов. (Наг.) 
Вій здитиній, вробив сн нерозум лин яв дитина. Пор, Дигиііськиіі ч. 1, 

Дитя. 1. Дитя як котя. (Ліл.) 
Маленьке, слабеньке, безпомічне. 

2. Як умре дитя без хресту, то буде нечисте аа обійстю. (Папір.) 
Приказка оперта на віруваню, що нехрещеаі діти роблять сн з часом злими 
демопапн і докучають людям на тім місці, де вмерли, пар Етіґ. 36. V, 

216, ч, 17. 

Дитятко. 1, Дав Бог дитятко, коліні перш телятко! (Дар.) 
Говорить бідне недруже, або й постороцвї люди, що б&чуть, як бідні люди 
подруживши ся плодить ея, а добра у них не правував. Поляк каже: Ьаімие] 

о бгіесіакя, пій о еівкка, АгіаїЬ, Озїееко 57; Сим. 948; ТСагнЗ. І (Аппег 4); 

11 (Кіш! 40). 

Дихавиця І. Дав бл ти Бог дшшвмцю иа груди! (Ден.) 
Прокляте: щоб ти ие міг дихати, занедужав на астму. 

2. Ци тебе дихавнцї душит? (Наг.) 
Говорять, коди хто пе вмів або не хоче відповідати па питане * зацукувть ся 

або загітують ся. 

Дихавичний, 1. Диіавнчішп як старіш дїд. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що під швидкого ходу або Йдучи під гору засапав ся. 

Диханіє. і. Всякое днхааїв июбит пошшішє* (Иаг.) 
Жартлива пародія біблійного: Всякое диханів да хвалить Господа. Паші ха¬ 

нів — те, що штхдеть сн в рот, їжа. Пор. Нос Дон, 7, 

Дихати. 1. Дбих так дихав І (Косе.) 
Звичайне у Гуцулів закляте; дихати — сшон'ш жптя, Пор, Нос. 321. 

2. Бода-е так дихав по тій правді 1 Шаг.) 
Щоб ти тая ншв. як правду говориш. — заклинають чоловіка, який оповідав 
щось динне та неправдоподібне. 

3. Вжем дихати не годен. ;Наг.) 
Не можу жита, недужай, утомлений. 

4. Вій уже ледве дихає. (Наг.) 
Ледве жне, йому близько до сперта, 

п. Не дає ми дихати па сьвітї. (Наг.) 
Докучав мені, робить пакости. 

6. Ще дихаємо‘до якогось чьвсу. (Наг.) 
Говорять бідш люди: ши якось ззробляімо собі пй «ятя. 
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Дихнути. І. Він 6іі не днїпув, як оя не брешу в. (Кол.) 
Брехати, се у нього така Орїанїчііа потреба, нк дихати. Ппр. Брехати 42. 

2. І \т ші дихнути не дасте! (Наг.) 
Говорить бідний, хорий чоловік тим, що Поиу докучають. 

3, Кобн ще іоць раз дихнути простонільно! (Наг.) 
Бідний чоловії бажав собі хоч один момент прошити без клопоту т гривпї. 

Дихтїти. І. Він уже ледве дихтлт. (Наг*) 
Ледво дихає, ось-ось у яре, 

2, Днітнт як збитий горнець, (Наг.) 
Ледве держить єн купи. 

Дихтура. 1. То стара дихтурп. (Наг.) 
Стара, схоронена людина, чоловік або жінка, якій не богато до сперти. 

Диявол. 1. Де диявол нічого це вдіє, там бабу пошле. (Залїсб) 
Відгук давніх пессі мі стичних поглядів на жіноцтво, пор, Баба 3. 8, 9, 10, 

13, 25, 29, ЗО, ЗІ і д* 

Дібрати. 1. А то дібрали ся оба добрі! (Луч.) 
Знайшли одпп одного, етоваришували єн. 

2 Дібрав на нього способу. (Наг.) 
Зайшов Його хитро, зумів дати собі з ним раду. 

3. То дібрана тіара, як Хома н Варвара. (Цей*) 
Говорить про ледаче, неробуче, сварливе подружк. 

Дідня. 1. ДІ-ДИЬИ, як пройде ДІД З БІДНІЛІ. (Нвор.) ^ 
Жартують із такого, що обіцяв устати досьвіта, а прокинув єн а» пізно 

в день. 

Діждати. 1- Абим так діждав до вечора, як то не правда! (Наг.) 
Клкнеть єн чоловік на правду своїх слів. 

2. Абне не діждав потіхи аі своїх дїтпй ! (Наг.) 
Клянуть батькова, що мав збиточні, пані сливі діти. 

3. Бодай я не діждав того! (Наг.) 
Кліше себе чоловік вгадуючи нкесь буду ще лихо. 

Діл. 1* Б долі втинає, в горі латає. (Луч.) л 
Жартують із господарі!, що сходять на біду, не зводить вінців з кіпці міг. 

2, Доли горбів не паснтят, (Кої.) 
гГак само бідиІ не наситять, ве запоможуть богтях. Розуміють ся, вовочасна 
суспільна економія виказує щось противне, що велякі богацтва повстають 
і ростуть працею бідняк, 

З* Долів я горбами не порідниш, (Кол.) 
Так само це вирівняєш усіх суспільних ріжпнць мїж людьми. 

4. З долу му заплатили, (Наг.) 
Жартливо; покарали його, надавали буків па долішню часть тіла. 

5. їди на Доли, не вертай ніколи! (Лім.) 
Окрик до нелюбого чоловіка, мб. ремінїсценцін „тісних рОяІвк, коли з Нр 
богато людий пішло на Поділе, 

0. Кому не мялї доли, пан іде на горн. (Наг,) 
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Говорить слугам Із горішнього кінця, що кривду ють собі в долішнім кінці 
села, Пор, \У втісі. IV (Тіші 8). 

7. Що доли, то яе горн. (Наг.) 
На долах хлїб — жито та пшениця, а в горах — овес. 

8, Як на дожах, так і я горах у портках паски сьв]итьит, (Дрог.) 
Жартлива обсервація. Коли 'хто днвувть єн їй: Та яв' вже в гшртгшх ? — 

відповідають; А у вас хиба без портом ? 

Дім. І. Дів без Господаря плаче, (ЛІі.) 
Бо в ньому нема ані порядку, ниї достатку. Пор, Н о с. 292. 

2. Дім Господарем єто]ит. (Наг.) 
Бо він дбав за нього і за нори дон у ньому. Пор. XV а п 4* IV іНаш? 40) ; 

СеЬІ;. ш. 
3. Дії це ворог, наше прийме. (Негр.) 

Ровуміеть ТИ, СВІЙ дім. до якого чоловік вертав СПОЧИТИ НІД ЯЕИТвНИХ трівог. 

4* Йому дав і ще до дому занеси ! (Наг.) 
Говорить про лінивого неробу. ЩО ЗВИК жити дарницею. 

5, Нехай сен дім буде ве сольний, преподобний рік від року на многа 
літа. (Наг.) 
Тіш кінчить ся кожде „віцчованви, проголошуване комндцвяаш по підеш ваню 
коляда або щедрівки 

(І. Свій ДІМ ВІЗ ворог. (МІІІЧ,, Иетр.) 
У ньому живуть паші ігайблиаші, паша рідня. Пор. в ношо ч. 14 

7* Свій дії пе ворог: коли прийдеш, то прийме, (Коб.) 
Для чоловіка, що зазнав всяких пригод у сьвітї, свій дім — тиха пристань, 

8, Свого дому ве чужя сї І (Наг.) 
Но чуй себе в ньому чужим, пе цураЇЇ ся. 

9* У иего домів, як у заядя ломів, (Гпїдк.) 
Говорять про жебрака або Цигана, що не має свого дому. Пор, А сілі Ь Боги 40, 

Дістати. 1. Дістав на горіхи. (Льв.) 
Його виданні,, набили. 

2* Дістав ся як пес під костур, (Спільник) 
Попав у тяжке лихо, в тверді руки, 

З* Дістане, ще му сї й па завтра зі стане. (Дрог.) 
Набгать його суто, що ще й завтра буде боліти. 

4. Кобіш го дістав у свої руки, то потер бим на табаку. (Ботородч*) 
Погроза на неприсушсго порога. 

5* Хам то дістав і облизав ся! (Скнар.) 
Його вабили, надавало позауішшкщ, 

0. Хто дістав, той ще дістане, (Кол.) 
Погроза: кого раз бито, той буде ще битий, Пор, ХУапсГ і (Векопттиеп ІКС). 

7. Що дістав, то дістав, того му ніхто не відбере. (Наг.) 
Його набили сильно, налаяли, осоромила. 

8. Як ті дістану, то нонаміїьитаєіи мої руки. (Наг,) 

Пабю сильно, покараю. 

Дівиця, 1. Кожда Дівиця Діжде ся Гриця. (Гцїдк.) 
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Колії Й не в и її де анмуж, то бодай знайде такого, що закохань ея а иїй. 

2- Ніж піде яаяпж дїниая? зложнт ея як латі ця; а як жіпшо яістаке* 

чоловік біса дістаае. (Явор.) 
Характеризують звичайну ношу, що женщияа перед шлюбом і а зви у жнім 
житш, моя на сказати — даі рїжш людини, 

Дївна, І, Аби еи ніхто добрий дївков аи віддавав! (Кривор.) 
Зшчіае мені неясне, Мб» такс, що в жнтю обік доброти все потрібна доза 
хитрооти та самолюбства* 

2. А йд\т дівки н молодшії, песут пироги п варпшшЛ Подай Го¬ 

спод н ! (Кол.) 
Радісний окрик робітників, яким несуть у йоле йолу дотік. Пародія церв, ШОНЇ 

З* В багатої дівки горба не видно* (Кол.) 
Вона найде Ваиуж не вважаючи на всї свої фізичні й моральні хиби. Пор* 

Мчка 2261 

4» Вже би еї до дівки брав. (Наг.) 
Про хдшщн, коли хочуть сказати* що вже доходить до парубочих літ. 

5* В яатшку ввіде ва дівку, (Наг) 
Жартують із старшої, а кремезної жінки, мовляв; як би хто іте бачна її 
лиця, пришв би її за дівку, 

0. Він такий чьвмнпп, ]ик дівка по ееліц дитині. (Довготі.) 

Говорять про нечемного, бенсоронпого чоловіка. Пор* \\гяті. І! (ЛшщГег 59). 

7. В селі дівок, як за шеляга маку* (Дар.) 
Дівчат богато, о в чім вибирати. 

В* Да.іа сп дівка міаї на покору* (Косе.) 

Знач* прішяла моє жешіхане. Шр* Перший вінок стор. 198. 

В* Де дійок сії, таж доля всім, а де єдна, і ті рідка. (Міач.) ...і тій 
бідна* (Петр.) ,*і тій нема. (Наг,) ...хороше,,, і та бідна. (Незаб.) 
Одиначка, яку родичі пестять і не заставляють до роботи, звичайно я житні 
бувай нещаслива. ІІор, Вгдог* Огіетгупа !. 

ІО. Дівка богааька к—ва громадська* (Наг.) 
Злобна увага: богацькі дівки привикли до вигоди і легкої роботи, часто зде¬ 

моралізовані* 

ЗІ* Дівка вбрана як пава. (Кол*) 
Одягнена гарно, вистройна. 

12* Дівка всьому винна. (Цеп.) 
Іронічна відповідь, коли хтось чіпляв ся нашого посуджуючи йога, що зробив 
лихо. Мовляв: нема кого винунатяти, та дівку. Може натяк на оповідане про 
„глухе селом, яке п 1880 чув від одного селянина а Кут. Було десь село 
а самих глухих людпй. Ви йшов один чоловік па поле і городить вліг* а дру¬ 

гий надходить шукаючи загубленого барана. Сей питає на бараном» а тому 
здав ся, що вій сварить од нього* оо що в тім місці пліт городять Роакрвчали 
ся о ба, але не розуміли один одного; йдуть до війта. А в війта була дочка на 
віддїшю і він думав» що се до неї в свити прийшли. Знов балакають усі три* 

кождиіі про своє. Не норову мівши ся Йдуть до попа. А сьому здавало ся, що 
парубок одного а тих людйй зробив дитину дївцї другого, і не дослухуючи їх 
виводів, яках зрештою й не розумів» бо й сам був глухий, заявив, що дівка 
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всьому винувата, і дав шлюб дівці а парубком. Якесь подібне оповідане мав 
на думці Пушків, пишучи свою епіграму : 

Глухої глухого 8ваді> кь суду судьи глухого. 
Глух ой причаль: „Моя нмь сведеяа корова4* 
^Помилуй, — ВОЗОПИЛ» глухой тому ВТ> етиФть, *— 

Сей нустошью ВДВДВЛЬ СЩЄ НОКОЙ1ІМЙ ЦІ>ДіЛ 
Судьн рхшпл'ь: „Почто идти вамь брать на брата? 

Нп тоть и ви другий, а д'йнка шшовата** ІЛ. С. Пушкин-ц Сочине- 

ні я. 18*7, Шт 398). 

Ипьший варіант оповідане иро глухе село див. О. КоїЬег#, Рокосїе IV, 

228-229; Етщ 36 УГ* 238* 

13* Дівка до грьидкн* коса до п]йтки ! (Наг.) 
Таким бажай а м витають куми и о вон роджену або повно хрещену дівчину, себто, 

щоб виросла висока до ЙгрядвЙ% т* в, до тих поперечних бальні в, що в се- 

лядській хатї впущені в дні протилежні стіїш подавше стелі, і щоб мала 
довгі коси — також одна з невідлучних прикмет жіночої краси, 

14* Дівка за плете її а, а ката ие метена. (Гігїдк.) 
Говорять про матїр, що чепурячи дочку не зробила порядку в хатї* 

15. Дїнка на відданю. (Наг.) 
Дівчина в таких літах, що її можна віддати вам у ж. 

16. Дівка не плетена, хата не иетена І (Наг.) 
Бідкаеть єн господиня в неділю в ранці ; її обовязок також розчесати І аа- 

плести коси дочці та вирядити її до церкви* 

17* Дїнка росте як жидівська ліфа» (Кос.) 
Госте швидко, особливо в пору полового дозріваїш* ІІор. Вг2і)2. Шіелусгупа 2. 

18. Дїнка рушена як ружі* (Наг.) 
Руимнцї на лиці вважаються одною з головних прикмет діваної краси, знаком 

вдоронля» 

19* Дїнка, то скуска. (Наг.) 
Покуса, що навіть на праведника навівав грішні помисли. Приказка оперта 
па оповіданні про пустим айва, що виховав свого сина в лісї, а сей при пер 
шій стрічі а дівчиною ие міг оперти сн нотиговн до неї, иор. Жнте і Сл. 11,186* 

20* Дівка — тяжка пола* (Гоїдк.) 
Значиш неясне, 

21* Дїнка — чужа поміч» (Наг,) 
Б&тьки-матн годують її не для себе, а для чужої сім'ї. Словак каже : Оіеуку 

—* у#у!екуг 2 я І и г* УШ, 287, 

22* Дівка як верба: де П посадиш* там прийме ся* (Ільк.) 
Говорять про те, що дівка виходячи ваиуж звичайно переходить у^сїіію 
свого мужа і притікає там. Пор. Вггог. Шіеитгупа к СеІак. МІ; \Уапі 
Ш (Масісіїеп 152). 

23. Дівка як ґрапатяр* (Наг.) 
Знач* високого росту, огрядна 

24. Дївка як лялька* (Наг») 
Гарно одягнена, рукава. 

25. Дївкп як «оевндь. (Батят.) 
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Знач, велика, росла, огрядна. ІІор. Ііти. 36. VI, 26. 

26. Дівка як яуц. (Наг.) 
Звач. товста, гладка, зшкпьііи. 

27. Дівка як огоиь, аевіста як хоругов. (Ільк.) 
Поки дівчина, воші горяча, вадка, натуральна: вийшовши зику* вона Відні- 

ііякть ся, переробляв свою вдачу відповідно до нових обставин, серед яких 
ашшяла ся. 

28. Дівка як прищіпка. (Дрог.' ... пригінка. (Льв.) 
Знач, нила, сердечна, така, що від першого иоглиду исддГшвгь ея всякону. 

29. Дівка ак сьвічка. (Дрог.) 
Проста, струдив. Нор. 2а1иг. VI 50. 

30. Дівка як ступа. (Наг.) 
Знач, отяжіла груба, нсионертлнвс. 

31. Дівка як чітка. (Наг.) 
Як квітка, гарна, принадна. 

32. Дівко, дівко, не стій коло бау, не вірь хлопови як ису. (Миші.) 
„Хлоп11 тут у загальній знпчішо: нувчиїш. Осторога дівці, щоб не давала сн 
на підмову вужчішаи. 

33. * Дівко, коновку твоїми рукави чути*. — „Щем не вила, як ея ку¬ 
пила* (Невід.) 
Жарту юті» і* недбалої, нехдюймої дїьки, 

34ЛДївцї тото так шкодит, як прутом ш> иодї вдарив. Доки сї весїльи 
екоїт, то сї зигоїт. (Кол.) 
Такий погляд держить єн декуди оро аередшшбні вноснші дівчат з парубками* 

Що цей погляд пе має нічого спільного зі старою острою моральністю, се 
очевидне* 

35, Добра Дівка: як старости йдуть, тогдн хату мете (Ільк.) 
Іронізують над недбалою, негосподарною дівкою. 

36* Добру дівку сватают і в Петрівку, (Орел.) 
Ііі ї вам у ж вийти не важко* 

37. До дівок, то я не змерз і не змок. (Матв.)' 
Говорить парубок, що вимовлнвть ся від якоїсь ишиоі робота, * 

38. За ґрейцар иоалітка, н за корч барвінку — тай сі віддасть за 
дівку. (Цеп.) 
Дівоча Й стрій — дуже дешева річ* на нього нема що звертати уваги при ии 
борі дівчини. ІІор* Етн* 36* VI, 61. 

311* Заручена дівка два рази красиш. (Оор.) 
Перед тим на неї не звертані уваги* а коли заручена, робить сн предметом 
пожадано для ріжнах кавалерів. 

1 40* Кож;ш дівка гарна, котра заручена. (Ільк.) Кожда тота..ідо ся 
віддає, (Луч.) Тога**, файна.., (Краепоіля) ...ладна.,, засватана, 
(Петр.) 
Загальнії обсервацій, йор, попереднє число, а тнож \\г а ті. Ш (МГиІгІїеп 189), 

41. Коли дівці сходить на вінці, то збабів, (Ільк.) 
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Дівка Ч. 9398-9412* 

Знані не не зовсім ясне, мб. таке, що коди дівчина починав занадто „дївочитн 
сн”, показувати ся молодшою і яра стою, ніж в на правду, то се значить, що 
вона старість ея, боїть сн лишити сн старою дівкою. 

42, Красна дівка, а великі гроші* то смерть. (Комар.) 
Одна Й другі побуджують пристрасть і захланність рідших дюдий, 

43 Нагадала сї дівка, як її йе обійшла нівкн* (Код,)? 
ІКйртують із дівчинн, що жартувала з нарубками, поки не завагоіплв* 

44, Найкрасша дівка, що заиуж пішла* (Дар,) 
Зиачіив як висше ч, 39, Ю, а також НГапсІ. Ш (ЗШиісЬеп 201). 

45* Не видасть ся дівки без обмівки, (Днд.) 
Перед весі лем „вороги^ аавсїгди ста рають сн обмовити дівку, н аре шкодити її 

оошлюблєпдо. 

48* Не давай дівку близько, бо чирол ся впече і до тебе втече; а даль¬ 

ше, то хоть і пібв, заки до тебе ся зав леїв, а то від неї втече* 

(Мшаи.) 
Осторога батькам, що віддають дівку заміж. В остатнім речейю еліпса: „від 
неї втече4* зеіі. її сердитість. 

47. Не скакали би дівки дрібно, як би їм того ие потрібно, (Кої.) 
Дівочі танці, веселість, іграшки — натуральна примана для мужчин. 

48. Не штука з дівки молодицю зробити, але а молодиці дівку. (Наг.) 
Жартують Із повозам у жиої молодиці 

49. Ого, иже по дівці: втвлн голова до сам коса! (ІІужіь) 
Жартливо перекручено нам. утяли косу но саму голову. Давно тая варах 
прилюдно дівчат, що мали нешлюбну дитину. ІІор. Ет 36. VI, 175. 

50. Ог так тобі, як Вог дав: любив дівку, чорта взяв, (Дар.) 
Жалуєть сн. чоловік, що оженивши са пізнав свою жінку зовсім з нншого 
боку, немов шшшю людиною, ніж була перед шлюбом. 

51. Поки ся дівки не віддасть, то І исови води подасть; а скоро ся 
віддасть, то і собі не хоче, (Ільк*) 
Одна з проб спеціфіконаіія того контрасту, який у житю так часто заьважуйть 
сн між шешциною до шлюбу і но шлюбі, 

52. Сиділа дівка гай висиділа дідька. (Дар.) 
Говорить про дівку. яка давні не виходила вам у ж і нарешті придбала не¬ 

шлюбну дитину. 

53* Так ся моя дівка вигуляла вчера яа музиках! Ішла з рук до рук, 
а стояла як друк: що ї пустив пастух, то ї взяв евнитух. (Переш.) 
Жартують із поганої* незугарної дівки, яку хлопці не хочуть брати в танець, 
а лише пошту ркують. 

54. Танцювала дівка дворська, а маслянка з д—ц перекат* (Ґалівка) 
Сьміють сн з „дрібногоц танцю дворачок. 

55. То дівка бистра як полізли Й птах. (Підв<иг.) 
Жартують іа лінивої, неповертдпьої дївки. 

56. То така-дівка: хто хотів, той вертів, (Рогат.) 
Згїрдно* знач, проститутки, Сей сам зворот знаходимо і в жартливій пісеньці: 
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А я в МІСТІ буДЕІ, 
Понеділкувала: 

Хто лотів, той вертів* 

А я дївков була* (Рогат.) 

57. Уже дівка цеп виганяв. (Гнїдк.) 
Знач І її е неневе. 

58. У людей дїнок еїі і доля всім; у мене іію в дна, і тая негідна* 

(Лив.) ,.а в мене одна. * (Ільг) 
Заачїне иі зирга ч. 

5&* Хоть дівка збреше, то личко не збреше. (Цеп.) 
Хоча заперечує* буцім то мала иносіша з парубком, але їх наслідки швидко 

можна пізнати по її лиш. 

%(іОі Чи ти дівка, чи я брешу? (Дар*) 
Жартівно обертаєгь єн чоловік до дівчини, що носить у животі нешлюбну 

дитину. 

61. Як дівку припече, сила до хлопців потече. (Цей.) 
Коли Ш залочеть сп половше вносян, то відкине на бік усяку соромливість. 

62. Як по обідї дівка ие зітре стола, буде жати шіимаркішого чоловіка* 

(Лучак.) 
Правило з а то і г тІугє1*, жартливо стилізоване. 

І63) Як сї веде, то й дівка хлопця приведе. (Код.) 
Іронізують над ио вода шве того біітька, якого дочка привела нешлюбну 

дитину. 
Дївоване. 1. 1’ирке їоє дївованв! (11аг.) 

Говорить дівчина, що перебідувала молоді літа. 

2. Дївоваиє таке як Господарство: коли дівка добре заходи* ся. го б їй 
добре. (Кас*) 
Дївоване тут має снецінльне звачіїш: відносини дївчннн до всього гурту па¬ 

рубків перед засватане», йор. Перший вінок. 

Дївонька. І* Вода-с сї, дівонько, завила! (Нат.) 
Прокляте: щоб ги зробила єн покриткою. Для дівчиьи се найбільший сором. 

Дівочий. 1. Дівоча краса як пайова роса. (Код ) % 
Нона пропадає в стихія китю по шлюбі, повнім праці та турбот. 

2. Дівоче серце, як у ті сонце: хоіь теї.веїшке, таке* #тепленьке. 

(Гнїдк.) 
Так характеризують любов дівчини н яротлетавлохю д* любовн вдови, про 

яку співають; 

А вдовиде серце 
Як у зимі сонце. 

Хоть иснт. а ие грів, 

Зимний вітер вій. 

3. Дівочі сльози як весняний дощ. (Крезе.) 
Вони ие гіркі, ие шкідливі, ио них лице дівчини швидко ирояснювть єн. 

4. От таке то дівоче, що натуркав хто хоче. (Кодьб.) 
Жартливо характеризують долю дівчини. їй у иозвоіне собі зачіпати або сва¬ 

тати вдалий, хто вахоче. 
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Дївочити. 1. Нона -сї вже ді'вочит. (Наг.) 
Іа віку підлітка доросла до літ дозрілої дївчппи, нбиравть єн по дівочоиу, 

ходить па танці і Т. н. 

2, І я навчу ся но семіії дитині дївочдтв. (Ільк.) 
Синіють ся з тдхого. що зпдз*мує ндеоь залізце не діло. 

Дївочка. 1, Бодай єс дївочко не почекала апліти па своїй оборі тівїіюхн. 
а на своїй плоті порток! (Наг.) 
Кляла сусідка дївчішу, що чимось допекла їй. Знач, щоб ти ніколи не вийшла 
вавуж ї не стала своєю хознйкокь 

2. Дївочьки як чічечька. (Жабе) 
Як квітка гарна, мила. 

Дівувати. 1. Бодай-с дівувала до сивої коси ! (Глеіц.) 
Прокляте дівчцпі, щоб не вийшла заміж. 

2. Вода-е дівувало, поки гір та каміиьи! (Ннг.) 
Прокляте: щоб ти ніколи не вийшла лай їж. 

3. Водиш дівувати як бідувати. (Наг,) 
Говорить батько до доньки, не бажаючи дати Її заміж у бідну, сварливу, пк- 
ниньку сім’ю, 

4. Дівувала, поки сї ие зковачнла. (Наг.) 
Знач, поки не почали заходити собі а козаками, з парубками і не стратила 
війна 

5. Загадала до селін дитині дівувати. (Заставці) 
Кепкують із чоловіка, що во вевчасї задумує якесь діло невідповідне для 
Його літ або вдачі. ЇЇор, весте Дївочптп 2, 

6. Ліпше вік дівувати, як чужі діти годувати. (Наг.) 
Говорять дівчина, не бажаючи виходити яамуж за ВДІВЦЯ, що має діти від 
першої жінки, 

Дївча. 1, Дівча — іншому радість, (Оявар.) 
Не рідному батьковії й натер*, а мулова й його сім і. 

2* Дівча на вїддацю. (Крех,) 
В таких літах, коли вже можна відати зиму». 

З, Дівча на самій ггорї, (Скнар,) 
Дозріло, нора віддавати ванух, 

4* Дівча — чужа поміч. (Терн,) 
Воно вийшовши вам у ж мусить помагати свекрусі та еїм’ї мужа. Пор, ниєте ч. 1. 

5. Дівча як душа. (Скнар.) 
Люба, щира? дівчина. 

6. Дїнчья, що лише в пазуху сховати, (Ваг,) 
Дїіишни малого росту, але також мітла, прихильна. 

7. Дївчьн як вп&уирка. (Ваг.) 
Зйїшна,^весела* роботяща дївчпші, 

8. Дїняьп як авозлйк: де постулат, то все бзднт. (Наг,) 
Кепкушть їа дівчини, що любить богато їсти, 

!), Дївчьн як злото. (Наг.) 
Щира правдомовна, вірші. Пор. 2йїііг VI, Ш. 

— 577 — 25 



Дївча—Дівчина Ч. 9440-9463 

10. Дївчьи як мальоааие. (Наг.) 
Дівчина гарна, руинна на лиці, вродлина. 

11. Дївчьи як вереиелицї. (Наг.) 
Скромна, господарш дівчина. 

12. Дївчьи як прилиика. (Дрог.) 
Люба, щира дівчина, що горнеться до кождого і кождому сподойивть єн. Пор. 

висиш Дівка а. 23. 

13. До дій чат — то я вмію, ходь ве вчат, (Переі.) 
Жартдцво говорить нарубок, коли хто закине йому, що не київ Ш або то* 

роботи. 

14. Йому до дївчьнт, а но до кявжкп. (Наг.) 
Говорять про старшого ученика, якому вже не хочеть сн вчити ся. Пор. АсІаІЬ* 

Шдосгупа ЗО. 

15. Красні дівчата І тут роетут. (Сквар.) 
Говорять парубки в відповідь такому, що хвалить красу чужосїльБпх дівчат. 

Мовляв: усюди адибіеш гарних. 

10. Ніш дївчьи ледво поріг перелізе, а вже му еї в її—у сливка алїзе. 
(Цепів) 
Цинічний жарт па тему вчасного зопсутя дівчат, яке попаданть ся особливо 
в селах положених близько великих міст. 

17. Ой дівчата мої млі* рухаю* ся п мене жили І (Рогат) 
Жартливо висло влив парубок свій де пал до дівчат. 

18. Ще тою дївчьи в пеледках, що має моє бути, (Наг.) 
Говорить парубок, коди його питають, чи не женить ся. 

19. Як ся дівча вродит, то всі кути лдачут; як ся хлопець вродит, то 
неї етїіш скачу т. (Сюжниця) 
Кути і стіни тут виетавлспі сим полами роду, який у дівчині не знаходить 
собі прибутку* а тілько ущерб, бо її мусить з віпои віддавати митом у 
родови. 

Дівчина. 1, Була дівчина, тай ся на пси пустила. , Шбр,) 
Була порядна, та потім піддала ся розпусті. 

2, Де дівчина в хаті, там плоти полошені. (Цея.) 
Там парубки вечером лазять через плоти і ломлять їх, 

3, Дівчина пішкож ішла, черевдиу візком везла. (Наг.) 
Допікають вагітній дівчині. 

4, Дівчина як дівчина, лиш черевика, як діжчина. (Наг.) 
Значїіш пі $ирга. 

5, Дївчииа як маків цьвіт, (Кол.| 

Характеризують ріст і красу вродливої дівчини. Пор, 2 а І и т. VI, ПЬ. 

6, Дівчина як малина, (Верея.) 
Люба, солодка, всякому мила, Пор. 2 4 і її г. Уї. Ш. 

7, Дівчина як своя душа. (Збар.) 
Така нила. щира, прихильна Пор. штсше Дівча ч. 5. 

8, „Дівчино, який у вас хліб добрий н закальцем!" пКгеь то ще 
мама пекла, а як бн я, то би бую два". (Дар.) 
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Кепкують із недбалої5 негосподарної дівчини, що не вміє спекти хліби, та 
з її матерн* що також ве вміла навчити її. 

у. Поти дївчииа не видасть ся, поки ие осудят. (Нвор.) 
Перед аншлюблепем ие пітне спліток та лихого поговору. Иор, виспіє Дівка ч. 45. 

10. То дївчана в ігерцьоі. (Дрог.) 
Остра на явив, уміє відрубати, не любить зайвих жартів. 

и. „Чому, дівчино, нічо ие говориш ?“ — „Або я віддана?“ (Оаіюг.) 
Сільський затоіг уіугє, особливо дав пійте, велів дівчатам у крузі старших 
осіб мовчати. Отея приказка, що висьмівае сей звичай, являеть ся признако» 

нових часів і нових «оглядів на сгаповнще дівчини. Цор, Ети, 36, VI, ч. 48- 

Дїд. І. А гн діду, торбею! (Ниг.) 
Лають убогого чоловіка, не конче жебрака. 

2. Всім дідам хліба де настарчиш. (Гояоб.) 
Бідноти, нужди на сьвітї стілько. що однії чоловік не ааратув її. 

3. Дай діду посту р? а тебе най пси їдьит. (Наг.) 
Іронічно говорить чоловік* коли хтось у нього просить позички, а він сам 
потребує гроишй, або просить якоїсь у слуги, що мусїіа-6 зашкодптп йому 

самому. Пор. Дати 117. 

4. Вставав, уже дїд в Єсеїінцї прийшов. (Наг.) 
Нудять доеьвіти в вині челндь до роботи, монлнні уже он який пізнай час, 
що дід здужав устати і пришкандибати аж із другою села. Пор. внсше 

Ді-днн. ч. І. 

6. Дїд бабі вуйко. (Гиїдв.) 
Жартують із иенсцого свояцтва. Пор. А іі аІЬ. ПгіасІ о. 

(і. Дїд бабі вуйко, а вона йоду друге тілько. (Валиг.) ...стрийна. (Вдлвг.) 

...тітка була. (Тернок.) 
Жартують із неясного, вапл у такого свояцтва, 

7. Дїд бабці куинв капці, ан короткі — то втьив палці, (ііелел.) 
Кепкують із чоловіка, що ие вмій вашому зробити добра, щоб рівпочасно 

ве зробити йому якоїсь шкоди. 

8. Дїд дідом, хоць го в кожух убери ! (Дрог.) 
Хто вбраний у кожух* мав право ннажати сн господарем, і повинен поводити 
ся не так, як же б ра к-нро л ета р і й. 

9. Дїд за образи, баба за гарбузи. (Наг.) 
Ковстржтг між більш ідеально настроєним мужем і більше [фактичною жін¬ 

ко». Иор. \УаЬІ. І, 172. 

10. Діді по седї, кури ио сьвітю, вставай дївко до куделі'. (Ояніц.) 
Знач, уже не то ранок, але білий день. Кепкують із господині, що снові че- 

лндн не будить досі.віта до куделі, Пор. Вглоя, Огіаіі 2. 

11. Дїд на віхоть, борода на лікоть. (Залі'се) 
Жартують ія х о лої-о ростом а бородатого діди. 

12. Дїдови хліб, а бабі фіялкп. (Сииіц.) 
Контраст між иряктачшім способом думаня мужчин і неприігтичивм ідеаліа. 

мом жінок. 

1В Дїд о хлїбі, а баба о фіалках. (Ільк.) 
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КождцЙ думав про своя; мужчина про практичне діло, а жінка про строї, 
Пор. АіІаІЬ, Огіасі У, 

14. Дїд пердцув, бабу ввернув. і Наг.) 
Се В ГуМОрПСТІІЧГії&І І)ЄЬВІТДЄЕПО Пропорцій СИЛИ ну ж чини ДО СИЛИ ЖІІЖН, 

15. Дїд своє. баба своє. (Код.) 
Характеризують незгідливе недруже або загалом розмову* к нкій жодна сто¬ 

рона не хоче попустити другій Пор. А сі а ІЬ, Пгші 15. 

16. Дїд усе дїдої буде (Ваг.) 
В кого натура жебрацька, той нїнолн її ас ноайудеть ся. 

17. „Діду, село горит ї“ — *Я торбу беру, на друге їду, “ (Ідьч*) .„Я лі- 

шок беру таіі,*. (Залїсє) ...А вій їде па друге* (Иетр.) 
Характеризують Ьідіфершггшоть чоловіка, якому дана справа не допікав, не 
робить ніякої ріяшмцї. Пор. ЛйяІЬ. Шіасї 8. 

18. Дїд як мядвідь. (Наг.) 
Жебрак здоровий і сильний, міг би ще робити. 

19. Допоки дїда, до поти ц о біда. (Луп.) 
Говорить старий чоловік до невдячної МОЛОДОЇ Генерації, в на лає його пе 
тямлячи, що вія надбав те, чим жнють молоді, 

20. За дідову душу ішли бабу пуши, (Махи.) 
Жартують ів надмірного агалю баби за дідом або влгалом іа нехлойвої баби. 

ЩО буцїм то з жалю за дідом валедбує всяке діло. 

21. Захтїв у дїда упросиш хліба. (Ільк,) 
Захотїіі у бідного жебрака за помогти сн, 

22. Зійшов на дїда (Доброс*) 
Звів ся нї на що, зійшов на жебрака, Пор. А Н а ІЬ, Огіаіі 29. 

23. „Змовте дідуню отчеиаш за утопленика Iй — „А най б» го був 
дідько не ніс на глубоке \ц (Наг.) 
Жартують із напущеної побожносте жебрака. 

24. І дїдаа нива 1 (Залїоє) 
Говорять, коли хтось допоігвпаять єн чогось, до чого пе пае нравті. Пор, 

Шаги!, І (ВеШег 153]. 

25. г1джте, діду, борщ!* — „11 тііитій хаті давали*. —, „То їджте 
пироги". - , Нош лиж вам, Ноже, царствечко нелесиое, люде до¬ 
брії та милостивії, що старий до хати припили та як Вог прика- 
зав погодували !“ (Коб.) 
Жартують із неред.інвости сільського жебрака особливо в празіїи'шяіі день; 

коли б кождій хаті дають це лигне хліб, а Й теплу страву. 

2«. Йому би лише сліпі діди водити. (Ваг.) 
До роботи* до господарства він невдалий. 

27. Любит го, як пси дїда. (Наг.) 
Між жебраками і псами шиїте давші ворожнеча, пор ШалН, 1 (ВеШег 21), 

28, Маєш дїд у струн! (Тереб.) 
Говорять, воля комусь до звичайної біди прибував ще якась надзвичайна бо- 

лнчва. Поляк каже в рваї «когось наглого розчарована: Мав? <ШаНн зНаз£ся! 
Иор, А сі ВІК Пхівб 21, 
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29. Мій ДЇД з твоиои бабов ходив на сорокопуди. {Наг І 
Жартують із чоловіка, що без нїнвоі підстави видав себе снопком другого. 

8сі1. отеє й весі, титул вашого свояцтва. 

30. Набрав, я і; дїд у торбу. (Луч.) 
Наслухав єн лайки, набрав іщбоїв, наїв єн сирому. 

НЬ Надїяв ея дїд на лід, та без вечері .Іїг. (Кобр.) ...на під та льиг 
свати не ївши, (Наг.) 
Характеризують усякі марні споді наші. за яками чоловік занедбуй реаль¬ 

не діло, 

32. Надїяв єя дїд на обід, тан без вечорі поклав ся* (Тереб.) 
Знач І не иі вцрга. 

33. Надїяв еї ДЇД на чужий ибід, гай свою печеру не їв. (Дрог.) 
Жартують із усякого безпідставною сподїаяші 

Л4* „Нате вам дідуню за татуневу душечку Iа — яїог да прости! 
А як же ваш татуньо номер?® — „Та втопав еї11, — „Дїтьтьо 
го бери, пай еї не пхає на глїбоке!® (Кол.) 
Жартливий дїнль% яким характеризують жебрацьку покірливість перед < дер- 

жапвм милостині ї брутальність по одержана, Пор, внеше ч, 2а. Інтересна тут 
форма „Дітьтьо*, де к перейшло па ть (амальоґгчне доньтя вам. донька), а дь 

веред ть ассімілишало єн 

35. Наші діди ие знали біди, а ми, їх унуки, зазнали муки. (8баі>.) 
ДайцїЙше було ліпше, а новому поколїшо все гріта жити. Пор. Вггок. 

Шіа<ї 8, 

36. Нема лпш дїда гай баби. (Гдїдк.) 
Говорять про таке місце, де накладено в оеиладї ріжимх річмЙ. Пор. А сі а І Ь* 

ОгіаП 27. 

37* Ой ти сліпіш діду! (Наг.) 
Кричать повід нічому або заспаному, що мяцнв дорогу, хоч би він був і а«ш- 

сім молодий, 

38* Пішов дїд на гриби, а баба на глхшя; ДЇД свої посушив, бабині 
погнили. (Доброс.) 
Хаіівктернвують юіітраст дідового, в у чеського, і жіночого Господарства. 

39* Пішов дїд на гриби, баба на підпеньки; дідові вісїли, бабині си¬ 

ренькі, (Льв.) 
омані м а иі еирга, 

40* Нїшов дїд на жебри. та не мав у що хліба класти, (Ільк.) 
Кепкують Із недотепи, що не вміє використати доброї нагоди* Пор, АНаїЬ, 

Вгіаб 24, 

41. Пішов дїд на мід* (Онпід*) 
Пішов зввблешШ «коюсь пустою обіцянкою, наді ючи ся чогось незвичайного, 

Пор, Вг2 0 2, ІМші 10. 

42. Поки дїдат поти хліба* (Ільк.) ,,.й хліба. (Збар.) 
Поки жив дїд, то дбав, а внуки самі пе вміють заробити, Пор. висше ч, 19, 

43. II у стіш сї па дїда. (Наг.) 
Покинув господар у вити 7 еяуетив ся на жебранішут укр. пішов у старці, 
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44. Сішдївав ся дід на аід, дії спати не ївши. (Ііетр.) 
Зшчіна иі еирга ч. 31—33. 

45. Споііг ся дїд на обід, а баба на квсїль. (Ільк,) 
Жартують із худих достатків бідних люднії, особливо коли вони дуже вели* 
чають ся ними* 

46. Опустив ся дїд на ми, та дяг без вечері. (Сан,) 
І озорить про всякого, що вонадшищи ся на якесь непевне добро занедбав те, 
що кав під рукою. Пор. Сим, 934 

47. Спустив ся дїд на чужий обід, тай свого не їв. (Лев.) 
Понидієш ся на чуже, тая ішов занедбаєш. Пор, нивше ч Зз. 

48. Тихо, бо вас дїд у торбу забере. (Наг.) 
Уцитькують малих дітий. 

49* й І ікай діду, бо село горить Iе —- „А я беру нугу тая іду в друге,и 
(Яе, С.) .,.вА я торби беру тай на друге деру/ (Цей.) 
Значіне иї. зирга. ч, 17. 

50. „Тікай діду, село горпт!а — ИА я беру суху тай на друге суну/ 
(Льв.) 

Значіне ні карга. вСу»ши в вигніти торба зрештою в енх сторонах невживано. 

51. Того й дїд у торбу не забере, (Наг.) 
Говорять про купу непотрібних, попсованих рїчий, яві ааваджають десь та 
наймають місце. 

52. То дїд и дїда-ііредїда. (Наг.) 
Ое жебрак із жебрацького роду, се чоловік' аездалиії до господарства. 

53. Тут так, як би де діда на дорозі розбили, (Наг.) 
1 сварять, коли в хатї непорядок, усе порозкидувано* шматки хліба ва¬ 
ляють ся. 

54. Тут що лиш діда та баби бракує. (Наг.) 
Говорять, коди десь зійшло ся богато людяй або лежить без ладу богато річий, 
Іїор, висше ч. 36; А б а І Ь. ОгтаїЗ 27. 

55. Тьигпут сї, як діди на Кальварію, (Наг,) ,.,до Мил я піна. (Рава Рус.) 
Волочуть ся, йдуть помалу, постоюючи та спочиваючи. Кшварін Паславеькя — 

відиустове місце а добрамильськім, а Милнтіиі у сокольськім по». ч 

50. У дїда в торбі не поживиш ся. (Ільк.) 
У бідного чоловіка нема що паяти, нічим запомогти єн. 

57. Ходит як дїд остатииіі. (Наг.) 
Ходить обідраний, занедбаний. 

58. Чекай, прийде дїд, иосоднт ніж тай ти запхав в с—ку. (Рїсів) 
Страшать малих дїтий. 

5У. Ще іі дідам пива по обіді? (Збар.) 
Значіне иі зирга ч. 24. 

60. Як дїд до баби, так баба до діда. (Перед.) 
ЙсіІ. промовляв, коввртавть ся, ласкаво чи сердито. ІІер, Вглод. Цгііііі б. 

61. Який дїд, такий його плід. (Заиул.) 
Д(д хан тут родове а не (пціпдьяе значіне: Цгокятаїег. 
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Дїаиптво — Дідько 
Ч. 9528—9546. 

Лїліштво 1. Мале дїдіщтво, велике голок питво. (Наг.) 
ДТА За ваду спадщину бідні спадкоємні наЙдуаше сварять сн та бють ся. 

Лї, ии І 1ЇДИЧ на ВЄЛИКІЯ бурКу. (ДрбГ.) 
А А Кепкують іі голодранця. „БурП“ берета сн очевидно в Дноякш знач.ню, 

Виг^, намок, і брук, себ-то голи вулиця. 

2‘ Н^кТрД“Ггі.иГчоло"віВн' и^зіарнував своя господарство; мовляв,' віц надїеть 

си посісти папські добра. „ , 

ч Я иа своїй такий сая дїдич, як пай на своїм. (Ьол.) 
' * Говорить господар, кали нап хоче по давньому старшувати над ним. 

лїличний 1. Ди ТИ тут дїаичннй ? (Наг.) 
А А Чи сс твоє батьківське, родове добро? Чи ти маєш право тут рояиоряджатя ея . 

Лїловіл І. Ой ти діловоде якийсь! (Наг.) 
А А Тають невдалого до роботи чоловіка, наші любить волочити сн в,д хати 

2. Хто хоче зійти на діловода, пай сї раиряязяит з нидродушпиком, 

кавтилкшшиком та піякоя. (Кой.) 
Товари і новая в а убійцямя. картарями та пяимцим деморал.вув чолнв.яа. 

Інтересні тут враакн зложених слів, уковані немов аг! Ьое. 

Дідько. 1. Абн-е дідька заїв, то не буде по твоау. (Наг.) 
Щоб ти зробив і Вог з на які нусіші. 

2. Аби сї який дідько запитав за нього! (Наг.) 
Нїхто ле питав про нього, всі забула за нього. Иор, аіи. ( 

3. Аби тї зараз дїдько іпоилв, то (пі шї не жьпль було. ҐНаї.) 
Говорять якомусь Ііелюбоиу чоловікови. неслухняній двгипї. 

4. А дїдька бис іззїв! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти набрав оя якогось лиха 

5. А дїдько би го просив, це я. (Наг*) 
Я-б його не просив, не хочу просити його. 

6. А дїдько го лисий знає! (Наг.) 
Зим. п того пе знаю. Іїор. апсі. IV (Течіаі 1148, Н64). 

7. А дїдько му на тото радив, ие я. (Наг.) 
Коли мова’ про якесь зле діло, а чоловік відцєкуеть ся, що воно но стало сн 

за його порадою. Пор. 2 а І и г. Ш, 287, 

8. А дїдько сї тебе донроеит. (Наг.) 
Говорять до немилосерпого чоловіка, в якого довго й даром по прошено чогось. 

9. А дїдько тут ладу дійде! (Наг.) 
Тут так заплутано, яапогаиено все, що ніяк не дійдеш до ладу. 

10. Аж мі дїдько бере. (Наг.) Аж чоловіка... (Наг.) 
Нетеряливлю ея, не можу всидіти па місці, Пор. VI/а п іі. IV іТеиГеї 1531]. 

11. А яа8 ти дїдько матір му тат! (Наг.) ...трастуві (Дрог.) 
Прокляте; щоб твоя мати попала ся в пеяло на муки. Трастувати — з чи- 

сьиого Ігеііаі* — варати. 

12. Пери дідьку, що '[(и)е! (Лучак.) 
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Окрик реяиіааціі, коли чоловік загубив щось або кола вире хтось лихий, що 
по загальному розумів» мав дістати си чортови. Нор, №апіІ. IV (ТеиГеІ 60). 

13. Бовтвув як дідько в слолу. (Збар._) 
Говорять, КОЛИ хтось раптом упав у якесь лихо, став ви аертвою якоїсь 
лвхоі пригоди, 

14. Богу це потрібна, дїдьешіш не спішно. (Дучак.) 
Говорять про лихого, а старого чоловіка, «кого, мовляв, Бог не бери з сього 
сьвітщ бо Дому не треба, а дїдько пе квапить ся, вважаючи Його жито на 
сьому сБВІ'Г І ИОтрІбіШМ ДЛЯ своїх цілий, 

15. Вогу сьвічку, дїдько ни дві. (Терноіі,) 
Характеризують тих фарисеїв, що чинить сн побожними, а служать більше 
чорту, як Богу. Пор. Шаті, IV (ТєїіГєі 69) - АбаІЬ* ЦІзЬеІ ЗО. 

ІО. Бодай пил дідько по сіертц каїіііьц возив! (Наг.) 
Прокляте. Б народі розповсюджене віруване, що тяжкі грішники по смертя 
відбувають сей пайтяжший рід праці і то в ролі тяглих коций. 

17. Бодай еї тобов дідько иатїшив! (Наг.) 
Щоб ти дістав сн чортови в руки, вробив сн Його іграшкою. 

1В. Бодай ти дідько голову урвав! (Наг.) .„вкрутив! (Наг.) 
Прокляті; щоб ти нагло вмер. 

19. Бодай ти дідько рижки смажив! (Наг.) 
Жартливе яро ял я те. може основане на якійсь забутій анекдот! ; тепер не має 
ніякого 8лого вначіня, навпаки, вживають ся як окрик подиву, коли хтось 
зробить або скаже щось дотепне або сьнішне. 

28. Бодай тї дідько «лапав. (Воробд.) 
Проклнтя: щоб ти понив ся дТдькови в руки. Пор. Шайб. IV (ТеиГеІ 1319). 

21. Боїт ея, як дідько хреста* (Берез.) 
Хреетоїш иризнаять ся особлива сила над чортом, віруване пішло иб, Іа цер- 

ковних пісень на честь „чесного хреста*, нор. Креегь тяой, Господи, оружш 
на дія вола : трепещеті. бо и тршзегь сн* і т. д Пор, Сим. 303. 

22. Ворше бас у дідька випросив, як у цього. (Наг.) 
Говорять про твердосердого, аемилоеерного чоловіка, 

23. Бреше як дідько. (Кол.) 
Дїдько вважають єн вже в письмі сьинтім батьком брехні. ^ 

24* Булькоче як дідько в болоті. (Наг.) 
Говорять про пянвдю, що говорить невиразно. Осїдном дїдька т землі вва¬ 

жають ся між шшшн гдубокі трясавппн. болото та калабані, де він часто 
стратять і робить пакости людям, 

25. Вдіівцв еї дідько моїми грішми. (Наг,) 
Еоворить чоловік згубивши або стративши бея пожитку гроші або якусь річ 
куплену за гроші. Пор. Гроші 58, 

26. Верещить як дідько. (Ільк,) 
Дідьковії приписують дикІт страшні голоси, які иноді чути серед иочя або 
яких жерела на можна дійти. Пор. Ж. ї Сл. IV, ст. 189 (Диво в Лосинци), 

27. Верни, дідьку, бо то Оілюве. (їисьм.) 
Що Попове, того й дідько не сьмів взяти. 

28* Вияв го дідько «а старий довг. (Ільк*) 
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Про старий довг, за який дідько бере загублені річн або люднії лихого ново- 

дженв, див. Губата 1.4; нор. АЗаІЬ 0]вЬе1 96. 

29. Взьии дїдько аа своа. (Наг.) 
Говорить пролижу, збиточну дитину, яка вмерла, буцім то дїдько адоптував і і. 

30. Вияв дїдько, кобилу, пай бере й лоша. (Сквар.) 
По більшій шкоді 'чоловік ас так'жалує меншої. Пор. \У ап її.'IV (ТеиГеІ 577); 

241 иг. XII. 831. 
31. Вилізай дідьку з болота! (Наг-! 

Жартують, коли хтось тягне чоловіка з поганої кум наші 

32. Витріщив ся як дїдько. (Ільк.) 
Дїдько чатуючи на кожднй людський шістунок унвляеть сн народній фантазії 

з усе створеними, витріщи ними очима. 

33* Бід дїдька під хрестиш сї, а від злого чоловіка иї* (Наг.) 
Злий чоловік гіршай дїдька, Пор* Шиті* IV (ТеиГеІ 569). 

34* Від хрестиш ся від дідьки, а «будеш ся гріха. (Ільк.) 
Знач і не не аовсш ясне. Мабуть дїдько тут — лихий чоловій, від якого від- 

карискавши ея чоловік збуде ся його лахої компанії, сварки та бійки з ним, 

35* Він а дїдько то все одно, (Стан.) 
Се лижнії, злий, шшісливий і зрадливий чоловік* 

36* Вій би іі дїдька з пекла вигнав. (Кол,) 
Такий непосидющий, напасливий чоловік, Пор. Шансі* IV {ТеиГеІ 1657). 

37* Він бп й дїдька одурив, (Кал.) 
Се чоловік хитрий, шахрай. Пор. Шансі, IV (ТеиГеІ 1077)* 

38. Він би й дїдька продав. (Дрог*) 
Се великий шахрай, він мозки й найгірший товар продати за добрі гроші. 

39* Він би й душу дідьковії записав, (Ниі\) Ґ 
Се чоловік без сумлївв, не дбав за свою душу і за людську кривду. 

40* Він бн еї я еиіим дідьком «а барки брав* (Наг.) 
Говорять про завзятого чоловіка, готового до бійки, 

41. Він би ще й дїдька навчив, (Наг,) 
Се такий хитрий, підступний та злий чоловік. Пор* Шапіі. IV (ТеиГеІ 169Н), 

42. Він я дідькові за иаиїбрат, (Наг.) 
Про лихого* поганого чоловіка* 

43. Він з дідьком у «мові. (Код,) 
Сс чоловік поганий, хитрий, злобний* Нор, Хйінг. \*Ш, 722. 

44* Віл і дїдько, то близькі сусіди. (Наг.) 
Се чоловік небезпечний, зрадливий* бо близьке сусідство з дідьком піддав йому 
дїдьчї ворови* 

45* Він і дяя дїдька невдалий* (Дрог.) 
Говорить про лінивого, нероботящого* тупоумного чоловіка. Пор. Ш а ті, IV 

(Теиґеі 1264)* 

46. Він сї дідькове аавродав* (Наг.) 

Загальне віруване в те, що чоловік може запродати на певні чатерінльаі ко¬ 

рнети свою душу чортови. 

47. Вій усім дідькам кревний* (Крезе.) 

Поганий, хитрий чоловік, що всякого одурить та скривдить* 
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48. Він якогось дідька к собі має. (Наг.) 
Се чоловік несамовитий, опутаний демоном. 

49. Впій «є дідьку до церкви влізти, то впій же іі вилізти. (Дон.) 
Говорять такому, що амін заварити якусь кашу, наробити клопоту, а не нмі« 

виплутати єн з нього. Пор. Шадсі IV (ТеиГеІ 578), 

50. Волів ода дїдька вцдїтн, як тебе, (Наг.) 
Говорять нелюбому* ненависному чоловікова, 

51- Водїв би мі дідько карая ухопити! (Наг,) 
Говорять знетерпіивлеїшй, доведений до розпуки чолоніи, Пор. ШапО, ІV 

(ТеиГеІ 1584). 

52. Вона з дідьком кума, (Голоб*) „.всім дїдькаї... (Наг.) 
Говорять про «лу. сварливу жінку, Іїор. 2й1цг, УЧИ, 435, 

53. Впав дідько з гори, вітер го бери! (Явор.) 
Дїдько тут аг і р давно яро якогось недоброго, непосидющого чоловіка, ватом і сь 
,нітер“ мав значінв лихого демона, 

54. Все пішло до дідька. (Наг.) 
Пропало, пішло марно, розтрачено, Пор. Шансі, IV (ТеиГеІ 1518), 

55. В тії би іі дїдько ногу «літів, (Коя.) 
Се діло заплутане, в якім тяжко розібрати ся, а легко дійти до страти, 

58, Гоїш до дїдька! (Наг,) 
Тікай геть, забирай єя мені з очиЙ. їїор. Шансі. IV (ТеиГеІ 1426). 

57, Гоїшт ним як дїдько лугами, (Крех,) 
Говорять про ті ного чоловіка, що хитаехь ся яв дерево від вітру. 

58, Гоннт сї як дїдько в трощи. (Кої*) 
Говорять про непосидющого, неспокійного чоловіка. Народне віру ванн бачить 
У мочарам, у трощая та очеретах також осїдсщ дідьків. 

59, Де дїдько не може, тая бабу нїшле, (Наг.) 
Погляд, що баба влізливій і на, облесній ща, шкідливій ша від чорта, йор висше 
Баба ч. 25, ЗО, 31; ШапсІ, IV (ТеиГе! 771, 783 1041, ІШ6); Див. 1342; 

2 а І и г. VII, 154. 

60- Де дїдько не іюсїб, там ся баба вродить. (Ільк.) 
,.Не посіє** тут не має неїатиниога. а власне потверджуюче яиачірк: баба 
родять сн а чортового насїня Пор, Баба ч. З, 8, 67, 

61* Де єден дїдько, там зараз і другий, (Наг.) 
Де одно лихо, там і друге прибуває. Пор, IV а псі. IV {ТеиГеІ 1040). 

62. Десь еї вже ним давно дідько тїишт, (Дрог.) 
Говорять про лихого чоловіка: мабуть він уже давно вмер. Пор, «наше ч. 17. 

63. Десь сї ним дїдько здавив. (Наг*) 
Знач, проковтнув його, він пропан без вісти, без сліду. Пор. вксше ч. 25. 

64. Дїдька в бік мати. (Гнїдк.) 
Не мати нічого, мати якесь лихо, тут спеціально кольку, що шпигав в бік 
і уважавть єн хоробою насланою лихим демоном, 

65. Дїдька в бік на ціляй рік! (Дрог.) 
Злосливе бажане новорічне залісь усякого добра. Пор, Бглог. О^&ЬеІ Ь. 

66. Дїдька в куші не берм. (Коя.) 
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З лихим чоловіком но приятелюй, бо потерпиш черев нього, Пор. 1Уяп<І. IV 

(ТеиГеІ 647, 1219, 1245). 

67. Дїдька а:їдж і води сї вилий! (Сор.) 
Говорить, коли чоловік згубив* стратив щось і даремно жалує та вдангь ся 
в ровпуяу. Мовляв: тепер не лишають ся нічого більше. ЯК дідька ЗІОТМ 
і води наші те ся. Перша половина пор, АіаІЬ, 0)аЬе1 28. 

06. Дїдька в’їж, а правду в очи ріж! (Кобил.) 
Потерпи всякі Прикрости, нарваи ся всім, а скажи правду. Вислов аавзнти 

і впертості! правдолюбною чоловіка. 

6У. Дїдька а вістьі нони тою дістане, (Наг.) 
Знач, не дістане ніколи, даремні всі його зуснлн. Пор* ЕаІиг. XVI, ВИ. 

70. Дїдька з’їсти, а правду повісти, (Луч.) 
Знач, хоч би прийшло сн нажити Бог зна якої непрномностн, а правду ска¬ 

зати треба. Пор, Шап б. IV (ТеиГеІ 125*9, 

71. Дїдька і сьв]ичшшв водов не инкроппш, (Наг.) 
Тілько чесним, трудящим житті. Пор. АгіаІІь Г)]аЬе! 31. 

72. Дїдька маєш! (Наг.) 
Не мнеш нічого, ОТ тобі й клопіт. 

78, Дїдька не дразнн! (Цеп*) 
Бо подразнений він іще гірший, нк звичайно, Пор. ШапіІ. IV (ТеиГеІ 65!і). 

74. Дїдька де здуриш. (Коя,1 
Він ішвиаші теби а дурить. Про те в численних легендах і анекдотах дїдько 
нвдивть сн одуреним. 

7о. Дїдька не клич, ній сам прийде, (Тернок.) 
Ніякого іш чоловік не повинен накликати на себе, бо може вимовити ее 
бажане в лиху годину, і все так і етенеть сн йому. Пор. Ш я о 4. IV (ТеиГеІ 
58, 645); А 6 а 1Ь. Ц)аЬеІ 80. 

76. Дїдька посів* дїдько ся вродить, (ільк*) 
Знач, посій лихе, нечисте зерно, то Й уродить сн лихе та нечисте вбіже. 

77. Дїдька ти дам* не гроші, (Наг.) 
Знач, грошнй не маю, не дам нічого, Пор. Шип її. IV (ТеиГеІ 1244), 

78. Дїдька чешп зрідка. (Доброс.) 
Лихому потурай, це против ся йому занадто, щоб не нагнав ще більшого лиха. 

79. Дїдькн би ти іаму гонили І (Наг.) ...матір мучили! (Наг.) 
Прокляте, 00р, витне Ч, 11, 

80. Дїдько бере масо, а Ког кости. (Доброї.) 
Товсті, спасені люди Йдуть до пекла, а худі, намучені постом до неба — по 
думці моралістів, Пор. ШапО. IV (ТеиГеІ 113). 

81. Дїдько би на ііїй на Лису гору їздив! (Наг.) 
Клинуть лихій жінці, Проклята основане на численних оповідання про те. 

іцо дідько щчю їздить па людях, перемінених у кониЙ. на Лису гору на чор¬ 
тячі гулянки, 

82* Дїдько би ти в печійки вліз І (Наг.) 
Проклята: щоб тебе колодо в печінках, 

83, Дїдько бп тї вхопив! (Наг.) 
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П рояля те: щоб та пропав, зійшов нї на ідо, Пор. Шапіі. IV (Теиґеі 1224, 

1297), 

84 Дідько — оодяй моди ие мав І (Наг.) 
Також одна а відворотппх формул, які звичайно додають згадуючи дідька. 

85- Дїдьковп очи промив (ІЛЬК.) 
Знач і не меясве. Промити очн в пишім впороті (див. Гроші ч, 121) мни шшчінв 
розтратити, пустити марно. Але яке явачінв май тут? 

89. Дідько в ній сайт, (Наг.) 
Се чоловік мої волі, врадіяняй, збиточішЙ, Пор* IV а ції. IV (ТеиГеі 1447). 

87. Дідько а иочц воює і в день не дармує. (Верез.) 
Піч, а особливо північ уважають часом пайоване дідька — слід давньою 
дуалізму, що вважай чорта цапом пітьми, 

88. Дідько го вирвав. (Наг.) 
Він пропав, умер (спеціально про Жидів, про яких вірять. що кождого суд¬ 

ного дня дідько мусить ви рвати одного з них), йор. IV лай. IV (Теиґеі 1297), 

89. Дідько го сюди приніс, (Ідьк.) 
Прийшов аепрошенвй, непотрібний, робить при прости. Пор, Італії. IV 

(ТегіГеІ 1221, 1399 ; 2аЬиг, XVI. 301. 

90. Дідько Дух сьи^птин при хаті! (Ннг.) 
При кождій згадці про Дідька годить си додати отсю відворотну формулу. Пир. 

\Уапб, IV (Теиґеі 1284). 

91. Дідько а води, а я в воду. (Наг.) 
Примовляють ідучи перший раз у воду ну пат н ся, 

92. Дідько знав, що робит. (Дрог.) 
Лихий чоловій робить усе в обдуманим наміром, щоб пошкодити нашому. 

93. Дідько а тебе говорит. (Наг.) 
Говориш погань, радиш на зле, мов чорт* 

9Г Дідько мені там до того. (Льв.) 
Мені до того байдуже. Пор \У а п сі, IV (Теиґеі 1635). 

95. Дідьком сї не доробиш. (Наг.) 
По народ ньому віру ванто чоловік, що вацродав чортовії душу, хоч про око 
й видаеть ся ботачем. а про те всі ті його богацтвз — одна мана і ній не 
може гаразд покормету вати ся ними, і живе серед ненастанної гризоти, нк 
і всякий бідний чоловік. 

90. Дїдько му на язиці, (Наг.) 
Бреше, обмовляв} балакав богато, н все на шкоду питих Пор. ШапЗ. IV" 

(ТецГеІ 1339): 241иг. ХІТ, 245, 

97, Дідько нас—в розуму. (Наг.) 
Згірдао говорять про чоловіка, що видив себе душе розумним. 

98, Дідько не 8гине. (Наг.) 
Говорять часто вам. лихе ве зіипе. 

99, Дідько не сніг, а люднії анодит, (Наг.) 
Лихо все готове впасти па чоловіка. Иор, вінець хе: Оег Теиґеі ГеіегІ пісШ, 

МГай'і IV (ТеиГеІ 100} 437); беї як. 21; Пегоих 1, Ь; АгіліЬ. Ор.ЬеІ 18 і 
261111% П, 116, 

100 Дідько ие такий чорний, як го малюют, (Дид.) 
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Даний чоловік ве такий злий, як про нього говорить. Иор. ТСагні. IV 

(Теиґеі 44, 48); 2йЬиг. УШ, 135, 

101. Дїдько пня темлює. (Наг.) 
Кидав ним сюди Й туди* пхає там, де Його не треба. 

102. Дїдько снаго не дарує. (Цеп.) 
Вів дуже добре. ТЯМИТЬ} що йому належить еи, і допімяе ся свого. Мова про 

те, що лихий чоловік по пар, віру ванто не у Йде дільчих пазурів,' 

103. Дїдько сі жеїшт, (Наг,) 
Говорять про вітер, що крутить курявою, Пор, Вгжог, ДіаЬеІ 6, 

104. Дїдько сім нар ходакіп сходив, поки їх до купи звів. (Наг.) 
Говорять оро дібрану пару ляхах людей. Пор, \\;аіиі. IV (Теиґеі 147, 

1101, І 238). 

105. Дїдько старий ролу і має. (Кол) 

Чорт і сам старий, то мусять мати дон гай досьвід і практику в злім. 

106. Дїдько сьвятпіі то амаеі (Ільк.) 
Жартівний вислов, кпини з добродушного чоловіка, який у своїй добреду ш- 

ностіі навіть дідьвовв не відмовляє епітета сьвятяЙ 

107. До дідька з тпаї! (Перем.) 

Се нї до чого не а дале, се треба викинути, Пор. 2&іиг. III. 287. 

108. Дре сл як дїдько по смереках. (Клинець) 
Знач, чшлййть ся в тару, лазить по ввишках. Приказка основана мабуть на 
явімось оповідавю, але воно не записане. Знаємо лише, що дїдько хотнчя на- 

пакостити Богу, понабивав гвіздків (сучи) у смереку, що перед тим була 
пай кращим деревом. пор. Ж. і Сл, Ш, стор 

]09 Я-—в би ти дїдько матір 1 (Наг.) 
Звичайна лайка. 

110, бден дїдько. (Наг.) 

Об» однаково лихі — коли мова про двох людиЙ; однакова страта, однакове 

дихо. Пор, \УагнІ, IV* (ТепГеї 1628). 

ПІ. Я де и дїдько гірший від другого (Цеп.) 
Одии опойок, посіпака, війт гірший другого, Пор. \Уаіи1, IV (Теиґеі 50), 

112. Єлей дїдько по цьотку їхав. (Тереб.) „лїтку**, ґТереб.) 

Знач, однаковий кошт, однакова страта, 

113. бдпі дідьки баять ся хреста, а другі батога, (Ільк.) 
„Дідьки" в двоякім звачіию: лихі демона, що боять ся хреста, і лихі лящі, 
па я ви х тшетарчпть батіг або дрючок. Пор. \\7аи4. IV (Теиґеі 71). 

П4. Ндиих дідьків відганяют хтрестої, а других батогоїк, (ГаТдкО 
Знач і но иі ьирга. 

115. Зайди сії а дїдької, то сї ні відхрестиш, пї відмолиш, (Наг.) 
Зайшовши в якесь дїло, в бо зачепивши ся з лихим чоловіком потім ніяк не 
рознижеш ся з ним. 

116, Заталацаивп як дїдько. (Наг.) 

Боли болото — дідькова осели, то сидячи в нїй дїдько мусить вата лапате гн 
по вуха. 

П7, Л дїдько і до ладу не дійдеш. (Код.і 
ВЇИ усюди покаже?* он розумній пі ІШ і хятрШшпм від чоловіка 
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118. З дїдько» не грай! (Наг.) 
З лихий чоловіках не заходи в жарти, не води компанії, бо зазнаєш лиха 

Иор. МГапй. IV (ТеиГе! 698)* Сеіак. 32. 

119. 3 дїдькоя иеяа жартів. (Кол.) 
Він бере все на правду. Иор. ТОапіі- IV (ТеиГеї 700); 2&1иг. УШ, 20& 

120. З дїдькоя ие порад ті година. (Наг.) 
З поганім чоловіком годі дійти до якої будь згоди. 

121 • 3 дїдькоя не сягай до одної миски. (Ільк.) 
З лихим чоловіком не приятелюй, бо дійдеш до лиха. 

122. З дідьком си зайдеш, то дідька найдеш. (Наг.) 
Зайшовши в діло а лихим, зрадливим чоловіком наживеш клопоту та нещастя. 

123. 3 дідьком у глїбоку ноду 1 і Берез.) 
Сердитий окрик, ЙСІ1. ідцр щоб ти втопив си. 

124. З’їш дідька на обід, а дїдьчу заву на вечору. (Кол.) 
Знач, ие їстимеш нічого, будеш голодувати, 

125. З неп і дїдька справу програв. (Дрог.) 
Говорить про завзяту, язикату жінку. 

126. З ним би й дїдько кінцьи не доїхав, (Наг.) 
Се чоловій незгідливий, крутар та брехун. 

127. 1 в старій печи дідько топить. (Ільк.) 
1 старій чоловік почував ннодї лихі (тілесні) похотп та бажаня. 

128. Іди до дїдька в зуби! (Наг.) 
Іди геть, провадь* Пор, \Уаліі, IV* ҐГеїіїеІ 1643;, 

129. Іди до дідька до лабатого! (Наг,) 
Сердитий окрик комусь напри кроно му та нелюбому, 

130. Іди до дїдька, до тристопного! (Наг,) 
Чим трпстепний дідько гірший. страішіїЙшиЙ від ішшнх, невідомо, 

181. Іди до сто дідьків І (Наг.) 
Сердитий окрик, я яким виганяють когось або викидають щось непотрібне, 

шкідливе. 

132, Іди собі з Богом до дїдька! (Цей.) 
На ній добродушно, на пін сердито говорять комусь нелюбому або зайвому 
при явімось ділі. 

133. І дїдька в церкві малюют, (Доброї.) 
Певно для контрасту з* еьннтими, та народнії забобонність виводить із того 
нерва дивні доисеквенції, пор, Бази 1, 

134. І дїдька не треби драанитн. (Стрий) 
1 найгіршому ворогови не треби докучати, щоб не побудити його до гіршої 

ворожнечі. Пар. ввсше ч, 73. 

135, 1 дідько би такого не вигадав. (Наг.) 
Говорять* коли один одному вробив якусь незвичайну пакість. 

136. І дїдькоші еьвічку! (Добром,) 
1 лихому чоловікові вроби якусь концесію. щоб[ шдобрити Його, Пор, вясше 
ч. 15; Шапґї. IV (Теиїеі 9, ЇП)8.: АсїаІЬ* ПіаЬеІ 2П: 2йШії;. УШ, 200. 

137, І дідько в пеклі агу не ДОГОДВТ. (Наг.) 
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Говорять про вередливого та сварливого чоловіка, якого нічиїй ие ножна 

заспокоїти. 

138 1 дїдько го в решеті не заїям. (Наг.) 
Такий вій верткий та швидкий. Натяк на ловдсіш риба решвгак. 

139. І дїдько З нього не буде мати ноти. (Наг.) 
Вів не здали 11 нї до чого) навіть длн чорта. 

140. І дїдько «у иї'іого ие аробпт. (Наг.) 
Він безпечний, сильний, ненний себе, 

141 1 дїіько 11 е такий злий, як говорит. (Збар.) 
Жартливо-добродушний погляд народній на дїдька. Пор. № ап<1. її ( Ь'іііеі 234). 

142. І дїдько тому ради не дасть. (Наг.) 
Се оправа дуже замотана і трудна, тут не спосіб дійти до ладу. 

143. 1 дїдько Хреста боїт ся. (Крех.) 
І для найсвльнїйшого та найгрівнїйшою бувай щось страшне та недоступне- 

144. І а дїдькоя ложка говорити. (Голоб.) 
ЗеЙ. де то В паном. Говорить про дуже острого, нелюдяного пана. 

145. Його її дїдько ие хоче. (Дрог) 
Бо такай невдалий або такий влий. ІІор. \Уаш1. її (ТеиГеї 12-21. 

146. Йому дїдько гроші моснт, (Наг.) 
Приказка оперта нк віруваню, ЩО чорт — володар скарбів і достарчав їх 

чоловіковії, який запродасть йому свою душу. 

147. Йому й дїдька ие страшно. (Голоб.) 
Говорять про сьмілого, відважного чоловіка, 

148. Кошлай дїдько в свою дудку грай. (Ільк.) 
Кождвй своє говорить, по свойому рядить — говорять про компанію лихих 

люднЙ, штиль, дерунів. 

149. Кривий як дїдько, (Наг,) 
Дїдька вважає народна фантазія кривим на одну ногу, пор. Етш 36- ХПГ ч, 

24( 26; 26іиг. II, 307, 
150. Курді, як дїдько дорога» у осеин, (Деаїв) Копотят.*. (Наг.) 

Великі тумани курніш* що схапують єн но шляхах, иподї н часі тиші ти 
спеки, вважає народна фантазія дїдьчим ділом, дїдьчою забавко». 

151* ЛакоіиЗ як дїдько на душу, (Дрог,) 
Дїдьно всяких способів добирає, щоб ЛОВИТИ і зводити людські душі. 

152* Мав сї дїдько вродити, тзїі когут затяв, (Дрог.) 
Говорять про лихого чоловіка, щби се спинений у своїм рпдженю дідько. 

Пор, Вггог* ПіаЬеі 14. 

153. Маєш дїдька на голову! (Наг,) 
Маєш сьвіжшї клопіт занісь сподівано І корнети. Пор. IV а п б, IV (Теціеі 1248). 

154* Ми казали, що ваші, а дїтько си гадав, що його. (Лівчнці) 
Жартливе розвязаїш якогось спору за маловарту річ; коли не ваша, то ма¬ 

буть нона дідькова. 

155* Набрав дїдько богатир тай сі бідипап поагітує, (Наг.) 
Жартує бідний чоловік упавши; мовляв; се мене дідько кинуть не бажаючи 

брати мене собі, бо має досить богачів 

156, На дїдька ми тї треба. Шаг.) 
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Мені тебе зовеш не треба, 

157. Най за то дідько дбає» не я! (Код.) 
Се кепі байдуже! а тязі не турбую си. 

158/ Най жте дідько вовьие! (Берез.) 
8сі1. коли се де так, коли ке правду кажу. Пор, а тні. IV (ТеиГеї 1579),; 

гкип хуі> 74 
159* Най са дідько над тм голову яояпт, не я! (Льв.) 

Се діло темне, ке хочу над ним мучити ся. 

160. Най ти дідько голову влоіит без мене ! (Льв*) 
Іди І чіпляй Єй до когось нашого та набери ся від нього лижа, а мені дай 

спокій* 

161. Най то дідько бере! (Бор.) 
Се погана, прикра справа. Пор. \У а О б. IV (ТеиГеї 1124). 

і 62, На нього вже дідько вили о строї. (Цей,) 
Говорить про лихого, скупого- чоловіка, що хору в і готуоть ся вмирати. 

163. На якого дідька як сї тото вдало? (Наг.) 
Сердитий окрик: мені се зовсім ні до чого невдале Пор, IV а ті. IV (Тон- 

ГеІ 1278). 

164. Не бій сї дідька, бій сї лихого чоловіка. (Наг.) 
Ко д ідько по за вики» чоловіком то ще може й видумки. Пор. IV а ті, IV 

(ТеиГеї 791; беїаЬ. 38. 

165. Не бій СЇ, ДІДЬКО ті не входіит. (Наг.) 
Не згинеш, не буде тобі ніякого лиха. Пор. Нос. 376; 2 а Ніг. VIII, 722. 

КІ6. Не борт сї дідько кадила, хиба кропила. (Сквар.) 
Таж сапо всякай ворог не боїть ся підхлібства та похвали, а діяльного, спер- 

гічпого опору* Пор. А<1аІЬ* П|аЬеІ ІЗ. 

107* Не буди дідька, лай скит* (Берез.) 
Не зачіпай лижа, не викликай сам собі клопоту* Пор* А б а ІЬ* І)|аЬеІ 73; 

Вггог* ОіаЬеі 16. 

168* Не вір ДІДЬКОВИ, ЇОПіЬ бл сї ангелом ЧЙІШВ. (Берез) 
Лихому чоловіковії не вір, хоч би вдавав побожного. Пор, ЇУатпІ. IV (ТоцГеї 63)* 

Шї* Не впече так чужий дідько, як свій, (Наг*) 
Чужий дїдько — сердито. чужа дитина. Своя гірше докучить, болючійпю 

оскаржить. як чужа. 

170* Не гризи З ДЇДЬКОЯ горіхів* (ІЛЬК.) 

Гризти горіхи — сварити ея* правувати сн (оор* Горіх ч. 6), отже з дідьком 
не заходи в суперечку ані в право, бо він усе тебе одурить та отуманить. 

Пор* А (] а] Ь. Щ&ЬеІ 7і; 2аЬиг. VIII, 436. 

171. Не заходи з дідьком в заклад* (Ільк*) 
Бо він ніколи не додержить слова. Натяк на численні о по відай я про наклади 

та контракти людей в чортами, 

172* Не згадуй дїдька під п\ч, бо ти сї прислит* (Наг.) 
Вірять, що сама згадка про чорта вже прикликав Його. Пор. Вгвог* 0]аЬе1 19, 

173. Не мав Дідько квасу, тая вітав у розчину* (Лучам.) 
Зн&чівє неясне. Образово: не міг дихни чоловік он та мої пакости зробити* ти 

зробим ось яку. 
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174. Не мав мі де дідько здибати, та на гладкій дорозі. (Наг.) 
Говорить чоловік, якого зовсім несподівано. надір її готованого заскочила якась 

лиха пригода* 

175. Не проси дїдька в гості, вія прийде й иепрошеаий. (Цеп.) 
Лихо не треба сипону ііаклпкати на себе, воно есе готово впасти па чоловіка. 

. ІІ'ор. №ап<1. IV (ТеиГеї Є83). ’ ' . 
176* Не такни дїдько страшний, як го малюют* (Кол.) ,„чорний..* (Цей.) 

І всявп небезпека а далека вндавть ся страшні йшою, як тоді, коли чоловік 
шіяіінте. см в пій. Пор* АсїаІЬ, 0|аЬеі 78; Сеїак* 21- ЇУапсІ. IV (ТеиГеї 
Ш. 400, 539). 

177* Ніякий ти сї дідько не стане* (Наг.) 
Говорять сердито такому, що боїть ся або кричить без причини і без потреби, 

І78* Ото якийсь дідько не чоловік. (Наг*) 
Говорять про злого чоловіка, 

179. Нерве-в му дїдько дорогу. (Наг.) 
Щось перепинило йому діло, вапіаинв сн, змінив свою постанову. 

180. Питали ся дїдька, чим би ютів бути ? „Окомопською кобилою, 

мельника куркою, або панською майкою". (Ільк.) 
Всі три ті *фахи{( мають добру годівлю, а ніякої роботи — ідеал лихого, 
лінивого чоловіка. 

181. Пиїднт як дїдько в градові хмарі. (Берез.) 
Вірять, що град — дїдьче наслано і що спинений чародійською сплою дїдько 
пищить у хмарі і просить ся у хмаршіка. Пор, Ети. 36. XV. 252, 

182. Пішов до дїдька в зуби. (Наг.) 
Пропан без вісти —* мова про якогось злого чоловіка* ІІор. Вгзог. ЦріЬеІ 21, 

18Я; Рад як дїдько грішній души* (Наг.) 
Бо вона Його власність. 

184* Свій дїдько гирпшії, як чужіш* (Наг*) 
Говорять про свою неслухняну* нероботящу дитину. Пор. вивше ч. 166. 

185. Сто дідьків ти на голову 1 (Наг*) 
Прождати: щоб тебе обсіла* опанували демони* Пор*\¥ап(1. IV (ТеиГеї 124^). 

186. Страшит як дїдько п кояипї. (Кої.) 
Бптв га шум у комині, особливо зимовими ночами, також приписують дїдь- 

мови, який таким способом страшить сонних людпй* 

187. Такай едеп дїдько добрий, як другий* (Наг.) 
Мова про двох лихих людпй, один не ліпший від другого* Пор. \¥агнї* IV 
(ТеиГеї 5Ід). 

188* Таки я я и дїдько еї аомітуе, (Наг.) 
Се такс ледащо* що його Й дїдько де хоче брати, 

189, Такого дїдько й за дармо де боро, (Дрог.) 
Такий лихий, ледачий чоловік* Дїдько не бере його, бо має таких досить. 

190* Тая до дїдька І (Наг,) 
Сердитий окрик, коли чолові нони вііад<> щось із рук і рояібвть ся. Пор. 
IV а ті. IV (ТеиГеї Ш4). 

нп. Там ТО му дідько в писку еїдит. (Наг.) 
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Згірдпо говорить про чоловіки балакучого, брехливого, сварливого, я оклик : 

усе те вія говорить ие владою силою, а дїдьчою, 

192. Тав то ну дідько на яаицї сїдіт! (Наг.) 
Знач. говорять усяку погань, сварите еи, бреше. Пор, IV а а 4. IV іТеиїеІ ІЗНЯ). 

193. Тікав, як дідько від хреста. (Кол.) 
Говорить про боязливого. Пор. Шаги!* IV (Те о Ге І 1684), ■ 

194. Тїшит еї, як дідько еуіон вербов. (Вони.) 

Суха верба — однії із найчяетїйших осідків дідька. Знайшовши її дідько тї- 

швть сят бо знайшов собі хату, 

195* То вже дїдько чоловіка бере. (Льв.) 
Чолонік не може витримати, сердиті, єн. тратить термішістії, Пор, IV а пб- IV 

(ТеиГеї 1105), 

190. Того Й дідько з иерцьок гіе заїсть* (Наг,) 
Говорять про недобре зладжену страву, а також про лихого чоловіки. 

197, Той ще й дідька за касує. (Льв.) 
Се погани#, лукавий чоловік Ппр. \УнгнІ, IV іТеїіГеї 1275), 

198, Тону дідько мудрий, бо старий. (Кол.) 
У ненкш випадку має довгий досьвід. Пор. А її ні]). 0)аЬеї 32, 

199, То ще куций дїдько! (Наг.) 
Говорять про малого а збиточного чолові па, про тнвуж дитину або скотину, 

200, То якийсь дїдько 1 {Наг,} 

Говорять про влого, хитрого, мудрого чоловіка. Пор. \Уяп<1, IV ГГеіаГеІ 1476). 

20]. Трафив дїдько на поганого. (Збар.) 
Зійшли еп оба однаково лихі. IIор. Вггох. В]аЬеі 24. 

202. Тьфу до сто дідьків! (Наг,) 
Сердитий окрик, знак обуремн або обридженн. 

203. У дідька грошпй богато, (Код.) 
Він ішдїлня ними своїх прихильників та запроданців* 

204* У дідька смоли не купити. (Кол.) 
Смола, се дідьків елемент. Ті у нього богато. 

205* У нього би Ге дїдько душі не купив, (Цеш) 
8сіІ. бо нона й бек того дідькова. Се чоловік без сум ліпи, на якого слово не 
можна покладати єн. 

206, У таке бн еї дїдько вс-в, (Наг ) 
Се діло зовсім непутяще, його не слід вести даль 

207* Хиба би «у дїдько помагав. (Скнар,) 
ЗсІІ. щоб я його не переборов, 

208* Хиба би там пе зпати-який дїдько був 1 (Наг.) 
Хиба би була Бот зна яка перешкода або трудність, щоб н сього не зробив, 

Пор. \Уашї. IV {ТеоГе! 15В7). 

209. Хиба би тут дїдько сидів! (Скнар.) 
Говорить сь міднії чоловік, мов ля я; пе злішаю ся нічого, хиба самого дідька, 

210* Хитрий як дїдько. (іїрек.) 
Про злого а хитрого чоловіка, 
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21 1- Хап її дїдько! (Товсте) 
Прокляте : нехай її чорт бере, нехай нона пропаде. 

212. Хочеш, дідьку, гріш? На тобі два, тілько відчепи ся! (Вікно) 
Говорять до якогось влазливого чоловіка, або в випадку якоїсь біди, від якої 
можна відлупити ся грішми. 

213. Дії тебе дїдько мордує ? (Толоб.) * , 

Сердитий окрик, коли хтось кричить без причини, петерплишіть ся, кличе по¬ 

мочи, де ції би й сам помогти собі. 

214. Цн ти дїдько лице подраїти ? (Цей,) 
Кепкують їв рябого та струиоватого, 

215. Ци тї дїдько зі ськііри яре? (Наг,) 
ЙсЛ. що так Кричиш. Сердито запитують, коли хтось дуже кричить. Мир. 

\У а п б* IV (Теиґеі 1481). 

216. Челш дідька я рідка* (Лев , ІІетр.) 
Знач, не задирай ся з лихим чоловіком, потурай йому, щоб не вчепив сн тебе, 

217. Чеши дідька з рідка, бо як покрачеш, то певно заплачеш. (Городе»*) 
,,11окрачешл не походить від г ари кати -, я від ній, кга&еп дршшти. 

218. Чепш дідька в рідка, иех Іде до дідька* (Ільк.) 
Знач, потурай лихому чоловікову нехай іде далі, минай тебе. 

219. Чеши дідька з рідка, щоби гладкий бив. (Явор.) 
Заходи ся з усяким чоловіком так, щоб не кривд у шш собі па тебе. 

220. Чеши дідька костуром, аби не був кострубатий. (КояЛ 
Злого, напасливого чоловіка нибпй. щоб прикоротити його охоту до зачіпок 

221. Чигає, як дїдько на душу. (Сяй.) Чатує... (Наг,) 
По загальному вІруваню чорт ненастанно полюй на людські душі і добирач 
всяких способів, щоб уловляти їх, 

222. Ще то дїдько не взьив. (Наг*) 
Мовлять про лихого, не найде ного чоловіка Зам. ще не вмер, ще ж шш, 

223. ■' Щезай дїдьку від де не 1 (Наг.) 

ЗішчІве двонве: 1) аанлинанв від духн, і 2/ сердитий окрик ди меіюбого, на 
паеднного чоловіка. 

224. Щез як дїдько від кропила. (Наг.) 
Почув погрозу і втік, 

225. Ще ті дїдько не капле, (Наг.) 
Знач, чого «рачиш, чого кличеш помочи, ще не гинеш. 

226. Що дїдько вїопііт, того не пустці, (Наг.) 
Що впало ся Йому в рухи, те пропало на віки. ІІор. \Уат1. IV (ТеиГеІ 142). 

227. Що дїдько иазяавдт, то вже його, (Дрог.) 
За Дідькові в паки вважають зизоватІсть, кульгавість, руде нолосй, рибину 
і ишш її од і би і тілесні хиби. Запільне віру панн, що люди з такими прикис* 
тами бувають злі і служить чортова, 

228. Що дїдько, що чорт, то єдпа біда, (Стан.) 
Всі три назви в устах народи означають одну категорію лихих демонів. ІІрп* 

вазка вжмванті, єн також, коли мова про лихих люднЙ; один накис даного 
чоловіка тав. Другий каже, що він по називають єн так, а ои як, а перший 
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Дідько—Дїдг.чиіі Ч. 9763—9780. 

відповідав: „К, що дідько, що чорт" і т. д. Пор. беїак. 20; \¥&П«1. IV 

(ТеиГеІ 536). 

229, Що му дідько зробнт ? (Наг.) 
Вій де боїть ся дїдькв, гезр. ніякого лиха. Пор. Біда ч 201* 

230, Що еї до дідька наставило, то дідько воиьаге. (Цші*) 
Що попсоване, невдале, ге й пропаде* Пор. №ап<1 IV (ТеоҐеІ 788). 

231, Що та і за дідько? (Наг*) 
Сердитий окрик: що там таке? Колії щось докучав чолові коші, не в нору 
добиваеть ся до хати. Пор, ШаінІ. IV (Те її Ге 1 1111). 

232, Що то дідько може! (Наг,) 
Говорить, коли стало єн якесь велике нещастя через недогляд або злу волш 
когось близького* прим, ношенні або крадія, Пор, \¥аа<1. IV' (ТеиГеІ 1610). 

233, Який дїдько печений, такий і варений. (Ільк.) 
Говорять про якусь погану страву, а також обравово про лихого чоловіка, 

що все однаково напакостить другову, чи причепить ся до нього в добрім чи 
н вдій способі. Пор. А її а 1 їй 0]аЬеІ 4-І. 

234* Який дїдько тото зробив ? (Наг*} 

Сердитий окрик при виді якоїсь поганої роботи, накоєної шкоди. Пор. \¥ипй, 

IV І ТеиГеІ 1125). 

235. Який едем дідька такий і другий. (Наг.) 

Однії не ліпшіїії від другого. Пар. внсше ч. 187; АіІаІЬ. Ц|аЬоІ 43; 24 Ці г. 
II, 286. 

236* Якийсь ні дїдько обнутав. (Наг.) 
Говорить чоловік про своє линуло блукано. про безпідставну сварку чи бійку, 

яку ВЧИНИВ бун в ішишм. 

237* Якийсь тая дїдько страіішт* (Наг.) 
Говорять при всякій невияецешм тріскоті та гуку, особливо в ігочи. 

238* Якого дідька рогатого кричиш ? (Наг.) 
Сердито говорять такому, що кричить без причини, або кричить тая, де би 
слід було мовчати. 

239. Якогось 8ш дїдька вродила замість дїтшш. (Наг.) 
Говорить мати про непокірну, непослуїшіу дитину. 

240, Я сї й самого дїдька це бою. (Наг*) 
Говорить сьмілмй чоловік. Пор* ШапіІ. IV (ТеиГеІ &94), 

Дїдьчий. 1, Він у дїдьчої мами на хрестинах був* (Кой.) 
Се нотний, лукавий чоловік, 

2. Іди до дїдьчої мамі!, аби її обйойкала! (Наг.) 
Сердитий окрик, яким виганяють коюсь нелюбого, наприкреного, 

3. На дїдьчу маму ми того треба. (Наг, І 
Сього мєнї зовеш не треба. 

4. Пішло в дїдьчі руки. (Наг.) 
Пропало, дістало сн поганим людям. 

5. По дїдьчоїу тото йде, (Бор.) 
Се йде лихо, тут доброго КІПЦЯ не ЇКДН. 

6* То дїдьча робота, (Наг.) 
Знач, се вшва, погана робота. 

Діді,чий—Дїра Ч. У781 — 9797, 

7. То дїдьча епраиа. (Наг.) 
Се погнив, нечесна справа, Пор. \Уаіиї. IV (ТеиГеІ 1563). 

8. То дїдьчий па корейок. (Наг.) 
Се людина з поганого, злодійкуватою роду. 

9. То дїдьчий носок. (Наг.) 
Се язиката, сварлива, брехлива людина. 

10. То дїдьчий танець. (Уият.) 
Говорять про вихор, що схавуоть ся раптово і крутить ся довкола, 

11. Що за дїдьча мама ? (Наг.) 
Сердитий окрик, коли чоловік шукав чогось даремнії або взагалі не моше чо¬ 

гось вияснити собі, 

12. Якої дїдьчої матерп тут чекаєш? (Наг.) 
Сердитий окрив: чого тут чекаєш? Тут тобі не дадуть нічого, 

Дїжа, І* Бодай ти діжа де росла! (Скнар.) 
Кляла одна господняя другій* 

2. Дїжу мішу, біду тішу. (Ком.) 
Говорить шімкв* що не може знайти кінця щоденній роботі. 

Дїжна. 1* Діжками коробок. (Гні’дкЛ 
Зшічіна неясне. Мабуть кепншшш з чванька, який хвалить єн своїми достат¬ 

ками, мовляв: у непе повні дїшки такого й такого абіжм: та народній рупор 
ааігісь сього каже: коробок, тоб-то знов гаки порожніх посудин. 

Діл. ї* Дїяішп еї закурило еиі дощ. (Наг.) 
Коли над горами нідійнаеть са клубами мряки віщують дощ. Ділом називають 
крайнє ішено Карпат, що притикав до Шдгірн. 

2, Щезай на Дїли та на горн! (Наг*) 
прокляте. Діла, покриті лісами, вважають сн осідком нечистих духів „диких 
ба6і( і т. н* 

Діло. 1. Діла не дїлая, а від діла ае бігай, (Гиїїк.) 
Чи робиш сан, чи не рибшн а все таки дерши ся при ділі* хоч удавай, що 
робиш. Мабуть ішслїд шшщнашшої цшідїшщїї* 

2. Дїло майстра величає, (Гіїїдк.) ...іваднт, (Наг,) 
По довершенім дїдї ціанами® майстре, Пор, IVа її І. І, 70, 175: Гвльф. .405 ; 

Сим, 410* 

З* Д обри а ділам не псе добрий кінець* (Гіїїдк.) 
Копець усякого дї’Ла залежить пе лише від доброї йолі та вмілостн робітника, 

але ії від маси поеторошіїх обставин, які добре почате і добре ведене діло 
можуть знівечити. 

4. От то ми діло! (Наг.) 
Іронічно: се пуста річ, нікчемна людина, 

5. Яке діло! (Миші*) 
Окрик здивовапн, мадотженщ коли якийсь недоросток добирав собі права 
старших, Пор* Етн. Зб. VI, 20* 

Діра. 1- А вмієш ти двома дьирами єдду залатати? Запхай ніс до 
рота. (Дрог.) 
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Діра—Діти Ч, 9798-0816, 

Говорять, воли хтось строїть і|іаіітаатичпі плями допомогти ввожусь лижу 
зовеш £ не ь і дно вї д н и я я с и особам и. 

2. Діру дїрою латає* (Лучан,) 
Говорить, коли хто одній хибі сил хунт* ся зарадити другою, прим, щоб едс- 

вііти синоде і ого довгій затягає другий, 

З* До кривої діри тра кривого ківка. (Міич^ Ігьк,) 
ЇІа хитрого, нещирого чоловіки треба хитрого та дішльо мати чисто иоаодяеііи. 

4, Дьира на дьврі; (Наг.) 
Говорять про дуже подерту одежу. 

5* Неяа діри в плоті, свипьи не лізе. (Яиор,) 
Не дай лихому чоловіковії ааохоти. то він не при су судить сн до тебе. 

0, Потрібніш як діра в аостї (Дьв,) 
Зовсім непотрібний. 

7, Яка діра, такий клин. (Гнїдк.) 
Яке діло, такий спосіб для Його до в ер ні єни. 

8. Як не зашиєш малої діри, то буде велика. (Кошар.) 
Як не зарадиш лиху н самих нотатках, то воно з часом виросте т зробить 
сн великий. Пор. лат. РгіпеірІЇЯ оЬзІа, 

Дїравий* 1. Дьнраие пасїаьи* (Наг.) 
Говорять легковажно про жемщин. 

2. Дїравого «Іка не напхаєш, (Кол.) 
Скупого, марнотративша не наситиш ніколи, Пор. Д и и. $57. 

3. Куди не вивернеш, а всюди дїраве, (Лунай.) 
Мудруй як хочеш, а все кінці в кінцями не сходять св. Говорить бідний ЧП- 

ловік, икому в господарстві ле_сходять ся вінці з кінцями . 

4. Куди оберну, то все даюравим на верха* (Дучак,) 
Говорять про подерту одежу. 

Дїстодї. І. Дїсто-дї то вій, а то 1'рілі. (Наг.) 
„Дієто-дї ток — місцевий н рис лійок у квачіню і пешьчеб то, ніби то. Значнім 
при кав ки: творили па нього, що зробив щось, а се зробив хоеь йішшіі 

Діти і. Дав Бог дїти, дасть і ті діти, (Сер*) 
Поті шлють себе бідні а мпогодїшї люди. Ііор. Ніг ох. ІЛгіееко 2; А 4 а 1Ь) 

ПгІеско 46. 

2. Дай вам вуїоиьку, Ноже* «поган літа тай дїти такі фавні як сови! 
(Стан,) 

Іронічне бажавв, 

3. Дай ти Боже здорові дїти, бо фаіиі вже ліні дав, (Коя,) 
Жартливе бажане. 

4. Десь у люднй діти як дїти, а тут єдао, т.ій то якийсь вврід, не 
дїти на, (Борися,) 
Еідкаеть ся чоловік над своєю нездатною дитиною. 

8. Діти, а де вас воліти? (Вар.) 
Жартливий окрик до дїтий, що роблять гал не у хаті, 

0* Діти годувати — це меду лизати. Гнїдк*) 
_ _ 4 

Дїти __ __Ч. 9817—1)832. 

Се важка праця, бога то виходів та гризоти, 

7, Дїти, де вас подіти? Поставлю нас в коробочку, аете шкряботіти. 
(Снят.) 

Жартлива погроза бідного а мпогодїтного чоловіка, що не 8ЯЩ яв Йому ви’ 

стачити всього потрібного на прогодовано дїтнй. 

8, Дїти, діти, де вас ггодїти ? В грубу сховати, кілком заткати. (Лучан.) 
Жартує нцогодїтгшй чоловік. Пор Див. 1683. 

9, Дїти дрібні, як у скриши врізані. (Орел,) 
Знач, усї оді швового росту, однаково малі, Окрннкя давім* ручна січка рпн. 

10, Дїти її як бобу. (Наг,) 
Знач* богято, а ВСІ дрібні. 

11, Діти юї гарбузові, чи вд хорі, чи здорові? (Гнїдк.). 
Жартливо говорять до дїтий чоловік, вернувши з якоїсь не дуже далекої дороги. 

12, Діти, ремінь 1 
Жартлива погроза, що має метою замаскувати щось інших Приказка оперта 
ни анекдоті про гостя, що обїашй сн в гостині не знав, як попустити пояс 
на туго навантаженім животі, та користагочи в тої нагоди, що дїти в запічку 
почали щось гомоніти, крикнув: Дїти, ремінь! і розщепнеш» пояс защепни 
його потім на дальшу дїрку, 

13, Діти ховати, а камінь глодати на одно пий де. (Лучак.) 
Зпачішї нк висше Дитина ч. 

14* Діти як роса; тут є, тут иеша. (ІІетр.) 
Натяк на велику смертність селянських дїтий, а також на те, що підростаючи 
дїти покидають своїх батьків і йдуть у сьвіт, 

15, Добрі дїти кінець, а лихії копець, (Ільк, ІІетр*/ 
Добрі Дїти длн батьків гордощі Й потіха, а лихі вагябіль. Пор, М а к а 2058; 

ТСагпІ II (Кїнб 294. 

10, 6 діти, то нема що «’їсти; як підросту?, то нема в що огорнути ся, 

(ЗязуД.) 
Поки малі, то головний вн/атов т їх нрогодопої, а нівнїйше на їх одежу, 

17. бдного тата мами, та не едні дїти, (Наг,) 
Не однакові, мають рїжнї вдачі й уподобана, Пор Но о, 391. 

18. 3 дїтьні ода», «окрий устав. (Цеп,) 
Хто зайшов собі н діло з нерозумними, той знаная халепи й сорому, Пор. 

Гнльф, 2914, 

19. І ми дїтьмп були. (Наг.) 
Знач, повинні бути вибачні дітям. Пор, \\г з п 4. II (КішІ 1060, 1246), 

20. Кобп не дїти, лиш би в корінні еїдїтц. (Шііч., ІІетр.) Як би... (ІЛЬК.) 
Говорять пнннціт нкпм думка про полишених дома бея пркзору дїтий бенте¬ 

жить кортіїемпу забаву, 

8.1 • Має дїтий як льиду дрібного. (Рогат.) 
п-іьчд'1 — дрібний горошок, що рости в вбіїку. Знач, у нього дїтиИ богатп. 
Пор. Нос, 294. 

22. Малі дїти — малий клопіт, а доросту? — хату р о ви в су г. (Кобил,) 
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Дїтп Ч, 9833-9844. 

Доцоелі діти хотлть дїіити он батьківським добром. Лор. IIоо. М8; IV а її її, 

II (КІВ<І 652—4). 

23. Малі діти — малий клопіт, великі діти — великий клопіт. (Ільк., 

ІІетр.) 
Разок зі зростом дїтнй більшають також обовнзки батьків супроти них та 

видатки ка них. 

24. Малі дїтп т дают спати, а великі діти не дают жити* (Мшаи.) 
До малих д іти її треба вставати в иочи, а дорослі діти бажають жити в о жде 
по твойому, і батьки їн на заваді. Пор. Вгяог* Пгіеско 8* 

25. Не годпт сї, або діти татів розум касували. (Наг.) 
Старосьвггеьяс правило, що вимагало, аби діти жили зовсім аа показом бать¬ 

ків і не виходили з утертої ними колії, 

2С>. Обложив ся дітьми, як дід опуяками. (Ільк.) 
Говорять про многодїтдого чоловіка. 

27, Свої дїтп иайіилїйші. (Код.) 
Очевидно длн своїх родичів. ІТор, ІІ (КггкЬе і), 

2В, То пе для дїтнй, (Дрог.) 
Сього діти не повинні чути, бачити, їсти. Пер. \Уап(і II (Кіп<| |Ш>4). 

29. У дітей високі пороги, а в родичів бодай ще виєш і були, (Ільк.) 
Родичам до дїтиб важко ходити аа запомогою; супроти того висловлено ба¬ 

жане, щоб родичі заосмотрюгочи своїх дїтий були обережні і дбали також за 

свою старість. 

30. Хто дїтпй пе має, той біди не знає. (Добре.) 
Говорить многодїтиий чоловік, не міркуючи, що бездітному нераз гірше лихо 

без дїтнй. 

31. Хто з дітьми спати лягає, той мокрий устає. (Терноп.) 
Хто заходить ти в дурники, нерозважним» людьми, той дізшіє шкоди й со¬ 

рому, Пор. виспіє ч, 18. 

32. Хто має діти, той має сірід. (Наг.) 
Терпить усякі недогоди при їх вихованю. Пор. \Уапб. II (КІгкї 1013). 

33. Що есте дїтп робили ? — Боліли. — А хліб де? — Поїли* (Гаїдк.) 
Жартують із дїтнй, що все иїби то хорують, а їсти їдять добре. 

34. Як дїтп підростут, то хату рознесу?. (Цеп,) 
Поділять між себе батьківське господарство. Пор, виспіє 22; її о с. 294. 

Копець першого тому 


