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Кожному вільно кохати своє рідне місто
Зенон Тарнавський



Слова і місто, або місто в словах

Цей Лексикон незвичний, не такий, як інші словники, бо у  ньому зовсім 

невідомо, що важливіше; слова чи місто. Спочатку, звісно ж, були слова, 

бо ж словник, але згодом місто і ті персонажі Лексикона, які “зі самого 

Львова”, почали претендувати на першість. Книжка, яку ми створили, -  

насамперед для львів’ян і про львів’ян. На її сторінках -  реальні та вигадані 

постаті живуть у  реальному міському просторі.

Про те, що необхідно створити словник мовлення Львова, говорено 

давно, однак здебільшого лише говорено, й слова, якщо не падали рясним 

дощем на бруківку, то розчинялися в етері. Цей словник мав бути зовсім 

невеликим за обсягом, спочатку тільки кілька десятків сторінок. Усе по

чалося із видання габілітаційної праці Олекси Горбача “Арґо на Україні”*. 

Захищена 1951 року в Німеччині, вона й сьогодні залишається взірцем до

слідження українських таємних мов та міського койне. Серед її розділів 

є й такий, що присвячений львівським назвам. Проте частина лексики, 

яку описав тут учений, відома й у  тому часовому просторі Львова, у  якому 

мешкають авторки Лексикона. Таке порівняння міського койне й стало 

першим варіантом словника, однак до цієї дещиці додавали щораз біль

ше слів. Змінювалася концепція -  від мовлення арготичного, сленгового 

до такого, яке б репрезентувало характерні особливості лексичного багат

ства львів’ян-українців упродовж двадцятого століття, зросла й кількість 

авторів. Така праця могла стати безконечною, тому вирішено обмежитися 

досить-таки дивним для науковця принципом; записувати те, що знаємо 

ми, наші родичі й знайомі, а також цитувати те (за поодинокими виїмка

ми), що зберігається в домашніх бібліотеках. Хоча все ж таки прагнули

‘  Книгу Олекси Горбача “Арґо в Україні” опубліковано 2006 року в серії “Діалекто

логічна скриня”. Роботу розпочато в Німеччині з ініціативи Анни-Галі Горбач та 

професора Валерія Мокієнка, а завершено у Львові у відділі української мови Інсти

туту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Тут підготовано до друку й 

інші видання, пов’язані із життям та творчістю вченого. Серед них; Горбач Олекса. 
Шлях зі Сходу на Захід. Спогади. Львів, 1998; Життя -  не просто існування. Лис
тування Олекси Горбача. Львів, 2003; а також діалектні словнички Олекси Горба

ча у  випусках збірниках “Діалектологічні студії”.
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максимально записати, що пригадували, читали й чули. Особливо під час 

читання відкривали для себе забуті слова, значення. Хочеться вірити, що 

словник допоможе повернути до активного вжитку хоча б деякі соковиті 

львівські вирази. Була й така лексика, значення якої встановлювали дуже 

важко, іноді так і не віднайшли. Спогади про те, як говорили ті, кого уже 

з нами немає, читання мемуарних та літературних творів утверджувало в 

потрібності нашої праці. Адже втрата мовленнєвих особливостей відобра

жає втрату всього довоєнного львівського устрою, про що з тугою писав на 

еміграції й Богдан Нижанківський (Бабай);

Мій Львів самотній буде.

Ах скільки він самотній був!

На Ринку в чотирьох криницях 

вода тече.

Над ними сонце нахиляється, 

відходить і приходить.

Над ними місяць нахиляється, 

відходить і приходить.

Ах, скільки ми самотніми були!

Ми нахилялися, відходили й приходили.

Ми відійшли -  і вже не прийдемо.

І Львів самотній буде!

На Ринку в чотирьох криницях 

вода тече“.-

Галичанин, і не тільки галичанин, узявши до рук Лексикон, напевно ска

же; “О, та то й у  нас так говорять, та то не тільки львівське”. І звісно ж, так, 

бо мовлення львів’ян насправді не є окремою мовою, воно -  частина україн

ської мови й багатьма своїми рисами репрезентує явища, які характерні для 

всього південно-західного наріччя, з усіма його тенденціями до запозичень 

зі слов’янських та неслов’янських мов. Львів є одним цілим і з Галичиною, 

і з Україною, бо як говорили львів’яни старшої ґенерації; “Львів і край -  це 

одно”®.

Що формує мовленнєвий простір міста, а ще, якщо це місто багатокуль- 

турне, із віковими традиціями, із значною кількістю соціальних груп? Од

нак не буду акцентувати на завданнях, які могла б розв’язувати окрема 

наукова інституція. Зроблю лише деякі “начерки” про українську мову в 

місті Львові. Почну не з таких уже й далеких часів, не від короля Данила, 

навіть не від “Руської трійці”, а дещо пізніше, трохи більше століття від 

наших днів. У  те, про що читаємо в писаннях очевидців, сучасному меш

канцеві важко й повірити. Зацитую лиш е зі спогадів відомого адвоката.

® Бабай [Нижанківський Богдан]. Чотири криниці 11 Лис Микита. 1966. №12. С. 2. 

® Надрага Олександр. Серед львівських парків. Львів, 2004. С. 172.



оборонця в українських політичних процесах Степана Шухевича, який 

приїхав до Львова, щоб навчатися в Українській академічній гімназії, й 

постійно перебував під опікою свого дядька -  знаного етнографа Володи

мира Ш ухевича, а навіть якийсь час жив у  його помешканні;

“Не можу поминути ці обставини, що дім дядька належав тоді до тих дуже 

рідких у Львові інтелігентних домів, де уживано виключно української 

мови. Проф. Олександр Барвінський був раз десь написав, що коли 

він в і886 р. перенісся до Львова, було тільки сім -  повторюю; сім -  

українських домів, де говорено по-українськи. В решті домів уживано 

за розговірну польську мову. Знаю, бо тямлю, що по-українськи тоді 

говорено, крім у дядька, ще у д-ра Олександра Огоновського, д-ра 

Калітовського, д-ра Юліяна Целевича, проф. Дам’яна Гладиловича і ще 

в декотрих, але найбільше консеквентним в тім згляді були, мабуть, д-р 

Олександр Огоновський і мій дядько. Прошу завважити, що розповідною 

була польська мова навіть в таких домах, в яких, здавалося б, належало 

рішучо найти українську, і тільки українську мову. Тоді вживано тієї мови 

навіть у домі професора університету для української мови і літератури 

д-ра Омеляна Огоновського, в директора гімназії о. Василя Ільницького, 

проф. Анатоля Вахнянина. Не говорю вже про різних кацапів, як д-р 

Шараневич і о.д-р Йоасав Делькевич (оба професори університету)...”'*.

Звісно ж, ідеться не про всіх тогочасних українців, адже були й реміс

ники, і робітники, і служниці. Та все ж  цитата доволі промовиста, вказує 

на різні проблеми, однак і так багато говорить про зусилля, які докладала 

свідома українська інтелігенція у  справі розбудови української держав

ності та у  процесі розквіту української мови.

Формування літературної мови в Галичині, зокрема у  її серці -  місті 

Львові, тривало не тільки в XX столітті, а мало давні та глибокі передумо

ви. Складність була спричинена ще й тим, що впродовж вікового форму

вання Галичина належала до різних державних утворень, “жила в іншому 

політичному організмі, ніж велика частина решти українських земель”®.

Юрій Шевельов писав;

“Коли не згадувати про ранньокнязівські часи з іх черговими завоюван

нями і втратами “Червенських городів”, то Галичина то відокремлювала

ся з Волинню, то з усім Правобережжям, але власне тільки в роки 1569- 

1648 входила в одне політичне ціле з усіма українськими територіями.

Вже це створювало в Галичині дещо відмінні умови народного життя: 

в одні епохи Галичина випереджала в своєму розвитку інші українські 

землі, в інші епохи відставала від них, а це породжувало складну систе-

Слова і місто, або місто в словах

Шухевич Степан. Моє життя. Спогади. Лондон, 1991. С. 85-86. 9
® Шевельов Юрій. Внесок Галичини у  формування української літературної мови.

Львів; Нью Йорк, 1996. С. 13.
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му взаємовпливів між Галичиною і рештою українських земель як цілим 

або частинами цих земель. У  процесі взаємовпливів відмінності з Гали

чиною вирівнювалися, але ніколи це вирівняння не доходило до кінця, 

до цілковитої тотожности”*.

Українці Галичини за різних обставин намагалися бути співтворцями 

літературної мови, уживати її в багатьох сферах своєї діяльності: побуті, 

літературній творчості, освіті, наукових студіях, виробляючи свої підходи 

до витворення мовної системи загалом.

Одним із нагальних завдань стало створення граматик української мови 

для навчання в освітніх закладах, зокрема у  гімназіях. В Українській ака

демічній гімназії у Львові вивчення рідної мови для різних поколінь учнів 

відбувалося за різними підручниками. Спершу користувалися грамати

кою Михайла Осадци^, згодом -  Омеляна Огоновського®, а напередодні 

Першої світової війни (у 1914-1915 навчальному роках) почали вивчати 

українську мову за підручником Степана Смаль-Стоцького та Теодора 

Ґартнера'*.

У  граматиці 1889 року Омелян Огоновський у “передньому слові” писав 

про досягнення попередника, однак вказував, що за двадцять років мова 

розвивалася, а “крбмъ того ученА муж4 , земляки й чужинц-Ь, займались 

студіями про характеристичнії прикмети той “гарнои и милозвучнои” мо

ви”“ *, а тому виникла потреба створити новий підручник.

Навчання в Академічній гімназії у  той період ускладнювалося ще й тим, 

що влада часто зумисне скеровувала до української школи поганих учите- 

лів-словесників, які мало що могли навчити своїх “студентів”: “Коли ре

альні науки, а подекуди і клясична філологія, були обсаджені навіть дуже 

добрими силами, то, наче на сміх, в українській гімназії посади професорів 

української мови і літератури були обсаджені прямо скандалічно... Це були 

кпини і з самого предмету, і з нашої гімназії. Не було, зрештою, дива, що 

тодішня польська шкільна управа до української мови в українській гімна

зії призначила якраз такого професора. Було відоме, як трактувала Крайо

ва Шкільна Рада, що була в польських руках, українське питання взагалі,

® Там само.

Осадца Михайло. Граматика руского языка. Львбвъ, 1865.

* Огоновскій Омелянь. Граматика руского языка для школь середнихь. Львбвь, 1889.

 ̂Див. про це також: Колос Е., Курипяк І. Дидактичні аспекти становлення Української 

академічної гімназії (1867-1918) 11 Ювілейна книга української академічної гімназії у 

Львові. Ч. 3: З нагоди світового з’їзду Львівської академічної гімназії у 1991 р. та акту

10  відновлення першої Львівської гімназії з 1992 р. Філадельфія; Львів, 1995. С. і8і.

“  Огоновскій Омелянь. Граматика..., с. III. Тут і далі цитати наводимо за оригіналом 

без змін.



а українські школи зосібна”, -  пише у  спогадах Степан Шухевич“ . Велике 

значення для багатьох тогочасних гімназистів мала самоосвіта у  вивченні 

рідної мови, літератури та історії рідного краю.

На початок XX ст. підручник О. Огоновського не відображав того посту

пу, який зробила українська мова на шляху до літературного стандарту. Час 

вимагав від науковців книги нового типу, доступної читачеві, а насамперед 

гімназистові, який вивчав рідну мову; проте таких не було, навчання й далі 

провадили на старих засадах. У  спогадах Ярослава Гординського про непе

ресічну постать Івана Верхратського“ , який в Академічній гімназії вчите

лював до 1907 року, читаємо про значну дистанцію, яку відчували учні між 

реальним розвитком мови та її програмним викладанням:

“Отже, лекційні години Верхратського були дуже свобідні й веселі, бо, 

зрештою, учні його любили -  це була добра людина. Важче було пого

дитися з його підручниками. Вони були складені такою мовою, що ви

кликали деколи усміх. Верхратський був глибоким знавцем галицьких 

говорів, але тільки галицьких. Справжньої української мови він не знав і 

не розумів, бо не хотів бачити, що літературною мовою стає східноукра

їнська. До того, він любив творити новотвори, сперті на галицьких на

родних говорах, але вибрані не завжди щасливо, без уваги на загально

го духа української мови. Тому вислів Верхратського був переповнений 

провінціоналізмами, що не раз були просто смішні. Але у шкільної влади 

Верхратський мав у  справах мови рішальний авторитет, і, без сумніву, 

йому треба приписати, що в шкільний правописний словник потрапили 

такі слова, що на довгий час творили шкільну мову. Тієї мови вчились 

ми по школах, і тому професори й учні скоро попали в розріз з літера

турною мовою, яка розвивалася своїм шляхом, незалежно від школи. З 

гімназії виходили учні, що в дійсності не вміли говорити й писати добре 

українською мовою і не мали звідки навчитися тієї мови. Була це велика 

кривда для учнів і згадую це з найбільшим жалем. Гімназія не навчила 

мене доброї літературної мови. Розуміється, було б несправедливо, якби 

всю вину того нещастя, -  а не боюсь перебільшення, коли назву це справ

жнім народним нещастям, -  приписувати виключно Верхратському. Не 

він один завинив тут, завинили й інші педагоги, що мали голос у цьому 

ділі. Завинила галицька провінціальщина, що обстоювала свої архаїзми, 

полонізми, латинізми, германізми, а то й церковщину та москалізми. З 

української гімназії вийшов я без знання української мови, засмічуючи її

Слова і місто, або місто в словах

** Шухевич Степан. Моє життя..., с. іо6

“  Іван Верхратський (1846-1919) -  український природознавець, філолог, педа

гог, письменник, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. Написав низку 

шкільних підручників із зоології, ботаніки, мінералогії. Заклав основи української И

наукової термінології з природознавства. Один із перших дослідників говорів пів- --------

денно-західного наріччя.



Наталя Хобзей

різними чужинецькими впливами. А  я так хотів навчитися доброї укра

їнської мови. На мої питання, як це вчинити, діставав я постійну відпо

відь: “Читай Марка Вовчка!” І я читав, вчив напам’ять народні вислови, 

випиі^ав гарні фрази... Але все те не могло укластися в якусь систему, і 

я почував, що моя мова таки дуже кепська”*̂ .

Граматику О. Огоновського змінили лише напередодні Першої світової 

війни, 1914 року, а отже, відтинок часу до написання концептуально ново

го підручника С. Смаль-Стоцького й Ф. Гартнера знову ж таки був понад 

двадцять років. Мова граматики стала ближчою для розуміння та навчан

ня. Книга в українському шкільництві виявилася настільки популярною, 

що 1928 року у  друкарні Наукового товариства імені Ш евченка у  Львові 

було видано вже четверте Гі видання*“*. У  вступі автори писали про мову: 

“Все, що мислимо, можемо виразити, і другим людям виявити, видаючи

із себе ротом певні звуки. Сей вираз мислий звуками називаємо мовою. 

Люди, що жиють при купі, виражають звичайно свої мисли однаково і 

для того розуміють себе докладно; але чим дальші люди від себе і чим 

меньше мають діла, тим частіше подибуємо взагалі відміни у виражу- 

ванню так, що чим раз тяжше, ба і неможливо буває їм порозуміти ся. 

Відти беруть ся у ріжних народів ріжні мови, н. пр. українська, польська, 

російська, німецька”*®.

Я к і в підручнику попередника, С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер на

водять дані про місця проживання та кількісний склад української нації: 

“Українського (руського) народу нараховують около 36 мілїонів душ. З 

того жиють в Україні 23 мілїони, в Польщі около 7 мілїонів, в Московщинї 

21/2 мілїона, в Румуни коло 700.000, в Чехословачинї 450.000, а в иньших 

краях (в Сибірі, на Зеленому Клинї, в Америці) около 2У2 мілїона”**. Такі 

дані були важливими для кожного українця. Це зайвий раз акцентувало 

на єдності поділеної між різними державами країни.

*® Гординський Ярослав. Мої гімназійні професори // Ювілейна книга Української 

академічної гімназії у Львові. Ч. 3..., с. 248-249.

Ю. Шевельов згодом писав з приводу мови цієї граматики, що “в таких умовах 

практичний вплив на львівське койне був незначний. Вживані в освітніх установах 

шкільні граматики були або цілком витримані в галицькій традиції (Смаль-Стоцький 

С. і Ґартнер Ф., Граматика української (руської) мови, четверте видання, Львів, 1928) 

або вносили дуже невеликі зміни (“Граматичні вправи” для вжитку в різних клясах 

і типах шкіл Ом. Поповича, 1924-1928)” [див. у книзі:] Шевельов Юрій. Українська 

мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус. Сучасність, 

1987. С. 22б.

12 *5 Смаль-Стоцький Степан, Ґартнер Федір. Граматика української (руської) мови /

-------  Виданне четверте. Львів, 1928. С.і.

** Там само.



Іншим важливим чинником у  становленні української літературної мови 

став розвиток наукової термінологічної системи, зокрема й мовознавчої, у  

згаданих граматиках. Міхаель Мозер вважає одним із важливих чинників 

у  формуванні й утвердженні української літературної мови саме працю га

личан у  цьому напрямі. “Поза всяким сумнівом, на статус беззастережно 

літературних можуть претендувати лише мови з добре розвинутими термі

нологічними системами. Для модерної цивілізації характерною є наявність 

глибокої галузевої диференціації, що кидає повсякчасний виклик новітнім 

мовам. Процес вироблення нових термінологічних систем ніде й ніколи не 

відзначався простотою. Так є від самого початку, тобто від появи оригіналь

ного терміна в котрійсь мові, й аж до постання проблеми його пристосуван

ня до правил іншої мови, для якої він має бути запозичений у  той чи той 

спосіб”*̂ . Дослідник аналізує українську термінологічну систему, яка зму

шена була активно розвиватися після революційних події 1848-1849 років.

“Якою була їхня [українців. -  Я Х ]  реакція, коли по революції для кожного 

австрійського закону передбачено його переклад “руською” мовою, причо

му в періодіз 1849 по 1852 рр. ці “руські” переклади вважалися за “автен

тичні”, тобто мали таку ж юридичну силу, як німецькі оригінали?”*®

Хоча причини, як завжди, були різними, але на початок XX століття 

української мови в судових процесах у  Східній Галичині, зокрема у  Львові, 

уже практично не вживали. Адвокат Степан Ш ухевич писав про це так:

“Після приписів засадничого закону всі крайові мови були рівно управ- 

нені. До крайових мов у Східній Галичині належали українська, німець

ка і польська мова, і всі три мали мати рівні права. Найліпшим доказом 

цього є такий факт: всі друки (формуляри) для всіх судів Австрії друкува

лися у  в’язничній друкарні в Штани. Цілком природно, на рівні з іншими 

мовами друковано також друки на протоколи розправ, протоколи нарад 

суду, вироку, постанови, візвання, повідомлення і т.і. в чисто українській 

мові і фонетично правильно. На жаль, число замовлених друків йшло 

від пана д-ра Тхоржніцкого, і воно стало для нас маліло, а з часом цілком 

зникало... Поляків-суддів була могутня більшість, а число суддів і про

чих і прочих чудових урядників стало та постепенно маліло. Вправді суд

дів іменував Відень, але предложения робив д-р Тхоржніцкі. А  польські 

судді вдавали, що не знали )тсраїнської мови, хоч услів’ям іменовання 

урядовця і судді було виказання всіх трьох крайових мов, значить, і укра

їнської. Через це розправи ведено в польській мові, в тій мові списувано 

протоколи, виготовлювано вироки та ухвали, вистосовувано візвання до 

сторін і повідомлення в польській мові.

Слова і місто, або місто в словах

Мозер Міхаель. Деякі віденські причинки до вироблення українських терміно

логічних систем // Мозер Міхаель. Причинки до історії української мови. Харків, І З

2008. С. 684. ---------

** Там само, с. 684-685.
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Таку роботу польських суддів і судових урядовців не вважано як “забава 

в політику”, але, коли український суддя, згідно з обов’язуючими припи

сами, відважився уживати в своїм урядуванні в слові і письмі української 

мови, тоді давано йому тавро політика, а суд дя, що “бавиться в політику”, 

не може бути безстороннім суддею. Такий суддя діставав відповідну за

мітку у своїй кваліфікаційній листі, і його аванс пропав...

Зрозуміло, що кацапи-судді, яких було також немало, “із засади” не хоті

ли вживати в урядуванні української мови.

Так мало-помалу, а може, навіть скорим темпом, усувано українську 

мову зі східногалицького судівництва”*®.

Процес викристалізування літературної мови в Галичині кінця XIX -  

початку XX століть був важким і болючими. Адже те, як люди говорили, а 

навіть і те, як писали, неминуче впливало на культурні й політичні уподо

бання, зрештою, і на долі.

Важливими чинниками утвердження української мови в місті стало та

кож створення українських інституцій, зокрема й Наукового товариства 

імені Ш евченка, Пласту, Українсккої академічної гімназії, Сокола-Батька, 

Просвіти та багатьох-багатьох інших. Важливою складовою розвитку й 

унормування мовлення став розквіт української преси та книговидання.

На формування мовлення українського Львова, окрім взірців літера

турної мови зазбручанської України, мали незаперечний вплив говори 

південно-західного наріччя, зокрема ті, які поширені на території сучасної 

Львівської області; наддністрянський, бойківський, надсянський. “Спіл

кування між освіченими людьми, що розмовляли західноукраїнськими 

говірками, найжвавіше відбувалося у  Львові. Можна припустити, що на 

1900 рік в місті витворилося галицьке чи галицько-б)гковинське койне”, -  

писав Юрій Шевельов у  праці “Українська мова в першій половині двад

цятого століття (1900-1941); Стан і статус”““ . У  30-х роках XX століття цей 

варіант літературної мови функціював як цілісна мовна структура, яка 

мала не тільки усний, а й писемний варіант. Вона була відкритою до за

позичень із діалектів та із сусідніх мов і водночас слугувала основою для 

творення власної лексики.

Саме через слова, які зафіксовано в живому мовленні та писемних тво

рах, автори Лексикона намагалися простежити те, що хвилювало львів’я- 

нина-українця, почути очевидців подій та дізнатися про їхні життєві по

зиції. Так, ще на початку двадцятого століття частина українців Львова 

продовжувала йменувати себе словом русин: “Мій старий був русин. Я до

бре пам’ятаю, як він до мене говорив; “Ти, дурню, тримайсі свого і ходи до

14 Шухевич Степан. Моє життя..., с. 200-201.

Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900- 

1941)-, с. 27.



своєї церкви, своїм богам молися, а не тикай у  хвіст чуже пір’я ”. Старий 

лазив на бесіду аж на Руську вулицю, хоч ми тоді мешкали на Бульці”**. 

Зрештою, й сьогодні вулиця залишається Руською, а Успенську (чи інак

ше Волоську) церкву, що розташована на ній, іменують також Руською.

Однак із початком визвольних змагань назва українець стала домінувати.

Тих, хто усвідомлював і декларував свою національну належність, час

то відзначали ще й означеннями твердий або здецидований. Очевидно, 

до зо-х  років належить поняття (відповідно і назва на його позначення) 

і05-процент6вого, або і05-відсот кдвого, українця -  людини, яка все го

това віддати для служіння національній ідеї; “Роман [Шухевич. -  H J{.] 

був, як називали його націоналісти, “і05-відсотковий”. То була найвища 

оцінка тих, хто належав до ОУН. Брат його Ю рко був на 95%, я також на 

95%”, -  згадував у  спогадах Богдан Чайківський*^'.

Натомість тих, хто зрадив національним інтересам, стосувалися слова 

перекабачитися, злеополізуватися, що означали “сполонізуватися, змі

нити українську метрику на таку, яка підтверджувала польське походжен

ня, змінити віросповідання на римо-католицьке”. Для мовлення Львова 

першої половини XX ст. характерними були й назви: порядний русин 

“надто толерантний до польського уряду українець” (вираз запозичено 

з польського on rusin, ale porzqdny); перекинчик (перекінчик) “ренегат”; 

хрунь “зрадник національних інтересів” (“І так в зачароване коло україн

ська суспільність вимагала створення окремого українського університе

ту й рішила спочатку бойкотувати польський львівський університет, але 

була незначна меншість, яка записалась на польський університет. їх  на

зивали “хрунями” та іншими образливими назвами”“®); хрунівка “зрадни

ця національних інтересів” (“Ніколи не можна було молодої української 

служниці стрінути на вулиці м. Львова на проході з польським вояком.

Коли б таке сталося, прочі товаришки були б негайно викинули таку “хру

нівку” зі свого товариства”®̂) та ін.

Була ще одна група осіб, яка в умовах українського Львова XX століття 

творила опозицію “свій-чужий”*®, її формували москвофіли, яких українці- 

львів’яни називали кацап чи зрідка канцалап. Про це у  спогадах читаємо:

Слова і місто, або місто в словах

** Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською // “Дванадцятка”. Наймолодша львів

ська літературна богема 30-х років XX ст.: Антологія урбаністичної прози. Львів,

2006. С. і8 і

“  Чайківський Богдан. “Фама”. Рекламна фірма Романа Шухевича. Львів, 2005. С. 86.

Марська Віра. Буря над Львовом. Філядельфія, 1952. С. 510.

^  Шухевич Степан. Моє життя..., с. 372. 15
Про цей та інші характерні вияви опозиції див.: Хобзей Наталя. Опозиція свій
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“Я вважав, що москвофільство в такім виді, як воно проявилося у  нас, -  

це просто зрада справи нашого народу, це унікат в історії усіх народів 

цілої земної кулі, бо в жаднім народі не найшлося людини, а тим більше 

цілі відломи народу, які заперечували б сам факт існування народу як 

такого. В усіх народів світу були перекинчики, що покидали свою націю 

і з різних причин переходили до іншої, але вони не неіували існування 

матірньої нації. Вони могли навіть проти своєї первісної нації дуже 

завзято виступати, поборювати її, але вони не неґували їі існування. 

Наші кацапи нео^али існування українського народу як окремішнього 

і ширили ту свою “ідею” між тоді ще мало або й цілком несвідомим 

загалом селянства. Я вважав, що засадничим і першим обов’язком 

нашого священства, учительства і всієї інтеліґенції є ширити національну 

свідомість того, що ми є народ самостійний, окремішній, жадна причіпка 

до іншого народу. Ширення такої свідомости серед поляків, поміж 

польською шкільною молоддю не вважано ніякою політичною роботою 

для тодішньої галицької влади. Було це патріотичним обов’язком 

кожного польського інтелігента, про що явно і славно говорено, писано і 

друковано. Так само вважав я собачим обов’язком кожного українського 

інтелігента ширити національну свідомість серед українського населен

ня, а тим самим консеквентно поборювати кацапство. Запитаю, чи посеред 

тодішніх відносин впало би кому на думку уважати політичною роботою 

те, що хтось, приміром, пропагував би думку, що поляки є самостійною, 

окремішньою нацією і не є частиною російського або німецького народу? 

Це було вільно, а тим самим і нам було вільно робити те саме”“*.

У  конкретні періоди історії в мовленні Львова домінувала та чи інша 

мова, звичайно ж, це була мова панівної, державної нації. Хоча це твер

дження не цілком і правильне: якщо згадати часи Австро-Угорської ім

перії, то німецька мова від бо-х років XIX століття була не домінантою, 

а лише частиною міського колориту. Імперія, яка була радше “тіткою”, 

аніж “мамою”, залишила після себе низку німецьких запозичень, незнач

на частина яких збереглася й сьогодні, а ще міфічно-казкову ідилію, хоча 

насправді без щасливого кінця для українців. Відгомін імперії ще дов

го залишався в надійній цісарській дорозі (чи цісарському гостинці), в 

шкільній цісарській ноті, яка цілком задовольняла багатьох родичів, у 

поступах в медицині при цісарському розтині, у  спогадах про цісарські 

камаші -  військову службу, у  неймовірному смакові доступних для най- 

біцнішого студента кайзерок. Ще й сьогодні цей відгомін віддзвонює сріб

ними монетами із зображеннями найяснішого цісаря та цісаревої серед 

коралового та венеційського намиста львівського та й усього галицького 

жіноцтва, дивує чужинця загадковою назвою Кайзервальд, а ще маґнети-

’ Шухевич Степан. Моє життя..., с. 200.



зує до кінця незбагненною фразою за небіжки Авст рії, яка в устах сучас

ного “цісаропідцаного” львів’янина-галичанина стає майже співзвучною 

іншим, таким, як гуцульське -  з первовіку чи Франкове -  коли ще звірі го

ворили. Міф майже не має винятків, хіба що припадково натрапляємо на 

фразу знімчений юрко -  про того, хто за військовою муштрою забув рідну 

мову та національні інтереси (але, зрештою, нічого ця фраза про казково- 

міфічний світ не говорить). Спогад про те, що простий чоловік міг іти до 

Відня, до самого цісаря, просити допомоги в розв’язанні своєї судової про

блеми за межу, робив світ привабливішим. Розважений спокійний уКлад 

імперії спонукав зтсраїнця-галичанина згодом міфологіз)^ати його. Тим 

паче, що “за Австрії не було так багато процесів, а ще до того політичних.

Хіба за образу маєстату. А  як хтось когось убив, то це була справа голосна 

на цілу Австро-Угорську монархію. Дядьки судилися за образу чести. Були 

процеси за дрібні крадежі, писківки, за аліменти, але політичні -  того ніхто 

не знав”“7. Прихильність українця до імперії утверджувалася ще й завдяки 

визнанню урядом деяких національних інтересів, саме у  цей період засно

вано перші українські гімназії: “Українська гімназія була дійсно україн

ською, як тоді називано “руською”. Директор і професори були виключно 

українці (русини), а між ними було тільки трьох кацапів, а саме о. Іоанн 

Гушалевич, Михайло Полянський і Омелян Савицький, але треба пам’ята

ти, що тоді кацапи не були ще такі заїлі, як це було пізніше. Полянський і 

Савицький навіть були основоположниками товариства “Просвіта”. Поль

ського професора не було ні одного, а польський язик був необов’язко

вий -  навіть не зглядно обов’язковий -  і вчили його професори-українці.

Коли я був у  п’ятій гімназійній клясі, тоді приділено до гімназії першого 

польського професора Ю рія Конарського до польської мови і літератури, і 

такий стан був, мабуть, до розвалу Австро-Угорщини”*®.

Саме від листопада 1918 року імперія почала набувати ознак прекрасного 

міфу-казки. Цей час був переломним, він знаменував початок політичних 

процесів проти українців, які активно змагалися за державу. Такі судові дій

ства збирали величезну кількість спостерігачів: “Людей було дуже багато -  

українців, поляків і жидів. Перші прийшли, щоб впосліднє поглянути на 

бідних хлопців. Другі глотилися, щоб виявити свою ненависть до них і до 

всього, що українське. Треті збігалися на такі сенсації і видовиська”*®.

Крах імперії став випробуванням, переломним моментом для усього 

українського суспільства, зокрема й для львів’ян. “Те покоління пережило

Слова і місто, або місто в словах

Тарнавський Зенон. Дорога на Високий Замок 11 Львів. Літературно-мистецький 

збірник: В 7 0 0 -Т І  роковини заснування княжого города / За ред. Б. Роменчука. Філя

дельфія, 1954. с. 64. 1 7

** Шухевич Степан. Моє життя..., с. 94. ---------

Там само, с. 271.
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в той чи інший спосіб Листопадовий зрив, незалежно від того, чи хтось 

бачив своїми очима, як український стрілець, майже після шістсотрічної 

неволі, завішував рідний прапор на львівському ратуші, чи десь на про

вінції переживав спонтанне творення УГА [Української Галицької Армії -  

Я Х ]  і ждав з нетерпінням на перемогу”*“ .

У  двадцятому столітті український Львів уже змушений був відстоюва

ти право називати себе українським у  різні способи, зокрема й звернення

ми, уривок із якого наводжу: “Меморіал Наукового товариства імени Шев

ченка проти заборони кураторією Львівського шкільного округу вживати 

в українських приватних гімназіях слів “Україна”, “український”:

“Коли на сході Європи єствує під сю пору Українська держава у  виді “Укра

їнської Радянської Республіки”, а в ній єствують українські університети 

й Українська Академія Наук, на українських землях, що остають під вла

дою Польської Речі Посполитої, забороняється уживання імени “Україна”, 

“українськиіі”. Оскільки Кураторія львівського шкільного округу в пер

ших виданнях свого офіціального видавництва українських шкільних під

ручників (осмотрених державним орлом) допустила була ім’я “Україна”, 

“український”, тепер у нових виданях викидає з підручників ті уступи, де 

се ім’я приходить, або вирізує його зовсім у давніх виданях. Зокрема ж ви

дала Кураторія слідуючий розпорядок: з 29 жовтня 1923, ч. 13726/11;

«Кураторія Львівського шкільного округу ствердила в багатьох случаях, 

що приватні гімназії з руською викладовою мовою уживають в урядових 

письмах, печатках, в розкладах чинностей і т.п. назви “український” за

мість “руський”. Отже, Кураторія пригадує, що назва заведень повинна 

звучати; “приватна гімназія з руською викладовою мовою в...” та, що мова 

навчання в тих заведеннях є мова руська. В случаях неузгтляднювання 

цего розпорядку Кураторія не буде полагоджувати перекладених справ, а 

заведення наразяться на наслідки, які з того опісля вийдуть.

Куратор; Собінський в.р.».

Нема на світі такої влади, котра могла б живому народові заборонити 

уживання його національного імени, а накинути таке, якого він не хоче 

або не може уживати. Тому-то Наукове Товариство ім. Шевченка, яко 

найвисша наукова інституція на українських землях, що опинилися під 

Польщею, приневолене на основі одноголосної ухвали своїх секцій, іс

торично-філософічної, філологічної й математично-природничо-лікар- 

ської, подати отеє пропам’ятне письмо до прилюдного відома.

У Львові, в грудні 1923.

За Наукове Товариство імени Шевченка: Доктор Кирило Студинський, 

голова Товариства і директор філологічної секції; Володимир Гнатюк,

Янів Володимир. Життя молоді УАГ в перші роки польської окупації 11 Ювілейна 

книга Української академічної гімназії у Львові. На юо-річчя першого українсько

го іспиту зрілости. Філядельфія; Мюнхен, 1978. С. 2бі



генеральний секретар і дійсний член Товариства, член-кореспондент 

Академії Наук у Петрограді”®*.

За утвердження в місті української мови боролися не тільки науковці та 

інтелігенція; акгивною в цих починаннях була й молодь, яка намагалася у 

всіх публічних місцях говорити виключно українською мовою. Про такі не

великі епізоди-події також читаємо у  спогадах; “Якось вибралися пластуни 

7-го пластового юнацького куреня ім. кн. Лева в Карпати на прогульку. їха

ли поїздом зі Львова до Сколя, і в поїзді зустріли о. Костельника. Були якісь 

непорозуміння з кондуктором, який не хотів розуміти )тсраїнської мови. На 

допомогу прийшов нам о. Костельник, який німецькою мовою зганив кон

дуктора, а коли закінчив свою бесіду, якої слухали всі подорожні в вагоні, 

додав по-польськи: “Ну, а тераз пан зрозумял?” Кондуктор знітився і мовч

ки вийшов з вагону”®“. Є й інші історії, серед них і та, яку, за Степаном Ша

хом, переказує Юрій Шевельов: гімназисти-першаки під проводом старших 

колег кожен осібно у  касі купували квитки на поїзд, наражаючись таким 

чином на образи та глузування. Аналізуючи цю незначну для багатьох сце

ну, Юрій Шевельов зазначив: “...квитки продали. Далі подорож відбулася 

нормально. Але те, що акт мовлення втратив свою спонтанність, було аж 

ніяк не нормальним. Цей дрібний випадок, що врізався в пам’ять на десяти

ліття, відтворює в мінятюрі і, може, з деяким перебільшеннями становище 

української мови під польською владою в міжвоєнні роки”®®. Вчинок пер

шокласників і їх старших колег був лише дрібною ланкою у  тій боротьбі, яку 

в першій половині XX століття розгорнули за український Львів.

Надзвичайно важкі обставини склалися в цей час для легальних укра

їнських установ, зокрема освітніх закладів, які перебували під загрозою 

закриття.

“Тому, по-моєму, для історй Української Академічної Гімназії чи не най

важливішим від подання фактів і дат, -  писав Володимир Янів, -  стає 

змалювання тла, зрозуміння доби чи настрою, що з неї виростав. Що 

лиш тоді можна зрозуміти справжнє значення школи, яка навіть у най- 

темніший час своєї історії і під найбільшим зовнішнім тиском ніколи не 

перестала бути У КРА ЇН СЬК О Ю , і почесно склала свій іспит зрілости перед 

спільнотою і майбутнім”®*.

Слова і місто, або місто в словах

®* Цит. за: Історія Львова в документах і матеріалах / Упор. У.Я. Єдлінська,

Я.Д. Ісаєвич, О.А. Купчинський та ін. Київ, 1986. С. 181-182.

19 жовтня 1926 року Роман Шухевич та Богдан Підгайний виконали атентат на 

польського шкільного куратора Я. Собінського за переведення українських шкіл на 

польську мову навчання

®“ Костюк Іван Р. Дивлячись на “табльо” 11 Ювілейна книга Української академіч
ної гімназії у Львові. На юо-річчя першого українського іспиту зрілости..., с. 470. 19
*® Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття..., а  223.

®‘* Янів Володимир. Життя молоді УАГ в перші роки польської окупації..., с. 261.



Наталя Хобзей

20

Визначну роль у  формуванні свідомості української молоді, і не тільки 

гімназійної, у  ті нелегкі часи боротьби за українську ідентичність, а отже, 

й за українську мову, відігравали Пласт та Ю нацтво ОУН. Відлік часу від 

Листопадового зриву і тієї боротьби, яка розгорнулась після нього, змусив 

багатьох зробити крок до вибору. Євген Загачевський у  “Львівській братії” 

писав: “Я гордий з того, що ми, ці напівзденаціоналізовані, ці погорджу- 

вані нашим селом львівські “батярчуки” зуміли знайти правильний шлях. 

Що ми зуміли вийти з сліпого завулка національної несвідомости. Це не

важно, що дехто з нас призабув навіть свою батьківську мову”*®. Ця що

денна непомітна праця за утвердження ідеалів “червоної калини”, яку не 

на показ виконували тисячі молодих людей, яким у  середньому за віком, 

мабуть, не було і двадцяти п’яти років, ще й сьогодні залишається невідо

мою й неоціненою. Але її результати стали яскраво помітними і під час 

політичних процесів, і під час окупаційних режимів. Українська мова ста

вала одним із засобів політичної боротьби, зокрема в публічних відмовах 

підсудних виступати нерідною мовою.

“Сервус, Уесю! -  Сяхо ніяк не міг виговорити “Лесю”. -  Як ся маєш? Крий 

ґраби, фраєр! Цо слихаць “на світі?” -  Сяхо говорить ці останні слова, 

наче в лапках. Він по-українськи говорить рідко і, власне, пригадую, що я 

чув його українську мову лише тоді, коли він стояв на розправі в судовій 

залі на Баторого і зізнавав перед судом, який засудив його за “приналеж

ність до підривної організації”. Пам’ятаю добре, як він голосно і виразно 

вимовляв, дивлячись у  вічі судді в чорній мантії: “Я називаюся Евстахій 

Чемеринський... Прошу? Ні, не Чемериньскі, але “Чемеринський”. Але 

тепер Сяхо, коли бере мене за рукав і тягне під виступ муру коло шин

ку, сміється голосно і стиха примовляє: “Але мі далі, брацє, ці шмацяже, 

ментаче. України мі з лепети вибіялі. Тово мі вибійо, -  Сяхо робить від

повідний рух. -  Нє, Уесю?”. Ні, ніхто не виб’є їм “з лепети” України, ні 

цей, ні інший окупант”**.

Багато з тих, хто змушений був робити свідомий вибір, були дітьми змі

шаних подруж. Про таких своїх друзів пише у  спогадах Ярослав Гайвас:

“Володимир Байтла -  кольоритна постать в тогочасному українському 

молодому Львові. Син дрібного купця, що важко пробивався крізь життя

із своєю крамницею при площі Бема у  Львові. З тієї крамниці він виховав 

дві дочки на учительок, а три сини з різними успіхами пробивалися 

крізь гімназію. Мама його була полька, й сестри пішли за нею, а брати 

пішли за батьком. Вдома панувало українсько-польске “кондомініюм”.

Загачевський Євген. Львівська братія. Торонто, 1962. С. 64.

** Лисяк Олег. Моє середмістя 11 Львів. Літературно-мистецький збірник. В 700-ті 

роковини заснування княжого города / За ред. Б. Роменчука. Філядельфія, 1954. 

С. 85-86.



Хоч українсько-польські конфлікти множилися, й кожному було щораз 

більше ясно, що тут зав’язаний вузол, який можна тільки розтяти, то в 

родині Байтли такого не було. Жили всі мирно, говорили на переміну 

українською або польською мовою, жартівливо прозивали одні одних “ти 

мазурка” або “ти караїм” (з якихось невідомих причин, але може, й тому, 

що у Львові жила секта караїмів, цю назву поляки стосували зневажливо 

до українців), а як прийшла біда, стояли всі разом, і ніхто навіть не 

міг пізнати, що то були свідомі члени двох різних націй, які були в 

конфлікті на життя і смерть. То було наче потвердженням жартівливого 

визначення відомого польського географа Ромера про етнічний поділ в 

тій частині наших західних окраїн: етнографічна границя переходила 

дуже часто серединою подружнього ліжка... Отак під опікою матері- 

польки виростали її сини і їх друзі українські революціонери. Байтала, 

як згадано, не був відірваним випадком. Для ілюстрації приведу ще 

інший приклад, подібний, з мого оточення. Жив біля мене на Погулянці, 

коли я перебував у тюрмі, польський суддя українець Фединський.

Його дружина була полька з відомої родини. Вони мали трьох синів- 

українців. Один з них сидів зі мною в тій самій келії на “Бриґідках”. Моя 

мати, коли я вийшов з тюрми, розказувала мені, що заходила до неї до 

крамниці пані Фединська й казала по-польски: “Пані, кеди пані ідзє до 

Бригідек на відзенє? Бо я іде до свеґо гайдамакі ютро... Може пуйдзєми 

разем?” Навіть у важкій і для матерей дуже болючій ситуації вміли 

вони, ці польки, здобутися на усмішку, не раз на іронію над собою, часто 

прихований нестерпний біль...”^̂ .

Такими ж відважними і жертовними були матері-українки.

У  першій половині XX ст. зневажливими назвами українців в устах по

ляків були гайдамака, гриць, караїм, кабан, кабанка (“Він ставився до 

нас ворожо. В II кл. сказав до кляси: “Ціхо, кабані”. Вархола, що сидів в 

першій лавці, встав та сказав: “Ми собі випрошуємо, щоб наш професор 

так до нас відносився”®*) тощо. Від 1918 року польського вояка стали нази

вати антек, янтек, йонтек, янцьо -  звідси й поляка загалом^®, відомими 

були також назви мазур, мазурка. Особливо негативним було ставлення 

до польського поліційного урядовця, який намагався спровокувати укра

їнця, принижуючи його національну гідність й знищуючи національні

Слова і місто, або місто в словах

Гайвас Ярослав. Юнацтво ОУН на Філії академічної гімназії 11 Ювілейна книга 

Української академічної гімназії у  Львові. На юо-річчя першого українського іс

питу зрілости..., с. 309-311.

з® Нич Степан. Спомини про академічну гімназію 1924-1930 рр. 11 Ювілейна кни

га утсраїнської академічної гімназії у Львові. Ч. 2: На юо-річчя першого українсько- 21
го іспиту зрілости. Мюнхен; Філядельфія, 1982. С. 244. ---------

З’  Горбач Олекса. Арґо в Україні. Львів, 200б. С. 280.
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надбання: “Були свідки, які перед експльозією стояли перед кам’яницею 

Товариства “Просвіти”. Звертаю увагу, що в тім розі Ринку вечорами кож

ної неділі і греко-католицького свята збиралося багато людей, що стояли 

і говорили. Це було начеб корзо убогої української громади. Отже, були 

свідки з-поміж тої публіки, які бачили, що із кам’яниці “Просвіти” без

посередньо перед вибухом вибіг поліційний аґент Хмєлєвскі, який Скоро 

пішов у  напрямі катедри і замішався між численною публікою”“*". А  на по

значення поліційного агента в мовленні львів’ян було достатньо назв, які 

вживали українці і поляки різних соціальних верств: владза, ґліна, ґрана

товий, дзяд, канарок, мента, ментач, хатрацка морда, цивіль, поліцай 

(пуліцай), шарак  та ін.

Протистояння українець -  поляк виявилася і в символіці: якщо сим

волами польського Львова стали оброньци та оржел, то символом україн

ського -  стрілецтво та лев*^.

Мовлення Львова початку XX століття, звісно ж, було різним не тільки 

через належність мовців до різних націй, а й до соціальних груп. Існувала 

мовленнєва структура, яка частково належала до кожної з мов -  україн

ської й польської (багато лексики переймаючи водночас із їдиш). її сьогодні 

називають по-різному, часто міфологізуючи й сам соціолект, і тих, хто ним 

говорив: львівський діалект, львівський говір, львівська говірка, львівська 

мова, львівська ґвара, львівський балак, мова батярів або й просто балак. 

Слово балак у лексиконі батярів, властиво, і позначало мовлення, розмо

ву. Уживали також назву кіндерський балак, що дослівно означає “мова 

злодіїв”. Недаремно, один із персонажів повісті “Герой передмістя” Івана 

Керницького, підслуховуючи розмову між “видатними” львівськими кри

мінальниками, доходить висновку, що таки почує справжнє злодійське 

арґо: “Король підземного світу крутив на всі боки головою... Пан Макс сто

яв посередині чи на грані між підземним і духовним світом, тримаючи в 

руках відкорковану вже пляшку. Ого, тепер я був певний, що зараз почуємо 

“балак”“»“. І справді, таке мовлення для невтаємниченої людини -  справ

жня дивина. Із того, що говорить мовець, можна й нічого не второпати, і 

важливий зміст повідомлення залишиться для стороннього незбагненним. 

Така інформація тільки для людини з “нашої віри”: “Ромко, не змінюючи 

позиції, з-за одвірка дверей простягнув ліву руку і скоро пробіг очима по

Шухевич Степан. Моє життя..., с. 316.

“** Детально про це див.: Голик Роман. Лев на кордоні світів: семантика львівських 

символів та стереотипів на тлі польсько-українських мовно-культурних контактів 11 
22  Діалектологічні студії. 6. Лінгвістичний атлас від створення до інтерпретації / За

--------  ред. П. Гриценка, Н. Хобзей. Львів, 2006. С. 319-328.

Керницький Іван. Герой передмістя. Нью-Йорк, 1958.



закарлючках Адасевого листа: “Юську! Всипа, я кіблюю, дралюй на зелену, 

цей ґранат блят. Клапоух”'*®. Саме тому Євген Загачевський, продовжуючи 

текст повісті, розкодовує повідомлення для невтаємничених: “Це мало на 

“людській” мові означати “Ромку! Зрада, я арештований, втікай за кордон, 

цей міліціонер свій. Адась”'*'*. Таке ж мовлення відображено й у  творах Бог

дана Нижанківського, наприклад: “Ви шнуруйте далі» а я гулям до хавіри -  

і шлюс”; “Файно, ша! Балакаємо про кактуси”; “Не гінклюй! І без кавалів, -  

за чим никаєш?”“*® тощо. Автор не розшифровує їх, однак вводить вислов

лювання у  зрозумілий для читача контекст'*®.

Балак мав специфічно львівські елементи. Це твердження -  незапереч

на аксіома для всіх, хто говорить чи пише про це явище. Навіть у  худож

ніх творах натрапляємо та такі згадки, наприклад, в Олега Лисяка: Ти

звідки, ґосьцю? -  питає він, немов хочучи ще впевнитись. -  Чо сі питаєш?

Хочеш знати, з-під якого я нумеру? -  вже нетерпеливо цідить, встаючи з 

колін, штурман. Базиль прикладає два пальці до чола в німому салюті. Свій 

хлоп! Зі Львова”'*7. Чи у  Євгена Загачевського: “Звідки ти?” -  почув раптово 

з гурту вояків, що сиділи, запит польською мовою. Ясьо злісно відрубав: “З 

“кордюкуф!..” -  “Зіхер” зі Львова”, -  відізвався знову голос з гурту. -  “Ну і 

що?” -  “Та нічого, я так лиш, бо я сам зі Львова, українець...”'**. Унікальність 

цього львівського феномену спричинили, звісно ж, позамовні чинники.

Львів був на ті часи значним промисловим містом української Галичини,

Слова і місто, або місто в словах

'*® Загачевський Євген. Львівська братія..., с. 65-66.

■*'* Там само.

'*® Нижанківський Богдан. Брат Місько // “Дванадцятка”. Наймолодша львівська 

літературна богема 30-х років XX ст.: Антологія урбаністичної прози. Львів, 2006.

С. 119, 122.

'** Проте у ностальгійному оповіданні “Я повернувся до рідного міста” Богдана Ни

жанківського натрапляємо й на такі вислови, які так і залишаються незбагненни

ми, призначеними тільки для втаємничених (хоча, очевидно, що це не пов’язане 

з “балаком”), тих, хто з його молодості: “Де цей другий? Він мусить буги тут. Він 

є. Стоїть за мною. О, я знаю, він любить жартувати”. Поволі повертаюся і раптом 

гукаю: “Герцум-перцум-переверцум!” Радісний усміх морщить його обличчя, і він 

кінчає: “Лупцум-цупцум три дочки! Як ся маєш?” Оглядає мене від стіп до голови 

і закопилює губу; “Але ж ти виглядаєш!”;”Бувай, сину. Ага! Прийди на мій бене

фіс. Граємо “Трійку гультяїв”. Подивися, вже навіть маю на собі дванадцять камізе- 

льок -  і ні одної своєї. Прийдеш? Іде за ріг камениці і, повернувшися, моргає до 

мене: “Шурум-бурум пренді-пєшки! ” Відповідаю, як завжди: “Ушпіпернаводу!” [див. 

у;] Нижанківський Богдан. Я вернувся до рідного міста 11 “Дванадцятка”. Наймо

лодша львівська літературна богема 30-х років XX ст.; Антологія урбаністичної про

зи. Львів, 2оо6. С. 142,143. 2 3

'*'̂  Лисяк Олег. За стрілецький звичай. Мюнхен, 1953. ---------

‘*® Загачевський Євген. Львівська братія..., с. 159.
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містом, яке активно розвивалося індустріально. Українців, які працюва

ли на цей технічний прогрес, усіляко намагалися сполонізувати. Про такі 

явища відомо від свідків тих подій, читаємо про це й у  спогадах визначних 

львів’ян, зокрема в Олександра Надраги натрапляємо на розмірковування 

про долі залізничників {коліярів):

“Справді, життя залізничника -  це не життя якогось запліснявілого бюро- 

крата-дивака, хоч би цей останній дослужився по роках навіть до титулу 

радника двора із увільненням від такси. До всього долучається ще вплив 

великого міста, зокрема специфічних прикмет Львова, і сума обох цих 

впливів творить тип львівського залізничника... З огляду на згадані вже 

прикмети й чисельну силу залізничників старалися їх усіми силами при

єднати для себе наші сусіди, між ними їхні ліві та праві партії... Велику 

ролю в цьому напрямі, як зрештою всюди, відіграв світський і чернечий 

римо-католицький клир із своїми систематично будованими костелами, 

каплицями, реколекційними домами, захистами, захоронками, бурсами і 

Т.Д . Наша праця на Городецькому була слаба, до того ж нефахова і несис

тематична, ведена переважно людьми, що не розуміли психіки Львова й 

цього передмістя зокрема. Число наших залізничників уже за Австрії, го

ловно він часу, як міністром залізниць став проф. Ґломбінський, меншало, 

бо до служби почали приймати майже самих тільки римо-католиків. Рів

ночасно багато наших людей впливом переваги польщини в цьому світ

ку, мішаних подруж, безоглядної, щодо засобів, агітації, навіть погроз -  

латинщилися і польонізувалися. А  за Польщі польонізація залізничників 

стала вже необмеженою, так що вкінці залишилося розмірно невелике 

число наших залізничників при своїй вірі і нації”'*®.

Проте від того, що відбулася зміна віровизнання чи національного са

моусвідомлення, людина раптово не набирала вправності висловлювати 

свої міркування мовою тих, до кого переметнулася. Рідні з дитинства сло

ва, й уся мовна система зраджували, хоча й рясніла вона уже чужими сло

вами та виразами: “Місько Галій з акцентом на “а” спочатку звучало трохи 

дивно, але він врешті звик, а ще коли Маринка знайомим рекомендувала 

себе як Галійова, навіть зовсім не разило. Місько знав більше таких, що 

іх кликали Міськами, Влацьками, Стефками чи Мільками. Всі вони були 

греко-католики, всіх мами і тати були українці, але між колегами з вулиці 

не часто було чути українську мову. Місько Галій ще довго мав цей разо

вий акцент у  польській мові, що виражався глухим “в”, коли йому доводи

лося вимовити напр., “ве Львове”. Всі знали, що він зі Солонки. Але потім 

це затерлося. І він був такий самий, як усі інші”®“ .

Саме тиск політичних та соціальних чинників сприяв формуванню й

Надрага Олександр. Серед львівських парків..., с. 212-214. 

®“ Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською..., с. 173.



утвердженню в мовленні львівських міських та підміських дільниць того 

явища, яке і в українському, і в польскому виявах отримало назву “балаку” 

й яке можна порівняти з сучасним суржиком, адже процес їх формуван

ня має багато спільного. Говорячи про “балак”, акцентують насамперед 

на лексичних особливостях, зрідка на фразеологічних. Проте, очевид

но, насамперед вирізняли це мовленнєве утворення за його яскравими, 

характерними фонетичними рисами. Саме вони слуїували початковою 

ідентифікацією львів’янина в позальвівському оточенні. Серед таких рис 

(у мовленні українців) були: вимова голосного о як у: нидучикані, нугами, 

пунатігати, зрубити, пустирунковий тощо; е як и: пирисидіти (переси

діти), тирміну (терміну) тощо; вимову приголосного л наближеного до у: 

уаука (лавка), брауа (брала), пішуа (пішла) тощо; вимова приголосного г 

як д:: нуха (нога), холос  (голос) тощо®*. Ярослав Рудницький зазначив, що 

два останні явища були характерними для молодіжного середовища “між 

двома світовими війнами®^.

Мова віддзеркалювала походження та соціальний статус людини. “Ін

телігентна верства говорила більш-менш спільною писемною галицькою 

мовою, а міщанська верства, що до Львова з околиць напливала і найдаль

ше до третього покоління у  львівськім мовнім кітлі польонізувалась, гово

рила зіпсутим через мовний вплив говором”®*. Однак радше потрібно го

ворити про те, що всі розуміли, чи здебільшого розуміли таку мову, хоча не 

обов’язково активно її вживали. Про це пише і Зенон Тарнавський: “Деякі 

з львівських літераторів... привчили читачів, що в львівських оповіданнях 

мусить бути вживана так звана батярська мова, тобто мова, якою буцімто 

розмовляли люди з гірших родин. Гірші родини починалися від фірманів, 

що возили пиво, вниз. Це не зовсім слушне, хоч дуже завживане”®“*.

Здебільшого вживання “балаку” знову ж  таки аксіоматично пов’язують 

із батярами, що, властиво, й відповідає суті. “Батяр” як явище відомий 

далеко поза межами Львова, зрештою й саме слово вважають запозичен

ням з угорської, однак, мабуть, тільки у  Львові його опоетизовано як шля

хетного романтика-злодія. Про кримінальну суть батяра в полистопадово- 

му Львові воліли не згадувати, а навіть якщо і згадувати, то надавати спо

гадам пригодницько-загадкового звучання, знову ж таки опоетизовуючи 

його вчинки у  дні збройної боротьби. Звісно ж, про події листопадових 

днів є різні спогади, які відображають погляди по обидва боки барикад.

Слова і місто, або місто в словах

Про ці явища див. також: Рудницький Ярослав. Львівський говір 11 Наш Львів.

Ювілейний збірник: 1252-1952. Ню Йорк, 1953. С. і8о.

Там само. 25
®* Шах Степан. Львів -  місто моєї молодости. Мюнхен, 1956. С. i l l .  ---------

®4 Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською..., с. 165.
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проте наведу тут лише уривки інтерв’ю з Миколою Колессою про 1918 рік 

у  Львові:

“Вічно чуємо одне у  справі поховань тих польських “орльонт” на Лича

кові: що українська сторона до того перевороту, який стався і  листопада, 

дуже готувалася. Річ полягає в тому, що якраз навпаки -  поляки готува

лися. Вони це розробили надзвичайно рафіновано. Я, правда, був тоді 

ще хлопцем -  мав лише 15 років, але як пластун добре орієнтувався в по

літичній ситуації і прийшов до переконання, що це велика брехня. Сам 

був свідком того, що ці два місяці, починаючи від і  вересня, польська 

сторона дуже готувалася. У  який спосіб? Вони, польські шовіністи, на

магалися підкорити вуличну чернь. Почали спроваджувати на вулиці за

дарма різні патріотичні спектаклі, відбувалася маса спорадичних віч на 

вулицях, наприклад, ставав якийсь чоловік і зачинав говорити, навколо 

нього збиралася менша купка, потім щораз більша -  творилася маса лю

дей, які були однодумцями в тому, що Львів -  то є польська земля. Так 

що приготування йшло не тільки по лінії військових, т.зв. “стшельцув” 

у  Львові не було багато, але всі напоготові, як і різні організації (скаути 

тощо), -  щоби виступити збройно... Власне тому, що поляки для своєї 

перемоги заангажували масу отої вуличної черні, польської -  безідейної 

зовсім, після зайняття Львова поляками в місті почалися погроми. Ота 

безідейна і корислива молодь кинулася на магазини, підпалила синаго

гу, що колись була на Старому Ринку...”®®.

Від листопада 1918 року батяр почав ошляхетнюватися, набрав зірко

вого пилу на радіо та в кіно®*, товариської “оглади”, вступив до шкіл та 

гімназій, став героєм повістей не тільки польських, а й українських авто

рів, і звичайно ж, найкращим, веселим “віцовним кумплем” хлопців з ін

телігентних родин з обох боків барикад. За століття львівський персонаж 

цілком забув про своє походження (адже сучасні кримінальники, які й на

зиваються по-іншому, куди гірші за своїх попередників), він зазнав знач

них змін: подобрів і достатньо виінтелігентнів, однак зовсім не втратив 

вродженої дотепності, галантності й романтичності. І далі готовий вступи

ти і виграти будь-який двобій із кожним, хто не належить до вузького кола 

його приятелів, із тим, кого батярська братія називає фраєром (фраїром), 

додаючи до цього ще й різноманітні означення: тяшкйй фраєр (цєншкі 

фраєр), фраєра кавалок, фраєр поламаний, фраєрська макітра, фраєр-

®® Колесса Микола. 1918 рік у  Львові // Незалежний культурологічний часопис “ї ”: 

Львів. Leopolis. Lwow. Lemberg. Genius Loci. Львів, 2004. С. 287-289.

®® Див.: ЯрісевичД. Батярський фольклор // Енциклопедія сучасної України. Т. 2. 

Київ, 2003. С. 317; Голик Роман. Міф і місто. Львів, 2006; його ж. “Місто Лева” і “сер

це батяра”: образ міста й щоденне життя львів’ян між двома світовими війнами 11 
Історія Львова. Т. 3: Листопад 1918 -  поч. XXI ст. С. 149-162.



ський ціп, фраєрська пала, фраєрське вухо тощо: Бу на Личакові треба 

фест фраєра, Аби з батярами гуцати штаєра (із пісні).

Властиво, персонаж уже міфічного батяра, який виявився причетним 

до двох світів -  українського і польського, як символ любові до рідного 

міста, у  певний історичний момент -  уже далеко по завершенні Другої сві

тової війни -  намагається знову об’єднати їх, навіть через проведення у 

Львові “Дня батяра”.

Риса, яка об’єднує всіх незалежно від національності, віку, релігійної 

належності, політичних інтересів, -  любов до міста, у  якому народився, 

зростав, у  якому провів найкращі роки молодості (гімназійної, шкіль

ної, студентської). Тепер кажуть львів’янин, колись, на початку XX століт

тя, очевидно, що під впливом польської, українці вживали львов’як. Бути 

львів’янином -  це в очах іншого, нельвівського, товариства -  належати до 

якоїсь особливої спільноти. Ось як писали про це львів’яни на еміграції:

“Навіть люди старші й поважніші, коли зустрічаються зі своїми земляками, 

які випадково походять зі Львова, двічі запитують, чи вони походять зі “са

мого” Львова, а діставши підтверджуючу відповідь, двозначно усміхаються, 

мовляв, ге, ге, ми вас знаємо, львівські батяри”®̂. Поза містом народилися 

і приповідки: І  у Львові не всі здорові; Львів не кождому здорів; Не відразу 

Львів збудовано; їхав сил миль попід землею зі Львова до Лємберґу та ін.

У  30-40 роках XX століття в певних колах ставало модно уживати слова 

з балаку, це виявляло так звану львівськість, давало змогу ідентифікува

ти себе зі Львовом і водночас виявити свою модерність: “Фактично були 

такі люди, що жили у  Львові і вживали мови, спертої на лексиці львівської 

вулиці. Особливо любили робити всякого рода мовні вставки, коли виїз

дили на провінцію, і так, скажім, у  священичому домі під час вечері, коли 

таких двох сиділо при столі, вони залюбки вживали типових слів і окрес

лень. Щось у  роді мовного порозуміння, зрозумілого тільки для тих, хто 

цю мову виссав у  дитинстві з грудей матері львов’янки”®®.

Однак балак, який надавав своєрідного забарвлення мовленню й україн

ського, і польського Львова, кардинально не впливав на літературні мови, 

хоча й надавав їхньому звучанню місцевого колориту. Про це й писав і Зе

нон Тарнавський: “Львівська мова зовсім не має в собі нічого батярського 

і нічого окремого від українського. Вона для мене хіба тільки те, що пісен

ніша, милозвучніша, прекрасно надається для співання любовних пісень 

і оповідання про різні героїчні події, в яких треба змальовувати героя, що 

докопує великих діл і тим зовсім не хвилюється. Це одинока різниця. А  

поза тим це звичайна і проста мова народу, який своє місто обожнює” ®̂.

Слова і місто, або місто в словах
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Друга світова війна -  трагедія, яка могла б об’єднати дві барикади в одну 

в обороні рідного міста, у  силу вищих національних інтересів поглибила 

тріщину розколу; ба, навіть барикад виявилося не дві, а більше. Відлік 

часу війни для львів’ян-галичан був значно довшим, бо, почавшись 1939 

року вступом гітлерівських військ у  Польщу, завершився у  березні 1950 

року у  підльвівській Білогорщі трагічною загибеллю генерала Чупринки. 

Звісно, були ще герої й після цієї дати, і були сотні тисяч тих галичан, які 

уже зі світів не змогли повернутися в рідні домівки.

“З першого дня встановлення совєтської влади на Західній Україні було 

заборонено діяльність і розпущено всі без винятку політичні партії, гро

мадські організації і товариства з “Червоним Хрестом” включно. Комінтерн 

із дивною завбачливістю розпустив, щоб не заважала, свою КПЗУ ще за 

рік перед війною”*” . Філії різних київських установ мали свій уклад, який 

львів’яни змушені були засвоювати. Попри нічні вивози чи то до Бриґідок, 

чи до тюрми на Лонського, чи до безкрайнього Сибіру, денне житгя зву

чало українською мовою в університетах та школах, виливалось літерами 

української абетки на шпальтах газети “Вільна Україна”, однак це була лиш 

тільки кольорова обгортка, позлітка, яка не так вабила око, як улещувала 

слух. “Як ми бачили, большевизм приносить “розгаличанення” української 

літературної мови”, -  писав у  праці “Внесок Галичини у  формування укра

їнської літературної мови” харків’янин Юрій Шевельов®*.

У  побуті з’явились нові слова, які вказ)^али на незвичні реалії: комунал

ка, міськхарчторг, промторг, сільпо, робфак, парт’ячейка тощо. Зрідка 

творились слова, які приживались в усьому “визволеному” просторі. Солда

ти Червоної армії, яка аж до Сяну зайняла етнокультурний обшир Східної 

Галичини, мали специфічний крій військових шапок. Головний убір мав за

гострений доверху вершок (чубок), а тому й тих, хто носив такий кравецький 

витвір, називали чубариками; згодом так почали йменувати всіх, хто влив

ся в галицький простір після вересня 1939 року. Однак назва протрималася 

не надто довго, очевидно, лише трохи довше нового перерозподілу кордо

нів, бо у  тих, хто прийшов 1944 року, шапки були іншими. На довгі роки 

прижилася інша назва, яка вказувала на державне походження, -  Страна 

советов, а отже советский человек скоротили до совет, водночас україні- 

зуючи це скорочення -  совіт. Розрізняли перших советів і других совєтів, 

і поширеним було іронічне висловлювання, що перші були кращі за других, 

бо перші прийшли і пішли, а другі залишилися. А  ще, коли говорили про 

тих перших, могли вжити словосполуки за большевиків, заруских.

2 8  Наконечний Євген. “Шоа” у Львові. Львів, 2006. С. 23.

-------- бі Шевельов Юрій. Внесок Галичини у формування української літературної мови..., 

с. 148.



Використовували й евфемізми Іван, визволителі, товариші. Останній 

уже частіше стосувався працівників органів НКВД, неначе, вимовивши ® 

таку нейтральну назву, можна було уникнути усіх бід, які могли спричи

нити люди в пагонах, це як про дідька -  “не при хаті згадуючи”. Ну і, звіс

но ж, вживали знану не тільки у  Галичині назву ліоскаль. Однак особливо 

зневажливого забарвлення набуло це слово уже після вересня 1939 ро

ку. А  до цього часу поширеним було і спільнокореневе москалик. Ще 

за часів польської державності у  Львові у  скляних “слоїках” продавали 

спинки маринованих оселедців (Борис Грінченко одним зі значень сло

ва москалик  подає -  “вид морської риби”*®). їх  експортували до війни з 

Радянського Союзу. Не тільки у  Львові, а й в  інших містах Польщі їх на

зивали, очевидно, відповідно до виду риби, водночас асоціюючи назву із 

мешканцями країни-експортера, -  москаликами. І назва була цілком ней

тральною, і викликала позитивні емоції у  тих, хто такі оселедці споживав.

Лариса Крушельницька пише у  спогадах: “Ви тільки подумайте, -  обурю

валася задихана після вояжів по крамницях Бабця, -  нема масла, цукру, 

нормального хліба, а усі склепи завалені смердючою рибою. Я розумію, 

колись були російські москалики в слоїках, і вони були смачні. А  це -  

паскудство! Що ці совіти попривозили? Вже тепер я би не з’їла жодного 

москалика, якщо там мають таку гігієну”**.

Однак і визволителі щодо своїх визволених не залишалися в боргу, 

хоча, мабуть, і не творили спеціальних назв для львів’ян, виявляючи, 

хоча б у  такий спосіб повагу до міста, а назвали їх, як і усіх інших: на

ціоналістичним падлом, буржуйською свинею, бандьорами (бендерамі, 

бандерамі) та й іншими не менш “ласкавими” словами. Про це читаємо 

і в одному з уривків повісті Зенона Тарнавського “Вітер над Янівською”:

“А  ще коли за большевицьких часів міліціонер назвав його буржуйською 

свинею і націоналістичним падлом, то вже був кінець усьому. І ще до того 

міліціонер говорив до нього кацапською мовою. За Польщі говорили до 

нього по-польськи, а за большевиків по-московськи. Що за холєра. Всіма 

мовами у  Львові говорять, тільки не українською, не тою мовою, якою він 

говорив на Сихові, якою розмовляв зі старим Липачем і своєю Маринкою.

Сина свого назвав Ігорем. На злість”*“*.

Після “чужого”, совітського, правління із переповненими трупами 

тюрмами прийшло не менш чуже військо, яке спочатку показово тю р

ми відкривало, а потім не менш показово іх наповнювало тими ж таки 

львів’янами.

Слова і місто, або місто в словах

** Грінченко Борис. Словарь української мови. Київ, 1958. Т.2 . С. 447.

** Крушельницька Лариса. Рубали ліс... (Спогади галичанки). Львів, 2001. С. 145. 

*“* Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською..., с. 172.
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“Потім прийшло нове невідоме жахіття, закуте в залізо, чуже і непри

вітне. Вулиці зачорніли околичками круглих кашкетів, появилися сірі 

уніформи з чорними ромбами й відзнаками “SD” на рукавах, зачорніли 

великі пістолі на поясах ґештапівців, забагріли на мурах старезних ка- 

мениць “бекантмахунґи”, що віщували наглу і несподівану смерть. Місто 

прищурилось, затихло, вночі від Ліхта не було чути розмашистої гармо

нії, а появилися вивіски “Нур фюр дойче”. Гучномовець на рогах вулиць 

подавав спочатку “зондермельдунґи” про стільки-то і стільки брутто-ре- 

гістрових тонн, а на Ринку виросла і потім одного дня безславно зни

кла велика таблиця з мапою фронтових успіхів. Десь по вулицях чулася 

ночами знову луна якихсь пострілів. А потім гучномовці щораз частіше 

подавали, замість тріюмфальних “зондермельдунгів”, відомості про ско

рочення фронтів. Щораз частіше змінювалися червоні плякати коло 

кам’яних левів на Ринку про те, що “за сприяння бандам” і переховуван

ня членів ОУН присуджено до кари смерти таких і таких. Люди стояли на 

рогах вулиць і слухали, як гучномовець вискандовував прізвища. Ніхто 

не говорив ні слова”*®.

Влада готувалася прийти надовго, відразу ж міняли вивіски та назви 

вулиць, щоб і сліду попередньої не помітно. Із її приходом з’явилися й ті, 

хто хотів для неї стати ближчим, найріднішим. Нове слово, яке цих лю 

дей номінувало, принесли у  вжиток самі німці, воно з’явилося з приходом 

бюрократичної системи нового режиму -  фольксдойчі -  нововіднайдені 

німці, які часто й не вміли говорити німецькою. З ’явилася нова поліція, 

представників якої називали полікєр, шупак: “Засадничо шупаки чи інші 

жандарми ніколи не починали ґранди і не чіпалися цивілів. А  коли тра

плялося, що вони дійсно брали якогось цивіля, то майже на дев’ятдесят 

відсотків було певне, що за тим стоїть якийсь провокатор”**. Навіть дівча

та легкої поведінки, окрім багатьох звичних для львів’ян назв, отримали 

ще й назву бліцмедель.

Проте влада, яка пророкувала собі вічність, виявилася нетривкою. Не за

лишила після себе ні вивісок, ні назв вулиць, ні слів. Лише пустку на місці 

розбомблених пасажу та міських будинків, а ще зруйнований світ жидів

ського Львова*^ Зрештою, цей віками сформований економічно-культур

ний устрій захитався ще до 1941 року, коли разом з українцями із Захід

ної України було депортовано тисячі біженців. Євген Наконечний у  книзі 

“Шоа” у  Львові” писав:

“Скоро містом поповзли чутки, що не лише біженців, але всіх заможних 

людей, так званих буржуїв, вивозитимуть в Сибір. Домовласниця нашого

Лисяк Олег. Моє середмістя..., с. 86.

3 0  * *  Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською..., с. 178.

Один із опублікованих спогадів українця-львів’янина про ці трагічні події див.: 

Наконечний Євген. “Шоа” у Львові...



будинку, “буржуйка” Веста Вейсман, скаржилася моїй матері, що вона 

тепер втратила спокій, стала погано спати зі страху перея вивезенням.

Зрештою, тоді багато львів’ян втратило спокій, бо кампанія вивезень і 

арештів наростала. Відтоді ціле місто охопив жах, бо ніхто, дійсно ніх

то, не був певний, що найближчої ночі не прийде і його черга... Серед 

біднішої частини євреїв Львова до війни переважали робітники дрібних 

кустарних підприємств, а також ремісники, шевці, капелюшники, юве

ліри, оптики. Майже 8о% кравців, 70% перукарів у Галичині були євреї. 

Звичайним традиційним заняттям більшості євреїв була торгівля -  ста

ціонарна, гуртова, роздрібна. Статистика каже, що майже вся торгівля в 

Галичині була в єврейських руках. У 1921 році євреї складали 74,1% усіх 

зайнятих в торгівлі. Львівські крамниці, що, як правило, належали євре

ям, радвлада відбирала без жодної компенсації”*®.

Після німецької окупації цей багатий, із глибокими традиційними усто

ями, а водночас галасливий та специфічний у  зовнішньому вияві світ, який 

віками вростав у  ці мури, усякими правдами й неправдами роблячи їх  сво

єю власністю (роїзкіе иіісе, іусіотзкіе катіепісе), пішов у  ґетто та не по

вернувся.

На Ринку 

у Львові 

сумирні 

жиди...

-  Вже нема!

Вже нема!

Втихли.

Пішли.

Небули*9.

Навіть ті, хто вижив, кого змогли переховати в гітлерівське лихоліт

тя знайомі чи сусіди, розчинилися у  тих тисячах людей, які почали при

їжджати до міста від 1944 року. Вони уж е були іншими, їм не підходили 

ті назви, що у  дружбі чи незгоді придумували їм сусіди поляки та україн

ці: бібер, анґлік з Коломиї, гаман, ганделес, гебес, жид, жидик, клапцюх, 

кудлай, мехідрис, мойиіе, мошко, парх, пархач, пейсаль, пейсач, цвайнос, 

цебух (цйбух), цибуляж, шмайґалес (шмайдалес) та ін. У  Східній Гали

чині ж идів не стало -  “Втихли. Пішли. Не були” -  їх  змінили радянські 

євреї, які часто й боялися визнавати себе такими. Ось уривок зі спогадів 

одного з організаторів похідних груп М ихайла Климишина: “Ми приїха

ли до Ж итомира ще перед вечором, і я пішов до міста з двома членами 

групи. На одній площ і до нас підійшла молода мати з дитиною, сказала,

Слова і місто, або місто в словах
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*® Наконечний Євген. “Шоа” у Львові..., с. 38-39.

Бабай [Богдан Нижанківський]. На Ринку у  Львові 11 Каруселя віршів. [Б.м.], 1976.
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як звичайно, “Здраствуйте” й почала плакати, що буде з євреями, як буде 

вільна українська держава. Я відповів їй, що у  нас кожний громадянин 

буде мати рівні права без огляду, чи він українець, чи жид. Вона образи

лася й просила, щоб я не називав її жидівкою, а лише єврейкою. Я з цим 

стрінувся перший раз в моєму житті й сказав, що в нас в Західній Україні 

жид образиться, коли йому сказати “єврей” “̂ . Про нейтральне значення 

слів жид, жидівка, які в мовленні ще й сьогодні вживає пересічний львів’я

нин, свідчать й вислови мудрий як жид, має жидівську голову, любімося 

як браття, рахуймося як жиди або але ти жид, коли із захопленням по

дивляють того, хто зумів легко викрутитися з безнадійної ситуації. А  ще 

були старі галицькі переписи калярепа по-жидівськи, жидівські цибуля

ники, риба по-жидівськи тощо. Однак відносини між сусідами були не за

вжди ідилічні, коли господині зауважували тільки кулінарні здібності одна 

одної; помічали й інше, що знову ж таки знайшло відображення у  словах 

та фраземах: жид, жидик  “чорнильна пляма у  зошиті”, жидівський рейвах 

“безладна метушня, біганина, галас, крик”, “розгардіяш”; як жидівська 

фанда “дуже ледачий”, жидівські діти “неохайні, занедбані діти”, то та

кий жид з писком “той, хто любить сваритися” та ін.

Мовленнєва система львів’ян не оминула й інших народів. Зокрема 

відомі назви, пов’язані з турками, циганами, японцями і чорношкірими 

людьми: голий як турецький святий “людина без грошей”; сидіти як  

на турецкому казаню  “нічого не розуміти зі сказаного”; турка грати, 

турка різати, турка вдавати “вдавати дурного, який не розуміє, у  чому 

справа”; на тому турок, турок небесний “некомпетентний”; цигани

ти “обдурювати, говорити неправду”; такий, що циганські діти не милі 

“втомлений, замучений”; японьчик “низька на зріст людина” ; темно як 

у мурина по чорній каві; темно мов у шлунку мурина після чорної кави 

“цілковита темрява”; мурин в сорочці “назва кулінарного виробу із шоко

ладним та білим тістом” та ін.

Однак повернемося до історичного перебігу подій. У  другій половиш 

XX століття різною була доля тих, хто виборював український Львів, але 

здебільшого тяжкою і гіркою. Більшість дітей Середмістя, Клепарова, Ли

чакова, Левандівки, тих, хто ходив на Головну чи Філію, грав копаного 

м’яча на Соколі-Батькові чи Луговому городі..., міг повертатися до рідних 

мурів тільки у  мріях: “Отже, я таки був у  Львові. І все було там, як рані

ше. Тільки все було присипане золотим пилом. Вулиці, каштани, будинки. 

Темно-золотим пилом. Золоті трамваї їздили по золотих рейках, прокла

дених по золотому асфальті. А  сонце, мов мертва бляха, висіло на стіні 

золотого пилу’”̂ *.

КЛимишии Микола. В поході до волі. Спогади. Т.і. Торонто, 1975. С. 352. 

Тарнавський Зенон. Дорога на Високий Замок..., с. 192.



Львів заселяли нові мешканці. Попри те, що з індустріалізацією міста, 

а водночас і з припливом нового українського населення українська мова 

стала домінувати, однак щораз більше нівелювався її галицький характер, 

щораз помітнішими ставали російські елементи у  мовленні львів’ян.

Мовленнєва система Львова -  живий організм, який розвивається і змі

нюється, однак у  Лексиконі не подано сучасного сленгу. Цей мовний пласт 

лише принагідно долучено до словника. Хоча зазначу, що така праця для 

соціолінгвістів є завжди на часі, адже велике місто зі значною кількістю 

соціальних верств є цікавим об’єктом для вивчення сучасного мовлення, а 

мовленнєві особливості і є віддзеркаленням того соціального і культурно

го середовища, у  якому перебз^ає людина.

Важливим для збереження мовленнєвого простору є й те, наскільки тіс

но переплітаються світи тих, хто називає себе львів’янами  й ходить сьогод

ні до кав’ярні і львов’яків, які зустрічалися у  каварні.

Досліджуючи внесок Галичини у  формування української літератур

ної мови, Юрій Шевельов писав: “Зміна політичного стану українських 

земель і розквіт національного будівництва на Україні означали б, між 

іншим, повернення конструктивних сил, що мають у  своїй мові деякі га

лицькі елементи. Силоміць перерваний чужою окупацією процес міг би 

відновитися, хоч ледве чи він відбувався б з такою інтенсивністю, як до- 

сі”^̂ . Проте можна сказати й інше, що доля сучасного мовлення міста за

лежить насамперед від кожного львів’янина, а тому, без перебільшення, 

можна навести тут такі популярні у  галицькому світі першої половини 

XX століття слова Івана Франка “Ти лиш думай, що на тобі мілійонів стан 

стоїть, і за долю мілійонів мусиш дати ти одвіт”.

Мовлення галицького Львова відображено в багатьох художніх творах, 

серед яких, зокрема, такі, у  яких події частково чи повністю розгортають

ся у  міських мурах, а також ті, де “балак” став елементом характеристики 

персонажа. Звісно ж, у  цьому нарисі не буде огляду всієї “львівської” літе

ратури. Без сумніву, уже після виходу Лексикона довідаємося те, про що 

навіть не підозрювали, а воно настільки колоритне й цікаве! Але...

Хронологічно перші літературні джерела-тексти Лексикона належать до 

кінця XIX століття, але те, що вони ілюструють, знали львів’яни й у  XX сг.

Це мова міської прози Іван Франка (“Для домашнього огнища”, “Маніпу

лянтка”, “Яндруси”, “Паталаха”, “Лель і Полель”, “Герой поневолі”)^. Місто 

у  творах окреслено по-різному. Про те, що йдеться саме про Львів, автор 

може зазначити відразу, майже від перших рядків твору:

Слова і місто, або місто в словах

Шевельов Юрій. Внесок Галичини у  формування..., с. 148.

Усі згадані прозові твори наведено за виданням: Франко Іван. Зібрання творів у  33
50-ти т. Т. 17-19. Київ, 1978-1979. У  Лексиконі зацитовано також фразеологізми і ---------

прислів’я, які у  “Приповідках” І. Франка марковано як львівські.
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“Такі оклики і делікатні вказівки чути було з великої, галасливої громади 

вуличних дітей на одній із малолюдних вулиць Львова з полудня одно

го гарного осіннього дня. Діти прирадили власне сього дня зробити собі 

спільний прохід на Пелчинські “гори” -  на тернівки, печериці, глогові 

ягоди...”'̂ '*.

Іноді згадіси про те, що події відбуваються саме у  Львові, є досить-таки часгги- 

ми, як скажімо, у  повісті “Для домашнього огнища”:

“Капітан Антін Ангарович... власне по п’ятилітній неприсутності вертав 

назад до Львова, на лоно своєї сім’ї. Його приділено до львівського гар

нізону...”'̂ ®; “Отеє тільки другий вечір проводить у  Львові і вже починає 

занедбувати її”'̂ *; “Оповідають, що якась пані капітанова, вдова по ка

пітані зі Львова, молода, гарно вбрана -  назви не тямлять -  приїхала 

до Стрия чи до якого там іншого місточка і шукала служниці до Львова, 

вродливої, зручної дівчини, по змозі сироти, обіцяючи їй добре удержан

ня і добру плату”'^ тощо.

Повість “Для домашнього огнища” не тільки рясніє назвою самого міста, 

у  мереживо тексту вплетено безліч найменувань дільниць та вулиць. На

томість у  повісті “Маніпулянтка” лише тричі принагідно згадано, що події 

розгортаються у  Львові:

“Хоч пані Грозицька, незважаючи на повних десять літ, просиджених 

уже на тім кріслі при бюрі рекомендованих листів, не була нічим більше, 

як тільки також муніпулянткою і на жадну вищу рангу не мала надії, не 

хотячи рушатися зі Львова на провінцію, то все-таки силою свого старшо

го віку і давнішої служби займала в бюрі певне начальне становище” *̂; 

“А  я ще сьогодні з полудня виїжджаю зі Львова і надіюся, що не швидко 

верну до нього”'^; “Знала, що конкурент займається газетярством, і тре

ба признати, що се, власне, була одна з головних причин її антипатії до 

нього. Вона так багато наслухалася непідхлібних історій про львівських 

газетярів, про іх цинізм, нічні пиятики, галабурди і т.ін, що дрож про

бігала її на дзпику -  статися жінкою такого поганця”*“ .

А  ще підтверджує львівськість місця дії один із фразеологізмів: “Се

Франко Іван. Яндруси 11 Франко Іван. Зібрання творів у  50-ти т. Т. 17. С. 212. 

Франко Іван. Для домашнього огнища 11 Франко Іван. Зібрання творів у  50-ти т. 

Т. 19. С. 119.

Там само, с. 86.

Там само, с. 212.

2 Ц. Франко Іван. Маніпулянтка 11 Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти т. Т. і8. С. бо.

--------  Там само, с. 69.

Там само, с. 44.



кандидат на Кульпарків,” (виділення моє. -  Н Л .) -  мигнуло в душі Целі, 

коли перший раз побачила його на пошті, як подавав лист”®*.

Незважаючи на те, що місце подій усіх згаданих творів -  Львів, мовлен

ня його персонажів різне. У  “Яндрусах”, “Паталасі”, “Лелі і Полелі”, “Герої 

поневолі” Іван Франко чи не вперше в українській літературі впроваджує 

до тексту твору львівський “балак”. Натомість мова героїв “Маніпулянт

ки” та “Для домашнього огнища” є взірцем канонів тогочасної літератур

ної мови. У  сучасних франкознавчих дослідженнях ще немає спеціальної 

праці, яка б аналізувала мову міської прози Івана Франка, оцінюючи Гі 

на загальному тлі його творчості®“, зрештою, як і міркувань про те, чому 

в одних випадках Іван Франко деталізує Місто -  місце події, в інших -  

тільки скупо вказує на нього*®. Кожна з оповідей наріжним каменем має 

соціальні проблеми, однак лише в повісті про “експорт” дівчат місто -  

не лише тло, а й своєрідний персонаж через приязність значної кількості 

топонімів. Для Східної Галичини кожна із проблем, які висвітлив пись

менник, була актуальною, хоча діти-вуличники чи службова праця жіно

цтва були-таки радше проблемами міста, до того ж великого. Натомість 

“торгівля живим товаром” охопила увесь край; “Вже в 8о-х роках XIX ст. 

ця торгівля була така поширена, що в галицькій пресі знаходимо чисельні 

згадки про неї... За обмеженими оцінками, наприкінці XIX -  на почат

ку XX ст. тільки з Галичини до Латинської Америки щорічно вивозили 

близько 10000 жінок і дівчат, більшість з яких були введені в оману фаль

шивими райськими обіцянками”®“*. Мартін Полляк описзточи таку “емі

грацію” відзначає, що торгівці користувались спеціальним кодом, своє

рідним арґо, таємною мовою; “Аби замаскувати свої оборудки від і так не 

надто пильних установ, торгівці в листуванні послуговувались особливим 

кодом. Скажімо, один такий писав з Константинополя своєму колезі в Бу-

Слова і місто, або місто в словах

** Там само.

Про арготичне мовлення у  творах Івана Франка опубліковано студію: Горбач 
Олекса. Вулично-тюремні арґотизми у Франковій прозі // Записки Наукового то

вариства ім. Шевченка. Т. 177. Нью-Йорк, 1963. С. 197-206. Цій проблематиці при

свячено також розділ “Живопись дна” у  книзі: Ціхоцький Іван. Мова прози Іва

на Франка (стилістичні новації). Львів, 2006. С. 167-209. Підрозділ “Львів як текст” 

містить також літературознавча праця: Андрусів Стефанія. Модус національної 

ідентичності; Львівський текст 30-х років XX ст. Тернопіль; Львів, 2000. С. 123-132.

*3 Міський простір у  Івана Франка може бути не конкретизованим, узагальненим.

Натрапляємо навіть на “старого чоловічка у  старосвітськім уборі, який носять ще

декуди по малих, глухих куточках”, якого попросту звати пан Староміський, та й

живе він у Старому Місті [див. у:] Франко Іван. Гава 11 Франко Іван. Зібрання творів 35
у  50-ти т. Т. і8. ---------

Полляк Мартін. Галичина-Транзит. Київ, 2008. С.46-52.
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енос-Айресі: “Очікую тузінь срібних ложок”. Вродливих, високого зросту 

дівчат мовою гендлярів називали “срібними ложками”, “сувоями шовку” 

або “килимами зі Смирни”. Не таких гарних називали “борошном” {тцка), 

наприклад “п’ять бочок борошна” (рг^с Ьесгек тцкі), а негарних -  “карто

плею” чи “мішками картоплі” {шогкі кагІо/ІГ)”^̂ .

Ще одним автором, який заговорив у  творах львівським балаком, став 

Богдан Нижанківський. Герої його “Вулиці” (Львів, 1936) -  не діти, як в 

Івана Франка, а вже сформовані особистості. Анатоль Курдидик писав про 

нього: “Нижанківський заглядав за життям інакше, як ми: по закамарках 

вулиць, провулках, кнайпах і батярських “мелінах”. Його цікавив той тип 

людини, при зустрічі з якою ви хочете, щоб біля вас був поліцай. Він слід

кував за тими, що за ними слідкує хроніка поліційних альбомів, і хотів 

віднайти в них одне: серце. Нині його збірка “Вулиця” (ми її називали “За 

цапову душ у”) -  перша в нашій літературі збірка новель з житя міського 

підземелля. В тім місті поза офіційним містом є вже й наш чоловік, ба- 

тяр-Українець. Ще непроворний, непорадний, але з тяжкими п’ястуками, 

як тамті, і -  поволі опановує місто із низу. І ще цікава ця “Вулиця” тим, 

що батяр має серце споневірене, знищене, справжнє серце на вулиці...”®*. 

Книга Богдана Нижанківського так і залишилася найбільш батярською 

в українській літературі. Важко стверджувати, чи сталося це саме через 

те, що автор спеціально прислухався до мовлення кримінального світу, а 

тому міг найкраще відтворити цей пласт лексики у  художніх творах.

Богдан Нижанківський писав про Львів ще й чудові поетичні твори. Це 

не пафосні вірші про історію чи архітектуру міста Лева, а спогади його 

серця в далекій еміґрації: часто ностальгійні, реальні або й містичні об

разки, які спочатку публікували в журналі “Лис Микита”, а згодом були 

об’єднані у  цикл “Чотири криниці” у  книжці “Каруселя віршів”, яка ви

йшла 1976 року під псевдонімом Бабай (вперше з ’явився у  тому ж таки 

“Лисі Микиті”):

На Руській, на Підваллі 

Цвітуть, цвітуть ліхтарні!

Ех, молодосте львівська.

Мій випитий напою!

А місяць -  знаний кіндер -  

Сидів у фурдиґарні -  

Гуляє поміж ними,

Напахчений росою.

Там само, с. 46.

3 6 Л. [Курдидик Анатоль]. Книжки моїх приятелів 11 Неділя. 1936. Ч. 21. [цит. за:] 

“Дванадцятка”. Наймолодша львівська літературна богема 30-х років XX ст.: Анто

логія урбаністичної прози. Львів, 2006. С. 41.



Вже відцвіли ліхтарні 

Постарілись стоявши.

А місяць -  знаний кіндер -  

Пішов за молодими.

А  я дивлюсь, дивлюся,

Задивлений назавше.

Не вірите? Не вірте!

Воно для вас незриме®' .̂

Львівська проза колеги Богдана Нижанківського по літературній групі 

“Дванадцятка” -  Зенона Тарнавського -  цілком відмінна. Тут мало діало

гів, натомість багато розмірковувань-оповідей про місто і про людей у  міс

ті. У  психологічну канву тексту автор влучно вплітає ті слова, які вживали 

львів’яни. Вони стають його окрасою, а водночас одним цілим зі структурою 

всього тексту; часто згадує автор і про колоритні постаті та міські об’єкти:

“З городу Оссолінських, через діру в штахетах, тепер вже там поставили за

лізний паркан, виліз мій колєґа. Ми разом бавилися на Бульці коло хати.

Я думаю, що він тут робить? А він на голові має шапку-роґатівку і такого 

орла, як каня. А в руках штахету і ніц не каже, тільки мене тою штахетою 

по плечах і каже: гибай, кабанє. Думаю, файний ти колєґа, а я бовкнув. А 

тепер-то я хотів знати на зіхер, як то було в тих часах. Ти ж не смійся, бень- 
карте, я зачав читати. Я поліз до читальні, до бібліотеки одної, другої, до 

Громницького, прочитав усе, що було за ті часи надруковане. А  потім, по

тім, то я вже дома. Цим скороченням, що він уже тут, Ясько хотів перерва

ти дальшу розмову на тему свого повернення на дорогу, яку йому колись 

вказував його небіжчик батько, щоб тримався свого і не пхав чужого пір’я 

у свій хвіст”^̂ .

Спочатку Лексикон мав обмежену кількість цитат-ілюстрацій, однак піс

ля прочитання спогадів Степана Шухевича, оповідань Богдана Нижанків

ського та Зенона Тарнавського почав оживати. Після них з’явилися голоси 

героїв із львівських дільниць Олега Лисяка*^, Віри Марської®", Євгена За- 

гачевського®*, які пережили лихоліття Другої світової війни. А  згодом інте

лігентна Анна із “Полину під ногами” Дарії Ярославської^® та багато інших, 

навіть і кіт Бицьо з “Вірного приятеля” Софії Парфанович^*... Та все ж таки

Слова і місто, або місто в словах

Бабай [Богдан Нижанківський]. Каруселя віршів. Сучасність, 1976. С. 94- 95- 

Тарнавський Зенон. Вітер над Янівською..., с. і8і.

Лисяк Олег. Моє Середмістя...; Лисяк Олег. За стрілецький звичай...

Марська Віра. Буря над Львовом...

Загачевський Євген. Львівська братія...

Ярославська Дарія. Полин під ногами. Львів, 1938. 37
Парфанович Софія. Вірний приятель. Оповідання з життя домашнього кота. Чі- 

каґо, 1961.
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улюбленцями усіх авторок Лексикона стали неоціненний пан інструктор 

Максьо та герой-вояка Селепко Лавочка®'* із його неперевершеними весе

лими міркуваннями про життя, а зокрема про мову та мовознавців:

“Мова -  дивна річ: чим більше сказав, ти менше сказав”®®;

“Власне, я дивуюся людям, що студіюють мовознавство. Адже перші 

люди (а це був золотий вік людства) не потребували граматики, бо мета 

мови була — взаємно себе розуміти”®*.

У  “Щ оденнику Селепка Лавочки” багато героїв -  реальні постаті: Олек

са Горбач, Олег Лисяк та інші, зрештою, цей веселий іронічний твір про 

серйозні, часто трагічні події неначе стирає грань між художньою літера

турою та мемуаристикою, яка також стала джерелом Лексикона. Залучено 

спогади тих, хто народився й виріс у  Львові, чиї гімназійні та студентські 

роки проминули в нашому місті, а колоритний лексичний запас репрезен

тує саме місто-міф.

Наукових здобутків про мовлення Львова обмаль: кілька студій про 

мовлення українців, кілька -  про мовлення поляків®^. А  отже, місто і його 

мешканці ще чекають на дослідників і давнини, і сьогодення.

®“* Іван Керницький. Герой передмістя...; [Тис-Крохмалюк Юрій]. Щоденник націо

нального героя Селепка Лавочки. Торонто; Нью-Йорк, 1982.

®® Там само, с. 36.

Там само, с. 24.

^  RudnyérkyjJ. Lemberger ukrainische Stadtmundart (Znesinnja). Berlin; Leipzig, 1943; 

Рудницький Ярослав. Львівський говір // Наш Львів. Ювілейний збірник 1252-1952. 

Ню Йорк, 1953. С. 179-183; ЯрісевичД. Балак 11 Енциклопедія сучасної України. Т 2. 

Київ, 2003. С. 129; Хобзей Наталя. Мовний простір // Історія Львова...; Левицька 
Марія. Словник мовно-літературної практики часописів Львова. (20-30 роки XX сто

ліття). Львів, 2007 (рецензію Маріанни Мовної цю працю див: Записки Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Вин. і  (і6). Львів, 2008. С. 599-602); інформа

цію про мовлення українців Львова містять згадані праці: Горбач Олекса. Арґо в 

Україні..., Шевельов Юрій. Внесок Галичини у формування української літературної 

мови...; його ж. Українська мова в першій половині двадцятого століття..., а також: 

Матвіяс Іван. Варіанти української літературної мови. Київ, 1998.

Про мовлення польського Львова див.: Kurzowa Zqfia. Polszchyzna Lwowa і Kresôw 

poludniowo-wschodnich do 1939 roku. Warszawa; Krakôw, 1983; wyd. 2. 1985; wyd. 3. 

Krakôw, 2006; iï Ж . Jçzyk inteligencji Lwowa dwudziestolecia miçdzywojennego // 

Inteligencja poludniowo-wschodnich ziem polskich /  Red. H. Kurek; Smulkowa E. Uwa- 

3 8  gi о jçzyku starszego pokolienia inteligencji Iwowskiej A.D. 1989/1990 // Jçzyk polski

--------  dawnych Kresôw Wschodnich. Warszawa, 1996. S. 223-265; Gôrawski Waclaw. Slownik

gwary Iwowskiej // Poradnik jçzykowy. 1982. № 2. S. 111-117 та ін.



Коротко про реєстр Лексикона

У  Лексиконі подано інформацію про мовлення українців Львова. 

До реєстру ввійшли насамперед ті слова, які літературній мові не відо

мі (звичайно ж, не без винятків); залучено і ті, які відмінні характер

ним “львівським” наголошуванням трамвай, адвбкат, содовий та ін. 

Оскільки різні покоління чи різні соціальні верстви могли вимовляли 

деякі слова по-різному, подано фонетичні варіанти, наприклад: засвірку

вати (засьвіркувати), камаші (гамаші, ґамаші) та ін.

Реєстрові статті здебільшого містять цитати-ілюстрації, обсяг яких 

може буги різним (речення, два речення, а навіть міні-текст). Окрім назв 

загальних понять, до реєстру Лексикона введено деякі львівські топоні

ми (назви дільниць, ставків, річок, пагорбів). Інша група ономастичних 

назв -  львівські імена (Андрій, Богдан, Данило, Ірина, Ліда, Марія, Окса

на, Роман, Степан та ін), їхні скорочені та пестливі форми подано у  до

датку; за списками гімназистів Львівської академічної гімназії’ * до цього 

Іменника долучено також і рідковживані імена (Арпад, Витовт, Діомед, 

Іриней, Орік та ін).

Упродовж усього двадцятого століття одні слова приходили, інші від

ходили, зокрема у  другій половині зникло багато таких, що були запо

зиченими з німецької, польської, французької мов, з їдиш тощо. Тому у  

Лексиконі окреслено, які покоління вживають слово, хоча розуміємо, що 

цей поділ досить суб’єктивний. Оскільки авторки прагнули показати, що 

багато із “традиційних” львівських слів усе ще звучать у  Львові, відлік по

колінь починається від молодшого, наприклад, у  дужках подано скоро

чення (м, ср, ст). Серед залучених лексем є й такі, що трапляються лише в 

текстах про історію міста, та сучасним мешканцям невідомі, тому для них 

подано ремарку іст. (історичне) і не зазначено покоління (наприклад: 

с п е н ц е р  іст. короткий верхній чоловічий одяг). Поколінь не наведено 

і при топонімах (наприклад: Вулька, Кустарівка, Левандівка, Софпвка

Опубліковано у Ювілейних книгах Української академічної гімназії у  Львові. 

Ч. 1- 3.
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тощо), а також при загальновживаних словах, які входять до складу фра

зеологізмів, усталених виразів чи паремій, наприклад; 

свічка 1. свічка

♦  на гашення свічок під кінець Служби Божої' (ст)

Тлумачення подано літературною мовою, однак іноді вжито і “львівські” 

слова, зафіксовані у  словнику; їх подано курсивом, наприклад;

байцувати 1 . стол. покривати дерев’яну поверхню байцом (ст)
2, кул. маринувати, заправляти (м’ясо, щоб було крухим) (ст)

Ремарку вул. (вуличне) вперше використав Олекса Горбач у  праці “Арґо 

в Україні”. Вживаючи її у  Лексиконі, ми намагалися показати відмінності 

між мовленням інтелігенції, освічених свідомих українців та мовленням 

тих суспільних верств, для яких характерним було вживання “балаку” чи 

його елементів. Якщо в “балаку” таке слово могло буги і нейтральним, і, за 

конкретних обставин, експресивним, то в мовленні інтелігента здебільшого 

ставало експресивно маркованим.

Умовні скорочення у  Лексиконі дещо відрізняються від загальноприй

нятих. їх  було продумано та уніфіковано для словникових видань серп 

“Діалектологічна скриня”«« (зокрема ||, Ц-», значення яких подано 

у  скороченнях.

Одне із завдань, яке ставили перед собою авторки, -  показати багату 

синонімію. Синонімний ряд наведено (здебільшого після першого слова, 

яке трапляється із конкретним значенням) наприкінці реєстрової статті 

після знака Ц, наприклад;

аквавіта горілка (ст) Ц бачевський (бачбскі), бакіра, бакірка, брага, 
бльондйнка, вудзя, гйра (ґ^ра), горілЯка, закроплювана, зміцнена, 
кмінківка, континґентівка, лкіра, міцнб, молокб від скажёно)' корЪви, 
монополька, мбцна, нафта, цьмаґа, цьмаґуня

ґуздра (ґузьдра) той, хто вовтузиться, занадто довго робить те, що можна 
зробити швидко (м, ср, ст) II ґмйрало, ґмйрач, ґуздрала (ґуздрало), ґуз
дральський, пан ґуздральський

Для слів-синонімів також подано значення, яке семантичними відтін

ками може і відрізнятися від основного. Наприкінці реєстрової статті піс

ля знака II -► зазначено слово, під яким зібрано всі синоніми, наприклад;

бачевський (баческі) горілка (від назви горілчаного заводу у Львові, 
власниками якого були Бачевські) (ст) Ц -» аквавіта

баюра 2. вул. горілка (ст) Ц -♦ аквавіта

кмінківка 1. горілка, настояна на кміні (ст) Ц -» аквавіта

Див., наприклад; Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник. 

Львів, 2008.



Якщо кілька реєстрових слів чи виразів розташовані поряд, то значення 

подано лише до одного слова, для інших існує покликання і ї ,  наприклад:

♦ пюбйти як пес камінь зовсім не любити (Франко) Ц любити як пес 

пдлку, любйти як пес ріпу, любйти як пси діда на перелазі

« любйти як пес п^лку ^ любйти як пес камінь (ср, ст)

♦ любйти як пес ріпу ^ любйти як пес камінь (Франко)

♦ любйти як пси діда на перелазі ^  любйти як пес ріпу (ср, ст)

У  Лексиконі подано також словосполучення та фразеологізми після ♦, на

приклад:

♦  п'ётра дістати вул. перелякатися (ст)

♦ п’бтра мати вул. мати страх, боятися (ст)

♦ дивйтися як на малё пйво вважати меншовартісним, неповноцінним; 
зневажати (ср)

паремії після

<* де згдда в сімействі, там завжди дідька наднесё 

*> і я дзвонйв иа тоту відправу 

лайки та прокльони після

♦  аби тя дідько вхопив і на скали зан іс  (проклін) 

на середйні міста (лайка)

Оскільки “Лексикон львівський” є радше популярним виданням, спро

щено складну систему наукових покликань на джерела зі сторінками, вка

зано тільки автора цитати, наприклад: Марська, Франко, Ш ухевич тощо. 

Оскільки на перших етапах роботи достатньо значною була кількість по

даних слів із приватної картотеки Івана Лучука то, після значеня слова в 

деяких вокабулах є покликання Лучук.

Мета Лексикона спершу була суто філологічна, однак у  процесі роботи 

словник набував рис, які виходить поза межі звичних мовознавчих дослі

джень, репрезентуючи мовлення в контексті історії й культури Львова та 

менталітету львів’ян.

Слова і місто, або місто в словах
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Післяслово до “переднього слова”

Чи може так бути? А  чому б і ні. В огляді перебігу історичних подій, 

літературних творів та всього іншого між безлічі рядків та абзаців могло б 

загубитися те, що не повинно залишитися не поміченим.

“Лексикон львівський”, який був спочатку таки жартом та розвагою, із 

часом перетворився в серйозну, поважну працю. Однак львівський “віц” 

у  ньому залишився. Ми намагалися, щоб навіть попри трагічність бага

тьох історій та доль, які приховані за реєстровими словами, іронія і жарт 

“львівських левів” переважали.

Усі авторки не тільки за місцем проживання чи офіційною реєстрацією, 

а й за духом львів’янки, хоча й коріння кожної в глибину львівської бру

ківки має різну кількість поколінь.

Коли розпочинали роботу, думалось, що здійснимо її за рік. Натомість 

від 200б року прогайнуло вже три... Хоча, якщо скласти докупи усі ті дні, 

години, а навіть хвилини, які таки були безпосередньо присвячені Лекси

конові, то вийде напевно таки рік.

Але не це у  “післяслові” головне.

Головні ті, для кого ми писали, та найважливіші ті, хто від задуму і до 

останньої крапки нас підтримували. Це наші чоловіки, діти і батьки (на

віть не знаєш, хто в цьому випадкові важливіший і кого першого з них на

писати), ближчі і дальші родичі, знайомі та співробітники, яких ми “під

слуховували”, записуючи за ними на картках чи в комп’ютері слова. Осо

бливим консультантом стала мама Ксені Сімович -  пані Богдана, багато 

слів та фраз родом із її дитинства.

Дякуємо усім тим, хто впродовж багатьох років, ще до початку нашої 

роботи над Лексиконом, допомагав усвідомлювати нашу національну на

лежність та відчувати любов до свого міста.

Щира вдяка тим, хто на початках нашої праці завдав собі труду, витра

чаючи свій дорогоцінний час на читання перших версій нашої лексикогра

фічної праці, дописуючи до неї не внесені слова, вирази чи нові значення 

уже поданих слів: Любові Ней-Гоцко, Марійці Чікало, Марті Мисевич, 

4 2  Романові Голику, Романові Яремкевичу, Семенові Греновцю, Іванові Па-

-------- теру, Анні та Ліді Крачковським, Іванові Лучукові, Наталі Хібебі, а також

тим, хто, бажаючи, щоб така праця про мовлення міста відбулася, подавав



нам слова давні та сучасні, зокрема Ганні Войтів та улюбленій нашій уні

верситетській професорці Ірині Йосипівні Ощипко.

Особлива, щира подяка шановному колезі-історикові академікові Ярос

лавові Ісаєвичу, який від ідеї створення праці підтримував наші починан

ня, читав сторінки Лексикона на різних етапах його становлення та давав 

слушні доброзичливі поради.

Дуже вдячні і тим, хто своєю працею робить ошатним уже не одне ви

дання “Діалектологічної скрині” та “Діалектологічних студій” -  художни

кові Михайлові Москалеві, директорові видавництва “Львівська Політех

ніка” Іванові Паров’якові та його невтомним співробітникам. А  ще Андрі

єві Черхавому, який відсканував реклами з видань “Нової хати”.

Дякуємо і приятелям з-поза Львова, які, розуміючи важливість збере

ження неповторного слова з галицької столиці, повсякчас підтримували 

нас -  Міхаелеві Мозерові та Романові Сенькусеві.

Меморіальному фондові Володимира Дилинського при Канадському 

інститутові українських студій дякуємо за фінанасове сприяння під час 

редагування Лексикона.

Наостанок подяка Вам, тим, хто читатиме цей словник, а ще більша 

тим, хто допис)шатиме до нього нові слова та значення. Отже, наша праця 

не марна.

Наталя Хобзей

березень 2009 року, Львів

Слова і місто, або місто в словах
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Скорочення

військ. — військове 

вул. — вуличне 

вульг. — вульгарне 

дит. — дитяче 

евф. — евфемізм 

жарт. — жартівливе 
згруб. — згрубіле 

здріб. — здрібніле 

злод. — злодійське 

знев. — зневажливе 

ірон. — іронічне 

карт. — картярське 

крав. — кравецьке 

кул. — кулінарне 

лайл. — лайливе 

мед. — медичне 

мн. — множина 

муз. — музичне 

перев. — переважно 

нестл. — пестливе 

студ. — студентське 

тюр. — тюремне 

футб. — футбольне 

церк. — церковне 

шах. — шахове 

шк. — гімназійне, шкільне

Скорочення 
в цитатах

вул., ул. -  вулиця 

ґ, г, ґр -  грам

дкг, дкґ, дк -  декаграм (ю о  г)

д-р, др. -  доктор

зл. -  злотий

кґ, кг -  кілограм

кл. -  клас

л -  літр

о. -  отець

пор. -  поручик

проф. -  професор

р. -  рік

p.p., pp. -  роки 

св. -  святий

смт -  селище міського типу
ст. -  столовий

Т.Д . -  так далі

T.3., т.зв. -  так званий

Т .І., т.ін. -  таке інше

т.п. -  таке подібне

тов. -  товариш

хв. -  хвилина

цм, см -  сантиметр

ч. -  число

шк., шкл., ск., скл. -  склянка

Умовні позначення

4 4

♦

❖

-  дивись

-  синоніми

-  синоніми дивись (під реєстровим словом)
-  те саме, що

-  стійке словосполучення чи фразеологізм

-  прислів’я чи приказка

-  проклін чи лайка



Лексикон



А

або-або або те, або інше (м, ср, ст): Пані редакторка Струтинська не плакала, 
бо має тверду вдачу, але порадила нам, щоб ми, коли будемо в ситуації “або- 
або”, вибирали одне “або”. При кінці сказала піднесеним голосом, що княгиня 
Ольга має жити відтепер у наших наплечниках. Якось так випало, що говорити 

мусів я, бо інші ще не вміли поводитися в порядному товаристві. І я сказав, що 

заткнемо історії рота п’ятнадцятьма тисячами молодих і старих вояків та що, 
коли навіть хвилі світової катастрофи стануть перед нами на денний порядок, 
я особисто проллю з приємністю останню краплину своєї патріотичної крови.
Я буду постійно пам’ятати про те, щоб вибрати “або”, коли прийде “або-або”, 
а в разі геройської смерти маю бажання, щоб мене поховали на коханому Ли
чакові, бо тут завжди таке свіже повітря. За ці слова публіка нагородила мене 

оплесками (Селепко) 
абсолюторія схвалення, ствердження (ст)

♦ вділйти абсолютбрію ухвалити, затвердити (звіт) (ст): По вислу
ханню звіту збори уділили виділові абсолюторію (Авторка) 

абсорбувати і. поглинати (ст)

2. займати цілковито, полонити; цікавити (ст): Мене особисто абсорбу
вав драматичний гурток, який вів професор В. Білинський (“Дзюньо") (Сухінська) 

абстинент стримана, поміркована людина (ст): Всі спортовці були абсти
нентами: не пили, не курили й вели моральне життя (ІДимбала) 

абстиненція стриманість, поміркованість (ст) 

абшнт звільнення (із війська) (ст)

абштифікант ірон. прихильник, залицяльник (ст) | адоратор, кавалер, 

фірцик

аванс 1. підвищення по службі; кар’єра (ст)

2. перевага (перев. у  змаганнях) (ст): Володька, що гнав першою доріжкою, 
мав вже аванс кількох метрів і після простої віддав дерев’яну паличку кучеря
вому Ліневичеві, спокійно, як на тренінґу (Лисяк) 

авансувати просуватися по службі, одержувати вищий чин (ст): Таких, як 

він, було треба. Він зовсім не хотів авансувати на канцеліста. ІНі, возний мав у суді 
таке саме важне місце, як сам суддя, і пан Колсщрубець знав це і тому цінив сам 
себе, і свою працю, і становище (Тарнавський 3.) 

а в а н т ^ а  і.  сварка, буча, колотнеча (ср, ст): Ввечері, як я вернула з міста, 
мама зробила мені кольосальну авантуру, що мусіла бавити моїх гостей, про 

яких я комплєтно забула (Авторка); (Де все сталося через дурницю. Врешті, 
як кожна авантура й бійка (Нижанківський) | галабурда, ґранда, каламація  

(каляманція), михідра

2. несподівана пригода; прикрий випадок (м, ср, ст): Зі мною вийшла 47
авантура. Поки завіса пішла вгору, я почав нервово трясти ногою. Сам не знав, -----------
що трясу. Тряслася, отже, ціла довга лава, тряслися з нею дрібненько всі селеп-



авантурка

48

ки. Врешті, хтось наробив крику: -  Хто трясе? -  Хочеш, тебе потрясемо!.. Я сам 

розглядався, хто такий, бо, як кажу, тряс ногою несвідомо. Скоро мене викрили, 
й я був би впав жертвою мистецтва, якщо б завіса не пішла вгору (Селепко) 

авант^ка і. незначна сварка, колотнеча (ст)

2. канапка з сиром і шпротами (ст) 

авант>фник і. незгідлива людина, схильна до сварок, колотнеч (ср, ст): 

Личаків був колись відомий різного роду авантурниками. Так, наприклад, слав
ним був близько 1848 року маляр Куба Пельц; він був середнього зросту, при
садкуватий, але відзначався великою силою; й кожної суботи, по виплаті, під
пивши, робив на передмістю галабурди; раз у бійці повкидав до криниці, голо
вою вділ, дев’ятьох гренадерів. Його переміг, врешті, на якійсь забаві Каспер 

Смоленський. Потім "королем Личакова" став Антін Плєцьон, різник і пачкар, 
що воював з акцизними сторожами й поліціянтами. Інший різник, Грінер, відзна
чився також великою силою, пэловою вибивав двері і брав участь в атлетичних 

змаганнях у цирку. Останніми славними авантурниками були різник Теофіль 

Берлинський і муляр Тома Івановський. Вони уладжували собі таку “забавку”: 
кидалися між спокійних гостей, робили замішання, били вправо і вліво, а на- 
кінець, як уже бійка була в повному розпалі, кланялися всім чемно і відходили, 
якби нічого не було (Крип’якевич) II галабурда, галабурдник, ґрандяр 

2. шукач пригод (ст) | ф іф ак  

авантуруватися сваритися, звинувачуючи один одного (ср, ст) Ц гандрй

читися, ґрандуватися, пітй з  пйском  

авіатор вул. контрабандист (м) Ц пачкар, шмугляр 

авля 1. великий зал (ст)

2. актовий зал університету (ст) 

а-вб ось (ср, ст): “А-во! Дивіться!” -  Силько недбало пересипае з долоні на до
лоню крепці (Нижанківський); А-во, а-во, дивіть тут! (Лисяк) 

авс (аус) кінець (ст)

♦  авс, капелюх про закінчення гостини, вечірки (ст) Ц авс, музй- 

ка не грає

♦ авс, музика не грає и авс, капелюх 
авегрійк австрієць (м, ср, ст) 

австрійцкий (авсгрійцький) австрійський (ст)

♦  австрійцкє (австрійцьке) ґаданє ґаданє
♦ австріяцьке говбрення -► говбрення 

австрійцький -* австрійцкий
авто автомобіль (м, ср, ст): Ми йшли на якесь перехрестя. Мимо нас мчали авта. 

Авта, авта! Що сказали б наші батьки на таке видовище? Нині, як бачимо, для 

розмножування людей не досить звичайного воза, як це було колись. Аж тепер 

я переконався, як мало було в нас техніки перед війною. Хоч, правда, був уже 

“Маслосоюз”, і “Новий Час" Івана Тиктора, і фабрика кілків. А все ж таки ми од
ною ногою стояли в дев’ятнадцятому столітті, а другою ледве кивали двадця
тому (Селепко) І самохід

♦ тягарбве авто -► тягарбвий



адорація

авшпік (аушпік) кул. холодець, драглі (ст) | ґалянтйна, зульц, студенёць, 

студенйна

агі (агій) вигук, що виражає погорду 

або здивування, негативне ставлен

ня до особи та її вчинків (ст): Агі на 

тебе! Чи довго ще збираєшся стовбичити 

тут попід хатою? (Авторка) 

агій -* агі
аґрафка (ґрафка) і. англійська шпиль

ка (ср, ст) І пшияцкілка 

2. жарт., ірон. подруга, товаришка 

( І )  І приятелька

аґрест (аґрис, аґрист) аґрус (Лучук)

(ср, ст): Аґрест зриваємо на конфітуру 

щойно ТОДІ, коли овочі розвинуться, а не 

ДІЙШЛИ ще до повної зрілости. Ягоди по
винні бути ще зелені І тверді (Нова хата 

1934); Обмити чисто курята й розрізати 

на половинки, а коли більші -  на чвертки.
Посолити трохи, додати городину й ко
ріння петрушки й тушкувати. Коли курята 

змякнуть, відцідити підливу. Аґрист розва
рити осібне, протерти і додати до підливи 

(на 2̂У2 кґ почищеного зеленого аґристу
-  1 ложка цукру). Поцукрувати всмак. До
дати масла й подати (Переписи)

аґрис -► аґрест 
аґрист - » аґрест
адвбкат адвокат (ст) Ц брехунёць, г^вкач, 

меценас, цивіліст

адепт утаємничений, посвячений (у галузь науки, мистецтва тощо) (ст): 

Взагалі серед молодих адептів гімназії находилась доволі численна група синів 

великоміського, так би сказати, пролетаріяту (Процюк) 
адоратор той, хто захоплюється кимось, обожнює когось; залицяльник 

(ст): Надворі тим часом проясніло, і ще за хвилину сонце заграло на мокрому 

даху протилежного пансіону. -  Дивіться, капітанова дивується, що П адоратори 

не виходять ще на балькон по обіді (Марська); Жінка до адоратора; “Мій чоловік 

пішов на рибу, то ж матимем багато часу для себе. А що ти сказав своїй жінці?”
-  “Я сказав, що йду на рибу" (Лис Микита 1965'^) | -• абштифікант 

адорація обожнювання, поклоніння (ст): Співав, мандруючи горами, йдучи з

фарбами І усім причандаллям малювати, І навіть малюючи, а ми ходили за ним 

назирці або сиділи довкруги нього І захоплено дивилися, як твориться образ. 
Можна подивляти, як він витримував оту нашу постійну "адорацію”. Адже вона 

йому, напевно, набридала (Крушельницька)

Авшпік із  дробу
1 курка, 1 цитрина, городина на закриш ку, 

8 листків желятини, 25 дкґ телячих костей. 

Ж овтець (майонез): 2 ж овтка, 15 дкґ оливи, 

1 цитрина, пів ш клянки росолу, 2 білка на про

чищ ення росолу.

Зварити курку з городиною , цибулею  і телячи

ми костями. П осолити, коли м ’ясо зм ’якне, ви

йняти й прохолодити. Д о росолу, що його буде 

іУг л, додати соку з цитрини. Росиі прочистити 

білком: розбити білка з дрібкою  води, вляти до 

кип’ячого росолу, заварити й процідити через 

полотно. (П олотно прив’язати до ніг віцвернено- 

го стільця, а під нього поставити миску). Опісля 

сполокати ж елятину, витиснути з води, розпус

тити в кількох лож ках гарячого росолу і влити. 

П осолити до смаку.

Студенець мож на закрасити на ж овто караме

л ей , на зелено -  соком із ш пінату, на червоно -  

алькермесом. Закраш еним студенцем можна 

прикраш увати полумиски.

Добрий студенець повинен буги тугий і прозорий. 

Покраяти м ’ясо на тонкі скибки, помастити 

кож ний кусник із одного боку ж овтцем, а коли 

застигне, то й з другого боку. Влити приладж е

ного росолу до гладкої форми на 2 цм високо, по

ставити в холоді, нехай застигне. П отім улож ити 

на ньому м ’ясо з ж овтцем і залити знов росолом. 

Якщ о є  м ’яса подостатком, даєм о щ е др угу вер 

ству. Кож дого разу треба чекати, щ об попередній 

студенець сгуж ів.

П еред поданням обвинути ф орму на хвилину 

стиркою, намоченою  в гарячій воді й викруче

ною. Викинути на полумисок. П одавати з цитри

ною та гострою  підливою

(Н ова хата 1939)
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адресарій

адресарій адресний довідник (ст): Далі ми почали думати над тим, як би ство
рити український адресарій, який би дав образ українського торгівельного, про
мислового і ремісничого світу (Чайківський) 

аж поки (ср, ст): Зачекай, аж сестра прийде зі школи, тоді підеш собі на вулицю 

бавитися(Авторка) 
ай-вай:

♦  велйке ай-вай вул., ірон., знев. і. поважна, впливова особа (м, 

ср, ст) І велике цабё

2. ТОЙ, ХТО вважає себе кращим за інших (м, ср, ст) Ц велике цабё

З- дрібниця (от) 

айнбрух вул., злод. зламування (у квартиру, банк тощо) (ї) 
айнтоп кул. дуже густа зупа (замінює першу і другу страви) (сг) 

айн-цвай-драй швидко, миттєво (ср, сг) Ц бальбном, бистро, гальбл (ґальоп), 

гальбпом (ґальдпом), раз-дв^ як стій 

айнцельняк вул., тюр. камера для одного в’язня (ст) 

акадбуда і. Український академічний дім (ст): Побіч пана Макса на голій 

дерев’яній причі примостився з своїм барахлом студент ветеринарії Потішко, 
дуже кольоритна постать на терені Акадбуди (Керницький)
2. шк. Українська академічна гімназія у  Львові (ст): Я старався накрес
лити життя-буття і працю над нами наших дорогих професорів й учиів-товари- 
шів нашої славної “Акадбуди”, слава якої лунала (Дзедзик) 

академік (кадемік, кадимік) студент університету (ст): Як я перед тим 

згадав, на бурсу були призначені три довгі партерові кімнати з вікнами до вулиці 

Корняктів. Перші дві кімнати були призначені для учнів середніх шкіл, а третя -  

для академіків. Крім двох дубових столів і лавок, не було тут жадного іншого уме
блювання; в третій кімнаті мали академіки власні ліжка з сінниками (Нагірний); 
-Дивітсі, Павлова, шо то так дужу шкла поулицях, мамуньцю кухана, дивіт ціла 

Руска вулиця. -  Матку Боска, в вулоскій церкві тиш шиби нима! Йой нагла тру- 
їста з польськіми кадиміками! -  Ая, а виш, а так кричє фурт пулякі, жи українців 

нима у Львові, як би їх ни булу, ту куму би кадимікі вікна били, га? (Рудницький)
І академус

академус академік
аквавіта горілка (ст): При святочних нагодах братство уладжувало у своїм домі 

бенкети... На бенкеті подавали горілку всякого роду, звичайну “аквавіту” або 

наливку, наприклад цинамонову закуски (паштет, кав’яр), м’ясо (телятину, гуси) 
з різними приправами, салатою, квашеною капустою, в пісні дні -  рибу: щупака, 
визину (осетрину), дунайські коропи, до того білий хліб, тіста, калачі й струц- 

лі з цукром, яйцями, родзинками, цикатою, шафранами, солодощі (мід, імбір 

або цитрини в цукрі, канарійський цукор, фіги, грушки); врешті вино угорське, 
малмазію тощо (Крип’якевич) й бачёвський (бачбскі), баюра, баюрка, брД- 

га, бльондйнка, вудзя, гйра (ґ^ра), горіляка, закроплювана, зміцнена, кмін- 

50 ківка, континґентівка, люра, міцна, молокб від скаж еної корбвн, моно-

пблька, мбцна, нафта, цьмДґа, цьмаґуня 

а к ^ а т  якраз (ст): Михайло не мав ще в справах релігійної практики усталених зви-



чаїв. Ще в нього багато залежало від гумору. Так начебто Пан Біг був винен, що 

він акурат в неділю рано був злий або посварився з Маринкою (Тарнавський 3.) 

але-вб -► алі-вб
алембик (алембік) і. дистиляційний апарат (ст)

2. пристрій для виготовлення самогону (Лучук) (ср)

3. вул. горілка (ст) | -* аквавіта 

алембік -► алембик
алєґат документ, свідоцтво (ст): До інституту не принимано тоді більше чим 

60 хлопців, аби його не переповнювати. На більше не було місця. А кандидатів 

було багато більше. Для прийняття треба було вносити подання з алєґатами, 

оплатами і ті. (іиухевич) 
а л и л ^ к о  вул. дяк (ст)

алі-вб (але-вб) та де там; виключено; нема мови (ст) 

аліґанцкиіі (аліґанцький) елегантний, вишуканий (ср, ст) Ц дистинґб- 

ваний
аліґанцко (аліґанцько) елегантно, вишукано (м, ср, ст): Колись-то наша 

Таля ходила до такого жида-кравця, він мешкав в центрі, називали його “Карде
ном". Він тако: міряв на око, робив дірку для голови -  і то виглядало аліґанцько, 

суперово (Авторка) Ц дистинґбвано 

аліґанцький аліґанцкий 
аліґанцько -* аліґанцко 
аліяж суміш металів (ст)

алкогілик ірон., знев. пияк (м, ср) | бёхар, мочимбрда, пиво-рдки, термі- 

нётор, хірус, шмірус

алькалічний луговий (про розчин) (ст): Отже, наприклад, селепком є лю
дина, що відповідає так, як подаємо нижче: "Чи ви 
п’єте так, як я вам казав, алькалічну воду годину 
перед їжею?" -  “Я старався, пане докторе, але, на
правду, довше, як чверть години, я таки цієї води 
пити не можу” (Селепко) 

апькбголь алкогольні напої (ст) )| трунок, трунки | 

спіритусові 

альпаковий нікелевий (ст) 

альтівка муз. струнний інструмент низького

регістру; альт (ст) Ц війбля т-гг= ? у —

алібра вул. дівчина (м) || дівчина

а-ля-пу вигук, який уживають, щоби вказати на щось незвичайне (Лучук) 

алярм тривога (ср, ст): Ми вже мали лягати. І звичайно так є, що як собі посте
лиш, то зараз є звірка! Зчинився крик: “Алярм! Сполох! Споло-о-ох!” (Селепко);
Товариш А. Гірняк мав при собі таки правдивий револьвер “на бембенок”, і під 

час алярмів (а було їх кілька, переважно фалшивих) вистріли з його револьвера 

відріжнялися від коркових, бо були голосніші (Дзедзик)
♦  на ^ я р м  (нах алярм) швидко, поспіхом (м, ср, ст): Що робиться 5 1

на алярм, звичайно добре не робиться (Авторка)
♦ нах алярм на алярм

алярм

НЕИИЯИЙ ЗАПАХ
знищеиоТ або альпакової 

столової застави
усуває посріблюванням 
із 5-літньою .-запорукою

ГАЛЬВАПОПЛЯТЕР
ЛЬВІВ, ул. КОПЕРНИКА ч. 14.



алярмовии

алярмовий 1. тривожний (ср, ст)

♦ алярмовий сигнал сигнал тривоги (ср, ст): Під вежею є перехід до 

церкви. До вежі ведуть подвійні муровані сходи, під ними від вулиці -  пече
ра св. Онуфрія. В першій половині XIX ст. на вежі був сторож, що ударом 

у дзвін повторював алярмові сигнали про пожежу, які подавав ратушевий 
дзвін (Крип’якевич)

2. терміновий (ср, ст) 

алярмово терміново (ср, ст) Ц на почеканю  

алярмувати і. бити на сполох (ср, ст)

2. квапитися, поспішати (ср, ст): Чого так алярмуєщ, та ще встигнемо на ті 
уродини, і так майже ніхто вчасно не прийде (Авторка) 

амант коханець (ст): Мав переконання, а може, тільки вдавав переконання про 
непереможний свій чар, як амант (Купчинський); Я з приємністю грав би все 
життя перщого аманта (Вільде) |{ габаль (хабаль), fax  

амара вул. дівчина легкої поведінки (м) Ц -* вінклківка 

амба вул. кінець, безвихідь (м, ср, ст) Ц амббць, гаплйк, капець, каю к, кр^п.
ка, рура, тбрба, торба з  дустом 

амбець ї ї  амба (Лучук) (м, ср) 

амбіція:
♦ вдаритися в амбіцію образитися (ст) 

амен (амінь) кінець (ст) Ц аменус

♦ з а б ^ и  на амен цілковито забути; нічого не пам’ятати (ср, ст)

♦ заткати на амінь заціпити, відібрати мову (ст): А тепер вас за
ткало на амінь! (Авторка)

♦  на амен (амінь) цілковито, до кінця (ст): При тому мій неоціненний 
пан інструктор зміряв мене таким страшним, конспіраційним поглядом, що 
в мене душа завмерла на амінь! (Керницький)

аменус ії амен 
Америка 1. Америка

♦ такий, шо Америку видно міцний, гострий (перев. про бурач- 

ки, гірчицю, горілку) (ср, ст)

2. вул. львівська тюрма початку XX ст. (ст): Назва тюрми “Америка” вка
зувала на “пільгові” умови ув’язнення, які отримала тюрма після 1902 року; до 
того часу її називали “Відень” (Горбач) Ц Відень 

амінь -► амен
амоняк 1. хімічна сполука азоту з воднем; аміак (ст): Знаєте, Стефцю, той 

амоняк так смердить, але порадив мені Юльцьо вивести ним пляму з товщу, 
треба буде скористати з поради (Авторка)
2. кул. порошок для випікання здоби (м, ср, ст) 

амонйчки кул. печиво з тіста на амоняку, порошкові для випікання здо

би (м, ср,ст)

анальфабет неук, невіглас (ст): У математиці, фізиці, хемії я був комплетний 
5 2  анальфабет (Авторка)

а н а н а с  і. зніжений, розпещений молодий чоловік; елегант (ст) Ц i*6iVcb, 

додерлянц, піцусь, родзйнок, фанфарон, хлйстик



андрут

2. ШК. учень, який не хоче вчитися, лінивий до науки (ст): Дорко -  то до
брий ананас, все комбінує, як би то не зробити задачі, а вимкнутися на вулицю 

(Авторка)
3. неприємна, ненависна людина; тип (ст) Ц жліб  

ангел:
♦  ангел смерті вул. жінка, яка продає підроблену, неякісну горілку

(ср)

англёз (анґлез) чоловічий чорний піджак із довгими полами (ст) 

ангажувати задіювати, запрошувати, залучати до справи, заходу (ср, ст): 

Думаю, що мій запит до і\Латчака узнано як мою хибу, що не вмію поважні спра
ви держати в тайні, і тому мене -  може, й на моє щастя -  більше не анґажовано 
(Шухевич)

анґельськиіі англійський (ст): Вуйцьо мав добротні анґельські мешти, були 

майже вічні (Авторка)
♦ анґельське зілля -► зілля  

анґлез -• англез
анґлійки (анґліки) черевики із твердою вертикальною вставкою в ха

ляві (ст) 

анґлік англієць (ст)

♦  анґлік з Коломйї ірон. і. селюк з амбіціями, який вдає пана (ср, ст)

2. єврей, який говорить зі специфічним акцентом (ст) | -* бібер 

анґліки -* анґлійки
анґляс малюнок, вкладений під обгортку шоколаду (ст): Даньо був з 1923 

(три і пів року старший за мене), тому найшвидше зайняв повноправне міс
це за великим столом, а наша серйозна дитяча розмова там починалася над 
розкладеними альбомами
з марками та альбомами з 
невеликими кольоровими 

образками (серії: видатні 
особистості, народи, пра
пори держав, засоби тран
спорту та інше), т.зв. “анґля- 
сами”, що їх вкладали до

Торт андрутовий
І. 25 дкг масла терти до білости, додати 20 д кг цукру-мучки і ще 

терти. Потім додати 25 д кг тертої чеколяди, 6 варених тертих 

ж овтків і ванілії. Т ою  масою  перелож ити 5 андрутів.

П. Все так само, лиш  зам ісь 6 жовтків дати 2 - 4  кулаки края

них тоненько горіхів і есенцію  румову або руму. П ерелож и

ти з  андрути. Тою  масою  помастити верх і посипати горіхами 

(Переписи)

п’ятигрошевих шоколадок і які, образки, треба було колекціонувати за серіями 
та порядковими номерами (Дашкевич) 

андрони -► мандрони
андрус (йндрус, гіндрух) вул. і. хлопець-вуличник, розбишака (ст) | -* 

б^тяр

♦ два ян д р^и  вул. хлопці, варті один одного (ст) | два кальбші 

п^ра; дві кальбші кеди; якё їхало, такё здибало

2. злодій (ст) І — злбдій 

андруска (йндруска) вул. зухвала, відважна дівчина, яка весь час про

водить на вулиці в товаристві приятелів; хуліганка, розбишака (ст) Ц 53
-► батярка

а н д р ^  (перев. мн. а н д р ^ н )  кул. вафля (м, ср, ст)



андрутовий

андр^бвий кул. вафельний (ср, ст) 

ані (н і):
♦ ані (н і) бельмеса зовсім нічого, анітрохи (про знання) (м, ср, 

ст): Я пояснюю, пояснюю, а він ні бельмеса не розуміє (Авторка) Ц ані (ні) 

в зуб < н о г6к»

♦  ані (н і) в зуб <ногбю> ані (н і) бельмеса: Для тих, що вивчали 

в щколах німецьку мову, це не становило труднощів, але для тих, що “ані в 
зуб”, було трохи трудніше (Овад)

♦  ані (н і) м у р - м ^  ані слова (ср, ст): Ти їй ані мур-мур, шо ми завтра 

збираємося на крапці в Талі (Авторка)
♦  ані на вблос не ліпший -► волос

антек (йнтек, йнтик) вул. і. вояк польської армії (ст)

2 . поляк (ст): Звільнити швидкість -  кинемо оком на мапу: так, зараз закрут, 
гірське сідло, і потім вже спуск на польський бік -  Слава Богу, Словаччину пере
їхав, тепер іще хай “антки” пропустять через гори, і вже буде Краків (Лисяк) || 
вацек, йонтек, л^шек, мазур, пшек

3. хуліган, розбишака, вуличник (ст) Ц -• батяр

4- шахрай (ст) | -* видридушник

антик 1. старовинна, антикварна річ (ср, ст): Лихо бери годинник, хоч це ан
тик, пам’яткова річ, мій дідо дістав його від І4осифа II чи то від Фердинанда І, 
вже не тямлю, ну, та й вартість свою має: чисте дукатове золото (Керницький) 
2. ірон. несучасна, старомодна людина (ср, ст) 

анцимбнек (манцимбнек) вул. непевна, ненадійна людина (ст) Ц -• 

б а л а м ^

анцуґ (анцук) чоловічий костюм (ст): Він ї каже: “Мій ангелку, вийду з вой- 
ська, то в кустелку зара з тобов возьму шлюб, іно анцуґ мені куп" (із пісні); Воль
дзя путрибуї ду тирміну йти, Тоську кричит: маму нувий анцук, а ту ґрейсара
-  самі знаїти (Рудницький) Ц убране

♦ шлмібний анцуґ ірон., жарт, найкращий (перев. єдиний) кос

тюм у  гардеробі мужчини (Лучук) (ср)

анцук -► йнцуґ
апаш вул. і. злодій, який живе на угриманні повії (ст) || -* злодій

2. бандит, розбійник (ст) Ц кримінальник 

апашка (опашка) тонкий шарф або хустина (перев. із шовку) (ст): Кві
тів!.. Хіба ж у жовтні цвітуть квіти?.. Молода пані зриває з шиї апашку і кидає її 
просто на груди Романа, що якраз минає її (Лисяк) 

апетик апетит (ст)

аплікант практикант (ст); Дуже інтересна приповідка почала тоді кружляти по 

суді у Львові. Пєрацкого убив Мацейко, а львівський адвокат Ян Пєрацкі мав 

зайнятого у своїй канцелярії адвокатського апліканта, що також називався Ма
цейко. Отож тоді в суді говорено: “Кожен Пєрацкі мусить мати свого Мацейка” 

54 (Шухевич)

аплікувати практик5^ати (ст): Хоч биття було рішуче заборонене, то Скобель
ський стало переступав цю заборону і аплікував учням тілесну кару (Шухевич)



аплявдувати аплодувати (ст)

аплйвзи оплески (ст): Співак був, знати, улюбленцем публіки, бо ще довго не 

вмовкали аплявзи, доки хтось не гукнув, що наближається дванадцята і пора 

стрічати Новий рік (Лисяк) 
апропо до речі; між іншим (ст)

арак міцний алкогольний напій золотистого кольору (ст) 

арбайтувати працювати (ст) 

арбата -► гарбата 
арештант:

♦ наговорйти три к ^ и  арештантів набрехати; наговорити дур

ниць (ср)

ареііггантський:
♦ закоштувати арештантської саламахи вул. зазнати клопоту, 

нещастя (Франко) (ст)

арештовання арешт (ст)

ароґант нахабна, брутальна людина (ст)

ароґантний зарозумілий, пихатий, нахабний, брутальний (ст): Копистян- 
ський поводився так обережно, щоб не дістати по голові на темній вулиці від 

представників доросту ОУН на Головній. Йопэ характер виявлявся і в тому, що 

він був більше чемний і обережний у відношенні до фізично сильніших, рослих 
учнів, під час, коли в відношенні до слабших і менших позволяв собі не раз на 

ароґантну поведінку (Домбровський) | ароґіінцький, згірдний, сиромудрий 

ароґанція зарозумілість, пиха, гординя, брутальність (ст): Фельдфебель 

змірив інтруза від стіп до пэлови поглядом, в якому ароґанція й тупість спорили 

за першість (Лисяк) 
ароґанцький ^ ароґантний
артист митець, художник (ст): Артист Труш подарував для товариства [“Ака

демічна громада"] два гарні великі портрети Драгоманова і Франка. Це були, 
мабуть, чи не перші портрети його пензля (Шухевич) І артиста 

артиста артист
артистичний гарно виконаний, мистецький (ст) ||кунштбвний 

аруматея і. товариство допомоги вбогим, безробітним (ст)

2. їдальня для вбогих (ст)

3. похорон для вбогих (ст)

архангел (арханьол) вул. будинковий сторож (ст) | — двірник

арханьол -► архангел
арцивіза вул. вода (ст) Ц васер, васерйця

ас карт, туз (ст): Ми грали по черзі. Перший грав ІДєпа. Він програв. Тоді Клюс 

на хвилину відвернувся позад себе, а я підігнув ріжок одної карти. Тої карти, що 

була ас (Нижанківський) 

асентер^ок набір новобранців до війська (ст)

асйста супровід, товариство (ст): Здається, що зразу наступного дня завітав 55
він також і до нас в асисті отця Е. Кордуби та отців з Риму (Загачевський); Свя- ----------

чення води на ринку вібувалося в часі св. 1/Іордану, як і перед тим при асисті

асиста



аск

війська, а саме австрійської компанії, що давала сальву в часі свячення води в 

криниці. Товпи людей тиснулися в ринку по свячену воду коло криниці напроти 
ресторану Райха, і навіть поляки брали участь у тій погоні за свяченою водою 
(Влох)

аск вул. жебракування, вимагання, канючення (Лучук)

♦ іти на аск вул. жебракувати, вимагати, канючити (Лучук) 

аскати випрошувати гроші на вулиці, у  переході; жебракувати (Лучук) 

аспірант кандидат (ст): Се вже не зграя львівських вуличників і щанталанців,
аспірантів до криміналу та шпиталів, подення суспільності (Франко) 

аспірації палке бажання, прагнення (ст): В щкільнім році 1892 на 1893 прий
шов на директора Едвард Харкевич, хоч о. Торонський мав аспірації на дирек
туру. Харкевич був перед тим у міністерстві освіти у Відні і, хоч був українцем, 
не вмів навіть по-українськи говорити. Він щиро взявся за книжку і в дуже корот
кім часі опанував нашу мову (UJyxeBnn) 

атак мед. напад (ст): Тих кільканадцять морґів ґрунту грало таку велику ролю, 
що старий дістав атак апоплексії, коли вона згадала йому, що ходить з Галієм 
(Тарнавський 3.) Ц атака

♦ атак серця мед. серцевий напад (ст): Лідзю, та ж ти обіцяла бути о 
пів на десяту вже вдома, чи ти, дитино, хочеш, щоб мама атак серця дістала 

від пережиття (Авторка) Ц ат^ка сёрця, серцева ат^ка
атйка ^ атак

♦ атака серця ^ ктак серця
♦  серцева атака ^ атак серця: Соха бачив, як силует Іляріона Кішки 

хитнувся і з глухим грюкотом повалився на долівку Обличчя Іляріона Кішки 

було набрякле й посиніле, а з грудей крізь розхилені уста протискався важ
кий віддих. Соха у своїй практиці ще подібного випадку не мав. Але пізнав, 
що то була серцева атака (Нижанківський)

атентат замах на життя (із політичних міркувань) (м, ср, ст): Вйсіли ми 
біля головної пошти і пішли вулицею Коперника, я весь час напереді, обидва 
бойовики за мною. В брамі одної з кам’яниць передав я їм бомби й умовився, 
що, коли прийду на визначене місце атентату, оглянуся, і це має бути знак, що 
там має станути перший, а опісля і другий атентатчик (Яцура) 

атентатник людина, яка з політичних міркувань учинила привселюд

ний замах (м, ср, ст) | атентатчик 

атентатчик атентатник
атракційний принадний, привабливий, який привертає до себе увагу; 

непересічний, захопливий (м, ср, ст): Дивись, за тим столиком сидить така 
атракційна кобіта (Авторка) 

атракція щось незвичайне, що привертає до себе увагу; видовище, роз

вага (м, ср, ст): На ту атракцію збіглося півміста (Авторка); Якщо ще мова про 

книгарню Громницького, то однією з її “атракцій” були палкі дискусії в ній між 
Дмитром Донцовим та Іваном Крушельницьким, що оба належали до постійних 

5 6  відівідувачів книгарні (Процюк)
--------  аушпік -* авшпік

аус -> авс



ачей

афектація збудження, схвильованіст. (ст): Той чи інший спосіб афектації, як, 
наприклад, писання віршів (хто з нас цього не пробував!), висказування моло
дих душевних поривів, почувань, пошани чи зацікавлення особою жіночої статі, 
не мав ніякого зв’язку з глибшими емоційними переживаннями, хоч не обійшло
ся й без вийнятків (Цьонка) 

афіш оголошення; афіша (ст): -  Боже мій! -  скрикнула Целя. -  Що се таке з нею 

сталося? Власне тілько я побачила афіш на мурі, що вона вмерла (Франко) 
афішуватися і. робити напоказ, прилюдно (ср, ст)

2. привертати увагу своєю поведінкою чи зовнішнім виглядом (ст)

З- вул., шк. прогулюватися зі своєю дівчиною корзом  (ст) 

ахм ирн^и  вул. дати відкусити (ст) 

ацинтбй (цинтбй) кінець, смерть (ст) | -* смерть

♦ зробйти цинтбй вул. убити (ст) І -* забйти  

ачей мабуть, може, можливо (ср, ст)

Пані, дозвольте

5 7



Бабка сметанкова
Розтерти 1 ф унт цукру з 10 жовтками. Д одати Уг ф унту масла, 

1 ш клянку сметани, іо  лож ок картопляної муки, сніг із іо  білків. На

прикінці вкинути 10 дека родзинок і спекти (Переписи)

58

баба:
♦ літати за бабами -♦ літати

бабахнути (бебехнути) загуркотіти, упасти із шумом (м, ср, ст): Діти 
дуже товклися в своєму покої, я вже збиралася йти, щоб привести їх до тями, 
аж тут як щось бабахне, відкриваю двері, а то вже вазонок з мущкателькою на 
землі лежить (Авторка) 

бабінєц вечірка, гостина, забава  тільки для жінок (ст) 

бабка* кул. здобна булка (ст)

бабка^ подорожник (рослина) (ср, ст): Як вдариш собі якесь місце, руку чи
ногу, то треба прикласти 
пом’яту бабку, і опух зійде 
(Авторка)
бабоватий жінкоподіб- 

ний (про характер, пове

дінку мужчини) (ср, ст): -  Кожен мужчина -  мужецький! -  Не кожен, -  впев
нила поважно, -  є такі бабоваті, такі малодухи, що пліткують, дрібничкові, ляль- 
куваті, але таких годі кохати (Ярославська) 

бабський 1. жіночий (ср, ст): Та хіба то хлоп? Та то бабська справа на кухні 
баняками товкти, де він ся пхає? (Авторка)
2. домашній, із домашнього господарства (про товар -  сметану, молоко, 

масло тощо, -  який привозять господині із підльвівських сіл): Щоб ґоголь- 
моґоль був помічним, то до горячого молока треба дати меду, масла і вбити яйце, 
але не таке з маґазину а бабське, тоді то дуже помічне на кашель (Авторка)

♦ бабські ййця яйця домашніх курей (ст) 

бабштиль прикра, недобра жінка (ср, ст) 

баварка вул. чай із молоком (ст)

бавити веселити, забавляти (м, ср, ст): Рутецький виявився першорядним ка
валером і бавив дам підльвівськими куплетами так, що сміх переливався по 
всіх кімнатах (Лисяк)

бавитися 1. веселитися, забавлятися (м, ср, ст): Ви всі через свята добре 
бавилися, і ти добре бавився, але мені було не до забави (Шухевич)
2. цікавитися, захоплюватися; мати хобі (ср, ст): Я коротко бавився в фі- 
лятеліста і, коли мені того було вже досить, передав свої марки комусь з близь
ких товаришів (Шухевич)

Баворівка іст. дільниця Личакова в районі сучасної вул. Мечникова: 

Частина Личакова вздовж теперішньої вулиці св. Петра звалася Баворівка, 
вища, коло цвинтаря, -  Мазурівка (Крип’якевич) 

багня іст. прикрашена гілка верби, яку освячують на Вербну неділю: Че
рез Ринок ішли похорони зі співами за місто до св. Онуфрія, ішли процесії на 

Йордан, ішли діти у Квітну суботу з “багнями” і зі співом “Осанна во вишних” 
(Крип’якевич) II -► баська



бажант

баґа тютюн для жування (ст) | сіно (сяно), табака, цьмді'а 

баґат^ька незначна судова справа (ст): Через політичні процеси він тратить 
“баґательки”. Політичний процес затягається на довгі місяці, і невелика з них ма
теріальна користь, а “баґателька” -  одноразова справа, і гроші в кишені (Острук) 

баґат&ля знев. щось неважливе, не варте уваги й переживань; дрібниця 

(ср, сг)

бадане 1. мед. огляд, обстеження (ср, ст): І так йому було зле, що мусів піти на 
бадане. Там і виявилося, що переходив на ногах страшну ґрипу (Авторка)
2. вивчення, дослідження (ср) 

бадати 1. мед. оглядати, обстежувати (ср, ст)

2. вивчати, досліджувати (ср) 

бадерка дівчина-помічниця в санаторії (ст) 

бадйлі вул. волосся (ст) || бадйлькі, кбсми, патла, патли, п’кірка  

бадйль 1. бур’ян (ср, ст) Ц -* хабаз

2. знев. селюк (Лучук) (ср) І жліб (жлоб, жблоб), калакунь (калакуньо), 

кііфар, микйта (микіта), мудь (мУдьо), рись, селеп, хлоп-слулймка нумиру 

айнц, хлопуньо, цеп, цепак 

бадйлькі вул. 1. вуса (ст)

2. волосся (ст) І -* бадйлі 

б а д и л й к а  палиця (ср, ст)

бадилйкі дурниці, нісенітниці; обман (ст) | -* б^єр

♦ бадилйкі г н ^ и  вул. говорити, розповідати нісенітниці; обма

нювати (ср) І -* бйєр засувати

бадувати вул. відпочивати в санаторії, на курорті (ст) 

баєр дурниці, нісенітниці; обман (ст) Ц бадилякі, банелюки (банялюки), бздй- 

ни, бздйньки, бздури, ґсреґі, дупарелі, дупарелькі, пердульки, побіянє ду
ли без патйка, випуціни мозґбві, мандрони (андрони), маячіння зрізаної го
ловй, срдка-дупа, терелейси, тбрефбре, терефере-куку, хуї-муї (хую-мую)

♦ баєр засувати вул. розповідати неймовірні, невірогідні веселі іс

торії, небилиці, дурниці; обманювати (ст): -  Будем йому фраєрські 
кавали оповідати! -  кидає через рам’я запитаний, кінчаючи вмонтовувати 
дроти в апарат -  Будем му баєр засувати! (Лисяк) | баер пускати, бдер 

сунути, басрувдти, бадилякі гнути, баляндраси плбсти, банелюки гну

ти, банелюки плести, байдужити, байрувііти, байтлювати, бздіти, бзді

ти голодні кавалки, бляґувдти, бляхм^нити, бляхманити очі, буяти (біія- 
ти), буяти слбня в карафці, голбдні кавалки заливети, ґандблити, ґітар 

крутйти, ґітари гнути, ґітари крутйти, динамити, динамо крутйти, зали

вати, крутйти юра, мандрбни (андрбни) плести, плести сухбго дуба, 

розчехлйти, смалйти кумбти, срдти кбксом, цинк пускати, чар пускати, 
чари пускати, чарувати, юра стругети, юра сунути

♦ баєр пускати ^ баєр засувати
♦ баєр сунути ^ баєр засувати

баєрувати вул. і. заговорювати, розповідаючи небилиці, дурниці; обма

нювати (ст) І -* бДер засувати 5 9

2. фліртувати (ст) ---------

бажант фазан (ст)



базнйк бузок (ст): У камеру вернувся синій, як базник, із задубілими руками, з 
перекошеним обличчям (Керницький) II боз 

базниковий бузковий (ст)
♦ базникбва р ^ а  -* р ^ а  

базька -* баська
бай-бай дит. спати (м, ср, ст) Ц байкати, спдйкати

байґель кул. булка (у формі кільця або кренделя), посипана маком, кун

жутом чи цибулею (ст) 

байда (пайда) великий шматок (перев. хліба) (Лучук) (м, ср, ст): Ромко 

забіг до хати, взяв найду хліба з сметаною, посиланою цукром, і швидко вернув
ся на двір бавитися (Авторка) Ц байдйґа 

баіідйґа байда
байдужити вигадувати, розповідати небилиці (ст) Ц -* бдєр засувати 

байзель 1. безлад (м, ср, ст): Скільки я вже можу терпіти такий байзель в твоїй 

кімнаті? Зараз же йди попрятай (Авторка) || балаган (балаґ^ін), жидівський 

рейвах, капарство, мі'ш-мдш, рейвах, срач, срач маґістр^цкій, шарварок 

2. ДІМ розпусти (ст) II ятка 

байка дурниця, нічого важливого (ср, ст): Це байка, що я трачу нагоду бути на 
матчу, але мій клюб тратить через те воротаря (Керницький) 

байкати дит. спати (м, ср, ст) | -  бай-бай 

Байки дільниця міста у  районі вулиці Київської | На Байках

♦ На Байках Байки: На південь від св. Юра є середмістя, яке в 1890-х 

роках названо “Новим світом”: тоді щойно місто посувалося в ці околиці. Є 

тут стара оселя “На Байках” -  назва не вияснена: історик Антін Петрушевич 

тлумачив її як попсоване “на балках”, тобто на ярах... Тутешні передміщани 

займалися мулярством і городництвом, продавали ярину до міста. Дівчата з 

Байок славилися красою. ІДе передмістя почали забудовувати архітектори: 
українець Іван Левинський і поляк Захарієвич. Так збудувалася давня Кри
жова вулиця [сучасна вулиця ген. Чупринки], звана так від хреста, що стояв 

при її кінці (Крип’якевич)
байонетфехтен військ, фехтування багнетом (Боберський) 

бййриш пасмо волосся над чолом; гривка (перев. у чоловічій зачісці) (сг) 

байрувати заговорювати, обманювати (ст) | -  ЬАер засувати 

байтала (байтола) незґрабна, безпорадна людина; недотепа (ст) Ц банду

ра, бельбас, г^ман, оферма, оферма штабова, офяра, офяра з  мосьціск, 

офяра копнента, офяра плютонова, офяра штабова, пайташ, сафандула, 

старйй пАЛтАш, фуяра, фуяра з  мосціск, цюцюрупа, штабсоферма 

байтлювати вул. і. обманювати (ст) | -> б^єр засувііти 

2. пліткувати; оббріхувати (ср, ст)

З- жебрати (ст) 

байтола байтала 
б о  байфус вул. солдат (ст)

-------- байц 1. стол. протрава (ст)

2. глянець, лиск після полірування чи лакування (ст)

базник



♦ б ^ и  <на> байц вул. гніватися, ображатися, сердитися (ср, ст):

Не будь байц, то тільки геци (Нижанківський) | фукатися

байцад вул. маленька дитина (ст) Ц байц^дик 

байцадик ^  байцад
байцувати і. стол. покривати дерев’яну поверхню байцом  (ст)

2. кул. маринувати, заправляти (м’ясо, щоб було крухим) (ст) 

бака -* бека 
баки (бакі):

♦ забивати баки (бакі) і. відвертати увагу або втомлювати розмо

вами; заговорювати (м, ср, ст): Ми йшли на почту, а по дорозі вступили 
на каву, там вже був Орко, і так він нам забив баки, що ми цілком забули 
надати того листа -  не гнівайся на мене, Мамцю (Авторка) Ц тррти мбзґи

2. обманювати; уводити в оману (м, ср, ст) Ц забивати цвяхи 

бакі -► баки
бакфіш вул. підліток (ст) | -* ббйлик

бакцйль бацила, мікроб (ст): У нього мусять всі повнити свої обов’язки. По
сідає організаційного бакциля в своїм організмі (Боберський) 

балабол 1. балак)ш (м, ср, ст) Ц балабблка, рот як вітряк, язйк як праник

2. вул. ТОЙ, хто не відповідає за свої слова; неслівна, безвідповідальна 

людина (м)

балабблка і ;  балабол і; Знаєш, вчора прийшов до нас Олько, а він така ба- 
лаболка, цілий вечір просидів, було цікаво, але на сьогодні нічого не встигла 
зробити (Авторка)

балабух 1. кул. спечений нашвидкуруч, часто невдалий, виріб із тіста; 

булочка (м, ср, ст): Мала прийти сусідка -  пані Ева, -  то я швиденько на- 
партолила якихось балабухів, полила сметаною, і під горіхівку то досить файно 
з’їлося (Авторка); Замісила тіста та й на скору руку напекла балабухів, вже буде 
шось до чаю (Авторка)
2. вул. стусан (ст) | -* буханец

♦ дати балабухів вул. набити, побити (ст) | -* вйгаратати

♦ дістати балабухів вул. дістати стусанів (ст) | -* набрати як бідний 

в тбрбу

♦ набрати повний міх балабухів ^  дістати балабухів
♦  обірвати балабухів дістати балабухів: В тім -  я не пограбував 

пошти на Глибокій і не стріляв на Голуфка, от, посидів би, як ви кажете, тиж- 
день-два, обірвав би пару балабухів і вийшов би на волю (Керницький)

балаган (балаґан) безлад (м, ср, ст): Поприбираю, і якщо не підпрятую що
разу, то діти так понакидають, що за тиждень такий балаґан, якби рік нічого в 
хаті не робила (Авторка) | -• байзель  

балаг^ити  довго розмовляти (ст) 

балаґан балаган
балаґаняж (балаґаняр) людина, яка спричинює чи створює безлад (ст) 

балаґаняр -* балаґаняж 6 і
балаї^ла і. іст. віз із критою будкою (власниками такого транспортного --------

засобу були євреї): Після ферій 1866 р. поїхав я до Львова, щоби вписатися

балаґула



балаґульниця

до четвертої кляси реальної школи, їзда зі Стрия, як у тих часах водилося зі 

всіх інших міст до Львова, відбувалася жидівськими будками, тзв. “балаґула- 

ми”. “Будка” -  це був доволі довгий і широкий віз, критий полотняною будою. 
В цій будці було звичайно чотири ряди місць з фірманським разом. Пасажирів 

принимано, скільки зголосилося, без огляду на те, чи буде там для всіх подо- 
статком місця чи ні. “Пашойники", як пасажирів звано, мусіли самі собі шукати 

місця в будці. Запрягали до будки все три сухі шкапи з дзвінками (Нагірний) | 
балаґульниця

2 . Іст. візник, фірман-єврей

З- людина, яка не зважає на усталені звичаї і любить забавлятися (ст)

II батяр

балагульниця балаг^ла і :  Около полудня була балаґульниця повна, і ми 

поїхали до Львова (Нагірний) 
балак 1. розмова, мова (ст): Бо задні ряди слухачів не завжди акуратно спохва- 

чували, про що йде “балак” напереді (Керницький) Ц говбрення

♦  втйти балак сказати, розповісти (ст) | зашіврати, плнінути б^лак, 

ригнути бдлак

♦ плібнути балак іі втйти балак
♦ рйгнути балак ^ втйти балак
♦  різати балак говорити, розмовляти (ст): А ось і Сяхо. Він стоїть 

на розі коло шинку Ліхта і “ріже балак" з якимсь незнайомим (Лисяк) Ц -» 
балакати

♦  тримати балак виголошувати промову; виступати (ст): -  Я не 

вмію балаку тримати! -  борониться зачеплений (Лисяк)
2. говірка львівських батярів (ст): Тепер часто ведуть мову про львівський 

балак, називають його іноді “львівською ґварою”, забуваючи, однак, про те, що 

мовлення українського Львова репрезентує й мовлення галицької (зокрема 

львівської) інтеліґенції, а не тільки балак, який часто є просто кіндерським бала- 
ком (Авторка); Король підземного світу крутив на всі боки головою... Пан Макс 

стояв посередині чи на грані між підземним і духовним світом, тримаючи в руках 

відкорковану вже пляшку. Ого, тепер я був певний, що зараз почуємо “балак" 

(Керницький); Василь Давидяк роз’їжджає по станицях дивізійників в Канаді із 
авторськими вечорами й “балаками” “ґренадира ґранди 31-го полку, львівсько
го батяра Міська Макольондри”. Правда, дехто з наших літераторів може мати 

певні застереження щодо вживання у письменстві цього “вуличного жарґону”, 
одначе, щоб правильно віддати справжній образ цієї львівської бідноти, -  цей 

своєрідний, неповторний, так би мовити, “фолькпор”, таки незаступний. Довіду
юсь, що, на жаль, цей наш “львівський балак” завмирає тепер у княжому городі 
Лева (Загачевський); Перед вів, як завжди, Ромко, що своїми дотепами та весе
лим львівським “балаком” розсмішував до сліз товариство (Загачевський)

♦  кіндерскій балак вул., злод. мова злодіїв; злодійське арґо (ст)

б 2 балакати (балікати) говорити, розмовляти (м, ср, ст): А тепер. Любку, сі-

---------  дай, випий і балакай, що знаєш (Авторка); Якось не по-нашому він балакає
(Авторка) І зіврати (сіврати), різати б ^ а к



♦ балакати про кактуси вул. говорити на нейтральну тему, зу

мисне переводячи розмову в інше русло (ст): -  Не мудруй! -  Файно, 
ша! Балакаймо про кактуси. -  Ти знову мав авантюру? -  Помилка (Нижан
ківський)

❖ говорйли-балакали, посідали, заплакали багато говорили, а 

нічого не зробили (ср, ст) II говорйли-балакали, сіли та й заплакали

говорйли-балакали, сіли та й заплакали ^  говорйли- 
балакали, посідали, заплакали  

балакпути вул. сказати (Рудницький)

баламкати хитати, гойдати (ср, ст): Даньо й Марчик сиділи на лавці, їли мо
розиво, баламкали ногами і сперечалися, хто буде перший їхати ровером; було 

просто супер -  канікули (Авторка) 
баламкатися хитатися, гойдатися, хилитатися (ср, ст): Дивися, щось ба- 

ламкається у неї на сумці (Авторка) 
баламут і .  тюр. пакунок, передача (ст) Ц -► балува

2. вул. гаманець, торбинка із грішми (ст): -  То хай отец приймуть від мене 
цих кілька кавалків на Службу Божу, -  напирав далі пан Бик, витягаючи з кишені 
дебелий “баламут” (Керницький) | -• гавериік 

б а л а м ^  1. веселий, компанійський хлопець; дурисвіт (ст) | -• батяр

2. людина, яка не зважає на усталені звичаї і любить забавлятися (ст)

II батяр

3. ненадійна людина; шалапуг (м, ср) Ц анцимбнек (манцимбнек), мйтка, 

шм^та

4. сільський злодій (ст) II -* злбдій

баланда вул. і. тюр., знев. пісна рідка юшка, зупа (м, ср, ст)

2. знев. людина, яка говорить нісенітниці (ст) 

баландіти базікати (ст): -  Доки ти гадаєш так баландіти?.. Тобі ще не надоїло?
Кинь к чорту цю латину та йди поґзися трохи з хлопцями, а я за той час культур
но подрімаю (Керницький) 

балват^цьо дурень, недотепа (ср, ст) || -* бевзь

балевий який призначений для балю; бальний (ст): Одяг його був зовсім 
добрий, ніхто не мав балевої туалєти. Богато мужчин гуляло без маринарок 

(Ярославська); Вечірні нагортки тепер менші, болєрковаті, вони часто творять 

доповнення сукні, так що їх можна носити й на балевій салі (Нова хата 1938) 
балікати -► балакати (ст)
балімкати ледарювати, байдикувати (ср, ст) Ц -* бімбати 

балія широка низька посудина для прання білизни (ср, ст): Зоська (старша, 
та, що мала чорне волосся), напевно, крутилася біля балії і, як мама не бачи
ла, встромлювала в милиння палець і дивилася, як воно поволі тане і зникає 

(Нижанківський)
б а л ^ а  ( в а л ^ а )  тюр. пакунок, передача (ст) Ц баламут, пакєль, пдкля 

баль 1. велика урочиста вечірка з танцями (ср, ст): Воно було подібне до того

звичаю, який тоді панував по містах у Галичині, що ніяка пані не хотіла прийти ^ 3

перша на забаву з танцями, або иа тзв. “баль” (Шухевич)

2. бенкет, вечірка (м, ср, ст) II -* забава

баль



♦  крутий баль 1. швидкий танець (Франко)

2. вул. бійка (Франко) (ст)

бальзам:
♦ бальзйм на хорі рани щось несподівано приємне, угішне, що 

викликає позитивні емоції (ср, ст)

балькон балкон (ст): Здовж стін на кожному поверсі залізні балькони (Тарнав
ський 3.)

балькбни вул. жіночі груди (ср, ст) Ц бальони, баняки, молочарні, цитрини, 

цитрйнкі, цицькй

бальконик невеликий балкон (ст): Двері на невеличкиРі бальконик були ши
роко відчинені (Ярославська) 

бальконічно опукло, рельєфно (про жіночу фігуру) (ст): Коли ми збудовані 
пласко й не знати, що до чого, жінки збудовані бальконічно. В них відразу ви
дно, що ззаду вони до сидження, а спереду до почувань (Селепко) 

бальон 1. м’яч (м, ср, ст): На висоті становища був воротар Качмар (батько Кач- 
маря віддав частину свого поля на “Вовчі" під спортовий майдан, “щоб хлопці 
мали де грати в бальон”) (Скоцень)

♦ бальбн зробйти 1. вул. утекти (ст) Ц бальбна зробйти, в здйрди 

пітй, вйстав зробйти, вйставити, д ^ и  д р ^ а , дати фрака, дати шпрунГа, 

демба д^ти, звіяти, змив зробйти, змйтися, наїхати, плййта зробйти, 

побрйкнути, пофрувати, спалйтися, ходакй спалйти

2. посміятися, поглузувати, пошити в дурні (ср, ст)

♦  бальбна зробйти і. іі б ^ ь б и  зробйти
2. ошукати, висміяти (ст): Нашо з него ше бальон робиш, хіба не ви
диш, шо він і так ледве шо не плаче (Авторка)

2. повітряна кулька || бальбник, бальбнчик

З- вул. трамвай (ст): Даю тобі слово, що я до цепа ані слова не сказала. Я го 
залишила на лавці в Стрийськім парку, сіла на бальон і подула додому Тільки 
він мене й бачив (Тарнавський 3.) {| трамбаль, трамбулйнка, трамвай 

бальони вул., ірон. жіночі груди (ст) Ц — балькбни 

бальбник 1. м’ячик (ст) | бальбнчик

2. повітряна кулька (ст) Ц -* бальбн 

бальбном швидко, миттєво (ср, ст): Ти, Шари, винесися звідси, але бальоном! 
(Рудницький) II -> айн-цвай-драй

♦ бальбном знайтися надолйні скотитися; опинитися внизу 

(ст): А ферняком я поров по сходах. Уже не знаю, чому я так бальоном 
знайшовся надолйні. Але треба було віяти (Нижанківський)

бальбнчик 1. бальбник і: Приходжу до висновку, що жонатий чоловік -  це 

бальончик, з якого поволі виходить повітря (Селепко)
2. Іі бальбник 2
3. мед. клізма (ср, ст)

балюватися бенкетувати, веселитися, частуватися (м, ср, сг)

6 4  баляндраси веселі розповіді, розмови про незначне, несерйозне; вигад-

-------  ки, жарти (ср, ст)

♦ баляндраси г н ^ и  розповідати неймовірні, невірогідні історії,

бальзам



бандажувати

небилиці (ср, ст) I баляндраси плести, баляндраси сплітати, плести 

сухбго дуба

♦ баляндраси плести баляндраси гнути
♦  баляндраси сплітати баляндраси гнути: Сплітаєш різні ба

ляндраси -  Із мрій старих нові прикраси. Прицмокуєш: ах, як це гарно! Але 

скажи: чи не намарно? (Бабай)
бамбетель 1. дерев’яний диван (перев. розсувний) (ср, ст): Тоді все було 

влаштоване так, що вони їли в кухні. В кухні спала теж тітка на бамбетлю (Тар
навський 3.) II сляб^н

♦ качати ййця по зеленому бамбетлі вул. грати в більярд (ст)

♦  пійфа грає, а бамбетель скаче -* шафа
2. знев., жарт., ірон. старий диван (ср): Хотіла’м вже купити собі нове 

ліжко, а бамбетель той винести на сміття, але пошкодувала, бо то ще моє ліжко 

з дитячих років (Авторка)
3. задній ряд сидінь в автобусі (м, ср, ст): їхали на бамбетлі, але були щас
ливі, бо сиділи, а людей стільки напхалося, що навіть не дихнеш (Авторка)
4. знев. служниця зі села (букв, “та, яка спить на старому дивані чи 

бамбетлі в ніші на кухні”) (ст) || -  гаркотлук

бамбетлі вул. постіль, речі, багаж тощо (ст) 

бам б^ :
♦ кури б а м б ^  вул. іди звідси, забирайся геть (м) Ц -• гуляй звідси 

бамбула (бамбуля) огрядна, неповоротка людина (ср, ст) || бамбулко,

валило, грубас, грубасик, пампух, спухляк 

бамбулко ^ бамбула 
бамбуля бамбула
бамбулйстий повнолиций (ср, ст) | папулАстий (лампулйстий, фафулйстий) 

бам б^и к  (перев. мн. бамб;^ики) алкогольний напій із горілки й то

матного соку (готують у  кнайпі при філармонії на вул. Чайковського)

(м, ср, ст): І що ти думаєш, що вони ніби випадково здибалися на Академічній 

й пішли на бамбурики, ага, слухай їх, слухай, ше тамтої середи я чула, як вмов
лялися (Авторка)

бам б^ити  вул. пиячити (Лучук) (ср) | баничити, гудіти, дринчдти, квакати, 

квасити, кірчити, ковтати, пйти як бібула, пйти як губка, причащатися, 

тррти, тягнути, хірити, хлйти

бамбус:
♦  пердоленє В бамбус -♦ пердоленє

банда ірон. і. оркестр (перев. духовий) (ст); музична група (ср, ст)

2. група підлітків-бешкетників (ср, ст): Але то банда, тоті дітиска! (Авторка) 

бандаж мед. пов’язка; бинт (ст): Тепер жив у якоїсь жінки. Лежав. Голову мав 

обвинену бандажем, І тільки одне око світилося гарячковим вогнем, бігаючи не
спокійно по кімнаті (Нижанківський) 

бандажувати мед. накладати пов’язку; бинтувати (ср, ст): Орися вже бан- 65
дажувала рани, а він тільки приходив до тями, гострий біль пронизував усю ----------
його свідомість (Авторка)



бандзьох (бандзюх) знев. великий живіт (ст) || живіт як бубен (бубон), 

глобус, кендюх, колдун, мацько, мдцьок 

бандзюх бандзьох
б а н д ^ а  знев. і. незґрабна, безпорадна людина; недотепа (ср, ст) Ц -  

байтала

2. жінка з великими стегнами (ср, ст)

З- велика, громіздка річ (м, ср): В школі я дуже любила грати на фортеп’яні. 
Тепер бракує часу І мама постійно репетує, коли ж ми заберемо з хати цю бан- 
ДУРУ (Авторка) || гаргара, каляфіїрня 

банелібки (банялібки) нісенітниці (ср, ст) Ц -* баєр

♦ банелібкн гн ^ и  говорити, розповідати нісенітниці (ср, ст) | -►

б^єр засувати

♦ банелібки плести іі банелібки г н ^ и
♦  наплести банялкік наговорити дурниць, нісенітниць (ср, ст): іитик, 
як син комісара поліції, знав про ті поголоски і, хотівши рятувати свого щирого 

товариша, “наплів різних банялюк” (так сам казав) (Шухевич)
банк 1. банк

♦ банк деришкіра Крилошанський банк (належав до т.зв. русо- 

фільскої партії, його банкрутство негативно позначилося на долі 

багатьох українців. “Цю господарку схарактеризував свого часу др. 

Коцовський ось таким віршиком, видрукуваним у  “Зеркалі”: “Ху- 

вес, Кіндлєр і Міхалко -  то файні три кавалки; один взяв, другий 

брав, а третий таки так украв” (Нагірний)): Банк деришкіра -  так про
звано сумної пам’яти тзв. крилошанський, або руський, банк, який зруйну
вав десятки тисяч селянських пзсподарств Східної Галичини (Франко)

2. тюр. переносний туалет (перев. відро) (ст) | кібель 

банка вул. пляшка (Лучук) {{ -♦ бутелька 

банти драбинка для курей (ср, ст)

♦  сидіти на бантах сидіти дуже високо (ср, ст): Лілейка і Даруся ва
рили лялькам зупку з кульбаби, а Влодко сидів на бантах і дер з них лаха 

(Авторка)
бануватн тужити, сумувати (ст)

банька 1. банка (м, ср, ст): Бо що робити? Стало мені цілком ясно, що світ -  як 

банька, а люди -  як мухи (Селепко)
2. ялинкова прикраса (перев. у  формі кулі) (ср, ст): Скоро вже Різдво, бу

демо вбирати ялинку, ще треба підкупити нові баньки, бо деякі вже потовклися 

(Авторка) І бомбка

3. бульбашка: Мама була прачкою, що весь світ і його красу бачила тільки в 

миляних баньках у великій балії, коли прала жидам білизну. Під її великими і 
червоними руками, що жили своїм самостійним життям двох вічно перетомле
них істот, витворювалися мільйони, а може, навіть більше ніж мільйони ми-

6 6  ляних баньок, які мають силу розбивати соняшне проміння на сім засадничих
---------  кольорів і відбивати на своїй поверхні зовнішній світ у мініятюрних картинах

(Тарнавський 3.)

бандзьох



бараболя

П астеризоване м о л о к о  е  позбавлене 
хороботворчих бактерій І

баньки (банькі) знев., ірон. і. очі (м, ср, ст) || бельки, бёльма, бульки, 

ліпки (лйпки), сліпакй, цибулі

♦ витріщити баньки (банькі) витріщитися (м, ср, ст) | вибалу
шитися

♦ залйти (залйти) баньки (банькі) знев. випити надмір алкого

лю; впитися, сп’яніти (Лучук) (м, ср, ст) II -♦ влюлятися

2. набряки (під очима) (ср): Таля, певно, знову цілу ніч сиділа за комп’юте
ром, шо має такі баньки під очима (Авторка) 

банькі -» баньки
♦ вйтріщити банькі -* вйтріщити баньки
♦ залйти банькі -► залйти баньки

банйк 1. кухонна посудина; каструля (м, ср, ст) Ц рйнка

2. капелюх (ст) І банячок

3. дурень, недотепа (ср, сг): А видите, же нас 

за баняків має, за вуйків (Авторка) Ц -* бевзь

4. знев. старший чоловік (Лучук)

5. вул. гулянка з надмірним вживанням 

алкоголю; пиятика (ст) || біба

6. шк. незадовільна оцінка (ст) || ґоль, двія, 

пАра, цваєр, цвайка, цвайбра, цйнґєль

7. футб. ворота (ст) || бик

8. футб. гол (ст)

♦ дати баняка і. шк. поставити по

гану оцінку (ст) II всйпати цваёра, 

лупнути цваёра, стрілити банякд

2. футб. вдарити по воротах (ст) Ц

стрілити баняка, стрілити в ворота

♦ стрілити баняка и баняка дати 
банякй вул. великі жіночі груди (ст) Ц -♦ балькбни 

банялібки банелібки
банйчити вул. пиячити (м, ср, ст) Ц — бамбурити 

банячок 1. мала кухонна посудина; каструлька (м, ср, ст)

2. капелюх (ст): А коло нього вертівся то справа, то зліва його приятель, цу
керник Стецьків, маленький, ніби всміхнений, ніби скривлений, в “банячку” -  

себто твердім чорнім капелюсі, все одягнений “як з голки" (Купчинський); Ви
йшов із каварні у чорному футрі з коміром із видри, у “банячку", елєґантний, 

гарний. Боже коханий! (Ярославська) | банйк 

бара вул. 1. готівка (ст)
2. монета (ст) 

бараболі бараболя 
бараболька ^  бараболя
бараболя (бараболі) картопля (ст): ІУІушу зробити щось з моїм лицем. 

Воно стало страшне. Уста -  це отвір для вкладання бараболі й рідкого ґуля- 
шу, а очі? Дурнуваті! (Селепко) Цбарабблька, бульба, картофля (картоплі, 

картбфель)

то м у  ли йте
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Швайцарська салата
Н а 1 КҐ оббираних варених бараболь взяти 

2 квасні яблука й покроїти в чверточки. Так 

само порізати на кусники 2 вимочені оселедці, 

дві цибулі, трохи цвіклів. П ереміш ати все до

бре, додати перцю, соли, оцту й оливи, а вкінці 

додати м олочка з оселедців, перетертого через 

сито (Н ова хата 1933)

♦  бараболя в лушпинні ̂  бараболя в шапках: -  Телячий кбтлєт, -  

шепнула Анночка, нахиливши голову над столом... Побачила біля котлета 

найменшу ціну... -  А бараболі в лушпинні не хочеш? -  спитав, просовую
чись очима, які зміцнив окулярами, по назвах страв. -  Котлет! Пхе, котлет! 
Рибу любиш? (Ярославська)

♦ бараболя в мундирах (м унд^ах ) и  бараболя в шапках (ср,

ст): Вони знають, що бараболя буде непома- 
щена і в “мундурах”, що зупа не вискочить поза 

ранґу горохівки, -  але їсти хочеться і так, хоч 

гинь! (Лисяк)

♦ бараболя в шапках кул. картопля, 

зварена зі шкіркою (ст) Ц бульба в лупй- 

нах, барабдля в лушпинні, бараболя в мун

дирах

баран:
♦ баран -баран -б^  і. дитяча гра, коли буцаються головами (діти 

між собою чи батьки з маленькою дитиною) (м, ср, ст)

2. виїук, який уживають під час дитячої гри, коли буцаються го

ловами (м, ср, ст)

♦ <брати> на барана <брати> на плечі (перев. дитину) (м, ср, ст): 

Вже у 1938 році ми з І\/1амою пройшли добрий шмат Гуцульщини, з Пзверлою 

включно. І\/Іама була дуже задоволена з моєї витривалості, хоч, пам’ятаю, 
не раз хтось мусив мене “брати на барана” (Крушельницька)

баранчик:
♦  невинний як баранчик -* невинний 

барахло знев. і. непотріб (м, ср, ст)

2. лахміття, ганчір’я (м, ср, ст)

3. нікчема (ср, ст): Той її чоловік -  то цілковите барахло (Авторка) 
барахолка базар, де перепродують речі (перев. вживані) (ср, ст) 

барахольщик і. скуповувач старого одягу (ст)

2. злодій, який краде одяг (ст) І -* злодій  

бари плечі (ср, ст) II б^рки

♦ взйти за бари притягнути до відповідальності (ср, ст) || взяти за  

барки

барило знев. живіт, черево (ср, ст) Ц бЬнцьо, ббньо, калтун, пёмпек 

барки ії бари
♦  взйти за барки і; взйти за бари  

барлакі знев. зношені черевики (ст)

барчик військ, нашивки (ст): Він мірить мене очима, дивиться на мій плащ, 
який дуже парадно виглядає, бо зроблений зі сукна 1915 р. і скроєний знамени
то. Глядить на барчики на раменах. Пізнає, що я мужвак, не старшина, і робить 

68 дуже зимну міну (Боберський)

---------- барчйстий плечистий (ст): Був середнього росту, дуже барчистий і силач (Шу
хевич)

баран



бас:
♦ бр^ти на бас кпити, жартувати, насміхатися (Франко) (ст) | -» 

лаха дерти

басалйґа і. груба палиця (ст)

2. знак від удару; синець (ст)

З- дзфень, недотепа, нездара (ст); Бачинський раз у раз посилав у її бік со
лодкі погляди і вдоволено всміхався. За якийсь час пара встала і вийшла. “Ух, -  

зітхнув розпачливо Бачинський. -  Трагедія мойого життя. Я підготую ґрунт, а по
тім такий басалйґа навіть не догадується, чому дома жінка так йопз пристрасно 
цілує” (Купчинський) II -► бевзь 

б а с а р ^ о к  відшкодування (ст)
басетля муз. струнно-смичковий інструмент, схожий на віолончель; ба

соля; В неділю й свята на Личакові відбувалися різнорідні бенкети й забави. Чи 
то у приватних домах при улюбленій гармонії, чи в численних шинках -  у “Готелі 
де Ляус”, у “Лисого ІИацька”, в господі Отавихи. В останній вівторок перед Ве
ликим постом у “Готелі де Ляус” кінчено карнавал хороненням баса до могили.
Опівночі збиралися громадяни й громадянки на забаву. З кухлями пива й чарка
ми горілки обходили процесіональним походом цілий локаль, відкривали шин
квас і хоронили туди басетлю, при чому говорено комічні похоронні промови.
Забава й танці тривали до рана при музиці, але вже без баса (Крип’якевич) 

басити вул. 1. розмовляти, говорити низьким голосом, басом (м, ср, ст)

2. лякати (м) 

баська Сбазька) і. вербові котики (м, ср, ст)

2. прикрашені гілки верби, які освячують на Вербну неділю  (м, ср, ст)

II багня, блоза, шртка 

Баторівка дільниця в північно-західній частині міста, яка раніше нале

жала до підльвівського села Рясна Польська (Рясне) Ц Батярівка 

б а т ^ а  муз. диригентська паличка (ст)

♦ під бат^ою  муз. під керівництвом (ст): Оркестра під батутою пана 
Самійленка (Загачевський)

батяр 1. кримінальник, розбишака (перев. із околиць Львова початку 

X X  ст.) (ср, ст): Стрийський парк вже мав дерева, але був неогороджений.
У ньому після авторитетних оповідань Тимка аж кишіло від львівських “батя
рів”, які робили людям те саме, що в Кувирях розбійники, а за Сокільниками 
“вар’яти” з Кульпаркова (Шухевич); Копи треба було змагатися з польськими 

студентами-корпорантами й захищати Академічний дім при вул. Ступінського, 
львів’яни були в авангарді, закликаючи на поміч українських львівських батярів 

(Домбровський); їм були властиві веселощі, безжурність. Жили, щоб “фраєра”,
“жлоба” “обкантувати”, кажучи їхньою мовою -  жили, щоб обдурити людину не 

з їхнього середовища. Не гордували й крадіжкою. У списку їх характерних при
кмет знайдете такі чесноти; безстрашна, аж до безумства, відвага, сміливість, 
неудавана хоробрість, амбіція і честолюбство. Можна цілий том присвятити 
цій унікальній і неповторній верстві львівського населення, якими були “батя- 6 9
ри” (Скоцень); В ім’я історичної правди хотів би я ще надмінити, що під слоґан -----------
“польська вулиця” не треба конче підтягати коханих львівських батярів, які в

батяр



конфлікті двох народів зайняли, як “третя сила”, радше невтральну позицію 

(Керницький); Вперше в історії древнього города Львова виступили на арену 

історичних подій українські батяри. Хоч, може, й не були це такі батяри, що 
крали дядькам баламути на Вуглярській площі чи тягали бабам з воза кошели
ки з покладками (Керницький) {{ дндрус (ііндрус, йндрух), бдтяр з-за  драні^, 

батярйна, батярбн, батярус, батярчук, небесна пташка, птах небесний

♦ батяр з-за дранґу и батяр і
♦ зійтй на батйра стати батяром  (ст) Ц пітй на б а т р а

♦ піти на батйра ії зійти на батяра: Боялися, що я, як хлопець, піду 

до міста без родинної опіки, підпаду впливам міського шумовиння, здемора
лізуюся і можу “піти на батяра” (Шухевич)

♦ ходйти на батйри волочитися містом у  компанії батярів Ц -*

батярув^ти

2. зухвалий, відважний хлопець, який більшість часу проводить на 

вулиці в товаристві приятелів; хуліган, розбишака (м, ср, ст) Ц антек
(гінтек, йнтик), вуличник, тонько

З- молодий мужчина, який живе розгульно (Лучук) (ср): Нащо вона з 
ним ходить, як він такий батяр (Авторка); Батяр я си, батяр з малої дитини. Як 

мав штири роки, ходив до дівчини, Батяруйте, хлопці, як я батярую. Ні одної 
нічки дома не ночую. Маю жаль на маму, маю жаль на тата. Же мя породили 
такого вар’ята (із пісні) Ц батярйсько

4. людина, яка не зважає на прийняті звичаї і любить забавлятися (ст): 

Не є тайною, що в тзв. ослячих, задніх лавках часто просиджували (дослівно, 
бо в лекціях вчителів вони майже не приймали участі, їх не слухали, а тому 

майже завжди становили катепзрію репетентів) хлопчиська, які не тільки грали 
собі преспокійно в карти, але й інколи потягали з плящини. Проте такі хлопці, а 

їх можна б умовно зарахувати до групи славних львівських “батярів”, були по
хідною специфічних соціяльних чи родинних обставин, а з деяких із них вийшли 

пізніше підприємчиві й рухливі, а водночас позитивні члени нашого суспільства 
(Процюк) II баламут, балаґула

5- веселий, компанійський хлопець із добрими манерами, зокрема 

шляхетним ставленням до жінок (ср, ст): А товариші? На загал “файні” 
хлопці-молодці, уроджені львів’яни, інтелігентні “батяри”, які знали всі входи і 
виходи львівського багатого вуличного лабіринту (Домбровський) Ц баламут

♦  старйй батяр старший чоловік із добрими манерами і непере

січним почуттям гумору (м, ср, ст)

6. лайл., жарт., ірон. і; батярусик 
батярйґа вуличник, розбишака (ст) | — батяр 

батярйна її батярйґа
батярйсько молодий мужчина, який живе розгульно (Лучук) Ц бдтяр 

батярівка -* батяр^ка
Батярівка дільниця в північно-західній частині міста, яка раніше на- 

70  лежала до підльвівського села Рясна Польська (Рясне): Баторівка теж
---------  знана була із назви “Батярівка”, тут жило багато так званих “батярів”. Завжди

в конфлікті з поліцією у злиденних халупах на периферії міста або в кількох

батяриґа



міських робітничих дільницях, таких, як Замарстинів, Клепарів, Личаків, Горіш
ня Городецька та почасти в середмістях (Скоцень) | Баторівка 

б а т й р к а  1. зухвала, відважна дівчина, яка весь час проводить на вулиці в 

товаристві приятелів; хуліганка, розбишака (ср, ст) | андруска (йндрус- 

ка), бдхдрка (бдхурка), вуличниця, мднька, тбнька 

2. залицяння, упадання коло жінок (ст)

З- кашкет, який носять, насунувши дашок на чоло (ст) | батярувка

♦ х о д й т и  н а  б а т й р к у  проводити час у  товаристві батярів  (ст) | -► 

батярувАти

б а т я р н й  товариство батярів  (ст): Так-то львівські “батяри”, мимо своїх пусто
щів і частого безділля, пзрдилися своєю готовністю допомогти, а навіть, коли 

треба -  не шкодувати життя. Зуміли польські займанці використати саме цю 

львівську “батярню” у 1918 році, й ця “батярня” у великій мірі виробила їм владу 
у Львові (Скоцень) 

б а т я р о н  вуличник, розбишака (ст) || -* батяр

б а т й р с т в о  спосіб життя батяра  (м, ср, ст): Я й не згадував би про ці непри
ємні справи, якби не дуже прикрі наслідки такого, як ми називали, “батярства”, 
що в нас викликало, щоправда, сміх, але й будило разом із тим відразу й якусь 
глуху тривогу (Гординський) 

б а т й р с ь к и й  притаманний чи належний батярові (м, ср, ст): Василь Дави
дяк єдиний в діяспорі й, мабуть, на рідних землях, що розкрив і далі розкриває 
перед нами серце й душу, спосіб мислення тої, часто-густо, на перший погляд, 
чужої українству вітки українського народу, що таки під плащиком спольщення 
жевріла любов’ю до рідного, до всього, що українське, й засвідчила ту любов 

смертю у днях світлого Листопада, “відпочинком" у Домбю, Березі Картузькій,
Колимі й Дахаві, що напоїла своєю “батярською” кров’ю Чорний Ліс і Броди... 
(Загачевський)

б а т я р у в а т и  і. проводити час у  товаристві батярів  (ср, ст) Ц ходити на ба- 
тйри, ходйти на батйрку

2. збиратися у  веселих товариствах, де люблять гучно розважатися, за

бавлятися (ст)

б а т я р ^ к а  (б а т я р ів к а )  і. кашкет, який носять, насунувши дашок на 

чоло (ст) І батИрка

2. пісня, у  якій романтично оспівано життя батяра  (ст) 

б а т я р у с  вуличник, розбишака (ст) |{ -♦ батяр

б а т я р у с и к  пестл., ірон. надто активна, рухлива, неспокійна дитина; не

вгамовний підліток (м, ср, ст) II батяр, бахор (бДхур), ббнькарт, ндйдух 

б а т я р ч ^  вуличник, розбишака (ст): А той жлоб його тягне за маринарку і на 

цілу вулицю кричить: “Ти, сволоч націоналістична, куда сі прьош?" І І і̂ісько знав, 
що то перекинчик. Бо цей міліціонер -  то був той самий батярчук із Рясної, що 
кожного дня приходив на Бернардинську площу, ставав коло костела Бернарди
нів і вдавав сліпого жебрака (Тарнавський 3.); Підсвідомо, інтуїтивно відчували 

свою приналежність до народу, з якого вийшли. Бо це були ті, раніш погорджу-
вані чужими, а часто також своїми, львівські “батярчуки", що в їхніх жилах плила ----------

українська кров (Загачевський) || — батяр

батярчук



бахор

б ^ о р  (бахур) 1. незаконно народжена дитина; байстрюк (ст) Ц бенькарт, 

зндйдух, найдер, н^йдух, оф’яра пенкнентеї'о кондбнка

2. Ірон., лайп. ^  батярусик (м, ср, ст): Бахори, до школи! (Авторка); -  А 

щоб вас чорти побрали, прокляті бахурії -  закляв неборак навздогін братам, що 
втікали з усеї сили (Франко) 

бахорка (б а х ^ к а ) і. незаконно народжена дитина; байстрючка (ст)

2. нечемна, збиточна дівчина (ср, ст) Ц батярка 

бахур -» бахор 
бахурка -♦ бахорка 
бахурні -* бахурнй
бахурші (бахурні) і. незаконно народжені діти; байстрюки (ст) | бень- 

карт^рія

2. лайл. діти, дітвора (ст): Де ж ви, бахурня, так довго сиділи, у дідька? 
(Франко) І бенькартбрія 

бачевський (баческі) горілка (від назви горілчаного заводу у  Львові, 

власниками якого були Бачевські) (ст) | -* аквавіта

♦ нніхати бачевського вул. пити горілку (Лучук) || -* друлити 

баческі -♦ бачевський
бачити:

♦ бачив: двоє <дв6є циган> на дрючках понесли так кажуть, 

коли не хочуть відповідати на запитання про місце перебування 

людини чи знаходження речі (ст)

бачний 1. пильний, уважний (ст)

2. передбачливий, завбачливий (ст) 

бачність пильність, уважність (ст)

♦ стойти на бачність стояти струнко (м, ст) 

бакіра 1. велика калюжа (ср, ст) Ц калабаня

2. вул. горілка (ст): Тільки двадцять першопэ листопада, на І\/Іихайла, зять 

платив сам усе. і\/1аринка робила голубці з рижом на підгорлі, варила баняк 
капусти, смажила вепрові котлети, пекла сирник і балабухи, Михайло купував 
усю баюру (Тарнавський 3.) Ц -* аквавіта 

З- вул. пиво (ст) І -  брбвар 

банірка іі бакіра 2 
баяти -► буяти
бебё студ. обід у  студентській їдальні з дуже великою порцією картоплі 

(ст) І велике бебе, солідне бебё

♦  велйке бебё і ;  бебё: Скорочене із домагань харчовиків: “Більше буль
би!”, зевфемізованих згодом у бебе, як ним став користуватися загал харчо
виків, то його скріплено додатком; велике (солідне) бебе (Горбач)

♦  солідне бебё іі бебё
бебёха вульг., лайл. зла, сварлива жінка (Лучук) | -» г^ р а  

бёбёхи (бëбexi, бёбух!) і. нутрощі (м, ср, ст)

7 2  ♦ бёбехи повилазили жарт., знев. про розхристану, неохайну

людину (ср, ст)

2. знев. постіль (ковдра, подушки тощо) (сг): Кожного дня до години 10-ої



рано, такий поліційний закон, на цих ґанках Кльоцові, Вайнштайнові і цілий 
леґіон інших тростяними тріпачками вибивали з бебехів млісний сопух важких 

ночей і турботних снів (Тарнавський 3.)
З- жарт., знев. речі (ср): Пакуй свої бебехи і гуляй звідси! (Авторка) 

бебехі -* бебехи 
бебехнути -* бабахнути 
бебухі -♦ бебехи
бевзь вул., знев., ірон. недотепа, дурень (ср): Який же ти бевзь! (Автор

ка) II балватунцьо, банйк, басалйґа, бзік, бовван, ббвдур, буц, буцйфал, 

валило, вар'ят з  мбкрою головбю, вар’ят з  мбкрим лббом, вахлак, гебес, 

гринь, дупик, дурило (дурнйло), дуркб, дурнйй вар’ят, дурнуватий помідор, 

з  Кульпаркова, закута макітра, йблоп (йблуп), йблуп від світа, калакунь  

(калакуньо), камедула, капчук, каф ар, клапц^н, кбпнений в мбзок (музок),

К О П Н Ё Н Т И Й  в музк, кутас, лепех, львівський охайний хлбпчик, матблок, 

мішіґене (мишіґіни), мішіґене вбйтек, мбтлух, півголовок, рекрутське вухо, 

стукнений в мбзок, тлумак (тлумок), туман, туманбшті, тяжка макітра, 

тяшкйй фрдер, фей, фрдер, фрііср поламаний, фрдср пбмпка, фраєра  

кавалок, фраёреька макітра, фра£рський ціп, фуньо, хвсй, хусит, цеп, 

цепак, цбншкі фраєр, цймбал, цьблок, цьбльо, шайґіц, шбйлик, штубачбк, 

штурпак (штурбак, штубак) 

беґа вул. ледар, лінюх (ст) Ц ббґас, ббдьо, гнилйк, лайдак  

беґас беґа (ст) 

бедьо и беґа (ст)

безвзглйдний (безгліідний) який не зважає ні на що і ні на кого; не

милосердний (ст): Тато мій -  чоловік деспотичний, безвзглядний (Авторка);
Проф. Вавро Жмурко, син яворівського міщанина, русина латинського обряду, 
був одним з найліпших математиків у Австрії. Він впровадив у свої виклади сис
тему графічного розв’язування математичних завдань. Одначе була це людина 
вельми строга і безглядна, а до того нервова (Нагірний) 

безвзглйдно (безглйдно) не зважаючи ні на що і ні на кого; безоглядно 

(ст): Мікі поводився цілком безвзглядно, як на ту ситуацію, але такий еґоїзм, 
певно, був у нього закладений ґенетично (Авторка) 

безвйглядний безнадійний (ст): Дивився на заґратоване вікно -  і мріяв. Так, 
мріяв непорушно. Це не була безвиглядна, пригноблена сумовитість, це просто 

була якась мрія (Нижанківський) 
безвстйдний безсоромний, нахабний (м, ср, сг): І шо ти думаєш, та без- 

встидна дівуля видзвонює до нього, приходить до хати, де то колись таке було, 
ну цілком світ перевернувся (Авторка) Ц безлйчний, безчбльний 

безвсгйдно безсоромно, нахабно (м, ср, ст) | безлично, безчбльно 

безглйдний -♦ безвзглйдний 
безглйдно безвзглйдно 
безголов’я:

❖ маєш, Федьку, безголов’я про чоловіка, якого спіткало неспо- 73
діване горе (Франко) --------

бездик карт, вид гри (ст)

бездик



безклепкий

безклепкий дурнуватий, пришелепкуватий (ср, ст) Ц -> мішіґенуватий 

безлйчний безсоромний, нахабний (ср, ст) | -»безвстйдний 

безлйчно безсоромно, нахабно (ср, ст): Він викликував учнів і казав говорити 
те, що було задане. В часі того говорення сам дальше ходив по клясі перед 

першою лавкою, тягав за собою плахти паперів, на учнів не звертав уваги, а 

тим часом... тим часом було таке. Викликаний учень безлйчно читав з книжки 
те, що було задане (Шухевич) || -* безвстйдно 

безпретензійний (безпретенсійний) скромний, простий; який не 

прагне справити враження (ст, ср): Ти питаєш про нову сусідку? А шо про 

неї можу сказати, молода, гарна, досить безпретензійна, мій тато б сказав: “Лю
дина через прошу-перепрошую” (Авторка); Будучи добродушним і безпретен- 
сійним та допускаючи часто заблизько до себе учнів своєю безпосередньою, 
іноді напівфаміліярною поведінкою, о. Шпитковський не вмів на загал удержу
вати належної дисципліни в класі (Домбровський) 

безпретенсійний -* безпретензійний 
безхосенний 1. непотрібний, невигідний (ст)

2. безсенсовний, недоцільний (ст) 

безхосенно безплатно (ст)

безч^ьн и й  безсоромний, нахабний (ст) Ц -  безвстйдний 

безчельник безсоромник, нахаба (ст) 

безч ^ьн о  безсоромно, нахабно (ст) Ц — безвстйдно 

безчйнний бездіяльний (ср, ст)

бейлик вул. дитина (перев. хлопець-підліток) (ст) Ц бакфіш, б^льбас, бем- 

бвн, бждонц, ґнис, ґніт (ґнот), кордупель (курдупель), лобуз, міґлянц, мікрус, 

мікусь, пачкаль, посмітібх, смарк (шмарк), смаркаль, см^рк^ч (шмаркач), 
шкраб, шпіц 

бейля (беля):
♦  праний як беііля (беля) -► праний
♦ п’йний як бейля (беля) п’яний до безтями (ст) II — влкіляний 

бека (бака, беця) дит. те, чого не дозволяють дитині брати до рук чи

до рота (м, ср, ст): Ромцю, кинь, дитинко, то бека, то вже на землі лежало, ие 
бери бецю до уст (Авторка) Ц кака

♦  бака лйля -► лйля
бекбша вул. студентський плащ гранат ового  кольору (ст) 

белендіти (беленьдіти) невиразно говорити; бубоніти (ст): Ти так цілий 

день белендиш, що мої нерви просто не витримують, так би влупила поза вуха 
(Авторка) II бубнйти 

беленьдіти -► белендіти
бельбас 1. товста, незфабна людина (перев. дитина, підліток); опецьок (ст) 

2. безпорадна людина; недотепа (ст) | -* байтала 

З- дитина (перев. хлопець-підліток) (ст) Ц -* бейлик  

белька 1. брус, балка (зокрема в перекритті будинку) (ст): Як не прийду до 

74 п’ятої, то вже не прийду. Будь о годині 11 на шкарпі коло мосту, там, де ті бельки
(Нижанківський) Ц ббльок

2. вул. нашивка на формі підстаршин польської армії (ст)



бельки 1. знев. очі (м, ср, ст) II -► баньки
♦ залйти бельки знев. випити надмір алкоголю (ср, ст) | -♦ впк»-

лятися

2. Ірон. окуляри (ср, ст) 

бельма вул., знев. очі (м) Ц -* баньки 

бельмес:
♦ ані (н і) бельмеса -► ані

бельок брус, балка (зокрема в перекритті будинку) (ст) | бёлька

♦ п’йний як бельок п’яний до безтями (ср, ст) І -* ВЛНІЛЯНИЙ 

бельфер 1. шк. учитель (ст)

2. той, хто любить повчати, моралізувати (ст) 

беля -• бейля
♦ праний як беля -♦ праний як беііля
♦ п’йний як беля праний як бейля

бембен вул. дитина (перев. хлопчина-підліток) (ст) Ц -» бёйлик  

бенькарт 1. незаконно народжена дитина; байстрюк (м, ср, ст); Парох на 
Богданівці мав звичай всіх бенькартів називати одним І тим самим іменем. Всі 
діставали Ім’я Калясантий. Хресний тато ІСлима зрозумів відразу, що це ім’я
було причиною трагедії для молодого хлопця, що евентуально доросте до ЛІТ і
рушить у світ Калясантий -  то було страшне ім’я. До того стиду, що був в роди
ні, ще дитина з таким ім’ям! (Тарнавський 3.) | — б^хор

2. лайл., жарт., ірон. надто активна, рухлива, неспокійна дитина; не

вгамовний підліток (ст) І -• батярусик

3. знев. людина без моральних засад та цінностей; виродок (ст): І той 
бенькарт одного разу приліз на рандку з орлом у кляпі маринарки. Спочатку 

я того не бачила, бо він то так якось закривав, але врешті було видно, орел,
і якби НІКОЛИ нічого, почав мені пояснювати, що він записався до “Стшельца”
(Тарнавський 3.)
4 . найменше за місткістю барильце пива (25 л) (ст); Випили кілька пля
шок МІЦНОЇ і бенькарт пива (Авторка)
5. найменша за місткістю пляшка алкоголю (100-125 гр) (ст) 

бенькартерія 1. незаконно народжені діти; байстрюки (ст) Ц бахурнй

2. лайл., жарт., ірон. діти, дітвора (ст); Знову та бенькартерія потовкла 
бальоном вікна в кухні! Вже сили на них немає! (Авторка) Ц бахурнй 

бенькарцькии лайл., жарт., ірон. дитячий; підлітковий (ст) 

берелка вул. прикраса (ст)

беретка берет (м, ср, ст): Ніяк не можу собі підібрати відповідну беретку, щоб 

мені пасувала (Авторка); Треба беретки на голову одягти, а то капелюхи занад
то "буржуазно”, тобто капіталістично (Чайківський) 

берзівнйк вул. залізничний злодій (ст) Ц -» злбдій

беркйцьнути (биркйцьнути) ірон. упасти (про людину) (ср): Вважай на 

нього, бо зараз як беркицьне, то наб’є собі добру ґулю (Авторка) || беркицьнутися 

(биркйцьнутися), мйкнути ногдми, накритися ногами, перевалйтися, пере- 75
кабнутися

беркицьнутися (биркйцьнутися) и беркйцьнути

беркицькнутися



берло

бёрло 1. тюр. швабра (ст)

2. вул. мітла (ст); Ви ніколи не могли вгадати, коли Коґут був на службі, а коли 
ні: він завжди лазив сновидою по базарах, торговицях, трактирах та рестора
нах, то базікав, попиваючи пиво, з візниками, то грав “очко” з якимись обірван
цями, жартував з товстими дівчатами за прилавком, довго і терпеливо слухав, 
як сторожиха, підпершись на своє “берло”, обмовляла льокаторів, або як заку- 
курічені сидухи скакали одна одній до очей (Керницький) 

берлувати тюр. чистити або мити підлогу берлом  (ст) 

бертаси обертаси 
бёсер карт, ліпше, краще (ст)

♦ не бёсер неприємно, ніяково; погано, незатишно (на душі) (ср, 

ст): Шось мені нині не бесер; снилося, що тримала на руках хору голу ди
тину, а то дуже зле (Авторка)

бесерай вул. 1. суд у  повітовому (за сучасною термінологією -  районно

му) містечку (ст)

2. в’язниця при повітовому суді (ст) (І -♦ буцигарня 

бесерувати карт, підвищувати ставку у  грі (перев. у  покері) (ст) 

бессаліно чоловічій головний убір із широкими крисами (ст) 

бёти вул. постіль (ст) 

б е ф ^ д и  вул. анкетні дані (ст) 

бёфштик кул. котлета (ст) 

бёхар вул. пияк (Лучук) Ц -* алкогілик
бецйрк вул. 1. відділок поліції з камерами попереднього ув’язнення (ст): 

Уже від кількох днів був на бецирку, а що присудять, то хіба тільки Пан Біг знає 
(Авторка)
2. бомбосховище (ст); Скільки разів я бачив, як вони летіли над нами, ... 
стільки ж разів і думав, просив: “Уважайте, хлопці, там у першому бецирку, коло 
ратуші, моя жінка -  не кидайте там бомб!” (Лисяк) 

бёця -* бека
бештанйна різкі, дошкульні зауваження (ст): Крилошанин Куземський узяв 

до рук мої свідоцтва, і першим його повитанням мене було те, що накричав на 
мене, чому я не поукладав свідоцтв одно в друге, бо він не має часу бавитися 
розкладанням моїх документів. Я не знав цього, що так треба зложити свідо
цтва, та й ніхто мене тоді цього не навчив; тепер то я вже добре знаю і добре 
запам’ятав аж по нинішній день бештанину, яку одержав від церковного до
стойника (Нагірний)

бёштати робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити (м, ср, 

ст); Господи милосердний! Так вона мене вчора бештала за спізнення на ро
боту, що нині я вже прийшла перша і чіпенію так від самого ранку (Авторка) Ц 
галкікати, гёпати, і'анчувДти (ґанджувати), давати піґулу, зицирув^ти, кан
тувати, коиірувати (кун ірув^и), пилувііти, піґулки вставляти, прати, пуцу- 

в^ти, райцувііти, скавзувати, строфувіїти, чесати, читати оченаш  

бештифранти:
76 ♦ брати на бештифранти вул. кепкувати (ст) Ц говорити на бешти-

фронти
♦ говорити на бештифрйнти ^ брати на бештифранти



бик

Січені бефштики
Д обре м ’ясо на беф ш тики (пере

дня криж івка) докладно вижил- 

кувати, відняти старанно всякий 

товщ . П еремолоти два рази через 

маш инку до м ’яса, вилож ити на 

миску, додати, числячи на Уг кґ 

м’яса, одну лож ку зимної води 

і добре виробити рукою  або де- 

ревляною  лож кою . Ф ормувати з 

м ’яса округлі бефш тики, посоли

ти, посипати пш еничною  мукою. 

Смаж ити на розпаленім маслі. 

Окремо усмаж ити цибулі, края

ної в платочки. Цибуля повинна 

буги золотої краски та хрупати. 

Видаючи беф ш тики на стіл, по

лож ити на кож ному трохи см а

женої цибулі (Н ова хата 1934)

бждонц вул. дитина (перев. хлопець-підліток) (ср, ст); Ох і люблю я того малого 

бждонца, хоча він мені й стріпав всі нерви (Авторка) Ц -* бейлик 

бздйни нісенітниці (ст) II -* баєр
♦ рватися як бздйни не витримувати жодної 

критики (Лучук) (ср)

бздйньки ^  бздйни
бздіти вул. 1. розповідати небилиці, неправдиві іс

торії; брехати (ср) II -• б^ер засувати

♦ бздіти голбдні кавалки ^  бздіти (м, ср)

♦ бзди тому, хто носа не має не бреши (сг)

2. боятися (Лучук) (м) II дзвінки дзвонять, клан

цати (клбнцати) зубами, куцатися, мбйра мати, мо

рес м^ти, мбрес чути, п’£тра мати, робйти в пбрткі, 

трястй майтками, трястй пбртками, срати в пбрткі

3. пукати, пердіти | слбня родити, штормйти 

б з д ^ и  нісенітниці, дурниці (м, ср, ст): Мама грала

на скрипці, але відколи тато вернувся із війни, їй не 
були в голові бздури (Тарнавський 3.) Ц -* бдер 

бзік 1. несподіваний, дивний хід думки (Лучук) (ср, 

ст)

♦ мати бзіка і. бути несповна розуму (м, ср, ст) Ц вййти з  Кульпаркова, 
дрешдйбу в голові мати, крілики в голові м^ти, мдти куку на муню, 

мати мухи в голові, мдти пом’якшення мбзку, мати сьвірка, м^ти ши- 
мона <в голові>, мдти шмбрґля, мбблі переставлені <в голові> мііти, 
мйшки в голові бігают, <у нього> стріха протікше, ф ікса мдти, фйбла в 

голові м^ти, фйблки в голові мдти
2. мати нав’язливу ідею, занадто перейматися чимось: Моя мама 
має бзіка на порядках (Авторка) | мати бзіка на пункті <чогось>

♦ мати бзіка на п ^ к т і <чогось> ^  мати бзіка 2 (ср, ст)

2. раптова зміна настрою, поведінки тощо (Лучук) (ср, ст)

♦ дістати бзіка на п ^ к т і <чогось> втратити розум; стати неспо

кійним, схвильованим через якісь обставини, події (ср, ст): Батько 
Дадин, як свіжоприбулий гість, сидів сьопздні коло господині і розказував тро
хи злобно львівські новини. Львів був повний, люди дістали “бзіка” на пункті 
війни і робленні припасів. Купують і громадять неймовірні речі (Марська)

3. недотепа, дурень (ст) | -* бевзь 

бик 1. бик

♦ з бика впасти 1. збожеволіти (ст) || -» засвіркувати 

2. сказати щось недоречне (ст)

♦ тримай бикй вул. зупинись, пригальмуй (ст): Гальт, гальт, сестро, 
кажу, тримай бики, ми ще не жонаті і ще не маємо дітей, і ще не знати, чи 
будемо мати (Тарнавський 3.) Ц гальт

2. шк. помилка, похибка (ст) | -* блуд
♦ бйка зробйти 1. схибити, зробити дурницю (ст) || бйка пальнути, 

бйка стрілити
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билбати

2. ш к. допустити помилку (у вправі, завдан
ні тошо) (ст) II бйка пальнути, бйка стрілити 

♦  бйка пальнути  бйка зробйти 
.....♦  бйка стр ілити  і і  бйка зробйтиПЕРШОРЯДНИЙ СКЛАД І РОвІГНЯ ВЗУТГЯ

о  с  >  р  а  1̂  з- футб. ворота (ст) Ц банйк
ЛЬВІВ РУСЬКА и ♦ н а  бйку грати футб. бути воротарем

«.проти церке^. Тел. т -6 3 . (ст): Він грав на бику, цебто боронив воріт
(Монцібович)

4. вул. удар головою (ст): Він підвів мене із землі, схопив за сорочку, притяг
нув до себе, тоді головою, батярським триком, т.зв. “биком”, ударив мене в ніс. 
Я впав на землю вдруге (Скоцень) Ц буц 

бйлбати вул. мовчати ( ї )  (| -* блят бути 
бим щоб я (ст)

♦ бим такйй здоров вул. чесне слово (ст): Та, пане інспекторе, я не 

маю з нею нічого спільного. Бим такий здоров!
бйнда -► бінда
бйрка ш аш ка (фігура) (ст): Називано цю гру дамкою від того, що песик (бирка), 

який міг бити лиш вперед чи скосом вперед, пройшовши всю варцабницю до 

другого краю, ставав дамкою (її значено колись двома бирками, покладеними 
на собі), яка била вже вперед і взад, щось ніби королева в шахах (Горбач) Ц 
личман, пёсик 

биркйцьнути -► беркйцьнути 
биркйцьнутися -♦ беркйцьнутися
бйстрий 1. моторний, беручкий (до науки, роботи тощо) (ср, ст)

2. розумний, кмітливий (ср, ст) 
бйстро швидко (ст): Пан Шмалємберґ бистро, зґрабно затягнув свої чорні рука

вички і відкрив портфеля (Керницький) 
бйти:

♦ бйти бомки -♦ ббмок
♦ бйти бомків -» ббмок
♦ бйти копйтами -* копйто
♦ бйти на файрант -► файрант
♦  бйти по пальцях -* п ^ е ц ь
♦ бйти цинк -» цинк
♦ бйти штемп штемп
♦ бйти як б ^ е  просо -♦ прбсо
♦ бйти як в бубен (б ^ о н )  -» б>^ен
♦ бйти як козу-дерезу -* коза-дереза
♦ бйти як кота за сметану та ще й плакати не давати -♦ кіт*
♦ бйти як Сйдорову кбзу -* коза
♦ ббмки бйти -► ббмок
♦ ббмків бйти -* ббмок
♦ калябраки бйти -* калябраки

-------- ♦  як б’ємо, то могила цвіте -♦ могйла
♦  де свої б’ют, чужйй не мішайся -* де“



бібулковий

бйтий:
♦ бйтий пес -► пес 

бицйкєль -► біцйкл 
біб:

♦ всйпати бобу вилаяти, висварити, зганьбити (м, ср, ст) | — 

збештати
♦  дати бобу всйпати бобу
♦  пересолйти бобу перестаратися, переборщити: Мені здається, що 

це на сцені пересолили бобу, але побачив, що люди поспішають до виходу.
Ми з братом вийшли майже останні і при загальних затемнених вулицях по
бачили, що горить наріжний будинок на Казимирівській навскіс через дорогу 

від театру (Микула)
біба вул. бенкет, забава, гулянка з надмірним вживанням алкоголю; пи

ятика (ст) II банйк
бібер вул. 1. єврей (ст) І ані*лік з  Коломиї, гаман, ганделес, гббес, жид, жй- 

дик, клапцюх, кудлай, мехідрис, мойше, мошко, ларх, лдрхач, пейсаль, 
пейсач, хусит, цвайнос, цебух (цйбух), цибуляж, шмайґілес (шмайделес)

2. бородань (ст) 

бібкбвий (бобковий):
♦  бібкове лйстя (бобкове лйстя) кул. лаврове листя (ст): Як ва

риш холодець, обов’язково дай бобкового листя, воно і смак вдасть, і не 
буде смердіти, як то часом буває (Авторка)

бібула 1. промокальний папір (ср, ст): Пампушки смажити на легкому вогні, бо 
прирум’яняться сильно, а в середині будуть сирі. Дірчатою ложкою обертати і 
виймати осторожно, уложити один побіч другого на решеті, підстеливши бібу- 
лу, щоби втягнула товщ, і посипати мілким цукром (Нова хата 1934); Мали ми 
вдома таке старе прес-пап’є, до якого треба було вкладати бібулу (Авторка) Ц 
бібулка

♦ пйти як бібула -♦ пйти
2. тонкий папір; цигарковий папір (ср, ст): Верх конфітури накриваємо 
кружечком білої бібули або паперу, намоченопз в спірті або араку (Нова хата 
1934) І) бібулка

З- нелегальні листівки, летючки (ст) 

бібулка 1. бібула і
2. ^  бібула 2 : Часто зі села приходили до баби жінки по ріжні поради або 
сходилися разом робити до церкви квіти. Справжні архитвори виходили з бі
булки, паперу і позлітки (Криницька); При такій зворушливій оказії потрапляв 
теж доволі спритно встромити панночці “ґрипса” з тоненької цигаретної бібулки 
(Керницький)

♦ завивати в бібулку приховувати справжній зміст, правду; заву
альовувати (ст): Та ті пані в тих наших сальонах все завивають в бібулку, 
не люблю туди ходити. Краще десь з добрим товариством податися на про
гульку (Авторка)

бібулковий виготовлений із бібулки (ст): Читали й “Сурму", а пізніше “Укра- 79
їнського націоналіста” в “бібулкових” виданнях і безліч інших, “крайових” цик- ----------
льостильних видань Організації (Питляр)



Б іг

Біг -» Бог
бігаміста (біґаміста) вул. двоєженець (ср, ст)

бігати мед. мати пронос (ст): Він налив мені рицинової олії й наказав випити та 

зачекати в коридорі. За той час доктор Лемішка оглядав інших. Я ждав, сестри 

не появлялися. Так проминуло три пздини. За той час я перестав думати про 

сестер, зате почав бігати. Бігали ми всі, як мистецькі аси. Врешті, закликав мене 

доктор Лемішка: “Помогло?" -  “Так!” -  кажу (Селепко) 
бігматися вул. божитися, клястися (ср, ст)

бігме слово честі; коротка формула клятви “Біг мені свідок” (ср, ст): А... а...

закурити маєте теж, що? Бігме, віддам, як буду мати (Лисяк) 
б і г ^  шах. ферзь (ст) II ґермак, паж , стрілець 

бігунець вул. блощиця (м)

б і г ^ к а  мед. пронос; дизентерія (ст) || ф ірм^нка, широко як плахта і тбнко 

як нитка 

біґаміста -* бігаміста
біґос кул. капуста, тушкована з м’ясом та з різними приправами (м, ср, ст) 

біґот святенник (ст)

біґотерія надмірна побожність (ст) |{ біґотйзм 

біґотйзм іі біґотерія 
біґбтка святенниця (ст) 

біда:
❖ впакувати в біду наразити на небезпеку; спричинити проблеми, 

негаразди (ст): Такі діставали короткий титул “свиня”, а на 
перерві -  кілька штовханців під ребро, і на другий раз вже 
спішилися, аж до того часу, коли про штовханці забули і знов 
впаковували других в біду (Шухевич)

♦> біда бідному за наймита (Франко)

♦> біда в Коломиї: шістка фасолі коштує десіт 
ґрейцарів нарікання на дорожнечу (Франко) Ц 
біда в Коломиї: штйри хрущі за два ґрейцарі

❖ біда в Коломиї: штйри хрущі за два ґрейцарі
іі біда в Коломиї: шістка фасолі кошіує десіт 
ґрейцарів (Франко)

❖ біда на біді їде і бідою поганйє (Франко)

❖ біда череді, в якій вовк за пастуха (Франко)

❖ бідй конем не об’їдеш (Франко)

❖ пхати біду поперед себе про дуже бідну людину (ср, ст) 

бідака нещасна, бідолашна людина, яка викликає співчуття, жалість (ср,

ст) II бідацтво, бідачйсько, бідачка, ббраз нендзи і розпечи 

бідацтво і; бідака (ср, ст) 

бідачйсько і; бідака (ср, ст) 

бідачка іі бідака 
8 0  бідний:

--------  ♦ набрати як бідний в торбу дістати стусанів, бути побитим (ср,

ст): “ІУІільку, що з тобою? Та ж вони тебе злінчують". Якраз у сам час ми

Біґос
Виполокати капусту і дати ва

рити. Зіш кварити солонини, 

дати до неї порізаної цибулі 

і лож ку муки, і даєся се все 

до капусти. П орізати ш инку, 

ковбасу, вудж ений бочок або 

яке инш е м ’ясо свиньске або 

волове, і вкинути до капусти, і 

дусити в капусті, аж  буде м ’яг- 

ке. Д о бігосу даєся м ’ясо варе

не, як лиш иться. Д одати при  

кінци трохи червоного вина і 

кусник цукру. Вино підносить 

дуж е смак бігосу (Переписи)



білля

спостереглися, бо ще хвилина, і він був би набрав як бідний в торбу (Домб
ровський) II дістати балабухів, набрати пбвний міх балабухів, обірвати 

баліібухів

❖ бідна дитина без тата, без мами, що її тітка з ласки на світ 
породила жарт, про дорослого чоловіка, який вдає нещасного 

сироту (Франко)

❖ бідному женитися -  ніч коротка так говорять, коли рапто

во виникають різноманітні перепони, неприємності, клопоти, які 

руйнують плани (ср, ст) || як бідний женився, то ніч була малі

❖ чого (ч о ) бідний -  бо дурнйй, чого (чо ) дурнйй -  бо 
бідний (ср, ст)

❖ у бідного прйятелі мрут ірон. біднішає людина -  меншає у  неї 

приятелів (Франко)

❖ як бідний женйвся, то ніч була мала бідному женитися — 
ніч коротка

бідося біда, злидні (ср, ст): Прийшли ми до пані Асі, Боже милий, а там така 
бідося, що аж плакати хочеться! (Авторка) 

б іж ^ и й  цей, поточний (про рік) (ст) 
бій:

♦ бій на конях -► кінь 
бік 1. бік

♦ боки зривати <зі сміху> заходитися сміхом; реготати (Франко)

(ср, ст): Він такі різні кавали знає! Як зачнемо боки зривати, то, бігме, хлоп 
забуває про все (Авторка)

♦  фалювати боком -♦ фалювати
2. {перев. М Н.  бокй) підробіток (ст) Сніжно -  біле білля

бікор вул. 1. бікбра будеш  мати тоді, ^
«  коли до /траиня вживатимеш ^

2. навіснии замок (ст) , гсо 'гп/-чг’/^і/^о\/<.
, . , , „ мила „ Ц Е Н Т Р О С О Ю З У

бікора вул. кіл; палиця (ст) Ц бікор

бікса вул. 1. гарна, вродлива дівчина (м, ср) | -* алніра

2. бІКС ЛЯ
бікси вул. штани (ст) || гайдавбри, і'аці, дудки, піщавки (піщалки), помпи 

(пумпи), пбмпкі (пумпкі), пбртки, райтки, рури, сподбньки, спбдні

біксля вул. консерва (ст) | бікса

біле -► білля
білий:

♦ біла кава кава
♦  у  білий день удень (ср, ст): У ясний погідний липневий “білий” день 

неспостережено вийшов із судовопз будинку на вулицю та зник, наче кам
фора (Шухевич)

білля (б ілє ) 1. спідня білизна (ст): Були уродини Анночки -  поспала їй білля, 
матерію на суконку, нугат і медівнички (Ярославська); Олій перуванський чор
ний, густий, дуже приємно пахучий, але сіркова масть є значно танша, але зато 
неприємно дьогтем несе і при уживаню чорнить білє (Дрималик)
2. постільна білизна (ст): Рано несу білля до прання, на сніданя п’ю каву в

8 і



Білогорща
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Центральці (Боберський); Кожда жінка повинна дбати про це, щоб усе білля 
домашних осіб, усі ручники, хустинки і т.п. були позначені моноґрамами. “Моно- 
ґрами” до хрестикового вишивання (всі можливі в’язання букв) можна отримати 
у В-ві “Русалка”, Львів, Куркова, 10. ІДіна 6 зл. (Нова хата)

Білогорща дільниця в західній частині міста, яка раніше була підльвів- 

ським селом: На початку березня 1950 року співпрацівникам міністерства 
державної безпеки (МДБ) у Львові вдалося дізнатися про перебування Р. Шу
хевича в Білогорщі. На світанку 5 березня 1950 року підрозділи 62-ї стрілецької 
дивізії, внутрішніх та прикордонних військ, міліції та IVIДБ оточили Білопзрщу, 
західну частину Левандівки та прилеглий ліс і стали обшукувати всі будинки 
(ІУІельник і.) 

більшовицький:
♦ більшовицька нёндза -► нёнзда 

бімбати 1. ледарювати, байдикувати (м, ср, ст): Людські діти вчаться, а ти 
тільки бімбаєш, навіть до книжки не глянеш (Авторка) Ц балімкати, бйти бомки, 

бйти ббмків, калябрдки бйти, лaйдaкyвàти, HàaiTb капблюх (капёлюш) не 

зрушити, плювдти і лапати, робити як пес за  варстатом, стріляти бомки

2. вул. Ігнорувати, легковажити, не звертати уваги (м, ср, ст): -  Ну, ну, 
товариші [“совіти”] не будуть жартувати. -  Я їх бімбаю. -  Ти подумай про маму.
-  І^ой, тату (Нижанківський) 

бімбер вул. самогон (ср, ст): Контактувалися також люмпени, яким, як відо
мо, завжди байдуже, з ким випити “бімбер” (Крушельницька) || бакіра, брага, 
вирвиоко, râpa, самогрёй, шмурдяк 

б iм б e p л é н д  ірон. кафе-бар (Лучук) (ср)

бінда (бйнда) стрічка, пов’язка (перев. для волосся) (ст): Оксана, переля
кана, відступила взад, мимохідь поправляючи газову бинду на своєму гарному 
каштановому волоссі (ІУІарська); Стрик з “біндою” на вусах поволі сьорбав свою 
каву з пзрнятка, на якому були намальовані два цісарі: Франц І?1осиф і і Віль- 
гельм, які приязно стискали один одному руки (Тарнавський 3.) 

біндувати в’язати, зав’язувати (ст) 

біня вул. 1. дівчина, яка має кавалера (ст) || каролька 

2. дівчина батяра (ст) 

біоміцин вул. дешеве вино марки “Біле міцне” (Лучук) (ср, ст) 

біскупський темно-фіолетовий (ст): Отже, цьогорічна балева саля буде “ста
ромодна”... і то все в улюбленій красці наших бабунь, у фіолєті. Бо фіолєт мод
ний в усіх відтінках: ніжний циклямен, солодкий -  бузковий, соковитий -  фіялки 
і темний -  біскупський (Нова хата 1938) 

біха вул., шк. книжка (ст) Ц бішка

біцйкл (біцйкль, бицйкєль) 1. велосипед (ст) II двоколесо, ровер 

2. мотоцикл; мопед (ст) 

біцикліст велосипедист (ст) II Konecàp, наколёсник, роверйст 

біцйкль -► біцйкл 
бічнйця бічна вулиця (ст) 

бішка ^ біха (ст)

бішкбпт кул. бісквіт (ст): ІДукор мусить бути у вигляді мучки, бо тоді бішкопт є 
пушистий, легкий (Авторка) || цвібак



блюза

Шинка
в бішкоптовім тісті
ЗО д к ґ  ш и н к и  в п ’я т и  

гр у б и х  к усн я х .

Тісто: 4 яйця, і6  дкґ 

муки, сіль, 10 дкґ товіцу 

до смаження.

Вбити тугий шум із біл

ків, виміш ати легко тр і

пачкою  з жовтками і м у

кою до густоти біш коп- 

тового тіста. Н астроми

ти кусники шинки на 

вилки, замочити в тісті 

і всмаж ити на скорому 

вогні. Вилож ити на до

вгий полумисок, один 

біля одного. Подавати з 

гострими салатами або 

підливою  

(Н ова хата 1939)

бішкоптовий кул. бісквітний (ст)

блават волошка (ст); Як ти народилася, ніс у тебе був дуже малий, а очі були 
такі, як блавати. І я навіть запитала в пані Улясі: “Боже, шо ж то 
за дивна дитина?” (Авторка) | синець 

блавати текстильні вироби (ст) 

блатувати вул. залагоджувати (ї) 

блєндувати закривати, зачиняти (ст) | замикати  

б л є н д ^ к а  вул. вітрина (сг) || вистава, виставбве вікно, вітрйк 

блйзна рубець від рани; шрам (ср, ст): Колись сильно цях- 
нув собі по руці, довго не заживало, а тепер лишилася близна 
(Авторка) 

близько;
♦  близько церкви, далеко від Бога -* Біг 

блйскавка:
♦ нагло щез як блйскавка -• нагло 

блищатися:
♦ очи му ся блищат як два огники око
♦ очи му ся блищат як дві зорі -♦ око 

блідо- світло- (перша частина складних слів -  назв кольо

рів) (ст): Блідо-рожева суконка зайняла місце в шафі поряд із 
Бабциним комплєтом, який ІУамця ще довгий час сама носила, 
а я, мала, майже з побожністю торкала коронкових рукавів (Авторка) Ц йсно-

блідонький (блядонький) блідий (ст): Наш і і̂арчик такий блідонький, нема 
кому ходити з ним на двір, а саму дитину не пустиш, та й все сидить в хаті (Ав
торка) II блйдий

♦ мати блідонький вйгляд буги нещасним; викликати співчугтя, 

жалість (ст)

бліцмедель дівчина легкої поведінки; повія (ст); А проте, власне, в нота
ріальній камениці, на четвертім поверсі, живуть німецькі бліцмедель. Кожного 
вечора парадують по кімнатах своїх у білизні або й наголо (Тарнавський 3.) || 
-* вінклківка

блонд -* бльонд
блуд помилка (ср, ст): Переписувала наша Ромця вправу з мови та стільки блу- 

дів наробила, шо я мало атак серця не дістала (Авторка) Ц бик, кікс  

бльонд (блонд) блондин (ср, ст)
♦ свйнський бльонд ірон., жарт, людина-альбінос (ср, ст) 

бльонд... (блонд) позначає відтінок кольору в значенні: світліший по

рівняно з основним кольором; із світлим відтінком (ст): Малий на зріст, 
з блонд-рудавою круглою бородою, він шепелявив дещо, і від того ми його на
зивали “Зєба”, тобто “Жаба” (Гординський)

бльондйнка 1. блондинка (ср, ст): Мені подобалася одна бльондйнка з чорним 
капелюшком над чолом. З лиця гарна, а як далі, то я не міг бачити, бо затуляли 
дошки й люди (Селепко)
2. вул. горілка (ср, ст) | -♦ аквавіта 

блкіза 1. жіноча блузка; сорочка (ср, ст): Наталка сидить поруч, її білі рамена 

так принадно вихиляються з шовкової блюзи (Лисяк) || блю зка
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2. ЧОЛОВІЧИЙ піджак (ср, ст): Поволі вийшов на вулицю із руками в кишенях 
чорної блюзи (клятий “вальтер”! трохи занадто його видно через кишеню!) і, 
насвистуючи якусь веселу львівську мельодію, полрямував недбалим кроком у 
напрямі Вірменської вулиці і Ринку (Лисяк) | блю зка, маринарка, оберцьвьбк, 
слюзрок 

блібзка 1. блиіза і  (м, ср, ст)

2. блібза 2 (ср, ст): Я завжди в житті старався робити добре враження. 
Тож і тут обсмикнув блюзку, поправив шапку й підтягнув штани (Селепко) 

блйґа брехня, неправда, вигадка (ст) | а то ґузік правда, буйда, буНне, 
голбдні кавдлкі, піц, свист, тіц, трблі-морблі, худбжній свист, юр 

блйґєр брехун (ст) 11 бпяхман, брекпій, буйдач, буяч, заливач, кйаач 

бляґувати вул. брехати, вигадувати; заговорювати, розповідаючи неби

лиці, дурниці (ст) II -* баєр засувати 

блйди (б л Й Д И Й ) блідий (ст) II блідбнький 

блйдий’ -* блйди 
блйдий““ вул. секундант (ст) 

блядонький -* блідбнький 
блййба вул. квартира; нічліг (ст) 

б л я м ^  невдача, ганьба, неслава (ст) 

блямуватися осоромитися, зганьбитися (ст) 

блянк:
♦ ходйти на блйнк вул. ходити без верхнього одягу (ст)

блят’ плита чи дошка столу, кухонної печі тощо (ст): У нашої сусідки пані 
Марії на кухні була піч, а у нас такої не було, зверху був чавунний блят, на ньому 
все стояв великий баняк з водою, коли в печі палили, вода довго залишалася 
теплою (Авторка); Хотіла дати накриття, але ти так зафузяла блят, як готувала 
курку, що я не годна відчистити (Авторка) 

блят^ вул. перепродувач краденого (ст)

♦  блят б ^ и  вул. 1. мовчати, тримати язик за зубами (ст) || бйлбати, 
блят тримати, тримати пйсок замкненим на колбдку на чотйри спусти, 
ходйти з  позав’йзуваним <зав’йзаним> пйском

2. захищати, обставати (ст)

♦ блят тримати вул. 1. і; блят бути і
2. І ї  блят б ^ и  2: Ти знаєш, що я вмію блят тримати. Скажи, ківнув тебе коли 
Базиль?.. (Лисяк) 

блйтка вул. покупець краденого (ст) Ц блятник 

блйтник ^ блйтка 
блятувати вул. схиляти на свій бік (ст)

блйтфус (плйтфус) мед. плоскостопість (ст): Мав кольосальні ноги з блят- 
фусами (Тарнавський 3.); Я не можу багато ходити -  я маю “плятфус” (Лисяк) 

блйха 1. металевий лист для випікання (ст) Ц бляшка, бритванка, деко 

2. відзнака будинкового сторожа (ст) 

блйхман брехун (ст) | -* бляґер 

84  ♦ бляхмана підпускати дозволити себе обманути, ошукати (ст)

-------- бляхманити заговорювати, розповідаючи небилиці, дурниці; обманюва

ти (ст) II б^єр засувати

блюзка



Богданівна

❖ бляхманити очі ^ бляхманити 
бляхмановий брехливий, фальшивий (ст) 

блйшка і; блііха
❖ вйбубнити на блйшку -► вйбубнити
❖ вйкути на блйшку -► вйкути
❖ обкований на блйшку обкований 

бобковий -> бібковий
❖ бобкове лйсгя -► бібкове лйегя 

бовван недотепа, дурень (м, ср, ст) | -* бевзь 

бовдур и бовван
бовтати перемішувати (м, ср, ст)

Бог (Біг) Бог (м, ср, ст) Ц Ббзя, пан  Біг
❖  пожалься, Ббже: Хоч старий Гушалевич мав добрі побори і доходи з 

кам’яниці, то ходив убраний, що, що пожалься. Боже. Халат старий-старез- 
ний, поплямлений, витертий, що вилискував до світла, наче скло. Чоботи 
носив широчезні, дуже рідко чищені (Шухевич)

❖ блйзько церкви, далеко від Ббга (Франко)

❖ Бог кладе драбйнку: догорй і вдолйнку у житті є і добре, і 

погане (Франко)

❖ Боже найвйщий! вигук розчарування, здивування, відчаю 

тощо (ст); Ох, Боже найвищий! Ти знову починаєш мудрувати. То твоя не- 
вилічима недуга. І\/Іаєш, може, що до сказання?.. Я дуже радо послухаю. А 
як скінчиш, то дай мені знак (Нижанківський)

❖ і я би міг, та не дав мені Біг (Франко)

❖ що Бог дасть, то дббре (Франко)

❖ що буде, то буде, а буде, що Бог дасть (Франко)

❖ що кому Бог дасть (Франко)

❖ як Бог допустит, то й сухе дерево пустит станеться чудо, як 

на те буде Божа воля (Франко)

❖ як Бога кохаю (кухаю) гворять, на підтвердження істинності, 

правдивості слів; -  Як Бога кухаю, дух ми заперлу. -  Ну та певні, якісь 
взєла такій тлумак, жи з негу можна два зрубити, ту ті запираї, хцешсі скору 
дурубити (Рудницький)

дав би ти Бог фрас на кйшки (проклін) (Франко)

Богданівна дільниця на Краківському передмісті -  район сучасної вули

ці Базарної; Насамперед випив води з карафки і пригадав святочній громаді, 
що тут, на цьому узгір’ї, де стоїть тепер наша церква і читальня, року Божого 
1648-го стояла вкопана артилерія великого гетьмана Богдана з направленими 
на Льва-город гарматами. І цей факт ми, українці з Богданівки, яка з того часу 
носить ім’я славного Богдана, мусимо глибоко закарбувати в наших серцях, в 
цей тривожний момент, коли темні ворожі сили там, у темряві ночі, зрадливо 
і по-злодійськи готовляться знищити, розгромити кривавий труд наших рук -  
наші національні установи (Керницький); Любив випити чарку, але тільки в до
брій компанії, і тоді приговорював; “Горілка, випита в міру, не зашкодить навіть 85
у найбільшій скількості”. На Богданівці про те не знали, і вийшов такий куріоз, 
що коли там основували лротиалькогольне товариство, то дали таку офіційну



бодай

назву; “Філія Товариства “Відродження” імени Миколи Голубця на Богданівці”. 
Мольові дуже подобалося таке пошанування ііого особи. їздив на торжествен- 
не відкриття, а ввечір того ж дня запив “оказію” в тіснішому гурті приятелів із 
львівської Богеми (Лис Микита 1960 :̂ ЕКО)

бодай 1. хоч, хоч би (ст): Бодай раз би прийшов та провідав, а то я вже сам не 

можу піти до них, ноги вже не такі, як перше (Авторка)
2. щоб (ст)

♦ <а>бодай би тебе (тя) шляк трафив (проклін)

♦ <а>бодай би ти світа Божого не бачив (проклін)

<а>бодай би ти скис (проклін)

і" <а>бодай вас більше було (проклін) (Франко)

<а> бодай ти на к ^ н і  співав (проклін)

♦ <а> бодай тя <нагла>кров залєла (проклін)

Боднарівка -* Бондарівка
божий:

♦ боже пошиттй чуприна (ст): Я так і передбачав, що в обличчі подій, 
які назрівали, присутність такого свідка, як я, буде не на руку цим трьом 
дорослим особам і що пан Макс просто візьме мене за боже пошиття та й 
викине з хати (Керницький) | гйра (гиря)

♦ Божий гріб церк. полотнище із зображенням померлого Ісуса 

Христа, який лежить у  гробі; Плащаниця: Під час більших свят при
крашувано церкву [Успення Богородиці] різними способами. В Лазареву су
боту перед Квітною неділею студенти приносили до церкви "багнята”, тобто 

лозу. У страсний тиждень ставлено величавий “Божий гріб”. Це була столяр
ська будова, що зображувала гріб Спасителя, з видом Єрусалиму, ангела
ми, трьома Маріями, знаряддям страстей. Гріб був прикрашений різнобарв
ними лампами і смолоскипами (Крип'якевич) Ц Плащенйця (Плащаниця)

♦ до Божого гробу церк. до Плащаниці (у Страсну п ’ятницю  

християни поклоняються розіп’ятому Христові, цілують Плаща

ницю; деякі християни -  у  кількох церквах)

♦ на Божі гроби церк. до Плащаниць

♦ Божого тіла церк. свято Пресвятої Євхаристії

♦ святйй та божий -► святйй
боа бузок (м, ср, ст): У тети в пзродчику ріс розкішний рожевий боз (Авторка) Ц 

базнйк

Бозя Бог (м, ср, ст): Бозя добра, я, як їду в дорогу, помолюся наперед, і мені за
вше легко все йде (Авторка); “Молись, не молись. Бозя є на небі і теж любить 

мене”, -  почувши мою репліку, Всевишній щось перемакітрив в голові цьотки, і 
вона ляпнула; “То, може, я тобі куп’ю апарат?” -  і носом кивнула в бік мидничок 
(Оробець) І -» Бог

боІвка збройна структурна одиниця підпільної військової організації: 

Пам’ятаю тривогу бабці, як їй донесли, що син б’ється з польською боївкою, і 
8 6  чую їх крик за плотом (Криницька); О. Курчаба -  стрункий, делікатний з вигляду

---------  юнак, ніяк не виглядав на терориста, саме він організував і провадив найуспіш

нішу середньошкільну “боївку” у Львові -  в групі М. Лебедя на Філії. Загинув у



німецькій тюрмі в 1942 року (Питляр); Найвищий суд боявся, що “боївка” УВО 
виконає на нього атентат, і тому перща розправа перед тим судом відбулася під 

дуже сильною охороною поліції (Шухевич) 
боївкар член збройної структурної одиниці підпільної військової орга

нізації (ст): Ніхто з нашої братії не може тепер туди дістатися, бо на обох 

брамах стоять їхні боївкарі й кожного леґітимують, вимагають показати індекс 

(Керницький) 
бой;

♦ мати боя вул. боятися (ст)

бойдек (бойдик, бойлик) вул. 1. чарка (ср, ст) Ц ббйлик, келішок, лямпка, 

шалабойдик

2. пластикова фляга місткістю 1,5 л (ст)

З- піддашшя, горище (ст) | стрих 

бойдик -• бойдек 
ббйлик -► ббйдек
бокоборбди бакенбарди (ст): Просто дивно, що ця невеличка постать із бо- 

кобородами вміла з першого разу здобути собі глибоку пошану й безумовний 

послух (Гординський) І фаврйти 

ббксер вул. кастет (ср, ст): Рівночасно обернувся й Янка Ліпку, що прискочив до 
нього з боксером, ударом твердого п'ястука перекинув на вулицю (Нижанків
ський) І шпадрйнок

болєрковатий болероподібний (ст): Вечірні нагортки тепер менші, болєрко- 
ваті, вони часто творять доповнення сукні так, що їх можна носити й на балевій 

салі (Нова хата 1938) 
болбиь (оболбиь) заросла травою низовина; луг (ст): Грав футбол із колє- 

ґами на болонях коло Чернівецького двірця. На бику (Тарнавський 3.) 
болбто:

♦ в болбто влізти легко, а назад хоть воли випрягай про те,

що в сумнівну, безчесну справу ввійти легко, а вийти без втрат не

можливо (Франко) 

болйкл«еЗ. рана, нарив (ср, ст): Шия перев’язана брудним бандажем, бо на кар
ку завелись йому якісь боляки. Від тих боляків тримається він згорблено, а коли 
хоче повернутися, то повертається цілим тілом (Чернява) | будуліік

♦  шлункбвий болйкліеЗ. виразка шлунка (ст): Від гумору... залежа
ло, чи його шлунковий боляк буде одного дня кривавити, чи так загоїться, 
що він навіть зможе їсти вуджену ковбасу і пити пиво (Тарнавський 3.)

ббмба 1. бомба

♦ ббмбу зробйти вул. ошукати, обшахрувати (ст) | -* вйківати

2. вул. кухоль (пива) (ср, ст): І дивна річ сталася, прошу я вас ґречно: була 
година дев’ята з мінутами, забава стояла ще в повному розгарі, як пан майстер 

вихилив останню в житті бомбу “окоцімського”, заплатив свою колію і сказав:
“Добраніч шановній компанії, я фалюю додому” (Керницький) | -* гальба

3. вул. дівчина з великими грудьми (ср) | районувка, райфурка 87
4. шк., студ. листок із повною відповіддю на екзаменаційний білет, ---------

який студент (учень) потай приносить на іспит (м, ср)

бомба



бомбардієр

88

5. футб. вид удару (ст): Все ж таки спіймав раз пекельну “бомбу" Штаєрмана 

з віддалі кількох метрів! Отоді саме мій неоціненний пан інструктор проскочив 
до історії українськопз футболу (Керницький) 

бомбардієр вул. особа, яка кидає бомбу (ст): В корчиках стояли замасковані 
піраміди з полупаної цегли і каміння, а до кожної такої купки приділено по п’ять 

“бомбардієрів", які розставились у лінію, у відстані кількох метрів група від фу- 
пи, під охороною темряви, деревець і плоту (Керницький) 

бомбастйчний найкращий, розкішний (ср, ст) || люксусовий, пйшний 

бомбастйчно якнайкраще, розкішно (ср, ст): Докупи, то ми, бомбастйчно 

висловлюючись, дуже політична еміґрація, що по-вовчому блискає білими, хоч 

і опротезованими зубами, мовляв, живемо в добі, що “жорстока як вовчиця”. До 

речі, цю вовчицю видумав нам “страха ради" сам Донцов, в одній із львівських 
каварень, і ця вовчиця страшить нас по нинішіній день (Лис ІУІикикта 1960 :̂ 
ЕКО) І люксусбво, пйшно 

бомбка ялинкова прикраса (перев. у  формі кулі) (ст) Ц банька 

бомбон цукерка (ст): Я бігав щораз купувати йому цигарки чи то спортову газету 

(інших газет пан Макс не любив читати), заносив на пошту його листи або таки 
до рук самої адресатки, що мені краще виплачувалось, бо діставав шістку “на 
бомбони” (Керницький) II цукорок 

бом ботёрка бомбоньёрка
бомбоньЄрка (бомбоніЄрка) подарункова коробка на цукерки (ст): 

Ялинка -  це обов’язкова річ і для кризисового Різдва. Треба пам’ятати, що всі 
чеколядові прикраси на ялинку знайдемо в крамниці “Фортуни Нової”, Львів, 
ул. Руська, 20. Дотепні чеколядові вигадки, що порадують кожне діточе серце. 
А також під ялинку можна вибрати відповідний дарунок. Солодкі пакуночки, ко
шички, бомбонієрки, касети (Нова хата 1934) 

бомок 1. ґедзь (Лучук) (м, ср, ст)

♦  бйти бомки нічого не робити; байдикувати (м, ср, сг) || -* бімбати

♦  бйти ббмків ії бйти ббмки
♦ наїстися як ббмок наїстися донесхочу (ср) | набехтатися, нала- 

дувДти живіт, напакуватися, нафрйґатися

♦  стрілйти ббмки ії бйти ббмки
2. нічний метелик (ст) II цьма

3. вул. недокурок (сг) І кцю к, мбтьо, шлюґ, шлібчок

ббнґу (б у н ґу , б у н ь ґу ) вул. очищений нерозведений спирт (ст): -  На
приклад, плящину “бунґу” -  чистого спирту в стандартній, чвертковій бутилці 
Польського Горівчанопз Монополю? -  Ви, мабуть, не завважили, як він спритно 

потягнув її з полиці і всунув під хвартух? (Керницький)
Бондарівка (Боднарівка) іст. дільниця в південній частині міста -  у  

районі автовокзалу та Автобусного заводу, що на вулиці Стрийській: 

Вул. Володимира Великого сполучає Кульпарків з Боднарівкою, розташованою 

у південній частині міста вздовж вул. Стрийської, від залізничної колії Львів-Чер
нівці до кільцевої дороги. У XIX ст. Боднарівка (Беднарувка, Бондарівка) була 
присілком біля фільварку, що входив до складу фомади Кульпарків (Мельник і.) 

ббнцьо дит. живіт (м, ср, ст) | -* барйло



бончок відзнака (ст)

ббньо і ї  ббнцьо: Мамцю, мене боньо болить (Авторка) 
борзенько швиденько (ст): Зараз у сінях борзенько скрути на сходи, що ведуть 

вділ (Керницький) 
ббрзо швидко (ст)
борівкй (бурівкй) чорниці (ст); У дитинстві Мама все намагалася мені впхати 

бурівкй, бо то дуже добре на очі, я потім гасала по хаті і все бідній Бабці показу
вала свого синього язика, а вони були дуже згіршені мною і все докоряли Мамі, 
яка то я невихована дитина (Авторка) 

бормашйна злод. свердло для заліза (ст) 
бородатиіі:

♦ бородатий як цап -► цап
♦  бородатий хусит бородбю трусит -► хусит

боронйти 1. обороняти, захищати (ст): Щось там говорив про “богатеруф”, 
про “орлєнта”, що свою кров за Львів віддали, що Львів боронили від руської 
банди... і мене тут щпигнуло (Тарнавський 3.)
2. забороняти (ср, ст); Я тобі, дитино, того не бороню, але ти краще добре 
подумай, занім підеш на ту забаву (Авторка) || заказувати  

боронйтися оборонятися, захищатися (ср, ст); Без сумніву, я міг би одружи
тися з Маланкою. Але я боронився. Навіть найбідніший хробачок борониться, 
щоб його не розтоптали (Селепко) 

ббрше (ббрш и) швидше (ст); Ви шось, чи не хцети дзісь на ринку борши як 
замарстинівські перекупки бути? (Рудницький) 

ббрши “► ббрше 
борщ:

♦ забагато два грибй в борщ -* гриб
♦ дешевий як борщ дуже дешевий (ср, ст) | таний як борщ

♦ підбйваний борщ кул. борщ лише з буряків, заправлений сме

таною (ср, ст) II пбльський борщ
♦ пбльський борщ і; підбйваний борщ
♦ таний як борщ дешевий як борщ (ст)

♦  тано як борщ дуже дешево (ст); -  Я дорого від тебе не схочу -  Скіль
ки? -  Дай п’ятку. Тано як борщ. -  Що з того, як я не маю цента при душі 
(Керницький)

♦  або ви, к ^ о ,  їжте борщ, а я -  мйсо, а як ні, то я буду мйсо, 
а ви — борщ (ст)

♦  борщ без мн^са — то є з ^ а ,  хлоп без вуса — то є д ^ а  (ст) 

ббсий:
♦ на ббсу гблову -* голова 

ббсьня вул. лікарня (ст) | лічнйця, шпиталь
ббханець (ббхонець) буханка (хліба) (ст); В місяці листопаді 1921 р. від

булися перші інформаційні, а рівночасно й основні збори ["Кружка любителів 
Львова"], на яких явилося майже 50 осіб, що в той час девальвації валюти, коли 
кожний думав радше, де роздобути бохонець хліба або як дійти до купна пари 8 9

черевиків, викликало здивування, але й разом свідчило, що кинена нами думка -----------
була иа часі (Шах)

боханець



ббхонець -► ббханець 
ббчка:

♦ напханий як ббчка оселедцями оселедець
♦ стиснені як оселедці в ббчці -► оселедець 

брага 1. закваска до самогону (м, ср, ст)

2. самогон (ср, ст) | -• бімбер

3. знев. горілка (ср, ст): Та шо ти ту брагу все так цмулиш. схаменися, чоло
віче, та ж маєш дітей (Авторка) Ц -* аквавіта

б р ад р ^а  -♦ братр^а  
брак відсутність (ст)

♦  брак виховання невихованість (ст): У 1920 році за часів больше- 
вицького переслідування галичан у Києві я ніколи не оглядався, навіть тоді, 
коли мене хто кликав. Кожне оглядання -  поминаючи те, що воно вказує на 
брак виховання, -  стягає на людину увагу всяких розвідчиків, провокаторів 
тощо (Шухевич)

бракувати:
♦ бракує слів -► слбво

брама 1. двері будинку (м, ср, ст): Важка брама, що виходила на Бляхарську 
вулицю, поволі скрипнула, а на опустілу вулицю виглянуло спочатку обличчя, а 
далі й ціла постать людини, що ще хвилину тому була затоплена в молитовній 
контемпляції в церкві (Лисяк)
2. вхід до будинку (м, ср, ст): Старші учні на перервах грали в шахи, інші ви
ходили покурити, ховаючись по сусідніх каменицях, звичайно у брамах (ІДьон- 
ка); У входовій брамі дому “Просвіти” було ще повно диму з експльозії розрив
ного матеріялу та куряви від розірваного муру Праворуч брама була засипана 
румовиськом, цеглами, тинком тощо (Шухевич)
3. вул. рот (м, ср, ст) І бузя, бузяк ґ^мба, дзьоб (дзюб), дзюббк, їдачка, 

їдунка, кгіг^л, канал, клапач, клапачка, мазак, минашка, параха, пащека, 

пйсок, пйсьо, пищйдло, труванка (труянка), усна Яма, ядачка (ярдачка)

♦  зам кн^и  браму вул. замовкнути (ст): Ти свій хлоп, Базиль. Але 
замкни свою браму! Не балакай забагато. А як тебе хто питав би -  ти мене 
не бачив. Хіба щоби мама, тоді так (Лисяк) || замкн]^и бузю, замкнути  

канал, замкнути куферок, замкнути минашку, замкнути пйсок, 

замкнутися, стулйти дзьоба, стулйти дзкібок, стулйти клапач, стулйти 

куферок, стулйти м азак, стулйти мбрду, стулйти параху, стулйти писк, 

стулйти пйсок

браман вул., вульг. мужчина, який користується послугами повій у  під’їз

дах будинків (ст)

бранджа (бр^нжа) і.  вул. голота, голодранці (ст): Там сидить усяка бранжа, 
думаю, що дехто з нашого брата там теж іще влізеться! (Лисяк) Ц гал^йстра
2. галузь, фах (ст) 

бранжа бранджа 
90 браний:

♦ браний в шкіру -► шкіра 
братаниця и братанка

бохонець



братрура

братанич син брата; племінник (ст): В цьому будинку, на другому поверсі, в 
одній кімнаті жив Юрій Колодрубець з жінкою Катериною з дому Дуб і братани- 
чем жінки Грицем (Нижанківський) |{ братднок 

братанка донька брата; племінниод (ср, ст) Ц брат^ниця 

братанок 5̂ братанич (ср, ст): Братанок прирік мені, що бити Ґонсьоровсько- 
го не буде (Шухевич) 

брати:
♦ брати < близько > до серця -♦ серце
♦ брати до млйна -* млин
♦ брати з маньки -♦ манька
♦ брати зліва і справа -► зліва
♦ брати на барйна -* баран
♦ брати на бас -• бас
♦  брати на бештифранти бештифранти
♦ брати на гбцки -♦ гбцки
♦ брати на серіо -► серіо
♦ брати на тиць (тіц) -♦ тиць
♦ на геци брати -> геца
♦ наліво брати -♦ наліво
♦ шевска пасія бере -► пасія
♦  не берй дурнбго до головй, а тяжкбго до рук нічим не пере

ймайся (ср, ст)

братйсько брат (ст): Трисьо -  мій братисько -  спертий плечима об мур, у блюзі 
з півкороткими рукавами, довгі ноги витягнув перед себе, густе, чорне, гладке 

волосся звисає над зморщеним чолом (Нижанківський) || братульок, брах 

братія товариство, компанія (ст): Між своїми називали його Червоний Ясько.
Він з цієї причини не гнівався, а навіть був гордий. Бо треба знати, що між на
шою братією кожний мав друге прізвище, що, очевидно, приносило свого роду 

честь (Нижанківський) | віра (в’їіра), гМ р а , ґранда, кула, лбка, сітва, сіць, 
січ, ферайна

братнйк студентське товариство (ст): Справа в тому, що на той час вже були 

три братняки. Один був заснований в експортівці, і ці хлопці співрацювали з 
польським урядом БВР (Бльок співпраці з урядом), або просто Пілсудчики, дру
гий був, можна сказати, фашистський (націонал-демократи) з крайньо шовініс
тичною політикою, а третій був жидівським. Ми заклали перший український 

Братняк. Як на той час, це було досить сміливо і зухвало, особливо якщо взяти 
під увагу політичні напрямки до нас вже створених Братняків (Чайківський) 

бр ат р ^а  (б р а д р ^ а ) і.  частина кухонної печі; духовка (ср, ст): У Бабці 
Дарці був такий п'єц з братрурою, і як було в хаті зимно, а я мила голову, то 

Бабця все відкривала ту братруру, і я мусила майже запихати в неї голову, і так 
волосся сохло (Авторка) || рура

2. вузька повздовжня кімната (ст)

3. вул. крите поліційне авто (ст) 9 ^

4- вул. критий віз (для похорону вбогих людей) (ст) --------

5- вул. похорон для вбогих (покійника везуть критим возом) (ст)



братульок вул. брат (ст); Сервус, братульку! Я так дивлюся, дивлюся і думаю: 
ти чи не ти? Причвалав, що?(Нижанківський) Ц -> братіісько 

братя брати (ст)

♦  любімося як братя < брати >, а рах^м ося  як жйди про те,

що фінансові справи вимагають точності навіть між близькими 

людьми (ст)

брах вул., згруб. брат (ст): Та якби ти, браху, у нас на Богданівці так сі підсміху- 
вав, то був би амінь для тебе, аменус, то кождий один знає (Тарнавський 3.) |

братисько

брехати:
♦  брехати як з кнйжки безсоромно обманювати (ст): Брехав як із 

книжки мій неоціненний пан інструктор, а при цьому дуже ясно дивився мені 
в очі, щоб я його часом не всипав (Керницький)

♦ бреше, аж йому з-під носа ся к ^и т ь  про того, хто безсоромно 

обманює (ср, ст) II брбше і сам собі не вірит, брбше як ґазбта, брбше 

як з  нот, брбше як пес

♦  бреше І сам собі не вірит і; бреше, аж йому з-під носа ся 
к ^ и т ь  (франко) (ср, ст)

♦  бреше як ґазета бреше, аж йому з-під носа ся к ^и т ь
♦ бреше як з нот і; бреше, аж йому з-під носа ся кури гі.
♦  бреше як пес іі бреше, аж йому з-під носа ся курить (м, 

ср.ст)

♦  в живі очі брехати -» око 
брехлій брехун (ср, ст) II -* блйґєр 

брехунець 1. радіоточка, стаціонарне радіо (ср, ст)

2. ірон., знев. адвокат (ст) Ц -* адвокат 

Б р и ґ ід к и  львівська в’язниця на вул. Городоцькій, яка розташована у  при

міщенні колишнього монастиря св. Бриґіди (ср, ст): У тій цілі піщов я на 
побачення з Підгайним, якого вже привезено з тюрми у Варщаві до “Бриґідок” у 
Львові (Шухевич); За Польщі був елементом. Так називав мене постерунковий, 
який відводив мене до в’язниці в Бриґідках. Але я не був тоді звичайним якимсь 
елементом, а “вивротовим” (Селепко); Під старою тюрмою “Бриґідки" та новою 
“Замарстинів” стояли довгі “очереді” матерів, сестер, братів, дітей з “передача
ми”, так, зрещтою, як і під крамницями, що їх перезвали з-московська “маґази- 
нами”, -  за їжею, одягом, вугіллям, взуттям. Найчастіщі відповіді під тюрмами 
“нєльзя”, а під крамницями -  “нєт”. Про побачення з ув’язненими, про адвоката, 
суд не було й мови. Проте матері-страдниці не відходили від тюрем: у дощ, 
сніг, холод і спеку вистоювали зранку до вечора, бо ж за мурами їхні рідні... 
(Вітошинська)

брйдитися гидувати (м, ср, ст): Не можу дивитися, як ти їщ руками, і тобі все 
падає, і пйсочок весь у кащі. Аж бриджуся з того (Авторка); Все ж я конини бри
джуся, їсти її не буду (Лис Микита 1960®: ЕКО) || бридув^ти 

бридувати і і  брйдитися: Інколи під час обіду нащі жартуни починали роз- 
9 2  повідати про деякі неапетитні речі настільки довго, що дехто біля столу не ви-

---------  тримував і відходив в сторону. Дуже бридував такими жартами Палій і завжди
залишав своє місце при столі (Овад)

братульок



брук

брйзнути вул. вдарити (ст) Ц -* вгатйти

брик* шк. надрукований скорочений текст обов’язкового за шкільною 

програмою твору класичного автора та коментар до нього (ст); Трапля
лося й таке, що два учні-сусіди, порозумівшися зі собою, починали сваритися, 
а то й ніби битися на лекції під час шкільної задачі, щоб відвернути увагу про
фесора від кляси. Тоді Балаким приходив до них і успокоював їх, а інші за той 

час відписували задачу з бриків або слабші учні від тих, які знали краще (Домб
ровський) II фройнд, прозайкер, цукеркандель, шахрай 

брик=“ вул., знев. той, хто робить що-небудь напоказ; вискочка (м) 

брикати 1. вул. втікати (ст): Як би не було -  а ноги завжди хлоп має, і як щось, 
то брикне (Лисяк); Гість заплатив і, навіть не глянувши на круги при столі, вза
галі не звертаючи ні на кого уваги, вийшов, Ясько шепнув хлопцям: “Брикай
те до нори!” (Тарнавський 3.); Стули дзьоб і брикай (Рудницький) Ц газувати  

(■“азувати), дерти, драпати, змйкати, шкартувати 

2. пустувати (про дітей) (м, ср, ст) 

бритванка металевий лист для випікання (м, ср, ст) Ц -* блйха 

бровар 1. пивоварня (ст): На церковному ґрунті був бровар, в якому варено 

пиво й горілку на потребу шпиталя (Крип’якевич)
2. пиво (ср): ІДьоця Баньдзюхова най нам жиє. Львівський бровар файно з 
нами пиє! (із пісні) | бакіра, куфель, лйґер 

бронз і ї  бронзовий (ст)
♦ на бронз на коричневий колір (ст): Зайшла мода обсмалюватися на 

бронз, але не всім то пасує, ще й треба зважити, що люди, хорі на серце, 
і ті, що мають підгарячковий стан, рішуче повинні вистерігатися соняшних 
купелів (Авторка)

бронзовий коричневий (ср, ст): Не переживай, Сяню, ти його легко впізнаєш, 
він буде в бронзовій маринарці і в руках буде мати книжку Лисяка, яку має мені 
віддати (Авторка) 

бронзово:
♦  на бронзово і ї  на бронз (ст): Бронзова краска є наймоднішою в 

теперішньому сезоні, й бронзові футра будуть тепер найбільш модними.
Поминувши ці всі правдиві футра оригінальної краски, як соболі й бобри, 
фарбується тепер на бронзово й попелиці, крети, опоси, кози, крілики і т.п.
(Нова хата 1926)

брйцак рюкзак (ср, ст) || наллбчник, рубцак

брудас брудна людина (перев. дитина) (м, ср, ст) Ц шмайЛлес, шмаровбз 

(смаровбз, шміровбз) 

брудно:
♦ писати на брудно писати в чернетці (ст) | робйти на чорно

брук:
♦  брукові газети бульварна преса (ст): В тих часах, треба знати, ім’я

І?1осифа Бика було у Львові таке прославлене, як, наприклад, ім’я Аль Ка
ноне в Шикаго чи Джані Ділінґера в Клівленді. Брукові газети розписувались 93
про нього як про “грізного фантастично-сміливого опришка, який кпить собі -----------
з облав і поліції і якого куля не береться", а його портрети красувались на



сторінках часописів майже так часто, як портрети прем’єра міністрів Склад- 
ковського. Розуміється, при цілком інших оказіях і без зв’язку з високою по
літикою. Зрештою, і без якоїсь спеціяльної подібности (Керницький) 

б р ^ а т и  бруднити (ст)

брунатний тьмяно-коричневий (ст): Спортова суконка з брунатного матерія
лу (Нова хата 1933); Він уявляє собі на момент брунатні очі і тихий шепіт черво
них вуст: “Ви ніколи нічого не знаєте...” (Лисяк) 

брус вул. людина, яка не знає правил доброго тону, поводиться нетактов

но (ст): Між іншим закидувано, що він страшний брус і дуже грубо поводиться 
не тільки з учнями, але також з родичами, які приходили до нього у справі дітей 
(Шухевич)

брусоватий неотесаний, незґрабний (про людину) (ст) 

бруст вул., злод. нагрудна кишеня (ст) 

буба дит. болюче місце; рана (м, ср, ст) | вдва 

б ^ е н  (бубон) 1. муз. бубон (м, ср)

♦  бйти як в бубен (б ^ о н )  сильно бити, лупцювати (ст): Це була 

правда: в шинку на Пункті били його як в бубон. Це було вперше. Потім він 
бив перший. Зробився завадіяка. Але не був ним (Нижанківський) Ц бйти як 

буре просо; бйти як Сйдорову кбзу; бйти як козу-дерезу; живцем паси 

дерти і ще солйти; лупйти як козу-дерезу; молотйти як гамана; обертати 

як міх, пбвний полови; прёти як бейлю (белю); товктй як грушку

♦  живіт як б ^ е н  (бубон) 1. ірон., жарт, так говорить про себе 

людина, яка надміру з’їла (м, ср, ст)

2. знев., ірон., жарт, великий живіт (ст) || -* бандзьох

♦ набйти як в б ^ е н  (бубон) дуже сильно побити, понівечити, 

покалічити (ст) Ц -• вйгаратати

2. барабан (револьвера) (ст): Він казав: “Я буду мати револьвер. Правдивий, 
з бубном на шість набоїв” (Нижанківський) 

б ^ н й т и  1. невиразно говорити; бубоніти (м, ср) Ц белендіти

2. шк. заучувати напам’ять; зазубрювати (ст): Декотрі з них цілі послідні 
ферії стратили на тім, що “бубнили” чи там “кували” до матури (Шухевич) || 
кувати, крти 

бубон -► б ^ е н
буда 1. крита вантажівка: Якраз під час одної палкої дискусії над доповіддю мод

ного тоді поета-трибуна про волюнтаризм і Фридриха Ніцше обскочила Академіч
ний дім тайна і умундурована поліція, забрала коло вісімдесяти хлопців, наванта
жила ними аж три “буди” і повезла на вулицю Лонцького, ч. 4 (Керницький)

♦  рятункбва (ратункбва) буда машина швидкої допомоги (ст): 
Заки приїхала рятункова буда -  вже було по ньому (Нижанківський) Ц -* 
карбтка

2. ШК.  школа (ст): Думає Ясько, а не він. Ясько -  “мурова” макітра. Лазив 

до буди. Навіть кілька кляс має закінчених, але такий самий кіндер, як усі інші
94 (Тарнавський 3.); Вся наша братія їздила до “буди” не з ученицького обовязку,

---------  але от, щоби троха провітритися (Керницький)

3. корчма, шинок, невеликий ресторан (ст): Може, ще до того всього вси-

брукати



бузя

пати кельнера, і власника буди, і всіх гостей. І раз назавжди зіпсувати джерело, 
де можна, певно, і добре пообідати (Тарнавський 3.) || -* кнайпа  

б у д ж е н н я  пробудження (ср, ст): Рано будження... Зачиналася дискусія на 

тему занадто скорого будження, попади, зимна і, врешті, снігу (Нова хата 1933) 
б у д и н ь  кул. 1. пудинг (Лучук) (ср, ст)

2. заварний крем (ст) 

б у д н и й  1. робочий; не святковий (про день тижня) (м, 

ср, ст): ірусь, чи не знаєш припадково, на котрий день 

припадає двадцять п’яте число -  на неділю чи на будний 

день? (Авторка)
2. повсякденний, звичайний (м, ср, ст): Сяню, не 
вбирай тої будної суконки, візьми ґранатову (Авторка) 

б у д у л я к  1. вул. чиряк; рана (ст) Ц боляк

2. вульг. чоловічий статевий орган (ст) | буц, шАпек,

валушек, вар'ят, вуйко, ґлід, ґнис, ґуля, дйшель, ж е 

нило, заганяч, кугас, кутасик, кутасіньскі, патйк, пер- 

дольник, пёрчик, пйндик, піпа, піташок, піцик, піцько, 

піцюрйна, прутень, путас, путо, пуцьвірок, луцька, 

рура, фуйра, хвей, цкірка, шпіц 

б у д ^ н іс т ь  майбутнє (ср, ст): Не раз ввечері, як ми вер
тали з кіна чи ще звідкись, багато говорили про будучність 

(Чайківський)
б у з е р а н т  вул., вульг. гомосексуаліст (сг) Ц когут 

б у з е р у в а т и  (б у з и р у в а т и )  вул. обманювати, говори

ти неправду (ст) II завертати гблову 

б у з и р у в а т и  -» б у з е р у в а т и  

б у з ь к о  1. лелека (м, ср, ст): Бузько на стрісі -  щастя для
людини. Та їх відліт у осені став символом неповоротного відлету нас усіх. Піс
ня “Видиш, брате мій’’, складена Січовими Стрільцями, провадить нас у вічний 

шлях (Криницька); Я шукав у натовпі мого пана інструктора і запримітив йопэ 
аж на горбках, як бродив, наче бузько, поміж рядами картоплі, пускаючи димок 

з люльки (Керницький) II бузьок 

2. порода голубів (Нижанківський)

З- тюр., вул. спостережно-вартова вежа в тюрмі (м) {{ бузьок 

б у з ь о к  і ;  б у з ь к о

б ^ я  1. рот; нижня частина обличчя (часто у  звертанні до дитини) (ср, ст): 

Вмийся, бо в тебе вся бузя в чоколяді! (Авторка) | -* брама 

2. обличчя (ср, ст): Просто тому, що його око там, у Львові, звикло до гладких, 
наче налакованих, бузь, і тому Зоня для пристойності мусить теж поправити 

свою церу (Вільде) |-> лице

♦ д а т и  б у з і дозволити поцілувати (м, ср, ст): Дай, Рузю, бузі, дай!., (із 

пісні) II дііти бузЯка, д^ти дзкіба, дати пйска

♦ з а м к н у т и  б у з ю  замовкнути (ст): Гайда дивився тепер йому в очі: 
“Щоби з вами говорити, не треба бути мудрим”. Струсь зробив півобороту: 
“Замкни бузю, добре?” (Нижанківський) | -* замкнути брдму

Будинь
із  м’ясних останків
2 Д К Ґ  грибів, 5 дкґ черствої 

булки, молоко, 20 дкґ пече

ні, 20 дкґ обрізків із шинки, 

10 дкґ мішаної городини, 

5 дкґ солонини, 4 дкґ цибулі, 

4 жовтка, 2 -3  лож ки сметани, 

сіль, перець, паприка, 4 білка, 

терта булка.

Сполокати гриби в літнііі 

воді і зварити. Ф орму вимас

тити товщ ем і висипати тер 

тою  булкою. Н амочити булку 

в молоці. М ’ясо змолоти на 

маш инці разом із грибами і 

булкою. Присмажити цибу

лю  на солонині, влож ити в 

миску і втирати з жовтками, 

додаю чи по одному. Виміш а

ти всі складники з утертими 

жовтками, додавати терту 

на терці городину, сметану, 

сіль, перець і паприку. Вбити 

ш ум, легко виміш ати з масою 

і вложити до форми. Варити 

в парі годину. П одавати з си- 

рівкою (Н ова хата 1939)

95



бузяк 1. бузя; Лиш бузяка ми не жалуй, бо я гультяй, яких мало (із лісні)
♦ дати бузяка і ї  дйти бузі 

2. ії бузйчок
бузйчок поцілунок (ср) II бузяк, цьом, цьбмок

бу й д л  вул. 1. брехня; вигадка (м, ср, сг): Але ж, пане меценасе, хто бере такі 
буйди на серйозно. Я також чув лро цю логолоску але зовсім не звертав на це 
уваги (Шухевич) | -* блііґа

♦  б ;^да на ресорах неймовірна брехня; неправда (м, ср, ст): -  Про
шу пана, як ви гадаєте, чи той Базилько дійсно лідозрівав у чомусь Матуля
ка і слідив за ним, як газети лисали? -  Ех, буйда на ресорах! -  махнув рукою 
пан Макс (Керницький) | буйне з  росповядднєм, буйне на ресбрах

2. фальшивий документ (сг) 

б ;^ д а ч  брехун (ст) Ц -* блйґєр 

букерувати обманювати, говорити неправду (ст) 

б ^ ш п а н  -* б ; ^ п а н

буль вул. голуб (ст): -  Расовий облітаний буль, ласкавий добродію, навіть як його 
зловлять, знає, де його дім. -  Певно, що знає. Але можуть йому підтяти крила.
-  Ну і що? Все одно до чужого не звикне. Ледве-но пера відростуть -  буль уже 
в дорозі додому. Щоб не знати, де був (Нижанківський) 

бульба картопля (м, ср, ст): Липач мав коло камениці роботи на цілу зиму, коли 
не врахувати, що він сам квасив капусту й огірки. І бульби треба було купити. А 
це все займало час (Тарнавський 3.) || -* бараббля

♦ бульба в лупйнах кул. картопля, варена зі шкіркою (м, ср, сг): 

Бульба. Ярина ся така звичайна, а смачна є головною поживою широких 
верств задля своєї дешевости і видатности. Бульбу до варення треба старан
но обібрати, не лишити очка, обмити і наляти кипятком, аби не виварювалися 
дуже вітаміни. Дати мало води. Як зварені, віділяти воду, посолити, потрясти 
і лишити на кухні кілька хвиль, аби були сипкі і в парі дійшли. Помастити мас
лом або солониною і шкварками (Переписи) | -> бараббля в шапках

бульбулйтор студ. кип’ятильник (Лучук) (ср) 

бульбйний картопляний (м, ср, ст)

♦ бульбйна мука кул. крохмаль (ст) 

бульбйники кул. картопляні зрази (ср) || картоплйні плйцки 

булька:
♦  вода з бульками -» вода
♦ механік булькй носом пускати -► механік 

бульки вул. очі (м) І -> баньки

бумйльцуґ нешвидкий поїзд (сг)

б ^ - ц и к  вул. танці; танцювальна вечірка (ст) | гбцки
б ^ -ц и к -ц и к  ірон. музика (Лучук) (м, ср)

б ;^ґу  ббніу
бунда теплий верхній одяг (пальто, жилет тощо) (ср, ст) 

б ^ ь ґ у  -» ббнгу
96 бурачкй (бурйчкй) кул. буряки та хрін, потерті на дрібній тертці і при-

-------- смачені (м, ср, сг) | буріічки (бурйчкй) з  хрбном, цвіклі (цвікли)

♦ бурачкй (бурйчкй) з хрбном і; бурачкй (м, ср, ст)

бузяк



Бурячки із хроном 
1916

Л ю бив мій батько бурячки із хроном.
В листах із ф ронту завж ди він писав; 
“П риш літь горнятко бурячків із хроном”. 
П риїхав з ф ронту батько мій додому.
Він їв картоплю  й бурячки із хроном.
А  сльози капали -  він іх  ковтав.
І навіть капали, як  нас прощ ав 
У  кухні, в сінях -  і поїхав з дому.
Л ю бив мій батько бурячки із хроном 

Бабай

бурба вул. програш (ст)

♦  дати б ^ б у  вул. виграти (ст); Бачу їх виразно, крізь рожевий пил, і
знаю, що вони роблять: грають у крепці. Раптом Силько відхиляється, вики
дає вгору штолю і швидким рухом руки згортає в долоню широко розкинену
чвірку. Хто кому дав бурду? (Нижанківський)

♦  дістати б ^ б у  вул. програти (ст) 

б ^ и т и  1. нищити, руйнувати (будівлі,

конструкції, плани тощо) (ст); Треба 
би бурити дім за домом гарматами, але пе
редше завізвати населення, або податись і 
заказати легіоністам сидіти по домах, або 
наразитись на розбиття домів гарматами 
(Боберський)
2. куйовдити (волосся, зачіску) (ст) 

бурівкй борінки
бурмило маломовна, непривітна людина 

(м, ср, ст)

б ;^ с а  1. гуртожиток, заснований громадсько-просвітницькою організаці

єю, для учнів гімназій та шкіл (ст): До двох бурс “Ставропігійського інститу
ту" і “Народнього дому” мене не можна було давати, бо вони були в кацапських 
руках і виховували кацапів (Шухевич) | інститут, конвікт 

2. навчальний заклад (перев. професійно-технічне училище) (Лучук) (ср)

♦ б ^ с а  колійова залізничний технікум (Лучук) (м, ср) 

бурсак 1. учень, який живе в іуртожитку (бурсі) (ст); Учнів інституту не на
зивано згірдним назвиськом “бурсак” (Шухевич); Приходить мені на пам’ять 
пісенька “Бурсак", яку написав Крушельницький; “Прошу панства, я тут пред
ставлюсь, Я собі такий бурсак. В кишені пусто, черевик подертий. Я худий, аж 
висить фрак. А причина та, що в бурсі їда Є обильна і смачна. А як з рантки 
пізно коли вернеш, то й вечерю дідько взяв, Щастя, що в товариша куферок 
П-П-Пачку живносьцьову мав” (Шанковський)

♦  що бурсак, то пустак про легковажно-жартівливу, пустотливу 

поведінку (ст); Бурсаки давніще робили ріжні збитки міщанам, крали, що 
могли, з огородів, садів і ввійшли в приповідку задля своєї збиточности -  що 
бурсйк, то пустак (Франко)

2. учень професійно-технічного училища (ср) 

бурш член товариства студентів вищих шкіл (ст) 

бурштин:
♦ чйстий як бурштйн -* чйстий 

бурйчкй -* бурачкй
♦ бурйчкй з хроном -► бурачкй з хроном

бутелька пляшка (ст) | бдика, крДхель, крахля, тричверткбва, фпяґа, флііндер, 

чвертка
♦  в бутельку (бутйлку) набйти обманути, ошукати, підвести (ст):

Брате Соловію, кричи тричі "Слава” і “Пп-гіп-ура”! От і набили ми хатрака в 97
бутйлку! Потім тобі скажу, як я його надув, тепер ніколи (Керницький) || -* -----------

вйківати

бутелька



бухи:
♦ блят б ^ и  -♦ блят
♦ б ^ и  на байц -» байц
♦ б ^ и  на дроті -* дріт
♦ бути як вазонок -> вазонок
♦ < б ^ и >  як вбмок -* вбмок
♦ що було, то не верне ніколи минулого не повернути (франко)

♦ як буде, так буде буде, як судилося (Франко) 

б ^ н и й  пихатий, гордовитий (ст)

б ^ н о  пихато, гордовито (ст); —  А може, й не хочу, — бутно відповідає Курочка, 
аби той не подумав, що боїться з ним у бесіду заходити (Вільде) 

буфет вул. живіт, черево (ст); Тоді я його одною рукою по чолі -  лю! -  а другою -  

в буфет (Нижанківський) Ц -* барило 

бзЬсанец вул. стусан (ср) | балабух, дюі*

б ^ а т и  вул. 1. штовхати у плечі, давати стусанів (ст); Бухнув го в плечі, але 
Юрко навіть не озирнувся, а тільки приспішив крок (Авторка) | -* витручувати 

2. красти (ст); Ну що ж... Закам’яніле серце цього розбійника зм’якло як віск, 
і він хоче замовити Службу Божу на інтенцію того лахудри, що бухнув цибулю 
отця-професора (Керницький) Ц вудити, вудити рйбу, Лбати, і'рандити, івд- 

нити, кардбчити, м ^ р а ти , наліво брати, нймати, пердолити, пуляти, смйт- 
рати (смйтрити), тіірити, тягнути, хапати, чухрати, шастати, іЬмати, кіхтити
З- їхати (про трамвай) (ст): Шмуляй, трамбаль буха (Авторка) 

бухацький вул. злодійський (ст); Чи бачиш їх! Бухацькі душі? Я думав, що вони 
ще в кукурудзі, а вони вже картоплисько сплюндрували (Франко) || кіндерскій, 
лемберський (лембёрський)

♦ бухацькі душі вул. злодії (Рудницький) 

б ^ а ч  вул. злодій (ст) у -► злбдій
♦ потокбвий б ^ а ч  вул. злодій, який краде з возів (ст) | — злодій
♦ скокбвий б ^ а ч  вул. квартирний злодій (ст) Ц -* злодій 

бухнйк стусан (ст); Без Хі бухняків і різок ми не росли б зовсім (Рудницький) 
бухт кул. солодка булочка (перев. із начинкою) (ст) Ц бухта
бз^сга ^ бухт
буц‘ вул. 1. дурень, недотепа (ст) у -* бевзь

2. вульг. чоловічий статевий орган (ст) Ц -» будуляк 

буц=“ удар головою (ср, ст) | бик
♦  баран-баран-буц - » баран

б;^ати (буцяти) ударяти чолом у  чоло іншої особи (м, ср, ст); Такий ма
ленький, сухенький, а як буцнув мене, то мені аж свічки в очах стали (Авторка) 

брати ся  (буцятися) ^ б ^ а т и  (буцяти)
буцигарня (буциґарня) вул. в’язниця; поліційний відділок (ср, ст); Чи 

ти хочеш, шоб тебе всадили до буцигарні, шо ти так, чоловіче, до тої політики 
пхаєшся? (Авторка); А бувало ж не раз таке, що той самий Старушисько чи 
хтось інший, мав якраз завтра іспит, чи стрічу з дівчиною, чи якусь важливу ор- 

9 8  ганізаційну справу, і йому аж ніяк не всміхалося мандрувати до буцигарні (Кер-
----------  ницький) II бесердй, Іванова х^та, кацёба (кацйба), квач, кбза, кримінал,

ломбард, мамро, пака, фурдиґарня, ціОпа

бути



бялко

буциґарня -* буцигарня
буцйфал дурень, недотепа (ср) | -• бевзь

б ^ і м  ніби (ср, ст): Сяню, давай будемо бавитися: буцім ми принцеси і живемо в 

замку, а та яблуня в городчику буде нашим чарівним деревом, ми будемо каза

ти їй наші бажання (Авторка) 
б ^ і м т о  нібито (м, ср, ст): З Нелею Роман буцімто покінчив, та прийшло це йому 

з немалим трудом (Загачевський) 
буцлйтий товстенький: Котеня стояло серед кухні, хитаючись на куцих, буцля- 

тих ніжках (Парфанович) 
буцяти -* б ^ а т и  
буцятися братися
буше кул. різновид канапок (ст): Спеціяльний рід канапок круглих, маленьких -  

це буше. З будь-якого печива витинаємо маленькою формою кружки, мастимо 

маслом і на верх накладаємо кав’яр або витискаємо машинкою ріжноколірові 
маси (Нова хата 1938) 

бушпан (б ^ ш п ан ) кущ або деревце із дрібним зеленим листям, яке час

то використовують для обрядових прикрас; мірт (ст, ср) 

буйнє брехня (ст) І -* блйґа
♦ буйнє з росповяданєм неймовірна брехня; неправда (ст) Ц — 

буйда на ресбрах

♦ буйнє на ресорах ^  буйне з росповяданєм (ср)

буяти (баяти) брехати; розповідати неправдиві історії, небилиці (ст) Ц -► 

бдєр засувати

♦  буяти слоня в карафці буяти 
буяч брехун (ст) II -» блйґср
бнірко письмовий стіл (ср, ст): Марко глянув на ручний годинник і помалу пере

вів очі на бюрко, закидане книжками, де наверху лежала знята із стіни репро
дукція портрету Мазепи роботи Масютина (Нижанківський) Ц бкіро 

бніро 1. установа, контора (ср, ст): Так ми заложили бюро реклами “ФАМА”. Це 
слово можна було вживати і в українській, і в польській мові однаково. Бюро, 
ми вважали, мало бути загальноєвропейське: і українське, і польське (Чайків
ський)
2. и бк^рко (ст): Пан настоятель мав у другій кімнаті, де хлопці вчилися, своє 

бюро, а в шуфляді -  доволі довгу тростину (Шухевич) 
б’нічка мед. пульс (ст): Опісля кат приступив до д-ра Мостовского і сказав, що 

вирок виконано. Оба лікарі підійшли до Данилишина, пощупали б’ючку, послу
хали. що серце перестало бити, і тоді зголосили, що він вже не жиє (Шухевич) 

бйлко вул. документ (ст): Вони вже, певно, десь давно у Відні чи де там... Але 

“бялко” є, папір добрий, і хай мене хтось не пустить! (Лисяк)

9 9



в

100

в:
♦ в дубину піти -► дубина
♦ в живі очі брехати -* око
♦ в противеньстві до -► против^ньство
♦ в тйжі < б ^ и >  -» тяж

вава дит. болюче місце; рана (м, ср, ст): Не плач, моє малесеньке, дай мама 
поцьомає ваву, і вже не буде боліти (Авторка) | буба 

вагон:
♦ особовий вагон -* особовий 

в а ґ а б ^ д а  вул. бешкетник, зірвиголова, шибеник (ст): Хлопець був незви
чайно здібний, добре вихований, то аж ніяк не дотримував кроку гімназійним 

колеґам -  “ваі'абундам”, що ще зараня до концерту, під час проб, переконували 

бідного декляматора, що вірш повинен звучати “За Бариляком -  Бариляк”... Так 
і сталося! (Строкон) | візус, збитбчник (збитбшник), лахабунда, макабунда, 

лямларт, псотник, урвіш, халамидник, шайгїц  

важка гиря (ср, ст)

важне важливе (ср, ст): А це було дуже важне. І я зовсім не дивуюся, що такий

громадянин, який в моло
дості набрав пару ляпасів 

на Знесінні, на ціле життя 
має уразу до Львова і зле 
про Львів висловлюеться 

(Тарнавський 3.) 
вазеліна і. вазелін (ст)

♦ без вазеліни в сраку 
лізти вул. підлабузню

ватися (ст) І без мйпа в 

дупу лізти, цілувати в 

дупу 

2. ^  вазеліняж
вазеліняж вул. підлабузник, підлиза (ст) |( -* вазеліна, підлиз^йло 

вазонок 1. горщик для квітів; вазон (м, ср, ст)

2. квіти в горщику (м, ср, ст): ірусь, піди підляй вазонки, бо я зранку не всти
гла, а там земля вже цілком суха (Авторка); -  Гей, Ганю, -  гукає пані ГИарія крізь 
вікно, -  винеси вазонки надвір! Будемо пересаджувати цвіти (Вільде)

♦ як вазонок жарт, про єдиного мужчину в жіночому товаристві 

(ср)

вайха залізнична стрілка (ст): Я не раз дражнив його “вайха наліво, вайха на
право”, але чи я один? (Нижанківський); А тато зараз дує до роботи? Що? Вайха 

наліво, вайха направо! Тепер, тату, треба більше наліво (Нижанківський)

у  Н а ж н е  0,111 Л а н ь !

СПЕЦІЯЛЬНІ ГУМОВІ П Д Н 1Х Й
проти ж иляків, 

готсві на склад , ск і на м р» 

по ум іркованих ціноя 

і на догідні сплати поручає:

УКРАЇНСЬКИЙ СН.«А1 ЛІКАРСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

І ХІРУРҐІЧг.ИХ АРТИКУЛІВ

О . МАЦЯК і С -ка
Льв ів , вул. Валова 27, тел. 116-60.



вальоровий

вакації канікули (ср, ст): А де ви бачили такого дивака, щоб на святочних вака
ціях вчився (П’ясецький) І фбрії 

вакаційний який пов’язаний із вакаціями; канікулярний (ср, ст) 
вал:

♦  вала робйти вул. мати за дурня (ст): Ах, нагла кров! А ще тепер з нас 
тут вала роблять! (Лисяк)

валанцяти вештатися (ср, ст) || волочитися, лазити, шастати 

валек вульг. чоловічий статевий орган (ср, ст) Ц -► будуляк 

валєт карт, валет (ст) | хлопець 

валй:
♦  Гетьманські валй -* Гетьманський
♦  Губернаторські валй -► Губернаторський
♦  Темні валй темний
♦  Чбрні валй “* чорний

валйло 1. огрядна, неповоротка людина (ср, ст) | -* бамбула
2. ірон. дурень, недотепа (ст): -  Ах, ти, валило! -  поблажливо, хоч з усміхом, 
не відвертаючи навіть голови вбік запитувача, кидає Базиль. -  Ах, ти, мурло! 
До мамра го замкнули, на кібель посадили, до коцяби го дали! Ну, ти, темна 
махорко, в цюпі сидить! (Лисяк) Ц -► бевзь 

валйти вул. 1. бити (м, ср, ст) |{ галапіджити, гаманув^ти, ганцалйти (ган ц ^  

лйти), гаратДти, дкіґати, ‘іхати, кишкй мішати, кітув&ти, кббзати, кропити, 
лупити, маґуляти, мацати, мотлошити, парити, пр^ти, світйти, святити, сипа
ти, смалити, тлумити, товктй, фасувати, цабаийти, цйхати
2. рішуче, швидко, упевнено іти (м, ср, ст)

3. забиратися геть (м ) | -  гебати (гйбати)
4. сміливо говорити (ср) 

валковий згорнутий, звинений у  рулет (ст) 

валок 1. валик, качалка (ст)

2. кул. кондитерський виріб із тіста із солодкою на

чинкою; рулет (ст) 

в а л ^ а  -► балува
валька* (валуфка) хабар (ст) | -* хабар 

в а л ь к а “ вул. повія з Гетьманських валів (ст) Ц -* вінкпнівка 

валуфка валувка*

Валковий штрудель
Д обре вимісити з  ск. бо

рош на, 1 ск. сметани, 1 ск. 

масла. Тісто витачати за- 

в ф убш ки  3 - 4  мм. 

Обібрати 1 кг винних яб

лук, покраяти їх  в платоч

ки, налож ити на витача- 

не тісто, звинути валок і 

спекти у  доси ть гарячій 

рурі.

П орція 6 - 8  осіб 

(Переписи)

валушек вул., вульг. чоловічий статевий орган (ст) | -* будуляк

♦ валушкєм по слімачку вул., вульг. статевий акт (ст) 

вальор вартість, значення (ст): Такий чоловік не має вальору у громаді ані за 
зламаного шеляга (Вільде) 

вальбри 1. цінні папери (ст)

2. надзвичайні природні задатки (про зовнішність) (ст): Видно, вона 
сама знала, що в неї такі вальори, що не вимагають допомоги косметичних за
собів (Тарнавський 3.) 

вальорний и вальоровий
вальоровий вартісний, цінний (ст): Штани невипрасовані, комір їздить по 101

шиї. Про краватку не можна взагалі сказати, яка вона. Вона ні синя, ні бронзова. ------------
Вона просто -  вальорова (Керч) Ц вальбрний



валяч

І вдндри, вандрівка

П О Р О Ш О К  до П ЕЧЕН Н Я
В А Н І Л Е В И Й  Ц У К О Р

САНІТА АДРІЯ
 ̂ ФАБРИКА" у  "КР'АКОВІ
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валяч вул. лінюх, ледар (ст) 

ваидер мандрівка, прогулянка (ст) 

ваидри 1. ^  вандер
♦ йти на в4ндри 1. вирушати в мандрівку, подорож (ст)

2. іти в невизначеному напрямкові; прогулюватися без мети (ст) 

вандрівка ^  вандер 
вандрівнйй мандрівний (ст) 

вандрувати мандрувати (ст) 

ван^нка і. ванна (ст)

2. миска для господарських потреб (ср, ст) 

ванілія кул. ваніль (ст)

ванілевий (ванільбвий) кул. ванільний (ср, ст): Добра, вибачлива тітка, 
опоясана хвартухом, сповнена хатніх дрібних турбот, у стоптаних мештах, су

вора й усміхнена, обвіяна запахом 
житньої кави, цикорії, яблук і вані- 
льових тістечок (Нижанківський) 
ванільбвий -* ванілевий 
ванькир мала кімната (перев. 

без вікна) (ст) 

варґа {перев. мн. варґи) згруб. губа (ср, ст): Так собі 
ті варґи повимальовувала, так вибралася, як публіка яка 
(Авторка) II ііпа 

варґаняти знев. невиразно говорити (ст): Варґаняв, 
воркотів, нарікав, кляв, але ліз по сходах угору, плентаю
чись на тороках довгих ґаців (Тарнавський 3.) 

варґатий згруб. губатий (ср, ст) 

вареничка {перев. мн. варенички) основа для ва

реника -  розкачане у  формі невеликого круга тісто, 

на яке кладуть начинку; варениця (м, ср, ст): Коли Бабця робила варе
ники, часто залишалися варенички, їх також варили, чомусь вони для нас, ді
тей, були найсмачнішими. І ми з нетерпінням чекали, кому скільки дістанеться 
(Авторка) 

варіят -► вар’ят
варкбчі волосся, заплетене в коси (ст) 

варстат майстерня (ст)

варта цигарки без фільтру марки “Ватра” (Лучук) (ср) 

вартий:
♦ пса вартий -* пес

в а р ^ о к  }туіова (ст): Але один варунок, прошу отця (Вільде) 

варцаби шашки (гра) (ст) | дамка 

варцабниця дошка для гри в шашки чи в шахи (ст) 

варшава тюр. місце під нарами (ст)

♦ йти під варшаву тюр. лізти під нари спати (ст)

вар’ят (варіят) і. психічно хворий чоловік; розумово обмежений чоло

вік (м, ср, ст): Вкінці, на відділі для нервових і умових хворіб лікар-чех “узнав 
мене вар’ятом”, і я був раз назавсіди забезпечений перед службою у боєвій

порошку до печива 

ваніліневого цукру 

0ЛІЙКІ8 до печива

тільки виробу Кооп.

„П Л А  с Т *



Яблука з  ванілією для дітей
На кож ну дитину числимо по одному яблуку. Н а п’ять обібраних і 

почищ ених яблук налляти ш клянку води, додати 20 д кґ цукру й ва

рити на вогні. Окремо зварити півтора ш клянки солодкої сметани з 

кусником ванілії. Розвести цією  сметаною, додаю чи її по краплях, три 

ж овтка, втерті з 8 дк ґ цукру і 8 дкГ муки. М іш ати з тим так довго, аж 

запіниться. Потім поставити оцю  рідину до ринки з водою на кухні й 

міш ати, щоб згусла. М іж  тим  додати до цього кусник десерового м ас

ла. Коли вж е піна зіусне, зняти її з кухні й  міш ати дальш е. Холодну 

піну злож ити до компотієрки, на неї улож ити зварені яблука. М ожна 

прибрати зверху ще ріж ними конфітурами (Н ова хата 1933)

лінії (Шухевич); Львів мав у свойому нутрі багато умовохорих, т.зв. “вар’ятів", 
але в тім часі загально знаними і такими, що викликували у всіх львов’яків сим
патію, були два “вар’яти”: т.зв. “дурний Ясьо” і “пан” Пшибильскі, знані, може, 
більше, чим, приміром, сам президент королівського престольного города. Не 
знаю ближчого родоводу ні одного, ані другого. “Дурний Ясьо” мав бути сином 
якоїсь вдови. Ніхто з нас, учнів, навіть не знав, де він мешкав. Він мав у Львові 
сталу “руту”, якою щодня ішов перед полуднем, а опісля тими самими вулицями 

вертав. Це були вули
ці Баторія (яка тоді ще 
називалася Галиць
кою), дальше Галиць
кою і Краківською. Від 
кінця Краківської -  
звертав... Як “дурний 
Ясьо” був пролетар, 
так другий львівський 
“вар’ят”, Пшибильскі, 
був аристократ чистої 
крови, що пізнати було з його поведення, рухів і одягу. Він був мало що стар
ший від тамтого, такого самого росту, але більше худорлявий... Головно його 
місцем перебування була Трибунальска вулиця і ринок (Шухевич) | вар’ят з  

Кульпаркова, ідійбта (ідийбта), свірк (сьвірк), умовохбрий
♦ вар’ят з Кульпаркова вар’ят і  (ср, ст)

♦ вар’ят з мбкрим лббом ^ вар’ят з мбкрою головбю (Франко)

♦  вар’ят з мбкрою головбю недотепа, дурень (ст) | — бевзь
♦ грати вар’йта (варійта) вул. удавати такого, який нічого не ро

зуміє, не знає; удавати дурника (м, ср, ст): Не грай варіята (Франко) | 
гр^ти грека, мармеліка грдти, мармеліка різати, різати грёка, різати  

фацета, різати фаціїіта, турка вдавати, турка гр^ти, турка різати, фуня 

різати, стругати вар’їіта, стругати дурня, стругати патички, траскати  

(тріскати) вар’ята, тряскати фуня, фуня стругати, кіра стругати
♦  дурний вар’ят знев., ірон. недотепа, дурень (ст) Ц -► бевзь
♦  заграти вар’йта вул. удати дурника (ср, ст): Ти розумієш, якого я 

мав страха за себе і за тебе! Тому я постановив “заграти варята” з тобою 
і вислав Серйожку, щоб тебе з моєї квартири виполошив. Це свій хлоп. Не 
йшлося тоді лише про нас двох (Загачевський)

♦ йти на вар’йта шк. іти непідготованим на урок чи на іспит (ср, ст)

♦ не роби з тата вар’йта (варійта) так говорять тим, хто обманює 

(ср, ст): - 1 де ти була, Лесю? -  Та в коліжанки. -  Так довго?! Не роби з тата 
вар’ята, тета бачила тебе в кнайпі на Вірменській в дуже недоброму това
ристві (Авторка); Ей, пане І\/1аксю, та не робіть з тата варіята, я вас дуже 
прошу! За кого ви мене маєте, за якогось фраєра, чи що? (Керницький) Ц 
не роби з  тііта вар’йта, а з  мами посміхбвиско; не робіі з  тёта вар’йта,

а з  мдми малпи 103
♦ не роби З тата вар’йта, а з мами малпи її  не робй з тата -----------
вар’ята

вар’ят



♦  не робй з тата вар’йта, а з мами посміхбвиско ^  не робй з 
тата вар’йта (Франко) (ср, ст)

♦ стругати вар’йта и грати вар’йта
♦  траскати (тріскати) вар’йта ^  грати вар’йта: Тсс! Ти що? 

Замкни писок! Тепер нема геци. Найліпше тріскай вар'ята (Нижанківський)
♦  тріскати вар’йта -* траскати вар’йта

2. чоловік, ЧИЇ слова чи поведінка викликають подив, шокують ін

ших (м, ср, ст) II вар’ятуньо, вар’ятунцьо, ідійота (ідийбта), кандидат на 

Кульпарків, свірк (сьвірк)

♦  кавал вар’йта ^  компл^тниіі вар’ят
♦ комплётний вар’ят цілковитий дурень (ст) Ц кавал вар’їіта

3. чолов’яга (ср, ст)

♦ свій вар’ят надійна, порядна людина (ср, ст): На кожне явище він 

мав свою думку, а на кожне спостереження -  осібне слово. Просто: він був, 
як то кажуть, “свій вар’ят” (Нижанківський)

4- вул., вульг. чоловічий статевий орган (ст) | -♦ будуляк

♦ вмочйти вар’йта вульг. здійснити статевий акт (ст) Ц зайвднити 

ґулею, закалатати, замачдти ґулю, запечи ґулю, клевцй кінути, пере

калатати кобіту, перерізати кобіту, покалатати, попіграти собі, постави

ти ґулю, поцкіпцяти, пошмуляти, лошмуляти кобіту

5- цигарка (ст) Ц дзиґар, дим, лапірбс, папірбска

вар’йтка 1. психічно хвора жінка; розумово обмежена жінка (м, ср, ст)

2. жінка, чиї слова чи поведінка викликають подив, шокують інших 

(м, ср, ст) 

вар’я т ^ц ь о  ії вар’ят;^ьо
вар’я т ^ ь о  людина, чиї слова чи поведінка викликають подив, шокують 

інших (ср, ст) І -* вдр’ят 

васер вул. вода (ср, ст) | -► арцивіза 

васервага ватерпас (м, ср, ст) 

васерйця ^ васер
ватівнйк крав, підкладка із вати під плечима одягу; плечики (ст): Пакет 

з ціянкаліем був при мені, бо при всіх ревізіях, які ми проходили, його не зна
йшли. В той час шилося маринарки з ватівниками на раменах. В мене ті ватів- 
ники були досить грубі і в один з них я запхав той пакетик (Дейчаківський) 

ватбванка одяг на ваті; ватник (ст): Пан І\/Іакс одягнувся у ватованку -  була на 

нього, як кожна одежина, заскупа і закоротка (Керницький) 
ватолін ватин (ст)

ваха вул. варта, сторожа (ст): Наша ваха на сьогодні скінчена (Лисяк) 

вахлак вул. недотепа, дурень (м) | -► бевзь

вахлйр 1. віяло (ст): Зламала та смаркуля мені вахляр, і тепер я просто конаю від 
тої гбр’ячі (Авторка); Прибрання риби уріжноріднюється маринованими грибка
ми чи рижками, корнішонами, краяними у вахляр, та твердими яйцями, краяни- 

1 0 4  ми в платки (Нова хата 1934)
2. низка; перебіг (ст): Вахляр воєнних подій притупив нашу вразливість на 

спорт копаного м’яча, що є масовим рухом і займає сталі позиції (Селепко)

вар’ятка



вдаритися

вацек вул. поляк (Лучук) | -* днтек

вашер вул. злодій, який обкрадає людей у  поїздах (ст) Ц -• злодій  

вбзд^ити вул. уявити (ст)

вбйвиик (убйвник) убивця (ст): В короткий час по тім часописі принесли ві
домість про вбивство директора філії української гімназії у Львові Бабія, якого 
застрілив молодий українець перед кам’яницею, де Бабій мешкав, коли той 

рано виходив до урядування. Вбивника важко ранено, і він пізніше помер в слід
чих арештах -  у “Бриґідках" у Львові (Шухевич) 

вбирати 1. одягати (м, ср, ст): Вбирай маринарку, бо надворі дуже зимно (Ав
торка)
2. прикрашати (перев. новорічну ялинку) (м, ср, ст) 

вбити кул. 1. додати, попередньо розбивши (перев. яйця) (м, ср, ст)

2. збити, збовтати на піну (перев. білки) (м, ср, ст): Вбити піну з двох біл
ків і змішати їх з жовтками, втертими до білости, з цукром (Авторка) 

вбогий:
♦ зафасувати як вбогий в торбу -► зафасувати 

вбраний 1. одягнений (м, ср, ст)

2. прикрашений (про новорічну ялинку) (м, ср, ст) 

вбратися одягнутися (м, ср, ст)

♦ вбратися на ґлянц дуже гарно, святково, бездоганно одягнути

ся (ср, ст) І -► вйвбиратися

♦ вбратися як до шлк^бу и вбратися на ґлянц
♦ вбратися як стрик на Велйкдень одягнутися не за погодою 

або не так, як інші (ср, ст)

♦ вбратися як ялинка начепити на себе забагато прикрас (м, ср, ст) 

вгатйти 1. вдарити (м, ср, ст) || бризнути, владувати, влупити, вмастити,

всмалйти, вцабанііти, вцідити, гримнути, гукнути, дати в рйзум, д^ти 

зеца, дати фанґи, загарагулити, задзякбваць, заїхати, замалювати, за- 

санддлити, засвітйти, засервувати, засиґнувати, зациндблити, зацинку

вати, зацідити, збльнути, клдцнути, крбпнути, мацнути, пальнути, пома

цати, помацати за  прдве плуцо, потягнрти, приіванити, пуцнути, рипнути, 

свйснути, сиґнувати, стрілити, талапнути, траснути, тріпнути, факнути, 

цйкнути, шарнути, шкрббнути, шмбргнути, шурнути

♦  вгатйти застрик -► застрик
2. ШК. дати багато домашнього завдання (ср, ст) Ц вцабанйти 

вглотйтися втиснутися (ст): Та тільки ми засіли за стіл у колишній господі Лінт- 
нера, коли знайома нам трійця вглотилась до ресторану та й засіла при неда
лекому від нас столику (Тарнавський О.) 

вгощувати пригощати (ст) 

вдавати;
♦ т ^ к а  вдавати -* т ^ о к  

вдарити:
♦ вдарити в кімонб -► кімонб 105

вдаритися:
♦ вдаритися в амбіцію амбіція



вдатися:
♦ вдатися як горбатий до стінй бути цілковито непридатним 

для якоїсь справи (Франко) (ср, ст)

вдвійку удвох (ст)

вдолйну вниз (ст): Пішли вулицею вдолину, де починалися дерев’яні огорожі й 
дерев’яні дахи (Нижанківськиіі) 

вежа шах. тура (ст) | вежівка 

вежівка ^  вежа 
вексель:

♦  вексель і жінка не згубиться нікбли лихе та погане невід

ступно переслідує людину (франко)

Велйкдень церк. Великдень; Пасха: В головнім будинку [Ставропігії] відбува
лися сходини і наради братства. В Томину неділю (першу по Великодні) були 
вибори старшини братства (Крип’якевич) Ц Паска

♦  вбратися як стрик на Великдень -► вбратися
♦ на кінський велйкдень ніколи, за жодних обставин (ср, ст) Ц 

на святого ніі'ди

велйкий:
♦  велйка меція -► меція
♦ велйка н^ні -+ пані
♦ велйке айвай -* айвай
♦ велйке ге -* ге
♦ велйке цабе -* цабе
♦ велйкє бебе -► бебб
♦ Велйкий піст церк. сорокаденний піст перед Великоднем

♦ велйкий покій -► покій
♦ велйкий пшик пшик
♦ мати велйку ґймбу -♦ ґ^мба
♦  для велйкого не кйдай малбго мале втратиш, а великого мо
жеш не здобути (Франко)

вельон фата (м, ср, ст): Яка ж то дівчина не уявляла себе ще змалечку у білій 

шлюбній сукні й розкішному вельоні (Авторка); Сіра мряка ліниво підносилась 
на верхів’ях дерев, розпливалася, рідшала і, наче пірваний вельон, висла над 
вулицями, провулками і дахами Левандівки (Нижанківський) 

венгерки (венґбрки) сорт слив (м, ср, ст); Коли вже свіжі сливи, то не які 
там небудь сливи, що їх так негарно називають, але великі синяві правдиві 
“венґерки", себто правдиві угорські сливи. Таких тепер не видно. Тепер такі не 
родяться (Шухевич) 

венґерки -► венгерки
вепрбвий кул. свинний (Лучук) (ст): Печеня вепрова, шнйцлі вепрові з рйжом- 

яка то смакота (Авторка)
♦ вепрбве м’ясо и вепрбвина (ст)

10б вепрбвина кул. свинина (Луч)Т{) (ст): Були, одначе, професори, які були про-
тивенством до цих трьох людей. На перше місце належало б поставити Петра 
Скобельського, який був теологом, але перейшов на філософію, мав бути істо-

вдатися



риком, але учив німецького. Він був славний з того, що, коли ще був в духовнім 

семінарі як студент теології, заложився, що з'їсть дванадцять семінарських пор
цій вепровини, а потім вип'є дві літри горілки, і це йому не пошкодить, а треба 

знати, що порції семінарської вепровини були в той час поважно великі і дуже 

товсті. Скобельський з'їв “за одним замахом" всі дванадцять порцій, випив дві 
літри оковити і виграв заклад (Шухевич) Ц вепрбве м’йсо, свинбтина 

вбрва запал, завзятість (ст); Мабуть, ніколи більше не танцювала я з такою вер- 
вою! (Крушельницька)

BepécroK вул., знев. 1. селянин; селюк (ст)

2. високий на зріст мужчина (ст)

BépsTÛ:
♦ вбрзти, що слйна npHHéce на язйк -» слйнй

вертйти блювати (ср, ст) Ц BOHiTyBàrn, їхати до pûrt, куцати, ригати (рйґати), 

скиддти пошакй 

вертіти:
♦  вертіти діру в Ж И В О Т І -♦ діра 

веселий:
♦ вecéлий як засватана дівка дуже веселий (Франко) (ср, ст)

♦> я з свойов небіжков два дни веселі мав: раз -  як єм ї брав, 
а другий -  як єм ї xoBàB ірон. про “радощі” сімейного житгя 

(Франко)

весло вул., муз. гітара (м, ср); Грати на веслі (Лучук) Ц віник, ґпАра 
вечір:

♦  вйо, бо Bénip рухайся швидше (ср, ст); Хлопці, ви чо розсілися, ду
маєте, як рано, то ше встигнете все поробити? Ага, чекайте, чекайте. Вйо, 
бо вечір! Мусимо ше до полудня викінчити (Авторка)

вєц вул. віче, збори (про акції поляків) (ст); Корпоранти зробили на універку 
масовий "вєц”, повикидали наших з викладів, а потім вийшли на вулицю. По
летіли каміння і петарди на “Фортуну" при вулиці Льва Сапіги і на “Маслосоюз” 
при Городецькій (Керницький) 

вжесточйтися стати жорстоким; озлобитися (ст)

вживйти використовувати; застосовувати (ст): Тут ваша кімната, а тут -  по
казала на малі двері -  лазничка. Можете її вживати. Так само кухні (Марська) 

взглйдно або, чи, а власне (ст) 

взглйдом щодо, стосовно (ст) 

взимі взимку (м, ср, ст)

B3ipéi^b приклад, зразок (м, ср, ст) 

взipцéвий гідний прикладу, зразковий (м, ср, ст) 

взносйтися 1. підійматися (ст)

2. вивищуватися (ст) 

взолйти 1. дошкулити словами (ст)

2. побити (ст): Вони йому порядно взолили. Я вже давно такопз не бачив (Ни
жанківський) І -* вйгаратати Ю У

взйти:
♦  взйти за 6àp n  -♦ бари

взяти



♦ взйти за барки -> барки
♦ взйти за дупу -► д ^ а
♦ взйти за фрак -► фрак
♦  взйти за яйбла яйбла
♦ взйти на каркбші (коркбші) -* каркбші 

вйарештований заарештований (ст); Обоє вони були пригноблені і переля
кані. Сказали мені, що вони є під домашнім арештом, їхня ціла мережа була 
виарештована (Дейчаківський)

вйарештувати заарештувати (ст); Вже, мабуть, знаєте, що вчора ґештапо ви- 
арештувало майже весь провід і всіх, що сиділи на Руській, 10 (Лисяк) 

в й б а л з ^ е н и й  витріщений (ср, ст); Свіжу рибу пізнати по вибалушених склис
тих очах і ясно-червоних зявах та по твердій шкірі. Чим більше очи завпалі, тим 
риба давнійша. Як риба не зовсім свіжа, треба її спарити окропом і обтерти. 
Найліпше купувати рибу ще живу (Переписи) 

вибалушити витріщити (очі) (ср, ст) || вивалити 

вибалушитися витріщитися (ср, сг) | витріщити бдньки (банькі) 

вйбити набити, відлупцювати (ст); Такий був нечемний, так допікався доро
гою, що, як прийшли додому, то так його порядно вибила, що потім аж гризлася, 
нащо я так дитину караю (Авторка) || -* вйгаратати 

вйбілення відновлення репутації (ст); На мене впав ще один тяжкий до ви
конання обов’язок -  вйбілення публічно на явній судовій розправі Богдана Під- 
гайного та його характеру (Шухевич) 

вибілити відновити репутацію (ст)

♦ вибілити публічно ^  вибілити (ст) 

вйбічи вибігти (ст)

вибрати:
♦ вибрати пса -* пес

в й б з ^ н и т и  шк. завчити напам’ять; зазубрити (ст) || викути

♦ вйбубнити на блйшку шк. дуже добре завчити напам’ять; за

зубрити (ст) II викути на блйшку

вйвалити згруб. витріщити (очі) (ср, ст); Раб Божий вивалив на І\/Іакольондру 

очі й не знав, що сказати (Нижанківський) Ц вйбалушити 

вйвбираний надто святково, урочисто одягнений (ср, ст) Ц вйфранчений, 
вйштифтуваний

вйвбиратися надто святково, урочисто одягнутися (ср, ст) Ц вбратися на 

і'лянц, вбріїтися як по шлкібу, вйпампішитися, вйстроїтися, вйстроївся як 

п ін н а  до шлкібу, вифрантитися, виштайфіркувдтися, вйштифтуватися, 
вйштифтуватися на остдтний ґудзик

вивдйчуватися віддячувати (ст)

вйвідчик той, хто бере інтерв’ю; репортер (ст); Пишу це в каварні “Санусі”. 
На Західнім фронті, а також над Вардаром перемагає Атланта. До вивідчика 
часопису “Daily Telegraph” сказав головний вожд Фош; “Ми переступили верх 
гори і йдемо вділ. Коли дістанемо розгін лявіни, тим ліпше” (Боберський) 

вйвіндувати і .  підняти (ліфтом) (ст)
2. допомогти посісти вище становище (ст); Є певні познаки, що доносив 
ВІН тому професорові, який його вивіндував на “форцуґа” (Шухевич)

виарештований



виглядати

вйвіндуватися і. піднятися (ліфтом) (ст)

2. піднятися; вилізти догори (ст); Вивіндуєіиося на причі -  на перший по
верх. Тріщить -  ов! Але! Нас дві тільки, але як приїде наша тяжча вага, то з 
партером буде зле (Нова хата 1933) 

вйвінуваний устаткований; обладнаний (ст)

вйвінувати 1. наділити посагом; дати придане доньці (Лучук) (ср, ст)

2. обладнати; устаткувати (ст) 

вивірка білка (ст); І тут майже не видно було сьогодні людей, діти не перекли
калися між смереками, здоганяючи вивірок, не грали в піску на обгородженому 
рондо (Марська)

вивітрювати перевітрювати (ср, ст); Сьогодні гарна погода, таке файне сон
це, Касюню, йди-но на балькон, винеси вивітрити коци (Авторка) 

вив’йзуватися знаходити вихід зі скрутної, складної ситуації (ст); Тета 
наполягала, щоб Ярко женився, і він ледве вив’язався з цієї халепи (Авторка);
Не думаю, що той “Бачевський”, яким ми тут розкошуємось, походить з вашого 
власного погребу, все ж таки з ролі господаря вив’язуєтесь знаменито! (Кер
ницький)

вйгаратати і. побити, набити (м, ср, ст) Ц взолйти, вйбити, вйгарбувати плбчі, 
вйгарбувати шкіру, вйкропити, вймаґлювати, вйраіібувати, вйрайбувати 

шкіру, вйсмарувати шкіру, віддубасити, віддубасити під перший нбмер, 
владувати, влатДти, вмастити, всйпати, всйпати в шкіру, всмалйти, всунути, 
вцабанйти, вцідйти, дати балабухів, дати в шкіру, дати кампи, дати лдти, 
д^ти <му> на віват, дати <му> на п’ец, дАти по крижб^нтах, цкім по кулях, 

ддти фдцку (фДцьку), дбкі дііти, закдбзати пбпід щбблі, збйти, збйти на 

квасьне йбко, збйти як гамана, згйпати, златйти сйдження, злупйти, 
злупйти задницю, змаґлювііти, змасакрув^ти, змотлошити, зрізати задок, 
зрізати пбртки, зробйти плйцок, кбца ддти, лйне зробйти, лйне справити, 
набйти як в бубен (бубон), нагар^тати, нагатйти, накалатати, нак^нтати, 
накобзати, накбпати, накбпати в штанй, накбпати в пбртки, накрбпити, на- 
маґуляти, напарити, нацйхати, начйстити найльник, нашлкіґати, облатати, 
обмаґлювати, обмаґуляти, обмастйти, освятити вбду, помацати по лепеті, 

потовктй, скраяти пбрткі, скрбяти спбдні, скрбпити, скути мбрду, стлумити, 
стовктй, стовктй на квасьне йбко, стовктй на мязґу 

2. швидко збудувати (перев. великий будинок) (м, ср, ст); Так скоро ті 
наші сусіди вигаратали хату, що тільки думаєш, де то ті люди такі гроші беруть 
(Авторка)

вйгарбувати вичинити (шкіру) (ст)

♦  вйгарбувати плечі плечі
♦ вйгарбувати шкіру -* шкіра 

вигиийстий спритний, вправний (ст)

вйгицка витівка (ст); Я сказав про мою вигицку, що братанок нібито його дуже 
хвалив (Шухевич) 

виглядати 1. виднітися, ставати видним, помітним

♦ виглядає село -* село 109
2. мати певний зовнішній вигляд -----------

♦  виглядати як д ^ а  -» д ^ а



виґа

вйґа досвідчена людина; бувалець (ст) Ц виндач, старий вйґа

♦  старйй вйґа ^ вйґа
вйґарувати вимазати, забруднити (ст) Ц -> вйсмарувати 

вйґаруватися вимазатися, забруднитися (ст) | -► вйсмаруватися 

вйґлянцувати вичистити до блиску (взуття, меблі, кахлі тощо) (м, ср, ст) 

II вйпуцувати, ґлянц навбсти 

видавати і .  витрачати (гроші) (ср, ст): Передвчора була субота, і він жінці 
віддав усі гроші. Значить, вона їх не могла зараз же видати -  то чому до праці 
дала йому тільки каву? (Нижанківський)
2. сервірувати стіл, готувати, подавати страви: Уже друга -  час видавати 
обід (Авторка) 

вйдати:
♦ вйдати рандку -» рандка

видатний вигідний, який призводить до мінімальних втрат (ст) 

видатність вигідність, те, що призводить до мінімальних утрат (ст)

виделець (віде-видатні, 
" "»аш,ені 

у  
ах

&адричниіг̂ льш2гш;гзлицька2 
5ступниц,тво:Уя.йгайдовська 20-22

лець) 1. виделка 

(ст): Ромцю, та чи 
не могла твоя Нуся 
навчити дитину до
брих манер, таж їсть 
самим видельцем, 
а ножа навіть не 
уживає (Авторка)

П О

2. вул. невдача (ст) 

видеркафи вул. витрачання грошей намарно (ст)

вйдець глядач (ст): Знімаємо малюнки, світлини, гарно викінчену карту походів 
Легіону через Карпати в напрямі Галича, велику знимку І\/Іойсейовича коло Се- 
миківців, що вражає кожного видця глибиною простору (Боберський) 

видзьобувати ретельно, скрупульозно вибирати, вишуковувати (ср, ст): 

Редагування -  така невдячна справа, правиш, видзьобуєш помилки інших, а на 
щось своє зовсім не залишається часу (Авторка) 

вйдимий:
♦ вйдима смерть -> смерть 

видівка листівка (ст): Накладом “(Центральної управи Українських Січових 
Стрільців” вийшло понад 60 видівок, 14 в красках, інші -  як друки з рисунків 
і світлин, ще інші -  як дійсні світлини в темній або бронзовій красці (Бобер
ський)

вйдідичити позбавити спадщини (ст) 

вйділ комітет; правління, президія (ст)

♦  вйділ краёвий адміністративний орган (ст) 

виділівка початкова школа (ст): Скінчив пару кпяс народної школи. До ви- 
ділівки не йшов, бо й мама, і мамин брат казали, що він завеликий. Пішов на 
мулярку (Тарнавський 3.) 

вйдіти бачити (ср, ст): Та ще’м не осліп, ще виджу добре (Франко); У більшости 
випадків буде так, що лікар є далеко та може лише деколи хорого видіти (Дри-



визнаватися

малик); Не видять ціли або думають, що вона на тисячі миль далеко, і для того 
куняють (Боберський)

♦ дасть ся вйдіти якось буде (ст)

♦ не видів Гриць ногавиць про необізнану, обмежену людину (ст) 

видко видно (ст)

♦ такий, шо Америку видно -* Америка 
видридушник шахрай, пройдисвіт, крутій (ст) Ц Антек, крутій, махер

(махер), махльойник, мехідрис, шварцер, шельма, шубравець 

вйдусити видушити (м, ср, ст)

♦ вйдусити як цитрйну -► цитрйна
вйелімінувати позбавити можливості щось робити; усунути (ст); Корис- 

таючись з національного замішання нашої дружини, один з німців допав під 
наші ворота і вправним ударом ноги в гортань виелімінував нашого воротаря 

з гри (Селепко)
вйїмка виняток (ст): Поза малими виїмками, хлопці в гімназії були чесні, добрі, 

щирі українці (Іііухевич) | вііїмбк 

виїмковий винятковий, особливий (ст); Мене прийнято, як мені здається, з 
якимось виїмковим респектом (Загачевський) 

виїмково винятково, особливо (ст); Любив випити, хоч жінка не дозволяла. Але 
нині виїмково з нагхади приїзду гостя він дістав дозвіл випити досхочу (Острук) 

вйїмок 1. її вйїмка; Світ є божевільний! Кожний так думає, але себе вважає 
виїмком (Селепко)
2. )фивок, фрагмент (ст); Виїмок з історії мойого життя (Криницька); Часто 
говорив: “Як хтось з вас забуде по матурі якийсь виїмок з латинської граматики, 
діри в світі не буде, ... ніхто того не завважить. Але коли не будете вміти по
водитися культурно між своїми, а тим більше між чужими, кожний це завважить, 
і воно принесе зле свідоцтво не лише собі самому, але й своєму суспільству” 
(Домбровський) 

вййти виграти, отримати зиск, прибуток (ст)

♦ вййти на сторону -♦ сторона
♦ вййти як Заблйцький на мйлі -* мйло
♦ на світ вййти “► світ 

вйжилкувати кул. витягнути жили

(із м’яса) (ст) 

вйжирка {перев. мн. вижйрки (ви- 
жйркі)) вул. обід або вечеря для 

небажаних гостей (ст): Але тут, бра
те, свої хлопаки, і ти на вижерку не 
прийшов. Витаскуй-но баюрку і того 
мадярського бабачка, що маєш в кишенях (Загачевський) 

визволйтель знев. військова або цивільна особа з Радянського Союзу, 

яка з’явилася у  Львові після 1939 року (ср, ст): У нас було дуже добре по
мешкання, то й на нього злакомився якийсь “визволитель”, а ми добре, що до 
тети перебралися, бо вже давно були б на Сибіру (Авторка) 

виздоровець той, хто одужує (ст)

в и з н а в а т и с я  розумітися, знатися (ст): А хто ся в тім годен визнати? (Франко)

В І Д Ж И В Н А  М У Ч К А  
ДЛЯ дітей і виздоровців а також 
для матерей підчас вагітности й 

кормления

САЬСІНРАМТ М АВАиЗ
ориг. опаїсуваніиі «жоло 130 Гр. Ціиа ал- 

Можяа дктати в аптнках і дрогеріях. 
|{10.1ыи'141тй В1ДЛЫ

ІИ-. мл и л г к  А (о.
ВвяшаїїА І:!.
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вийти

вийти:
♦ вийти з Кульпаркова -* Кульпарків

вйказатися зголоситися (ст): Власнички “Нової кухні вітаміновоГ, які викажуться, 
що купили і посідають сю книжку, платять за “Моноґрами” лише З зл. (Нова хата) 

виказувати шк. ставити незадовільні оцінки (ст): Так було в третій клясі, 
коли на конференції виказано мене “тільки” з чотирьох предметів, але тепер 
в IV клясі мав піти до нас додому паштет з шістьома предметами, а це були: 
латина, грека, німецьке, українське, польське і релігія (Шухевич)

♦ виказувати нам ац^ьно -» намацально
викапаний дуже подібний; схожий як дві краплі води (м, ср, ст); -  Ну і в 

копз ж я така пішла? -  Та ти викапаний Тато: маєш таку фігуру, як він, такі самі 
манери за столом, рухи.., так, як і він, їш (Авторка) 

викид:
♦  викиди совісти -» совість 

викидаііло вул. портьєр у  ресторані (ст) 

вйкинеиня:
♦  на вйкинеиня для марнотратного витрачання (грошей) (ст); Хоч 

не було грошей “на викинення”, то все ж таки мама рішилася видати їх, аби 
я побачив український театр (Шухевич)

вйкинути 1. вигнати, прогнати (ср, ст): І?1ди ти! Мене він, напевно, викине, бо 
ми ще старого довгу не віддали (Купчинський) Ц викинути на зламане пйску, 
вйкинути на зломаний писк, вйкобзати (вйкібзати), виляти, вйпердолити, 
виперти, виповісти, копен-дупен акти, кбпен-дупен зробйти

♦ вйкинути на зламане пйску вйкинути і
♦  вйкинути на зломаний писк ії вйкинути і

2. звільнити, відрахувати (ср, ст); Викинули з роботи, буцімто скорочення 
штату, а насправді вже мали когось на моє місце (Авторка): Бак прийшов до 
нас на Філію десь в VII клясі, коли його “викинули” з Головної за скинення поль
ського орла на вулицю (Процюк) Ц вйкобзати (вйкібзати), вйляти, вйповісти, 
подякувати

вйкібзати -► вйкобзати
вйківати обманути, ошукати (сг) Ц бомбу зробити, в бут«льку набити, вйрих- 

тувати, вйтягнути метрику, вйцицкати, зробйти, на мнііхко купйти, наківати 

(накйвати), натягнути, обцибушити, обшастати, обшвабити, повйківати, по
кивати, швдба підпустйти

вйкінчити 1. завершити, закінчити (ср, сг); Викінчу порядки, а щойно по 
тому варитиму зупу (Авторка)
2. убити (ср, ст); Йо!.. Ми йопз викінчимо. Пам’ятаєш молодого Мілька на “Бе
резовій Ямі”? Тут буде таке саме. П’ять хвилин -  і кінець (Нижанківський) || -> 
забйти

3. знищити, погубити, морально знесилити, виснажити (ср, ст): Пар- 
торг Шепітько була основним організатором під час суду над професором Бар- 
вінським. Мама часто приходила з роботи і зітхала: “Шепітько мене хіба викін-

1 1 2  чить” (Крушельницька) |{ вймаґлювати

вйклад 1. лекція в навчальному закладі (ср, сг) | виклади
♦ посвідка викладів посвідка



виладовувати

2. публічна доповідь (ст): Був виклад. Казали нам, кого маємо любити, а 
кого ні. Опісля говорив наш чоловік про Україну Казав, що ця назва походить 
від українців, а українці від -  України. У цей простий спосіб розв’язав велику 

наукову проблему (Селепко) 
виклади вйклад і: Її сьогодні не буде, у неї виклади в університеті (Авторка) 
викладовий пов’язаний із викладанням у  навчальному закладі (ст): Ви- 

кладовою мовою була ще німецька, а вже в п'ятій клясі, цебто рік пізніше, впро
ваджувано як викладову мову польську, в міру того як знайшлися польські про
фесори. Чехів і німців постепенно усували (Нагірний)

♦  викладбва мова -* мова
вйкобзати (вйкібзати) і. вигнати, прогнати (ст) | -> викинути

2. звільнити, відрахувати (ст): Викобзали го з буди, мусів йти до роботи, бо 
то вже по науці, хто його де инакше возьме (Авторка); -  Бо я рішив не вертатися 

до Станиславова. -  Варіят! -  скрикнув пан ІУІакс. -  Та ж тебе викібзають з тео
логії! -  Не викібзають, бо я сам виступаю (Керницький) | — викинути 

вйкота вул. крайня плоть (Луч)тс) | залупа

вйкотити вул. вибити (зуби) (ст): І?1ого набили. Підзолили йому очі і викотили 
два зуби. Щастя, що то були молочні зуби, але все-таки вибили, і він цілий рік 
ходив щербатий (Тарнавський 3.) 

вйкраяти вирізати (ср, ст) | викроїти

вйкроїти 1. ^  вйкраяти (ст): (Увалим діямантом в металевій оправі викроїв 

кусень шиби й обережно положив йопэ на траву. Відчинити вікно -  дурниця (Ни
жанківський)
2. із труднощами виділити, знайти можливість для нагальної потреби 

(перев. про час) (ст)

♦  вйкроїти хвйлю <часу> знайти час, можливість (ст): Треба буде 
викроїти хвилю часу й таки вибратися на прем’єру до театру (Авторка)

вйкропити побити (ср, ст) І -* вйгаратати 

вйкручений:
♦ вйкручений як флєк (флйки) -* фляк 

викручуватися;
♦  викручуватися сіном -* сіно

вйкути шк. завчити напам’ять; зазубрити (ст) || вйбубнити

♦ вйкути на блйшку шк. дуже добре завчити напам’ять; зазубри

ти (ст): І і̂енше товариські товариші “штребери” говорили скоро -  “мололи”, 
аби показати, як то вони все “викували на бляшку”, аби дальше впакува
ти в нещастя тих, що не вміли, і виявити, наскільки вони ліпші від тамтих 
(Шухевич)! вйбубнити на блйшку

♦  конй вйкути шк. багато вивчити, зазубрити (ст): Та ж ніщо не ста
лось, ти будеш і так пізно здавати, ще можна коня викути (Авторка)

виладовувати і. розвантажувати (ср, ст): Виладували наше добро (Селепко)
2. викладати (речі) (ср, ст): Пішла на базар, ледве все дотраґала додому,
а потім ще як виладувала все з торб та вискладала на місця, то бажання щось 1 1 3

виварювати не мала жадного (Авторка) ------------
3. давати волю емоціям (ср, ст): Товариші-одноклясники Михальчук, Сков-



виладуватися

ронок, Степаняк були сильні, мов атлети, й надмір своєї енерґГі не раз виладо- 
вували на перервах у дужанні (Береза)
4. військ, розряджати (зброю) (ст) 

вйладуватися і. вийти із транспортного засобу, знімаючи, виносячи свій 

вантаж; вивантажитися (ст)

2. викричатися, висваритися; дати волю емоціям (ст): Прийшов з праці, 
нервовий, недобрий, почав шукати шпарґн зі мною, а потім як виладувався на 
мене, то вже думала, пощо все те терплю стільки часу (Авторка) | висипатися 

З- знесилитися, втомитися (після виснажливої праці) (ср, ст): Я так вчо
ра виладувалася на лекціях, що прийшла додому геть розбита (Авторка) Ц -* 
змордуватися

вйлетіти;
♦ вйлетіти з головй -* голова 

виливати:
♦ виливати сльози -► сльоза 

вйліт:
♦ на вйльоті наприкінці вулиці (ст)

вилуи’йстий витрішкуватий (про очі) (ст): І\/Іав вилуп’ясті очі, немов від хо
роби Базедова (Шухевич) | випулйстий 

вйлякєрувати вул. забруднити (одяг) (ст) | -  вйсмаруватися 

вйляпати розголосити (таємницю) (ср) || вйпапляти, вйхляпати 

вйляти 1. вилити

♦ вйляти з себе жовч -► жовч
2. вул. вигнати, прогнати (ст) || -> вйкинути

3. вул. звільнити, відрахувати (ст): Но, і файно той їхній бждонц ся вчив, 
шо? Виляли го з буди! А ти так, жінко, все приповідала, так вихваляла, які то 

Стефчині діти мудрі, о так, то, певно, вже всі розуми поїли (Авторка); Виляли 
з роботи, шо тепер буду робити, як буду родину утримувати?! (Авторка) Ц -» 
вйкинути

вймаґлювати і. побити (ст) || -♦ вйгаратати

2. знесилити, виснажити морально та фізично (ст): Ті дітиська мене 
наніц вимаґлювали (Авторка) Ц вйкінчити 

вймантити випросити, дістати хитрощами або довгим умовлянням (ср, 

ст) II вймявкати, вйциндрити 

вймахнути:
♦  вймахнути козла -* козел 

вимацувати:
♦ вимацувати ґ р ^ т  вияснювати, з ’ясовувати, розвідувати (ст): 

Так він ніколи не говорив: “Ти, Міську, приступай до підпільної організацГі, 
будемо разом стріляти різних жлобів і перекинчиків". Так ніхто не пзворить. 
Він тільки далекими натяками, навздогад вимацував ґрунт, а коли переві
рив, що Місько такий хлопець, якому можна довіряти, одного разу взяв його

1 1 4  на зустріч до Єзуїтського городу (Тарнавський 3.)
----------- вйминути оминути; об’їхати (ст): Попереду їхала машина, виминути її було

неможливо, бо дорога, на яку ми звернули, була доволі вузька (Авторка)



вимівка (вимовна) виправдання (ст): І де ж то ти, дитино, так довго валан- 
цяла? Ну та, певно, ти все маєш якусь вимівку, ти все думаєш, шо вже всі ро
зуми поїла (Авторка)

♦  найде вимівку як миш дірку миш 
вймізерований знесилений, виснажений (ст)

вймінити обмінятися, перемовитися (словами, фразами) (ст): Незнайомий 
сів, і наступні дві секунди вистачили на те, щоб вимінити ще шепотом кличку і 
контрольну (Лисяк) 

вимовка -* вимівка 
вимочений:

♦ як вимочена к ^ к а  -► к ^ к а
вимочок вул. мужчина, виснажений сексуальними пригодами (ст)

♦  вимочок спіритусовий вул. здохляк, хирляк (ст) 

вймявкати знев., ірон. випросити, виканючити (ст): Вже десь погнала: ви-

мявкала в мене дрібні гроші і звіяла з тими бенькартами з сусідньої брами (Ав
торка) І -* вймантити 

вина (віна) карт, п іка (ст) Ц вино, зелень, лік 

вйнайм оренда (ст)

винарня невеликий ресторан із широким асортиментом вин (ст): Вже на
ступного дня Карманський запросив мене на вино (він любив від часу до часу 
запрошувати до відомої винарні на Ринку -  за латинською катедрою і церквою 
Боїмів; платив за вино, може, почуваючись до обов'язку, що повинен поділитись 
приділеною йому дотацією від уряду, бо й що міг фомадянин купити тоді за 
великі гроші, крім доброго напитку) та й говорив про справжню ситуацію в Києві 
(Тарнавський О.) 

виникати вул. вистежити; віднайти (ст)

Винниці іст. дільниця у  Клепарові: Клепарів визначався доброю землею і 
в короткому часі залюднився. Від XV ст були тут виноградники, досі частина 
ґрунтів називається Винниці (Крип’якевич) 

вино карт, п іка (ст) Ц -  вина
випадати відповідати суспільним чи моральним нормам (ср, ст): Хто знає, 

чи то випадає, аби ви його боронили (Іііухевич); Я тобі зара скажу, шо випадає, 
а шо не випадає (Авторка); Як гарно, Даро, що ти не піддаєшся тій провінціяль- 
ній психіці нашого міста, мовляв, одруженій пані “не випадає” без чоловіка бути 
зі знайомим чи приятелем, бо зараз це називається “зрадою подружої вірности”
(Острук); Панночці, мовляв, не можна ввечері виходити з дому без опіки. А вже 
про те, щоб я могла піти сама до каварні, не було мови. Ріжниця поглядів “що 
випадає, а що не випадає” була величезна (Нова хата 1939) 

випадок:
♦ прйкрий випадок прйкрий

вйпампішитися вул. гарно, святково одягнутися (ст) Ц -* вйвбиратися 

вйпапляти розголосити (таємницю) (ст) | -* вйлялати 

вйпердолити вул., вульг. вигнати, викинути (м, ср, ст) Ц -* вйкинути 

вйперти 1. витіснити (м, ср, ст): Вулиці були повні вояків у німецьких уніфор- И 5
мах, на перехрестях стояли вже декілька тижнів таблиці, що вказували нові 
німецькі “дінстштелле”, над крамницями лиш де-не-де видно ще було вивіски

виперти



вип’єрдок
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“Гастрономів", “Бакалій” і “Промторгів”, що їх вже поволі виперли нові вивіски, 
які нагадували мешканцям, що настав новий порядок (Лисяк)
2. знев. вигаати (ст) | -♦ викинути 

вип’̂ рдок вул., знев. несимпатична людина; виродок (ст) 

випити 1. випити

♦  вйпити по п’ять дека - » дека'
2. вул., Ірон. отримати догану (ст)

вйпікуваний крав, прошитий стібками; стьобаний (ст): Коли ж вже все ви- 
пікуване, тоді прасуємо так, щоби не розбити тієї груди, яку зробили нам рибки 
(Повний курс)

виплата заробітна плата (сг): Це було так: того дня була субота, й ми всі діс
тали виплату (Нижанківський)

♦ на виплату у кредит (ср, ст) Ц на рАти 

виплесканий:
♦ виплесканий язйк -► язйк 

вйплюти виплюнути (м, ср, ст)

♦ вйплюй то слово -» слбво 
вйплютий вишіюнугий (м, ср, ст)

♦ як вйплютий виснажений, знесилений (ср, ст): На другий день 
пила капустяну юшку і физла квашені огірки. Вся розхрістана, з перев'яза
ною головою, лазила весь день з кута в кут. Жадна робота її не бралася, 
була як виплюта. Сваритися не мала охоти, зрештою, голова її боліла (Тар
навський 3.)

вйповісти 1. сказати, урешті-решт, про наболіле (ср, сг); Кася виповіла му 
вже все, шо хтіла, всі образи, які накопилися за довгі роки їх здибанок. Най шо 
хочуть ті тети говорять, най ліпше в старих дівках сидить, а за нього не піде -  і 
край (Авторка)
2. вилаяти, висварити, зганьбити (ср, ст); Коли Стеф позатамтого дня 
прийшов додому вуйко, який у такій порі вже давно був у ліжку, сидів в фотелі 
й читав ґазету. Так му виповів, шо слова ше й сьогодні дзвеніли му у вухах (Ав
торка) II -* збештати
3. звільнити, відрахувати (ср, ст) Ц -* викинути

4. вигнати, прогнати (із дому, товариства тощо) (ср, ст) | -* викинути

♦ вйповісти госгіши заборонити відвідувати (щм, родину тощо) (ст) 

вйпожичити (вйпозичити) позичити (ср, ст)

випозичальня заклад, у  якому дають речі на прокат (м, ср, ст); На столи
ку лежала до половини прочитана книжка, перед тижнем узята з випозичальні 
(Франко)

вйпозичений позичений, узятий на тимчасове користування (м, ср, ст) 

вйпозичити -* вйпожичити
вйпорожнити вул. обікрасти (ст) | зробити, зробити скок, обцибушити, 

обшОстати

виправка речі для новонародженого (ст); Але не лишу ж кошика -  там уся 
виправка для дитини, так трудно її було дістати (Лисяк) 

виправлйти 1. штукатурити, тинькувати (ср); Прийшли майстри та й випра
вили хату (Авторка)



2. робити щось незвичайне, несподіване (перев. неприємне для ін

ших); виробляти (ср, ст): Ну що ти виправляєш? Понахляпувала по цілій 
кухні, покидала речі! Сили вже нема на тебе! (Авторка)

♦  виправлйти геци -► геци
♦ виправлйти комедії комедія
♦  козьолкі виправлйти -♦ козьолкі 

вйпровадитися:
♦ вйпровадитися < своїм > власним коштом забратися геть, зі 

скандалом, не сміючи протестувати (Франко)

вйпулйстий витрішкуватий (про очі) (ст) || вилуп’йстий 
випуціни:

♦ випуціни мозґбві мозґбвий
вйпуцувати вичистити до блиску (взуття, меблі, кахлі тощо) (м, ср, ст) ||

-> вй^лянідувати
вйпханий переповнений (ст): А це було так приємно колись прочитати в газеті 

про ті всі події, що діялися у Львові, і він сам їх бачив на власні очі. Коли пи
сали, що на святі Шевченка була заля, випхана людьми, то писали про нього 
(Тарнавський 3.) 

вйпхати:
♦  дайся вйпхати і:; вйпхайся зі своєю порадою (ср, ст): Дайся 

випхати -  значить: ти такий дурний, непотрібний, що слід би тебе випхати, 
мов заграничну звірину, і показувати за гроші, як куріоз (Франко)

♦  дайся вйпхати, на зелено помалювати і під магістратом 
поставити і ;  вйпхайся зі своєю порадою (ст)

вйпхатися 1. вийти неохоче, довго зволікаючи (м, ср, ст): Ледве випхалася
з хати (Авторка)
2. забратися геть (м, ср, ст): Випхайся звідси! Чи ти думаєш, що ми й далі 
терпітимемо твої вибрики? (Авторка) | відкндяти, відкн^ятися, зломити писк, 

пітй на зломаний кдрк
♦ вйпхайся зі своєю порадою ні ти, ні твоя порада нікому не по

трібні (ср, ст) II дайся вйпхати, на зелено помалювати і під магістратом  

поставити; датися вйпхати
вйпхайся сіном залиш мене в спокою (лайка) (ст) 

вйрайбувати побити || -♦ вйгаратати

♦ вйрайбувати шкіру -* шкіра
вйрафінований досконалий, витончений, абсолютний у  своїх про

явах (зокрема негативних) (ср, ст): Вирафінований смак має та Славця 

(Авторка); В наш час навіть нема що оглядати в телевізії; самі тільки вирафі- 
новані вбивства (Авторка); Та то вирафінована курва, ше змалку завертала 
голови хлопцям, а тепер то за нею такі авта заїжджають, шо ну! (Авторка) | 
рафінований

вйрафіновано досконало, витончено (ср, ст) | рафінбвано 

вйрахованє холодний розрахунок, користолюбство (ст)

вйрвати 1. вирвати 117
♦ вйрвало го на гамана -• гаман
♦  вйрвати як <наче> карабінова куля схопитися, зірватися з

вирвати



вирвизуб

118

місця (ст): Цей останній, весь позеленілий, як завжди з емоції, вирвав 
наче карабінова куля і, маючи на плечах цілу фалянґу переслідувачів, які 
завжди ще трималися небезпечно близько, наближався по кривині доріжки 
щораз ближче до Романа (Лисяк)

2. із труднощами дістати, роздобути (м, ср, ст): Як він вирвав той самохід, 
і то десь із штабу чи звідки? Там десь є якийсь свій хлопака -  хто ж тобі дасть 
сьогодні авто, -  а не так авто, як і ще, що найважніше, -  бензину? (Лисяк) 

в и р в и з ;^  ш к. стоматолог (ст); Учні багатших батьків діставали на свята чи з 
приводу закінчення шкільного року кращі дарунки, як, напр., модну тоді магіч
ну ліхтарку, копаний м’яч, двоколесо (ровер), ґітару або навіть фотографічний 
апарат, званий тоді дотепно учнями "мордохваткою”. То був час, коли гімназійна 
старша молодь українізувала дотепно слова чужого походження, як. напр., “ви
рвизуб” (дентйст), “самограй” (грамофон), “куриво” (цигарка), “тягнихвіст” (клі
щі), “мачайло” (пензель) і тд. (Цьонка) 

вирвибко самогон (Лучук) | -► бімбер

вйреклямувати визнати непридатним (ст): Чи не могли б мене звільнити 
або виреклямувати? (Селепко) 

виректися відмовитися, зректися (ср, ст)

вйрепарувати повибивати (зуби) (ст): Так го пальнув межи очі, шо вирепару- 
вав му зуби (Авторка) 

виривати вул. втікати (ст); “Виривай!” -  крикнув Ґеник, і кілька батярів підхопи
лося й побігло в сторону Ринку (Авторка) 

вйривок фрагмент, уривок (ст)
♦ на вйривки вибірково, фрагментарно; принагідно (ст): Треба ска

зати. що бурса, як і вся Академічна гімназія -  Гловна і Філі, -  та інші укра
їнські навчальні установи у Львові, виховали чималу кількість патріотів, на
ціональних, громадських, політичних і військових діячів. З піввікової відділі 
часу я вже не пригадую їх усіх, та й не знав усіх, а лиш декого можу згадати, 
так би мовити, “на виривки” (Микула)

вйрихтувати 1. завершити приготування (ст)

2. обманути, ошукати (ст) Ц -* вйківати

♦ вйрихтувати на ікс зробити велику прикрість, звівши чужі пла

ни нанівець (Франко)

вйрка вул. яма (ст) 

виробляти:
♦ вироблйти геци -► геца
♦ п ^ ц л і  вироблйти пурцельс 

вирховатий:
♦ вирховата голова -► голова

вйряд спорядження (ст): Привезли хлопцям боксерський виряд, радощам не 
було меж (Авторка) 

висвітлювати:
♦ висвітлювати масть -» масть

висйдясувати довго сидіти (перев. у  кав’ярні, на гостині тощо): Каварня 

“Де ля Пе” нагадувала Париш тільки назвою, яку львов’яни вимовляли “Де ля



Пейс” через велике число жидів, що тут зранку до вечора висиджували. Одна
че тут можна було приміститись на критому бальконі, звідки видко найкращу 

частину львівського центру з довгим і широким сквером, що веде до будинку 
міського театру (Марська) 

висипатися і. вул. впасти (ст) |{ сипнутися

2. викричатися, висваритися; дати волю емоціям (ст): Ех, як і “висипав
ся” цей стрілець, хоч бери й вуха затикай (Загачевський) |{ вйладуватися
3. повиходити; вийти гуртом (ср, ст): Люди саме висипалися з церков до 
парку, так що я з трудом міг стежити за постаттю Русявого (Вільде)

висідати виходити (із поїзда, трамвая, автобуса тощо) (м, ср, ст) 

вйсікати висмаркати (носа) (ср, ст) 

висікатися висмаркатися (ср, ст) 

вйсіти;
♦  вйсіти иа дроті -* дріт

вйслід наслідок; результат (ст): А вислід був такий, який при такім поставленні 
справи повинен бути (Шухевич); Завдяки знаменитій техніці обох сторін гра ді
йшла щасливо до перерви, без дальших труднощів, з вислідом 8;0 на нашу ко
ристь (Селепко); Нарада закінчилася таким вислідом, що мене, дев’ятилітнього 
хлопця мали вписати до першої кляси тзв. Академічної гімназії (з українською 
викладовою мовою), а сестру до шостої кпяси виділової школи сестер Вірме
нок, де дядько Володимир був також учителем (Шухевич) 

висловлювати;
♦ висловлювати коидол^нції -► кондолбиція 

вислуженйна вислуга років (ст) 

вйсмароваииіі вйсмаруваний 
вйсмаровати -* вйсмарувати
вйсмаруваний (вйсмарований, вйшмарований) і. вимазаний, за

бруднений (ст) II замащений, засмарований, заталананий, зафайданий  

(зафойданий), зафайдблений, зацьмаканйй, кирйнний
2. вкритий тонким шаром (лаку, олії тощо) (ст): А довгі нігті на руках, 
навіть на півбосих ногах, також висмаровані чимось червоним або синім, як у 
мерців (ІДегельська)

вйсмарувати (вйсмаровати, вйшмарувати) і. вимазати, забруднити 

(ст): При тому зробив таку міну, якби його хто вишмарував болотом (Нижанків
ський) II вйґарувати, вйлякєрувати, замастйти, засмарувати, заталапати 

2 . вкрити тонким шаром (лаку, олії тощо) (ст): Так го висмарувала тим 
натиранням, так довго розтирала, шо весь був аж горячий, але мала певність, 
шо то назавтра поможе, шо вже не буде так гепати (Авторка)

♦  вйсмарувати шкіру -♦ шкіра
вйсмаруватися (вйсмароватися, вйшмаруватися) замазатися, за

бруднитися (ср, ст) І вйґаруватися, замастйтися, засмаруватися, зата
лапатися 

високий;
♦ Високий Замок пагорб у  північно-східній частині міста; у  1835- И 9

1839 роках було засипано яр між горами ІСняжою та Замковою, які ----------

відтоді сприймаються як цілість: В котрім місці лежав княжий город.

високим



високість

про це давні літописи не говорять нічого. Новіші наукові досліди виказали, 
що княжий замок стояв там, де тепер є плантації Високого Замку але не на 
цілім узгір’ю, а тільки на крайній західній горі, що опадає стрімко до Замко
вої вулиці. Цю гору називаємо Княжою (Крип’якевич)

♦ Високий Замок парк на території пагорба Високий Замок

♦ Високий Замок -► замок
♦ високі вікна -► вікно
♦ високі сутерйни -» сутерйни

високість крав, висота: Від букви С до Ч є високість плечей (Повний курс) 

високолетний пишномовний, піднесений (ст): Який тут рух, яке товари
ство, які високолетні розмови! (Цегельська) Ц емфатичний 

високолетно пишномовно, піднесено (ст) І з  емфазою  

виспівати тюр., злод., вул. видати, зрадити на допитах (ст) | -♦ всйпати 

вйспортований який має спортивну статуру; поставний (ст) 

вйстав:
♦ вйстав зробйти вул. утекти (Франко) (ст) || -* бальбн зробйти 

вистава і. виставка, експозиція (ст)

2 . вітрина (ст): Деколи мені трохи нудиться самій, і я намагаюся якось розва
жити себе. Стаю перед виставами зі суконками, футрами, черевиками, вдягаю 
себе в них та відгадую, як би я виглядала. Потім йду ще перед біжутерією і 
перед цукорню... на тістечка (Ярославська) Ц -• блендувка 

вйставити вул. утекти, зникнути (ст) 11 -► бальбн зробйти 

виставбвий призначений для показу; показовий (ст)

♦  виставбве вікиб ^  вистава (ст): Анночка поволі підійшла до виста- 
вового вікна і, раптом відчинивши його, почала поправляти щось на виставі 
(Ярославська)

виставбво показово; на показ (ст)

вйстроїтися гарно, святково одягнутися (ст) Ц -* вйвбиратися

♦ вйстроїтися як панна до шлк^бу надто святково, урочисто 

одягнутися (ст) І -► вйвбиратися

в и сц ії^ка  струнка дівчина (ст)

вйтачати кул. розкачати (тісто) (ст) || розтачііти
витикати докоряти, звинувач)шати: Нусю, я так намагалася все зробити до

бре, а вийшло, як завше. Підтримай мене, не витикай на кожному кроці (Автор
ка) І витйчувати 

вйтиснути:
♦  вйтиснути сльозу -♦ сльоза
♦  вйтиснути п’ятнб залишити слід (ст): Скінчивши зі своїми гімназій

ними студіями, приступлю описувати відносини в “Інституті”, бо той інститут 
аж надто витиснув своє п’ятно на духовнім життю цілої гімназії, щоб про 
нього докладніше не розповісти, не кажучи вже про те, що я був пізніше 
більше зв’язаний з ним, чим зі самою гімназією (Шухевич)

витйчувати 1. указувати (ст)

120 2. ^ витикати
---------  витребеньки (витрибеньки) цікавинки; не надто важливі дрібнички

(м, ср, ст): На площі св. Юра в день св. Юрія (6 травня) відбувалися щоро-



вихолодити

ку славні відпусти-празники, на які з’їжджалися маси народу, навіть з далеких 
сторін, з усяким крамом; забавками, стравами і різними “витребеньками” -  як з 

когутами-забавками, що “задком свистали” (Дзедзик) | п інські витрибеньки

♦ панські витрибеньки ірон., жарт. ^  витребеньки 
вйтребушити випотрошити (ст): Тоді витребушити, себто вийняти тельбухи

(Ліщинська) 
витрибеньки витребеньки
вйтрих злод., вул. відмичка (ст): Того вечора Сожа і (Цокало приготовлялися.

Соха переглядав жмут витрихів і витирав рушником велику шкіряну течку (Ни
жанківський) І сюдемка, шпбргак 

вйтріщити:
♦  вйтріщити баньки (банькі) -► баньки 

вйтрубити вул. випити (алкоголю) (ст)

витручувати і. штовхати у  плечі, давати стусанів (ст) | бухати, дзиіі^ти, 

штурхати (штурхати)
2. проганяти (ст) 

витягати:
♦ витягати консеквенції -► консеквенції 

вйтягнути:
♦ вйтягнути копйта -► копйто
♦ вйтягнути метрику -♦ метрика

вйфасувати дістати, отримати; роздобути (ср, ст): -  Австріяцке ґаданє, Ду
сек! Ну ти ще надумуйся, -  перервав Баліцький, -  а я поки що скочу ще вифа- 
сувати каву (Лисяк); Мій неоціненний пан інструктор пробував роз’яснити їй, що 
неможлива річ “вифасувати” гроші, бо всі колектури Державної льотерії замика
ються о 5-ій годині пополудні, а відчиняються з 9-ої ранку (Керницький) 

вйфрантитися надто святково, урочисто одягнутися (ср, ст) | -* вйвбиратися 

вйфранчений надто святково, урочисто одягнений (ср, ст) | -* вйвбираний 

вйхіснувати використати (ст): Позволю собі вихіснувати цю нагоду і вгадати, 
що вже 1916 р. стрінуло (Центральну управу питання, чи Український легіон ще 
потрібний і чи має дальше існувати (Боберський) 

вйхіхлятися вул. випити надмір алкоголю; сп’яніти (ст) | — влкілятися 

вйхляпати знев. розголосити (таємницю) (ст): (Де дійсно дуже гарна люди
на, але боюся, що може “вихляпати” не одно (Шухевич) | -> вйлялати 

вйховання:
♦ брак вйховання -* брак

виховок виховання, опіка (ст): Ой, бабо окаянна, спам’ятайся, що ти робиш!
Та ж візьми собі дитину на виховок! Скільки ж то по всяких притулках підкидьків, 
бездомних сиріт! (Керницький) 

виходок вбиральня, туалет (ср, ст): Коли входив до кляси, тримав руки на жи
воті, а в них два ключі, зв’язані зі собою білою тасьмою: один ключ від природ
ничого кабінету, другий -  від виходка (Шухевич); Дві кімнати і кухня та спільний 
виходок на ґанку (Тарнавський 3.) | канцелярія, кльозбт, лятрйна, пан-бдзьо, 
убікація, хіхляч 1 2 1

вихолодити охолодити, вистудити (м, ср, ст): Окремо зварити риж у посо- ------------
леній воді, вихолодити й вимішати з меленим м’ясом (Ліщинська)



вицєчка

вицёчка екскурсія, мандрівка (ср, ст)

♦ вицєчка з провінції ірон. неорганізована група людеіі (ср, ст) 

вйциндрити випросити хитрощами, довгим умовлянням (ср, ст): Знаєш, 

Славко таки вициндрив в мене ту ручку, а вона мені й самій дуже подобалася 
(Авторка) І -* вймантити 

вйцирклювати точно виміряти (ст)

вйцирклюваниіі точно внміряниіі (ст): А доказ: вицирклювана просто туди 
майстрова калоша, що застрягла в 145-му ряді якраз тоді, як пан майстер обер
тав кіньми назад до шинку (Керницький) 

вйцицкати вул. ошукати, обшахрувати (ст) |{ -»вйківати 

вицбфуватися і .  відступати, забиратися геть (ср, ст): Бічними вуличками 
втік додому, спакував найконечніші речі, ніч переспав у мене, а на світанку “ви- 
цофався” на Захід (Авторка); Ярослав Галам підлизливим голосом запитав зі 
свого місця: “А кого ж ви, товаришу Сосюра, вважаєте кращим гетьманом?” Тоді 
Сосюра зірвався і так, як це він умів запалитись, із притиском сказав: “А Іван 
Мазепа!” Можна було бачити, як дехто хильцем почав “вицофуватись" із зали 
Тарнавський О.)
2. відмовлятися від сказаного (ср, ст): Вправді, він опісля вицофався і від
кликав такі зізнання (Шухевич) Ц відкликати, эрезиМувэти  

вйшастатися витратити всі свої гроші (ст)

вйшкіл навчальний захід (курси, семінар, тренінг тощо) (м, ср, ст): Щоби 
з’ясувати собі, як сильно відстали ми від інших народів, особливо в ділянці фа
хового вишколу, наведемо тут деякі приклади. [...] Поминаючи високий рівень 
кравецького ремесла в усіх західно-європейських державах, слід подати, що 
найвище розвинулось в Анґлії -  мужеське, у Франції -  жіноче кравецтво (По
вний курс)

вйшкробати 1. вишкребти (м, ср, ст): Подивися, то Ґеник їв, як сафандупа, і 
тепер я мушу вишкробати все то свиньство з килиму (Авторка)
2. шкребучи, вибрати щось зі середини (ср, ст)

3. дістати, знайти (ст): Звідки ти то вишкробала, я вже давно за таким бере
том шукаю, але ніде не бачила (Авторка)

вйшмарованиіі вйсмаруваний 
вйшмарувати -► вйсмарувати 
вйшмаруватися вйсмаруватися
вишнівка продукт із деревини чи плодів вишні (ср, ст): Найпрактичніший 

був тютюн “тридцятка”, з якого скручували цигарку в бібулці “Абаді” і курили 
обов’язково з “вишнівки” цигарниці (Цьонка); -  “Що маєте в цій пляшці?” -  пи
тає десятник селепка. -  “Це вишнівка, голошу слухняно”. —  “Вишнівка? Ціла 
пляшка?” -  “Так, голошу слухняно, половина для мене, і друга половина для 
мого друга Юська". -  “Гаразд, відпусти мені Юськову частину”. -  “Не можу, пане 
десятник, бо Юськова частина є на споді” (Селепко) 

вйшпануватися виструнчитися (ст) 

вйштафірувати прибрати (ст)

122 виштайфіркуватися вул. гарно, святково одягнутися (ст) | -* вйвбиратися

-----------  вйштифтуваний надто святково, урочисто одягнений (ст): ЗІіЙ-ами зва
лись у Галичині в першій половині XIX віку специяльно військові школи кадетів;



відвага

виштифтуваний -  убраний так гарно і парадно, як “штифґ’, тобто ученик такої 
школи (Франко) II вйвбираний 

вйштифтуватися гарно, святково, урочисто одягнутися (сг) Ц -► вйвбиратися
♦ вйштифтуватися на остатний і^дзик іі вйштифтуватися 

(Франко)

вйшуміти зазнати всіх радощів життя (ср, ст): Молодий мусит вишуміти 
(Франко); Аналізуючи своє почуття до дівчат, я знаю, що якби мав женитись, 
то вибрав би тільки Дару Але зрозумій мене, мамо, мені ще час не “вишумів”
(Острук)

вйщий:
♦ вйщий куншт куншт

вийдач досвідчена людина; бувалець (ст): Нічого дивного, що хтось, знаючи 
мене ще з дому, сказав, що “це старий виядач”, одначе в цей час для мене все 
це було далеким минулим (Загачевський) Ц вйґа 

вйяснити зробити чітким, зрозумілим; пояснити (ср, ст): Капітан команди 
делікатно вияснив йому, в чому справа, і Клим перестав грати. Стан команди в 
табелі зразу покращав (Тарнавський 3.) 

віват форма привітання; привіт (ст) || честь, чолом (чблем)
♦  дати до вівату догодити собі (ст)

♦ дати <му> на віват вдарити; набити (Франко) | -* вйгаратати 
вівцй:

♦ вовк і вівці вовк
♦ танцювйти як сп ^ан а  вівця -► танцювати

вігайстир (вігайстис) річ, предмет, для якого важко зразу підібрати наз

ву (ст)

вігайстис -► вігайстир
Віґілія (В ілія ) церк. Навечір’я Різдва Христового; Святий вечір (ст) ||

Свят-вбчір, Святйй Вечір

♦ Йорданська (Юрданська) Вілія Йордан (ст): На Юрданську ві- 
лію кропитсі хату свіченою вудою з хлопціми. їден ніс воду, другий хліп (Руд
ницький)

відай очевидно (ст): Був це, відай, той самий незрівнянний вишнячок із спеці
альних запасів “Народньої торгівлі", бо зараз після першого тосту за здоров’я 
гостей з боку підземного світу прийшла ентуз’ястична реакція (Керницький) 

відбезпечити зняти із запобіжника (зброю) (ст): Хмелюк відбезлечив ре
вольвер; ситуація стала ясна (Смолій) 

відбйванка і. дитяча гра, у  якій вдаряють круглим предметом (монета, 

ґудзик тощо) об тверду поверхню (ст): Молодші учні грали в “пера” чи “від- 
биванку”. Ґудзиками або “центами” об стіну (ІДьонка)
2. волейбол (ст): Завтра ми не побачимося, бо я йду на відбиванку, хіба що 

ввечері підемо до якоїсь кнайпи на пиво (Авторка) 
відбйтися вул. 1. дати належну відсіч (ст)

2. відчепитися, відійти, піти геть (ст); Відбийся! Пакуй манатки! Щоб, як я 
верну за п’ять мінут, і духу твого тут не було (Авторка)

♦  відбйтися як гімнб від берега -* гівнб 123
відвага: -----------

♦ без відваги й розвага пса варта про боязку людину (Франко)



відвалити

відвалйти 1. шк. переписати; списати (завдання, вправу тощо) (ст) | відва

лити нумир, відгардтати, відмахати, відсмалйти, відшрайбув^ти

♦  відвалйти н ^ и р  і. її відвалйти 1
2. утнути щось несподіване, збитошне (ср, ст)

2. Ї ;  відвалйтися (м, ср): Я тобі сказав: “Відвали!" (Авторка) 
відвалйтися вул. піти геть (ср, ст)

відворкнути відповісти огризаючись (ст): На семінарії при вікнах були ґрати, 
що надавали будинкові вигляду в’язниці. Оповідають анекдот, що раз якийсь 

селянин уперто вдивлявся у будинок. Один з вихованців почав глузувати з ньо
го, а селянин відворкнув: “Смійся, смійся, якби ти був порядний чоловік, то за 
ґратами не сидів би!” (Крип’якевич) 

відворот відступ (ст): Там тепер вже поволі все опановується. Ви, певно, будете 

крити відворот до ранку, а потім лінія устійниться (Лисяк); Знак до відвороту 

дала державна поліція, що відмаршувала під командою пшодовніка Валіґури 
продовжувати урядування в найближчому шинку (Керницький) 

відгаратати і. ї ї відвалйти і
2. тяжко відпрацювати (м, ср, ст): ВІдгаратала три дні підряд (Авторка) 

відгребувати пригадувати, відтворювати в пам’яті (ст): Ясько оповідав 
про подію із своїх давно минулих літ. Відгребував її. І чим більше порпався в 

минулому тим лютіший ставав (Тарнавський 3.); Мої спомини не можуть пре
тендувати на велику історичність, бо, на жаль, я не маю під рукою ані нотаток, 
ані архівних матеріялів і пишу тільки те, що вдасться відгребати з уже припо
рошеної нам’яти (Дейчаківський) 

віддавання віддавання

♦ на вічне віддшання назавжди, без вороття (про позичену річ  
або грош і) (ср, ст): -  Приходив сусід та й позичив гроші. -  О, а ти повірив, 
шо віддасть, чекай, чекай. Та то вже на вічне віддавання (Авторка)

віддаватись виходити заміж (ст) 

віддати:
♦ віддати в добрі руки -• дббрий 

віддубасити відлупцювати, набити (м, ср, ст) | -► вйгаратати

♦  віддубасити під перший номер ї ї  віддубасити (ст): “Обіцяю, 
Богдане. Як тільки побачу що ти втрачаєш голову віддубашу тебе під пер
ший номер!” -  радо пообіцяв мені Юрко (Чайківський)

в ід^ець виде;іець
Відень вул. одна із львівських тюрем початку XX ст. Ц Америка

♦ Відень велйкий вул. приміщення тюрми

♦ Відень малйй вул. камера попереднього ув’язнення 

віджйва висококалорійне, повноцінне харчування для відновлення фі

зичних сил, здоров’я (ст): М’ясо є легкостравне, тому вживається у відживі 
хворих і дітей (Ліщинська)

віджйвлювати відновлювати фізичні сили, здоров’я (перев. калорій- 

124  ним, якісним харчуванням) (ср, ст) Ц відживлікти

віджйвлюватися відновлювати свої фізичні сили, здоров’я (перев. ка

лорійним, якісним харчуванням) (ст) || підживліітися



відпровадити

відживлйти і; віджйвлювати
відзімісі примха, забаганка; вигадка (ср, ст)

відібрати:
♦ відібрав та й не квітував -• квіїувати 

відігн^ися вул. відповісти на дотеп (ст) 

відкалатати вул. відбути, витерпіти (м, ср, ст) |{ мдканиічити  

відкани)чити ії відкалатати
відки звідки (Лучук) (ст): Відки ти знаєш, що завтра від’їжджаю, я це хотіла за

тримати в таємниці (Авторка) 
відкіблювати вул. відбути тюремне ув’язнення (ст) 

відкітувати вул. замордувати, вбити (ст): Кумаєш? Потім я влетів до кібля
і пересидів у Бриґідках щось півроку, а накінці, як почали вести на розлупку, 
якось хлоп сі заблятував і виліз цілий... Ти бачив тих, що відкітували там, на 
Лонцкого?.. (Лисяк) II -* здбйти 

відкликати відмовитися від задекларованого, проголошеного (ср, ст) Ц 
айцофатися

відкнаяти вул. піти, забратися геть (ст) | -* вйпхатися 

відкнйятися ії в ідкн^ти
в і д к у й  здобути право першого кидка (у дитячій грі в кічку) (ст) 

відкуйся карт, відігратися (ст)

відмахати шк. переписати; списати (завдання, вправу тощо) (ст) Ц -* від-
валйти

відмахати вул. швидко пройти великий відтинок шляху (м, ср) 

відмурувати вул. вийти зі стану заціпеніння; подобрішати (м, ср, ст): Ов, 
вже відмурувало тебе? ІДілую руці молодшому брацішкові! А я думав, що ти 
щось на бакер. Ну як там? (Нижанківський) 

віднаймати здавати помешкання у  винайм (ст): На годиннику, що був у ньо
го на правій руці, доходила шоста година вечора. Пів до сьомої пані принесла 
чай (звичайна пані, що віднаймала кімнату) (Нижанківський) 

віднєкуватися відмовлятися; заперечувати (м, ср, ст) 

віднога відгалуження стовбура дерева (ст): Вова сам, без підсаджування, 
вилізає на ховзку відногу й, перехилившися, обв’язує мотузок довкола гілляки 
(Чернява)

відпадати залишати, покидати (товариство, навчальний заклад тощо)

(ст): А ще познайомився з одним німцем, що був з німецьких колоній. Лише 
один рік ми дружили з ним, а пізніше він відпав. Багато студентів не витримува
ло такого навантаження і відпадало (Чайківський) 

відпадки залишки, рештки (м, ср, ст)

відпічн^и відпочити (ст): Навіть коли ви змушені самі збирати зо столу і впо
рядковувати начиння, то краще прикрити стіл серветкою, і нехай він зачекає 
кілька мінут, доки ви трохи не відпічнете (Нова хата 1937) 

відпровадити провести, відвести (ср, ст): Дівчина, звичайно, нічого не скаже, 
їй приємно, що хлопець, тим більше з провінцГі, такий елєґантний, хоче 'п від
провадити. А може, вона зберігає скриту мрію про те, що товаришки з тієї самої 1 2 5
вулиці побачать її в товаристві нового хлопця, і то такого, що його ніхто не знає 
(Тарнавський 3.)



відпруження

в ід п р^ен н я  розслаблення (ст): Очевидно, мусили ми мати також свої хви
лини відпруження і розваги. Власне, тут хочу згадати про одну таку оригінальну 

забаву, придуману Степаном. Це було змагання в цитуванні уривків з літератур
них творів, народних пісень і т.п. (Мельник); В нашій родині (бодай для мене) 
настає відпруження (Вільде) 

відпружуватися розслаблятися (ст) 

відпуцовувати ретельно відчищати (м, ср, ст)

відпуцовуватися вул., тюр. відрікатися на допитах від співучасті у  зло

чині (ст)

відрехтовувати вул. даватися взнаки (ст)

відрецитувати продекламувати (ст): Ти чув, як він по-мистецьки відрециту- 
вав тую серцерозриваючу історію про “бідну коціну” (Керницький) 

відр;^ний окремиіі, осібний (ст): Поодинокі оборонці мали приготовити від
рубні ділянки, приміром, шкільництво, університетську справу колонізацію і тд. 
(Шухевич)

відрухово мимоволі, мимохіть, спонтанно (ср, ст): І?Іого ясно-блакитні очі 
померкли, знов набираючи сірої барви, а рука потяглась до ясної чуприни, чу
хаючи відрухово волосся за вухом (Лисяк) 

відсвіжений 1. відновлений (ст): Одної такої весни поцілила стріла Амура сту
дентське серце мого неоціненного пана інструктора. Не був це, правда, якийсь 
новий роман, а ще минулорічний, тепер тільки відсвіжений (Керницький)
2. який став ефектніший за допромогою деталей та аксесуарів (про 

одяг)

відсвіжувати і. відновлювати (перев. свіжість хлібо-булочних виробів) 

(ср, ст): Бабця, як черствів хліб, завивала в мокру шмату, давала до гор’ячої 
братрури і так відсвіжувала (Авторка)
2. за допомогою деталей та аксесуарів робити яскравішим, виразні

шим, ефектнішим (про одяг) (ср, ст): Для дому були скромні, але зі сма
ком пошиті суконки, обов’язково з білим або кремовим коміром і манжетами. 
“Це відсвіжує”, -  казала Бабця. “Відсвіжував” також французький “руж”, мабуть, 
єдина косметика, якою Бабуня до кінця життя делікатно припудрювала щічки 
(Крушельницька)
3. пригадувати (ст): Вони відсвіжували веселі і сумні пригоди молодості, смі- 
ючися з одних і з других (Франко)

відслонити відхилити (ст): Льонця легенько відслонила фіранку, внизу стояв 

шпіцель й обсервував будинок (Авторка) 
відсмалйти шк. переписати; списати (завдання, вправу тощо) (ст) |{ -*

відвалити

відставити:
♦ цюпасом відставити цюпасом 

відтам звідти (ср, ст)

відтраґати зі значними зусиллями перенести щось тяжке (м, ср)

12б відтр^ити відкинути, відштовхнути (ст)

---------- відфалювати вул. піти з гордо піднятою головою (ст)

відфастриґуватися вул. відчепитися (ср, ст)



вік

відхилений прочинений (м, ср, ст): Гібель задумано дивився на відхилені 
двері й поважно хитав цілим тілом (Нижанківський) 

відчит 1. доповідь (ст): Кожний член таємного гуртка підготовляв відчит на схо
дини для повчальної дискусії (Авторка)

2. звіт (ст)

відшрайбувати шк. переписати; списати (завдання, вправу тощо) (ст) |

відвалити
відшупасувати відправити, доставити в супроводі поліції (ст): Після за

кінчення гімназії запустив він велику чорну бороду та, як волоцюга, пустився в 
дорогу до Риму, заробляючи по дорозі як простий робітник. Оповідали, що він 
ДІЙШОВ ВКІНЦІ до Риму і тут, на якомусь горбі, знеможений заснув. Пробудив його 
італійський жандарм, І Пляцка “відшупасували” до Галичини (Гординський) 

візйта візит, відвідини (Лучук) (м, ср, ст)

візитація інспекція (ст): Був він також українським письменником, мабуть, од
ним з найслабших, і як автор стисло уживав псевдоніма “Денис з-над Серета”. 
Коли часом приходив на візитацію на годину української мови і літератури, тоді 
стало і невідклично бувала, між Іншим, така сцена. Отець директор викликував 
першого-ліпшого студента і ставив до ньопэ питання, маючи на думці Тараса 
Шевченка: “Скажи мені, котрий є найбільший український поет?Г -  “Денис з-над 
Серета, отче райцо”, -  стереотипово і обов’язково відповідав ученик. Не знаю, 
чи о. директор догадувався, що це тільки кпини, чи брав поважно таку відповідь 
(Шухевич)

візитйрка 1. отвір у дверях для спостереження; очко (ст): Десь із коридо
ру почулись кроки, далі звуки наспівуваної жіночим низьким голосом пісеньки, 
рухнулась “візитирка”, відкриваючи маленький отвір у дверях, і хвилину затри
малась нерішено (Лисяк)
2. тюр. віконце для нагляду за в’язнями (ст) 

візитівка візитна картка; візитка (м, ср, ст) 

візитовий призначений для урочистої події, візити (м, ср, ст) 

візія 1. бачення, погляд, розуміння (м, ср, ст): Запалила світло в коридорі, 
простуючи в напрямі кімнати, де ще перед хвилиною снував свої ретроспектив
ні візії Богдан (Лисяк)
2. сподівання, мрія, ілюзія (ст): Твої візії марні, Ольку, маєш міцно тримати
ся землі і не снувати якихось дивних візій (Авторка) 

візо карт, ставка (ст)

візус вул. бешкетник, зірвиголова, шибеник (ст) |{ -» ваґабунда 

війоля (вібля) муз. струнний інструмент низького регістру; альт (ст) | 

альтівка 

військо:
♦ покликати до війська призвати до війська, взяти на військо

ву службу (ст): Одного разу моє хлоп’яче серце наповнювалося смутком. 
Богдана Підгайного покликали до польського війська (Казанівський)

вік:
♦  козйчий вік підлітковий вік (ср, ст); У львівській гімназії більшість 

з нас переходили тоді тзв. “козячий” вік, з одного боку, ми, як діти, робили 1 2 7

пакості вчителям, передавали собі наївні записки, гралися в “цюцюбабки”, а -------------
з Іншого боку, почали цікавитися хлопцями (Палій) Ц телйчий вік



♦ телйчий вік ^ козйчий вік 
вікно 1. вікно

♦ високі вікиа вул. лікарня (ст)

♦ виставбве вікнб виставбвий
♦ колядувати пбпід вікна -* колядувати

2. ШК., студ. вільний урок, заняття (м, ср, ст) | скбчок 

вікбнце футб. вид удару (ст): Прекрасно боронив горішні стріли і тзв. “вікон
ця”, клясично розтягаючись в повітрі, наче струна (Керницький) 

вікт (віхт) харчування (ст) | віктунок

віктуватися (віхтуватися) харчуватися (ст): Моя мала прихворіла і тепер 
мусить добре віктуватися, щоб мати сили... Через місяць вона йде до першої 
кляси (Авторка)

в ікт^ок  і? вікт: З цього я виношу всякі домашні блага й пільги, як, наприклад, 
знижку комірного, що його, до речі, я вже давно перестав платити, обильний 
та смачний віктунок, окремий ключ до хати і взагалі необмежене довір’я старої 
(Керницький)

Вілія Віґілія
віллійка невеликий будинок; вілла (ст): Перейти ще попри цей паркан, а там 

вже зараз глиняста доріжка, ряд модерних домиків-віллійок і городець Натап- 
чиної хати (Лисяк) 

вільк вул. інструмент для зламування сейфів (ст) 

вільний:
♦ мати вільну руку -* рука

вільно (вольно) можна, дозволено (ст); Тобі не вільно до нас приходити, ти
погано ділаєш на нашого Сяся! Щоб більше ноги твоєї тут не було (Авторка);
Вправді дівчатам не вільно було лизати макогона, бо “будуть мати лисих мужів”,

та у нас не було дівчат, тільки 
о т е л ь  , '  . , '  „

СІМ хлопців (Богачевськии); Як
НАРОДНЯ гостинниця я мала десь хотіла сягнути до
Львів, вул. Косцюіпка і ,  тел. 201-33 і 208-88. лямпадки коло образів, то дідо
„ ■ . . . .  . . мій все мені казали: “Тобі тогоШилі, пнгілн і, ш ір ц св о  ЧИСТІ кімнати по ііиннигк-іих
ціііаж, — В  г»те.іі іірикітниЯ гмль, кін.іа, те.і«фин, не ВОЛЬНО рушити” (Авторка);
ку іт .іьн і, біжуча зніииа в тсила кода для пигодн „

ІІІа» . Гостей. -  Готель центрально «грітий. Зшивати прошу ВІД пунктів в ко
ліні, бо це дуже важне. Не віль

но зшивати ні з долини, ані теж з гори рівно, бо це заводить так, що штани 
крутяться (Повний курс) 

віна вина
вінда ліфт (ср, ст); У тій камениці вінда була, як у багатьох старих будинках, де

рев’яна, з подвійними дверцятами і тьмяним жовтим світлом (Авторка) 
віндувати підіймати чи опускати (перев. ліфтом) (ср, ст); Бо в цих питаннях 

я не вчений і взагалі маю труднощі в розрізненні навіть примітивних представ
ників світу комах, що, за твердженням Британської Енциклопедії, нараховують 
кільканадцять мільйонів різних родів. На це треба мати голову велику, як де
рев’яний цебрик, що ним мулярі віндують на третій поверх приготоване вапно 

1 2 8  для виправи стін (Тарнавський 3.)
---------- віник вул. 1. знев. міліціонер (м)

2. гітара (м) II -* веслб

ВІКНО



вінк вул. умовний знак; натяк (ст) | цинк

♦ вінк д а т и  вул. дати знак; натякнути (ст) || — бйти цинк 

вінкель (вінькель) 1. прилад для вимірювання прямих кутів; кутомір; 

косинець (ст): Всі рисунки, які подаємо, мусять бути придержувані до вінкля, 
бо інакше цілий рисунок вийде кепський, здеформований (Повний курс); Від 
букви Є кладемо вінкель і в той спосіб дістаємо букву 1/1 (Повний курс)
2. кут: Дальше рисуємо цей вінкель, який є нам потрібний, бо вказує високість 
рамен. Рисуємо його від букви В до лінії Й, а відтак до Т (Повний курс)
3. р іг вулиці (ср, ст): На вінклю стояв старший пан-музйка і щось тихесенько 
награвав на розтрісканій скрипочці. Біля його ніг притулився такий сам древ
ній псисько, час в'щ часу піднімаючи на особливо жалібних нотах мудру морду 

(Авторка)
♦  з вінькля збоку (ст): Середущий, з вісповатою пикою та жіночою пара

солькою зацідив “стрийкові” “з вінкля” (Керницький)
♦  з вінькля змірити зиркнути, глянути з-під лоба (ст) | з  вінькля 

подивитися
♦ з вінькля подивитися і; з вінькля змірити
♦ трафити на вінкель прийти на зустріч (Лучук) 

вінкельшрайбер іст. той, хто пише документи на прохання неграмот

них селян

вінклківка вул. жінка легкої поведінки; повія (Лучук) Ц ам^ра, бліцмедель, 
валувка, вуличниця, гіірда (гддра), ґн^цюк, дрйзда, дубельтова курва, 
каратбва курва, курва, л^цта курва, ліпша дама, ляфірйнда, маланка, 
мацьора, правічка на вухо, продавачка любови, публіка, розкл^м^нка, 
сіква, стйрка, ткітька, ф^йда (фойда), фльбндра, фльбрка, шднґля, 
шбльма, шлгімпа, шмАта, шмонтолбха, шмбньдзя, шуя

Л -р  е в г е н  д у р д е л л о
. -  ,  .  бувший лікар заграннчних клінік, спеціяліст

2 .  В 1 Д 0 )^ а Т И  п о к а р а н н я  ( м ,  с р )  скірних, »«неричиих І сексуальних недуг (по-

вінькель -  вінкель ”  '■>'<>РСЬ«оі коси.гнки
ордкнуе 8 шкірних недугах і т. д.

в іб л я -в ій о л я
віра (в ’йра) вул. і. віра ‘

ГІРСЬКЕ СОНЦЕ. ВЛПОФОР. ДІИТЕРМІЯ.
♦  жити на віру -► жити криотераііш . сег іаратков і ж дальн і.

2. товариство (ст) | -* бріітія ЛЬВІВ, ВУЛ. СИКСТУСЬКЛ Ч. 22., III. ПОВЕРХ
.  _Л ____  ; ___ _____  » ______ _____ __  (біля „Н ародн ьої Гостинниці“).
♦ наша Віра своє товариство

, , ,, „  .  .  “ '"да до вжитку. —  Телефон 38-90.
(ст): На Личаків, як сі видреш, та иои.
Всюди чути до хулєри той свист. Гімн личаківський вже музичка гра, Співа з 
нами наша віра вся (із пісні) | свбя і^днда, своя піка, свбя пДчка, ніша 
пдчка

3. члени банди, батярського товариства (ст) 

вірел (вореп) орел (ст)

вірити:
♦  бреше і сам собі не вірит -► брехати
♦ не всему вір, що чуєш умій відрізняти правду від брехні (Франко) 129

віск: -----------
♦  м’який як віск м’якйй

віск



вістря:
♦  на вістрю меча -* меч

в і с г ^  провісник (ст): На тиф черевний не хорують люди майже ніколи нагло; 
навпаки, чоловік чує майже тиждень наперед глухий біль голови, біль у плечах, 
крижах, натяганє костий -  І тим подібні загальні вістуни близької тяжкої недуги 
(Дрималик) 

вітер:
♦  іти на сто вітрів іти світ за очі (ст): Коли б котрий інший це мав зро

бити, то міг іти на сто вітрів і ніколи не вертати (Шухевич)
♦  летіти як вітер -► летіти
♦ сцйти на вітер -* сцйти
♦ тримаіїся вітру -► тримайся 

вітрак -* вітряк‘
вітрити перевітрювати (ст): Здоровше спати на менших і плоских подушках. 

При цьому їх лекше переховувати й вітрити, а пошевки менше зуживають ма
теріялу (Нова хата 1939) 

вітрівка куртка з легкої тканини (ср, ст) 

вітрйк' (вітрак) вітряк

♦ рот як вітрак -• рот 
вітрйк® вул. вітрина (м) | -  блендувка 

віхоть:
♦ пізналися як ср^ка з віхтем пізнатися 

віхт -► вікт
віхтуватися -* віктуватися
віц жарт, дотеп (ср, ст): Слава Богу, Дуську, що тебе ще віци тримаються, ще не 

є так зле з тобою (Лисяк); Зате веселим, помічним, товариським і дуже добрим 
педагогом був проф. Ю. Полянський, відомий учений-геолог. Не раз на його за- 
ступствах ми захоплювалися його викладами і прекрасними “віцами" (Дзедзик); 
Знаєте такий віц? Чим відрізняється лікар-психіатр від психічно хворого? А тим, 
що ходить спати до хати... (Оробець) | шпас

♦  віца пустити висловитися дотепно; пожартувати (ср, ст) 

віцепредсідник заступник керівника, голови (ст)

віцман дотепник, жартівник (ст): Старший за мене на сім років вже покійний 
“віцман" Юрко Білик (“Наполеон") з Городоцької, що ходив на Головну, але сту
діював зі мною ветеринарну медицину у Львові, а в Липську (Німеччина), пред
ставляючи мене іншим, казав: “Він так скоро бігає, що не можна запам'ятати 
його прізвища” (Микитович) у фацеціоніст 

віцовний дотепниіі, жартівливий (ст) 

віцувати розповідати дотепи; жартувати (ст) 

вічний:
♦  вічна ондулйція (ундулйція) -► ондулйція
♦ вічне перо -* перо
♦ на вічне віддавання віддавання

130 вішак вішалка (м, ср, ст): Повісь на вішак куртку, вимий руки І сідай до столу
-----------  бо все вистигне (Авторка); Коли він вийшов із свого прикриття з-поза вішака з

одяпзм, старша пані навіть не охнула (Лисяк)

вістря



влетіти

вішатися:
♦ вішатися без ш н ^ к а  -* ш и ^ б к  

віяти вул. втікати (ст): На мості виліз якийсь на мене і відразу: “Стій!” Я став, а 
він до мене ближче... Але треба було віяти, ні, тату? (Нижанківський) 

вказуючиіі вказівний (про палець) (ст) 
вкладкбвий який пов’язаний із вкладом (ст)

^ вкладкбва книжка ощадна книжка (ст) Ц щаднича книжка

вкладчииа внесок ( с т ) ___________________________________________________
вкбпатися вул. зако-

ОГОНЬ НЕ СПАЛИТЬ, ЗЛОДІЙ НЕ ВКРАДЕ

В а ш и х  .заощ адж ень , к о л и  зл о ж и те  і х  на в к л а д к о в у  к н и ж к у

ЗЕІЕЛЬВШ БАНКУ ГІООТ£ЧНІВ ЛЬ8І8, вулиці Словацького 14. 
(ФІІІЯ БАНКУ: Ставвсіавів, в)і. Собіїьеого 11)

хатнся (ср, ст): А що 
буде з ІУІірою? Зда
ється, таки без нього 
вже не зможе, вко
палась дівчина. До
бра буде пара, якщо 
буде... (Лисяк) у втріскатися 

вкрасти:
♦ не вкрав, а так взяв ірон. крадучи, не мав поганих намірів 

(Франко) (ср, ст)

в к р и т и с я  засумувати (ср, ст)

♦ мені так вкрилося  я так сумую (ср, ст): І\Лені так вкучилося за 
тобою, не можу дочекатися, коли ти вже повернеш (Авторка)

владза знев. і .  влада (перев. місцева) (ср, ст): У Львові на Зелені свята -  від
прави і панахиди, особливо на заквітчаних зеленню могилах “героїв”. Багато 
сутичок було з польською поліцією на конях, що після панахиди, по перших 
словах революційної пісні “Не пора”, штурмувала жалібну товпу і ґумовими па
лицями старалася розігнати патріотів. Для нас, молодих, була це вже частина 
традиції, і, як здавалося, стало це ритуалом польської “владзи” (Криницька)

♦ пане владзо ірон. звертання до керівника-приятеля (ст)

2. поліціянт (ст): “Владза”, тобто два поліціянти, найперше вислухали людей, 
потім випхали їх за ворота, а тоді взялися за “потерпілих”, які лежали на землі, 
мов мертві (Скоцень) у -• ґліна 

владувати і.  сильно вдарити (ср, ст) | -* вгатити
2. побити (ср, ст): І\Ли йому добре владували, буде знати, як брехати своїм 
(Авторка) II -* вйгаратати 

власний:
♦ Власна стріха істп. невелика дільниця міста в районі частини 

вулиці Панаса Мирного: Звідси на Новий Львів веде вул. Панаса І\Лир- 
нопз, вздовж якої збудовано у 1920-х колонію вілл для урядовців під назвою 
“Власна стріха”. Практично повторюються два типові проекти у дворковому 
стилі, які дещо відрізняються необароковими чи неокласичними елемента
ми оздоблення, поєднаними з декором ар деко (І\1ельник І.)

♦ власної вбші не мати -► вош
♦ лише власне добрб мати в бці -• лише 

властитель власник (ст)

влатати побити (ср, ст) | -» вйгаратати ^3^
влетіти:

♦ влетіти до кібля -* кібель



вложйти вул. зрадити (м) 

влупити вдарити (м, ср, ст) | -* вгатити

влібляний п’яний (ср, ст): Не знаю, як його родина витримує таку ганьбу, кожен 
вечір вертає такий влюляний додому, мало шо не волочиться по землі з тими 
кумплями (Авторка) | забанйчений, заґазований, захлііний, зачемерй
чений (зачимерйчений), кірнйй (хірнйй), кірнйй (хірний) як шток, під г^зом  

(ґдзом), під дбброю д^тою, п’йний в дупу, п’яний в штйри дупи, п’яний в 

штбк, п’яний як бейля (беля), п’яний як ббльок 

вліблятися знев., ірон. випити надмір алкоголю; впитися, сп’яніти (ср, ст) 

II вйхіхлятися, влиіритися, вхіритися, вхіхлятися, залйти (залЯти) баньки 

(банькі), закропйтися, залйти бельки, залйти за крдват, залйти сліпакй, 

залякєрувати мбрду, залякєрувати пйсок, захлЯпати морду, зацьмакатися, 
здуплйтися, нахіхлятися, стр^итися  

влібритися 1. впісятися (м, ср, ст) І вребрйтися 

2. іі влюлятися 
вмастити вул.1. вдарити (м, ср, ст) Ц -* вгатйти

2. побити (м, ср, ст): Перестріло його на вулиці якихось четверо батярів і так 
йому вмастили, всі ребра потовкли. Добре, що вертав колєґа з роботи, побачив 
та й якось завів Ромка додому (Авторка) Ц -* вйгаратати 

вмерлий:
♦ <потрібно> як вмерлому кадило цілком непотрібно (м, ср, ст)

♦  вмерлому і лік не помбже про неминучість долі (франко) 

вмйрання:
♦ як на вмиранню ірон. про безсилу, виснажену людину (ср, ст): 

Стільки всього сьогодні встиг переробити, в стількох місцях побувати, а тепер 
такий, як на вмиранню. Тільки лежати й телевізор дивитися (Авторка)

вмитися:
♦  і не вмилася до <когось, чогось>  про щось незначне порівняно із 

<кимось, чимось> (м, ср, ст): Не перечу, що історія, яку хочу розказати, і не 
вмилася до “Острова Божевільних” чи до “Пса Баскервілів”, коли йде мова про 
атмосферу несамовитости і жахіть (Керницький)

вмотати вул. вплутати (ст): Я остав і дальше таким його щирим і добрим това
ришем, як був перед тим. Одначе тільки тяжко йому простити, а саме те, що він 
зовсім неслушно старався вмотати в ту цілу справу також мою стареньку, зовсім 
невинну маму (Шухевич) 

вмочйти:
♦ вмочйти вар’йта -► вар’ят

воаль гіпюр (ст): Гладка блюзочка з воалю (Нова хата 1938) 

вовк;
♦  вовк і вівці шах. вид гри: Окремою грою були “вовк і вівці”, де грано 

чотирьома личманами -  “вівцями" проти одної дамки -  “вовка” (Горбач)
♦  розумітися як вовк на звіздах бути некомпетентним (ст) 

вбвна:
♦  як з цапа вбвни цап

132 ♦ не буде з цапа вбвни -* цап 
---------- вбвчий:

♦ Вбвча горі -► гора

вложити



вогкість волога (ср, ст): Вдихнула рідне повітря, що пахло терпентиною, вчо
рашніми стравами та вогкістю (Ярославська) 

вогник (огник):
♦  очи му ся блищат як два огники -♦ око 

вогонь:
♦ додавати оливи до вогнкі розпалювати пристрасті (ст)
♦ солом’яний вогонь про тимчасове, скороминуще, нетривке 

(ст): Але все те було тільки “солом’яний вогонь", що запалювався і рівно
часно погасав. Душевного вдоволення те все їй не давало (Острук)

вода:
♦ вода з бульками газована вода (ср, ст) | водд содбва
♦ вода кольонська одеколон; туалетна вода (м, ср, ст)
♦  вода содова ^  вода з бульками: А вода содова -  то був просто 

смішний напиток. П’єш, п’єш і спраги не загасиш, і в носі крутить, і відбива
ється потім. То добре дома, але публічно не випадає (Тарнавський)

♦ освятйти воду -* освятити
♦ посилати по воду -♦ посилати

водотяг 1. артезіанський колодязь на вулицях міста (ст): Боязко, скрада
ючись попід мурами, ішли міщани по воду до недалекого водотягу (Смолій) Ц 
помпа
2. водопровідний кран (ср, ст): Думки в його мозку протікали, як краплі 
води крізь нещільно закручений носик водотягу (Нижанківський); Вона ворух
нула плечима й встала, щоб обмити під водотягом горнятко від кави (Нова хата 

1939)

З- умивальник, мийка (ст): Постав баняк до водбтягу (Авторка) || мушля 

водотяги водозбірник: Ясько мешкав на Краківській, а малий Стефко -  на Зе
леній, коло водотягів (Тарнавський 3.) 

воздух 1. повітря (ст): “Знаєш, кохане, -  каже врадуваний чоловік, -  вітер змінив 
свій напрям, уже не північно-західний, а південно-східний, якраз та зміна возду
ху, яку приписав тобі лікар. Уже можемо не їхати на літнисько" (Авторка); При 
бранню міри об’єму грудей треба звертати пильну увагу, чи клієнт припадково 
не набрав воздуху в груди і чи не задержав віддиху, побільшуючи в цей спосіб 
штучно об’єм грудей (Повний курс) II повітря 

2. видихуване повітря; подих (ст) 
воздушний повітряний (ст) 
войсько -♦ восько
войтек (войток) вул. Місяць (небесне світило) (ст) І вбйтко, лисий, 

роґаль
♦ мішіґіне войтек мішіґене

вбйтко ^  войтек (ст): Щоб їм аж Войтко закапував (Франко) 
войток -* войтек 
воко -• око
вократці коротко, швидко (ст)
воліти бажати, хотіти (ср, ст): Інші знову хоч, може, теж здогадуються, про що 133

йде, вони волітимуть із своїми висновками почекати трошки, так сказати, пожу- ------------
вати справу, перетравити, а опісля щойно робити висновки (Тарнавський 3.)

воліти



волічка

Н О В І  В О Л ! Ч К И

на весняно 

лН-ній сезон

ИО.ЧІЧКИ „Трикутник у  Колі", 

Сп. Акч^ Бельско.
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волічка нитки для плетіння (перев. вовняні) (ст): Зі старого светра мені за
лишилася червона волічка, може ще вийти шапочка для малого (Авторка) 

волічковий сплетений із ниток (перев. вовняних) (ст); З’явилася за мить 
Анночка в зеленій волічковій суконці. На її шиї висів цератовий метер, в руці 
тримала записник і олівець (Ярославська) 

волбвий:
♦ іг^ька  волова -► п ^ ь к а  
воловина кул. яловичина (ст) 

воловодитися вовтузитися (ср, ст) 

волос 1. волосина

❖ ані на волос не ліпший нічим не кращий; такий, як 

інші (ст); Один, як і другий, росте для шибениці! То тиха вода, що 
береги лупає, мовчок, але ані на волос не ліпший від тамтопз. Де 
один, там і другий (Франко)

2. тюр. пилка (ст)

® вол6ський італійський (ст); Купуйте! То чудові волоські мешти! 
Остання пара (Авторка)
♦  Волоська церква церква Успіння Пресвятої Богородиці 

на вул. Руській; По екзорті гімназія йшла на бопзслуження до Во
лоської церкви... Дорога до Волоської церкви провадила вулицями 
Вірменською, Бляхарською, а вкінці Руською (Шухевич)

♦ волоський горіх -* горіх 
волочитися 1. вештатися (м, ср, ст); Маринка пролупила одне око і пробурмо

тіла: “То ти? Чого сі волочиш по ночах?” -  і вже далі спала (Тарнавський 3.) | 
-* вал^нціїти

2. провадити розгульний спосіб житгя (ср, ст): Місько -  файний хлопець, 
але геть не пильнує науки, а но волочиться по кобітах (Авторка); Про харчі в

бурсі не міг дбати, бо на це 
не було грошей, але дбав 
про те, щоб бурсаки вчили
ся, не волочилися по місті та 
не знайомилися з польками 
(Нагірний)
вбльно -♦ вільно 
вбмок:
♦ < б ^ и >  як вбмок про

маломовну людину, яка не хоче говорити чи відповідати на запи

тання (ст); Привели мене до школи, а я була як вомок. Дома мене питають: 
“Ти чому на запитання не відповідала?" А я кажу: “Не хотіла” (Авторка) 

вонітувйти блювати (ср, ст) | — вертати 

вбнькір:
♦ мати вбнькір лютувати (ст) 

ворел -* в ір ^
ворйнал вул. 1. нічний горщ ик (ст) Ц нбцник, нбцьо 

2. миска (ст) 
воробець -* горобець
ворбблячий (ворбб’ячий) горобиний; гороб’ячий (ет)

ПГПЄИЖСТЬ СПН.КАІНОТЬ 
І ІТІХИ ДОІОАІ 
ровоти з і о л т и  
..трик/тник* в ксА і"

В О А І Ч К И - В О В М И
..ТРИКУТНИК у  КОЛІ"

К І Д І  и іб.  С П І / ч К і Ь .  •  Ь Є А Ь С К О

і 1 « Ч И и Т В О  у  А Ь В О В І  

Я Г Л Й А О - Н С Ь К Л  2 0 - 2 2

Ф А Б Р И Ч Н А  К Р А Н ІН И И З  У  А Ь В О В І

П Л . Г Л Л И и І 9К Л  2 .



впасти

♦ Вороблячий став -* став 
вороб’ячий -► вороблячий  
ворона:

яка ворона в воду, така й з води (Франко) 

воронячий:
♦ вороняче гніздо в голові мати -♦ голові 

ворохобити турбувати, збуджувати (ср, ст): Не хочеться людей ворохобити, 
нащо їм клопоту завдавати (Авторка) 

ворохобник підбурювач (ст): Коли вже оба “ворохобники" зорієнтувалися, 
що вся класа має вже написану задачу, тоді нібито успокоювалися (Домбров
ський)

ворохобство заворушення (ст)

воскресінець мешканець інтернату при монастирі оо. Змартвихвстан- 

ців: Крім кацапства, старалося поширювати між студентерією також і польоно- 
фільство. Отець Калінка заложив був при манастирі оо. Змартвихвстанців (по- 
українськи називано їх “Воскресінцями”) інтернат, до якого принимали поляків і 
учнів-українців з нашої гімназії. Було їх там доволі. Через співжиття з поляками 
мали наші хлопці польщитися. Не знаю, чи удалося спольщити якого учня на
шої гімназії, але фактом є, що зломано там багато характерів. “Воскресінців” 
було пізнати по уніформах, які заведено в Інтернаті. В тім Інтернаті були Остап 
Макарушка, Филип Ярош, лікар Полохайло і багато інших, які не зломилися і 
пізніше вибилися в нашім суспільнім житті (Шухевич) 

востатний (остатний) осганнііі (ст)

♦ вйштифтуватися на остатний ґудзик -♦ вйштифтуватися
♦ дрань востатний (остатний) -► дрань
♦ <защіпнутий> на останній (остатний) гудзик -♦ і^дзик 

восько (войсько) військо (ст): Усі раділи, що, врешті, буде своє “восько” (За
гачевський)

вош:
♦ власної воші не мати бути дуже бідним, убогим (ст): Який ти 

маєш інтерес до ньопэ?.. Може, він крикне тобі пиво? Та він власної воші 
не має. Подивися на його писок. Якби міг, то зТв би все разом з дерев’яною 
лядою й тарелями (Нижанківський)

♦  триматися як вош к о ж ^ а  -► триматися
впакувати і .  силоміць нагодувати (перев. дитину) (ср, ст): Я мало не впа

ла, як побачила, скільки Лідзя впакувала в малого бульби (Авторка)
2. випустити, всадити (кулю) (ср, ст): Мало не впакував німакові півобойми 
“вальтера” в живіт (Лисяк)

♦ впакувати в біду -• біда
♦ впакувати до тюрмй ув’язнити (ср, ст): Але своєю обороною він, 

замість звільнити від вини, не одного ще на довгі роки впакує до тюрми 
(Острук)

впакуватися і. прийти непроханим, неочікуваним, небажаним (ср, ст)

2. потрапити в неприємну ситуацію (ср, ст) || впусти 135
впасти 1. впасти

♦ шафа впала -► шафа



2. зайти в гості (ср, ст): Впадеш якось до нас, ми будемо дуже раді тебе 
бачити (Авторка)
З- натрапити (ср, ст): ЧеКа впало на слід і йопэ зліквідувало (Шухевич)
4. вул. и впакуватися 2 (ст)

♦  впасти в нерви -► нерви
♦ впасти в око -► око
♦ впасти в тарапати тарапати
♦ впасти на д ^ к у  -* д ^ к а
♦ впасти на хвіст -♦ хвіст
♦ впасти як слйвка в компот слйвка
♦ впасти як слйвка в <тепле> гімно -► слйвка
♦ з бйка впасти -* бик
♦ цегла на голову впала -* цегла
♦ ше не впав, а вже йойкає -► йойкати
♦ як довгий впав на землю довгий (Франко)

5. студ. не знати відповідей на запитання (на іспиті) (ст) 

вписатися тимчасово влаштуватися (на квартиру) (Лучук) (ст) | знайти
вписку

впйска:
♦ знайтй впйску вписатися (Лучук)

вписове вступний внесок (ст): До братства могли належати особи всякого ста
ну, міщани й міщанки; вписове було 6 грошей, і річна вкладка 6 грошей, але 
поза тим братія давала на братські цілі добровільні пожертви, і в тестаментах 
записували більші легати (Крип'якевич) 

вповідати -* оповідати 
вполудне опівдні (ст)

впоминатися нагадувати про обіцяне; домагатися обіцяного (ср, ст): 

Якби не впімнувся, то й нічого б не дістав (Авторка); Влодко мусів часто впоми
натися, бо інакше залишився б без своєї частки заробітку (Авторка) 

вправді насправді (ст): Вправді не було тоді кличу “свій до свопз", але якось так 
воно само собою розумілося, бойківський товар був багато ліпший, чим у пере
купок, але був і дорожчий. Але і “бойки” з нами симпатизували, давали товар 
дешевше, чим другим, а ще до товару “докидували” понад вагу (Шухевич) | 
направду 

впрост просто (ст)

вражіння враження (ст): Ніколи на мене ніяка музика не робила такого силь
ного вражіння, як та молитва, можливо, тому, що чув я її вперше в таку якраз 
хвилину Більше ніколи я її не чув, але маю вражіння, що, якби почув, зараз піз
нав би її, хоч я зовсім не маю ніякого музикального слуху (Шухевич); По кількох 
хвилинах розмови на цю тему він мені сказав, що я роблю на нього вражіння 
“доброго хлопця” і він хотів би мені якось допомогги й охоронити мене від не
приємностей, але як це зробити (Дейчаківський) 

вребрйтися вул. впісятися (ст) І влкіритися 

вродйтися:
136 ♦ вродйтися в довгах -* довг

---------- Вроновський:
♦ гора Вроновських -* гора

вписатися



встектйся

все (всьо) все (м, ср, ст)

♦  все (всьо) грає -► грати
♦ все то лико -» лико 

всип напірник (ср, ст)

всйпа 1. тюр. зізнання, видача спільників на допиті (ст)

2. провал (внаслідок арешту, розгрому, зради) (ст): -  Поковані, -  шиб
нуло в голові. Між блідими обличчями арештованих неначе майнула білява 
чуприна Максима. Машина за машиною прогнала, зникаючи в напрямі Пелчин- 
ської вулиці. -  Значить, повна всипа, -  промимрив Богдан, вмішуючись знову в 
натовп (Лисяк); На випадок всипи відповідатиме один з нас (Вільде) 

всипаний який зазнав провалу, зраджений (ст): Декого “всипаного” везли на 
вул. Яховича на дальше слідство (Керницький) 

всйпатпи 1. набити (м, ср, ст): Добре йому всипав в приписове місце, буде пам’я
тати, як треба до родичів говорити (Авторка) Ц -* вйгаратати

2. вилаяти, висварити, зганьбити (м, ср, ст) | -► збештати
♦  всйпати бобу ії всйпати 2

3. зрадити, видати (зокрема на допиті) (ст): Дзіковський не витримав по- 
ліційного тиску і без ніяких побоїв і тортур ще тої самої ночі заломився, і то так 
ґрунтовно, що всипав усіх і вся (Шухевич); Ясько тлумачив йому, що це все не 
має ніякого сенсу, бо може всипати і їх всіх, що їдять без карток, і то ще вепрове 
м’ясо, в тім часі як німецькі солдати на фронті потребують доброго фуражу, і 
може ще до топз всього всипати кельнера, і власника буди, і всіх гостей (Тарнав
ський 3.) II бр^ти до млйна, виспівати, закапувати, засипати, припуцувдти

♦ всйпати в шкіру -► шкіра
♦ всйпати цва^ра -* цваєр

всйпувач зрадник, донощик (ст): Поступовування того “всипувача” вивело 
оборонця з рівноваги (Шухевич) Ц кельвін, капусь, мамелкік  

всмалйти 1. вдарити (м, ср, ст) Ц -» вгатйти 

2. побити (м, ср, ст) І -► вйгаратати 

всмалйтися вул. закохатися (ср) | -* втріскатися 

вспім н^и згадати; пригадати (ст) Ц спімнути 

вставлйти:
♦  піґулки вставлйти -► пії^лка 

встеклйзна шал, лють

♦  дістати встеклйзну шаленіти від люті (ср, ст): А стрийок відразу 
дістає встеклйзну й починає на нього кричати (Авторка)

встеклий (всц^клий, стеклий) 1. скажений (про собаку) (ст)

♦ тікати як від стеклого пса -► тікати
2. ЗЛИЙ, оскаженілий (про людину) (ст): Чого ти такий встеклий? Яка тебе 
муха вкусила? Та ж я до тебе по-доброму, а ти тільки гаркаєш (Авторка); Через 
кільканадцять мінут вийшла встекла цьотка: “Нічого, якось буде! Ти тілько му- 
жови ніц не кажи” (Оробець)

♦  встеклий як пес -* пес
встектйся (стектйся) оскаженіти; утратити контроль над собою (ст): 137

-  Чи ти стікси?! -  зливаються в одне два прокльони двох підстаршин, що стають -----------
на порозі, чухаючись в голови, що зустрілись в ударі (Лисяк)



встид (стид) сором, стид (м, ср, ст): Кохання наче ґрипа, приходить хтозна-як: 
Спочатку є гарячка і апетиту брак. А серце так товчеться, як з-за стіни сусід. І в 
голові верзеться таке, що вам аж встид (із пісні); Такого встиду мені наробила, 
що я й не знала, як людям в очі дивитися (Авторка) Ц штемп

♦ встид і ганьба неймовірний сором (ср, ст); Встид і ганьба! Та як 
вона могла так вбратися в порядне товариство. Жадного такту не має (Ав
торка)

♦ не мати стиду ані за ґрейцар про безсоромну людину (Франко) 

встидатися (стидатися) соромитися (м, ср, ст) Ц штемпитися 

встидлйвий (стидлйвий) сором’язливий (м, ср, ст)

вступ;
♦ карта вступу -► карта 

вступйти;
♦ вступйти на хвйльку -► хвйлька

всунути побити (ст); Так му всунув, шо навіть не міг встати (Авторка) Ц -* 
вйгаратати 

ВСЦ^КЛИЙ -► встеклий 
ВСЬО -► все
всйкнути 1. проникнути, просочитися (ср, ст): Багато крови всякло в ці мури 

Середмістя. Вони вчили мене, ці почорнілі, облупані стіни, того, чого не від
бере мені ні чужина, ні ворог, ні ніхто: тут родився і тут останеться наш Львів 
(Лисяк)
2. забаритися; зникнути, пропасти (ср, ст) 

втворйти 1. відчиняти (ст): Піди втвори двері, бо хтось йде (Авторка) | 
отвирати
2. відкривати (ст) Ц отвирати 

втектй:
♦  від себе не втечеш голосу сумління не загасити (Франко) 

втинати (фцінаць) пажерливо їсти, наминати (ср, ст); ІУІісько з та
ким апетитом втинав пироги, що аж за вухами лящало (Авторка) Ц втискати 
(фціскаць)

втирати 1. довго пояснювати, повчати (ср)

2. дурити, говорити неправду (м) 

втискати (фціскаць) вул. ^ втинати
втокмйти втихомирити (ст): Я не знаю, як та бабця його втокмила, шо пішов 

вдень спати (Авторка) 
втравний який легко засвоюється (про їжу) (ст) || легкостр^вний 

втраяти багато з’їсти (ї) 

втрйняти змусити зробити (ї) 

втрійку утрьох (ст)

втріскатися вул. закохатися (м, ср, ст) Ц вкбпатися, всмалйтися, втріскатися 

по вуха, забуятися, залюбйтися, задурйти собі голову, закрутйти собі 
голову

♦  втріскатися по в ;^а втріскатися
138 втйти:

---------- ♦  втйти балак балак
вугнівці чоботи, шиті на одну ногу (такий чобіт можна було одягати як

встид



Українська жінка купує

в у д ж е н и н и  і м я с о
тільки в крамницях

Ц Е Н Т Р О С О Ю З У
Ринак 2 , Зибликевича 2, 
Личаківська 50, Нобайкн 8| 

Ж овк івська 170.

на ліву ноіу, так і на праву; слово походить від назви містечка Угнів, 

що в Галичині, де виготовляли таке взуття) (Горбач) 

вуджений кул. копчений (м, ср, ст)

вудженйна кул. копчені м’ясні вироби (м, ср, ст): Нині прийшов лист від се
стри Стефанії, щоб приїхати по вудженину Це скарб в нинішніх часах, по який 
варта їхати цілими милями через ліси і гори. їмо пісні страви, і для топз всі голо
дні, хотя й попоїли (Боберський) 

вудзя вул. горілка (ст) Ц -► аквавіта 

вудити {док. вуднути) і. кул. копти

ти (м’ясо або рибу) (м, ср, ст)

2. вул. красти (ст) II -♦ бухати
♦ вудити рйбу вудити 2 

вудитися кул. коптитися (про м ’ясо

або рибу) (м, ср, ст)

♦  вудитися як оселедці купатися та засмагати (на морі, лимані)

(ср, ст): Поїхали ми в Одесу, і мої хлопці вудилися як оселедці в тій соли 
на лимані (Авторка)

вуёчний двоюрідний по дядькові (ст): Моя добра бабуня вишукала десь, що
о. директор Василь Іваницький є її тіточним братом, а його жінка її вуєчною 
сестрою. З того виходило не що-будь, але сильна позиція для мене, бо ж я внук 
самого о. директора. А з тим панове професори мусіли числитися (Шухевич) 

вуй брат матері або батька (ст) Ц вуйко, вуйцьо
в ^ к о  1. брат матері (ст); брат матері або батька (м, ср): Вуйко, напевно, 

сидить у кімнаті біля столу, насупивши брови, і читає Овідія або виправляє шко
лярські зошити, закривши долішньою губою сиві підстрижені вуса (Нижанків
ський) II — вуй 

2. знев. селянин (ср, ст)
З- вул. шмаркотиння (ст)

4. вул. чоловічий статевий орган (Лучук): Вража куля летіла, йому вуйка 

відтяла (із пісні) Ц -► будуляк 

в ^ ц ь о  ^  В ^ К О  1
вулецький який пов’язаний із Булькою

♦  Вулецька гора ^ Вулька 2
вуличник знев. зухвалий, відважний хлопець, який більшість часу про

водить на вулиці в товаристві приятелів; хуліган, розбишака (м, ср, ст)

I -• б^тяр
вуличниця знев. 1. зухвала, відважна дівчина, яка більшість часу про

водить на вулиці в товаристві приятелів; хуліганка, розбишака (ср, ст)

II батярка
2. жінка легкої поведінки; повія (м, ср, ст) | -* вінклківка 

вульґо вул. прізвисько (ст): Професор грав на фізгармонії, а ми співали, коли 
нараз відхилилися двері і в клясу ввійшов о.директор Ільницький, вульґо “Ка
пусняк” або “отець Райца” (Шухевич)

Вулька 1. місцевість у  районі сучасних вулиць Стрййська, Сахарова: Коли 139
вийти на горби Бульки, звідціля видно майже ціле місто як на долоні. Ось там -------------
здалеку блищить ратушева вежа, а на ній якийсь прапор. (Нашого вже, мабуть.

Вулька



вурґанкі

нема. Скінчилося!). Ось узгір’я Високого Замку, а тут внизу лід ногами виблис
кує, мов алюмінієва локришка на кухні, ллесо ставку “Світезь”. Перейти ще по
при цей ларкан, а там вже зараз глиняста доріжка, ряд модерних домиків-ві
ллійок (Лисяк)

♦  Пан^нська (Пан^нська) Вулька Вулька: Вулька -  назва, 
зменшена від воля, означає оселю, закладену на окремих вільноєтях, сво
бодах. Коли вона лостала, не знаємо; зразу звалася Вулькою Панєнською, 
від ордену ланєн домініканок, власністю якого була. Вулька знаходиться в 
ярах, де є джерельні потоки Полтви (Крип’якевич)

2. пагорб в районі вулиць Гвардійської та Княгині Ольги || Вулбцька 

гора, гор^ Вулька, гор і Панамська (Панамська) Вулька, Кадетська горі

♦ гора Вулька ^ Вулька 2
♦  гора Панбнська (Пан^нська) Вулька и  Вулька 2: Вулиця Ко- 

сінерська, 18а, була бічною Кадетської, що йшла на гору Вульку. А ще жар
тома її називали “Паненська Вулька”. То була гола гора, лише вся в корчах, 
і можна було іти не вулицею, а навпростець. Називали її “паненська”, тому 
що багато панянок втратили там свою цноту. Особливо ввечері там відбу
вався якийсь таємничий рух. Про це ходили легенди. Але так напевне ніхто 
нічого не знав. Але людська фантазія, що не має меж, все те так прикра
шала і заплутувала, що гора викликала не менше зацікавлення, ніж замок 
Дракули чи щось подібне до того (Чайківський)

3. іст. потік, який витікав із-під Вулецьких горбів і поблизу місця, де 

сьогодні встановлено пам’ятник М. Грушевському, вливався в річку 

Полтва

♦ Кампіанівська Вулька -♦ кампіанівський
вурґанкі вул. губна гармоніка (ст) 

в ^п іт  вул. ковбаса (ст) 

в у х о  1. вухо

♦ дати поза в ^ а  дати прочухана 

(ср, ст): Як будеш волочитися по ву
лиці, а не зробиш уроків, то добре дам 
тобі поза вуха (Авторка)
♦ на власні в ^ а  то чув безпосе

редньо, особисто чув (м, ср, ст)

♦ на свої в ^ а  то чув ^ на влас
ні в>^а то чув
♦ опустив в ^ а  як свинй в дощ 
-• опускати

♦ правічка на в ^ о  правічка
♦ рекр^ське в ^ о  -► рекрутський
♦ свйснути в в ^ о  вдарити в голову (ст) | -♦ засервувати під бко
♦ фра^рське в ^ о  -► фра^рський

2. дужка окулярів (ст): Треба дати окуляри до направи, зламалося вухо, бо 
1 4 0  не зможу без читання (Авторка)

---------- вушка кул. невеликі вареники (у формі вуха) із грибовою начинкою, які

подають із борщем на Святий вечір (м, ср, ст)

Вушка
Насипати 2 склянки муки на стільницю. Попере

дньо пересіяти м уку до якоїсь пуш ки та брати, коли 

треба. Зробити на середині ямку, вбити яйце, дати 

трохи соли, води і ножем заробити, щ оби було тісто 

не дуж е густе і не зарідке. Вимісити, розтачати і по

різати ножем в квадратики. П опередньо злагодити 

собі грибки, як лиш илися з якоїсь юш ки, або таки 

на цю ціль зварити. Посічи іх, присмажити цибу

лі посіченої, дати до того ф и бк и , посолити, трохи 

перцю  і накладати на тісто. Зліплю вати два краї, 

як на вареники, а відтак два кінці докупи зліпити, 

третий лиш ится сам. Се ф орма вушка. Зварити на 

окропі і вкинути в борщ  (Переписи)



в ’ярус

о
Останні новини

В вовні ! шовках
на весняний сезон

поручав фірма

Адольф Авербах
ЛЬВІВ, РИНОК 20

Т»л. 207-Л4,

в х ір и т и с я  вул. випити надмір алкоголю;

впитися, сп’яніти (ср, сг) І -• влкілятися 

вхіхлятися и вхіритися 
входйти:

♦  входйти в гру -* гра 
вхопйтися:

♦ вхопйтися за уряднйчу клймку 
-► клймка

вцабанйти і .  побити (ср, ст) Ц -* вйгаратати

2. вдарити (ст) І -* вгатйти
3. шк. дати багато домашнього завдан

ня (ст): Думали, шо поїдемо на вихідні 
за місто, але де там, чи можна тут шось
спланувати, вцабанили нашим дітям стільки всього на понеділок, що 
навть і голови не зможуть підняти. Кожен вчитель думає лиш за свій 
предмет (Авторка) | вгатйти 

вцідйти 1. вдарити (м, ср, ст): Так вцідив му в голову, шо ше довго буде по тііл їх 
слічнюткііл “розмові” знак (Авторка) | -* вгатйти

2. побити (м, ср, ст) І -  вйгаратати 

вчепйти:
♦  вчепйти за самі нйрки -► нйрки

в ч и с л й т и  зараховувати (ст): До перекусок вчисляємо теж деякі легкі запікані 
страви. До цього маємо дуже гарні шкляні салятирки -  огнетривалі (Нова хата 

1939)

в іііа ж  вул. пальто (ст) 

вшйтка крав, виточка (ср, ст)

вшмоглюватися прошмигнути, проникнути (ст): Через його строгу зверх
ність нестримно пробивалася його добра натура, так що його бурсаки любили, 
хоч і трохи боялися, бо він умів покарати за якусь провину, наприклад, як зловив 
когось, що пробував вшмоглюватися до бурси після вечірньої години {IV^икyлa) 

в’ядерко відро; відерко (ст)

♦  на в’ядерко жйти -*жйти 
в’йра -► віра
в’йрус завзята людина; відчайдух (ст)
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в  куті чатує гава 
Вся чорна, дуж е чорна!
А  руки довгі-довгі. 
Ось-ось мене ухоплять.
І гава добре бачить.
Щ о я боюсь, заплачу.

А  мама робить каву. 
Всміхається -  чи бачить?

Д е ж  янгол Хоронитель? 
М олюсь -  і раптом бачу: 
То янгол робить каву!
Він бачить гаву, бачить!

Бабай

габаль (хабаль) вул. коханець; альфонс (ст) | -► амднт 

габати вул. прискіпуватися; докучати (ст)

габік капелюх (ст): Що ж то, люди добрі, за таємний аґент з черевцем, гей бари- 
лочка, з куцими ніжками, на яких одна штанка завжди була спущена “на погоду”, 
а друга підкочена “на дощ”, з нерозлучною парасолькою під пахвою і в старосвіт
ському “габіку”, що ледве-ледве тримався на чубку його голови? (Керницький) 

габіт (ґабіт) монаший одяг; ряса (ст): Схолястичне середньовіччя ґравітува- 
ло до сірого, чернечого “ґабіту” (Нова хата 1934) 

гава дит. вигадана істота, якою лякають дітей (м, ср, ст)

Г а в а  гавернік вуЛ. гаманець (ст) Ц баламут, калитка, ксс, поліі-

рес (пулйрес), портмонётка, пбртфель, пшёцьос 

гавкати:
❖ пёсик гавкає, але з буди ие виходить -► пёсик 

гавкач знев. адвокат (ст) у -► адвокат 

гаврйсьник вул. спільник у  крадіжці (ст) 

гавфа вул., військ, голота, натовп (ст) 

гагілки гаївки (м, ср, ст): На Францісканській площі в давніших 
часах відбувалися народні гагілки на другий день Великодня. 
Дівчата ставали колом, одна посередині починала пісню, яку її 
товаришки вели дальше; провідниця тримала в руках скручену 

хустку і старалася закинути її на шию одному з парубків, що приглядалися за
баві: зловлений мусив відкупитися окупом із медяників, горіхів тощо. Далі йшли 
інші пісні, також про Зельмана (Крип’якевич) | галі 

гадра лайл. і. зла, сварлива жінка (м, ср, ст) Ц бебеха, гёкса, гбродчідба, 
друмля, змій сороката, кандйба, меґсра, р ум ^ д а  (римунда), стара румунда
2. висока на зріст негарна жінка (ст)

3. -♦ гарда 
гадібґа 1. змія (ср, ст)

2. злосливець (ср, ст) 

газ (ґаз):
♦ під газом (ґазом) напідпитку, у  нетверезому стані (м, ср, ст) Ц

влкіляний

♦ тиснути ґаз до дошки тиснути на педаль газу, максимально 

збільшуючи швидкість руху автомобіля (ст): Рутецький тиснув ґаз до 
дошки, коли вони гнали пустими вулицями міста, і загальмував перед бльо- 
ком, де мешкали й далі, після смерти тети. дівчата, з таким “фасоном”, що 
аж гальми заскрипіли жалібним плачем, а у вікнах з'явились обличчя ще не 
зовсім розбуджених мешканців (Лисяк) Ц газувати

142 газард азарт (ст)

газардний азартний; запальний (ст) | газардбвий 

газардовий ^  газардний



галакати

газівки панчохи-павутинка (ст); Її чорний костюм обтискав струнку і повну 
постать, з-під короткої спіднички виступали досконалі у формі нбги в газівках 

(Марська)
газувати (ґазувати) і. тиснути на педаль газу, збільшуючи швидкість 

руху автомобіля (м, ср, ст) Ц тиснути газ до дбшки 

2. швидко іти чи їхати (м, ср, ст): Давай газуй, бо спізнишся! (Авторка)

3- швидко втікати (ст) Ц -• брикати

4- смердіти, СМОрОДИТИ (ст) | штйняти 

газула (ґазула) бензин (ср) | ндфта 

гайдавери штани (ст) | -► бікси
гайдамака знев. українець (у мовленні поляків початку XX ст.) (ст) |

кабан, караїм
гайдамацький знев. український (у мовленні поляків початку XX ст.)

(ст) II караїмський  

гайіу:
♦ піти гайту дит. піти на прогулянку, проіулюватися (м, ср, ст): Не 

плач, моє маленьке, зараз підемо гайту (Авторка)
гайц* гаряче (ст)

гайц“ паротяг (ст) | гайцбвня
гайцер 1. людина, яка розтоплює печі в будинках (ст)

2. помічник машиніста (ст) 

гайцовия гайц*
гайцувати сильно розтоплювати (у печі) (ср, ст): Дивись, знову стало зимно, 

і я мусіла тричі гайцувати в печі, бо все тепло з хати вийшло (Авторка) 
гак* вул. дрібний гріш; сотик (ст) 

гак“ 1. негарна худа дівчина (ст)

2. підніжка (ст)

♦ дати гака підставити н оіу (ст)

г а л а б ^ д а  і.  сварка, скандал, колотнеча (ст): Були, на жаль, і такі мої товари
ші, що не хотіли думати про якусь поважнішу працю. Вони тільки гляділи, щоб 
напитись здорово, поласувати по дівчатах та заграти в карти. Про їх “подвиги", 
чи радше галабурди, чули ми раз у раз (Гординський) | -> авантура 

2. незгідлива людина, схильна до сварок, скандалів, колотнеч (ст) | -»

авантурник
галаб^дник галаб^д а  2
гала-драла і. поспіхом і абияк (ср, ст) Ц галь-паль, г^льом-п^льом, на галь- 

паль, на гоп-штурк
2. із непотрібним розмахом; надмірно (ст) 

галайкати (галакати) говорити заголосно або забагато (м) 

галайко той, хто все робить поспіхом і абияк (ср, ст) || галап^с,

галапасник
галайстра (галастра, галйстра) вул. гурт людей; компанія (ст): Владко 

і Начко були неминуче потрібні учасники, і він велів цілу годину видержати на 
місці свою нетерпеливу “галайстру”, ніж вирушати в поле без них (Франко) | 1 4 3
бр^нджа  

галакати -► галайкати



галапа

галапа знев., вул. 1. стара лінива шкапа (ст)

2. незаміжня старша панна (ст) 

галапас той, хто все робить поспіхом і абияк (ст): Тому ми стоїмо за право
порядок у нашій суспільності. Апелюємо до них, щоб вони позбулися галапасів 

з нашого національного організму (Загачевський) Ц -• гал^йко 

галапасник U галапас
галапасно надто швидко, поспіхом і абияк (ср, сг) 

галапіджити бити (ст) Ц -  валйти 

галастра -► галаіїстра
галатаіі вул. дуже (ст): -  Я прийшов здалека. Галатай, галатай здалека! -  З 

Коломиї? -  Чому з Коломиї? Зі світу, зі світу! З-поза моря, з-поза гір, з-поза рік! 
(Тарнавський 3.)

галё байдуже, все одно (м) Ц ґднц-помііда, до жарівки, до лймпи, до ф іійки, 

на босу голову, по цимбалах, пофії'-метелики, фійолбтбво (фіолетово), 
фук

Галилея Галичина (ст): -  Словом, нароблено шуму-крику на цілий Львів. -  Я 
сказав би -  на всю Галилею (Керницький)

Галич-гора -► гора
галі гаївки (ст): Це ж були знайомі йому, здебільша, хлопці. З ними не раз зустрі

чався ще перед війною. Ходили на матчі “України", на українські маніфестації у 
Львові, а на Великодні свята, то “галі" (гагілки) без них не обійшлися (Загачев
ський) І гагілки  

галка галька^
гальба кзосоль (пива) (м, ср, ст): Спочатку взяли гальбу, потім другу, третю, й 

так пішло, коли я був молодий, багато міг пива випити (Авторка); Хотів одним 
ковтком випити запінену гальбу пива й затягнутися аж по саме дно черева папі- 
роскою (Нижанківський); Поза шинквасом, завжди здивований, як зловлена на 
гачок риба, Герман полоскав гальби. Місько, що мав у шлунку уже шість гальб 
пива, надпивав сьому (Нижанківський) || бомба, ґелайза, кварта, куфель, 
шніт (шнит)

гальбецвельфе вул. пів на пів (ст)

гальбціліндер чоловічий головний убір, капелюх-циліндр (ст): Хвалив 
нас розрадуваний отець директор і помалу, з повагою ступав догори по сходах, 
маючи в руках невідступні предмети, а саме: в лівій руці грубу палицю з за
кривленою ручкою, а в правій -  чорний фільцовий твердий капелюх з плоским 
денцем, купований в чеській фірмі “Котелюжок” при Галицькій вулиці, ч. 4. Такі 
капелюхи називали тоді “гальбціліндер” (Шухевич) 

галька* нижня спідниця (ср, ст)

галька=‘ невеликі природно відшліфовані камінці (м, ср, ст)

♦ мушкательова г ^ ь к а  (г ^ к а )  -♦ мушкательовиіі 
галь-паль поспіхом і абияк (м, ср, ст): А панна Дарця все такі гарячі, як були... 

галь-паль і шлюс (Вільде) Ц -> г^а-дрііла  

144 ♦  на галь-паль ^ галь-паль
гальом-пальом ^ галь-паль 
гальоп -* ґальоп



гамулець

гальопом -► ґальопом
гальс крав, виріз для шиї; горловина: Від букви И даємо З цм до переду, і тут 

маємо шпіц гальсу (Повний курс); А дальше в передку, від букви Н до О, даємо 

1/6 Ж і вирисовуємо гальс (Повний курс); Гальс в передку скорочуємо о 2 цм, а 
плечі о 1 цм, а це тому, що тих З цм забере рукав (Повний курс) 

гальсбіндель галстук (ст) || гіільштук, крдват, краватка, селёдець 

гальт стоп, зупинись (ст) Ц тримдй бики 

гальтувати спиняти (ст) 

гальшіук вул. 1. и гальсбіндель (ст)

2. мотузка на шибениці; зашморг (ст) | краватка 

галібкати кричати, сварити (ст) | -* бёштати 

галя зал (ст) | саля (заля)
♦ стаційна галя -* стаційний 

галйстра -♦ галайстра
гамаксбйка махінація, шахрайство (ст) | -► мііхер  

гаман 1. єврей (ст) Ц -♦ бібер
♦  збйти як гамана сильно набити, побити, відлупцювати (ср, ст)

І -► вйгаратати
♦  молотйти як гамана сильно бити, лупцювати (ст): В часі про- 

гульок чи в літніх таборах він завжди борюкався з “Мортеком” -  Ярославом 

Раком. “Мортек” був далеко більший і сильніший, отже, Степанові часто 

спішив на поміч колега Стефанків, і вони удвох, врешті-решт, “молотили 
Мортека як гамана" (Мельник) Ц -> бйти як в бубен

♦  товктйся як гаман буги непосидючим, неспокійним (ср): Від са
мого раня ти товчешся як гаман, ніяк не сядеш за книжку (Авторка)

2. вул. незграбна, безпорадна людина; недотепа (ст) | -> байтііла 

гамана і .  єврейське свято Пурім (ст): Наша народна традиція в’яже свято Га
мана із осінньою “горобиною ніччю", коли чорт міркою “пересипає” всіх напло
джених за літо горобців і вміє розповісти, що жиди сходяться тому разом, що 
поодинці їх легше опівночі може “вирвати чорт", а так, купою, то важче чортові 
до них приступити (Горбач)

♦ вйрвало го на гамана про людину, яка раптово зникла (Ст)

2. ірон., знев. свято 8 Березня (м, ср, ст)

гаманувати бити (кулаками, колінами) (ст) Ц -* валйти 

гамарня вул. і. непорядок (ст)

2. погане, непорядне місце (ст) 

гамати дит. їсти (м, ср, ст) Ц гамцяти 

гамаші камаші
гамбрити гомоніти, шуміти (ст): Він не любив, коли в клясі було тихо, тоді не 

чув себе свобідним. Любив, коли хлопці гаморили, шуміли, коли не раз було 
спокійно, питався, чому так тихо, і зараз сказав якийсь чемний дотеп, і кляса 

починала гудіти, а то й ревіти, і тоді видно було по його лиці, що був дуже вті
шений (Шухевич) 1 4 5

гамулець гальмо (ст)
♦ мати гамулець стримуватися (ст)



гамцяти

гамцяти и  гймати (Лучук) (м, ср, ст) 

гандалёс -* ганделес
ганделёс (гандалёс) i. скуповувач і перепродувач старих речей (ст): 

Мужчини і баби, дроворізи з пилками і сокирами, муляр з кельнекі, служни
ця з двома коновками води, бойко зі сливами та виноградом у двох кошиках, 
гандалес із перевішеною через плечі парою штанів -  усе те обступило, слухає 
чогось, киває головами, жестикулює (Франко)
2. вуличний продавець (ст): Я переходив нині через парк і купив тобі в ган- 
далеса таку ось штучку, бачиш? (Керницький)
З- єврей (ст) І -  бібер 

Ганделёси іст. Краківська площа та базар на ній Ц Пдрйж 

ганделёска шк. торговельна школа (ст) 

гандель (гёндель) і. справа, підприємництво (ст)

2. спекуляція, перепродування (м, ср, ст) 

гандлювати (гендлювати) і. торгувати (ст)

2. спекулювати, перепродувати (м, ср, ст): Базильку, ти фраєрська макі
тро! То ти все ще гандлюєш? А де ж твої кубіти? (Лисяк) 

гандлйр (гендлйр) і. торгівець, підприємець (ст) Ц -* і-ішефтйр

2. спекулянт, перепродувач (м, ср, ст): І, насвистуючи якусь веселу львів
ську мельодію, попрямував недбалим кроком у напрямі Вірменської вулиці і 
Ринку. За хвилину не було вже ні сліду від молодої людини, що немов пропала 
між натовпом торгівців під рестораном Атляса на розі, де роєм джмелів пере
крикувались у повітрі завзяті гандлярі, що перетривали не один режим і не одну 
заборону (Лисяк)

гандрабатий вул., знев. худий, високий на зріст (перев. про жінку або 

дівчину) (ст)

гандрйчитися і. сваритися, сперечатися (ст) Ц -* авантурувдтися 

2. торгуватися (ст) 

ганцалйти (ганцёлйти) бити (перев. кулаками) (м, ср) Ц -> валйти 

ганцёлйти -♦ ганцалйти 
ганьба:

♦  встид 1 ганьба встид 
ганьбити:

❖ лёкше ганьбйти, ніж самому зробйти так відповідають тому, 

хто лише критикує, а сам нічого не робить (Франко)

гаплйк кінець, безвихідь (Лучук) (м, ср, ст): Я знову не встигла все прочита
ти -  зараз мені буде гаплик! (Авторка) | -» дмба 

râpa (ґара) і. горілка (із сильним неприємним запахом) (ст) Ц -• аквавіта
2. самогон (ср, ст) Ц -* бімбер 

гаравс геть (ст)

гараі^ля палиця із загнутим верхнім кінцем для опори під час ходьби; 

костур (ст)

гаракірі (харакірі) кінець, смерть (ст) Ц -♦ смерть 

146 ♦ гаракірі (харакірі) зробйти вул. зарізати (ножем) (ср, ст)

---------  гарасівка вузька орнаментована ткана стрічка (чоловіки зав’язують під

комір сорочки; від другої третини XX ст. її використовують як при-



гарпаґон

красу дівчата, підв’язуючи голову або вплітаючи у  волосся) (м, ср, ст):

Тому о. проф. Бодянський остерігав своїх українських вихованків, щоб вони 

були осторожні і не надто маніфестували своїх українських почувань “гарасів- 
ками”, щоб були покірні, бо, мовляв, “лагідне теля дві корови ссе”. Але його 
семінаристи не хотіли бути “телятами”, а повноправними громадянами, і тут 
доходило часто до конфліктів, а деяких з них навіть видалюеали із семінара, 
мотивуючи, що такий кандидат “nie daje gwarancji »ojalnosci w zawodzie” (Шах) 

гаратати бити (перев. кулаками) (м, ср, ст) | -♦ валііти 

гарататися битися (ї)

гарба карт, вид гри (ст) | кбнтра, хап, хапанка  

гарбар іст. майстер, який вичиняє шкіру

гарабарство іст. вичинювання шкір: Головні заняття личаков’ян були 

круп’ярство й різництво. Тим професіям віддавалися найповажніші личаківські 
роди: круп’ярі -  Баранські, Годиші..., різники -  Лясковські, Нев’ядомські, Разин- 
ські, з грабарства знані були І\Латусевичі (Крип’якевич) 

гарбата (арбата, гербата, гирбата) чай (ср, ст): А по липах лазив щороку 
за липовим цвітом, що потім сушився проти сонця в решеті на призьбі, а взимку 

мама варили з нього смачну “гарбату” -  знамениту медицину проти кашлю й 

простуди (Керницький) І гарбатка (гербдтка, гирбатка) 

гарбатка (гербатка, гирбатка) ^  гарбата: Пані Зеню, ви будете кавцю 
чи гербатку? Я зараз ще й птисі принесу, свіженькі, щойно кремом начинила 

(Авторка) 
гарбуз ірон., знев. вояк (ст) 
гарбуз 1. гарбуз

я тобі про образи, а ти мені про гарбузи образ 
2. Ірон., знев. голова (ср, ст) Ц калапітра (каляпітра), кібель, лепета (пипё- 

та), лепетйна, маГола, маківка, макітра, макува, мозківнйця, пдля, р0зум, 

фраєрська піпа, фра^рське вухо 

гаргара знев., ірон. і. меблі, речі великих розмірів (ср, ст) | -» бандура

2. велика холодна кімната (ст)

3. висока на зріст дебела жінка (ср, ст)

4. сварлива жінка (ст)

гарда (гадра) вул. дівчина легкої поведінки; повія (ст) | -* вінклювка 

гардйґа вул. старий будинок (ст)

гаркотл^  (ґар к о т л^ ) вул., ірон. служниця, кухарка (ст) І бамбетель, 

кухаріца, кухта, малюнка, марйна, марйська, тлук, тлумак (тлумок), 

фёська 

гармонія:
♦ гармонія грошей вул. багато готівки (ст)

гарнадля (гернадля, гранадля) шпилька для волосся (м, ср, ст) |

гранадель (герн^дель)

гарний:
♦ гарна як свинй в дощ про негарну людину (ст) 147

гарпаґон і. скнара (ст)

2. вул., знев. негарна, неповоротка, огрядна жінка або дівчина (ст)



гарувати

г а р у в а т и  важко, без відпочинку працювати (ср, ст) || гарувати як чбрний 

віл, орЛти як дикий осел

♦  гарувати як чбрний віл і ї  гарувати: В той пам’ятний, вагітний 
трагічними подіями день (а був це четвер після Першої Матки) пан майстер 
гарував як чорний віл, лупив молотком по кілках, аж гуділо (Керницький)

гарцопф іст. коса чоловічої перуки, функція якої -  захист від удару; В 

початку XIX ст члени братства мали окрему уніформу: зелений сурдут із чер
воними вилогами й жовтими ґудзиками, червону камізельку й такі самі штани, 
що входили в білі камаші, голова була зачесана в гарцопф без льоків, капелюх 
трикутний з чорною кокардою, облямований золотим шнурком і китицею біло- 
зелених пер, до того ще золоті еполети (Крип’якевич) 

гарячкувати -► горячкувати
гасати і .  жваво бігати; метушитися (м, ср, ст): Дітиська, чи ви подуріли, що 

так гасаєте по хаті! (Авторка)
2. вул., ірон. завзято танцювати (сг) Ц гбцати, гулИти, гуцати, катулйти, 
мішати

гасйти футб. сповільнювати рух м’яча під час падіння (м, ср, ст) 

гатала галопом; навскач (про біг коня) (ст) 

гатйти 1. бити (м, ср, ст) {{ -* валйти

2. ударяти, стукати (м, ср, ст); Чого так гатиш в двері, думаєш, що в нас всі 
глухі, цілком терпцю не маєш (Авторка) {{ грймати 

гаузмайстер (хаузмайстер) наглядач будинку (ст) Ц -  двбрник 

гачик кочерга (ст)
гачити шк. ставити складні запитання, щоб виявити незнання предмета (ст) 

гашення 1. гасіння (ср, ст)

^ на гашення свічок свічка 
2. футб. сповільнення руху м ’яча під час падіння (ст) 

ге евф. до гівно (м, ср, ст): -  Що то геній! -  Геній, не геній, але щось на “ге” точно 

(Авторка)

♦ велйке ге про погану, підлу людину, про негідника || -* креатура
♦ ге на патичку велйке ге

гебати (гйбати) вул. забиратися геть (м, ср, ст); А як тебе забере ратункова 
каретка, то будеш винен собі сам. А тепер гибай мені з очей (Нижанківський) | 
валйти, збирати маиЛтки, йти до дупи, мбі'ати (мйґати, міґати), пакувати, 
пакувати маидтки, пакувати манелі, пендзлювати 

гббес знев., ірон. 1. єврей (ст) II -  бібер

2. недотепа, дурень (ст) II -► бевзь

3. шк. нетямущий, нездібний учень (ст): В послідній лавці сиділи самі 
старші “гебеси”. Вони без пардону лізли під лавку, один з них витягав талію 
карт, і фали (Шухевич)

гббра вул. товариство, компанія (ст); Ти все, Дуську, пхався до тої гебри, тих 
105-процентбвих, я знаю (Лисяк); Як Юзьку Франці відбив риваля. То го відразу 
взяли ду шпиталя. Дуже за Юзька злякалась гебра, Алі тому тільку пукли штири 

1 4 8  ребра (із пісні) І -► братія

-----------  гбйби ніби, наче (ср, ст): Губи і лице висмаровані чимось таким червоним, гейби
цегла (І-|егельська)



❖ гёйби шось, гейби НІЦ про те, що насправді не є вартісним (ср, 

ст)

гёкса зла, сварлива жінка (ст) | -* гддра 

гёндель -* гандель 
гендлювати -• гандлювати 
гендляр -♦ гандлйр
генштабівка військ, топографічна карта (ст) 

гёпа вул., ірон., знев. 1. сідниці (Лучук) (ср, ст) | -* дупа 

2. неуважна дівчина; роззява (ср) 

гепати 1. кидати із силою (м, ср, ст): Сьогодні командир і підстаршини були 

лихі. Від шостої години ранку ми гепали собою в баюри, вставали, бігали колом, 
знову гепали, аж поле під нами висохло (Селепко)
2. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити (ст) | -* 

бёштати

З- дуже сильно кашляти (м, ср, ст) 

гепця ^  гена 1 
гербата -> гарбата 
гербатка -> гарбатка
гернадель (гранадель) шпилька для волосся (м, ср, ст) | гарнддпя 

(гернадля, гранадля) 

гернадля -► гарнадля
герод-баба зла, сварлива жінка (ст) | -* гадра 

герцпінкель пестунчик (ст) 

гершт вул., злод. ватажок банди (ст) 

гетьманський гетьманьський

♦ Гетьманські вали частина Львова -  сквер на місці сучасного 

проспекту Свободи, який створено близько 1820 року: Від заходу 
природним укріпленням міста була Полтва, в давніх часах досить велика 
річка, що обертала млинові кола й деколи бурилася й виливала. Полтва 
плила приблизно серединою теперішніх Гетьманських валів... Прикрасою 
валів була статуя св. Михайла, яку перенесено сюди з верху королівського 
арсеналу (коло костела домініканів); злодії украли йому золочені крила. Пе
ренесено також пам’ятник польського гетьмана Станіслава Яблоновського -  
звідси пішла назва Гетьманьских валів. Полтву закрили остаточно 1890 
року (Крип’якевич)

геть-чисто зовсім, цілком (ср, ст): Геть-чисто забула про бульбу на плиті, пев
но, вже згоріла (Авторка) 

геца 1. весела, потішна історія, пригода; незвичайна кумедна історія, по

дія (ср, ст): Хтось, хто любить постійно геци, не раз пустить легенький натяк 
на такі нелеґальні любовні стосунки. Але чи чоловік може на все звертати увагу, 
прислухатися до кожного слова. Але тут раптом, як грім серед ясного неба, ви
ходить усе наверх (Тарнавський 3.)
2. жарт, витівка (сг): А то ці геца! Я дивлюся і не впізнаю моєї Вікторці! Кос- 1 4 9
метика робить чуда! Ти все виглядала, як жінка по п’ятдесятці, й нараз наново -------------
розцвілась (Острук)

геца



3. неприємність (ст): Місько торкнув пальцем носа і скривився: “А то геца!” 
(Нижанківський)

геци вибрики, дрібні капості, які зазвичай викликають сміх (ср, ст) Ц 

штуки, псоти

♦ виправлйти геци забавлятися пустощами; жартувати; кпити 

(ср, ст): Там завжди приходило багато людей, мешкали молоді стрийки, 
з якими можна було виробляти різні “геци”, бавився зі мною мій приятель
-  пес Льокарно (Крушельницька) | вироблііти гбци, гецувйти, показувати 

кавалки, робйти гбци, робйти псоти, стрбїти штуки

♦  вироблйти геци ^  виправлйти геци
♦ на геци жартома (ср, ст) Ц на гецу

♦  на гецу ̂  на геци (ср, ст): То я, розумієш, трохи настрашив пана Мак
са, що беру його до арешту, так, на гецу, хе-хе! (Керницький)

♦ на геци брати вул. висміювати, насміхатися (ср, ст) | -» лаха  

дерти

♦ робйти геци їі виправлйти геци
гецний жартівливий, веселий, смішний (ст) || гецбвний, лаховний, по

тішний

гецно весело, смішно (ст) 

гецбвний ^ гецний
гецувати забавлятися пустощами; жартувати; кпити (ср, ст)  ̂ -» виправ- 

лііти геци

гечі-печі (ечі- печі) 1. шипшина (ст) | свербйвус (свербйус), свербйло

2. вул. гроші (ст) 

гепііхта -* ґєпііхта 
ги як, наче (ст) 

гйбати -* гебати
гйбель (гймбель) рубанок, гембель (ср, ст)

гйблий непридатний, негодящий (ср, ст)

гиблювати (гимблювати) працювати гиблем  (м, ср, ст)

гйкавий той, хто заїкається; заїка (ср, ст)

гймбель -► гйбель
гимблювати -► гимблювати
гйра (гйря) вул. чуприна (ст): Пан Макс стояв над розсипаною “бібулою" і роз

гублено чухав свою гирю (Керницький) | ббже пошитпі

♦ ще твой гйра буде за то відповідати погроза про побиття; ще 

потягаємо тебе за чуприну (Франко)

гирбата -* гарбата 
гирбатка -► гарбатка 
гйря -* гйра
гйцати 1. заколисувати дитину на руках чи в колисці (ст) | гйцкати

2. заклавши н оіу  на ногу, гойдати дитину вгору-вниз (ср, ст) | гйцкати 

1 5 0  3. підстрибувати, підскакувати (ст): Сяня гицала у візочку, і я перестраши-
лася, що зараз перевернеться, а вона раптом впала на животик і, виставивши 
дупцю, почала себе заколисувати (Авторка) | гйцкати

геци



гицель 1. той, хто відловлює безпритульних собак (м, ср, ст): До важніших 
“собитій” в часі мого студенства в Стрию, а був я там шість і півроку, належали 
ось такі: поставлення пам'ятника в “Вільшині” для жовнірів зі стрийського полку, 
що загинули в битві під Сольферіно І Манджентою, приїзд краевого інспектора 
на візитацію школи, заведення телеграфу, приїзд руського театру під дирекцією 
Бачинського та приїзд гицля зі Львова. [...] На повитання гицля, що приїхав 
жидівською “будкою”, вийшли ми аж до рогатки, бо такого функціонаря перед 
тим у Стриї ніхто не бачив і не мав поняття про ловлення шнурком псів. Тут зви
чайно вбивали псів патиками, а що в тім часі забагато було появилося скажених 
псів, то управа міста спровадила гицля на три дні (Нагірний)
2. лайл. підла, непорядна людина; негідник (Лучук) (ср, ст) || -* 

креатура
гйцкати 1. гицати і: Гицкала і гицкала то малєньство, ніяк не хотіло заснути, 

вже десь аж квадранс на третю вспокоїлося трохи. Боялася, що всіх сусідів 
перебудимо (Авторка)
2. гицати 2
3. ^ гицати з

гйцлівський який належить гицлеві, пов’язаний із гицлем  (ср, ст)

♦  Гйцлівська гора -* гора
гівнб (гімнб) кал, лайно, екскременти (ср, ст) | каки

♦ відбитися як гімнб від берега знев., вул. віддалитися від сім’ї, 

гурту, компанії (ст)

♦ впасти як сливка в <тепле> гімнб -► сливка
гівна вартий поганий, паршивий, нікчемний (лайка) (Лучук) 

гівнб мале ^  гівнкік (лайка)

то гівнб правда це неправда, брехня (лайка) (Лучук) 

гівнкік (гімннік) лайл. і. підла, непорядна людина; негідник (м, ср, ст)

II -• креат^а
2. ірон. нечемна дитина чи підліток (Лучук) (м, ср, ст) | гівнб мале, 
гунцвот (гунцвуд, ґунцвуд), драб, драбуга, дрань, пацё (пацй), смардиіх 

(смердЮх)

гікєль вул. 1. фірмовий капелюх (ст)

2. обдурювання, заговорювання (ст) 

гіклювати 1. чарувати (ст)

2. заговорювати; обдзфювати (ст): -  Не тріскай вар'ята! -  Я сказав -  зда
лека. -  Не гіклюй! Без кавалів. -  За чим никаєш? (Нижанківський); -  Хочеш? Я 

маю кілька шлюґів. -  Ти мене не гіклюй шлюґами. Я тобі зараз дам по кулях 
таку вайху, що будеш мати з них вісімку (Нижанківський) 

гілка вульг. імпотент (ср) 

гімнастичний (ґімнастйчний):
♦  гімнастична заля (саля) -* саля 

гімнб -► гівнб
гімноІд дуже скупа заможна людина; скупар (ср)
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гінтер: ----------
♦ на гінтер піти шк. прогуляти урок (ст)

гінтер



гіц

гіц вул. спека (ст) Ц -  горяч 

гладкйй:
♦ гладкйй в обходженні -► обхбдження

гладко легко; без зайвих труднощів (ср, ст): На другий день, по вечері, пан 

Макс гладко збрехав нашій пані господині, що бере мене до кіна “Ґражина” на 
релігійний фільм “Цар Царів”, і ми махнули через поле Болгарів навпростець иа 
Старий цвинтар (Керницький) 

гледіти (глядіти) 1. пильнувати, стерегти (ср, ст)

2. доглядати за старшими людьми (ср, ст) 

глиббкість глибина: Від букви А до Ж є половина об'єму грудей -  25 цм, і тут 
маємо глибокість пахи (Повний курс)

Глинйнщина іст. дільниця міста в районі вулиці Личаківської -  від 

площі Митної до вулиці Чехова 

глітно напхом-напхано; повно-повнісінько (ст): У трамваях було глітно, од

наче не в тих, що їхали на периферії (Марська) 
глббус (ґльббус) 1. глобус

♦  лисий глббус як автббус -► лйсий
2. знев., Ірон. великий живіт (Лучук) II -* бандзьох 

глодати 1. натирати, терти, пошкоджувати шкіру (про взуття) (ср, ст): За

здалегідь видано нам вигідні новісінькі черевики, щоб їх "заходити”, щоб ноги 

до них пристосувалися, щоб пізніше черевики не відпарювали шкіри на ногах, 
не глодали і т.д. (Шухевич)
2. обгризати м’ясо (із кістки) (ср, ст)

♦ глодати сиру з^млю жити в нестатках, убого (ст) 

глота тіснота, натовп (ст)

глотйтися тіснитися (ст): Людей було дуже багато -  українців, поляків і жидів. 
Перші прийшли, щоб посліднє поглянути на бідних хлопців. Другі глотилися, 
щоб виявити свою ненависть до них і до всього, що українське. Треті збігалися 
на такі сенсації і видовиська (Шухевич) 

г л ^ н я ж  шк. гімназист Української академічної гімназії (Головної), що 

на сучасній вулиці Бандери, ї ї  (ст): Під час навчання на філії (1937-1939) 
доходили до нас чутки від наших ровесників -  гімназистів із Головної (яких ми 

називали з-польська “глувняжами"), що на лекціях релігії о. Костельник розпо
відає про дивні дива; телепатію, телекінез, про стигматиків, про чуда, які тво
ряться в наші дні, і, найважніше, “про духів”. Я завидував їм тяжко, але якось не 
знаходив можливості, щоб послухати це самому (Крип'якевич Р.) 

гл;^ство ґлупство 
г л ;^ м а н  глухувата людина (м, ср) 

глядіти -* гледіти 
гматати м ’яти (одяг) (ср, ст)

гнати 1. дуже швидко йти (м, ср, ст): -  Та зачикайти Павлова, де так жинети?
-  Та я виш, Міхалінка, спішусі так бу хцу завчєсу файрант зрубити. -  А ней Вас, 

1 5 2  так жинети, якбисьти ду чительні на прусфору йшли (Рудницький)
2. нестерпно хотіти до кльозету (перев. через значну кількість випи

тої рідини) (м, ср, ст): Навскоки допав до маґістратського кльозету. То пиво



говорити

гнало, що випив, заки вийщов з хати. На яку холєру пив пиво в таку погоду Хо
лод вижене з чоловіка не тільки пиво, але кожну краплю води (Тарнавський 3.)
З- мати пронос (ср, ст): Щось з’їв зранку несвіжого, а звечора так його гнало, 
що з виходка не вилазив (Авторка) 

гнеть відразу, зразу, зараз (ст)
гнида підла, непорядна людина; негідник (ср, ст) Ц -* креатура 
гнилий лінивий (м, ср, ст): Така я нині гнила до роботи, та й І\/Іира весь день 

зівала (Авторка) 
гнилйк ледацюга, лінюх (ср, ст) | -* беґа
гнйти 1. лінуватися, нічого не робити (м, ср, ст); Найкращий для мене відпо

чинок -  то гнити на ліжку з файною книжкою та кавкою (Авторка)
2. вилежуватися; дрімати; спати (ср, ст): [Ділу неділю гнила під Ґайднову 
мельодію, аж телефон збудив (Авторка) 

гніздо:
♦ вороняче гніздо в голові <матн> -» голова 

гнугн:
♦ бадилйкі гнути -► бадилйкі
♦ баляндраси г и ^ и  -► баляндрйси
♦ банелібки гнути -► банелібки
♦ ґітари гн ^ н  -► ґітара

гнутися вул. компроментувати, дискредитувати себе (ст) 

говбрення мовлення, розмова (ст): - 1 ти дивуєшся, що “се-леп-ня вті-ка-є!” -  
наслідуючи емфатичний спосіб говорения Ольштинського, хитається на кріслі 
Піддубний (Лисяк) І бдлак

♦ австрійцьке говбрення беззмістовні, безсенсовні розмови (ст):

-  Пане інспекторе, я собі, власне, так міркую... Чи не можна б замкнути 
мене аж по змаганнях? -  Крочки раптом завмерли, секунда мовчанки, і гро
бовий ПЭЛОС пана Коґута: “Гм-гм. Як би я мав розуміти таке ваше говорения 
австріяцьке" (Керницький) | -* австріяцке і'аданс

говорйти:
♦ говорй до него, коли він німец -* німец
♦ говорйти на висбкому реґістрі -» регістр
♦ говорйти на пуф пуф
♦ говорйти на фіґи-міґи -► фіґи-міґи
♦ говорйти на хйбив-трафив -* хйбив-трафив
♦ говорйти собі “ти” бути з кимось у приятельських стосунках; 

звертатися до когось на “ти” (ст) | <бути> пер ти
♦ говорйти, що слйна принесе на язйк -► слйна
♦ говорйти як з кнйжки говорити розважливо, розумно (Фран

ко) І говорити як по писаному, говорйти як старйй
♦ говорити як піп на казаню постійно повчати, моралізувати 

(ср, ст)

♦ говорйти як по писаному говорйти як з кнйжки
♦ говорйти як старйй говорйти як з кнйжки 153
♦  говорйли-балакали, сіли та й заплакали -► балакати -----------
♦  говорйли-балакали, посідали, заплакали -► балакати



годен який може, має сили і здатність зробити щось (ст)

♦  не годен рукою рушити -► рука 
годйна 1. година

♦  годйна шпйри -* шпйра
♦ невйтримана годйна нестерпна, складна ситуація (ср, ст)

♦ дай мені чйсту годйну дай мені спокій; не турбуй мене (ср, ст) 

2. шк. урок (ст): Це було на годині української мови (Авторка)

гожий:
♦ гожа як ланя -* ланя 

гойда* вул. вставай, ходімо (ст) 

гойда* вул. худа дівчина (ст)

гойда-марйна вул. дуже висока дівчина (ст) || ланлиґа 

гойрак (хойрак) вул. і. відважна, самовпевнена, смілива людина; за- 

вадіяка (ср, ст): -  Не твій інтерес. -  Ов, то ти такий гойрак? -  Побачиш, чи 

гойрак. -  Но, но, лишень поволеньки (Нижанківський); Між нами є Ізаак, такий 
кур’єр, дуже відважний “ризикант”, такий “хойрак", що йому море по коліна (Ві
тошинська) II зух, кіндер, ризикант 

2. удавано бадьора людина після важкої хвороби (ст) 

голйндри ковзани (ст) Ц -» лйжви

голєндрування катання, виконання різних фігур (на ковзанах) (ст) 

голєндрувати кататися на ковзанах, виконуючи різні фігури (ст) 

голий 1. який не має на собі одягу

♦  голий як го мати родйла голий як турецький святйй 
(Франко)

♦ голий як турецький святйй про бідну людину (ст) II гЬлий як 

го м^ти родііла

2. карт, вид гри, у  якій той, хто програв, давав фанти, а потім іх ви

куповував; тоді інші гравці могли його щипати, примовляючи: “Тікай 

голий, бо обідру” (ст) 

голова:
♦ <аж> голова тріщйт про стан розумового напруження, пов’яза

ний із численними нагальними справами (м, ср, ст)

♦ <аж> за голову схопйтися про стан сильного здивування, пе

реживання, туги, розпачу (м, ср, ст)

♦  вар’ят з мбкрим лобом -► вар’ят
♦ вар’ят з мбкрою головбю -* вар’ят
♦ вйлетіти з головй забути (м, ср, ст): Мав ще зайти купити хліба, але 

цілком з голови вилетіло, знову мама буде відказувати на мене (Авторка) Ц 
випасти з головй

♦ вирховата голова непостійна людина, яка часто змінює свої 

плани (Франко)

♦ вйпасти з головй и вйлетіти з головй
154 ♦  ворбняче гніздб в голові <мати> думати про погане, драма-

---------  тизувати (ст): В його голові -  вороняче гніздо (Франко)
♦ впасти на голову наробити дурниць (Франко) (ср, ст): Ще’м не

годен



голова

впав на голову, щоб робити те, що радиш. Як так дуже хочеш, такий дуже
мудрий, то сам йди скачи з того дерева (Авторка)

♦ дрешайбу в голові мати -* дрешайба
♦  з жидівською головою жидівський
♦ завертати голову і. дурити, обманювати, уводити в оману (ср,

ст) І бузерувіїти

2. завдавати клопоту, турбот; заважати, набридати (м, ср, ст): Дуже 

тебе прошу, не завертай мені голови такими дурницями, бо я І так мак5 багато 

клопотів (Авторка)
♦  задурйти собі голову ^ закрутйти собі голову
♦  закрутйти собі голову закохатися (ст): Я кажу, що краще порядним 

хлопцем закрутити собі голову, ніж якимись непевними речами (Ласовська)
І -* втріскатися

♦ крілики в голові мати -► крілик
♦ мати дрешайбу в голові -► дрешайба
♦ мати леп в голові -► леп
♦ мати м ^ и  в голові -► м ^ а
♦ мати олйву в голові -• олйва
♦ мати сйльну голову вул. про того, хто може багато випити ал

коголю й не сп’яніти (ст): Я маю сильну голову й тому, хоч випив від усіх 
найбільше, держався зовсім поправно. Міг навіть розрізнити, котра година.
А година була пів до першої ночі (Нижанківський)

♦ мати фл^ки (флйки) в голові -► фляк
♦ маячіння зрізаної головй -► маячіння
♦ менінгіт на голову -* менінгіт
♦ мйшки в голові бігают -* мйшка
♦ мріі зрізаної головй -► мрії
♦  на босу голову вул. байдуже, однаково, хоч би що (ср, ст): Вона 

не хоче здавати грошей на замок! Та мені то на босу голову! Та нехай собі 
літає на другий поверх, як двері замикатимуть на ключ (Авторка) | -• галб

♦  неспокійна голова пройдисвіт (Франко) Ц авантурник

♦ олйви в голові бракує -* олйва
♦  отверта голова тямуща, розумна людина, цікава до науки: То 

отверта голова (Франко)
♦  полетіти на зломану (зламану) голову і. впасти сторчма (ст):

На сходах держався цупко поруччя, й я мав враження, що кожної хвилини 
зашпортається й полетить на зломану голову. Але так не було -  лише на- 
долі вдарився чолом до рухомих дверей, і я тоді вперше почув, як він ви
лаявся (Нижанківський)
2. раптово, несподівано побігти (ст)

♦ помикйтитися в голові помикйтитися
♦ світла голова вчена, розумна людина (Франко) (ст)

♦ стрілити в голову стрілити 155
♦  стинутися в голову опам’ятатися (ср, ст): Та стукнися в голову, ку- ------------

біто! Кілько вже маєш літ, а заховуєшся, якби була надцятилітня (Авторка)



головкувати
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♦ тісна головй недоумок (Франко)

♦  фіібла в голові мати фііол
♦ фйолки в голові мати фйблок
♦  фуси в голові -► фус
♦  хбрий на гблову -»хбрий
♦ хоч кіл на голові теши і . про неможливість переконати вперту 

або нетямущу людину (м, q>, ст)

2. про вперту, непоступливу людину (м, ср, ст)

3. про нетямуіцу, вайлувату людину (м, ср, ст): Її хоч вчи, хоч не вчи, 
але їй то все до файки, така, хоч кіл на голові теши, мамула (Авторка)

♦  цбфнутий в гблову -♦ цбфнутий
•5* дурнбї головй і волбсє не держиться -♦ дурнйй
♦ і в мене голова не від паради і я не дурень (Франко)

♦ і в мёне голова не на прбдаж і я не такий ледачий, щоб на

ражатися на небезпеку чи загибель (Франко)

♦  кланяйся голова з в ^ам и , а потйлиця й самй похйлиться 
жарт, про того, хто, вітаючись, надто низько кланяється (Франко)

головкувати футб. відбивати м’яч головою (ст) 

головнйй:
♦  головна зрада -»зрада

гбловно 1. переважно, зазвичай (ср, ст): Однак не можна сказати, що єврей
ська інтелігенція більше симпатизувала українцям. Того не можна сказати тому, 
що єврейська інтелігенція говорила головно по-польськи, більше надавала 

польскости Львову Хоча основна маса розмовляла ідиш, а по-польськи -  дуже 
слабо (Колесса)
2. особливо (ст): Головно мені подобалося те, що, коли я ходив по дерев'яно
му бараці, мої черевики сильно стукали (Селепко) 

голбдний:
♦ голбдні кавалки -* кавалок
♦ голбдні кавалки заливати -> заливати
♦ голбдний Львів обійде, а гблий — ні краще витратити кошти 

на одяг, аніж на їж у (Франко)

голодрйга вул. обірванець, голодранець (ст) Ц голопйтник

голопйтник (гулупйтник) и голодрйга
гблос:

♦ забирати гблос висловлювати свою думку (ст): Але ніхто з тих, що 

забирали голос у дискусії, не сказав, чи існує вже така організація і як вона 
називається (Яцура)

♦ не при гблосі 1. мати зірвані голосові зв’язки (ср, ст)

2. ірон. не мати настрою, іум ору (Франко) (ст)

Голбско (Голбсько) дільниця в північній частині міста, яка раніше була 

підльвівським селом: Клепарів належав до парафії на Голоску. Голоско зга
дується вперше 1401 року під назвою “Головсько”; в 1500 році розрізняли вже 

Голоско Велике й Мале (Крип’якевич) 
голоснйк гучномовець (ст): По головних вулицях Львова були розвішені



гонор

голосникії, і тепер замість попередніх “Москва моя любимая”, “Если завтра вой
на” і тп. через ті голосники час від часу лунала бойова мелодія “Горст Вессель 

лід-у”, а тоді “Дас оберкомандо дер Вермахт гібт бекант” (Верховне команду
вання Збройних Сил подає до відома...) (Микула) 

голосно шумно, гучно (ст); Жінка ходила голосно по кімнаті (кімната була також 

кухнею) і брязкотіла горшками (Нижанківський)
Голосько -► Голоско
голбта 1. вул., знев. кінь (ст) | -* кінь

2. тюр. лист, записка до сусідньої камери (ст)

♦ голбту кидати тюр. передавати пошту до сусідньої камери за

допомогою шнурка (ст) | голоту пускати

♦ голбту пускати ^ голбту кидати 
голбтник вул. викрадач коней (ст)

голйк вул. брак, нестача ржі, грошей тощо) (м, ср); Дожилися, в хаті цілкови
тий голяк -  ні мучини, ні картоплини, ні цибулини (Авторка) 

гбляс (ґбляс) голий (перев. про дитину) (м, ср, ст)

♦ на голйса (ґолйса) і. без одягу (м, ср, ст)

2. надто легко одягнений (м, ср, ст); Шо ж ти так бігаєш на голяса, таж
перестудишся і завтра не підеш з татком на гойдалки (Авторка)

♦ йти на голйса (ґолйса) здійснювати статевий акт без презерва

тива (ст) II -* гримати
гонведи іст. угорське військо; Тільки щоб ие обтирати носа пальцями чи ру

кавом правої руки, бо й таке часом бувало. У тім згляді декотрі “штубаки” йшли 
слідом мадярської піхоти, якій понашивано на рукавах по п’ять доволі грубих 
білих валочків, щоб в цей спосіб перешкодити і зупинити обтирання через гон
веди своїх носів рукавами. Чи ці валочки мали якраз таку ціль, цього не вспів я 
розслідити, але так говорили студенти нашої гімназії, а вони про все були най
ліпше проінформовані (Шухевич) 

гонет вул. 1. марнотратник (ст)

2. ірон. ввічлива людина (ст) 

гонетний ірон. чесний, шанолюбний, щедрий (ст)

гонити 1. швидко переміщатися, метушитися (напр., по кімнаті, подвір’ї 

тощо) (м, ср, ст): Шо ти так гониш по хаті, трохи сядь, заспокійся, ще все 

встигнеш зробити, заки прийдуть гості (Авторка); Цілий день тобі телефоную, 
а тебе нема та й нема, десь ти, певно, по цілому Львову гонила, а в мене така 

поважна справа до тебе (Авторка)
2. примушувати працювати, виконувати значний обсяг роботи (ст):

Колись гонили мною, і я бігав (Селепко) 
гонк вул. валіза (ст) Ц куфёрок 

гбнор (ґбнор) 1. честь, гідність (м, ср, ст)

♦ з ґонбром шанобливо, із повагою (ср, ст)

♦ злапати цапа за гбнор -* гбнор
♦ наступити на гбнор образити, зневажити (Франко) 157
♦ слбво гонбру слбво -----------

2. чванливість, пихатість (ср, ст)



гоноровий

♦ з гонором пан -► пан
♦ показувати <св6ї> ґонори виявляти пихатість; зазнаватися, 

вивищуватися над іншими (ср, ст)

♦ стл^и ти  ґонор збити пиху (ст)

♦ сховати <св6ї> ґонори <в кишеню> не зазнаватися, не виви

щуватися над іншими (ср, ст)

гоноровий (ґоноровий) 1. чванливий, пихатий (ср, ст)

2. шановний, поважний, високоморальний, сповнений честі (ср, ст)

♦  гоноровий борг борг честі; — Але він має гонорові борги... Ах, не 
карти... (Вільде)

♦  гоноровий (ґоноровий) ґосць -» ґосць 
гопати:

♦ гопай, Зосю вул. так говорять, коли щось не вдається і зовсім не 

до жартів (лайка) (Франко)

гбпи вул. гроші (ст) II і'вбзьдзі, ґелА <ґелд), папери, фльота, фбрса, швайнёри, 

шпанбґлі (шпанедлі), шустакі, шусткі

♦ гопу зробйти заробити багато грошей (ст) 

гоп-штос вул. просунення, поступ уперед завдяки хитрощам (ст) 

гоп-штурк:
♦ на гоп-штурк вул. поспіхом і абияк (ср, ст) | -♦ гала-драла

гора:
♦  Вовча гора іст. пагорб у  районі вулиці Зеленої; На початку XVII ст 

передміщани підняли сміливу думку обвести своє передмістя укріпленнями. 
Король Жигмонт III прийняв цю думку прихильно, й королівський інжинер 
Аврелій Пассаротті виробив плян фортифікаційної лінії. Вона мала почина
тися від Вовчої пзри (мабуть, теперішня Стрільниця) і вести через Личаків, 
Рури (вул. Кохановського), Зелену, Калічу гору до костела Марії Магдапини, 
Єзуїтського городу й Краківської брами (Крип'якевич) | Стрільниця, горд 
Йцка, горд св. Йцка

♦  Вулецька гора ^ гора Вулька
♦ Галич-гора ^ ІСаліча гора
♦ Гйцлівська гора пагорб на перехресті сучасних вулиць Клепарів

ської і Золотої; По північному боці Янівської вулиці тягнуться узгір'я. На 
початку від Клепарівської вулиці є тзв. Гора Страчення, на якій від XVIII ст 

виконувано звичайно засуди смерті. Після 1768 р. страчено на цьому місці 
гайдамацьких ватажків. 1847 року повішено тут польських повстанців Те- 
офіля Вісньовського і Йосафата Капусцинського; на їх честь поставлено 

пам'ятник. В устах народу гора називається Гицлівською, бо в сусідстві 
^лешкав міський гицель (Крип'якевич); Коли Митрополит довідався, що німці 
наказують українській міліції везти жидів на Янівську, тзв. “Гицлівську пэру", 
на розстріли, він страшенно обурився і зразу написав гострий протест до 
шефа ґештапо Гімлера. Посередньою відповіддю на цей -  єдиний у всій

1 5 8  тодішній Европі -  протест українського Митрополита, був наказ Гімлера до
губернатора Галичини Франка: “покарати на горло графа Шептицького”. 
Франк, що добре знав, якою пошаною і популярністю, майже поклонінням.



оточує Митрополита український нарід, налякався наслідків такого покаран
ня і відважився написати Гімлерові точне з’ясування ситуації (Вітошинська)
II гора Страт, гора Страчення

♦  гора Вроновських ^  гора Шембека: На вершку гори була кру
гла будова, т.зв. рондель. В 1791-1829 роках цей двір належав до радника 
львівського шляхетського суду Станіслава Вроновського, від нього гора діс
тала своє друге ім'я, Вроновський збирав книжки й старовину, знав історію 
Львова, любив мистецтво і навіть дав у своїй палаті пристановище театрові 
(Крип'якевич)

♦ гора Вулька пагорб в районі вулиць Гвардійської та Княгині Оль

ги II Вулька, Вулецька гора, гора Вулька, горд Паненська (Паненська)

Вулька, Кадётська горі

♦ гора Панамська (Панёнська) Вулька ^ гора Вулька
♦ гора Льва пагорб (389 м над рівнем моря) між Замковою горою  

та Кайзервальдом  (у районі вулиць Максима Кривоноса та Олекси 

Довбуша): Між вул. Театинською [сучасна М. Кривоноса] й вул. св. Вой
тіха [сучасна Довбуша] є гора Льва. Назва Ті вказує на ім'я князя Льва, від 
котрого Львів дістав своє ім'я. Але чому якраз ця гора названа його іме
нем, незвісно. Може, були тут якісь украплення з часів князя, може, якийсь 
пам’ятник, може, відбулася якась подія, пов’язана з князем? Під цим іменем 
гора відома з XVI ст (Крип’якевич) Ц Піскбва гора

♦  гора Скалка іст. пагорб в районі вулиці Зеленої: Від Зеленої ву
лиці до вул. Яблоновських тягнуться ВИСОКІ горби. В часах облоги Хмель
ницького 1648 року була тут Вовча гора, яку зайняли українські війська. Із 
цієї сторони через Зелену вулицю йшов перший наступ на місто, під Галиць
ку браму. Пізніше згадується гола гора, звана “Скалкою"; нині вуличка “На 
Скалці" [сучасна Скельна] (бічна Яблоновських) пригадує це ім’я (Крип’яке
вич) II гора Скелька

♦  гора Скелька ії гора Скалка: Протягом XIX ст. цегельні, камено
ломні та парцеляції змінили вигляд Скельки. Від скель нічого не залиши
лось, а на вершечку гори встановили капличку. Остаточно знівелювали вер
хівку гори десь бл. 1965 року, коли бульдозери зрізали невеличкий горбочок, 
де стояла колись капличка, перетворивши узгір’я на пласке плато, на яко
му розширили спортивний майданчик школи №28 (колишньої св. Урсули)
(Мельник І.)

♦  гора Стёфана іст. пагорб у  районі вулиці Барвінського: Вулиця 
Барвінського виходить до гори Стефана та до невеликого парку при Стріль
ниці (Мельник I.)

♦  гора Страт ії Гйцлівська гора
♦ гора Страчення і; Гйцлівська гора
♦  гора Шёмбека (Ш ёмберка) один із трьох пагорбів (325 м над 

рівнем моря) комплексу Цитаделі, який височить зі сторони ву

лиці Коперника: Гора Шембека (або Шемберка) має таку назву з XVII ст.;

це найвища гора, що опадає стрімко до вул. Коперника. Під час облоги 1 5 9
Львова Хмельницьким 1648 року опанували її козаки (Крип'якевич) Ц гора ------------
Вронбвських

гора



гора

І б 0

♦ гора Шуманівка іст. пагорб (321 м над рівнем моря), який ви

сочіє над Зооветеринарною та Медичною академіями, між вулиіуі- 

ми Пекарською та К. Левйцького | Новокампіанівська горд

♦  гора Йцка (Йцька) Вовча гора: Та вулиця, яку я буду називати 
Крулєвска, зачинається від Зеленої вулиці і тягнеться аж під гору Яцка, де 
кінчається, бо там дальше починається доволі стрімкий спад гори Яцка, по
рослий травою. Бурса була положена по лівій стороні тієї вулиці, і по тій сто
роні, на тротуарі поповнено убивство. Двох студентів, що мешкали в бурсі, 
йшли в певнім віддаленні за Собінським, бачили цілу подію і ствердили, що 
справців було двох -  один низький, другий вищий -  і що справці по вбиттю 

утекпи на гору Яцка. Був тільки одинокий стріл іззаду (Шухевич); По чині 
втекли через гору Яцька, де на них чекали товариші, щоб в разі небезпеки 

стати їм до помочі, а опісля з гори св. Яцька збігли до трамваєвої зупинки 
коло Промислової школи, де припадкво чекав трамваєвий віз, яким спокій
но роз'їхалися домів (Шухевич)

♦  гора св. Йцка (Йцька) ^  Вбвча гора: ІДе перед Квітківкою від вул. 
Зеленої відгалужується праворуч вулиця Йосипа Сліпопз, що була прокла
дена на початку XX ст Вона майже перпендикулярно піднімається від пар
ного боку вул. Зеленої й через кількасот метрів серпантином піднімається 
на гору Вовчу (св. Яцка) (Мельник І.)

♦  з горою понад, більше н іж  (ст); Поліційний аґент Коґут -  це була, ма
буть, найпопулярніша постать на Богданівці, може, трохи й тому, що він жив 
тут з горою п'ятнадцять років і наша “парафія” могла почванитись перед 
рештою Городецького, що має свого власного шпіцля (Керницький)

♦  Замкова гора пагорб у північно-східній частині міста; у 1835- 

1839 роках було засипано яр між горами ІСняжою та Замковою, які 

відтоді сприймаються як цілість; Ми жили у флігелі великого будинку 

при вулиці Синявській під Замковою горою; в цьому будинку приміщувався 
жіночий польський монастир (Тарнавський О.) Ц Високий Здмок

♦  Змієва гора пагорб у  районі сучасної вулиці Олекси Довбуша; На 
початку XVII ст. під Змієвою горою збудували невеликий костел св. Войцеха -  

поблизу цвинтаря, на якому ховали померлих під час епідемії чуми. У 1704 
році в цьому костелі перебував шведський король Карл XIII, який керував 
облогою та штурмом Львова (Мельник І.) || Зміїна горд

♦ Зміїна гора Змієва гора
♦  Кадетська гора гора Вулька: І справді Роман малим хлопцем 

потрапив цілими днями пересиджувати на Кадетській горі біля Стрийського 

парку, придивляючись, як вправляли вояки польської армії (Загачевський)
♦ Каліча гора один із трьох пагорбів (325 м над рівнем моря) комп

лексу Д и таЗ ел і, який однією із сторін виходить на вулицю Калічу: 

Каліча гора, від сторони теперішньої Калічої вулиці, вже приблизно 1450 

року була місцем, де жили каліки й старці; вони мали навіть свого “старосту 

калік”... На Калічій горі 1656 року побудував свій двір Бартоломей Зиморо- 
вич, львівський історик і поет (Крип'якевич) II Гдлич-горд, Тёпла горд

♦  Камінна гора іст. колишній пагорб в околиці гори Льва: Під го-



рою Льва знаходиться костел св. Войтіха... Сусідні горби мали колись свої 
назви: Змієва гора, Камінна, гора Стефана, -  тепер вони затратилися. На 
всіх горбах простягалися колись сади й виноградники міщан (Крип’яке
вич)

♦ Кнйжа гора пагорб у  найдавнішій частині міста, символ самого 

Львова, у  XIX ст. з’єднаний із Замковою горою, які разом творять 

Високий Замок: Верх Княжої гори знаходиться на плантаціях, між доми
ком огородника й штучною печерою. В давні часи (до 1830-х років) на місці, 
де тепер є домик огородника і реставрація, ішов глибокий, стрімкий яр, так, 
що Княжа гора була цілком віддалена від другої гори, на якій стоїть тепер 
могила Люблінської унії. Княжа гора була з природи дуже оборонна, збоча 
її спадали стрімко на всі сторони. На давніх малюнках вона має вид стіжка 
(Крип’якевич) II Кальвіірія, Лиса гора

♦ Корт^івська гора ії  К ор т^ов а  гора
♦ К ор т^ов а  гора один із пагорбів (374 м над рівнем моря) узгір’я 

на захід від Кортумівки: Вище від вул. Шевченка, рівнобіжно до неї, 
пролягає вул. Золота. Колись це була дорога, що піднімалася вгору від ста
рого єврейського цвинтаря до Кортумової гори -  межею між ґрунтами місь
ких осад Краківського передмістя та Арцибіскупським фільварком (Мель
ник І.) II Кортумівська горіі

♦  Лгіса гора ^  Кнйжа гора; Після обіду щодня був прохід на свіже 
повітря. Звичайно ішли ми під Лису Гору, де грали в футбол ті, що вміли і 
хотіли, інші дивилися, читали, відпочивали (Шанковський)

♦ Новокампіанівська гора ії гора Шуманівка
♦ Пелчйнська гора один із трьох пагорбів (326 м над рівнем 

моря) комплексу Цитаделі, який височить зі сторони вулиці Д. Ві-

ТОВСЬКОГО II Познанська горіі
♦ Познанська гора ії Пелчйнська гора: Познанська гора згадуєть

ся під час другої облоги Хмельницького 1655 року: тут стояла московська 
батарея й звідси обстрілювали місто (Крип’якевич)

♦ Піскова гора і ї  гора Льва: В новіших часах її розкопали наполовину 
й добували з неї камінь і пісок; звідси її друга назва -  Піскова гора... Ця гора 
має свою легенду. В однім із львівських часописів появилося оповідання 
такого змісту: 11 березня 1925 р. перед полуднем переходив оповідач біля 
гори. Шалів тут вітер, що кидав туманами піску й снігу, гнув додолу дерева 
й запирав віддих у грудях. В одній хвилі з гори Льва відірвалася брила піску 
й на тому місці появилася постать лицаря при повній зброї; панцир був зло
жений з лусок, що робили враження грубої шкіри. З’ява стояла нерухома, 
але провіяв вітер -  і постать зникла, залишився тільки сірий круг піску. Так 
постала легенда про лицаря -  опікуна гори {Крип’якевич)

♦ Святок^рська гора святокірськиіі
♦ Тёпла гора ії Каліча гора 

горбатиіі:
♦ горбата доля - » доля і 6 і
♦  вдатися як горбйтиіі до стінй -► вдатися ----------
♦ пасує як горбатиіі до стінй -* пасувати

горбатий



гореч гіркота (ст): Зіла в обід шницлів, були такі перчені, що аж горіло мені в 
писку. Тепер відчуваю в роті гореч (Авторка) 

горич -► горяч 
горичінь -* горячінь 
горілйка горілка (ст) | -► аквавіта 

горіти:
♦ коршма горить -* кбршма 

горіх:
♦  волоеькиіі горіх грецький горіх (ст)

♦  здоровий як горіх здоровий, міцний, сильний (ср, ст): А хлопці 
здорові як горіхи, набігалися увесь день та з’їли би й коня (Богачевський)

♦  лісковий горіх фундук (ст)

горішній верхній (ср, ст): Вкінці може кишка таки сама через себе скрутитися 

або горішня її часть може всунутися в долішню, і через се наступає цілковите 
заткане проводу кишкового (Дрималик) 

горло:
♦  на ціле горло дуже голосно (сг): Таке саме зі сліпим Трайком”, який 

грав на гармонії коло Віденської кав’ярні. Як йому дали 10 грошів, то він 
грав наш гимн “на ціпе горло” (Домбровський)

♦ переполбкання горла -► переполокання 
горнАтко чашка (м, ср, ст)

горобець(воробець):
♦ горобці (воробці) задзьобають навіть слабкий, слабосилий 

може скривдити (м, ср, ст): Не міг відважитися! Такий медвідь! Хо-хо- 
хо!.. Та тебе тут воробці задзьобають! Хо-хо-хо! (Нижанківський)

♦ розсипатися як <ніби> згрш  горобців розбігтися навсібіч 

(ср, ст): Громада розсипалась на боки ніби зграя горобців (Лисяк)
♦ як горобцеві 1:; <як> для горобцй
♦  як для горобцй дуже мало, обмаль (про їжу) (м, ср, ст): Рано ми 

діставали горнятко чаю і грудочку цукру та одну булку. На обід була порція, 
як казали, “для горобця”, а на вечір т.зв. “ґальоп-зупа” (Богачевський) | як 

горобцдві

♦  краще горобець у жмені, ніж соловей на вербі краще мати 

хоч що-небудь зараз, аніж тільки надіятися на ліпше (ст): Краще 

бути певним. Як то кажуть: краще горобець у жмені, ніж соловей на вербі 
(Тарнавський 3.)

г о р о д  парк, сквер; сад (ст): В пзроді було вже декілька пансіонових гостей. За 

столом, у тіні обвішаних овочами, аж попідпираних яблунь, сиділа з шитвом 

учителька, їй уголос читав газету тонкий Дада (Марська); З городу Оссолін- 
ських, через діру в штахетах, тепер вже там поставили залізний паркан, виліз 
мій колєґа (Тарнавський 3.)

♦ город Яблоновських істп. парк у  районі площі Петрушевича

і б 2  «  Єзуїтський город сучасний парк ім. Івана Франка: В університеті
Івана Франка біля колишнього “Єзуїтського городу” нових українських про
фесорів із ректором проф, Володимиром Старосольським почали поволі

гореч



господар

витискати давні польські, які, “ще добре не знаючи української мови”, викла
дали польською. Згодом почали прибувати київські професори з ректором 

ІУІихайлом ІУІарченком, який успадкував ректорат після ув’язнення проф. 
Старосольського, та московські, які, очевидно, викладали “общепонятною” 
(Вітошинська)

♦ Луговий город іст. стадіон на перетині вулиць Сахарова та Кня

гині Ольги: Після того, як у 1938 році польська влада відібрала “для цілей 

оборони краю” стадіон “Сокола-Батька” при вулиці Стрийській, “Луговий го
род” став найважливішою українською спортивною ареною Львова (І\/Іель- 
ник і.); Коли до Львова з Харкова повернувся Петро Франко з дружиною та 

дітьми, він часто заходив до мого батька Романа на “Луговий город", розта
шований за тзв. Булькою (тепер цей парк і спортивний стадіон зруйнований, 
на цій території ще від 1940-х років почали з’являтися будинки й будиночки 

для комуністичної еліти; в першу чергу знищили там пам’ятник Симонові 
Петлюрі -  пам’ятну таблицю на насипаній символічній могилі) (Дашкевич)

♦  Український город іст. стадіон “Сокола-Батька” поблизу вули

ці Козельницької

городина овочі (ср, ст): Спеціяльна городина до дичини в красці червоній; бу
рячки, червона капуста, ґоґодзи, сливки в оцті (Нова хата 1926) 

городовий городній (ср, ст)

Городок дільниця міста в районі вулиці Городоцької -  від вулиць Ярос

лава Мудрого і Є. Озаркевича до церкви св. Анни Ц Грудек 

городчик садок (ст): ІУинали пансіон, де в городчику пеклися на сонці, на ле
жанках, молоді жінки, напівроздягнуті, тільки в шортах і з перев’язками на гру
дях. Шкіра їх тіл і облич, рівно засмалена, нагадувала чорну, розводнену каву 
(Марська)

горожанин мешканець міста (ст): Чи не ліпше укарати, чим понижати і об
ражати горожанина, який платить податок грошем і своєю військовою службою 

(Боберський)
горохівка кул. горохова зупа (м, ср, ст): -  Гей, кухарю, що на обід? -  питає

мо. -  Горохівка! -  відповідає, і його голос теж якийсь слабий та зрезиґнований 

(Селепко)
горпйна ірон., знев. дебела жінка (ст)

горяч (горич, гор’яч) спека (ср, ст) | гіц, горичінь

горйчий (гор’йчий) гарячий (ст)

горячінь (горичінь, гор’ячінь) і ї  горяч (ст)

горячкувати (гарячкувати) і .  мати жар, високу температуру (ст): Хо
рий марніє, часто горячкує, тратить апетит і сили (Дрималик)
2. поводитися иекеровано, спонтанно (м, ср, ст) 

гор’яч -♦ горяч 
господар:

♦ господар клйси шк. учитель, який за дорученням шкільної ад

міністрації опікується учнями одного із класів; класний керівник 

(ст): А що я з моїми учнями, де я був господарем кляси, щонеділі по екзорті 
львівські музеї відвідував (в неділі вступ був безплатний), то Р. Шухевич до-

Ібз



господарка

лучався до своїх -  на дві кляси нижчих товаришів, ходив з ними всюди і 
помагав при цім мені вважати на мої учнів -  числом понад 40 (Шах) 

господарка господарство (м, ср, ст) | господарство

♦  залишитися на господарці залишитися вдома (м, ср, ст): Усі 
пішли на уродини до тети Льонці, лише бабця залишилася на господарці 
(Авторка)

господарство і. господарка
2. Ірон. чоловічі статеві органи (ср, ст) 

господиня господиня II госпбся (ґоспося), п^ні дому
♦ знаменита господиня досвідчена, уміла господиня (м, ср, ст): Я 

знаю, що ви вмієте і можете все. І шаную вас куди більш за всяку “знамени
ту господиню”, що з ранку до вечора торочить чоловікові і всім довкола про 
свої пзсподарські таланти і чесноти (Марська)

Господь:
♦  Господь говорйв до Ядама по-руськи, Ядам до бви -  по- 
чеськи, а дідько до Йви -  по-польськи народні спостережен

ня про різні мови: Інтересна характеристика ріжних язиків. Руська мова 
вважається ясною, легко зрозумілою, чеська -  куцою та здатною до розка
зування, а польська -  облесною, а до топз вона повна сичучих та шипучих 
звуків (Франко)

госпбся (ґоспося) господиня (ср, ст) II -* господиня 

гостець мед. ревматизм (ст) Ц ґ і х т

гостина урочистий обід або вечеря; бенкет, частування (м, ср, ст) Ц забава, 
прийняття (принйтпі), трактамент

гостинець дорога, шлях (ст)

гбсті евф. до  менструація (ср) || цьбтка
♦ гбсгі приїхали евф. до почалася менструація (ср) Ц цьбтка приїхала 

гохштаплер марнославна людина, яка постійно намагається привернути

до себе увагу; вискочка (ст) 
гохштаплерегво намагання показати себе, звернути на себе увагу; мар

нославство (ст): Іван Раковський мав у собі нічого з кар'єризму, пзхштаплер- 
ства й низькопоклонства. Був людиною елітного формату -  український Пан, 
свідомий своєї людської й національної гідности навіть в умовинах незавидної 
української дійсности -  бездержавности (Домбровський) 

гбца:
♦ гбца кеца кбло п’йца! вибий з ^ и  кбло г ^ и !  приговорюють 

до молоді, коли вона у  хаті надто розіуляється (Франко)

гбцати (г ^ а т и ) вул. танцювати (м, ср, ст): Бу на Личакові треба фест фра- 
єра. Аби з батярами гуцати штаєра (із пісні) {{ гасати 

гбцкати ^  брйти на гбцки
гбцки танці (м, ср): Нащо мені ті гоцки, як я хочу собі вдома відпочити. Дай спо

кій! (Авторка) І бум-цик, гбцки-кльбцки

♦ брати на гбцки дошкуляти, насміхатися, кепкувати, глузувати

1 6 4  (ср, ст) І -* л^ха дбрти

---------  ♦ пбщо <мені> ті гбцки про непередбачувані, непотрібні клопо

ти (ст)



гбцки-кльбцки 1. все і ніщо (ср, ст): То була слічна забава, в якій брали 

участь вибітні типажі Галичини, такі, як пан Дзюньо, пан Фуньо і пан і\/1арци- 
няк. Та нагла імпреза [програма на телебаченні] називалась Тоцки-кльоцки”.
Як кляті пост-совітські совники не старались то-то слово перекласти, їм ніц не 

виходило. Одні нам тулили “вар'яціГ, інші “бешкетства”, а “гоцки-кльоцки” озна
чали -  “гоцки-кльоцки” (Оробець)
2. ^ гбцки 

гра:
♦  вхбдити в гру мати значення, вагу; бути значущим, впливовим 

(ст): Мій дядько Володимир Шухевич... товаришував зі всіма професорами 
в нашій гімназії, так що в дійсності він тут входив в гру, а не моя мала рос
том і умом особа (Шухевич)

грабіна (грабіня) вул. і .  багата, заможна ж інка; магнатка (ст) Ц пані

2. дівчина або ж інка, яка вважає себе кращою за інщ их (ст) Ц велика

пдні

грабіня грабіна 
граблі -► ґраблі 
граббвий:

♦ н ^ ь к а  граббва -► п ^ ь к а  
гранадель - » гернадель 
гранадля -♦ гарнадля 
границя:

♦ на зелену <гранйцю> -* зелений  
грати:

♦ авс, музика не грає -* авс
♦ всьо (все) грає все добре, чудово (ст): Ясько... легко повернув го

лову і пробурмотів: “То добре. Всьо грає” (Тарнавський 3.); -  Нема ж чого 
боятися, це ж ніяка “липа”, -  заспокоював сам себе, -  все “грає” (Лисяк) || 
шдфа грає; шдфа грде, а бамбетель скаче

♦ грати вар’йта -♦ вар’ят
♦ грати грека -* грек
♦ грати кобіту кобіта
♦ грати на люфт -► люфт
♦ грати на нервах -* нерви
♦ грати рблю -♦ рбля
♦ грати як стара шафа -* шафа
♦ мармеліка грати -» мармелік
♦  на бйку грати -* бик
♦ фаційта грати -► фаційт
♦ шафа грає шафа 

гребання порпання
♦  гребання в минулому згадування, намагання пригадати; спо

гади про минулі події (ст): Атмосфера була відповідна до гребання в 1 ^ 5
минулому. А йшло про минуле цього перекинчика. Вона колись з ним ходи-

ла (Тарнавський 3.)

гребання



фебати
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гребати 1. розгрібати, розривати (перев. землю) (ст)

2. згадувати минуле; намагатися пригадати (ст) 

гребатися ^  гребати 
гребінь:

♦ оден має гребінь, а другий то, що на гребни про людину, 

яка має воші (Франко)

грек:
♦ грати грека удавати такого, що нічого не розуміє, не знає (ст) Ц 

- •  грати вар’йта

♦ різати грека ії грати грека 
гречка:

♦ скочити в гречку -♦ скочити
гриб:

♦ виглядати як другий гриб в борщі бути заіівим (ср, ст)

♦ забагато два гриби в борщ усього має бути в міру (ст)

♦ якщо ти гриб, то лізь в борщ якщо розпочав справу, маєш її 

довести до кінця (ст)

грижа гризбта і: В часі краху в “Заведенію” він повісився з грижі в канцелярії 
“Народного Дому” (Нагірний) 

гризбта 1. журба, сум, відчай (ст): Велику гризоту мав Грицько Бугай з Соняш- 
ної вулиці у Львові', 1ІІШЛ0СЯ про його прізвище (Загачевський) Ц грижа 

2. клопіт (ср, ст): Слухай-но, маю нову гризоту: мій Данило, бенькарт малий, 
перестав вчитися і каже, що більше не хоче ходити до школи (Авторка) 

грйзти:
♦  грйзти дуну -* д>таа
♦ пітй нісок грйзти -» пісок

грйзтися непокоїтися, переживати, турбуватися; піклуватися (м, ср, ст) 

грймати 1. стукати, вдаряти (ср, ст) у гатити

2. вул. здійснювати статевий акт (ст) || грати кобіту, йти на голйса 

(ґолйса), калатати, махати, ставити нумер, ставити нумбри, ставити 

нумброк, стбвити патики, лердблити, ліпати, пілчити, рипати, різати  

кобіту, сунути, фачити, хсндбжити, шмбндати, шмоидати кобіту, шмуляти, 

шпилити, шпилити і^лю, шпилити кобіту, шпріцувдти 

грймнути 1. стукнути, вдарити (м, ср, ст) Ц вгатйти

2. вул. випити алкоголю (ср, ст) У -* і'бльнути

3. шк. не скласти іспиту (ст): Не научився ні одного вірша, і остаточно при 
здаванні поправки я “гримнув” (Шухевич) П завалити, сйпнутися

гринь вул. дурень, недотепа (ст) Ц -* бевзь 

гріх:
♦  картка з гріхами -♦ картка
♦ робйти так, як би ся гріха не бойти -♦ робйти
♦ гріх світла боїться (Франко) 

гро вул. більшіть (ст)

гробівець (гробовбць) родинний склеп (ср, ст) 

гробовець -♦ гробівець



грудек

гроші:
♦  тяжкі гроші 1. велика сума грошей (ст): А коли настане мороз і хід

ники покриє ожеледа, кожного дня треба сокирою цюкати лід і посипати по
пелом чи трачинням, щоб люди ніг не ломали, бо з того тільки самі клопоти 

виходять. Три роки тому сусідський сторож не посипав хідника попелом, і 
тягання по судах було повно, врешті, господар програв. Мусив платити від
шкодування, і то тяжкі гроші (Тарнавський 3.)
2. тяжко зароблені гроші (ст)

♦  гармонія грошей -* гармонія
♦ дати гроші на кант -► кант
♦ чужі гроші не гріють -* чужий
♦  гроші -  подвійна біда: і тогдй, як є, і тогдй, як нема (Франко)

♦  ш а н ^  грбші, то вони тебе пошан5ТОТ (Франко)

грубас товстий, огрядний чоловік (ср, ст): Тоді у Волоській церкві було двох 
сотрудників о. Яримович і о. Райтеровський. Перший з них, шкільний товариш 

мого батька, відзначався двома прикметами. Він був безконечно добрий. Не 
знаю, чи ця перша прикмета була впливом другої прикмети, але звичайно буває 
так, що люди товсті мають добре серце, о. Яримович був дуже-дуже грубий, 
грубезний. Тоді у Львові було чотирьох знаних “грубасів”, а всі були греко-като
лики; протоігумен Василіян о. Климентій Сарніцкі (поляк, що славно і явно жив з 
коханкою і мав з нею доньку, пізніше Зандлєрович), професор університету д-р 

Ізидор Шараневич, третій -  знаний нам лікар і власник похоронного заведення 

в одній особі д-р Едвард Дубанович, а четвертим був о. Яримович. Здається, 
першенство належало б віддати о. протоігуменові Сарніцкому (Шухевич) Ц -* 
бамбула

грубасик пестл. товста, огрядна людина (перев. дитина) (ср, ст): З тих 
уповноважених пригадую одного, який пізніше був у нашій сотні, такий собі гру
басик Попович (Овад) | -* бамбула 

грубий товстий, огрядний І грубкувдтий

♦  груба рйба -* рйба
♦ грубий хабар -* хабар

грубість товщина (ст): Зазначую, що треба все додати до грудної міри 2 цм, а це 

тому, що ту ширину забере грубість матеріялу (Повний курс) 
грубкуватий і ;  грубий (ср, ст): Його прізвище добре ілюструвало його по

стать і характер. Він був малий, грубкуватий і дуже вертливий. Скоро говорив, 
а ще скоріше виписував на великих таблицях хемічні взірці, скоро їх стирав і 
писав нові, так що треба було напружено слідкувати за його викладом (Дейча
ківський)

г р ^ о  багато (ст): їх було двоє. Робота мала бути чиста. Дуже чиста і легка. За
робити можна було грубо (Нижанківський) 

гр^ш ий :
♦ гр;^ш а рйба -♦ рйба
♦ гр;^ший хабар -* хабар І б 7

Грудек (Ґрудек) іст. дільниця міста в районі вулиці Городоцької -  від ву-

лиць Ярослава Мудрого і Є. Озаркевича до церкви св. Анни Ц Городок



грушка:
♦ дати г р ^ к у  злегка вдарити по чолі (перев. дитину) (ст)

♦ товкти як грушку -♦ товкти
губа:

♦ пан на цілу губу -► пан 
Губернаторськиіі:

♦  Губернаторські вали частина Львова -  сквер між вулицями 

Підвальною і Винниченка до Порохової вежі; іх створено у  і8 і6 -  

1820 роках на місці розритих міських валів (назва виникла від збу

дованого 1821 року Губернаторського палацу (тепер -  Винниченка, 

Іб )): На хіднику стояли коло вартівничої будки двоє німецьких вояків, що 
зганяли прохожих із тротуару. Він зійшов на бульвар -  старі “Губернатор
ські Вали”, які носили все ще ту традиційну назву з часів Австро-Угорської 
монархії, незважаючи на те, що стільки вже різних правлінь, урядів і влад 
займало за чергою місце у великому будинку (Лисяк)

губити:
♦  іубйти слова -* слово 

г ^ к а :
♦  пити як губка -► пити

гудіти 1. брати участь у  гучних забавах, бенкетах (Лучук) (м, ср)

2. пиячити (Лучук) (м, ср) І -* бамбурити 

г и н у т и  вул. 1. вдарити (ст): Тямлю, одного разу, стоячи коло мене на ришту
ванні, сказав: “Як чоловік не гукне кого в писок, то не знає, що жиє між людьми, 
а як не вип’є, то не знає, як виглядає світ” (Нижанківський) Ц -* вгатйти 

2. вистрілити (ст): Ах, як я хотів тоді вихопити пістолю і гукнути котрому в 
лоб! (Лисяк) 

гулупйтник -► голошітник 
гульден іст. австрійська золота монета

гуляй-нога самокат (м, ср, ст): Я так літала на гуляй-нозі, що Мамця мала зі 
мною клопіт, після кожної такої їзди мешти можна було викидати (Авторка); Бать
ки не шкодували грошей на мою освіту, однак заощаджували на іграшках, які 
уважали непотрібними. Я прагнула “гуляй-ногу” й ніколи її не дістала (Палій) 

гуляти вул. іти (ст)

♦ гуляй звідси вул. іди звідси, забирайся геть (м, ср, ст) | демббва 

ці уліца бйла, заспівай танґо, курй бамбук, лам писк, мастй звідси, 
бдплинь, сллйнь, шуруй звідси

гулйти 1. танцювати (м, ср): І Ліда, Ліда, що так гарно гуляла вальса. Пам’ятає
те цей равт в “Жовтій Залі”? (Лисяк) Ц -» гасати 

2. зраджувати (дружині, чоловікові) (м, ср) 

і^ляшкаиона військ, кухня (ст)

г ^ б у т  блеф, містифікація (сг): “Кигіег Сосігіеппу” уважає за гумбуг, що українці 
хотять дістати для себе Східну Галичину та що бажають скликати на 19.Х. на
раду у Львові, яка має вибрати “Загальну Українську Раду” (Боберський) 

і^ ц в о т  (г^цвуд , ґ^ц в уд ) 1. підла, непорядна людина; негідник, 

і 6 8  мерзотник (ст)

---------  ♦ г^ц в от  — не моё ім’й так говорить людина, стверджуючи, що її

слова правдиві (ст): Запакую я їх до кармелітів, нехай там троха проси-

фушка



гуцати

М Я Ч ІО , К У П И  М ЕН І оцю Г У Ц У Л О Ч К У І

дяться, а вже гунцвот -  не моє ім’я, коли не попрошу в поліції, аби їм перед 

тим порядно вигарбували шкіру (Франко) |{ -* креатура

#  ти г^цвуте з малої х а л ^ к и  (лайка) (Франко)

2. нечемна дитина чи підліток (м, ср, ст): На плебанії, у Косові, всі мене 

вважали “гунцвотом” і клептоманом, тому дуже пильно ставились до всіх моїх 

виходів “на публіку і без неГ (Оробець) |{ -* гівнкік 

г ^ ц в у д  -» г ^ ц в о т
г ^ а  мерщій, щвидше, бігом (ст): Ти чого ще дома ґуздраєшся? А ну, гура до 

школи, бо спізнишся на науку (Авторка) 
гура-патріот (перев. мн. гура-патріоти) показовий, удаваний патріот (ст) 

гура-патріотйзм показовий, удаваний патріотизм (ст) 

г ^ м а  гурт, натовп (м, ср, ст): Багато у Львові дечого змінилося. Давно вже не 

живе стара жебрачка Мінця на Валах, яка обливала водою гурму дітисків, що 

“дерли з неї лаха" (Домбровський) 
гусаком слідом; слід у  слід (ст): Ми вже в країні мряки. Гусаком, один за другим, 

зігнені, лиш голови вгору. Довкруги біло, а світло молошне, як крізь алябастро- 
вий абажур (Нова хата 1933) 

іуска 1. вул. банкнота номіналом 20 золотих (ст)

2. ірон., жарт., знев. дівчина (перев. із не

великими інтелектуальними здібностями)

(м, ср, ст): Ще більш недоладним і жорстоким був 
карнавал у відношенні до дівчат, яких змушували 

виставляти себе напоказ, ставати до жіночої “бо
ротьби за існування"... Поважна, інтеліґентна ді
вчина, якої прикмети можна би оцінити на властивім 
терені, там, на бальовій салі -  безнадійна ветеранка 
кількох карнавалів... Кількадесят китичок цвітів, які 
нагромадила “королева балю", найчастіше короно
вана гуска, -  це було стільки ж скальпів, здертих із 
голов скромніших суперниць (Нова хата 1933) |{ -• 
дівчина 

гуслянка кефір (ст)
гусяй-снісяй ірон. вечірка, забава з танцями (ст) 

гутірка розмова, бесіда ( ст) 

гутбрити говорити, розмовляти ̂ ст) 

і^ а т и  -> гоцати

В он а к о ш ту є  ТІЛЬКИ э-Л) зол .

Л ьв ів ,ул . Ксспю шки І.в  КРАМИИЩ  „ у .  Н. М.»

і 6 д



ґ
ґабіт -► габіт
ґабльота і. стелаж (перев. для книжок) (ср, ст)

2. щось велике, масивне, незручне (ср, ст) 

ґавґан вул. шибеник (ст) 

ґавра 1. ведмеже лігво (ст)

2. вул. рот (ст) 

ґаврук вул. пан (ст) 

ґ а в р ^ к а  вул. пані (ст)

ґаґаток хитрун (ст): Сташку, цього ґа^атка залишили, і я забираю його на Яхно- 
вича (Керницький) 

ґадйнє балаканина (ст)
♦ австрійцкє ґаданє беззмістовні, безсенсовні розмови (ст): -  По

жди трохи, Василю... -  Австріяцке ґаданє, Дусек! Ну, ти ще надумуйся, -  
перервав Баліцький, -  а я поки що скочу ще вифасувати каву (Лисяк) |{ 
австрійцьке говбрення, і'аддне з  росповяданєм

♦ ґаданє з росповяданєм и австрійцкє ґаданє 
ґаз газ

♦ під ґазом -♦ під газом 
ґазета:

♦ бр^ше як ґазета -* брехати 
ґазувати - » газувати
ґаз^ла газула
ґ4ла вул. охота, нестримне бажання (ст)

♦ ґада йде вул. мати охоту, нестримне бажання (сг) | ґала течб
♦ ґала тече ї:; ґала йде
♦ зробйти ґалу вул. показати щось бажане і не дати (ст) 

ґаламан вул. плащ, пальто (ст)

ґ^лах (ґалех, ґалих, ґалох) вул. священик (ст) 

ґйлех -► ґалах 
ґйлих - » ґалах 
ґаліцййський галицький (ст)

♦ Єндза ґаліцййска Єндза
♦ нендза ґаліцййська -* нендза 

Ґаліция (Ґаліція) Галичина (ст)

Ґаліція -»Ґаліция
ґілох  -* ґалах
ґальоп (гальоп) швидко, миттєво (м, ср, ст) |{ айн-цвай-др^й

♦ ґальоп -з^к а  і. зупа нашвидкуруч (ср, ст) Ц зупка на ґальоп 

2. рідка зупа, до якої додають кмін (ст) Ц кмінківка
170 ♦ з ^ к а  на ґальоп і; ґальбп -з^к а  (ср, ст)

ґальопка швидкий танець (ст): Але потім елегантно кланявся і брав маму до 
вальса, “ґальопки" чи іншого кадриля (Купчинський)



ґапа

Риба у прозооій галяреті
снашна лише, коли візьмете

ґальопом (гальопом) і .  ї ї  ґальоп (м, ср, ст): Ти, Влодку, не будь такий зух
валий, вже досить тебе терпіли, забирай свої манатки і ґальопом звідси, щоб за 
п’ять мінут вже тебе не було (Авторка)
2. нашвидкуруч, поспіхом (ср, ст): Вранці взяли путівку на море, а ввечері 
треба було вже їхати, то так ґальопом збирали речі, що мало не позабували 
паспорти взяти (Авторка) 

ґалянтйна кул. і. рулет з індика чи курки (Ліщинська) (м, ср, ст)

2. холодець, драглі (ст): Бабця Дарця робила пишну ґалянтину з телятини чи 
з риби (Авторка) Ц Авшпік 

ґалярета кул. і. заіущениіі варений сік із ягід чи 

плодів (ст): Ґалярета -  це є сок із овочів, сильно со
лоджений і коротко варений на дригльовату масу, На 
1 л рідини даємо 75 дека цукру Штука варення вдат- 
них ґалярет полягає в тому, що овочі мусять бути не
дозрілі, бо білковини в перезрілих овочах розклада
ються і тратять силу дригльоватіти (Нова хата 1934);
Ґалярети або овочеве деіе тяжко вдати. Треба мати 
вправу у їх варенню. Не переварити забогато, бо 
тоді тягнеться, не має запаху і темна. Найлучший 
спосіб; витиснути сік, як осяде, зіляти чистий до 
камінного горщика і варити так довго на повільнім 
огни, аж буде його половина. Перед варенєм треба 
сік зважити, і кілько важив, тільки тепер дається міл
кого цукру і варити 15-20-25 мінут. Довше ні, бо не 
затвердне і буде тягтися (Переписи)
2. фруктово-ягідне желе, загущене желатином 

(ЛуЧ)Гк) (м, ср, ст) І ґаляретка, дриглець 

ґаляретка її ґалярета 2
ґаляреткбвий кул. желейний (м, ср, ст): Ми робимо дуже добрий ґалярет- 

ковий торт, він різнокольоровий, бо там і малинова, і цитринова, і ананасова, і 
різна-різна ґаляретка, а довкола сметана з желятиною і цукром (Авторка) 

ґамаші -* камаші 
ґандж -♦ ґанч 
ґанджувати -► ґанчувати 
ґандзель порода голубів (Нижанківський)

ґандблити говорити, розповідати нісенітниці (ср, ст) | -♦ баер засувати 

ґанеф вул. злодій (ст) | -* злбдій
ґанц-помада байдуже, все одно (ст): А мені то все ґанц-помада (Авторка) |

-  галб
ґанч (ґандж) вада, недолік (ст): Вони іронічно гляділи на мене, бо у дівчат 

було таке переконання чи вірування, що коли хлопця не взяли в рекрути, то він 
має якийсь ґанч, конечно на сексуальному полі (Шухевич) 

ґанчувати (ґанджувати) сварити, ганити, вказуючи на вади, недоліки 

(м, ср, ст) І -* бештати 

ґапа неуважна людина; роззява (ср): Дивися, ґапо, під ноги, бо ще зашпорта
єшся й впадеш (Авторка)

♦  на ґапу вул. безплатно, не заплативши (ст) Ц -► на ґр^тку

меленої желяїики

171



ґапитися

ґапитися дивитися, витрішуватися (ср, сг); Влодко був дуже пристійним хло- 
пакою, але вбирався так чудернацько, що старші пані, які завжди знають, що 
випадає, а що ні, часто притишували хсзду й попросту ґапилися на нього (Ав
торка) 

ґара -* râpa
ґарґачка гортань (ст); Шию відрізати й витягнути воло й ґарґачку птиці (Ліщин

ська)
Гаркотлук гаркотлук
ґарнітура склад (акторів, гравців у  карти, тощо) (ст) Ц o6càAa 

ґарсон 1. хлопець зі штату обсуги (у ресторані, готелі, кав’ярні) (ст)

2. таксі (м)

ґарсонка плаття-костюм (ст); Оксамитна ґарсонка з ясною блюзкою (Нова 
хата 1938)

rapcoHbépKa невелика однокімнатна квартира без окремої кухні та без 

вигод (ср, ст); -  Як? -  жахнулася мама. -  Ти... пішла б жити на ґарсоньєрку? 
Ти, дівчина? (Вільде) | кавал£рка  

ґатунок сорт, вид (м, ср, ст); Військо мені подобається. Тут нема політиків, а 
хто ним був, нагло перестав бути. Я знаю, що є два ґатунки політиків: є такі з 
ідеї, тоді вони не мають ніякої професії, або є з професії, тоді не мають ідеї. А 
військо викорінює всякі зайві речі (Селепко) 

ґах вул. коханець (ст): Тих пару днів вистачило, щоб життя кількох людей було 
зруйноване. Він сидів у в’язниці на Яхновича, а жінка за той час утекла до ко
ханка. Видно, давно вже з ґахом комбінувала, бо за один чи два тижні тих справ 
не можна полагодити. То мусило довше тривати, лише що він нічого не знав 
(Тарнавський 3.) Ц -► амднт 

ґаці (ґачі) і.  спідня білизна; підштанці (м, ср, ст); Старий Маринчин тільки 
вночі виходив, коли дзвонили льокатори, що не мали власних ключів. Варґаняв, 
воркотів, нарікав, кляв, але ліз по сходах угору, плутаючись на тороках довгих 
ґаців (Тарнавський 3.)
2. ірон., жарт, штани (перев. старі) (ср, ст) Ц -  бікси

♦ дбртися як старі ґ4ці (ґачі) ірон. погано або надто голосно 

співати (перев. у  хорі, ансамблі тощо) (ср, ст) | дбртися як cTapé 

простирддло, дбртися як crapé пшисцірддпо
cpâni ґаці (лайка) (Лучук) 

ґачі -► ґаці
♦ дépтиcя як старі ґачі -* дépтиcя як старі ґаці 

ґбур насуплена, неввічлива людина; неотеса (ср, ст) 

ґванда надокучлива людина (Лучук) 1 -  і'л«ндзяр 

ґвандіти надокучати (Лучук) (ср)

ґвер рушниця (ср, ст) 

ґвінт:
♦  на ґвінт гордо (ст)

♦ ніс на ґвінт -* ніс
172 ♦  ніс на ґвінт спустити -* ніс

---------  ♦  фépняк на ґвінт -► фépняк
а шоб тебб ясний ґвінт вдарив (лайка, проклін)



ґєш іхта

ґвбзьдзі злод. гроші (ст) І -* гбпи
ґдйра людина, яка любить нарікати, прискіпуватися (ср, ст): Дивувалася 

Гелі, що та знаходить приємність у товаристві такого ґдири (Вільде) Ц ґдіірач 

ґдйрати нарікати, прискіпуватися (ср, ст): Не любив ґдирати і не хотів зачи
нати з зятем авантури з причини релігії. Не раз думав про це, йдучи до церкви, 
прикро йому було, бо Михайло був файний на вигляд, і старому було б приємно 
разом з ним показатися в церкві (Тарнавський 3.) 

ґдйрач ї ї  ґдйра (ст) 

ґдйрка вул. горлянка (ст) 

ґеґалу -* ґбґало
ґезка (ґезтка) крав, кокетка (ст): Пані К. Гвоздецька в блідо-фіолєтній сукні з 

лискучого сатену. Ґезка і пояс гаптовані пацьорками (Нова хата 1937) 
ґезтка -► ґезка
ґелайза вул. кухоль (ст) | -* гульба 

ґелд (ґєлд) злод. гроші (ст) II -► гбпи 

ґеоргінія жоржина (ср, ст) 

ґермак шах. слон, ферзь (ст) | -* бігуи 

ґешефт -* ґішефт 
ґйґало (ґеґалу) вул. гуска (ст) 

ґєлд -► ґелд
Ґ^мба вул. рот (ср, ст) II -* брама

♦  мати велйку ґймбу знев. і .  бути крикливим (ср, ст)

2. бути сварливим (ср, ст)

♦ нёбо в ґбмбі щось надзвичайно смачне, пишне (ср, ст)

♦  роззявити ґбмбу знев. 1. говорити, підвищуючи голос; кричати 

(ср, ст)

2. бути неуважним (ср, ст) 

ґйра (ґіра) вул. нога (ст): Тут перемиємо твою ґіру, переспишся, і завтра по
дуємо далі (Лисяк) II каліка, клішня, копйто (купйто), кривуля, куля, куляс, 

лаба, посувач, хйла
♦ сунути ґйрами вул. повільно йти, волочити ногами (ст) 

ґєреґі вул. нісенітниці, дурниці (ст) II -• бйер
ґєшефт -* ґішефт 
ґешефтяр -* ґішефтяр
ґєшіхта (гєшіхта) студент першого року навчання (перев. незаможний)

(ст): Слово ґешіхта поширилося від студентів богословії, яким на першому курсі 
читають різні “вступи” й “історії (філософії, церкви)” (Горбач); А кілько то було 
невинних стріч, головно по відправі маївок коло церкви Богословської Академії 
при вул. Коперника, де зустрічалася молодь не тільки гімназії, а й інших шкіл; Ва- 
силіянок, і Дівочої Семинарії, й інших, причому навіть теологи, звані “гешіхти”, з 
першого року Богословії не боялися стрічатись з дівчатами, криючись перед оком 
ректора Богословії о.д-ра Й.Сліпого, бо тоді приходилося на виклик появитися 
перед лицем ректора і оправдатися з невинної зустрічі з дівчиною, і ця т.зв. “чор
на кава” в ректора кінчалася не конче все солодко для даного теолога (Дзедзик) 1 7 3

♦ там ґешіхта к й ш у  їсть про будинок Української греко-като- 

лицької богословської академії на вул. Коперника, 36 (Горбач)



ґібати вул. 1. красти (ст) Ц -* б^ати 

2. легковажити (ст) 

ґібатися вул. вигинатися (ст) 

ґіберувати (ґібірувйти) вул. належати (ст) 

гібірувати -► ґіберувати 
гідя вул. висока жінка (ст) 

гізі вул. ніщо (ст) І і^ з ік , пшик 

ґілайза вул. черга; черговість (ст)

ґілбйба (ґілбйда) нездара, недотепа (ст) Ц леґбйда (леМйда) 
ґілййда -* ґілййба 
ґімза плаксій (м, ср, ст)

ґімзати плакати; пхикати (м, ср, ст) '

гімнастичний -♦ гімнастичний 
ґінґельмайстер вул. швець (ст) 

ґіпс:
♦  б ^ и  <на чомусь> ґіпс вул. бути некомретентним (ст): Ти в політиці 

облітаний, а я -  ґіпс (Нижанківський)
ґіра -* ґбра 
гітара гітара Ц -• весло

♦ гітар крутйти ї; гітари г н ^ и  (ст): -  Н-е ро-зу-мі-єш! -  повторив 
іронічно. -  На то я задурний! А на то, щоби розуміти ті всі фраєрскі кавали, 
що ти мені ґітар крутив там на Вірменській, то я був мудрий, йо? (Лисяк)

♦ гітари г н ^ и  обдурювати, брехати; розповідати небилиці (ср, ст)

II баєр аасув^ти

♦ гітари крутйти ії гітари г н ^ и
гітморґенбітер вул. квартирний злодій, який краде вдосвіта або зранку 

(ст) II “♦ злбдій 

ґіхт мед. 1. подагра (ст)

2. ревматизм (ст) Ц гостець 

гічали вул. ноги (ст) Ц -> ґренджбли 

гішефт (ґешефт) 1. справа, бізнес (ср, ст)

2. спекуляція (м, ср, ст)

З- зиск, користь, прибуток (м, ср, ст) 

гішефтяр (ґєшефтяр, гішйфтер) торгівець, підприємець (ст) II гандлйр 
(гендлйр), і'ішбфцман 

гішефцман ^  гішефтяр 
гішйфтєр -* гішефтяр
ґлєндзенє вул. нудна, надокучлива розмова, балаканина (ст) 

ґлєндзйр вул. нудна, надокучлива людина (ст) | ґванда, піла, нудзяж  

(нудяр), цєншкоср^й  

ґлід чоловічий статевий орган (ст) Ц -* будуляк

ґліна поліціянт (ст) || владза, ґранатбвий, дзяд, дід, дід з  півмісяцем, канарок, 

мент, мбнта, мбнтач, хатрацка морда, полікєр (пулікєр), поліцай (пуліцай), 

^ 7 4  поліцйст, поліційнт, сальцбсон, тимчасдвий, цйвіль, шарак, шкоп, шупак

---------  ♦ ґліни мішаць вульг. бути гомосексуалістом (ст) Ц ґліну мішати
♦  ґліну мішати ґліни мішаць

ґібати



ґнис

ґл^ств о  (г л^ст в о ) дурниця (ср, ст)

♦ пальнути ґл^ство сказати дурницю (ст) 

ґльобін вакса (ст)

ґльобтрбтер мандрівник (ст): Вона -  повна й струнконога, під великим пляжо- 
вим капелюхом, він -  худорлявий, вйспортований і червоний на виду, як свіжо- 
спечений рак, у синій смугастій піжамі, -  робили враження пари ґльобтротерів, 
що спинилися на хвилину в галицькій купелевій закутині (Марська) 

ґльобус -► глобус
ґльбрія слава (ст): Листопад 1918 року доказав, що на довшу мету виграють не 

ті, що ходять у “ґльоріГ, а ті, що життя віддають за ідею. Навіть за ідею, щоб 
вулиці Львова мали українські назви, щоб на цвинтарях Львова були поставлені 
муровані гробниці із прізвищами тих, що за Львів боролися (Тарнавський 3.) 

ґлянц блиск (ср, ст)
♦ ґлйнц навести і. вичистити до блиску (взуття, меблі, кахлі тощо)

(ср, ст) II -* вйґлянцувати
2. випити пива або щампанського після горілки (Лучук) (ср, ст)

♦ <нуцувати> на ґлйнц і. <чистити> до блиску (м, ср, ст): Випуцуй 
черевики на ґлянц, бо прецінь йдеш до театру, мусиш бути добре вбраний 
(Авторка); В цьому оповіданні я трохи українізую назви вулиць і площ Льво
ва, хоч я зріс у часі між двома війнами, коли Львів був “пуцований на ґлянц" 
польськими назвами, що мали свідчити про польський характер Львова, як 
свідчать блискучі ґудзики пожежників про їхню відвагу гасити пожежу (Тар
навський 3.)
2. досконало, бездоганно (викінчити роботу) (м, ср, ст) 

ґлянцпанір папір для полірування (ст) 

ґлянцувати чистити до блиску (м, ср, ст)

ґмйрало той, хто вовтузиться, занадто довго робить те, що можна зроби

ти швидко (ст) І -> ґуздра 
ґмйрати вишукувати, нишпорити (ст): Хтось ґмирав у моїй кімнаті! Добре 

пам'ятаю, що не замикала шафки на ключ (Авторка) 
ґмйрач ї; ґмйрало 
ґнат кістка, кість (ст)

♦ ґнати перетрунути вул. поламати кості, побити (ст)

♦ старйй ґнат вул. людина похилого віку (ст) 

ґн^цюх 1. тісто із закальцем (ст)

2. вул. дівчина легкої поведінки (ст) || -• вінклківка 
ґнип короткий гострий ніж (ср, ст): А другий у тій самій хвилі вихопив шматок 

ґнипа та як фалатне мене по руці, адіть, як закровавив (Франко) 
ґнйпак кишеньковий ніж (ст) | сцизбрик
ґнйра 1. занудна людина, яка надмірно, прискіпливо розмірковує над 

найменшими дрібницями (ст)

2. людина, яка постійно всім незадоволена (ср, ст) 

ґнйрати набридливо висловлювати невдоволення; дорікати, бурчати (ср, 

ст)

ґнис вул. 1. хлопчина (ст) | -* бейлик 1 7 5

2. чоловічий статевий орган (ст) Ц -* будуляк ----------

3. чоловік, сміливий і задиркуватий лише напідпитку (ст)



ґніт

Ґо ґод зи  д о  м ’я са  (д еш ев і)

5 кґ ҐОГОДЗІВ, 1 кґ цукру 

Ґоґодзи перебрати, сполокати в цідилі під 

водотягом. Спарити кип’ячою  водою, зли

ти воду, дуж е не сцідж увати. Смаж ити, аж  

доки пустять сок. Коли стануть м’які, дода

ти цукор. Коли вже овочі стануть прозорі, 

а маса досить густа -  готові. Складаємо до 

чистих слоїків або кам ’яного начиня, зав’я 

зуємо папером, виносимо в холодне місце 

Ґ о ґ о д з и  д о  м ’я с а  ( д о р о щ і)

4  кґ ҐОҐОДЗІВ, 1 кґ яблук, 1 кґ цукру 

Ґоґодзи перебрати, сполокати, спарити, 

підсмажити.

Яблука сполокати, пообирати, покраяти на 

чвертки, додати до ґоґодзів, досипати цу

кру, смажити. Коли маса стане достаточно 

густа, овочі прозорі -  готове. Злож ити до 

камінного горш ка (Н ова хата 1938)
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ҐНІТ (ґнот) 1. ґнис 1 
2. ^  ґнис 2

ҐНОТ -♦ ҐНІТ
ґоґодзи брусниця (сг)

ґбґусь знев., ірон. зніжений, розпещений молодий чоловік (ст): Тим часом

Олекса Гасин, розвідуючись про мого противника, 
знайшов одну польку-студентку, яка посвідчила, 
що той “ґоґусь” чванився своїми інтимними зноси
нами з її товаришкою (ІМельник) || ананас  

ґоґусюватий чванливий, пихатий (ст) 
ґолембяж вул. мешканець Кракова; кра- 

ків’янин (ст) 
ґоль 1. футб. гол (ст): Такі два скандальні ґолі 

пропустив, що малий Михасько міг би їх оборо
нити (Керницький)
2. шк. незадовільна оцінка (ст) || — баняк

♦ ґбля дати шк. поставити незадо

вільну оцінку (ст) II ґбля стрілити, дати 

незадовільну нбту

♦ ґбля обірвати шк. отримати незадо

вільну оцінку (ст)

♦ ґбля стрілити ^  ґбля дати 
ґольґати ірон., знев. пити (ср, ст)

ґбльнути ірон., знев. випити алкоголю (м, ср, ст): Але то ти вже десь собі 
добре ґольнув, чоловіче, шо вже такий веселий (Авторка) || вйлити по п’ять 

дека, грймнути, дзьобнути, залйти хробака, збльнути, квакнути, крбпнути, 
пальнути, пальнути келішок, потягирти, похірити, талапнути, тріпнути, 
тріснути, шурнути 

ґбляс -► голяс
♦ на ґолйса на голйса 

ґбнґати вул. їсти (ст)

ґонор -► гонор 
ґоноровий -♦ гоноровий

♦ ґоноровий ґосць -► ґосьць
ґбрсет жилет (ср, ст) І кабат, каб^тик, камізблька, кацаб^йка, ш а л ^ а  

ґоспося -• госпбся
ґосьць незнайомець, чолов’яга (ср, ст): -  Ти звідки, ґосьцю? -  питає він, не

мов хочучи ще впевнитись. -  Чо сі питаєш? Хочеш знати, з-під якого я нумеру?
-  вже нетерпеливо цідить, встаючи з колін, штурман. Базиль прикладає два 
пальці до чола в німому салюті. Свій хлоп! Зі Львова (Лисяк) | фацет (фацит)

♦ гоноровий (ґоноровий) ґосьць нескупа, із почуттям честі, гід

ності, достойна поваги людина (ср, ст): -  Хто в нас? Гості? -  Прийшов 
пан Стефко. Вимий руки та п’ємо каву з нами. -  Пан Стефко?! То ґосьць 
гоноровий! (Авторка)

♦ мотати ґбсьця вул. заохочувати до якоїсь справи, переконуючи 

в її необхідності (ст)



ґраба (перев. мн. граби) вул. рука (ст): -  Та куш від мене! -  відштовхнув його 

пан Бик. -  То ест мій отец духовний, я належу до парафії і маю право все йому 
сказати, як на сповіді. Як схочу, то й ґрабу його поцілую. -  Ні, ні, цього вже не 

робіть! -  відпрошувався наш парох, ховаючи руки позад себе (Керницький): Дай 

ґраби, морови-сь хлопака! (Загачевський) Ц попита

♦ дати ґраби вул. подати руку на знак згоди (ст) Ц крйти ґрдби

♦ крйти ґраби і ї  дати ґраби (ст): Сервус, Уесю! (Сяхо не міг ніяк 

вимовити “Лесю"). Як ся маєш? Крий ґраби, фраєр! Цо суихаць “на світі”?
(Лисяк)

ґраб’є вул. пальці (ст) | ґралі 

ґрабіна:
♦ пані ґрабіна -* пані

ґрабля 1. (перев. мн. ґраблі (граблі)) знев. рука (м, ср, ст)

2. вул. виделка (ст) 

ґраб’йчка вул. рукавичка (ст)

ґрадус иік. підвищення, на якому стоїть стіл учителя (ст): Також устаткуван
ня зоологічного, ботанічного та фізичного кабінету було задовільним. Зате дуже 
підвищеними були лавки для студентів і тзв. ґрадуси під “катедрами", а навіть 
таблиці (Процюк): Професор грав на фісгармонії, а ми співали, коли нараз від
хилилися двері, і в клясу ввійшов о. директор Ільницький, вульґо “Капусняк", 
або “отець Райца”. Ми всі перестали співати, чемно встали, о. директор сів на 
кріслі на ґрадусі, а ми знову посідали, професор почав грати, а ми почали спі
вати (Шухевич)

ґрайзлер (ґрайзлйр) продавець, крамар (ст) || ґрайзлерник 

ґрайзлерка (ґрайзл^рка) і. жінка-продавець, крамарка (ст)

2. знев. стара жінка (ст) 

ґрайзлерник (ґрайзлйрник) ^  ґрайзлер
ґрайзлерня (ґрайзл^рня) невеликий магазин, де продають речі щоден

ного вжитку (перев. продукти) (ст): “Кручені стовпи” так само можна льока- 
лізувати на вул. Кохановського, ріг Зеленої, тільки що власне на розі Зеленої не 
було кнайпи. Там була ґрайзлерня, що на ніч замикалася на залізну сітку (Тар
навський 3.) II ґрайал^рай 

ґрайзлйр -* ґрайзлер
ґрайзл^рай і? ґрайзлерня: Була це осінь, отже, ми харчувалися своїм сухим 

хлібом і сливками. На сливки ходили ми на Знесіння, де можна було їсти сливок, 
скільки хто видержав; не вільно, однак, було виносити з собою. Хліб купували 

ми у “староГ, що держала ґрайзлєрай напроти “Народного Дому” (Нагірний) 
ґрайзлбрка -► ґрайзлерка 
ґрайзлбрник -► ґрайзлерник 
ґрайзлерня -* ґрайзлерня
ґрайфнути вул. украсти (ст) Ц загам^нити, зайвднити, закарабчити, затйри

ти, закімати, заюхтгіти (з ’юхтйти), змикйтити, купйти, насмйтрити, немну

ти, пальнути, потягнути, свйснути, спуляти, цапнути, шурнути ^ 7 7

ґралі 1. вила (ср)

2. вул. пальці (ст) II ґраб'е

ґралі



ґраматйчно

ґраматйчно граматично

♦ ні ґраматйчно, ні поетйчно не до ладу (Франко) 

ґранатбвий і. темно-синій (ср, ст): Трохи змерзла в свому тонкому ґранатово-
му плащі з сельскіновим коміром, але не зважала на це (Ярославська)

♦ ґранатбвий розпач велика розпука, відчай (ср, ст): Сьогодні з 

перспективи часу дивимося на ті справи спокійно й трактуємо їх “на весело”. 
Але тоді був “ґранатовий розпач” для мене, доброго “латиніста”, одержати 
з латини “цісарську” ноту (Домбровський); Ґранатовий розпач мене бере, як 
дивлюся, шо сі діє в цему світі (Авторка)

2. поліціянт (ст) II — ґліна 

ґранда вул. і. сварка, буча, колотнеча (ср, ст) Ц -» авантура

♦ зробйти ґранду зчинити сварку (ср, ст)

♦ робйти ґранду безпідставно чіплятися, прискіпуватися (ст)

2. небувала історія, випадок (ср, ст): Ов, та ж то ґранда, якої світ не бачив! 
З того готова вибухнути війна між Городком і Знесінням за тяжку зневагу до 
їхньго пароха (Керницький)
3. непорядний вчинок, підлість (ст): -  Як Ангелина вдруге стріне Касуню, 
нехай більше розвідає. -  Або я польський тайний аґент, щоб ішла на таку “ґран
ду”?! Таке щось пані вигадала (Острук)

♦ жйти на ґранду не платити за квартиру (ст) | мешкати на 
■■рднду

♦ мешкати на ґранду ^  жйти на ґранду
♦ на ґранду обманом, непорядно, підло (ст)

4- товариство, компанія (ср, ст): і вся ґранда розбіглася, як зайці по полі 
(Лисяк) II -* бріітія

♦ своя ґранда своє товариство, компанія (ст) || и іш а  віра, своя 

гббра

ґрандити красти (ст) Ц -> бухати

ґрандуватися і. сваритися, наполягаючи на своєму, доводячи свою пра

воту (сг) II -• авантурув^ітися 

2. бешкетувати, галабурдити (ст) 

ґрандяр 1. незгідлива людина, схильна до сварок, колотнеч (ст) | — аван- 
турник
2. вул. злодій (ст) І -• злбдій 

ґрат 1. непотріб (перев. старі меблі, авто, одяг) (м, ср, ст): В сальоні було ба
гато різних непотрібних ґратів (Тарнавський З,); Вдавав із себе великого пана, 
але коли заскочила до ньопз на хвильку в якійсь справі й побачила в покої лише 
старі ґрати, то відразу зрозуміла, що всі його вихваляння -  то тілько буйда на 
ресорах (Авторка)
2. ірон., знев. стара людина (ст) 

ґратіс задармо, безплатно (сг) 

ґратка* -* кратка
ґратка“ несподівана удача; щасливий випадок (ст): Мені сьогодні припала 

1 7 8  ґратка, і кожна людина зрозуміла, що я за то не платила (Авторка)
---------  ♦ на ґратку безплатно; чужим коштом (ср, ст) Ц забездурно, задер

т о , задурно, за фраср, на і'^пу, на дурніїк, на дурніїка, на л інкс



ґрисіковий

ґратулювати вітати, поздоровляти з якоїсь нагоди, визначної події (м, 

ср, ст)

ґратуляцїї вітання, поздоровлення (м, ср, ст): Мої ґратуляції! Ви стали ти
сячним відвідувачем нашого маґазину (Авторка) 

ґраф 1. граф

♦ ґраф Потоцький, що кладе до печи кльоцки жарт, про 

львівського міщанина Потоцького, який не був графом (Франко)

2. вул. великий пан (ст) 

ґрафка -* аґрафка 
ґрейцар дрібний гріш (м, ср, ст)

♦ знати як лихий ґрейцар знати достеменно, не з найкращого 

боку (ст): “Я єздем того певна, що він всі гроші принесе!” Ну, пані Емілія, 
знаючи майстра як лихий ґрейцар, щодо цього пункту з грішми мала деякі 
сумніви, але не хотіла кумі перечити, чи то пак підривати її віру в неможливі 
речі (Керницький)

♦ не мати й зломаного ґрейцара не мати грошей (ст): Перед дво
ма днями я відвідав був українську книгарню, що її вів у Народному домі при 
вулиці Рутовського відомий у Львові книголюб Громницький, і він у розмові 
почав нарікати, що у нього немає й зломаного ґрейцара на хліб і хотів би 

щось продати (Тарнавський О.)
♦ не мати стиду ані за ґрейцар -► встид
♦ пропасти за штйри ґрейцари потрапити в халепу через дур

ницю (м, ср, ст): Отак пропав хлоп за штири ґрейцари (Авторка)
♦  пропав к ап ч^  і штйри ґрейцари -► капч^  

ґренджоли (ґринджоли) 1. сани (ст)

2. вул. ноги (ст) І ґічали, педали, фіси  

ґречний вихований, ввічливий (м, ср, ст) 

ґризінітка вул. кравець; кравчиня (ст) 

ґрймек русява чи руда людина (ст) 

ґринджоли -• ґренджоли
ґрипс вул. таємна записка (ст): Під час розмови Ярослав передав мені “ґрипса” 

для Ексцеленції... Тому я прийшла, і прошу дарувати, що так рано (Вітошин
ська) II ґрипсднка 

ґрйпсак вул. олівець (ст) 

ґрипсанка ^  ґрипс (ст) 

ґрипсати вул. писати (ст) 

ґрис 1. пшенична мука нижчого сорту (ст)

2. висівки (Лучук) (ср, ст) II ґрисьок

♦ черви на ґрис стеребили черви
ґрйсік кул. манна крупа; манна каша (ст): Дуже люблю, як Мамця зварять 

ґрисік солодкий, а в середині крапля мармоляди, попросту цимес (Авторка) | 
ґрйсьок

ґрйсікбвий 1. грубокристалічний, грубозернистий (про цукор) (ст): Tie- 179
точка посмарувати білком і мачати в ґрисіковому цукрі (Авторка)
2. манний (ср, ст)



ґрйсьок 1. І ї ґрис (Лучук) (ср, ст)

2. ґрйсік (ст) 

ґрулі вул. грушки (ст) 

ґрунт:
♦ то дббрий ґрунт про чесну, порядну людину, із якою можна 

мати справи (Франко)

ґр^ати вул. залицятися, сидячи з дівчиною ввечері на відлюдді (ст) 

ґудз вузол (на мотузку, шнурку, нитці) (м, ср, ст): Дитинко, ти знову понакру
чував ґудзів на шнурівках, буду тебе віднова вчити, як їх правильно зав’язувати 
(Авторка)

♦ пблька з і^дзом -► пблька
♦ шукати і^дза шукати приводу для неприємностей, клопотів, 

сварки (Лучук) (м, ср, ст) | шукати зачіпки
ґудзик 1. ґудзик

♦ вйштифтуватися на остатний гудзик -* вйштифтуватися
♦ <защіпнутий> на останній (остатний) ґудзик надто вихова

ний, вимуштрований (ср, ст)

2. кнопка (дзвінка, настільної лампи тощо) (ст): Оксана перекрутила ґу
дзик, і на нічному столику заяснів великий жовтий тюльпан (Марська); Поглянув 
іще на заболочені чоботи, на яких сіріло ще вінницьке та проскурівське болото,
і, неначе побоюючись, що оглядини відберуть йому відвагу, гостро натиснув 
ґудзик дзвінка над табличкою з написом “Н. Березинська” (Лисяк) 

і^здра (ґузьдра) той, хто вовтузиться, занадто довго робить те, що мож

на зробити швидко (м, ср, ст) І ґмйрало, ґмйрач, ґуздрала (ґуздрало), 
ґуздральський, пан ґуздральський 

ґуздрала (ґуздрало) и  ґуздра 
ґуздрало -► ґуздрала 
ґуздральський ґуздра

♦ пан ґуздральський Й і^здра
ґ^дратися вовтузитися, надто повільно щось робити (ср, ст) 

ґуздрачка жінка, яка довго збирається, порається, вовтузиться (ср, ст): 

Маю такий гріх: була ґуздрачкою змалку, а тепер -  то взагалі... (Авторка) 
ґ^ ік  ніщо (ст): ІДІлу войну я маю в старих штанях. Що я втратив? Ґузік! А що втра

чу? Також ґузік. Найбільше закатруплять (Нижанківський) Ц -* ґізі
♦ а ґузік 5̂ ґузік
♦ а то і^зік правда брехня (ср, ст) | -► блііі^

♦ то ґузік варта нічого не варте (ср, ст) 

ґузьдра - » ґуздра
ґула нездара, недотепа (ст)

ґуля вул. чоловічий статевий орган (ст) П -* будуляк
♦ зайваиити ґ^лею вульг. здійснити статевий акт (ст) Ц -* вмочити 

вар’їіта

♦ замачати ґулю 5̂ зайваиити ґулею
і 8 0  ♦ запечи і^лю і:* зайваиити ґулею

---------  ♦  поставити ґулю 5̂ зайваиити ґулею
♦ шпилити ґулю здійснювати статевий акт (ст) | грймати

ґрисьок



ґуфрувати

ґуляшканона вул. польова кухня (ст)

ґумакй ґумові чоботи (м, ср, ст) Ц іумівці (ґумбвці)

ґумівці (ґумовці) ії ґумакй
ґумовці -► ґумівці
ґ ^ ц в а л  розбійник (ст)

ґ ^ ц в у д  -* г ^ ц в о т

ґуст 1. уподобання, смак (ст): З відновленням помешкання було багато клопоту, 
бо тяжко було збагнути ґусту пані Кушнірської. Чотири рази мальовано кімнати 
(Нагірний); Ширину рамен рисуємо залежно від моди чи ґусту кравця (Повний 

курс)
♦ до ґусту до вподоби; до смаку (ст): Мені так припала до ґусту та ружо- 

ва суконка з білим комірцем, стільки грошей ми за неї вивалили, а Лесуня 

ніяк не хоче її вбирати (Авторка)
♦  мати ґуст мати добрий смак (ст)

♦ не в <м6їм, його, їі> ґусті <мені, йому, їй> не подобається, не 

до смаку (Франко) (ст) Ц не <мій, його, її> і^ст

♦ не <мій, його, п> ґуст ії не в <м6їм, його, п> ґусті
♦  припасти до ґусту уподобати (Франко) (ст): То му дуже припало 

до ґусту (Авторка); Взагалі я часто потрапляв у доволі скрутне становище 

через всякі свої, на мою думку, дотепні помисли, які не завжди припадали 
до ґусту тим, кого вони стосувалися (Гарух)

♦ як на чий ґуст що кому до вподоби (Франко) (ср, ст)

2. манера, стиль (ср, ст): Ту старшу пані, що сиділа за столиком коло вікна, я 

зауважила відразу, була так елегантно вбрана, ніби нічого особливопз, але від
разу було пізнати, що має добрий ґуст (Авторка); У кожного свій ґуст (Франко) 

ґустовний який має добрий смак, ґуст  (ср, ст) 

ґуфрований зморщений (про тканину, папір) (ст) 

ґуфрувати 1. морщити, робити дрібні складки (про тканину, папір) (ст)

2. завивати (волосся) (ст)

БАЗАР” Руська 3.
моруча« н а месиянліі с;«;»он 

найкращ і зразки

мніиочиї

муж сгьної

Р і діточої ґа.іянтеріі
Великий нибіп!

і 8 і
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давати:
♦ давати пії^лу -* піґула
♦ давати цинк -* цинк

дактиль (перев. мн. дактилі) фінік (Лучук) (ср, ст): Пообідавши в трохи 
менш уже спокійному, як колись, дорогому ресторані при вулиці Коперника (раз 
можна собі дозволити!) та накупивши дактилів, шоколяди й цигарок, у чудовому 
настрою верталися набитим людьми містом додому (Марська); Темні дактилі 
дуже помічні на жолудкові хороби. Треба зісти щонайменше штири дактилі на 
день (Авторка) 

далековйд бінокль (ст) | далекоглйд, далековйдець
далековйдець ї ї  далековйд: Вечором того ж дня я пішов обсервувати вікно 

тої кімнати, де поліція знайшла матеріали. Хоч вікно було заслонене, вечором 
з вулиці можна було обсервувати рухи осіб в освітленій кімнаті, тим більше при 
помочі далековидця (Мельник) 

далекоглгід і; далековйд 
дама:

♦ ліпша дама -* ліпший
дамка 1. шах. ферзь (ст) Ц королева, короліака

2. гра в шашки (ст) || варцаби 

дйнє (дання) страва (ст): Не хоче малий нічого їсти, Я йому і перше дане, і дру
ге... А він носа верне (Авторка); Бабця завжди повчала: “На гостині з першого 
дання не їж стільки, щоб вже до другого не доторкнутись” (Авторка) 

дйння -► дане 
дансер партнер у  танці (ст)

дансінґ танцювальна вечірка (ст): Панство, хто хоче на дансінґ? (Марська); Бо 
що, властиво, ми ждали? Дансінгів? Ах! У теперішні часи їх досить впродовж 
цілого року І на те є карнавал, щоби, крім того, зробити забаву на більшу скалю 
(Нова хата 1937) 

дантйст -♦ дентйст 
дантйста -* дентйст
данціґери випускники політехніки у  м. Данціґ (сучасний Ґданськ, Поль

ща) (ст) 

дармо:
♦ дармо час гаяти -» час

дата:
♦ під доброю датою напідпитку; у  нетверезому стані (ст): Войце- 

хова рано була десь на хрестинах, вернула аж об одинадцятій і то вже 
під доброю датою (Франко) || -* влнілямий

♦  с т а р о ї д а ти  староп) ниховання, гарту (ст): Ом. Тврлецький, як уже
сказано, належав до тих гімназійних професорів (до речі, осгпнніх моїікп- 
ніві) “старої д.'ии", які бупи не соредньошкільними учиїопями, а дійсно, іім 
нн;ииними ііро((>і>сорами що доГ>и Дііі.іро-Уіорськпї ........



повагою та, нехай і перестарілими, дещо, може, заштивними методами пв- 
редпотопової педагогіГ, яка, з другої сторони, забезпечувала до певної міри 
школу перед “модерними” виявами пайдократії (Домбровський)

дати:
♦ ґбля дати -• ґоль
♦ дати баняка -♦ банйк
♦ дати бобу -* біб
♦ дати бузі -♦ бузя
♦ дати бузйка -> бузяк
♦ дати б ^ б у  -* б ^ б а
♦ дати в мазак -* мазак
♦ дати в нюх -► нюх
♦ дати в нкіхач -• нібхач
♦ дати в розум -* розум
♦ дати в ф риґачку -* ф риґачка
♦ дати в храпи -♦ храпи
♦ дати в ш кіру  -► ш кіра
♦ дати гака -♦ гак
♦ дати грош і на кант -♦ кант
♦ дати груш ку -• г р ;^ к а
♦ дати дзніба -»дзьоб
♦ дати до вівату -* віват
♦ дати др4;іа -* драло
♦ дати зеца -* зец
♦ дати знати -* знйти
♦ дати кампи -* кампа
♦ дйти кбитру -* кбнтра
♦ дати лйти -* лати
♦ дати <му> на віват -* віват
♦ дйти <му> на п’єц -* п ’єц
♦ ді»ч и на тацу таї^а
♦ дйти незадовільну ноту -* нота
♦ дйти ногйм знати -• нога
♦ дйти щ ільник -• пильник
♦ дйі и писка — пйсок
♦ дй’і'м по крижбантах крижбйнти
♦ дйти ІН) ку^ііях -• куля
♦ дЛ і и по макітрі -* макітра
♦ дй ги ііЛза ііуха -* в^хо
♦ дй І и ссб<* :ілйііа ги -* ;ілйііаги
♦ дЛ і'и ппмбпмти -* іііімбіїитм
♦ дйти 4ч-б̂ * ііросй'ги -♦ пр<кч'гги
♦ ДЙІ'ІІ (|>ЙІІІ'И фйііі'іі
♦ дйі'и фйцку (<|ійцькіі) фйцка

ШОВКОВІ  п а н ч о х и

„ 7 7 “ , „ 7 7 7 “  і „ 7 7 7 7 “ 

- р -  „ D E L T A "

6 елегантні, елястичні й трнітлі



датися

1 8 4

♦ дати шпрайса (шпрайца, шпрайсу) шпрайс
♦ дати ш п р ^ ґа  -» шпрунґ
♦ декі дати -♦ дека
♦ демба дати -► демб 

датися;
♦ дайся випхати, на зелено помалювати і під магістратом 
поставити -♦ випхати

♦ датися випхати -• випхати
♦ датися на стрйманє (стрйманя, стрймання) -* стрйманє
♦ датися натягн^и -* натягн^и

даток {перев. мн. датки) пожертва (ст): На столику був таріль, накритий ви
шиваною серветкою, а коло тареля лежала друкована картка, на якій великими, 
впадаючими у вічі буквами пишалося “Добровільні датки приймається з подя
кою”. Всі запрошені, що входили, витягали калитку, довго шпортали, а вкінці 
давали, хоч і не дуже “добровільний”, даток (Шухевич) 

дах;
♦ бйти в дах військ, віддавати честь (ст): І то не за якісь заслуги. Павло 

прямо сказав: “Ти є така цивільна, невійськова оферма, що ти ніяк не можеш 
бути капралем. Капрал мусить мати цак-цак, а ти того не маєш. Одинокий ви
хід з ситуації -  я тебе зроблю лейтенантом", а він дальше залишився сержан
том. Часом він мусів мені “бити в дах” і знімати мою валізку, що йому не дуже 

подобалося, але мусів, бо була нижча ранґа (Дейчаківський) | дашкувати

дашкувати бйти в дах: На вулиці Валовій стрінув мене Вітебський. Налягає 

дещо на ногу. На лиці якийсь заклопотаний. Випрямляюсь і дашкую на привіт 
(Боберський) 

дашок козирок (м, ср, ст) 

два;
♦  два я н д р^и  -► андрус
♦  два кальоші пара -► кальоші
♦ дві кальоші кєди кальоші 

двері;
♦  <а> най тебё дверйма стйсне щоб ти став неймовірно товстим 

(проклін) (Франко) II най тебе двері притиснуть

♦  <а> най тебе двері притйснуть її а най тебе дверйма 
стйсне (проклін) (ст)

дверник будинковий сторож та двірник (за плату відчиняв браму меш

канцям, які ввечері поверталися пізніше встановленого часу) (ст): Всі 
поїхали, всі мене лишили, якби не та сусідка-полька і цей комічний дверник, 
паляч у кітлах Яцек, хіба прийшлось би тут самій загинути (Лисяк) || архангел  

(арханьол), гаузмайстер (хаузмайстер), шіімон 

двериичка жінка-сторож (ст): Хтось подзвонив. То була дверничка, вона при
йшла сказати, щоб набрати досить води -  такий наказ на випадок пожежі (Мар
ська) І шимонбва

двйгати тягнути, нести щось важке (м, ср, ст); Як ішли додому і Маринка 

знеможено висіла на його рамені, Михайло Галій був дуже поважний. Нічого не



говорив, двигав її аж під саму хату (Тарнавський 3.); Вона з тих завзятих жінок, 
що впертою працею вміють не раз двигнути цілу родину з занепаду (Нова хата 
1939)

двірець вокзал; залізнична станція (ст): Він о десятій мусить бути на роботі, 
на головному двірці. ІДіле його життя пройшло на ньому, між вагонами, між рей
ками, між семафорами (Нижанківський); Двірець був модерний, побудований 
на місці давнього в рр. 1901-1903 на взір віденьських двірців, а будував його 
українець, проф. інж. І, Левинський. Крім головного двірця, Львів мав ще чотири 
менші двірці -  на Підзамчу, Личакові, Персенківці і Клепарові. Але ці двірці були 
в дійсності лиш підміськими стаціями, і до них був доїзд або з головнопз двірця 
поїздами, або з міста трамваями (Шах) | стдція 

двія шк. незадовільна оцінка; двійка (м, ср, ст) Ц -* баняк 

двокблесо велосипед (ст): Двоколесом (ровером) захоплювались учні тоді, на
певно, більше, ніж сьопздні найкращим спортовим автом (ІДьонка) | -► біцйкл 

дворидівка (дворядівка) крав, блузка або жакет із двома рядами ґу

дзиків (ст) 

дворядівка -* дворидівка
д в ^ к а  польська таємна поліція та служба безпеки (ст): Отже, ми не здиву

валися, коли невдовзі з’явилися і вже добре відомі “персонажі” для всіх близь
ких Романа Шухевича -  хатраки (аґенти польської таємної поліції та служби 
безпеки, так звані “двуйки”) (Чайківський) 

двулйчний лукавий, нещирий; нечесний (м, ср, ст) 

де*:
♦  де пахе -► п ^ а

де“:
♦ де свої б’ют, чужий не мішайся не

встрявай у  чужі справи (Франко) 

дебакль провал, невдача, фіаско (ст) 

дёбати думати (Лучук) (ср) '

девіза девіз, гасло (ст)

девотка (дивотка) і. людина, яка вдає набожну або доброчесну (ст)

2. ірон., знев. дивачка (ср, ст) 

дедикація присвята (ср, ст) 

дедикувати присвячувати (ст) 

дежур -► дйжур
дезерція дезертирство (ст): До тих усіх смертних кар, що я їх собі протяпэм 

останніх двох років заслужив, дійшла б і ще одна -  за дезерцію, перед дулами 
рушниць складеного з співвояків екзекуційного плютону (Лисяк) 

дейнекувати вул. займатися розбоєм (ст) 

дека* десять грамів (ст): До пляцка даш три дека масла (Авторка)
♦ випити по п’ять дека випити по 50 (а насправді більще) грамів 

алкоголю (Лучук) (м, ср, ст): Куме, вип’єм по п’ять дека, та посидьте в 
нас трохи, поговорим ще за політику (Авторка) | -* ґбльнути

дека* вул. одіяло, коц (ст) І8 5
♦ дбкі дати тюр. побити співкамерника, накинувши йому на голо- ----------

ву покривало (ст) Ц -* вйгаратати

дека

Брама

Дверник вийш ов замикати браму. 

Я к щ одня, у  кам ’яниці, де я жив.

Я щ е раз оглянувся -  і що це? 

Д верник, виявилось, був дотепний. 

Браму він замкнув, запер наглухо. 

Я  назавж ди залиш ивсь на вулиці. 

Він умер і взяв клю ча з собою

Бабай



деко металевий лист для випікання (ст) || -♦ бляха 

декувати говорити грубо, нахабно (І) 

декуватися вкриватися (ст) 

делєктувати насолоджуватися (ст) 

делєктуватися ^  делєктувати 
деліквент -► делквент
деліріюм божевілля (ст): Із Стахом почали діятися трохи незвичні речі, які були 

початком його цілком звичайної смерти. Дундиха -  їй би бути детективом! -  го
ворила: “ВІН починає мати деліріюм” (Нижанківський) 

делквент (деліквент) правопор)гшник; злочинець (ст): Кордон поліції об
скакував довкола Академічний дім, а пан комісар з кількома тайними йшов з 
поверху на поверх з готовим списком деліквентів і читав уголос: “Витвицький -  
на коридор! Коссак -  на коридор! Старух -  на коридор!” І так далі в азбучному 
порядку(Керницький) 

демб -► дуб 
дембовий дубовий

#  демббва ці уліца бйла забирайся геть (лайка, проклін) | —

гуляй звідси

демолювати нищити, руйнувати (ст): Одного дня задзвонив український сту
дент до дверей і питав, чи “пан директор дома”, бо на сусідній вулиці польські 
студенти демолюють крамницю “Маслосоюз”, а на продавщицю кинули важку 
вагу (Палій)

денервувати і. нервувати, дратувати (ср, ст)

2. нервуватися, хвилюватися, переживати (ср, ст) || денервуватися 

денервуватися її денервувати 2 (ср, ст): Він почав шукати по всіх кишенях 
лисячого футра, дальше т.зв. папістики, камізольки і штанів, та відзнаки в цих 
кишенях не міг найти. Ми почали денервуватися (Шухевич); Не денервуйся. 
Спокійно. Ми зараз все швидко зробимо -  і все буде добре (Авторка) 

денник 1. періодичне видання; газета (ст) || дневник

2. зощит для запису щоденних подій; щоденник (ст): Але сам бачиш, що 
є справи, про які не можна з ніким говорити, хіба в деннику записати (Вільде) || 
денничок, дневник 

дениикар журналіст (ст) Ц дневникар

денничок її денник 2 (ст): Зізі, виходячи зі своєї кімнатки, забула сховати свій 
денничок під матерац у ліжку, а залишила його з олівцем і найсвіжішою датою 
на столі, на самому найвиднішому місці (Вільде) 

денотувати муз. фальшувати (ст) | різати

денстований кул. тушкований (ст): Бабця дуже любили до бульбочки подати 
денстовану моркву з горошком (Авторка) || душений 

денстувати кул. тушкувати (ст) | дусити

дентйст (дантйст, дантйста, дентйста) мед. зубний лікар; стоматолог 

(м, ср, ст): Болить зуб. Іду до нашого дентйста д-ра Никифорука. Кажуть, що 
добрий. Легко вириває зуби й легко вставляє нові (Селепко); Само собою ро-

і 8 6  зуміється, що з найменшою дірочкою в якому зубі або при заприміченю хоть
-----------  би незначного болю в якому місці зуба треба скоро удатися до дентйста, тоді з

певністю видержать наші зуби до глибокої старости (Дрималик)

деко



дентйста -♦ дентйст 
дентйстика мед. стоматологія (ст)

денцяк капелюх (ст): В руках попелясті рукавички і денцяк (Тарнавський 3.) 
день:

♦ день святого матрасника ірон. день або час цілковитого леда

рювання (ср): Ну, та певно, лежиш, а випрятувати -  то ні. Лежи, лежи, та 
як же ж -  день святого матрасника, та ж то нічого й в руки не можна взяти 
(Авторка)

♦ у білий день -► білий
деревце різдвяна ялинка (ст): Наближалося свято Різдва, а з ним ялинка -  

“святе деревце”. Свято це відбувалося в той спосіб, що як всюди, так і в нас 
засідала ціла родина до Святої вечері... По вечері батько виходив до другої 
кімнати, яка через два дні була на туго зачинена, а коли по хвилині нарозтяж 
відчинив двері, а в другій кімнаті ми побачили щось прегарного, щось чудово 
гарного. Там посеред кімнати стояла гарна, зелена, молода ялинка, яка купа
лася в світлі різноколірних свічечок. Поміж свічечками на галузках ялинки були 
лискучі металеві прикраси -  цукорки, пообгортані в кольорові папірці, золочені 
горіхи і яблука, а на самій горі пишалася велика золота звізда з картону, оклеена 
золотим папером. Я і сестра зчудовано і з радістю гляділи на деревце, а мама 
казала, що то ангел злетів з небес і приніс "деревце" добрим дітям у дарунку за 
те, що через цілий рік Божий були чемні і добрі (Шухевич) II святе деревцё

♦ святе деревце и  деревце 
дерев’йиий:

♦ стругати дерев’йні мечі -* стругати 
держати тримати (ст)

♦ штаму держати -♦ штама 
дерти 1. рвати (м, ср, ст)

♦ дерти лаха -* лах
♦ дерти морду -► морда
♦ дерти пйсок -♦ пйсок
♦ коти дерти -► кіт*

2. утікати (м, ср, ст): Шудра дер перший. За ним хтось стріляв (Нижанків
ський) II -* брикати 

дертися 1. рватися (м, ср, ст)
♦ дертися як старі ґаці (ґачі) -* ґаці

2. сильно кричати, верещати (ср, ст): Він пішов до захристії і так довго про
сив пароха, що, врешті-решт, він згодився дати дитині, яка за той час дерлася 
аж попід баню, аж павук із свічками дрижав, інше ім’я, хоч на літеру “ІС. Дав 
ІСлиментій (Тарнавський 3.) | дёртися як старе простирадло (простйрало, 
пшисцірадло), дёртися як кбти марцьові, дёртися якбй шкіру здіймали

♦ дертися ЯК старе простирадло (простйрало, пшисцірадло)
ірон. 1. надто голосно співати (перев. у  хорі, ансамблі тощо) (ср, ст):

Бачиш, Любко, не прийшла вчора на концерт, і я сама мусіла’м дертися як 
старе пшисцірадло і за тебе, і за себе (Авторка) | -» дёртися як старі і'аці
2. її дертися 2 і 8 у

♦ дертися як коти марцьові ^  дертися 2 ----------
♦ дертися якбй шкіру здіймали її дертися 2

дертися



десен (десень) забарвлення, рисунок; розцвітка (ст) 

десень десен 
десер кул. десерт (ст)

десеровий десертний (ст); До сервісу філіжанок є долучений вузький подовгас
тий полумисок на канапки і десерові тарілочки до того (Нова хата 1939) 

десперація безнадія, розпука, зневіра (ст) 
десь:

♦ мати то < глибоко > десь -► мати“ 
деталічно детально (ст)

деутеесцега шк. урок німецької мови (Лучук) Ц дбйча 

дефензйва оборона (ст)

дефілювати (дифілювати) проіулюватися напоказ (Лучук) (ср) 

дефілДда (дифілДда) і. урочиста хода (вулицею, площею тощо); парад 

(ср, ст): Рівним кроком увійшли на площу Сокола-Батька відділи спортовців. 
ІСлюб за клюбом, жінки й мужчини... Ще раз дефіляда перед публикою, і зма
гання відкриті (Нова хата 1933)
2. прогулянка центральною вулицею міста (Лучук) (ср) 

децидувати вирішувати (ст)

децйзія рішення (ср, ст): Це була слушна децизія, не докоряй собі, бо ти цілком 
не винен, що все пішло не так, як задумав (Авторка) 

дешевий:
♦  дешеве м’йсо пси їдйть -► пес

джаґан (джиґан) кирка (Лучук) (ст): Чи це перший раз траплялося йому 
так не на асфальтованій вулиці, а в рові, де повно глини й гострого каміння? 
Де черевики насякають масною грязюкою, де заголені по лікті руки липнуть до 
держака важкої лопати або джаґана? (Нижанківський) 

джентелмен -* джентельмен 
джентельмен (джентелмен):

♦ джентельмен (джентелмен) у кожному цалі -► цаль 
джиґан -* джаґан
джйґус енергійна, жвава, збиточна дитина (ср, ст): А то джиґуса маєм, нє? 

(Авторка)

джус* вул. 1. непослідовна в поглядах, вчинках людина (ср, ст)

2. малий хлопець (ст) 

джус® сік (м)

дзбанй невеликий дзбан (ст) 

дзвін:
чув, що десь дзвони дзвонили, але не знане, в якій 

<котрій> церкві про того, хто все переплутав (ст) 

дзвінець вид пташки (ст) 

дзвінка (дзву^ка) карт, бубна (ср, ст) Ц каро 

дзвінок:
♦ дзвінки дзвонять вул. боятися, мати страх (ст) || -► бздіти

і8 8  дзвонити:
---------  ♦ дзвінки дзвонять -► дзвінок

♦  і я дзвонив на тоту відправу і я давно говорив про це (Франко)

десен



дзв^ка -► дзвінка
дзиґар* (зйґар) цигарка (ст): Ромку, сховай дзиґар, бо ще тебе який бельфер 

здибає, і нащо тобі клопоту (П’ясецький) | -► вар’ят 

дзиґар* годинник (ст): Після того, як 1826 року завалилася ратуша, дзиґар на 
Бернардинській вежі був головним міським годинником -  до 1835 року. За тра
дицією, відремонтований у 1880-х роках в Празі, бернардинський дзиґар на
5 хвилин випереджав місцевий сонячний час, за яким функціонував дзиґар на 
ратушевій вежі. ІЦя традиція продовжувалася й після 1906 року, коли Львів пе
рейшов з місцевого на середньоєвропейський час. Після Другої світової війни 

дзиґар знову зупинився (Мельник І.) | дзиґдрок 

дзиґармістр (зиґармістр) годинникар (ст)
дзиґарок (зеґарок, зиґарок) і ї  дзиґар*: Дзиґарок складається з циферб- 

ляту і цайґерів (П’ясецький) 
дзиґлик стільчик (ст): Довкола ратуші вже із вчасного ранку сидять на дзиґли

ках продавчині, або, як їх звуть, “перекупки”, і продають молоко, масло та інші 
продукти (Острук) 

дзьоб (дзюб) 1. рот (м, ср, ст) І -► брама
♦ стулйти дзьоба замовкнути (м, ср, ст) Ц -* замкнути бргіму
♦  дати дзібба дати поцілувати (ст) Ц -• д^ти бузі 

2. вул. обличчя (ст) І -* лиц«
дзьобак віспувата людина (ст)

дзьобати (дзнібати) надокучати, постійно докоряючи; прискіпуватися 

(ср, сг)

дзьобнути (дзіббнути) випити алкоголю (м, ср, ст) || -* і'бльнути

дзюб -* дзьоб
дзн^бати -* дзьббати
дзкібнути - » дзьббиуги
дзк^бок ї ї  дзьоб 1 (ст)

♦  стулйти дзюбок ї ї  стулйти дзьоба (м, ср, ст): Стуль си дзюбок, 
бо вилетиш звідси (Авторка)

дзібґати 1. штовхати (ср, ст) Ц -* витручувати
2. дошкуляти, шпиняти (ср, ст): Признаюся, що не раз д-р Ліпш підштовху
вав мене до виступів проти Яґодзінського, бо мав він велику радість, коли той 
найшовся в заклопотанні: “Пане меценасе, хай пан бодай раз дзюґне Яґодзін
ського. То таке пишне”. 1 я “дзюґав” (Шухевич) 

дзкіня ірон. дівчина (ст) || -► дівчина 

дзніра 1. діра (м, ср, ст)

2. знев., ірон. погана квартира чи приміщення (м, ср, ст): Як ти можеш 
жити в такій дзюрі, та роби хоч якісь старання, щоб перенестися до іншого по
мешкання (Авторка)
3. знев., ірон. економічно та культурно відстале селище чи містечко 

(м, ср, ст)

дзйвкати ірон., знев. відповідати на лайку лайкою; відгризатися (Лучук)

♦ не дзяйкай замовкни (Лучз^) || замкни си к^иал, най ти не емер- 189
дйть; пйсок на колбдку

ДЗЯД 1. дід II дід

ДЗЯД



д зяд зьо

♦ з дзйда-прадзйда з діда-прадіда; споконвіку (ст); Ах ти, жуліку 
одеський, хочеш вчити мене, львівського обивателя з дзяда-прадзяда, як я 
маю говорити? (Лисяк)

2. вул. злидар, голодранець, жебрак (ср, ст) Ц дід
♦ дзяд кальварййський злидар; каліка (ср, ст); Дзяде кальварий- 

ський, та де ти лізеш, чи так залив вже собі бельки, шо світу Божого не 
бачиш. Дайся трохи на стрйманє (Авторка) |{ драбуга

♦ ходйти як дзяд кальварійський ходити повільно, човгаючи 

ногами (ст)

3. вул. поліціянт (ст) І -• 1‘ЛІна
дзйдзьо дідусь (ср, ст); Вітаємо дорогого Дзядзя з уродинами! І\/Іногая літа! (Ав

торка); Занеси до Дзядзя обід, посидь трохи з ним, матиме потіху з внука (Ав
торка) І дідо

дзядовка (дзяд^ка) знев. 1. злидарка, голодранка, жебрачка (ст)

2. полотняна торба (ср, ст)

З- комісаріат поліції (ст) 

дзядовство знев. 1. злидарство, жебрацтво; злидні (ст)

2. жебраки, старці (ст) 

дзядовський знев. злидарський, жебрацький (м, ср, ст) 

иенза дзядовська -♦ нендза (лайка) 

дзяковаць -► дзйкувйти 
дзйкувйти (дзяковаць) вул. давати (ст)

♦ дзйкуй ми ферняк на двє ґодзіни до стйї (лайка) 

дзйма 1. той, хто постійно незадоволений, часто буркотить (м, ср, ст)

2. нездара (ст) || дзямдйда 
дзямайда дзйма 2 (ст) 

дзймати незадоволено буркотіти (м, ср, ст) 

дйбати вул. іти (ст) | -• гуляти

♦ дйбати на <мбю> душу -* душа 
диван килим (ст)

дивачіти ставати диваком, поводитися дивакувато (м, ср, ст) 

дивачний дивний, дивакуватий (ст) || здивачілий 

дивйтися:
♦ дивйтися кривйм оком “♦ око
*  дивйтися правим оком в ліву кишеню око
♦ дивйтися як на мале пйво -* пйво
*  дивйтися як на матову шйбу ** шйба 

дивізійник воїн Першої української дивізії “Галичина” (м, ср, ст) 

дивнйця дивина (ст); А що оба мали прямо казочну повагу, то і не дивниця, що
1 9 0  їх поміч завсіди вінчалася великим і повним успіхом (Шухевич)

---------  дивогляд -► дивоглйд
дивоглйд (дивоглйд) дивак (ср, ст): Вліплені в неї з виразом зацікавлення і



дискретно

подиву сиві очі дивогляда справляли їй якийсь неспокій і заразом побуджували 

до сміху (Франко) 
дивотка -♦ девотка
диГрёс1я відступлення (ст): Вибачаюся за цю диґресію, яких може буде й біль

ше, але пишу спонтанно, що приходить на думку (Дейчаківський) 
дйжур (дежур) чергування (ср, ст): Пригадую, як одного дня він мав “дижур” 

на коридорі під час перерви і несподівано відчинив двері до нашої кляси. Ми всі 
завмерли, де хто стояв (П’ясецький); Того вечора, коли ми так обидва несподі
вано розконспірувалися, я мав дижур на своїм відділі міліції (Загачевський) 

д и ж ^ к а  місце чергування; чергова частина (ст): Десь біля полудня на ди- 
журку прийшов зв’язковий і після виміни клички вручив мені пакет (Загачев
ський)

дик 1. дикий кабан (ср, ст): Вуйко Соловій був пристрасним стрільцем, чи то на 
заяці, серни чи дики. Навіть у церкві під час відправи сусід давав знак вуйкові, 
що дики появилися на полі, то Служба Божа тривала набагато коротше (Кри
ницька)
2. відлюдькувата людина; дикун (ср, ст) 

дйкта фанера (ср, ст) 

диктувати:
♦ сам розум диктує -* розум 

дикувати ховати (ст)

дикуватися утікати, ховатися від небезпеки (ст) 

д и к ^ к а  сховок, криївка (ст) 

дим 1. дим

♦ дурийй як сто пудів дйму -► дурнйй
♦ много дйму — мало вогню багато галасу з нічого (Франко)

2. вул. цигарка (ст) Ц — вар’ят
дймати 1. швидко йти (ст)

2. їхати (велосипедом) (ст)

З- шк. підказувати (ст) 

дймка спідниця із грубого полотна (ст) 

динамити и  крутйти динамо 
динамо обман, брехня, лукавство (Лучук) (м, ср)

♦ крутйти динамо заговорювати, розповідаючи небилиці, дурниці; 

обманювати, брехати, хитрувати (Лучук) (ср) | -  баєр засувати

директор:
♦ директор контрабасу контрабас 

дйркач* вхідний дзвінок (ст) Ц дзвбник 

дйркач* шк. директор школи (ст) 

дискретний 1. потайний, прихований (ст)

2. тактовний, делікатний (ст): Вона була трохи старша за мене, гарна чор
нявка, дуже спокійної вдачі, серйозна і дискретна дівчина, її помешкання скла
далося з двох кімнат і малої кухні (Дейчаківський) 

дискретно 1. тихцем; потай, приховано (ст): Не живе й та перекупка, що 1 Q1

продавала борщ на площі св. Антонія на Личакові. Її придуркуватий син, “глупі ------------
Ясю”, говорив сам до себе дискретно: “Я нікому не скажу, що моїй мамі в борщі



дискреція

щур втопився”. Але хтось почув це, і люди перестали купувати борщ у його 
матері (Домбровський)
2. тактовно, делікатно (ст); У такі річниці, як смерть Бесарабової чи Біласа 
й Данилишина, перед лекцією приходили до нас старші учениці, й ми з ними 
вшановували наших героїв однохвилинною мовчанкою. Тоді учителі дискретно 
“спізнялися” на лекції (Палій) 

дискреція 1. обережність у  мовленні, замовчування того, що не годиться 

казати (ст)

2. тактовність, делікатність (ст) 

диспозиція;
♦ до диспозйцїї у  розпорядження (ср, ст); Повернуся опівдні -  і буду 

до Вашої диспозиції (Авторка)
дйстанс дистанція (ст): На мене зате дивилися з підозрінням І трактували з дис- 

тансом. їм дозволяли самим Іти на коридор і до туалети, зате мене до того 
місця вели під охороною (Дейчаківський) 

дистинґбвании елегантний, вишуканий, із добрими манерами (ст) Ц 

аліґ^нцкий

дистинґбваио елегантно, вишукано, як належить у  товаристві (ст) Ц 

аліґанцко, дистинкційно 

дистиикційио Іі дистииґбвано
дистинкція елегантність, вишуканість; ґречність, вихованість (ст): Зна

єш, що мене вражає? Його дистинкція. Що то ґени! (Авторка) 
дитина;

♦ пригуляти дитину -* пригуляти 
дитинний дитячий (ср, ст) І ДІТВ^ЦЬКИЙ, Дітбчий 

дифілювати -► дефілювати
дифілйда -► дефілДда
дйха іст. банкнота номіналом іо  золотих (ст)

дйхавиця мед. астма (ср, ст): Славцю, у малої Настки напад дихавиці, знову 
викликали наглу поміч, тож візиту до вас мусимо відкласти на інший час (Ав
торка) 

дихати;
♦ іддю дихати -► щь
♦ ледве дихати і. жити у злиднях, бідувати; хворіти (ср, ст) Ц лддве 

калатати

2. бути постійно втомленим (ср, ст) Ц лддве калатати 

дич дикун (м, ср, ст); Ти даремно кажеш, що наш малий не вміє поводитися в 
церкві. Ти ще інших дітисок не видів, то не діти, а просто дич якась. Ніякого ви
ховання ні в батьків, ні в дітей (Авторка) 

дйшель вул., вульг. чоловічий статевий орган (ст) {{ -* будуляк 

дийвольський;
♦ дийвольський млин -► млин 

дівка дівчина Ц -> дівчина
1 9 2  ♦ дівка, варта шусткі про вродливу, гарну дівчину (ст)

---------  ♦ ще тоді (тогдй), як баба дівков була дуже давно (ср, ст)

дівчина дівчина | алкіра, бікса, гуска, дзкіня, дівка, дівчинйще, дрйзда,



коз^, льоля, мавпічка, підфрувайка, румунда (римунда), с ікса , срайда, 
фацетка, ф ікса, фіфа, ф іф ка, флймма, чайка

♦ намотати дівчину -* намотати
дівчинйще дівчина (ст): Батько спочатку не хотів її в такому молодому віці дати 

заміж, але піддався переконливим арґументам жінки. ІУІало дівчинище пустити

ся й наробити стиду родині, хай ліпше йде заміж (Тарнавський 3.) | -• дівчина 

дід 1 .  дід і  Д З Я Д

❖ дід бабі в ^ к о  жарт, про дуже далеких родичів (м, ср, ст) Ц 
жаба-цьотка-бузько-д^дько

❖ ДІД про хліб, баба про фійлки (Франко) Ц я тобі про образи, а ти 

мені про гарбузи; я тобі про індики, а ти мені про к^ри діікі
❖ спустився ДІД на мід та й без вечері пішбв спати думав про 

велике, а не отримав нічого (ст): Прощаючись, обіцяв, що не забуде, що 
з певністю все полагодить, а я подумав собі: “Спустився дід на мід та й без 
вечері пішов спати” (Шухевич)

2. вул. злидар, голодранець, жебрак (ср, ст) || дзяд
♦ зііітй на діди занапастити себе, зійти нанівець (ст) | -* 

скапаритися
♦ любити як П С И  діда на перелазі -► пес 

З- вул. поліціянт (ст) II -* ґліна
♦ дід з півмісяцем ^  дід з 

дідйцтво спадщина від діда; дідівщина (ст) 

дідівськиіі:
♦ дідівськиіі сентимент -* сентимент

дідо дідусь (м, ср, ст): Та ж то колись Дідо мені казали говорити на Діда “Дідо”, 
а не “Ти”, бо так традиційно -  в родині до старших не “тикають” і не “викають”
(Авторка) І) дзйдзьо 

дідоводи біднота, злидарі (ст) 

дідок;
❖ малий дідок, а велйкий ціпок про невисоку на зріст, але зна

чущу, впливову людину (ст): Ми завжди чекали в коридорі в суді, коли 
в’язнів перепроваджували на перерву на обід. З Романом Шухевичем ішов 
той аґент Хім’як, що до нас все приходив. Спинилися коло мене і Юрка 
Шухевича й розмовляємо. Хім’як хоче якогось віца оповісти, аж тут ведуть 
Бандеру. Хім’як каже до Романа: “Маленький, а важненький”. А Роман до 
нього: “В нас інакше кажуть”. -  “А як?” -  “Малий дідок, а великий ціпок”. Усі 
засміялися (Чайківський)

дідько чорт (ср, ст): Ходимо голодні. Як дістанемо цигарок або горілки, ділимося.
Нема чого жалувати собі. Хто не п’є й не курить, того вхопить дідько в інший 
спосіб (Селепко)

♦ тішитисі ги дідько цвйком -► тішитися
♦ тішитися як дідько <дурнйй> цьвочком -► тішитися

аби тя дідько вхопив і на скали заніс (проклін)

❖ де згода в сімействі, там завжди дідька наднесе (Лис Ми

кита і9 б о ’ ) 193
❖ дідько в дзвін, а баба в клепало кожний про своє (ст) ----------
❖ дідько знає, колй жінка старієсі (Франко)

дідько



д ід ьо

♦ най СИ дідько тим голову ломит, не я це не мої проблеми 

(Франко) І най ти дітько голову зломит без мене

♦  най ти дітько голову зломит без мене її най си дідько тим 
голову ломит, не я

♦ то вже дідько чоловіка бере про людину, яка сердиться, не 

може себе опанувати

дідьо дит. дідусь (м, ср, ст)

дідьчий диявольський, чортячий (ст): Та ти, дідьчий вилупку, ти, прокляте 
байстреня, прости. Боже, гріха, та ж я твоя хресна мама, я ж тебе до хресту 
тримала, я ж тобі пипку ссати давала, але то надаремне, бо з тебе нич доброго 
не буде! (Керницький) || сакрамёнцкий

♦ дідьча холера (холйра) несправедливість; біда, нещастя (ст): 

Що за дідьча холера, -  сердився пан Колодрубець, хто прийде до Львова, -  
зараз міняє назви вулиць (Тарнавський 3.)

ділання дія (ст)

ділати діяти; впливати (ст): Це на мене погано ділає (Авторка); Сонце вбиває 
бактерії плісіні та добре ділає на пір’я (Нова хата 1939) 

дім:
♦  з доброго дому із порядної, інтелігентної родини (ср, ст): У воєн

ний час навіть дівчата з дуже “добрих домів” і з дуже міцними моральними 
засадами рідко відкидають спокусу гарного одягу (Тарнавський 3.)

♦ пані дому -♦ пані 
дінкс річ, предмет (ст)

♦ такій дінкс, шо рбби шпрінкс відповідь на запитання “що це 

таке?”, коли хочуть }тсилитися від відповіді, не називаючи пред

мета (ст)

дінтойра вул. злодійський суд над членом банди, який виявився зрадни

ком (ст): Злодії-жиди внесли цей термін дінтойра у злодійське звичаєве право 
на окреслення кривавого суду злодіїв над своїм співтоваришем, який їх зрадив 
перед поліцією. Суд такий звичайно кінчався порізанням винуватця ножами на 
смерть (Горбач); У згаданого типа ми знайшли цілий склад крадених предметів, 
які, звичайно, сконфіскували, а з ним самим мала дінтойра доволі серйозну 
розмову! (Керницький) 

діра:
♦ вертіти <му> діру в животі нудно, багато говорити, постійно 

переконуючи та не відпускаючи співбесідника (ст)

дірватися дістатися, подолавши перешкоди (ст): Я тут дірвався якимись біч
ними вулицями, і якби не то, же я по-польськи балакаю, то би’м ще завтра тут 
не був (Лисяк) 

дістати:
♦ дістати бзіка на п^кт і <чогось> -► бзік
♦ дістати б ^ б у  -► б ^ б а
♦ дістати в чоло -► чоло

194 ♦ дістати в шкіру -► шкіра
---------  ♦ дістати всгеклйзну -• вегеклйзна

♦ дістати лйнє лйнє



♦ дістати піґулу -♦ піґула
♦ дістати по пйску -♦ пйсок
♦ дістати поза шкіру -* шкіра
♦ дістати сйфа -* сиф
♦ дістати сьвірка -► свірк
♦ дістати фацку (фацьки) -♦ фацка
♦ дістати чорної кави кава
♦ зйза дістати -► зиз

дітвак 1. дитина (ст): Коли вони йшли втрійку по сходах, коло авта зібралась від
разу ґрупка дітваків, яка по-свойому коментувала знак жовтого лева, вимальо- 
ваний шабльоном на авті (Лисяк); За ним, на вулиці, видніло чорне, обхляпане 
болотом авто, біля якого гуртувалися вже дітваки, навіть старші (Ярославська);
Від того часу Роман чув на собі обов’язок голови родини, хоч був ще дітваком 
(Загачевський)
2. ірон., ж арт , доросла людина, яка поводиться як дитина (ст) 

дітвацький 1. дитячий (ст): Я дивився І на його округлі очі, й на таке, як кора, 
засмалене вітром придуркувате й дітвацьке обличчя (Нижанківський) Ц -> 
дитинний

2. ЯКИЙ ПОВОДИТЬСЯ як дитина (про дорослого) Ц штубакуватий, шту- 

бацький 

діти;
♦  жидівські діти -► жидівський

дітйска (дітйська) діти (м, ср, ст): Дітиска з пасією, гідною кращої справи, 
общипували їжакуваті яблука І вилуплювали з них поліровані каштани (Тарнав
ський 3.) 

дітйська -* дітйска
діточий дитячий (ст): То була дуже гарна діточа забавка (Авторка) | ди

тинний 

д м ^ а т и ;
♦ дм ^ати  на зймне -► зимний 

дневник 1. періодичне видання; газета (ст) | денник

2. зошит для запису щоденних подій; щоденник (ст) | денник

3. шк. класний журнал для оцінювання успішності та поведінки учнів 

(ст); Дневник -  то був запис неприсутніх у клясі. Там також учитель міг записа
ти свої уваги про поведінку кпяси чи окремого учня. Якщо він записав учня або 
цілу клясу у дневнику, тоді господар кляси “витягав консеквенціГ (ІУІонцібович)

дневникар журналіст (ст) Ц денникар 

до:
♦ до ґусту -» ґуст
♦ до дрібки -► дрібка
♦ до жарівки -> жарівка
♦ до к ^ и  -* к ^ а
♦ до файки -* файка 

добити:
♦  добйти торгу сторгуватися (ст): Добили торгу при свідках, які зараз 195

же запросилися на могорич при найближчій нагоді, як вийдуть на волю (Кер- -------------
ницький)

добити



добратися

добратися:
♦ добратися до д ^ и  -* д ^ а  

добре:
♦  добре ситубваний -* ситубваний
♦ тримайся дббре -► тримайся

Н А  Д О Г І Д Н И Й  К Р Е Д И Т І
ф У Т Р А Ц П Л А Щ І
г а и Т К и Р »  сіібіріГіськнх 
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дббрий:
♦ віддати в дббрі р ^ и  віддати надійній, порядній людині (ср, 

ст)

♦ дббрий до секрету надійний (ст); Пізніше переконалися, що я був 
“добрий до секрету”, і втаємничували мене не в одну справу (Шухевич)

♦ дббрий н ^ е р  -► н ^ е р
♦ з дйброго дому -► дім
♦ мати дббру лепету -► лепета
♦ під дбброю датою -♦ дата
♦ пітй в дббрі р ^ и  опинитися в надійної, порядної людини (ср, 

ст); Однак через різні побутові перетрубації (продаж меблів, помешкання, а 
головно -  двох фортепіян, “бо чей же мусять піти в добрі руки”) ми перене
сли наш виїзд на 10 вересня (Крушельницька)

♦  дббра жона від Ббга суджена -► жона
♦  дббра новйна, як нічбго злбго не ч ^ и  -» новйна
♦  дббре кум говбрить, лише кривйй рот має -♦ кум
♦  дббрий коваль, колй зелізо горйче -► коваль 

добрб:
♦ лише власне добрб мати в бці -♦ лише
♦ то не добрбм пахне -► пахнути
♦  чуже добрб не гріє, хиба чужий кояфс ■* чужйй
♦  чужйм добрбм сйтий не будеш -► чужйй 

довг борг (ст)
♦ вродйтися в довгш про марнотратника (ст); Він, певно, вже вро

дився в довгах (Франко)
♦ записати <той> довг в^льом  у кбмині про борг, який ніколи 

не повернуть (франко)

дбвжитися видаватися довшим, аніж звичайно (про час) (ст); Тільки тоді, 
коли ви ждете на появу особи, яку кохаєте, або ті, що чекають на виконання 
присуду смерти і числять секунди, розуміють вагу часу. В першім випадку час 
дуже довжиться (Тарнавський 3.) 

довірочно не для розголосу; конфіденційно (ст)



довбдити;
♦ довести до Кульпаркова -► Кульпарків
♦ довбдити до шевської пасії -♦ пасія 

догідний вигідний, доречний (ст)

догл^атися врешті-решт зрозуміти, збагнути (ср, ст): А я, старий, не 
можу доглупатись: насміх це чи спочування (Вільде) | докуматися, доп^трати, 

дошолбпати, розчбвпати 

догоджати;
♦ догоджати як ксьондз Касьці намагатися догодити в наймен

ших дрібницях (ср, ст)

додавати;
♦ додавати оливи до вогннЗ -* вогбнь 

додатній позитивний (про емоції, враження, настрій) (ст) 

додержувати дотримувати (ст): Завсіди треба додержувати слова, але те

пер то не часто такі слівні люди трапляються (Авторка)

♦  обіцйти, а не додержувати -  паскудство -► обіцйти 
додерлянц вул. манірний, надто пещений юнак; елегантик (ст) Ц -

ананас 

доземо вертикально (ст) 

дозолити допекти (ср)

дойча шк. урок німецької мови (Лучук) | деутеесцега 

докладно 1. ретельно, старанно (ст): Прасує докладно, любовно прасує штив- 
ні, накрохмалені комірці сорочок пана Колодрубця (Тарнавський 3.)
2. виразно, чітко (ст): Наказав мені сісти за стіл і робити те, що він робить.
Певне, сподобалася йому моя інтелігенція, яку видно докладно на моєму лиці 
(Селепко)

доконати здійснити (ср, ст): Доконати вбивство (Авторка) 
доконечно необхідно, обов’язково (ст)

док^атися  вул. врешті-решт зрозуміти, збагнути (ср, ст) | -»

доглупатися

доливати;
♦ доливати оливи до вогнні -* олива

долівка підлога (ст): Для мамці це був би просто удар (дочка долівки миє. Боже!), 
отже, треба їй цього заощадити (Ярославська); Сперся на ріг куліс і так стояв, 
понуривши зір у долівку (Тарнавський 3.); Раз сталось це у восьмій клясі, коли 
наша шкільна заля була якраз над самою канцелярією директора д-ра Сабата.
Під час такого дужання Михалунук Сковронка чи, може, Сковронок І\/1ихальчука 
кинув на долівку, але ж із такою силою, що кусок тинку відпав від стелі та гепнув 
директорові на бюрко (Береза)

♦ розложйти на долівці вул. ударивши, повалити на підлогу (ст):

Я був злий. В тій хвилині я був би найрадше розложив його разом з кріслом 
на долівці (Нижанківський)

♦ пригинати нижче долівки гнітити; навівати нудьгу, сум (ст):

Такі дні були найдурніші, тяглися дуже довго і не мали в собі нічого ціка- 197
вого... Чогось хочеться. Щось мучить і пригинає нижче долівки (Нижанків- -------------
ський)

долівка



доліна

доліна вул. кишеня у  штанах (ст)

доліняж (доліняр) вул. кишеньковий злодій (ст): До пролетаріяту можна
6 було кінець кінцем зарахувати й руського батяра Толька Сорнія, якби він не 
був з професії “доліняж”, або, іншими словами, кишеньковий злодій, щоправда, 
глибоко освідомлений (Керницький) II — злбдій 

доліняр -► доліняж
долішній нижній (ср, ст): І\/Іарія минає долішні кімнати, йде зі зломаною галуз

кою вишні просто до Ірчиної кімнати на горище (Вільде); Запалене сліпої кишки 
зачинається звичайно нагло колькою або болем в правій долішній части живота 
(Дрималик) 

доля 1. доля

♦ горбата доля нещаслива доля (ст): Така вже наша доля горбата: ми 
працюємо в поті чола, наставляючи наші пэлови на небезпеку, а жниво зби
рає аґент Коґут (Керницький)

2. карт, вісімка пік у  грі хапанка (ст) 

доматар (доматор) господар, хазяїн (ст): Доматори з самого початку зайня
ли ворожу поставу до зайд -  і не дивниця, зайди в корені підтинали їхні жит
тьові інтереси: пожирали-бо, крім своїх, ще й їхні порції, витісняли їх з м’яких та 
вигідних леговищ, взагалі стали себе вести дуже ароґантно (Керницький) 

доматор -* доматар
домацатн вул. знайти, виявити (ст): Скоріше чи пізніше я йопэ домацаю. Він 

мені не втече. Навіть на поліції його найду (Нижанківський) 
донага догола (ст): Став перед лікарською комісією. Наказали роздягнутися до

нага. Кожний з нас стояв соромливо, із скромно заложеними руками (Селепко) 
дондер (д)щдер) евф. до чорт (ст)

♦ дбндер би їх <го, ї...> свиснув чорт би їх <його, її...> взяв 

(проклін): А хлопці-батяри, дондер би їх свиснув, отой Збишко пані Мі- 
хайлової і Юзько Майхєр, давай каменями шпурляти на таку бідну коціну 
(Керницький)

доовкола довкола (ї)

допетрати ірон., знев. врешті-решт зрозуміти, збагнути (м, ср, ст) Ц -* 

доглупатися

допіру тільки, лише (ст): Він завжди іде о 10-ій на Високий Замок, а тепер до
піру восьма (Тарнавський 3.) 

доповідати підказувати; радити (ст): Ми сиділи і грали в крепці. Стах допо
відав до гри і, якби не те, що мав вуса і курив цигарку, цілком добре міг би грати 
разом з нами (Нижанківський) 

допоминатися вимагати, домагатися, нагадувати, прагнучи отримати 

належне (ср, ст): Не бійся, не бійся, він все ся свого допімне (Авторка) 
доправди справді (ср, ст)

допроваджувати проводжати, супроводжувати (ст): Я тебе допроваджу до 
зупинки, ще собі поговоримо дорогою про те, про се (Авторка)

♦ допроваджувати до гріха спонукати до злого; ставати причиною

1 9 8  поганих учинків (ст): Батько бачив, що я вже щось хочу збрехати, тому,
-----------  аби не “допроваджувати мене до гріха”, не чекав на відповідь (Шухевич)

♦ допроваджувати до шевської пасії -* пасія



допроситися:
♦ не допросишся й торішнього снігу сніг 

допуст:
♦ допуст Божий кара Божа (ст) 

допустити:
♦ як Бог допустит, то й  сухе дерево пустит -► Біг 

допхатися знев. і. із труднощами добратися, дійти (м, ср, ст)

2. досягнути, здобути, добитися (м, ср, ст) 

дорідний породистий, добірний, який має зовнішні риси, манери, що ви

являють достойне походження Ц расовий 

дорога:
♦  кавалок дороги -* кавалок
♦ цісарська дорога цісарський
♦ середна дорога найліпша завжди найкраща “золота сере

дина” (Франко) (ст)

дорожка іст. фіакр: Переїздить якась дорожка по вибоях брукованої вулиці (Бо
берський); Транспортними засобами були дорожки, таксівки і трамваї. Невипад- 
кова черговість, бо фіакри використовувалися найчастіше. Йшлось до стоянки 
на площу Академічну, де на розі вулиці Фрідріхів стояли дорожки. Конячі голови 
були занурені у мішки з кормом... Коли була потреба, дорожку викликали додо
му через когось зі служників (Мельник І.) 

дор^ення :
♦ організаційні д ор^ення  -* організаційний 

доскочити приєднатися до товариства (ср, ст): Нас було спочатку п’ятеро,
потім доскочило ще четверо, а один від’їхав (Нова хата 1933) 

достаточно шк. достатній рівень; добре (оцінка) (ст) Ц цісарська нбта 

достеменно 1. по-справжньому, дійсно (ср, ст)

2. такий самий, дуже схожий: Ти достеменно, як батько (Авторка) 
дотеп жарт (м, ср, ст)

дотертися вул. дістатися, добратися (ст): Всі казали в Кракові, що ти десь 
пігнав на схід. Як же ж ти дотерся до Львова? (Лисяк) 

дотинки кпини, кепкування (ст): Сливе, то були тільки злобні дотинки для 
бідного Скотта, який приймав їх від значно молодших колеґів з поблажливою І 
доброю усмішкою (Шухевич) 

дотраґати врешті-решт донести щось важке (м, ср): Ледве дотраґала ті па
кунки до поїзда (Авторка) 

доходження дізнання, допит (ст): В часі доходжень його дуже збито на поліції 
(Шухевич) 

дохтір (дохтор) лікар (ср, ст) 

дохтірка (дохторка) лікарка (ср, ст) 

дохтор дохтір 
дохторка -► дохтірка 
дошка:

♦ від дошки до дошки від початку до кінця (ст): Газету Дзядзьо 199
прочитував від дошки до дошки, а потім те все переповідав Бабці на кухні -------------

(Авторка)

дошка



дошки лижі (ст): Снігу було мало. Тому ми зорганізували виправу по сніг Убра
лися по-лещатарськи і (без лещат) пішли в гори. Чим вище, тим більше снігу. 
Ого. Сніг! Сніг!.. Треба вертати до домівки і принести дошки (Нова хата 1933); 

Найважніше -  це лещата. Коли купуємо чи замовляємо їх, найкраще поради
тися тут із досвідченим вже лещатарем. Оцінка дощок та в’язання вимагає вже 
лещатарської рутини (Нова хата 1934) | лещата 

дошлюсувйти 1. приєднати, причепити (ст); Зачекай хвильку; ще дошлюсую 
комірець -  і вйо! (Авторка) | доштукувати

2. долучитися до товариства, прийшовши пізніше, ніж інші (ст) 

дошолбпати врешті-решт зрозуміти, збагнути (ср) | -♦ доглупатися 

доштукувати ї; дошлюсувати і  (м, ср, ст): Дивись, у правому куті треба 
доштукувати пасочок тапети, бо дуже нефайно виглядає (Авторка) 

дощ:
♦  пасує як свинй в дощ -* пасувати

драб  1. підла, непорядна людина; нікчема, негідник (ср, ст) || -• креатура

♦ драб кальварййський (кальваршський) драб 
2. нечемна дитина чи підліток (ср, ст) || -* гівниік

драбйна:
♦ кйнути за драбйни з’їсти, перекусити (ст); Там у братрурі стоїть 

борщ і зрази з гречаною кашою. Кинь дещо за драбини, але раз-два (Кер
ницький)

драбнй голота (ст) 

д раб^а  1. їч драб і (ср, ст)

2. и  драб 2 

драглйстий 1. подібний до драглів (ст)

2. обвислий (про обличчя) (ст); З’явився на порозі Сташко. Після хороби 
драглисте лице і потьмянілі, згаслі очі (Авторка) 

драглі (драґлі, дриґлі) кул. холодець (ср, ст) | дриглець 

драґлі -► драглі
драґон крав, хлястик (ст): На букві Б рисуємо драґон догідної ширини (Повний 

курс) II драґончик 

драґбнчик її драґон 
драло:

♦ дати драла утекти (м, ср) || -* бм ьбн  зробити

дралювати вул. іти, бігти (перев. важкою дорогою) (ст): -  Тссс! -  шепнув. -  

Чого так дралюєш, як кінь? І не дзвони зубами, бо баби будуть хреститись! 
(Керницький) 

дранґ шлагбаум на межі міста (ст)

♦ за дранґом на передмісті (ст)

дрйнтя знев. старі, знищені речі (перев. про одяг) (м, ср, ст) 

дрантйвий знев. старий, поганий, знищений (перев. про одяг) (ст) 

дрань лайл. і. підла, непорядна людина; нікчема, негідник (ср, ст) | -* 

креатура
2 0 0  ♦ дрань востатний (остатний) ії дрань і  (ст)

----------- ♦  кавал драня і ї  дрань і (ст)
2. нечемна дитина (ср, ст) || -* гівн и ік

дошки



дрипця

драпак 1. щітка для чищення забруднених поверхонь (ст) Ц драпдчка 

2. ірон. щітка, гребінь для волосся (ст) 

драпати щвидко втікати (м, ср) 

драпачка і. і і  драпак і  (м, ср, ст)

2. мітла для підмітання подвір’я (м, ср, ст) | -• перо 

драстйчний який викликає роздратування; дражливий (ст): Припинімо 
цю драстичну розмову, думаю, ми якось свого часу вив’яжемося з тої неприєм
ної ситуації (Авторка); Такі драстичні кольори має та її суконка, я б такої ніколи 

не вдягнула (Авторка) 
драсгйчно роздратовано; дражливо (ст): Польська шкільна влада, т.зв. Кура- 

торія львівської шкільної округи (що охопляла всі три східньогалицькі чи тепер 
західньоукраїнські воєводства), ставилась крайнє негативно до українського 
шкільництва, але все-таки не наважувалась, принаймні в 20-тих рр., ліквідувати 
чи драстично зменшити кількости шкіл, в тому і гімназій, які одержала в спадку 

від Австро-Угорщини (Процюк) 
драчка зачіпка; сварка; невелика бійка (ст): Михайло уникав усяких драчок, 

не любив конфліктів у хаті, не любив їх на роботі (Тарнавський 3.) 
дреліх (дрелюх) 1. грубе полотно; мішковина (ст)

2. непотрібна, стара, знищена річ (ср, ст): Та нашо ти стільки тих дрелюхів 
тримаєш в хаті (Авторка) 

дрелювати (дрилювати) вибирати кістки, зернята з ягід, фруктів (м, 

ср, ст): Купила’м відро вишень і мусіла’м то всьо сама дрилювати, навіть ніхто 
з дітей не поміг, всі на вакаціях (Авторка) 

дрелюх -► дреліх
дрешайба велике дерев’яне колесо, за допо

могою якого залізничники перекочують 

вагони (Франко)

❖ дрешайбу в голові мати про того, 

хто говорить нісенітниці (франко) | -♦

мати бзіка
дрйбляс високий худий чоловік (ст) 

дриглець кул. 1. холодець (ср, ст) II дриглі 

2. желе, загущене желатином Ц -* ґалярета 

дриґлі -► драґлі
дрйзда вул., знев. 1. жінка легкої поведінки; 

повія (ст) І -* вінклківка 

2. дівчина (ст) І — дівчина 

дрилювати -* дрелювати 
дрйида вул., ірон. 1. старий велосипед (ст)

2. поламаний автомобіль (ст) 

дрйидати ірон. іти (ст): Ніяк не виберуся туди. Рано мої ще всі сплять, то не 
хочу виходити з хати, щоб їх не будити, а вже коло одинадцятої то починається 

гор'яч, де вже буду туди дриндати? (Авторка) 
дринчати пиячити (ср) | -* бамбурити

дрйпця ірон. старша пані (перев. жінка дрібної статури), яка занадто про 

себе дбає, по-старечому манірна, церемонна Ц цьбця-дрйпця

Д Р И  гці
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дрипцяти

дрйпцяти іти малими кроками; дріботіти (ст) 

дрйя трійка (позначення очок у  грі в кості) (ст) 

дріб 1. свійська птиця (ст)

2. м’ясо свійської птиці (ст) 

дрібка 1. крихта (ср, ст) | окрушка (кришка, крушка)

2. дуже мало, обмаль, трохи (ср, ст): Дуже добра зупка, тілько всип до неї 
дрібку сопи та перцю (Авторка) Ц щйпта

♦ до дрібки цілком, повністю, зовсім (ср, ст)

дріт:
♦ б;^и на дроті і. розмовляти по телефону (ср, ст)

2. чекати телефонного дзвінка (ср, ст): Лечу додому і буду на дроті. 
Але не забудь подзвонити (Авторка)

♦ вйсіти на дроті довго розмовляти по телефону (м, ср, ст)

♦ дріт як дріт дуже добре (ст)

♦  на дріт до телефону (ср, ст): Пані ІМарійко, Вас на дріт! (Авторка)
♦ своя пака як дріт nâKa
♦ як дріт міцний, незламний (ст)

дроґбрія магазин лікарських та хімічних препаратів (ст): Всі ті вйчислені
додатки, як живиця, стиракс і тд., 

Пудер і крем „ L Y l ’IO L “ можна дістати в дроґерії або апти-

то запорука вічної молодостиі 1934)
В иріб дрочйти дражнити (ср, ст)

ЛсіиЬчпіс Seiciitifiqii« de Beauté друлити вул. пити (алкоголь)

(Лучук) II дудлити, дудрати, 
жльбпати, жлкікати, кйдати, 
ніЬхати 6a4éBCbKoro, цмолйти 

(цмулити), цьмаґати

rue Saiiif Honoré SÎO. P aris.

Жадайте безплатних прібок у  парфуме- 
ріях і дроґеріях.

друмля 1. музичний інструмент (ст)

2. зла, сварлива жінка (ст) | -* гйдра 

дуб (демб) дуб

♦ дуба (демба) дати і. утекти (ст): Марко вистрілив. Один чубарик пе
ревернувся, а Дзиґа крикнув: “Дуба!” (Нижанківський); Давай демба! (Пзр- 
бач) II -> бальбн зробйти
2. померти (ст) II -► зламатися

♦ наплести смалених дубів наговорити дурниць (ст): Стецьків 
тримав з молодими, Сенюта зі старими. То один, то другий зголошувався до 
слова і атакував один одного, але в пристойному тоні. Аж Сенюта -  закінчив 
свою промову реченням: “Тут нам пай Стецьків наплів смалених дубів, але 
цього не треба брати поважно” (Купчинський)

♦ сильний як дуб -* сильний
♦ хлоп як дуб -► хлоп
♦ хлоп як дуб, а серце маленьке -► хлоп
♦ за одним разом дуба не зрубаєш відразу великої справи не

202  зробиш (Франко)

----------  ❖ і я пе з д ^ а  впав про достойне походження, значущість у  сус

пільстві (Франко)



дужання

д ^ е л ь т  вдвоє (ст)

дубельтівка рушниця із двома дулами (ср, ст): Чекай, чекай, ше як твоя до
чка виросте, то побачиш, як то переживати за дитину; ше будеш стояв з дубель
тівкою попід бальконами (Авторка); Дубельтівка то має дві люфи (Авторка) 

дубельтовий подвійний (ст): Празник у нас був, як казали парохіяни, дубель- 
товий: раз, що церква стояла під покровом св. Володимира, друге, що нашому 
отцеві парохові теж було ім’я Володимир (Керницький) 

дубельтово подвійно (ст): За те, що зробив електрику. Мама заплатила тому 

майстрові дубельтово, бо ніхто інший навіть не хотів до того братися (Авторка) 
дубина;

♦  в дубйну пітй пропасти; зійти нанівець (ср, ст): У часі великої Бру- 
силівської офензиви, коли на мою сотню спадав дощ російських ґранатів і 
шрапнелів різного калібру, в часі, коли так густо стріляно, що за стрілянину, 
як за марнування муніції, пішов в дубину російський командант того від
тинку, знаний з Російсько-японської війни генерал Куропаткін, отже, в часі 
того страшного барабанного вогню прийшов до моєї сотні, до перших стрі
лецьких ровів, ніхто інший, але тодішній командант армії принц Леопольд 
фон Баєрн (Шухевич)

Дублйни смт Дубляни (поблизу Львова)

♦ до ду^лян вул., евф. ні до чого (лайка) (ст) | до дунаю, до дупи, 

до душі, до сракй

дубовий;
♦ дуббва каша тюр. ячмінна каша (ст)

♦ дубової каші наїстися тюр. відбути тюремне ув’язнення (Фран

ко) (ст)

♦ дуббвий клин -► клин  
дубом сторчма (ст)

♦ лбжка дубом стоїть -► лбжка 
дудки вул. вузькі штани (ст) Ц -* бікси  

дудлити 1. багато пити (м, ср)

2. пити (алкоголь) (м, ср, ст) || -► друлити 

дудрати вул. пити (перев. алкоголь) (ст): Інші “референти” щось дудрають 
по своїх столиках. Так і видно, що не мають за що взятись (Боберський) | -* 

друлити

дужання боротьба (вид спортивного змагання) (ст): Уявляв собі, що в рядах 
революційної організації він зі своїми м’язами може багато зробити, а ще відко
ли перестав грати в футбол і перекинувся до аматорського дужання, хотів силу 
свою віддати на кращий ужиток (Тарнавський 3.); Слово по слові -  пішла дис
кусія. В кінці Мольо махнув рукою: “Що тут багато говорити! Ви молоді українські 
письменники, як уся теперішня молодь, слабі духово, як і фізично”. -  “Чому фі
зично?” -  здивувався Лазор. “Хіба ні? -  доводив Мольо. -  Ти, Лазоре молодий, 
а я вже підтоптаний, але я тебе, смаркачу, ще легко положив би на лопатки!”
-  “Ей?” -  “Ей”. Голубець розгорячився, скинув блюзу, і почалося в редакції не- 2 0 3
бувале видовище, дужання представників старої і нової літератури. Дужання 

довго не тривало, бо Лазор, хоч на око менший і слабший від Голубця, все-таки



досить легко положив Моля “на лопатки". Підвівся Мольо з долівки, обтрусив
з себе порох і, поглянувши на Лазора вовком, сказав понуро: “Є, не велика то 
штука положити українського письменника!.." (Лис Микита 1960” ; ЕКО) 

д ^ к а  пристрій, який обігріває приміщення теплим повітрям (м, ср) 

дуля сорт груш (ср, сг) 

д:^ка:
♦ впасти на д ^ к у  раптово з ’явитися, виникнути, назріти (про 

думку, план тощо) Ц -► стрілити
Д>таай Дунай

до д ^ а й у  і і  до дублян (лайка): “До дунаю таке маскування!” -  бур
мотить Роман, наводячи дуло кулемета на білу цятку (Лисяк)

Д ^ е р :
♦  аби тебе (тя) д ^ д е р  свиснув (проклін)

♦  а шоб тебе дундер спік (проклін)

д ^ а  вул. 1. сідниці (м, ср, ст): Той, хто Львова не шанує, най нас в дупу поцілує! 

(із пісні) II гбпа, гепця, дУпка, дУпця, задниця, задок, пані-стара, приписове 

місце, п’йта тйчка, стард пані, старша пані

♦ аж ми жаль дупу стиснув вул. аж серце защеміло (ст) Ц це
тішить мЬю дУпу

♦ без мила в дупу лізти -» мило
♦ взйти за д у п у  змусити до чогось (ст)

♦ виглядати як д ^ а  мати поганий вигляд (ст)

♦  гризти дупу нарікати, бідкатися (ст)

♦ добратися до д ^ и  поквитатися (ст)

♦ дупу рвати вислужуватися на роботі; бути надто старанним, сум

лінним (Лучук) (ср)

♦ з стрбни д ^ и  ззаду (Лучук)

♦ йти до д ^ и  вул., вульг. забиратися геть (м, ср, ст) | — гебати 

(гйбати)
♦ ні з мбрди слбва, ні з дуііи перду -► мбрда
♦ побійнє д і^ и  без патйка дурниці, нісенітниці (ст) Ц -• баер
♦ п’йний в дупу вул. п’яний до безтями (ст) І -* В Л Ю Л Я Н И Й

♦ п’йний в штйри д ^ и  ії п’йний в дупу
♦ темно як у м ^ и н а  в д ^ і  -► м ^ и н
♦ це тішить мбю дупу і+ аж ми жаль дупу стйснув
♦ цілувати в дупу підлабузнюватися (ст) || -> без вазеліни в срдку 

лізти
♦  до д ^ и  така дз^а, жи як пердне, то не смбрдне (лайка)

♦  до <ясної> д ^ и  ні до чого (лайка): Та ті всі твої старання за ту по
саду -  то попросту до дупи, марна трата часу (Авторка) Ц -• до дублян

♦  д :^ а  волбва нездара (лайка) | дУпа граббва, дупа з  вухами, дУпа 

зашита

♦  д ^ а  граббва і ї  д ^ а  волбва
♦  д ^ а  з в ^ам и  ії  д ^ а  волбва

204 ^  д ^ а  зашйта ії д ^ а  волбва
♦  йому тільки др;^ої д ^ и  бракує про того, у  кого всього над

міру (ст)

дуйка



♦ світ повернися ді^ою  житгя стало нестерпним (ст)

♦ то мені треба як до д ^ и  дверцята це мені зовсім непотрібно 

(ст)

2. вульг. неприємна, підла, погана людина (ст) | -• креатура 

дупак гра, забава, під час якої б’ють по сідницях (ср, ст) Ц наполеон 

дупарелі дурниці, нісенітниці (ср, ст) | -► бДер 

дупаре/іькі ^ дупарелі
д;^енташа задня кишеня у  штанах (ст) Ц дупняк
д ^ и к  знев., ірон. недотепа, дурень (ср, ст): Але з того Юзя такий дупик, шо 

страх (Авторка) Ц — бевзь 

д ^ к а  дит. сідниці (м, ср, ст) | -* дупа
♦ скластися в к ^ я ч у  д ^ к у  скривитися; образитися (ст) 

д;^няк ^ д^енташ а
д ^ ц я  і і  д ^ к а  

дур муз. мажор (ст)

дурачбк соска для немовлят (м, ср, ст) Ц пйпка, пйптик, цмбчок 

дурило (дурнило) знев., ірон. недотепа, дурень (Лучук) (м, ср, ст) | -* 

бевзь
дурйнда знев., ірон. дурна жінка (Лучук) 

д ;^ к а т и  говорити “дурний” іншій людині (ст)

♦ не д ^к ай , бо колеса полбмиш (Франко)

дуркб знев., ірон. недотепа, дурень (Лучук) (м, ср, ст) Ц -• бевзь 

дурнйй ;
♦ дурнйй як сало без хліба дурнйй як ціп (ст)

♦ дурнйй як сто пудів дйму і ;  дурнйй як ціп (ст)

♦ дурнйй як ціп дуже дурний (Франко) (ср, ст) | дурнйй як чіп, 
дурнйй як сто пудів дйму, дурнйй як сало без хліба

♦  дурнйй  ЯК ЧІП Іі д урн й й  ЯК ЦІП
♦ дурнбї головй і волбсє не держиться про нерозумного чоло

віка, який швидко полисів (франко)

♦  смійся дзрнйй з п’йного смійтися 
дурнйло -► дурйло
дурнйчка щось несуттєве, маловажливе

♦ шукати дурнйчки г. шукати зачіпки, причини до сварки; при

скіпуватися (ср, ст); Я тобі кажу, що зле на тому вийдеш! Я до тебе не йду 
шукати дурнички (Нижанківський)

2. шукати чогось дармового (ср, ст) 

дурнуватий ;
♦ дурнуватий помідор -* помідор 

дурнйк;
♦ на дурнйк безплатно; чужим коштом (Лучук) (м, ср) || -* на ґратку
♦ на дурнйка іі на дурнйк 

дурбвий муз. мажорний (ст)

дусйти кул. 1. тушк)^Бати (ст): М’ясо треба дусити на повільному вогні десь із 205
годину (Авторка) |{ денстувати
2. м’яти (перев. катоплю) (м, ср, ст)

дусити



дуст

дуст:
♦ мішок дусту -♦ мішок

а дусту тобі товченого відповідь на неймовірні забаганки 

(лайка) II а дусту товченого не хочеш?

♦  а дусту товченого не хочеш? ії а дусту тобі товченого
(лайка) 

дути 1. шк. підказувати (ст)

2. муз. співати, підспівувати (ст): Сяська була шибеник, а я не сміла. Вона 

“дула” сопранам, а я -  альтам так, що ми співали в другому або в третьому 
ряді, бігали до тих, що мали тенденцію денотувати, і приспівували їм. Для нас 
був третій ряд, а радше прогалина між дівочими і хлоп’ячими голосами, щоб ми 

могли свобідно підбігати до слабших слухом (Коць)
3. вул. іти (ср, ст): Я? І\/Іаю час. А тато зараз дує до роботи? (Нижанківський) 

д ^ и с я  ображатися, насуплюватися (м, ср, ст)

дух:
♦ заперло дух стало важко дихати (ст)

♦ розвіятися як дух -► розвіятися 
душа:

♦ бухацькі д ^ і  -► бухацький
♦ дибати на <м6ю> душу загрожувати життю (Франко)

♦ причепити душу до тіла ірон. поїсти (ст): Зрештою, головною при
чиною припинення розшуків було й те, що наближалася обідня пора, і кож
ного тягнуло, як то кажуть, причепити душу до тіла (Керницький)

♦ д о  д ^ і  ні до чого (лайка) Ц -  до дублян

душений кул. 1. тушкований (ст): Дичину свіжу найкраще робити душену, 
поколену солониною, додаючи якогось ароматичного додатку (помідори, гри
би, вино, алькоголь: вино впливає на те, що мясо крушіє) (Нова хата 1926) Ц 
денстований

2. м ’ятий (перев. про картоплю) (м, ср, ст) 

душком за один раз, одним ковтком; умить, враз (ср, ст): Тямлю, що я мав 
страшну спрагу і казав собі подати відразу дві гальби пива, які випив душком, 
одну за другою (Шухевич); Я знаю, сонечку, що ті ліки дуже прикрі та гіркі. За
плющ очка, подумай про льоди солодкі і випий душком (Авторка) 

дюґ вул. стусан (ст) 

дніґати 1. бити (ст) || -* валйти

2. колоти гострим предметом (ср, ст)

3. допікати, дорікати (ср, ст)

2 0 б



евентуальний можливий, імовірний, відповідний до обставин (ср, ст) 

евентуально можливо, імовірно, відповідно до обставин (ср, ст): Я не міг 
написати передмови, тому тут, евентуально, перепрошую всіх читачів, якщо 
вони вважатимуть, що якесь прізвище наводить їм на згадку знану особу (Тар
навський 3.)

евідентне очевидно, беззаперечно (ст): І\/1оє приміщення в дядька Володи
мира нічим не поправило моїх поступів у науці. Навпаки, я спускався чимраз 
нижче на гімназійне дно. А тут “чергувала” ще тяжка кляса. Було евідентне, 
що, коли остану в дядька, буду “редаґувати” “Дзвінок", тоді прийде катастрофа 
(Шухевич)

евіценція очевидність, певність (ст) 

екзекутйва виконавча влада (ст)

екзорта релігійна наука для шкільної молоді (ст): Щонеділі хлопці збира
лися у двох залях нашої гімназії о восьмій годині рано, в одній залі -  нижча, в 
другій залі -  вища гімназія. Там відбувалися екзорти (Шухевич) 

екс експропріаційний напад на державну установу, який організувало по

літичне підпілля (ст) 

експльозія вибух (ст): Мене поцілила знову експльозія ґранати, і останнє, що 
я бачив, було, як Анатоль вертається з насипу, на якому він вже був, щоб мене 
забрати (Лисяк); Були свідки, які перед експльозією стояли перед кам’яницею 
Товариства “Просвіти”. Звертаю увагу, що в тім розі Ринку вечорами кожної не
ділі і греко-католицького свята збиралося багато людей, що стояли і говорили.
ІДе було начеб корзо убогої української громади. Отже, були свідки з-поміж тої 
публіки, які бачили, що із кам’яниці “Просвіти” безпосередньо перед вибухом 
вибіг поліційний аґент Хмєлєвскі, який скоро пішов у напрямі катедри і замішав
ся між численною публікою (Шухевич) 

експортівка Вища школа закордонної торгівлі у  Львові (у 30-х роках 

XX ст.): Отже, по приїзді до Львова я вже точно знав, що буду вчитися у львівській 
Вищій Школі Закордонної Торгівлі, тобто “еспортівці". Це була єдина в Польщі ін
ституція, що вишколювала польських дипломатів та учасників світової торгівлі.
Обов’язковими предметами були французька мова та світова торгівля. Навчання 
відбувалося на вулиці Сакраменто біля Академічної алеї (Чайківський) 

екснресова дружина поштового чи залізничного урядовця (ст): Найбіль
ше радости мала “експресова” з червоними обвислими щоками і присадкувата, 
як колиска, Дундиха (Нижанківський) 

екстрем крайність (ст)

елєґант той, хто одягнений гарно, зі смаком, вишукано; чепурун (ст): Ма
лий елєґант в коротких синіх штанцях і чепурній матроській блюзі поважно й 
гордовито відповідає (Чернява) 

емепе-цімес іі епес-пікіс 207
емерйт пенсіонер (ср, ст): ІІІого життя судового емерита було унормоване і точ- -------------

не, як годинник на ратуші (Тарнавський 3.)



емеритований

емеритований який перебуває на пенсії; пенсійного віку (ст): Такий гро
мадянин, який в молодості набрав пару ляпасів на Знесінні, на ціле життя має 
уразу до Львова і зле про Львів висловлюється. Багато тут теж винуваті власне 
ці тзв. львівські письменники, які займаються львівським типажем і львівських 
хлопців представляють як забияк, і вкладають їм в уста специфічну мову, сперту 
на злодійськім жарґоні. Вони навіть користуються друкованим словником цьопз 
жарґону. і-|ей словник, наскільки я не помиляюся, уклав емеритований старший 
вахтер львівської тюрми на Казимирівській. Він перейшов на емеритуру і з нудів 
уклав такий словник, а старий Бодек, що мав книгарню на Казимирівській, ріг 
Трибунальської, словник видав. Ніхто словник не купував, і Бодек на цьому мав 
втрату, але ніколи не дав по собі пізнати. Свою втрату він покрив шкільними 
книжками або скороченими виданнями Бокаччіо (Тарнавський 3.) 

е м е р и т ^ а  пенсія (ст): Ніхто, властиво, не знав точно, скільки Феденкові років і 
як довго він у театрі служить. Бухгалтерські книги виказували, що він уже давно 
повинен піти на емеритуру (Тарнавський 3.); -  О, як файно Зеньо виглядає. -  Та 
прецінь, фацет на емеритурі (Авторка) 

емес-пікіс -» епес-пікіс 
емінентний визначний (ст)

еміненція студ. найвища, найкраща оцінка (ст): Левинський, як учень вище 
згаданої академії [політехніки], був вельми пильний. На першому році здав три 
партії з математики на тзв. еміненцію. При четвертій партії сказав йому проф. 
Жмурко, що цеї партії не потребує здавати, а дістане першу клясу з цілого пред
мету На це відповів Левинський, що хоче здавати й четверту партію, аби мати 
еміненцію з цілого предмету Така заява малого Левинського вправила проф. 
Жмурка в формальну лють. “Даю вам п’ять хвилин часу, щоб ви відкликали те, 
що сказали”, -  гримнув Жмурко. На це відповів Левинський, що він перше поду
мав, а опісля сказав, тому просить питати без огляду на вислід, Жмурко сей час 
його питав, і Левинський удержався при еміненції, а Жмуркові лишилася хиба 
та сатисфакція, що міг сказати Левинському: “Маєте щастя, бо, якби ви були 
впали при тій партії, я був би вас припечатав на першому році” (Нагірний) 

емпірія безплатна допомога харчами (ст): Тоді в гімназії не мав він з чого 
жити, добре, що здобув “емпірію", а то не мав би що їсти (Пзрдинський) 

емпльо вул. яблуко (ст)

емфаза надмірність, піднесеність, пишномовність (ст)

♦ з емфазою надмірно, піднесено, пишномовно (ст): -  А тепер, Люб
ку, сідай, випий і балакай, що знаєш, -  Панове, -  з емфазою починає запи
таний. -  Панове, не є добре! (Лисяк) | високолетно, емфатично 

емфатичний надмірний, піднесений, пишномовний (ст) Ц високолетний 

емфатично і; з емфазою
епес-пікіс (емес-пікіс) щось дуже добре (ст) | емёпе-щ'мес, ёпес-щ'мес, 

цймес (цімес, цімис) 

епес-цімес ^ епес-пікіс 
еси-флореси викрутаси, вибрики (ст)

ескапада легковажний вчинок; свавілля: Іван Керницький -  людина спокійна, 
2 0 8  заглиблена більше в собі, тихий І сумирний, ще й з уваги на погане здоров’я

------------  не надавався на ніякі ескапади, які цікавили молодого студента медицини, що
шукав успіхів у літературі (Тарнавський О.)



ечі-печі

еполбти крав, підплечики для верхнього одягу; Буква А в цім самім рисунку -  
є це так звані еполети, які підкладаються на те, щоб рамена були високі і широ
кі. Під них кладемо теж вати кілька разів (Повний курс) 

етер повітря (ст) 
егерйчний 1. повітряниіі (ст)

2. делікатний (ст) 

бчі-печі -► гечі-печі

ТЕКаИЛЬНА і 
ГУРТІВНЯ!

вовни, шовки, ПОЛО":-

М> 1ІНІГІ
.Мов я«і на і;>сти;іг 

І K.wy iu- friu. -л жг,<.
ПІО як «(ОСЬ ьуянгн и.им

Зоздтого V pyi.axl

Пані! Коїнмеао!

Хочс;:і яодім і лсп:ево 

Уйвратисл WD.WB.

П»ті'у:іксь на ливінсі.киЯ рнііо« 

Триііинтс число —  йулннок.

Н і .̂Тсхстильял гуртіви«"!
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в о в н и ,
ш о в к и .

П О Л О Т Н А
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М оа * •  * о д у  н»  пустим!.
І т о м у  не стид . ■ жлх.
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У бмратмс* щ о д н я :
П отруд ись  на  л ьв івськи й  Р и но к 
Три д цят»  ч исл о б у д и н о к  
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є г о м о с ь ц ь  (є ґ б м іс ь ц ь , є ґ б м о с ь ц ь )  священик (ст) 

є ґ б м іс ь ц ь  -► є г б м о с ь ц ь  

є ґ б м о с ь ц ь  -► є г б м о с ь ц ь  

є д в а б  шовк (ст)

є д в а б н и й  шовковий; шовковистий (ст) 

є з у їт а  1. член ордену єзуїтів

2 .  ШК. строгий священик-катехит (ст)

З- лукава, підла людина; лицемір (ст) 

є з у їт с ь к и й  1. який належить орденові єзуїтів

♦ Є з у їт с ь к и й  г о р б д  -> г о р о д

2. хитрий, підступний, лукавий, жорстокий (ст)

^ н дза єхидна, ущиплива, в’їдлива людина (ср, ст): То так, як твій Тато: не пив, 
не бив, але жити з ним було неможливо. Такий він був прикрий. Правду кажуть -  
єндза (Авторка) | £ндза ґаліцййска, москіто

♦ б н д за  ґ а л іц й й с к а  и  б н д з а  (ср, ст)

2 1 0



ж
жаба 1. жаба

❖ жаба-цьбтка-бузько-дйдько ірон. 1. про дуже далеких родичів

або й зовсім чужих людей (м, ср, ст) || дід б^бі вуйко 

2. про того, хто безцеремонно втручається у  справи, які його не 

стосуються (м, ср, ст)

2. знев., ірон. негарна, неприємна жінка чи дівчина (Лучук) (м, ср) | 

жабёра  

жабёра ^ жаба 2
жадання сильне бажання (ст); Обіцяв я їм, що цю просьбу, чи краще жадання, 

сповню, хоч в дійсності це повинен був зробити оборонець Богдана Підгайного 

д-р Лев Павенецкий, який, однак, не хотів цього піднятися (Шухевич) 
жадати сильно хотіти, прагнути (ст); Жадали, а не так жадали, як просили 

мене про те всі прочі підсудні, просили родичі Романа, а дальше прямо жадала 

цього від мене родина Підгайного (Шухевич) 
жадний жодний, ніякий (ст); Жадний хлоп не визнає первенство жінки (Автор

ка); Тут було доволі місця, бо на бурсу призначено три півтемні і засклеплені 
довгі партерові кімнати. У двох перших, крім довгих столів по середині І довгих 

лавок біля них, не було жадних інших меблів (Нагірний); Поприходили якісь такі 
типи, що ніколи не були членами в жадному товаристві, крім пияцького, та й 
самі добре не знали -  хто вони, “наші” чи “ваші” (Керницький) 

жакування вул. пограбування; розкрадання (ст)

жалоба 1. траур (м, ср, ст); Просили на весілля, але не піду на забаву, приві
таю в церкві на шлюбі, бо я ще в жалобі (Авторка); Хоронила її також жалоба, 
яку носила по смерті дідуся і яка почасти накладала пута й пану Темницькому 

(Франко)
2. вул., ірон. бруд (під нігтями) (ст); Оглядали, чи ми поголені, чи добре 
вичищені черевики, чи за ніггями нема “жалоби", тобто бруду (Овад) 

жалувати шкодувати (ст); Тільки одну доньку маю. Це для неї буду жалувати?
(Шухевич); Маринка здвигнула раменами і сказала; “Як собі хочеш, щоб тільки 

не жалував потім” (Тарнавський 3.)
♦ не жалувати поту -* піт

жалуватися жалітися (ст): Але ж, отче Катехито! Що ви говорите? Бачите, що 

ніхто з панів професорів не жалується на моїх хлопців (Шухевич) 
жаль:

♦  аж ми жаль дупу стиснув -* д ^ а
♦ мати жаль почуватися ображеним, скривдженим (ср, ст) Ц чути 

жаль, кривдувати

♦ ч ^ и  жаль мати жаль: Михайло навіть підсміхався. Зовсім не чує 211
до неї жалю (Тарнавський 3.); -  Чи ти чуєш жаль до свого Тата? Що лишив ------------
тебе ще малою? -  Не чую. Хіба трошки (Авторка)



жандарм

жандрам:
♦ жандарм і збуй дитяча гра; По другому боці -  Вірменська катедра і 

довга перехідна брама, якою можна вийти на другий бік, на Скарбківську 

Тут, у тих закамарках, воювали ми роками, граючись у “жандарма і збуя". 
Нашим шефом завжди був Сташко, а його заступником -  Фусько. Мене рід
ко до того гонору допускали. Не вірили моїй твердій руці у важких боях з 
противниками з Стрілецької площі і Бляхарської вулиці (Лисяк); Там, від
носно далеко від ока дижурних професорів, могли ми свобідніше бавитися 

на перервах у “жандарма і збуя", хоч раз не обійшлося без пригоди, що на
гнала нам страху і гіреньких переживань (Береза) 

жарівка електрична лампочка (м, ср, ст): Очуняв я вже в камері. Було темно, вікно
знадвору закрите, тільки під
сліпувата жарівка блимала 
високо під стелею (Яцура)
♦ до жарівки байдуже, 
усе одно (ср, ст): Мені то до 
жарівки (Авторка) | -» галё 

жарт:
♦ масні жарти вульгар

ні, непристойні жарти (м,

Р А Д І О П Р И Й М А Ч І
Н АЙ Н О ВІШ О Ї К О Н С Т Р У К Ц ІЇ 
У к р а їн с ь к і ґра и о ф о ііо ві к рузіки  

0 1 Ц А Д Н 0 С Т Е В І  Ж А Р І В К И  
ІН С Т А Л Я Ц ІЇ Т А  Н АИ РАН К И  

Е л е к т р и ч н о г о  ( . ' Т И Т Л А  
поручав (‘.іск ер оти хіїіч н а ф ірм а

Л Ь В ІВ , ву.
те.

ср, ст) І масні кавшіки, перчені дотепи, перчені жарти

♦ перчені жарти ^ масні жарти 
жвакуляти ірон. їсти; жувати (ср) 

жс-> жи 
жеби щоб (ст)

жеґнання прощання (ст) | пожеґнання

жеґнати прощатися (ст)

желатйна (желятйна) кул. желатин (ст)

желіско (залізко, заліско) праска (м, ср, ст); Мушу завважити, що тоді ще 
не було електрики і електричних залізок. Були залізка, але на вуголь. Там наси
палося жаріючого вугілля, яке треба було час до часу роздмухувати, очевидно, 
на дворі, а з того могла дуже легко статись пожежа (Богачевський) 

жемоїдь знев. вічно голодна, ненаситна людина (ст) 

женило ірон. чоловічий статевий орган (ср): Тому женюхові ще женило не 
виросло (Авторка) || -* будуляк 

женитися 1. одружуватися (м, ср, ст)

2. галасувати, зчиняти бучу, колотнечу (ср, ст) 

женуватися хизуватися (ст): Женуватися своєю фіґурою (Авторка) 
женм^х ірон. парубок, який зустрічається з дівчиною (ср, ст) 

женйчка одруження (ср, ст); Та він собі тільки женячкою й завертає голову 
(Авторка)

жерсей джерсі (ст): Скромна суконка з голубого жерсей із яснішими рукавами 
2 1 2  (Нова хата 1933)

---------- жертгі вул. їжа, харчі (ст) | -* їдженя

жи (ж е) що (ст); Я ти кажу, жи як тріпну, то далеко си полетиш (Авторка)



Ж ИДІВСЬКИМ

живець пансіонат, санаторій (ст): Цікаве! А може, є який живець на хворі душі? 
(Ярославська); І справді, книжка “Полин під ногами” схвилювала ріжні круги. 
Зачуваємо, що дружини лікарів з наших живців поважно затривожені за своє 

подружнє щастя (Нова хата 1939) 
живецький характерний для пансіонату, санаторію (ст): У ресторані музи

ка грала марша. За живецьким звичаєм так прощали відомих лікуван- 
ців (Ярославська) 

живий:
♦ в живі очі -♦ око 

живіт:
♦  живіт як бубен б;^ен
♦ зробйти з живота камізельку камізелька
♦ наладувати живіт -► наладовувати 

животйнка мікроб (ст): Лікарі дослідили, що в мокроті коклюшевих ді-
тий, а навіть у воздухови з їх грудий є дрібні, лиш через мікроскоп до- 
слідимі животинки, що дістаються до горла здорової дитини та можуть 
у неї такий самий коклюш викликати (Дрималик) 

живцем:
♦ живцем паси дерти і ще солйти -► пас"“ 

жйвчикмед. пульс (ст): У здорового чоловіка ударяє живчик 60-80 разів
на мінуту (Дрималик); Доктор обтер піт з чола, подивився на задубілу 
Оксану, перевірив живчик і звернувся до робітників: “Беріть паню на 

ноші, коло рогачки чекає фіра” (Вільде) 
жид 1. єврей (м, ср, ст): Перевернувся на кадь і ледь не впав між риби.

Жид, що розрубував на столику живу рибу, перестрашився й відіпхнув 
Раба Божого до І\/1акольондри (Нижанківський) Ц -* бібер

♦ ну ти й жид про хитру людину (м, ср, ст)

♦ то такйй жид з пйском про того, хто любить сваритися 

(Франко)

♦  як жйдові з носа капає про безперервність, нескінчен

ність (ст): Та знаю, що там уже нікого немає в черзі, всі так кажете, 
але то як жидові з носа капає. Все хтось ще прийде, а потім ще і 
ще, але людям треба якось помагати (Авторка)

2. шк. чорнильна пляма в зошиті (ст): Жида зробити (Горбач) Ц жйдик 2 

жйдик 1. ^ жид 1 
2. и жид 2
З- вул. кишеньковий ніж із дерев’яною ручкою (ст)

4. вул. горобець (ст) 

жидівка єврейка (м, ср, ст): Одна із студенток медицини (жидівка) дала знати, 
що на тілі Басарабової були дуже численні сліди побоїв та що проф. Сєрадзкі 
вказував їх студентам як типічні сліди від биття різними предметами (Шухевич) 
II цебушка 

жидівський єврейський (м, ср, ст)

♦ жидівський рейвах рейвах
♦ жидівські ДІТИ про брудних, неохайних, занедбаних дітей (ср, ст)

На Ринку 
у Львові

Продавали

жиди

коропів

живих.

-  Коропи живі! 

На Ринку

у  Львові 

сумирні 

жиди.

Сходила

зоря,

здаля,

звідтіля,

де земля -

праземля.

Сходила

над Ринком

у  Львові

зоря.

Продали

жиди
коропів

ж ивих.

-  Вж е нема! 

Вж е нема! 

Втихли, 

Пішли.

Не були.

Ринком 
у  Львові 

тріє царі 
пройш ли. 

Бабай
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жилетка

Калярепа по-жидівськи
О бібраних з лупини і не ли- 

коватих кілька калярепок по

різати на тоненькі кружальця, 

дати лож ку або дві масла, трохи 

цукру і так  дусити в ринці без 

води, аж зрум ’яниться; відтак 

влити склянку кип’ячої води, 

всипати щ е трохи цукру, ж м е

ню дрібних родзинків, лож очку 

цинамону і варити в мягкости 

(Переписи)
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♦  з жидівською головбю дуже розумний (ст): О, та дитина, то з 

жидівською головою, все так може розтовкмачити, що найбільший туман 

зрозуміє (Авторка)
♦  на жидівський спосіб по-єврейськи (ст): А виглядає він дійсно, 

як риба, що чекає ножа, яким з неї будуть луску скребти, а 
потім лоріжуть на рівні кусники і зварять на жидівський спо
сіб. А лоб має, як сом, великий і сумний. Тільки вуса йому 

дочепити і в воду пустити (Тарнавський 3.) | по-жидівськи

♦ <мені> жидівські діти не милі <я> у  стані 

відчаю (ср, ст)

♦ по-жидівськи ії на жидівський спосіб (м, ср, 

сг)

♦ як жидівська фанда про дуже ледачу людину 

(ст): ІДя поїздка мене розледащила, і я став як жидів
ська фанда. Не хочеться нічого робити (Селепко)

жидок карт, партія у  преферансі (ст)

♦ звичайний жидок карт, друга партія у  пре

ферансі (ст) І мізерковий жидбк

♦ мізерковий жидок і; звичайний жидок 
жилетка (жилбтка) лезо (для гоління) (м, ср, ст):

Використані після гоління жилетки колись не викидали від
разу, ними все щось відшкробували, а новими було добре 

гострити олівці (Авторка); Отже, той Потішко завжди чи
мось гандлював: як не “купонами" на убрання, то бритвами, 

як не бритвами, то милом і жилетками або іншими тоалетними предметами, 
необхідними в кавалерському побуті (Керницький)

♦ полька гостра як жилетка полька 
жилетка -► жилетка
жиляки 1. вени (ср, ст)

2. мед. варикоз (ср, ст): іие така молода, а вже має такі страшні жиляки 

(Авторка)
жилякуватий мед. варикозний (ср, ст): Пані Катерина, короткозора, як курка 

під вечір, перев’язала чоло хустиною, в розстібнутім халаті, з-під якого видно 
жилякуваті ноги і обвислі груди, обтовкає своїми боками меблі, позсувані на 
середину кімнати в безладну кучу (Тарнавський 3.) 

жир карт, треф (ст) Ц жирбк, жолудь, крайц, хрбста, хрестик 

жирандоль люстра (ст) 

жировиско -► жировисько
жировисько (жировиско) вул. їж а  (ср, ст): Дай дитині тільки половину 

цього жировиська, що твої коти спацькають через день, то за рік мікрус отак 

спухне, таку! -  матиме морду! (Керницький) 
жирок ії жир 
жити:

♦  жити на віру жити без офіційної реєстрації шлюбу (ст) Ц жііти на 

ґранду, на в’ядбрко жііти

Жидівські цибуляники
%  кіля муки, 2 Я Й Ц Я , 4  лож ки 

оливи, велика цибуля, втерта 

на терку, лож очка поташ у і тро

хи соли; замісити тісто, як на 

вареники, тачати невеликі, на 

палець грубі пляцки, подзьо

бати вилками, дати на бляху, 

посипану мукою, і пекти, аж бу

дуть рум’яні; добрі свіжі до  чаю 

(Переписи)



жовнірик

♦ жити на ґранду -► ґранда
♦ на в’ядерко жйти ^  жйти на віру 

житгьбвиіі життєвий

♦ клёнська життьова -* кл^інськиіі 
життй;

♦ відібрати собі життй вчинити самогубство (ст); Часами навіть 

вигадували різні історії. Наприклад, повідомили польську й жидівську пре
су, що о 10 годині ранку жінка відбере собі життя, скочивши з даху готелю 
“Жорж". І скидали ляльку велику з якоюсь рекпамою, її фотографували. Так 

що “ФАІ\ЛА” стала дуже популярна (Чайківський)
жйчити (зйчити) 1. позичати (ср, ст): Не зич, дурню, нікому жінки, сірака, ані 

кобили (Франко)
2. бажати (ср, ст): Жичу тобі щастя (Авторка) 

жичлйвий (зичлйвий) доброзичливий (ст) 

жіночий:
♦ лікарка жінбчих н е д ^  -► лікарка

жліб (жлоб, жолоб) вул., знев. 1. селюк (ст): Тільки треба кляво шпанувати, 
бо в кукурудзі може кимати жолоб, то щоб вас не заскочив (Франко) | -* 
бадйль

2. скупа, дріб’язкова людина (м, ср, ст): “Чоловіче, ти видиш, кілько нас 
при столі сидить, чи нє? Соломкою одно пиво будемо цідити чи як? Дай для 
всіх, ти... йой, якби ти приліз до нас на Богданівку...” -  “Та сядь ти з тою Бог- 
данівкою, хочеш шпарґи чи що?” І на тім дискусія перервалася, хіба що малий 

Стефко докинув: “А то жлоб” (Тарнавський 3.)
♦ жлоба кавалок і; жліб 2 (ср, ст)

З- неприємна, ненависна людина; тип (ст): В душі він гордився тепер цим 

своїм незнаним, а таким дорогим, рідним батьком і нераз, коли зустрічали його 
насмішки від чужого шумовиння, він ловив пізніше цих “жлобів” поодинцем і бив
з насолодою, приговорюючи при цьому: “На! ІДе за мого батька!" (Загачевський)
І анднас 

жлоб -♦ жліб
Ж лоби невелика місцевість під Винниківськім лісом неподалік Крив

чиць

жльопати вул. і. пити великими ковтками, видаючи голосні звуки (ср, 

ст) II жлкікати

2. пити (алкоголь) (ст): -  Ходім на одне мале пиво... -  Як хочеш, жльопни 

собі сам. Я йду засихати. Тримайся муру! (Нижанківський) Ц -* друлити 

жлнЗкати 1. ^  жльопати і
2. ^  жльбпати 2

жбвнір солдат (ст): Я ж був жовнір, що його зробили відповідальним за життя 

тисячів, і доля одної русявої голівки не повинна була аж так турбувати мене 

(Вільде)
жовнірик солдатик (ст): Вояк стояв на позір, вони всі, мабуть, в наполеонів- 215

ських уніформах... олов'яні жовнірики нашого дитинства... -  як же скоро іграш- 

кову війну замінила справжня! (Парфанович)



жовтець

жовтець кул. майонез (ст) 

жовч:
♦ виляти з себе жовч позбутися негативних емоцій; виговорити

ся (ст): Я мав враження, що люди зійшлися припадково, щоб виговоритися 
і виляти з себе жовч, а коли навіть і хтось за тим стояв, то робив це зручно і 
тільки в цій цілі, щоб визондувати загальні настрої (Яцура)

жолоб -► жліб
жолобок сиротинець для немовлят (ст): Передшкіллям піклувався дбайливо 

і похвально львівський маґістрат, а саме його відділ суспільної опіки; він також 
опікувався заведеннями для сиріт, тобто “сиротинцями”, і так званими “жолоб
ками”, тобто “яслами”, куди приймали знайдухів, покинених чи комусь підкине- 
них дітей, що походили з неправого ложа (Шах) 

жолудок (жулудок) шлунок (м, ср, ст) 

жолудь карт, треф (ст) | -* жир 

жона дружина (ст)

❖ добра жона в ід  Бога суджена добра дружина -  ласка Божа 

(Франко)

жонатий одр)окений (м, ср, ст): Раптом я почув розпачливий голос тієї дівчини, 
що ішла з Романом: “Пане інжйнер! Ви жонатий!” (Чайківський) 

жужель ?: IVIIcbKO, що стояв, наче вкопаний по коліна, зойкнув. Кинувся вперед, 
аж із-під ніг приснув втоптаний жужель (Нижанківський); Будучи вже досить 
близько, ми побачили, як стежкою пройшов патруль -  ми лягли у сніг і, як вона 
віддалилася, ми, не завважені, пройшли чорну стежку, висипану жужлем, і віді- 
тхнули з полекшею (Дейчаківський) 

ж ^ к а  жувальна ґумка (м, ср) 

жулудок -► жолудок

н о в о  ВІДЧИНЕНА Ф ОТОҐРАФ ІЧНА РОБІТНЯ ПІД Ф ІРМ ОЮ

ФОТО-СТУДЮ „VAN DYCK“
Львів, вул. 3. Мая ч. 1, Тел. ЗО 92, в будинку .Краевого Союзу Кредитового“

викону є  всякі иистедькі роботи, що входять в обсяг 
фотографії. — Св і т лини і портрети при загра- 
ничних рефлекторах. -  Урядові й шкільні світлини для 
л є х ' і т и в а ц і й  в и к о н у є т ь с я  за о д н у  год.

2 і 6



♦ з бика впасти -* бик
♦ з ґонбром -* гонор
♦ з дзйда-прадзйда -► дзяд
♦ з емфйзою -► емфаза
♦ з Кульпаркова -► Кульпарків
♦ з кута в кут -* кут
♦ з помпою -► помпа“
♦ з рамени -> рамено

за:
♦  за дранґом -♦ дранґ
♦ за калабанею калабаня
♦ за квадранс (п ’ята, шоста...) 15 хвилин до (п ’ятої, шостої...) (ст)

І за  три (п’ікта, шоста...)

♦ за небіжки Австрії -* небіжка
♦ за перепрбшенням -* перепрбшення
♦ за під кбльки -► кбльки
♦ за під паху -* паха
♦ за під руку -► рука
♦ за пса го не мати пес
♦ за п’ять (десять,...) перша (д р ^ а , ...) п ’ять (десять,...) хвилин 

до першої (другої, ...) (м, ср, ст): Була за дві хвилини шоста, як Місько 

ввійшов до кнайпи (Тарнавський 3.)
♦ за три (п ’йта, шоста...) ^  за квадранс (п ’йта, шбста...)
♦  за фраєр -* фраєр
♦ за часів найяснішого пйна -* пан

заавансований і. який триває від якогось часу, перебуває не в початко
вій стадії розвитку; обізнаний (ст)
2. задавнений (про хворобу) (ст): Маю такий заавансований катар, уже не 

знаю, що до того носа крапати (Авторка)
3. важкохворий, із задавненою хворобою (ст): Зараз лежить в реанімації, 
але така заавансована, що не знати, чи з того ще вийде (Авторка)
4 . досвідчений, вправний (ст): Сюди приходили студенти зі своїми дівчата
ми, бо місце було близько до університету і відповідно погано освітлене, так що 

можна було навіть робити деякі заавансовані рухи рук дівчині під столом, і ніхто 

цього не бачив, а навіть як бачив, то не звертав уваги, бо самий був зайнятий 

тією самою роботою (Тарнавський 3.)
5. якому залежить на перебігові подій, на результатах (ст): Я цілком не 2 1 7
заавансована в цій справі, тому мені все одно, що він робитиме чи говоритиме -------------
(Авторка)



заакцептувати
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6. узалежнений, зацікавлений (ст); Я не хочу бути заавансована в цій си
туації (Авторка)

заакцептувати схвалити; прийняти, підтримати (Лучук) (ст); Льонцю, ди
тинко, можеш мені сказати про все, що би ти не зробив. Я завжди намагатимуся 
тебе підтримати й заакцептувати кожде рішення (Авторка) 

заалярмований стривожений (ст); Інстинкт матері рідко помиляється. У Мар
ти, раз заалярмований, раз покликаний до сторожкости, він прибрав маску хит
рого підступу (Вільде) 

заанґажбваний задіяний, зацікавлений морально чи матеріально (ст) 

заанґажування залучення, задіяння до якоїсь справи (ст); Ряди й сила 

українського підпілля постійно зростали, й збільшувалося теж і моє заанґажу
вання в ПІДПІЛЬНІЙ роботі (Дейчаківський) 

заанґажувати залучити, задіяти до якоїсь справи (ст); Власне тому що 
поляки для своєї перемоги заанґажували масу отої вуличної черні, польської
-  безідейної зовсім, ПІСЛЯ зайняття Львова поляками в м іс т і почалися погроми. 
Ота безідейна і корислива молодь кинулася на магазини, підпалила синагогу, 
що колись була на Старому Ринку. Про український антисемітизм пишуть, а 
про те, що в перший день “визволення” Львова поляками підпалено синагогу -  

ні (Колесса); Вирішено справу в такий спосіб, що як оборонця для Віри Свєн
ціцької і Осипа Мащака заанґажовано з Перемишля д-ра Загайкевича; зробив 

це, мабуть, сам Провід ОУН, а, може, д-р Старосольський, В ту закулісну акцію 
мене не втаємничено (Шухевич)

♦ заанґажувати до танцю запросити до танцю (ст) 

заасекурований застрахований (ст) 

заасекурувати застрахувати (ст) Ц забезпечити

заасентерований (заасентирбваний) призваний (до війська) (ст); 

Мельдую послушно, пане подхоронжи; капраль Баліцкі, звани Базиль, заасен
терований до Дивізії! (Лисяк) 

заасентерувати (заасентирз^вати) призвати (до війська) (ст) 

заасентирбваний заасентербваний 
заасентирувати заасентерувати
заафербваний поглинутий, занурений (у справи, у  клопоти тощо) (ст); 

Хто з львов’ян не пам’ятає похилої постаті, що йшла Ринком чи Руською до 

або з “Дністра”. Середнього росту, з повним здоровим обличчям, з “цвікером”, 
що чомусь криво сидів на носі. Це Степан Федак, адвокат і директор "Дністра”. 
Вічно чимсь зааферований, вічно спішився (Купчинський); Це ж була пані Ґре- 
цева, мати шістьох дочок, вічно зааферована всіми місцевими товариськими 

плітками, що знала завжди, хто з ким і чому і яка ніколи не вміла запам’ятати 
нічого іншого, крім новин (Лисяк) 

забава і .  розвага, гра (м, ср, ст): Другого дня рано Сосон, йдучи на розправу 
сказав: “Це забава. Я буду вільний” (Нижанківський); Вам, пане Павле, бажаю 

на вакаціях гарної забави (Авторка); На нашому поверсі була кухня з кількома 
ґазовими пальниками, до яких вечорами була довга черга. Щоб якось розбити 

нудьгу чекання на вільний пальник, ми придумували якісь забави. Найпопуляр- 
нішою забавою був “Наполеон”. Бувало, як уже від тої забави пашіла рука, при-



ходилося часом уживати покришки від баняка. Покришку вживалося теж часом 
для камуфляжу, бо руку й силу удару деяких учасників з часом можна було 
пізнати (Дейчаківський) Ц пацалйга (пацалйха)

♦  забава в політику евф. участь у політичному ж итті (ст): З того 
виходило, що в українській гімназії не вільно було між українською дітворою 
закріплювати національне почуття, бо це було “забавою в політику”, а всяка 
політика була заборонена. Навіть читання української політичної часописі 
було заборонене (іиухевич)

2. вечірка, бенкет (м, ср, ст): 1 то не дивниця, бо забава “Червоної Калини” 
має славу забави, що на ній усі бавляться знаменито і на яку з’їходжається пуб
лика з цілого краю (Нова хата 1937) || -> гостина

♦  забава як мур вдала, гарна вечірка (ст): Не треба кіна, забава як 

мур (Лисяк)
забавитися і. розважитися (м, ср, ст)

2. затриматися (м, ср, ст) 

забавка іграшка (м, ср, ст): іивиденько поскладай забавки і підемо до Стрий- 
ського парку годувати лебедів (Авторка) 

забавлйти розважати (дітей, гостей тощо) (м, ср, ст) 

забагато:
♦ забагато два гриби в борщ -* гриб

забаийчений вул. п’яний; напідпитку (м, ср, ст): В додатку був трохи за

банячений (Нижанківський) | влніляний 

забезд^но безплатно (ср) Ц -* на і-ратку
забезпечити застрахувати (ст); Я дивився в вікно й думав; “Що буде? І\/1оже, 

мене ранять у якусь важливу частину тіла?” Та скоро змінив тему. Бо в цивілю 
можна собі було забезпечити частину тіла, якою працюємо, напр, у “КарпатіГ 
або в “Дністрі", але у війську? (Селепко) | заасекурувати 

забивати:
♦ забивати баки (бакі) -* баки
♦ забивати цвйхи -► цвях 

забирати:
♦  забирати голос -► голос

забйти 1. 5?бити (ст): Пзстра куля його Вже забила давно, А він все ще стояв 
І фурт-фурт ладував! (із пісні); Або якась зараза свисне йому пулярес з ки
шені, а його самого трахне чим по лепеті і заб’є, замордує?! (Керницький) Ц 
викінчити, відкітувати, закатрупити, закобзати, зрізати задбк, зрізати  

пбртки, зробйти капуриц, зробйти цинтои, клапнути, крбпнути, післати на 

Йосафдтову долйну, скінчйти, скраяти пбрткі, скрііяти сподні, cпpяtaти

♦  забйти муху -♦ м ^ а
♦ забйти цвйшок цвйпіок
♦ забйти цьвочок -► цьвйчок
♦ шпака забйти -► шпак

2. лайл. розправитися, покарати, помститися (перев. погроза, не 

пов’язана з убивстом) (м, ср, ст) Ц закатрупити 219
забйтий вбитий (ср, ст) -----------

♦  спати як забйтий -* спати

забитий



забитися вбитися (на смерть) (ср, ст): Так летів з тих сходів, що мало ся не 
забив (Авторка)

забігайлівка вул. кафе-бар (перев. дешеве, низького рівня обслуги, де 

можна поспіхом перекусити) (м, ср): Смердюча забігайлівка (Авторка) | 
-> кнайпа

забігматися вул. сказати бігме; поклястися, присягнути (ср, ст); Ану за- 
бігмайся, що ти вчора вечором не стояв на вінклю коло Преображенки зі Стеф- 
ковою Маринкою (Авторка) 

забімбати вул. набриднути, дошкулити (м, ср): Мене та робота вже забім- 
бала (Авторка)

забімбатися вул. втомитися, виснажитися (м, ср): Вже’м забімбалася до
казувати цілком очевидні речі (Авторка) Ц -* змордуватися 

заблятувати вул. намовити на мовчанку (ст)

заблятуватися вул. промовчати (ст): Кумаєш? Потім я влетів до кібля і пере
сидів у Бриґідках щось півроку, а на кінці, як почали вести на розлупку, якось 

хлоп сі заблятував і виліз цілий... Ти бачив тих, що відкітували там на Лонцко- 
го?.. (Лисяк) 

з а б ^ и ;

♦  з а б ^ и  на амен -♦ амен 
забуятися вул. закохатися (ст) | -* втріскатися

завалйти шк. і. поставити незадовільну оцінку на іспиті (м, ср, ст) | зрізати

2. не скласти іспиту (ср); -  Ну і як ти? -  Та все було б люкс, якби не завалив 
латину (Авторка) Ц -> гримнути

♦ завалйти кіти -• кіти
♦ завалйти справу -♦ справа 

завертати:
♦ завертати голову -► голова
♦  завертати очйма -► око

завйванець кул. рулет (м, ср, ст); Моя Бабця пекла такі пишні завиванці з ма
ком та з мармолядою (Авторка) 

завивати загортати

♦ завивати в бібулку -► бібулка 
завйток сувій (ст)

завіхсований закріплений, зафіксований (ст) 

завішення:
♦ завішення оружжя -* оружжя

заволока приблуда (ст): І чо бим то сиділа між тими панами: та гонь ду кулєри
з своїм завулокую на мазури тай фертік! (Рудницький) 

завсіди постійно, завжди (ср, ст): В моїй практиці як архітекта бажав я бодай у 
дечому перенести цей стиль у Галичину, одначе матеріальні середники наших 

сільських громад на це не позволяли, бо тут завсіди йшло про те, щоб церковна 

будівля була обширна, але дешево коштувала (Нагірний)
220  завсідник постійний відвідувач (кав’ярні, бару тощо) (ср, ст)

завстидати засоромити (м, ср, ст) | заштбмпити 

завстидатися засоромитися (м, ср, ст) | зашт«мпитися

забитися



заґудзувати

загальтувати зупинити (ст)

загалібкати вул. заговорити (ст)

загаманити вул. украсти (ст) | -• і'райфнути

заганяч вульг. чоловічий статевий орган (ст) | -* будуляк

загарагулити вдарити (ст) | -* вгатйти

загарапчити вул. забрати силою (ст)

загаратати забити (перев. цвях) (м, ср, ст)

загата вул. комір (плаща, пальта) (ст)

♦ загату поставити вул. підняти комір (ст) 

загачити і. зачепити (ст)

2. перепинити або зачепити розмовами під час зустрічі (ст)

3. зачинити на гачок (ст)

3. шк. несподівано або зумисне поставити складне запитання, щоб ви

явити незнання предмета (ст) 

загачитися і. зачепитися, перечепитися (ср, ст)

2. затриматися через розмову (ср, ст)

3. зачинитися на гачок (м, ср, ст) 

загинати шк. виявляти незнання предмета (ср, ст)

загинач шк. учитель, який зумисне ставить складні запитання (ст)

загйрйти вул. загубити (ср, ст) | посіяти

заглядати:
♦ заглядати до писка -* пйсок

загніватися образитися (ср, ст): Як ти зачиняєш двері від своєї кімнати, нам 
здається, що ти загнівалася, звикли, що в тебе все не замкнено (Авторка) 

загнічуватися кул. зарум’янюватися (перев. про печене в духовці) (ср, 

ст): Коли трохи загнітиться, підлити його трошки водою (Ліщинська) 
загилися  1. вул. виснажитися, втомитися після важкої праці (м, ср) Ц -*

змордуватися

2. шк. бути викритим у  невиконанні домашніх завдань; погано відпо

відати на уроці (ст)

3. вул. померти (м) II -* зламатися

♦ загн^ися як жидівскій прецель прецель
♦ загилися як р ^ к а  від парасолі -► парасоля 

загонистий який перебуває в постійному русі; позбавлений спокою, рух

ливий (ст): Вона така якась завзята і загониста, взагалі хоче якоїсь помсти 

на панах (ІЦегельська); Вітик, майже низького росту, округла голова на короткій 
шиї, із загонистими очима, кричить різким голосом (Боберський)

заграти:
♦ знати, котрбю картою заграти -» карта 

загазований п’яний; напідпитку (ср, ст) Ц -* влкіляний 

загазувати насмердіти (ст)

заґапитися задивитися (м, ср, ст): Диви-диви, мале якесь заґапилося, бідне, і
вдарилося об дерево (Авторка) 221

заґрйха вул. закуска (ст) 

заґудзувати міцно зав’язати вузол (ср)



задавка мед. дифтерит (ст)

задармо і. безплатно (ср, ст) | -• на ґратку

2. без жодних причин, намарно (ср, ст): Мало що не дістав німець тоді 
пару куль з “вальтера" в живіт, і то задармо (Лисяк) |{ задурно 

задача ш к. завдання (ст): Не міг іти на вулицю з хлопцями, треба було ще зро
бити задачу з мови (Авторка) 

задеклямувати продекламувати (ст): В такому гарному товаристві за легкою 

розмовою вечеря проходила приємно. Аж ось, по вечері, одна з дівчат зверта
ється до мене і каже: “А може, ви нам щось задеклямуете?” Це мене заскочило. 
Я схаменувся й кажу: “Звідки у вас така ідея? Я декпямувати не вмію", -  а вона 
на те: “Я відвідувала свою товаришку у Львові і чула вас у Великому Театрі". 
Тоді я собі подумав; “От, конспірація! Ми готувалися іти в підпілля, як прийдуть 
большевики, а тут тебе впізнають у глухому гірському селі" (Дейчаківський) 

задекувати (задикувати) вул. заховати, приховати (ст) 

задекуватися (задикуватися) вул. заховатися (ст) 

задержатися затриматися (ст)

задерій уперта, непоступлива, норовлива людина (ст) 

задзьобати:
♦  горобці (воробці) задзьобають -► горобець 

задзяковаць сильно вдарити (ст) Ц -* вгатйти 

задибати дійти повільно, ледь переставляючи ноги (ср, ст) 

задикувати -► задекувати
задикуватися -► задекуватися 
задимати зайти, дійти (ср, ст) 

задиміти закурити (ср) 

задниця сідниці | -* д5^а
♦ злупити задницю і. відлупцювати (ср, ст)

2. вилаяти, висварити, зганьбити (ср, ст): -  Пхайтеся, пхайтеся! -  кидають 
ті, що йдуть назад. -  Там вам добре задницю злуплять. Ми вже своє дістали 
(Лисяк) І -* збештати

3. побити, понівечити, знищити (ср, ст) II -* вйгаратати 

задовжйтися взяти в борг |{ зазйчитися
задок ^  задниця

♦ зрізати задок вул. і. вбити (ст) Ц — зйбйти 

2. Ії злупити задницю з
задурити:

♦  задурйти собі голову и  задуритися: Це було чисте божевілля з 
моєї сторони задурити собі голову тим гарним, бувалим чоловіком (Вільде)

задуритися ірон., жарт, закохатися (ст): Вона взагалі дивується, як мож
на було колись задуритися в такого національного селепка (Селепко) | -* 
втріскатися

з а д а н о  1. безплатно (м, ср, ст) Ц -> на ґратку
2. безпідставно, даремно (ср, ст): До інших хлопців любив часом гостро при- 

2 2 2  пзворити, до Міська ні, хіба тільки подивився примруженими очима, і Місько
знав, що треба сидіти тихо і не дерти писка. Казік Балдиґа любив дерти писок і 
то часто цілком задурно (Тарнавський 3.) | задармо

задавка



закала

зад^ю вати відволікати увагу (ср, ст): Юрчик плакав і плакав за мамою, а я 

мусіла показувати йому всякі фіґлі, трохи задурила його, то вже потім бавився 

спокійно (Авторка) 
з а д ^ к и  1. Служба Божа за померлих (ср, ст)

2. церк. день поминання померлих ( і  листопада) (ср, ст): На задушки 

пішов Ясько із своєю дівчиною на Личаківський цвинтар (Тарнавський 3.) Ц 
задушний день 

задушний поминальний (ст)

♦ задушний день ^ задушки 2 : То якраз було на Задушний день.
Цілий Личаківський цвинтар був освітлений -  світло аж било, так було ясно

(Колесса)
заєць кул. м’ясний хлібець (ср, ст)

заживати приймати, вживати (перев. ліки) (м, ср, ст): Зажий піґулку, і голо

ва перестане боліти (Авторка) 
зажйвний міцний, огрядний, кремезний (ст)

зажити 1. зазнати, пережити, відчути (ст): Кожен з них мріяв зажити чарів 

вільного, безжурного життя (Авторка)
2. прийняти (перев. ліки) (ст) 

зажйчитися -► зазйчитися
зазйчитися (зажйчитися) взяти в борг; позичити (ст): Лишила мені 

мама на дорогу не 20 ґульденів, але аж п’ятдесят. Не можу знати, звідки бать
ко видобув таку квоту. Мусів, бідачисько, знов десь зазичитися (Шухевич) | 

задовжйтися 

зазйнати вул. наврочити (ст) 

заіванити зайваиити
заїдатися загострювати стосунки, бути впертим, непоступливим (м, ср, сг) 

заІлий впертий, непоступливий (ст) | -> затйтий 

заїхати вдарити (перев. в обличчя) (м, ср) || вгатйти

♦ в пйсок заїхати пйсок
♦ заїхати між лйпки -♦ лйпки

зайваиити (заіванити) вул. вкрасти (ст) Ц -• файфнути

♦  зайваиити ґулею ґуля 

зайдель склянка (як мірка) (ст)

зайодинувати мед. обробити йодом (рану) (ст): Він зайодинував рану І по
ручив удатися рано до міського ветеринара (Шухевич) 

зайтй:
♦  зайтй перед піліббом -► шлюб 

закаження:
♦ закаження крови мед. зараження крові; інфекційне захворю

вання крові (ср, ст)

заказ заборона (ст) 

заказаний заборонений (ст)

заказано заборонено (ст): Вхід тобі сюди заказано (Авторка) 223
заказувати забороняти (ст) Ц боронйти

закала вул. підла, непорядна людина; негідник (ст) Ц -* креатура



закалатати

закалатати і. розмішати (ср)

2. вульг. здійснити статевий акт (ст) | -» вмочити вар’йта 

закалець кул. невипечене глевке тісто (м, ср, ст): Закалець на пляцкови (Лу
чук)

закамарок потайне місце, де можна щось заховати або заховатися; за

куток І закапелок  

закапелок ^ закамарок
закапувати вул. зрадити, видати, донести (ст) || -* всипати 

закарабчити вул. украсти (ст) | -» ґрайфнути 

закасувати перевищити (ст)

❖ той ще дідька закасує про лукаву, ненадійну людину (Франко) 

закатарений мед. який має нежить, катар (м, ср, ст) 

закатаренпя запалення слизової оболонки дихальних шляхів; катар (ср,

ст) II к^тар (кдтер) 

закатр;^ити і. замордувати, убити (ст) | -* забйти

2. лайл. розправитися, покарати, помститися (перев. погроза, не пов’я

зана з убивстом) (м, ср, ст); Як не випрячеш на і'лянц зараз свої хати, то тебе 
закатруплю! Вже більше того байзелю в хаті я не потерплю! (Авторка) || забйти 

закатуляти вул., ірон. зайти, дійти (ср, ст) || закн^яти  

закатулятися закатуляти 
закасати закотити, засукати (перев. рукави) (ст)

♦ закасйти рукави серйозно взятися до справи (ст): Але той новий 

професор закасав рукави. Всюди йопэ можна тепер бачити при якійсь ро
боті (Шухевич)

закацйбнути (закоційбнути) замерзнути, заклякнути від холоду (м, ф , ст) 

заквашений вул. ув’язнений (ст)

П рвдвїтьс* 
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заки поки, тим часом (ст): Очі йому блищали, і на щоках мав завжди черво
ні плями, такі нереґулярні, як пиво, розлите на столі; заки кельнер його шма- 
тою зітре, пиво пливе собі, куди хоче, і рисує плями (Тарнавський 3.) || закіль  

(здкім), зДнім 

закіль (закім, занім) і? заки (ст) 

закім закіль 
заклад крав, складка (ст)

закладник зарз^ник (ст): Одна була тільки хиба в тому помешканні. Воно було 

на Стрілецькій вулиці, дуже близько до Стрілецької площі, яку було видно з



закроплений

мого вікна й на якій німці час до часу розстрілювали або вішали закладників 

(Дейчаківський) 
зак ли н ат и :

♦  зак ли н ат и  в ц ап а  ц ап  

зак ло п о т ан н я  стурбованість, схвильованість (ср, ст) 

зак н аяти  вул. зайти, дійти (ср, ст) Ц закатулйти 

зак н еб лю в ат и  вул. замовкнути (ст) 

закй бзати  вул. убити (ср, ст) | -* з^ібйти

♦  зак обзат и  п оп ід  щ еб л і щ еб л і
заковувати  шк. ґрунтовно, ретельно вчити; старанно готуватися до іс

питу (ст) II підковуватися 

зак он к лю д увати  підсум)^ати; зробити висновок (ст): В тих самохвальбах 
я просунувся найдальше. Я був найменший ростом ученик у цілій гімназії. З 
того приводу я вифантазував собі, що лрестолонаслідник спеціяльно на мене 
звернув увагу і навіть, переходячи коло мене, глядів на мене і запитав о. ди
ректора із здивуванням, як то може бути, аби такий малий хлопчик вже був у 
гімназії. “Він мусить добре вчитися”, -  законклюдував у моїй фантазії архикнязь 
Рудольф (Шухевич) 

зак оп ат и  вул. і. знищити, зруйнувати (м, ср, ст)

2. тюр. ув’язнити (за доносом) (ст) 
зак о р д б и н и к  емігрант (ст): Від перших днів, коли ти прибув до мене, я мав 

тебе за одного із наших “закордонників". Але не моє було діло розпитувати 
тебе, за чим і пощо ти приїхав (Загачевський) 

закоротки й :
♦  зак оротк і р ^ и  -♦ рука  

закоцк ібн ути  -► закац й би ути  

зак р еп  мед. запор (м, ср, ст)

зак р и в лен и й  загнутий (ст): Ручка дверей була закривлена (Авторка) 
зак ри ти  вул. ув ’язнити (Лучук) (ср)

зак р и ш к а  кул. подрібнена зелень та овочі (ср, ст): Пані Фінк позичає за
кришки до зупи, дякує і зникає (Тарнавський 3.) 

зак р о єн и й  правильний, виразний, чіткий (про риси обличчя) (ст): Уявіть 
собі тонкі, педантично закроєні уста і струнку, як східні вази, шию (Вільде); Іро
нічна усмішка порушила кутик і'і виразно закроєних, а проте ніжних уст (Нова 

хата 1939)
зак роп й ти  відзначити якусь небуденну подію випивкою (перев. із при

ятелями) (ст): Ніколи не забуду, який я був направду щасливий після успіш
ного вступного іспиту до першої гімназійної Філії Академічної Гімназії на вул.
Пекарській у Львові. При цьому мушу додати, що ту небуденну подію “закропив” 
пляшкою содової води в недалекому кіоску з моїм батьком (Любінецький) 

зак роп й ти ся  знев., ірон. випити надмір алкоголю; впитися, сп’яніти (ст):

-  Бачите, -  додав з усміхом і майже шепотом, нахиляючись ще нижче, -  небо- 
рачисько закропився трохи понад надміру, ну, і... (Франко) Ц -• влкілятися 

зак р о п л ен и й  із нагоди якого випито алкоголю; обмитий (ст): У Велику ^^5
п’ятницю збиралася ціла групка поважних старших панів “на оселедця”. Йшли 
звичайно до ресторану Райха в Ринку Коли оселедець був уже сяк-так закро-



закроплювана

плений, звертався Заячківський до Береста: “Слухай, чого ти, властиво, носиш 
голос? Пусти його. Заспівай “Адонай” (Купчинський) 

закроплювана горілка (ст): Раз на тиждень ходили з зятем на “мале” пиво і 
на “закроплювану”. Раз платив він, а раз платив Михайло. Така ніби була умова 
(Тарнавський 3.) || албмбик 

закрутити:
♦  закрутити кобіту -* кобіта

закукурічений неврівноважений, задиркуватий; зухвалий, запальний 

(ср, ст): Адоратор відразу змінився в ворога. Встав і стояв перед нею, закукурі
чений і ввесь червоний, аж другий мусів заспокоювати його (Марська); Прокура
тором того суду була Марта Коренець. Вона була дуже активною (ми називали 
її закукурічена) і галасливою (Чайківський) 

закукурічено неврівноважено, задиркувато; зухвало, запально (ср, ст): 
Треба в битвах вміти маневрувати людьми, а при тім не тратити рівноваги духу, 
пильно глядіти на всі порушення противника, треба мати “отверті очі” і не йти до 
бою з девізою "що буде, то буде!” та кидатися в бій одчайдушно, “закукурічено”, 
сливе без пам'яті, бо тоді пропаде і командант, і все його військо (Шухевич) 

закукурічитися стати неврівноваженим, задиркуватим (ср, ст) 
закрий :

♦ з а к ^ а  макітра макітра
залабудати змайструвати будь-як, хоча з великим зусиллям (ст) 
залагоджувати вирішувати (проблему) (ср, ст): То, може, ви мені скажете, 

що сталося, може, ми і без начальства зуміємо залагодити всі проблеми (Чай
ківський) 

залебоиіти забелькотіти (ст)
заледви ледве (ст): Я пішов до св. Юра, перестояв від рана до полудня під две

рима крилошанина Куземського, та заледви в полуднє мене туди пустили (На
гірний) 

заливати і. заливати
♦ баньки (банькі) заливати баньки
♦ заливати бельки -* белька
♦ залити за крават -► крават
♦ залити сліпаки -* сліпак
♦ кров заливає -► кров

2. розповідати небилиці, неправдиві історії; брехати (ср, ст) Ц — баєр 

засувати
♦ голодні к ав ^к и  заливати и заливати 2

3. залицятися (м, ср) 
заливатися:

♦ заливатися в дрібний мак мак 
заливач брехун, хвалько (ст) || -* блйґср 

залити:
♦  залити хробака вул. випити алкоголю (ср, ст): Ти, Юську, не хнюпи

2 2 б  носа, а налий чарки, заллємо хробака та кинемо лихом об землю (Загачев-
------------  ський) II -► і'бльнути

залізко -► желіско



замачати

залізнии:
♦ Залізна Вода і. південно-східна дільниця міста; парк, поблизу 

сучасної вулиці І. Свєнціцького; мікрорайон, що належить до Н о

вого Львова: При зустрічі вулиць Полтвянської, Стрийської, св. Софії і 
Зибликевича це рамя Полтви зливається з другим і третім їх раменем, що 
мають свої джерела в парку Стрийськім і дальше на взгір’ях т.зв. Залізної 
Води, де був ставок, що творив перед війною головну пляжу для львов'ян 
(Шах); Залізна Вода стала місцем прогульок від 1830-х років. Львів’яни ман
дрували туди нераз раненько із дітьми й харчами, клалися таборами по 
полянах у лісі й верталися пізнім вечором до міста. Гостей притягала також 
купіль у ставку Камінського, ну й корчемка, що тут стояла. Короткий час був 
тут літній німецький театр Франца Краттера (Крип’якевич)
2. потік, який витікає із двох джерел на Снопкові; протікає через 

парк Залізна Вода 

заліско -► желіско
заложення принцип, правило (ст): Мушу тут вже вияснити тайну, що “Бен- 

ґель" старався тоді о руку доньки о. директора, панни Стефанії, і тому на кожнім 
кроці був при о. директорові і старався йому лриподобатися. Мабуть, виходив
з того заложення, що до серденька донечки провадить дорога через батьків 
(Шухевич) І засада  

заложйтися закластися (ст)

заломатися і. занепасти духом (ст): Я поучав його, що не сміє заломатися, 
має бути до послідньої хвилини відважним, щоб не давати причини до радос
ти для польських денникарів, що в доволі великій кількості збиралися надворі 
(Шухевич)
2. зізнатися на допиті (ст) 

з а л ^ а  вул. крайня плоть (Лучук) (ср, ст) Ц вйкота 

зальц кул. сальтисон Ц сальцесон 
залюбйтися закохатися (м, ср, ст) | -» втріскатися
залібблений закоханий (м, ср, ст): У мене була одна велика тайна, про яку 

ніхто не знав, я була “залюблена” у високого смаглого Степана (Палій) 
заля саля
залякєрувати покрити лаком (ст)

♦ залякєрувати морду -* морда
♦ залякєрувати пйсок -► пйсок 

замайхрувати вул. вдарити ножем (ст) 

замалювати вдарити (ст) | -» вгатйти
♦ замалювати в циферблат (циферблят) -► циферблат 

Замарсгйнів дільниця в північній частині міста, яка раніше була підльвів

ським селом; Замарстиів має ім’я від німця міщанина Івана Зомерштайна, який 
близько 1420 року заложив тут на міських ланах першу оселю (Крип’якевич)

замастити вимазати, забруднити (м, ср, ст) Ц-* вйсмарувати 
замастйтися вимазатися, забруднитися (м, ср, ст) Ц — вйсмаруватися 

замах:
♦ замах стану державний переворот (ст) 2 2 7

замачйти: -----------
♦  замачати ґулю -♦ ґуля



замашистим

замашистий для якого характерні вільні, розмашисті, широкі рухи (ст) 

замашисто вільно, розмашисто, широко (ст): Як ішла до церкви, то так за
машисто, що аж хлопці в доростаючім віці потайки за нею оглядалися. Та вона 

не звертала на них ніякої уваги, бо таки зважала на ІУІихайла (Тарнавський 3.) 
замащений вимазаниіі, забруднений (ср, ст): А проте я хотів помогти, як міг, 

цим замащеним болотом людям, що лежали, важко дихаючи, на вологій лісовій 

землі і не хотіли вмирати -  так само, як я (Лисяк) Ц -* вйсмаруваний 

заметелйчений -* замотелйчений
замешкати оселитися (ср, ст): Дядько Володимир, що спеціяльно любив мою 

сестру і мене, дуже хотів, аби ми замешкали у него, але мій тато на це не хотів 
пристати, бо помешкання дядька було тісне (Шухевич) 

замикати і. закривати, зачиняти (ср, ст): Я хотів саме голосно заговорити 
до Мелянії, коли враз відкрилися двері й замкнули мені уста. Мене повідоми
ли, що вже кінець з моєю недугою і завтра маю йти на вправи (Селепко) || 
блендувати

2. заплющувати (ст): Як будеш чемна, то Бозя принесе тобі під ялинку лялю, 
що замикає очка, коли йде спати (Вільде) 

замикатися зачинятися, закриватися (ст): О десятій годині вечора замика
лися усі брами, і ніхто не мав ключа, окрім сторожа. Якщо десь затримаєшся 
і після десятої прийдеш до хати, то треба було неодмінно заплатити сторожу, 
щоб він відчинив браму І “ціни за вхід” після десятої та дванадцятої ночі були 
стабільними; після десятої -  25 грошів, а після дванадцятої -  50 грошів. Це 
були великі гроші, і кожен старався прийти вчасно до хати, щоб даремно не 
платити (Чайківський)
2. заплющуватися (ст) 

замилування зацікавлення, цікавість (ср, ст): Всякі потягнення, які були не
згідні з ним, переносив в інші околиці, так що навіть власна жінка нічого не зна
ла. Через велику іТ говірливість дістав замилування до мовознавства і навіть 
учився тої дисципліни в якійсь школі (Селепко) 

замішання стан збентеження, відчуття ніяковості (ст): Я така втомлена, 
і може, я сама хвора, -  так що в тім цілім замішанні справді не мала коли на
писати листа (Лисяк) 

замішати:
♦ замішати кобіту -► кобіта 

замкнений 1. зачинений, закритий (ст)

2. заплющений (про очі) (ст) 

замкнення зачинення, закриття (ст)

замкнути 1. зачинити, закрити (ср, ст): Я сказав; “Іншим разом”, -  і замкнув 
за собою двері. Цим замкненням дверей я хочу підкреслити, що між мною і Ма
ринкою нічого не було і наш стосунок був цілком товариський (Тарнавський 3.); 
Пан-отці посідали за стіл, а мій неоціненний пан інструктор тим часом замкнув 
вікно і щільно засунув фіранки (Керницький) | затворйти 

2.2.8  ♦  зам кн^и  браму -► брама
♦ зам кн^и  бузю -» бузя
♦ зам кн^и  канал -* канал



запасти

♦ замкнути куферок -► куферок
♦ замкнути минашку -* минашка
♦ замкнути пйсок -► пйсок
♦  замкнй си канал, най ти не смердйть -► канал

2. заплющити (очі) (ст): Ми з чоловіком до ранку ока не замкнули, така не
приємність у нашім домі (Вільде) || затворйти 

замкн^ися 1. зачинитися (ср, ст): Втомлена вибухом, але ще загоріла у своїй 

ненависті до мами, замкнулася у своїй спальні і ридала там поза північ (Вільде)
2. замовкнути (ср, ст): Рвучко повернувся і, з силою гримнувши дверима до 
кімнати, крикнув їй в обличчя: “Замкнися!” (Авторка) Ц -> замкнути браму

3. заплющитися (про очі) (ст) 

замковий:
♦  Замкова гора -» гора 

замовити:
♦  замовити труну в Курковського -♦ Курковський 

замок:
♦ Високий Замок високий 

замордити:
♦ замордити пйсок вул. набундючитися, надутися (ст) Ц замбр- 

дити пйсочок

^ замордити пйсочок ^ замордити пйсок 
заморозник холодильник (ст)

замотелйчений (заметелйчений, замотилйчений) очманілий, за

паморочений (м, ср, ст): Другого дня ми всі ходили, як замотиличені (Селеп
ко); Я ніколи туди не ходив, але дівчина була побожна -  ходи та й ходи, то я 
пішов. Чоловік був любовно замотеличений, світу поза нею не бачив. Пішли ми 
на тих “оброньцуф” (Тарнавський 3.) 

замотилйчений -* замотелйчений 
занапасть:

♦  зробйти як занапасть зробити недбало, будь-як (ср, ст) 

занйкати покласти чи заховати, не знаючи, не пам’ятаючи куди (м, ср,

ст): Знову Сташко десь заникав мої старі фотокартки. От най він тільки поверне 
додому! (Авторка); О, вже не можу знайти робочих записів, бо Даруся на моєму 

столі попрятала і заникала їх, хоч вважає, що мені допомогла (Авторка) 
занім -* закіль
заноситися наступати, передбачатися (ст): Пам’ятай, як на щось зачне за

носитись -  зроби, що можеш (Лисяк) II заповідіітися 

заопдульований який має хімічну завивку, ондуляцію  (ст): Маринка зо
всім не показувала, що вона щось кращого. Була така, як була. В міру чиста, 
в міру розчіхрана. На неділю заондульована і підмальована (Тарнавський 3.);
Назустріч вийшла їй висока заондульована дама, мабуть, власничка крамниці 
(Ярославська)

запасти і. опуститися, провалитися (ср, ст) 229
♦ клймка западе -» клймка

2. глибоко вразити; надовго запам’ятатися (ср, ст)



заперестати

заперестати перестати, припинити (ст)

зап ерти  1. зачинити (перев. на замок) (ст): Запри добре двері (Авторка)
♦  запёрло дух -► дух

2. заарештувати (ст)

3. затамувати (подих): Коли цей чоловік буде проходити стежкою біля них, 
обов'язково запримітить їхні свіжі сліди в глибокому снігу, там, де вони пере
тяли стежку. Заперли в собі віддих і ждали (Загачевський).

зап ерт и й  зачинений (ст): Тікати не було куди... Двері заперті, вікно заткане 
коцом, скрізь голі стіни, ніде ані куточка, ні щілиночки, щоб заховатись від на
пасті! (Керницький)

зап ерти ся  використати усі потенційні можливості, силу волі тощо, щоб 

досягти бажаного результату (ст): Бо як був вітер, то треба було добре 
запертися, щоб втримати хоругов (Богачевський); О, йому таки багато людей 
говорили, що не зможе того доконати, а він таки заперся і вступив до гімназії 
(Авторка) 

зап еч и  запекти (ст)

♦  зап еч й  ґулю  -* ґуля
зап и н ати  защіпати, застібати (ст): Натягала свою щоденну обтислу мальо

ванку, запинаючи дрібні дерев'яні ґудзички на малих, якби дівочих, грудях (Мар
ська)

зап и н ати ся  защіпатися, застібатися (ср, ст): Катерина ще крикнула за ним: 
“Запнися!” А на дворі спека. Але це вже стара звичка. Коли він виходив до уря
ду, вона кожного дня цілих тридцятькілька років пригадувала йому, щоб він за
пнувся (Тарнавський 3.) 

зап и сати :
♦  зап и сати  н а  конто  -► конто
♦  зап и сати  си  (с о б і)  то  н а  ч о л і -* ч о л о
♦  зап и сати  < т ой >  довг в ^ л ь о м  у  кй м и н і -► довг  

зап и хати  вул. і .  їсти (ст)

2. швидко йти або їхати (ст) Ц засувати 
зап и хати ся  засапатися, задихатися (м, ср, ст)

ЗапІДКОЛЬКИ вул. під руку (ст) |{ запідпашки 
зап ідп ап іки  ^  зап ід к ольк и
зап ік ан и й  кул. запечений (ст): Легкі запікані страви до святкового столу (Ав

торка)
за п іл л я  військ, тил (ст): Світова війна виказала, що запасові старшини йшли до 

боєвої лінії в першу чергу, а активні -  оставалися в запіллю, щоб виховувати 
резерви (Шухевич) 

зап іри ти ся  насупитися (від образи) (ст) 

зап лати ти :
♦  зап лати ти  згори  -* згорй  

зап о б іч и  запобігти (ст)

зап ов ідати  і. оголошувати (ст): Театр і його діячі не люблять критики; вони 
показують себе на сцені і бажають, щоб їх хвалили. Дирекція театру висловила 

2 3 0  своє обурення та заповіла виставу “Паливоди" на кожний день наступного тиж-
------------  ня (Тарнавський О.); ІДі остаточні бомби не падали, хоч єдина місцева газета,

що появлялася тепер на двох сторінках друку, виразно їх заповідала; мешканці



зарізатися

Львова, що хочуть покинути місто, повинні зробити це цього ж дня, до 5-ої годи
ни пополудні, і повинні йти в напрямку Винник (Марська)
2. повідомляти (перев. про прихід) (ст): Бабця заповідала прийти до неї 
ввечері (Авторка)
З- передбачати, прогнозувати (ст): Потемніло, позймніло, чорні хмари, що 
насувалися з півночі, заповідали дощ (Авторка) 

заповідатися передбачатися (ст): Сохові було трохи весело. Заповідалося доб
ре. По дорозі не стрінули нікого (Нижанківський); Заповідалася страшна спека 
(Авторка) І заноситися  

заповідач диктор (ст): На все життя запам’яталась ця накинена штучна урочис
тість, що її уміли заповідачі передати по радіо. В один мент раптом все затихло, 
і заповідач почав повільно речитувати: “А тепер з Кремлівської башти виходить 
товариш Сталін”; і знову тиша, хоч маком сій, І чути, як по камінній долівці ви
стукують кроки: цок, цок, цок (Тарнавський О.) 

запражка кул. засмажка з борошна й масла для загущування страв (м, 

ср, ст): З масла й муки зробити темну запражку (Ліщинська) 
запровізувати забезпечити харчами (ст) 

запудитися злякатися (ст) Ц напудитися 

запусти церк. останній день перед постом

♦  Петрові запусти церк. день напередодні Петрівки 

зап’яток каблук (ст): Потім зразу стало тихо, тільки лунко вистукували в тиші
дерев’яні зап’ятки її легких черевичків (Марська) 

зарадииіі який вміє зарадити; дати пораду, допомогти (собі та іншим) Ц 

породний
зараза неприємна, підла, погана людина (м, ср, ст) Ц -» креатура

♦  злодійська зараза вул. злодій без почуття злодійської честі (ст)

І -* злодій
Зарваийця іст. дільниця міста між вулицею Сербською та Арсеналом:

Сходилися туди малі жидики з своїми бельферами, клали по грошеві або по 
трояку на купку на заклад, висипали з кримки волоські горіхи: як два пзріхи 
парою сточилися, вигравав той, хто їх кинув. Ми засідали нераз на тих жидиків 
і нападали тоді, як вони мали багато горіхів, відбирали й втікали на Замок діли
тися; але ніхто з нас не важився показатися на Краківську площу або на Зарва- 
ницю, бо жидики зараз його били (Крип’якевич); Сьогодні я в такім настрої, що 
МІГ би обняти І цілувати весь світ, І оту стару жидівку, що на Зарваниці продає 
варений біб (Франко) 

зарвати вул. роздобути (ст) 

зарепетувати* закричати (м, ср, ст)

зарепетувати“ шк. не бути переведеним до наступного класу (сг) Ц рипнути 

зарецитувати продекламувати (ст): і, зробивши артистичну перерву, зітхнув 
ще раз і зарецитував лемківським діялектом: “Ті тяжкі муки, що я терплю тепер, 
не витерпів би і найбільший вепер!” (Купчинський) 

зарізати і. шк. прискіпуючись, поставити погану оцінку (ср, ст): -  Ну, як 
відповів? -  Та щось таке мене питав!.. Словом, зарізав! (Авторка)
2. скомпрометувати (ст) 2 3 1

зарізатися зазнати фінансових збитків (ст) {{ зарізатися на інтересі --------------
♦ зарізатися на інтересі ^ зарізатися



заробйти:
♦ заробйти як Заблоцький на мйлі -► мйло 

заручити:
♦ заручити головбю гарантувати: Я мусів заручити головою, якщо 

вона взагалі має якусь вартість, що ми їх не всипемо і не впакуємо в халепу 
(Керницький)

зарйд правління (ст): Вечерниці відбувалися у великій залі “Народнього дому”. 
Заряд тої кацапської інституції не хотів давати тієї залі на вистави українського 
театру, але дивним дивом на вечерниці в честь Т. Шевченка залю відступав 
(Шухевич)

зарядйти постановити, ухвалити (ст); На залі було темно із інтересних при
чин. Електричного освітлення тоді в окружнім карнім суді не було, а вправді 
було ґазове освітлення, та президія суду не заплатила рахунку за ґаз, і маґі- 
страт зарядив вилучення допливу ґазу. Велетенську залю розправ освітлювали 
три малі столові нафтові лампи, з яких дві стояли на судейськім столі, а одна
-  перед прокуратором. Решта залі, а саме: лава оборонців і величезне місце 
для публіки -  пропала у доволі великій темноті (Шухевич)

♦  зарядйти майтком залишити письмовий заповіт (Франко) 

засада’ принцип, правило (ст): Щоб устійнити засади гри, чи була вона газард-
на, я поставив сторонам кілька питань (ІДьонка); Після цього Юсько став вели
ким моралістом. Життя провадив згідно з засадами, які панували при вулиці 
Сонячній, де мешкав (Селепко) || залбження 

засада“ несподіванка, прикрість (Лучук) (м, ср)

засаднйчий визначальний, суттєвий, головний, чільний (ст): Увечері хо
див до міста. Без наслідків. Звернув увагу на засадничу різницю між людьми. 
Є військові й цивільні. ІДІ дві катеґорії не мають нічого спільнопз між собою. 
Військові належать до війська, а цивілі до війська не належать. Це, власне, вся 
різниця (Селепко)

засаднйчо суттєво, істотно; загалом, у  принципі (ст); Засадничо кольор не 
міняється, але обидві пані задоволені і запевняють одна одну, що тепер буде 
чудово і лисів на стелі не буде видно (Тарнавський 3.); Це засадничо були всі 
видатки, так сказати, персональні пана Юрія (Тарнавський 3.) 

засандалити вдарити (ср, ст) | -• вгатйти 
засватаний:

♦  веселий як засватана дівка -► веселий 
засвіркований (засьвіркований) несповна розуму (ст) {{ -♦ мішігенув^тий 
засвіркувати (засьвіркувати) збожеволіти (ст) | дістати сьвірка, з бйка

впусти, здуріти, стратити розум 

засвітйти 1. увімкнути світло (м, ср, ст)

♦ засвітйти як псу в зубах про слабке освітлення (Франко)

2. сильно вдарити (ст) Ц -• вгатйти
♦ мачку засвітйти вдарити (ст) Ц -* пацнути 

засервувати вул. вдарити (ст) Ц -» вгатйти

♦ засервувати під око вул. вдарити в обличчя (ст) Ц в пйсок заі'хати,
2 3 2  в пйсок стрілити, в пйсок пальнути, дати в мдзак, дати в нюх, дати в

------------- нЮхач, д^ти в фриґачку, дАти в храпи, заїхати м іж  лйпки, замалювати
в циферблят, крбпнути в морду, лЮнути, мазнути, набити по пйску.

заробити



застановитися

наклепати по мдрді, пальнути в морду, підштемплювііти, поклепати 

морду, поклепати пйсок, розмалювати циферблят, свйснути в морду, 

стрілити в ліхтарню, стрілити в морду, ф укнути в морду
заси ґн увати  сильно вдарити (ст) Ц -* вгатйти 

заси п ати  і. засипати (м, ср, ст)

♦  я к  засй п лю т  п іском  оч и , н е  глй н еш  н ік б л и  -► п ісок
2. зрадити; видати на допиті (ст): Бо я знав їх обидвох і, коли б не видержав 
під поліційними побоями, міг би засипати (Яцура) | -» всйпати 

заси хати  вул. засинати (ст): Юсько вже засихав на бамбетлі, а Міхалюнця ніяк 
не вертала зі склепу (Авторка) 

зас іб и и й  заможний, багатий, забезпечений (ст)

заск бр о  завчасно, заздалегідь (м, ср, ст): Сьогодні вийшов заскоро й тому не 

спішився (Авторка) 
заск б ч ен и й  якого застали зненацька (м, ср, ст) 

заскбчи ти  застати зненацька (м, ср, ст)

заслабн ути  захворіти (ср, ст): Нині Тусі не буде: вона цілком заслабла. Казала, 
що горло напухло, з носа ллється. Словом, скажемо -  “смаркуля” (Авторка) 

засм ален и й  засмаглий (ст): А відтак виходять на город і стрічають двоє дітей. 
Це його діти. Гладить їх волосся і всміхається. Знайомий говорить: “Які вони 
засмалені сонцем” (Нижанківський) Ц обпалений 

засм алйти  обпекти, обвітрити шкіру, роблячи її темною, смуглою (ср, ст)

♦  засм алй ти  ш к іру  засмагнути (ст): Та найрадше таки пляжувала 
сама. ІУІогла б у безконечність лежати на сонці, ї'ї матова шкіра мала вже 
від природи більше відпорности на соняшне палаюче проміння, а до того 
вона встигла вже у Львові на купальні засмалити 
ї'ї трохи (Марська)

засм ар б ван и й  забруднений (ср, ст) | -* вйсмару- 

ваний
засм арувати  забруднити (ср, ст) || -• вйсмарувати 

засм аруватися  забруднитися (ср, ст) || -* вйсмару

ватися
засм ачувати  кул. приправляти, заправляти, дода

вати приправи (ст): Засмачити сіллю, цукром і со

ком із цитрини (Ліщинська) (ср, ст) | присміічувати 

засм йтрити  накрасти (ст) 

засм ійтися:
♦  засм ійтися до суф іту -» суф іт  

засоплйти  вул. заразити венеричною хворобою (м) 

засп івати  вимагати нереального, просити над

міру; встановити надто високу ціну (м, ср, ст):

Таку ціну паскарка заспівала за той кусник матерії, 
шо йой (Авторка) | зацабанйти, зацінйти як за  

рідну мдму
♦  засп івай  т ан ґо  -► танґо  

застава  прибори (ср, ст)

застановйтися  замислитися, задуматися (ср, ст): Застановися над тим, що 

ти робитимеш на вакаціях (Авторка)

НА СВЯТА НАЙКРАЩІ 
НРИШТАЛИ ПОРУЧАЄ 
Ф иа К. ЛЕЕИЦЬККЙ

ІШРЦЕЛЙМА, Ш нли, 
КУХОппА ПОСУДА, СТОЛііВА ЗАСТАВА

2 3 3



застереження

застереження осторога (ст)
застопити зупинити машину на автостраді (Лучук) (м, ср) 

застрнк (заштрик) мед. ін’єкція, укол (ср, ст): Була комісія. Лікарі оглядали, 
потім давали застрики (Селепко); Маю, мабуть, гарячку, пане докторе... Боюся, 
щоб не дістати ґрипи. Я хотіла просити, щоб пан доктор дали мені застрик із 
омнадини (Ярославська); Він скривлено усміхнувся і сказав: “Та це просто пе
редсмертний застрик, а ніяка допомога” (Тарнавський О.)

♦ вгатйти застрик зробити ін’єкцію, завдавши болю (ср, ст) 

заст^ство шк. заміна (уроку, заняття) (ст): Як згадано, такі заступства бува
ли дуже рідко, бо звичайно, коли якийсь професор не прийшов, тоді не приді- 
лювано ніякого заступства, хлопці оставали самі і чудили-чудили (Шухевич)

засувати і.  засувати, сунути

♦ баєр засувати баєр
2. вул. швидко йти або їхати (ст) Ц запихати  

зась не можна (м, ср, ст): А тобі цього зась! Шуруй робити уроки! (Авторка) 
засьвіркований засвіркований 
засьвіркувати -* засвіркувати 
засяг:

♦  невелйкого засягу пересічний, не визначний (ст): Переклади в 
польській мові читали ще два поети невеликого засягу -  Імбер і Паєниць- 
кий, який загинув від бомби таки у Львові (Тарнавський О.)

заталананий (зателепаний) і .  забруднений, заляпаний болотом (ср, 
ст) II -» вйсмаруваний 

2. брудний, неохайний (ср) 
заталапати забруднити, заляпати болотом (ср, ст) || -• вйсмарувати 

заталапатися забруднити, заляпати болотом (ср, ст) || -» вйсмаруватися 

затворйти 1. зачинити, закрити (ст) | зам кн^и  
2. заплющити (очі) (ст) || замкнути  

зателенькати задзвонити (ст): Я цього не сподівався. Під черепом зателень
кало мені багато дзвіночків і щось приглушено загуділо. Між очима я відчув 
болючий відтиск чотирьох чиколодків. Голова моя була під сусіднім столом, і я 

не міг підвестися (ІНижанківський) | зацукуватися 
зателепаний заталананий 
затим згодом (ст)
затинатися і. вперто наполягати на своєму, не по

ступатися (ст)

2. заїкатися через ваду мовлення або від хвилюван

ня (ср, ст)

затйрити вул. украсти (м, ср) Ц -* ґрайфнути 

затирка кул. тісто, яке кидають шматками в кипля

че молоко чи воду (м, ср, ст)

Затирка
Затерти водою з яйцем або без 

яйця кварту муки, найліпш е 

пш еничної разової, твердо і 

щ ипати тісто. П ересипувати 

мукою, щоб грудки не збилися 

докупи. Вкинути в окріп посо

лений і зварити. М ож на підляти 

молоком або подати без молока, 

а д о  кож дого тареля дати ло

жечку масла або присмаженої 

цибульки (Переписи)

затканий закладений (про ніс) (ср, ст): Потер долонею ніс, що був затканий, 
як стара цигарниця, і мав враження, що до носа вкручувано коркотяг (Нижан
ківський)

234 заткати:
----------  ♦  заткати на амінь амен

#  заткай <си> пйсок (лайка)



з а т к н ^ и с я  замовкнути (м, ср, ст) || — замкнути браму 

зат овщ ен и й  засалений, виш арований  жиром (ст): На стіні, що мала тем
но-сіру й затовщену тапету, колихалась тінь ґазової лямпи. На долівці жовтими 
ґудзиками липла слина. За столиками ставало щораз тісніше (Нижанківський) 

затраґати  донести, докладаючи зусиль (м, ср, ст) 

затраґатися  зайти; дійти (ст) 

затраска і. канцелярська кнопка (ср, ст)

2. крав, кнопка для одягу (ср, ст): Треба на цю спідничку поставити затрас- 
ку, і матимеш добру річ (Авторка) 

затраснути  із силою зачинити (ср, ст): Най тя шляк трафить! Я до неї говорю, 
а вона, смаркуля, затраснула двері перед самим носом (Авторка) 

затурк ан и й  і. примітивний, недалекий (м, ср, ст) Ц зацбфаний
2. неспроможний думати, реально оцінювати ситуацію; запаморочений 

(через втому, біль, хвилювання тощо) (м, ср, ст): Жінка з коханцем у ліжку.
Відчиняються двері, заходить чоловік. Жінка піднімає голову і з жахом кричить:
-  ІЛой, Іване, то ти? А то хто? Боже, я така затуркана, така затуркана! (віц)
З- закомплексований (м, ср, ст) 

затуш увати і .  затаїти, приховати (ср, ст): Затушувати справу (Авторка); Якими 
МІЦНИМИ були націоналістичні елементи в школі, свідчить той факт, що у дні 1-го 
листопада у ранніх годинах учні гімназії замість іти на лекції цього дня Ішли на па
нахиду по поляглих, а пізніше влаштовували вуличну демонстрацію біля церкви 
(“Преображенки”) та на Ринку. В 1922-1927 рр. лекції цього дня взагалі не відбу
вались, в 1928-1930 рр. учні вертали до школи десь біля 10-11 години. ... Що ще 
більше знаменне -  це те, що протягом цілих десяти років ніхто не доніс ні словом 
Кураторії, а директор Вербицький вмів все ці події “затушувати" (Процюк)
2. пом’якшити, згладити (ст): Ясько цілий місяць ходив з позав’язуваним 
писком, а я за важке ушкодження тіла просидів рік в келії. 1і(оправда, Ясько 
старався це “затушувати”, але це нічого не помогло. Своє я мусів відсидіти (Ни
жанківський)

ЗатЙТИЙ впертий, непоступливий (М, ср, ст) II заіілий, ТІІТИЙ  

затйтися стати непоступливим (м, ср, ст)
заф аґасувати  повідомити, донести (ст): З певністю не буде мати нічого ліпшо

го до роботи, як зафаґасувати мому дядькові, що я курив папіроску (Шухевич) 
заф ай д ан и й  (з а ф о й д а н и й ) занедбаний, забруднений (Лучук) (м, ср, 

ст) І вйсмаруваний 

з аф ай д о лен и й  ії  заф ай д ан и й  

заф ай кувати  відмітити, зробити позначку (ср, ст) 

заф ай ч и ти  закурити цигарку (ср, ст)

заф алдувати  крав, зібрати тканину у  0 ал0и (ср, ст): Пані Стасю, дуже пані 
попрошу мені спідничку в сукенці спереду зафалдувати. Бачила таку в Ґєні, 
дуже то файно виглядало (Авторка) 

заф алю в ат и  відійти, піти геть (ст) 
заф антувати  забрати за борг (ст)
заф астриґувати  крав, зметати (м, ср, ст): Як я починала шити піжаму, то

спочатку зафастриґувала штанки, вшитки в штанках лолучила разом, а тоді зі- 2 3 5

шила. Викінчила лиштвою вгорі І внизу, викінчила середні шви, а тоді взялася -------------
за блюзку (Авторка)

зафастриґувати



зафасувати

з а ф а с у в а т и  отримати в подарунок (перев. одяг, взуття) (ср, ст)

♦  заф асувати  я к  вбоги й  в торбу  бути сильно побитим (ст) 

заф ати ґувати ся  зазнати труднощів (ст)

заф о й д ан и й  заф ай д ан и й  

заф он дувати  -► заф ундувати
заф ундувати  (заф о н д у в ат и ) заплатити за когось (у кіно, кафе, громад

ському транспорті тощо) (м, ср, ст): Одного разу, коли в кіні “Пасаж” грали 
ковбойський фільм, він продав у Бодека всі свої книжки і зафундував Ясько
ві І Куцві квитки до кіна. Сиділи всі три сеанси (Тарнавський 3.); Зафондуйте 
мені кіно, потім підемо до цукерні, потім відпровадите мене до хати і постоїте зі 
мною під дверима моєї кімнати, а ще потім я заплачу за вами і вам буде сумно 
від того, що ви мені життя понівечили... (Вільде); Оба вони зачали сміятися, І 
відразу ситуація змінилася. Я запропонував їм піти зі мною на аперітіф. Вони 
радо б пішли, але хто залишиться в станиці... Я порадив на якийсь час її за
мкнути, що вони й зробили. Ми пішли до бару, я зафундував їм кілька напитків, 
і ми розпрощалися як добрі приятелі (Дейчаківський) 

заф уркотати  зашуміти, заторохтіти (ст) | зафуркотіти 

заф уркот іти  и  заф уркотати  (ср, ст)

захв алю в ати  вихваляти (ст): Я донині не знаю, що ми вичитали в Лівію чи 
Ціцероні. Було те все для мене таке якесь неприступне, і я не міг зрозуміти, як 
професори таку “дурну” лектуру могли захвалювати, могли прямо розпливатися 
перед нею (Шухевич) 

зах л а н н и й  жадібний, ненаситний, пажерливий (м, ср, ст) 

зах л а н н о  жадібно, ненаситно, пажерливо (м, ср, ст): Мені соромно вчора 
було за тебе, бо ти так захланно їла, що виглядало, ніби тебе ніхто ніколи не 
годував (Авторка)

ЗаХЛЙНИЙ вул. п’яний (м, ср, ст) Ц -* В Л К ІЛ Я Н И Й  

захлй н ат и  заляпати, забризкати (м, ср, ст)

♦  захлй н ат и  < со б і>  м орду -* м орда  

захлй н ати ся  і. заляпатися, забризкатися (м, ср, ст)

2. скомпрометувати себе (ст) 

заховуватися  поводитися (ст): І коли задзвонили, бо він не взяв свого ключа, 
а вона ніколи свого не мала, як швець, що ходить завжди в латаних черевиках, 
а кравець не має порядних штанів, вона, дочка сторожа, не мала власного клю
ча, Михайло тихо, ніби до себе, сказав; “Я ті перепрошую, але як ще раз ти сі 
будеш так заховувати, як нині, то не тільки нігде зі мнов не підеш, але ще тяжко 
по морді дістанеш” (Тарнавський 3.) 

захож ати  заходити (ст): Ще більше зацікавилося студентство тією вісткою, коли 
дійшло до відома, що Рудольф відвідає нічию іншу, а тільки нашу гімназію, зна
чить, що він дуже любить нас, бо інакше був би до нас не захожав (Шухевич) 

зах о р о н к а  дитячий садок (ст): Одного дня, коли мені було п’ять років (пам’я
таю це добре), батько підійшов до мене, коли я безжурно бігав подвір’ям, взяв 
на руки, і через сад та хвіртку так перейшли ми до дитячого будинку “Рідна шко- 

2 3 6  ла”. Там він записав мене до дитячого садочка, що тоді називався “захоронкою”
------------  (Скоцень); Ніби фіґуруючи як сирота, без тата, ходив до сестер Васильянок, де

вчився різних речей. Спочатку молитви, потім співати, потім трохи історії, навіть



зачинати

грав у дитячих виставах, які на Миколая захоронка давала (Тарнавський 3.) | 
захоронок

зах о р б н о к  ^ з а х о р б н к а
захц й н к а  і. забаганка, бажання (м, ср, ст)

2. прищ на обличчі (перев. у  підлітків) (ст) 

зац абан й ти  і. вимагати нереального, просити надміру; встановити над

то високу ціну (ср, ст): -  Маєш дуже гарний светер, пасувало б ще якусь 
кольорову опашку до нього. -  Та мала’м купити, якраз була до кольбру, але та 
паскарка зацабанила таку ціну, що я відступила (Авторка) | -♦ заспівати 

2. дати надміру (ст): Добра вдалася салатка, але я зацабанила стільки пер
цю, що в писку аж пашить (Авторка) 

зац алю вати  вул. заплатити (ст)

зац и ги кати  вул. доїхати, заїхати (ср. ст): Приїжджав до нас щороку й отець 
Каштанович: для нього, звичайно, наш парох “резервував” св. Проповідь на 
першу пздину зполудня, так, щоб о. Каштанович мав змогу відправити в себе 
“Десятку”, а потім зацигикати тими нещасними трамваями із Знесіння на другий 
кінець Львова (Керницький) 

зац и н д б ли ти  сильно вдарити (ср. ст) Ц -» вгатйти 

зац и н кувати  ^  зац и н д б ли ти  (ср, ст) 

зац ідити  і і  зац и н д б ли ти  (м, ср, ст) 

зац інйти ;
*  зац ін й ти  я к  за  р ідн у  м ам у -> м ам а  

зац б ф ан ец ь  і. відсталий, обмежений, із застарілим світоглядом чоловік 

(ст) II кавун, хусит

2. неохайний, недбалий чоловік; нечупара (ст) || — кирйнник 

зац б ф а н и й  і. відсталий, обмежений, із застарілим світоглядом (м, ср, 

ст) II затурканий

2. неохайний, недбалий; нечупарний (м, ср, ст) 

зац б ф а н к а  і. відстала, обмежена, із застарілим світоглядом жінка (ст)

2. брудна, неохайна жінка; нечупара (ст) || -♦ кирйнниця 

зацукуватися заїкатися через ваду мовлення або від хвилювання (ст):

Говори, врешті, ясно! Якщо ти так у суді зацукуєшся, не дивуюся, що наші мате- 
ріяльні справи стоять погано (Острук) || затинатися 

зац ьм ак ан й й  і. забруднений, занедбаний (м, ср, ст) | -• вйсмаруваний 

2. брудний, масний (перев. про волосся) (м, ср, ст) 

зац ьм акати  обсмоктати, облизати (м, ср, ст): Доню, розчеши волосся, пере
плети коси, бо такі кінці, ніби кицька зацьмакала (Авторка) 

зацьм акатися і. бути забрудненим, занедбаним (м, ср, ст): Юрцю, дивись на 
себе, весь писок брудний. Де ти так зацьмакався? Гура до лазнички (Авторка)
2. вул. випити надмір алкоголю; впитися, сп’яніти (ст) | -► влкілятися 

зач ем ер й ч ен и й  (зач и м ер й ч ен и й ) п’яний, напідпитку (ст): Народ був 
переважно вже зачемеричений, згідно з традицією, що від віків наказувала їх 
предкам “пити за ринськопз”, коли йдеться в рекрути (Лисяк) | — влкіляний 

зачет  аванс (ст) 2 3 7

зач и м ер й ч ен и й  -♦ зач ем ер й ч ен и й  -------------
зач и н ати  починати (ст): Дуже довго не була вдома, а як приїхала, то зачала



робити порядки; мила підлогу, вікна, тріпала килими й коци, прала, прасувала, 
а ще набралося й повно інших дрібниць до роботи (Авторка) 

зачіпка причина, привід для неприємностей, клопотів, сварки

♦  ш ^ат и  зачіпки шукати приводу для неприємностей, клопотів, 

сварки (ст) І шукати і^дза  

зачудований захоплений, приємно вражений, замилуваний (ср, ст) 

зачудовання захоплення, замилування (ср, ст) 

зачудовано захоплено, замилувано (ср, ст) 

зачудовувати захоплювати, приємно вражати (ср, ст) 

зачудовуватися захоплюватися, милуватися (ср, ст) 

зашахувати иіах. зробити шах (ст)

зашіврати вул., знев. сказати (ст); Ну, не хотів би я слухати того, що зашіврає 
жолоб, коли на своїй ниві побачить сліди їх роботи (Франко) Ц -♦ втйтм б^ілак 

зашнйпати повільно дійти, човгаючи ногами (ст)

зашпанувати помітити; підстерегти (ст); Маєш, Ромцю, зашпанувати, коли 

Тато повернуться. Як побачиш, донечко, їх з вікна, швиденько біжи до мене! 
(Авторка)

заштемпити засоромити (ст) | завстидати, заштемлувДти
заштемпитися засоромитися (ст) || завстидатися

заштемпувати заштемпити
заштрик -► застрик
закімати украсти (ст) | -* файфнути

заібхтити заібмати
збабрати 1. зганьбити, скопрометувати прилюдно (Франко); А то го 

збабрав! (Франко) | -* збештати
2. зробити, приготувати нашвидкуруч (перев. про страви) (ср, ст) 

збабчений зморщений, зістарений (ср, ст): Мамцю, не давай мені до школи 
такі збабчені яблука, мені їх встидно витягнути, я їх краще вдома з’їм (Авторка) 

збабчитися зморщитися, постаріти (ср, ст): Пані Влодзя по смерти чоловіка 
збабчилася і виглядає зле (Авторка) 

збадати оглянути; дослідити (ср, ст): Хотинецький залюбився у власну жінку, 
що приїхала до нього в однострої Червоного Хреста і в штанах, зроблених у 
формі спідниці. Доктор Бапей негайно збадав його й сказав, що згідне зі станом 
його серця він уже давно не повинен жити (Селепко); Спущуся трохи нижче, 
міркував я, і “збадаю” положення: як вони ще не пішли -  тихенько сидітиму далі, 
а коли їх немає -  скочу на землю і дам драла (Керницький) 

збанйта вул., вульг. чоловічі статеві залози; яєчка (ст) | помідори, яйбла, 

ййці (ййця)
зберезьнік вул. людина, яка має відхилення від традиційних, визна

чених суспільством норм і правил поведінки (зокрема сексуальних); 

розпусник (ст) II Збочбнець 

збештати вилаяти, висварити, зганьбити (м, ср, ст) | вибрати пса, випо
вісти, всипати, всйпати бобу, дДти бббу, дати пйльник, дати шпрайса 

2 3 8  (шпрайсу, шпрайца), збдбрати, зібрати згорй, з ’їхати, злупити зіідницю,

------------- згбпати, зрйпати, зчесати, обсісти язикбм, опердолити, бпердоль д^ти,

понаправлііти метрику

зачіпка



зверхник

збзікуватися і. утратити рівновагу в поведінці; здуріти (ст) Ц зґедзатися 

2. вперто наполягти на своєму, не поступитися (м, ср, ст) | згедзатися 

збирати:
♦  збирати манатки -► манатки

збйти набити, побити, відлупцювати (ст): Так го’м вчора збив, так го’м від
дубасив, шо буде ше довго пам’ятати, як то до мене пискувати (Авторка) || -* 
вйгаратати

♦ збити на квасьне йбко -► йбко
♦ збити як гамана -► гаман

збитки капості, пустощі (м, ср, ст): Але ж ти майстер робити збитки! (Авторка) 
збиточний (збитошний) який робить збитки, дрібні капості, пустує 

(м, ср, ст): Ото збитошна дитина! Ні на хвильку її не можна лишити (Авторка) 
збиточник (збитошник) той, хто робить збитки, дрібні капості, пус

тує; бешкетник (м, ср, ст): Орко вихилився з ліжка та зачепив рукою Анночку.
І\/1ав вид хлопчини-збитошника (Ярославська) Ц -> ваґабунда 

збитошний збиточний 
збитошник -► збиточник
зблязований вул., вульг. розбещений, розпусний (ст)

Збоїська район Львова на північ від сучасної вул. Б. Хмельницького (ко

лишнє с. Збоїська) 

збоку;
♦ мати збоку -♦ мати 

збоченець 55 зберезьнік (м, ср, ст)

збочений який має відхилення від традиційних, визначених суспіль

ством норм і правил поведінки (зокрема сексуальних) (м, ср, ст):

Здибаю раз його з псом. Мішанина всіх львівських рас. -  О, пан радник мають 
пса!-Ц е не є жаден пес... -  ? - Лео, леоніс, леонем і так далі... -  А дежфива?
-  Пане, ви полюєте, а не знаєте, що є леви без грив. Саме цей є без гриви. -  А 
чому ж за сучками оглядається? -  Збочений, пане добродію (Купчинський) 

збочення відхилення від традиційних, визначених суспільством норм і 

правил поведінки (зокрема сексуальних) (м, ср, ст): Тим часом Клим не ви
плекав жадного психічного збочення. На будові він плекав силу (Тарнавський 3.) 

збуй вул. хуліган, розбишака (ср, ст): Мамусю, я вся тремчу. Боялася зайти до 
брами: стояли там якісь збуї, і я мало не вмерла зо страху (Авторка)

♦  жандарм і збуй - » жандарм
збутвілий зітлілий, прогнилий (ст): Людина мокрою вставала на ранкову 

збірку, ЦІЛІСІНЬКИЙ день мокнула під дірявим шатром, щоб після вечірньої збірки 
лягати в збутвілий, вологістю просяклий берліг (Загачевський) 

збуяти наговорити неправди, нісенітниць; обманути (ст) || набуяти 

зважити узяти до уваги (ср, ст): Мусиш сьогодні добре посидіти, зваж, що по
вернешся після малювання пізно. Щоб не був пзлодним (Авторка) 

зведенюкй зведені брати або сестри; зведенята (ср, ст)

♦  як зведенюкй про нечемних, неслухняних дітей (ср, ст): Як зве-
денюки б’єтесь (Лучук) 2 3 9

зверхник начальник (ст): Якраз в той момент до станиці зайшов його зверхник, -------------
і ВІН почав йому рапортувати про моє задержання (Дейчаківський)



зверхність зовнішність (ст): Йому 6 здалася жінка, котра б вважала на свою 
зверхність (Авторка) 

звичайний:
♦  звичайний жидок -* жидок 

звіди:
♦  <пітй> на звіди ^ звідувати: Біля дев’ятої години ми пішли “на 

звіди” до... шинку, а саме до ресторану Пікавса і Бізанца в ринку, напроти 
головного входу до ратуша, бо там шіовечора сходилося багато українців 
“на пиво”, там обговорювано всякі актуальні новини і там можна було про 
все довідатися (Шухевич)

звідки чому (ст): Я знав, що з Мількою вже нічого не вийде. Вона мене не пере
просить, і мені не хотілося перепрошувати її. Ніби звідки. Наговорила мені цілу 
кулу, і ще перепрошувати (Тарнавський 3.) 

звідси:
♦ копен-д^ен  звідси -» копен-д^ен  

звідувати дізнаватися, вивідувати, розвідувати (ст) Ц пітй на звіди 
звізда 1. зоря (ст)

♦ під злодійською звіздою родйтися -* злодійський
2. різдвяний атрибут колядників -  зірка (символізує час народження 

Христа), із якою ходять колядувати (м, ср, ст)

З- ялинкова прикраса у  формі зірки (ст) 

звіздочка зірочка (ст)

звільнйти сповільнити швидкість (ст): Там на скруті 
трохи звільни, а потім -  ґазу (Авторка) 

звінкля вул. скоса (ст): Морда ґлянц, шлануї на теби 
звінкля і “лу хамску до мні ні балакаць!..” (Рудницький) 

звірина звір (ст): Бупи часті дискусії на релігійні теми, й 
на тому дуже користали друзі, черпаючи для себе духовий 
корм із прикладів Івана Климова, Крайового Провідника 
ОУН Степана Бандери, Романа Шухевича й тих, які ще й 

сьогодні живуть. “Людина, яка не вірить в Бога, -  казав Іван, -  уподібнюється 
до звірини” (Казанівський) 

звітріти вивітритися; утратити аромат (ст): Мелемо лражену каву безлосе- 
редно перед її запаренням, інакше вона звітріє (Нова хата 1934) 

звіяти вул. утекти (ср, ст): Мірко раптово крикнув: "Звіяй!” 1 через хвилю вже 
коло тієї брами нікого з нашої братії не було (Авторка); Але я гадаю, що ви не 
зробите мені і собі збитка та й не звієте ло дорозі (Керницький) Ц -♦ б^льон 
зробйти

зводниця жінка, яка зваблює; звабниця (ст): Майбутня зводниця з кучеря
вим волоссям барви паленого каштану й циганським смаглявим личком з за
хопленням моргає великими карими очима (Чернява) 

звонітувати виблювати (ср, ст)

зворотниця вул. поворот (ст): Але потяг дуднить по рейках, перевалюється 
2 4 0  повним темпом по зворотницях, перебігає попри семафори, набирає погону на

------------  закрутах (Лисяк)

зворохобити 1. підбурити, намовити (ср, ст): Зворохобив мене йти на то кіно,

зверхність

Звіздочки
1У2 шк. муки, 5 дкг цукру, скірки 

цитринової, трохи цинамону, 2 

ж овтка або і  яйце, добру лож ку 

товщ у (в разі потреби), і  лож ку 

сметани або води. Замісити, ви- 

тачати, викроїти печиво. Спечи 

легко (Переписи)



казав, що щось надзвичайного, а для мене було нецікаве й нудне (Авторка)
2. схвилювати (ср, ст): Приїхала коліжанка з Одеси, цілий день валанцяли 
містом, а ввечері мали втаємничені розмови, що дуже мене зворохобили (Ав
торка)

звохчувати зволожувати (ст): Найкраще законсервуємо ярину, як вложимо її у 
вохкий пісок, який час до часу треба звохчувати. Бадилля мусить остати навер- 
ха, тільки із салєру мусимо пообтинати усе більше листя (Нова хата 1926) 

зводитися 1. збитися у  грудки під час кип’ятіння (про молоко) (м, ср, ст)

2. образитися, знервуватися, роздратуватися (ср, ст) 

згбпати 1. вилаяти, висварити, зганьбити (ст) Ц -* зббштати

2. побити (ср) 11 -* вйгаратати 

згірдний зверхній, гордовитий, зарозумілий, пихатий (ср, ст); Ні тоді, ані 
пізніше, ані взагалі ніколи я не чув, щоб коли-небудь виражувався якимсь згірд- 
ним словом про членів нашої родини (Шухевич) | -» ароґ^итний 

згірдно зверхньо, зарозуміло, гордовито (ср, ст)

згіршений неприємно вражений, дуже засмучений, розчарований (м, 

ср ,ст) 

згляд погляд (ст)

♦  в цім зглйді із цього погляду (ст): А треба тут сказати правду те, що 
до цієї катастрофи найбільше причинився синдик "Заведенія” др. Іван До- 
брянський, і то не для особистого зиску, бо в цім згляді має він чисті руки, 
але тому, що він усяких Міхалків і Кушнірських своїм авторитетом охороняв 
перед усякою критикою (Нагірний)

зглйди привілеї, переваги (ст): З того виходило, що Підгайний має в тюрмі якісь 
спеціяльні згляди, а такі згляди можна було дістати тільки тоді, коли хтось на 
них заслужиться: при слідчім арешті -  коли сипле товаришів (Шухевич)

ЗГЛЙДНО стосовно (ст) II зглядом 

ЗГЛЙДОМ іі зглйдно
згори заздалегідь, наперед (ср, ст): Я згори бачу, шо то за штучка та Твоя ко

ліжанка, та вона тільки тримається тебе задля твого товариства, бо інакше й 
близько її там не буде (Авторка); Як у добрій машині, так і в нього все, здавало
ся, було обраховане, зважене і згори зведене до певної рівноваги (Франко)

♦ заплатити згори і. заплатити заздалегідь, авансом (ср, ст): За 

це пиво й за цю папіроску заплатив згори. Гібель інакше не хотів дати (Ни
жанківський)
2. заплатити більше, ніж належить (ст)

♦ зібрати згори вилаяти, висварити, зганьбити (Франко) (ст) | -> 

збдштати

♦ платити згори платити більше, ніж належить (ср, ст) 

згорток сувій (ст)

згрубша поверхово, не ґрунтовно; загально (ср, ст): А, я так вчора не мала 
гумору до порядків, так згрубша поскладала, повитирала порох і з кавкою ле
жала біля телевізії (Авторка) |{ згрубшого 
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згу^а: ---------

♦ чия з г ^ а , того й гріх (Франко)

згуба



згубитися

2 4 2

згубитися:
♦  згубися від мене відчепись від мене, іди геть (франко) 

зґедзатися 1. виявити впертість, затятість (ср, ст); Знову Олько невідомо
чому зґедзався і мені не телефонує. Зовсім зник (Авторка) Ц збзікув^тися 
2. утратити рівновагу в поведінці; здуріти (ср, ст) || збзікув^тися 

зґелемзити знев. з’їсти (ст)

зґбнґатися вул. насититися, наїстися (ст) | наґоні-атися
зґрабний 1. стрункий, підтягнутий, пропорційний (про людину) (ср, ст)

2. фізично вправний, спритний (ср, ст)

3. елегантний, вишуканий (про одяг, взуття): Там всі жінки ходять в гім- 
настьорках і носять чоботи, а для мене зґрабний мешт — то все! Щоб як жін
ка була гарно одягнена, але як нема елегантного мешта, то все — до Дунаю! 
(Вільде)

зґрандувати і. забрати обманом (ст)

2. змусити робити щось, попередньо набриднувши проханнями, роз

мовами (ср, ст)

3. зґвалтувати (ср) 

зґребло вул. гребінь (ср, ст) 

здавати:
♦  здавати л ек т ^ у  -* л ек т ^ а
♦ здавати партію -» партія

здатися 1. знадобитися (ст): Стягує до хати всяке дрантя. Приміром, вчора, 
привезли якусь стару ґабльоту, ну лощо нам тота гаргара. А вона тільки: “Все 
здасться на господарстві”. От побачите, ше крок, і я буду на КульпарковІ (Ав
торка)
2. пасувати, личити (ст): Сяні до нової сукенки здали би ся обцаси (Авторка) 

здвйг скупчення, натовп (м, ср, ст)

здебільша здебільшого, зазвичай (ст): Здебільша відповіді обмежувалися до 
монсилябових окреслень в роді “ти знаєш, як то є”, або “ет, ніц нового, ніц над
звичайного”, або знову “все по-старому”, або “так, як було”. Молсщця все це 
задовільняло (Тарнавський 3.) 

зденервбваний нервовий, роздратований (ср, ст) 

зденервбвання роздратування, хвилювання (ср, ст) 

здертий зірваний (про голос) (ст): А відразу потім якийсь здертий тенорок по
чинає: -  А в неділю вранці сонце ще не встало (Лисяк) 

здецидбваний і. виважений, обдуманий (про рішення, крок) (ср, ст)

2. переконаний (ст): Немало причинився до цього і директор Едвард Хар
кевич, який був здецидованим українцем і тактовно виполював між молоддю 
кацапського духа (Іііухевич) || твердий 

здецидуватися зважитися, вирішити (м, ср, ст): Він ще не міг здецидувати- 
ся, чи піде на пзстину до того товариства, чи ні (Авторка) 

здйбанка побачення, зустріч (м, ср, ст); Прийти на здибанку (Авторка) 
здибати зустріти (м, ср, ст): Врешті, вернувся до Львова. Здибаю його на вули

ці, щиро вітаємось, балакаємо про це та про те. В одному моменті Старосоль
ський чемно кланяється молодому чоловікові. -  Хто це такий? -  питаю. -  Мій 
учень. -  А чому ж ви йому кланяєтеся? -  Бачите, ми знайомі, то хтось із нас 
повинен уклонитися (Купчинський)



зелении

♦ яке їхало, таке здибало -* їхати
здибатися зустрітися (м, ср, ст); Ходили ми всюди по місту, але з ним не зди

балися (Авторка); В Стрийскім парку ми ся здибали з тобов, в моїм серці сі 
зашпортала любов (із пісні) 

здивачілий дивний, дивакуватий (ст) | диванний 

зд и к ^ель  шк. екзекутор (ст) 

здйрди:
♦ в здйрди пітй утекти (ст) II -> бальбн зробйти

здіймйти (здоймйти) зняти (ст); Адвбкат відклав газету, здіймив окуляри
1, розглянувшись по салоні, сказав: “А що?.. Вона вже не грає на фортепіяні”
(Острук)

здоймйти -► здіймйти
здолу знизу (ст); Здолу, від Ринку, надходило між прохожими, які блискавично 

зникали по брамах, декілька людей у сірих уніформах із чорними вилогами на 
комірах (Лисяк) 

здоровий:
♦ здоровий як горіх -► горіх
♦  здоровий як рйба -► рйба

здоровйти вітати (ст); Ніхто з українців не удержував з ним відносин, ніхто йопэ 
на вулиці не здоровив, ані не відповідав на його поздоровлення (іиухевич) 

здорово корисно для здоров’я (ст)

♦ то здорово иа очи -► око 
здохлий:

♦  купець на здохлу рйбу купець 
здохнути:

♦ здех канарок канарок
♦ здох пес -► пес

здуплйтися вул. випити надмір алкоголю; впитися, сп’яніти (Лучук) (ср)

І влкілятися 

здуріти збожеволіти (м, ср, ст) | -► засвіркувати 

зеґарок -► дзиґарок 
зеке вул., тюр. 1. наглядач; ключник (ст)

2. увага (ст)

зелене дитяча гра (ст): Звичайно фали в “зелене”. Відбувалась виміна пошто
вими марками і гра ними, що полягала в відгадуванню марки з одного ріжка при 
закритій решті долонею (ІДьонка) 

зеленець сквер (ст) 

зелений 1. зелений

♦ зелені фіранки вул. весна й літо; літня погода (ст)

♦ на зелену <гранйцю> за кордон (ст); Прийшов втаємничений у все 
приятель Романа, Адась Курковський, що його звали популярно “Клапоух”,
і, як домовлено, привів двох юнаків, що теж вибиралися “на зелену грани
цю” (Загачевський); Слухай і мотай на вус; підете завтра перед вечором так,
щоб, як тільки стемніється, ви могли вирушити “на зелену" (Загачевський) 2 4 3

♦ став Зелене око -► став ------------
♦  зелене Різдво, білий Велйкдень -* Різдвб



Зеленина

2. МОЛОДИЙ, недосвідчений

♦  зелений фраєр -► фраєр
3. (перев. мн. зелені) американський долар; валюта (м, ср, ст) 

зеленйна кул. зелень (петрушка, кріп тощо) (ср, ст): Ще лишилося мені на
кришити трохи зеленини до зупи (Авторка); Колись-то ІУІамця казала, що як я 
буду їсти багато зеленини, то в мене будуть зелені очі. І я наминала -  як має 
бути! Дуже мені то подобалося (Авторка)

зеленосвяточний який відбувається в період Зелених свят (ст): Бувало, 
коли він маршував на чолі зеленосвяточного походу, грізний, як сама мста, з бо
родою Мойсея, з атлетичними грудьми та з ґудзуватою черешнівкою в руці, -  о, 
тоді й ендецькі боївкарі не відважувались зачіпати наших, та й поліцаї ніби не 
помічали несених у поході тернових вінків з чорними стяжками (Керницький) 

зеленчук прикордонник (ст) 

зелень карт, піка (ст) || — вйна
зелепухи недозрілі, зелені плоди (ср, ст): Не їж, Софійко, ті зелепухи: живо

тик буде боліти (Авторка) Ц зелелцюхи  

зелепцюхи и  зелепухи (ср, ст) 

землиця:
♦ <тебе, його...> й свята землйця не направить про людину, 

яку не можуть змінити жодні обставини (ст): Ти все той сам “невір
ний Тома”. Тебе й свята землиця не направить. Яким недовірчивим Юсько 
був, таким і залишиться (Загачевський) | <тебё, йог6...> й святд землі» не 
направить

зем ля :

♦  глодати сиру землю -► глодати
♦ <тебе, йог6...> й свята землй не направить <тебе, йо
го...> й свята землйця не направить

зеро 1. нуль (ср, ст): Зробилося мені неприємно. Остаточно ми були за дротами, 
в яких трудно було вибити вікно на світ І\/1ої вояцькі пляни змаліли до зера 
(Селепко); Восени 1915 р. я здавав іспит до гімназії. При тому іспиті проф. Янів 
велів мені написати цифру 3005 (він був математик). Якби велів був написати, 
приміром, цифру 3562, було б легше, але 3005, я не міг ніяк збагнути, скільки 
має бути зер у середині. Я так і застиг біля таблиці, а проф. Янів сказав: “Тобі 
ще в піску бавитись...” Як мене перепустили, знав хіба мій батько (П’ясецький) 
2. нічого не варта, жалюгідна людина; нікчема (ср, ст): Він комплєтне 
зеро (Авторка) 

зец удар (ст) І кампа, пдца, пдцка, шніт (шнит), штос

♦ дати зеца вдарити (ст) Ц — вгатйти

зецер робітник друкарні, який здійснює набір; складач (ст): І фактично, 
вже за півроку Стефко приносив мамі гроші, які діставав від клієнтів, коли в 
суботу доставляв їм роботу. За кілька років він визволився і діставав добре 
платну працю заавансованого зецера (Тарнавський 3.) 

зйґар -► дзйґар*: Випий си пзрівки, запали зиґара, відпічни си трохи (Авторка) 
244  зиґармістр -* дзиґармістр

----------  зиґарок -► дзиґарок
зиз 1. косоокість (ср, ст)



зілля

♦ зйза дістати стати косооким (ср, ст): А та пані Влодзя, як ми виходи
ли з камениці, так за нами заглядала, що мало зиза не дістала (Авторка)

♦ мати зйза бути косооким (ср, ст)

2. шістка (позначення очок у  грі в кості) (ст) 

зйзий косоокий (ср, ст) II зизобкий, зизувіітий 

зизобкий іі зйзий 
зизуватий іі зйзий 
зизувато скошуючи очі (ср, ст) 

зймиий холодний (м, ср, ст)

♦ дм ^ати на зимне бути надміру обережним (м, ср, ст) 

зймніти холоднішати (м, ср, ст)

зимно холодно (м, ср, ст)

зиск 1. дохід, прибуток (ср, ст): Він має з цего добрий зиск (Авторка)
2. користь, добрий результат (ст) 

зискати 1. отримати вигоду (ст)

2. опинитися у  сприятливій ситуації, здобути більше (ст)

♦  зискати на часі -► час 
зицйрка вправи, муштра (ст) 

зицирувати 1. муштрувати (ст)

2. вул. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити, лаяти 
(ст) І -» бештати 

зичити -► жйчити 
зичливий -• жичлйвий 
зібганий:

♦  зібганий в к а б л ^  -* к а б л ^  
зібрати;

♦ зібрати кампу -• кампа 
зібратися:

♦ зібралося <раптом> на лю- 
ббв ірон. захотілося романтич

них пригод (ст)

зіврати (сіврати) вул. говорити, роз

мовляти (ст) II -» балакати 

зігнати;
♦  зігнати муху з нбса -► м ^ а  

зігнутий:
♦  зігнутий фільц -► фільц 

зігріти:
♦  не зігріє він там місця -* 
місце

зійтй;
♦  зійтй на батяра -► батяр
♦ зійти иа діда -* дід
♦ зійтй на пси -* пес

зійтйся випадково зустрітися; Вчера вечером зійшовся я з Альфредом Будзи- 
новським. Він йшов без капелюха, а це звертає увагу прохожих (Боберський) 

зілля (зіля):
♦ анґ^ьське зілля кул. духмяний перець (ст)
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зіля -* зілля
зіпнйти (зіп’йти) підняти (ст)

зіпнйтий (зіп’йтий) піднятий (ст): З правого або лівого боку сукня є або зіпня- 
та, прибрана кишенею, або ковнір кінчиться вузьким кінцем. (Ці однобічні сукні ма
ють свій чар, головно по часах строгої симетрії (Нова хата 1926); Була тільки в со
рочці, що, обшита вгорі коронкою і зіп’ята на раменах, ослонювала її фуди і плечі, 
лишаючи голими гарні, мов із слонової кості виточені, рамена і шию (Франко) 

зіпнйтися піднятися (ст) 

зіпс^ий ;
♦ <зіпсуту> консерву отворйти -► конзерва 

зіп’йти -• зіпнйти
зіп’йтий -* зіпийтий
зір погляд (ст): Одну хвилину довше, як треба, зупинив зір на Гі очах і виминув 'і-і, 

слухаючи далі лікаря (Ярославська); Обидвоє мали на устах лагідний усміх, по
тім споважніли, але не відривали зору одне від одного (Ярославська) 

зірвати розірвати, припинити стосунки (ст): Гурра! І\Лаланка зірвала зі мною! 
Власне через те, що я її не називаю Мелянією. Образилася. Каже, що я образив 
цим словом не тільки її, але й її маму, й батька, й шістьох тіток (Селепко) 

зіритйваний знервований (ст): -  Чоловік і жінка, -  сказав я, -  це так, як дві 
рівнобіжні лінії, які стикаються тільки тоді, коли їх до того змусити. -  Чому зму
сити? -  спитав Олег помітно зіритованим голосом (Селепко) 

зістати 1. стати (ст): “А ти будеш генералом”, -  говорила до мене завсіди пані 
директорова. Та її ворожба не сповнилася, бо я генералом не зістав і вже не 
зістану (Шухевич)
2. залишитися (ст); Ті, що зістали, ремствували на тих, що виїхали, і, на мій 
погляд, вони мали слушність (Нагірний) |{ зістдтися (зост^ітися) 

зістатися (зостатися) зістати
зіхер (зіхєр, зіхир) так, точно (ст): -  Ти вже не дитина. -  Що то, то зіхер 

(Нижанківський); “Зіхер” зі Львова”, -  відізвався знову голос з гурту. -  “Ну і що?”
-  “Та нічого, я так лиш, бо я сам зі Львова, українець...” (Загачевський)

♦ на зіхер (зіхєр) обов’язково, безперечно, точно, без сумніву (ст): 

Зробйти щось на зіхєр (Авторка); А тепер-то я хотів знати на зіхер, як то 
було в тих часах (Тарнавський 3.) | зіхерово

зіхеровий (зіхєровий, зіхировий) обов’язковий, гарантований, без

сумнівний (ст): Ти, Василю, по війні, як вернем до хати, маєш у мене зіхерову 
посаду. За шофера тебе в себе зроблю! (Лисяк) 

зіхерово ^  на зіхер (зіхєр): “То рихтик, чловєку! Як своя ферайна буде роби
ти восько, тоді я також зіхерово фалюю по коромесло, а наразі спішитися нема 
чого”, -  додав Сяхо (Загачевський) 

зіхєр зіхер 
зіхєровий зіхеровий 
зіхир -► зіхер 
зіхировий -* зіхеровий 
з’їсти:

246  ♦ піґулку з’їсти -♦ піґулка
----------  з’їхати 1. вул. вилаяти, висварити, зганьбити (ст) Ц -* збештати

2. шк. почати отримувати гірші оцінки зі шкільних предметів (м, ср)

ЗІЛЯ



зладити приготувати (м, ср, ст); Зладити начинку, напихати нею підгорля {Лі
щинська)

злакомитися спокуситися (ср, ст); А коли селянинові хтось дає щось задар
мо, це вже щось несамовите, треба зі всіх сторін оглянути, обнюхати, на кінці 
кинути, “бо для хлопів дурнички нема". І в тім ціла вина Білого, що злакомився 
на дурничку (Шухевич) 

зламане:
♦ викинути на зламане пйску -► вйкинути 

зламаний (зломаний);
♦ вйкинути на зломаний писк -• вйкинути
♦ пітй на зломаний карк вул. забратися геть (ст) Ц -» випхатися 

зламати (зломати):
♦  зламати карк -► карк
♦ зломати писк іі пітй на зломаний карк

зламатися вул. померти (ст) Ц витягнути копйта, дбмба діїти, загнртися, 
засміятися до суфіту, кабн)^и, ківнути, кіпнути, кіти завалити, кіти натяг- 
н ^ и , крепірувати, натягнути копйта, натягн;^и копйтами, н атягн^и  нога
ми, пітй спдти, сміятися до суфіту, скаціїбнути, стукати до святого Петрд 

злапати зловити, спіймати (м, ср, ст); Біжи! Утікай швиденько! Бо зараз зла- 
плю тебе! (Авторка)

♦ дати себе злапати дати себе обманути (ст) Ц датися натягнути
♦  злапати на шпіц -» шпіц
♦ злапати сиф -♦ сиф
♦  злапати цапа за гонор обманути (ст); Який то він був селеп і фра

єр, що дав себе злапати на такий дурний “штос", ніби вона була в тяжі. Жад
ний львівський кіндер на таке вже не наткнеться, Навіть якби справді щось 
було, то розумні дівчата ніколи з тим не вилазять, бо хлопець може відразу 
звіяти. А ВІН дався натягнути. Злапала цапа на пзнор (Тарнавський 3.)

златати:
♦ златАти сйдження -► сйдження

з л е  погано, кепсько (м, ср, ст); -  Що з тобою? Як ти виглядаєш? -  Місько глянув 
на свої черевики і поправив краватку. -  Зле? Пфі, а я думав, що перша кляса 
(Нижанківський)

злеополізуватися і. набути манер міського товариства, стати міщани

ном (ст) І набрати ЛЬВІВСЬКОГО шліфу
2. сполонізуватися (ї) | перекабїкчитися 

злетіти впасти скотившись (м, ср, ст); Брат випровадив його на коридор, дав 
кулаком межи очі -  він злетів зі сходів. На тому кінець (Нижанківський) 

злий поганий, прикрий, нещасливий; Виявилося, що родичі прийшли до хати 
в невідповідний час. Це був злий знак, і він справді одружився скоро з нею, і 
скоро почали зле жити (Селепко) 

злити -♦ злйти 
зліва:

♦ брати зліва й справа отримувати додаткові прибутки від неза

конних операцій; брати хабарі (ср, ст); Не раз знайомі радили мені, 2 4 7
аби користати з нагоди і брати зліва й справа, але я цього не робив (Шухе- -------------
вич) II м^ти зліва

зліва



♦  мати зліва ^  брати зліва й справа (ср, ст); Та що казати, та вони 
так добре жиют, як він має зліва, то певно, шо не бідуют (Авторка)

злість:
♦  на злість навмисно (м, ср, ст); Бачила також панчохи, що друться, 

наче на злість, діраві підошви, суконку з витертими ліктями, фотоси, що за
ступають фільми (Ярославська)

зліцитований проданий з аукціону (Лучук) (ст) 

зліцитувати продати з аукціону (ст)

злбдій злодій II іпіїш, баламут, барахЬльщик, берзівник, бухач, вдшер, 

■■днеф, ґітморґенбітер, ґрандяр, доліняж (доліняр), злодійська зараза, 
к^сяр, кіндер, кіндрак, кіндрус, клявісаж, м^іхач, паєнчйняр, потоковий 

бухач, скокбвий бухач, смйтрач, той, хто стукає на дббрий день, чухрай 

(цюхрай), юсько чухрай (цюхрай), юхтій

♦ ноторйчний злбдій людина, яка з дитинства схильна до зло

дійства (ст) І під злодійською звіздою родйтися
не той злбдій, що вкраде, а той, що не вміє добре сховати 

(Франко) 

злодійський:
♦ злодійська зараза -* зараза
♦ піц злодійською звіздою родйтися ноторйчний злбдій; Ні, 
кумо, я все своє кажу: що під злодійською звіздою вродилося, се лише шибени
ця направить (Франко)

злбманий зламаний
♦ на злбманий пйсок -♦ пйсок
♦ п ^ ь к а  злбмана -* п ^ ь к а  

зломати -♦ зламати
злбсний злий, недоброзичливий (м, ср, ст); Навіть не буду йти до Зоні, не 

буду ніц питати. З самого ранку ходить злосна, як хмара. Певне, Місько знову 
повернувся пізно (Авторка) 

злбстити нервувати, злити, дратувати (м, ср, ст): і це Михайла злостило най
більше. Та до чого він має признатися? До топз, чого не зробив? (Тарнавський 3.)
І іритувдти

злоститися нервуватися, злитися, дратуватися (м, ср, ст); А ви сидите і на
віть не можете злоститися. Подібно, як ви, по якомусь часі, не злоститеся на 
камінь, в який ви вдарилися ногою (Тарнавський 3.) Ц іритув^ися  

злбтий золотий (ст)

♦ злбтий хлоп -► хлоп
♦  злбта з ^ а  -* з ^ а
♦ м ам ^ц ю  злбта -* м ам ^ц я

злупйти набити, відлупцювати (ср, ст) Ц -► вйгаратати

♦ злупйти задницю -* задниця 
злучйти з’єднати (ст)

злучйтися з’єднатися (ст); Коли пан прокуратор був у городськім суді як ци- 
2 4 8  вільний суддя, усі висловлювалися про пана з похвалою: найкультуральніший,

------------  найгречніший, найсправедливіший, просто всі “най” злучилися тоді в особі пана
прокуратора (Шухевич)

злість



злюзувати змінити, заступити (на варті): Пізньою весною 1887 р. наша добра 
мама приїхала до Львова, аби "злюзувати” бабуню, яка поїхала до Красова, а 
мама остала з нами. В тім час приїхав до Львова український театр (Шухевич) 

злйти (злити) 1. злити (м, ср, ст): Після топз як вода в ринці закипить, воду з 
м’яса треба зляти і знову поставити варити. І най си потрохи булькає (Авторка)
2. провалити (ст): Отже, на захист диплому приходили усі бажаючі, усі, кого 
цікавила тема вашої роботи. 1 тут розпочиналися справжні наукові баталії. Тож 
ви мали усі шанси просто “завалити”, або, як говорили наші студенти, “злити" 
свою роботу, не захистившись (Чайківський)

♦  злйти іспит -► іспит
♦ злйти при іспиті -* іспит

змаг спорт; змагання (ст): Змаг на Головній стояв високо (Нич)
♦ змаг тереновий змагання на конкретній території, яке полягає у 

виконанні спеціально визначених різнопланових завдань (м, ср, ст)

змагнетизувйти привабити; навіяти (ст): Д-р Микола Шухевич говорив дуже 
ввічливо, усміхався своїми темними очима і старався цілим своїм поведениям 
змагнетизувати настрій та проломити опір осторожної пані (Боберський) 

з м а г ^  учасник спортивних змагань; спортсмен (ст): Він простягся на де- 
ревляній лаві і поглянув вниз, де з-під даху трибуни виринав сочистий зелений 
прямокутник майдану, чорніла бігова доріжка і де увихались барвисті постаті 
змагунів, що з металевого кола кидали кулею. Поміж ними кружляли білі силь- 
вети судців (Лисяк) І спортбвець 

змаґльований побитий, понівечений (ст): Повиходили і замкнули за мною 
двері, а я впав майже без пам’яті на пріччя, так солідно був змаґльований (Кер
ницький)

змаґлювати набити, побити (ст) || -• вйгаратати 
змалювати вул. нашкодити, знищити (ст)

змарганий (змарґаний) дуже втомлений, замучений (ст): Коли вполудне 
належно змаргана і заболочена сотня вертається поміж бараки, вояки з при
ємністю ловлять запах бараболі і чогось, що має зватись ґуляшем (Лисяк) || 
такйй, що циганські діти не мйлі 

змарґаний змарганий
змаркотніти знітитися, злякатися, збентежитися, засмутитися (ст): Зчи

нився крик. Спочатку я був дуже гордий з моєї вояцької кар’єри, але коли ви
явилося, що це кричать на мене, я змаркотнів (Селепко) 

змасакрований дуже сильно побитий, понівечений, покалічений (ср, ст) 

змасакрувати дуже сильно побити, понівечити, покалічити (ср, ст):

Швидко дізналися на волі про те, як змасакровано мене на поліції (Яцура) Ц -• 
вйгаратати

зматкобожений нещасний, стривожений, заклопотаний (ср): Чи щось 
сталося страшного, що ти такий сьогодні зматкобожений? (Авторка) 

зматкобожитися виглядати нещасним, заклопотаним, стривоженим (ср) 

змахати вул. і. втомити (ст)

2. вульг. зачати (нешлюбну дитину) (ст): Змахати бенькарта кобіті (Горбач) 
змахатися вул. втомитися (ст) || -* змордуватися 249
змашинований механізований (ст): До чорта! Є ще романтика в тім нашім -------------

змашинованім світі! (Ярославська)

змашинований



змив вул. втеча (ст)

♦  змив зробйти вул. утекти (ст) | -* б^льон зробити 

змйкати втікати (ср) | -* брикати

змикйтити 1. знайти вихід зі скрутного становища; викрутитися (ср, ст) 

2. украсти (ср, ст) II -* ґрайфнути 

змилйти 1. помилитися (ст) Ц змилитися

2. увести в оману (ст): Не хочу Вас змилити, але здається, що стрийко вже 
від’їхав (Авторка) 

змилйтися 1. змилйти 
2. попасти в оману (ст) 

змисл чуття (ст): Ми чимраз більше одне одному подобались. Я вллинув, мабуть, 
на її' шостий змисл, бо згодилася літи зі мною до кіна (Селепко) 

змйтися вул. 1. зникнути, уникнувши арешту (ст)

2. ЗМИВ зробйти (м, ср ) 

змінйти:
♦ змінйти фронт -► фронт 

змірити:
♦ з вінькля змірити вінкель

зміцнена ірон. горілка (ст): Але бували й інші колеги, з якими ми вступали 
до Кучика або іншого “льокалю” з’їсти "раз на виделець” і випити “зміцненої” 
(Крип’якевич) І -» аквавіта 

змішаний розгублений (ст): На моє здивування, на Личаківській вулиці, менш- 
більш біля військової лічниці стрінув я Івана Малюцу, якого я задержав, почав з 
ним розмову словами: “Що ви тут робите?’’ Малюца був дуже змішаний, сказав, 
що дуже спішиться, і ми зараз таки розійшлися (Шухевич) 

змій:
♦ змій сороката зла, сварлива жінка (ср, ст) Ц -♦ гадра 

змнйкнути стати м’яким; зм’якнути (ст)

♦ піпа <му> змнйкла -► піпа
♦ р ^ а  <му> змнйкла -► р ^ а

змовити прочитати (молитву) (ст): Змовили “Отче наш” і засіли до столу. 
Адась підніс тарілку з просфорою і пані Курковська обділила нею обох. Мовчки 
споживали дари Божі (Загачевський) 

змога:
♦ кобй така змога, як охота про те, що бажання не збігаються з 

можливостями (Франко)

змора небажана подія, переживання; жах (ст): Чистою зморою для дирекції 
нашої гімназії були польські державні святкування (Береза) 

змордуватися і. дуже втомитися (м, ср, ст) |{ вйладуватися, забімбатися, 

загнртися, змахатися, змучитися, намордуватися, спухнути

2. зазнати фізичних або моральних страждань (м, ср, ст) 

змотлошений вул. 1. побитий (м, ср, ст)

2. дуже змучений, виснажений (ст): Всього три доби, а почуваюся такий 
2 5 0  змотлошений, як сучий син. І страшенно хочеться спати (Керницький)

----------  змотлошити вул. 1. набити, побити (м, ср, ст) Ц -» вйгаратати

2. виснажити, знесилити (м, ср, ст)



знечулити

З- з ’їсти (м, ср, ст): Мій неоціненний пан інструктор не перешкоджав другові в 
концерті, нічого йому не казав і ні про що не розпитував, втім, і сам дістав коло 
нього апетиту і змотлошив ще одну вечерю (Керницький) 

знагла раптово (ст) 
знайдений:

♦  що знайдене, то не крадене (Франко) 

знайдух знев. байстрюк (ср, ст) | -♦ біхор 
знайти:

♦ знайти впйску -♦ вписка
♦ знайти собі клнічку -» клнічка 

знайтися:
♦ бальоном знайтися -► бальоном
♦ знайтися у кропці -♦ кропка 

знакомий знайомий (ст): Часом вечорами збиралися у нього різні йога знакомі,
і ми бували також на цих дуже скромних прийняттях (Шухевич) 

знаменйтий дуже добрий; найкращий, неперевершений (м, ср, ст)
♦ знаменита господиня -* господиня

знаменито дуже добре; „
Кооперативна фабрика домішок до кави  

найкраще, досконало ^

(м ср ст): Ми тримали „СУСПІЛЬНИЙ ПРОМИСЛ“
ся знаменито. Коли про- '  ^ гч

^ Ш іШ ^  ^ в л а с н т  фабриці Львів X V ., Богданівка ч. ЗО.
гравали, то тільки тому,
що противник мав біль- # ^

„Л У Н А “ , солодову каву „Л У Н А ", 
ше спортового вироблен- підмінну кави .„ПРАЖІНЬ“.
ня. у  бігах виявилося, що ' ”
нам є чужі всі ті штучні 
технічні методи, у  стрибках зайшло непорозуміння. Ми стрибали близько, щоб 
зайняти дальші місця на табелі, а треба було навпаки. Коли справа вияснилася, 
було вже пізно (Селепко); У розі кімнати пробігає рура, де булькоче вода, а наші 
господарі мають радіо, яке крізь двері знаменито чути (Ярославська) 

знати:
♦  дати знати повідомити (м, ср, ст): Дай знати, коли зможеш прийти, я 

тоді також підійду (Авторка)
♦ знати, котрою картою заграти -* карта

знатися бути знайомим (м, ср, ст): Хто він? Як довго знаються? Де й коли 
пізнав її? (Вільде)

♦  знайся рівня з рівнею (Франко) 

знатгй:
♦ якби знаттй, що в к ^ а  питгй -► кум

значок марка (ст): -  О-о, кляйстер. Хе-хе, кляйстері А навіщо тобі кляйстер?
-  Значки клеїти, -  відповів я, не заїкнувшись (Керницький) 

знеґувати заперечити; зігнорувати (ст)

Знесіння дільниця в північній частині міста, яка раніше була підльвів-

ським селом (приєднана до Львова 1931 року) 2 5 І

знечулити 1. знеболити, зробити нечутливим до болю (м, ср, ст) -----------
2. вул. приголомшити, ударивши по голові (ст)

Знамениті в смаку поживні» дешеві.



знймка фотографія (м, ср, ст): Враз очі її заблищали. Побачила на знимці ІМу- 
ковського біля джерела (Ярославська); Бачив учора Анноччину знимку, довго 
нею захоплювався (Ярославська); Ставайте всі до знимки (Авторка) 

знимкувати фотографувати (м, ср, ст) 

знімчений:
♦ знімчений ідрко -* ібрко 

зносини стосунки, відносини (ст)

зиютбваний заклепаний, спаяний (ст): І витягнув з кишені малу, круглу бля
шанку, точніше -  дві бляшанки, знютовані докупи, з діркою посередині (Кер
ницький)

знютувати заклепати, спаяти (ст) 

знйтий:
♦ як з хреста знйтий -► хрест 

золотйй:
♦ золоті гори обіцювати обіцяти казкові скарби, надзвичайне 

добро (ср, ст) І золоті гбри обіцяти

♦ золоті гори обіцйти золоті гори обіцювати
♦  золота швайка мур пробиває -► швайка

зольнеґль {перев. мн. зольнеґлі) шевський цвях (ст): ІІІого ходу я розпіз
нав з чалапання важких, вояцьких черевиків, підбитих “зольнеґлями”, до яких 
наш пан майстер тільки минулого тижня прибив металеві підківки (Керницький)
I I  -* цвях

збльнути вул. 1. сильно вдарити (ср, ст) || -  вгатйти
2. випити (перев. алкоголю) (ср, ст): Я трохи си зольну води та й піду (Ав
торка) І -* і-бльнути 

золювати ремонтувати (взуття) (ср, ст) 

зорй:
♦ очи му ся блищат як дві зорі -» око 

зосібна окремо (ст)

зостатися -► зістатися
зоська посудина місткістю 6 літрів, якою на Львівському пивзаводі за

черпували пиво (ср, ст) І збся 

зося ^  зоська (Лучук)

з-перед перед (ср, ст): Був винен ще з попередньопз разу. З учора, з передучора, 
навіть з-перед тижня. Зовсім просто: не мав грошей (Нижанківський); Іди стеж
кою з-перед мене, мушу тебе мати на оці (Авторка) 

зрйда:
♦ головна зрада державна зрада (ст)

зразйти 1. налаштувати проти себе (ст): Був ще інструктором Прокіл ІУІосто- 
вий, який своїм поведенням дуже зразив собі хлопців, і по короткім часі Пань
ківський це завважив і усунув його (Іііухевич)
2. розчарувати (ст) 

зразйтися втратити симпатію, зневіритися; утратити бажання; розчару- 

2 5 2  ватися (ст): Не уявляєш, як я зразилася з того, як побачила, як він хапчйво і
------------ недбало їсть (Авторка); Не знаю, що з нею сталося; може, зразилася чимось.

Не говорить до мене, в мій бік і не дивиться (Авторка)

знимка



зранити завдати фізичних або душевних ран; поранити (ст): Про те ходили 
цілі легенди, але всі розповідали про час, заки я ще став ходити до гімназії. Раз 
ніби якийсь учень стрілив до нього з револьвера в фізичному кабінеті і зранив 
його в чоло (Пзрдинський); Слова Дарці сильно зранили її, але Міра намагалася 
це приховати за змученою посмішкою (Авторка) 

зреванжуватися віддячитися (Лучук) (ср, ст)

зрезиґнований і .  який змирився, скорився долі (ст): Була тоді ще не роз
ведена, хоч уже після того бурхливого періоду свого подружжя, коли ще билася 
як риба об лід, вмовляючи в себе, що її подружнє розладдя -  це не органічна 
чужість двох істот, а тільки непорозуміння. Тоді вже була зрезиґнована, хоч під
свідомо все ще інстинктивно чекала чопзсь від життя (Марська)
2. приголомшений, похнюплений, пригнічений, понурий (ст) 

зрезиґновано пригнічено, приголомшено (ст): -  Ви відважна жінка. А я,
-  зідхнула зрезиґновано, -  я не впізнаю себе, така нервова стала тепер (Мар
ська)

зрезиґнувати відмовитися від запланованого, проголошеного (ср, ст): У 

мене не було в кишені більше як десять крайцарів, і тому мусів я з того купна 
зрезиґнувати (Шухевич); Видко, пронюхали, що наша городецька дільниця при
готовилась на їх прийняття, й воліли зрезиґнувати з дальших гостинних висту
пів (Керницький) II -* вйцофатися 

зремісуватися зіграти в нічию (ст)

зрив' повстання, бунт (м, ср, ст): Вони обговорили плян оснувати товариство 
під назвою “Кружок українських дівчат”, що його ціллю мала бути самоосвіта 
й підготовка до громадської праці. Приєднати членів до молодого товариства 
було легко й подекуди важко. Легко, бо Дарка Шухевичівна мала широкі зв'яз
ки з ровесницями, так у кругах інтеліґенції, як теж міщанства. Важко тому, що 
в тодішньому часі старше громадянство, зокрема батьки, вважали створення 
окремого дівочого товариства революціонерським зривом, що безпосередньо 
загрожував “доброму тонові”, впливові батьків на дівочу молодь, відтягав дівчат 
від домашніх занять і взагалі грозив цілковитим “переверненням у голові” (Нова 
хата 1939)

зрив“ вул. геть, утікай (м, ср, ст): Зрив звідси! (Лучук) 
зривати:

♦  боки зривати -► бік
зринати вул. вилаяти, висварити, зганьбити (ст) Ц -► збёштати 

зрити:
♦ зрити існит -* іспит 

зрізаний:
♦ мріі зрізаної голови -* мріі 

зрізати 1. зрізати

♦ зрізати задбк -* задбк
♦ зрізати пбртки -* пбртки

2. ШК.  поставити незадовільну оцінку на іспиті (м, ср, ст) | завалити 

зрізатися:
♦  зрізатися при (на ) іспиті -► іспит 253

зробйти 1. зробити -----------

♦ бальон зробйти -» бальон

зробити



зроблений

♦ бальона зробйти бальон
♦ бйка зробйти -► бик
♦ бомбу зробйти -► ббмба
♦ вйстав зробйти -* вйстав
♦ гаракірі (харакірі) зробйти -► гаракірі
♦ гопу зробйти -♦ гони
♦ змив зробйти -► змив
♦ зробйти ґалу -► ґала
♦ зробйти кап^иц  -* кап^иц
♦ зробйти на мн^іхко мнйхко
♦ зробйти скок у гречку скок
♦ зробйти цинтбй -► ацинтой
♦ зробйти як занапасть занапасть

що маєш зробйти нйні, то не відкладай на завтра, а що 
маєш з’їсти нйні — відложй на завтра (Франко)

♦  як не зробиш тепер, то не зробиш і в четвер про марні спо
дівання на обіцянки (Франко)

2. вул. обікрасти (ст) Ц -* випорожнити
♦ зробйти скок -► скок

З- знервувати, роздратувати (ст): -  Аби ці нагла крев заляла! -  зідхає по- 
польському Василь. -  Вибачте, пане поручнику, але мене зробило (Лисяк) 

зроблений 1. знешкоджений (ст): Він вже зроблений (Авторка)
2. спрацьований, виснажений (ср, ст) 

зрушити;
♦ навіть капелюх не зрушити капелюх

зсовгнутися зісковзнути, зіслизнути (ст): Скочив на коня і таки зловив йопэ за 
шию. В цю хвилю кінь став, як свічка, а я зсовгнувся по шиї й животу аж до хвоста. 
Не маючи нічого під руками, я вхопився за хвіст. Кінь і рвонув уперед (Селепко) 

зуб:
♦ ані в зуб <ног6ю> -♦ ані
♦ взйти в зуби обмовляти (ст)
♦ зуб часу -♦ час
♦ кланцати (кленцати) зубами кланцати
♦ на одйн зуб дуже мало (про їж у) (м, ср, ст) | раз на зуб
♦ полокати з ^ и  випивати (алкоголь) (ст)
♦ продавати зуби кокетувати (ст)
♦ раз на зуб на одйн зуб (ср, ст): Закуска -  це щось, щоб закусити 

випиту чарку. У першій мірі ріжниться від перекуски самою формою. Форма 
їх мала, як то ми часто кажемо -  “раз на зуб”. Зміст часом може бути і той 
самий, приміром канапки. Кусник печива з ріжними додатками мясива, сири 
і т.д. (Нова хата 1939)

♦ шкірити зуби -► шкірити
♦> говорит як зуб болйт про надокучливу, балакучу людину 

(Франко)
2 5 4  ^  <а> най би ті всі зуби вйпали, крім одного, який би тебе

---------  болів усе життй (проклін)
зугарний спритний, здібний, добрий (ст)



зяблик

зудар зіткнення (ст): Зудар висів у повітрі і спалахнув одного дня таки на наших 
очах(Керницький)

зударитися зіткнутися (ст): Тому, аби остерегти себе перед таким небажаним 
зударом, цей осібняк зі скляним животом, коли йшов вулицею, без перестанку 
махав перед животом здоровою палицею. У цей спосіб розганяв перед собою 
людей і не допускав до того, аби з кимось зударитися (Шухевич) 

зужити використати (ст) Ц зужиткувати  

зужитий використаний (ст)

зужиткувати із  зужити: На мармеляди годяться овочі добре дозрілі; можна 
зужиткувати й потовчені (Нова хата 1934) 

зульц кул. холодець, драглі (ср, ст) | -► Двшпік
з ^ а  кул. суп (м, ср, ст): Потім дівчата з села принесли молоко, хліб і чисту білиз

ну. Нема вже сумніву! Це УПА! Ні гороховою зупою, ні бараболею в шапках нас 
не гостили. Час провів дуже приємно (Селепко) Ц зулка

♦ гола з ^ а  кул. пісний суп (ст)

♦ злота з ^ а  вул., кул. борщ (ст)

♦ яринова зупа кул. овочевий суп (ср, ст) Ц яринова зулка 
з ^ а к  військ., знев., ірон. кадровий вояк, підстаршина (ст): В саду зібра

лись зацікавлені -  штабові “зупакй"; кого то знову лихо наднесло? (Лисяк); Були 
такі зупакй, що служили за тоту зупу (Авторка)

з ^ к а  її зупа
♦ ґальоп-з^ка -► ґальоп
♦ з ^ к а  на ґальоп -► ґальоп
♦ яринова з ^ к а  ^  яринова зупа

зусман (знізьман) холод (ср, ст): А то зусман на двбрі, а яке файне сонце 
зранку було. Ніяк не заповідалося на дощ (Авторка) |{ зкізя  

зух смілива, хоробра, відчайдушна людина; завадіяка (м, ср, ст): Ну, а я й 
не знав, що ви такі зухи і вмієте мовчати (Франко) Ц — гдйрак 

зчесати вул. вилаяти, висварити, зганьбити (ст) Ц -* збёштати 
зчудований (счудований) здивований (ст)

зчудовання (счудовання) здивування (сг): Управитель музея пан Святиць- 
кий, він підписується Свєнціцький, низького росту, худощавий, з дуже спокійним 
лицем, заговорив до мене, на моє счудовання, про переворот (Боберський) 

зшиток шк. зошит (ст): Я тільки бачив, що, толкуючи “живцем” з Ціцерона чи 
кого там іншого, я мусів робити якісь страшно карколомні штуки з моєю рідною 
мовою. Коли перевід треба було написати у зшитку і я опісля той перевід пере
читував, то направду не міг з нього нічого зрозуміти (Шухевич); Щоб рятувати 
тих, що ие вспіли додержати терміну, змовились ми: не віддавати на призна
чену лекцію зшитків, хоч би й хто мав готове завдання. Та перший викликаний, 
ліпший учень, завагався хвилину й віддав зшиток професорові. Вже другий 
учень (чи не Роман Барвінський) відмовив віддачі завдання, й далі всі без ви
нятку заявили, що зшитка не мають (Пзрдинський) 

зьобро вул. нагрудна кишеня (ст) 

зібзьман -> зусман
знізя її зусман 2 5 5
з’юхтйти вул. украсти (ст) | -• ґрайфнути -----------

зйблик вул. бояіуз (м)



25б

♦ і не вмилася до <кого, ч о г о  -♦ вмитися
♦  і я би міг, та не дав мені Біг -» Біг 

іберок жакет (ст)

іберфрак вул. легка накидка (ст) 

іберцайгувати уперто, наполегливо пояснювати (ст) 

іберцйєр -> іберцігер
іберцігер (іберцйєр) вул. 1. темний плащ з оксамитовим коміром, який 

носять євреї чи священики (ст)

2. верхній одяг (піджак, пальто) (ст) 

іванити вул. красти (м, ср, ст) | -* бігати 

івановий:
♦  Іванова хата вул. в’язниця (ст) | -* буцигарня
♦ Іванове кбрзо -► кбрзо 

ігєльмахер кравець (ст) 

іграшки вул. виграні гроші (м) 

ідийбта -► ідійбта
ідійбта (ідийбта) і. психічно хворий чоловік; розумово обмежений чо

ловік (ст) II -♦ вдр’ят
2. знев. людина, яка своїми словами чи поведінкою викликає подив, 

шокує інших (ст) II -* вар'ят
ідійбта, слбво чести (лайка) (Лучук) 

ікра 1. досвід (ст); Мольо “висилався на ньго і на “12-ку” -  де вам, смаркачі, до 
літератури! Вам бракує “ікри” (Лис ІУикита 1960": ЕКО)

2. бувальщина (ст): Так то вже буває, молодики лоскочуть собі ліднебіння 
перченими дотепами, а дорослі мужчини -  ікрою (Вільде)

♦  з ікрбю про бувалу, досвідчену людину (ст): Бо Славко був хлопець з 
ікрою, це всі знали. В революцію вскочив ще в 5-ій клясі під час “стиртовоГ акції, 
і з того часу щороку викидали його з котроїсь гімназії. Зате щироко й гостинно 
відкривались перед ним брами польських криміналів (Керницький)

ікс:
♦ вйрихтувати на ікс -► вйрихтувати 

іменйни:
♦ лйти як на іменйнах -► лйти

імпреза театралізоване, музичне чи спортивне дійство; видовище (ср, 

ст): Майже щотижня була якась імпреза. Концерти співаків, піяніста, театр, вер
теп, м’ячеві змагання (Ярославська); Вечорниці в честь Т. ІЛевченка узнавано 
не як місцеву львівську імпрезу, але як загальнокрайове українське свято, тим 
більше, що по провінції через брак відповідних сил свята такого не улаштову
вано (Шухевич)

інвазія напад (ст): Інвазія Червоної армії на Західну Україну застала його учнем 
другого року (Авторка)

і:



інструктор

інвектива образа, зневага (ст): Ще в 1941 р. дав мені прочитати їхню літера
туру, таку, як “Бунт Бандери”, видану у Кракові, і я жахнувся, скільки там було 
інвективів І калюмній проти Бандери і цілої революційної ОУН (Микула) 

індик:
♦ індик д ^ ав , д ^ ав , аж в зупу попав говорять тому, хто надто 

довго розмірковує, філософствує (ср, ст)

^ індик д ^ ав , д ^ав , аж йому голову втйли ^  індик д ^ав ,  
д ^ав , аж в зупу попав (ст): Не філософуйте і не думайте забагато, 
бо індик думав, думав, аж йому голову втяли (Керницький) 
я тобі про індики, а ти мені про кури дикі (ср, ст) | -> дід про 

хліб, баба про фіалки 

Інкубатор вул. гуртожиток (м)

інб тільки (м, ст): -  Ти диви, Франю! -  дивується ірка. -  Усі вже знають, що наша 
Дзвінка вже в десятій клясі, іно Адьо, її рідний тато, сі дивує, коли-то дитина 
дівкою виросла! (Авторка) 

інспіцібнт помічник режисера (ст); На всіх виставах я переживав це саме.
Завжди тривожно чекав третього дзвінка і грізного шепоту “інспіцієнта”: “Вже”
(Тарнавський 3.)

і н с т и т ^  гуртожиток, заснований громадсько-просвітницькою організа

цією, у  якому жили учні гімназій та шкіл (ст); Якраз перед роком Україн
сько-руське педагогічне товариство у Львові (пізніша “Рідна школа”) заснувало 
свій Інститут під покровою св. Миколая у Львові з приміщенням на 60 гімназис
тів. Хоч інститут існував тільки рік, та вже втішався доброю славою. Нормальна 
оплата вносила там місячно двадцять ринських (40 корон). Частина учнів пла
тила цілу оплату, але були й такі, що платили менше, а декотрі нічого не пла
тили. В цей спосіб богатіші помагали в науках матеріально біднішим, бо саме 
товариство не мало взагалі ніяких фондів І не могло з власного майна удержу
вати тих учнів, що не мали відки складати оплат. Частина тих бідних безплатних 
учнів мали обов’язок наглядати своїх товаришів-однокпясників і помагати їм у 
науках. їх називали хлопці “панами директорами”. Вони навіть мали претенсію, 
аби їх так титульовано. У цей спосіб “панове директорове” за матеріальну поміч 
віддячувалися допомогою в науці, і все вирівнювалося, інститут провадив з ра
мени товариства старий парубок Кость Паньківський, якого титульовано “паном 
настоятелем". Про нього йшла слава, що він енергійна людина і що потрапить 
зробити “з бика адвоката”, а тим більше -  вистаратися учневі свого інституту 
першу клясу (Шухевич) І бурса 

інстит^ник шк. той, хто живе в інституті (ст); Ми всі, учні одної кляси, 
а також інститутники, зжилися в одну громаду, яка почуваннями до себе куди 
перевищала ті почування, що є між членами родини (Шухевич) 

інструктор той, хто допомагає у  навчанні; репетитор (ст); На станції в пані 
Евдокії кватирував уже студент прав Львівського університету, пан Максим 
Чміль, або йнакше та коротше -  пан Макс. Оцього ж то пана Макса згодили тато 
за невелику плату для мене за “інструктора", як тоді казали у Львові (Керниць
кий); До помочі мав Паньківський тзв. “інструкторів”, то є студентів університе- ^ 5 7
ту, які мали загальний нагляд над поведенням і наукою хлопців, мали ходити по -------------
професорах і довідуватися, як хлопці учаться і справуються (Шухевич)



інтенція намір, ціль (ст): Батько відправив призначеного дня “благодарствен- 
не" богослуження на мою інтенцію (Шухевич); Вкінці, щоб було ясно, хочу за
стерегтися, що моєю інтенціею не є “дерти лаха”, або робити посміховище з 
поважних справ і людей. Навпаки, я думаю, що коли гумор Львівської Богеми 
виростав із самої атмосфери, то через гумор ми зможемо повніше насвітлити 
окремих мистців і самий мистецький рух у Львові (Лис Микита 1960 ;̂ ЕКО) 

інтерес 1. справа, бізнес (ср, ст): -  Пильнуй свого інтересу. -  Якого мого? Ще 
трохи -  і відберуть (Нижанківський); Став поважнішим, більше старався допо
магати матері в її “інтересі” і задля цього покинув навіть школу (Загачевський)

♦ зарізатися на інтересі -» зарізатися 
2. користь, зацікавлення (ср, ст)

♦ кокосові інтереси надзвичайно великі прибутки (ст)

♦ мати інтерес 1. бути зацікавленим; розраховувати на прибуток 

(ср, ст)

2. мати справу до когось (ср, ст): Маю до тебе один інтерес. Коли б до 
тебе можна було впасти? (Авторка) 

інтересант зацікавлена особа (ср, ст): До “(Центрального Банку” увійшов сво- 
бідно, як Інтересант, що знає всі бюра й всіх урядовців (Нижанківський) 

інтрйта прибуток; зиск (ст) 

інтратнніі прибутковий, корисний (ст) 

інтруз 1. непрошена особа (ст)

2. вул. нишпорка, поліційний донощик (ст): На мене зробили враження 
приналежности до спеціяльної категорії “шпіцлів”. Та й вони самі не дуже окри
вались із тим, що обсервують наше товариство. Тож не дуже приємно було нам 
сидіти під постійним обсерваційним оком нахабних інтрузів, і я запропонував 
перейти до іншогс) ресторану (Тарнавський О.) 

інфамія безчестя, ганьба, сором (ст) 

іритація гнів, роздратування, хвилювання (ст)

іритувати нервувати, злити, дратувати (ст): Так він мене іритує тою своєю 
глупотою (Авторка) | злостити 

іритуватися нервуватися, злитися; хвилюватися (ст): Хлопці на Знесінні 
били по писку всіх, хто відпроваджував їхніх дівчат вечором. Вважали цих дів
чат до певної міри своєю власністю. Дівчата іритувалися з цього приводу, хоч 
їм було навіть приємно знати, що мають таких охоронців їхньої дівочої чести 
(Тарнавський 3.) Ц злоститися 

іспит екзамен (м, ср, ст): Признаюся, що по іспиті зрілості я почувався не таким 
щасливим, як про це мріяв (Шухевич)

♦ злйти іспит шк. не скласти іспиту (ст) | зрити іспит, зрізатися при 

(на) іспиті
♦ злйти при іспиті шк. поставити погану оцінку на іспиті (ст)

♦ зрити іспит ^  злйти іспит
♦ зрізатися при (на) іспиті і ;  злйти іс п їгг  (м, ср, ст)

♦ спалитися при іспиті шк. бути поміченим зі шпаргалкою на

2 5 8  іспиті (м, ср)

---------- іти (йти):
♦ ґала йде -♦ ґала

інтенція



іти

♦ іти (йти) до д ^ и  -► д>тіа
♦ іти (йти) копйтами -► копйто
♦ ітй (йти) мешкати -► мешкати
♦ ітй (йти) иа аск -► аск
♦ ітй (йти) на вандри -» ваидри
♦ ітй (йти) на вар’йта -► вар’ят
♦ ітй (йти) на голйса (ґолйса) -► голяс
♦ ітй (ііти) на науку -* и а ^ а
♦ ітй (йти) на нбрви -* нерви
♦ ітй (йти) на сто вітрів -» вітер
♦ ітй (йти) на цілого -* цілйй
♦ ітй (йти) на чайкі -* чайка
♦ ітй (йти) під варшаву -* варшава
♦ ітй (йти) як з каміння -♦ каміння
♦ ітй (йти) як з платка -• платок
♦ ітй (йти) як по свячену воду -► свячений

ідй (ііди), абйсь сі скапав (проклін) (Франко)

жки
д о  Р У Ч Н И Х  Р О Б І Т  м а р к и
є крашені індантреновіїмй враскаїмі іі тому 
ніколи в пранню і на ганці не п р а ю т ь !
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2 б О

вдачка вул. рот (ст) || -► брёма 
Ідження Ідженя
вдженя (Ідження) 1. їжа (м, ср, ст); До їдження хіба цих пару миршавих яблук і 

пляшка молока, що стоїть у кухні оцієї порожньої конспіраційної “хати” (Лисяк) | 
жертй, їдзбне, корито, менда, пбпас, фриґанйна, фриґ^чка, фцінднє 

2. процес споживання їжі; їда (Лучук) (ср, ст) | їдзбне  

їдзенє 1. Із ідженя 1 (ст)
2. ідженя 2  І їдженя

все ЙОГО їдзенє -  горілка і папіроси ірон., знев. про людину, 

яка вживає надмір алкоголю і багато курить (лайка) (Лучук)

♦ до д ^ н  таке їдзенє і. про несмачну, погану їж у (лайка) (Лу

чук)

2. обурення перебірливістю в їжі (лайка) 

ї д ^ к а  1. вул. рот (ст) II -» брама

2. посудина для їжі (у поході) (ст); Вечоріло на Остодорі. Дітвора кінчала 

вечеру, мила в недалекому потоці їдунки і з гомоном бігла містком до кімнат 

оселі (Нова хата 1934); (Цього вечора хоч “зупа” була пісна, але зате ложка 

“дубом стирчала” в їдунці (Загачевський) 
їдь отрута (ср, ст)

♦ вддю дйхати недоброзичливо, озлоблено говорити (ср, ст); Пан

но Оксано, я до вас із серцем, а ви їдцю на мене дишите. (До я вам злого 

сказав? (Ласовська)
їж  вид чоловічої стрижки (ср) І їж ік ,  щіточка 

їжак ^ їж
іжниця мед. стравохід; Згаґа об’являється печенєм в горлі і в цілій їжниці, себто 

проводі від горла до жолудка (Дрималик) 
їзднй проїзна частина дороги (ст)

Імость (імосць, імосьць) дрзокина священика (м, ср, ст) || 'імостьбва 

О'мосцьбва) 

їмостьова О'мосцьбва) ^  імосць
ІМОСЦЬ -► ІМОСТЬ

їмосцьова їмостьова 
Імосьць -► імость 
їнґеле вул. юнак, хлопець (ст) 

їсти:
♦ їсть як французький пёсик -► пёсик
♦ сім раз би то самё їв -► сім
♦ тестьова їсть льоди -* тестьова



їхати

іхати 1. їхати

♦ їхати до рйґі блювати (ср, ст) || -► вертати

♦  яке їхало, таке здибало про людей, які одне одного варті (ср, 

ст) І -* два яндрухи

2. нападати словесно (ст): Прокураторові і цілому судові ломагав перший си

лач, який з цілою питомою собі заїлістю “їхав” на всіх трьох підсудних, бо йому 

також у доходженнях поліційні органи обіцяли низький вимір кари, коли він буде 

обтяжувати спеціяльно цих трьох підсудних (іиухевич)

З- бити (ср, ст): їдь просто по зубах. Не дай робити з себе блазня (Нижанків
ський) II валити

в українському
ПУДРІ

2 б і



ч./

И

йо так (ст): Розтягнув губи ще ширше й кивнув головою до Лінивопз Льолька: “Но 

ні?..” Льолько примкнув і відчинив очі: “І^о!” (Нижанківський); -  Може, тобі щось 

дати? -  ІЇІо. -  Ну? -  Ноги з риби. -  З цибулькою? -  Гуляй кажу! (Нижанків

ський)
♦  та йо 5=; йо: Та йо, дзіська празник! Я знаю, бо ніби сам походжу з тої 

парафії (Керницький)
йовійльний веселий, добродушний (ст): Назагал був у доброму настрої -  йо- 

віяльному гуморі, привітно усміхався й не псував собі крови. А коли навіть хви
лево поденервувався і крикнув у класі (учні собі й так з того багато не робили!), 

то зараз “приходив до себе” й йовіяльна усмішка знову появлялася на його до
сить повному й рожевому обличчі (Домбровський) 

йодйна йод (ст): Та не шкробай писка! Ліпше посмаруй йодиною -  і за якийсь час 

все перейде (Авторка) 
йой ой (Лучук) (м, ср, ст): -  Я їх бімбаю. -  Ти подумай про маму. -  і^ой, тату!

(Нижанківський); і^ой, та чого ви хлопця страшите? (Чайківський) 

йойк ЗОЙ (ст)
йойкати 1. ойкати, стогнати (ст)

2. нарікати, ремствувати, скаржитися, бідкатися (ст)

♦ ше не впав, а вже йойкає про того, хто заздалегідь журиться, 

непокоїться (ст)

Й6-ЙО вул. кашкет (ст); Хоч і здавалося такому, що, надівши кашкета на зразок 

львівськопз довоєнного “йо-йо”, він уже “цивіль”, то за милю від табору “тхнув 

комісняком”, ну, ... але мода має свої права (Загачевський) 

йолоп (йолуп) знев., ірон. недотепа, дурень (м, ср, ст)|) -* бевзь

♦  йолуп від світа і? йолоп (ст): А ти йолупе від світа (Франко) 

йолуп -► йолоп
Йонтек вул., знев. поляк (ст) II -► днтек 
йти - » ітй

2 б 2



к
кабала ворожіння на картах (ст) 

кабан 1. вул. нерозважний молодик (ст)

2. знев. українець (у мовленні поляків) (ст): Він ставився до нас ворожо. В 
II клясі сказав до кляси: “Ціхо, кабани”. Вархола, що сидів в першій лавці, встав 
та сказав: “Ми собі випрошуємо, щоб наш професор так до нас відносився” 
(Нич); Старий мій ни роби, вчорай був в маґістраті за руботую. Казали му мет
рику на польське пиринести, ту дадут паньствову пусаду; вулиці замітати. “А 
наразє руботи для кабанув німа!” (Рудницький) Ц гайдамака  

кабанка знев. українка (у мовленні поляків) (ст)
кабаноси кул. тонкі копчені ковбаски; мисливські ковбаски (ср, ст); Я 

вчора у свого пана від м’яса купила файні кабаноси (Авторка); Найдешевшим 
харчем для студентів у Львові були: вчорашній хліб або булки “кайзерки”, каба
носи (висушені тонкі ковбаски) з м’ясарні і вчорашні поломлені й роздроблені 
тісточка з цукорні, т.зв. окрушки (Цимбала) 

кабанський знев. український (у мовленні поляків) (ст) 

кабат жилет, безрукавка (ср, ст) Ц -* ґбрсет 

кабйтик ^  кабат 
кабзан знев., вул. вірменин (ст) 

к а б л ^ :
♦ зібганий в к а б л ^  зіщулений, скорчений, зігнутий (ст): На ліжку 

поверх забутих нот зібгана в каблук з затисненими при очах долонями ле
жить Ірка (Вільде)

к а б н ^ и  вул. померти (ст) Ц -* зламатися  

кава:
♦ біла кава кава з верщками, молоком (ср, ст) Ц меланж
♦  дістати чорної кави дістати прочухана (ст): Дістанете від коман

дира чорної кави! Ну, що ж, з такими, як ви, мусим ту войну програти! (Ли
сяк) II мати чорну каву

♦ мати чорну каву дістати чорної кави: Отож такий “вибра- 
нець волі”, зловлений професором Тершаківцем або проф. Біленьким, мав 
“чорну каву” по богосл^енні у проф. Тершаківця або й у самопз директора; 
її гіркий смак впливав на оцінку невідповідної поведінки і неоправданої від- 
сутности на екзорті (Дзедзик)

кавал 1. частина, шматок (ст): Ще кавал часу лишився до того нашого семінару, 
ще встигнемо все зробити, чого так переживаєте (Авторка) Ц -• кавалок

♦ кавал вар’йта -► вар’ят
♦ кавал драня -* дрань
♦ кавал хлона -* хлоп

2. анекдот; весела, жартівлива історія (ст): Дзюньо любив оповідати роз
маїті кавали, то в нього виходило знаменито (Авторка)
З- витівка, жарт (ср, ст): Пендзлюй, пендзлюй, і без кавалів (Авторка) Ц 

кавалок

2 б З



кавалєр

кавалєр (кавалір) і. неодружений мужчина; парубок (м, ср, ст)

♦ старйй кавалєр неодружений мужчина старшого віку (м, ср, сг); 

Іванко? Певно, шо знаю, та то відомий на цілий Львів старий кавалєр (Ав
торка)

2. кавалер, залицяльник (м, ср, ст); Ну, а як дама хочє, то кавалір, щоб 

і на голові поставився, а мусить вдоволити її бажання (Керницький) | -* 
абштифікднт

кавал^рка і. невелика однокімнатна квартира без окремої кухні та без 

вигод (м, ср, ст); Мама лісля від’їзду Крушельницьких поселилася на цій же 

вулиці, неподалік від Бабці, у так званій кавалєрці, тобто в одній кімнаті з не
великим коридором, але без кухні, а, коли я повернулася, ми усі замешкали в 

Бабці (Крушельницька); Колись в кавалєрках мешкали переважно неодружені 
чоловіки, у таких помешканнях не було осібної кухні та лазнички. Плитка або 
піч була в кімнаті. По тому, за совітів, то стала така собі звикла квартира. Таку 
кавалєрку колись дістала моя Мамця, і Тато зразу зачав переносити кухню до 

спіжарні і доробляти ванну (Авторка) | ґарсонь^рка

2. молодь, парубоцтво (ср, ст)

3 . побаченння (ср, ст); О, та вже твій старший так виріс, що вже певно на 
кавалєрку ходить? (Авторка)
4. зустрічі, приємне проведення часу в молодіжному товаристві (ср, 

ст): Марчику, дитинко, та він пішов на кавалєрку, верне пізно ввечері, вже аж 
завтра йопэ побачиш (Авторка)

кавалерський і. парубоцький; пов’язаний із кавалером  (м, ср, ст): Але 
зайти до його кавалерського мешкання можуть. Обидві, для безпеки (Тарнав
ський 3.)

2. пов’язаний із періодом юнацтва, періодом кавалєрки (м, ср, ст): О, 

де мої юнацькі роки! Залишилися хіба спогади і кавалерські мешти, які рука не 
піднімається викинути (Авторка) 

кавалір •* кавалєр
кавалок вул. і. шматок, частина, уривок, фрагмент (м, ср, ст): Йому пору

чено приготовити оркестру і підшукати відповідні “кавалки" (Шухевич) || кавал, 

кусень, кусник

♦ бздіти голодні кавалки -► бздіти
♦  голодні кавалки брехня, неправда, вигадка (ср, ст): -  Не дуже 

то я вірю в той погром та інші голодні кавалки, -  сказав пан Макс до свого 
ад’ютанта (Керницький) || — блИґа

♦ голодні кавалки заливати -* заливати
♦ жлоба кавалок -* жліб
♦ кавалок дороги великий відтинок дороги (ср, ст)

♦ кавалок часу -► час
♦ ладний кавалок дороги -» ладний*
♦  лібмпа кавалок -► люмп

264  ♦  масні кавалки непристойні жарти (ср, ст): Цей останній, докинув-
ши ще декілька “масних кавалків", демонстративно вийшов (Загачевський)

♦ набирати на якййсь кавадок -* набирати



кадетським

♦  показувати кавалки пустувати; жартувати (ср, ст) || виправлйти 

геци
♦ фраєра кавалок -* фраєр
♦  абйсь розпався на кавалки, а інакше зрісся (проклін)

2. тисяча (грошових одиниць) (ст)

3. витівка, жарт (ср, ст): Силько кожного дня ставив найпростішу діягнозу: 
“Стах знову робить смішні кавалки", -  і показував на Стаха насмішкувато вели
ким пальцем І кавал

кавальчик і. шматочок (м, ср, ст)

2. незначна кількість, трохи (м, ср, ст): Май хоч кавальчик совісті (Лучук) 
каварня місце, де приходять пити каву, обговорювати новини, читати 

пресу, слухати музику тощо; кав’ярня (ст): На другий день прийшов до ка
варні, де вже сидів за столиком В. Гірняк й посміхався усмішкою малого ямника, 
що піддурив старого лиса (Лис Микикта 1960 :̂ ЕКО); Дуже часто пізно вночі 
можна було його застати в каварні, де сидів, пишучи щось і попиваючи чорну 
каву ’’Пане меценасе, хіба це здорово сидіти до такої пізньої пори в задимле
ній каварні?" -  сказав раз до нього один із статечних приятелів. “Ви розумний 
чоловік, пане колеґо, а таке дурне говорите! Хіба не читаєте статистики?” -  від
повів Старосольський. “Якої статистики?” -  “Отож видите, статистика виказує, 
що найбільше людей умирає якраз дома, а найменше в каварні” (Лис Микикта 
1960 ;̂ ЕКО)

каварнйний який пов’язаний із кав’ярнею (ст): Хто з львов’ян не пам’ятає 
Ромця Пашківського?.. Каварняний бувалець, добрий партнер до бриджа, по
стійний кавалір, а навіть “джиґун”, ходив по Львові і збирав теми до сатиричного 
журналу “Зиз”. Інколи, коли не ставало матеріялу, писав малі фелейтони й під
писував їх псевдонімом “Раднерад” (Лис Микита 1960 :̂ ЕКО) 

кавйор (кав’яр) ікра осетрини (ст) 

кавка' кава (ср, ст) Ц кавусик, кавуся, кавця
кавка“ галка (ст): Купи кавок перескакували чорними плахтами з дерева на дере

во і наповняли пустий в ранішній порі парк невгамовним гамором (Керницький) 
к а в ^ ‘ жарт., ірон. той, хто п’є багато кави; кавоман (ср) 

кав^ ^ " знев. відсталий, обмежений, із застарілим світоглядом чоловік 

(ст) II зацбфанець  

кавусик и  кавка (ср, ст): Заскоч до мене на кавусик, я спекла такий добрий 
пляцок, посидимо, поговоримо (Авторка) 

кавуся и кавка
кавція грошова застава (сг): Найперше домовилися, що газета “Діло” дасть нам 

75% знижки від оголошень, але вона зажадала кавції 5 тисяч злотих (Чайків
ський)

кавця ^  кавка: Не ждучи відповіді, підійшов до примуса і закурив цигарку. -  Кав
ця! Перемерз? Ну, певно, вночі трохи зюзя, що? (Нижанківський) 

кав’яр -► кавйор 
кагал вул. рот (ст) Ц — брама 

кадемік вул. -> академік 
кадетський:

♦ Кадетська гора -* гора
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кадило
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кадило:
♦  < потрібно > як вмерлому кадило -* вмерлий 

кадіб тулуб птиці (ст) || кДдовб
кадовб ^  кадіб; Зв’язати крильця разом, ноги прив’язати до кадовба, бо лід час 

печення витягаються і висихають (Ліщинська) 
каждий кожен (ст)

♦ кажди Єден каждий: Кажди єден має завтра тут бути квадранс по 

семій (Авторка)
казальниця церк. амвон, проповідниця (м, ср, ст) 

казане (казання) і. церк. проповідь (м, ср, ст)

2. ірон. повчання, нотації (м,ср, ст); “Піду подивлюсь, чи ти там чогось не 

перевернув”, —  додавав до казання і зникав на якийсь час у підвалі. Нова його 

поява, післяльошна, на світ була іншою, як та, допідвальна, білолиця. Вуйко 
інтенсивно рожевів. “Най му то йде на здоровля!” —  орієнтувався я в ситуації 
(Оробець)

♦ говорити як піп на казаню -♦ говорити
♦ сидіти як на турецькім (турецкому) казаню нічого не розу

міти зі сказаного (Франко) (ср, ст)

♦ ксьондз в церкві два рази казаня не каже відповідь на про

хання повторити сказане ще раз (ср, ст)

казання -» казане 
казенка ^  казня
казино вул. велика кількість людей (м); У бабці завтра знову буде казино? 

(Авторка)
казня тюр. карцер (ст) |{ казенка, кацеба 

кайзер вул. сорт цигарок; Курили “шпорти” й “кайзери” (ІДьонка) 
Кайзервальд дільниця Львова, що простягається між Високим Замком, 

Знесінням та Личаківською вулицею (1870 року в цих місцях прогу

лювався цісар Йосиф II; на його честь місцевість Лошанівка отримала 

нову назву); Вулиця Куркова й Театинська ведуть до горбів, які разом носять 

ім'я Кайзервальду (Крип’якевич) || Знесінські горби, Шевченківський гай 

кайзерка кул. кругла пшенична булочка з перехресним розрізом зверху 

(ст): Найдешевшим харчем для студентів у Львові були вчорашній хліб або 

булки кайзерки (ІДьонка) 
кайзершніт 1. мед. кесарів розтин || цісарський рбзріз

2. крав, вирізана виточка; виїмка: Дальше приходимо до так званого кай- 
зершніту, який веде з-під лахи до клуба (Повний курс); Наколи вже витятий 
передок, тоді протинаємо кайзершніт аж до кишені так, що витинаємо лишній 

папір з середини кайзершніту (Повний курс); В такім раґляні не протинаємо 

кайзершніту, бо він має бути цілком вільний (Повний курс) 
кака дит. і. кал, лайно (м, ср, ст) || к̂ ки

2. те, чого не дозволяють дитині брати до рук чи до рота || бека (бака, 

беця)

какати ірон. часто запитувати “как?” (перев. про росіян, які осіли у  Львові 

після 1939 року) (ср, ст)



калатати

♦ штокати і какати -► штокати
каки дит. кал, лайно, екскременти кака і  | гівнб (гімнб) 

кактус:
♦  балакати про кактуси -» балакати 

к а к ^ д р а  ж арт , закакана дитина (Лучук)

калабаня (калябаня) і .  велика калюжа (м, ср, ст): Тепер ішов передміс
тям, на хідниках лежали озерця калабань, а на їздні дриготіло наложене вер
ствами й перемішане болото (Нижанківський) | бакіра

♦ за калабанею ірон. за океаном (перев. у  СШ А чи Канаді) (ср, 

ст): Ті, котрі мали рідних чи то в Европі, чи то в країнах за “калабанею”, 
сподівалися швидкого звільнення, адже так було сказано, а як ні, то так тоді 
розумілося (Загачевський)

♦  що то мені за нані, що нід носом калабані -► пані
♦  з росй і води, з великої калабані -► роса

2. знев., Ірон. глибока вибоїна з водою чи болотом (м, ср, ст)

3. невелика, перев. брудна водойма (м, ср, ст): Я так люблю воду, що лізу 

в будь-яку калабаню (Авторка)
4. халепа (ср, ст); -  Найкраще було б взагалі в таку темну ніч сидіти в хаті і 
читати якусь книжку або й спати, -  філософічно відкликається другий голос.
-  Але раз ми влізли в цю калабаню, мусимо в ній таляпатись (Лисяк)

калаб^ькати (калап^ькати ) і. мішати, бовтати (ср, ст)

2. ^  калаб^ькатися (ср, ст)

3. теревенити (про людину, яка багато говорить, не може вгомони

тися) (ст)

калаб^ькатися (калап^ькатися) битися, стукати (про серце) (ст): 

Серце мені так калапуцькалося, як я йшла до вас на шестий поверх, думала, 
шо вже не дійду (Авторка) || калабуцькати, калдтати 

к а л а к ^ ь  (к а л ак ^ ь о ) знев. і. селюк (ст) || -* бадйль 

2. недотепа, дурень Ц -> бевзь 

к алак ^ь о  к а ла к ^ ь
каламація (каляманція) і. клопоти, невдача; нещастя, біда (ст)

2. сварка, буча, колотнеча (ст) || -♦ авантура 

калапітра (каляпітра) вул. голова (ст) | -* гарбуз 

калан^ькати -* калаб^ькати  
калап^ькатися -♦ калаб^ькатися  
калатавка іграшка для немовлят; брязкальце (ср, ст) 

калатати і. бити часто і сильно, стукати (перев. по металу) (м, ср, ст)

2. ірон. битися, стукати (про серце) (м, ср, ст): І\Лоє серце так калата, як та 

брудна чорна шмата (із пісні) Ц калабуцькатися

З- ірон. жити, існувати: -  Привіт, Стефку, як справи? -  Якось калатаю, але 

могло б бути краще (Авторка)
♦ ледве калатати і. жити у  злиднях, бідувати; хворіти (ср, ст) | 

лёдве дйхати

2. бути постійно втомленим (ср, ст) І ледве дйхати

4 . вульг. здійснювати статевий акт (м, ср, ст) || -* грймати
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калитка

калитка гаманець (ст): Приложили револьвер до грудей і зажадали гроша. Взя
ли папери, калитку, годинник і сказали: “Марш” (Боберський) | -* гав^рнік 

каліка вул. нога (ст) Ц -* ґ^ра 
калічка каліка (перев. про дитину) (ср, ст) 

к а л т ^  1. живіт, черево (ст) | -* барило 
2. неосвічена людина (ст) 

кальварйііський кальварійський 
кальварійський (кальварййський):

♦  дзяд кальварййський дзяд
♦ драб кальварййський (кальварійський) -► драб
♦ ходйти як дзяд кальварійський -♦ дзяд

Кальварія іст. пагорб у  найдавнішій частині міста, у  XIX ст. з ’єднаний 

із Замковою горою, які разом творять Високий Замок: У XVII ст. звали її 
Лисою горою, або Кальварією. Поставлено тут хрест, і побожні львів’яни ходили 
сюди на прощі. В 1605 році під час бурі грім ударив у цей хрест. У новіших часах 
від 1838 року обсаджувано гору деревами і уладжено в ній проходи (Крип’яке
вич) II Кнйжа гора 

кальвін вул. 1. зрадник (ст) Ц -► всйпувач 
2. жорстока людина (ст) 

кальбш (перев. мн. кальоші) і. калоша

♦ два кальоші пара один одного варті (ср, ст); А чи Ти не знав, з ким 
матимеш справу та та її сестра з нею -  то два кальоші пара, нічого вони 
тобі не зроблять, тільки гроші будуть тягнути (Авторка) |{ -♦ два яндр^и

♦ дві кальоші кёди ії два кальоші пара (м)

2. футб. суддя (ст)

калнімнія наклеп, обмова (ст)
Ю шка калярелова 
вітамінбва

4 калярепи і иншої ярини (іо  шпа- 

рагів і Уг каляфіора) зварити і 

перетерти через сито. Заправити 

Уг л  солодкої сметанки, і  жов

ток, трохи цукру і соли. Можна 

її запраж ити, але ліпш е дати 

кавальчик масла перед подан

ням на стіл. Дати ще соку з ярин. 

Подається до неї грінки з булки, 

посипаної зеленок) петруш кою і 

зеленим кропом (Переписи)

калюмнігінт той, хто зводить наклепи; обмовник (ст) 

каля ріпа (ст) 

калябаня калабаня 
калябраки:

♦ калябраки бйти нічого не робити; баівдикувати 

(ст): -  Ну, то йо, я то кумаю. Але я йду, я не маю тут що ро
бити. Калябраки бити за дротами -  то не для мене. Я мушу 
рухатись... я мушу щось робити! (Лисяк) Ц -• бімбати 

каляманція -► каламація 
каляпеуш капелюх (ср, ст) Ц калдлюх 

каляпітра калапітра 
калярепа кольрабі (ср, ст) || каляр^пка

♦ фацка в калярепу -* фацка 
калярепка ^калярепа  
каляреповий приготовлений із калярепи (ст) 

каляфарня вул. велика, громіздка річ (ст) Ц -* бандура 

калйфіор -► калйфйор
калйфйор (калйфіор) і. цвітна капуста (ср, ст)

2 6 8  2. вул. ніс (ст) І кіналь, кінол, куш ка, нюх, нюх^ч, пДхач, пахнйр, пахніїч,
-------------  помідор (пумідор), трамвай, ферняк, храпи, шлісак, шнабель (шнобель)

каляфйбровий (каляфібровий) приготовлений із калафйору (ср, ст)



кампа

каляфонія каніфоль (для струнно-смичкових інструментів) (ст): Рік у рік 
співав радник Берест “Адонай”, і рік у рік старий Райх плакав. І рік у рік казав 
Заячківський: “Щось твій голос нині якби не шліфований". І рік у рік відповідав 
йому радник Берест: “Бо нема каляфоніГ. І рік у рік старий Райх ставив “колійку” 
коняку(Купчинський) 

камаші (гамаші, ґамаші) теплі підколінки без підошов, які одягають 

на взуття (ст)

♦ цісарські камаші -* цісарський
♦  я з тобою разом камашів не фасу
вав ти мені не рівня (перев. про різницю 

у  віці) (ст)

камедула знев., ірон. і. недотепа, дурень (ст) Ц

-* бевзь
2. відлюдькувата людина (ст) 

камениця -► кам’яниця 
камізелька (камізблька) жилет (м, ср, ст):

Має очі, як старий пес. Колись, як сильніше махне 
головою, вони вихляпаються йому на камізельку.
Але Шудра говорив. Вчора, ні, передучора він і 
Дзиґа бачили Марка коло електрівні (Нижанків
ський); ІЦього року є модна коротка, обтисла ка
мізелька, яка застібується на переді на ґудзики 
(Нова хата 1933); А товар добрий, солідний: ва- 
тована камізолька з рукавами (Керницький) Ц -*
■“орсет

♦ зробйти з живота камізельку вул. 
завдати ножових поранень у  живіт (ст) | 

скроїти камізельку
♦  скроїти камізельку зробйти з живота камізельку: Випили 

ми по одній, другій та третій, і з якихось причин вони стали між собою свари
тись. Дійшло до того, що один з них витягнув складаний ніж і обіцяв другому 
“скроїти камізельку” (Овад)

камізблька -► камізелька 
каміння:

♦ ітй як з каміння не щастити (Франко) 

камінь 1. камінь

♦ любйти як пес камінь -» пес 
2. коштовний камінь (м, ср, ст)

кампа вул. і. бійка (ст): А по хвилині, як Янко вертався назад, додав: “Але зав
тра буде-таки солідна кампа, но ні?” (Нижанківський) | кобзанйна, мбґель 

(маґєль, магїль), маґулянка, масакра, плкісква, хрйя 

2. удар (ст) І -* кампа
♦ дати кампи побити (ст) | -» вйгаратати
♦  зібрати кампу бути сильно побитим (ст): Макольондра випустив 

одним духом: “Йде про те, що Раб Божий збере сьогодні таку кампу, що його 
ніяка лічниця не прийме (Нижанківський)

♦ ліва кампа наклеп, донос (ст)

Шнйцлі каляфіорові

На ш нйцлі можна брати каляфіори 

гірші, котрі не надаються на ярину: 

т.з. малі, пожовклі, трохи почорнілі, 

таких каляфіорів взяти і  кільо, об

чистити, зіпсуті місця повирізувати, 

сполоскати зимною водою, дати до 

ринки, 1 невеличку головку волоської 

капусти також  сполоскати і дати до 

каляфіорів: влити 2 скл. води, дати 

лож ку масла, трохи посолити, всипа

ти лож ку цукру і варити, аж  зм ’якне; 

окремо зварити: і  моркву, і  петрушку, 

1 калярепу, вистудити і все разом (ка

ляф іори теж ) змолоти 2 рази на ма

шинці, потім дати 3 - 4  жовтка, малу, 

дрібно покриш ену і усмаж ену цибу

лю , 1У2 скл. тертої булки, до смаку 

посолити і добре все разом вимішати, 

класти лож кою  на кип яче масло не

великі ш нйцлі, уф ормувати ножем, 

зарум ’янені перевернути лопаткою  на 

другий бік, уваж ати, щоб не розсипа

лися, подавати прямо з пательні з м о

лодою  бульбою (Переписи)
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кампіанівський:
♦  Кампіанівська Вулька дільниця міста в кінці сучасної вулиці 

Пекарської, навпроти Личаківського кладовища

камрат товариш, друг (ср, ст): Десь між ними взявся мій камрат Адасько, зна
менитий синок пані Кунеґунди з першого подружжя, що так успішно полював на 
котів (Керницький) 

камфула тюр., вул. наглядач за хворими в тюрмі (ст) 

камчатка студ. холодна квартира, якої не вдається обігріти (ст) 

кам’яниця (камениця) будинок (м, ср, ст): А у Львові тоді кам’яниці закри
вали о десятій вечора, і хто приходив пізніше, то мусив сторожеві платити двад
цять -  двадцять п’ять грошів, щоб відчинив браму. А після дванадцятої ночі то 
вже коштувало п’ятдесят грошів (Чайківський); У тих часах між Зацерковною 
та Арсенальною вулицями не було плятанів-зеленців. Тоді між вулицями Бля
харською та Зацерковною і Домініканською площею стояло кілька старезних 
кам’яниць, що були, мабуть, власністю м. Львова. їх бурено, коли я вже покинув 
гімназію, і на їх місці створено зеленець. Входи до тих кам’яниць провадили на 
Домініканську площу і на Арсенальну вулицю, то є в таке місце, що ним рано 
переходили до нашої гімназії всі ті хлопці, що мешкали в стороні Куркової та 
Театинської вулиці, і взагалі в тій околиці. Рано, перед восьмою годиною, туди 
мандрували безперервним ланцюгом цілі громади учнів різних кляс. В одній із 
кам’яниць при Арсенальній вулиці мешкала якась старша жінка, яка виглядала 
на правдиву відьму Могла мати від 60 до 80 років. Сиве волосся, лице темне. 
Ніс довгий, закривлений, достоту такий, як це малюють на образцях відьом. 
Очі якісь випулясті. Завжди грізно гляділи перед себе вдолину. Беззубі уста без 
перерви щось муркотіли, йшла скоро, зігнена вдвоє, опиралася на якусь стару 
палицю (Шухевич) 

канадійський канадський (м, ср, ст) | канадбльський 

канадол вул. канадієць (перев. українського походження) (м, ср) 

канадбльський вул. ^  канадійський 
канал 1. вул. рот (ст) Ц -► брама

♦  зам кн^и  канал вул. замовкнути (ст) || -♦ замкнути бр^му

замкнй си канал, най ти не смердйть замовкни (лайка) | -* 

не дзйвкай
2. протекція (м, ср, ст)

♦ рйти канали шукати протекції (м, ср, ст) 

каналія (к а н ^ ь я ) безсовісна людина (ст) 

каналья каналія
канапа диван (м, ср, ст): Збери скоренько речі, порозкидані на каналі і на кріс

лі, бо зараз зайде до нас Міля в гості, нехай в покої буде чисто (Авторка) || 
канцал^па

канмка кул- бутерброд (м, ср, ст); Канапки можуть бути і закускою, і перекус
кою. Як закуска мусять бути дуже малі. Як перекуска можуть бути дещо більші, 
подаємо при столі до цього чай і особливі тарілочки (Нова хата 1939); Звичайно 

2 7 0  на вечерах і обідах подається канапки. Ріжно їх прибирають. Головна річ, щоби
------------  хліб чи булка не були свіжі, бо кришаться, і тоненько порізані без шкірки, щоби

легко їх можна їсти. Тому канапки, приряжувані з круглих булок, купованих, не є

кампіанівський



добрі, бо загрубі і тяжко їх кусати, а цілі не можна взяти в рот, бо завеликі. Або 
вирізувати з білого пшеничного хліба у формі чотирикутника, або спечи поздовж- 
ну булку дома на маслі (Переписи) | накладанець  

канарок і. канарок (м, ср, ст)
♦ здех канарок вул. про стан втоми, виснаження, цілковитої не

працездатності (ср, ст) II здох пее (здех псс)

дуй канарки футб. виїук обурення поганим суддівством (лайка)

2. вул. хитрун (ст)

З- вул. військовий поліціянт (ст): З одної сторони, тяжче було прийняти, 
щоб ту оборону передано йому зі світу, бо через цілий час сйдження Федака у 
слідчому арешті в поодиночній келії стояв без перерви, днем і ніччю, перед його 
дверима лицем до келії “канарок”, вояк польової жандармерії, з оком, приложе- 
ним до отвору в дверях, так що комунікація була просто виключена (Шухевич)
І -» ■‘Ліна

4. вул. артилерист (ст) Ц канонір  

канафас крав. ? Після цього кладемо канафас, що є означений на рисунку черт- 
ками, і тоді протинаємо його з одної сторони, а не витинаємо так, як розгар 
(Повний курс) 

кандйба знев. і.  худа жінка (ст)

2. зла, сварлива жінка (ст) || -♦ гадра 

кандидат і .  кандидат

♦ кандидат на Кульпарків -► Кульпарків
2. церк. той, Я К И Й  готується до монашого життя, відбуває випробу

вальний термін (м, ср, ст) 

кандидатка і. кандидатка

2. церк. та, яка готується до монашого життя, відб)гває випробуваль

ний термін (м, ср, ст) 

кандидатка церк. випробувальний період у  монастирі; період перед об- 
лечинами (триває від півроку до двох років) (м, ср, ст) 

канольд цукерка на зразок іриски (ст): Збоку -  запорошений, брудний кіоск (на
певно, є “канольди” -  чотири за десять) (Нижанківський); Смачні були ті каноль- 
ди, але як їх тримав в роті, то все приставали до зубів чи піднебіння (Авторка) 

канона військ, гармата, пушка (ст)

♦ п’йний як канона -► п’йний 
канонік вул. канарок, який не співає (ст) 

канонір військ, артилерист (ст) || канарок 

канонірка військ, артилерія (ст)

кант 1. край, р іг (м, ср, ст); Марчик так плаче, зашпортався, вдарився до столу, 
в сам кант (Авторка)
2. запрасована лінія, стрілка (перев. на штанах) (м, ср, ст)

♦ на кант і. із чіткою, рівною лінією, стрілкою (про випрасувані 

штани) (м, ср, ст); Штани треба прасувати на кант (Авторка)
2. ідеально, бездоганно (ср, ст); Кожна шафка припадала на двох стріль
ців, до якої ми поскладали свої речі. Складали акуратно, все на кант (Овад) 2 7 1

3. вул. обман, шахрайство (ст) Ц -* мбхер ----------

♦ дати гроші на кант заплатити готівкою (ст)

кант



♦  кантом пустити і .  пробачити образу, кривду (ст); Ти розумієш, 
мене знає цілий Львів, мені за двадцять років дурне леро не лролало з 
кишені, а тут -  золота “Омеґа”! О, я цього не лущу кантом! (Керницький) Ц 

пустити плдзом

2. покинути, залишити у  скрутній ситуації дівчину (ст) 

кантар вид ручної ваги (ст) 

кантйна шинок, корчма (ст) 

кантйчка книжечка із церковними піснями (ст) 

кантувати і. обертати, повертати іншим боком (ст)

2. обдурювати (ст)

3. підмовляти, підбурювати (ст)

4. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити (ст) Ц -►

бештати
канцалап знев. і. москвофіл (ст) Ц кацап  

2. росіянин (ст) II -► кацап  

канцалапа вул., ірон. диван (ст) |{ канапа  

канцелярія 1. канцелярія

♦ панська канцелйрія адвокатська контора, яка займається ви

нятково резонансними справами; Адвокатська канцелярія мого дядька 
належала до тзв. “панських" канцелярій, але це не значило, що він заступав 
ланів, а селянської клієнтелі не приймав. Канцелярія була “папська” лише 
тоді, коли приймалося великі, поважні справи, а дрібних не приймалося 
(Шухевич)

2. ірон. вбиральня, туалет (м, ср, ст) | -* вихбдок 

канцер (канцір) мед. злоякісна пухлина; рак (ст) 

канцір канцер 
каньола вул. шапка (ст) 

каньтяр ошуканець, шахрай (ст)

капарйти і. робити несумлінно, нестаранно, нашвидкуруч (ср)

2. створювати безлад (ср, ст) 

капарний неохайний, нечупарний (ср) Ц зацбфаний, нехлкійний  

капарник неохайний чоловік; нечупара (Лучук) (ср, ст) | -* кирйнник 

напарниця неохайна жінка; нечупара (м, ср, ст) || -• кирйнниця 

капарство і. погано, недбало виконана робота (м, ср)

2. безлад, бруд, недбальство (Лучук) (м, ср, ст)|| -* байзель

♦ москальське капарство цілковитий безлад, занедбаність (Лу

чук) (ст)

капати крапати (м, р, ст)

♦ як жйдові з носа капає -► жид
кап^тіюх (капелюш) капелюх (ср, ст); Дістав листа від І\/1елянії. Про поліцая 

не пише нічого. Значить, щось там є. Пише про це й те, а про нашу лкзбов на
писала: “Ти забув свій капелюх. Коли гляну на нього, як він висить на цвяху, то 
мені здається, що це ти висиш!” Виходить, що, може, ще відчуває щось до мене 

2 7 2  (Селепко) І каляпеуш

----------  ♦  авс, капелюх -► авс
♦ навіть капелюх (капелюш) не зрушити і. вийти неушкодже-

кантар



ним із бійки (ст): А на Горшковій? їх п’ятьох, а нас двох? Я собі навіть 
капелюха не зрушив (Нижанківський)
2. нічого не робити; байдикувати (ст) | -» бімбати 

капедюш -► кaпéлюx
капблюшник ірон. той, який любить носити капелюх (ст, ср) 

кйпець (перев. мн. кйпці) хатнє взуття (м, ср, ст): Обличчя поголене, на тілі
-  свіжа сорочка, на ногах -  м’які капці (Лисяк) || пантофля, папуча

♦  по тобі тут навіть капці не лишаться тут навіть сліду твого 

не буде (ст): Що ти маєш робити? Ти питаєшся, що ти маєш робити?.. Ти, 
закута макітро! їдь до хати! На фільварок! По тобі тут навіть капці не ли
шаться... Чого стоїш?.. (Нижанківський)

капбць вул. кінець, безвихідь (м, ср) | — бмба

капітальний чудовий, надзвичайний, знаменитий (ср, ст): IVlicbKO Мако
льондра капітальний. Повинен бути з нами! (Селепко) 

капітально чудово, надзвичайно (ср, ст)

капітула церк. колегія духовних осіб у  католицькій церкві при соборі чи 

монастирі (ст)

♦  MâTH шухер з капітулою мати дружні зв’язки з керівництвом 

(ст): На мулярку разом ходили, і він ніколи не сказав би, що Ясько замі
шаний в політичну роботу, що має шухер з капітулою і що він узагалі такий 
блятний, що йому, а не кому Іншому довіряють (Тарнавський 3.)

к a m ц н Sн ц ю  трішечки (ст)

KânK y трішки (ср, ст) 

капнути:
♦ щось капне трапиться добра нагода, щось перепаде (м, ср, ст):

Але і для "русинів" мало щось “капнути" (Шухевич)
капойстра тюр. подушка (ст) Ц капбльстрак 

капбльстрак вул. ^  капойстра (ст)

капота іст. верхній довгий чоловічий одяг: У святочні дні вбиралися в тем
но-синю капоту й деколи ціліндр. Зимою брали баранячі кожушки, короткі або 
довгі (Крип’якевич)

каптенармус військ, підстаршина, який завідує військовим складом 

(одягу, взуття) (ст)

Kânryp 1. ії капуза і
2. шапка, головний убір (ср, ст) | каптурик 

каптурик (каптурок) і. ^ кйптур 2 
2. и  капуза і  

каптурок -► каптурик
капувйти вул. 1. розуміти (ст): Бойова тактика, воєнні хитрощі, капуєш?.. Ти 

лише все бистро помічай і бери на розум (Керницький)
2. дивитися (ст)

3. світити (про Місяць); Войтек капуйе (Горбач)

4. зраджувати, доносити (ст)

капуза і. капюшон (м, ср, ст): Надворі зимно -  натягни на голову капузу (Автор- 273
ка) І каптур, каптурик

2. зимовий плащ, пальто (ст)

капуза



капуриц

Капусняк

Взяти кваш еної капуста, звари- 

т а  на смаку з ярин, запраж ита 

м уку 3 цибулею і підправити 

капусняк. Хто лю бить густіш ий, 

менш е його розріджує. М ожна 

підправити сметаною  або со

лодким молоком. П одається до 

него бульба, полита маслом або 

душ ена зі сметаною. Я к додати 

до капусняку кусник солонини 

або вепрового мяса і разом ва

рити, то він тоді дуж е смачний 

(Переписи)
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к а п ^ и ц  вул. кінець, смерть (ст) Ц -* смерть

♦ зробйти к ап ^ и ц  вул. убити (ст) | -* забйти 

капусняк кул. зупа  із квашеної капусти (м, ср, ст)

капуснйчок {перев. мн. капуснйчки) кул. пиріжок із капустою (м, ср, ст) 

капуста:
♦ посікти на капусту -* посікти 

капустяний:
♦  серце капустйне, а воловий пйсьо -► серце 

капусцйнка вул. монахиня, черниця (ст) 

капусь вул. зрадник, донощик (ст): Ну, але хто ж би
сподівався по ньому, що така добра й ласкава людина 
схоче робити з нас капусів (Франко) | -> всйпувач 

к а п ^ й н  вульг. онанізм (ст)

♦ капуцйна рубати вульг. онанізувати (ст) 

капуцйняж (капуцйняр) вульг. онаніст (ст) 

капуцйняр -► капуцйняж 
капцан вул. украй зубожіла людина (ст) 

капциліндир вул. капелюх-циліндр (ст) 

капч)^ -► капиг^
капш > ^  ( к а п ч ^ )  і. вул. коробочка чи мішечок для 

тютюну (ст)

❖ пропав капч;^ і штйри ґрейцари усе про

пало (ст)

2. вул., знев. невисока людина (перев. мужчина) (ст)

II кордупель (курд;/пель)
3. вул., знев. недотепа, дурень (ст) | -* бевзь 

карабін:
❖ карабін машиновий на вуши вул. гребінь (ст)

❖ пане вояк, карабін вам украли ірон., жарт. 
про роззяву (франко)

карабіновий:
* вйрвати як карабінова куля -* вйрвати

караб^ити  збурювати, хвилювати (ст): Бронко, Ступайло, Струсь, бійки, по
ліція карабурили цілу його істоту. Хотів бути дома зі своїми -  відпочити, погово
рити (Нижанківський) 

карабчити вул. красти (ст) | -* бухати
караван катафалк (ст): Михайло Галій використав дивний час на розмову про 

організацію. Маринка з татом піщла за караваном мами, а він в другому ряді з 
Климом. Обидва жалібно похилили голови (Тарнавський 3.) 

караванний похоронний (ст): Признаюся, що мені дуже імпонували ті “мун
дури” караванної услуги. Особливо припав мені до вподоби однострій “чорних 
гусарів" і того фірмана з бакенбардами, що сидів на високім сидженню карава
на і мав иа голові великого чорного пирога з чорними кутасами на всіх трьох 
його рогах. Він у ніколи не чищених черевиках, а чорній киреї сидів на каравані, 
згори дивився з погордою на всіх і часами батогом вдаряв по спинах на чорно 
помальованих коней, аби їх зробити прудкішими (Шухевич)

Капуснячки

Пів літра муки, 4 ж овтка роз

терти з лож кою  масла, сніг з 

4 білків, з дкг дріж дж ів. Зам і

сити тісто квасною сметаною  і 

дріж дж і у  сметані розпустити. 

Н ай добре підросте. Розтачати, 

порізати на квадратики і на

кладати звареною , посіченою 

і присмаженою солодкою або 

квасною капустою, завинути 

один беріг на другий і склада

ти на блясі оден за другим. Най 

підростуть, помастити яйцем і 

печи. П одається до борщів 

(Переписи)



кармеліти

караваняр працівник похоронної служби (ст)

караїм знев. українець (у мовленні поляків початку XX ст.) (ст); Хто з 
українських хлопців у Львові хотів навчитися якогось ремесла, мусів на влас
ну руку шукати собі якогось майстра, щоб прийняв його на науку; але це було 
надзвичайно тяжко, бо поляки-майстри без зміни “метрики” не хотіли кагаіт6\л/ 
до себе приймати, а своїх українських майстрів було у Львові мало (Шах) | -• 
гайдамака

каршмський знев. український (у мовленні поляків початку XX ст.) (ст)

І гайдамацький
каракон {перев. мн. каракбни) тарган (Лучук) (ст); І взагалі людина чу

ється. що є чимсь! Через те ми всі носимо наші голови гордо, як жирафи, і не 
влазимо всяким власть імущим під ноги, наче каракони! (Селепко); Уяви: я нині 
рано в кухні побачила каракона (Авторка) Ц шваб 

карамболь прикрий, нещасливий випадок (ст) 

карамболька торгівля (ст) 

каратовий:
♦  каратова к ^ в а  -► к ^ в а

карафка графин (ср, ст); Не забудь, у нас в креденсі ще залишилася недопита 
карафка з коняком (Авторка)

♦  буяти слоня в карафці буяти
каретка і .  машина швидкої допомоги (ст): Каретка швидкої допомоги збира

ла багате жниво, зрештою, по обох боках барикади (Керницький) Ц рятункова 

(ратункова) буда, рятункбва (ратункбва) каретка, рятункова (ратункова) 
стбція

♦ рятункова (ратункова) каретка і; каретка і
2. бричка

кар’єрович кар’єрист (ст); їхали ми в пасажирських вагонах в одному купе з 
Ґенком, маломіським паничиком, на якого я дивився трохи скоса, як на гохш- 
таплєра і кар’єровича. Але в міру нашого спільного побуту ми заприязнилися і 
різниця між його та моїм “великоміським” вихованням затерлася (Овад) 

карий гнідий (про коня) (ст)
карк зашийок (ср, ст); Стояв проти мене, й я бачив його від голови до ніг Мав 

похилі широкі рамена й грубий карк (Нижанківський); Та обрізала б ти собі вже 
раз ту свою косу! І нащо тобі здалося такий тягар на карку носити (Цегельська)
І карчйло

♦  зламати карк пропасти (ст)

♦  мати на карку піклуватися, турбуватися; бути відповідальним 

(ср, ст)

каркбші (коркбші) плечі (ср, ст)

♦ взйти на ісаркбші (коркбші) посадити на плечі (ср, ст) 

кармаліти (кармеліти) львівський карний заклад, який діяв у  примі

щенні колишнього монастиря кармелітів (ст): Запакую я їх до кармелітів, 
нехай там троха просидяться (Франко)

карманадль (карменадль, кармонбдль) кул. відбивна (перев. із теля- 275
тини), биток (ст) II котлет -----------

кармеліти -* кармаліти



карменадль

карменадль -► карманадль 
кармонбдль -> карманадль
карнація вигляд, стан, колір обличчя (ст): Має добру карнацію (Авторка) 
карнет нотатник для запису черговості кавалерів у  танцях (ст): Карнет -  це 

маленький нотатник, який мала кожна ланночка, й туди вписувався хлолець, 
який хотів з нею танцювати. Ми танцювали вальс, лянсієр, кадриль, ну й, оче
видно, народну коломийку (Монцібович) 

каро карт, бубна (ст) | дзвінка 

карблька вул. дівчина, яка має кавалера (ст) | біня

карта 1. квиток (ст): Кондуктор лровіряє карти над раном, ледве може протис
нутись (Боберський)

♦ карта вступу вхідний квиток (ст): Не має терпеливости сидіти при 
касі, приймати гостей, видавати карти вступу і пильнувати, щоб кожний 
вступ був платний та щоб каса на кінці годилась. Карта вступу для дорос
лих цивільних осіб коштує 2 корони (Боберський)

2. карт, гральна карта (ст)

♦ в три карти карт, вид гри: Чи ви бачили коли гру в три карти? Прихо
дить дурний, і його обіграється. ІДе є гра в три карти. Витягається з дурного 
останній гріш і часом дається по зубах (Нижанківський)

♦ знати, котрбю картою затрати знати, як повестися в неперед- 

бачуваній ситуації (ст): Так чи так, мій неоціненний пан інструктор знав, 
котрою картою заграти. Пан Коґут зірвався з крісла і дрібним трухцем не
спокійно закружляв по кухні (Керницький)

♦ карта світить карт, щастить у  грі (ст)

♦ мішати в карти карт, грати в карти (ст)

картка 1. аркуш паперу (ср, ст): Місько розгорнув картку від Гілярка і спитав: 
“Міську! Я тут був по обіді. Як не прийду до п’ятої, то вже не прийду...” (Нижан
ківський)

♦ картка з гріхами шк. аркуш паперу, на який записують гріхи, 

готуючись до сповіді (ст): В кінці я уложив “картку з гріхами” (така була 
її загальна і офіціяльна назва) і вичислив у ній все, чим прогнівив Бога, по
чинаючи від крадежі в ріднопз батька та їдження ковбаси в пісний день, хоч. 
Боже милий, моя мама уміла робити такі смаковиті ковбаси, що можна було 
спокуситися на ковбасу і в саму Велику п’ятницю (Шухевич)

2. листівка (ср, сг); Юльця прислала таку гарну великодню картку, а ми цього 
року через наші клопоти її не привітали з Великодніми святами, треба буде хоч 
написати листа й подякувати (Авторка) 

картограй карт, гравець (ст); “КартограГ займалися своїм спортом по приват
них квартирах, забавляючись чи то модним тоді “преферансом”, чи “угорським 
тароком”, а чи старим австрійським “фербелем” (Цьонка) 

картбпля -► картбфля 
картоплйний:

♦ картоплині плйцки кул. і. -* плйцки
2 7 6  2. картопляні зрази (м, ср, ст) || бульбйники

картбфель -> картбфля 
картбфлі -► картбфля



картофля (картопля, картофлі, картофель) картопля (ст) | -> ба

раболя
карузеля 1. карусель (ст)

2. меіуш ня; клопоти, веремія (ст); -  Ну, а тепер, Юрку, радь, що робити,
-  сказав Баліцький, коли вже кроки німців затихли десь у пилюзі на краю села, 
а юрба селян окружила вояків, дякуючи та гомонячи. -  Я думаю, що карузеля 
не скінчилась. Буде свіжа фанда, ну нє?! (Лисяк) 

карцер шк. покарання (ст); Дуже часто справа кінчалась на “карцері" в неділю 
по Службі Божій -  треба було йти до школи й писати задачу на дану тему. І\/Іи 
того дуже не любили (І\/Іонці6ович) 

карчйло зашийок (ст); Він знав, що на його годинах в послідній лавці хлопці 
часами грають у карти. Коли він почув такий нецензурний виклик, тоді раптом 
підходив до послідньої лавки і ненадійно ловив за карчйло найближчого грача 
і казав; “Уж ти, драбе! Ти будеш плавати під лавкою! Ходи тут під першу лавку 
і плавай там”. При тім о. Катехит засуджених провадив до першої лавки і казав 
там кластися і лежати під лавкою до кінця години (Шухевич) Ц карк  

касак довгий жіночий жакет без підшивки (ст); На равті переважали касаки 
та блюзочки І назагал строї дуже добре підібрані до того роду імпрези (Нова 
хата 1937); Вбери, доцю, сьогодні суконку з касаком (Авторка) 

касарня військ, казарма (ст); Кнайпа при вул. Кохановського, ріг Панської, “Під 
крученими стовпами" була улюбленим місцем постою і зачіпки для жандармів, 
які, вийшовши з касарень на Зеленій, першу офіційну візитацію робили в цій 
власне кнайпі (Тарнавський 3.) 

касета шкатулка (ст); Коли написала сімнадцять карток і заадресувала сімнад
цять коперт, виймила із-за пазухи перстень, замкнула його до касети з біжутері
єю й почала стелити собі постіль (Вільде) 

касетка невелика шкатулка (ср, ст) Ц пуделко 

касйно місце товариських зустрічей; клуб (ст) 

касівнйк м уз. знак, який скасовує дію попередніх знаків; бекар (ст)

Кастелівка дільниця в південно-західній частині міста в районі сучасних 

вулиць Сахарова та Котляревського; Непарна сторона вулиці Генерала Чуп
ринки увійшла до житлової дільниці під назвою Кастелівка, яку запроектували 
у 1886-1888 роках архітектори Юліан Захарович та Іван Левинський. ІУІальов- 
ничі вілли Кастелівки, розкидані серед зелених насаджень, реалізували ідею 
нових урбаністичних ідей -  міста-саду. Назва Кастелівка виходить від родини 
архітекторів та будівничих італійського походження. Ще у міських актах XVI ст. 
згадується будівничий Захаріаш Кастелло з Лугано на прізвисько Справний... А 
у документах другої половини XVII ст. згадується у Львові міщанський рід Кас- 
теллі, чий маєток Кастелівка знаходиться в районі нинішніх вулиць Сахарова та 
Нечуя-Левицького (Мельник І.)

Каська Катерина

♦ догоджати як ксьондз Касьці догоджати
❖ як в Каськи, так і в Марйськи про людей, які прагнуть наслі

дувати інших, демонструючи свою заможність та можливості (ст):

Та де там, як в Каськи, так і в Мариськи; як вже Міля купила новий плазмо- 2 7 7
вий телевізор, то вже всі будуть міняти, хоч ще старі добре показують, і в -------------

дизайні їм нічогісінького не бракує (Авторка)

Каська



касяр

касяр вул. злодій, який обкрадає каси (ст) | -» злбдій 

катабас вул. священик (ст); Поміж гроби, поміж лямпади -  нарід, квіти, всі спі
вають, моляться. Чую, десь там наші співають, мабуть, на могилі Любовича чи 
якогось оунівця, а моя Мілька була полька, то я з нею пішов на “оброньцуф". 
Було навіть весело. Оркестра грала смутні кавалки, якийсь лисий катабас гатив 
проповідь (Тарнавський 3.) 

катапулька рогатка (ст); Цей малий опришок своєю страшною зброєю -  ката- 
пулькою -  сіяв широко німий жах серед котів, собак, горобців та щонайменшої 
дітвори (Керницький); Якогось разу, мабуть, в п’ятій клясі, вияснював Полян
ський, що скло у великих шибах скорше розбивається, чим в малих, при тім за- 
жартував собі, що можна це випробувати, стріляючи камінчиками з катапульки 
до шиб у вікнах. Я і мій сусіда, Тадей Підлісецький, зараз таки наступних ферій 
рішили перепровадити експеримент, чи виклад професора був стійний. Ката- 
пульку з грубих ґумових пасків ми, річ ясна, мали, бо катапульку мав обов’язко
во кожний ученик (Шухевич) 

катапульковий який пов’язаний із рогаткою (ст); Так само добру половину 
розбитих на нашій вулиці шибок сміливо можна було покласти на рахунок його 
катапулькової діяльності (Керницький) 

катар (катер) мед. нежить (м, ср, ст): Багато поможе мені твоя парасоля, як 
вітер з усіх сторін завіє з дощем... Багато це поможе... Я і з десятьома парасо
лями все одно дістану катар (Вільде); Як в кого катар, то кажуть вирвати котови 
троха волосся з фоста і тим підкурити (вірування) (Франко) | закатарення  

катарйнка катерйнка
катёдра і. Кафедральний римо-католицький собор у  Львові (м, ср, ст)

2. спеціальне дерев’яне підвищення для лектора; кафедра (ст): Коли 
о. Гушалевич входив до кляси, то підходив до катедри і клав на ній циліндер 
дном до катедри (Шухевич) 

катер -* катар
катерйнка (катарйнка) і. щарманка (ср, ст); Слово “катеринка” походить 

із тих самих початкових слів граної катеринкарями-шарманщиками пісні “Чарів
на Катерина” (“Charmante Catherine”) чи “Гарна Катерина” (“Schöne Katherine”) 
(Горбач)
2. вул., знев. балакуча жінка (ст)

♦ молоти як катерйнка дуже швидко говорити (ст)

♦ уміти як катарйнка шк. бездоганно знати предмет (ст): Мені 
було тяжко: -  Нічого не вмію, Богдане, все забула. -  Ах, дай спокій! Умієш 
як катарйнка. Слухай, асистент хворий, і питає сам Брук (Нова хата 1939)

катеринкар шарманщик (ст); А на розі -  катеринкар. Крутить ручкою і, звісив
ши голову, хитається поволі і рівномірно. На катеринці -  папуга і пачка. В ній 
рівно складені карточки з десятками доль. Катеринкар перестає крутити і бере 
пачку: “Хочете льос?” (Нижанківський) 

катбрія товариство, що не приймає до свого кола чужаків (ст) 

катрупити вул. убивати (м, ср, ст)

278 катулЛти 1. качати (м, ср, ст)

---------- 2. надавати круглої форми (м, ср, ст)

3. вул. кружляти в танці; танцювати (ст) | -► гасати



кацапськии

■РП Ь О €
НА СТОРОЖІ

В а ш и х
ЗУБІВ

катулйтися 1. качатися по землі (ср): Як дати котови трохи валер’янки, то з 

задоволення він починає катулятися (Авторка)
2. іти (про товсту, неповоротку людину) (ст)

З- перекочуватися (ср): Щось катулялося в відрі (Авторка) 
кафар вул., знев. і. селянин, селюк (ст)

II -* бадйль

2. недотепа (ст) II -• бевзь 

З- невірний, нехристиянин (ст) 

кафарка вул., знев. селянка, селючка (ст) 

кац вул. похмілля (ср)

♦  мати каца бути з похмілля (ср) 

кацабайка і. блуза (ст)

2. жилет (перев. плетений) (ср, ст) II 

-* ґбрсет
3. куртка (ст)

кацамбнія вульг. жіночий статевий орган (ст) | кіцька, кумбдія, мбньдзя, пін- 

да, пічка, потка, псьбха, розкішниця, скарббнка, стйрка, фбца, шмоньдзя

кацап знев. і .  росіянин (ср, ст): Сидів у кацябі за Польщі, сидів за кацапів і си
дів уже за німців (Тарнавський 3.) |{ канцалёп, лампацбн, москбль, чубарик 

2. москвофіл (ст): Він був з роду українець, в душі був кацапом, а стало гово

рив по-польськи (іиухевич) II канцалёп  

кацапегво москофільство (ст): Поширюванню кацапства сприяло й те, що тсді 
були тільки дві бурси “Народнього Дому” і “Ставропігіііського Інституту”, які обі 
були в кацапських руках, і хоч з цих бурс виходило багато українців, то все ж 
таки переважна більшість їх вихованців була кацапська. З тих причин у нашій 
гімназії було кацапів доволі багато. Це належить полишити тій обставині, що 
старша кацапська інтелігенція з погордою гляділа на нашу гімназію. Виходячи 
із заложення, що там вчилися самі “хлопські” діти, кацапи посилали своїх ді
тей до німецької гімназії, куди згодом почала ходити також більшість бурсаків 
з Народнього Дому Українці посилали свої дітей до нашої гімназії. Проти ка
цапської струї виступали -  навіть дуже завзято -  декотрі професори, як Вахня
нин, Гладилович та інші, але більшість професорів в цьому участи не брала, бо 
декотрі з них були взагалі “незадекляровані”, а інші боялися, бо вища шкільна 
рада і ціла адміністрація Краю, що була виключно в польських руках, попирала 
русофільство зі знаних політичних мотивів (Шухевич); Тепер називаємо такий 
патріотизм кацапством, але тоді були такими кацапами всі святоюрські крило- 
шани, майже вся старша світська інтелігенція, ну, і ми, бурсаки. Одначе тодішнє 
кацапство навіть не було подібне до теперішнього (Нагірний) 

кацапський знев. і. російський (ср, ст): А ще коли за большевицьких часів 
міліціонер назвав його буржуйською свинею і націоналістичним падлом, то вже 
був кінець усьому І ще до того міліціонер говорив кацапською мовою. За Польщі 
говорили до нього по-польськи, а за большевиків -  по-московськи. Що за холе
ра. Всіма мовами у Львові говорять, тільки не українською, не тою мовою, якою 
він говорив на Сихові, якою розмовляв зі старим Липачем і своєю Маринкою. 
Сина свого назвав Ігорем. На злість. Щоб не перекрутили (Тарнавський 3.)
2. москвофільський (ст)
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кацараба

кацараба (кацераба) великий гладкий кіт або кішка (ст): Дивися, яка 

гарна кацараба на ґанку (Авторка) || -* кіт 

кацеба (кацйба) вул., тюр. і .  карцер (ст): За те, що Роман [Шухевич] усе 
заперечував, його кинули до кацеби -  пивниці. Була зима, пивниця була мокра, 
всі стіни й підлога були в льоді (Чайківський) | -* к^зня
2. в’язниця (ср, ст): Вийшовши з кацяби, він був цілковито морально й мате
ріально зломаний (Тарнавський 3.) | — буцигарня 

каценшпрунґ недалеко (ст): З Крашевського вулиці маєш тільки “каценшпрунґ" 
на універок (Керницький) 

кацераба кацараба 
кацйба кацеба 
кацйбнути мерзнути (м, ср, ст) 

качати:
♦ качати ййця по зеленому бамбетлі -► бамбетель 

качка:
а щоб <вас, тебе, то...> качка копнула (лайка, проклін): А 

щоб вас качка копнула! А де ж ви такі кляві голубінки наскочили (Франко) Ц 
<а> бодай <вас, тебе> качка копнула; качка би тебё <тя> кблнула, <а> 
най <вас, тебе> кдчка кбпнула і і  а щоб <вас, тебе> качка кбпнула

♦  <а> бодай <вас, тебе> качка кбпнула ^ а щоб <вас, тебе> 
качка кбпнула

♦  <а> най <вас, тебе> качка кбпнула ^ а щоб <вас, тебе> 
качка кбпнула

і" качка би тебе <тя> кбпнула ії а щоб <вас, тебе> качка 
кбпнула

каша:
♦ дуббва каша -* дуббвий
♦ дубової каші наїстися -► дуббвий 

каштелйн комендант (ст)

каїбк* вул. кінець (м, ср, ст): Всі ми тут, дядьку, одним миром мазані, і всім нам 
один каюк (Лисяк) Ц -• імба 

каїбк^ каяк; вузький критий човен (ст): Окрім того, ми з Юрком задумали пе- 
реплинути каюком від Миколаєва аж до Заліщиків. ІДе було приблизно 50 кіло
метрів досить стрімкою та покрученою рікою (Чайківський) 

квадранс чверть години (ст): Минали мінути, квадранси, години, а вона сиділа 
і сиділа недвижно (Франко)

♦ три квадранси на (п ’йту, шбсту...) 45 хвилин на (п’яту, шос
ту...) (ст) II три на (п'ііту, шосту...)

♦ за квадранс (п ’йта, шбста...) за 15 хвилин (п’ята, шоста...) (ст)
II за  три (п'ята, шоста...)

♦ п’ять по квадранс на (сему, восьму) двадцять хвилин по 

(шостій, сьомій...) (ст)

квадрант четверта частина кола (ст)

квадратбвий квадратний (ср, ст): Тату, а що би то було, якби земля була ква- 
дратова? (Нижанківський)

♦ матблок квадратбвий -► матблок
♦ слонь квадратбвий -» слонь 

квакати ірон. пиячити (Лучук) | -► бамбурити



квітувати

квакнути випити алкоголю (Лучук) (ср) | -* і'бльнути 

кварґель кул. зглевілий запечений сир домашнього приготування круг

лої форми (ст); При ляді, де стояв Герко й смерділи кварґлі, муляр Філько 
товк порожньою склянкою й хотів на кредит пива (Нижанківський) 

кварта 1. Уг літра (ст) | кватерка

2. півлітровий кухоль (ст): Кварта пива (Авторка) (| — гальба 

квас:
♦ <є> квас, та не для нас про щось добре, приємне, яке призна

чене для когось іншого (Франко)

квасити ірон. пиячити (ср) Ц -* бамбурити 

квасковатий кислуватий (ср, ст) 

квасковий 1. щавлевий (м, ср, ст)

2. Із квасковатий 
квасний (квасьний) кислий (м, ср, ст)

♦ збйти на квасьне йбко -► йбко 
^ квасна міна міна
♦ квасне молоко -► молоко
♦ стовктй на квасьне йбко -* йбко 

квасок щавель (м, ср, ст)

♦ квасок цитриновий цитриновий 
квасьний -* кваснйй
кватер четвірка (позначення очок у  грі в кості) (ст) 

кватерка і ;  кварта і; Кватерка сметани (Авторка) 
квач 1. квач

♦ квач зробйти з носа розбити носа до крові (ст)

2. вул. венеричне відділення лікарні (ст)

3. вул. в’яЗНИіуі (ст) І -• буцигарня 

квестіонар питальник (ст)

квестія питання (ср, ст): Война -  це тільки квестія часу (Авторка); ІДІла квестія 
оберталася довкола Свєнціцької, що вже була засуджена (Шухевич) 

квінта:
♦ ніс на квінту спустйти -* ніс на ґвінт спустити

квіт квитанція (ст): А що діється в цім домашнім бюрі? Квіт по заплаченні оплати 
світла переховується вже в найкращому разі якийсь час у портфелі, а загально 
в кишені разом із зужитими білетами. А коли, не дай Боже, якийсь квіток по
трібний, хіба може він знайтися при такому господарюванні? (Нова хата 1939)
І квіток

Квітківка (ІСвятківка) околиця в районі сучасної вулиці Грицая; Най
старіші будинки на вул. Грицая належали до Зеленої, Донині на хвіртці будинку, 
що має адресу Грицая, 7, стоїть №93. ІДе постсецесійна вілла з вежею, збудо
вана 1910 року за проектом Генріха Олеана для місцевої дідички Квятковської.
До війни ця дільниця називалася Квітківкою, а також Філіпівкою (Мельник І.) |1 
Філіпівка 

квіток ^ КВІТ
квітувати давати квитанцію (ст) 2 8 і

♦ відібрав та й не квітував про того, хто зазнав неприємностей ----------

(Франко)



квочка
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квочка:
♦ сидіти як квочка на ййцях -♦ сидіти 

Квятківка -> Квітківка
келішок (киліш ок) чарка (м, ср, ст): Талапнем собі по келішку (Авторка); В 

задимленому жовтому світлі -  столики, біля них на стільцях -  постаті: нахилені 
одна до одної голови, розставлені широко лікті, відхилені спини, витягнені ноги, 
підперті долонями щоки -  між пляшками, келішками, тарілками, недокурками і 
надпитими гальбами (Нижанківський) | -* бойдек

♦ пальнути келішок випити алкоголю (сг) Ц -• і'бльнути
келія тюр. камера (ст): Було пізно. За мурами хвилювала ніч, а в келії- холодна 

тиша (Авторка) 
кель савойська капуста (м, ср, ст)

кендзьоравий (кеидзюравий, кіндзюравий, кундзюравий) куче

рявий (ср, ст) 

кеидзюравий -► кендзьоравий 
кендюх знев. великий живіт (ср) І -» бандзьох
кепело (кепуло, кбпеле) вул. розум (ст): Овва, ви всі мудрі і своїм “кепеле” 

завжди знайдете виправдання. А тим часом справа зовсім “капут" (Вітошин
ська) II -* розум

♦ кепуло в мекелі жвавий розум (ст)

♦ мати кёпеле буги розумним (ст)

кепський поганий, невдалий (ср, ст): -  Привіт! Як справи? -  Кепські. Справи 
кепські, настрій теж (Авторка) Ц паскудний 

кепсько погано (ср, ст) Ц паскудно  
кепуло -► кепело 
кер карт, черва (Лучук) (ст) Ц серце  
кербер вул. вахтер (ї)

керівниця кермо (ст); Ровер скрипів немилосердно, шприхи пищать, керівниця 
не слухає рук їздця. А педалі обертаються так нереґулярно, що треба щораз 
натискати згори з повною силою, а тоді щось заспіває тоненько в трансмісії, і 
ноги крутяться хвилину на вільному бігу (Лисяк) 

кертйця кріт (ст) 
кбди:

♦ дві кальоші кёди -♦ кальоші 
кёдись-не-кёдись коли-не-коли; часом (ср, ст) 

кйпеле -» кепело
кєс вул. гаманець, портмоне (ст) Ц -* гавернік

кёцка (кіцка) вул. жіночий одяг (блузка, сукня, спідниця тощо) (ст)

кйвання футб. дриблінг (ст)

кивати (ківати) вул. дурити, обманювати (ст)

кйвач вул. брехун (ст) Ц -* блйґєр
кидати:

♦ голоту кидати -* голота*
♦ піском в очи кидати -► око 

килішок -* келішок 
кимарити -* кімарити
кимати -• кімати



кібель

кинути:
♦ кинути шуфлі -* шуфлі
♦ клевцй кинути -► клевець 

кирея (кірея) вул. демісезонне пальто (ст) 

кирйнити 1. розкидати сміття, робити безлад (ст)

2. партачити (ст) 

кирйнниіі брудний (ст) І -♦ вйсмаруваний
кирйнник брудний, неохайний чоловік; нечупара (ст) Ц зацбфанець, 

капарник, коцмолух (коцмолкіх), нехлкійник, нехлідя, свйнтус (свйнтух), 
фанда, шлямазарник, шмбйгїлес (шмайделес), шмаровбз (смаровоз, шмі- 

ровез), шмункб (шмунькб)
кирйнниця брудна, неохайна жінка; нечупара (ст) || зацбф анка, капар- 

ниця, клемпа (клймпа), нехлкійниця, нехлкія, рбхля (рухля), фанда, шля- 

мазёрниця, шлймпа, шмбньдзя

кишеня 1. кишеня

♦  кишеня полотном стала про порожню кишеню (ст): Сягнув ру
кою до папістики по свою золоту “Омеґу”, а кишеня, як то кажуть, полотном 
стала! Обшукав себе там і сям, заглянув до підручної торби, де лежали 
епитрахіль і часослов -  годинника нема! (Керницький)

2. авт. місце між рядами зустрічних машин, де може поміститися ще 

одна машина (м, ср) 

кйшка 1. частина травного тракту; кишка (м, ср, ст) | кіха
♦ кйшки марша грають про дуже голодну людину (м, ср, ст)

♦  кйшкй мішати бити (ст): Ви сі запитайти могу хлопа, шо то значит 
субі мине зачіпити. Він мині чисом тиш кішкі мішєї, али як дістани кампу від 
мени -  шлюс (Рудницький) II -* валйти

♦ скрут кишок мед. закрут киш ок (ст): Не тільки Анночка сама, але й 
її Ім’я зникло з живця, вступилося перед чимось важнішим. Хтось із гостей 
дістав скрут кишок (Ярославська)

2. кул. печена ковбаса, начинена гречаною кашею і свинною кров’ю 

(м, ср, ст)

♦ дві милі пішки за кавалок кйшки про невиправдані великі 

зусилля, затрачені намарно (Франко)

кібелик глечик (ст) 

кібель 1. вул. відро (ст)

2. тюр. відро, що виконує функції туалета в камері; туалет (ст): Не раз 
тюремна адміністрація хотіла нас змусити до найгірших робіт у середині тюрми
-  носити “кіблі” (посудина, яка мала призначення виходка). Та ми всі відмов
лялися, й за те доводилося часто відсиджувати кару на карному відділі, який 
містився в сутеринах старої тюрми (Казанівський) Ц банк

♦ влетіти до кібля вул., тюр. потрапити до тюрми (ст)

♦ на кібель посадйти вул., тюр. зш’язнити (Лисяк)
3. вул., знев. чоловік, який упадає за жінками; бабій (ст)

4. вул., знев. голова (ст): Я не питався вже нічого, Макольондра вдарив Раба 2 8 3
Божого долонею в чоло й зробив пальцем кільце: “Розум! Постарайся до того
кібля розуму” (Нижанківський) | -• гарбуз



кібіц 1. уболівальник (перев. спортивний) (м, ср, ст)

2. знев. чолов’яга (ст) 

кібіц)гвати 1. вболівати (ср, ст): Я пішов до грачів кібіцувати. Тому що часто 
приглядаюся до їхньої гри, знаю вже всі потрібні трюки, застрашування, під- 
сідки й інші закони шулерства. На цій підставі зможу заграти собі на тому світі в 
очко щонайменше з Карлом XII або з камердинером Наполеона! (Селепко)
2. давати поради під час гри в карти, шахи тощо (ст) 

кіблювати вул., тюр. відбувати ув’язнення (ст)

♦ кіблювати за пердульки -► пердульки 
ківати -* кйвати
ківнути вул. померти (ст): Уранці, коли ми (я, Силько, Трисьо, Лянґус і Крика) 

зустрілися на подвір’ї, Силько сказав: "Знаєте? Стах ківнув!” Спершу було тихо, 
а потім Крика підскочив; “Що ти кажеш? Витягнув ноги?” (Нижанківський) Ц -♦ 
зламатися

кізла -► козла
кікати вул. грайливо усміхатися; кокетувати (ст) Ц -> очко робити 
кіко -► кілько
кікс 1. вул. помилка (ст) Ц -> блуд

2. муз. фальшиво проспівана нота (ст)

3. вид дитячої гри, у  яку грають переважно дівчата (ст)

4. футб. невдалий удар; промах (ст) 

кіксувати вул. промилятися (ст) 

кікувати ^ кікати
кіл:

♦  хоч кіл на голові теши -* голова 
кілавець вул. чоловік з одним яєчком (ср, ст) 

кілавий вул. який має одне яєчко (ср, ст) 

кіли:
♦ кіли мати вул. мати одне яєчко (ст) 

к іліш ^ати  вул. думати (м)

кілок дерев’яний цвях, яким прибивають підошву (ст) 

кількакратно кілька разів (ст): Ще кількакратно він почув своє ім’я (Лисяк) 
кілько (кіко) скільки (ст): Кілько, кажете, панунцю, ваша калярепка? Кілько, 

кілько? А може, пустите трохи таньше (Авторка)
♦ кіко того життй! (ср, ст)

♦  та кіко тої зими! (м, ср, ст): -  Вуйку, а де ви ся миєте? -  Та в ріці. -  А 
взимі? -  Та кіко тої зими! (віц)

кількбро кілька (ст): При вході до парку, над ставком, зарослим штучно пле
каною ряскою, кількоро дітей кидало понад залізну бар’єру булку рибкам, що 
плигали за нею над сонне плесо (Марська) 

кільо кілограм (ср, ст): Зважте п’ять кіля бульби, але такої файної (Авторка) 
кіма вул. ніч (ст) || кімка

кімарити (кимарити) чуйно спати; дрімати (м, ср, ст) Ц кимати (кімати) 
кімати (кимати) ^  кимарити (ст)

2 8 4  кіми вул. воші (ст) І менда, мендивбшка, нендза, партизани, пархи, піхбта
----------  кімка вул. 1. ії кіма

2. сон (ст)

кібіц



кінь

кімоно:
♦  б5̂ и  в кімонб вул. спати (ст): -  Мій Боже, чоловік такий змордова

ний, щоб давно вже повинен бути в кімоно, -  снулись думки в утомленій 
голові Базиля, -  а тут десь по маківці щось лазить і спати не дає (Лисяк)

♦  вдарити в кімонб вул. піти спати; заснути (ст): Треба вдарити в 
кімоно! І так далеко не зайду. Ранком відшукаю яких підходячих хлопаків і 
разом махнем на чубариків (Лисяк)

німувати вул. розуміти (ст) 

кіналь 1. карт, червовиіі валет у  грі хапанка (ст)

2. ніс (ст) І -* калйфйор 
кіндер вул. 1. злодій-аристократ, який дотриму

ється злодійського “кодексу честі” (ст): Шудра 
дер перший. За ним хтось стріляв. Дзиґа підскочив -  
і більше його не було. Шундра -  кіндер, але з чим до 
пані ґрабіни (Нижанківський) {{ -» злбдій 
2. відважна, самовпевнена людина; завадіяка (сг)

І гбйрак
З- поважний чоловік (ст): Думає, що як його ста
рий має на “Парижу” будку, то він вже великий кіндер 
(Нижанківський) 

кіндер-баль великий бенкет для дітей (м, ср) 

кіндерскій вул. злодійський І бухацький
♦ кіндерскій б ^ а к  б ^ а к  

кіндзюравий -► кендзьоравий 
кіндрак вул. 1. злодій (ст) Ц -> злбдій

2. вуличник (ст)

3. пустун (ст) 

кіндрус її кіндрак 
кінець:

♦  пускати кінці в воду -» пускати
кінкет прожектор, освітлювальна лампа (у театрі); рампа (ст): Я блукав по 

сцені. Вийшов в залю, сів у фотель. Пробував уявити себе самого там, у світлі 
“кінкетів" (Тарнавський 3.) 

кінб 1. кінотеатр (м, ср, ст): -  Це не має значення. В мене теж ніхто не трясся, а 
я, приміром, як є в кіні або в театрі, завжди трясу ногою. -  Але мені це неприєм
но. Може, хто-небудь подумати, що боюся. -  Ніхто не подумає. Трясися спокій
но далі! (Селепко); В кіні я майже не був, бо ціна стоячого місця була висока -  
50 грошів, а мій бюджет мав тенденцію змагати до зера (Микула)
2. кінофільм (м, ср, ст) II фбтос

♦  чисте кіно неймовірні, дивовижні події, історії (ср): Ти би бачила, 
як вчора ті збори відбувалися, чисте кіно! (Авторка)

кінол вул. ніс; носище (ст) Ц -• калйфйор 

кінський:
♦  на кінський велйкдень -♦ велйкдень 

кінчйна мед. кінцівка (ст)

кінь 1. кінь II голбта, хабета, шкапа
♦  бій на кбнях дитяча гра (ст); Один учень був конем, а другий -  верш-

Я, кіндер і панна

Від поцілунку що солодше?

Н у, спогад, навіть і гіркий.

З  підбитим оком я  вертавсь додом у 

і обмірковував відплату, 

а потім знову я вертавсь додому 

з підбитим оком.

Бо кіндер спритний був, 

а я -  напористий.

Він панну мав.

Це значить, він ходив із нею.

Я з нею теж  ходив.

Не жалую.

А  потім знову я вертавсь додом у 

з підбитим оком.

Бо кіндер спритний був, 

а я -  напористий.

Не жалую.

Верніть роки!

П окличте панну, 

покличте кіндера, 

піцбийте око!

Підбийте два!

Верніть роки!

Бабай
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ником. Дві партії вершників нападали одні на одних і намагалися стягнути 

противника з коня (Монцібович)
♦ конй в голові мати бути несповна розуму (ст) | -► мйти бзіка

♦ конй вйкути -► викути
♦ під конём біля пам’ятника Данилові Галицькому (м, ср); Ну все, 

па-па! Завтра о п’ятій під конем (Авторка)
♦ бодаіі би тебе Бог у піскарського конй перемінйв (про

клін) (Франко)

♦ Йосип на коні (лайка) (Лучук)

2. шах. кінь (ст; ср) | кдник, лйцар, скакун
3. тюр. спосіб передачі забороненої “пошти” Сп прив’язують до шнур

ка і кидають до сусідньої камери) (ст): Готовий “ґрипс” я пустив тюремним 
“конем" (назовні з вікна до вікна шнурком) до провідника групи Ваврука Василя, 
який мав привілей контролювати “ґрипси” й передавати на призначену камеру 
(Казанівський)

кіпнути вул. померти (ст) І -* зламіітися 

кірея -► кирея
кірний (хірний) п’яний (м, ср, ст) І -» влкіляний

♦ кірний (хірний) як шток дуже п’яний (ст) І -• ВЛНІЛЯНИЙ 

кірчити пиячити (ст) II — бамбурити
кістка:

♦ давати в кістку виснажувати, вимучувати непосильними за

вданнями, командами (ст): Кажу вам, хлопці, як там “давали в кістку", то 
не маєте поняття (Загачевський)

кістнйця морг (ст); В кістниці військової лічниці при Личаківській вулиці глянув я 
на трупи, що лежали на тапчані, що тягнувся попри довшу стіну (Боберський) 

кість:
♦ абйсь ти з кості спав (проклін) 

кіт' кіт І кацараба (кацераба), котярвд, коціна
♦ бйти як кота за сметану та ще й плакати не давати обра

жати й не давати змоги поскаржитися (ст): Прошу пана професора, 
тепер я вже знаю, чому наші сусідоньки б’ють нас як кота за сметану та ще 
й плакати не дають. Бо наш козаченько, замість бити ворогів, куди попаде, 
є вічно зажурений, заплаканий, а в найкращому випадку грає на кобзі й 
бандурі (Домбровський)

♦ дертися як коти марцьбві -► дертися
♦ кбти дерти сваритися, звинувачуючи один одного (Франко) (ср, 

ст); До редактора “Вісника” Дмитра Донцова приніс якийсь провінційний 
ґрафоман цілий кошик поем, щоб їх видрукувати... “Знаєте що, пане, -  по
думавши, відізвався Донцов. -  Я на таких великих поемах не розуміюся. Ви 
підіть з цим на Ринок, 10, там на третьому поверсі в редакції “Діла” сидить 
мудріший від мене, д-р Михайло Рудницький. Перекажіть йому, що я вас 
післав, бо вважаю, що він на тому ліпше розуміється”. Відомо було, що Дон
цов постійно “дер коти” з Рудницьким і цим разом хотів собі з Рудницького

2 8 6  покпити... (Лис Микита 1960 :̂ ЕКО) | -► авантурув^тися
----------  ♦  любйтися як кіт з псом любйтися

♦ як кіт марцбвий про закоханого чоловіка (ср)

кіпнути



клапати

♦  просйти в кота сала просити в людини того, чого вона не має 

(Франко)

кіт* замазка (ср, ст); Кіт до підлоги; 2 л води, 0,50 кґ столярського клею поломити, 
заварити, додати мілкого трачиння так, щоб повстала маса відповідної густоти.
Заліплювати цією масою всі щілини. Найкраще робити це ввечері, щоб через 
ніч підсохло (Нова хата 1938) 

кітель білий плащ (ст) 
кіти:

♦ кіти завалйти померти (ст); -  Що він таке заливає? -  не зрозумів пан 
Бик. Мій неоціненний пан інструктор поспішив із виясненням: “Отець про
фесор питаються, чи той фраєр, за якого даєте на Службу Божу, ще живий, 
чи вже завалив кіти?” (Керницький) | зламатися

♦  кіти натятими і:; кіти завалйти 
кітка 1. кішка (м, ср, ст)

♦ кітка -  в двері, миші -  в танець коли немає контролю, кож

ний робить, що заманеться (ср, ст)

2. дівчача зачіска (волосся, зв’язане над вухами і заплетене в коси) (ст) 

кітля тюр. блуза (ст)

кітувати 1. замазувати шпарини віконних рам кітом  (ср, ст)

2. бити (ст) II -► валйти 
кіха вул. 1. частина травного тракту; кишка (ст) Ц кйшка 

2. а в т .  автошина (ст)

♦ кіха навалила шина тріснула (ст) 

кіцка -* к^цка
кіцкі-міцкі вул. залицяння (ст)

кіцька вул. жіночий статевий орган (ст) || -« кацамбнія 
кічка 1. дитяча гра, подібна до “городків” (ст); Але нашим головним “зайнят

тям” поза школою була “кічка на Кайзервальді” за містом. Отак до години пер
шої ми сиділи в школі, опісля їли обід і негайно бігли на Кайзервальд, на кічку 
(Богачевський); То колись ми дітьми грали в кічку; кидали патиком, попасти тре
ба було в якесь місце. Могли ще око видерти. Тато все сварився за то з малим 
Даньом (Авторка)
2. палиця у  дитячій грі кічка (ст)

З- гра, маневр (ст); Але політичні [процеси за Австрії] -  того ніхто не знав.
Та де там. А тепер 180, 200 літ сполученого вироку, то, пане, нині просто кічка 
(Тарнавський 3.) 

клавак -► клевак
кланцати (кленцати) клацати (ср, ст)

♦ кланцати (кленцати) зубами і. стукотіти зубами від холоду; 

сильно змерзнути (ср)

2. боятися (ср) І — бздіти 
З- бути дуже голодним (ср) 

кланятися:
♦  кланяйся голова з в^ам и , а потилиця й сама похилиться

-• голова 287
клапати вул.і. багато і голосно говорити (ст) -----------

2. витріпувати порох (ст)



клапач вул. рот (ст) Ц -• брама
♦ стулйти клапач вул. замовкнути (ст) Ц -* замкнути браму 

клапачка ^  клапач
клапнути вул. убити (ст) Ц -» здбйти
клапцаи знев., ірон. недотепа, дурень (ст) | -» бевзь
клапці вул. взуття (ст)

клапцюх вул. єврей (ст) || -» бібер
клацнути вул. вдарити (ср) Ц -* вгатйти
клевак (клавак, кливак) (перев. мн. клевакй (клавакй, кливакй)) 

вул. зуб (ст) І клйвіш (клИвіс), штахети 

клевець молоток (Лучук)

♦ клевця кйнути вульг. здійснити статевий акт (ст) Ц -* вмочйти 
вар’їіта

клеїк кул. в’язка речовина, густий відвар рису, льону тощо (ст) 

клемпа (клймпа) і. зла, недобра, несимпатична жінка (ст): А то клємпа 
стара! (Авторка)
2. неохайна жінка; нечупара (ср, ст) Ц — кирйнниця 

кленцати кланцати
♦ кленцати зубами -► кланцати зубами

Клепарів дільниця в північно-західній частині міста, яка раніще була 

підльвівським селом; район у  кінці сучасної вулиці Клепарівської: Кле
парів заснував німець, міщанин Андрій Станс Кльоппер 1419 року; його фільва
рок звався зразу Кльоппергоф, з того пішла теперішня назва (Крип’якевич) 

клецок -> кльоцок 
клєбанія -► плебанія 
клЄмпа клемпа
клйнска (клйнська) поразка; невдача (ст)

♦ клйнська життьова трагедія життя (ст) 

клйнська -* клЄнска
клЄнський:

♦ клйнська траґедія ірон. про незначну, не варту уваги проблему 

(ст)

♦ хорбба клйнська вигук, що виражає занепокоєння чи обурення 

(ст)

клйрик ж а р т . ,  ірон. хлопець (ст): Ну ти, клєрик малий! (Горбач) 
кливак клевак
клйгати бути ослабленим, втомленим (м, ср, ст): Знаєш, так наробилася сьо

годні, так нагонилася по всьому місту, що на вечір уже ледве клигаю (Авторка) 
клин вул. заборона перебувати в тій чи інщий країні (ст)

♦ дуббвий клин вул. заборона на іо  і  більше років перебувати в 

тій чи інший країні (ст)

♦ м и н ^и  клин вул. бути небажаною особою, персоною нон-ґрата 

у  якому-небудь місті чи країні (ст)

♦ сосибвий клин вул. заборона на 5 років перебувати в тій чи ін-
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----------  клич пароль (ст)

клишавець клишонога людина (ср, ст)



клюска

Ю О Е Ю Ю Н

Український Сальон Мод

„ М  А  І Г
зап р о ш ує П. Т. клієнтелю  о гл я 
нути найн овіщ і фасоїти кап ел ю 
хів , рукавич ок і ш тучн и х квітів. 

Л Ь В І В ,  ул. ГЛИБОКА ч. І. І. п. 
Н апроти п ол ітехн іки ). ,

клієнтеля клієнтура (ст): Адвокатська канцелярія мого дядька належала до 
т.зв. “панських” канцелярій, але це не значило, що він заступав панів, а селян
ської клієнтелі не приймав (Шухевич) 

кліматичний:
♦ кліматична стація -» стація 

кліпа вул. натовп, збіговисько (ст) 

клітина низова ланка організації (ст): Під час 
його директорства Філія, себто її студенти, але 
також учителі, були під сильним впливом УВО, 
якої клітини існували майже явно в гімназії. ...
Для непознаки якраз в молодших клясах пере
ховувались під ґрадусами револьвери та набої.
Коли я був у 3-тій клясі, через необережність, під 
час години геофафії, хлопці пересунули ґрадус, 
шукаючи за картою (мапою), що сховзнулась із 
стіни, і очам кляси показались два пістолі. Але 
наскільки учительський склад і учні були здисци- 
плінованими, свідчить факт, що цей інцидент не 
мав жодних наступств (Процюк) 

кліфти (клкіфти) вул. одяг (ст)
клішня {перев. мн. клішні) вул. нога (Лучук): Клішні завеликі (Лучук) Ц -* 

ґ^ра
К л ^ б а  -* Клиімба 
кльовий -► клйвий (м, ср) 

кльово -* клйво (м, ср)

кльозет (клюзет) убиральня, туалет (ср): Від них я довідався, що вони не 
пішли до Дивізії, бо пішли до УПА. Це їм більше подобалось... Вони, бідаки, 
мали ще інші клопоти, їх шпигували німці, й поляки, й московські аґенти, і навіть 
в кльозетах не давали їм спокою, їм ніхто не давав одностроїв, коли йшли в ліс, 
і часто мали вони більше ніг, як черевиків (Селепко) | -♦ вихбдок 

кльопс* вул. невдача (ст)

кльопс“ кул. печений рулет із меленого м’яса з начинкою (ціле варене 

яйце, ковбаски, шматочки сала тощо) (ст); Чого-чого, а я ніколи не люби
ла Бабциних кльопсів з яйцем, хоч і визнавала, що, як, зрештою, і вся Бабцина 
кухня, вони були пишні (Авторка) 

кльоц колода (ст)

кльоцок (клецок) 1. опецькувата, повнень дитина (м, ср, ст)

2. іграшковий кубик (ст); Не можу сказати, що погляди пані Мілени і моєї 
Мами в усьому співпадали, але “кльоцки” (кубики), які вона мені привезла з 
Америки і з яких можна було будувати цілі міста з хмарочосами, замками і мос
тами, були чудові! (Крушельницька) 

кльош скляна ваза на ніжці (для фруктів, печива тощо) (м, ср, ст) 

клюзет -* кльозет
Клібмба (Клзпиба) місце на проспекті Свободи, де встановлено пам’ят

ник Т. Шевченкові 

клміска {перев. мн. клкіски) і. кул. шматок вареного тіста; галушка (ср, 

ст): ІДось нині я цілком не мала швунґу до роботи і до варення, то зварила клюс-

2 8 9



клю ф ти

ки (Авторка); Ми діставали на сніданок шматок хліба, на обід -  росіл або зупу, 
шматок мяса й кашу, а на вечеру -  шматок хліба і кашу або клюски (Нагірний)
2. ірон. товста, огрядна людина (ст): А що я була повненька, а ще писалася 
Клюс, то кликали мене в школі та на вулиці Клюска (Авторка)
3. вул., військ, відзнака на уніформі або на шапці (ст)

♦ хлйпані клібски кул., вул. тісто, яке лиють у  кипляче молоко чи 

росіл (ст) І лйте (ллянб) тісто
клібфти -* кліфти
клібчити мандрувати без цілі; тинятися; блукати (ст) 

клібчка:
♦ знайти собі клнічку посваритися (ср, ст) 

клйвзуля примітка (ст)

клйвий (кльовий) 1. добрий, товариський, приємний у  спілкуванні (про 

людину) (м, ср, ст): А така, здавалось, така кльова дівчина була (Авторка)
2. досконалий, добротний, довершений, чудовий (м, ср, ст): А така була 
клява оркестра в кіні! (Тарнавський 3.); -  Клява цьмаґа! -  заявив голосом зна
вця пан Бик, цмокнувши язиком. -  Такий нектар може лише зберігатись в під
земеллях Святоюрської гори, -  з респектом відізвався пан Шмалємберґ (Кер
ницький)

кляв іат^а вул. вставні щелепи (ст) 

клйвіс -► клйвіш
клявісаж вул. 1. злодій, який відчиняє двері до квартири відмичкою або 

дібраним ключем (ст) Ц -* злодій 

2. той, хто виготовляє відмички (ст) 

клйвіш (клйвіс) 1. муз. клавіша струнного інструмента (фортепіано, ро

яля тощо) (ст)

2. вул. ключ, відмичка (ст)

3 . вул., тюр. тюремник (ст): Ну, так -  це вже кінець. Врешті, інакше воно 
не могло скінчитися. Чотири високі стіни, параха і клявіс (Нижанківський); Його 
знали, як злий грейцар, всі “клявіси” і не раз, бувало, говорили: “Пане Потішко,
з кого ви робите вар’ята -  з поліції чи з себе самого?” (Керницький)
4 . вул. зуб (ст): Як ці дам ляґов по макувє, то ці вшйсткє клявіше с кагалу 
вимельдує (Авторка)

клйво (кльбво) добре, гарно, чудово (ст); В Стрийськім парку на фестині. 
Там забава кляво плині. Там кухарок сотка-дві... (із пісні)

♦ клйво є іі клйво: Коли ж утретє помацав кишеню й приманливо за
дзвенів дрібняками, Адасько на знак згоди плюнув і заявив коротко: -  Кляво 
є! А то буде пацалиха! (Керницький)

клййстер клей зі завареного крохмалу або муки; клейстер (ст): Ага, ще 
одна важлива річ: скоч до кооперативи і купи пуделечко кляйстру (Керницький)

♦  пане майстер, то смола, а не клййстер -► майстер 
клякати ставати на коліна (м, ср, ст)

клймка ручка дверей (м, ср, ст)

2 90  ♦ вхопйтися за уряднйчу клймку знев., ірон. отримати посаду

----------  державного службовця (ст)

♦ клймка западе вороття не буде (ст): Крім цього, разом з моїм шури-



ном вони викомбінували, що, коли я перенесуся до Відня, клямка западе, 
і мені не буде вільно вернути до суду у Львові, і ... пропав Франьо, бо так 
мене називали вдома (Шухевич); Слово сказалося, і клямка запала. Панна 
Юлія лишається з нами на обід, і по всьому (Франко)

♦ поцілувати клймку ірон. не застати нікого вдома чи в домовле

ному місці (м, ср, ст): Не дивуйся і не денервуйся, бо з ним так завше: 
домовишся, прийдеш сюди, на другий кінець міста, і поцілуєш клямку, бо 
він, бачите, забув (Авторка)

клямбти військ, одяг (ст) 

клймпа -► клйпа*
клймра пряжка, застібка (ср, ст); Троха та спідничка затемна, як на малу дити

ну. Може, треба до пояса причепити якусь слічну клямру (Авторка) 
клймцати раз у  раз нетерпляче натискати на ручку дверей (м, ср, ст); Не 

клямцай! Двері і так попсуті (Авторка) 
клйпа* (клймпа) крав, вилога, лацкан (пальта, піджака) (ст); Володимир 

Бачинський, визначний політик, посол до австрійського парлям0нту, голова 
Української національно-демократичної партії, низького росту, фубий, завжди 
на темно вбраний і майже все з білою хризантемою в кляпі сурдута (Купчин
ський); Річницю смерти двох чудових хлопців, які відважно пішли на діло, з по
гляду окупанта -  протидержавне, а з нашого погляду -  патріотичне, слід відзна
чити журбою. Мала чорна стяжечка під клямпами ваших плащів чи комірчиком 
блюзки буде тією ниткою, яка зв’язуватиме вас в суцільну родину (Ласовська) 

клйпа’“ невдача, провал (ст) 

клйпач вул. обличчя (ст) Ц -* nu4é 
кляпачка U клйпач
кляпе потиличник, ляпас (ст): Дав йому добропз кляпса (Авторка); “Ну що ж,

-  потішає бабуня онука, -  видно, ти був нечемний, раз мама тебе покарала, а 
кожна мама має право дати кляпса своїй дитині”. Хлопчик задумався, а потім 
сказав втішено: “Бабуню, ти -  мама моєї мами, правда? То ти можеш за мене 
віддати” (віц) 

кляпувати підходити якнайкраще (ст)

♦ щось не кляпує щось не так, не гаразд, не в порядку (ст); -  Та... 
та ти... знаєш, це щось не “кляпує”, -  почав заїкуючися Ясьо, -  ми тільки 
що листа від тебе читали, а ти вже тут. Як Бозю люблю, я того не “капую”
(Загачевський)

кляр кул. збиті яйця з мукою (перев. з додатком солі, спецій), у  яких об

смажують м ’ясо, рибу, овочі (м, ср, ст) 

клярувати кул. і .  перетоплювати, очищувати (перев. масло), знімаючи 

шум (ст)

2. обсмажувати у  клярі (ср, ст) 

клйса 1. шк. група учнів одного року навчання; клас (ст): Кляси в гімназії 
традиційною дорогою, від діда-прадіда, ділено на дві катеґорії, на “тяжкі” й “лег
кі”. До “тяжких” належали всі непаристі: І, III, V і VII, а до “легких” належали II,
IV, VI і VIII кляса. Що третю клясу зачислено до “тяжких”, це зрозуміло, бо там
до латини та німецького приходила ще страшна грека, але годі збагнути, чому 2Ç1
призначено тяжкою V клясу, де повторювано ширше те, що вивчили в нижчій -------------
клясі (Шухевич)

кляса



♦ господар клйси -> господар
2. що-небудь найвищого ґатунку, першорядне, найкраще (ст): Львів
ське пиво -  то є кляса, робить з хлопа супераса (із пісні)

♦ перша клйса і. шк. перший клас (ст)

2. дуже добре, найкраще (м, ср, ст): На смерть має чорне вбрання, 
в якому брав шлюб. Матеріял -  як залізо, і до трумни буде перша кляса 
(Тарнавський 3.)

3. шк. ступінь оцінювання (ст): Аби я не знати як добре відповідав, аби я 
не знати як добре учив його предмет, котрий я дуже любив, по питанні було все 
одне закінчення: -  Сідай! Маєш другу клясу! (Шухевич)

клйси дитяча гра, у  якій перестрибують із одного намальованого квадра

та в інший, ногою підштовхуючи “битку”; класики (ст): І потім, коли вже 
гралися м’ячем і стрибали понад мотузок. Або: кляси. На одній нозі з одної в 
другу. Здається, що камінчик кидалося наперед (Парфанович) 

клячати стояти на колінах (ср, ст)

клйштор 1. монастир (ст): Вона воліла кляштор, чим мою любов... (Вільде)
2. молодіжна гра (ст): Сальон відкривався звичайно на великі “оказіГ: “моло
ді" забавлялися у ріжні ігри: “кляштор”, “почта” і т.п. Мені, як дитині, було неясно, 
що діялося в клящторі, навіть Оришка, що була мені частою товаришкою забав, 
а старша 8 літ, мала уже тоді привілеї свого віку (Криницька) 

кміп кмин (м, ср, ст): Як тушкую м’ясо, завжди даю кмін. Тоді воно робиться 
пікантне і смачне (Авторка) Ц кмінок 

кміпківка 1. горілка, настояна на кміні (ст) | — аквавіта 
2. рідка зупа, до якої додають кмін (ст) | ґальбп-зупка 

кмінок кмін
кнайпа невеликий ресторан низького класу; корчма, шинок (м, ср, ст): 

Диму в кнайпі ставало дедалі густіше, а слова м’яко прилипали до стін, до одвір
ків і бриніли, як наїджені мухи (Нижанківський) | буда, забігайлівка, локаль 

кнаяти вул. швидко йти, бігти (ст); Пфі! То ти є такий облітаний? Певно, мама 
зарізала оселедця, і ти кнаєш до хавіри на баль, що? (Нижанківський)

♦  кнаяти під слуп -► слуп
кнпдель (перев. мн. кнйдлі) кул. варений пиріжок із картопляного тіста 

із начинкою (ст); Приходить на обіди та на вечері. Дуже любить книдлі зі 
сливками (Ярославська) 

книжка:
♦  брехати як з кнйжки -♦ брехйти
♦ говорйти як з кнйжки -* говорйти 

книжковий:
♦ книжкбва міль -* міль

кнувати підступно замишляти (ст); Оця небувала в мого пана інструктора по
кірливість перед органами влади, та ще й підкреслене титулування пана Коґута 
“паном інструктором", насувало мені підозріння, що пан Макс кнує якийсь під
ступ (Керницький) 

кнйжий:
292 ♦  Княжа гора -► гора

----------  кобеля плетена луб’яна торбина (ср, ст)

кобзанйна бійка, штовханина (ст) Ц -* камла

кляси



кобзати 1. бити, штовхати, копати (ст) Ц -* валити
2. кидати (ст): Я зараз гуляю. Кобзаю ту мантлю і всі манелі і махаю в місто.
Я маю вже тут кумпана, залізничника (Лисяк) 

кобй коли б, якщо б (ср, ст) 

кобила:
♦  заки то буде, кобила сіно з’їсть про обіцянки, які виконують

надто довго (Нижанківський)

кобилка крав, металева петля на одязі (ср, ст)

кобіта (кубіта) жінка; дівчина (м, ср, ст): Я вже й так твоїм фамілійним шо
фером став. Хто твою кубіту з Кракова возив -  може, не я? Тепер тебе, каліко, 
вожу, а дай Боже, щоби’м ще твого мікруса на прохід возив (Лисяк)

♦ грати кобіту вул., вульг. здійснювати статевий акт (м, ср, ст) |
-• гримати

♦  закрутити кобіту вул. закохати в себе дівчину (ст) Ц замішати

кобіту
♦  замішати кобіту і; закрутити кобіту
♦  копатися до кобіти -► копатися
♦ мотати кобіту зав’язувати знайомство з дівчиною (ст)

♦ різати кобіту грати кобіту
♦ перекалатати кобіту вул., вульг. здійснити статевий акт (ст) Ц

перерізати кобіту, пошмуляти кобіту
♦  перерізати кобіту і; перекалатати кобіту
♦ пошмуляти кобітуі; перекалатати кобіту
♦ шмоидати кобіту ії грати кобіту
♦ шпилити кобіту і; грати кобіту 

кобітня жіноцтво (ЛуЧ)Т{)

кобітяр (кобіцяж) чоловік, охочий до жінок; бабій (ст): Зрештою, на рант- 
ки ходили багато хлопців, як-от: Нарембик, Гавусь, Пелех, Венгльовський, Гро- 
бельський, ІДяпа, Новосад Евген. То були наші “кобіцяжі” (Шанковський) 

кобіцяж -► кобітяр
кобра кінофільм-детектив (ср, ст) | кримінал  

коваль:
♦  добрий коваль, коли зелізо горйче про вправного фахівця

(Франко)

коверта -► коперта
ковтати стукати (ст): Раб Божий хвилину стояв на місці й пішов за мною, і/ішов 

трохи позаду й голосно ковтав зап’ятком (Нижанківський) 
ковтати 1. ковтати

♦ слйнку ковтати -► слйнка
2, вул. пиячити (Лучук) І -* бамбурити 

ковток {перев. мн. ковткй) кульчик (ст); На стіл раптом немовби впав золо
тий і срібний фад або посипались зірки з неба: заіскрились брильянти на пер- 
стенях і ковтках, блиснули шнурки перлів, нашийники, бранзолети, папіросниці, 
годинники(Керницький)

ковтун (колтун) 1. іст. міщанин 293
2. знев. людина з передмістя, яка вважає себе міщанином: То самі ков- -------------
туни (Франко)

ковтун



ковтунерія

ковтунерія (колтунерія) іст. міщанство: В новіших часах стрілецьке то
вариство стало організацією багатого міщанства, популярно званого “колтуне- 
рією” (Крип’якевич)

к о г ^  1. півень (м, ср, ст): Назва вулиці Куркової походить від “курка", тобто когу
та, який є відзнакою стрілецького товариства (Крип’якевич)

♦ червоного когута пустити підпалити (м, ср, ст)

2. знев. герб Польщі (ст): В нашій клясі був когут -  польський герб (Монці
бович)
З- вул. жандарм (ст)

4 . вул., знев. гомосексуаліст (Лучук) |( бузерант 

кожен:
♦ кожен Іван має свій план про незладжену роботу, коли кожен 

дотримується своїх поглядів та настанов (ср, ст)

кожночасно постійно (ст): Між корпусами різних інститутів на Пекарській вулиці 
було просторе подвір’я з різними алеями, клумбами квітів, де кожночасно можна 
було спостерігати кипуче студентське життя. Там відбувалися різні леґальні й 
нелеґальні зустрічі, різні рандтки, комерційні трансакції (Дейчаківський) 

к о ж ^  кул. плівка на поверхні захололого кип’яченого молока, киселю 

тощо (ст): В передсінку, де стоїть стара комода, а на ній ринка з пареним 
молоком, швидко, трьома пальцями, стягну з нього “кожух” і лакомо проковтну 
(Нижанківський) II кожушок, старка 

кожушок кож ;^ (м, ср, ст): Ми з братом завжди сперечалися, хто буде їсти 
кожушок з молока, то була така велика смакота (Авторка) 

коза вул. в’язниил (ст) | -• буцигарня 

коза 1. коза

♦ бйти як Сйдорову козу ірон. нещадно лупцювати (м, ср, ст) | -> 

бйти як в бубен
♦  водити козу ходити товариством від одного місця до іншого, 

проводячи безжурно час у  приємних бесідах та розвагах (ср, ст): 

Тепер на Академічній можна порівняно дешево випити чарку з невибагли
вою закускою лише під “Зеленою брамою", у колишньому домі Сеґаля. Пе
реважно тут ставлять “крапку”. А починали “водити козу” з “Академічної"’, ко
лись дієтичної їдальні (а ще раніше тут була кав’ярня “Рома”), з “Домовини” 
[“Домової кухні”, від 2008 року -  магазин “Адідас”] чи стоячих кав’ярень за 
готелем “Жорж” (на Руданського) та на Грушевського. Залежно з якого боку 
рухатись (Мельник 1.)

♦ нагадали козі смерть пригадали щось неприємне, драстичне 

(ср, ст)

♦  раз козі смерть (ср, ст): Я не відповів нічого. Якби Раб Божий пішов 
на площу Теодора й зустрів Ґунаха, могла бути халепа. Але що ж?.. Раз козі 
смерть (Нижанківський)

2. ірон. дівчина (м, ср, ст) | -* дівчина 

коза-дереза:
2 9 4  ♦  бйти як козу-дерезу ірон. ^  бйти як Сйдорову козу (м, ср, ст):

------------  Як зараз не сядеш робити уроки, то так буду бити як козу-дерезу (Авторка)
♦  лупйти як козу-дерезу ^ бйти як Сйдорову козу



кокорудзянка

козачки високі жіночі чобітки із широкими халявами (ср) 

козирйти 1. позначати очки у  грі в кості (ст)

2. карт, ходити козирною картою (ср) 

козік кишеньковий ніж із дерев’яною ручкою (ст) 

козла (кізла):
♦ вймахнути козла і. стати сторчголов (ст)

2. вул. зробити щось непередбачуване, неочікуване; зробити все 

навпаки (ст): Ця новеля буде про Львів, Але в іншому випадку вони могли 
грубо помилитися. Скажім, що на початку, давши всі натяки на львівську 
новелю, а потім раптом, вже в ході оповідання, я рішив би, як це кажуть, 
вимахнути козла, і перенести всю акцію в іншу околицю, й представити 
читачам зовсім інші постаті з життя далекої провінції (Тарнавський 3.)

♦ зробйти козла (к ізла) і. ^ вймахнути козла і: Сніг! Сніг! З 
радости “папуас” і “фрузя” аж кізла зробили, а командант зачав на голові 
ходити. Правдивй сніг! (Нова хата 1933)
2. ^ вймахнути козла 2 

козьолкі:
♦  козьолкі виправлйти і. ставати сторчголов, ходити на руках (ст)

2. робити щось непередбачуване, неочікуване; робити все навпаки (ст)

козйчий:
♦ козйчий вік -* вік 

койдем -* койдим
койдим (койдем) вул. відважна людина, верховода (ст): Значить, по тій 

роботі Поцированого ніякий хірурґ вже не поцирує. То файно -  він і так завели
кий койдим. Я також з ним маю... (Нижанківський); “Ви про що? Що сталося?”
-  Місько ляснув язиком: “Має, мама! Койдим! Дістане медаль” (Нижанківський) 

кoйфyвâти вул. купувати (ст)
кок накручене на маківці пасмо волосся (м, ср, ст): Як Сяня була менша, а 

Мамця були на роботі, все бігала до сусідки (називала її Мама Галя, а та опіку
валася і своєю малою -  Вікою -  ну, і Сянею), і та крутила їй такий файний кок.
Не все то добре виходило, але завше тішило малу (Авторка) 

кокарда і .  шарф чи хустка, зав’язані бантом; бант (м, ср, ст): Я за два кінці 
обрій ніжно взяв І зав'язав на голові жирафі Найкращу із усіх кокард кокарду 
(Бабай); У Вуйка був такий маленький старий-престарий ведмедик на ім'я Фри- 
сьо, щоранку ми приходили до нього привітатися. Фрисьо мав на шиї зав’язану 
кокарду, і то було справою чести для мене -  купувати Фрисьові нові яскраві 
кокарди (Авторка)
2. військ, відзнака на шапці (ст) 

кокетерійний кокетливий (ст)

кокетерійно кокетливо (ст): Навчилася елєґантно, кокетерійно підперізувати 
стареньку, дещо зашироку суконку, а старі викривлені черевички ставити так, 
щоб обцаси виходили прості (Цегельська) 

коки шк. коктейль (Лучук)

кокорудзйнка (кукурудзйнка) учениця дівочої гімназії ім. Іллі та Іван

ни Кокорудзів Українського педагогічного товариства у  Львові (ст): 2 9 5

Прекрасною адресаткою була в той час одна “кукурудзянка”, панна Дарця, що -------------
мешкала на Черешневій вулиці під 10-им числом (Керницький) | упетйнка
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кокс 1. вид твердого палива; кокс

♦ срати коксом вульг. говорити нісенітниці (ст) Ц -* баєр засувати
2. тюр. чорний хліб (ст)

3. кокаїн (м)

к о л д у н  великий живіт (ст) | -► бандзьох
колбґа (колёГа) і. друг, товариш, приятель (Лучук) (м, ср, ст); Про ре

волюційний рух знав добре. Знав, що деякі його колєґи належать до органі
зації, але боявся з ними розпочинати розмову на цю тему (Тарнавський 3.) || 
копёмска (копёжка)
2. товариш за фахом, місцем праці тощо (м, ср, ст); Ледве після довгих 
міркувань я, Селепко Лавочка, вирішив віддати мій “Щоденник” до публічного 
вжитку. Це перемогла думка, що, коли Лука Апулей, античний колєґа по перу, 
міг зробити героєм своєї книжки осла, а Іван Франко -  лиса, то чому я не можу 
зробити героєм самого себе? (Селепко)

—̂ ------------------------ --------  колёжка (колёжка) tï 1. колёГа і

J e  N a P C I S S E  ^ L E L  колесар велосипедист (ст) | -» біцикліст
І . V f  колесо:

НАЙПІПІиГ^ ♦ як п’яте колесо до фіри про щось непотріб- 

ПЕРФУМИ не, зайве (сг)
І кольонські колбґа -♦ колёга
ВОДИ колєжйнка -► коліжанка
ЖАДАЙТЕ колёжка -♦ колёжка

СКРІЗЬ! колёйка черга (м, ср, ст): Як прийшли совєти, то все 
треба було вистоювали в колєйках за маслом, марґари- 

ною, сметаною, і так всі сорок літ... А тепер молоді топз не знають, навіть не мо
жуть збагнути, що за кусником хліба треба було вистояти цілий день (Авторка) 

колёйник Î5 коліяж
колёя залізниця (ст): Той, хто робить на колєї. Того нагла кров залєє. Файдулі- 

файдулі-фай! (із пісні) 
колёяж -► коліяж
коліжанка (колєжанка) подруга, товаришка (м, ср, ст): Так, ваша мама -  це 

є “колєжанка” моєї мачухи. Ходили разом до школи (Шухевич) | -* приятелька 
колійовий залізничний (ст)

♦  бурса колійова -♦ бурса 
коліно:

♦ <лйсий> як коліно -» лисий
♦  на тёпл! коліна запросити запросити на любовну зустріч 

(Франко)

коліяж (колёяж, колійр) залізничник (ст) || ко л ій ни к
♦ колійжа шукати вул. шукати людину, яку можна легко обдури

ти (ст)

колійр -» коліяж  
коло вул. перстень (ст) 

колодка:
♦ пйсок на колодку -* пйсок 

коломййка історія, пригода (ср, ст): Насамперед -  реєстр випадків: коломий
ка почалася, як звичайно, після панахиди в святому Юрі, цим разом -  за Кар-

кокс



комбатант

Н е
забут  і  з е

патську Україну По панахиді наші сформували імпозантний похід, вісімками, 
вділ вулицею Міцкевича. Чоло походу було під універком, а хвіст на площі Юра, 
ти собі уяви! (Керницький); О, то буде довга коломийка, стільки всяких Інститу
цій треба буде перейти, занім позволять вам той стрих зробити (Авторка) 

Коломия;
♦ анґлік з Коломиї -♦ анґлік 

кольба військ, приклад рушниці (ст) 

колька:
а шоб <бодай, най> тебе колька

кольнула (лайка-проклін)
♦  а шоб <бодай, най> тебе колька

сколола (лайка-проклін)

кольки:
♦ за під кольки під руку (ст) Ц -» за  під

паху
кольоніальний який привозять із заморських 

країн (про каву, чай тощо) (ст) 

кольонський:
♦ вода кольонська -»вода 

кольпортаж розповсюдження, поширення (ст) 

кольпортер розповсюджувач, поширювач

(перев. книжок, преси) (ст) 

кольпортувати розповсюджувати, поширю

вати (ст)
кольпортуватися розповсюджуватися, по

ширюватися (ст): Майже явно кольлортува- 
лась в гімназії, особливо в вищих клясах, націо
налістична література, наприклад: журнал "Роз
будова нації”, книжки типу видання “Дурні діти” і 
тп. (Процюк)

колюбрйна громіздка річ (перев. меблі) (ст) 

колібмна стовп, колона (ст) 
колядувати і. співати колядки (м, ср, ст)

2. ірон. довго, зазвичай, намарно чекати (перев. на господарів помеш
кання чи в умовленому місці зустрічі) (м, ср, ст): -  І довго ти тут коляду
єш? -  спитала мене Янця. -  Та вже зо дві години (Авторка); В камері панувала 
безжурна, навіть весела атмосфера, хлопці знали, що їм тут не довго коляду
вати, коли їх так багато наперли на Лонцького, де й поміщувалась тоді Головна 
команда польської поліції (Керницький)

♦ колядувати попід вікна довго, зазвичай, намарно чекати на

господарів перед входом до їхнього помешкання (ср)

колйндра кул. коріандр (ст)

колйтор власник (ст)

ком тюр. в’язень-комуніст (ст)

Комарик (Кумарик) кав’ярня в театрі ім. М. Заньковецької (м, ср, ст) 

комбатант колишній військовий; відставник (ст): Він залюбки відвідував 
вечорами клуб комбатантів "Молода громада” і звідти приносив різні анекдоти 

про знайомих, особливо про Романа Купчинського чи Льоня Лепкого (Палій)

п р и  пегіеиш !
Незрівнану кш ш ну з приписами д-ра 
А. Еткера п. н. „Д обра господиня сама 
пече“ можна дістати в усіх  кольоні- 
яльних крамницях і книгарнях. Знижена 

ціна ЗО ґр.

2 9 7



комедія

2 9 8

комедія (кумедія):
♦ виправлйти комедії 1. бути нечемним; бешкетувати (ср, ст)

2. впадати в істерику (ср, ст)

♦ чйсга кумедія непередбачений, неймовірний вчинок або подія (ст) 

коменйр сажотрус (ср, ст)

комерс бенкет після урочистості (ст): І\/Іені подобається ваша самовпевне
ність, докторе, але я все одно не поїду з вами на той комерс. І\/Іоже, саме тому, 
що ви... такі певні моєї згоди (Вільде); По вечорницях завсіди був комерс, себто 
вечеря, на яку приходив, хто хотів. Там при співі і промовах пересиджувано не 
раз до рана. Ті комерси по Шевченківських вечерницях були своєрідні. Таких 
комерсів не стрічав я ніколи ані на Великій Україні, ані у Відні, ані ніде інде. ІДе 
було типове львівське. Були вони зовсім поважні. На них обговорювано головно 
політичні справи. Там виступали проти себе різні політичні партії. Роблено собі 
різні закиди, часом навіть у дуже гострій формі (радикали), хоч згори можна 
було знати, що з того нічого не вийде, бо кожна партія піде своєю дорогою. І 
ходили, аж остаточно 1939 рік позмітав усі ті політичні партії (Шухевич) 

комин:
♦  к ^ и т  як із комина -► курити

комірне плата за винайняте помешкання (ст): Але я навіть у такій винятковій 
ситуації не можу переходити в чию-небудь хату, не умовившись про комірне 
(ІУІарська)

коміс комісійний магазин (ср, ст): Єдине, де порядна людина, не паскарка, 
могла продати чи купити якісь речі, то були коміси, в пані ІУІарії коло Катедри 
все можна було зафасувати щось файного (Авторка) 

комісний військовий (ст): Шевська робітня Яремка жадає за комісні черевики 
77 корон (Боберський) 

коміснйк (комісьнйк) військ. 1. військовик (ст): Ну, колеґо, як думаєте те
пер: чи здобудемо Україну тільки пістолею і лісом, чи також і комісняком та 
крісом? (Лисяк)
2. (перев. мн. коміснйкі) черевик (ст)

3. тюр., військ, чорний хліб (ст): Сніданок -  чорну каву і пів “комісьня- 
ка” -  видано у великому поспіху, дехто не встиг і хлепнути гарячої рідини, що 
пахла йодиною, тільки язика собі попарив, як із лоскотом відчинилися двері, 
до камери впали поліцаї з палками і заверещали: “Всі на коридор -  марщ!” 
(Керницький)

комісьнйк -► коміснйк 
коміть униз (ст) 

компанія:
♦ лиха компанія до стрйчка доводит товариство поганих дру

зів деморалізує людину (Франко)

компаньйбнка:
♦ мурбвана компаньйбнка -> морбваний

кбмплет (кбмпл^т) 1. набір вдало дібраних предметів (біжутерії, одягу 

тощо), які становлять єдине ціле; комплект (ср, ст): На щастя, мені вдало
ся купити цілий комллєт -  темно-ґранатові кульчики і такий сам перстень (Автор
ка); Моя Бабця Дарця завжди мала дуже добрий ґуст Я ще пам’ятаю бронзовий 
костюм. До нього комллєтом дібрала мещти, капелюшок і рукавички (Авторка)



кондуктор

2. визначена кількість осіб, яких допущено куди-небудь; товариство у  

повному складі (ст): Так Оксана потрапила зразу у велике товариство. По
бачила його в комплеті ще того вечора, коли в товаристві згаданої пари й двох 
учительок зі Львова прийшла просто з проходу до Миронівки (Марська) 

комплетний (комплётний) цілковитий, повний (ст): Ситуація була 
близькою до комплетної невдачі, але я зручно її врятував (Селепко) | чистий

♦  комплетний вар’ят -♦ вар’ят 
комплбт -♦ кбмплет 
комплетний -► комплетний
комплікація ускладнення (ст): З вашими книжками не має бути жадної комп

лікації (Авторка) 
комплікувати ускладнювати, утруднювати (ст)

кбмпот кул. компот (ст): Я їй дивуюся, як то не вміти зварити компот?! Та кож
дий фрукт до того підходить. А чи варить, чи пече, то тільки за переписами в 
книжці. Чисте КІНО (авторка) 

компоті^рка щирока глибока скляна чи кришталева тарілка, ваза (ст):

Холодну піну зложити до компотієрки, на неї уложити зварені яблука (Нова хата 
1933)

конверзаційний достеменно відомий (ст): Скільки гідних, приличних і Інте- 
ліґентних людей осмішувало себе, підскакуючи як воробці на вітці, притупую
чи не в такт! І ніхто не міг оминути цього, бо навіть кадриль, який був танцем 
конверзаційним, “ходженим", кінчився найзрадливішою ґальопкою з фігурами 
(Нова хата 1933)

♦ конверзаційний лексикбн довідник (ст) 

конверзація розмова (ст)

конвікт гуртожиток для учнів чоловічих учительських навчальних за

кладів (ст): При мужеських учительських семінаріях, І в краю, і у Львові, були 
конвікти, куди приймали пильних і спосібних учнів, без різниці національнос- 
ти, що діставали з краєвих фондів стипендії, і тими грішми оплачувано харчі 
і побут в тих Інтернатах, які були добре вивіновані і добре ведені. Управа цих 
державних бурс була виключно польська, розговірна мова теж польська (іиах)
I I  бурса 

кондиґнація поверх (ст)

кондол^нція вислів чи вираз співчуття (Лучук) (ст)

♦ вислбвлювати кондол^нції висловлювати співчуття (ст) Ц 

складати кондолёнци, кондолювдти
♦  складати кондол^нцїї і; вислбвлювати кондол^нції: Вона 

залишилася цілком сама коло трунви і так безнадійно чекала, щоб хтось
-  такий ще недавно знайомий і близький -  висловив їй свої кондолєнції. А 
Львів співчував небіжчикові і приховано тішився з її самотнього горя. Так 
карав ВІН за зраду (Авторка)

кондолювати і; вислбвлювати кондолєнції 
кбндбн вул. 1. презерватив (м, ср, ст) | кондбнок, плащ, плдщик 

2. плащ із непромокальної тканини (ст) 
кондбнок вул. ^ кбндбн 1 (ст) 299

♦ офйра пенкнєнтеґо кондбика -* офйра -----------
кондуктор вул., ірон. шмарклі (ст): Мабуть, від червоних шапок начальників



залізничних станцій бульку крови з носа названо первісно кондуктором. Згодом 
так почали називати навіть нечервону бульку з носа (Горбач)
♦ <черв6ного> кондуктора пустити розбити ніс до крові (ст) Ц 

червону краватку причіпйти

❖ як Т И  дам в трамвай, то ти кондуктор вйскочи -* трамвай 
конечний обов’язковий, неодмінний (ст): Дуже то симпатичний нарід був, ті

наші "бойки”. Тому я вважав конечним про них згадати. Стрічав я їх пізніше у 
Відні і в Ґрацу, де у своїх убраннях з кошами ходили по помешканнях і продава
ли товари. Люди в них купували, бо навіть там, на чужині, уважали їх солідними 
купцями, що мали тільки добірний товар. Коли не помилюся, то п’яного бойка 
за його торговим столом я не бачив (Шухевич) 

конечно обов’язково, неодмінно (ст): Ясько робив бучу й старався конечно 
мене досягнути (Нижанківський) {{ кбнче  

конзерва (консерва) консерва (м, ср, ст): А тепер символом вояка є кон
серва. Коли не стає консерв, маємо їсти вітаміни, тобто всіляку хопту, траву й 
кропиву(Селепко)

♦ <зіпсуту> консерву отворйти насмердіти (ст) 

коник 1. шах. кінь (ст) Ц -• кінь
2. крав, металевий гачок на одязі (ср, ст) 

коніґувати домагатися, випрошувати (ст): Згадав, що як купався, то мав ко
раблика, почав коніґувати, то Дідуньо шукав-шукав, а таки знайшов (Авторка) 

конірувати (кунірувати) і. робити різкі, дошкульні зауваження; свари

ти, ганьбити (ст): Шо ти мене коніруєш, як школярку (Авторка) || -* бештати 

2. докучати, допікати, переслідувати; даватися взнаки (ст) 

конклюдувати підсумовувати; робити висновки (ст) 

конклк5зія висновок, заключения (ст)

конкури (к у н к ^ и ) сватання (ст): Ду Марині пре в кункури: “Моя Марись, візь
мім шлюб, лиш мені убране куп” (із пісні) 

конопадитися поспішати (ст) 

кбнсаць вул. розуміти (ст) Ц кусати 

консеквентний послідовний (ст) 

консеквентно послідовно (ст)

консеквенція висновок, наслідок, результат (ст): У цьому питанні я рішив 
не відступати від законних приписів і без згляду на консеквенції, які могли ви
йти від мене, вживати в урядуванні української мови всюди там, де закон її 
допускав (Шухевич)

♦ витягати консеквенції робити висновки (ст): Перепросила за 
все, що сталося, і просила, аби не витягав ніяких консеквенцій (Шухевич); 
Ми поводилися згідно з законами, тому цей панок не мав теми до своїх зві- 
домлень поліції, з яких вона могла витягнути бажані для себе консеквенції 
(Нагірний)

консерва -> конзерва
константувати гармоніювати, личити (ст): Притишений гул, тонований окса- 

3 0 0  митом котар, затемнені нутра льож, яркі світла, червоні оббиття фотелів вираз-
------------- но константували з теплим, соняшним осіннім пополуднем надворі (Лисяк)

констеляція сузір’я; знак зодіаку (ст): Я народився під констеляцією Панни.

конечним



Такі люди є порядні і мають щастя. Ця констеляція каже, що народжений є тро
хи дурний. Через те в школі я не був першим учнем. Це місце я відступив радо 
Юськові. Зате мав нахил писати. Читав повісті й зауважив, що служниці тру
яться з любови вероналом, а дівчата з високого товариства -  бромом. Перші 
гроші я заробив, як був безробітним. Почалася війна. З польського війська втік 
і потрапив до большевиків. Я начепив синьо-жовту стрічку й пішов до секрета
ря, але скоро вилетів. Він називався Кац. Опісля я закохався в Мелянію. Вона 
вродилася під констеляцією Скорпіона, але закоханий на такі речі в перші тижні 
не звертає уваги. Трудно боротися проти сузір. Я сильно впливав на її шостий 
змисл (Селепко)

констернація збентеження, розгубленість, спантеличення, прикре зди

вування (ст); І ось раз, повертаючись вночі до свого помешкання, він поми
лився в поверсі, але тому, що розклад кімнат був подібний і ключ відповідав 
замкові, він відчинив кімнату не світячи, роздягнувся й хотів покластися в ліжко.
Та, на його переляк, з ліжка вискочила з криком панночка... Світло, констерна
ція, батьки -  в кінці сміх - 1 справу обливали пивом до ранку (Гординський) 

конституанта установчі збори (ст); Уважаємо себе за конституанту яка про
голошує в тій хвилі Українську державу (Боберський) 

консумент споживач (ст); Те, що українське суспільство є індиферентним до 
мистецтва, його як слід не піддержує, має коріння в тому що кандидати на 
інтеліґентів, себто учні середніх шкіл, не мали нагоди з молодих літ, а це най- 
важніше -  познайомитись із мистецтвом І виробити собі до нього замилування, 
не конче вже як творці мистецьких вартостей, але в характері консументів мис
тецтва (Процюк)

консумувати споживати (ст); Людський організм консумує рідину в ріжній 
формі. Найраціональніше заспокоювати його чистою, доброю водою (Нова хата 
1938)

контингент 1. обов’язкова кількість продукту постачання (ст)

2. визначена кількіеть імпорту, експорту чи транзиту деяких товарів (ст) 

континґентівка горілка (у час війни) (ст); Йшло йому спершу незвично, по
волі, але добра “континґентівка” розв’язала йому язика. Говорив те, що треба, і 
те, чого не треба (Загачевський) | -* аквавіта 

континґентбвий 1. обов’язковий для здачі (про продукт) (ст)

2. визначена кількість деяких товарів, призначених для продажу (ст);

Шинкар, що звичайно має мало прибутків з продажу континґентового пива, свій 
засадничий зиск тягне з продажу шкіри, масла, сахарини, а навіть кокаїни, пе
ресипаної густо картопляною мукою (Тарнавський 3.) 

конто рахунок (у банку) (ср, ст); Покласти гроші на конто (Авторка)
♦ <записати> на конто <записати> у  борг (ст); Прошу дати кільо 

муки і двадцять дека масла. Запишіть то на моє конто, а гроші принесу по
завтра (Авторка)

♦ на то <це> конто із цієї нагоди, причини (ср, ст); Со святими упо
кой. Витягнув копита. Вчора вночі на Перзенківці. Ішов зі Шудрою до сво
єї прімадонни і дістав під крило сливку В додатку був трохи забанячений. З О Ї
Шкода го, моровий був хлоп. Ми -  я, ГІлярко, Шудра і ще кількох -  на то -------------
конто випили (Нижанківський)

конто



♦  н е  берй  то н а  своє конто  не думай, що висловлені зауваження 

стосуються саме тебе; не переймайся (ср, ст)

к он тра  карт, вид гри (ст) Ц -* гарба

♦  дати кон тру  карт, відбитися (ст) | контрувати 

кон трабас  вул. контрабандний товар (м, ср)

♦  ди ректор  к он трабасу  начальник митниці (м, ср) 

к о н т р о ля  контроль (ср, ст)

контрувати  дати  контру
к он ф ек ц ія  готовий одяг (ст): Перед великою виставою з жіночою конфекцією 

зупиняється -  отак ніби від нехочу. Чи кожний прохожий мусить знати, що вона 
приїхала зі села? (Вільде) 

кон ф іден т  1. довірена особа (ст)

2. таємний аґент; шпигун (ст): Ми цю справу полагодили остаточно мирно, 
але без висліду, бо я остав при погляді, що в Проводі є конфідент, а може, на
віть провокатор (Шухевич); Та ж наші конфіденти з вашої Організації два тижні 
наперед повідомили нас, що, наприклад, ви йдете завтра на цвинтар і маєте 
чіпати терновий вінок на небіжку Басарабову! (Керницький) 

к о н ф іт ^ а  кул. варення (ср, ст): Конфітура -  це цілі овочі, смажені на соковику. 
Соковик заварюємо і шумуємо. На 1 кґ овочів даємо VЛ кґ цукру, а VЛ шклянки 
води. Заварюємо в широкій посудині, небагато нараз, щоби скоро варилися. До
вге смаження некорисно впливає на запах і краску конфітури (Нова хата 1934) 

кон ц ен трак  концентраційний табір (ст): Вже від якого місяця-двох кружля
ла не тільки між українцями поголоска, що десь на Поліссю або на Підляшші 
польське правительство підготовляє концентраційний табір (концентрак), до 
якого мають впакувати всіх політично підозрілих (Шухевич) 

кон цен іст  молодший урядовець (ст) 

к он цеп тбви іі:

♦ кон ц ен това  п арт ія  шлюб із урядовцем нижчого ранґу, конце- 
пістом  (ст)

♦  кон ц еп т ови й  п ап ір  папір для друкарських машинок (ст) 

кон ц и п і^н т  помічник адвоката (ст): Оголошення звучало: “Адвокат із закін
ченими закордонними студіями і нострифікацією у Варшаві шукає праці конци- 
піента у Львові” (Острук)

к он ц и п увати  обдумувати, обмірковувати, зважувати (ст) 

к о н ч е  неодмінно, обов’язково (ср, ст): Дуже негарно і брак такту силувати пити 
алькоголь, як він заявив, що не буде пити. “Але ж се вам не зашкодить". Конче 
вдома треба мати безалькогольний напиток, сік з водою, лімоняду, содову воду, 
домашній квас і т.д. (Авторка); Але раз один учень нашої гімназії -  це конче 
мусів бути учень нашої гімназії -  забіг того добродія зі скляним животом збоку і 
паличкою, яку собі приготовив, вдарив того добродія по склянім животі. І стало
ся нещастя. Той добродій крикнув одно тільки слово: “Дзень!” -  і трупом упав на 
львівськім тротуарі (Шухевич) |{ конечно  

к он як  (к о н ь я к ) коньяк (ср, ст)
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----------  к о п а  одиниця лічби, що дорівнює бо (ст)

♦  коп у  л іт  багато років (ср, ст): Вже копу літ тебе не бачив, а ти цілком

контра



копито

не змінився (Авторка); Я знав Олега вже здавна, і все виступав перед ним 
як дуже розумний чоловік. І тепер я сказав; “А дивіться! Копу літ! Так, так, 
життя складається з багатьох... багатьох... не знати чого!” Лисяк засміявся; 
“Ти, Лавочко, завжди був селелком. Був, є і будеш” (Селепко) 

копаний:
♦ копаний м’яч футб. футбол (ст):

Клим на ціле життя залишився гарячим при
хильником копаного м’яча. Такі прихильники, 
як він, фактично будують фізичну справедли
вість цілої нації, бо вони вірять у шляхетну 
роботу, що її виконує спорт (Тарнавський 3.)
І копанка

копанка і; копаний м’яч 
копання вул. залицяння до дівчини, жінки (ср, 

ст): Настоятель Кость Паньківський “копався" тоді 
до сестри д-ра Степана Федака, вже старшої пан
ни ОсСіпи Федаківної (з якою пізніше оженився). З 
приводу того “копання" приходив він часто доволі 
пізно по десятій годині ночі домів (Шухевич) 

копатися вул. залицятися до дівчини, жінки 

(ср) II копатися до кобіти
♦ копатися до кобіти ^ копатися (м, 

ср, ст)

копачки футб. взуття для ф и  у  футбол (ср) Ц

футболівки
копен -д^ен  копняк у  сідниці (ср, ст) II копняк в приписове місце

♦ копен-д^ен  дати і. копнути в сідниці (ср, ст) || дати шпіца, кб
пен-дупен зробйти
2. прогнати, вигнати (ср, ст) | -• викинути

♦ копен -д^ен  звідси геть (ср, ст)

♦ копен -д^ен  зробйти ^ к6пен-д>тлен дати
коперта (коверта, куперта) конверт (ст): На коперту наклей значок і надай 

на пошті (Авторка); На пошті двоє чоловіків. Один підписав коперту, наклеїв 
значок і надав. Другий питає; “А чого ж ти відіслав чистого листка?” -  “А ми з 
жінкою не говоримо,” -  лочув у ВІДПОВІДЬ (віц) 

копиткове оплата на рогат ці за проїзд кіньми міськими дорогами: Даль
ше по обох сторонах вулиці тягнулись шинки, звані “ресторації”, з великими 
заїздними подвір’ями, серед яких стояли цимбровані керниці з “журавлями” і 
коритами до поєння коней, бо тут люди лишали свої вози з кіньми, а самі йшли 
пішки до міста, щоб не оплачувати “копиткового”, тобто оплати за зужиття їздні, 
при акцизній брамі рогачки (Шах)

Копиткове іст. дільниця в районі вулиць І. Тобілевича та І. Боберського 

копйто (купйто) вул. нога (м, ср, ст) | -* ґйра
♦  бйти копйтами вул. швидко йти (ст): А завтра ранком, як засіріє, 
треба знову бити копитами поміж кулі (Лисяк)
♦  вйтягнуги копйта знев. померти (ст): Со святими упокой. Витяг
нув копита. Вчора вночі на Перзенківці (Нижанківський) | -* зламатися

Конфітурний піяніст

Ф ортепіян у  тітки вік стояв.

Н а нім ніколи Кудрик не заграв.

Н а превеликий жаль.

Н а нім і не з а ф а в  Барвінський,

Н а превеликий жаль.

На віку бутель з конфітурою стояв.

Я завж ди в нього пальці устромляв. 

Коли мій захват музикою -  кінський, 

На превеликий жаль.

По клявіш ах усіх  перечвалав.

Куди ж  подівсь фортепіян старий?

А  бутель з конфітурою  -  куди?

А  Кудрик? А  куди подівсь Барвінський? 

Д урні питання! Ти -  дурний, дурний! 

Сліди, як чорні клявіш і, сліди,

А  білі клявіш і, як зуби кінські!

Усе, як ти  -  у  долі українській.

Облизуй пальці в ч ас журби й біди!

Ч и ж  не облизую? Гіркі вони.

Облизую,

На превеликий жаль!

Бабай
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копійка

♦ йти копитами вул. іти (ст)

♦ натягн^и копита і ;  вйтягнути копйта (Лучук) (м, ср)

♦ натягн^и копйтами і ;  вйтягнути копйта (ср, ст)

♦ рвон^ися з копйта -♦ рвон^ися
♦ стягн^и копйта військ., тюр. стати струнко (ст) 

копійка:
♦ < б ^ и >  як нова копійка і. про гарно, по-святковому одягнену 

людину (м, ср, ст)

2. про відчищену, відновлену річ (м, ср, ст) 

копнений копнений II копнёнтий

♦ копнений (копнёнтий) в мбзок (музк, музок) -» мбзок 
копнёнтий і; кбпнений

♦ копн^нтий (кбпнений) в мбзок (музк, музок) -» мбзок
♦ офяра копнёнта -♦ офйра

копийк удар ногою (м, ср, ст): Як я була мала, то була дуже всціпська, єндзува- 
та. Може, тому, шо коли приїжджала до Бабці і Вуйка Любка, хотіла бавитися, а 
товариства жодного не мала. То все Вуйка зачіпала -  то смикну то обізву Дуже 
мене смішило, як Бабця називали Вуйка “Любандо”. За це я, нарешті, дістала 
назавжди: терпець Вуйкові урвався, і Він дав мені такого копняка, що я, бігме, 
залетіла аж під бамбетель! А Бабця навіть не мала смілости мене потішати. Я 
там досить довго пролежала (Авторка) Ц шпіцак

♦  копнйк в приписбве місце копняк у  сідниці (ст): Пхнув до две
рей, дав копняка в приписове місце і викинув на коридор (П’ясецький) Ц 
копем-дупен, шпіц в сраку

кбпула церк. баня, купол (ст)

к о п ^  футб. футболіст (ст): Наслідком цієї акції впав німецький копун правої 
оборони(Селепко) 

кбрба:
♦ кбрбу крутйти вул. насміхатися (ст) Ц -► паха дерти 

корд ^ель  (курд;^ель) знев. і. хлопчина (ст): Ніколи в такому малому кор-
дуплі, як ти, не сподівався стільки хитрощів (Франко) Ц -• бейлик

2. невисока людина (перев. мужчина) (м, ср, ст) | капш ук (капчук) 
корепетйція шк. приватний урок, додаткове заняття (ст) 

кореспондентка тюр. поштова листівка; поштівка (ст) 

кбрзо (кбрсо) центральна вулиця міста (ст): Висівши із трамваю, вона по
прямувала на галасливе так зване “корсо”, що йшло від Театральної до Ака
демічної й було центром зустрічей (Острук); Під будинком зустрів я знайомого 
польського поета Леона Пастернака, який проходжувався по корсі зі своїм ве
ликим собакою бульдогом (не можна було визначити, чи низенький Пастернак, 
який похитувався ідучи, вів бульдога, чи це той великий бульдог тягнув за со
бою низького ростом поета із задертою вверх головою), і він повідомив мене, 
що письменники мають свій клюб, який розмістився в домі чи радше палаці 
графів Бєльських по вул. Коперника, 42 (Тарнавський О.); ІДе була вулиця готе- 

3 0 4  лів, ресторанів, модних пасажів та крамниць. Її хідником, який львів’яни звали
------------  “корсо” або “корзо”, а потім за радянських часів -  “бродвей” або “стометрівка”,

неквапно спацерувала львівська публіка, пристойно вбрана вечорами та у ви-



коріння

хідні й святкові дні, щоби себе показати й на людей продивитися. Маршрут 
цих спацерів продовжувався далі вулицею Академічною, наприкінці якої, біля 
пам’ятника Александров! Фредру, поважне товариство розверталося й виходи
ло на наступне коло. Зустрічаючи знайомих, панове прикладали праву руку до 
капелюха, висловлюючи своє поважання, якщо трафлявся ближчий приятель, 
то зупинялися десь збоку для неквапної розмови, часом заходили кудись на 
каву чи на “п’ять дека” (Мельник І.) ________________________

♦ Іванове корзо шк. сучасна вулиця 

С. Бандери (ст) | студбнтське кбрзо

♦ студентське кбрзо ^ Іванове кбр
зо: Справді, ще того самого вечора стали 
творитись дивні містерії на вулицях Львова, 
зокрема в сусідстві так званого студент
ського корза, чи то пак променади на вул.
Льва Сапіги (Керницький)

корйдар -► корйтар
користати користуватися, використовувати 

(ст): Перетяжена проблемами еміграційного 
життя, нова політична еміграція, користаючи з 
деяких досягнень старої еміграції, почала роз
будовувати діаспоральну Україну (Домбров
ський)

корйтар (корйдар) коридор (ст): На коритарі

Різдвяне
ПЕЧИВО

сЫ г̂ТКЕИ'А
„Васкіп-ом“ 

і корінною приправою 
до медівників

було зимно (Авторка); Корйтар забитий людь
ми -  військовими і світськими (Боберський);
Наша кляса була на першім поверсі Народного 
дому Ми мали велику простору залю з високи
ми стовпами і залізними віконницями. Коритарі 
на перервах були постійно заповнені веселою 
молоддю (Влох)

корйтннк знев. людина, яка використовує службове становище для влас

ної наживи; кар’єрист (ср, ст): А скільки з’явилось комбінаторів І коритників. 
Злетілись, як мухи на новий смітник (Нижанківський) 

корйто 1. корито

♦ причіпйтися до корйта знев. посісти вигідну посаду (м, ср, ст)

2. знев. вигідне, дохідне становище (м, ср, ст)

3. вул., знев. їжа (ст) || -* їдженя
Корйто іст. потік у  раііоні сучасних вулиць Р. Дашкевича та Хімічної; 

притока р. Полтва: Межа між територією Львова та Замарстинова проходила 
нинішніми вулицями Романа Дашкевича та Хімічною. Тут були Замарстинівська 
(або Голосківська) рогатка та мурований міст через неіснуючий нині рукав річки 
Полтва (Корито), який протікав вздовж північних меж міста (Мельник І.) 

коритйрня тюр. тюремна канцелярія, де приймають передачі для в’яз

нів (ст)

коріння кул. приправи (от) Ц корінна приправа

♦ корінна приправа ^  коріння
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корінь

корінь:
♦ корінь справи суть справи (ст): -  Тут ми доходимо до кореня справи, -  

сказав мій неоціненний пан інструктор (Керницький)
корки жіноче взуття із підошвою з корку (ср, ст)

коркотяг пристрій, за допомогою якого витягають корок із пляшки; што

пор (м, ср, ст): Місько знову плюнув на шибу. Потер долонею ніс, що був за
тканий як стара цигарниця, і мав враження, що до носа вкручувано коркотяг 
(Нижанківський) 

коркоцьбнґі (куркуцьбнґі) вул. 1. пейси (ст)

2. кучері (про волосся) (ст): А то ферняк на ґвінт, вибалуши сліпакі, на
крути куркуцьонґів, наложит той вуринал на липету, торбу на живіт, шнуруї як 
грабіна (Рудницький) 

коркоші каркоші 
корова:

♦  пасує як корові сідло -♦ пасувати
♦ як корові з писка <вйтягли> про зім’яту, знищену річ 

королева шал:, ферзь (м, ср, ст) || -  дамка
королівка і* королева 
коромисло 1. військ, рушниця (ст) II кріс 

2. вул. простакувата дівчина (ст) 

корона:
♦ корона <тобі, їі> з голови не впаде знев., ірон. це не зашко

дить <твоїй, її> репутації; нічого <тобі, їй> не станеться (м, ср, ст): 

Не бійся, корона з голови не впаде, якщо підеш і поможеш трохи цьоці Мілі 
(Авторка)

коронка мереживо (ст): Маленька гарна чорна сукня з розкішною коронкою ва
била погляд усіх кавалерів (Авторка) 

коронкбвиіі мереживний, із коронкою  (ст) 

короткий:
♦ коротке, а зато солодке про стан закоханості; про кохання 

(Франко)

коротко упродовж незначного проміжку часу; недовго (м, ср, ст): Учора 
до мене забігала Оленка, але дуже на коротко -  навіть не мали часу поплітку- 
вати (Авторка)

короткореченцевий короткотерміновий, нетривалий (Шухевич) 

корпулентний (корпулйнтний) огрядний, опасистий, повний (ст): 

Корпулєнтний старший пан, озираючись, крадькома переходив від брами до 
брами (Авторка)

корпулентність (корпулйнтність) огрядність, повнота (ст): Середньо
го росту, з нахилом до корпулентности, ходив він завжди задуманий (Гордин
ський)

корпулёнтний -► корпулентний 
корпулйнтність -* корпулентність 
корсо -» кбрзо

ЗОо Кортумівка місцевість у  районі сучасної вулиці Золотої: Недалекий парк,
приналежний до закладу інвалідів і давньої стрільниці, -  це Кортумівка. Назва 
її походить від Ернеста Кортума, губерніального радника... При своїй садибі



Котлети з паприкою

Волове м ’ясо покраяти, розбити, попер

чити і посолити, одною стороною нама- 

чати в муці і смажити на горячім товщ і 

скоро. Опісля посмажити на ясну краску 

цибулю, припорош ити мукою, додати па

прики, заляти росолом, перетерти через 

сито і підляти квасною сметаною. В цю 

підливу злож ити м ’ясо і дусити У і години 

(Н ова хата 1933)

він залишив сад, в якому числено понад 2000 дерев, і невеликий виноградник 
(Крип’якевич)

к ор г^ови й  який належить до Кортумівки; розміщений в районі Кор- 
тумівки

♦  К ор т ^ов а  гора -* гора 
корч 1. кущ  (ср, ст); Під корчем малини хлопчик закопав усі свої скарби (Авторка)

2. мед. судома

щоб тебе <йог6> корч вхопив (проклін) 

коршма корчма
♦ коршма горить гра на вечорницях на св. Андрія (ст) 

коса вул. ніж (ст); Та ви подивіться, що ви наробили, як ви зукраїнізували тою
вашою “Україною" [футбольний клуб] всю нашу батярню! Такий Ясько з квасним 
зубом, в костелі хрещений, по-українськи не вміє слова промовити, а скажете 
йому щось проти “України”, що вона зле грає або програє матч, то він витягне 
косу та й вас заріже, так? Так (Керницький) 

косар;
♦ як косареві дуже багато (про їжу)

(ср, ст)
косити футб. підставляти ногу (ст) 

косметичка косметолог (ср, ст); Ми, косметич
ки, ділимо свою роботу на заходи лічничі, кос
метичні й прикрашування (Нова хата 1934); На
віть у ті часи, за совітів, філярмонійні артисти 
часом ходили до косметичок (Авторка) 

косми вул. волосся (ст); Опівнбчі сі з’явили якісь два цивілє. Морди подряпані, 
косми -  як бадилє. Ніц нікому не мувіли, тілько в морде біли, І так ся бавіли 
цалу ніч (із лісні) Ц -* бадйлі 

Косиерівка іст. частина міста за Стрийським парком; За Стрийським пар
ком є Персенківка. В XVII ст вона звалася Коснерівкою, від імені міщанина Кос- 
нера, на ланах котрого була заложена. В 1687 році дістав її у посідання львів
ський купець Яків Персінг, і з того часу вона має теперішнє ім’я (Крип’якевич) ||
Персенківка (Перзенківка) 

коста кістка (ст); Ходи, песю, дам тобі файну косту (Авторка) 
костйр гравець у  кості (ст) 

костйрство гра в кості (ст)

котара завіса, портьєра (перев. з оксамиту) (ст); Притишений гул, тонований 
оксамитом котар, затемнені нутра льож, яркі світла, червоні оббиття фотелів 
(Лисяк); У нас колись були такі котари з френзлями (Авторка) 

котерія вузьке коло людей, пов’язаних спільними ітересами; товариство 

(ст)

котильйон -* котильон
котильон (котильйон) 1. танець (перев. вальс) із різними довільними 

фігурами (ст)

2. прикраса, відзнака (стяжка, букетик тощо), яку дівчина причіпляла 

кавалерові під час танцю (ст); Дівчина виготовляла зі стяжки, гіпюру або 
газу прикрасу, яку чіпляла своїй симпатії, танцювала з ним танець, хлопець да- 3 ^ 7

рував або цукерки, шоколад чи помаранчу Котильон залишався хлопцеві на 
пам’ять (Сухінська)

КОТИЛЬОН



котиха

котйха вул. 1 . коханка (ст)

2. жінка, яка здає помешкання злодіям (с т )  

котлет кул. відбивна, биток (с т ): С хви льовано  полож ила котлет на товщ, що 

заш ипів і заскварчав, розпускаючи по кухні запах  смаженого м ’яса (Я р о сл ав 

ська) І карман^дль 

котЯрва вул. кіт (ст) Ц -* кіт 

котйчий:
♦  котйчою ходою н е ч )г га о  (ср, ст): Сум ерк виповзав  з брудних кутів і 

котячою  ходою  скрадався вздовж  стін (Нижанківський) 

кох кул. вид десерту (ст)

кохля (хохля) велика ложка для набирання зупи;
Кох з жовтків і чеколяди

4 жовтка, 7 дека цукру і 7 дека 
масла втерти разом на масу, 4 
жовтка, на твердо, варені пере
терти крізь сито, дати до маси 
і знову втирати, дати до за
паху ванілії, 145 дека мелених 
міґдалів, піну з білків легко 
вимішати, дати до форми, ви- 
смаруваної маслом і висипаної 
тертою чеколядою. Цей кох 
можна варити в парі і випекти 
в рурі. Подавати з чеколядовою 
поливкою (Переписи)

ополоник, черпак (м, ср, ст) 

кбхмашйна вул. кухарка (ст)

коц вовняне покривало; ковдра (м, ср, ст): П іш ов собі 

тихо в барак і, щ об щ ось  робити, виніс вивітрити коц (Се

лепко)

♦ коца дати вул. сильно побити, накинувши перед 

тим на голову жертві покривало (ст) Ц — вйгаратати 

коца вигук, яким відганяють котів (Лучук) || кбца 

надвур

♦ коца надвур ^ коца 
коціна вул. кіт (ст): -  Йой, пані П авлово! -  залебедів 

Адасько. -  Ви  є така д обра  кубіта, м аєте  таке золоте серце

і так лю бите  всяку звірину, а  тут  б ідна коціна, без тата, без мами, сиділа собі на 

тротуарі коло пекарні І\/Іеркурого і сумно-сумно нявкала (Керницький) || -► кіт 

коц м ол^  (коцмолн^х) вул. неакуратний, неохайний чоловік (ст) | -• 

кирйнник 

коцмолкіх -* КОЦМОЛ^ 
коцюрбатий 1. невисокий, низькорослий (ст)

2. згорблений, скривлений (ст) 

кої^ба:
♦ до коцйби дати ув’язнити (Лисяк) 

кочкодан неприємна особа (ст) 

кошиківка баскетбол (ст)

Кошнарівка іст. місцевість в околиці сучасної церкви св. Софії: Поруч, 

на горбочку, сто їть  невеликий храм  св. С оф ії (вул. Франка, 121а). Д ерев’яний 

костел був тут  збудований у  1594 році на кошти львівської м іщ анки С о ф ії Га- 

нель, власниці будинку на Ринку (тепер № 5). Костел збудували на зем лях С о 

ф ії Ганель, щ о  тоді називалися Кошнарівкою, серед  букового лісу над  потоком 

Свинория  (І\/Іельник І.) 

кошт:
♦ випровадитися < своїм > власним коштом -► вйпровадитися 

кошуля сорочка (ср, ст)

крйват ії краватка і 
3 0 8  ^ залити за крават знев., ірон. випити надмір алкоголю; впитися,

сп’яніти (ст) І -♦ влюлятися 

краватка і. галстук (м, ср, ст): П рим икав очі, натирав їх долоням и  й м орщ ив



чоло. Заш м оргнутий  краваткою  ковнірець п ідлазив під самі вуха й давив горло.

Н а  долівці леж ала  пом ’ята блю за  (Нижанківський) Ц -» гальсбіндель

♦ червону краватку причіпйти розбити ніс до крові (ст) Ц 

<черв6ного> кондуктора пустити

2. вул. мотузка на шибениці; зашморг (ст) | гдльштук 

краёвий:
♦ виділ краёвий -♦ вйділ

краївка ш к .  історія рідного краю (предмет) (ст): В  українських державних 

гімназіях і учительських сем інаріях не навчали історії Руси-України, але історії 

Р ідного Краю, яка в учнівськім жаргоні львівської Академ ічно ї гімназії звалась  

“краївка" (Ш ах) 

крайц карт, треф (ст) | -• жир

Кракедани (Кракєдали, Кракидали, К рик ід^и , Крикідани) Кра

ківська площа у  Львові і базар на ній (за Оперним театром) (ст): “Кра

кедани’’ -  це такий базар, д е  продавали усілякі речі. Там  можна було купити 

усе, щ о  бажалось. С ам  по собі це був дивовиж ний “торгівельний центр", який 

описати  з достоїнством  міг би лиш е такий майстер, як М икола Гоголь. Одним  

словом, там  можна було продати і купити усе, щ о захочеш. Заправлял и  тим 

ринком, звичайно, злодії. Ц е  був їхній світ, яким вони керували і в якому жили 

(Чайківський); "Кракидали” -  краківський ринок і прилеглі до  нього вулиці, де  

перед війною  ж ило і працю вал о  найбільш е єврейських ремісників і крамарів, 

переваж но дуж е бідних. Ч асто  крамниці і помеш кання займ али  ли ш е  одне не

величке приміщення. Тоді, коли багаті євре ї емігрували, львівська єврейська 

біднота, покинута напризволящ е, була повністю  знищ ена гітлерівцями (Кру

ш ельницька); Перш ого  дня ми п ішли разом  з нею  на поблизький чорний ринок -  

Крикідани -  й купили зал ізне ліжко й м атрац  д о  м оєї кімнати (Дейчаківський);

Кракідалами уже у  наш  час  називали площ у  Краківську правда, дещ о  видо

вжену її версію, від кінця вулиці Гетьманської д о  кінця вулиці Краківської, щ о  

прям увала  сюди з  Ринку. Кракідалами називали також  і значно б ільш ий обшир, 

щ о  тягнувся на північ, його вулички, площі, завулки, подвір’я і проходи у  густій 

забудові тієї найстарш о ї дільниці Л ьвова  (Ш ольґіня)

Кракєдали -► Кракедани 
Кракидали -► Кракедани
кракус порода голубів (ст): Булі! Булі! Голуби! В клітках, за  пазухами, в долонях.

Шеки, кракуси, пурцлі, ґандзлі, бузьки, листонош і і звичайні баґнети. Голуб’ят

ник нахиляться д о  клітки і виймає пару (Нижанківський)

Кракуси площа на початку сучасної вулиці Чорновола, де тепер розта

шований розважальний центр “Міленіум” (ст): Письменники, щ об  над а

ти м ісцевого кольориту своїм  персонаж ам  із львівських оповідань, дуже часто  

вж ивали цього словника. С тар і подерті примірники його можна було було  діс

тати  на страґанах  із книжками на Кракусах (Тарнавський 3.) 

кралька карт, дама (ст) | краля 

краля ^  кралька
крапка (кропка) і.  к р а п к а ;  к ін е ц ь  (ст ): Мусиш , Яйцю , зробити уроки д о  ш ос- 3 ^ 9

то ї -  і кропка (Авторка) --------------

2. визначене місце зустрічей (перев. кав’ярня, квартира) (Лучук) (ср.

крапка



ст): Збирали ся  на крапці, а потім сиділи до  пізнього вечора (Авторка)

3 . кінець, безвихідь (ср , с т ): В она  збагнула, щ о  то  вже крапка, щ о  вже не 

зможе з ним б ільш е бути, оплачувати  всі його рахунки, й одного дня спакувала 

всі речі і п ішла (Авторка) | -♦ ^ м б а

♦ < б ^ и >  в кропці <бути> збентеженим, заскоченим зненацька 

(ст): Слухайте, я в кропці: наш і депутати  пропоную ть скасувати вихідні на 

Р іздво (Авторка)

♦ знайтися в кропці знайти вихід із неприємної, безвихідної си

туації (ст): Капраль заявив  нам  урядово, щ о  по лісі не можна тепер хо

дити. І ми знову опинилися у прикрій ситуації. Та один з наш их знайш овся 

“у кропці”. Він сказав: “Я к  пан капітан кажуть, щ о  не можна, то не можна!" 

(Богачевський)

краска к о л ір  (с т ): Довге смаження некорисно впливає  на запах  і краску конф і

тури (Авторка)

К р а с ^ и н  іст. дільниця міста в райо- 

НІ вулиць Угорської та Карбишева: 

1 1  И .  І  ї х .  х і  м іста нову д ільницю  [Новий Львів] мав

 ̂ до ручних робіт марки / Т Л  відділяти парк Зал ізна  Вода, закладений 

^  . д  ^  в 1905 році на схилах між Красучином  і

Соф іївкою  (ІУельник І.) 

крати ґрати (ст)
е крпи,єні індаитреновини красками й тому (ґрйтка) 1. клітинка (ср, сг): Ку-

ніколи в пранню  не пускають!
'  ̂ пила матерію  в кратку, хочу пошити спщ -

ницю  (Авторка)

2. кул. (перев. мн. кратки) тонкі валики з тіста, якими викладають 

візерунок на випічці (ст) 

кратований картатий; у  кратку (ст): -  Ви  мені в цьом у не подобалися, пані, -  

підняв голову старш ий пан д о  модельки, щ о переходила повз нього, одягне

на в якусь яскраво кратовану суконку. -  В ам  у  цім недобре (Ярославська) | 

кратчастий (крацйстий)

кратчастий (крацйстий) ^  кратований: Крацясті ш тани тепер  не в моді 

(Авторка) 

крахель 1. ^  крахля
2. лимонад І лімонііда

крахля пляшка місткістю 250-330 г (ст): Усю ди в Галичині содову воду про

д авали  в так званих “крахлях”, пляш ках по 1/3 або  1/4 літра, з таким корком, щ о 

був покритим ґум овою  плиткою. Копи купували воду, за  пляш ку давали  5 грошів 

кавції, а  потім Гі віддавали, гроші вертали назад  (Чайківський) Ц -* бутблька 

крацйстий -► кратчастий
крашений фарбований (с т )  *

краяння крав, викроювання: При краянню  треба  пам ’ятати про те, щ оби д о 

пустити заклади як д о  довжини, так в боках передка, гальсу, рамени і куска 

пахи, як рівно ж і плечей горою  і до  пахи (Повний курс) 

краяти 1. різати (м, ср, ст): Так все забуваю , рано краяла’м хліб, а  тепер не 

можу знайти, де  ніж поклала (Авторка)

3 1 0  2 . крав, кроїти, викроювати: Окрім випрасування задно ї нагавиці під за-

лізком, треба  ш тани зш ивати все від коліна, де  зазначуєм о собі, коли краємо 

(Повний курс)

краска



креп ці

краяч крав, закрійник: Кравецький краяч не м усить бачити ф іґури клієнта, бо 

це для него маловажне. Головне д ля  нього -  це міра, яку бачить перед собою  

(Повний курс)

к р е а т ^ а  вул. підла, непорядна людина; негідник (ст) | велике ге, ге на 

патичку, гицель, гнида, гунцвот (гунцвуд, і^нцвуд), гівнкік (гімнкік), драб, 

драб кальварййський (кальварійський), драбуга, дрань, дрань востатний 

(остатний), дупа, закала, зараза, кавал драня, курва, лкімп, лкімпа 

кавалок, нендза, пацбтник, плйі'а, свинтус (свйнтух), свинй, скотйна, 

скурчибйк (скурчібйк), стерво, хахар, швайнога, шубравець, шуя 

креація твір, витвір (ст) 

кревний 1. родич

(ср, ст): ІІ за- п о в т д о м л я є ш о ,

що по повороті з  ааграниці аапас.ги ми мат 

са.гьон у найновіші креації корсетів 

кореелетів і нагрудників

ф-ЗУГА IX І З  Е  Ы, 

Л Ь - В ЇВ ,
Приймаємо тальони С. О. Т.

слуга була в то

му що Клим Бал- 

диґа був її крев

ний по мамі. їх

ні мами були рід

ні сестри (Тар

навський 3.); У  

тих часах оди

нокою карієрою 

галицької лола-

дянки було по- ^  часово в П А СА Ж І М 1К ОЛЯШ А  
дружжя. Х то  не 

виходив заміж,

м ав перед собою  сумне життя “бідної кревної”, щ о коротала вік при домі якогось 

свящ еника з родини (Нова хата 1939) | крёвняк 

2. вул. боржник (ст) 

кревняк і ?  кревний (ст): С во їм и  мріями я д ілився з моїм дальш и м  кревняком 

Мірком, сином  наш ого пароха (Казанівський) 

креденс буфет, сервант (ср, ст): Тепер уже рідко натрапиш  на такі креденси, як 

були в м оєї Бабц і та  Діда. Ц е були креденси зі своєю  історією  (Авторка) 

кредка крейда (ст) 

креза жабо, брижі (ст)

кремпуватися соромитися, почуватися некомфортно (м, ср, ст): Я  дуже 

кремпуюся в їхньом у товаристві (Авторка) 

крепірувати (крипірувати) і. умерти (ст) || -* зламатися

2 . дуже бідувати (ст): “Крипірував" хлоп, чоловіче, щ о часто  й жити відхочу- 

валося (Загачевський) 

крепкий міц{?ЬЇ статури (ст): Був це крепкий мужчина, середнього віку, б ільш  

чим високого росту, завсіди убраний у  легенький сірий літній плащик, і дивувало  

нас чим ало  те, щ о  він навіть у  тріскучі морози не замерз. Руки м ав завсіди зло 

жені під Грудьми в рукави (Ш ухевич) 

креплик кул., вул. пиріжок із начинкою (капуста, сливи, риба тощо) (ст) 

крепон креп (ст): Легка суконка з рожевого крепону (Нова хата 1933)

крепці дитяча (перев. хлопчача) гра “камінчики” (ст): І\/1и сиділи по другому З И
боці смітника і грали в крепці... А л е  з крепців лиш ився тільки один. Кудись по- 

розліталися (Нижанківський)



креувати

креувати творити (ст): Та тут, на м ою  превелику втіху, стрінув одного з моїх 

товариш ів з народніх шкіл, щ о  був уже в гімназії у  Львові. Ц ей  завів мене до 

“Н ародного д о м у”, де  сам е  тоді креовано бурсу, і цей мій товариш  був уже до 

неї прийнятий (Нагірний) 

кривдувати 1. почуватися ображеним, скривдженим (ст): “Вертеп наш их 

дн ів” був не тільки дотепним  кривим дзеркалом  передвоєнної Галичини і на

ш о ї загальноукраїнської політики, але  й доказом  культури усіх тих, щ о  попали в 

вертеп. Ніхто з них не д ум ав  навіть ображ уватися на авторів. Навпаки: багато 

лю дей кривдували собі, щ о  їх нема в вертепі, видно, щ о  вони зам ал о  заслужені 

(Купчинський) І -> мати жаль 

2. докоряти (ст) 

кривий:
♦ дивйтися кривйм оком -► око
♦  кривйй чорт найгірший -► чорт 

кривуля вул. нога (ст) | -* ґ^ра

крив^^а мед. рахіт (ст): Лікарі дитячих хворіб, переглядаю чи дітей дошкільного 

І шкільного віку та  немовлят, м аю ть  дуже часто  нагоду ствердити надзвичайне 

пош ирення кривухи (рахітіс) (Н ова  хата 1937) | рахітіс 

крижавка (крижалка) кул. і. U крижівка (ср, ст)

2. маринована головка капусти (ср, ст) 

крижбанти вул. ^ крйжі
♦ дати но крижбантах вул. побити, набити (ст) Ц -* вйгаратати 

крйжі мед. поперек (ср, ст) Ц крижбанти

крижівка кул. головка капусти, яку кладуть у  бочку до квашеної пошат
кованої капусти (ср, ст): З крижівки моя Бабця дуже добрі голубці робили 

(Авторка)

крйзка крав, гофрована тканина (ст): Прибрали  її в якусь винош ену суконку 

з господаревої дочки, з коротенькими рукавцями, на голову дали  прегарну гап

товану б ілу кризку, таку накрохмалену, щ о  виглядала на голові, наче корона 

(ІДегельська) 

кризувати крав, гофрувати (ст) 

криївка сховок (м, ср, ст) 

крий вул. увага (ст)

Крикідани -* Кракедани 
крило 1. крило

♦ тікати як би крйла несли -* тікати
2. вул. б ік  (ст): Я к  д ав  йому раз-другий під крило, то  му свічки в очах стали 

(Авторка) {{ скшйдло 

кримінал 1. в’язниця (ст): А  я сиджу в криміналі за Вкраїну -  рідний край (із 

пісні); А  ти знєш, брате Соловію , щ о  за  той пакуночок не то  щ о  ми обидва, але 

й наш і діти та  внуки не вилізли б  з крим іналу д о  сам о ї смерти, якби хатраки за 

стукали нас на гарячому! (Керницький) | -> буцигарня

2. нестерпні стосунки (ст)

3. детектив (книжка, кінофільм) (м, ср, ст): Вже нічого не м аю  до читання.

3 1 2  Треба позичити в Марічки якийсь кримінал (Авторка) | кобра

---------  кримінальник 1. в’язень (м, ср, ст)

2. бандит (м, ср, ст) II апаш



кров

крймка караісуль (ст): Б абця  були дуже неприєм но вражені, коли Тато купив 

М ам і ф утро  з кримки, про яке Б абця  навіть не могли мріяти (Авторка) 

крипірувати -* крепірувати
крипта склеп; підземелля (м, ср, ст): У  крипті святого Ю р а  поховано багатьох 

достойників Української Церкви, серед  них -  М итрополит А ндрей  Ш ептицький і 

П атр іарх Йосип Сл іпий  (Авторка) 

крис вул. капелюх (ст) 

крйса вул. м’ясо (ст) 

крйска 1. риска (ст) Ц чертка

2 . вул. кінець, смерть (ст): “Закатрупили” москалі мого брата, а тепер на 

мене приходить “крйска", треба  десь  щ е за життя підготовити собі ям у  (Зага

чевський) II -* смерть 

крисочка рисочка: Д ал ьш е  в ідрисовуємо задну ногавицю  в тім місци, де  вона 

на рисунку є означена  крисочками (Повний курс) 

крйти вул. 1. утікати (ст)

2. прикривати ВІДСТЗТ1, відвертаючи увагу противника (ст)

♦ крйти ґраби -► ґраба
♦ крйти п а з ^ и  -♦ пазур

крйтий вул. 1. дивний; оригінальний, екстраординарний (м)

2. багатий, респектабельний (м ):  Крита кубіта (Авторка) 

крихкйй -» крухйй 
крйшка -► окрушка 
кришталь:

♦ чйстий як криш т^ь  -► чйстий 
крілик:

♦ крілики в голові мати бути несповна розуму (ст) Ц -♦ мати 

бзіка

♦  очі як у крілика невеликі червоні очі (ср , ст): М и рш ава  чуприна 

стирчала догори, а  малі очі як у крілика, ніколи не переставали бути черво

ними (Нижанківський)

кріпйти спричинити закреп (ст) | скріплювати

кріс військ, рушниця (ст): Н е д ав  собі з а в ’язати очей і см іло дивився в дула  крі- 

сів, з яких за  хвилину м ал а  вилетіти його смерть (Шухевич); Ц е  був справжній 

герой! Тоді аж  я зрозуміла, щ о  геройство живе не тільки при крісі й кулеметі 

(Н ова  хата 1933) Ц коромисло, стрільбі

♦  машиновий кріс військ, ручний кулемет (ст): їхало  авто, а на пе

ред! маш ини -  м аш иновий кріс на трьох ніжках (Боберський); У  листопадові 

ДНІ Ринок був обставлений українськими стійками. У  передсінку ратуш і сто 

яли м аш инові кріси (Крип’якевич)

крісло стілець (м, ср, ст)

♦  тепле крісло в и г ід н е  с л у ж б о в е  с т а н о в и щ е  (ст): Гріє вас, пане про

ф есоре, тепле  крісло (Ласовська)

кров:
♦  закажения крови -♦ закаження
♦  кров заливає і .  кривавити (ср, ст); Дивно, щ о  старого  Липача не З ^ З

чіпали, може, том у  щ о  старий, а може, том у  щ о старий одном у таком у раз -------------

зацідив кельнею  по лобі, аж  го кров залляла, і був  спокій (Тарнавський 3.)



кровавиця

2. огортає лють (ср, ст): Від  таких лю дей м ене заливає  кров (Нижанків

ський)

♦ не псути собі <дармо > крови не перейматися, не переживати 

<даремно > (Франко) (ст)

♦ <а> най то нагла кров залйє (проклін)

до наглої крови (проклін): Де, до  нагло ї крови, хтось ухопив мій 

карйбін (Лисяк)

<най> нагла, троїста кров заллйє (проклін): І перш е мене на

гла, тро їста  кров залляє, нім там  чубарик щ е раз прийде! (Лисяк) 

і" пся кров (крев) (лайка) 

кровавйця мгЪ. незгортання крові; гемофілія (с т ): Кровавиця є хоробою  ці

лого тіла, коли-то навіть найменш е скалічене викликає надм ірний уплив крови 

або  коли кров виступає підскірно навіть без скал іченя і удару. В  перш ім  разі 

є  се слаб ість вроджена, в другом у -  розвинулася після якихось тяжких недуг 

(Дрималик)

кровотік мед. к р о в о т е ч а  (ст): Всіми природними отворам и людського тіла 

може пуститися кров. В  виду сего буваю ть  кровотоки з носа, вуха, рота, міхура, 

материнці і в ідходової кишки (Дрималик) 

крок:
♦ у  кроці під час ходьби (ст)

кромка скибка, окраєць (ст): Товстому добродієві, щ о  постановив схуднути, лі

кар приписує дієту: “Кромка хліба з маргариною, маленький телячий котлет або  

курячу ніжку, білий сир і два  яблука”. -  “Перед  їдж енням  чи по їдж енн і?” (Лис 

М икита 1962«)

кропити 1. скроплювати, збризкувати водою (м, ср, ст)

2. церк. освячувати (м, ср, ст): П ан  О те ць  на Йордан приходили до  нас  кро

пити хату  (Авторка)

3- вул. стріляти (ст): М іра дивиться на руку, на якій важніє чорна, велика 

пістоля “нуль ахт". “Якби  щ ось  -  кропте”, -  так сказав цей Базиль... -  В  кого? В  

с е б е ?  (Лисяк)

4- вул. бити (ст)

кропитися позначитися, вплинути (ст): Кропилося на нім, на його усьом у 

ж иттю  (Авторка) 

кропка -► крапка
к р о п н у т и  1. вдарити (ст): М онах  не відповів нічого. Кропнув склянкою  в чоло, й 

так почалося. То була  кампа! Я  тако ї вже давно  не бачив (Нижанківський); З а 

раз я так тя кропну, ш о надовго запам ’ятаєш ! (Авторка) | -* вгатйти

♦ кропнути в морду морда
♦  кропнути рекорд встановити рекорд (перев. у  спорті): Ну, що, а 

кропнеш  іще на кінець якийсь рекорд? (Лисяк)

2. вул. убити (ср , ст): Ром ан  ходив по покою  і слухав  радіо, а я сидів на дива 

ні й щ ось  читав. Н агло  він станув переді мною  й каже: “Кропнули Перацького" 

(Чайківський); Я  завж ди кажу, щ о  щ е той не вродився, щ об  “кропнув” М іська 

3 1 4  (Загачевський) Ц -* забйти

------------  3 . випити а л к о г о л ю  (ст): П оступаю чи  до  кожного шиночку, такий поборовий,

аби тільки в кожнім з них “кропнув собі" ли ш е  один келішок сильно ї оковити, то



кудлай

м ав у Львові в своїм  жолудку вже тільки того спасенного налою, щ о  мусів бути 

д обре  п’яненький (Ш ухевич) І -• і'бльнути 

кропнутися позначитися, вплинути (ст); І щ о ?  Та вся політика, загальне збу

рення, безперечно, кропнулося й на нім: не м аю чи змоги брати безпосередної 

участи у всіх подіях, пан М ісько так си знервував, щ о  аж з атаком  серця про

леж ав три дни в ліжку (Авторка) 

к р ^ л і  кеглі (ст); Я  часто  ходив д о  них грати в круглі на м аленьком у подвір’ї, і 

нас  у  школі називали “Друцкі-Любецкі” (польський політик X IX  ст.), бо  ми всюди 

разом  трим алися (Любінецький) 

кругольня приміщення для гри в кеглі (ст); У кругольні стукали круглі, картя

рі розбивали пулю  або  починали нового робра  (Ярославська) 

крук:
♦ під к р ^о м  вул. крайовий суд у  Львові (ст) 

к р ^ н и к  ( к р ^ н я к )  кул. зупа із крупи (ср, ст); Н а  карті, яку їм  подали, були

позамазуван і всі страви, крім крупника і сіканців. О ксана  покрутила носом. С і- 

канці в ресторані! (М арська) 

к р ^ н я к  -♦ к р ^ н и к

кругелик успіщна, матеріально забезпечена людина, чия поведінка час

то зухвала, агресивна (м, ср) 

крутити обманювати, дурити

♦  ґітар крутити -► ґітара
♦ ґітари крутити -► ґітара
♦ корбу крутити -► корба
♦ крутити динамо -► динамо
♦ крутити любов -* любов
♦ крутити кіра ніра

крутій хитрун; ошуканець, шахрай (ср, ст) Ц -* видридушник 

к р ^ о  скрутно (ст); Я к  стало  круто коло Ю зя, тоді опустили його патріотики, а 

властитель камяниці виповів йому льокаль  (Нагірний) 

крухйй (крихкйй) крихкий (ст)

♦  крухе м’ясо кул. м’яке, неволокнисте м ’ясо (ст); Щ об м ’ясо  стало  

крухим, то  при печеню  добре  дати трохи червоного вина (Авторка)

♦ крухе (крихке) тісто кул. піскове тісто (ст) 

крушка -* окрушка
к с й в а  1. тюр. заборонений лист до іншої камери; записка (ср, ст)

2. вул. документ, посвідчення особи (м, ср) 

к с ь о н д з  священик (ст)

ксьондз в церкві два рази казаня не каже казане 
ктйтор 1. церковний староста (ст)

2. фундатор, засновник (ст) 

кубіта -* кобіта
кувати шк. заучувати напам’ять; зазубрювати (ст); Бери і практикуй д о  за- 

втріш нього вечора. М ож еш  кувати граматику й одночасно приготовлятись до  

концерту, буде тобі веселіш е (Керницький) II -► бубнити 3 1 5

кудла знев. кучеряве волосся (перев. довге) (м, ср, ст) ----------

к у д л а й  вул. єврей (ст) Ц бібер

Пляцок крухйй

1 літра муки, 12 дкг масла, 12 дкг цукру, 2 
жовтка, 1 ціле яйце, і порошок до печива, 
1 ванільовий, цитрина, шклянка сметани. 
Пересічи або перемісити руками, заміси
ти, переложити і печи (Переписи)



кузен

кузен двоюрідний брат (м, ср, ст); Силько, кузен, у розщ ілленій сорочці, при

садкуватий і широкоплечий, нахилений низько, навколішках, однією  долонею  

спертий на цементову гладь, на устах  знерухом іла посм ішка (Нижанківський) 

кузйнка двоюрідна сестра (м, ср, ст)

куйон шк. учень, який занадто сумлінно вчиться, постійно заз}^рює, кує 

(ст): ІДіла восьм а кляса була під знаком  недалеко ї матури. “Куйони” кували 

день  і ніч (Шухевич); Були, правда, між ними і вийняткові хлопці, які час від часу 

показувались для  ф асону  на викладах і навіть пробували деколи складати іс

пити, але пан М акс  до  таких “куйонів" не зачислявся (Керницький) 

к ^ат и  виглядати; довго очікувати (м, ср, ст) 

кукорУдзйнка -► кокур^дзйнка 
к ^ с а  вул. стусан (ст) 

куку:
♦ кутсу в руку хабар (ст): І найваж ливіш е -  вернулися гроші! Правда, не 

всі, бо й ш питаль  коштував, та й треба було щ е деком у стромити куку в руку, 

проте кілька гарних соточок таки прим андрувало  д о  секретного сховку пані 

Кунеґунди (Керницький) II -* хабар

♦  мати куку на м ^ ю  бути несповна розуму, дурнуватим (м, ср, 

ст): -  М аєш  куку на м ун ю ? -  ліниво відзивається Темак, щ о  поклав руки під 

голову і дивиться  крізь квадратовий виріз відсунених дверей в ясний прямо

кутник ранкового неба. -  Вже тебе н ап а д а є ?  (Лисяк) || -* мати бзіка
♦ терефере куку -* терефере

кукурічитися вул. задиратися; поводитися пихато, із викликом (ср, ст) 

кукурудза вул. жандарм (ст) 

кулёра холера
кулко 1. коло; кільце (ср, ст) Ц обарінок

2. предмет, річ у  формі кола (ср, ст); колесо (ст): А  М ісько хтів втікти рове

ром, німак йом у кулко спустив (із пісні)

♦ потрібне <тобі> як кулко від ровера цілком не потрібне (ср, 

ст) II потрібний як псу п’ііта нога
кульпа Кульпарків 2 (Лучук)

Кульпарків 1. частина Львова -  колишній Гольдберґов, який у  давни

ну належав міщанинові Павлу Гольдберґу (1895 року на цих землях 

збудовано комплекс психіатричної лікарні); З  Булькою  й давн іми Бай ка 

ми лучиться  Кульпарків. Він постав 1425  р. на міських “обш арах", тобто  пустих 

просторах; заснував  його м іщ анин н імець П авл о  Гольдберг* -  від його прізви

щ а  село звалося  Гольдберґоф , з чого постала  теперіш ня назва. Н а  просторах 

Кульпаркова були гарні діброви; 1588 р. сусідній шляхтич, власник Скнилова, 

вирубав у лісі 6 0 0  дубів. При кінці X V I ст. англієць Джон В ай т  заснував на Куль- 

паркові цегельню, щ о приносила місту великі доходи. Літом виїздили туди на 

л ітнє м еш кання львівські бурмістри. Заклад  для  умово хворих побудовано на 

КульпарковІ в X IX  ст. коштом  краю  (Крип’якевич)

2 . психіатрична лікарня на вулиці Кульпарківській (м ,  ср, ст): П равду  

3 1 6  кажучи, на КульпарковІ я був вперше. Ж ивучи  у  Львові, я туди ніколи не заходив

------------  і цього будинку не бачив. Зреш тою , я не м ав  причини там  бувати, бо  там  м еш 

кали вар’яти (О вад) | кульпа



кулястра

♦ вар’ят з Кульпаркова -* вар’ят
♦ довести до Кульпаркова довести до відчаю, розпачу, божевіл

ля (м, ср, ст)

♦ з Кульпаркова про божевільного, придуркуватого; того, хто не

сповна розуму (ср): -  А-а-а! В ін  мене вдарив, а-а-а! -  Скільки тобі говори

ла, щ об  не ч іпала  того з Кульпаркова! Щ е раз д о  нього підійдеш, д істанеш  

в шкіру! (Авторка) {{ бевзь

♦  вийти з Кульпаркова б у т и  несповна розуму (м, ср, ст): Вечір був 

розрахований на сенсацію, і після читання своїх хаотичних творів автор д о 

зволив на запитання. О дин із учасників кинув таку репліку: “Ви  виглядаєте, 

якби щ ойно вийш ли з Кульпаркова". Цурковський зовсім  не збився і зразу 

відповів: “ІДе правда, я вийшов, щ об  зробити там  місце д ля  вас" (Тарнав

ський О .) II -* мати бзіка

♦ кандидат на Кульпарків чоловік, чиї слова чи поведінка викли

кають подив, шокують інших (ср, ст): “С е  кандидат на Кульпарків!” -  

мигнуло в душ і у Целі, коли перш ий раз побачила його на пошті, як подавав  

л и ст (Франко) І -* вдр’ят

♦ я з вами скоро буду на Кульпаркові про стан сильного пере

живання, роздратування чи стрес, спричинені чиїмись неадекват

ними вчинками (м, ср, ст): Тета вже д авн о  л італ а  по хаті, зденервовано 

поглядаючи то  на годинник, то  на замкнені двері. Ром ка І Ю рка  щ е не було 

вдома, а вже квадранс на третю, глибока ніч. Коли двері отворилися й на 

порозі стали  хлопці, тета опустилася на таборик й тихо прош ептала: “Я  з 

вами скоро буду на Кульпаркові”. Хлопці, збиті на квасьне ябко, якось під

трим ували  один одного, але  очі на м ам у підвести не могли (Авторка)

культуральний культурний, вихований (ср, ст)

культуральність культурність, вихованість (ср, ст): Коли я опісля братан- 

кові оповів  про те, як Ґонсьоровскі вихвалю вав його самого, його чемність, його 

інтеліґенцію, культуральність, сміхові мого братанка прямо не було  меж. Щ о 

мій братанок був інтеліґентний і дуж е культуральний, це все правда, ал е  також 

правда, щ о  він дуж е нечемно віднісся до  Ґонсьоровского (Ш ухевич) 

культурально культурно, виховано (ср, ст)

кульчик сережка (м, ср, ст): Тепер до  школи хто в чом у хоче, той в том у  ходить, 

а колись -  то  ф орм а  була обов ’язкова. Ч асто  навіть кульчики д івчатам  не д о 

зволяли  н осити (А вторка ) 

куля 1. вул., знев. н о г а  (ст) Ц -» ґйра

♦ дати по кулях і. допекти (ст)

2. побити (ст): “М и  маєм  там  і дати їм  по кулях”, -  закінчує з тріюм- 

ф ом  малий, бо бачить, щ о  його новина зробила  враження (Лисяк) Ц -* 

вйгаратати 

2. протез (ср) І куляс 

З- вул. хліб (ст) 

куляс вул., знев. 1. ^ куля 1
2. і; куля 2 317

кулйстра: -----------
♦ на кулйстру просйти вул. запрошувати на хрестини (ст)



кум

кум:
❖ йкби знаттй, що в к ^ а  ниттй якщо б знати, що таке можливе, 

то зробив би (ст)

❖ добре кум говорить, лише кривий рот має про того, хто гар

но говорить, але обманює (Франко)

Кумарик Комарик 
кумася 1. кума (м, ср, ст)

2 . ірон. жінка (м , ср, ст): Може, й донині чесні кумасі з Ц ерковно ї вулиці 

згадую ть з трепетом  душ евним  ту  трагічну ніч, коли в зрадливій  калабані на 

полі Болгарів утопився наш  добрий  сусід пан Вартолом ій  Плішка, а  з ним “льос" 

Д ерж авної льотерії, серйний номер 115-705 з виграш ем  на тисячу польських 

золотих(Керницький)

3. знев., ірон. пліткарка (ср, ст): С та х  ніколи не вдарив своє ї жінки А л е  

“кумасі”, оті ф арисе ї всіх сальонів, подвір’їв, вулиць і сутерин, говорили інше 

(Нижанківський)

к ^ а т и  вул. розуміти (ст): Кумаю, пане поручнику Я  завжди кумаю, як хто до  

мене по-львівськи балакає  (Лисяк) 

кумедія 1. -♦ комедія
2. Ірон. ЖІНОЧИЙ статевий орган {Лучук): -  Ч и  ти, бабо, іздуріла, де  кумедію 

п од іл а ? -  Чи  ти, діду, з д уба  впав, ти все там  її шукав! (Лучук) || -• кацамбнія 

кумета:
♦ смалити кумети вул. говорити дурниці; брехати (Лисяк) || — 

баєр засувати
к ^ п а и  товариш, друг (ст): Н ам  обидвом  помагав Д зьобатий  і реш та  кумпанів 

Одні були за  мною, інші -  за  Яськом  (Нижанківський); Н іхто із знаних з преси по 

л ітичних діячів не м ав ясно виробленого лляну в справі українських робітників 

Багато  з них належ ало до  “Лугу” чи “С око л а”, багато було  членами читалень 

“П росв іти”. Ц е  особливо  д іялося  під впливом  товариш ів, яким вдалося закін 

ЧИТИ гімназію і студіювати на університеті. Вони  не поривали зв ’язків із сво ї

ми давн ім и кумпанами, хоч їх  життьові ш ляхи розійш лися (Тарнавський 3.) | 

кумпель (кумпль)

к а п е л ь  ( к ^ п л ь )  5=; к ^ п а и  (м, ср, ст): -  Н е буде шпарґи, -  стверджує 

з розчаруванням  в голосі Темак. -  Оува, то  якийсь його кумпель. А  я думав... 

(Лисяк); Потім  збирав своїх “кумплів”, таких сам их вітрогонів, як він, та грався в 

військо (Загачевський) 

к ^ п л ь  -* кумпель 
к ^ д а  вул. стерва (ст)

#  к ^ д а  лайдакувата ії к ^ д а  (лайка) 
кундзюравий кеидзюравий 
кунірувати -♦ коиірувати
к у и к ^ и  -» к о и к ^ и

куншт майстерність (ст): Репортер “Веч ірньо ї газети” зробив із нього просто- 

напросто  генія поліційного куншту, в порівнянні з яким усякі там  Пінкертони чи 

З і 8  Ш ерлок-Голмси були см іш ними нулями (Керницький)

---------- ♦ вищий куншт найвищий клас, ґатунок (ст)

к ) ^ ш т и к  мистецький витвір (ст): “Ану люди, до  мене, д о  мене... За єдну со-



курбльовання

тку, за єдного "д уба” ц іла фамілія: і любий, і люба... Зробити  зд ’єнце, пане ка

п ітане ?" -  Вони  чекали, сівши на лавці, поки м аестро  викінчував свій кунштик 

(Лисяк)

кунштовний вишуканий, мистецький (ст) | артистичний 

к ^ а :

♦ до к ^ и  разом (ср, ст)

♦  наговорйти три к ^ и  арештантів -* арештант
♦  триматися к ^ и  не занепадати духом (м, ср, ст): С п а л а  довго  і, 

врешті, на другий день  встала, відпочивши, і сяк-так три м алася  “купи” (Тар

навський 3.)

к ^ е л ь  ( к ^ і л ь )  купання (ст)

♦ спати як по к ^ е л і  -► спати 
куперта -* коперта
купець:

♦ купець на велйку скалю успішний бізнесмен (ст)

♦ купець на здохлу рйбу і. неуспішний, бездарний, нефортунний 

бізнесмен (ст)

2. поганий працівник, лінюх, нероба (ст): О й  нє, просити М ирка піти 

до  склепу -  м арна  річ: то  такий купець на здохлу рибу! Якби  міг, то  би зігнив 

коло телевізії (Авторка)

3. той, хто тільки оглядає товар, однак не купує його (ст) 

купйти 1. купити

♦ <за> що купйла, <за> то продаїб що чула, те й переказую 

(Франко) (м, ср, ст)

♦ купйти з маски -♦ маска
♦ на паску купйти -♦ пасок

2. вул. обманути, ошукати (ср, ст) Ц -► вйківати

3. вул. у к р а с т и  (с т )  | -  ґрайфнути

кунйтися дати себе переконати, намовити (Лучук) (м, ср) 

купйто -► копйто 
к ^ і л ь  -► к ^ е л ь

к ^ л я  вул. широкий військовий ремінь (ст)

к ^ н о  1. к у п ів л я  (ст): З ар а з  зберуся та  й піду на купно (Авторка); М и вислухали 

того всього спокійно, виплатили реш ту  ціни купна і розійш лися “во мирі", пере- 

нявш и цим на власність Товариство  “Просв іта " (Нагірний)

2 . реальна ціна продажу (ст): -  Скільки ваш і м орел і? -  Д есять  гривень відро.

-  А  купно? -  В іддам  за  вісім (Авторка) 

к ^ ч и й  куплений, придбаний у  магазині (с т ): -  О, прош у пані, яке печиво.

Пиха! А  коли то  С л ав ц я  встигли напекти ? -  Та то  купче, пані Ю лю. -  А, о, так, 

так, тепер то  д обре  чути, бо треба  добре  вкусити, таке тверде (Авторка) 

курателя юридична опіка (над немічною або марнотратною людиною) (сг) 

курація мед. лікування (ст): Д уж е помічне з’їсти, як м аєш  катер, багато цибулі.

Зроби  собі таку курацію  і враз одуж аєш  (Авторка) 

курбльовання в и ч іс у в а н н я  р е ш т к ів  з іс т р и ж е н о г о  в о л о с ся :  П о  обстрижен- 3^9
ні волосся його “курбльовано”. Тепер лю ди навіть поняття не мають, щ о  таке -------------

“курбльовання”. Стригун  м ав д о  того прилад, щ о  його тепер він також  вже не



курблювати

має. Ц е була доволі велика щітка у ф орм і валка, довгого на яких 3 0 -4 0  см, що 

в промірі міг мати 15 см. Н а  обох кінцях то ї щ ітки-валка було по одній корбі. 

П о  обстриженню  волосся, стригун брав ту  щ ітку-валок за обі корби в обі свої 

досвідні руки, клав її на обстрижену голову і корбами починав нею  крутити. В  

цей спосіб  переїздився по цілій голові, аби  з неї вибрати всі рештки волосся 

(Ш ухевич)

к у р б л ю в а т и  вичісувати рештки зістриженого волосся (Шухевич) 

к ^ в а  вул. 1. жінка легкої поведінки; повія (м, ср, ст) (лайка) Ц -• вінклківка 

і"  д у б е л ь т о в а  к ^ в а  вул., вульг. найгірша повія (лайка) || -*

вінклківка

♦ к а р а т о в а  к ^ в а  ^  д у б е л ь т о в а  к ^ в а

♦ л б ц т а  к ^ в а  д у б е л ь т о в а  к ^ в а

♦ й д и  д о  к ^ в и  н е н д з и  (лайка) 

к ^ в а  т и  (ц і)  м а т ь  б и л а  (лайка)

2. підла, непорядна людина; негідник (м, ср, ст) Ц -► креатура 

к ^ в и й  ( с ю ^ в и й ) ;

к ^ в и й  ( с к ^ в и й )  с и н  (лайка)

к ^ д и :

к ^ д и  м о л і вул., вульг., евф. до к ^ в а  (лайка) || куртка на ваті, 

курча, курна хдта

к у р д ^ е л ь  -► к о р д ^ е л ь

К у р е в с к ій  вул., вульг. і. розпусний (ср, ст)

2. поганий, підлий (ср, ст) 

к у р е в с т в о  вул., вульг. розпуста (Лучук) (ср, ст) 

к у р й т и  1. курити (цигарки) (м, ср, ст)

♦ к у р й  б а м б з^  -♦ б а м б ;^

♦ к ^ и т  я к  із  к о м и н а  про того, хто курить люльку (Франко)

2. вул., евф. лаяти, клясти (ст)

к у р й т и ся :

♦ к ^ и с я  т о б і з -п ід  н о с а  ти брешеш (ст) 

к> рка:

♦ я к  в й м о ч е н а  к ^ к а  і. про дуже втомлену жінку (м, ср, ст)

2. про людину, яку насварили, збештали (ст)

♦ п и с а т и  я к  к ^ к а  л а б о ю  писати невиразно, нечітко, нечита

бельно (м, ср, ст)

♦ т р а п и л о с ь  <як> с л іп ій  к у р ц і п р о с о  про несподівано вдалу 

знахідку, удачу (м, ср, ст)

♦  в й б р а т и с я  з  к ^ а м и  с п а т и  вкластися спати д у ж е  рано (м, ср, 

ст): М ене  зм орив сон. Я  ліг на дно  рова й закурив. Збудив мене прикрий 

стусан  під ребро: “Ти щ о ?  З  курами вибрався с п а ти ?” -  "Як-то, -  к а ж у -  з 

курам и? Тут нема ніяких курей” (Селепко) | пітй спати як кури

♦ п іт й  с п а т и  я к  к ^ и  ^  в й б р а т и с я  с п а т и  я к  к ;^ и  

К у р к о в с ь к и й :

♦ з а м о в и т и  т р у н у  в  К у р к о в с ь к о г о  вул., ірон. готуватися до смер-

3 2 0  ті (Лисяк); Фраєри! Та видно вас було  як на долон і вже на півкільометра! -

-------------  затягається цигаркою  Зенек Коробка. -  Я к  так будете робити на фронті, за 

мовте собі відразу труну в Курковського... (Лисяк)



курсор іст. к у р ’єр : Ц ей  дім [площ а Ринок, 2] був власністю  внука ф лорентійсько

го різьбяра Бартолом ея  Банд інеллі -  купця Роберта  Бандінеллі, щ о  1629 року 

заснував  у Львові перш у пошту. П ош ту  в ідсилано через “курсорів”, щ осуботи, у 

двох напрямках: на Зам остя, Люблін, Варшаву, Торунь, Гданськ та  на Ярослав,

Ряшів, Тарнів і Краків. Н а баж ання висилано посилки і в інші сторони. Курсорів 

чи пош тар ів  було 21 (Крип’якевич) 

куртина театральна завіса (ст) 

к ^т к а :
♦ к ^ т к а  на ваті вул., вульг., евф. до  к ^ в а  (лайка) | -  курди 

молі

к ^ ч а  ^  к ^ т к а  на ваті
<а то> к ^ ч а  (лайка) 

к ^ ч а  лйґа (лайка) 

кусати вул. розуміти (ст) |{ кбнсаць

кусень частина, шматок (м, ср, ст): П ерейш ла  кусень вулиці та  зупинилася 

(Ярославська); Щ е десять  хвилин. Чи  встигне? То гарний кусень дороги на ріг 

Кохановського і П ансько ї -  д о  кнайпи “Під крученими стовпами” (Тарнавський 3.)

І - *  кавалок

кусник ^  кусень: Та, на жаль, є в наш их часах  між наш им  народом  такі вірні, 

щ о  вищ е ставлять  невеличке д обро  матеріяльне, кусник хліба, свою  особисту 

вигоду, дочасну, м арну користь від того, щ о є  високе, рідне й святе (Ш ептиць

кий); А л е  то  таки був порядний кусник вулиці (Тарнавський 3.)

Кустарівка іст. дільниця в західній частині міста поблизу залізничного 

вокзалу: Колись давно  Левандівка, як каже легенда, називалася Кустарівка, 

від слова  “кустар", “кустарництво”, “кустарна пром исловість” -  ремесло, кус- 

тар-ремісник. С ам е  тут  побіч головної зал ізничної магістралі поселилися куста- 

рі-ремісники, заробляю чи на прожиток. Згодом  цю  маєтн ість придбав великий 

купець Левандівський (Скоцень) | Левандівка 

кут:
♦ з кута в кут з о д н о г о  м іс ц я  в ін ш е  (м , ср, ст): А л е  все це тільки мучи

л о  мене і гнало з кута в кут. І так було  кожного дня  (Тарнавський 3.)

♦ мешкати кутом -» мешкати
♦  слінйй кут безвихідь (с т ): С п р ава  зайш ла  в сліпий кут, і поліція нічопз 

б ільш е не могла викрити (Яцура)

к ^ а с  1. китиця (м, ст) || кутасик

2. вул. чоловічий статевий орган (ст) Ц — будуляк 

З- дурень, недотепа (ст) Ц -> бевзь 

кутасик 1. і; кутас і
2. чоловічий статевий орган (перев. дитини) (ср, ст) || -* будуляк 

кутасіньскі к ^ а с  2
к>^и шк. заучувати напам’ять; зазубрювати (ст) Ц -» бубнити 

куфель вул. 1. кухоль (ст) II -* гальба 

2. пиво (ст) II -» бровар 

куфер скриня (для речей) (ср, ст): Ф антазії не було  меж, коли, крім фотограф ій, 321
можна було  щ е заглянути д о  старого куфра, д е  леж али завинуті у простирадла -------------

бабцині віденські бальні сукні (Круш ельницька) | куферок

куфер



куферок

куферок 1. ^ куфер
♦ зам кн^и  куферок вул. замовкнути (ст) Ц -» замкнути браму

♦ стулйти куферок замкнути куферок
2. вул. бомба (ст)

♦  куферки скидати вул., військ, бомбити (ст)

З- валіза (Лучук) (ст) Ц гонк

кухаріца знев. кухарка, служниця (ст) Ц -> гаркотлук 

кухонка кухонна плита (ст): Заки Богдан довів  свою  туале ту  д о  порядку, вспіла 

вже загріти на ґазовій кухонці снідання (Лисяк); Н а хвилину присідає, крутить 

цигарку тоненьку як миш ачий хвостик, слинить ї ї  і запал ю є  д о  жевріючої сли- 

ралі електричної кухонки (Тарнавський 3.) 

кухта кухаріца
к ^ а т и  вульг. блювати (ср) Ц -» вертати

куцатися вул. і.  ставитися задиркувато; сіпатися (ст): В  кнайпі не було  ніко

го чужого, самі свої, але  Янко  трохи куцався. Вийш ов  з-за столика і запхав  руку 

в кишеню, і відразу: “А  ти звідки з н а є ш ?” (Нижанківський)

2. боятися, мати страх (ст): Янко Ліпка відложив сірник і видув губи. -  

К уц аєш ся ? -  Я ?  Настався! Я  щ е  не таких м орових бачив. А  Поцирований 

може мені хухнути! (Нижанківський) Ц -♦ бздіти 

кучйтися сумувати, нудьгувати (ст)

кучкувати зіщулитися, зігнутися калачиком (ст): Так, треба признатись, 

що, вичікуючи “надзвичайних подій”, я в звичайний спосіб  задрімав, кучкуючи 

на “недокінченій сим ф он іГ  [на ліжку] (Керницький) 

к ^ н о  сумно, нудно (ст) 

кушер вул. золото (ст) 

кушёрний вул. золотий (ст) 

кушка вул. ніс (ср, ст) Ц -♦ каляфйор

кцюк (цюк) 1. недокурок (ст): “Д ай “ш л ю ґа”, -  пром овив І\Лісько. -  “М аєш  

“цю ка”, як хочеш, бо мені уже в ідхотілося курити (Загачевський) Ц -► ббмок

2. обрізок (м) 

кшйвий вул. кривий (ст)

♦ кшйва ці тваж бйла (лайка, проклін)
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Дбай про здоровля!
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л
лаба 1. вул. рука (ср, ст)

2. вул. нога (нерев. велика) (м, ср, ст) || —

3. лапа (тварини) (ср)

♦ писати як к}фка лабою -» к ^ к а
♦  шоб їх  повікручувало до лаби (проклін)

лабатий вул. 1. який має великі руки і ноги (ср, ст) || лабаюв^тий (лабу- 

ватий)

2. незґрабний (ст) 

лабаюватий (лабуватий) ^  лабатий (ст) 

лабуватий -► лабаюватий
лавка парта (ст): Ю сько-м овознавець  -  це мій приятель, щ е з ш кільної лавки.

О після він студ ію вав ф ілософ ію . Н е скінчив, закохався. В она  впала  йому в око 

через те, щ о  кидала гордим поглядом  поза плечі (Селепко) 

лавр:
♦ лавр першеиства -► першеиство 

ладити готувати (ст)

ладитися готуватися (ст): Так сам о  ладиться  завиванець  із інш ої птиці, пантар- 

ки, товстого когуга та  курки (Л іщ инська) (м, ср, ст) 

ладний* 1. гарний, добрий (ст)

2. значний, великий (про відстань) (ст): Д о  церкви ходив на Клепарів. Іш ов 

на сьом у рано. Іш ов Ян івською  уздовж  плота аж  д о  костела св. Анни, а  потім 

наліво, Клепарівською  аж до  церкви. Був  ладний кавалок дороги, але  старом у 

це не було  задалеко  (Тарнавський 3.) 

ладний^ спроможний, готовий щось зробити (ст): Я  ладний зірку для  Тебе 

дістати (Авторка)

ладований і. наповнений, напханий (перев. про щафу, валізу тощо) (ср, 

ст)

2 . вул. багатий, грощовитий (м, ср, ст): Відомо, щ о вони жили не зле та, 

висловлю ю чися по-львівськи, були “ладован і" (Загачевський) 

ладувати і. наповнювати речами, пакувати, напихати (ср, ст): Ц ьоця  ладу- 

вала  Ромкові торбу, завтра  він від’їжджає до Д анц інґа на студ ії (Авторка)

2. вул. багато їсти (ст) Ц пакувати 

ладуватися лізти, залізати перев. із речами (у вагон, вантажівку тощо)

(ст): Пополудні з ібрався нас великий гурт колишніх учнів, а тепер  абсольвентів  

“Головної”, посідали на трам вай  десь  на Галицькій площ і та поїхали по Гетьман

ських В ал ах  на Головний двірець “лад увати ся” на спеціальний поїзд (І\Ликула) 

лазаики кул. локшина, нарізана ромбиками або квадратиками (ср, ст):

Д ля лазанок на двох яйцях зам ісити тверде тісто без води. Розтачати  тоненько

круглий пляцок, коли трохи підсохне, розрізати наполовину, звинути в трубку 3 2 3

і різати ласочки вузькі на пів пальця; потім перерізувати ласочки поперек так, --------------

щ об  виходили квадратики; кидати на кип’ячу зупу, а щ о  залиш иться, висушити.



лазар

всипати д о  слоїка, зав ’язати, буде на другий раз. Добрі д о  зупи грибової, тоді і 

гриби покраяти в квадратики (Авторка) 

лазар ^  лайза
лазеньґа (лазйнґа) ірон. той, хто охочий погуляти, повештатися (Лу

чук) (ср, ст) 

лазёнГа -* лазеньґа 
лазёнка ^  лазнйчка (ст)

лазити знев. ходити, вештатися (м , ср, ст): Л азять  по хатах, чіпляю ться до 

кожної ш паринки у  вікні, нюхають, міряють, пиш уть кари, грозять, а, врешті, 

виж льопавш и пиво, такий із другим  ш упак б ’є в д ах  і каже “ґуте нахт”, а  не за 

будьте “фердункелюнг'” направити (Тарнавський 3.) | -* валанцяти 

лазік вул. нероба; вуличник, волоцюга (ст)

лазнйчка ванна кімната (м, ср, ст): ІУІиючись у  лазничці, чула, як у  замку тріс

нув ключ, він вертався вже з м іста (М арська) | лазёнка 

лайдак ледар, лінюх (ср, ст) | -» беґа

лайдакувати ледарювати, байдикувати (ср, ст) Ц -• бімбати 

лайдакуватий ледачий (ср, ст)

#  к ^ д а  лайдакувата -» к ^ д а  
лайдацтво і. ледарювання, байдикування (ср, ст)

2. ледарі, нероби (ср, ст)

❖ без лайдацтва нема багатства (Франко)

❖ де богацтво, там і лайдацтво (Франко)

лайза жебрак, обірванець, ледащо (ст) Ц лазар, лапсердак, лахудра 

лайно:
щоб ти сі лайном вдавйв, а дощівкою зах ли н ^  (проклін) 

лакомий 1. дуже смачний (ср, ст): А  то  лакомий кусень леж ав на тарелі, аж  

слюнки йому текли (Авторка)

2 . ласий, охочий; хтивий (ср , ст): Н а  додаток там  найчастіш е траплял ося  

дурних, таких затурканих або  лакомих хлопів, або  сам овпевнених м іщ ухів (Ни

жанківський)

3 . жадібний, ненаситний; пожадливий (ср, ст): То все їх спільне життя 

не могло скінчитися добре, він завш е  був такий лакомий д о  грошей, все му 

було  мало, ні копійки їй не давав, два  рази то  сам е  би їв; яке ж то  добро, тото 

багатство ? (Авторка)

лакомо жадібно, ненаситно (ср, ст) 

ламаґа (ламака) нездара; недотепа (ст) 

ламака -* ламаґа 
ламати:

♦ лам писк -► пйсок 
ламбрекін абажур (ст)

лампацбн знев. росіянин (Лучук) | -* кацап 

ландйґа вул. висока дівчина (ст) Ц гбйда-марйна 

ланя лань (Франко)

3 24  ♦ гожа як ланя про вродливу, гарно одягнену дівчину (Франко)

------------- лапайдух (лапйдух, лапідух) і.  військ., ірон. санітар (ст): П риш ли  лапи-

духів, Дуську, хай  йопэ заберуть. Д істав у щ елепу (Лисяк)



2 . грабар, гробокопач (ст); Одного  разу злетів з риштовання, з висоти тре 

тього поверху, і ціле щ астя, щ о впав на купу піску, бо могла залиш итися з хло 

па товста  пляма, яку лапайдухи  м ітлами позам італи б (Тарнавський 3.) Ц -► 

лопатйнський

лапанка і.  дитяча гра; лови (м, ср, ст): І це сам е  зм илило  одного з наш их од- 

ноклясників, щ о  в найб ільш ом у розгарі забави  в “лапанку”, взявш и проф. Гірня

ка за  одного з наш их товариш ів, гепнув йопэ з усього м аху в плечі та  заверещ ав, 

мов попарений; “Ти ловиш !” Щ о сталось  п ісля того, кращ е й не згадувати...

(Береза) І хапанка

2 . арешти через національні та політичні питання; облава (ст): Був він 

правою  рукою  Кайдана. Б р ав  участь  у  всіх "лапанках” української молоді, о со 

бливо уж ивано його до  слідження і л іквідовання Тайного Ун іверситету (Ш ухе

вич)

3. виловлювання людей на вулицях (перев. для вивезення на приму

сові роботи до Німеччини); облава (ст): їхав  трам ваєм  і віз сахарину. Ні

мецькі ш уцмани зробили лаланку. Злови ли  й мене. При мені знайш ли товар  і 

його, звичайно, сконфіскували, а  мене відправили на Городецьку. Там  забрали  

документи й в ідпровадили за  дроти табору. Я  м ав їхати на роботу д о  Німеччини 

(Селепко)

л а п е т ^ а  вул. водяниста зупа (ст) 

л ап й д ^  -► лапайдух 
лапівка (л а п ^ к а ) хабар (ср, ст) Ц -* хабар 

лапідух -► лапайдух
л а п і м ^ а  вул. поліційний аґент (ст) | -• ш л ^ґа т  

лапка пастка (ср, ст) 

л а п ^ к а  -► лапівка
лапсердак вул. і. жебрак, обірванець, ледащо (ст) || -* лайза 

2. верхній одяг (перев. короткий) (ср, ст) 

лапшина кул. макарони, локшина (ст): Він навіть  не був  злий, коли М ар и н 

ка в хвилині доброго  гумору, в неділю  по обіді, наївш ися росолу з лапш иною  

і випивш и гальбу ясного пива, почала з нього насм іхатися (Тарнавський 3.) || 

макаран 

ласкавий:
♦  б ^ и  на ласкавому хлібі -► хліб

ластівка шк. паперовий літак (ст): І ми робили, щ о  хотіли. А  робили звичайно 

паперові ластівки й пускали в напрямку катедри (М онцібович) 

лати карт, гральні карти (ст)

♦ дати лати побити (ст) Ц — вйгаратати 

латка:
♦  пришити латку пришити

лах (перев. мн. лахи) і.  зношена, знищена річ; дрантя (м, ср, ст): Та нащ о 

ж ти на себе той старий лах  вбрав, та  чи ж не м аєш  ш о  вбратися, повна ш аф а  

всьопэ?! (Авторка) {{ лахмдн

2. знев. одяг; вбрання (ст): Вол іла  зам ість нових лахів  купувати книжки (Ав-

торка) --------------

3. вул. сміх (ст)

лах



лахабунда

♦ лаха дерти висміювати, насміхатися, глузувати (м, ср, ст): На його 

лекції панував хаос. П ісля переложения речення з українського на лати 

ну або  з латини на українське він д авав  повторю вати те сам е  щ е кільком 

учням, які “дерли л аха” з лекції й голосилися: “П р ош у  пана проф есора, я щ е 

повторю...” А  він вдоволено відповідав: “Ну, красно, повтори щ е ти” (Домб

ровський); Ви, бабоньки, можете лахи дерти на ній скільки завгодно, але  щ о 

С таха  погана господиня —  цього жодна з вас не може їй закинути (В ільде) Ц 

брдти з  маньки, брати на бас, брдти на гбцки, брати на тиц (тіц), брати 

на шпіц, гбцкати, кбрбу крутйти, лдхати, лакуватися, на гёци брати, 

набирати, підтягати, тицювдти

♦ лаха подерти висміяти (ст): Я к  людина, був “нічого соб і”, лю бив  не 

раз пож артувати в класі, “подерти л аха” з грачів копаного м’яча, особливо 

кепкував собі з тих, що, як він висловлю вався популярно, “грали на бика" 

(Домбровський)

л ах аб ^ д а  вул. бешкетник, зірвиголова, шибеник (ст) | -» ваґабунда 

лахати вул. ї ї  лаха дерти (м, ср): Ввечері прийш ов Зеник, вбраний як клоун, 

то  вже з нього лахали  (Авторка) 

лахмаи зношена, знищена річ; дрантя (ст): С ір а  стіна, покрита різнобарвними 

ш матами паперу, наклею ваним и день  у день, здираними безладно, виглядала 

як паяц. А  прецінь кілько ж то  глибоких драм  окривали в собі не раз ті строкаті 

паперові лахм ани  (Франко) | пах 

лахмйта вул. скуповувач і перепродувач старих речей (ст) | -* тандйтник 

лаховний смішний, веселий (ст) || -* гбцний 

лахуватися вул. висміювати, насміхатися (ср) | -♦ лаха дерти 

лахудра жебрак, обірванець, ледащо (ст) | -» лайза

лашка (перев. мн. лашки) одяг (нерев. дитячий) (м, ср, ст): П ереберу  л аш - 

ки з Дарусі, і ті, з яких виросла, віддам коліжанчиній малій, нехай носить на 

здоров’я (Авторка) Ц — пах

♦  бери лашки на опашки та й ідй говорять до влізливого гостя, 

якого прагнуть позбутися (Франко)

леберка -* ліберка 
лева карт, взятка (ст)

Левандівка дільниця в західній частині міста поблизу залізничного вок

залу, яка раніше належала до підльвівського села Білогорща: Зал ізнич

ні лінії зб ігалися променисто в однім вузловім  центрі у Львові, а  цим вузлом  був 

величезний головний залізничний двірець, щ о  творив для  себе у Львові окрему 

д ільницю  Левандівку (Шах); Н а нинійшній вул. Кузневича (колишній і\/1іській, а 

потім Новаківського) щ е сто їть  старий будинок № 2 0  з ф лю ґером  на невеличкій 

вежі, на якому просвічую ться циф ри "1 9 1 2 ”. Ц е  останній будинок на межі а в 

стрійського Львова, за  ним починалися залізничні колії, щ о відділяли галицьку 

столицю  від зем ель громади Білогорщ а. Д о  не ї належ ало і невеличке поселен

ня Левандівка... Н азву  Левандівка виводять від прізвищ а її колишнього дідича

3 2 б Левандовського (М ельник І.) || Кустарівка

----------  левенте (лявенті) вул. цигарки марки “Лявенті”: Під рестораном  Атляса

на розі, де  роєм  джмелів перекрикувались у  повітрі завзяті гандлярі, щ о  пере-



лежати

тривали не один режим і не одну заборону, а тепер своїми вигуками немов 

виспівували свій гимн господарській потузі Третього Райху: “Левенте, Левенте, 

папіроси!" -  “Що там  Л евенте -над енте ? Пап іроси  “П р ім а”, раз потягнеш, а вже 

німа!” (Лисяк); І коли д о  кнайпи увійш ов новий гість і, п ід ійшовши д о  буфету, за 

ж адав пачку “Лявенті", С те ф ко  перш ий руш ився (Тарнавський 3.) 

левик 1. військ, відзнака Уіфаїнських січових стрільців (ст): Сірі австрійські 

жовнірики припняли ж овто-блакитну ленточку, на крісі появився левик, і на ІЦи- 

таделі була  справж ня війна (Парф анович)

2. символ львів’янина-українця (ст): Кандидати львівського учительського 

сем інара -  як поляки, так і українці -  в ідзначались ярким патріотизмом, який 

вони теж і на зовні о б ’являли в той спосіб, щ о  поляки носили “оржелка", а  укра

їнці жетонового “левика", а  деякі щ е  й пацьоркові ґердани при кишенкових го

динниках або  й сорочки з виш иваним  коміром, чого навіть толерантний дирек

тор кс. Волч не лю бив (Ш ах) 

легкі мед. легені (ст): Хроничний нежит легких тяжко вилічити. Д ля  того бога

ті лю ди на зим у виїж дж ають до  полудневих країв: Італії, Сицилії, Є гипту  або  

бодай  на Адрійске море, на весну і в осени -  д о  полудневого Тиролю, а  на 

літо -  до  високо положених кліматичних м ісць в наш ій Галичині: Закопаного,

Щ авниці, Криниці, Ярем ча. Б ідний не може лічитися виїздами, для  того повинні 

бідні тим  б ільш е стерегтися. Головний припис -  перебувати завш е  у свіжому і 

теплом у воздухови (Дрималик) 

легко:
❖ легко прийшло, легко відійшло (ср, ст) 

легкостравний який легко засвоюється (про їжу) (ст) | в тр авн и й  

легуміна -► лєґуміна
легше (лекше):

❖ легше попели , як направити -► п опели
❖ лекше ганьбйти, ніж самому зробйти -» ганьбйти 

леґейда (леґййда) н е зд а р а ,  н е д о т е п а  (ст ): А х  ти, леґейдо, леґейдо! І ти

справді думав, щ о  тво ї діти щ е ф ляш ечки ссуть, щ о  все такі самі, якими ти їх 

л и ш и в ? Фе, встидайся, ти, стара  дитино! Твої діти в школі (Франко) | ґ іл ^й ба  

(Л л єй д а )

леґййда - » леґейда
легітимація посвідчення особи (ст): -  А л е  ж, пане меценасе, я не шпиг, я 

залізничний урядовець. Я  м аю  навіть леґітимацію, -  боронився Фіґура. -  Ви  мо

жете мати після потреби навіть леґітимацію, щ о  ви є проф есором  університету.

Леґітимації можна мати різні (Ш ухевич) 

леґус (ліґус) вул. елегантний ч о л о в ік  (ст) 

ледве:
♦ ледве дйхати дйхати
♦ ледве калатати -* калатати 

лежайськ:
❖ йти до лежайська жарт, іти спати (ст)

лежати: 3^7
❖ лежати як пришпилений лежати нерухомо, не подаючи ознак -----------

життя (Нижанківський)



лейбик

лейбик знев. верхній одяг (перев. без рукавів) (м, ср, ст) 

лектура (л є к т ^ а ) шк. книжки, література (ст)

♦ здавати л ек т ^ у  шк. складати залік про прочитані літературні 

твори (ст)

♦  приватна л єк т ^ а  шк. індивідуальне додаткове читання худож

ньої літератури (ст): Деякі пильні учні вибирали з прочитаних творів м а 

теріял на “приватну лектуру" і по відповіднім опрацю ванн і д авали  опісля 

звіт у  школі усно або  письмово (Цьонка)

лекше - » легше
л&іьом-полельом (л^пьом-пол&'іьоіи) дуже повільно (ср, ст)

♦  лізти як л^ьом -пол^льом  йти дуже повільно (ст)

Лемберґ (Лймберґ) Львів II — Львів

♦  їхав сім миль попід землю зі Львова до Лємберґу -* 
Львів

лемберський (лємберський) 1. львівський (ст)

2. вул. злодійський, батярський (ст) |{ -* бухацький 

леополісг той, хто цікавиться історією Львова, досліджує її; львовозна- 

вець (ст) 

лей;
♦  мати леп в голові бути розумним (ср, ст) 

лепездрик - » лєпездрик 
лепестрйчество -► лєпездрйчество
лепета (липета) і.  вул. г о л о в а  (ст ): “А л е  мі далі, брацє, ці шмацяже, ментаче. 

України мі з лепети вибіялі. Тово мі вибійо! -  С яхо  робить відповідний рух. -  Не, 

У е с ю ?” Ні, ніхто не виб’є їм  “з лепети” України -  ні цей, ні інший окупант (Лисяк); 

Я  особисто  знаю  тільки те, щ о  комуністична діялектика до  І\/1ихайла не пром о

вляла  і до  нього не доходила. Н е розум ів її. Н е міг у своїй лепеті пом істити про

стих ф актів -  чом у він м ав би забирати  чуже поле і л ізти на нього своїм  плугом, 

а  потім щ е дерти писок (Тарнавський 3.) || -* гарбуз

♦  мати добру лепету про тямущу, розумну людину (ст)

♦  помацати по лепеті п о б и т и  (ст): П іш ли вар ’яти вночі, руского поста 

пом ацали  по лепеті, але  тихо (Лисяк) Ц -• вйгаратати

♦ помикйтитися в лепеті -► помикйтитися
♦ флйками по лепеті бйтий фляк 

2. розум (ст) II — розум

лепетйна ^  лепета і
лепех вул. дурень, недотепа (ст): А л е  щ о  таком у лепехові по смерти зр о б и ш ? З  

гробу викинеш чи щ о ?  (Тарнавський 3.) || -* бевзь 

леся вул. банкнота номіналом 200 гривень (м, ср)

летіти 1. щвидко йти (м, ср, с т ): Лечу д о  маґазину, бо  забула  купити м асло  

(Авторка)

♦  летіти як вітер швидко йти або їхати (Франко)
328 2 . п р а г н у т и ;  у п о д о б а т и  (ст ): -  Знаєш , щ о  М іра з Ромком  будуть скоро жени- 

т и с я ?  -  А, тепер, вже знаєш, а  вам  казала, щ о  вона на нього летить (Авторка) 

летовище а е р о п о р т  (м , ср, с т )



лижвярський

л е т ^  льотчик (ст ); Злови ли  п’ятьох  летунів, щ о  вискочили з зістріленого літака 

(Авторка); П ід  час  великої війни [Перш о ї світової'] у  С трийськом у парку поліг 

при повітряній катастроф і австрійський летун, його могила була  коло П алати  

м истецтва (Крип’якевич) 

лет^ський  пов’язаний з авіацією; авіаційний (ст); Я звернувся д о  якогось 

чоловіка: “Що, знову пробний летунський н а л е т ?” (Тарнавський О.) 

лещата лижі (ср, с т )  Ц дошки, нарти, совги

лещатар лижник (ср, ст): В  додатку цих д воє  лещ атар ів  привезло з собою  тіль

ки одну пару л ещ ат  (В ільде) 

лещатарство лижний спорт (ст)

лещатарський лижний (ст): Ж ивем о під знаком  зимового спор ту  Перед  полу

днем  жінка -  це зухвалий хлопчак у ш апці набакир, одягнута в незугарні лещ а- 

тарські черевики. А  пополудні й увечорі виколюється з цієї ш каралупки ніжний, 

барвистий м отиль (Н ова  хата 1933); Ч ом усь  то  він [Ю рій Яновський] нагадував 

мені Богдана Антонича. Колись і Антонич ішов вулицями Львова, намагаю чись 

проходити вулиці непомітно, притиснутий до  мурів, насунувш и глибоко на вуха 

лещ атарську  ш апку (Тарнавський О.) 

лєґуміна (легуміна, ліґуміна, ляґуміна) кул. і. фруктове желе (ср, ст) 

2. десерт (ст): Н а обід  ф асолева  зупа, тяжкі 

шнйцлі, якась лєгуміна з хліба (Боберський)

З- делікатес (ср, ст): М оя м ала  вм ирає за  черво

ною  рибою  -  все подавай  їй лєґум іни (Авторка) |{ 

марципан, присмаки, смаколйк, фрик^си 

лектура -► л ек т ^ а
лёльом-полёльом лёльом-полёльом  
Лбмберґ -► Лемберґ 
лемберський -► лемберський 
Л^мбрик (Лймбрик) Львів (ст); Я, брате, таки 

чую, щ о  я щ е  до  “Лємбрику” “при ф ал ю ю ”, -  з само-

Лсі^міна з ребарбору

іо  билин ребарбору очистити з воло
кон, порізати на іо цм кусні, кинути 
на окріп і варити 5 мінут, дати на сито. 
Як стечуть, мачати їх в такому тісті:
4 жовтка розбити з 2 ложками сме
танки, 2 ложками цукру, ванілією, 4 
ложками пшеничної муки, дати сніг 
і вимішати тісто. Мачати в нім ре- 
барборум, смажити на товщи (оливі, 
маслі, смальцю) з обох сторін, дати на
5 мінут до рури, обсипати цукром і ви
дати (Переписи)

певністю  В голосі говорив М ихайло  Гаєцький (Загачевський) | -• Львів 

лепездрик (лепездрик) ірон., вул. електрик (м, ср, ст) 

лепездрйчество (лепестрйчество) ірон., вул. електрика (Лучук) (м, ср)

І лепётрика

лепетрйка Ії лепездрйчество (ст) 

лєпетрйчка ірон. і. електричка (м, ст)

2. працівниця “Львівенерго”, яка записує показники квартирних лі

чильників (м, ср, ст) 

лёцтий найгірший, дуже поганий (про людину) (ср, ст); Або я лєцта?
(Франко)

#  лёцта к ^ в а  -• к ^ в а  
л^цтий хлоп -* хлоп

лёшек поляк (Лучук) Ц -* антек

лйжви ковзани (ст) | гол^ндри, шлйфи (шлййфи) 3^9
лижвйрський ковзанярський (ст) -----------

♦ Лижвйрський став і с т .  ставок, який осушили разом із пере-



лик

критгям русла р. Пасіки (сьогодні на цьому місці -  будинок Лича

ківської районної адміністрації) Ц -• став Шуманівка 

лик (ли ґ) ковток (ст): Великими ликам и ж льопав пиво і дивився на Я ська  ви

балуш еним и очима. Я к  риба, щ о  лежить на дошці, д ум ав  М ихайло  Галій, по

глядаючи на Казіка (Тарнавський 3.) 

лйкати (лйґати) ковтати (ср. ст): М ам ц я  нас, малих, зм уш ували  пити ложку 

трану  щодня. Ликати треба  було  відразу, а щ об  перебити той смак, д авали  нам  

м арм оляду (Авторка); Е, може б, так молока ликнути, що, ф р аєр и ? Та ж я їв  щ е 

передучора... (Лисяк) |( поликати 

Ликачів -• Личаків (ст) 
лйкнути ковтнути (ст)

♦  штемп лйкнути -* штемп
лйко:

♦ все то лйко нічого не варте; даремне (Франко)

Лймбрик Лёмбрик
лйпати вул. спостерігати, зиркати (ст)

липета -► лепета
лйпка (ліпка) вул. і. вікно (ст)

2. шиба (ст)

лйпкаж (ліпкаж ) вул. злодій, який проникає у  приміщення через вікно 

(ст)

липки (ліпки ) вул. очі (ст) І — баньки

♦  заїхати між лйпки вул. вдарити в обличчя (ст): За їхати  їм  між 

липки, щ об  їм  аж Войтко  закапував (Франко) {{ -> засервувати під бко

лйповий:
♦ п ^ ь к а  лйпова -* п ^ ь к а  

лисавий лисуватий (ст)

лйси незафарбовані місця; прогалини (ст): Пані Колодрубець годиться з тим  і 

виполіскує рештки синьки, додаю чи її д о  вапна. Засадничо  кольор не м іняється, 

але  обидві пані задоволен і і запевняю ть  одна одну, щ о  тепер буде чудово і лисів 

на стелі не буде видно (Тарнавський 3.) 

лйсий 1. лисий; З  лисим  добре  панувати, з лисим  добре  жити, як с ідаєш  до  вече

рі, не треба  світити (із пісні)

♦ лйсий глобус як автобус ірон. про лисого чоловіка (ср) | <лй- 

сий> як коліно

♦ <лйсий> як коліно І? лйсий глобус як автобус (ст)

♦ лйсого легко голйти не все так просто, як видається на перший 

погляд (Франко)

2. вул. Місяць (небесне світило) І -* В О Й т е к  

лист:
♦ лист щастя ірон. лист-повідомлення від Державної автоінспек

ції про штраф (від 2009 року) (м, ср)

330 листоноша поштовий голуб (Нижанківський)

-----------лйстя:
♦ бібкове листя (бобкове листя) -* бібковий



личаківський

лита вул. заможний, багатий мужчина (ст): -  А б о  я що, л и та ?  Н ем а  страху. Я 

робоцяж. -  Ну, ну, товариш і не будуть ж артувати (Нижанківський) 

лити падати (про сильний дощ, зливу) | цкірити

♦  лити як на іменинах про зливу (ст): В середмісті була  гарна, навіть 

соняш на  логода, а  на Знесінні ли ло  як на іменинах (Тарнавський 3.)

литка:
♦ гйла литка вул. дівчина без посагу (ст) 

лихий:
♦ лихий як сто чортів лабатих роздратований, дуже злий (ст):

Так руський батяр. Только Чорній, лихий був  як сто чортів лабатих, щ о  йому 

так по-дурном у висм икнулась нагода сповнити патріотичний довг у надве- 

чер ’я 1-го Листопада! (Керницький)

♦ з лихим -  лихий, з добрим -  добрий (франко) (ст)

♦  лиха компанія до стрйчка доводит -► компанія
лйхо:

♦ лихо го берй (проклін) (франко)

♦ хто лйха коштував, тому добро смакує про людину, у  житті 

якої закінчилися неприємності (Франко)

лйцар шах. кінь (ст) | -► кінь

лице обличчя II бузя, дзьоб (дзюб), клйпач, кляпачка, мазак, морда, мордкік, 

найльник, пйсок, пйсьо, пищйдло, твар, фаційта (фаі^іта), фізійомбрда 

(фізіоморда), фізія, фриґачка, фронт, циферблат (циферблят)

♦  лице л^и т ься  з сорому відчувати сором (ст): Мені, як то  кажуть, 

лице  лупилося з сорому, і коли б яким-небудь способом  міг утекти звідтам, 

був би втікав уночі (Нагірний)

Личаків (Ликачів) і.  район у східній частині міста (м, ср, ст): Д о  половчи

ни X IX  ст. цілий Личаків м ав вигляд справжнього предмістя, наполовину села.

Було багато сад ів та  городів, бічні вулички йш ли серед  дерев і живоплотів, 

обійстя були обведені ш тахетам и або  парканами... Були й хати з сол ом ’яною  

стріхою; остання перетривала до  початку 1900-х років, стояла  вдолі під Лича- 

ківським двірцем  (Крип’якевич) І Личаківка

2. кладовище на вулиці Личаківській (м, ср, ст): Мій Д ідо похований на 

Личакові (Авторка) Ц Личаківка, Личдківський цвинтар 

Личаківка ^  Личаків 2
личаківський який розташований на Личакові; належить до Личако

ва: Глинянська дорога була дуж е ж вавим  гостинцем. О собливо  оживлявся цей 

шлях, коли зі Л ьвова  вибирався тзв. караван, великий купецький табір  д о  Ту

реччини. Караван складався не раз з кількадесяти возів... К араван  збирався 

в дорогу за  тепер іш ньою  Личаківською  рогачкою, коло Кривчиць; тут  з подо- 

рожними прощ алися їх  кревняки й приятелі за  участю  всього населення міста 

(Крип’якевич)

♦  Личаківський цвйнтар Личаків 2; Личаківський цвинтар, по

пулярно званий “пісками”, існував уже в X V I ст; тоді хоронено тут померлих 3 3 1

на пошесні недуги. При кінці X V III ст, коли знесено цвинтарі коло церков,

відкрито тут кладовищ е для  всіх. Н айстар ш а  частина цвинтаря є на горбку



личаковер

біля альтани; там, де  є пам 'ятники з кінця X V III ст. П ізн іше цвинтар пош ирю 

вано; востаннє  після війни, коли постало  воєнне кладовищ е (Крип’якевич) 

личаковер вул. ^ личаков’йнин
личаков’янин мешканець Личакова (ст): Ц ілий весільний похід виглядав не 

раз дуж е дивно. О дин зі старих личаков 'ян  опов ідав  про таке весілля; “Н а  чолі 

походу ішов друж ба у капелюсі, наш итом у столярськими стружками, в соро- 

катому каптані, пхав перед собою  тачки, вкриті килимом. З а  ним ішли музики, 

дал і другий друж ба їхав  на коні в масці, у ф раку і ф ранцузьком у трикутному 

капелюсі. В ін  сидів лицем  д о  кінського хвоста  й довге гусяче перо мачав у ка

ламарі, щ о  висів під хвостом  коня, і ніби записував тих, щ о  на  нього дивилися 

(Крип’якевич) І личаковер 

личман фігура в шашках (с т )  || - *  бирка 

лише:
♦ лише власне добро мати в оці думати тільки про власний до

бробут (ст)

ліберка (леберка) кул. ліверна ковбаса (ст)

ліверантка жінка, яка займається доставкою продуктів (ст): Пані М іля м ає 

знаком у ліверантку, в якої все бере телятину чи свинину, от тільки не можу тобі 

повісти, чи вона з Личакова, чи, може, з Персенківки, але, зрештою , спитай її о 

тім сам а  (Авторка) 

лівий 1. підроблений, фальшивий (ср, ст)

♦ лівиіі штос -* штос 
2. помилковий (ст)

3- брехливий (ст)

♦ ліва кампа -* кампа
4- зароблений нечесно (м, ср)

5- необлікований (ср) 

ліґуміна -* лєґуміна 
ліґус - » леґус
лізти:

♦ без вазеліни в сраку лізти -* вазеліна
♦ без мила в дуну лізти мило
♦ лізти як л&;іьом-пол^ьом -► л^ ь о м -п о л ^ ь о м
♦ лізь під, стіл та будеш мудриіі говорять чоловікові, який у  то

варистві сказав дурницю (Франко)

лікарка:
♦ лікарка жіночих недат мед. гінеколог (ст) 

лікарство мед. ліки (ср, ст)

♦ брати лікарство мед. приймати ліки (ср, ст)

лікуванець людина, яка перебуває на лікуванні в пансіонаті, санаторії 

тощо (ст): Ч ом у  вілля називається  “Н ад ія”?.. Чи  тому, щ о власник м ає  надію  

на гостей, чи тому, щ о  лікуванець, який там  мешкає, м ає надію  виздоровіти 

(Ярославська)

3 3 ^ лімонйда (лімуняда) лимонад (ст): Літнє пиво, лімуняда, на карузель, пан-

------------  но, сядай. Є  гойдалка, шо агійі Лиш, Касюню, сі не бій! (із пісні) | крахель,

лімоніідка



літератка

лімонйдка і ї  лімонйда: Так сам о  не м істилося мені в голові, як це він так роз

щедрився, щ о  ф ундує мені л імонядку (Керницький) 

лімунйда -► лімонйда 
ліневка повідок для собаки (ср, ст) Ц смйча 

лінйвий:
❖ хто лінйвий до їдй, той лінйвий до роботи (Франко) 

лінкс:
❖ на лінкс вул. безплатно, не заплативши (проїхати, пройти ку

дись) (ст) І -♦ на ґріітку

ліпка -► лйпка 
ліпкаж -* лйпкаж  
ліпки -♦ лйпки  
ліпше краще (м, ср, ст)

❖ ліпше раз, як ніразу (Франко)

❖ одно ліпше від др^ого  ірон. про 

двох лихих людей, які одне одного варті 

(Франко)

❖ що рідше, то ліпше ірон. про дуже 

рідку страву (Франко)

ліпший кращий (м, ср, ст)

❖ ліпша дама вул., евф. жінка легкої по

ведінки; повія (с т ): Де-не-де хихотали “ліп

ші д ам и ”. К ільканадцять осіб товпилося біля 

“ш инквасу” (Загачевський) {{ вінклківка

ліс:

Торт з ліскових 

або турецьких горіхів

Убити на шум 8 білків, додати 35 дкг 
цукру і добре втерти. Відтак виміша
ти 35 дкг горіхів. З цієї маси спекти 
2 кружки. Виложені кружки перело
жити кремом.
Крем: Додати до горнятка з ложки 
міцної кави, 25 дкг цукру, 4 жовтка і 
розколотити. Горнятко вставити до 
начиня з горячою водою і безупинно 
убивати на горячій плиті, доки крем 
не буде густий. Потім глечик з кремом 
вийняти і дальше убивати ложкою аж 
до вихолодження. в межичасі втерти 
на шум 15 дкг десерового масла і ви
місити з кремом.
Потім відставати його на годину в хо
лод, а відтак торт переложити, зверха 
обляти кавовим люкром (Переписи)

♦  три дні лісом, два дні полем, десять болотами -► три
♦  хто йде через ліс, мусить сам себе пильнувати ірон. про 

людину, яка мусить фінансово забезпечувати власні ініціативи 

(Боберський)

ліска ціпок, палиця (перев. з ліщини) (ст) 

лісковий:
♦ лісковий горіх -► горіх

лісничівка лісництво (ст): Кінцевою  метою  того транспорту  була  лісничівка 

б іля Недільної. Аж  по багатьох літах, переглядаю чи том  “Літопису У П А ”, при

свячений Українській Головній Визвольн ій  Рад і (УГВР), я побачив знимку, де  

відбулася основую ча конф еренція УГВР. Ц е  була  знимка то ї лісничівки, куди ми 

транспортували  той папір (Дейчаківський) 

літа:
♦ копа літ -* копа

літати бути упродовж короткого відтинку часу в різних місцях; швидко 

пересуватися (м, ср, ст): Д е ти літаєш , ніяк не можу тебе знайти (Авторка)

♦ літати за бабами знев., ірон. упадати за жінками (м, ср, ст) 

літер вул. начальник (м)

літератка і. склянка місткістю 100-125 гр (ст)

2. мала п о р ц ія  п и в а  (ст ): Л ітератка -  мабуть, від того, щ о вбогі журналісти
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літник

й письменники висиджували годинами при такій порції пива -  на б ільш е їм  не 

ставало  -  по каварнях чи ресторанах (Горбач) 

літник курортник (с т ): Косів був переповнений літниками. М арево  недалекої, 

хоч завж ди щ е  непевно ї війни не встоялося  перед чарам и  серпня в Косові, с а 

довини, щ о  наливається  соками, купелів у  теплій, як нагрітій, річці, перед  ча 

рами повного дозвілля, здалеку від людних, гамірливих курортів, щ о цього року 

стояли пусткою. Косів був  переповнений (М арська) | лкіфтник 

літнйсько м іс ц е  літнього відпочинку; курорт (ст): Зовс ім  інакшу музику 

пригадую  в одном у літниську, де  батьки були на вечірці в елегантному готелі 

(Палій)

літній ледь теплий (ср, ст): Я к  тісто охолоне, вляти 12 дека дріжджів, розбити з 

ложочкою  цукру і чверть літри літнього молока, трохи соли, вим ішати і постави 

ти, щ об  тісто п ідросло (Н ова  хата) 

літосердя милосердя (ї) 
ліхт тюр. канцелярія тюремного відділку (ст)

ліхтарка ліхтарик (ср, ст): С ох а  не лю бив  “м окроГ роботи. Згасив ліхтарку і на

сторожився (Нижанківський); Н е забув  за  електричну киш енькову ліхтарку, малу 

та  гострий, м ов бритва, ф інський ніж (Загачевський) 

ліхтарня вуличний ліхтар (ср, ст)

♦ стрілити в ліхтарню -* стрілити
♦ тримайся ліхтарні -► тримайся

ліцитація публічний примусовий продаж; аукціон (ст): Був уже полудень,

як най ш ла  собі притулок у  великому, звер

ху  ґрандіозному, а всередині облупленом у 

будинку колишнього комф ортного пансіо

ну “У рш уля”, проданом у недавно з ліцита- 

ції (Марська); Чути не раз пісню: “Там-то, 

мамцю, мельник, там-то, мамцю, красивий, 

там-то, мамцю, хороший, меле гречку без 

грошей". Коли меле без грошей, то  дуже 

зле. М лин  дістанеться на л іцитац ію  (Бобер

ський)

ліцитувати продавати з аукціону (ст)

о<ххх>оооск>ооооо<>оооооооооос>оооооооооооооо<

Корсети,
Корселети,

Лічничі пояси,

Нагрудники
і я с і к о р с е т о п і д о л а т к ії п р о д а в  д е та й л іч и о  

л о  в и їн х о в о  н и з ьк и х  д ін а х
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Увага на фіриу й чисяо дому.
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лічнйця лікарня (перев. для малозабезпечених) (ст) | ббсьня

лічнйчий лікувальний (ст)

лоб:
♦  пальнути в лоб застрелити (ст): Я к  не вернетесь, я піду під суд за 

авто, як не заберете Ґ а р а н о в о ї-  мені в л об  пальне Д усько (Лисяк)

лббзюк хлопець (ст)

лобуз 1. вуличник, волоцюга (ср, ст)

2. підліток (ст) II -> ббЙЛИК 

логаза кул. ячмінна каша (ст) 

ложка:
♦ ложка дубом стоїть про надто густу першу страву (ст); Д о  спіль

ного казана приходив додатковий харч, і “зупа” вже не була ріденька, але 

часто  густа, що, як кажуть, “лож ка дубом  стоял а” у ній (Загачевський)

♦  лбжка з ч;^ком міра сипких продуктів (м, ср, ст) {{ маґуля



лупнути

ложочка чайна ложка (ст)

лоза прикрашені гілки верби, які освячують на Вербну недіаю  (м, ср, ст)

І баська

локаль (льокаль) і .  приміщення, квартира (ст): Проф есори, д о  яких нал е 

ж ав і я, мусіли викладати в різних тайних льокалях (Ш ухевич)

2. корчма; шинок (Лучук) (ст) | -» кнайпа 

локатор (льокатор) ірон. вухо (м, ср, ст)

♦ наставити локатори (льокатори) прислуховуватися; підслу

ховувати (ст): Д орослі зібралися на поґаданє, а д ітиська наставили л ьо 

катори та  пороззявляли писки (Авторка)

лбкєць -► локоть 
локоть (лбкєць) тюр. рік (ст) 

ломбард вул. в’язниця (м, ср) | -» буцигарня 

Л О Н Д О Н  Львівський обласний наркологічний диспансер (Лучук) 

лопата вул. рука (ст): А л е  пан М акс  ухопив мене на бігу своєю  зал ізною  л о п а 

тою, підняв за  обшивку, мов котеня, і посадив (Керницький) Ц ґраба 

лопатйнський грабар, гробокопач (ст) || пан лопатйнський, лапіійдух

♦ пан лопатйнський ії лопатйнський
лопух вул. вбрання (ст) ....  - ............ ............ -і;

л о п ^ і  вул. чоботи (ст) ОЛЄУМ ПЕТРЕ
лошак:

♦ скидати лошакй -* скидати
лук скрут, вигин (ст): Між повалею  й долівкою  розтягне- _______

ним луком укладався дим. Н а  долівку разом  з брудними „ Г Л І М Я Р ”
недокурками падали і непотребні, й зужиті слова (Ни- це досконалий засіб гігі-

жанківський); Трамвай заскреготів І лагідним луком скру- '  плекання волосся.
. „  . . Усуває луску, запобігає

тив у напрямі Вулецькоі. К о н і клацали копитами, І день випаданні  волосся

 ̂ котився у стіп Цитаделі (Парф анович) ^

Л ^ О В И Й :  стосувавши Олєум Петре
♦ л ^ о в а  лймпа -► лймпа „Г л і м А Р" ствердили

успішність йогоі ділання.
л ; ^ а  вул., знев. і. шкапа (ср)

2. стара жінка (ср) Зацікаигесь їх  численніши
, , „ <»іі,іт;я л ц !  ------- —

лупина лушпиння (м, ср, ст) | лушпиння _____

♦  бульба в лупйнах -» бульба , і і * і * * 555їі5 5 5 5 *5  
лупйти 1. здирати (ст)

♦  будеш на Гицлівській горі лупйти з псів шкіру ірон. про 

перспективи, які очікують ледачу дитину (Франко) (ст)

2. лупцювати (м , ср, ст): В  дитинстві тато  лупив мене за  найм енш у провину 

(Авторка) II -* валйти

♦ лупйти як козу-дерезу -» коза-дереза
3. карт, грати (у карти) (ср, ст): Вони  так лупили в карти, ш о  зовсім за 

були про Міська, який чекав їх  на вінклю В ірм енської уже з квадранс години 

(Авторка)

лупйтися:
♦ лице лупйлося з сорому -* лице 335

ли н ути : -----------
♦  ли н ути  цва^ра -» цваєр



луска часточки рогових клітин і шкірного жиру, що угворюються біля ко

ренів волосся на голові; лупа (ст) 

лучйти об’єднувати, поєднувати (ст): Все  є якісь справи, які нас  лучать  з інши

ми лю дьм и (Авторка) 

лучйтися’ об’єднуватися, поєднуватися (ст): З а  широким вхідним коридором 

відкривалося невелике цементоване подвір’я, до  якого з правого боку приляга

л а  велика кухня, а навпроти -  простора їдальня, яка лучилася з кухнею і слу

ж ила теж  б ібліотекою  і місцем, де  відбувалися часом  сходини і святочні акаде

мії (Микула); Всякий найменш ий уряд, чи то, як звичайно кажуть, “організація”, 

пригадує мені млин. В се  мусить лучитись і сповню вати  своє  д іло  (Боберський) 

лучитися"" трапитися (ст): О сь  щ о мені лучилося у  тій поїздці (Авторка); Луча- 

лося, що, ш арпаю чи  за  вуха, калічив хлопця. Р аз  ш арпнув одного мого това 

риш а за  волосся на потилиці так сильно, щ о  вирвав йому волосся, і щ е  за те 

зганьбив хлопця (Ш ухевич) 

лушпиння лушпиння (м, ср, ст) | лупйна

❖ бараболя в лушпинні бараболя  
Львів Львів І Лемберґ (Лемберґ), Лёмбрик (Лймбрик)

❖ В ІД  Львова до Кракова скрізь біда єднакова життєві трудно

щі всюди однакові (Франко)

він би за гріш миш на мотузку аж до Львова гнав ірон., 

знев. про скупого, захланного чоловіка (Франко) Ц тот би блиху за 

ґрбйцар до Львбва гнав

❖ голодний Львів обіііде, а голий -  ні так говорять ті, хто ба

гато грошей витрачає на одяг, натомість зовсім не дбає про іжу 

(Франко)

❖ і у Львові не всі здорові ірон. про те, що у  Львові багато лікарів 

(Франко)

❖ їхав сім миль попід землю зі Львова до Лємберґу жарт. 

про того, хто вихваляється подорожами, ніде не бувавши (Фран

ко)

❖ Львів не кождому здорів (здоров) не кожна людина зможе 

стати міщанином (Франко) (ст)

❖ не відразу Львів збудовано великі справи не відразу роблять

ся (Франко)

❖ тот би блиху за ґрейцар до Львова гнав її він би за гріш 
миш на мотузку аж до Львова гнав

львівський:
❖ львівський охайний хлопчик знев., ірон., евф. до “лох”; недо

тепа, дурень (м) І -► бевзь
❖ набрати львівського шліфу -* шліф
❖ львівські діти 1. молодь Львова 

2. її львівські піскарі
2 2 ^  ♦ львівські піскарі іст. тридцятий полк піхоти австрійського вій-

______ ська, який розміщувався на Цитаделі Ц львівські діти

львовяк львів’янин (ст): Тренером  став  там  знаний в окрузі Львова  змагун легкої

луска



ваги Білий, котрий рівно ж заступав  на рінґу кольори “України”. В се  це були “діти 

Львова", які часто  й не вміли “балакати” по-українськи. Багато  з них в час  остан 

ньо ї воєнно ї хуртовини засвідчили свою  українськість кров’ю, як вояки Дивізії, 

чи У П А , або  підпілля. Я  виступав у барвах “Світезі” до  часу  мого ареш тування 

польською  владою  літом  1938  р. Можливо, щ о  дехто  з “львовяків” пізнав мене 

тут у таборі, тому-то причина цієї резерви-респекту (Загачевський); З астав  тут  

сам их веселих хлопців, які ц ілком не ш анували  велику повагу з Дрогобича. Як 

то  вони, л ьвов ’яки, м али ш анувати  якогось там  з Дрогобича (Ш ухевич) 

льоди морозиво (м, ср, ст): Уже смеркало, коли вони, нарешті, зібралися й піш 

ли на льоди на Академ ічну (Авторка)

♦ а печених льодів <тобі> відповідь на неймовірні забаганки (м, 

ср, ст)

♦ тестьова їсть льоди -► тестьова
льок кучер волосся (м, ср, ст); М ам цю ! Зр оби  мені льоки, мені та моїй ляльці 

Яринц і (Авторка) Ц льокон 

льокай лакей (ст): Тутай льокай, в бутах дзюра, Д у  М арині пре в кункури (із 

пісні)

льокаль -► локаль  
льокатор’ -► локатор
льокатор“ квартировинаймач; квартирант (ст): У пані Рузі було  аж троє 

льокаторів, прецінь мусіла кубіта з чогось жити (Авторка); -  Н ехай  хто щ о  хоче 

каже, ал е  льокатори ніяк не оплачую ться. -  Це, правда, -  дод авала  вона ш вид

ко, -  залеж ить які. Наприклад, з панни Христі я дуж е задоволена  (Н ова  хата 

1939) 

льокомоція:
♦ засіб льокомоції транспортний засіб (ст): Чи він зайш ов  пішки аж 

на Святою рську  гору, чи скористав з якогось засобу  льокомоції -  того ніхто 

не довідався. В  кожному разі в тиждень після того лю ди бачили Новаків- 

ського в кіні... (Лис М икита 1960“: ЕКО )

льокои ї ї  льок (ст); П роф есор а  Верещ инського знали усі студенти, бо викла

д ав  він в еспортівці, а  також  в Політехніці. Уся голова його була  покручена ш туч

ними льоконами, які він раз на тиж день закручував собі в перукарні, щ о  була  в 

кінці Академ ічно ї ал е ї (Чайківський) 

льоля ірон. дівчина (ст) Ц -* дівчина 

льорнета 1. театральний бінокль (ст)

2. ірон. окуляри (перев. із розбитим склом або відірваним вухом) (ср, ст) 

льорнетувати і. дивитися через льорнету  (ст) | льорнувати 

2. пильно, прискіпливо оглядати (ст) Ц льорнувати 

льорнувати 1. іі льорнетувати
2 . льорнетувати: Ти бачила, як пані С те ф а  мене л ь о р н ув ал а ? Так, наче 

виш укувала якийсь ґандж (Авторка) 

льос 1. ж е р е б  (ср , с т )

2. доля (ср, ст)

льосування гра в лотерею; жеребкування (ср, ст) 337
любйти; -----------

♦  любйти як душу, товктй як грушу -► товкти

любити



любитися
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♦ любйти як пес камінь -► пес
♦ любйти як пес п4тіку -► пес
♦ любйти як пес ріпу -► пес
♦ любйти як пси діда на перелазі -* пес 

любйтися:
♦ любйтися як кіт з псом ірон. про тих, хто часто свариться (м, 

ср, сг)

любов:
♦  зібралося < раптом > на любов -* зібратися
♦ крутйти любов мати любовні стосунки (м, ср, ст)

♦ продавачка любови -► продавачка
♦  любов за гроші не к ^ и ш  (Франко) 

стара любов не ржавіє (ст)

людина людина, особа (ст): Коли була на практиці далеко  від дому, завш е  ді

с тавала  від свого Д ідуня (строгого і небагатослівного) листа, і в кожний він не 

забував  вкласти гроші, бо, казав, лю дина без грошей нічо не варта (Авторка) 

люзувати змінювати, заступати (на варті) (ст)

лнікер кул. цукрова полива; глазур (м, ср, ст): -  Які зор і?  Та то  карбідові лям 

пи в будинках на Ринку, там  продаю ть І\/Іиколайків на святого Миколая. М ал і і 

великі. Люкровані в різні ф ікси-факси. Н а біло, на зелено, на червоно. А  один є 

такий великий, як брама. Н е в ірите ? -  Вірю, вірю! Я  завжди ходив оглядати М и 

колайків на Ринку, їх багато, правда?.. Так, тут прода- 

, ^ ють медяникових Миколайків. У  цей час  їх  тут завжди

продавали. Вони  леж ать на прилавках, стоять  сперті 

^ на полицях: білобороді, в мітрах, із жезлами в руках,

у ризах, ф антазійно виведених різнокольоровим  лю- 

кром, малі і великі десятки медівникових копій, в ав- 

реолі білого карбідового світла. А  де  ж той Миколайко, 

такий великий, як б р а м а ?  Я  завжди мусив задовольни

тися найменш им, сіреньким, в убогих, у простих ризах. 

А л е  тепер  ні, м уш у мати найбільшого! Йду вздовж  бу

док і пом ічаю  його. Стоїть. Посередині прилавка у важ

ких лю крових ризах, обсипаний кольоровим  маком, з 

правдивою  бородою  з вати, в прикрашеній цукерка

ми і мигдалями мірті, із покритим золотою  стан іолею  

жезлом  в руці, достойний і погідний -  мій М иколайко 

(Нижанківський) І склйця

люкрований кул. покритий цукровою поли

вою, глазур’ю; глазурований (м, ср, ст) 

люкрувати кул. покривати цукровою поливою, глазур’ю; глазурувати 

(м, ср, ст)

лібксус щось дуже добре, найкраще (ср, ст): Той склеп, щ о  коло мене, дорога 

Льонцю, дуж е дорогий, бо в ньом у самі лю ксуси продаю ть (Авторка) 

люксусовий найкращий, розкішний || -* бомбастйчний 

люксусово якнайкраще, розкішно (ср, ст) Ц — бомбастйчно 

лібля дит. колиска (м, ср, ст)

♦ йтй до лю лі дит. іти спати (ст, ср)

поручав  також :

Люксусовий Крен ДО взуттр, 

пасту до підлігй „Французька М аса“, 

віск до підлоги.



лявенті

люмп вул. 1. ледащо, голодранець (с т ): Будай ті кулєра взєла  з такіми пана

ми... То ті люмп! (Рудницький) II голодрйга, голопятник (гулупєтник), лкімпа 

кавалок, робітник до готової миски

2. підла, непорядна людина; негідник (ст) | -» креатура

♦ люмпа кавалок і. іі люмп 1
2. і ;  люмп 2 : Та то  лю м па  кавалок! Н ав іть  не підходь близько д о  него!

(Авторка)

лкіпути вул. сильно вдарити в обличчя (ст): Той ф ацет  так го лю нув в писок, 

ш о ну (Авторка) | -* засервувати під око 

лібра знев. 1. горілка низької якості (ср) || -> аквавіта

2. погана, неміцна кава (м, ср, ст): А  тепер на еміґрації, випивш и порош ко- 

вано ї кави із холодною  сметанкою, щ о  каву перем іню є в люру, запустилися ми в 

спогади давніх, незабутніх днів (Тарнавський 3.) | лкірка, хляпіцкіра 

З- рідка, несмачна їжа; бурда (ст) 
лмірити згруб., вул. пісяти (ср): Тільки перебрал а’м цю  дитину, а воно знову 

налюрило, ніяк не навчиться на горщик ходити (Авторка) 

лк5рка і? лніра 2 
люстерко дзеркальце (ср, ст) 

лністро дзеркало (м, ср, ст) 
лютрувати очищувати (горілку) (ст)

лк^фа військ, дуло вогнепальної зброї (ст): Він оглянув мене від пзлови до  ніг 

і тицьнув  пальцем  на рушницю: “Ч ом у  в лю ф і є д ір а ?” -  “Таку я вже дістав", -  

відповів я (Селепко) 

люфт 1. отвір для провітрювання; вентиляція (ст)
♦ грати на люфт не припинити гри, програвщи всі гроші (ст)

♦  до люфту ні до чого не придатний (с т ): Уяви, я так тішилася, щ о на

решті купила ф айний чайник, а виявилося, щ о  він до  люфту, не свистить, не 

знати навіть, чи вода закипіла (Авторка)

2. свіже повітря (ст): Вийди на люфт, бо така задуха  в хаті (Авторка)

3. вул. прогулянка (ст)

♦ іти на люфт шк. прогулювати, пропускати лекцію чи урок (ст) 
люфтінспектор ірон. безробітний інтелігент (ст) II люфтміністр 

люфтміністр іі люфтінспектор
лк^фтник курортник (ст): А бодай їх грім забив, отих люфтників! Н аперед  тото 

пхає в себе, щ о ли ш е  д уш а  забажає, без міри, товстіє, розстається, а  потім, як 

уже того сал а  не може двигати, то  давай  до  купелів, д о  Трускавця, а ти тут  роби 

з ними, щ о  хочеш, масуй, аж  тобі дух  запирає, а вони їдять  д ал ьш е  (Цегель

ська) І літніік

лю ф т^ати  провітрювати (ст): Треба частіш е лю ф тувати  в кімнаті, бо  страш но  

чути з кухні через ті карманадлі (Авторка) 

лю фт^атися жарт, гуляти, подорожувати для задоволення (ст) 
лнішня військ, гвинтівка, рушниця (ст)

лябет карт, вид гри (ст) 339
ляборка студ. лабораторія (ст) -----------
лявенті -► левенте



ляґа

лйґа 1. палиця, кий (ст): Ти думав, щ о  мене н е м а ?  А  я, братку, є. Несподіванка, 

як на льотерії. Нарешті, тебе маю, вже мені не брикнеш. Бачиш  цю  залізну 

л я ґу ?  Понюхай. Тепер я тобі покажу, як кричати за  мною  “вайха наліво, вайха 

направо" (Нижанківський)

2. шк. палиця як знак складеної матури: М и всі щ асливі по матурі, за тиж

день, з ібравш ися разом, перебрані в темні убрання (які собі, врешті, купили пе

ред матурою), з “ляґам и” (палицями) в руках, вируш или на “корзо” (Академ ічна 

вулиця) в капелюхах, говорячи весело й голосно по-українськи, щ об  дразнити  

“злоту млодзєж ”, тзв . “бурш ів”, які в своїх різнобарвних ш апочках споглядали 

на нас з неприхованою  ворож істю  (Дзедзик) Ц палиця 

лйґер вистояне пиво (ст) І -» бровар 

ліґуміна -* леґуміна 
ляд:

♦  на який (кий) ляд для чого, навіщо (лайка)

лйда прилавок (ст): Було весело. Гармонія, скрипка, захриплі голоси, хмари д и м у -  

довга, лоплямлена, заставлена  сирками, лляцками й м онополькою  ляда  (Ни

жанківський)

♦  < дістати> з-під лАди купити з-під прилавка; придбати в магази
ні те, що для інших покупців приховане (у радянські часи) (ср, ст)

лякери півчеревики з лакованої шкіри; лаковане взуття (ст) Ц л й к і ,

лякёрки (лякёрк!)

лякёрки (ляк^ркі) ї ;  лякери (ср, ст) 

лякёрк! -► лякёрки
лякєрувати покривати лаком (ст): Лякєрувати нігті -  то  навіть не випадає  так 

іти до  церкви. Хочеш , щ об лю ди згл ядалися ? (Авторка)

♦ лякєрувати пбртки -► пбртки 
лйкі ї ї  лякери (ст)

лйля дит. дитина (м, ер, ст)
♦  бака лйля дит. нечемна дитина (ср, ст)

♦  чіча лйля дит. чемна дитина (ср, ст)

лямівка крав, вузька смужка тканини чи хутра, пришита до краю одягу; 
облямівка (ст): Стилеві сукні. Н а коліровому споді гарно виглядає чорна ко

ронка, біля ш иї кольорова лям івка (Нова хата 1938) 

лямбваний оздоблений лямівкою  (ст)
лймпа лампа, світильник (Лучук) (ст): Н а столі стояла непогаш ена наф това  

лямпа, яка страш но  коптіла і засм ерд іла цілу хату  (Ш ухевич)

♦  до лймпи байдуже, усе одно (ср, ст) Ц — гале

♦  л ]^ова  лймпа електрична лампа (ст): Ясні вистави крамниць, як 

вікна потяга в русі, пролітаю ть мені перед очима, ф ойє  кіна “П аляс" оббриз

кує мене дрібними скалками світла, лукові лям пи на Марійській площі, наче 

весняні кольорові бальони, схоплені вітром, пливуть наді м ною  і п ідносять

ся вищ е і вищ е (Нижанківський)

3 4 0  лямпарт 1. леопард (ст)

2. вул. шибеник, бешкетник (ст) І -* ваґабунда

3. вул. іульвіса (ст)



ляф іринда

лймпка невелика чарка округлої форми (ст): Вуйко Ґєник все п 'є  перед обі

дом  лям пку вина (Лучук) Ц ббйдек 

лямувати обшивати лямівкою  (ст)

ляндвери загони самооборони, до яких належали колишні вояки, а також 

чоловіки, не придатні до військової служби, окрім калік (Франко)

♦ ляндвери за двери, войско йде! (Франко) 

лянє (лгіня) вул. 1. побиття (ст)

2. прочухан (ст)

♦ дістати лйнє бути покараним; дістати прочухана (ст) Ц дістати в 

чоло, дістати в шкіру

♦ Л Й Н Є  зробйти 1. побити (ст) І -* вйгаратати

2. дати прочухана, покарати (ст)

♦ ЛЙНЄ справити ^ лй н є  зробйти 
лянсада крутий високий стрибок верхового коня (ст)

♦ в лянсадах підстрибуючи: Й ш ов  в лянсадах, ал е  так комічно, щ о сту

денти  залю бки наслідували його ходу (Ш ухевич)

лянсібр танець на чотири пари (популярний у  Львові у  30-40 рр. XX ст.)

(ст): Такі танці, як кадриль і лянсієр, -  модні тоді танцю вальн і кроки на 5 дій.

Треба було  знати, коли зробити “королівський” поклін, коли і як зробити зміну 

партнерок, “кошичок” і т.д., а  все те  на команду аранж ера ф ранцузькою  мовою  

(ІДьонка) 

лянцет мед. скальпель (ст) 

лйня -* лйнє
лйпати знев. 1. говорити щось недоречне, нерозумне (м, ср, ст)

2. виказувати, розголошувати (таємницю) (м, ср, ст): Ч м іль  виступив, 

наче судовий коморник, бо  погрозив С-ві, щ о  коли він щ о-небудь “ляпне", то  він, 

себто  Чміль, “скує йому морду так на ф ест!” (Ш ухевич)

♦ лйпати язйкбм -* язйк 
лйстик 1. ґума (ст)

2. ґумка для стирання написаного чи намальованого (ст)

Л Л Й Н И Й  і; лйтий
♦ лляне тісто ^ лйте тісто

лйтий виготовлений способом лиття; литий (ст) І  Л Л Й Н И Й

♦ лйте тісто кул. тісто, яке ллють у  кипляче молоко чи росіл  (м, ср, 

ст) І лляне тісто, хлйпані клкіски

лятрйна 1. вбиральня, туалет (Лучук) (ст) Ц -* виходок

2. вул. неприємність, клопіт (ст): “Лавочко! Селепку! -  промовив, наче б 

говорив до  мого розуму, -  кажи досл івно  так, як сказав сотник". -  “Голош у слух

няно, сказав так: “Скаж и том у лисом у ослові, щ о  як він не бачить пятрини, яка 

на нас  гряде, то хай далі гниє у своєм у селі!” П ляш ка  полетіла через кімнату, 

але  розбилася об  стіну, бо я, спод іваю чись “лятрини", відхилився тактично на 

заздалегідь приготовану позицію  (Селепко) 

ляфірйнда 1. вул., злод. коханка (ст): Сьогодні я д істав  ксиву від сво ї ляф і-

ринди (Авторка) 3 4 ^

2. знев. легковажна жінка; вертихвістка (ср, ст)

3. знев. жінка легкої поведінки; повія (ср, ст) Ц -* вінклківка



лях поляк (ст)

♦ страхи иа лйхи -* страх 
ляхоман знев. особа, яка надто запобігає перед усім польським (ст): Л ю 

бив облесників і донощ иків, не лю бив  поляків і т.зв. ляхом ан ів (Нагірний) 

лйчка-трйсця тремтіння (ст): Я кась  тривога перейш ла на нас. Через тіло 

проходила лячка-трясця. Кожний із нас  старався  відступити якнайдальш е від 

хідника. І\/Іи начеб поприліплю валися д о  стіни. У  вічах слідно було  тривогу (Ш у

хевич)

й Ш к к
Зближається час ви їзду!

Всі закупи найдешевше, 

найкорисніше доконаєте 

в т о в а р о в и х  д о м а х

Trust“Л ь в і в ,  Р и н о к  ч. 32.

Відділи: ул. Г е т м а н  с ь к а  12.

ул. Г о р о д е ц ь к а  85.

Крамниці вдоволених покупців

3 4 2



м
мавпічка ласк, дівчина-підліток, яка наслідує дорослих (м, ср, ст) | -»

дівчина

мавпішон (малпішон) і. мавпа (ср, ст)

2. несимпатична людина (ср, ст)

З- ірон. кумедна людина (Лучук)

4. ірон., ласк. дитина (ст) 

магазин маґазйн 
магазинер -♦ маґазйнер 
магонь червоне дерево (ст)

магоньовий 1. зроблений із червоного дерева (ст)

2. темно-червоний (ст)

♦ магоньове повітря вул., ірон. свіже повітря (ст)

маґазйн (магазйн) склад (ст): Люди несли хліб, двигали цілі оберемки, цілі 

гори хліба! “Зв ідки ?" -  спитала  в якоїсь дівчини. “З  військового магазину, туто, 

за рогом. Нехай пані йде, там  усім роздаю ть д аром ”. Розд аю ть  даром  хліб, за 

яким іще годину том у  всі у  Львові надарем не з ід хал и ? Розд аровую ть  м агазини ?

(М арська)

♦ як слонь в магазині -► слонь
маґазйнер (магазйнер) власник або завідувач складу (ст) 

маґель (маґєль, маґіль) і. прилад для вирівнювання, розгладжування 

(білизни, одягу); качалка (ст): Треба було  сховатися. В  Ставропігії, у брам і 

від П ідвалля, були два  дубов і маґлі, на яких в разі потреби м аґльовано  білизну.

Вони  там  стояли, мабуть, від віків. ІДі маґлі видалися мені найл іпш ою  криївкою.

Я  був дуже низенький, тож мені легко прийш ло залізти лід один м аґель (Ш ухе

вич) І маґлівнйця

2. вул. тиснява, тіснота (ст)

3. вул. бійка (ст) І -* кампа

♦ на маґель взйти вул. бити, мучити; тортурувати (ст) 

маґель -♦ маґель
маґік 1. чарівник, фокусник (ст)

2. вул. фахівець, спеціаліст (ст) 

маґіль -* маґель 
маґістратник вул. двірник (ст) 

маґістрацкий магістратський (ср, ст)

♦ срач маґістрацкий -► срач 
маґлівнйця і; маґель і
маґлювати і. качати білизну; прасувати (ст)

2. мучити, виснажувати морально та фізично (ст)

3. бити (ст) 3 4 3

маґнег 1. магніт (ст) -----------

2. те, що притягає погляд, приваблює (ст)



маґола

маґола вул. голова (ср) Ц гарбуз

♦ помикйтитися в маґолі -► помикйтитися 
маґула незґраба, вайло (Лучук)

маґуля 1. дуже великий шматок (Лучук)

2. міра сипких продуктів -  повна ложка із верхом, надлишком (перев. 

цукру) (Лучук) (ст) І ложка з чубком 

маґулйика вул. бійка (ст) | -> кампа 

маґуляти вул. бити (ср, ст) Ц -> валити 

маґулятися вул. битися (ср, ст) || мати шпдргу, тлумитися 

мадзьґати (мадзьґрати, мазьґати, мацькати) і. мазати, бруднити 

(ср, ст) II мадзьГруляти

2. робити погано, неякісно, неохайно (ст) Ц мадзьГруляти

3 . знев., ірон. накладати косметику, малювати (ст): М адзьґати  по пискові 

шмінкою (Авторка)

мадзьґрати -► мадзьґати
мадзьґруляти (мазьґруляти) і ;  мадзьґати (м, ср, ст) 

мадяр угорець (м, ср, ст); Від  команданта полковника починаючи, а на молод

ш ім ф енріху кінчаючи, всі старш ини були мадяри. Н авіть  вахтм айстри були самі 

мадяри. Тож ті старшини, яких тепер приділено д о  перешколу, були здеб ільш а 

м адярони (Ш ухевич) Ц мадярон 

мадярон знев. і ;  мадяр (ст) 

мадйрський угорський (ст)

ма^вий (майовий) травневий (ст): Н а  дворі гарно. Знаєте, такий маєвий ве

чір. Багато  людей, і дуж е пахне зелене листя. А л е  ви м аєте  вчитися. Шкода 

(Нижанківський); Надворі був теплий маєвий поранок (Франко)

Маєрівка (Майбрівка) дільниця у  східній частині міста: Д о  М едово ї П е 

чери веде Пасічна  дорога, попри Маєрівку; серед  узгір лежить котловина і в ній 

дві невеликі печери (Крип’якевич) 

мабток багатство, статки (ср , ст): А  думаєш , ш о  чесно можна доробитися таких 

страш них м аєтк ів? (Авторка)

♦ зарядити маєтком -* зарядйти
♦  цілий маєток дуже багато грошей; дуже дорого (ср, ст): Купити 

зараз канапу -  та то  кош тує цілий маєток (Авторка)

мазак вульг. і. обличчя (ст) Ц -• лице

♦ дати в мазак і і  м азн ^и  (ст)

2. рот (ст) II -* брама

♦ стулити мазак вульг. замовкнути (ст) | -* замкнути брдму 

мазепйика шапка з відлогами (спочатку була формою одягу Січових

стрільців, згодом її почали носити патріотично налаштовані україн

ці): Вже пізніше, коли ми опинилися в університеті Я н а  Казимира, доходило  не 

раз до  бійок на палиці з ними, бо  їх дуже дразнили наш і “мазепинки” -  шапочки, 

щ о ми їх носили з відповідним навколо кольоровим  шнурочком, щ о означав 

344 рід ф акультету (шнурочки-лямівки: зелений -  ф ілософ ія, червоний -  медицина,

------------- чорний -  право, здається, виш невий -  ветеринарія й т.п.) (Дзедзик)

м а з н у т и  вул. вдарити в обличчя (ст, ср) Ц -* засервувати під око



маитки

мазур знев. поляк (ст) Ц -> антек

Мазурівка іст. дільниця Личакова у  районі цвинтаря (Крип’якевич) 

мазьґати -♦ мацькати 
мазьґрулйти -► мадзьґруляти
маївка 1. церк. молебень до Матері Божої у  травні (м, ср, ст)

2. весняна прогулянка (перев. у  травні); пікнік (ст): П ропоную  в неділю 

поїхати, нарешті, разом  на м аївку (Авторка) 

маїти прикрашати будинки, церкви чи помешкання гілками дерев на Зе

лені свята (м, ср, ст) 

май 1. травень (ст): П ам 'ятаю , як то  ш лю б  вони брали  в м аю  і як то ф айно  всі 

бавилися (Авторка)

2. зелень, гілки дерев, якими прикрашають будинки, церкви чи по

мешкання на Зелені свята (м, ср, с т ) 

майдати розмахувати, хитати (ст): Н е м айдай руками, бо  вдариш  пана (Ав

торка) 

майзел -* майзель
майзель (майзел) і. зубило (ст): Напасники були узброєні в “майзлі", залізні 

кліщі, молотки, долота  і том у  подібне технічне знад іб 'я, д іяли тихо-блискавично 

і малим и групами -  по троє-четверо забіяк (Керницький)

2. карт. ?  (ст): Часами в запалі грач кликнув неосторожно якесь небезпечне сло

во, як “майзель" або  “маю  три аси" (Шухевич); Щ об устійнити засади фи, чи була 

вона газардна, я поставив сторонам, щ о виводились із фабричних робітників, кіль

ка питань: яке високе було “візо” (ставка), “бессер” (ліпше), “майзел” і т.д. (Цьонка) 

майлянд ?: ІМісько примружив очі: -  Пильнуй  свого інтересу. -  Якого  м о го ? Ще 

трохи і відберуть. -  Будеш  комісар. -  Я ?  Ти думаєш , щ о я м іх-мах і вже това

р и ш ? -  Попробуй, може, зробиш  майлянд. -  Ну-ну, я вже бачу той майлянд! То 

мене попробую ть (Нижанківський) 

майовий -► маёвий 
Майбрівка - » Маєрівка 
майстер:

♦ майстер копйтко швець (ст)

❖ кбждий майстер свой ремеслб хвалит 
(Франко)

❖ пане майстер, то смола, а не клййстер
про невмілу людину (франко) 

майстерф ^ людина, яка запалює міські ліхтарі 

(ст)

майстерштйк зразок (ст) 

майталаси -» майталеси
майталеси (майталаси, майтелеси) панталони, 

труси (перев. жіночі) (ст) II -• майтки 

майтелеси -* майталеси
майтечка (матечка) вул. монахиня, черниця (ст) 

майтечки -* майточки
майтки труси, панталони (перев. жіночі) (м, ср, ст) | 

си), майточки (майтечки)

♦ трясти майтками боятися, мати страх Ц — бздіти

Курята
на мадярський лад
Пара курят, дві цибулі, 2 ложки 
помідорових повил, з дкґ товщу, 
сіль, паприка.
Підлива: з дкґ масла, 2 дкґ муки 
Вичищені й вимиті курята по
ділити на чвертки, посолити й 
посипати паприкою. Покласти 
до ринки товщ, додати дрібно 
кришену цибулю і помідорових 
повил та тушкувати під покриш
кою. Часто підливати водою, щоб 
не пригоріли. Потім підправити 
підливу запражкою, розвести її 
росолом або водою і тушкувати 
курята в підливі ще іо хвилин. 
Подати з рижом або присмаже
ними картоплями (Ліщинська)

майталеси (майтеле- 345



майточки (майтёчки) ^  майтки (м , ср, ст): Вона  розгортає ручки, щ об  

здержати рівновагу й не впасти, а  вітер хитає її кокардою і розвіває спідничкою 

так, щ о видно мереживо рожевих майточок (Н ова  хата 1937) 

майхєр (майхр) вул. кишеньковий ніж на пружині (ст): В асил ь  поправив 

іще раз бандаж  на шиї, всунув ніж у халяву  і сказав  крізь зуби: “Н а  майхри зі 

м ною  щ е  ніхто не виграв” (Лисяк); Бачиш , отсим майхром  я розф алатав  йому 

руку, як попядвицю  (Франко) 

майхр -* майхєр 
майхрувати вул. різати (с т )  

мак:
♦ заливатися в дрібний мак вул. пити до безтями; пиячити (ст): 

Летів додому, а  залетів до  кнайпи. Залився  в дрібний мак. А  потім всю  спра

ву на спокійно пережував. Треба все перевірити (Тарнавський 3.)

♦ сидіти маком сидіти дуже тихо, б е з  зайвих рухів (ср, ст): Тоді я за 

примітив, дивлячись  попід стіл, як чийсь блискучий носик черевика копнув

пана Бика в кістку, і він сів маком  (Керницький)

♦ фіґа з маком фіґа
♦ хоч мак сій д у ж е  т и х о ,  б е з м о в н о  (ср, ст): Проф. 

Копач заявив, щ о  йде до  директора, а ми мусимо тихо 

сидіти. І ми затихли, хоч мак сій (Богачевський)

макабрйчний жахливий, страхітливий (ср, сг): Він 

вийшов аж на край лісу і глянув на макабричну картину, що 

вогненною феєрією  світила серед нічної темряви (Лисяк) 

макабунда вул. бешкетник, зірвиголова, шибеник 

(ст) І -  ваі-абунда

макаґіґі кул. г о р іх и  в  м е д і (п е р е в . з  м а к о м )  (ст ): Чого щ е тр е б а ?  М ар ц и п ан а ?

Чи з макаг'іґами х а л в и ?  -  О сан на  ситості, осанна! -  ІДе я гукнув. А  в и ?  (Бабай) 

макаран (макарон) кул. макарони (м, ср, ст): Н а макарон тісто замісити 

таке, як на лазанки, лиш е розтачати так тоненько, щ об  ніж було видно крізь тіс

то; розрізати пляцок також на половину, звинути в трубку і різати дуж е вузенькі 

пасочки, як нитка; до  того треба  мати гострий ніж (Авторка) Ц лапшина 

макарон -» макаран
маківка голова (м, ср, ст): А  як я кобзнув його маківкою  попід щеблі, то, певно, 

злам ав  йому зо два  (Франко) | -* гарбуз 

макітра 1. спеціальна глиняна глибока миска, у  якій труть мак (м, ср, ст)

Л макбртик

2. знев. І» маківка (м, ср, ст)

♦  в макітрі карузеля кроиться вул. голова йде обертом (ст): Йо, 

йо, там  д есь  вяра хлистає  баюру, аж  в макітрі карузеля крутиться, а  ти, чло- 

вєку, крипіруй! (Загачевський)

♦ дати но макітрі вул. ударити по голові (ср, ст)

♦  з а к ^ а  макітра вул. дурень, недотепа (ст): Закута  макітра! Сидить  

коло баби і посилає цидулки, як м іністер (Нижанківський); Д е м аєш  спати, 

макітро закута ?! Відповідай, як д о  тебе говорю  (Нижанківський) | -* бевзь

3 4 б  ♦  тяжка макітра і і  з а к ^ а  макітра: Тяжка макітра. Я  його давно  ба-

------------- чив, ще там  коло бочки з дощ івкою  (Нижанківський)

♦ фраєрська макітра іі з а к ^ а  макітра

маиточки

МакаґіГі з  горіхів

1 ск. меду, 120 Ґ цукру, 250 ґ 
оріхів
Заварити мід із цукром-муч- 
кою, щоб легко зарум’янився. 
Всипати січених оріхів, хвили
ну присмажувати, а потім ви
класти на вогку стільницю. Роз
тачати валком і кроїти на рівні 
частини (Нова хата 1938)



маляр

макольондра вуличник (с т )  Ц кісько, кісько макольондра

♦ насько макольондра ^ макольондра 
макбртик макітра і  (ст); В  макортику макогоном розтираю ть мак для  різд

вяної куті (Авторка) 

м ак ^ а  вул. ^  маківка (с т )  

малай вул. х л іб  (с т )

Маланка Новиіі рік за старим стилем (14 січня)

(м , ср, с т ): Н а  М аланки  ми бавилися аж до  раня в 

Будинку архітектора (Авторка) 

маланка вул. і. дівчина-служниця (ст) Ц -► гар

котлук

2. дівчина легкої поведінки (ст) | -• вінклківка 

малах вул. хуліган, волоцюга (ст) Ц малашйна 

малашйна ^  малах

Макаран із шинкою

Замісити макаран на самих яйцях, бе
ручи на 20 дека муки 3 цілі яйця. Тон
ко розтачати, покроїти в вузькі паски, 
зварити на солоній воді, виложити на 
цідило і полляти кілька разів зимною 
водою. Почекати, щоб скапало. 
Висипати макаран до ринки, вкинути 
20 дека товстої вареної шинки, змеле
ної на машинці. Додати ложку масла, 
ложку квасної сметани, вимішати, 
вложити все те до ринки, вимащеної 
грубо маслом і висипаної тертою бул
кою.
Запекти макаран у рурі. Прикрити 
зверху білим папером, висмарованим 
маслом. Готовий викинути на полу
мисок (Нова хата 1934)

малии:
❖ від малого до великого (Франко)

❖ малйй дідбк, а велйкий ціпбк -♦ ді
док

❖ хто малбго не шанує, той велйкого не варт (Франко) 

малімби вул. малюнок (ст)

маліти зменшуватися (м, ср, ст); Зд авал ося  їй  в тій хвилині, щ о щ ось  велике, 

навіть неосяжне, а  водночас маліє до  крапки (Ярославська) 

малмазія вино із середземноморських островів (ст) 

мална несимпатична людина (ст) | малпішон

так би я ту малну розчерепив (лайка) 

малпішбн мавпішбн
мальовйдло (мальовйло) і.  ф а р б а  ( н а  с т ін а х )  (ст): В  покою, то  вже де-не- 

де  пообл італо  мальовйдло, а  тільки кілька років пройшло, як брали майстрів 

(Авторка)

2 . ірон. к а р т и н а  (ст): П еред  двом а  тисячами років писав Горацій: “Згинути в 

бою  є почесно і солодко!” Може, він писав так тому, щ о  перед двом а  тисячами 

років д ійсно було  приємно згинути. А, може, тому, щ о писав собі не так, як я, а в 

гарній віллі, з купелями і водограєм, з м альови лам и  на стінах і в свіжому повітрі 

саб інських гір. Вояк  такого не напи ш е  ніколи! (Селепко)

3. знев., ірон. косметика (ст) 

мальовйло мальовйдло
мальтретбваний якого мучать, тероризують, із якого знущаються (Лу

чук) (ст)

мальтретувати мучити, знущатися, тероризувати (ст): Н е  м ав  цілковито 

ніякого психічного уразу, на який терплять  лю ди з т.зв. інтеліґентних домів, які, 

ож енивш ись погано, потім ц іле життя м альтретую ть себе і своїх жінок, мовляв, 

вони втратили своє  життя, втратили сво ї життєві ш анси і тп . (Тарнавський 3.);

Н е мальтретуй дитину, най трохи побавиться, скільки того дитинства  (Авторка) 

м а л я р  художник (ст): М аляр ів  згуртовано у  “бриґади” для  м алю вання  “лозунгів” 347
та великанських портретів “вождів”. Щ ойно згодом прийш ла черга на малярські --------------

виставки, на яких всевладно запанував  “соцреал ізм ”, щ о  не м ав нічого спіль-



малярський

ного ні з реалізмом  у  малярстві, ані з соціял ізмом  у практиці. С хопивш и суть 

“соцреал ізм у”, львівські малярі д авали  на ці виставки сво ї найслабш і, щ е  учнів

ські “твори”, зокрема ж “мертві природи” та  краєвиди. Проте нагороди д іставали 

тільки тематичні картини у  роді “С тал ін  на параді”, “С тал ін  з д ітьми” та  цим по

дібні. Варіяціям  на цю  “улю блену” тем у не було кінця (В ітош инська) 

малйрський х у д о ж н ій  (ст ): Факт, щ о  не-маляр став  членом  м алярської орга

нізації, знайш ов своє  повне виправдання в тих розм аш истих полотнах, наси

чених незвичайною  ґам ою  кольорів поетичної палітри, щ о  їх згодом розгорнув 

поет у  сво їх  творах (Ласовський) 

мама:
♦  як за рідну маму д у ж е  д о р о г о  (м, ср, ст): -  О, то ти щ ось купив із 

бібліотеки його д ід а ?  -  Ж а р ту єш ? Н ав іть  за не надто  рідкісне видання хоче 

як за  рідну м ам у (Авторка)

♦ зацінйти як за рідну маму вимагати нереального, просити над

міру; встановити надто високу ціну (ср, ст): А  дівчата хотіли їсти ... Щ ось 

солідне. ІУІ’ясо. Певно, м ’ясо. Найліпш е вепрові котлети, але чи той туман 

м ає ?  Певно, щ о має, тільки заціпить як за  рідну м ам у (Тарнавський 3.) | -* 

заспівати

мамелік -► мамелнЗк
мамелмік (мамелік, мармелік) і. султанська сторожа, яка складалася 

із невільників-християн, вихованих в ісламі (ст)

2. знев. азіат (ст)

3- знев. зрадник (ст) | -> всйпувач

4- знев. енкаведист або червоноармієць (назву вживали за перших со

вітів) (ст)

♦ мармеліка грати удавати такого, який нічого не розуміє, не 

знає; удавати дурника (ст) || -  грати вар’ята

♦ мармеліка різати ^ мармеліка грати
мамро вул. в’язниця (ст): Дивіться: жерти даю ть  м ало  що, співати не можна, 

м ал о  щ о  ми не полонені. А  тепер ще, казали ґосьці, щ о мого курінного всадили 

до  м ам ра (Лисяк) | -> буцигарня 

мамула і. нездара, недотепа; незґраба (с т )  Ц файталапа (файталаха)

2. ірон. мамин синок; пестун (Лучук) 

мамулуватий неповороткий, безпорадний (ст) 

м ам ^ц я  (м ам ^ьц я ) і; мамця
♦ мам;^цю (мамуньцю) злота вигук, що виражає здивування, 

страх тощо (ср, ст) Ц мамунцю (мамуньцю) кохана (кух^на), мамунцю 

(мамуньцю) рідна

♦ м ам ^ц ю  (м ам ^ьц ю ) кохйна (кухана) і; м ам ^ц ю  злота
♦  м ам ^цю  (м ам ^ьц ю ) рідна ^  мам;^цю злбта: А  то  мине там 

ни булу в маґістраті, я би їм  йой, м ам уньцю  рідна! (Рудницький)

м ам ^ьця -► м ам ^ц я
мамця 1. ласк. мама (м, ср, ст) Ц мамунця, муся

348  2. вул. приємна старша жінка (ст)

------------- манатки (манаткі) вул. речі (м, ср, ст); “Бельф ер” замикав нотатку, збирав

свої манатки зі стола, здіймав з вішака капелюх і виходив з кляси (Шухевич); На



роз’їздах біля Городоцької вулиці стояв  на рейках пасажирський поїзд, д о  якого 

ми зі своїми “м анатками” повпихалися, жартуючи і сміючись, з піднесеним на

строєм, в очікуванні чогось невідомого, але  хвилю ю чого (Микула) Ц манелі

♦ збирати манатки накувати манатки (ср)

♦ накувати манатки забиратися геть (м, ср, ст) Ц -> гебати 

манаткі -► манатки
манґулйція завивка (Лучук) Ц ондуляція (ундулііція) 

маиджати мандрувати (ср, ст)

мандрбни (андрбни) нісенітниці, тщ)ниці (м, ср, ст) Ц -* баєр

♦ мандрбни плести розповідати неправдиві історії (м, ср, ст) Ц -*

баєр засувати

манекін крав, манекен: Д ля унагляднення способу брання міри подаєм о рису

нок, який представляє манекін (Повний курс) 

м а н ^ і знев. 1. і ї  манатки (м, ср, ст): Заб р ав  манелі, сказав: “Ангеле, не хо

чеш  сі грати, то  нє” (із пісні); Ого, “старий” кличе, -  сказав Ясьо, п ідриваючися 

з м ісця і збираю чи сво ї “манелі”. -  П ізніше “побал ікаєм о”, а  тепер  будь здоров 

(Загачевський)

♦ пакувати манелі ^  пакувати манатки 
2. білизна (ср, ст)

манеляж 1. людина, яка збирає та перепродує старі речі; лахмітник (ст)

2. людина в наручниках чи кайданах (ст) 

м ане-м ^ес вул. гроші (ст)

маніпулянтка іст. жінка-службовець: С тарий  д ідусь посилав її д о  школи, а 

пізніше через якихось знайомих виробив їй м ісце на пошті (без протекції навіть 

такого м ізерного м ісця дістати годі!), де, здавш и приписаний екзамен, була при

нята на маніпулянтку (Франко) 

манталепа (мантелепа, мантилепа) вул., лайл., знев. і. нерозважли

ва, нерозумна жінка чи дівчина (м, ср): Говорю  до  то ї манталепи, а  вона 

вдає, щ о не чує! (Авторка) Ц мармбха

2. брудна, неохайна жінка чи дівчина (ст) 

мантачити витрачати марно, нерозумно (майно, гроші) (м, ср, ст) Ц -► 

протрйнькувати 

мантелепа манталепа 
мантель плащ (ст) 

мантельзак вул. клунок (ст)

мантефрбнця вул. удавано наївна дівчина чи жінка (ст) 

мантилепа -► манталепа 
манцимбнек -* анцимбнек
манька вул., злод. зухвала, відважна дівчина, яка більшість часу прово

дить на вулиці в товаристві приятелів; хуліганка, розбишака (ст) Ц -* 

батярка

♦ брати з маньки вул., злод. насміхатися, кепкувати (ст) || -* лаха 

дерти

мапа карта (ср, ст) 349
мапник сумка для топографічних карт (перев. із прозорим “віконцем”, -----------

через яке видно карту) (ст)

мапник



марґарина

марґарйна кул. маргарин (м, ср, ст) 

марґінес 1. периферія (ст)

2. шк. поле зошита чи книжки (ст) 

марець березень (ст)

♦  як марець про непостіііну, ненадійну людину (ст)

Марйна 1. Марія (ст)

♦ три Марини львівські піонерки боротьби за рівноправність жі

нок -  Терміна Шз^евич, Марія Білецька та Костянтина Малиць- 

ка (Шах): Н алеж ала Терміна Ш ухевич до  галицьких піонерок боротьби за 

рівноправність ж іноцтва з чоловіками і разом  з поступовим и учительками 

І\1арією Б ілецькою  (жінкою проф. Васил я  Білецького) і Константиною  І\1а- 

лицькою  зорган ізувала перш е віче українського ж іноцтва у Львові, за  що 

“зарозум ілі” чоловіки називали їх із насм іш кою  “три ІУарини” (Ш ах)

2. знев. проста сільська дівчина (ср) Ц -* гаркотлук 

З- знев. служниця (ср) І мариська 

маринарка (маринк^рка) піджак (м, ср, ст); Зазначую , щ о  це є м аринарка 

модерна, з рольками в плечах, яка є рідко уж ивана на селі за винятком оди

ниць. Натом ісць поручаю  кравцям, які ж ию ть на селі, щ об  взорувались на ри

сунку, але кроїли лінії б ільш  прості, а  не так втинані, як рівно ж, щ об не втинати 

рибки з переду, бо  це для  селянина не є практичне (Повний курс) | -► блкіза 

маринкірка вул. -* маринарка 
Мариська і. ^ марйна 1

2. марйна 2
3. і; марйна з

♦  як в Каськи, так і в Марйськи -► Каська 
маркантний помітний; ясний, зрозумілий (ст)

марківнйк альбом для марок (м, ср, с т ); З ал и ш ається  в пам ’яті кілька немов 

ф отограф ічних кадрів: Д аньо  над  марківниками (ф ілателістичними альбом ам и) 

і наш  дуже скрупульозний обмін марками... (Даш кевич) 

маркірант і. ледар, нероба (ст )

2. симулянт (ст); Він не лю бив  маркірантів. Р а з  прийш ов д о  нього селепко: 

“Щ ось мені скривило голову, не можу руш ити ш иєю ”. -  “Н е можеш, В аси л ьк у ? 

А  ну ляж  у тій кімнаті. Коли за п’ять хвилин не поправиш ся, накажу тебе за 

мкнути”. П о  п’ятьох хвилинах селепко виходить: “Ви  дуже добрий лікар, пане 

докторе! Я к  рукою зняло!” С тукнув закаблуками, й б ільш е його л ікар не бачив 

(Селепко)

маркірація і. ухиляння від праці; ледарювання, неробство (ст)

2. симулювання (ст) 

маркірувати і. ухилятися від праці; ледарювати (ст)

2. симулювати недугу, вдавати хворого (ст) 

маркітний (маркотний) сумний, тоскний, нудний, тужливий, похму

рий, зажурений (ст) 

маркітно (маркотно) і. шкода, прикро (ст)

350  2. тривожно, неспокійно, некомфортно (ст): Щось мені так маркотно, і не

------------- можу навіть пояснити чом у (Авторка) || немно

маркотний -► маркітний



маркотність внутрішній дискомфорт; сум, нудьга (ср, ст) 

марнотно “♦ маркітно 
мармелік -► мамелнік
мармелйда (мармолйда, мармулйда) кул. повидло, джем (м, ср, ст)

♦ як мармолйда про поступливу, м ’якосердну людину (ср, ст) 

мармолйда -► мармелйда
мармбха вул., знев. нерозважлива, нерозумна жінка чи дівчина (Лучук)

І манталепа 

мармулйда -► мармелйда 
маруда песиміст; скиглій (Лучук) (ср) Ц марудер

марудер ї:; маруда (ст): Потім  цілий день  нічого -  то  значить, всі були на д о ш 

ках, крім марудерів, а  кінчився день  спанням  (Н ова  хата  1933) 

марудити скиглити, бути незадоволеним; не знати, чого хотіти, нудьгу

вати (ср, ст)

♦ марудити світом безцільно проводити час; нудьгувати, нудити

ся (Лучук) (ср, ст)

марципан і. кул. тістечко з мигдалю та цукру (м, ср, ст)

2. забаганка, делікатес (м, ср, ст): От тобі все м арцилани подавай  (Авторка)

І - •  леґуміна
марципанна ірон. гарна дівчина (ст) |{ слічньбтка, слічнкітко  

марцбвий (марцьбвий) березневий (ст)

♦ як кіт марцбвий -► кіт
♦ дертися як кбти марцьбві дертися 

марцьбвий марцбвий
марш:

♦ кишки марша грають -* кишка
маса кул. крем (ср, ст): Д о  ріжних тортів, то  я роблю  ріжні маси: сметанкову, чо- 

колядову, кавову, чи щ е якусь, а  часом, то  попросту перем ащ ую  пляцки якоюсь 

д оброю  м арм олядою  (Авторка) 

масакра бійка д о  крові; різня (ст): М ій Боже, щ о  за холерний пех -  перш ий бій, 

і якраз така масакра! (Лисяк) Ц -► кймпа 

масакрувати мордувати, катувати, нівечити (ст) 

масар різник; м’ясник (ст) Ц різула

масарня (м ’ясарня) і. заклад, де виготовляють ковбасні вироби (ст)

2. магазин із ковбасними виробами (ст): Знаєш , досі відчуваю  смак то ї 

шинки, яку ми купували в масарні на Руській. Купувалося щ е теплі кайзерки, 

так їх розр ізалося навпіл і їлося  з тоненько покраяною  справжньою, пахучою  

ш инкою  (Авторка) 

масарський ковбасний; м ’ясний (ст) 

маска:
♦ купйти з маски вул. упізнати з обличчя (ст) 

маскбтка і. невелика іграшка (перев. м’яка) (ст)

2. талісман (ст)

м а с н й й  жирний (м, ср, ст) | тлустий 3 5 ^

♦ масні жарти -► жарт -----------
* масні кавалки -> кавалок

масним



мастикс

352

мастикс живиця з мастиксового дерева; мастика (напр., розпущену у 

спирті уживали гримери для наліплювання вусів та бороди) (ст): Фе- 

денко  наливав чарки. М и випили горілку, щ о  пахла мастиксом, і закусили білим 

хлібом, нам ащ еним  паштетом, щ о мав колір і смак шмінки... Ф еденко налив 

“мастиксу” і всміхнувся, а я підніс мовчки свою  чарку (Тарнавський 3.) 

мастити 1. намазувати (м, ср, ст)

♦ масти звідси забирайся геть (м, ср, ст) Ц -  гуляй звідси 

2. бити (м, ср, ст)

З- давати хабар (м, ср, ст) 

масть* карт, масть

♦  висвітлювати масть карт, п о к а з у в а т и  к а р т у  п іц  ч а с  г р и  (с т )  

масть“ м а з ь  (ст): О статочно  м ам а п іслала “Беркевичку” до  аптеки, аби купила

сірої масти, опісля висм арувала  мені тією  м астю  голову Того дня я до  школи не 

п іш ов з двох причин: по-перше, була обава, щ о  товариш і побачать на мені десь 

якусь вош  і буде нещ астя, а  дальш е, щ о  сіра м асть  так якось сильно і нудко 

смерділа, щ о  я був би засм ородив ц ілу клясу (Ш ухевич) 

матерія крав, тканина (м, ср, ст) 
матечка -► майтечка 
мати’:

♦ голий як го мати родила -» голий 
мати“:

♦ ма сі ві вул. це зрозуміло (ст)
♦ мати бзіка -* бзік
♦ мати бзіка на п ^ к т і <чогось> -• бзік
♦ мати блідонький вйгляд -♦ блідонький
♦ мати вонькір -♦ вонькір
♦ мати за собою завершити, закінчити справу; досягнути (ср): Вже 

то  м аєш  за собою, можеш  братися до  чогось нового, цікавішого (Авторка)

♦ мати збоку мати додатковий прибуток, підробіток (ср, ст): С теф - 

ку, ти за них не переживай, ти пильнуй свого, вони не є  бідні, він все щ ось 

збоку м ає (Авторка)

♦ мати мойра -► мойра
♦ мати пом’йгшення мозку -* мозок
♦ мати право сісти на маму й нар>іпити фамілію -♦ фамілія
♦ мати сильну голову -* голова
♦ мати то < глибоко > десь б у т и  б а й д у ж и м ,  н е  б р а т и  д о  у в а г и ,  не  

з в а ж а т и ;  л е г к о в а ж и т и  (м , ср, ст): Я  м аю  то  глибоко десь, щ о та манте- 

л епа  казала; думає, щ о  зможе нами керувати, най ся поцілує в ніс (Автор

ка)

♦  мати <фест> ййці -► ййці
♦  маєш, Федьку, безголов’я -► безголов’я
♦  як робиш, так маєш (Ф р а н к о )  

матися;
♦  як ся маєш формула вітання; як справи (ср, ст)

♦  не питай “як ся маєш?” -  подивися та й пізнаєш (Франко)



махорковии

матка мати (ст)

♦ Матка Боска вигук відчаю, розпачу або здивування (м, ср, ст)

♦ під Матков Босков тюрма у  Львові, над вхідною брамою якої 

була встановлена фігура Матері Божої (ст)

Останнє щастя

Як живеться? Як ся маєш? 
Знов календарі гортаєш?
Знов старі листи читаєш? 
Знов своїх вулиць шукаєш? 
Ну, скажи-но, як ся маєш? 

Голова болить від смутку? 
Смуток не минає хутко? 
Плачеш в нейльонову хустку? 
Що ти кажеш? Зле ся маєш? 

Брат, сестра шоночі сняться? 
Батько? Мати? Тітка Настя? 
Дідо й баба? Ах, не знаєш! 
Щастя маєш! Щастя маєш!

Бабай

маткобожитися переживати, хвилюватися, постійно 

повторюючи “Матка Боска” (ср) 

матбвиіі:
♦ дивйтися як на матову пійбу -► шйба 

матолок знев., ірон. недотепа, дурень (м, ср, ст): О че 

видні дурні та ще й недорозвинені матолки (Авторка) Ц -» 

бевзь

♦  матолок квадратбвиіі знев., ірон. цілковитий 

дурень (м, ср, ст) II туман вісімнайцятий, послідній 

туман, туманешті з Букарешті

матрасник:
♦ день святого матрасника -► день 

м а т ^ а  1. шк. іспит у  гімназії на атестат зрілості (ст):

З  трудом  я заверш ив науку у львівській гімназії м атурою  

і вписався в університет з нам іром  його закінчити, але не довелося  з різних, 

як це кажуть, не залеж них ні від мене, ні від університету причин (Селепко) Ц 

ослйчий місток

2. дитяча гра, під час якої кидали камінці на накреслені на землі поля 

і скакали за камінцями на одній нозі; класики (ст) 

матуральний який пов’язаний з іспитом на атестат зрілості (ст): Д ам ою  

серця пана ГИакса далі була панна Д арця  з Ч ереш не во ї вулиці, яка сам е  того 

року закінчувала приватну гімназію імени Іллі Кокорудза і приготовлялася з па

ном  М аксом  на С тар ом у  цвинтарі, де  вони, мабуть, обговорю вали різні мату- 

ральні справи  (Керницький) 

матурант шк. випускник гімназії (Лучук) 

махабутіда нероба, драбуга (ст)

махати вул. і. швидко йти чи їхати (ст): З а  півгодини буде авто  й папір -  

м ахаєте  до Кракова, забираєте  Ґаранову -  або  не вертайтесь! (Лисяк); М ихась- 

ку, а йди-но, голубе, трохи надвір. Походи собі по вулиці. Ану, махай (Керниць

кий)

2. вульг. здійснювати статевий акт (ст) Ц -► гримати 

махач вул. квартирний злодій (ст) Ц -* злбдій

м ^ е р  (махєр) вул. 1. шахрай, пройдисвіт, крутій (ст) Ц -* видридушник 

2. махінація, шахрайство, обман (ст) Ц гамаксбйка, кант, махльбйка, фу

шерка, шдхєр-мбхер, шварц, швіндель, шельмовство, шубрУвство, шулерка 

махєр -* м м ер
махльбйка вул. махінація, шахрайство (ст) | -* махер 

махльойник вул. шахрай, пройдисвіт, крутій (ст) | -* видридушник

махорка: 353
♦ темна махорка вул. недотепа (ст)

махорковий виготовлений із махорки (ст): Тонько кожного разу затягався



мацапура
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своїми "м ахорковим и”, яких м ав при собі чималий запас. Ромко, ані С те п ан  не 

курили (Загачевський) 

м а ц а п }ф а  і. негарне обличчя (ср, ст)

2, неохайна або незграбна людина (ст) 

мацати і.  торкатися, чіпати руками (м, ср): С ерця  не м ацайте  пальцям и 

брудними, ні чистими (Бабай)

2. вул. бити (ст) 11 -* валити

♦ мацати за праве п л ^ о  вул. бити у  правий бік (ст) 

мацєібвка -► мацєібфка
мацєібфка (мацєібвка) шапка (ст): Полон ізац ія  м ала  часом  наївні, примі

тивні форми, як-от “ум ундуровання” учнів. Сим птом ною  та характеристичною  

була реакція учнів на о б о в ’язки нош ення студентських ш апок та щитків із чис

лом  школи на рукавах одежі. Ц і звича ї введено наприкінці 20-тих рр., але  спо

чатку ми м али шапки у ф орм і “мазепинок”, у  1933 зам інено їх  тзв . “м ацєю вка- 

ми”, себто  кашкетами (теж слово!) тако ї форми, яку вживали польські “лєг'іони” 

(військові з ’єднання часів 1-о ї св ітово ї війни під про

водом  Пілсудського), а і самий П ілсудський завжди 

носив такий одяг (Процюк) 

маціцький маленький (ст) 

мацнути вул. вдарити (ст): Н е будь дурний -  м ац 

ни його по зубах (Нижанківський) Ц -*  вгатйти 

мацькати -» мадзьґати 
мацькатися забруднюватися (ст) 

мацько великий живіт (ср, ст) | -* бандзьох 

мацьок ^  мацько
мацьопа ласк, мала дитина (Лучук) (м, ср, ст) Ц 

мацьопство, цьопа 

мацьопство ^ мацьопа 
мацьора вул. і. стара повія (ст) Ц -> вінклківка

2. жінка, яка утримує будинок розпусти (ст) 

мацьорник вул. і. бабій, ловелас (ст)

2. чоловік, який живе на утриманні прости

тутки (ст) 

мачайло шк. пензель (Цьонка) 

мачок карт, вид гри (ст)

♦  мачку засвітити -♦ засвітити
машйна 1. машина

♦ машина до писання ^  машйнка до писання
♦ машина до шиттй машинка до шитгй

2. вул. револьвер (ст) 

машинґвер (машінґвер) військ, кулемет (ст): Ком андант скоростріла каже 

до  мене: “Вж е п’ять  літ служ у коло маш інґвера. Зн аю  з ним обходитись. Ум ію  

розібрати і зложити, навіть якби мене хто  вночі збудив" (Боберський); Н імака 

стояв з м аш инґвером  і ціливсі в наш их хлопів, а  С тепко  хтів втікти рувером, 

німак йому кулко спустив (із пісні) 

машйнка м ’ясорубка (ст): Загубився від маш инки ніж, треба купити нову, бо чим 

же ж будемо молоти м’ясо  (Авторка) Ц машинка до м’ііса, млинбк до м’йса

Найкращ ої якостм м аш ин и  до шиття 
м а р ки  П Ф  А  Ф  ф  з довголітною  ґа* 

р а н ткю  поручас

ЮЛІЯН ЛОМАҐА
ЛЬВІВ, В А Л О В А  11.

Тель. 228-70.



мельдувати

ВД О ВО ЛЕН А КО Ж Н А М А ТИ

що має машину до шиття, пінту й ме
режок з фірми

„П О Л Ь С Ь К И Й  ТО РГО В Е Л ЬН И Й  ДІМ 

К Р Іїи н Р “ ,

Краків, ул. Звіринеці.ка 0. Вид. 46.

♦ машинка до м’йса и  машинка

♦  машинка д о  писання друкарська машинка (ст): Було  таке: Ш ухе- 

вичу-адвокату  вкрали дві маш инки д о  писання. М аш инка  до  писання тоді, 

стара  чи не стара, -  то  був великий маєток, а  для  українського адвоката тим 

б ільш е (Чайківський)

♦ машинка до і і і и п я  швейна машин

ка (ст)

машиновий:
♦ карабін машиновий на в ;^ и  -► ка

рабін

♦ машиновий кріс -* кріс 

машінґвер -► машинґвер 

машт високий стовп (ст) 

машталір іст. конюх | стаєнний 

мащений намазаний (ст): -  Ти, може, щ е не зна

єш, -  в ідповідає Денисюк, -  тут  взагалі не все 

м ащ ене  медом  (Лисяк)

маячіння маячня

♦ маячіння зрізаної головй дурниці, 

нісенітниці (ст) II -» баєр

меблі;
♦ меблі переставлені <в голові > мати

бути несповна розуму (ст) Ц -• мати бзіка 

меґати (мйґати, міґати) і. забиратися геть, 

утікати (ст): Меґай звідси! (Горбач) || -* гебати 

2. вул. іти (ст) 

меґєра зла, сварлива жінка (м, ср) | -► гддра 

мед медичний університет (м): У вуйця Василя

під медом м аш ину вкрали, аж  за два  місяці страхова  вернула ф ош і (Авторка) 

Медведик астр. Скорпіон (знак зодіаку) (Лучук)

Медик басейн у  районі сучасної вулиці Горбачевського, який створено на 

місці Вулецького ставка 

медицйна ліки (ст) 

медовий:
♦ Медова печера район вулиці Медова печера (1850 року тут у  

вапняку жовтуватого, наче мед, кольору видовбано дві печери) | 

■Медунка

М еди ка Медова печера
межений кул. маринований в оцті (про дичину) (ст): М еж ену (мариновану) 

дичину приладж уємо печену з ріжного роду підливами. Ч ерез це як доповнення 

виступає ріжнорідне тісто (Н ова  хата 1926) 

мекело:
♦ кепуло в мекелі -* кепело

меліна вул. шинок, де збираються злодії; злодійська кнайпа (ст) 

мельдувати рапортувати, повідомляти, доповідати (ст): П ане  полковнику 

м ельдую  про прибуття (Авторка)

го м у , щ о  о к р ім  в и го д и  з а о щ а д ж у «  Гш- 
г’ятг) гр о ш е й . Т а к у  м а ш и н у  молскя п р и 
д б а т и  в ж е  в іл  150 зл. г о т ів к о ю  і IU1 д о 
г ід н і спл яти . Н а  л іа д а и и я  в и с и л а є м о  бс::»' 

п л а т н о  ц ін н и к и .
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мельдуватися

мельдуватися сповіщати про с в о є  прибуття (ср, ст) 

м е л ь д ^ о к  військ, рапорт, повідомлення, звіт (ст); Ходи в  з мельдунком  до 

Підгірців. Зн ай ш ов  коротш у дорогу, при якій була таблиця; “Д орога д о  Підгірців. 

Х то  не вміє читати, хай іде битим  ш ляхом ” (Селепко) 

мельодика настрій (ст) Ц мельбдія

мельодія мельодика: Н е м аю  сьогодні мельодії до роботи (Авторка) 

мельоник твердий капелюх із круглим опуклим дном (ст): Ключі ставив на 

катедрі, а  твердий ф ільцовий капелю х (мельоник) в іш ав на ш араґах  (Ш ухевич) 

мелюзйна русалка (ст)

мелйнж 1. поєднання різних за кольором волокон; меланж 

2. кава з молоком, верщками (ст) Ц біла кава 

меморамбль річ на згадку; пам’ятка (ст): Ц е  була найбільш а парадна  кімна

та  з меблями, покритими червоним  плюш ом, великим дзеркалом  з м армуровою  

підставкою  і креденсом. У  ньому поскладані залиш ки начиння і інш их “мемо- 

рамбл ів”, щ о  не були зрабован і солдатам и різних армій, які переходили тут  у 

Перш ій світовій війні (Криницька) 

менаж 1. домашнє господарство (ст)

2. ощадливість (ст) 

менажерія 1. звіринець (ст): А  воно зразу  стало  ясно, щ о  наш а менажерія роз

половинилася на два  табори: табір  дом аш н іх  і зайш лих котів (Керницький)

2. сукупність предметів чи осіб (ст): А  щ о  це були люди ріжного роду і вда

чі, зорганізовано “м енаж ерію ” під дирекцією  С тася  (Н ова  хата 1933); Вона  має 

дітей ц ілу менажерію  (Авторка); Збери свою  менажерію, бо  вже сили нем ає  з 

тобою  (Авторка)

менажка посудина з відділеннями на кілька страв (ст): Він ішов зі сторо

ни вул. І\/Ііцкевича попри мур церкви Святого  Ю ра  в напрям і вул. Ш ептицьких, 

дуж е лихо зодягнений, перемерзлий, держ ав у  тремтячій руці менажку з якоюсь 

стравою, певно, зупою, яку д авали  бідним по комітетах (Домбровський) 

менажувати і. вести господарство (ст)

2. заощаджувати (ст) 

менда* військ. 1. провіант, їжа (ст) | - *  ідженя  

2. польова кухня (ст) 

менда“ 1. воша (ст) | -• кіми
2. знев. докучлива, влізива людина (ср, ст) 

мендивбшка ^  менда““ і (ст)

мендик іст. бідна, незаможна людина: Х арч  був скупий, тому хлопці ходили 

по м іщ анських д ом ах  випрош увати  собі страву, за  те  співали м іщ анам  побожні 

пісні або  читали Святе  Письмо. Н а  таких “павпрів”, або  “мендиків”, з братської 

школи не раз нападали  польські студенти. Так, наприклад, 1592 року ректор 

польської школи Криш тоф  зі своїми учениками побив їх тяжко на Вірменській 

вулиці, щ о аж д ійш ло до  суду (Крип’якевич) || лавлер 

менінгіт:
♦ менінгіт на голову несподівано великий клопіт, переживання 

3 5 6  (м, ср, ст)

----------  ♦  менінгіт передавав привіт ірон. про людину, яка взимку хо

дить без головного убору (ср)



меч

мент* мить, момент (с т ); Кожний його рух був повільний і зосереджений. О бли ч

чя на мент знерухом іло (Нижанківський) 

мент^ вул. поліціянт (м, ср, с т )  II -♦ 1‘піна 

мента ^ мент^ (ст)
ментач мент^ (с т ); Та в  тім ц іпа геца, щ о  ніц! Д есь там  зрубав  того наш ого 

старого ментача, Ф райтаґа, і м аєш  хрию! (Лисяк) 

ментекаптус вул. божевільна людина (ст) 

менше-більше більш-менш (м, ср, ст) 

м ер к ли  вул. хліб (ст) 

метелик 1. метелик

♦ пофіг метелики -► пофіг
2. брошура (ср, ст); Каже, щ о в неї книжка вийшла, та то  якийсь метелик, а 

не книжка (Авторка) 

метода метод (ст)

метрика свідоцтво про народження чи хрещення (м, ср, ст)

♦ вйтягнути метрику вул. обдурити, ошукати (ст) II -♦ вйківати
♦ перенести метрику сполонізуватися, змінити українську м е

трику на таку, яка підтверджує польське походження; змінити 

віросповідання на римо-католицьке (ст); Ж ибисьти го призидентум  

зрубили, то  метрикі на ваш и  ни пиринисе! Я  сі ни хвалю, Павлова, али 

я ни з тих, жиби за  пару ш устук цапуви д уш у  занесла  (Рудницький) Ц -» 

перекабачитися
♦ понанравлііти метрику вул. вилаяти нецензурними словами 

(ст) І -► збештати
механік вул. хитрун (ст)

♦ механік бульки носом пускати знев. нероба, ледар (ст) 

мехідра махінація, шахрайство (ст) Ц -» махер
мехідрис 1. шахрай, пройдисвіт, крутій (ст) | -* видридушник 

2. єврей (ст) II -♦ бібер 

меценас адвокат (ст); Д-р Володим ир Старосольський, стрункий, з гарним об

личчям, незвичайно чемний і елегантний, визначний учений-правник, знавець  

мистецтва. Всі називали його “м еценасом ” і тоді, коли був старш иною  У С С ,  і 

тоді, коли був проф есором  Українського університету в Празі... 1917 рік. Роз- 

вадів біля М иколаєва  над  Дністром. Вишкіл У С С .  С таросольський  був а д ’ю тан

том  м айора М ирона  Тарнавського. П еред  ком андою  виш колу щ оденний зв іт  

В ідбирає Старосольський, Тарнавський сто їть  збоку. Перш ий стрілець; "П ане  

меценасе, прош у слухняно три дні відпустки”. Другий: “П ан е  м еценасе...” Тре

тій, четвертий також; “П ане  м еценасе...” П ри  п’ятім  Тарнавський не витримав.

Прискочив і з криком до  стрільця: “Тут нем а ж адних меценасів, тут  є  військо і 

ранґи. Зрозум ів ?!” А  обертаю чись до  Старосольського: “П ане  меценасе, щ об 

мені того б ільш е не було" (Купчинський) І -* адвокат 

меція (миція) щось дуже добре, надзвичайне, небачене (ср, ст)

♦ велика меція (миція) ^  меція
♦ теж мені велика меція ірон. це зовсім не дивина (ст) 357

меч: -----;------
♦  на вістрю меча актуально, на часі (ст): Вж е в часі приготувань до



меш кальнии

розправи проти С те п ан а  Ф едака стануло  на вістрю  меча питання, чи укра

їнці С х ід ньо ї Галичини м аю ть  взяти участь  у виборах до  польського сейму 

чи м аю ть задерж атися від тієї акції (Ш ухевич)

♦ стругати дерев’йні мечі -* стругати 
мешкальний у якому живуть (ст): Головний будинок зайняла  д ільнича по

ліклініка, а наш  м еш кальний ф ліґель з чотирм а помеш канням и на кожному по

версі займ али  три приїжджі родини зі сходу (Тарнавський О.) 

мешканець той, хто проживає у  якомусь приміщенні (квартира, будинок 

тощо) чи в населеному пункті (м, ср, ст): І\Лешканці перш их двох кімнат 

[бурси], а  сам е з нижчих кляс середніх шкіл, спали  на помостах, а вищ их кляс -  

на столах. Я, Д авидяк і Зварич  спали  ми в перш ій кімнаті на столі, а  Хатрак, 

Чипчар  і Голейко -  на столі другої кімнати (Нагірний) 

мешкання квартира (ср, ст); "Щ о -о -о ? Я  старий д ід ?" -  хм арив грізно сво ї сиві 

брови Заячківський. І де  б це не було  -  в приватном у мешканні чи в ресторані -  

зривався і ставив ногу на стіл (Купчинський) 

мешкати проживати (ср, ст); Х ату  будували щ онайменш е два роки. Першого ро

ку “тягнули” під дах  і вінчали роботу, а

випродажі килимів по значно

а н м ж е н и х  ц і н а х і

Чим більше кичнмів ХДМУЛИ в мешканні зиму мури мали висохнути. Тоді

тим  більше краси-весни в ньому І будову хати викінчували. Це тривало

довго і кош тувало багато, але будинок 
Користайте з передсвяточної ^

МІГ стояти сотні років, в  такій хаті меш 

кали покоління за поколіннями (Тарнав

ський 3.)

Загляньте у Львові до крамниці: мешкати кутом винаймати

при вул. Рутовського 1 частину кімнати (ст): В розпуці пішов

в Станиславов!, при вул. Сапіжинській 19 меш кати кугом ДО зизовато ї вдови, щ о

--------------------  на Вірменській, ріг Домініканської, м ала

свою  нору із спільним  виходком для  ц ілої камениці (Тарнавський 3.)

♦ мешкати на ґранду -► ґранда
♦ йти мешкати студ. іти додому (ст)

мешти т у ф л і  (м, ср, ст): Н у  так, Сяню , як хтось м ає одні мешти, і сам е  тоді від

дерлася йому шкірка від каблука... А  на єдиних панчохах, “зіпраних” так, щ о 

аж вкрилися чим ось подібним до  моху, зробилася діра... М оя  єдина ґранатова 

суконка світиться на ліктях, як паркетова долівка, а  м одою  нагадує часи  "ш ім і”, і 

треба через те сидіти в хаті, хоч навіть деколи найдеться якась вільна хвилина 

(Ярославська)

♦ шліббні мешти ірон. найкраще, святкове, вихідне взуття (м, ср, ст) 

мжичка дошкульний дрібний і густий дощ, спричинений підвищеною

вологістю (м, ср, ст) 

мйґати -* меґати
мйднйця велика миска для гігієнічних чи господарських потреб (м, ср, 

ст); Я  поправив на собі пом ’яту  блю зу й розглядався за мидницею: “Р аб  Божий! 

Мидниця! Д е є м идниця?..” -  Р аб  Божий заглянув під ліжко й витяг мидницю. 

3 5 8  -  “Н алий води!” (Нижанківський)

----------  микйта (микіта) знев. і. селюк (ср) | -• бадйль

2. недоумок (ср)



микйтити обдурювати, збивати з панетелику (ї)

микіта -► Микита
мйкнути:

♦ мйкнути ногами -► нога
милйтися помилятися (ст): Коли приходить мені додавати  стовпи якихсь чи

сел, бриджусь тим, м илю сь і м уш у кілька разів провірити додавання, щ об  уник

нути ошибки (Боберський) 

милівка вул. доплата залізничникам (ст) 

мйло:
♦ без мйла в цупу лізти вул. підлабузнюватися (м, ср, ст) | -» без 

вазеліни в сраку лізти

♦ вййти як Заблоцький на мйлі про того, хто не отримав при

бутків, утратив те, що мав (ст) Ц заробити як Заблоцький на мйлі

♦ заробйти як Заблоцький на мйлі ^  вййти як Заблоцький 
на мйлі (ср, ст)

минашка вульг. рот | -• брама

♦  зам кн^и  минашку вульг. замовкнути (ст) Ц -► замкнути браму 

минуле:
♦ гребання в минулому -* гребання 

м ин^и :
♦ м и н ^и  клин -♦ клин
♦ минути як торічний сніг -► сніг 

мйска:
♦ робітник до готової мйски -♦ робітник

мйслити думати, вважати (ст): Я  ни Фуцька, жи за пуліцая вийшла! .. І мисли, 

жи Бога за  ноги злапала, пані пустирункова! (Рудницький) 

мистецький:
♦  мистецький образ -♦ образ

мйтка 1. ганчірка (перев. для миття посуду) (м, ср, ст) 

як дам ти мйтков но пйску -► пйсок 
2. вульг. розпусна жінка (ст)

З- вул., знев. пліткарка (ст)

4. вул., знев. ненадійна людина (ст) Ц -> баламут 

михідра вул. сварка, буча, колотнеча (ст) | -* авантура 

миція -► меція
мйцка тюр. арештантська шапка (ст) Ц міца 

миш (мйша) миша (м, ср, ст) || мйшка

♦  сидіти як миш під мітлою сидіти дуже тихо, без зайвих рухів 

та звуків (ст); Д ва учні побилися якраз перед лекцією  Ом.Терлецького під 

час  ш кільної перерви. Зам ість  сидіти тихо як миш  під мітлою, вони щ е піс

ля дзвінка на лекцію  сперечалися поміж собою, доказую чи свою  “рац ію ”

(Домбровський) II сидіти м^іком, сидіти як мйша під мітлою

♦  сидіти як мйша під мітлою ^ сидіти як м и т  під мітлйю:
Скачи, голубе, в цю  бочівку, накрийся віком і сиди тихо як м иш а під мітлою.

Ж ди! (Керницький) 3 5 9

♦  найде вимівку як миш дірку про балакучу, брехливу людину, -----------
яка обдурить не задумуючись (Франко)

миш



миша -► м и т  
мишіґіни -► мішіґене 
мишка м и т

♦ мишки в голові бігают і. про божевільну, дурнувату, несповна 

розуму людину (ст) Іі -* мати бзіка

2. про того, хто має неймовірні, божевільні ідеї (Франко)

♦ кожна мишка хвалить свій хвостик своє -  найкраще (ст) 

мишкувати хитрувати, викручуватися (ст): О дним  словом  -  був гімназійним

проф есором  б ільш ого ф орм ату  з покликання. Н е  лю бив  учнів, які хитро-мудро 

“мишкували", щ об  ли ш е  “переш варцуватися” з кляси до  кляси (Домбровський) 

миштиґалки дрібнички (ст) | фаталашки, фідриґанці, фіштиґалки 

міґати -♦ меґати
міґатися ухилятися, уникати, викручуватися (ст) 

міґач спритна людина; спритник (ст) Ц м і ґ л я н ц  

міґдалок (перев. мн. міґдалки) і. мигдаль (ст)

♦ вимагати міґдалків небесних просити, вимагати неможливо

го, важкодоступного (ст): Я кби  ті клерки не вимагали міґдалків небес

них, скільки ми би вже встигли всякого корисного зробити (Авторка)

2. мед. гланд (ср, ст)

♦  третій міґдалок мед. аденоїд (ст): Лікар трим ав пінцетом тільки що 

вирваний з мого горла, як колись говорилося, третій м іґдалок (аденоїд). 

ІУІама ж йш ла в напрямку дверей купити баж ане після тако ї операц ії м оро

зиво, коли будинком трусонув страш енний вибух (Круш ельницька)

міґи жестикуляція (ст)

♦  на міґи з а  допомогою ж е с т ів  т а  м ім ік и  (м , ср, ст): -  Я к  з тобою  гово

р и ти ? -  Найл іпш е на міґи. Н е буде галасу (Нижанківський) Ц на міґах

♦ на міґах ї; на міґи 
міґлянц 1. підліток (ст) І -♦ бейлик

2. спритна людина; спритник (ст) || мГґач 

міжчася:
♦  у міжчасі у  період між двома подіями; тимчасом (ст): А може б, ми 

так у  міжчасі карту кинули? (Лисяк)

мізерія 1. незначні статки, дрібні пожитки (ст)

2. кул. салат з огірків та цибулі, заправлених сметаною (Лучук) (м, ср, 

ст); салат з огірків, помідорів, сиру, зеленої цибулі, заправлених сме

таною (м, ср, ст); салат з огірків, заправлених сметаною чи оцтом (ст) 

мізерка карт, гра у  преферансі без взятки (ст ): Я к  же ж тепер й ом у  світиль

никові народньому, кластися в тепле ліжко з Ц іцероном  або  йти заграти собі 

улю блену  “мізерку”, коли тут  якраз настає  один з великих моментів, в яком у 

може, і “важиться доля величезної війни”?  (Керницький) 

мізерковий:
♦ мізерковий жидок -► жидок

мізерний 1. д р іб н и й ,  х у д и й ,  б л ід и й  ( п р о  л ю д и н у )  (ср ): Дивися, яка А ся  мі

зерна! Чи  то  її вдом а не харчую ть (Авторка)

Збо 2 . нікчемний, жалюгідний; убогий (ср ): М ізерне життя (Авторка); Коли

------------- тільки наш  театр  загостив д о  Л ьвова  і грав у  якійсь досить мізерній залі, то ми

належ али д о  постійних і певних глядачів (Богачевський)

миша



мізербта 1. нужда, біда (ст)

2. бідна, нещасна мала людина чи тварина (ст): Я  знаю, щ о ви маєте 

злоте серце і не зробите  кривди такій мізероті -  притулите її д о  своїх котусів!

(Керницький) 

міква злод. льох, погріб (ст)

мікрус вул. 1. хлопчина (ст): Варто згадати, щ о в 1 9 2 0 -1 9 2 5  рр. до вищ их кляс 

Філії ходили студенти, які через війну і служ бу в арм ії здавали іспит зрілости зі 

значним  запізненням. І\Ли, “мікруси” з 1-ш о ї чи 2-ої кляси, зі здивуванням  і рес

пектом оглядали щ оденно т.зв. “Табльо” Ф ілії із безпосередньо-післявоєнних 

років (вони висіли на коридорах) із ф отограф іями матурантів із здоровенними, 

грізними вусами (або вже трохи лисавих, щ о б ільш е нагадували наш их батьків, 

як старш их колеґ) (Процю к) Ц —  б е й л и к

2 . дитина (ст): Я  не заберу  жінки Д усь к а ? Я ?  Ж інки мого кумпля, щ о м ає мати 

мікруса, м алу  дитинку від мого кол єґи ? (Лисяк) 

мікруска вул. дівчинка (с т )  

мікусь ^ мікрус 1 
міль:

♦ книжкбва міль людина, яка багато читає та любить книжки (ст):

Із книжкових “молів", щ о “проковтнули" майже цілу цю  бібліотеку, пригадую, 

окрім автора  цих рядків, насам перед  Я росл ава  ЛІтинського та Ром ана  Ки- 

велюка, ми приходили до  бібіліотеки щ отижня (Процюк)

міна гримаса (ст)

♦ квасна міна незадоволений вираз обличчя (ср, ст): Шах почерво

нів, глянув на мене невдоволено й пробурмотів з квасною  міною: “Но, так, 

але  це відноситься д о  околиць...” (Домбровський)

мінетка рукавичка без пальців (ст)

м ін ^а  хвилина (с т ): Пустом ити  -  це село полож ено недалеко, бо лиш е 19 км від 

Львова, їхав  сюди паровий поїзд, щ о  свистав, пускав пару і стукотів і щ о  пару 

м інут спинявся на стаціях. П ам 'я таю  щ е оповідання, щ о роки назад, як перш ий 

раз його пустили, лю ди боялися всідати д о  це ї голосної, зал ізно ї потвори (Кри

ницька) 

міньця:
♦  міньця-сьвірк -* свірк

міняти вул. м а т и  (ст): Той ф раєр  м іняє в дупняку ш вайнери (Горбач) 

міра 1. м ір а

♦ кбжда річ має свбю міру у  кожній справі треба мати почуття 

міри (Франко)

2 . крав, мірка: Н айваж ніш ою  засад ою  крою [раґляну] є взяти добру  міру гру

дей, то  цею  м ірою  рисуємо цілий рисунок (Повний курс) 

міріям сорт цигарок; Курили “ш порти” й “кайзери”, а паничики “міріями” Із зо

лотим и наусниками (Цьонка) 

мірно помірно (ст); Поставити  вазонок в теплі, де  багато світла. П ідливати мірно 

(Н ова  хата  1937)

місто: 361
♦ на середині міста (лайка) (Лучук) ----------

на середйні міста насипали п’йску (лайка)

місто



місток:
♦  ослячий місток -» ослгічий 

місце:
♦ приписове місце -► приписовий
♦ не зігріти <собі> місця про того, хто не приживеться на новому 

місці (франко) (ср, ст): Коли я зайш ов  до  колишнього палацу  Бєльських, 

там  було лю дно  від письменників. В  будинку, на останньом у поверсі, ще 

ж ила тоді графиня, але  її скоро випровадили й перевели до  маленького бу

динку, щ о стояв при в’їздовій брамі, де  ран іш е жив сторож. Та й там  вона не 

загріла довго місця, бо цей будинок видався чудовим  для м ісцевої харчевні -  

і був то  добрий прётекст, щ об  для  графині підшукати приміщ ення десь  у 

сонячній країні Казахстан  (Тарнавський О.)

місяць 1. місяць (календарниіі)

♦  три місяці ти зі мнов, три місяці я з тобов, три місяці ми
з собов, то маємо разом дев’ять ірон. про жінку, яка народила 

дитину, проживши у  шлюбі три місяці (франко)

2. Місяць (небесне світило) II войтек, лисий

♦  місяць -  злодійська ліхтарня (Франко) 

мітла:
♦ на мітлу кйнути дати чаііові (ст)

♦  кожда мітла спочатку добре замітає (Франко)

міх:
♦ наговорйти три міхи правди -* правда
♦ обертати як міх, повний вовни -♦ обертати 

міхаліньця вул., знев., ірон. дивачка (ст) Ц міньця сьвірк

міхалок злод., вул. м іш о к  (ст): А л е  ж відома річ, як міг вою вати такий горлоріз: 

грабував монастирі, церкви, м ордував монахів і згортав, щ о  вдалося, до  “міхал- 

ка” (Керницький) Ц міхась 

міхась ^ міхалок
міх-мах вул. 1. раз-два, швидко, миттєво (ст): -  Будеш  комісаром. -  Я? Ти 

думаєш , щ о  я м іх-мах і вже то в а р и ш ? (Нижанківський)

2. раз-два, абияк, нашвидкуруч (ст): Та так собі зробила  м іх-мах яринову 

зупку (Авторка) Ц міш-маш 

м іх ^ :
♦ надбий  як м іх ^  надбий  

міца тюр. арештантська шапка (ст) | мйцка

міцна вул. горілка (ср, ст): Чи  ш е хтіли пити, то  вже ніхто не міг спамятати, але 

після того як Д одзьо  зам овив ше дві міцної, кропнули. Аж  зраня очуняв в чужій 

хаті: без портфеля, без новісінького кравата і навіть без черевиків (Авторка) Ц 

аквавіта

мішанина і. суміш, мішанина (ср) Ц мішкуліїнція, міш-маш

2. кул. нарізані копчені вироби (ср , ст): У Іваха, в м’ясній крамниці на розі 

вулиць М ончинського і Ш имановичів (тепер Є ф ре м ова  і Мельника), де завжди 

З б 2  так смачно пахло свіжою ш инкою  і де  за 10 ґрош ів можна було купити 10 дека

------------- (100 грамів) тонесенько порізаної на спеціальних маш инках "м ішанини” (Анек

дотом  став згодом стосунок радянських лю дей до  таких технічних досягнень,

місток



як різальні маш инки для  шинки, ковбас чи жовтого сиру (“Ч то  это ві так тонко 

резать?"). їх знищ ено в усіх магазинах Л ьвова  (Круш ельницька) 

мішати (мішйти) і. карт, перемішувати колоду карт (ст) Ц тасувати

♦ ґліни мішаць -♦ ґліиа
♦ ґліну мішати -* ґліна
♦ кишки мішйти -* кйшка
♦ мішати в карти -► карта 

2. танцювати (ст) Ц -» гасати

мішатися втручатися (м, ср, ст): Я д о  політики не м іш аюся (Авторка); Було 

затиш но. При кожному столику “фамілійні” гуртки й інтимні розмови. Вони  не 

були п’яні. Х іба  одним  пивом можна впити ся ? Вони  не хотіли, щ об  хто д о  них 

м іш ався (Нижанківський) 

мішати -► мішати
мішіґене (мишіґіни) знев., ірон. недотепа, дурник (ср, ст): І/Іого названо 

в “Академ ічній горомаді” Фірулком, бо  щ ось м ав він у  собі жидівського, а  при 

тім був трохи “мішіґене". Так називали ми його і на старості віку (Шухевич);

Ну?.. Втратити  таку нагоду і не жалкувати, то  треба вже зовсім м іш іґене бути...

(В ільде) II -> бевзь

♦ МІШІҐІне ВОЙтек мішіґене (ст)

мішіґенуватий дурнуватий; несповна розуму (ст) || безклепкий; галйсвіта

францувата; засвіркйваний (засьвіркований); пальнутий; покйваний 

(поківаний, пуківаний); тамоватий (тамов^тий); тумануватий; францувдтий; 

морда францувата; хоренький; хбрий; хбрий на гдлову; хбрий на голову, а 

лікується на нбги; кізько француватий

мішкулйнція вул. суміш, мішанина (ст) Ц -> мішанйна 

міш-маш знев., ірон. і. безлад (ст) Ц -* байзель

2. і ;  мішкулйнція (ст)

З- раз-два, а б и я к ,  нашвидкуруч (ст): Зр об и л а ’м зупку м іш -маш  (Авторка)

І міх-мах

мішок;
♦ мішок дусту беземоційна, вайлувата, байдужа людина (ср, ст) Ц 

ні з мордй слова, ні з д ^ и  перду
♦ муж збирав мішкбм, а жінка продавала горшком чоловік 

тяжко заробляє, а жінка легко роздає зароблене (Франко)

міштиґалкі дрібнички (ст) 

міштйґі вул. штани (ст)

млаковйнний невиразний, нечіткий (ст): А л е  в тім процесі наш і відомості 

про цю  організацію  були дуж е млаковинні, слабі (Ш ухевич) 

млёчак вул. молодий хлопець (с т )  

млин 1. млин

♦ дийвольський млин іст. місце на Личакові, якому приписува

ли присутність диявола: Н а  Личаківській горі, д е  тепер парк, стояла  руї

на, звана  “диявольським  млином". Якийсь  пром исловець  хотів використати 

личаківські вітри й побудував тут  із каміння й цегли вітряк. А л е  вітер л ам ав  З ^ З

все крила, і власник скоро відрікся від свого млина, залиш ився порожній --------------

будинок, і личаков’яни бачили в ньом у диявольську оселю. Ц е  м ісце 1884

млин



року почали засадж увати  деревам и  -  смереками, соснами, березою, й так з 

часом  виріс гарний Личаківський парк (Крип’якевич) Ц чортів млин

♦ чортів млин ^  дийвольський млин
♦ млин без води не меле про життя без достатку (Франко)

2. вул. слідство (ст)

♦ брати до млина вул., злод. видати спільника; втягнути у  слід

ство (ст) 11 -» всипати

млинбк ручна кавомолка (ср, сг)

♦ млинбк до м’йса м’ясорубка (ст) Ц — машйнка

♦ піти як в млинку розвинутися миттєво, без перешкод (ст): Знаю, 

щ о  казав мені, щ об я не був такий і йш ов до  чорта. А  потім все п ішло як в 

млинку. Мій перш ий удар, якщ о м ав бути несподіваний, ніколи не був п’яс- 

туком. Я  копнув Кулюса нижче черева, і Кулюс, перегнутий вдвоє, падав 

чолом  на вигладжені камені (Нижанківський)

млйскати плямкати (губами) (с т ): Н ад ійш ла ж сам а пані Левицька, худощ ава, 

середнього росту, все м ляскає устами, наче б щ ось  їла, з ясними очима, уйм а

ючими рисами лиця (Боберський) 

мніхкйй вул. паперовиіі долар (с т )

мнбго багато (ст): Все  м ає  мнопэ помислів, але  лиш ень щ об  зачати, а потім взя

тись  до  нового помислу, потім знов непокоїти других якою сь інш ою  справою  

(Боберський)

♦ що за мнбго, то зле усякий надмір шкодить (Франко) 

мийко -► мнйхко
мнйхко (мнйко, мйко) м’яко (ст)

♦ зробйти на мнйхко (мнйко, мйко) вул. і. обманути, ошукати 

(ст) І -• вйківати

2. знищити (ст)

♦ на мнйхко (мнйко, мйко) кул. рідко, некруто (про зварене яйце) 

(м, ср, сг)

мбва:
♦ викладбва мбва мова викладання в навчальних закладах (ст) 

мовчати:
♦ мовчати як мур -► мур 

могйла 1. могила

♦ як б’ёмо, то могйла цвіте про те, що бійка може мати фаталь

ний кінець: -  Ов, то  ти такий гойрак? -  Побачиш , чи гойрак. -  Но, но, ли 

ш ень поволеньки. Ми, братику, як б ’ємо, то  могила цвіте (Нижанківський)

темна могйла на вас (проклін) (Лисяк)

2. кінець, смерть (ст) II -► смерть

3. небезпечна, пропаща, безнадійна справа чи річ (ст): Від  сьогодні не 

буду на нього гримати, коли запізно привезе який наказ із штабу. Ц е  могила, а 

не ровер! (Лисяк)

мбда:
♦ ревізія моди -► ревізія

3 6 4  мбзґи 1. мізки

----------  2. розум

♦ т р ^ и  мбзґи вул. відвертати увагу або втомлювати розмовами.

млинок



молоко

проханнями; заговорювати (ср, ст): Не труй мені мозґи, я все одно не 

буду для тебе цього робити (Авторка) Ц забивати баки 

мозґбвий (мозковий):
♦ випудіни мозґбві знев., ірон. 1. занадто складні розмірковуван

ня; мудрування (ср, ст): Н абридли  мені ті тво ї випуціни мозґові! Будь 

лю диною! Пом овч трохи (Авторка) Ц мозкові фёпы'ебурти

2. дурниці, нісенітниці (ср, ст) II -* баєр

♦ мозкові фбльґебурти Ії випуціни мозґбві 1 
мбздір ступка (ст)

мозківнйця вул. го л о в а  (ст): Закарбуй  собі в мозківниці кожнісіньке моє слово

(Керницький) І -* гарбуз 

мозкбвий -♦ мозґбвий 
мбзок (музок, музк):

♦ кбннений (копнёнтий) в мбзок (музк, музок) знев., ірон. 

недотепа, дурень (ст) Ц -> бевзь

♦ мати пом’йкшення мбзку ірон. буги несповна розуму (ст) Ц -*
мати бзіка

♦  стинений В мбзок і; кбннений в мбзок 
мбйра вул. страх (ст) Ц мбрес, п’єтр, штанотріістя, трема

♦  мати мбіїра відчувати страх; боятися (ст): Постаті обступають мене 

щільніше. Кашкет відхиляється в їх бік. -  Ц и л ю єш ? С воя  пака -  як дріт. М аєш  

м ойра? -  Я  давно перестав мати мойра (Нижан

ківський); Та вони навіть за святоюрську браму 

не проскочили, такого мали мойра (Керницький)

II -• бздіти

мбйше єврей (ст) II -* бібер 

моклякй болотиста місцевість (ст) 

мбкрий:
♦ вар’ят з мбкрим лббом -♦ вар’ят
♦ вар’ят з мокрою головою -► вар’ят
♦ мбкра роббта -♦ роббта
♦ мбкрий як хлющ -* хлющ  

м окрост^и 1. калоші (ст)

2. взуття на дощ, сльоту (м, ср) 

молйтися вул. 1. наполегливо просити, випро-

ш)^ати (ст)

2. уголос нарікати на життя (ст) 

мблодість:
♦  мблодість раз мине і вже не верне 

(Франко)

молокб:
♦ квасне молокб вул. кисле молоко (ст)

II штйвне молокб

♦  молокб від скаженої корбви ірон. горілка (с т ): В ідвідав за по

рядком всі кнайпи на Городецькій, а  на Рогачці затрим ався трохи довше, 

і трохи б ільш е хлепнув того молока від скаж еної корови, і вже сильно під 

ґазо скрутив на Н овий світ (Керницький) Ц -► аквавіта

ІИозок у мушельках

З мозки, вода, оцет, перець, лавровий
ЛИСТОК

Підлива: 5 дкґ масла, у дкґ муки, л 
молока, сіль, сік із цитрини, 2 сирі 
жовтка, з ДКҐ пармезану, 2 дкґ тертої 
булки, З дкґ масла
Прибрання: піна з 2-х білків, зелена 
петрушка, цитрина, морква 
Зварити воду, додати оцту в смак при
прави. Мозок сполокати, вкинути на 
окріп, варити, аж збіліє.
З муки і масла приладити білу за- 
пражку, розвести молоком, додати 
соли, соку із цитрини в смак. Вимі
шати з жовтками. Присмажити булку 
на маслі. Мозок обібрати з болон, по
краяти в кістку, вимішати з підливою, 
доправити, накладати на мушельки. 
Полити маслом із булочкою, посипа
ти пармезаном, прибрати шумом із 
білків з одної сторони. Уложити на 
блясі, вставити до дуже гарячої рури 
на хвилину, щоб запеклись 
(Нова хата 1939)
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♦ як подивиться, то молоко може скиснути про неприємний, 

осудливий, нищівний погляд (с т ); М ісько не любив, коли хто спізнився, 

і сам  не лю бив  приходити пізно. А  щ е  до  того та зараза  Ясько, щ о  скликав 

хлопців, буде дивитися криво. Він ніколи нічого не скаже, але  як подивить

ся, то  молоко може скиснути (Тарнавський 3.)

♦ штйвне молоко и квасне молоко 
молоти:

♦ молоти як катеринка -»катеринка
молотити бити, лупцювати (ср, ст); Д зьобатий  Пікусь в ідломив ногу від стола  

і м олотив направо  і наліво. Поцирований  вдарив Втику ножем по ребрах, ніж 

заскреготав і вліз по сам у ручку (Гірний) 

молочарка жінка, яка приносить додому молоко та молокопродукти (ср, 

ст); Н аш а  м олочарка вже в іддавна д о  нас  приходить. Щ е м ає  тут  коло нас кіль

ка таких родин, і їй добре, бо не м ає  клопоту з продаванням, і нам, бо знаємо, 

щ о в неї все чисте і добре  (Авторка) 

молочарні вульг. великі жіночі груди (ст) Ц -» балькоии 

моль муз. мінор (ст)

мольовий муз. мінорний (ст ); “Вставай, старий пияцуло!” -  гримнула на чоло 

віка, щ о  см ачно  хропів, висвистуючи носом  то  в мольових, то  в дурових тона- 

ціях (Керницький)

монополька горілка (назва виникла у  час монополії держави на продаж 

алкогольних напоїв) (ст); Я  поволі взяв повну до  половини пляш ку м оно

польки й кинув Яськові в чоло. Я к  Я сько  знайш овся на дошках, я не бачив, -  

знаю  тільки, щ о  пляш ка розбилася, бо я опісля допив з неї рештки горілки (Ни

жанківський) II -> аквавіта 

Монте-Карло скверик біля площі Петрушевича (Лучук) 

моньдзя вульг. жіночий статевий орган (ст) Ц -* кацамбнія 

моня дит. молоко (м, ср, ст); Ти на печі жив -  і моня Хтів  щодня. Була коровка.

Н ебо  -  м ам ина долоня, За  дверим а -  очі вовка (Бабай) 

мор:
♦ а мору на тебе нема (лайка, проклін)

♦  моральний сос моралізування (ст); Вкротці після цього появилася 

в радикальній  газеті новинка, в якій говорилося, щ о  якийсь перський ш ах 

Куразан, їдучи до  Америки, м ав на кораблі чудесне о б ’явлення, після яко

го вихрестився і став ревним  католиком. О. Н азарук  підхопив цю  новинку 

і виписав у “Новій зорі” д овш у  статтю, додавш и до  неї багато морального 

сосу. П ри  тому, розуміється, не згадав нічого про те, щ о  взяв цю  новинку з 

радикально ї газети (Лис М икита 1960 '; ЕКО )

мора шовкова тканина із хвилястим візерунком (ст) 

морва шовковиця (м, ср, ст) 

морд вбивство (ст)

морда вул. обличчя (м, ср, ст) Ц -* лице

♦ д е р т и  м о р д у  кричати (ср, ст) Ц дерти пйсок

♦ залякєрувати морду вул. випити надмір алкоголю; напитися

3 6 6  (м, ср, ст) І -* влкілятися

----------  ♦  захлйнати морду і? залякєрувати морду
♦ к р о п н у т и  в м о р д у  вдарити в обличчя (ст) II -  засервувати під око

молоти



моровии

♦  на цілу морду д )оке  г о л о с н о  (ст ): Той знову в ідсалю тував, обернувся 

рвучко на п’яті, заверещ ав  щ ось на цілу морду, поліція підірвалась, як вра

ж ена громом  (Керницький)

♦  наклепати по морді кропнути в морду (ст)

♦ ні з морди слова, ні з д ^ и  перду про беземоційну, вайлувату, 

байдужу до всього людину (ср, ст) | мішок дусту

♦ п^ьнути  в морду ^ кропнути в морду (м, ср, ст)

♦ поклепати морду и кропнути в морду (ст)

♦ свиснути в морду її кропнути в морду (м, ср, ст)

♦  с к ^ и  морду п о б и т и  (ст): Стрияшку, коли буду виходити зі ш питалю  

на звичайну келію, то хоч зроблю  собі ту  сатисф акцію , щ о Ґонсьоровському 

добре  скую м орд у  А л е  так йом у скую, щ о  лопам 'я тає  через ц іле життя аж 

до  смерти (Ш ухевич) І -* вйгаратати

♦ стрілити в морду ІІ кропнути в морду (м, ср, ст)

♦  стулйти морду вул. замовкнути (м, ср, ст): А  я му кажу: “С тул ь  си 

морду!” (Авторка); С тули  си м орду  бо  вже того лискування м аю  досить  (Ав

торка) II замки^и брііму

♦ факнути в морду и кропнути в морду (ст)

♦ хатрацка морда вул. і. поліціянт (ст) Ц -> ґліна

2. вул. неприємна, несимпатична людина (ст) Ц шара морда, 

паршива морда

♦ шара морда ^ хатрацка морда 2
♦  паршйва морда 5̂ хатрацка морда 2 (лайка): Чув, як на друго

м у поверсі хтось сказав “парш ива  м орда” й з грюкотом зачинив двері (Ни

жанківський)

м о р д ів н я  -» М о р д ови я  (ст)

Мордовия (мордівня) вул. кафе-бар сумнівної репутації, де часто бува
ють бійки (ст)

мордохватка ш к .,  ірон. фотоапарат (ст ): Учні багатш их батьків д іставали на 

свята чи з приводу закінчення шкільного року кращ і дарунки, як, напр., модну 

тоді магічну ліхтарку, копаний м ’яч, двоколесо  (ровер), гітару або  навіть ф ото 

граф ічний апарат, званий тоді дотепно  учнями “м ордохваткою " (Цьонка) 

мордібк вульг. обличчя (с т )  || -* лице

морелівка абрикосова наливка (ст): Галас  зб ільш ується  ще, коли в руці А н а 

толя з ’являється  третя пляш ка морелівки (Лисяк) 

мореля 1. {перев. мн. морелі) сорт великих вишень (ст)

2. абрикос (ст): Кілько пані просять за сво ї м орел і? (Авторка) 

мбрес страх (ст) II -* мбйра

♦ мбрес мати 1. боятися, відчувати страх (ст) Ц -• бздіти 

2. поважати, шанувати (ст)

♦ мбрес ч ^ и  і? мбрес мати 
морбваниіі (мурбваниіі) ^ морбвиіі і

♦  мурбвана компаньйбнка віддана, надійна товаришка (ст) Ц -* 
приіітелька

морбвий (мурбвий) 1. відважний, рішучий, надійний (ср, ст): Ш кода го, 

м оровий був  хлоп (Нижанківський); Я  таких м орових видів в каналі! (Гірний);

З б7



м орово

Тоді його поінф ормували, щ о  ось  українці зам ордували порядну лю дину Береж- 

ницького. С те пан  з удаваним  задоволенням  сплеснув долоням и і з усм ішкою  

висловив свою  опінію: 'Т о  мусили бути мурові хлопаки! Ви  знаєте, щ о  то  був 

х р ун ь ?” (І\/1ельник) І морбваний (мурбваний)

♦ моровий (муровий) хлоп -* хлоп
2. добрий, чудовий, першокласний (ст); Я к  зробе баль, ну то  муровий. І 

ц іла гебра прикнає там  (із пісні) 

морово 1. відважно, рішуче (м, ср, ст)

2. добре, чудово (ст) 

морськйй:
♦ морська свйнка знев. невисока на зріст жінка (Лучук) 

москалик кул. оселедець, маринований в оцті (ст): -  В и  тільки подумайте, -

обурю валася  задихана  після вояжів по крамницях Бабця, -  нема масла, цукру, 

норм ального  хліба, а усі склепи завален і смердю чою  рибою. Я  розумію, колись 

були російські москалики в слоїках, і вони були смачні. А  це -  паскудство! Щ о 

ці совіти попри вози ли? Вж е тепер я би не з 'їл а  жодного москалика, якщ о там  

м аю ть таку гіґієну. Д о війни з Радянського С ою зу  експортували майже на всю 

Є вр оп у  маринован і спинки оселедців. С м ачно  приправлені і закручені в кілечка, 

їх продавали у скляних слоїках. У  Польщ і їх  зовсім  оф іційно називали "м оска

лики” (Круш ельницька) 

москаль знев. і. росіянин (Л)^ук) (м, ср, ст) Ц -> кацап 

2. українофоб (м, ср, ст)

З- вул. автомобіль марки “Москвич” (м, ср) 

москальський знев. і. російський (м, ср, ст)

♦ москальське капарство -* капарство 
2. українофобський (м, ср, ст)

москіто знев. набридлива, в’їдлива, надокучлива людина (перев. дуже 

худа) (ст): -  І\/Іамцю, а чом у Тата називали м оскіто? -  Б о  такий худий був 

страш но  і весь час  дзижчав, як москіт (Авторка) Ц -* ёндза 

мосяж латунь (с т )

мосйжний латунний (с т ): І\/Іосяжні спинки ліжок виблискували на полудневому 

сонці (Авторка) 

мотати накручувати, мотати (с т )

♦ мотати ґосьця -* ґосьць
♦ мотати кобіту -» кобіта

мотиль 1. метелик (ст): Вертаю чи д о  мотилів, м уш у зазначити, що моя сестрич

ка й собі купила була сітку д о  їх ловлення  (Авторка)

2. галстук-метелик (ст) || мотйльок (мутйльок, мутйлюк) 

мотйльок (мутйльок, мутйлюк) мотиль 2: Ж овті черевики, чорне 

вбрання на міру, широкі штани, б іла сорочка в сині паски і мотйльок в горох 

(Тарнавський 3.)

мотлошити бити, товкти (м, ср, ст): З кімнати, де  мене мотлош или, виходили 

на коридор скляні двері, д івчина заби лася  в куток зо страху і бачила все, що 

3 6 8  д іялося в кімнаті (Шухевич); Тому я вас  ніколи не бив, не мотлош ив, ніколи не

------------- вживав у стосунку до  вас фізичної, щ о так скажу, переваги (Керницький) Ц -•



мотлух 1. с тар і,  н е п о т р іб н і  р е ч і  (с т ); Викини той  мотлух! Вж е місця в хаті для 

лю дей не ли ш илося  (Авторка)

2. недотепа, дурень (ст) || -» бевзь 

мотор мотор (ст)

моторовий (мугуровий) водій трамвая (ст); Д о 1960-х Зеленою  їздила од- 

новагонна “трійка"; від місця, де  зараз сто їть  пам ’ятник королю  Данилу, через 

розібрану в 2002  році колію на нинішній вул. Князя Романа, дал і -  Зеленою,

Дніпровською, І\Лечнікова -  догори, д о  церкви св. П етра і Павла. Тут була кінце

ва зупинка. Водій (моторовий) трам ваю  № 3  витягав нікельований важіль упра

вління, переходив на другий кінець вагону і трам вай  рухався назад  д о  центру 

(М ельник І.) II трамвайр (трамваяж) 

мотто епіграф (ср, ст); С л о в а  мотта [“Чим  глупіше, тим см ішніше...”] взяті від 

Ю рія Старосольського, колишнього учня Академ ічно ї гімназії. Так він лю бив го

ворити про дотеп, щ о  його сам  видум ав (П ’ясецький) 

мотьо вул. недокурок (ст) І -* бомок 

мотя:
♦ на мотя навпіл (ст) 

моцар силач (ст)

мбцна горілка (ст); Поскидав із нього мокре шмаття, д ав  одягнутися в своє сухе, 

а  потім закропив його двом а  “м оцним и” та  гарячим чаєм  з араком  (Керницький)

II -• аквавіта 

моцний міцний, сильний (ст) 

мбцно міцно, сильно (ст)

♦ тримайся мбцно -► тримайся
мочимбрда вул. пияк (м , ср, ст); М и пішли під “Дві грушки” (Соснова, 8), зна 

чить: Ясько, я і щ е кількох. Я сько  казав дати пиво, і ми випили. А л е  воно мені не 

смакувало. Я  пив пиво й дивився на Яська. Він мусив на це зважати, бо казав 

дати щ е одно пиво. Ц е не значило, щ о  він був боягуз. Він хотів лиш е перепроси

тися. Врешті, це вже так у кожного мочиморди (Нижанківський) Ц -* алкогілик 
мошко вул. єврей (м , ср, с т )  І -► бібер

♦  що буде, то буде, а ти, мбшку, грай про те, що свою справу 

треба продовжувати, незважаючи на перещкоди (ст)

мрець:
♦  мрець <ц> не схотів би про л ю т у ,  недобру жінку (ст); Його жінку 

знаю  добре. Була  собі нічого. О п ісля стала  такою, щ о навіть мрець її не 

схотів би. Це, певне, з жовчі (Селепко)

мри:
♦ мрії зрізаної головй задущевні бажання (ср, ст) 

мудрагелик ірон. і. ї:; мудрагель
2. хитрун (м, ср, ст) 

мудрагель ірон. розумник (м, ср) | мудрагелик, мудр^ль 

мудраль мудрагель (ср, ст); Бігме, він доп іру зі стуленим  писком м удраль 

(Авторка)

мудрий: 369
♦ мудрий як соломбнові патйнки -► патйнки -----------
♦ мудрий як соломбнові пбртки -> пбртки

мудрии



мудь

❖ мудрий, але для себе (Франко)

❖ мудрий в р6з;^ і, а дурний в мошонці (Франко)

❖ мудрий мудрішого знайде про те, що людський розум обме

жений, тому завжди є чого навчитися (Франко)

мудь (мудьо) знев. селюк, простак (ст) Ц — бадйль
❖ мудьо паршивий (лайка) 

мудьо -► мудь
мужатка заміжня жінка (ст)
м ^еський  (м ^ец ьки й ) ч о л о в іч и й  (ст); Ж овта кімната, лямпа під білим аба 

журом на округлому столику та простягнена до неї мужецька рука (Ярославська);

Коли сьогодні говориться

Найкращий вибір 

елегантних черевиків

ж ін о ч и х  
м у ж е сь к и х  
а б о  дитячих

у фірмі

DERBY
Іул. Капітульна ч. З, 

проти катедри

про анґлійську моду, то  м а

ється на думці лиш  му- 

жеську; під паризькою  м о

д ою  розум іємо ж іночу (П о 

вний курс)

м ^ е ц ь к и й  -► м ^ е -  

ський 
мужик вул. пам’ятник 

Іванові Федорову (на 

вулиці Підвальній) 

(Лучук): Здибаєм ося 

ПІД мужиком (Лучук) 

мужчина мужчина (ст)

37 0

музика;
♦  авс, музика не грає -♦ авс 

музиканти;
♦  ей, музиканти; то на скрипки, то на бас, а хто буде свині 
пас? так запитують хлопців, які розважаються, веселяться, а не 

люблять працювати (Франко)

мука;
♦ бульбйна мука -» бульбйний 

мулік вул. муляр (ст)

мульда підземна печера, заповнена підґрунтовими водами; От, можливо, 

щ о вода затаскала  тлінні останки пана м айстра в таку “м ульду”, з якої тепер  не 

витягне їх ж адна лю дська сила, хіба щ о  висушити садж авку (Керницький) 

м ^ д у р  мундир, форма (с т )

мундурковий призначений для мундира, форми (ст) 

мундуровий одягнений у  мундир, форму (ст)

м у н д ^ о к  шк. ф о р м а  (гімназійна) (с т ); Я  вже виріс був із свого гімназійно

го, щ е  з польських часів, “мундурку”, тож  я купив на Кракіданах на щ оденний 

вжиток сиву блюзу, яка була  трохи завелика на мене, то  я мусів її власноручно 

підгинати (Микула)

мур висока стіна (м, ср, ст): Високий, стрункий, з чорною  кучерявою  чуприною, з 

якою сь загубленою  на рум ’яному лиці усмішкою. Я к  ішов вулицею  -  похитував 

ПЭЛОВОЮ, часом  щ ось  посвистував, часом  ставав, прикладав палець  д о  чола, 

витягав папір і ол івець і на мурі камениці чи на стовпі записував  якусь музичну



мурло

Пані й панове
зирйдуть ирйкраііи осінні й зимові

НОВИНКИ СЕЗОНУ
в нововідкритому відвІлі фірми

М О Д Н І  Т Е К С Т И Л І Ї

Ян ВАЛЛЯХ і Син
Львів, пя. Гаямцька 14, тея. 269-82.

Мундуркові матеріялн по 
Ч Н  конкуренційинх иінш. ЩШ

думку. А л е  ПО М И Л ЯВСЯ  6 ТОЙ, ХТО б  думав, щ о  С тан и сл ав  Людкевич, популяр

но званий “С я сь о ”, м ає себе за композитора. “Я, пане добродію, тільки через 

помилку почав студіювати музику”. Був  переконаний, щ о  його правдивий фах, 

його ж иттєве покликання -  купецтво (Купчинський)

♦ забава як мур забава
♦ мовчати як мур не розголошува

ти; бути надійним, вірним (ср, ст)

♦  сліпий мур глуха стіна (ст): Д о

бре. Я  здам  йом у кімнату -  у  мене 

друга кімната від подвір 'я з видом  на 

сліпий мур, а  ви зможете в нього пере

ховуватись. Коли один мужчина буде 

тут  зголошений, то  зможете свобідно 

сю ди й туди ходити (М арська)

♦ тримайся м ^ у  -» тримайся 
муравник г а з о н  (ст): М и вийшли, недовго

прохбдилися по тзв. Ґубернаторських валах, а  опісля сіли на залізнім низенькім 

поруччю, щ о окружувало муравник перед кам’яницею  НТШ  (Шухевич) Ц травник 

мурашка:
♦ працювати як мурашка -♦ пра
цювати

м ^ ґ а  неввічлива людина, хам, грубіян, 

нахаба (м, ср, ст) Ц мурґа з  Петербурга, 
мурлд

♦ м ^ ґа  з Петерб;^ґа ̂  м ^ ґа  (сг) 

м ;^ и н  негр (ср, ст)

♦ темно як у м;;^ина по чорній 
каві дуже темно; зовсім нічого не 

видно (ст): -  Темно як у  мурина по 

чорній каві, -  подумав В аси л ь  Б ал іць 

кий, -  але  кращ е розбити собі писок до  пня в лісі, ніж горіти там, як свічка, 

на дорозі (Лисяк) | темно мов у шлунку мурина після чорної кави, темно 
як у мурина в дупі, темно як у мурина в носі

♦ темно мов у ш л ^ к у  м ^ и н а  після чорної кави темно як 
у м ^ и н а  по чорній каві: Х то сь  згасив світло -  і в цілій коршмі стало  

тем но  мов у ш лунку мурина після чорно ї кави (Гірний)

♦ темно як у м ^и н а  в ^ темно як у м ^и н а  по чорній каві 
(ст)

♦ темно як у м ^ и н а  в носі темно як у м ^ и н а  по чорній 
каві (ст): М атуляк каже, щ о  сам  в ідпровадив його з шинку на вулицю, щ е 

й напоминав, щ об  не вертався, боронь. Боже, через поле Болгарів, бо  є, 

прош у вас, тем но я к у  мурина в носі, а  на садж авках повно води і на випадок 

не тяжко (Керницький)

♦ чорний як м ^ и н  -► чорний
мурло в у л .  неввічлива людина, хам, грубіян, нахаба (м, ср, с т )  | -► мурґа 

мурло попарене мурло (лайка): А х  ти, м урло попарене! Я  скор

ш е знав, як ти думав! (Авторка)

Мурин в сорочці

Втерти 100 дкг масла, додати іо  дкг цукру, 8 
жовтків, іо дкг мелених мигдалів, іо  дкг тертої 
шоколяди, дрібно січеної цитринової шкірки, 
шум з 6 білків. Цю масу зложити до форми на 
будинь, висмарованої товщем і обсипаної му
кою. Варити 3/4 години в парі. Опісля викину
ти з форми і поляти кремом.
Крем: до шуму з 6 білків всипати 2і дкг мілкого 
цукру і втирати, опісля додати і  ложку квасної 
сметани й дальше терти, аж маса згусне (бу
динь можна зготовити і без мигдалів) 
(Переписи)

371



мурмило

мурмило насуплена, похмура людина (ст) 

м у р - м ^ :

♦ ані м ур -м ^ -► ані 
мурбваний -► морбваний 
муровий морбвий
мус необхідність, нагальна потреба, обов’язок (ср, ст)

♦ на мус з обов’язку, крізь силу (ср, ст)

♦ мус -  великий пан обов’язок -  понад усе (ср, ст)

♦ мус лише вмерти так відповідають на фразу “Ти мусиш...” (ср, ст)

♦ мус перше по Ббзі про важливість обов’язку в людських стосун

ках (Франко)

мустерункбвий зразковий (ст) 

м у с т е р ^ о к  вишкіл (ст) 

муся ласк. мама (м, ср, ст) | -* мамця 

мутйльок -♦ мотйльок 
мутйлюк -♦ мотйльок
мутра* шуруп (с т ): О сь  цю  палицю  з “м утрою " на кінці ми всі належно поваж а

ли: вона зл італа нам, непослуш ним, при кожній нагоді на наш і плечі чи то  на 

коридарі, як справедливий роз’ємник наш их батярських міжусобиць-бійок, чи 

при таблиці при відповідях з математики чи фізики. Х то  нею  дістав, не давш и 

правильно ї відповіді на задане  питання, тайкома тішився, бо проф. Ян ів  йому 

вже двійки не д авав  як потерпілому. Бити учнів було заборонено  (Нич) 

мутра“ вул. м а м а  (ст ) 

мутурбвий -► моторбвий 
м ^ а :

♦ забйти муху спати пополудні (ст) Ц забйти шпака
♦ зігнати муху з нбса змусити бути чемним (ст)

♦ мати м ^ и  в голові бути несповна розуму (ст) Ц -> мати бзіка
♦ мати м ^ и  в нбсі 1. бути примхливим, неврівноваженим, веред

ливим (ср , ст): Скаж у коротко, щ о  ж іноцтво -  це народ  страш но  химерний 

і м ає сво ї мухи в носі. От, хоч би, д л я  прикладу, моя наречена, панна Дарця: 

пропадає  дівчина за  романтикою! (Керницький) Ц мати свбю муху
2. бути в поганому настрої, нервувати, сердитися (м, ср, ст)

3. бути хитрим; хитрувати (ст)

♦ мати свбю муху мати м ^ и  в носі і  (ср)

♦ м ^ а  на ніс сіла про сердиту, невдоволену людину (м, ср, ст)

♦ муха не боїться о б ^ а  для малої речі не потрібно великого за

ходу (Франко)

м ^ р а т и  вул. красти (ст) | -• бухати
муц людина зі здоровим, рум’яним обличчям (ст)

муцатий здоровий, рум’яний (ст)

м^щко вгодована дитина (ст)

м ^ к а  кул. цукрова пудра (ср, ст)

мушелька ^  мушля (ср, ст)

372  мушкатель кул. мускатний горіх (ст): Дуже добре додати до фаршу мушкате-

------------  лю. П аш тет  вийде просто пиха! (Авторка) Ц мушкательова галька (гдлка)
мушкателька герань (м, ср, ст)



м’яч

мушкательовий кул. мускатний (про горіх) (ср, ст)

♦  мсушкательова галька (галка) ^ мушкатель
мушля 1. морська черепашка; ракушка (ср, ст); С п ід  тут  згадати також  М. Ан- 

дрієнка, щ о  його малярські композиції -  ф антастичий світ мушель, скель, водо- 

ростів, уламків скульптури та  абстрактних ліній -  з 'я вил ися  вперш е на виставці 

А Н У М  у Львові 1931 р. (Ласовський) Ц мушблька
2. умивальник, мийка (ст); І\/Іій неоціненний пан інструктор щ ойно проснув

ся, а  тепер нагнувся над  м уш лею  водотягу і з нагоди святочно ї днини основно 

Й голосно полощ е зуби  (Керницький) II водбтяг
3. у н іт а з  (Л у ч у к )  (ст); Все  мріяла про кольорову м уш лю  кльозетову (Авторка) 

муштарда гірчиця (м, ср, ст); З підливи м айонезово ї приправляється  татар 

ська, з тою  ріжницею, щ о  дається  др ібно січених корнішонів, м аринованих гри

бів і ложку м уш тарди (Н ова  хата 1934); Ром ан  пристанув і прочитав; “Ф абрика 

оцту  і м уш тарди -  власник Петро  Тишківський" (Острук)

муштардовий гірчичний (ст): Місто, закурене пилюгою, кипіло нервовим життям 

людини, яка штучним гумором забиває почуття катастрофи, щ о ії має вже у  сво

їй свідомості. Муштардові відділи війська, рябі шеренги новобранців вливалися, 

спиняючи рух, у  довгу чергу вантажних авт, їхали 

безконечні валки гармат, а малі, червоні, наче свіжо 

вимиті, трамваї дзеленькотіли нетерпляче, не в силі 

рушитись з місця (Марська) 

м’йвкати вул., знев. і. випрошувати, канючити 

(ср, ст)

2. прошакувати, жебракувати (ср, ст) 

м’йвкач вул., знев. і. той, хто випрошує, каню

чить (перев. про дитину) (ср, ст)

2. прошак, жебрак (ст) 

м’явкбти вул. плітки (ст)

мйзґа щось потовчене, подрібнене; місиво, товч (ст)

♦ стовкти на мйзґу п о б и т и  мало н е  д о  с м е р т і (с т )  Ц — вйгаратати 
м’йзень м’яз (ст): Кожен м 'язень у  ногах болів її, не звикла ходити по великому місті,

відчувала щ е більшу втому, як у перших днях праці в лазничках (Ярославська) 

м’якенький:
♦ м’якенька як домашній цвібак -• цвібак 

м’який:
♦ м’який як віск податливий, поступливий (про людину) (Франко)

♦ м’який як тісто дряблий, рихлий (про людське тіло) (Франко) 

мйко -♦ мнйхко
м’ясарня -* масарня 
м’яч:

♦ копаний м’яч -♦ копаний

Яйця на закуску

5 яєць, 8 дека масла, 2 сарделі, і лож
ку муштарди, соли, перцю і зеленої 
петрушки. Яйид зварити на твердо, 
перекроїти впоперек. Масло втерти 
з перетертими через сито жовтками 
і сарделями, перцем, сіллю, муштар
дою, наповнити цею масою білка, 
прикрасити листками петрушки 
(Нова хата 1933)

П ерш а укра їнська  ш ірібим полічок  
•Іьвіп , Ї1 ід »и .і« і *

„в о в II А”
коопсратика і  в іли о «ІД «л ь . уд ілами 3*73

поручае ріяиного рода волічки ________
Іхірнїиш іІ Купуйте сііої вироііи в укра1інсі.к1іі ФІрнІ!



н
на:

♦  на алярм алярм
♦ на бику грати -* бик
♦ на босу голову -► голова
♦ на бронз -♦ бронз
♦  на вильоті -► виліт
♦ на виплату -► виплата
♦ на вйривки -♦ вйривок
♦ на вістрю меча -► меч
♦ на вічне віддавання -► віддавання
♦ на власні в ^ а  то чув -» в ^ о
♦  на в’ядерко жити -* в’ядерко
♦ на галь-паль -* галь-паль £ХМО ПЕРІ!
♦  на гашення свічок свічка В Б С Ь  В Р У Л ^  Б Б Р Б

%
♦  на геци -► геца
♦ на геци брати -► геца
♦ на гецу-► геца <3?̂
♦  на гінтер піти -» гінтер
♦  на голйса (ґолйса) -► голяс
♦ на гоп-штурк -► гоп-штурк
♦ на ґапу -► ґапа Н Д О  ДО П РДН Н Я
♦ на ґранду -  ґранда ^  н У  ^  ш ■
♦ на ґратку ґратка^ 4"4г ^ 9  " П Р
♦ на дріт -► дріт
♦ на дурнйк -► дурнйк Ф А М О З А
♦  на дурияка -> дурийк ^
♦  на жидівський спосіб жидівський
♦ на зелену < границю > -► зелений
♦ на зіхер (зіхєр) -♦ зіхер
♦ на злість -► злість
♦ на зломаний пйсок (писк) -► пйсок
♦ на кант -♦ кант
♦ на кібель посадйти -» кібель
♦ на кінський велйкдень велйкдень
♦ на кулйстру просйти -► кулйстра
♦ на лінкс -► лінкс
♦ на маґєль взйти -♦ маґель
♦  на міґи -► міґи
♦ на міґах -► міґи

374 ♦  на мітлу кйнути -► мітла
----------  ♦  на мотя -► мотя

♦ на нервах грати -► нерви



♦ на нульку -► нулька
♦ на нульку обґонзати -* нулька
♦ на нульку обчікати -► нулька
♦ на нульку підстрйгти -* нулька
♦ на одйн зуб -♦ зуб
♦ на око -* око
♦ на орґанках грати -* орґанки
♦ на орудки -» орудка
♦ на пасблінд (пасблінт) -* пасблінд
♦ на пішака -♦ пішак
♦ на почеканю -♦ почеканя
♦ на рати -► рата
♦ на свіжо -► свіжо
♦ на світ вийти -* світ
♦ на свої Bj^a то чув -► в ^ о
♦ на святого НІҐДИ (нікди) -* ніґди
♦ на то <це> конто -* конто
♦ на ціле горло -► горло
♦ на широку скалю -* скаля
♦ на шйршу скалю -* скаля

набакер (набакир, набакір) на б ік ;  криво, нахилено (перев. про голов

ний у б ір )  (м, ср, ст); -  В ін  вже м ає таке до  себе, і ш кода його простувати, бо 

він знов похилиться, -  говорив, бувало, дяк “пан С ам борськи й”, мабуть, для 

того, щ о  тато  завсіди заставляв його особисто  на простування хреста, а  “пан 
С ам борськи й " м ав то до  себе, щ о  був дуж е лінивий д о  роботи. Вреш ті, це було 

в звичаю, щ о  на старих д ерев 'яни х  церквах хрести стояли “набакир” в ту  і другу 

сторони. Так тоді бувало  (Ш ухевич)

♦ бути набакир (набакир, набакір) бути незадоволеним, злим, 

сердитим (ст); Міськові пробігла по  обличчі задоволена  усмішка. -  Ов, 

вже в ідм урувало те б е ?  ІЦІлую руці м олодш ом у брацішкові! А  я думав, щ о  ти 

щ ось  набакер. Ну, як та м ?  (Нижанківський)

набакир -> набакер 
набакір -* набакер
набехтатися зиев. наїстися донесхочу (м, ср) Ц -* н а їс ти с я  я к  б б м о к  

набирати і. набирати, накладати (м, ср, ст)

2. обманювати (ст); Отже, іноді можна набрати долю. Тоді вийдеш  з кожної 

халепи цілим! (Селепко) || н аб и р а ти  н а  я к и й сь  кав^ ілок

♦ набирати на якййсь кавалок ^ набирати (ст)

3. кпити, жартувати, насміхатися (м, ср, ст) | -» näxa дбрти 

набйти:
♦  набйти в бутеяьку бут&іька
♦ набйти по пйску -► пйсок
♦ набйти як в бубен -* б;^ен  

набрати:
♦ набрати в шкіру -► шкіра 375
♦ набрати львівського шліфу -* шліф -----------
♦ набрати як бідний в торбу -* бідний

набрати



набурмосений

набурмбсений насуплений (м, ср, ст)

набуяти наговорити неправди, нісенітниць (с т ): А то  знаєш , якось був я тро 

хи підхмелений, а  мій товариш  "набуяв” якійсь дівчині, щ о  я директор (Острук) 

II збуяти 

навалити і. зрадити (ст)

2. скупчитися, зібратися у  великій кількості (ср): Стільки народу навали

л о  сюди (Авторка)

З- насипати, налити у  великій кількості (ср): Іванові таку порцію  борщ у 

навалили, а мені тільки трохи, то  ж знову будуть кишки м арш а  ф ати  (Авторка)

♦ кіха навалила -• кіха 
навести:

♦ ґлянц навести -» ґлянц
навечеря надвечір (ст): Якщ о в навечеря індик не їв  нічого, воло вийде легко 

(Ліщинська)

навзаводи щодуху, чимдуж, дуже швидко (ст)

навин^ися трапитися (ст): О така-то  мені навинулася пригода (Авторка)

навівати:
♦  навівати в підскоках рятуватися втечею; утікати (ст): -  \Ло\ Наві

вайм о в підскоках! -  признав Василь. -  М ож е бути б ільш е то ї гебри. Ну, йдем, 

хлопаки (Лисяк)

навперестріт під час зустрічі (ст): Н е раз лю ди ставили собі на здоровий ток 

питання -  щ о  ж  це, насправді, за  таєм ний аґент, коли його знає  навперестріт 

кожний батяр, щ о краде баламути, кожна перекупка з Рогачки і трохи не кожна 

д и ти н а ? (Керницький) 

нагадати:
♦ нагадали козі смерть -♦ коза 

нагайцувати сильно напалити, протопити (піч) (ср, ст) 

нагаратати вул. побити (ст) Ц -» вйгаратати 

нагаруватися наробитися, напрацюватися (ср, ст) 

нагатити побити (ст) || -* вйгаратати
наглий 1. терміновий, невідкладний, нагальний (м, ср, ст): “В чом у сп р ава ? 

Щ ось н агле ? Н ев ід клад не ?” -  поставленим  голосом рік доктор (Оробець)

♦ нагла поміч -• пбміч
♦ наглий суд -► суд

2. несподіваний, раптовий (ср, ст)

♦ нагла смерть -► смерть
♦  <а> най би тя нагла троїста з бурачками кров зал&па (про

клін)

<а> най би тя нагла чбрна кава залііла (проклін)

<а> най го нагла кров залйє (проклін)

<а> щоб тя наглий сніг спалйв (проклін): Н а  задушки пішов 

Ясько  із своєю  дівчиною  на Личаківський цвинтар. “Я, -  казав він, -  волів би, 

щ об  м ене наглий сніг спалив. Я  гадав, щ о  вискочу з шкіри. В она  потягнула 

мене на “О бр он ьцуф ” (Тарнавський 3.)

376 нагло несподівано, раптово (ср, ст): Він на м ент зупинився, нагло, аж  хитнувся

------------  (Нижанківський); Директор попрощ ав  її щиро, подав навіть руку, трохи подиву

вався, щ о так нагло від’їжджає, ал е  і він зачув щ ось із то ї історії про нещ асливе



н а зв е р х

кохання та дитину... (Ярославська); І щ е раз я бачив, як він вилетів нагло через 

вікно, а за  ним полетіли тарелі (Селепко)

♦ нагло щез як блйскавка про того, хто раптово з’явився і зник

(Франко)

нагнітка мед. с у х и й  мозоль (м, ср, ст): Ой! Ти став мені на улю блену нагнітку 

, тепер знову нога довго буде боліти (Авторка) || нагніток
♦ стати на нагнітку зачепити за болюче (ст) 

нагніток -* нагнітка
наговорити:

♦ наговорити три к ^ и  арештантів -► арештант
♦ наговорити три міхи правди -► правда

наголовач верхня частина капелюха (ст): іДеля в літнім бронзовім  пальті і в 

білім солом 'ян ім  капелюсі з широкими крисами й червоно-ж овтою  кокардою  на 

наголовачі сп іш ила на пош ту  (Франко) {{ наголовок 

наголовок 1. заголовок, назва (ст): Ні докладної дати, ні докладного наголовку 

то ї книжки не пам ’ятаю  (Ш ах)

2. ^ наголовач 
наґбнґатися вул. насититися, наїстися (ст) Ц зґбнґатися 

надавати відправляти, надсилати поштою (ср, ст): Дуж е Тебе прошу, котику, 

не забудь надати лист на головній почті (Авторка) 

надавець відправник, адресант (ст); О лена  взяла  лист і м аш инально  пере

вернула на другий бік: хто ж н ад аве ц ь ? А дреси  там  не було  (В ільде) 

надвур надвір (ст)

♦ коца надвур -► коца 
наддавати додавати більше, ніж потрібно (ст)

наддатки те, що більше, ніж передбачалося; більше, ніж потрібно (ст):

Зал я  гула. Якраз скінчив свій виступ худорлявий баритон у  фраку, і він кланяв

ся, відповідаючи усм іхами на дом агання наддатків (Лисяк) 

надіваниіі кул. фарширований, начинений (ст): М оя  цьоця  Зоня  на гостину 

приготувала всякі смаколики, пишні надівані курчата, аушпік, а  птисі -  то  були 

просто  цймес (Авторка) 

надійти:
♦ надійшла та хвиля -► хвиля

надблі в н и з у  (ст): Н а  столі холонув  чай. А л е  Влодко не пив. Нав іть  не пив тоді, як 

надолі сторож  голосно замкнув брам у й погасив світло (Нижанківський) 

н а д б и й :

♦ н адбий  як м іх ^  про гордовиту, пихату людину (Франко) 

н а д м и с я  образитися, загніватися (ст)

назавсіди назавжди (ст)

назадгузь (назгузь) назад, у  зворотному напрямкові; навспак (ср, ст)

♦  назгузь водй не за встановленим порядком; навпаки (с т ): О так  

назгузь води, не читаю чи “Д екалога” і не присягаючи в лісі на револьвер, я 

лопав у підпілля і включився в револю ційну роботу (Керницький)

назверх назовні (ст): Отже, так: в душ і я ненавидж у це прокляте кодло, як ніхто 377
на світі, але  ж назверх і в очах наш о ї пзсподині я вдаю, щ о  страш енно  лю блю  її -------------

котусів (Керницький)



назвисько

назвисько 1. прізвище (ст): Н аш е  назвисько було  вже доволі знане, і це було 

д ля  наш ого інституту певною  реклямою, коли там  був не хто інший, але  щ е й ... 

Ш ухевич (Шухевич); А л е  щ ойно як д о  Л ьвова  при їхав в 1926 р. посол англій

ського парлям енту (його назвиська вже собі не пригадую), і цю  ш колу зобачив, 

і в англійській пресі її описав, тоді щ ойно м іська рада міста Л ьвова  ухвалила  

збудувати для  народно ї школи ім. ІУІаркіяна Ш аш кевича новий будинок (Ш ах)

2. прізвисько (ст); Ружицького звали  “Тюхтій". Ц е  назвисько не прилипло до 

нього в наш ій гімназії. Ні! А би  так коротко, так д обре  і досадно  схарактеризува

ти одним  тільки словом  людину, на це треба мати дуж е добрий обсерваційний 

талан. Ц е  прізвищ е повстало  в поетичній Гуцульщині, чи там  на Покутті, і при

йш ло  до  Львова. Ц е прізвищ е прилетіло д о  Л ьвова  скорше, чим при їхав пан 

П роф есор  (Ш ухевич) 

назгузь -» назадгузь
наздонтати (настоптати) н а с т у п и т и  (ср , с т ); Він встає, простягається на 

всю  довгість і, витруш уючи солом у з волосся та  ступаю чи обережно, щ об  не на

стоптати когось з вояків, щ о щ е сплять, підходить до  відкритих дверей (Лисяк) 

наїстися:
♦ наїстися як бомок -> бомок

наїхати вул.і. у т е к т и  (ст ): Владко  раптом  крикнув: “Наїжджай! Наязд!" (Авторка)

І бальбн зробити 

2 . п р и т и с н у т и ,  п р и г р о з и т и  (м , ср ) 

най х а й , н е х а й  (с т )

♦ най си помалібє на зелено -► помалюватися
♦ най си помалібє на фіолєтбво -► помалюватися 

найдер найдух і
найдух 1. знев. байстрюк (ср, ст) Ц -» бдхор

2. ірон., лайл. надто активна, рухлива, неспокійна дитина; невгамов

ний підліток (Лучук) (ср) II — батярусик 

найтрафніше дуже влучно (ст); Звичайно, прізвища, щ о їх учні д авали  своїм  

освітителям, найтраф ніш е описували  і характеризували професорів. В  однім 

слові того прізвищ а м істилося ціле “Я "  проф есора  (Ш ухевич) 

найясніший:
♦ за часів найясніпіого пана -► пан 

накакати випорожнитися (м, ср, ст)

накалап^ькати ірон. і. ^  накалатати і: Н е  питай, щ о я накалапуцькала 

в тій зупі. Кидала, щ о під рукою  було (Авторка)

2. налити (Лучук): Накалапуцькай  мені трохи (Лучук) 

накалатати і.  намішати (м, ср, с т )  | накалапуцькати  

2. побити, набити (м, ср ) Ц -• вйгаратати 

накантати 2:; накалатати 2 (с т )

накапічитися надутися, насупитися, набурмоситися (ст) 

накаслик (накастлик, нахкастлик) столик біля ліжка із шухлядою; 

нічний столик (ст): Поставив кримінал та  каву на накаслику (Авторка); Підіть 

378  д о  пані директорової і скажіть, аби пош укала на нахкастлику або  в шуфляді від

------------  нахкастлика, чи не лиш ив я там  того пуделочка від Найяснішого пана (Ш ухевич)

накастлик -> накаслик



наладовании

накйваний -» наківаний 
накивати наківати
накидати нав’язувати (ст): А  пані Оксані дайте  спокій. Н е треба на вакаціях 

нікому нічого накидати (І\4арська) 

накиплйк кул. пудинг; запіканка (перев. із крупи) (ст) 

наківаний (накйваний) вул. обманутий, ошуканий (ст) 

наківати (накйвати) вул. обманути, ошукати (ст) Ц -»вйківати 

накладанець кул. бутерброд | канапка
Накипляк 
із  вівсяних платків
Заварити іо дека вівсянок у півлітрі 
легко солоного молока і додати цукру 
до смаку. Заварити до густа. Постави
ти, нехай прохолоне. Окремо втерти 
6 дека масла з трьома жовтками, до
дати трохи ванілії і два реберця че- 
коляди, втертої на терці, а вкінці туго 
вбити шум із білків. Вимішати з ві
всянкою. Половину маси дати до бу- 
диньової форми, вимащеної маслом, 
посипати січеними оріхами і прикри
ти другою половиною тіста. Пекти в 
легкій рурі на золоту краску. Подава
ти з овочевим соком (Нова хата 1937)

накласти:
♦ накласти від тата і від мами облая

ти (ст): Щ о іншого вона. Вона  може навіть 

поставитися. Накладе  їм  від тата  і від мами, 

щ о  аж мило. А  вони, тумани, см іються і кажуть 

“ш ен”. Н е розум іють ні слова  по-наш ом у (Тар

навський 3.)

♦ накласти повні штанй дуже наляка

тися (ср)

наклепати:
♦ наклепати по морді -♦ морда 

накобзати побити (ст) || -* вйгаратати 

наколесник велосипедист (ст): Хвилинку  нако-

лесник стояв нерішуче з однією  ногою на педалі, сперш ись другою  на шосе, 

коли він раптом  кинув ровер і, гукнувши “Д усько”, покрокував назустріч прохожо

му (Лисяк); М инула  ЇТ якась фіра, потім наколесник, за  ним автобус. О глядалася 

щокілька кроків, але карих коней не було видно (Ярославська) | -*  біцикліст 

накбпати побити (м, ср, ст) Ц -» вйгаратати 

^ накбпати в штанй і? накбпати
♦ накбпати в пбрткі ^ накбпати 

накрйтися:
♦ накрйтися ногами -* нога

накритггі 1. столове приладдя та посуд для сервірування столу (ср, ст):

С луж ба  наносить повну кухню свіжої, чисто ї соломи, на стіл накладаю ть сві

жого, пахучого сіна, на чотири роги кладуть часник, накладаю ть  білий обрус, 

ставлять  накриття. Укінці урочисто вносять дідух (Богачевський)

2 . головний убір (ст); С та л о  носив височезний циліндер, хоч цього накриття 

тоді, кромі жидів, вже майже не нош ено (Ш ухевич) {{ накриттй голови
♦  накриттй головй накриттй 2: А л е  накриття його голови було 

прямо історичне, знане в цілому Львові; воно перейш ло в приповідку. Ц е  був 

старезний циліндер шовковий, а щ о той ш овк ніколи не бачив щітки, тому 

був поздираний в різних напрямах і циліндер був кострубатий (Ш ухевич)

накрбпити побити (ср, ст) Ц -• вйгаратати
накроєний  розлючений, роздратований (ст) | підкручений

накручувати знімати (фільм): Так воно вже є у  нас. Коли ф ранцузи  хочуть

дати  велику м оральну науку, цитую ть щ ось із Ляф онтена, англійці накручують 379
фільм, німці замикаю ть до  кацету, а  ми пиш ем о політичну брош уру  (Селепко) 

наладбваний і. навантажений (ср, с т )



наладовувати

2 . заряджений (про зброю) (ст): Руш ниці наладован і в руках. П ідходимо до  

ліска (Селепко); Середнього  росту брунет, віком під тридцятку, щ о  лінивим, хоч 

усе-таки наладованим  енергією  кроком, ув ійш ов якраз у  залю, -  затрим ався на 

хвилину (Лисяк)

наладовувати і. навантажувати, накладати (перев. речі) (ср, ст): Дійсно, 

за  кілька хвилин Богдан зібрав вже свою  громадку коло вантажного авта та на- 

л ад ував  її на  плятформу, сам ом у  сівш и до  кабіни ш оф ер а  (Лисяк)

♦ наладувати живіт наїстися до несхочу (ср, ст) Ц -♦ наїстися як 

бомок

2 . заряджати (про зброю) (ст): Д опоки всі хлопці сиділи б іля вогню, С теф ко  

на віддалі н аладовував  карабін, тихенько мугикаючи собі під ніс: “Я к  з Бережан 

д о  Кадри січовики м андж али’’ (Авторка) 

наліво:
♦ наліво брати красти (ср) Ц -* бухати

♦ наліво дістати незаконно отримати (м, ср, ст)

♦ наліво йти 1. зрадж)^ати дружину (чоловіка) (м, ср, ст)

2. шк. прогулювати заняття (м, ср)

налог згубна пристрасть; шкідлива звичка (ст): Д о  цього курила папіроси, 

роблені “м аш инкою ” з тю тю ну і бібулки, може, і її смерть від рака легенів була 

наслідком  цього налогу (Криницька) 

налогбвий який має шкідливі звички (ст)

♦ налогбвий пийк невиправний, хронічний пияк (ст) | налогбвий 

п’йнйця

♦  налогбвий п’йнйця і ;  налогбвий пийк: Лице біло-червоне, д а в 

но поморщ ене, а  посередині лиця пиш ався доволі грубий червоний ніс, та 

кий, як це буває  у налогових п’яниць (Ш ухевич)

налібрити згруб. напісяти (м, ср, ст) 

намаґуляти побити (ср, ст) | -> вйгаратати 

намацально і. на дотик; навпомацки (ст)

♦ виказувати намацально виявляти на дотик; навпомацки (ст) 

2. наочно, наглядно (ст): Н е розум ію  Тебе, про що Ти говориш, поясни мені 

нам ацально  (Авторка)

намащене урочистість; вагомість (ст)

♦ з намащенєм урочисто, із трепетом (ст)

намістка замінник, сурогат (ст): Ш видко по їдаю ть  шматки чорного приділово- 

го хліба і попиваю ть чорну нам істку кави (Лисяк) 

намовити умовити (м, ср, ст)

♦ дати себе намовити пристати на пропозицію; погодитися (ср): 

Ц е  була  добра  для  мене наука, і я вже ніколи не дав  себе намовити на  му

зичну рецензію, хоч були і потім нагоди “согріш ити” (Тарнавський О.)

намовлйти:
♦ намовлйти на шельмовство шельмовство 

намолотний вул. я к о г о  б’ють, лупцюють (ст): -  Н амолотний х л о п ?  -  Так,

3 8 0  але  й сам  добре  парить, будь спокійний. Коло кіна “О а за ” трохи не перевернув

-------------  поліцая разом із ш аблею  і кобилою  (Керницький)

намордуватися дуже втомитися (м, ср, ст) Ц -♦ змордуватися



напомпований

намотати підшукати (ст)

♦ намотати дівчину вул. познайомитися, заприятелювати з ді

вчиною (ст): Може, вони, коротко перебуваючи у Львові на час  вакацій 

або  з інш ої оказії, скажім, нам отали собі дівчину, вирішили відпровадити до  

хати (Тарнавський 3.)

наостанку насамкінець, наостанок (ср, ст); Н аостанку ж зазначу; зла на вас  

не триматиму, але  й бачити б ільш е не хочу (Авторка) 

напакуватися ірон. наїстися донесхочу (м, ср, ст) (| -* наїстися як ббмок 

напарити набити, побити (ст) Ц -♦ вйгаратати 

напасний прискіпливий, причіпливий (ср, ст) 

напасть і. біда, нещастя, горе (ср, ст)

2. прикрість, неприємність (ср, ст) 

напаточитися вул. наткнутися (ст) 

напєхбту -* напіхоту
напйвок чайові (Лучук) (ст); Кава і три тістечка -  4  корони, напивок д ля  пив- 

ничнопз і д ля  платничного -  по 20  сотиків (Боберський) 

напйльник стальний інструмент у  формі бруска з насічкою, який ужива

ють для обточування металевих виробів; напилок (м, ср, ст) Ц пйльник 

напімн>^и нагадати (ст)

напітрашити вул. приготувати як-небудь, нашвидкуруч (перев. страву) 

(ст); Я  йду засихати. Може, Танька щ о  доброго напітраш ила (Нижанківський) 

напіхоту (напєхбту) пішки (ср, ст); Клим прийш ов з Богданівки. І то  прийш ов 

напіхоту (Тарнавський 3.) Ц напішки 

напішки вул. ІІ напіхбту 
наплести:

♦ наплести банялібк -» банелібки
♦ наплести смалених дубів -* дуб

наплечник р ю к з а к  (м , ср, ст); В  наплечнику м аєм о консерви (Селепко) Ц -* 

брбцак
наподібнитися уподібнитися (ст); У цій ситуац ії галичани дуж е ш видко на- 

подібнилися до  придніпрянців. Н іхто нікому не довіряв, лю ди замикалися по 

хатах  і нікого не приймали, раділи із спокійно переспаної ночі. А  втім, ніхто й не 

збирався нікого відвідувати, бо звичайне  родинне прийняття з нагоди ім 'янин 

Н К ВД  окреслю вало  “сходинами таєм но ї організації” і усіх присутніх прим уш ува

но тортурам и д о  “признання” в неймовірних злочинах (В ітош инська) 

наполебн гра, забава, під час якої б’ють по сідницях (с т ): Ч асто  в умивальні 

хлопці затівали гру в наполеона, і тоді ш тани в декого були гарячі, але д ля  роз

рядки і цього, видно, було треба  (Ш анковський); Тому й не було чим  журитись, 

чого розпачати, і хлопці зараз по сніданку, помивш и підлогу в камері, ж ваво  

забр ал ись  д о  улю блено ї забави  українських політв’язнів -  “наполеона”, щ о  в 

народній говірці трохи інакше називається, ал е  моральний сенс м ає  той са 

мий. П ід  час  такої забави  пострахом  усіх “гадаю чих” був  мій неоціненний пан 

інструктор, м ав  дуже довгу  і костисту руку і гатив нею  згори по штанях, як баба 

кочерпзю (Керницький) І дуп^к 

напомпбвана (напумпбвана) вул. вагітна (ст)

напомпбваний (напумпбваний) вул. підбурений, нацькований (ст)

3 8 і



напомповувати підбурювати, нацьковувати (ст)

направа ремонт (взуття, побутової техніки тощо) (ср, ст): Д ати  м еш ти до 

направи  (Авторка)

направду насправді (м, ср, ст): Я к  ми прощ алися у  Львові, то  зі свідомістю, що 

я залиш аю ся  в краю. Так щ о це була направду випадкова та  тим  б ільш е радісна 

зустріч (Дейчаківський) | впрдвді 
направляти ремонтувати (ст): Черевики сам  умів чудово  направляти. М ав  

своє  власне ш евське приладдя (Тарнавський 3.); Тепер був робітником. Від 

ш осто ї ранку до  ш осто ї вечора направляв вулиці (Нижанківський); У  хаті у  Бі- 

мінґера, того ф ольксдойча, щ о ледве  вміє кілька слів по-німецьки, подерлося 

затемнення, а  їй не тільки не хочеться його направляти, бо стара  свиня Бі- 

м інґер зараз л ізе до  неї, але  таки їй не хочеться, а затемнення мусить бути 

(Тарнавський 3.) 

напудитися злякатися (ст) | запудитися 

напумпована напомпована 
напумпований -> напомпований 
напханий:

♦ напханий як бочка оселедцями -* оселедець
наразі форма прощання; до побачення, прощавай (м , ср, ст): Н у то, наразі.

Побачим ось  завтра  (Авторка) || па, па-па, поки що 

нараяти порекомендувати, порадити (ср, ст): Кого мені такого ф ахового  на- 

ра їш  на репетитора (Авторка) 

нарваний неврівноважений, нервовий; збуджений (м, ср, ст): Буває, що 

він часом  стає  просто  нарваним, а  тоді до  покою  хоч не заходь  (Авторка) 

наребрйти вульг. напісяти (ст) 

нарід 1. народ (ст)

2. люди (м, ср, ст): А л е  й народу було  на том у  зібранні (Авторка); Заходж у до  

кімнати, а  там  кобіти заходилися отворяти пляш ку ш ампана! І так, і сяк коло неї, 

а  ш ам пан  не піддається. О, то  видно, ш о нарід хоче забавитися (Авторка) 

наріжник ріг (будинку) (ст): Перш і радісні хвилини, що, може, в цій переміні 

вдасться  здобути бодай  якесь незначне сам оврядування, зникали, як позми

кали українські прапори з будинків у місті, ба, поволі почали зникати й україн

ські назви вулиць, щ о  їх  запопадливий господар -  уряд українського посадника 

- в с т и г у ж е  перейменувати (Тарнавський О.) | наріжнйк 

наріжшік ^ наріжник: -  Я  завжди маю  час, -  відповів роверйст, притягаючи 

піднесену з ш осе  м аш ину і ставлячи її при наріжняку (Лисяк) 

нарік наступного року (ст) 

наробити:
♦ наробити в портки -• портки
♦ наробити цикорії -♦ цикорія
♦ наробйти хрйї -► хрйя
♦ наробйти штемпу -* штемп
♦ сам наробйв, сам і вйніс людина завжди відповідатиме за вчи-

3 8 2  нене зло (франко)

----------  нарокувати і. тюр. потрапити з новими в’язнями до тюрми (ст)

2. військ, бути призваним на військову службу (ст) | рокувати

напомповувати



натягати

нарти лижі (Лучук) (ср, ст) | — лещата
наруби навиворіт (ст): Я к  наруби щ ось вберещ  вранці, це знак, щ о будуть тебе 

свар и ти (А в тор ка )

н а р ^ ч я  оберемок (ст): І\/1али ми в гімназії вчителів, які за  кращ их умовин, себто 

в  рідній державі, могли б бути окрасою  не одного університету. О дин із них -  це 

проф. І\/Іихайло Терш аковець, ш о  помер 1978, у  Ф ілядельф ії. З а  моїх гімназій

них часів часто  бачив я його, як ішов із поблизької вулиці Листопада, де  жив із 

повним  наруччям  книг, цитатам и яких доповню вав  сво ї виклади з української 

л ітератури (Береза)

насилу із великими труднощами; ледве, через силу (м, ср, ст): -  Так, -  від

повіла Анночка по надумі, насилу вимовляю чи це слово  (Ярославська) 

наскочити:
♦ наскочити на пам’ять -► пам’ять 

насмйтрити вул. украсти (ст) Ц -* ґрайфнути 

насрати вул., вульг. і. випорожнитися (м, ср, ст)

2. нашкодити, завдати збитків (м, ср, ст)

♦ не сказати навіть “насеру ти” вульг. навіть не подякувати (ст)

я тобі насеру велйкє як ратуш (лайка) 

насер-матер (лайка) 

наставитися приготуватися (ст): Настався на те, щ о робота буде тяжкою (Ав

торка); Янко Ліпка відложив сірник і видув губи. -  К уцаєш ся? -  Я ?  Настався! Я  ще 

не таких морових бачив. А  Поцирований може мені хухнути! (Нижанківський) 

наставлйти і.  ставити (на плиту, вогонь) (ст): Бор щ  теж  сам а  наставляла  і 

квасила огірки (Тарнавський 3.)

2. ставити, регулювати, наводити (ст): Н астав  будзік на пів до  шестої, бо 

інакше не встану на служ бу (Авторка)

♦ наставити локатори (льокатори) -► локатор 
настільник скатертина (ст) | обрус

настоптати -♦ наздоптати 
настромйти кул. нашпигу

вати (ср, ст) 

наступити:
♦ наеіупйти на го
нор -► гонор 

наст^ство наслідок (ст) 

насупроти навпроти (ст):

Проф . Б ілецький тоді зая 

вив, щ о може мене прийня

ти д о  бурси Педагогічного 

товариства. Та бурса була  в будинку якраз насупроти гімназії (Богачевський) 

насйклий просякнутий (ст) 

натовщений кул. змащений товщем  (ст) 

натрафити натрапити (ср, ст) 

натягати і. підсміхатися, брати на сміх (ст)

2 . обманювати, обдурювати (ср, ст): -  Тим Рем брандтом  В а с  натягнули, 

пане Левицький. Цей обр аз не м ає й п’ятьдесять  л іт  -  Ц е  все одно. Щ оби лиш  

був правдивий Рем брандт (Н ова  хата 1933)

Вжинаііте 
иорпіцків 

до ярашія

„ А  Т  М  С “
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натягнути

натягнути 1. натягнути

♦  кіти натягн^и -♦ кіти
♦ натягати ноги -► нога
♦ натягн^и конйта -► копито
♦ натягн^и копитами -» копито
♦ натягн^и ногами -► нога 

2. обманути, ошукати (ст) || -» вйківати

♦ датися натягн^и дати себе обманути (ср , ст): Який-то він був  се

леп і ф раєр, щ о  д ав  себе злапати  на такий дурний “ш тос”, ніби вона була 

в тяжі. Ж адний  львівський кіндер на таке вже не наткнеться. Нав іть  якби 

справді щ ось  було, то  розумні д івчата ніколи з тим  не вилазять, бо  хлопець  

може відразу звіяти. А  він дався  натягнути (Тарнавський 3.) || дати себе 

злапати
н а ^ а  навчання (м, ср, ст)

♦ йти на науку і т и  д о  ш к о л и  (ср, ст): -  То що, Оленко, йдеш  цього року 

на науку? А  хочеш  вчити ся? -  Не хочу  -  Н у  і правильно! Щ о в тій науці д о 

брого (Авторка)

♦  н а ^ и  корінь гіркйй, а бвоч солодкий (Франко) 

нафрйґатися вул. наїстися до несхочу (ст) || -• наїстися як ббмок 

нафта 1. вул. горілка (ст) Ц -* аквавіта
2 . очищений бензин (ст): Треба сполокати волосся наф тою, і волоссячко 

буде як ш овк (Авторка) Ц газула  

нах:
♦ нах алярм -► алярм  

нахіхлятися вул. випити надмір алкоголю; впити

ся, сп’яніти (ст) II — влкілятися 

нахкастлик накаслик
нахм ^ати вул. і.  назбирати (ст): О теє  раз кляві ян- 

друси! Ш пануйте, щ о  грибів нахмурили! (Авторка)

2. накрасти (ст): М ож на було “нахмурати” з сусідних за 

саджених піль (Франко) 

нацабанйти і. накласти, навантажити (ст)

2. накричати (м) 

нацьо -► ноцьо
нацяхати і. нарізати; нарубати (ст)

2. набити, побити (ст) || -* вйгаратати 

начинка кул. начинка (ст) 

начйння начиня
начиня (начйння) п о с у д  (ст): Я  зараз, Дуську, лиш е зроблю  трохи порядок і 

помию  начиння (Лисяк) 

наш:
♦ наша віра -► віра 

нашастати вул. накрасти (ст)

3 8 4  нашкрабати (нашкрібати) і. пошкрябати (поверхню) (ср, ст)

----------  2. неакуратно, недбало написати (м, ср, ст)

нашкрібати нашкрабати

Помаранчбва начинка 

до крухого тіста

Потрібно; 125 ґр цукру, 50 ґр 
масла, 2 яйці, сок із і цитрини, 
сок із 1 помаранчі, помаранчева 
шкірка з 1 помаранчі 
Вбити яйці. Додати тертої шкір
ки і соку з цитрини й помаранчі. 
Вляти все до ринки, приміщеній 
у горячій воді. Варити пів годи
ни, мішаючи невпинно. Додава
ти потрохи масла. Коли маса ви
стигне, розмазати її по крухому 
тісті (Нова хата 1934)



невтральнии

нашлніґати і. побити (ст) | — вй гар а та ти

2. налякати (ср)

нашмінкований нафарбований, напудрований (про жінку, дівчину) (ст) 

нашпануватися стати струнко; виструнчитися (ст) 

нашрайбати шк. недбало написати (завдання, вправу тощо) (ст, ср, м) 

наяльник вул. обличчя (ст) || -* л и ц е

♦  начистити найльник п о б и т и  (ст): Гандзя, якої це стосувалося, 

сприйняла мій ж арт з почуттям  гумору, а Влодко  страш но  образився і по

грожував “начистити мені паяльник” (Гарух) Ц -* вй гар а та ти

не:
♦ не бери то на своє конто -• конто
♦ не бесер -♦ бесер
♦ не в <м6ім, його, їі> ґусті -♦ ґуст
♦ не дзявкай -► дзйвкати
♦ не знати, що в кому сидить -► сидіти
♦ не <мій, його, їі> ґуст -» ґуст
♦ не при голосі -* голос 

небесний:
♦ небесна пташка -► птах
♦ птах небесний -* птах
♦ т ^ о к  небесний -» турок 

небіжка покійниця (ст)

♦ за небіжки Австрії і. за часів Австро-Угорської імперії (ср, ст):

М ені подобалися предмети, щ о викладалися, -  українська, польська, л а 

тинська мова, природа, а  особливо математика. Н е дуж е хотіла вивчати 

німецьку м ову -  по ЗО слів за  одну лекцію. М ій батько був тим  дуж е за 

журений, бо  був вихований щ е за  “небіжки” Австр ії (Коць) | з а  ч а с ів  

н а й я с н іш о го  п а н а

2. дуже давно (ср, ст)

♦ плести як небіжка ногами -» плести
небіжчик покійник (ст): С казав  хтось, чи не небіжчик Івась Витвицький, зна 

ний, між іншим, з того, щ о винайш ов сентенцію: “Україна -  то  є Україна, а  буль

ба -  то  є бульба” (Керницький) 

нёбо:
♦  нёбо в ґймбі -► ґбмба

невальорний який не становить цінності, вартості (ст): А  щ о  панам  з тако

го невальорного чол ов іка ? То однаково, щ о  горщик без д н а  (В ільде) 

невинний:
♦  невинний як баранчик ірон. про того, хто вдає, ніби нічого не 
знає (Франко)

иевйпарений:
♦ иевйпарений пйсок -♦ пйсок 

невйтримаиий:
♦ невйтримана годйна -* годйна

невтральний нейтральний (ст): Коли проголосили у Львові набір, я мав до 3^5
війська невтральне ставлення. Таке невтральне, що, можу сказати, воно не --------------

було ніяким ставленням  (Селепко)



неґувати
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неґувати заперечувати; ігнорувати (ст): Н аш і кацапи неґували існування 

українського народу як окрем ішнього і ш ирили ту  свою  “ідею ” між тоді щ е м ало 

або  й цілком несвідомим  загалом  селянства (іиухевич) 

недовйджувати недобачати (ст): У всіх недугах очних, а тим  б ільш е тоді, коли 

чоловік зачинає  недовиджувати, треба якнайскорш е удатися д о  лікара-окуліс- 

та, а  не обм аню вати  себе бабскими і калєндарскими ліками (Дрималик) 

недостаточно шк. незадовільно (оцінка) (ст) 

н е д ^ а  мед. хвороба (ср, ст)

♦ лікарка жіночих н е д ^  -• лікарка
недужий хворий (ст): При їздять  сюди люди, недужі на тілі та  здорові на душі, а 

ви їздять і на душ і недужі... (Ярославська) 

недучикані -► нидучикані 
нездалий поганий (ср , с т )

нездало п о г а н о  (ср , ст): Ти все нездало зробила, мусиш  переробити віднова 

(Авторка)

незужйтий невикористаний; невжитий (ст): У тебе є щ е незужиті картки? 

М ені треба кілька -  написати ли ст (Авторка); С и вух  замовк. Реш та  незужитих 

слів заткали йом у горло, і він насилу проковтнув їх  (Нижанківський) 

неконтентний незадоволений (ст)

немно тривожно, неспокійно, некомфортно (ст) II маркітно (маркотно) 

немнути вул. украсти (ст) | -• ґрайфнути

немравий млявий, апатичний, повільний (ст): Пригадую  собі його, був  та 

кий “нем равий” м олодець (Домбровський) 

нендза 1. біда, убогість (ср, ст) | нендза ґаліцййська (ґаліційська)

♦ образ нендзи і розпачи і. людина в розпачі, яка викликає спів

чуття; бідолаха (ср, ст): П р ош у  пані, а щ о я пані зараз скажу! Уявіть собі, 

кілько років С те ф ко  та  Р ом а  ж ию ть у сепарації, а  їхня дитина  по тих л ітах -  

то  образ нендзи і розпачи! (Авторка) | -• бідака

2. занедбана, здеґрадована людина, яка викликає жаль, співчуття 

(ср, ст)

♦ нендза ґаліцййська (ґаліційська) і.  і ї  нензда і  (ср , ст): В чо 

ра, нареш ті по кількох тижнях, вперш е по смерті Влодзі зайш ла  до  її хати, 

а там  така нендза ґаліцййська: усе, щ о  могли, випродали на її лікування. 

Щ ось трохи принесла їм з їдження, то д ітиська на мене такими голодними 

очима дивилися. Треба нам  частіш е там  вступати (Авторка)

2. і ї  нензда з  (ср, ст): А х  ти ж нендзо ґаліційська! Ш о ж ти д зям аєш  мені 

ц ілий д ень  і д зям аєш . Вступися  відси! (Авторка)

2. знев. воші (ст ): Та служ ниця “Беркевичка” почала мені вияснювати, що 

вош і у воді щ е  б ільш е множаться. М абуть, м ала  вона в тім згляді досвід, бо, 

коли я вийняв з води голову, найш ов в голові щ е  б ільш е то ї “нендзи” (Ш ухевич)

І -> кіми
3. надокучлива, набридлива людина (м, ср, ст) | нендза ґаліцййська 

(ґаліційська)

4. людина, чий учинок викликає обурення; непорядна, підла людина; 

негідник (ст) І -» креатура



♦ більшовицька нбндза нбнза дзядовська (вислів “більшо

вицька нендза” з’явився за часів перших совітів, які, “несучи куль

туру в маси”, не знали елементарних норм поводження, а основ

ним “пролетарським харчем” вважали “сєльодку, аГурєц і водку”, 

якими і намагалися “окультурити” Львів) (ст): Д есь то  було за пер

ш их совітів; пона їхало  їх на ф ірах багато, і все везли в здоровенних бочках 

“сєльодку" та  все горланили сво ї пісні. Вихвалялися, щ о несуть нам  “куль

туру”. Б абця  раз пішла до  театру і побачила там  тих “пролетар ів”. Уявіть, 

та  нендза больш евицька  повбирала  коронкові нічні сорочки д о  театру, бо 

навіть таких речей ніколи вони не бачили і думали, щ о  то бальові сукні! І то 

правда  (Авторка)

Héu3a дзядовська голота, жеброта (лайка) 

нбндзний нікчемний (ст)

необйраний неочищений в ід  лушпиння (ст): Прохарчування було дуж е по

гане. Д ва  рази в день  виводили нас на двір, ставили в чергу і ми одержували 

кусок хліба і черпак юшки з необирано ї картоплі. Я к  вони тоді смакували! Через 

довгий час, вже по виході з тюрми, мені дуже смакувала бараболя  в лушпині 

(Дейчаківський)

необчислймий непередбачуваний (ст); Артисти  необчислимі. Ч а с  у  них не 

значить нічого. Ум ова  з ними немислима. П рацю ю ть  тоді, коли їм  в голові за 

п алає  думка (Боберський) 

непаристий непарний (ст); Непаристі числа (Авторка); Кляси в гімназії тради 

ційною  дорогою, від діда-прадіда, д ілено на дві категорії, на “тяжкі” й “легкі”. Д о 

тяжких належ али всі непаристі; І, III, V  і VII, а  д о  “легких" належали II, IV, V I і V III 

кляса... Ц е  йш ло  по  традиції, а  дж ерелом  того був, мабуть, забобон  І недовір’я 

д о  непаристих чисел (Ш ухевич) 

непевний 1. ненадійний, зрадливий (про людину) (м , ср, с т )

2. підозрілий, сумнівний (про людину) (м, ср, ст)

З- мінливий, непостійний (про погоду) (м, ср, ст) 

непочитальний безвідповідальний, несерйозний, неорганізований (ст) 

непрйчком наприклад, приміром (ст); Я кби  тобі, непричком, так сам о  міцно 

три м алася  макітри латинська граматика, то це була б річ без порівняння корис

ніша (Керницький)

неприйвний відсутній (ст); С а м  о. Ільницький був, мабуть, проф есором  від 

всесв ітньої історії та  мусів мати великий пош анівок д л я  австр ійської ц ісарево ї 

М ар ії Тереси, бо, коли часом  (дуже рідко і хіба винятково) заступав  неприявно- 

го проф есора, завсіди зачиналася  наука від слів: “А  скажи мені, коли панувала  

ц ісарева М ар ія  Т е р е са ?” (Ш ухевич) 

нбрви:
♦ впасти в нбрви не на жарт знервуватися; розізлитися, розсер

дитися (ср, ст)

♦ грати на нбрвах нервувати, дратувати, злити (ст) | на орґанках  

грдти
♦ йти на népBH погано впливати на нервову систему (ст): Каже: 3 ^ 7

“Мені йде на нерви, як не їм  обіду. Українці постійно м аю ть добрий  вкус д о  --------------

їди, ли ш ень  не до  д іла” (Боберський)

нерви



нервовим

♦  мати нерви бути нервовим (ст): Є  тут усякі молоді пані, заміжні, розведе

ні і молоді вдовички, щ о раді б вдруге вийти заміж, також усякі знуджені дами, 

щ о мають “нерви” і виїжджають з дому, щ об  змінити повітря (ІЦегельська)

нервовий:
♦  на нервовому тлі у результаті стресу, хвилювання, неспокою, 

нервового збудження (ст)

нервус нервова людина; холерик (ср, ст) Ц раптус

несамовитий неймовірний, дивовижний (ст): І\/1ихайло М едвідь оповів мені 

несам овиту історію. Вчора, серед  тем но ї ночі, коли в бараку вже всі спали, 

хтось заверещ ав: -  Х то  ню хає м о ї ноги ? -  Зробили  світло. Виявилося, щ о ма

йор Побігущ ий робив контролю  ніг, чи чисті. П равда  це чи ні, не знаю. Н е моя 

справа  перевіряти всі історії, щ о  їх  розповідаю ть у  війську. Все-таки я бачив 

велике нервування в бараку, де  ню хали ноги (Селепко) 

неслівний який не дотримує слова (м, ср, ст) 

несогірший непоганий, не гірший за інших (ст) 

несотворенний:
♦ несотворенні речі щ о с ь  неймовірне, нечуване, щ о  викликає 

обурення (ст): На нього виговорю вали адвокати несотворенні речі (Ш у

хевич)

неспокійний:
♦ неспокійна голова -• голова

неугн^ий стійкий у  своїх переконаннях; наполегливий (ст): Пачовський 

був  гордовитий і неугнутий, а  Карманський вмів прикидатися лояльним , хоч у 

глибині душ і не сприймав нового порядку і своє  незадоволення висловлю вав 

відверто у друж ньом у товаристві та  щ е  й за  чаркою  вина (Тарнавський О.) 

нехибний неодмінний, обов’язковий (ст) 

нехлі^йний неохайний; нечупарний (ср, ст) Ц капарний 

нехлнійник неохайний чоловік; нечупара (ср, ст) Ц -> кирйнник 

нехлиійниця неохайна жінка; нечупара (ср, ст) Ц — кирйнниця 

нехлібя неохайна жінка а б о  чоловік; нечупара (ср, ст) | -♦ кирйнник;

кирйнниця

нє ні (м, ср, ст)

Накати часто повторювати “нє” (м, ср, ст): Чого  н єкаєш ? Н е хочеш  йти пра

цювати д о  школи -  то  не йди. А л е  щ об  потім не ш кодувала, як рік пронидісш  

вдом а без роботи (Авторка) 

н^шпори вул. вечірня Служба Божа (ст) 

нидобрий недобрий; поганий (м, ср, ст)

♦ нидобрий як шандар шандар
нидучикані (недучикані) загрозливе попередження, що щось ніколи 

не здійсниться, не відбудеться (ст): А  нидучикані ваши! Ней вас  Памбіг ска- 

ри! Абисьти  нугами пунатігали! Ж ибисьти скапали як сьвічка! (Рудницький) 

нижник шах. пішак (ст) | пйонек
никати (нипати) вишукувати, нишпорити (ст): Ти м ене п и таєш ? Но, го, не 

3 8 8  так бальоном. То ти балакай, за  чим тут  ни каєш ? (Нижанківський)

-------------  никлий незначний, непомітний (ст): У дійсності при тій розправі було  тільки

два  важні питання: справа  Віри Свєнц іцько ї і справа  Ром ана  Ш ухевича. Всі про-



НІС

чі, попри ті дві, сходили на дальш ий  план, бо  підсудні признавалися, або  було 

евідентне уневинення (Дарка Федаківна), або  вкінці роля реш ти підсудних була 

така  никла, щ о  на  них навіть ніхто не звертав  уваги (Ш ухевич) 

нймати вул. красти (ст) Ц -• бухати
нині сьогодні (ср , ст); Ти, Міську, нині, направду, щ ось  дуже злий (Нижанківський); 

Директора бурси проф. Зубрицького бурсаки жартівливо прозивали “Днесь", 

том у  щ о  він часто  вж ивав це слово  зам ість “нині" чи “сьогодні" (Микула)

♦  нині білйт, завтра чорнйт про лицеміра, брехуна (Франко) 

нипати -* никати
нирки:

♦  вчепити за самі нирки дошкулити; болюче вразити у  слабке, 

найболючіше місце (Франко)

ні -► ані
♦  ні в п’йть, ні в дев’ять ні в  си х , ні в  т и х  (ст); -  Аж  тоді і я глянула на 

коверту і побачила, щ о письмо се адресоване  до  вас. Прошу, пане докторе, 

звертаю  вам  сей цінний документ. -  Доктор стояв, як то  кажуть, ні в п’ять ні 

в дев ’ять (Франко)

♦ ні з морди слова, ні з д>тіи перду -► морда
♦ ні сей ні той -* сей
♦ ні сіло ні впало -• сісти
♦  ні ґраматйчно, ні поетично -* ґраматйчно 

ніґди (нікди) ніколи (ст)

♦ на святого ніґди (нікди) ніколи, за жодних обставин (м, ср, 

ст); -  Обіцяв, щ о  в суботу  по їдемо на закупи. -  Чекай, чекай, поїдеш  на 

святого ніґди. У  нього на родину ніколи нем ає  часу  (Авторка) | на кінський  

велйкдень

нікди -» ніґди
иімак 1. вул. німець (ст) Ц німака, німец

2. мовчазна, неговірка людина (ст) Ц німец  

німака ^  иімак і 
німец 1. ^ иімак 1 

2. и німак 2
♦ говори до нього (него), коли він німец про того, хто не хоче 

прислухатися до чиєїсь поради (ст)

ніс:
♦  квач зробйти з носа -♦ квач
♦ к ^ и с я  тобі з-під носа курйтися
♦ мати м>^и в носі -♦ м ^ а
♦ м ^ а  на ніс сіла -► м ^ а
♦ ніс на ґвінт гордо (ст)

♦  ніс на ґвінт спустйти стати с)тиним, невеселим; похнюпитися 

(ст) І ніс на квінту спустйти

♦  ніс на квінту спустйти ніс на ґвінт спустйти
♦ пензель з носа зробйти -► пензель 3 ^9
♦ розсувати носом -* розсувати ------------
♦ як жйдові з носа капає жид



ніц

ніц нічого (ст): А він на голові м ає  шапку-роґатівку і такого орла, як каня. А в ру

ках ш тахету і ніц не каже, тільки мене тою  ш тахетою  по плечах і каже: “Гибай, 

кабанє!” (Тарнавський 3.)

♦ піти на ніц змарнуватися, згинути (ст)

піца (перев. мн. ніци) кул. тістечко зі збитих яєчних білків і цукру; безе 

(ср , ст): ІДІ славні “бабцин і” хліби пеклося у великій печі на капустяних листях, 

а  по хлібі чи бабах у великодній час  всувалося до  печі “ніци" зі залиш ених білків, 

бо  цілі копи (копа -  60  яєць) жовтків ішли д о  баб  (Криницька) 

ніщо:
♦ святе ніщо той, хто безпідставно Гонорує, чваниться (Франко) 

но лише, тільки (ст): Та приходь, будуть ио свої, ф айно  собі посидим о (Авторка);

Я  но зіла і знов хочу їсти (Авторка)

♦  но-но ну-ну (ст): Но-но, пильнуй слів, не см ієш  так до  мами говорити 

(Авторка)

♦  но ні (нє) чи не так (ст): А л е  ф айна  та  Ю лька  кобіта, но н є ?  (Авторка) 

новий:
♦ < б ^ и >  як нова копійка -* копійка
♦ Новий Львів дільниця міста в районі сучасних вулиць Панаса 

Мирного, Тернопільської, Запорізької, Литовської, О. Миш)ти

♦  Новий Світ дільниця на південний захід від центру міста: Вперш е 

назва Neue  Welt з 'являється  на планах м іста перш о ї половини X IX  ст. [...] 

Н азва  Новий С в іт  пош ирилась у X IX  с т  на всю  околицю  між Городоцькою  та 

Сокільницькою  (пізніше Вулецькою ) дорогами. З  півдня її межею  стала  про

кладена у 1 8 6 4 -1 8 6 6  роках зал ізнична колія Л ьв ів -Черн івц і (М ельник І.)

HOBUK церк. м о н а х  після облечин  д о  перших тимчасових обітів (м , ср, 

ст): М олодий Ш ептицький цілком свідом о відмовився ВІД  світської кар’єри I при

йняв ріш ення стати новиком Добром ильського  монастиря (Авторка) 

новина:
♦ добра новйна, як нічого злого не ч ^ н  відсутність поганих 

новин -  також добра новина (Франко)

новйчка церк. монахиня після облечин до перших тимчасових обітів 

(м, ср, ст)

новіціат (новіційт) церк. і. період після облечин до перших тимчасо

вих обітів (м, ср, ст)

2. будинок для новиків чи новичок (м, ср, ст) 

новіційт -► новіціат
новоженці молоде подружжя; молодята (ст): П о  тій церемонії похід ішов 

пішки д о  церкви св. П етра і П авл а  або  до  костелу св. Антонія, в ідповідно до  о б 

ряду новоженців. Я к  верталися зі шлюбу, мати вітала м олодих на порозі дому. 

Прикривано їх великим кожухом волоссям  наверх, і на таці д авал и  хліб  і горілку 

(Крип’якевич) 

нога:
♦  дати ногам знати піти геть (ст): Здвигнули плечима і дали  ногам

3 9 0  знати (Лисяк)

----------  ♦ задерти ноги ірон. і. сісти, лягти відпочити (м, ср, ст)

2. упасти (м, ср, ст)



3 . вул. померти (ср, ст); -  Ж інка сміється, коли може, але плаче, коли 

хоче! -  Такі-то жінки! М ордує  хлопа, коли той живе, але  коли задере  ноги, 

тоді в плач; “Е-е-е, такий був добрий!” -  А л е  ви щ е ж ивете? -  Та живу. А ле  

для  неї, то я вже задер  ноги! (Селепко) (| -*  з л а м а т и с я

♦  <мати> ноги з тіста бути втомленим (ст); -  Допомогти тобі встати ?

-  Ні, я сам. -  Я к  хочеш. А л е  бачу, тво ї ноги з тіста. Дам  тобі добру  пора

д у  -  Я к у ?  -  Я к  будеш  втомлений -  підпирай носом. Ха, ха! З а п а м ’я та єш ?

-  Дуж е старий дотеп (Нижанківський)

♦ мйкнути ногами упасти (про людину) (ст) | -> беркицьнути

♦ накрйтися ногами ії мйкнути ногами
♦ натягати ноги ледве йти (ст); -  Там десь Зенек натягає ноги на кін

ці, -  згадує товариша Денисюк. Щораз частіше мішається крок маршуючих 

(Лисяк)

♦ натяги^и ногами і; задерти ноги
♦ ноги з рйби -► рйба
♦ плюнь та ІІ ногою розітрй -♦ плнінути

ногавйця штанина, холоша (ср, ст); Н а  місці нам  зробили обшук. Я встиг витяг

нути з кишені доляри (це був дуже компромітуючий матеріял на той час) і запхав 

їх за  штани під ремінь. П о  цім поверховім обш уці нас завели на поліційну станцію.

П о  дорозі я почув, щ о  мої доляри висунулися з-під ременя і поступово зсунулися 

в праву ногавицю. Я  їх не згубив, бо  мав шкарпетки, закочені поверх ногавиці 

(Дейчаківський); Щ оби ш тани не крутилися, треба при рисуванню  вже на матерії 

зазначити пункт коліна як передної, так і задної ногавиці (Повний курс) 

ножівник (ножовнік) вул. вуличник, розбишака (ст) 

ножовнік -► ножівник 
номер:

♦ віддубасити під перший номер -♦ віїщубасити
♦ одйнадцятим нбмером -* одйнадцятий 

ноншалАнтний безцеремонний, розв’язаний, нахабний (с т )  

ноншалйнтно безцеремонно, розв’язано, нахабно (ст); П ід  час  одного з мі

тингів, в якому брав  участь  і Корнійчук, наш  Василь, попередньо випивш и чарку 

д л я  відваги, вийш ов перед зал ю  і, сперш ись  нонш алянтно  на фортепіян, почав 

нарікати, як то  у  новій радянській дійсності письменникові доводиться просто 

голодувати, щ о  він не м ає  ніякої допомоги і так запропащ ується  його талант 

(Тарнавський О.)

нормалка іст., шк. реальна школа; на відміну від гімназії у  ній не ви

кладали грецької та латинської мов, та навчання тривало 7 років Ц 

реалка 

н о си т и :

♦ носйти серце на язйці -► серце 
носожйвець той, хто нюхає тютюн (Франко)

нота’ шк. оцінка (с т );  Я став  зовсім  іншим. Наука  почала м ене інтересувати. Я 
почав робити чим раз ліпші поступи, приносив на свідоцтві чим раз то  ліпш і ноти, 

пом алу  доганяв я те, щ о  занедбав дотепер  (Ш ухевич) 3 9 1

♦ дати незадовільну ноту поставити незадовільну оцінку (ст) | -* -----------
ґбля  дати

нота



♦  цісарська нота шк. задовільно (оцінка) (ст): Дехто з учнів моргнув 

д о  мене незначно, а найближчий сусід ш епнув мені д о  вуха: “Він тобі по- 

пам ’ятає, щ о ти скомпром ітував його перед ц ілою  класою ”. Так і сталося. 

Я  -  добрий “латин іст” -  одержав на свідоцтві з латини... достаточно. С ь о 

годні, з перспективи часу, дивим ося на ті справи  спокійно й трактуєм о їх  “на 

весело”. А л е  тоді був “ґранатовий розпач” для мене, доброго “латин іста”, 

одержати з латини “цісарську” ноту (Домбровський) )| д о с та то ч н о

нота ( н ^ а ) “л іуз . н о т а  (м , ср, ст): Н е з то ї нути зачали, але  головне, щ о  зійш ли

ся на ф ерматі (Авторка)

♦ бреше як з нот -► брехати 
нотатка блокнот, записник (ст): Проф есор витягав з правої доліш ньо ї кишені

своєї блюзи сиву нотатку в ф орм і шістнадцятки. Такі нотатки можна було дістати 

тільки в торгівлі паперу і приборів д о  писання Чайковського

і Келбусевича на ринку коло кам’яниці Собіського (Ш ухе

вич) II нбтес, н о тё си к  

нотес нотатка (ср , с т) 

нотесик нотатка
ноторйчниіі загальновідомий; явний, очевидний 

(ст)

♦ ноторйчниіі злбдій -► злбдііі 
нбцник нічний горщик (ср, ст) II -* в о р й н а л  

нбцьо дит. і ;  нбцник: А  ну ш виденько сідай на ноцьо, 

бо знову будеш  мати мокрі няпки. А  д о  таких нечемних ді

ток хто приходить? Так, бабайка (Авторка) 

н ^ а т  кул. солодощі з горіхів та меду (ст) 

нуд нудьга (ст): Такий нуд мене вчіпився, нічо’м не хотів (Авторка)

♦ з нудів від нудьги (ст)

нудзяж (нудяр) нудна, надокучлива, нецікава людина (ср, ст) || -♦ ґлбндзяр
нудяр -* нудзяж
кулька:

♦  на нульку на л и с о  (ср , ст); Проф . д-р Ю ліян  Гірняк, якого заради  м ал о 

го росту називали “Центим етром ”, м ав одного дня  диж ур на перерві й стояв 

собі при вікні, в ідвернувш ися плечима д о  коридору. Волосся  м ав обстриже

не на “нульку" машинкою, до  речі, як і б ільш ість із нас  (Береза)

♦ на нульку обґбнзати обстригти волосся до самих коренів, на 

лисо (ср, ст); Волосся  м ав  обґонзане  на нульку м аш инкою  (Авторка) Ц п ід  

(на ) н у л ь к у  п ідстригти , н а  н у л ь к у  о бп іка ти

♦ на нульку обчікати і ї  на нульку обґбнзати (м)

♦ на нульку підстрйгти ^ на нульку обґбнзати (ср)

♦  під нульку підстригти і ї  на нульку обґбнзати (ср ) 

н ^ е р  1. н о м е р  (ст); -  Ч о  сі п и та єш ? Хочеш  знати, з-під якого я н ум еру? -  вже

нетерпеливо цідить, встаю чи з колін, ш турм ан  (Лисяк) Ц н ум ё р о к

♦ дббриіі н ^ е р  вул. неабиякий розбишака, ледащо (ст)

392  ❖ вонй бба єден іг ^ е р  тримают обоє однієї вдачі, роблять усе

----------  разом (Франко)

2. вибрик (ст): -  Н ум ер йом у не вийшов, -  ствердж ує урваним  півголосом з

нота

Нуґат

7 білків убити на шум, всипати 
потрохи 42 дека цукру, дальше 
вбивати на парі, вляти 6 ло
жок кип’ячого меду. Коли маса 
згусне, домішати 2 пригорщі 
краяних оріхів і, коли вже маса 
відстає від начиння, виложити 
на оплатки, розвести грубо на 
палець і приложити оплатками 
(Нова хата 193З)



няпки

другого боку той, щ о так щ иро частував  континґентівкою  в потязі, тому, холера, 

така недобра... (Лисяк)

♦ відвалйти щтиир відвалити
3. вульг. ерекція (ст)

♦ ставити и ^ е р  вул., вульг. здійснювати статевий акт (ст) Ц -*

гримати

♦ ставити иумери вул., вульг. 5=; ставити н ^ е р  
нумерок 5̂ И ^ е р  1

♦ ставити нумерок ставити н ^ е р
н ^ о к  пірнальник (ст): Пом п ієрам  прийш ла на допомогу сам оохотна  бригада 

нурців-водолазів, щ о  складалася  з трохи старш их від мене батярчуків із Ц ер 

ковної вулиці (Керницький)

♦ дати н ^ к а  (н ^ ц а )  пірнути (ср, ст) 

и ^ а  -► нота
ннЗнька ірон., знев. плаксій (м, ср, ст) 

нютувати заклепувати, спаювати (ст) 

нюх вул. ніс (ср) II -* калйфйор
♦ дати в нюх вул. вдарити в обличчя (ср, ст) 

нібхати:
♦ нкіхати бачевського -► бачевський 

нкіхач нюх
♦ дати в нніхач ^ дати в нюх 

нйпки дитп. труси (ст)

І -> засервувати під око

(^ІЛС

.Р ІШ А Н А '

3 9 3



о
о:

♦ о тім потім “► то
обарінок к о л о ,  кільце (ст): В ін  с ідає на лавочці і запал ю є цигарку. Пускає кіль

ка димних обарінків і спокійно поглядає на Львів, щ о  внизу (Тарнавський 3.) Ц 

кулко
♦ дірка без обарінка ніщо (ст)

♦ як дірка без обарінка ніяк (с т ): -  Ну, як ви глядаю ? Д о б р е ?  -  Ні.

-  З л е ?  -  Ні. -  А  я к ?  -  Я к  дірка без обар інка (Тарнавський 3.)

обацваіі ірон. у д в о х  (ср , с т ): М и  разом  обацвай  (Авторка)

обґбнзати вул., ірон. надто коротко підстригти волосся (ср, ст) Ц -*
обскушити

♦ на нульку обґбнзати -♦ пулька 
обезвічити покалічити (ср, ст) 

оберлібфт кватирка (у вікні) (ст)

обертас (бертас) поворот на і8 о ° на одній нозі у  швидкому темпі (ви

конують дівчата в народних танцях)

♦  брати в обертаси допікати, дошкуляти (ст) 

обертати:
♦ обертати як міх, пбвний полови сильно бити, лупцювати (ст): 

М акольондра скоро поликав слину й лиш е говорив; "Б ’ють, як в бубон б ’ють, 

як в бубон...” -  і говорив правд у  Р аб а  Божого обертали як міх, повний по

лови  (Нижанківський) |{ - *  бйти як в бубен

оберхапка -► обершапка 
оберцьвьбк вул. піджак (ст) Ц -► бліЬза 

обершапка (оберхапка) хабар (ст) Ц -♦ хабар
обзбрини оглядини (ст): Говорено, щ о  на "Копитковій" ставлено трію мф альні 

ворота, щ о про їх велич і красоту опов ідано чудеса. Пополудні переднього дня, 

як м ав приїхати престолонаслідник, я забаж ав побачити тр ію м ф альні ворота, 

щ о  їх так прославлю вано. Д істав я від мам и 10 крайцарів на дорогу і вибрався 

кінним трам ваєм  на залізничний двірець на обзорини. У  Львові не одно робило 

мені немилу несподіванку, але  таку немилу несподіванку, як ті ворота, не зро 

било мені у Львові ніщо б ільш е (Ш ухевич) 

обирати чистити (ср, ст): Ж иво бери запаску, обирай  бульбу, мий начиння, по

лощ и  салату, полуднє підходить, час  обід  видавати (Цегельська) 

обірвати отримати, дістати (ст): В  учнів було таке вірування, щ о  коли та  "відь

м а" перейде рано дорогу, то, з ц ілою  певністю, учень обірве "двійку”. Тому, коли 

котромусь з них “відьма” дійсно рано ввійш ла в дорогу, учень з місця завертав, 

спрямовував свої кроки на Руську вулицю  і тудою  пробивався в гімназію... Того 

2 Q 4  дня було п ’ять предметів: релігія, латина, фека, німецьке й українське. П рош у

_________ собі уявити, щ о  в тім дні стрічі з відьмою  я був питаний зі всіх п’ятьох предметів і

зі всіх обірвав “двійку”, себто  одного дня обірвав аж п’ять двійок. Ц е був, направ-



обмаґуляти

ду, рекорд, яким, мабуть, ні один учень наш о ї гімназії не міг похвалитися. Цілком 

природно, виною  топз дебаклю  був не я, тільки моя стріча з відьмою  (іиухевич)

♦ ґбля обірвати -► ґоль
♦ обірвати цваёра -* цваєр
♦ де двоє б’ються, там третій також щось обірве (Лис Микита 

ідбо^*)

обіти церк. урочиста обіцянка, зобов’язання бути монахом (м, ср, ст)

♦ вічні обіти довічні обіти
♦ довічні обіти церк. монаші обіти до кінця життя (м, ср, ст) Ц 

вічні обіти
♦ перші тимчасові обіти церк. перші монаші обіти на і  рік (м,

ср, ст)

♦ тимчасові обіти церк. монаші обіти на конкретний період (і рік,

2 роки та ін.) (м, ср, ст)

обіцювати давати слово; обіцяти (ст): При кінці плятф орми, десь  поза ваґо- 

нами, стояли, тримаю чись за  руки, пари і, очевидно, об іцю вали  собі різні речі, 

які так важко, особливо в воєнний час, дотримати  (Авторка) Ц обіцяти

♦ золоті гори обіцювати -► золотий 
обіцйти ^ обіцювати

♦ золоті гори обіцйти -* золотйй
♦ обіцйти, а не додержувати -  паскудство обіцянки завжди 

потрібно виконувати (Франко)

обкований:
♦ обкований на блйшку шк. добре підготовлений (ст) 

облатати побити (ст) Ц — вйгаратати
облекати церк. і. здійснювати обряд облечин (м, ср, ст)

2. одягати монаший одяг (м, ср, ст) 

облечини церк. обряд посвячення в монахи, під час якого кан д и дата  

одягають, облекають у  монаший одяг (м, ср, ст) 

обливаний:
♦ Обливаний понеділок церк. другий день Великодніх свят Ц 

Світлий понеділок

облітаний 1. натренований, навчений (про голуба) (ст): -  Пурцлі? Ну а як?

Не бачи те ? Подивіться на головку. Расові. Облітаєте, завжди додом у вернеть

ся. -  Кожний д обре  облітаний голуб вернеться (Нижанківський)

2 . вул. досвідчений, бувалий (ст): Ти в політиці облітаний, а я -  ґіпс (Ниж ан

ківський); Ти є  хлоп облітаний в таких кавалках, а  д о  того теолог -  м аєш  добру 

маску та й у Львові м ал о  хто тебе знає, крім ш ановно ї бабці, кількох аґентів і 

кількох твоїх  бувш их симпатій (Керницький) 

облітати натренувати, навчити (голуба) (ст)

обловйтися поживитися, нажитися (ст): О собливо  лю блять  чіпатися до  

власників шинків, бо, приловивш и такого необачного шинкаря, можна добре  

обловитися і при тім виказати добрі урядові висліди праці (Тарнавський 3.) 

облйти шк. не скласти матурального іспиту (ст) 395
обмаґлювати вул. побити (ст) (( -* вйгаратати -----------

обмаґуляти обмаґлювати



обмастити

обмастити і ї  обмаґлювати (м, ср, ст)

оболоні -► болонь
оборудка процес купівлі-продажу (ст)

обпалений (опалений) з а с м а г л и й  (ср , ст); Був  тільки в ш танях і сорочці.

О бпал ен а  ш ия виглядала з розіпнятої сорочки (Ярославська) Ц засмалений  

обпалюватися (опалюватися) засмагати (ср, ст): “Але, знаєш , ти зовсім, 

зовсім не обпалилася!” -  докинув, сперш ись ліктем на подушці (Ярославська) 

обпатровувати (опатровувати) мед. накладати обпатрунок (ст) 

обпатр^ок  (о п ат р ^о к ) мед. і. пов’язка, накладена на рану (ст)

2. перев’язування рани (ст) 

ображальський надміру образливий (м, ср, ст) | образніцький

♦ пан ображальський надміру образливий чоловік (м, ср, ст)

♦  пані ображальська надміру образлива жінка (м, ср, ст) 

ображніцький образніцький
образ 1. зовнішній вигляд; образ

♦  образ нендзи і розпачи -► нендза
2. видіння (м, ср, ст): Кожного разу замикаю  очі бачу виразно  образи  С в я т 

вечора  (Загачевський)

З- ікона (м, ср, ст)

♦  мистецький образ картина (с т ): Та люди як мистецькі образи: інак

ш е представляю ться здалека, інакше -  зблизька (В ільде)

♦  я тобі про образи, а ти мені про гарбузи Ц -> дід про хліб, баба 

про фііілки
образніцький (ображніцький) ії ображальський 
образований освічений (ст): Була  це лю дина м ало образована, але  чесна і, як 

на тодішні часи, навіть строго патріотична (Нагірний) 

образок церк. репродукція ікони на листівці невеликого формату (м, ср, 

ст): Батько  був по їхав  якось по  Р іздвяних С вя тах  д о  Л ьвова  і купив в книгарні 

Ставропігійського інституту  а може, в торгівлі девоц іоналам и  і церковним при

бором  М. Д имета (в Ринку приблизно коло кам’яниці Неп іф ельдово ї) сто образ- 

ків святих, аби  було щ о роздати “ґречним д ітям ”, коли на ІІІордан буде ходити по 

хатах “з кропилом”. А  щ о  ми обоє  зі сестрою  були “ґречні”, а може, тому, щ о  нас 

батько дуж е любив, том у  зараз таки дав  нам  по одном у образцеві (Ш ухевич) 

обрус скатертина (м, ср, ст) Ц настільник

обсада склад (акторів, гравців у  карти тощо) (ст): П ан  Кольберт, загравш и в 

другій обсаді, пішов спати, а  я тут  блукаю  (Тарнавський 3.) | ґарнітура 

обсаджений оточений багатьма людьми; навколо якого сидить багато 

людей (ст): Всі столи були густо обсаджені, тільки коло сам ого буф ету стояв 

незастелений столик (І\/Іарська) 

обсервація спостереження, споглядання (ст): Бачив, щ о Ром ко м ає  чималий 

хист обсервац ії та  досконало  орієнтується в кожній ситуац ії (Загачевський) 

обсервувати спостерігати, розглядатися, вивчати (ст): Коли Ф іґура побачив 

396 мене, зігнувся, щ об  скритися за  свого сусіда, але було вже запізно, бо  я  обсер-

------------- вував його кілька моментів і добре  його п ізнав (Ш ухевич)

обсирати вульг., знев. обмовляти, пліткувати (м, ср, ст)



обсісти:
♦ обсісти язикбм -* язйк 

обскушити надто коротко підстригти волосся (ст); Цілком природно, щ о  я 

зробив “інтерес”, “обскуш ивш и” волосся за  чотири крайцари, і в той спосіб зро 

бив ощ адн ість на ш ість крайцарів, за  щ о  можна було накупити, та й накупити, че

реш ень (літра череш ень -  З крайцари) (Ш ухевич) || обґонзати, обчикрижити, 

обцибушити, обчікати 

обставити 1. оточити з усіх боків (ст); Втім, я думаю , вони обставили, мабуть, 

вулицю  своїми людьми... Ц е  ж приїжджають дві грубі шишки! (Керницький)

2. умеблювати (приміщення) (ст) 

обсгавлеиня оточення з усіх боків (ст); Д ля так званих політичних акцій щ упа

ків уживали тільки тоді як допоміжну силу для ґестапо, для обставлення підозрі

л о ї камениці чи замкнення виходів з двох кінців короткої вулиці, такої, як Ж улін- 

ського чи Ґловінського, щ о сполучували Личаківську з Пекарською. Такі вулиці 

легко було  забльокувати, і ф актично ніхто, щ о  не був обізнаний з топограф ією  

Львова, не міг перейти, не запримічений ж андармами (Тарнавський 3.) 

обстанова меблі, якими обставлено приміщення; умеблювання (ст); П о 

передній власник зарані випродав свою  обстанову, й О ксана  найш лася в кімна

ті, де  не було нічого, крім простого соснового ліжка, стола  і двох  стільців -  на 

одном у з них м істився й цілий невибагливий умивальник (ІУІарська) 

о б с т р ^ Ц ІЯ  мед. запор (ст) Ц закреп
обтабачитися бути прокуреним, просякнути димом; накуритися (ст);

Коли нагло отець прошепотів: “П ерестанеш  курити, ти, тумане в іс ім найдцятий?

Клякай, як при сповіді, і прирікай, щ о  це ніколи не повториться”. Куба дійсно 

приклякнув і твердо приобіцяв, щ о  це останній раз. Опісля, коли отець  викликав 

його на лекціях латини чи греки, то  перед тим, заки його питати лекцію, підходив 

д о  нього близько, кажучи: “Дихни на мене, чи ти дуж е обтабачився” (Дзедзик) 

обтинкувати заштукатурити (ст); ІУІІсто запов ідало  великі приготовання, при

готувався і “Народний д ім”, щ о  в його мурах прим іщ увалася наш а гімназія. А  

приготовання “Народного  дом у” на прийом чи то  Рудольф а, чи навіть самого 

цісаря були завсіди однакові: обтинкувати зверху стару  кам ’яницю, з якої об 

л італа виправа (Ш ухевич) 

обтйти відрізати, підстригти (ср, ст); Коли я обтял а  косу і через якийсь час  

йш ла знову до  перукарні, Д аньо  мені сказав: “П ідстрижися, як ти була  перш е”.

Він був щ е маленький і, мабуть, найб ільш е зі всіх ш кодував за м оєю  довгою  

розкіш ною  косою  (Авторка) 

обтйтий підстрижений (ст); Б абц я  була д обра  господиня і вірна подруга, пам ’я 

таю  її все усм іхненою  і веселою. Її  коротко обтяте  волосся було на той час  і на 

її позиції револю ційним  вчинком (Криницька) 

обхбдження поведінка, спосіб та характер дій (ср, ст)

♦ гладкйй в обходженні ввічливий, галантний, неконфліктний

(ст); Д альш е  умовлено, щ о  в кожнім кроці, кожнім порушенні, кожнім жесті і 

в кожнім слові він м ає  бути за  ч ас  тривання ц ілої розправи  незвичайно еле

гантний, чемний, гладкий в обходженні і в способі висловів  (Ш ухевич) 397
обхбдити;

♦ то <мене, тебе> обхбдит як торічний сніг -» сніг

обходити



обцас

обц ас каблук, підбор (м, ср, ст): М аленький ростом, він робив всякі заходи, 

щ об показатися вищим, і том у  м ав черевики на страш но  високих обцасах, наче 

яка панночка (Шухевич); О т  котиться якась така  груба-грубезна і сопе та  пере

валю ється з боку на бік, а від того тягару обцаси  так і повикривлювалися, що 

один гейта, а другий вісьта (Цегельська); Брання міри по боці і по кроці аж до 

обцасів  (не до  землі) є тим  добре, щ о  ніколи не заведе. Інший спосіб брання 

міри заводить, а  це тому, щ о  нема опертя, а при тім способі є стале  і незмінне 

опертя (Повний курс)

♦ б ^ и  під обц асом  бути під чужим впливом, нездатним до само

стійних вчинків (м, ср, ст) II брти під пантофлем

обциб>таити 1. обманути, ошукати (ср, ст) : Хоче  хлопа обцибуш ити. Н е на 

ф раєра  трафив, ґосьцю} (Лисяк) Ц -> вйківати 

2. вул. обікрасти (ср, ст) Ц -► вйпорожнити

З  н а д т о  к о р о т к о  п ід с т р и г т и  в о л о с с я  (м , ср, ст): Я  така згіршена; хотіла 

тільки підрівняти кінці, а  вона мене так обцибуш ила, хоч перуку вдягай (Автор

ка) II “* обскушити 

обчи кри ж ити  і; обц и буш и ти  з

обчи слити ся вирахувати (ст): Коли панна обчислилася, щ о задовго прийш лось 

би їй  на мене ждати, заки покінчу школу, вийш ла замуж; отже, з кандидата на 

“проф есора" й на мужа став  я знов учнем  середніх шкіл (Нагірний) 

обчікати  ії обц и буш и ти  з

♦ н а н ульку обчікати  -» нулька  

обш астати  і. ії  обци буш и ти  і

2. ії  обц и буш и ти  2 

обш ваби ти  1. і ї  обц и буш и ти  і  

2. ії  о б ц и б ;^ и т и  2 

овел ьон и ти ся ірон. вийти заміж: Дуже скоро ця юнка була  під моїм  обцасом  

і дуж е хотіла овельонитися. "Поїхали, я тебе представлю  своїй мамі! В она  в 

мене дуж е класна”, -  якось запропонувала  м оя ю на дам а  (Оробець) 

бви д обрій (ст): Гучний досі відгомін грому, щ о гуркотів десь, ставав  щ ораз тихі- 

ш ий і відходив на овиді з чорними хм арам и  (Ярославська) 

овом альтйн а вітамінізований напій (ст) 

огірковий:

♦  о г ір к о в и й  с е з о н  пора літніх відпусток (ст): Одного дня, в т.зв. огір

ковому сезоні, коли дехто  із співробітників був у  відпустці, хтось захворів, до 

редакції прийш ов тільки Федорців і новинкар (Купчинський)

о г л а д а  манери поведінки (ст): В той вечір я побачив, щ о  д-р Лончина є лю ди

ною  високої культури, товарисько ї оглади, з тонким почуттям  гумору та  щ о  він 

нам агається в тих важких обставинах робити для  студентів усе, щ о  можливе 

(Дейчаківський)

оглядати  роздивлятися, розглядати (ср, ст): Зачекай хвильку, я тільки ш ви

денько огляну нову колекцію (Авторка) 

огн и к -► вогни к

3 9 8  о г о л о ш н и к  дошка оголошень (с т ): Ж идам  д іставалося  дуже: тільки щ ось не

------------- подобалося полякам, вони починали бити жидівський оголошник, який вже і так

висів за  ґратами, бо  постійно йом у д іставалося (Чайківський)



огортати обгортати (м, ср, ст)

♦ шевска пасія огортає -* пасія 
один:

♦ на один зуб -* зуб 
одйнадцятий:

♦ одйнадцятим нбмером ^ одйнадцяткою 
одйнадцяткою п іш к и  (ср, ст): Ти знаєш, щ о то  вже по дванадцятій, вже жаден

трам вай  не їде, вже тільки одйнадцяткою  д обереш ся  (Авторка) Ц -• піхотою

♦  їхати одйнадцяткою іти пішки (ср, ст) 

одйнка 1. одиниця (ст)

2. трамваіі (рідко тролейбус) № і  (ср, ст): -  Тепер можете поїхати сам і д о 

дому, може, не буде вже так хутко нальоту, -  сказав доктор, спиняю чись біля 

трам вайно ї зупинки, -  ось іде вже ваш а  “одинка” (І\/Іарська) 

одинбкий єдиний (ст): Тут познайом ився я з Барвінським  і також  з Іваном  Беле 

ем, щ о  був тоді одиноким співробітником цього видавництва  [“Д іла”] (Нагірний) 

одідйчити успадк)шати (ст): П од ає  він прикмети характеру, які від них усіх у 

спадщ ині одідичив та чого на їх ж иттєвих досв ід ах  і від сво ї учителів навчився 

(Ш ах)

одіння одяг, вбрання (ст): При декотрих обр азах  зм іняв я рами кілька разів. 

Р ам и  -  це неначе одіння на чоловіці. В оно  м усить бути д ібране  до  лиця й по

стави  (Боберський)

однозгідно разом, одностайно (ст): Дівчата були в різних настроях. О дна  хоті

л а  їсти, а друга хотіла пити. А л е  ні одна, ні друга не знали, щ о саме. Н а питання 

молодчика обидві зруш или рам енам и і сказали однозгідно: “Н е  зн аю ” (Тарнав

ський 3.)

однострій ф о р м а  (в ій с ь к о в а ,  п л а с т у н с ь к а  т о щ о )  (ст): У  магазині ми одер

ж али однострої. Кожний розклав коц перед собою  і д іставав військове добро  

(Селепко)

бдплинь вул. з а б и р а й с я  ге ть  (с т )  Ц -* гуляй звідси 

бзеро:
♦ Алтайські озёра ^ Піщані озёра
♦ озёра Домініканського фільварку іст. озера, які були розта

шовані в  районі дільниці На Байках: Н а  початку X X  ст. були осуш ені й 

засипані озера Домініканського ф ільварку, і вул. М урарська  отрим ала  спо

лучення з вул. Л еона Сап іги  [сучасна вулиця С те ан а  Бандери] (М ельник І.)

♦ Піскбві озёра Піщані озёра
♦  Піщані озёра озера в  районі вулиці Гіпсової: Родині Ф ранців на

леж али гіпсові кар’єри та  ф абрика  в кінці нин іш ньої вул. Коновальця. А  вся 

околиця довго щ е називалася Францівкою. Згсдом  на місці кар’єрів постали 

П іщ ані (Алтайські) озера та  спортивний парк, названий у 1920-х роках Ґдан

ським (Мельник І.) І  Алтайські озёра, Піскбві озёра

ои:
♦ ой, мамо злбта вигук, що виявляє радість, здивування, розпач, 

неочікуваність тощо (ст) |{ мамунцьо злота; ой, Ісусе солодкий; ой,

ІУІатко найсолодша <ІИилятинська> 399
♦ ОЙ, Ісусе солбдкий ой, мамо злбта -----------
♦  ой. Матко найсолодша <Милятинська> мамо злбта



оказійний

оказійний випадковий (ст) Ц припадковий 

оказійно випадково (ст) Ц припадкбво, припадком  

оказія 1. випадок, можливість, нагода (м, ср, ст)

♦ з оказії ^  при оказії
♦  мати оказію мати нагоду (м, ср, с т ); М аю  дуж е гарну оказію  побачи

ти давн іх  друзів -  в суботу здибаєм ося з однокласницями (Авторка)

♦ при оказії принагідно (м, ср, ст); Будете в Н а тал і?  Передавайте  ві

тання і при оказії попросіть перепис перців з медом  (Авторка) | з  оказії

2. вул. випивка (ст) 

оклад мед. компрес (ст)

♦ робйти оклад ставити компрес (ст): Не хвилюйтеся, зроб іть ввечері 

оклад  з горілкою і медом, і все як рукою  зніме (Авторка)

око (воко):
♦ в живі очі брехати відкрито, відверто, неприховано говорити 

неправду, обманювати (ср, ст): Та що ж ти мені в живі

Яйця цілі саджені, 

або «волові очи»

Розтопити на круглій пательні з 
двома ухами ложку масла, роз
бити шкаралупку яйця і легко 
покласти їх 4 побіч себе на мас
ло, щоби жовток не розілляв
ся, а здержався цілий. Трохи 
посолити. Посипати дрібно по
січеною зеленою петрушкою і 
кропом, хто любить. Подається 
на стіл з пательнею. Є то спо
сіб французький. Очевидно, 
пательню покласти на таріль, 
щоби обрус не замастився 
(Переписи)

очі бреш еш. Чи  ж я сам а  не бачила тебе під хатою  з тим за- 

цоф аним  кавалером ? (Авторка)

♦ в живі очі красти відкрито, н е  соромлячись крас

ти (ст): Коли приїхати до  Львова, оповідала нам, внукам, 

бабуня, то слухати годі, як ті люди кленуть, прозиваються, як 

на кожнім кроці шахрують, як в живі очі крадуть лю дям  з воза, 

перед церквами не перехрестяться, ані навіть не здіймають 

шапки, пускають ф альш иві гроші, і якщо так д альш е  буде, то, 

казала вона, Львів одного дня западеться за  кару під землю, 

бо  нинішній Львів -  це біблійні Сод ом а  й ґомора; а  на тім міс

ці постане смердяче озеро, як мерзенне М ертве море, над 

яким навіть ніяка птиця не перелетить (Ш ах)

♦ в штйри (чтйри, чотйри) очи (оч і) віч-на-віч, 

конфіденційно (ст); А  на в ідходному пан інспектор Коґут щ е  знай ш ов  на

году в чотири очі порадити йому, щ об  на всякий випадок зм інив клімат і на 

три-чотири тижні виїхав зі Л ьвова  на село (Керницький)

♦ впасти в око сподобатися (м, ср, ст): Ю сько-м овознавець  -  це мій 

приятель, щ е  з ш кільної лавки. Оп ісля він студ ію вав ф ілософ ію . Н е скінчив, 

закохався. В она  впала  йом у в око через те, щ о  кидала гордим поглядом 

поза плечі (Селепко)

♦ дивйтися кривйм оком дивитися недоброзичливо, недовірли

во (ст)

♦ дивйтися правим оком у ліву кишеню і. бути косооким (ст) 

2. намагатися дати чи взяти хабар (ср)

♦ завертати очйма закочувати очі, виявляючи своє здивування 

а б о  захоплення (м, ср, ст): А  коли ця черга прийде, чай знову холодний. 

І щ об  не вносити д исонансу  в родинну атмосферу, ви п'єте  цю  рідину й

4 0 0  усм іхаєтеся д о  своєї сусідки, яка весь час  завертає  очима і каже, щ о поезія

-------------  наш ого ювілята прекрасна і така  соковита, що... щ о  вона нічого з неї не

розум іє (Тарнавський 3.)



окописько

♦ засервувати під око -» засервувати
♦ лише власне добро мати в оці -► лише
♦  мати на оці п и л ь н у в а т и ;  с т е ж и т и  (ср, ст): Він все м ав нас  на оці, тож 

ми боялися робити якісь збитки (Авторка) | мати на пеньку

♦  мати око н е д о л ю б л ю в а т и  (ср , ст): С те ф цьо  м ав  око на Йваниш иного 

Петра, хоч ніхто не знав, за  які гріхи (Авторка)

♦  мати очі як старйй пес п о г а н о  б а ч и т и ;  н е д о б а ч а т и  (ст ): Сидить

-  і ніби нічого. А, може, Ш удра д обре  не б ачи в ? М ає  очі як старий пес (Н и

жанківський)

♦ на око 1. п р и б л и з н о ;  б е з  м ір к и  (м , ср, с т )

2 . с т іл ь к и ,  с к іл ь к и  п о т р іб н о ;  н о р м а  ( п р о  м ір у  п р о д у к т ів  у  к у л ін а 

р і ї )  (м , ср, ст): “Скаж и мені, скільки чого д аєш  до  пляцка”. -  “Точно не 

скажу, бо все даю  на око” (Авторка)

♦  отверті очі с п о с т е р е ж л и в іс т ь ,  у в а ж н іс т ь  (ст); Спокій, спокій і щ е раз 

спокій та отверті очі -  це було  причиною, щ о  я врятував  життя багатьом  зі 

своїх вояків-українців, а я вваж ав своїм  обов ’язком хоронити наш их людей, 

щ о  мені признавали м о ї підкомандні, коли я стрічав їх по війні (Ш ухевич)

♦ очи му ся блищат як два огники п р о  я с н і,  ве се л і о ч і  ( Ф р а н к о )

II очи му ся блищат як дві зорі
♦ очи му СЯ блищат як дві зорі ^ очи му ся блищат як два 
огники

♦ очи ясні як у сокола п р о  л ю д и н у  з  г о с т р и м  з о р о м  (Ф р а н к о )

♦ очі злипаються п р о  н е п е р е б о р н е  б а ж а н н я  с п а т и  (м , ср, с т )

♦ очі як у крілика -» крілик
♦ пасти очйма -* пасти
♦ пильнувати як ока в голові у в а ж н о  д о г л я д а т и ,  п ік л у в а т и с я  

(ст): І старий Гуртер, вийш овш и зі ш питалю  і оплакавш и  смерть Анелі, по

селився у  капітана і благословить його ім’я та  пильнує його дітей як ока в 

голові (Франко)

♦ піском в очи кидати -♦ пісок
♦ примикати на <то, це, них...> очі -► примикати
♦ скакати до очей -► скакати
♦ сором очи не виїсть -► сором
♦ цвіркати в очи -> цвіркати
♦  то здорово на очи ірон. т а к  г о в о р я т ь  п е р е х о ж і,  к о л и  к о м у с ь  в і

т е р  з а с и п л е  о ч і  п о р о х о м  (Ф р а н к о )

♦> чотйри очи ліпше вйдят, як двоє д в о є  б а ч а т ь  к р а щ е ,  н іж  

о д и н  (Ф р а н к о )

♦> я вже там свого вока не можу вказати я  в ж е  н е  м о ж у  т у д и  

й т и  (ф р а н к о )  

околт^итися вул. о д р у ж и т и с я  (с т )

окописько к л а д о в и щ е  (є в р е й с ь к е )  (ст): А вітер... гнався по верхах каштанів 

і акацій, заглядав у  вікна кімнат, гонив горобців і ворон, терм осив штахетами, 

щ о  огородж ували жидівське окописько, поруш ував підірвані дахівки, закрутив 4 ^ 1

пилом  по дорозі, підвіяв дівчатам  сукенки, зірвав капелюх старом у емеритові і -------------

погнався із сміхом д о  млина (Тарнавський 3.)



окрама ? :  Р ізбить моделі для  окрами помеш кання (Боберський)

ок р :^к а  (кришка, к р ^ к а )  (перев. мн. о к р и к и  (кришки, к р ^ к и ) )
крихта (ст): Коли я була маленька, моя прабаця завжди казала, щ о “навіть 

крушці хліба не вільно впасти на зем лю ”, і ми завж ди ту  “крушку” шукали, а те 

пер уже ніхто не звертає уваги, навіть як їх  падає  багато (Авторка) Ц дрібка 

олегочна мед. запалення легенів чи плеври (с т )

олива о л ія  (ср , ст): З рослинних товщ ів  уж иваєм о оливи. Н іцейєька олива є д о 

сить дорога, том у  її м ісце займ ає  олива з сої, яка є  деш евш а, а рівно добра, 

але  м усить бути свіжа. Є  дуж е здорова, головно для  лю дей старш их (Н ова  хата 

1939) II олія
♦ доливати оливи до вогині і. посилювати поч5ггтя, переживан

ня (ср, ст): О боронц і повинні стати пасивними глядачами і тільки час  до  

часу  доливати  оливи д о  того вогню  (Ш ухевич)

2. поглиблювати конфлікт (ср, ст)

♦ мати оливу в голові буги кмітливим (ср, ст):

♦ оливи в голові бракує бути недоумкуватим; бути нетямущим, 

нерозважливим (ср, ст): Тобі цілком оливи в голові бракує, щ о робиш  

такі дурниці раз за  разом  (Авторка)

олія ^  олива
♦ рициибва олія -• рицинбвиіі 

о л 5 ^ о к  олівець (ст)

омаста і.  кул. ж и р  (ст): Возняк невдоволений, щ о страви  несолені, як слід, але  

солі тепер бракує, а щ е страви  м аю ть зам ал о  ом асти  в собі (Боберський)

2. ірон., знев. комплімент (ст) 

ондуляція (ундулйція) завивка (ср, ст): Волосся  може випадати з різних 

причин... Причиною  цього може бути теж  зачаста  ондуляція, ф орсовне  вису

ш ування волосся, неможливість докладного і легкого перечісування (Нова хата 

1938) II мані^лйція

♦ вічна ондулйція (ундуляція) хімічна завивка (ср, ст) 

опалений -* обпалений
опалюватися обпалюватися 
опанувати:

♦  най тбго опанує, хто свбго не шанує (Франко) 

опасистий повний, огрядний (ст) Ц оп^слий

опасистість повнота, огрядність (ст): Опасистість, себто  надмірне стовщ ен

ня, д авал ася  завсігди лю дям  взнаки, однак енерґічне поборю вання її розпоча

лося  щ ойно в повоєнних літах, коли то  м ода наказала  жінкам, а  вслід за  ними й 

чоловікам  дбати про “струнку лінію” (Нова хата  1932) | опаслість 

опаска пов’язка на волосся (ст) 

опаслий опасистий
опаслість і ;  опасистість: О бертався  д о  хлопців, а  щ о  по причині своєї опас- 

лости  не міг за  хлопцям и побігти, то  тільки сильно червон ів зі злости  і погрожу- 

4 0 2  вав палицею  (Ш ухевич)

----------- опатрбвувати -* обпатрбвувати
оп атр^ок  -♦ обпатр^ок

окрама



опускати

опашка -* апашка
опердолити вул., вульг. вилаяти, висварити, зганьбити (ст) Ц — збештати

♦ опердолити як сьвбпти М іхал дйбла опердолити 
опердоль вул., вульг. догана, нотація; мораль (ст)

♦ опердоль дати ^ опердолити
опертий 1. спертий, похилений на опору (ст): В асил ь  раптом  підносить опер

ту  на колінах голову і дивиться вбік, де  в півтемряві спочиває на звиненому 

накривалі голова Ґарана (Лисяк)

2. який ґрунтується, базується на чомусь (ст): Докази, оперті на правдиві 

факти, завш е  допом агали адвокатові вести справу усп іш но (Авторка) 

опирати ґрунтуватися, базуватися (ст): П равда  і порядок -  це два  стовпи, на 

яких оперла все своє  життя (В ільде) 

опіпія 1. думка, погляд, бачення (ст): А  діти, коли вони щ е малі і не м аю ть 

вироблено ї власно ї опінії про політичні справи, спочатку слухаю ть  їх пильно і 

навіть ставлять  деякі, часом  навіть розумні, запитання, щ о  відносяться, скажім, 

д о  історії чи літератури (Тарнавський 3.)

2. репутація; думка загалу (ст): Може, для справи треба було, щ об ці дівчата, 

гребуючи своєю  опінією, сам е серед ночі прийшли до кнайпи (Тарнавський 3.);

Він м ає  добру  опінію  в товаристві (Авторка) 

оповідання оповідання, розповідь

♦ не до оповідання не можна передати словами (ср, ст): У хаті т а 

кий байзель... не д о  оповідання (Авторка)

оповідати (вповідати) розказувати, розповідати (ст): А л е  була  вона гос

тинна, л ю била  оповідати, а опов ідала  нам  про “старі часи” українського Львова, 

про кардинала С и львестра  Сембратовича, проф. Мих. Д рагоманова, про Івана 

Ф ранка (іиах)

оповістка оголошення; анонс (ст): У ф ойє заходять  постаті, товпляться  коло 

кас, вертаються, затрим ую ться перед оповістками про виставу і знову входять.

Щ о сьогодні гр аю ть? “О борон а  Ксантипи”, “Ф ройлян доктор”, “Людина, щ о ста

л а  четвергом” чи “Н аш е  м істечко"? (Нижанківський) 

опосліджений (упосліджений) і.  який має ф із и ч н і  вади (ср, с т )  | по
кривджений, покривджений прирбдою
2 . скривджений, обійдений долею; безталанний (ср, ст): Ж ал ь  мені д и 

витися на ту  опослідж ену дитину (Авторка) | покрйвджений

3. ІІ опуш,ений (м, ср)

опрйском різко, грубо, нетактовно (ст): М ол од а  заміжня пані, щ о  тут пере

буває  з чоловіком, чом усь  дуже нечемна, опрйском  відповідає їй, і чим чоловік 

чемніший, тим  пані б ільш е роздратована (ІДегельська) Ц остро 

опрйшок:
♦ поліційнт і опришок поліційнт 

опускати 1. опускати

♦ опустив в ^ а  як свинй в дощ про людину, яка втратила відвагу 

(ст)

2 . залишати, покидати (ст): Н е опускайте нас! (Шухевич); 4^ 3
3. пропустити (ст): Л иш е часом  майнуло обличчя із “товариства", щ о  не вспів 

іще побачити вистави вечором, а  не хотів Ті опустити (Лисяк)



опущений

о п у щ е н и й  нещасний, занедбаний, здеґрадований (м, ср, ст) Ц опосліджений 

орандженджовий (рунджунджовий) оранжевий (ср) Ц помаранчбвий 

орати:
♦ орати як дикий осёл важко працювати (ст) Ц -♦ гарувати

орбіч вул. сигарети марки “Орбіта” (Лучук)

організаційний пов’язаний із діяльністю Організації українських націо

налістів (ст): Шкільні завдання  ми робили прихапцем, біг пес через овес. Та, 

коли йш лося про організаційні справи, їх  треба було не тільки ґрунтовно обду

мати й обговорити та розпланувати, але теж  практично започаткувати в терені, 

а  дал і допильновувати  комплетного і прецизійного їх виконуваня (Мельник) 

організація Організація українських націоналістів (ст): Ч астина  членів 

О У Н  від ійшла від організац ії (мав на думці мепьниківців), в організації в сере

дині зайш ли  деякі зміни. От, хоч би на привіт “С л а в а  Україні” тепер  відповідаємо 

“Героям С л а в а ” (Казанівський); Я ко ї нужди ви пхаєтесь д о  політики'^’ Н ав іщ о  

вам  придалася та ціла О рган ізац ія ? Чого ви полізли до  О У Н ?  (Керницький) 

орґанки вул. губна гармонійка (ст)

♦ на орґанках грати вул. нервувати, дратувати, злити (ст) Ц грати 

на нервах
ординація мед. лікарський кабінет; приймальня лікаря (ст) 

оржелек символ львів’янина-поляка (ст) 

оригінал оригінал (м, ср, ст)

♦ сметана в оригіналі сметана, фасована в баночках по 200 г (ст): 

Любцю, як підеш  д о  міста, то  прош у вступити до  склепу і купити мені см е 

тану  в оригіналі (Авторка); У  радянські часи сметану продавали  на вагу, 

тоді треба було  мати свою  банку, у  яку її наливали, набираю чи з бідона, 

але  була сметана, уже розлита на молокозаводі у  двохсотграмові баночки. 

С ам е  таку ф асовану  сметану деякі старш і львівські пані називали “сметана 

в ориґіналі” (Авторка)

оркестра (оркёстра) муз. оркестр (ст) 

оркёстра -► оркестра
орудка вул. справа (перев. дрібна) (ст): Я  м уш у ходити за  орудками (Б обер 

ський)

♦  на орудки у  справах (ст); Чи не вирватися їм  трохи д о  міста на оруд

ки?.. При тій нагоді можна й на пополуднівку до  театру попасти або... хоч би 

ш околяду в цукорні при радіо випити... (В ільде)

оружжя військ, зброя (ст)

♦  завішення оружжя військ, перемир’я (ст ): Д о  мирових перегово

рів не прийде так скоро, за  д е н ь -д в а  наступить ли ш ень  завіш ення оружжя 

(Боберський)

орухома військ, мобілізація (Боберський)

о с в і д ч и т и с я  з р о б и т и  п р о п о з и ц ію  о д р у ж и т и с я  (М , ср, с т )  І освідчитися 

щддо руки
♦ освідчитися щодо руки і ї  освідчитися (ст) 

освятити:
4 0 4  ♦ освятити воду вул. побити (ст) II -* вйгаратати

----------- осёл:
♦ орати як дйкий осёл -> орати



оселедець -* селёдець 
осередній центральний (ст)

♦  Осередні держави Центральні держави (Німеччина, Австро- 

Угорщина) (ст): Українська держ ава представлялась  спочатку як політич

ний чинник, з яким О середні держ ави числились, але, коли покликано там  

німецьке й австр ійське військо. Українська держ ава  перестала  бути чинни

ком політичним (Боберський)

осібно окремо (ст): О сібно  втерти м асло  з двом а  яйцям и (Ліщинська); Богдана 

Підгайного, найкращ ого товариш а  Романа, було  ареш товано  також. Поляки по

садили його осібно від усіх інших (Чайківський) 

осібнйк якийсь мужчина (ст): Я зараз поспіш ив там  і застав  я осібняка, інтелі- 

ґента, літ біля ЗО, який розм овляв про щ ось  з куховаркою  (Ш ухевич) 

осінка демісезонний плащ, пальто (ст) 

ослячий:
♦ ослйчий місток иік., ірон. іспит н а  а т е с т а т  зрілості (ст): М ам а  

прямо не могла собі найти місця, так боялася, щ о  мені не вдасться  перейти 

через той “ослячий місток”, як дехто називав м атуру (Ш ухевич) Ц матура

♦ сл^ат и  ослйчої шкіри потерпати від надмірно суворого обхо

дження т а  дисципліни (ст): Деякі батьки, коли м али синів таких туманів, 

щ о прямо не знали, щ о  з ними робити, д авал и  їх д о  кадетської школи, м ов

ляв, “Н е хочеш  мене слухати, то  послухаєш  осл ячо ї шкіри” -  бо  шкіра на 

тарабан і була з осла. І коли приглянутися тим  дуж е нечисленним  одиницям, 

щ о  з наш о ї суспільности опинилися в кадетських школах, це були майже ви

ключно хлопці, щ о  мали “слухати осл ячо ї шкіри”, а не батькових рад-порад  

(Ш ухевич) II с п л а т и  псьої шкіри
особовий пасажирський (ст): Д одатня сторінка була в тім, щ о  весь особовий 

і товаровий  рух у  краю  переходив через Львів і через це д авав  заробітки насе

ленню  Л ьвова  і зб ільш ав  торгівлю  (Ш ах)

♦ особовий вагон пасажирський вагон (ст)

остати с т а т и  (ст): Тільки переслизнувся там  один німець-колоніст, мій клієнт,

ЛЬВ ІВСЬКИ Й  підприємець Губер, якого ВСІ уваж али чистокровним  поляком, і оп іс

ля  він остав  нам  у  пригоді (Ш ухевич) 

остатний -► востатний 
остаточно у р е щ т і - р е щ т  (с т )

осте (бети) риб’ячі к іс т к и  (ст): М ій Мурчик не буде їв  остей, йом у д авай  тільки 

чищ ену рибу (Авторка) 

бети -► бстє 
остовпілий:

♦ стойти як остовпілий -► стойти 
осторбжно (острбжно) обережно (ст) 

бстрий 1. гострий (ст)

♦ бстрий на язйк -► язйк
2. сильний ( п р о  біль) (ст): Ввечері він відчув острий біль, а  вже по  двох го- 4 ^ 5

динах знайш овся в ш питалю  (Авторка) 

бстро 1. г о с т р о  (с т )

остро



острожно

2. к а т е г о р и ч н о ,  у їд л и в о ,  р іш у ч е  (ст): Н е можна так остро  відповідати Тат

кові. Так негарно, нечемно (Авторка)

З- с и л ь н о  ( п р о  п о ч у т т я )  (с т ): Я  все дуж е остро  реаґую  на кривду (Авторка) 

острожно -► осторожно
осьмак ш к . учень восьмого (випускного) гімназійного класу (ст): Тоді була 

“весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, мов д івчина у  вінку”, -  як каже в 

“Лисі ІМикиті” І. Франко. Також і н аш а гімназія була  тоді “як д івчина у  вінку", окру

жена каш танам и від вул. Л. Сапіги, щ о білими свічниками цвіли тоді, коли ми, 

учні-"осьмаки”, збиралися під гімназією з трем ою  на душ і та з синьо-жовтими 

звоями, в яких був письмовий приписаний папір і бібула, сам і ж ми були напхані 

(за сорочками на грудях і по кишенях) різними “брикам и” з латини чи греки, з 

повидираними картками з української й польської літератури, щ об  помогти собі, 

як буде можна, при письмових зад ачах  (Дзедзик) 

отамана -♦ отомана 
отамб он там (ср, ст) 

отвертий 1. відкритий (ст) II ОТВОрениЙ

♦  о т в е р т а  р а н а  мед. відкрита рана (ст): О після на опухлих м ісцях тво 

ряться прищі, щ о лускаю ть і творять  отверті рани -  боляки; від загоєня сих 

боляків залежить, чи хорий буде жити, чи ні (Дрималик)

♦ отверті очі -• око 
2. відвертий, щирий (ст)

♦ отверта голова -► голова
отвирати 1. відчиняти (ст): Отвори, дитинко, двері: там  хтось дзвонив, певно, 

цьоця Зоня, щ е звечора зголосилася (Авторка) | втворгіти

2. відкривати (ст): Видно, не було  кому покерувати вродженою  пристрастю  

хлопця, щ о  сам  собі отвирав широкі та невідомі обр ії (Гординський); М істоголо- 

ва “Б оєво ї управи” п. Володим ир Темницький отвирав стрілецьку виставу про

м овою  (Боберський) І втворііти

♦ <зіпсуту> консерву отворйти -► конзерва
♦ не смій рбта отворйти -♦ рот
♦ нема до кбго пйсок отворйти -► пйсок

3. розплющити (очі) (ст) 

отвбрений 1. відчинений (ст)

2. відкритий (ст): І\/Іісько Бурий падав зі сходів і цупко притискав д о  грудей 

пом ’ятий капелюх. Н а  перш ом у поверсі вдарив головою  об стіну й глухо векнув. 

Лежав хребтом  догори й ш ироко отвореними устами непоруш но приліг д о  запо 

рош еної й насякпо ї терпентиною  долівки (Нижанківський) Ц отвертий

3. розплющений (про очі) (ст)

бтвором навстіж (ст): Двері д о  другої кімнати стояли отвором  (Нижанківський) 

отбка крав, вузька смужка тканини чи хутра, пришита до краю одяїу; об

лямівка (ст): Поміж  головами в круглих кашкетах із чорними отоками видніло 

кілька голов непокритих лю дей в цивільних одягах (Лисяк)

4 0 б  отомана (отамана) низький широкий м’який диван із подушками за-

-------------  м іс т ь  спинки і  валиками на краях (ст): Родичі спали в одній кімнаті, а  він

спав на червоній отомані, щ о  стояла під вікном (Тарнавський 3.); Опісля увійшли



о ф я р а

д о  мене до  канцелярії, а щ о Богун не м ав писемного бюрка, при якім би урядував, 

тому завсіди сидів на отамані, яка стояла в канцелярії (Ш ухевич) Ц отоманка 

отоманка ^ отомана
Отченаш (Оченаш) молитва “Отче наш” (м, ср, ст)

♦  читати Оченаш робити різкі, дошкульні зауваження; сварити,

ганьбити; читати нотації, мораль (м, ср, ст) | -* бештати

♦ нема оченаш, нема хліба невправний у  справі багато не за

робить (Франко)

стягатися зволікати (ст): А  цього року всі наче отягалися. М овляв, такий він 

довгий, той карнавал, м аєм о  час  (Н ова  хата 1937) 

офензйва військ, наступ, атака (ст): Тоді, коли я прийш ов до  Львова, боль

шевики у своїй оф ензиві підсунулися були аж під Винники коло Л ьвова  і були 

навіть у П ідберізцях. Львів був частинно відрізаний від провінції, і заходила ве

лика правдоподібність, щ о  вони прийдуть до Л ьвова  (Ш ухевич) 

оферма 1. вул. незграбна, безпорадна людина; недотепа (ср, ст) Ц -  

байтала

♦  оферма штабова оферма (ст)

2. військ, новобранець (ст)

офермак ії 1. оферма і
2 . ^ оферма 2

оферман-пінчур дуже незґрабна, безпорадна людина (Лучук) 

оферта пропозиція (перев. щодо купівлі-продажу) (ст); С а м а  розумієш, від 

такої оф ерти  я не могла відмовитися (Авторка) 

офірка церк. свічка для офіри Богові (ср, ст); М и перейш ли на хідник і за 

держ ались коло “печери” св. Онуф рія, щ о  була під входом  до  церкви, де  б ать 

ко обтр іпав  мене з пороху, а  вуйко поставив перед св. Пустиножителем  кілька 

“оф ірок”, щ о їх зі собою  привіз (Ш ах) 

офіцйна флігель (ст); П еред  тим по їхала  бабуня до  Львова, виш укала пом еш 

кання при Вірменській вулиці, ч. 12, на перш ім  поверсі оф іцини (Шухевич);

Ж иття будинку було  замкнене чотирикутником оф іцини і ф ронтово ї камениці 

(Тарнавський 3.); Український театр д авав  тоді вистави в залі “Фрогсінн”, щ о 

прим іщ увався в оф іцині на подвір’ю  давн іш ого  готелю “Ж орж ”. Готель стояв у 

тім сам ім  місці, де  й тепер, був він, так самояк і тепер, перш орядною  гостинни- 

цею  у  Львові (Ш ухевич) 

офіцйрки військ, чоботи (ст) 

офіціяліста урядовець низького ранґу (ст ) 

офіціяльний офіційний (с т )

офйра (оф ’Ара) вул. незґрабна, безпорадна людина; недотепа (ср) Ц -•

байтала

♦ офйра З мосьціск офйра (ст)
♦ офйра копн^нта ^  офйра (ст)

♦ офйра пенкнєнтеґо кондонка незаконно народжена дитина;

байстрюк (ст) І — бахор 4^7
♦ офйра плютонова і ї  офйра (ст) -----------

♦ офйра штабова ^  офйра (ст)



охотник

охотник доброволець (ст): Були два  роди охотників. Одні служили “на власний 

кош т”, а  другі -  на державний кошт. Перш і самі м али старатися про себе; вони 

не д іставали  від війська нічого: ні однострою, ні харчів, ні льону; вони мусіли 

мешкати поза касарнею  у  приватних квартирах. Другі д іставали від війська все: 

однострій, харчі, льон, але  мусіли мешкати в касарні (Ш ухевич) 

охотно радо, охоче, залюбки (с т ): Прийняв охотно цигарку, закурив, натиснув 

спрягло і ґаз та руш ив небезпечно ш видко по асф альтовом у ш осе  (Лисяк) 

Оченаш -* Отченаш
очитаний який багато читає; начитаний (ст): Вони  були вельми очитані 

лю ди  і добрі бесідники (Авторка); М ож у почванитися, щ о  у восьм ій клясі був я 

між моїми товариш ами, хтозна, чи не найбільш е “очитаний” (Ш ухевич) 

очйтаність начитаність (ст) 

очко 1. очко (м, ср, ст)

♦ очко робйти 1. грайливо усміхатися; кокетувати (ст): Та коли 

полька, що, так скажу, вже в колисці вчила свою  дитину ненавидіти м ос

каля, то  нині та  сам а  польська матрона обкидає московського солдата  кві

тами, гостить вином, подає букети й робить д о  нього очка, і цей переворот 

думок відбувся в протягу кількох годин (Нагірний) І кікати, кікувати, очка 

робити, очкувати

2. лоскотати віями (ст) | очка робити

♦ очка робйти 1. іі очко робйти і
2 . І і  ОЧКО робйти 2: Тета Маріка, як приходила до  нас, то  завж ди роби

л а  мені очка: лоскотала  по щічці віями, а  я реготала д о  сліз (Авторка)

2. дірка, спущена петля (перев. на панчохах, светрі тощо) (м , ср, ст); М е 

режива ж або були заяложені підкладом. Перстень на його правій руці вилискував 

червоним  чеським склом. П ід  піджаком у нього не було сорочки, а на правій нозі 

пустили “очко” панчохи. Прям о згори через коліно стрілкою щ езало в халяві чобо

та  (Тарнавський 3.); Олюню, у тебе очко на колготах пішло (Авторка)

3. унітаз (ст) 

очкувати і? очко робйти
очнйк пенсне (ст): Н ад ійш ов д-р Лозинський М ихайло. Свіж е лице з очником, 

але  глядить очима і понад  очник, хитається на всі боки (Боберський)

Ніяка ворожка пе ворожнті. нам долі,

ії с'мо])иио с<іГ>і спо« щастя с-алі, сі^іі,і,ан)чи шцадности

В З Е Ш Ь Н Ш  Б А Н К У  Г Ш О Т Е Ч Н ІЙ  Л Ь В І В ,  вулиця Словацького  14. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( Ф І Л І Я  Б і Н К У :  Станислав ів ,  в їл .  С ойкькогп  I I )_ _ _ _ _ _ _ _ _
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п
па форма прощання; д о  побачення, прощавай (м, ср, ст ): Д авай  завтра  зди

баєм ося  коло Бернардинів, д о б р е ?  Н у  то  па (Авторка) Ц -» наразі 

павза 1. пауза (ст): Р обиш  такі павзи в розмові, щ о  я скоро задр ім аю  (Авторка)

2 . шк. п е р е р в а  (ст ): То не була  дурничка, копи під час  “павзи”, о  10 годині 

перед  полуднем, д о  кляси входив старий терц іян  (Ш ухевич)

3. антракт (ст): А л е  розм ова почалася з театру, коли під час  другої павзи А н а 

толь завів  Богдана привітатись д о  льожі, і Богдан  там  таки вже й залиш ився 

(Лисяк)

павзувати робити перерву (ст)

павпер бідна, незаможна людина (ст) Ц мендик

пагнісгь (перев. мн. пагнісці) ніготь (ст): В и  бачили її пагн ісц і? Геть чисто 

д івка з вулиці. Скільки то  м ам а  її встиду заж ила (Авторка) || пазур  

падати:
♦ падати на хвіст -► хвіст 

падолйст листопад (календарний місяць) (ст): Було це незабутнього 1 па 

доли ста  1918 р.. Українське військо якраз обсадило  вночі Львів, проголош ено 

ЗУ Н Р ... (Гординський) 

паєнчйна вул. білизна (ст)

паєнчйняр вул. злодій, який краде білизну з горищ (ст) | -* злбдій

паж шах. слон, ферзь (ст) | -• бігун

пажера ненажера (Лучук)

пазур 1. довгий ніготь (м, ср, сг) (ст) | пагність

2. (перев. мн. п а з ^ и ) вул. р у к а  (ст): Забери  сво ї пазури (Авторка)

♦ крйти п а з ^ и  вул. подавати руку, вітатися (ст) 

пайда -» байда
пайдокрйтія панування молодих; омолодження уряду (ст) 

пайташ вул. і. товариш, приятель (ст)

2. недотепа (ст) | -* байтала

♦ старйй пайташ і. і; пайташ 2
2. неохайний, недбалий чоловік (ст) Ц -• кирйнник 

пака 1. ящик, коробка (м, ср, ст)

2. т о в а р и с т в о ,  к о м п а н ія  (ст): Я  грав в три карти. Грав Кулюс і грав Американ.

Деколи грав ІДєпа. М и  всі були одна пака. М и грали цілий день  (Нижанківський);

Д зьобатий  Пікусь зам овив д ля  ц ілої паки пиво (Гірний) Ц -* братія

♦  своя пака в у з ь к е  коло приятелів; “своє” товариство (ср, ст): Він 

теж якось так виглядає, як хтось із “своєї паки", оцей старш ий дядько з д о 

вгими вусами (Лисяк) | -> наша віра

♦ своя пака як дріт “с в о є ”, н а д ій н е  т о в а р и с т в о  (ст): Постаті обступа- 4^9
ють мене щільніше. Кашкет відхиляється в  їх бік. -  Ц и л ю єш ? С воя  пака як __________

др іт М аєш  м о й р а ? -  Я  давно  перестав мати мойра (Нижанківський)



пакати

3- вул. банда (ст)

4- військ., вул. в ’язниця (ст) Л -► буцигарня

♦  всадити до паки: Ч ул и ?  В сади ли  бідаку д о  паки. Я к  то  буде бідна

М а р и н а ?  (Авторка)

пакати курити (ср, ст): Піду на балькон та й пакну папіроса (Авторка) 

пакваґои критий товарний вагон (ст) 

пакер носильник (на залізниці) (ст)

пакєль тюр. пакунок, передача до тюрми (ст) || п^кля, пінкєль 

пакля* 1. волокна льону чи конопель, які використовують для ущільнен

ня санітарно-технічних з’єднань (м, ср, ст)

2. нерозчесане волосся (перев. довге, посічене, фарбоване) (ср) 

пакля“ ії пакєль
пакувати і. забиратися геть (м , ср, ст); П акуй  звідси! Ш е слово  -  і стр ілю  ти в 

ліхтарню! (Авторка) || -» гебати

♦ пакувати манатки іц пакувати і
♦  пакувати манелі ^ пакувати і

2 . швидко йти (ср , ст): Я  подякував і “пакую ” до  крамниці. Д ля певности пита

юся щ е продавця, щ о  кош тує сальцесон  (Лис М икита 1960®: ЕКО )

З- швидко і багато їсти; напихатися (м, ср, ст): Та не пакуй стільки, не на

пихайся так на ніч (Авторка) || ладувати 

пакші вул., злод. руки (м) 

пала -► паля
паленйзна те, що спалене і пахне згарищем (ст): Д овкола  свистіло, гупали 

бомби, хата гойдалася, щ ось  обсипалося, душ и ло  димом, паленизною  й цегля

ним пилом  (Селепко) 

палеийчка (пеленйчка) кул. коржик (м, ср, ст)

палестра (палйстра) адвокати, правознавці (ст): Д -р  В. Старосольський, 

оборонець  в політичних процесах, один із найвизначніш их членів львівської па 

лестри, науковець, політик і публіцист залю бки пристава з львівською  богемою, 

і сам  м ав  чим ало  “богем істичних” привичок 

палець:
♦ смолу на пальцях мати -♦ смола 

палбстра -» палестра
палётка палиця для іго р :  В  суботу пополудні і в неділю  декотрі хлопці збира

лися в гурти і виходили в місто, де  грали в "кічку” або  відбиваний м 'яч т.зв. 

“палеткою ”, якою  була коротка, дуже груба палиця, щ ось  подібне до  макогона 

(Ш ухевич)

палити шк. надто суворо оцінювати учня на іспиті, часто незадовільно 

(м, ср, ст): При матурі нікого не “палив”, навпаки, дуж е помагав при розв’язу

ванні задач навіть перед сам ою  м атуральною  комісією (Дзедзик) 

палитися виявляти збудження, захоплення, нетерплячість; гарячкувати (сг) 

палиця 1. палиця, кий (м, ср, ст)

♦  не піду, бо впала ми палиця: Не піду -  в значіню  не вступлю ся з 

очий; говорив чоловік, котрого просили вийти, а він знарочно пустив палицю

4 1 0  і тим  вимовився; упадане палиці уваж аеся за злий знак (Франко)

------------  2. шк. палиця як знак складеної матури  (Шухевич): Зд авання  матури

потягало за  собою  “далекойдучі наслідки”. П ерш  усього, “здавш ий" появлявся  з



пам’ятник

палицею. Декотрі були такі проворні, щ о  ниш ком-тиш ком  перед самим  іспитом 

приносили зі собою  палицю, завинену в папір, ховали її десь  на коридорі або  

між рубаними дровами, яких цілі купи валялися по кутах коридора. Опісля, коли 

вже вдалося здати матуру, зараз ішли до  свого сховку, витягали палицю  і з гім

назійного будинку виходили з палицею  (Ш ухевич) || лііі'а 

палінка кул. корж із недріжджового тіста, печений на плиті без товщу (ст) 

палка:
♦ любйти як пес палку -► пес 

палуба знев. незґрабна, несимпатична дівчина (ст) 

палькувати позначати палицями межі ділянки (ср, ст) 

пальнути 1. вдарити (м, ср, ст): Я на него глипнув збоку, він ся мя злякав. Бо

якби’м го пальнув в око, кров’ю б  сі зляв  (із пісні) II -► вгатити
♦ бйка пальнути -► бйк
♦ в пйсок пальнути -► пйсок
♦ пальнути в лоб -* лоб
♦ пальнути в морду -► мбрда
♦ пальнути ґл^ств о  -♦ ґл^ств о
♦ пальнути келішок -* келішок

2. украсти (ст) II -♦ ґрайфнути
3. випити алкоголю (перев. залпом) (с т ): Напослідок Ю зю ньо  ш е пальнув 

собі келішок, але  того востатного вже йом у було таки доста, бо  ступив ледви  ш о 

крок і рухнув на долівку (Авторка) || -♦ ґбльнути
♦ пальнути келішок її пальнути з 

пальнутий дурнуватий (ст) Ц -• мішіґенуватий 
пальнути ся і. вдаритися (ср)

2. застрелитися (ср) 

палюх великий палець руки (ст) 

палкішки кул. варені вироби продовгуватої фор

ми з картоплі і борошна (Лучук) (м, ср, ст) 

паля (пала) і. голова (ст) Ц — гарбуз
♦ фра^рська пала паля 

2. Ш К. одиниця (оцінка) (ст)

паляр балакун (ст)

Памбіг - » Пан Біг 
Памбіх -► Пан Біг
паморбки о б м о р о к  (ст ): -  Я к  ти це зробив, щ о  Ірина так ш видко пробудилася зо 

своїх пам орок ів? -  Я  сказав оттак буцім  до  себе: “Цікаве, чом у жінка, яка подає 

в памороки, виглядає завжди бодай  на д есять  літ с тарш а (віц) 

пампуля -► папуля 
пампулйстий -► папулйстий
п ам п ^  1. (перев. мн. пампухй) кул. пончик із дріжджового тіста (перев. 

із начинкою) (м, ср, ст) || пампушбк 

2. пестл. товста дитина (ср, ст) Ц -* бамбула
♦  дівка з лйчком як п ам п ^  про гарну повнолицю дівчину (ст) 

пампупіок п ам п ^  і
п а м ф и л ь  карт, вид гри (ст) Ц хвиль, хвйлька 4 И

пам’ятийк 1. церк. поминальна книга (ст): Треба дати на Сорокауст до церк- ----------
ви наш  пам ’ятник, най правиться (Авторка) || лом’янйк

Пампушки на розчині

4 дека дріжджів і і ложку цукру роз
терти аж зріднуть, вляти до і шклянки 
літнього молока і 2 шкл. муки, зробити 
розчину, поставити в теплому місці. За 
2 год. додати 10 дека розтертого масла, 
6 жовтків, 8 дека цукру, і ложку руму, 
дрібку соли, вимішати і вляти до тіста, 
додати муки і місити тісто вільніше, як 
на булки. Опісля поставити на і  год. в 
тепле місце. Потім виробляти пампуш
ки і по пів год. смажити (Нова хата)



пам ’ять

2 . книжечка, у  яку приятелі вписують свої побажання (ст): П а м ’ят

ник -  то  ом ана  світу, бо найкращ ий пам ’ятник -  у серці чоловіка (із записів у 

пам ’ятнику) 

пам’ять:
♦  наскочити на пам’ять прийти н а  думку (ст): Він сказав се з такою  

певністю  і з таким супокоєм, щ о можна було  думати, щ о знає  далеко  б іль

ше, ніж висловлює, і хапає  тільки для  прикладу перш ий-л іпш ий факт, який 

йом у наскочив на пам ’ять  (Франко)

пан 1. інтелігентний, поважний чоловік (м, ср, ст) Ц панйсько, памйґа 
2. багатий чоловік; магнат (ст) Ц панйсько, панйґа 
З- мужчина (м, ср, ст)

♦ з гонбром пан про гордовитого чоловіка, який любить нагадува

ти про своє шляхетство (Франко)

♦ за часів найяснішого пана за часів Австро-Угорської імперії 

(ст): Українська академ ічна гімназія у  Львові (головна і ф ілія) щ е за  часів 

“найяснішого пана", а  відтак під польською  окупацією  була тереном  много

гранного шкільного, національно-культурного, а навіть громадсько-політич

ного життя з широким вахлярем  характеристик проф есорського й учнівсько

го персонаж у (Домбровський) Ц за небіжки Австрії
♦ пан ґуздральський -► ґуздральський
♦ пан лопатйнський -► лопатйнський
♦ пан на цілу губу про людину, яка живе надто розкішно, марно

тратно (ст): Від  часу  д о  часу  перекладав він з німецького деякі театральні 

п’єси, які зам овл яв  у нього директор тодішньопз театру Бачинський. Та як 

Левицький м ав таку роботу, то був  паном  на цілу губу (Нагірний)

♦ пан ображальський -* ображальський
♦  прошу папа в в іч л и в е  з в е р т а н н я  д о  м у ж ч и н и  (м , ср, ст): П рош у 

пана, передайте на квиток (Авторка)

♦ траскати пана вдавати заможну людину (ср, ст)

♦ пану і псу всьо вільно (Франко)

♦ ти пан, і я пан, а третій від музики про товаришів у  шинку 

(Франко)

Пан Біг (Памбіг, Памбіх) Б о г  (ст): Н ей  вас  Памбіг скари! (Рудницький)

♦ одному Пан Біг дає гроші, а др;^ому горб у кожного своя 

доля (франко)

♦ я -  лібдям, Пан Біг -  мені кожна добра справа буде винагоро

джена (Франко)

пан-едзьо евф. до вбиральня, туалет (ср, ст): Щ е вступлю  на хвильку до  до  пана- 

едзя, і вже йдемо. А  ти не хочеш ? Бо  потім де  п ідеш ? (Авторка) | -» виходок 
панєнський -* панєнський 
панє-кабанє пані-кабані 
панєнський:

♦ Панєнська (Паненська) Вулька -* Вулька 
панйсько 1. інтелігентний, поважний чоловік (м, ср, ст) | — пан

2. багатий ч о л о в ік ;  магнат (с т )  Ц -* пан 
4 1 2  пані 1. ж ін к а  (м , ср, ст): Ввійш ла щ е до одної крамниці. Кілька пань купувало ка-

пелюхи. Дві панночки в чорних ф артухах добирали їм  ф асони (Ярославська) | 

паннуся, панунця



паннна-правічка

носить лиш взуття 

з робітні

І лл і  ЯРЕМИ

♦ велика пані і. и пані 2
2. Ірон., знев. дівчина або жінка, яка вважає себе кращою за інших 

(ст) II грабіна (грабіня)
♦ молочна пані шк. матір Е л є ґ а н т н а  пані 

5^ня, яка є членом гімна

зійного комітету: Коридори 

були широкими, за  вийнятком 

цієї сторони, щ о  прилягала до  

м еш кання терціяна, та  кімнат, 

в яких щ ойно в 30-тих рр. були 

приміщення, як ми називали,

“молочних пань", себто  коміте- 

тових (мам ів учнів), які давали  

деш еві сніданки для учнів, а 

також  кабінет гімназійного л і

каря (Процюк)

♦  пані ґрабіна вул., евф. 
до смерть (ст) II -• смерть

♦ пані дому господиня (ст)

II -* господиня
♦ пані ображальська 
ображальський

♦ пані пшипердульська 
-* припердульський

♦ пані цікавска (цікавсь
ка) -» цікавский

2. ввічлива форма звертання 

д о  жінки (м, ср, ст): Чи пані може зайти до  нас за  півгодини? Приймем о то

вар, тоді будемо торгувати (Авторка) || паннуся, панунця, прошу пані
♦  прошу пані ІІ пані 4

З- жінка, яка належить д о  вищого соціального прошарку (ст): Я к  прийшли 

совіти, а наша служниця Марина, яка завдяки, до  речі, моїй Бабці дістала квартиру, 

то по деякім часі прийшла до  нас і з таким викликом до Бабці сказала: “Прош у Пані, 

а  я тепер більша пані, як є пані!” (Авторка)

4. багата, заможна жінка; магнатка (ст) | велика пані, грабіна (грабіня)
5. вишукана, інтелігентна жінка (м, ср, ст) Ц паннуся, панунця

<* що то мені за пані, що під носом калабані (калябані) ірон. і. 
про зашмаркану особу (Франко)

2. про дівчину-підлітка (ст)

6 . евф. до сідниці (ст): Дивися, розсілася на цілу лавку, та  посунь трохи свою  

пані, най ш е хтось сяде (Авторка) || -* дула
♦ стара пані ^ пані 5
♦  старша пані ^ пані 5

пані-кабані (паня-кабаня, панє-кабане) дівчина або жінка зі села, 

яка вважає себе міщанкою і поводиться надто Гонорово (ст) 

пані-стара і ї  пані 5 (Лучук) (ст)

панна-правічка вул. цнотлива дівчина (ст ): У нас  за  гроші можна з дам и 

зробити панну-правічку... (В ільде) | правічка
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паннуся

паннуся (панібся) і. інтелігентна, вишукана жінка (ст) | -♦ пані
2. жінка (ст) II — пані

3. ввічлива форма звертання до жінки (ст) Ц -* пані
панський 1. який належить інтелігентній, поважній, вишуканій людині 

(м, ср, ст)

♦ панська канцелярія -♦ канцелйрія
♦ панські витрибеньки -* витрибеньки

2. вишуканий, витончений (про смак, одяг тош,о) (м, ср, ст)

♦ панський песик -► песик
3. делікатний (м, ср, ст)

4- заможний багатий (м, ср, ст) 

панськуватий манірний, занадто вибагливий (м, ср, ст) 

пантарка цесарка (ср, ст)

пантофля (перев. мн. пантофлі) і.  домашнє в з у т т я  (ср , ст): З нірвани 

мене вивів кляцкіт цьоткіних пантофлів. Вона  просто  йш ла на мене, як танк. 

“Йой!!! Та вона м ене зараз за б 'є ”, -  аж сполотнів я (О робець) Ц -» кііпець
♦ б ^ и  під пантофлем залежати від чиєїсь волі; підкорятися (пе

рев. про одруженого чоловіка) (ср, ст) || бути під обцасом
2. старе розходжене взуття (ср, ст) 

пантофляж -* пантофляр
пантофляр (пантофляж) і. чоловік, який живе на утриманні дружини 

(ст)

2. підкаблучник (Лучук) (ср, ст) 

пантрувати уважно стежити, пильнувати (м, ср, ст): Д алеко  збоку стояли ті 

цікаві, щ о  мали лиш итися і пантрувати за порядком  в казарм ах (Ш ухевич) 

п а и ^ ц я  1. інтелігентна, вишукана жінка (м, ср, ст) Ц — пані
2. жінка (м, ср, ст)

3. ввічлива форма звертання до жінки (ст) Ц -• п^ні 

панфіль карт, дама трефа у  грі хапанка (ст) 

панцерний:
♦ панцерна каса сейф (ст): Аж  потім виявилося, щ о пан Ш м алєм берґ -  

це майже м іжнародна величина, артист-вломник, спеціял іст від розпорю 

вання панцерних кас (Керницький) || пуделко
панця знев., ірон. манірна, чванлива жінка (ср, ст) || паньося 

панькання знев. часте повторювання слів “пан”, “пані” (ст): А  брудний 

Львів з польською  м овою  і вічним “паньканням ” так на мене подіяв, щ о я за 

тужив за  Віднем, затуж ив за Заходом  взагалі (Ш ухевич) 

панькати і. часто повторювати слова “пан”, “пані” (ср, ст)

2. звертатися надміру офіційно, забз^ваючи про товариські стосунки 

(ср, ст): Чого ти мені “панькаєш ”?  Забув  моє й м ення ? (Острук) 

паньося і; панця 
паннуся -»паннуся
панйґа 1. багатий, заможний чоловік; магнат (ст) Ц — пан 

4 1 4  2. інтелігентний, поважний чоловік (м, ср, ст) || -* пан
---------- паня-кабаня -► пані-кабані

папа‘ дит. хліб (ср, ст)



папуча

п а п а ’’ толь (ст)

па-па форма прощання; до побачення, прощавай (м, ср, ст): -  Ти завтра 

б уд е ш ? -  О б о в ’язково! П а-па  (Авторка); С казав  “па-па” і пішов до  Бозі (Нижан

ківський) II -> наразі 
Папарівка істп. кладовище поблизу залізничної станції Підзамче 

папендекель (папендйкль) картон, грубий папір (ст): Ту мірку належить 

витяти і нал іпити на твердім  папери (папендекли, картоні) (Повний курс) 

папендйкль -► папендекель
папери 1. гроші (перев. долари) (Лучук) (ср) -» гбпи 

2. документи (м, ср, ст) 

папільота {перев. мн. папільоти) щматок паперу, поролону тощо, який 

використовують для домашньої холодної завивки волосся (ср, ст):

Н іщ о в житті вічно не триває, а  тим  м енш е ж іноча зачіска, тому-то  по приїзді я 

завважила, щ о  м о ї кучерики потребую ть р іш учої піддержки. Тільки треба було 

відповідного м атер іялу на папільоти. Найти папір, пригожий на папільоти, труд

ніше, чим міг би хто подумати. Я  чула раз від своє ї бабуні, щ о добре  держ аться 

папільоти з листового  паперу. П о  третій невдалій спробі з газетним папером  я 

з ітхнула (Н ова  хата  1939) | папільотка 
папільотка {перев. мн. папільотки) і. ^ папільота

2. паперова трубочка, яку надягають для прикраси на лапку смаженої 

птиці (ст) 

папір:
* концептбвиіі папір -* концептовий 

папірня паперова фабрика (ст)

папірос цигарка (ср, ст): Н е хочеш  пере йтися ? Купиш  мені в склепі папіроси 

(Авторка) II -• вар'ят
папірбска і»  папірбс: Коли ми вже були на пасовиську на Знесінню, кілька 

товариш ів  згуртувалося і явно  та славно  курили папіроски, пускаючи дим  навіть 

носом, щ о  належ ало д о  вищ ого кунш ту курення (Ш ухевич); Н аш і учні дуж е його 

любили, часам и дехто  зі своїх скупих ф онд ів купував папіроску, щ об  дати “дур

ному Я сьов і”, а він, коли її дістав, гукнув собі: “То ці ф айне, небоже!” (Ш ухевич) 

папляти знев. багато, безперестанку говорити (перев. щось недоречне, 

нерозумне, безглузде, неважливе) (ср, ст) Ц молоти язиком, плести, 
талапати язикбм, хлйпати язйкбм

папулька пестл. і. ^ папуля і  
2. повнолиця дитина (м, ср, ст) 

папуля (пампуля) і. щока (м, ср, ст)

2. повнолиця людина (перев. дитина) (ст) 

папулйстий (пампулйстий, фафулйстий) повнолиций (м, ср, ст) Ц 

бамбулйстий
п а п ^ а  {перев. мн. п а п ^ і )  і. взуття (перев. з повсті), яке одягають по

верх звичайного, щоб утеплити його (ст): Різдво!.. Які чудові спомини.

Зара з  по півночі батько убирався  в чоботи -  тоді щ е свящ еники не ходили в 

черевиках! -  а  на чоботи  брав  палучі, живіт обвивав  теплим, м 'яким  коциком, 

убирався в кожух -  бо  там  мороз тріщить! -  та  йш ов до  церкви (Богачевський) 4 1 5

2. тепле м’яке домашнє взуття (м, ср, ст) Ц — капець ----------

3. взуття для немовлят (перев. із м’якої тканини або плетене) (м, ср, ст)



пара

пара 1. пара

♦  бісова пара негідник (ст): Ану, б ісова пара, десь  замаскувався і тільки 

чигає на наш у душу, щ об  нас  прицапнути на гарячому! (Керницький)

♦ два кальоші пара -► кальоші
2. Ш К .,  студ. незадовільно (оцінка) || -* банйк 

параван заслона, прикриття (ст): А л е  пізніше виявилося, щ о  мій старш ий то 

вариш  узяв  собі мене за параван, щ о  він ходить усюди тільки зі мною... (Гор

динський) 

параґраф вул. ціпок, кийок (ст)

парада урочистість, святкування (ср, ст): Ти сьогодні вбраний, як на параду 

(Авторка); Д о "Р ад и ” то  ш е приходять деякі, до  паради -  майже всі, але  до  ви

конання якогось д іла не показую ться (Боберський); Н а  час  побуту архикнязя 

поприїздили з провінції різні українські діячі, аби  “видіти параду” (Ш ухевич)

♦ з <так6ю> нарадою <надмірно> урочисто (с т ): Ц е вперш е я у  сво 

єму рідному місті їхав  з такою  нарадою  під охороною  озброєних ґестапівців 

у сталевих касках, та  щ е й вулицею  Коперника, найрідн іш ою  мені вулицею  

міста, бо  тут я прожив своє  дитинство  і ранню  молодість (Тарнавський О.)

♦  зробйти <цілу> параду виставити себе напоказ (ст): Д уж е добре!

І чом у тобі стрілило виправляти такі ком ед ії? Зр оби л а  цілу параду  на цілу 

вулицю  (Авторка)

парадний набундючений, неприступний (ст) 

парадно урочисто, святково (ст): Він був парадно  вбраний (Авторка) 

парадувати ходити урочисто, святково одягненим (ст) 

парасоль і ;  парасоля (м, ср, ст) 

парасоля парасоля (м, ср, ст) || парасоль

♦ загн^ися як р ^ к а  від парасолі осоромитися, зганьбитися 

(ст) II загнутися як жидівський прецель
♦ йене як дірка в парасолі жарт, про очевидне, цілком зрозумі

ле (ст) II йене як шварц

парафія (парохія) і. церк. церковно-адміністративна одиниця, що 

об’єднує вірян, яких обслуговують церковні служителі одного храму; 

парафія (м, ср, ст): Визначніш і українські родини, щ о  належали д о  парохії св. 

І\Ликолая близько 1600 р., були Красовські, Добрянські, Висоцькі, Дунаєвські, 

Ковалевські, Мороховські, Корчовські, Рогатинці, Поповичі, Келички (Крип’яке

вич); А л е  в будинку парохії щ е  рясно горіли вікна, щ е  там  комусь співали “мно- 

голітствіє”, а  потім “Крилець-крилець” наперем іну (Керницький)

♦ то не моя парафія і. це не в моїй компетенції (ср, ст)

2. це не моя справа (ср, ст)

2. церк. спільнота вірян, яких обслуговують церковні служителі одно

го храму; парафіяни (м, ср, ст)

З- вул. дільниця, квартал міста (ст): Н а  мості виліз якийсь на мене і відразу: 

“Стій!” Я  став, а  він до  мене ближче. Тоді я йопэ одною  рукою  по чолі -  лю! -  а 

4 1 6  другою  в б уф ет  Нав іть  не знаю, де подівся. Може, ро зси пався ? Якийсь не з на-

------------  ш о ї параф ії (Нижанківський)

парафійльний який належить парафії (м, ср, ст): З  одн іє ї біографії: “Вж е з



партачити

раннього дитинства  цікавився релігійними питаннями -  лю бив красти грушки з 

параф іяльного  саду” (Лис Микита 1 9 6 5 '“) 

параха вул., вульг. р о т  (с т )  | -  брама

♦ стулити параху вул., вульг. замовкнути (ст): С тул ь  си параху, ф р а 

єрська макітро, бо ти десять  клапідухів не поможе (Гірний) Ц -* замкн^и  

браму

Париж іст. Краківська площа та базар на ній: Приходив два  рази сюди, л а 

зив по “Париж у” (Нижанківський); Надягнув чоботи і “райтки", щ о  їх вим іняв “на 

Париж у" за  харчові продукти, вбрав бронзову ш куряну куртку, все краще, щ о 

м ав з одежі (Загачевський); Ні! Я  сам  із Жовківського, з “П ариж а”, там  моя “ста 

ренька” продавала  городину Н азиваю ся  Іван Потіха, “обивателє" кликали мене 

“Я н  П оц єха”, а своя братія н азивала  мене просто “Я сь о ”, або  “П ац ал и ха” (За 

гачевський) І Ганделеси 

паристий парний (ст): М оя ф ри з’єрка працю є тільки в паристі числа (Авторка) 

парити 1. обробляти парою; обливати окропом (м, ср, ст)

2. кип’ятити (молоко) (м, ср, ст) II пражити

3. бити, лупцювати (ст): Хлопці, ам атори  боксу, парили себе по обличчях, аж 

гей (Загачевський) Ц -*  валити

парівка сосиска, ковбаска (ст)

парка кул. вид булки (ст): П аркою  звали  овальну  булку в противенстві до  округ

лої, зверху понар ізувано ї“кайзерки”. Велика парка кош тувала  2 крайцари, м а л а -  

15 кр. А  ті свіжі парки м али ту  прикмету, що, коли їх здусилося, вони дуже ми

лозвучно  тр іщ али (Ш ухевич) 

паркан вул. к о м ір  (ст)

♦ паркан піднгіти вул. підняти комір (ст) Ц паркан поставити

♦ паркан поставити ^ паркан підняти 
парканадцять ірон. кільканадцять (ср, ст)

парканик комірець (ст): Червона  воляча ш ия з таким же підгорлям ніяк не вмі

щ алася  в “парканику” ч. 44, і тому, мабуть, король підземного світу крутив на всі 

боки головою, як віл у  ярмі, та розвільню вав дебелий вузол краватки, щ о  горіла 

яскравістю  веселки (Керницький) 

паркотіти незадоволено бурмотіти (ст)

парнути шпигнути (ножем) (ср, ст): -  Нагла кров! Таки мене парнули! А  що 

буде, як на ф е с т ?  -  з розпачем  подумав Василь, -  І я направду м аю  тут від- 

к ітувати ? (Лисяк)

парох церк. парафіяльний священик (ст): В  Тишківцях був парохом  мій дід 

Осип, а  по нім прийш ов найстарш ий його син Зенон  (Шухевич); Багато  хто 

пам ’ятає, як Д ідо Клюс був парохом  в церкві св. ап. П етра  і Павла, тоді щ е Гре- 

ко-католицького собору, і хрестив д ітей-личаков’ян (Авторка) 

парохія парафія 
парплі (порплі, пурплі) лупа (ст)

партач знев. людина, яка щось робить невміло, неохайно, недбало (м, ср, 

ст): Вже ніколи не піду до  того ш евця, та то  такий партач, щ о другого такого світ 

не бачив (Авторка) 4 ^ 7

партачити робити щось невміло, неохайно, недбало; псувати (м, ср, ст) Ц ----------

лартблити, паталашити



партер перший поверх будинку (ст): Коли я прибіг, вже здалека побачив, щ о 

з брам и кам 'яниці добували ся  великі клуби диму, хоч брам а була примкнута. 

Я  вбіг до  брам и і там  зустрів паню  Гнатюкову -  жінку ученого Володим ира Гна

тюка, щ о  сам е вийш ла зі свого помеш кання ліворуч в партері. У  брам і не було 

нікого (Шухевич); Зн ал а  його помеш кання на партері, знал а  темний коридор та 

кабінет з кавказького горіха і з синіми килимами (Ярославська) 

партеровий 1. який розміщений на партері (ст): При кінці цього коридо

ру ліворуч є сходи. Д вадцять  чотири ступені вдолину, д вадцять  п’ять  метрів 

партерового коридору й брама. За  нею  -  вулиця (Нижанківський); П рол ітаєм о 

коло партерових вікон майстерні бронзувальника, коло переплетні, минаєм о 

ш евську робітню, бочку з дощ івкою, звертаєм о  на середину подвір’я, робимо 

“вісімку” і зупиняєм ося перед С ильком  і Тисьом  (Нижанківський)

2. одноповерховий (ст): Дім був партеровий, з двом а  великими вікнами на 

вулицю  (Загачевський) 

партизан військ, вояк Української повстанської армії; повстанець (м, ср, ст) 

партизани ірон. воші (ст) || -> кіми
партизанка військ, визвольний збройний рух Української повстанської 

армії (м, ср, ст)

партія 1. частина (м, ср, ст): Щ об робота йш ла ш видш е й еф ективніше, вир іш и

ли вичитувати словник партіями (Авторка)

2. шк. матеріал, який вивчають упродовж кількох тижнів; розділ, тема 

(ст): Цей останній учив нас у  восьм ій клясі та мав звичку викладати без пере

питування лекції. Щ ойно яких дві лекції перед конф еренцією  він починав питати 

т.зв. партію, себто  пророблений матер іал за  ч а с  кількох тижнів. Н е  було легко в 

нього дістати “д обре” на свідоцтві (Береза)

♦ здавати партію шк. здавати вивчений матеріал визначеними 

частинами, розділами, темами (ст): О би д ва  не вміли чи не могли вдер

жати дисципліни, ні відповідної пош ани д о  себе. Н а  їх лекціях можна було 

часто  говорити не до  теми, аби ли ш е  пзворити. Ч асто  ми здавали тзв. “пар

тії” з історії чи географії, і ці сам і “партії” ми здавали кілька разів як начебто 

нові -  хоча це було  лиш е повторю вання старого  м атер іялу (Дзедзик) 

партблити робити щось невміло, неохайно, недбало; псувати (ср, ст) Ц 

партачити 
парх знев. єврей (ст) | -► бібер 
пархач ^ парх 
пархи воші (ст) І -* кіми
парцельбваний розділений, розмежований, поділений (ср, ст): Якраз 

тоді Н імеччина почала інтенсивно колонізувати Познанщ ину, Пруси та  інші зем 

лі. Й ш ла  акція, щ об німці-колоністи, щ о м еш кали у  Східній Галичині, перенесли

ся  до  Німеччини і там  осідали на парцельованих польських добрах  (Ш ухевич) 

парцелювати розділяти, розмежовувати (ст) 

парц&ля ділянка (землі) (ст)

парцелйція розподіл (землі) (ст): Наш і селяни від давен -д авна  чекали на пар- 

4 1 8  целяцію, бо  гадали, щ о дістануть, хоч за  високу ціну, та  все ж  таки д істануть

------------  землю. А  тим часом  польське аграрне законодавство  виклю чило українців від

парцеляц ії (Ш ухевич)

партер



п аскар

♦ на парцеляції на власній земельній ділянці (ср, ст) 

пас* смужка (тканини, шкіри тощо) (м, ср, ст)

♦ <живцем> паси дерти <і ще солйти> с и л ь н о  б и т и ,  л у п ц ю в а 

т и  (ст): З  такого то живцем  паси дерти і щ е  солити, як каже пані Колодру- 

бець (Тарнавський 3.) | бйти як в бубен

пас“ вул. паспорт (ст) 

пасблінд (пасблінт):
♦  на пасблінд (пасблінт) і.  навмання, наосліп; на р о з с у д  долі (м, 

ср, ст): Н е можу ні в кого довідатися, де  ж  є  та  вулиця, м уш у йти на пасблінт 

(Авторка)

2. абияк, будь-як (ср, ст) 

пасблінт -♦ пасблінд
пасер вул. переховувач і перепродувач крадених речей (ст): Ви  й не уявля

єте, щ о там  у місті робиться. В о яц тво  грабує крамниці, хутра, одяги, золото  -  і 

з м ісця продає все пасерам  (М арська)

Пасіка іст. потік, який починався на схилах Погулянки і поблизу місця, де 

встановлено пам’ятник М. Грушевському, вливався у  річку Полтва 

пасія 1. об’єкт симпатії, пристрасті; кохана людина (ср, ст): -  А  то  хто з 

Іванком ? -  Його нова пасія (Авторка)

2 . хобі, захоплення (с т ): П ан  Безуш ко м ав  дивну пасію. Ч и тав  постійно теле

ф онну  книгу і вивчав напам ’ять  числа всіх паперових маґазинів, друкарень і 

ґалянтерійних крамниць -  і завжди помилявся (Тарнавський 3.)

♦  довбдити до шевської пасії доводити до шалу, люті (ст): П ер

ший раз бачив п ал ьм у  Н аш і хлопці казали, щ о пальм  не зносять, вони їх д о 

водять до  ш евсько ї пасії (Селепко) Ц допроваджувати до шевської пасії
♦ допроваджувати до шевської пасії довбдити до шевської 
пасії: Був такий звичай, щ о  дехто  зараз на другий день  по  матурі появляв

ся в часі перерви в науці на коридорі гімназії, цілком природно, зі сакра

м ентальною  палицею. Звичайно, такий гість приступав д о  котрогось учня 

зі сьом о ї кляси і згорда питався його: “А  щ о  у вас у  семій клясі беруть з л а 

тинської л ектури ?” Таке питання допровадж увал о  запитаного до  так звано ї 

“ш евської пасіГ. Він звичайно в ідповідав якою сь грубістю, але  абітурієнт 

“м ав ф райд у”, щ о  "загнув” ш тубака  (Ш ухевич)

♦  шевска (шевська) пасія а з а р т ,  одержимість (с т ); Вж е давно  не 

працю вав  з такою  ш евською  пасією, з таким завзяттям ! (Керницький)

♦ шевска (шевська) пасія бере охоплює, оволодіває лють (ст) Ц

шевска пасія огортає

♦ шевска (шевська) пасія огортає 5̂ шевска пасія бере 
Паска церк. Великдень; П а с х а  (м, ср, ст): Н а  П аску  загостимо д о  вас (Авторка)

II Великдень

паскар перекупник (ст): Ц ілий д ень  М ал анка  й її паскар не сходять мені з голо

ви (Селепко); О бидві носили чоботи. Ц е  вказувало, щ о  вони обидві підлягали 

непереможній моді воєнного часу, коли всі чоловіки й жінки, навіть погані на 

вигляд, старалися носити чоботи, які втримували в дуже дбай ливом у  стані. А  4 1 9

з  другого боку, це вказувало, щ о  вони обидві м али знайом ства  а бо  в  г о с п о д а р - -------------

ському уряді воєнно ї комендатури Львова, або  втримували нелеґальні стосунки



паскарка

з пескарями (Тарнавський 3.); Була й катеґорія бізнесменів-паскарів, щ о  торгу

вали різними речами, часто  т.зв. липою  -  п ідробленими картками на харчі чи 

інщі речі, які продавалися тільки за картковою  системою  (Дейчаківський) 

паскарка вул. перекупниця (ст): Та наш а Тетуня була на цілий Львів знам ени

та паскарка (Авторка) 

паскувати займатися перекупництвом, недозволеною торгівлею (ст) 

паскудний 1. поганий, противний (про характер, погоду, роботу тощо) 

(м, ср, с т )  І кепський
2. огидний, мерзенний, нікчемний (про людину) (м, ср, ст) 

паскудно 1. погано, противно (м, ср, ст) Ц кепсько 

2. огидно, мерзенно (м, ср, ст) 

пасок 1. пояс; ремінь (м, ср, ст): Я  зараз, Влодзю , як зніму пасок зі штанів, то  всі 

тво ї захцянки пропадуть (Авторка)

2. чорний ринок; перепродування, спекуляція (с т ): -  О, перекупка! -  

згірдливо відповіла, дивлячись у  інший бік, худа, як скрипка, жінка. -  У  мене 

восьм еро душ  у хаті, і якби я навіть брала  вдруге хліб, то, певне, не на те, щ об 

пускати його на “пасок", як ви (ІУарська)

♦ на паску купйти купити нелегально, на чорному ринку, у  пере

продувачів (ст): С л о ва  “купити на паску” пов 'я зала  народна етимологія з 

“ремнем” (паском), на якому нібито м али б триматися ті продані “на чорно” 

товари  (Горбач)

пасти стежити, спостерігати (ср, ст) Ц пдсти очйма
♦ пасти очйма пасти

пасувати і. личити (ср , ст): Н ова  блакитна суконка дуж е пасувала  маленькій 

Дарусі, увиразню ю чи її волош кові оченята (Авторка)

♦ пасує як горбатий до стінй цілком не личить (ср, ст) || пасує як 
корбві сідло, пасує як свинй в дощ

♦ пасує як корбві сідлб і і  пасує як горбатий до стінй (м, ср, ст)

♦ пасує як свинй в дощ ^  пасує як горбатий до стінй (Франко)

2. годитися (ср, ст): Н е розумію, чом у ти виріш ила не йти на ту  забаву, прецінь 

тобі пасує там  бути, зберуться усі тво ї шкільні товариш ки (Авторка); Я  одягнув 

штани. Завеликі. “Нічого, п ідростеш ”, -  сказав магазинер. Н азивався  ІУельник. 

О п ісля я спробував черевики. Н е  міг вложити п'яти: “Гей, пане, черевики не па 

сують, зам ал і”. М агазинер  зловив мою  ногу й з усієї сили почав пхати в черевик. 

“Йой!” -  крикнув я. “Чого  кричиш ? -  запитав  спокійно магазинер, -  дивись, яка 

гарна нога”. Я  спробував стати. Н е  міг, хоч п’ята  була вже в черевикові. “Не 

пасую ть”. -  “Щ о ? Черевики пасують!” -  сказав магазинер авторитетно. “П асу 

вати -  то  пасують, -  відповів я, тримаю чи ногу в повітрі, -  але  замалі". -  “А, це 

дрібниця! П ом ий собі ноги, тоді будуть добрі”. Ц е  була досвідчена людина. Був 

магазинером  в УГА, опісля десь  інде (Селепко)

паталашити робити невміло, неохайно, недбало; псувати (ст): Ви собі прига

дуєте, як він патапаш ив на змаганнях з "Ю наком ”?  (Керницький) Ц -*  партачити 

пательня сковорода (м, ср, ст) | рондель 
4 2 0  ♦я к  розігріта пательня про нервову, роздратовану людину (ср, ст):

-------------  Я к  і очікувалось, цьотка д істала сильне ляня і ходила по хаті, як розігріта

пательня. “Я  того пса заб 'ю , за б 'ю ”, -  повторю вала вона (Оробець)



п а ц а л и ш н и и

патер-ностер повчання, нотація, мораль (ср, ст)

♦ читати патер-ностер повчати, читати мораль (ср, ст) 

патйк 1. кий, ціпок (ст)

♦ самітний як патйк одинокий, неодружений (про мужчину) (ст)

2. вул., вульг. чоловічий статевий орган (ср) || -* будуляк
♦ ставити патйки вул., вульг. здійснювати статевий акт (ст) || -» 

гримати

патикуватий сухий, сухоребрий (про людину) (ст): -  Вона  гарна дівчина, -  

отвердила, коли вже відійшла. -  Тільки патикувата (Ярославська) 

патйнки хатнє взуття (ст)

♦ мудрий як соломонові патйнки ірон. дуже розумний (ст) І 

мудрий як еіміомбнові порткі
патичкуватися і. панькатися, потурати примхам (ср, ст)

2. церемонитися, маніритися (ср) 

патичок паличка (м, ср, ст)

♦ стругати патичкй удавати дурника (ст)

патка крав, к л а п а н  к и ш е н і:  Також є вирисувана патка на долині плечей. Ця 

патка належить до  дол іш ньо ї кишені ф ренча  (Повний курс) 

патла знев. в о л о сся  (перев. довге , н ечесане , за н е д б а н е ) (м, ср, с т) Ц -• бадйлі 
патли ^  патла
пафкання імітування голосом вистрілу (ст); Глосне паф кання насл ідувало 

галас бою  (Загачевський) 

паха внутрішня частина плечового згину; пахва (м, ср, ст) | пашйна, п^шка
♦ де пахе і ї  за під паху: Тут щ овечора  панове-корпорантики ш умно 

й бундю чно парадували  в перебакирених на чубку голови корпорантських 

ш апочках, з товстими палю гами-”паперівками”, завіш еними в кожного на лі

вій руці, бо права трим ала “де  пахе" панянку (Керницький)

♦ за під паху під руку (ст) Ц за під кольки, за під руку, попід паху
♦ ПОПІД паху за під паху 

пахач вул. ніс (ст) Ц -* калііфйор 
пахнути:

♦ то не добром пахне про передчуття чогось лихого (Франко) 

пахнйр ^  пахач (ст)

пахнйч ^  пахач (ст) 

паца 1. мухобийка (ст) || пацка
2. шк. прут, яким учитель карав учнів (ст) | пацка

3. шк. удар по руці прутом як покарання (ст) Ц -* зец
♦ дати паци шк. ударити прутом по долоні (ст): Властиво, то  не було  

за  що, але  такий був  встеклий той  бельф ер, так дав  му паци, щ о  буде тепер 

Ц ьопа  навіть на зимне дм ухати  (ст) | пацнути
♦ на пацу дістати шк. дістати прутом по долоні (ст) 

пацалйга (пацалйха) вул. і. жарт, насмішка, витівка; комедія, чудасія

(с т ): Тільки уважайте: ж адно ї пацалихи! Ґранди нема, я с н о ?  (Лисяк) | пуц

2. розвага (ст) Ц забава 421
пацалйха -> пацалйга -----------
пацалйшний вул. смішний, кумедний (ст)



пацалуватий

пацалуватий (пуцулуватий) знев. повнощокий (ср, ст) 

п а ц а л ;^ к о  ірон., знев. повнощока людина (ср, ст) 

пацер карт, поганий гравець (ст)

паці (пацй) ірон. і. неохайна людина (перев. дитина) (Лучук) (м, ср, ст) 

2. дитина, яка наробила шкоди (м, ср, ст) | -* гівнюк 
пацєтник знев. підлий, непорядний чоловік; негідник (ст) | -* креатура 

пацка 1. мухобийка (ст) Ц пАца

2. шк. прут, яким учитель карав учнів (ст) | п^ца

3. шк. удар по руці прутом як покарання (ст) | -* зец
пацнути 1. вдарити (ср, ст) Ц мачку засвітити, пляцка дати, припасувати до 

портків, припасувати до штанів
2. Ш К.  ударити по руці прутом як покарання (ст) | дати паци 

пацькати бруднити (ст) 

пацькатися і. бруднитися (ст)

2. порпатися; бабратися (м , ср, ст): Н е пацькайтеся в тісті так довго, бо  не 

виросте (Авторка) 

пацьорки бісер (ср, ст )  

пацй -► паці 
пачка:

♦ наша пачка вузьке коло приятелів; “своє” товариство (ст): Н аш а  

пачка -  то  сила (Авторка) | -> наша віра
♦ своя пачка ^ наша пачка: Ш оф ер був також, мабуть, зі своєї пачки, 

бо, доставляю чи  товар  д о  кооперативи, незам ітно привозив також різні ін

струкції для  Влодка  (Загачевський)

пачкаль вул. підліток; смаркач (ст) | -* бейлик
пачкар контрабандист (ст): Д есь там, на Заході, ріс і тужавів з дня на день мур, 

щ е тільки малими щ ілинами загородив світ, і тільки щ е туди, на північ, ішли остан 

ні спізнені втікачі, емісари, одчайдушні пачкарі. Х тось  посилав звідтіля післанця 

за  дружиною, хтось, кого не прийняли у профспілку, зникав, щ об  виринути з того 

боку, хтось падав, вбитий кулею пограничника (ІУарська) Ц -» авіатор 
пачкувати займатися контрабандою (ст) Ц шварцувати 
пашйна внутрішня частина плечового згину; пахва (м, ср, ст) Ц -» паха 
пашка внутрішня частина плечового згину; пахва (у дітей) (м, ср, сг) Ц -* паха

♦ за під пашки <брати, підіймати> під руки <брати, підіймати> 

(дітей) (м, ср, ст)

пашойник пасажир балаґули (ст): Після ш абасу  за їхала  будка перед той дім, 

звідки я мав їхати; забрал и  мене візник і ф актор та  почали їздити по місті за 

пашойниками. їздили довго  та, мабуть, не знайш лося  їх  достаточне число і, не 

питаю чись мене, чи поверну на ніч д о  мого мешкання, звідки мене забрали, чи 

ні, за їхали  будкою  до  якоїсь шопи, випрягли шкапи, зачинили ш опу  на колодку. 

Ж иди порозходилися, а  я, хоч-не-хоч, хоча голосно протестував проти насил ь

ства, мусів переночувати в будці, і щ ойно в неділю  ранком знов  почали зі м ною  

їздити по місті за  паш ойниками (Нагірний) 

паиггалакати знев. базікати, теревенити (ср, ст)

422  паштет кул. паштет (ст)

----------  паштет шк. письмове повідомлення батькам про незадовільні оцінки

д и т и н и - г ім н а з и с т а  ( Ш у х е в и ч ) :  Д ійш ло д о  того, щ о прийш ла т.зв. конфе-



ренція, мене виказано ні менше, ні більше, тільки, ... прош у не лякатися, ... з 

ш істьох предметів. Р іч  ясна, про мій такий блискучий поступ у науках господар 

кляси проф. Ром ан  Цегельський, званий "мопс", не призабув писемно повідо

мити мого батька. Таке повідомлення називано тоді “паш тете”. Треба знати, 

щ о  мій батько був уже через мене призвичаєний д іставати  “паш тети”. Перш ий 

паш тет прийш ов д о  батька, коли я був у третій клясі на сам і Великодні свята 

[...]. А  “паш тет” дуж е легко було  пізнати. ІДе був зложений у  ф орм у  урядового 

письма піваркуш  білога паперу. У  місці над авця  була видрукована адреса  на

ш о ї гімназії, потім іш ла адреса  нещ асного батька, потім -  увага “екс о ф ф о ”, а 

на сам ій середині -  ех, може, л іпш е не згадувати того -  по сам ій середині адре- 

сово ї сторони красувалася велика п’ятка (“5 ”), виписана пэлубим олівцем. ІДе 

значило, щ о  гімназія не заплатила  пош тово ї оплати  і нещ асний адресат до  тієї 

рад існо ї вістки, яка м істилася у “паш теті”, мав щ е доплатити  5 крайцарів порта, 

а це були страш но  великі гроші (Ш ухевич) Ц паштете 
паштете паштет 
паштетівка кул. печінкова ковбаса (с т )  

пащека знев. р о т  (м , ср, с т )  || -» б р ^ м а

аби твоя пащека трісла як вареник (проклін) 

пащекувати грубіянити, бути зухвалим; сваритися (Лучук) (м, ср, ст) Ц 

-• пискуваїти
пащекуватий який не змовчить, агресивно відповідає на докори, заува

ження; язикатий (м, ср, ст) Ц пискатий 
певний надійний, випробуваний, незрадливий (м, ср, ст): Ц ей  чоловік ціл

ком певний, можете йом у довіряти (Авторка) 

певність впевненість (м, ср, ст)

♦  із цілою певністю і ї  певно 1 (ст): Із ц ілою  певністю  можу сказати, 

щ о  завтра  щ е не встигнуть направити вінди, і знову доведеться  йти піхотою 

(Авторка)

певно 1. точно, достеменно, безсумнівно (м, ср, ст): Певно, що я прийду за 

втра, можеш  навіть не сумніватися (Авторка)

2. можливо, очевидно, майже точно (м, ср, ст): Певно, завтра  прийде 

м айстер д о  пральки, якщ о прийде зранку, то  долучуся д о  вас, якщ о по обіді, то 

м уш у цілий день  стовбичити в хаті, найгірше, якщ о не прийде, і навіть не зате

леф онує, бо  до  нього додзвонитися завш е  трудно (Авторка)

3 . н а д ій н о  (м , ср, ст): Я  коло цього завш е  чую ся дуж е певно (Авторка) 

педали вул. н о г и  (с т )  Ц -• і'ренджбли
педантерія педантизм (ст): А  коли пізніше й вибився на доброго адвоката, то  

це аб о  припадок, або, може, вислід м оєї сое існости і педантерії, які мені оста 

вив у  спадку мій добрий батько (Ш ухевич) 

пежо маршрутне таксі (м, ср, сг): Перш им и м арш рутним и таксі, які у  Львові 

з ’явилися наприкінці 90-х років X X  ст, стали  м ікроавтобуси ф ірми “П еж о”; коли 

почали закуповувати транспорт інш их ф ірм-виробників, їх  також почали назива

ти “пежо”, “пижівка” чи “пижик” (Авторка) Ц пйжик, пижівка 
пейсаль вул. єврей (ст) | -* бібер
пейсач пейсаль 423
пекти (печи) шк. ставити незадовільні оцінки наприкінці навчального -----------

року (ст)

пекти



пекучо

4 24

п е к ^ о  нагально, невідкладно (ст); Карта України пекучо потрібна, щ об  освідо- 

мити найш ирш і верстви, як далеко  сягаю ть границі земель, де  живуть українці 

(Боберський) 

пеленйчка -* паланйчка
пелехатий 1. довгий заплутаний, занедбаний (про волосся) (ср, ст)

2. який має довге заплутнане, занедбане волосся (про людину) (ср, ст) 

пелехи вул. довге заплутане, занедбане волосся (ст) 

пеліса -♦ пиліса 
Пелчйнський:

♦ Пелчинська гора -► гора
♦ Пелчйнський ставок -* ставок 

пемпек вул. черево, живіт (ст) II -* барило
пендзель -* пензель
пендзлювати вул. і т и  (м , ср, ст); Щ о з того, щ о  їй 

д в а д ц я ть ?  і\Лені тільки за  тридцять! Татусько від мамуськи 

якраз різнились на подібний термін, і то не дуж е вплинуло 

на мій розумовий і статевий розвиток. Я  завжди казав: “А  

во я! Н ічого мені не бракує! То і в нас будуть теж  ладні 

діти!” -  дурбобон ів сам  до  себе і пендзлю вав на дискотеку 

у  Політехніку (Оробець) І -* гебати
♦  пендзлній звідси забирайся геть (м. ср, ст): Пенд- 

зпюй звідси, кумплю! Ту таких мурових є доста (Авторка) 

пензель (пендзель):
♦ пензель з носа зробйти розбити ніс до крові 

(ст)

♦ тримайся пензля -► тримайся 
пенцак кул. 1. перлова крупа (ср, ст)

2. к а ш а  з перлової к р у п и  (ср, ст); Ненавидж у пенцак! 

і/іого навіть мій пес не їсть  (Авторка) 

пенцаковий перловий (ср, ст); В  гуртожитку можна було дістати раз у день 

“об ід”, щ о  переваж но складався з пенцаково ї зупи чи пенцаково ї каші або  б а 

раболі (Дейчаківський) 

пеньок:
♦ мати на пеньку пильнувати; стежити (ср, ст) Ц мати на оці

пер:
♦ <б;^и> пер “ти” вул. говорити один одному “ти”; бути на “ти” 

(ст); Ром ан  Гасюк був ориґінальною  ф ігурою  між цією  "львівською  брат ією ”, 

чим і заслуж ив собі кличку “отам ана  лисого". Справді, голова його була  “як 

коліно". Можливо, щ о  авторитет він здобув собі через те, щ о  був на “пер 

ти” з такими відомими в таборі особами, як о.д-р Ем ануїл  Кордуба чи пор. 

М ихайло  Вербицький, якого інакше не кликав, як “М ихасько" (Загачевський)

II <бути> через “ти”, говорйти собі “ти”

перґаміновий -► перґамінтовий 
перґамінтовий (перґаміновий) і. пергаментний (ст)

2. кул. і;упкий, який не пропускає жиру та вологи (про папір) (ст); Щ об 

випікати птисі, бляху вистеляєм о перг“ам інтовим  папером  (Авторка); Н а  третій

Пенцак із грибами

Потрібно: л  пенцаку, 6 дека
грибів, 6 дека смальцю, 2 яйці, 
сіль, 1 цибуля, 1 л  води 
Обмити пенцак і грибки, варити 
разом 2-3 години, мішати часто, 
щоб не прилип до дна, додавати 
води, коли випарує. Повинен 
зваритись на густу кашу. Коли 
зм’якне, змолоти на машинці 
разом із грибами, додати при
смаженої на маслі цибульки, 
СОЛИ й яйця, виложити до ви
мащеної ринки і спекти в рурі 
три чверти ГОДИНИ. Викинути 
на полумисок і подати з якоюсь 
ПІДЛИВОЮ, напр, кропивною або 
огірковою 

(Нова хата 1937)



переднівок

день варимо сливки разом. Д одати  20  г цинам ону в паличках і 8 г гвоздиків.

П ереварен і заляти  до  слоїків і накрити перґам іновим  папером  (Н ова  хата) 

пердіти випускати гази (м, ср, ст) | пукати

пердбла вул., вульг. поганий фахівець (швець, кравець тощо) (ст) 

пердоленє вул., вульг. статевий акт (ст)

♦ пердоленє в бамбус вул., вульг. безглузда, безцільна балака

нина (ст)

пердолити вул., вульг. і. здійснювати статевий акт (ср, ст) | -* гримати 
2. красти (ср, ст) II -* бухати 

пердольник вул., вульг. і. чоловічий статевий орган (ср) || -► будуляк 
2. квартира для розпусти (ст) 

пердула вул., вульг. той, хто пердить (ст) Ц пердун, п^рнік
♦ старйй пердула вул., вульг. старший мужчина (ст) Ц старий пер

дун, старий п^рнік

пердульки вул., вульг. дурниці, нісенітниці (ст) Ц -* баер
♦ кіблювати за пердульки тюр. бути ув’язненим за зґвалтуван

ня (ст) II сидіти за пердульки

♦ сидіти за пердульки і:; кіблювати за пердульки 
п е р д ^  пердула (м, ср, ст)

♦ егарйй п е р д ^  сгарйй пердула (м, ср, ст) 

перебакіритися перекривитися набік (ср, ст) 

перебирати:
♦  перебирати на себе поруку ставати відповідальним (ст): За  

правдивість того всього не перебираю  на себе ніякої поруки, але  таке опові

дали  мені товариш і, які бож илися і присягали, щ о це все правда, а  щ о запе

речувати щось, щ о  опов ідав  учень наш о ї гімназії, була небезпечна справа, 

том у  я не перечив, і донині не перечу, і майже вірю, щ о таке було, бо  й таке 

в світі буває (Ш ухевич)

перебитий:
♦ повзти мов перебйта черепаха -♦ черепаха 

перебранець учасник вертепу (ст)

перевалйтися вул. упасти (про людину) (ср, ст) || -  беркицьнути 
перевинти перев’язати (ст): Д ля тебе вже стелиться на підлозі. Ногу зараз 

перевинем  (Лисяк)

перегуби суглоби (ст): Бронко стояв навколіш ках коло дверей і долоням и дер

ж ався за очі. П о  перегубах за  рукави текла струмками кров (Нижанківський) 

передефілювати перейти, проминути (ст): Було  нас  в 1-ій клясі б ільш е за 

50  (мені пригадується, 51) розгуканих і водночас д ещ о  заляканих малюків. До 

матури “до їхало " нас л и ш е  п’ятьох. С кл ад  кляси весь час  сильно м інявся, одні 

відходили, другі приходили. Таким чином  передиф ілю вало перед моїми очима 

тільки в “моїй" клясі добрих дві сотки хлопц ів  (Процю к) 

передирка лайка, сварка (ст) 

переділ купе (ст)

п е р е д н ів о к  період перед новим урожаєм (с т ): На переднівку, коли так мало 4^5
відміни м аєм о  в кухні, д обре  подбати про зелену петрушку. М ож ем о її виплека- --------------

ти  в  вазонку (Н ова  хата 1937)



передпокій

передпокій коридор (ст): У замку тріснув ключ. В ін  вертався вже з міста. Х в и 

линку постояв у  передпокою  і вв ійш ов д о  своє ї кімнати (І\/Іарська); Та коли про

йш ло  к ільканадцять вечорів, а я все щ е не знала, щ о значить "комусь другом 

бути”, я забула, що, може, ви будете з м оєю  старш ою  сестрою  женитися, за 

була, щ о  я повинна до  вас  чем на бути, і... не ходила б ільш  замикати за вами 

двері в передпокою  (В ільде) 

передсінок ґанок (ст): В  передсінку присмерк, ледь  роз’яснений світлом, щ о 

просякає з кухні (Нижанківський) 

передше раніше; перед тим; попередньо (ст): Ніхто не приходив оглядати 

стрілецтво, кожний зайнятий собою. П о  годині 3-ій над ійш ов м итрополит Ш еп

тицький, який вже передш е оглядав був виложені предмети (Боберський) 

переїздйти переїжджати (ст): Ринок в давн і часи не визначався порядком, 

було  на ньом у сміття і болото, як у  малім  містечку. Коли ц ісар Й осиф  II перш ий 

раз переїздив через Львів, його карета, запряж ена в ш ість коней, застрягла в 

болоті на Ринку, і з трудом  її звідтам  д істали (Крип’якевич) 

перейматися 1. турбуватися, клопотатися (м , ср, ст): Н е  переймайся, я вже 

загрілася, зараз вип’ю кави І буду цілком в порядку Вже й злива за  вікном пере

ходить, щ е  трохи -  й піду додом у  (Авторка)

2 . хвилюватися, тривожитися (м , ср, ст): Назарчику, не переймайся! З а 

втра з математики будеш  мати “одинадцять” (Авторка) 

перейти:
♦ перейти на тенорове форто -* теноровий 

перекабатити сполонізувати, спонукати до зміни віросповідання на

римо-католицьке (ст): Взагалі “наш і” д івчата зрідка одружуються, звичай

но на учительських посадах або  приходствах пропадаю ть  по селах, а полькам  

вдається  вийти заміж. Ч асто  навіть “зловлять” українця і перекабатять його на 

римо-католицизм  (Острук) 

перекабачитися сполонізуватися, змінити українську ліетри ку на таку, 

яка підтверджує польське походження, змінити віросповідання на 

римо-католицьке (ст) || злеополізуватися, перекабачитися на польське, 

перекінчитися, перенести метрику

♦ перекабачитися на польське ^  перекабачитися 
перекабнутися перевернутися, упасти (про людину) (ст) Ц -» беркицьнути 

перекалатати:
♦ перекалатати кобіту -► кобіта 

перекантувати перебути, перечекати (м, ср, ст) Ц переканкічити 

переканкічити ^5 перекантувати (ст): М и переканючили на двірці цілу ніч

(Авторка)

перекинчик (перекінчик) ренегат, відступник (Лучук) (ср, ст): В усіх 

народів світу були перекинчики, щ о покидали свою  націю  і з різних причин пе

реходили д о  іншої, але вони не неґували існування матірньої нації (Шухевич); 

Ч асто  ходили разом  до  дівчат. Разом  грали у  ф утбол  на Персенківці чи Богда- 

4 2 6  нівці. Затягали  їх  потім до  читалень, впихали в руки газету і книжку, втягали до

------------- політичних організацій, до  підпільної роботи. А л е  багато було таких, щ о  зв ’язків

не мали. А  коли й мали, то ті зв ’язки були дуж е слабі. Вони, ті хлопці, були зда-



переломовий

Перекуски
можуть бути дуже ріжнородні;
1. яринові салатки,
2. м’ясні і рибні салатки,
3. грінки з м’ясами запікані,
4. грінки з ковбасками, залиті підли
вою,
5. на мушельках запікані; мозок, дріб, 
телятина, риби, шпінак, горошок, 
гриби, раки, яйця, макаран і т.д.,
6. Vou-au-veпt з яриною, з м’ясом,
7. гарячі паштети в тісті,
8. омлєти з шинкою, зеленим горо
шком, каляфіорами, з м’ясом, свіжи
ми грибами, шпінаком,
9. шинка в бішкоптовім тісті,
10. яйця в майонезі, фаршеровані з 
муштардою і карпами з селедцем 
(Переписи)

НІ на власні сили й розум. З  них виходили або  патріоти, або  перекинчики, щ о 

боролися за чужу справу (Тарнавський 3.); У  том у  часі зм іна метрики з греко- 

католицької на римо-католицизм  о значала  відречення від свого народу і віри й 

отрим ання від поляків кращ ого трактования і привілеїв. Та багато перекінчиків 

я  не знаю, і про таких говорено з погордою  як не приналежних до  наш ого  сус

п ільства (Криницька) 

перекінчик -* перекинчик 
перекінчитися и перекабачитися 
перекладанець кул. кількашаровий пляцок із 

начинкою (Лучук) (ср, ст) 

перекуска 1. холодна закуска (ср, ст): Перекус

кою називаєм о  також  страву, щ о  її подаєм о  перед 

юшкою, по юшці, а  часом  і між одним  м ’ясивом  і 

другим. О станній  випадок дуж е нам  догідний, коли 

мусимо змінити тарелі по перш ім  м 'ясі, а  других не 

маємо. Тоді подаєм о якусь перекуску (добре є по

дати ярину, щ об  зрівноважити м’ясиво) і десерові 

тарілочки. В  той спосіб  позбудем ось зденервован- 

ня з приводу зміни тарілок, як рівно ж служ ба м а

тиме спокійну роботу, бо в поспіху не тяжко, щ об 

щ о-небудь стовклося (Н ова  хата 1939)

2. другий сніданок (ср, ст): Перекускою  нази

ваєм о скромні другі снідання; приміром, подаєм о канапки, чай, щ ось  солодкого 

або  овочі (Н ова  хата 1939); Д есь о  чверть на д ванад цяту  зробим о перекуску, 

д ам о  щ ось таке легеньке, трохи пляцків, бо потім прецінь буде обід  (Авторка); 

Переходячи попри ресторан, пригадує собі, щ о вона, властиво, щ е  нічого сьо 

годні не їла. Вагається  хвилину: могла би вступити на перекуску (В ільде)

З- легка їжа нашвидкурз^ (ср, ст) Ц перекусня 
перекусня перекуска з  (ст): В понеділок звичайно м ало  лю дей на виставі. 

Коли б була перекусня з пивом, горівочкою, ковбасками і якимсь барабаном , то 

м истецтво і стр ілецтво  м али б  ліпший смак (Боберський) 

перелапати шк. виявити незнання уроку, брехню тощо (ст) 

перелізти шк. із труднощами перейти до наступного класу (м, ср, ст) 

перелка перлина (ср, ст): Н а  уродини я д істала від сестри коралі з перелками 

(Авторка)

перелкйвий 1. із перелками (ср, ст)

2. кольору перелок (ст): Б ачила  дуж е ф айну  блузку, перелкову, з ґранатови- 

ми ґудзиками і такою  ж кокардою  збоку (Авторка) 

переломовий переломний (ст): 1939 рік вже з самого початку заповідався не

звичайний. І не лиш е тому, щ о появились якісь дивні знаки на небі, хоч і були 

природні катаклізми, як ось  землетрус у  Туреччині, де  згинуло пів сотні тисяч лю 

дей, або  такі переломові зміни в побутовому житті, як застосування синтетично- 

ПЭ волокна для  продукції панчіх, себто  початок нейлоново ї ери, чи теж встанов

лення комунікаційної повітряної лінії між Европою  й Америкою, та  й хоч би той 

факт, щ о Ірена Ж оліо-Кюрі відкрила поділ ядер урану, підготовляючи розбиття 

атому, щ о  вже в короткому часі пригодилось у  новій війні (Тарнавський О.)
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перемйтництво перевезення через кордон без сплати мита; контрабан

да (ср, ст)

перемотлошитися вул. побитися (м): Там  був такий двіжняк, перем отлош и

лися за  якусь дівчину (Авторка) 

перенести:
♦  перенести метрику -♦ метрика

переноситися переселятися (ср, ст): І всі про те знали б, і такий ф ацет був  би 

скінчений на ціле життя. Х іба  переноситися на інше передмістя аб о  д о  іншого 

м іста (Тарнавський 3.)

♦  три рази перенестися, а раз погоріти так скаржиться лю ди

на, яка часто змінює місце проживання (Франко)

перебчити не помітити, пропустити (ср, ст): Н аплив  пасаж ирів щ ораз мен

ш ає  у  дверях. Вж е тільки двох чи трьох добігає д о  виходу, а О си па  щ е й досі не 

видно... Х іба  щ о  пер е очи л а ? (Вільде): Легко переочили помилку, як ти зм уче

ний і зденервований (Авторка) 

перепачкбвуваний перевезений нелегально, контрабандою (ст): В  таких 

випадках треба  сподіватися, щ о  вони обидві м али і гарну білизну, і неподерті 

панчохи з тонкого шовку, перепачковувані з-за кордону разом  із важними для 

генерального ш табу  військовими інф ормаціями (Тарнавський 3.) 

перепачкбвувати займатися нелегальними перевезеннями через кор

дон, контрабандою (ст) 

перепис кул. рецепт приготування страви (м, ср, ст): Продиктуй мені пе р е 

пис того свого пиш ного сирника (Авторка) 

переплетня палітурна майстерня (ст): В  другій кам 'яниці є  друкарня і пере- 

плетня (Крип 'якевич) 

перповідати переказувати (с т )  

переполбкати:
♦ переполбкати горло евф. до випити а л к о г о ю  (с т )  

перепрашати перепрошувати (с т ): Ти встанеш  з цього крісла і скажеш  голо

сно: “П ерепр аш аю  вас, пане інструкторе, ал е  я м уш у йти додому, бо пані госпо

диня будуть на мене сварити” (Керницький)

перепрбшення вибачення (м, ср, ст): Він міг би наперед  подумати про на

слідки, і його перепрош ення я не потребую  (Авторка)

♦ за перепрбшенням перепрошую (уживають, згадуючи непри

стойну чи делікатну ситуацію) (ст); П р ош у  пані, де  тут, за  перепрош ен

ням, у пані кльозет? (Авторка)

перепудити налякати (ст): П оява  Целі, очевидно, перепудила його, він кинув

ся, мов опечений, і хотів утікати, але не міг відірвати очей від вікна, стояв  автор 

листа  з очима, вліпленими в вікно (Франко) 

перепхатися протиснутися (ср, ст): А  най то  нагла кров заляє! Та як я тут ся 

перепхаю, га ?  (Лисяк) 

переразлйво дуже голосно (ст)

4 28  перерватися зробити перерву (у роботі, навчанні тощо) (ср, ст): Добре,

------------- щ о по їхала  на море, їй конче треба було  перерватися, бо вже та  робота і хатні

клопоти дуж е д ілали  їй  на нерви (Авторка)

перемитництво



перехорувати

перерізати:
♦  перерізати кобіту -♦ кобіта

пересада перебільшення, надмірність (ст ): Без пересади скажу тобі -  вигля

даєш  супер! (Авторка) 

пересаджений -* пересадний
пересадний (пересаджений) перебільшений, надмірний (ст): Кокорудз 

прийняв її з проф есорською  урядовою  м іною  та пзворив д ілово  і строго. Та й 

загалом  ця строга урядовість, зверхні ознаки пересадної чемности перед б іль

ш ою  чи м енш ою  владою  д авали  учням  привід до  насмішок, щ о  принижували 

повагу проф есора  (Гординський); В оно  було  придумане на те, щ об  заграти на 

сантим ентах присяглих, бо кожна лю дина м ає  у сф ері почувань д о  своє ї матері 

великі, а  може, навіть пересаджені сантим енти (Ш ухевич) 

пересадно занадто, надміру (ст); П л ащ  був із сіро-зеленого важкого сукна, теж 

із пояском, навіть пересадно широким (Тарнавський 3.) 

перескочити:
♦  як перескочив, не кажи ще “гоп”, а наперед подивися, в 
що ти скочив не радій передчасно (Селепко)

переставлений:
♦ меблі переставлені <в голові мати> -► меблі 

перестанок зупинка (ст ): П о  дорозі зі С трия  д о  Л ьвова  були такі перестанки

(попаси); на Кривулі, то  є в коршмі на скруті гостинця близько теперіш нього за 

лізничного дв ірця Б ільче -Воли ця, другий попас -  у  М иколаєві н ад  Дністром, а 

третій -  в коршмі в  деревацьких лісах. Стрийські будки заїжджали у  Львові до 

за їзд у  при Фурманській вулиці. Ви їж дж алося зі С тр ия  звичайно на ніч, і на ніч 

приїж дж алося д о  Л ьвова  (Нагірний) 

перестуда мед. засіуда (м, ср, с т )

перестудйтися мед. застудитися (м. ср, ст); Перестудився, бо  був у  Мелянії, 

а ранком вийш ов просто  з тепла  на вулицю. П іш ов до  лікаря. С тр інув  Ю ська.

Він іде д о  Дивізії, теж  добровільно. М а л о  не розц ілував мене на вулиці, коли 

довідався, щ о  й я зголосився. С казав  поважним голосом: “Разом  будем о про

ливати кров!" (Селепко) 

перетвір переробка (с т ); ІДінний матеріял для  ріжних перетворів є чорна по

річка. Послідні досліди викрили, щ о  порічки ці м аю ть у  собі велику скількість 

вітаміни С  (Нова хата 1934) 

перетерти вул. переговорити (м) 

перетрунути;
♦ ґнати перетрунути -► ґнат

перетяг протяг (м, ср, с т ): Н а  Гетьманських валах прочитував усі аф іш ки газет, 

м инав фіякрів і коло Віденки переходив на повну вічних перетягів Капітульну 

п лощ у (Тарнавський 3.) 

перетйти вул. зненацька переловити, перехопити (с т )  

переховування зберігання (ст): Н а  д овш е  переховування вийняти тельбухи,

не мити, тільки витерти (Ліщинська) 4 ^ 9

переховувати зберігати (ст) 

перехорувати і. перехворіти (ст)



перечити

2. пережити, перестраждати, перемучитися (ст): Я тяжко перехорувала 

кожний іспит (Авторка) 

перечити заперечувати (ср, ст); Доню, не переч мені. М ам а  ліпш е знає, як то 

м ає бути (Авторка)

перечулений надто зворушений, який перебуває під враженням (ср, ст) 

перешварцуватися і. щасливо пройти, проїхати (ст): Я кось  перешварцу- 

вався через кордон, а дал і видно буде, уже найтяжче позаду (Авторка)

2 . в д а л о  перебути (с т ): Якось  то  я вже переш варцую ся  кілька днів, а  потому 

поїду (Авторка)

перешкоджений який має поважні причини, перешкоди у  здійсненні 

планів (ст): Так, м ав  грати, ал е  нині пополудні управа  д істала  телеграму, щ о 

він поваж но перешкоджений якимись родинними справами. Х то сь  там  у  нього 

народився, вм ер чи ж ениться (Керницький)

Перзенківка -* Персенківка
перкалевий виготовлений із перкалю (ст): У червоній перкалевій хустині 

привіз к ільканадцять яблук і поставив коло вікна (Ш ухевич) 

перкаль тонка бавовняна тканина (Лучук) (ст); Вбери  ту  спідничку зі срі

блястого перкалю  (Авторка) 

пернастий прикрашений пір’ям (ст); Власне, господиня наша, убравш и  ста 

ромодний і пернастий, немовби ґренадерський капелюх, розганялася вийти з 

хати(Керницький) 

перо 1. перо І п’іЬро

♦ вічне перо а в т о р у ч к а  (ст); Був  то  час  появи “вічних пер”, і, очевидно, 

кожний хотів собі придбати щ онайкращ е перо. Той новий винахід спричи

ню вав учням  багато клопоту, бо чорнило  зал и вал о  перо й пальці руки, одяг

і зош ити  учнів. Деякі пера м али  м аленьке скло величини головки сірника, і 

через це віконце можна було побачити знімку ц ісарської палати  у Ш ернбур- 

ні, портрет ц ісаря Ф ранца-Й осиф а І і ц ісарево ї Єли савети  (Цьонка)

❖ пером му землй (франко)

2. {перев. М Н . пера) дитяча г р а  (ст): М олодш і учні грали в “пера" чи “від- 

биванку” (Цьонка)

3. вул. мітла (ст) II драпачка, п’кіро, п’нірко

Персенківка (Перзенківка) дільниця міста за Стрийським парком 

(свого ч а с у  належала купцеві Якубові Персінгу): Ті, щ о  зам іш ались  у  мою 

припэду на Перзенківці, -  його колеги. Вони, левандівські, пізнали мене (Ниж ан

ківський); Д о  Дністра теж пливе в напрям і М иколаєва  річка Зубря, щ о  випливає 

в зубрицькім  лісі і заби рає  зі собою  води з Персенківки, з п івденної частини 

стрийської ДІЛЬНИЦІ та  тзв . Нового Л ьвова  (Ш ах) || Коснерівка 

перфект бездоганно; досконало, неперевершено (ст): Н аш а  Туся перф ект 

знає  німецьку. Добре, щ о  вона м ає такі великі аспірації, щ о  клято кувала всі ті 

роки (Авторка) II перфектно 

перфектний бездоганний, досконалий, неперевершений (ст)

430 перфектно перфект (ср, ст)

----------- перфідія віроломність, зрадливість, лукавість (ст)

перфідний підступний, лукавий, віроломний (ст)



перфідно п ід с т у п н о ,  л у к а в о ,  в ір о л о м н о  (с т )  

перчений п е р ч е н и й  (м , ср, с т )

♦  перчені дотепи в у л ь г а р н і,  н е п р и с т о й н і  ж а р т и  (ср , с т )  | -• масні 

жарти

♦ перчені жарти і; перчені дотепи
перчик ірон. ч о л о в іч и й  с т а т е в и й  о р г а н  (Л у ч у к )  Ц -* будуляк 

першак шк. у ч е н ь  п е р ш о г о  к л а с у  г ім н а з і ї  (м , ср, ст); П ісля сніданку всі ш и

кувалися у пари, попереду найменш і першаки, і прям ували до  гімназії на на

вчання (Ш анковський) 

першенство 1. п е р ш іс т ь ,  п р іо р и т е т  (ст): В  поїзді було одне місце, ал е  я мусів 

відступити його поручикові Горбачеві. Щ е зайвий раз я переконався, що, коли 

старш ий ранґою  хоче те  саме, щ о звичайний селепко, треба  йом у віддати з по

ш аною  перш енство. Крім селепків, є дві кляси вояків: старш ини і підстаршини.

РІЗНИЦЯ між ними така, щ о  другі д о  перш их не належать (Селепко)

♦  лавр першенства п е р ш е  м іс ц е ;  п а л ь м а  п е р ш о с т і  (с т ); Я  запро

понував ресторан у найкращ ом у львівськом у готелі Ж оржа, щ о  щ е перед 

П ерш ою  світовою  ВІЙНОЮ здобув собі л авр  перш енства і досьогодні вваж а

ється найкращ им  місцем зустрічей спеціяльно для  приїжджих гостей (Тар

навський О.)

2. п е р е в а г а  (ср, ст): П раво  перш енства у нас м аю ть л и ш е  найліпші (Авторка) 

перший:
♦ віддубасити під перший номер -► віддубасити
♦ з першої руки -► рука
♦ перша клйса -* клйса
♦ перші совіти -► совати 

першорйдний п е р ш о к л а с н и й ;  д у ж е  д о б р и й  (ср , с т )  

пес:
♦  битий пес д о с в ід ч е н и й ,  б у в а л и й  ч о л о в ік  (ст); Б о  ж і справді не хоті

лося  мені вірити, щ об  такий битий пес, як він, дав  себе завести  на поліцію, 

мов баран на заріз, м аю чи за пазухою  та  в киш енях пару ф унтів нелеґаль- 

но ї “бібули” (Керницький)

♦  вибрати пса в и с в а р и т и ,  в и г а н ь б и т и  (Ф р а н к о )  Ц -» збештати

♦  встеклий як пес п р о  д у ж е  злу, л ю ї у  л ю д и н у  (ст ) Ц злий як сто псів

♦  за пса го не мати м а т и  з а  н іщ о  (с т )

♦ засьвітйти як псу в зубах -► засвітити
♦ здех пес -► здох пес
♦  здох пес (здех пєс) 1. п р о  с т а н  в т о м и ,  в и с н а ж е н н я ;  п р о  с т а н  ц іл 

к о в и т о ї  н е п р а ц е з д а т н о с т і  (ср, с т )  Ц здех канарок

2 . п р о  с и т у а ц ію ,  к о л и  н іх т о  із  п р и с у т н іх  н е  м о ж е  в ід п о в іс т и  н а  з а 

п и т а н н я  (Ф р а н к о )

♦  зійти на пси з а н е п а с т и ,  з д е ґ р а д у в а т и  (ср, с т )  Ц -• скапаритися

♦ злий як сто псів встеклий як пес
♦  любйти як пес камінь з о в с ім  н е  л ю б и т и  ( Ф р а н к о )  | любити як 4 3 1  

пес п^лку, любйти як пес ріпу, любйти як пси діда на перелазі

♦  любйти ЯК пес палку ^  любйти як пес камінь (ср, с т )

пес



♦ любйти як пес ріпу любйти як пес камінь (Франко)

♦  любйти як пси діда на перелазі ^ любйти як пес ріпу (ср, ст)

♦ потрібний як псу п’йта нога цілком не потрібний (Франко) Ц 
потрібне <тобі> як кулко від ровбра

♦ пса вартий нічого не вартий (ср , ст); Ж иття, він казав, пса варте, а 

якщ о й варте чогось, то  не більше, як пляш ки горілки й трохи бійки (Ниж ан

ківський)

♦ рйбити як пес за варстатом -► робити
♦ ставати як пес в слйвах дивуватися, бути заскоченіш  (ср)

♦ стогіти під псом -* стойти
♦ тікати як би пси гнали -♦ тікати
♦  тікати як від стеклого пса -* тікати
♦ худйй як пес -* худйй
#  дрйпав би го пес (лайка)

#  пес <тебе, його, їх.„> драпав (лайка, проклін); А  чи товариш і, 

чи інші -  пес їх  драпав! Кримінал і так буде. А  кримінал для  кого? Д ля л ю 

дей! С воб о д а  -  свободою, а  кримінал -  крим іналом (Нижанківський)

#  срав пес в зеленій кукурудзі (лайка)

❖ біг пес через овес, не зашкодило псові, не зашкодить і 
вівсові про щось неважливе, що не матиме жодного впливу на 

людське життя (ср, ст)

❖ вертає пес на свої блювйтини про непоправного грішника 

(франко)

❖ виглядати як пес на плоті бути в комічному, смішному стано

вищі (франко)

❖ дешеве м’йсо пси їдйть про дешевий, часто неякісний товар (ср)

❖ і пес на голу кість не йде людина не повинна братися за не

корисну справу (франко)

❖ ні <навіть> пес не гавкне ніхто не з г а д а є  (ср , ст); Другим пси

хологічним ударом  було те, щ о  ви тут можете безслідно, далеко  на чужині 

пропасти і “хреста ніхто не поставить і не спом яне”. Колись наш их в’язнів 

лю ди  знали, писали про них в газетах, а  тут про вас “ні пес не гавкне" (Дей

чаківський)

❖ така робйта псу на буду -* робота
❖ <то все> псу (псови) під хвіст про намарно виконану роботу, 

що потребувала великих зусиль (м, ср, ст)

песик 1. песик, собачка (м, ср, ст)

♦ їсть як французький песик про перебірливу щодо їжі людину 

(ср, ст)

♦ панський песик ірон., знев. манірна людина (ст)

❖ песик гавкає, але з буди не виходить вул. про імпотента (ср) 

2. ф ііура в шашках (ст) Ц -* бирка

4 3 2  3. шк. номерний значок, що засвідчує дозвіл на вихід у  місто (дістава-

----------  ли бурсаки від управи бурси, щоби звітувати перед дверником) (ст)

4- пристрій для скидання вззгггя (ст)

песик



печення

песій (псій) собачий (ср, ст) Ц псйчий (пєсИчий)

♦ песій гріш незначна сума грошей (ст)

♦ Песій рйнок іст. дільниця міста в районі вулиць Пекарської та 

М .  Туган-Барановського: Околиця вул. Пекарсько ї й Сакрам енток зва 

лася  давн іш е  Песій ринок, не знати, з якої причини. Перш і оселі постали  тут 

у  X V  ст., осадив їх  н імець Петро  Айзенгітель (Крип’якевич)

♦ с л^ат и  псьої шкіри потерпати від надміру суворого обходжен

ня та дисципліни (ср , ст): Не будеш  слухати мами й тата, то  будеш  слу

хати псьої шкіри (Авторка) Ц слухати ослйчої шкіри
пся кість (кость) (лайка) 

пся кота (лайка) 

пся крев (лайка)

♦ пся справа (лайка)

пся ти мать засрана (лайка) (Франко) 

песйчий -► псйчий
Петрівка церк. піст напередодні дня св. апостолів Петра і Павла (почина

ється через тиждень після Зелених свят  і триває до ї ї  липня) 

петрушка:
♦ петрушку продавати ірон. за браком партнерів не танцювати 

на забаві (про дівчат) (ст): П оява  Д ари в товаристві молодого гарного 

хлопця викликала загальне зацікавлення і приховану усм ішкою  заздрість 

дівчат, яким цього вечора судилося “продавати петрушку" (Острук) Ц 

Петру ш кувати

петрушкувати ірон. і. петрушку продавати: Правда, Нелю  трохи зди

вував спокій на обличчі тієї дівчини; залиш итись  петруш кувати при лансієрі і 

такими спокійними, майже усм іхненими очима поглядати на п а р и ? (В ільде)

2. бути самотнім (ст) 

пех невезіння, прикрість, невдача; безталання (ср, ст): “П ех” захотів, щ о 

якийсь лахудра  поліз йом у до  кишені якраз на наш ій Богданівці! (Керницький)

♦  мати пеха не мати щастя, везіння (ср , ст): Я завж ди м аю  такого 

пеха! (Авторка); А  Климова м ам а м ала  пеха. З ай ш л а  перед ш лю бом  і перед 

ш лю бом  уродила м але  (Тарнавський 3.)

♦  фатальний пех цілковита невдача (ср, ст): “Що за  ф атальний  пех!”

-  якимсь пригнобленим ПЭЛОСОМ говорив немов сам  до  себе (Загачевський)

І холерний пех
♦  холйрний (холерний) пех вул. ^  фатальний пех (ср , ст): Як 

то  добре, щ о хлоп на Вірменській виріс, а  там  били в задок і плакати не 

д авали  -  твердим  став! А  щ е й те, щ о під Кутном навчився, спасибі небіжці 

панській Польщ і, щ о  д о  війська взяла! Мій Боже, щ о за  холерний пех -  пер

ш ий бій і якраз така масакра! -  щ е раз зідхнув Базилько  (Лисяк)

пеховний нещасливий, прикрий, невдалий; безталанний (ст): Якийсь нині 

в нас пеховний день (Авторка) 

печений:
♦ а печених льодів <тобі> -► льоди 433

печення кул. випікання (ср , ст): Я  візьму на себе салати, Ірка -  холодець, а --------------

хто хоче віповідати за  печення пляцків на за б а в у ? (Авторка)



печеня

печеня кул. запечене м ’я с о  (ст ): Печеня на дико дуж е см акувала  м оєм у вуйкові 

(Авторка)

♦ спекти свою печеню при тому ж вогні принагідно подбати і 

про свої інтереси (ст); При тій нагоді я не забув  спекти і свою  печеню  при 

том у ж вогні. Я  розповів, яка то  скучна служ ба при сотні, і просив про інше 

приділення (Ш ухевич)

печи -• пекти
п^рнік вул., вульг. той, хто пердить (ст) | -* пердула

♦ старйй п^рнік вул., вульг. старший мркчина (ст) | старий пер- 

дупа
п’етр вул. страх (ст) || -* мбйра

♦ п’йтра дістати вул. перелякатися (ст)

♦ п’бтра мати вул. мати страх, боятися (ст) | -> бздіти

п’єц п іч  (ст); Зн ову  я забула  запал ити  п’єц. Зим но  буде над рано  (Авторка)

♦  дати <му> на п’єц сильно побити (ст); Д ати  м у  на п ’єц -  образ 

узятий Із парово ї лазні, д е  на розпалену піч наливаю ть  горячої пари, щ об 

напустити нею  купальню  (Франко) || -» вйгаратати

♦ тримайся п’ёца -* тримайся
пивнйця підвал (ср , ст); М аю  таку гарну пивницю  в сутеринах, все мрію  зробити 

там  кімнатку (Авторка) 

пйво:
♦ дивйтися як на мале пйво вважати меншовартісним, неповно

цінним; зневажати (ср)

пиво-раки ірон. пияк (Лучук) || -» алкогілик 

пйжик маршрутне таксі (м, ср, ст) | -* пежб 

пижівка ^  пйжик
пиліса (пеліса) плащ на натуральному хутрі (ст); Спочатку гризлася, в чому 

буду зим ою  ходити, а потім вивернула м ам ину пилісу і зробила  півф утерко (Ав

торка)

пилувати вул. і. випитувати, вивідувати, детально розпитувати (ст)

2. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити (ст) Ц -* бештати 

пйльник 1. стальний інструмент у формі бруска з насічкою, який викорис

товують для обточування металевих виробів; напилок (ст) Ц напйльник
♦  дати пйльник вул. вилаяти, висварити, зганьбити (ст): То ти, каже, 

Ґаранові на стації такий пильник д а в ?  Так сказав поручник: “Пильник дав!" 

Ж еби я такий здоров був, правда, пане поручнику? (Лисяк) | -* збештати

2. пилочка для нігтів (ср, ст) 

пильникар майстер, який ремонтує старі замки, а також гострить пиль

ники (ст): П о  війні був дяком  там  [у церкві св. Миколая] інший старш ий мі

щ анин  Держко, який був  зовсім  без голосу, по ф аху  пильникар (направляв та 

отвирав старі замки, гострив пилки д о  різаня); а щ о  м еш кав біля церкви при вул. 

Пильникарській, у власнім  домику, ч. 4, то  й сповняв о б о в ’язки палам аря  (Ш ах) 

пиндйґа кул. несмачна рідка зупа, юшка (ст)

434 пйндик вульг. чоловічий статевий орган (Лучук) | -> будуляк

------------- пйняво п о в іл ь н о  (ст); Куляв на обі ноги І дуж е помалу, пиняво, ходив, вигойдую-

чись на обі сторони і спираю чись на ліску (Ш ухевич)



писок

Печеня, душена по-англійськи
Гарний кавалок зразової або кру- 
5К0В0Ї печені збити, міцно посолити 
і спарити гарячим оцтом. В ринці 
розпустити велику ложку масла, 
вкраяти 2 моркви, вкинути трохи ко
ріння, на то положити м’ясо, на верх 
положити ще масла, прикрити до
бре, і най ся дусить, поки не зачне ся 
рум’янити. Тоді додати пару ложок 
води, вкраяти дві цибулі, прикрити 
і дусити ще годину, в окремій ринці 
вложити кавалок масла, одну усічену 
цибулю, горсть зеленої петрушки, 
всипати на то свіжих або сушених 
(зварених) грибів, дусити, аж цілком 
сос вивариться, всипати ложку муки, 
вляти кватерку сметани, розпрова- 
дити сосом від печені і покраяну на 
полумиску печеню полити сосом 

(Нова хата 19З З )

пйпка соска для немовлят (ст) || -* дурачок 

пйпнати вул. робити дуже повільно, неохоче (ст)

пйпоть спрага (ст); З таким смаком  з ’їл а  рибу, і тепер цілий день  у  мене пипоть 

(Авторка) 

пйптик пйпка
пиріг (перев. мн. пирогй) кул. вареник (м, ср, 

ст); Н а  вечерю  варено часто  пироги з картоплею  

і сиром, і про це Паньківський говорив; “Кухавка 

навави ва  пивогів". В ін  наче з розм ислом  добирав 

слів, у яких було  багато “р” і “л” (Ш ухевич) 

пйрснути тріснути (ст): "Закута  макітра! Сидить  

коло баби  і посилає цидулки, як м іністер”. Реш та  

слів сковзнулася з язика і пирснула, як миляна 

булька (Нижанківський) 

пйсання:
* машйнка до пйсання машйнка 

писати:
♦ писати як к ]^ка лабою (лапою ) 

к ^ к а

писатися мати прізвище (м, ср, ст); -  Я к  ти пи

ш е ш с я ?  -  А  ви як ся пи ш ете ? (Авторка) 

писк -* пйсок
пискатий який не змовчить, зухвало відповідає 

на докори, зауваження; язикатий (м, ср, ст):

Був теж  пискатий Казік Балдиґа. А л е  він сидів тихо 

і спухав  (Тарнавський 3.) | пащекувэтий 

пискатість зухвалість, язикатість (м, ср, ст); А ле  ж 

ти писката стала! Н ем а  тебе кому бити за таку пис

катість. Била би’м і дивилася, чи дихаєш  (Авторка) 

пискач зухвалець, крикун (ст) 

нисківка судова справа про образу честі й гід

ності (ст); З а  Австр ії не було  так багато процесів, 

а  щ е  до  того політичних. Х іба  за образу маєстату. А  

як хтось когось убив, то це була справа  голосна на 

цілу Австро-Угорську монархію. Дядьки судилися 

за обр азу  чести. Були процеси за  дрібні крадежі, 

писківки, за  аліменти, але політичні -  того ніхто не 

знав (Тарнавський 3.) 

пискувати сваритися, не мовчати у  відповідь, 

огризатися; агресивно відповідати на доко

ри, зауваження, бути зухвалим, язикатим (м, ср, ст); Сварки, якщ о були, 

ніколи не кінчилися грубш ою  бійкою. Р аз  чи два  “за їхав" ІУІарині по  писку, і то  не 

тому, щ о був справді сердитий на не ї і хотів таким  аргум ентом  закінчити дис

кусію, а  просто тому, щ о вона дерлася й пискувала (Тарнавський 3.) || з  писком 

поставитися, пащекувати, форкати 

пйсок (писк) 1. обличчя (м, ср, ст); Я  приступив д о  нього, стиснув його прави-

Січена печеня зі сметаною
V4 К Ґ  ВОЛОВОГО м’яса, а Уа к ґ  вепрово- 
го змолоти на машинці. До цього до
дати 2-3 сухі булки, розмочені у воді 
або молоці, 1-2 яііця, одну цибулю, 
посічену і лиш на біло присмажену 
в товщі, соли, перцю, коріння, хто 
його уживає. Вимішати все це добре, 
зробити з нього подовгастий валок і 
печи в не дуже горячій рурі або й на 
кухні в порізаній на платочки соло
нині і смальцю. Поливати підливою, 
витворюваною під час печення, щоби 
дуже не засохла. Підляти при кінці 
7д л  сметани, в якій розбивається 
трохи муки. Хто хоче мати богато під
ливи, нехай зробить окремо запраж- 
ку, не дуже густу, розпустить росолом 
з м’яса або ярини і піділлє печеню, а 
відтак дасть сметану. Подається із 
гречаною кашею, товченою бульбою 
або чеськими книдлями 
(Нова хата 1933)
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цю, поцілував його три рази “в писок" і весело і бадьоро  сказав: "Я к  почуваєш  

с е б е ?” (іиухевич) II -> лице

♦ в писок заїхати вдарити в обличчя (м, ср, ст) Ц -♦ засервувати під 

око
♦ в писок пальнути  і ї  в писок заїхати  (ср)

♦ в писок стрілити  ^  в писок заїхати  (м)

♦  д істати  по п иску бути побитим (ст): ІЦІ кроки наближаю ться щ ораз 

ближче й ближче. Врешті, зр івню ю ться з ним. І так ні сіло НІ впало  він може 

дістати по писку серед тем но ї ночі. І навіть не знатиме, від кого і за  що 

(Тарнавський 3.)

♦ зам орди ти  п исок -► зам орди ти

♦  на зломаний писок (писк) миттю, швидко (ст): Та він навіть не зблід, 

виліз знову на своє місце, глянув униз, підсміхнувся і ствердив, щ о це ладний 

кавалок д о р о ™  летіти так на зломаний писок вдолину (Тарнавський 3.)

♦  набити по п иску і ї  в писок заїхати  (ст): Пані Фінк вже д авно  не

м ає  в кімнаті. В она  вже встигла нагодувати дітей, набити по писку Зельм ана

-  молодого челядника, який, зам ість бавити І\^онька, щ ипав його в задок 

(Тарнавський 3.)

♦ поклепати  писок в писок заІахти (ст)

♦ ш ари й  писк вул., ірон., жарт. ^  писок і  (ст)

2. вул. рот (м, ср, ст) II -• бр^ма
♦ дати  писка вул. дозволити поцілувати (ср, ст) Ц -* дати бузі

♦  дерти  писок вул. кричати; верещати (ср , ст): Маринка, зам ість си

діти тихо, почала дерти писок і протестувати. С п рава  могла розгорнутися в 

грубшу авантюру, але  завдяки вродженому тактові ІУІихайла все скінчилося 

спокійно (Тарнавський 3.) |{ дерти морду

♦ з 1ШСКОМ поставитися і; пискувати сваритися, не змовчати (ст)

♦ заглядати до писка і. дуже уважно слухати співрозмовника (ст) 

2. надмірно цікавитися життям людини (ст): Я му до  писка не заглє- 

даю , може, він тєжко гарує, жи так доробивси  (Авторка)

♦ залякєрувати  п исок вул., знев. випити надмір алкоголю; впи

тися, сп’яніти (м, ср, ст) І — влкілятися

♦  з а м к н ^ и  писок вул. замовкнути (ст): Якби  так на тебе, то я би за 

мкнув писок! (Лисяк) II -* замкнути брдму

♦ л ам  писк вул. забирайся геть (ст) Ц -* гуляй звідси

♦  и евй п арен и й  писок вул. п р о  язикату людину (ст): Подумай, м ама 

в хаті, а  мій братисько -  ну, невипарений писок -  почав щ ось натякати, от- 

так з ласки на потіху, щ об  було веселіше (Нижанківський)

♦ нем а до  кого п исок отворй ти  немає до кого слова сказати (ст):

-  А  тут щ о ?  С ан а тор ія ?  Бігме, навіть нема до  кого писка створити!.. (Н и

жанківський)

♦  п йсок на кол одку замовкни; будь тихо (ст): А л е  тепер писок на

^ 0 5  колодку, слухайте всі. Розповім  вам, скільки разів і кому я вже присяги скла-

------------- дав  (Лисяк) II -• не дзЯвкай

♦ пітй з пйском  сваритися (ср, ст) | -> авантурув^тися



п и щ и д л о

♦  стулити писк ^  стулити пйсок: С туп ь  си писк, старе  пудло! Зар а  

договоришся! (Авторка)

♦ стулйти пйсок замовкнути (Лучук) (ст) Ц -* замкнрти браму

♦ то такйй жид з пйском -* жид
♦ тримати пйсок замкненим на колодку <на чотири спусти>

мовчати, не розголошувати таємниць (ст): Знав, щ о з Климом може 

бути певний -  і був певний. ІСлим горів справою, але трим ав писок замкне

ний на колодку на чотири спусти (Тарнавський 3.) | -• бпят бути

♦ ходйти з позав’йзуваним <зав’йзаним> пйском -► ходйти
як дам ти мйтков но пйску т а к  кажуть, обурюючись чиїмись 

висловлюваннями (лайка) 

письмо почерк (м, ср, ст): Вчителька сказала, щ о наш  Ю рко м ає гарне, каліґра- 

ф ічне письмо (Авторка); Дивися, щ о  ж то  за  п и сьм о ? Н е букви, а  якісь хробачки 

(Авторка) 

пйсьо дит. 1. і ї  пйсок і  (ст)

2. і ;  пйсок 2 (ст): Витри  си письо: м аєш  слід від чоколядки (Авторка) 

пйти:
♦ пйти за рйнського -► рйнський
♦ пйти як бібула пиячити (Франко) Ц -* бамбурити

♦ пйти як губка пйти як бібула (Франко) (ст)

а напйв би він ся крови (проклін пиякові) (Франко)

♦  ото будеш пйти, сухо в губі буде кепкують із того, хто наді

ється на дармову випивку (Франко)

питльований дрібного помолу (про борошно) (ст)

♦  питльований хліб хліб із борошна дрібного помолу (ст): Бабця 

господарила багато зі служ бою  у  кухні, там -то  місили і пекли хліби: білий 

питльований, за який-то у моїй школі вим іню вали мені товариш ки б ілесень

кі “кайзери" зі шинкою, і темний “разовий " для “служ би” і робітників, а  так 

добрий зі см альцем  і часником  (Криницька)

питомеґа пйтомець
пйтомець 1. студент духовної семінарії чи богословського факультету (ст)

2. вихованець, учень (ст): О тож  я став учнем  Академ ічно ї гімназії і м еш кан

цем  бурси. Скільки там  було кімнат, скільки “питомців" -  зовсім  собі не пригадую  

(Богачевський); П ісля скінчення цього дворічного курсу видавано  питомцям  по

свідки, а саме: здібнішим -  на вчителів чотириклясових народніх шкіл, а менш е 

здібним  -  на нижчі школи, т.є. сільські (Нагірний) | питомеґа 

пйха розкіш, смакота (про страву) (ср, ст); О т  то  пиха, ті тво ї перці! То вони з 

м ед ом ? (Авторка) 

пйцькати 1. робити поволі, неохоче (ст)

2. їсти неквапно, без апетиту (ср, ст) 

пйшний дуже добрий, надзвичайно смачний (ср, с г);  П иш ний  вдався пля

цок у  пані С те ф и  (Авторка) Ц -• бомбастйчний 

пйшно якнайкраще, розкішно, надзвичайно (ср, ст) | -  бомбастйчно 437
пиш,йдло вул. 1. рот (ст) II -» брама -----------

2. обличчя (ст) II -* пице



пийк:
♦ налоговий пийк -► налоговий

пів:
♦ дві <три, чотири,..> і пів годйни дві <три, чотири,..> години 

тридцять хвилин (ср, ст)

♦ пів на першу <др5^, третю,..> дванадцята <перша, друга> го

дина тридцять хвилин (ср, ст) II пів першої Сдругої, тр̂ тьоі̂
♦  пів першої <др^о ї, третьої, ...> ^ пів на першу <другу, 
третю,..> (м , ср, с т )

півголовок знев., ірон. н е д о те п а ,  д у р е н ь  (с т )  || -* бевзь 
півзосі вул. б а н к а  м іс т к іс т ю  з  л і т р и  ( Л у ч у к )

півонія піон (ст): А  тут усе у квітах. Розкішні півонії, нарцизи, рожі та  біпі п іпе ї 

спроваджені бабцею  чи не з самого В ідня (щ е за  небіжки Австрії) (Криницька) 

півфранцузький:
♦ півфранцузьке тісто кул. н а п ів л и с т к о в е  т іс т о  (с т )  

півфутерко к о р о т к а  ш у б а  (ср , с т )  Ц футерко
пігиати п о б іг т и  (ст): і м о ї хлопаки десь пігнали, хто знає  куди (Лисяк) 

піґула вул. ^ піґулка (с т )

♦  давати піґулу робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, 

ганьбити (ст): З пош аною  згадую  наш их любих, але “твердих" та  гострих 

проф есорів, які, хоч д авал и  нам  “піґули”, як могли, то  таки “витиснули” з нас 

те, чим ми є сьогодні (Дзедзик) II —  бештати
♦ дістати пії^лу б у т и  висвареним (ст): А л е ’сь д істав  піґулу! А ж  поруч

ник дотепер пам ’ятає  (Лисяк)

піґулка 1. т а б л е т к а  (ср , с т ): Заж ивати  піґулки (Авторка); ІУаю  ґрипу Д -р Ром ан  

Турко каже: “Н е журися. Ч ерез ґрипу вм ирає  тільки щ одесятий і” П ісля цих л а 

гідних слів я сильно занепокоївся; “А  цей десятий  уже вмер, пане д окторе ?"

-  “Д істав піґулку й пішов на вправи” (Селепко) Ц піґула
♦ піґулки вставляти р о б и т и  р із к і,  д о ш к у л ь н і  з а у в а ж е н н я ;  с в а р и 

ти ,  м о р а л із у в а т и  (с т )  | -• бештати
2 . вул. к у л я  (с т )

♦  піґулку з’їсти вул. б у т и  застреленим (ст) 

під* горище (ст): Піти на під по порожні баньки (Авторка) 

під^:
♦  під бат^ою  -* б ат ^а
♦ під газом (ґазом) -♦ газ
♦ під доброю датою -♦ дата
♦ під злодійською звіздою родйтися -• злодійський
♦ під конем кінь
♦ під к р ^ о м  крук
♦ під Матков Босков -* матка
♦  під нульку підстрйгти -* нулька
♦ під хайром -» хайр

438 ♦  під швіц -* швіц
-------------П і д в а л л я  д іл ь н и ц я  се р е д м істя  в  р а й о н і  с у ч а с н о ї в у л и ц і П ід в а л ь н о ї

підватований крав, у т е п л е н и й  з а  д о п о м о г о ю  в а т и  ( п р о  о д я г )  (с т )



підковуватися

підватувати крав, утеплити одяг за допомогою вати (ст): Коли м аєм о о б ’єм 

грудей по маринарц і 50  цм, то  мусимо кроїти ф орм у  на 54  цм, якщ о клієнт хоче, 

щ об  її добре  п ідватувати (Повний курс) 

підвести:
♦ підвести свиніб -* свинй 

підголити підвести у  фінансових справах (ст)

підгоцкувати підскакувати; підстрибувати (ср, сг) | підгбцкуватися 

підгоцкуватися ^ підгоцкувати: "М ожна, дитинко, можна", -  несподівано 

ніжно защ ебетала  цьотка і, майже підскакуючи, погнала між стелажами з во

дою. “О, корова! Я  би теж під-
Львівська історіягоцкувався, якби вторгувався з 

вісімсот паперів на тридцять!" -  

скакали перед моїми очима 

ціни на човен з ц інами на мид- 

ницю -апарат (О робець) 

підживлйти якісно, калорійно 

харчувати, сприяючи зміц

ненню сил (ст): Треба б  його 

якось піджививти, бо  уже цілко

вито вибився з сил, змарн ів так 

сильно (Авторка) 

підживлйтися відновлювати 

свої фізичні сили, здоров’я 

(перев. калорійним, якісним 

харчуванням) (ст): У другім 

півріччі четвертої кляси я захво

рів, і лікар сказав, щ о це анемія, 

та порадив, щ об я поїхав додо

му і там  "підживився” (Богачев

ський) І віджйвлюватися 

Підзамче дільниця міста під 

Високим замком, одна з

На Руській, на Підваллі 
Цвітуть, цвітуть ліхтарні! 
Ех, молодосте львівська. 
Мій випитий напою!
А місяць -  знаний кіндер -  
Сидів у фурдиГарні -  
гуляє поміж ними. 
Напахчений росою. 
Трамвай на розі дзенькнув. 
Минає вже зупинку.
І вірте чи не вірте.
Ступив я саме в браму,
А Посейдон в трамваї! 
Старезний бог із Ринку!
Чи на Олімп він їде?
Чи на Високий Замок?
Під кнайпою коняка. 
Дрижить і тихо плаче.
А фірман гладить шию. 
Цілує сиву гриву:
-  Ну, коню, друже вірний, 
Життя таке собаче! -  
Веде її до кнайпи 
Ще на останнє пиво.
У  кам’яниці глухне. 
Ключами сторож дзвонить. 
Кахикає. Він, мабуть, 
у гробі простудився.

Десь сходи заскрипіли, 
десь ринва шелест ронить. 
Пора уже додому.
Чого ж я задивився?
Над ратушею відьма! 
Шановна Марцінбва, 
Перекупка з Боїмів, 
Летить, мітлою віє.
Гукаю: “Сервус, цьотка! 
Лиш я і ти зі Львова! ”
У Грубера в крамниці 
У койці півень піє. 
Надходить кіт. Ні чорний, 
ні синій, ні зелений.
Одні у нас пригоди.
Ми стрінулись не вперше. 
Ударила година.
Удари ці для мене.
Удари ці у мене,
У душу, в мозок, в серце! 
Вже відцвіли ліхтарні, 
Постарілись стоявши.
А місяць -  знаний кіндер — 
Пішов за молодими.
А я дивлюся, дивлюся, 
Задивлений назавше.
Не вірите? Не вірте!
Воно для вас незриме.

Бабай

наистарпіих у  місті, розта

шована в районі залізничної станції Підзамче: Приїжджі д о  Львова, зна 

йомі з містом, висідали на бічних зупинках: П ідзамче, Персенківка, Клепарів. 

Х то  не знав, висідав тут, на головній станц ії (Скоцень) 

підземниіі:
♦ підземний світ евф. до кримінальний світ (ст): З  цього, отче про

ф есоре, можете зробити висновок, яку вагу прикладає підземний світ до  

ваш о ї особи, делеґую чи на стрічу двох, можна сказати, асів (Керницький) 

підзолйти 1. підбити (підошву, каблук) (ср, ст)

2. підбити, поставити синець (під оком) (ст): А  який-то кіндрус Ясьов і так 

кльово підзолив о к о ? Вж е не буде такий цваняк (Авторка) || підпердолити 

підк6в)гватися шк. ґр)тітовно, ретельно вчитися; старанно готуватися до 

іспиту (ст) І заковувати
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підколінка

підколінка підколінники (м, ср, ст): Я  купила Дзвіночці і Ляночці такі гарні білі 

підколінка, будуть мати д о  школи, вони так лю блять  їх носити (Авторка) 

підкохуватися симпатизувати; 65ТИ закоханим, упадати (ст): Ясько  йш ов 

до Фелікса, том у  я пішов до  Дзьобатого, тим більше, щ о  в том у  часі я трохи під- 

кохувався в кельнерці iVlapii (Нижанківський) 

підкрутйти розлютити, роздратувати, розізлити (м, ср, ст) 

підкручений розлючений, роздратований (м, ср, ст) Ц накручений 

п ід к ^ и й  добре підготовлений, обізнаний (ст) 

підлизайло підлиза, підлабузник (ст) Ц -* вазеліняж 

підляти випивкою відзначити якусь подію (купівлю речі, вдалу справу 

тощо) (ст): Колєсю, треба підляти твоє  нове убраня, бо щ е буде погано носи

тися, то  д о  якої кнайпи й д е м о ? (Авторка) 

підмогорйчений нетверезий, напідпитку (ст) 

піднйти:

♦ паркан піднйти -* пйркан 

підошва:
♦ сходйв’ем підошви, нім діст4в, але сходиш ти холйви, нім 

відбербш ірон. про позичку, яку важко віддати (Франко)

підпбньок (перев. мн. підпбньки) опеньок (ср, ст) 

підпердолити вульг. підбити (ст) || підзолйти

підповідйти підказувати (ст): Я сидів коло відмінного учня, який м ав обов ’я

зок, коли проф есор мене питав, точно мені підповідати і д авати  відписувати 

задачі (П ’ясецький)

підправити кул. заправити (м, ср, ст): Перед поданням  підправити підливу 

ж овтками (Ліщинська) 

підправлений кул. заправлений (м, ср, ст)

підпровадити підвести, довести (ст): Я тебе, Улясю, п ідпроваджу д о  тро

лейбуса, тільки зачекай хвильку, вберу плащ  (Авторка); Н іхто не знає, куди ми 

пішли. Я сказав пан-отцям, щ о  йду п ідпровадити отця проф есора  до  трам ваю  

(Керницький)

підсмарувати підплатити, підкупити; дати хабар (ср) 

підставка маленька тарілка під склянку, філіжанку, вазон; блюдце (ст) 

підстарший літній, немолодий (ст): Він вже був трохи підстарший, а ф ілосо

фічні студії зачав  так пізно зі спеціяльно ї причини (Ш ухевич) 

підстригти:

♦ на нульку підстригти -* нулька

♦ під нульку підстрйгти нулька

підтоптаний ірон. який утратив силу, міцність, ослаб від старості (ср, 

ст): Є  д обра  нагода для  молодш их учнів н аш о ї A lm a Mater відвідати її, бо ми, 

старш і річники, вже не молоді і не кожний з нас  може відважитися поїхати із-за 

свого підтоптанопз здоров’я (Дзедзик) 

підтягати кепкувати, насміхатися (ст) Ц — лаха дбрти 

підфрувайка вул. дівчина-підліток (ст) | -• дівчина 

4 4 0  підшевка -* підшивка
-------------  підшивка (підшевка) крав, підкладка (м, ср, с т ): П ід  плащ  даєм о  ватоліну

й підшевку (Повний курс)



піон

підштемплювати і. проштемплювати (ст)

2. вдарити (в обличчя) (ст): А, то ти знову до  мене пхаєш ся? Зараз підштемп- 

лю ю  тобі кулаком з другого боку (Авторка) | -* засервувати під бко 

підштифтовувати підмовляти, нацьковувати, підбурювати (ст) || під’кір-

ґувати

під’їбрґувати ї; підштифтовувати
піжмурки дитяча гра; хованки (ст): -  Доволі гратися в піжмурки, пане Феден- 

ку, -  д ум ав  я. А він, Феденко, читав у  моїх думках, як з відкритого суф лерського 

примірника (Тарнавський 3.) 

пізнати пізнатися

пізнатися познайомитися (ст): М и щ е тоді з Вам и  не пізналися (Авторка) || 

пізнати

♦ пізналися як срака з віхтем вульг. про неприємне знайомство 

(Франко)

пізній:

♦ пізній Іван про того, хто надто пізно розпочинає справу і, відпо

відно, не досягає бажаного успіху (ст): Револю ція вибухне. Ц е справа  

найблизш их годин. Д ум аю  собі: пізні Івани руш аться також (Боберський)

пік карт, піка (ср, ст) Ц -• вина

пікантерія незвичайність, сенсаційність; пікантність (ст): Коли мене осві- 

дом лю вали  м ої сільські товариш і чи там  пізніше парубки, то  робили це якось 

так природно і оглядно без пікантерії, а  осв ідом лення через Ю лька було  більш е 

вульґарне, вираф іноване (Ш ухевич) 

пікантний 1. кул. пряний, гострий (м, ср, ст)

2. не зовсім пристойний (м, ср, ст) 

піклінг вуджений несолений оселедець (ст)

пікблєт (пікулєт) (перев. мн. пікол^та (пікулйти)) вул. вузькі довгі 

напівчеревики (ст) 

пікольо 1. муз. мала флейта; пікколо (ст)

2. хлопець зі штату обсуги (у ресторані, готелі, кав’ярні) (ст); хлопець, 

який розносить і продає цигарки та сигари у  кнайпах (Лучук) 

пікувати крав, прошивати стібками; стьобати (ст): Коли вже м аєм о на по

лотні п ідф астриґовані розгар, канаф ас  та вату, тоді густо лікуємо в руках б ілою  

бавовною  (Повний курс) 

пікулєт -* пікблєт 
пікус-ґлйнцусь вул. 1. юнак (ст)

2. мужчина, який останні гроші витрачає на послуги повії (ст) 

піла 1. вул. надокучлива, нудна людина (ст) Ц -* ґлсндзгір 

2. шк. професор (ст) 

пільний польовий (ст)

пімпідельок вул. невисокий, низькорослий чоловік (ст) 

пімпочка ірон. і. кнопка (м, ср)

2. щось невелике, незначне, другорядне; дрібничка (м, ср) 

пінда вул. жіночий статевий орган (ст) Ц — кацамбнія

пінкєль тюр. пакунок, передача до тюрми (ст) Ц -* паксль 4 4 1

ніби шнур із тягарем на кінці, що вказує прямовисний напрям (ст): Спо- -----------

чатку М ихайло  був  під рукою старого, м іш ав вапно, носив на козлі цеглу, а  потім



пом алу  навчився цеглу класти на мур, вирівню ю чи “під піон”. З  того п іона старі 

мулярі сміялися. Поки ІУІихайло навчився його вживати І набрав чуття в руках, 

за  кожною цеглою  десять  разів спускав униз піон, і жмурив око, і васервагу рів

няв на всі л ади  (Тарнавський 3.) 

піп:
♦ як піп з молитовником вул., ірон. про сентиментальну, звору

шену, розчулену людину (ст): Ти часом  такий, як піп з молитовником, -  і 

чорт тебе не розбере (Нижанківський)

♦ а як ти сі піп приснйт, то ворог тобі риє (народне вірування) 

(Франко)

піпа вул. 1. кран у  бочці з пивом (ст)

2. вульг. чоловічий статевий орган (ст) | — будуляк

♦ піпа му змнєкла вульг. про брак відваги, гідності (ст)

♦ піпа му фурчйт вульг. про статевий потяг (ст) 

піпати вульг. здійснювати статевий акт (Лучук) | -* гримати 

піпек шлунок свійської птиці (ст)
п іп і д ^ к а  вигадане місце, яке, за уявленням мовців, розташоване дуже 

далеко; глушина (ср, ст) 

піпчити вул. 1. вульг. и  піпати
2. прискіпуватися, чіплятися, надокучати (ст): А л е  кандидати української 

нац іональности  відповідали своєю  пильністю  на всі ставлені д о  них вимоги, і, 

хоч їх “піпчили”, вони не п іддавались (Ш ах)

3. шк. ретельно і прискіпливо опитувати на лекції (ст)

4. сигналити (ст) 

пірґ^льки вул. тістечка до чаю (ст) 

пір’я:
♦ пхати чуже пір’я у свій хвіст зрікатися свого; зраджувати (ст):

-  А  потім, потім то я вже дома. -  Цим  скороченням, щ о  він уже тут, Ясько  

хотів перервати д ал ьш у  розм ову на тем у свого повернення на дорогу, яку 

йому колись вказував його небіжчик батько, щ об  тримався свого і не пхав 

чужого пір’я у  свій хвіст (Тарнавський 3.) Ц тикати у хвіст чуже пір’я

♦ тикати у хвіст чуже пір’я ії пхати чуже пір’я у свій хвіст 
пісківня (пісковня, пясковня) яр на околиці Лисинецького лісу по

близу Львова (ср, ст): З а  н імецької окупації Л ьвова  розстр ілю вано головно 

по пісківнях коло м іста (ст)

♦ на пясковню на розстріл (ст) Ц на пісок

♦ піти на пясковню бути розстріляним на пісківні (ст) Ц пітй пісдк 

<на Лйсиничі> гризти

пісковий пісочний (ст) 

пісковня -* пісківня 
післати послати (ст)

♦  післати на Йосафатову долину у б и т и  (с т ):  І ти б мене, свого щ и

рого приятеля, післав на Й осаф атову  д ол и ну ? Ех, братіку, не вірю  (Загачев

ський) Л -► забйти

пісний немасний, нежирний (м, ср, ст)

4 4 2  « пісне м’йсо нежирне дієтичне м’ясо (ср, ст)

---------  пісок:
♦  на пісок на р о з с т р іл  (ст): Н іколи точно не розповідав, як то  було, але

ПІП



піцькатися

ф акт є фактом, щ о  його разом  з інщими везли на пісок (Тарнавський 3.) Ц 

на пяскбвню

♦ піскйм в очи кидати обманювати, обдурювати (Франко)

♦ піти пісок <на Лйсииичі> грйзти бути розстріляним на піс- 

ківні (ст): А той, щ о  через тебе піщ ов на Лисиничі пісок гризти і поранений, 

ал е  недобитий, з-під піску вигребався, сто їть  перед тобою  (Тарнавський 3.)

І пітй на пяскбвню

ЯК засйплют піском очи, не глйнеш нікбли про покійника 

(Франко) (ст)

пістбля пістолет (ст): Л иш е одн іє ї хвилини треба  було, щ об  рука прохожопз, на

званого Дуськом, потягнулася в сторону простягнутої долоні торгівця, пустивши 

затиснену в кишені ручку пістолі (Лисяк) 

піт:
♦ не жалувати пбту трудитися не покладаючи рук (Франко) (ст) 

піташок 1. вул. хитрун (ст)

2. ірон. чоловічий статевий орган невеликого розміру (ст) | -* будуляк 

піти:
♦ в здйрди піти -► здйрди

♦ на гінтер піти -♦ гінтер
♦ пітй в райзи райзи
♦ пітй в стеблб -* стеблб
♦ пітй з пйском -► пйсок
♦ пітй на батяра -► батяр
♦ пітй на звіди -► звіди
♦ пітй на райди -► райди
♦ пітй на скок -► скок
♦ пітй раки годувати -» рак
♦ пітй спати -► спати
♦ пітй як в млинку -► млинбк 

пітблько вул. 1. хтось наївний, простакуватий (ст)

2. дитина (ст)

З- к а в а л е р  (ст): Гасає Тоньку з свойов Карольков, Є  М анька  Сьл іпку і ї  пітольку 

(із пісні)

пітрашити робити нашвидкуруч, абияк (ст)

піхбта знев. воші (ст): Я  п іш ов д о  школи, хоч безперервно поглядав на сво ї ра

мена, чи на блюзці не “м арш ирує” якась “піхота” (Ш ухевич) | -* кіми 

піхбтою пішки (ст): Погода була дуж е гарна, я мав доволі вільного часу, тому 

я не їхав  електричним трамваєм, тільки пішов піхотою (Ш ухевич) | напіхоту, 

на пішакд, одинадцятим нбмером, одйнадцяткою, пішадрдла (пішедрііла), 

пішкдрусом 

піц вул. брехня; вигадка (ст) | -» бпма 

піцик ірон., знев. 1. низький, непоказний мужчина (м, ср)

2. чоловічий статевий орган невеликого розміру (м, ср, ст) | -► будуляк 

піцовий вул. поганий, кепський (ст): І це визначало  його положення в цілому

космосі. А  полож ення це було  п іцове (Тарнавський 3.) 4 4 3

піцусь вул. манірний, надто пещений юнак; елегантик (ст) | -  ананас ------------

піцькатися вовтузитися (ст)

Піскове тісто

12 дкг масла утерти на сметану. Добре 
втерти Уі год. 12 дкг мучки-цукру і 
З жовтка. Змішати з маслом. Додати 
15 дкг муки, 4 дкг бульбяної муки, 1/4 л  
молока, 3/4 порошку дріжджевого, з 
Уі цитрини шкірки. Все те разом вимі
шати, вилити до добре висмарованої і 
посипаної тертою булкою форми й 
пекти в гарячій печі 
(Переписи)



Пішіні'ер

Неповної Уг ШКЛЯНКИ молока, 
З столові ложки какао або 75 г 

шоколаду, 1 шклянка цукру, і 
пачка масла, 50-100 г мелених 
горіхів, сок з півцитрини. 
Розігріти молоко, додати какао 
(шоколаду), цукор, масло. Хай 
закипить. Зняти з вогня, додати 
горіхи і сок з цитрини. Горячим 
перекладати вафлі 
(Переписи)

піцько вул. чоловічий статевий орган (ст) | будуляк 

піцюрйна вул. чоловічий статевий орган перев. невеликого розміру (ст)

І будуляк

піч:
♦ не з однієї печі хліб їсти п р о  бувалу людину

з багатим життєвим досвідом (ст); Вона  була неви

сокого росту, трохи опецькувата, рухлива, мабуть, ф ар 

бована  блондинка, без сумніву, світова дама, щ о не з 

одної печі хліб їла, і перед тим, здається, працю вал а  на 

радіо, але  своє д іло  знала  добре  -  історію Єгипту, Греції і 

Т.Д., також  досить  цікаво викладала  (Микула); Ж урналіст, 

публіцист, політик і трохи письменник. О сип  Назарук, на

леж ав до  людей, про яких говориться, щ о  не з одно ї печі 

хліб їли (Лис М икита 1960^’ ЕКО ) 

пічка вул., вульг. жіночий статевий орган (ст) Ц — 

кацамбнія

пішадрала (пішедрала) пішки (ср, ст) 

пішак:
♦ на пішака піхотою

пішва 1. наволочка (ст) | поволічка, пошивка

2. підковдра (ст) І пошивка 

піший:
♦ піший кінному не товариш про нерівних за соціальним ста

ном людей (Франко)

пішінґер кул. вафельний торт, перекладений чоколядовим  кремом (ст)

пішкарусом ^ пішадрала
пішки:

дві милі пішки за кавалок кишки -» кишка 
піщавки (піщалки) вузькі штани (ст) Ц — бікси 

піщалки -* піщавки 

піяти 1. ірон. співати (м, ср, ст)

2. натяками висловлювати докори; дорікати (ст) 

пйонек шах. пішак (ст) Ц нижник 

пйонтек:
♦ і на свйонтек, і на пйонтек і в  б уд е н ь , і у  с в я т о  (ср, ст); Я к  будеш  

вдягати блюзочку і на свйонтек, і на пйонтек, то  ніколи нічого не будеш  мати 

на вихід, треба ш анувати  речі і в хаті не ходити в святочном у (Авторка)

плавати (плйвати) шк., студ. не знаючи, не розуміючи, відповідати на

здогад, плутано; бути невпевненим у  відповідях (м, ср, ст) 

плазом легко, просто (ст)

♦ пустити плазом пробачити образу, кривду (ст) | кантом пустити 

план:
♦ кожен Іван має свій план кожен 

платити:

4 4 4  ̂ платити згори -* згори
---------  платок {перев. мн. платки) пластівець (ст): Треба завтра не забути купити

вівсяні платки, бо  не буде щ о  зварити на сн ідання (Авторка)

піцько



плита

♦ йти як з платка іти легко, без проблем (про перебіг подій) (ст)

♦  платки сиігу про лапатий с н іг  (ст): 1 снігом почало мести, і сніг плат

ками сипав і укладався на стежках (Тарнавський 3.)

плахта:
♦ широко як плахта і тонко як нитка ірон. про пронос, дизен

терію (ст) II -  бігунка

плач:
♦ по плачу -  сміх, по слоті -  погода після несприятливих об

ставин настануть кращі часи (Франко)

плащ 1. пальто (м, ср, ст); Довгими рядами плентались за підстаршиною, щ о 

вийш ов на станцію. Ц е  був смішний похід. Й ш ли  в плащ ах  і без, у капелю хах і 

кашкетах; лисі й незачесані, а кожний ніс валізку (Селепко) | плащик 

2. вул. презерватив (ст) Ц -• кбндбн 

Плащаниця -► Плащенйця
Плащенйця (Плащаниця) церк. полотнище із зображенням померло

го Ісуса Христа, який лежить у  гробі Ц Божий гріб 

плащик 1. ^ плащ і  

2. ^  плащ 2
плебанія (клєбанія) садиба парафіяльного священика (ст); Інш а група 

ж іноцтва оф ірувалась  захищ ати  в той сам  спосіб  “клєбанію” (як дехто  казав на 

плебанію), зокрема хворого отця пароха, який вчора простудився на похоронку 

на Левандівці і леж ав тепер у  важкій ґрипі (Керницький) 

плескатий плаский (ср, ст)

плести г о в о р и т и  н іс е н іт н и ц і  (м, ср, ст); Та щ о ти плетеш, я навіть не була 

вчора на тій забаві, я була в цьоці Зоні (Авторка) Ц -• п апл яти

♦ баляндраси плести заговорювати, розповідаючи небилиці, 

дурниці; розповідати неймовірні, невірогідні історії; обманювати 

(ср, ст) II -» баер засувати

♦ мандрбни (андрони) плести ^  баляндраси плести

♦ плести банелкіки баляндраси плести

♦ плести сухого дуба ії баляндраси плести

♦ плести як небіжка ногами дуже багато і без упину говорити; 

говорити дурниці, нісенітниці (м, ср, ст)

плече 1. плече (м, ср, ст) І -* ра-
Металі чистить найкраще 0 | П | - ^ К Д  

. плин (рідина) Ю О М
♦  в й г а р б у в а т и  п л е ч і  Жадайте скрізь виробів української фабрики

сильно побити (ст) II -  „С^Л Ь В Я “, Львів, ул. Бандурського ч. 5.
До чищення кухонного начиння — порошок „Сільва".

вйгаратати
2. (перев. МН. плечі) протекція, заступництво (ср, ст); Казали, щ о  він був 

попередньо урядовцем  у Відні та  м ав там  “плечі” в м іністерстві освіти (Богачев

ський) II -► протёса 

плйвати -* плавати

плин спеціальний рідкий засіб для миття чи чищення (Лучук); Візьми

плин д о  начиння, бо інакше не відмиєш  того товщ у  (Авторка) 4 4 5

плита платівка (ср, ст); В ід  Д іда стільки вартісних плит лиш илося. Такі гарні за- --------------

писи його симф онічних концертів. Слухай, Сяню , ось  симф онічна поема. Я к  я



вела Д ідовий концерт, то  прийш ла до  нього (а ми щ е тоді з Татом  не зустр ічали

ся) і спитала, чи то  д обре  так написано  в буклеті, н ібито композитор присвятив 

поем у “Великом у ж овтню ”. А  твій Д ідо тоді розсм іялися і сказали: “Звичайно  ж, 

ні! Я  тоді написав її, думаю чи про свою  сестру Ірину (Орисю), яка була дуже 

хора, ал е  надзвичайно мужня і до  останніх років помагала іншим і приймала 

хорих. А  жовтень і револю ція тут  ні до  чого” (Авторка) 

плиткйй неглибокий; мілкий (ср, ст): Н айваж ніш ою  за сад ою  при ш танах  є, 

щ оби ш тани не крутилися і щ оби гарно леж али в кроці, та  щ оби не були за  ви

сокі або  за  плиткі (Повний курс) 

пліхта 1. карт, дрібні карти (м, ср, ст) || шмельц 

2. вул. дрібні гроші; копійки (м, ср) 

пломба вул. новий будинок покращеного планування у  старій частині 

міста (ср)

п л ^ о  (плібцо) (перев. мн. плібца) мед. легеня (ст)

♦  мацати за праве плуцо -* мацати
♦ помацати за праве п л ^ о  -► помацати 

илювати:
♦  плювати і <та> лапати н іч о г о  н е  робити, байдикувати (м, ср): 

Вони  всі думаю ть, щ о  будуть плю вати і лапати, а гроші на них будуть з неба 

падати  (Авторка) Ц -► бі'мбати
♦ таке, що й плкінути не варта і. про щось невартісне, непо

трібне (ср, ст)

2. про нікчемну людину, негідника (ср, ст) 

плнійка натуральна мелена кава, запарена в горняткові (ср) 

плнінути;
♦ плнінути балак -* балак
♦ плюнь та й <ног6ю> розітри не звертай уваги (ст) 

плк^сква 1. блощиця (ср, ст)

2. набридлива людина (ст)

3. привід д о  бійки; зачіпка; сварка (ст): Ясько  тільки підніс голову і погля

нув на Клима, а потім на М ихайла. Знав, щ о  М ихайло  тут ні при чому, щ о  Клим 

завж ди ш укає плюскви (Тарнавський 3.) | шларґа
♦ шукати <собі> плюскви шукати зачіпку для неприємностей, 

клопотів; підбурювати до бійки (ст) Ц шукати шлдрґи

4. бійка (ст) II -* к^мпа 

плютоновий;
♦  офйра плютонова -* офйра 

плніцо -* плуцо
плявдувати і. іти на користь, допомагати, сприяти (ст)

2. смакувати (ст) 

плйґа вул. підла, непорядна людина; негідник (ст) Ц -* креатура 

плййта банкрутство, невдача (ст)

♦ плййта зробйти вул. утекти (ст) | — бальбн зробити

4 46  плйтфус -► блйтфус
----------  плйцки кул. деруни (Лі^Ч)Т{) II картоплііиі плйцки, присмаки, терті плйцки,

тертюхй

плиткии



поважно

♦ картопляні плйцки ^  плйцки
♦ терті плйцки плйцки

пляцове іст. оплата за місце для продажу товару

плйцок кул. печений виріб із тіста (перев. із солодкою начинкою) (м, ср, 

ст): Я  спекла для  Тебе той пляцок, щ о  Ти кажеш, щ о  його ц іла ваш а  кімната 

розриває, як прийде пакунок, і спекла його теж  подвійну кількість. С ховай  трохи 

і д л я  себе (Лисяк)

♦  зробйти плйцок побити (м, ср, с т )  II -♦ вйгаратати

♦ плйцка дати вдарити долонею (перев. по сідницях) (ср) | -♦

пацнути

пнйтися здійматися, підніматися (м, ср, ст): Іш ли тихою  вулицею, обсадж е

ною  кленами, щ о стрімко пнялись під гару (Лисяк)

по:
♦ по зверх п о н а д ;  ч е р е з  (ст): Тяжко по зверх 20-ти роках написати б іль

ш е (Ш ухевич)

♦ по цимбалах -> цимбали
♦ п ’ять по першій <десят ь п о  д р у г ій ,..> перша година п ’ять

хвилин <друга година десять хвилин,..> (м, ср, ст)

по-австрійцьки спосіб підстригання та підкручування вусів (ст): Вуса, 

наприклад, безумовно, такі самі, підстрижені й закручені “по-австріяцьки”, так 

сам о  голова з-заду “п ідтесана” на ту  сам у  манеру, як підстригався пан майстер, 

хоч, звичайно, в пана м айстра  св ітилася на тімені б ільш а лисина (Керницький) 

побажання побажання (ст) 

побережник лісник (ст) 

побійнє вул. побиття (ст)

♦ побійнє д ^ и  без патйка д ^ а  
побрйкнуги утекти (ст) II -  бальбн зробйти 

поб^хан и й  1. розтріпаний (про волосся) (м, ср, ст)

2. зім’ятий (про застелену постіль) (м, ср, ст) 

поб^хати  1. скуйовдити (зачіску) (м, ср, ст)

2. зім’яти, розкинути (застелену постіль) (м, ср, ст) 

повага:
♦ тішитися повагою -* тішитися

поважання п о в а г а  (ст): Пиши: “Спод іваю ся  скоро вас  побачити, а тоді у  ваші 

руки передам  відповідні справи. З  поважанням, доктор Северин  М одрицький”

(Острук)

поважний серйозний, солідний (м, ср, ст): Вчора  бачила наш ого Ореста: та 

кий поважний пан став, щ о заледве  його вп ізнала (Авторка) 

поважніти ставати серйозним, статечним (м, ср, ст): Вони  всміхалися, по

важніли, знов всміхалися, як люди, щ о  розум іють одне одного та  м аю ть багато 

спільних справ (Ярославська) 

поважно серйозно; статечно (м, ср, ст): Н е відвертайтеся, панно Елю, я гово

рю  зовсім  поваж но (Ярославська)

♦ брати <занадто> поважно сприймати <надто> серйозно (ст): 447
М ам а  взагалі бере це занадто  поважно. Хл опц і говорять одно, а дум аю ть

друге (Ярославська)



повала

повала стеля (ст); С те п ан  Галайда  леж ав на вигнутому тапчані й ш ироко відчи

неними очима глядів на п о вал у  Думки, як сполош ене  гніздо зайців, стрибали, 

щ езали й зривалися знов (Нижанківський) 

поведения поведінка, поводження, манери (с т ); Вечером  йду д о  м олочар

ні Вовка. Власник  виглядає, дійсно, д ещ о  вовкуватим  на лиці і в поведению  

(Боберський); С туп інь  "поведінки” (тоді казали “поведення") д л я  р ізнош ерстої 

і свав ільно ї братії, особливо в середущ их класах (4-6), був дуж е потрібним, 

бо в міській атмосф ері Л ьвова  попадали в гімназію елементи, які д іяли доволі 

деструктивно на “невинну" реш ту і могли привести до значного зниження рівня 

школи (Процю к) II поступовування 

повзти:
♦ повзти мов перебита черепаха -► черепаха 

повйківати вул. обманути, ошукати (ст) Ц -* вйківати 

повилазити:
♦ бебехи повилазили -* бебехи 

повило кул. повидло (ст)

♦ помідорові повила -* помідоровий 
повідати говорити (ст)

повільний помірний (ст); Д усити м’ясо  треба на повільном у вогні, аж зм ’якне 

(Авторка) 

повітря повітря II воздух
♦ магоньове повітря -♦ магоньовий
♦ пітй подйхати свіжим повітрям ірон. вийти покурити (м, ср, 

ст); -  Слухайте, а  д е  то  наш і чоловіки под ілися? -  А  ти не знаєш , щ о без 

цигарки не можуть, та  ж п ішли подихати свіжим повітрям  (Авторка)

повідувати пожартувати, покпити (ст) 

повний:
♦ повне як яйце про кругловиде обличчя (франко)

♦  повнйм погоном -• погін 
поволеньки ^ повбли
повбли (повблі) не поспішаючи, повільно (ст) 

повблі -► повбли 
поволічка наволочка (ст) | пішва 

повседніти байдужіти (ст)

погаратати знишити, побити, поламати (м, ср, ст); Щ е не встигли цю  м аш и

ну купити, а ти вже логаратав, та  на тебе, дитино, ніяких грошей не настарчиш  

(Авторка) 

погін швидкість

♦ пбвним погоном н а  повній швидкості (ст); П роби ло  одинадцять  на 

вежі Бернардинського костела, і Дусько, чи радш е Богдан Ґаран, був якраз 

на середині невеликого скверика, щ о простягнувся серед  площі, коли з ву

лиці ліворуч вискочило повним  погоном кілька сірих відкритих авт (Лисяк)

погласкати п о п е с т и т и ,  п о г л а д и т и  (м , ср, ст); М амцю, я так люблю, як Ти 

м ене чіхраєш! О-о-о! А  тепер потаскай мене по спинці (Авторка)

4 4 8  погбда:
----------  ❖ погбда — спіднйцю на голову ірон. про сильний дощ, зливу

(Франко)



подивляти

поготівля швидка медична або аварійна служба (ст)

Погулйнка дільниця в південно-східній частині міста -  кінець сучасної 

вулиці К. Левицького: Продовж енням  вулиці Кохановського є Погулянка.

Колись була тут  над  потоком Полтви  сільська оселя... Коло 1800 року купив 

її львівський адвокат Ф ранц  Венглєнський, поставив палатку (тепер реставра

ція) з будинками й над ав  оселі назву Погулянка. Венглєнський був  лю диною  

талановитою , веселою, товариською, при тім багатою, збирав біля себе велике 

товариство  письменників, артистів і з ними вів веселе життя на своїй  Погулян 

ці. П ізніше цю  м аєтн ість  купив власник ресторанів Д істань, у  палатц і залож ив 

пивоварню, на ставку завів ф лотилію  човнів. Д ля льв ів 'ян  Погулянка стала  од

ним з улю блених м ісць проходів завдяки гарному полож енню  і дикій природі...

(Крип’якевич) 

погулйти 1. прогулятися (м, ср, ст)

2. потанцювати (м, ср, ст)

3. мати інтимні стосунки (ср, ст)

погутбрити поговорити (ст): Завзял ося  конче ходити на рандки на С тарий  

цвинтар, де  навіть немає лавочки, щ об культурно посидіти й погуторити, і тобі 

хоч-не-хоч приходиться сідати на кам ’яну надгробну плиту й тривожити вічний 

спокій якогось цехмейстра чи хорунжого Куркового товариства  (Керницький) 

поґратулювати привітати, висловити захоплення (ст): Не м аю  права при

ступити до  панського братанка і поґратулю вати  йому, але прош у це зробити в 

моїм імені. П рош у  щ е поґратулю вати  йому від мене з приводу того міського, 

тактовного і культурного виступу. М ож на все сказати, але треба вміти убрати  це 

в пригожі форми. Д о  того треба незвичної інтеліґенції (Ш ухевич) 

подвигатися надірватися (м, ср, ст)

поденервований знервований, роздратований (ст): То був траґікомічний 

м ом ент З  одного боку, була причина для  того, щ об  вибухнути гомеричним смі

хом, а  з другого -  треба було  держати ф асон, бо  ж як випадає  сміятися, коли 

проф есор  є поденервований (Домбровський) 

поденервовання (поденервування) роздратування, знервованість; 

неспокій, тривога (ст): Д о верш ка свого напруження д ійш ло поденервування 

тоді, коли по письмових завданнях наближ увався час  усного іспиту (Шухевич);

М и  -  мешканці С х ід ньо ї Галичини -  знали, що, коли прийде до  розрахунку між 

державами, наш а країна буде головним тереном  боїв, і том у  ми стало  жили в 

поденервованні і обаві м айбутньо ї та  близької війни (Ш ухевич) 

поденервування поденервовання 
ноденервувати рознервувати, роздратувати (ср, ст) 

поденервуватися рознервуватися, роздратуватися (ср, ст) 

подерти:
♦ лаха подерти -• лах  

подивитися:
♦ з вінькля подивитися -♦ вінкель
♦ як подивиться, то молоко може скиснути -* молоко

подивлйти захоплюватися (ср, ст): Ц я ... пані, певно, подивляє освітлений квітник. 449
Я  зараз її пошукаю  (Ярославська); Маґістер подивляв лице Анночки -  там  навіть --------------

немає щ о подивляти! -  а  думав про те, які м ає ноги (Ярославська)



подимати
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подимати вул. піти (ст) 

подйхати:
♦ піти подйхати свіжим повітрям -* повітря

подоба портрет (с т ): Звер тає  увагу на хист Куриласа чарувати  видця краєвидом. 

Н ав іть  на подобах стрільців д ає  за  погруддям краєвид і воздушний простір (Бо 

берський) 

подорожіти подорожчати (ст) 

подуся дит. 5̂ подушка
п о д ; ^ и  вул. швидко піти (ср , с т ); З  городу "подув" М ісько на Сикстуську, Сик- 

стуською  -  д о  Валів, глипнув на годинник на трам вайн ій  будці. Була  за  десять  

ш оста (Тарнавський 3.) 

подушка подушка (м, ср, с т )  Ц подуся 

подушковий:
♦ подушкбвиіі танець обрядовий весільний танець (Крип’яке

вич); Під кінець м олода десь  пропадала, й обов’язком молодого було її 

віднайти; тривало  це не раз з півгодини. З а  старим  звичаєм, починався те 

пер “подуш ковий" танець. М олодий зас ідав  посередині кімнати на кріслі, 

на коліна клали йому подушку, на ній сиділа молода, й дружки здіймали з 

не ї серпанок і вінок. Друж ба приносив на таці чіпець, підносив його догори 

і пром овляв д о  м олодо ї віршами; старостина  вбирала  м олоду в чіпець, у 

вінок і серпанок убирали дружку і танцю вали  довкола м олодої пари, сипали 

їй на подолок гроші й рівночасно цілували: жінки -  молодого, мужчини -  

м олод у  Потім  танки йш ли д о  сам ого  рана, а на другий день  бували ще 

“поправини” на новом у господарстві у  новоженців. Такі весілля бували на 

Личакові (Крип’якевич)

подякувати і. дякувати (ср , с т ); П одякував вам  за  добру  гостину і вже буду йти 

(Авторка); -  П ане  Даню, ви вже йдете ? Та щ е трош ки посидьте. -  Та ні, вже час, 

подякував, дуже було супер (Авторка)

2 . евф. до звільнити з роботи (с т ); Неприєм ний день  д л я  мене. М усив я  по

дякувати Л ісевичеви за  його поміч при виставі (Боберський) | -► викинути 

поєдйнчий вул. звичайний (с т )  

пожаданий бажаний (с т )

пожалувати відчути жаль, пошкодувати (ст): “Н е пожалуєте", -  говорив на 

всі арґументи режисерів та  акторів. І справді. Злічити не можна ситуацій і цілих 

п'єс, які він часто  рятував від скандалу (Тарнавський 3.) 

пожеґнання прощання (с т )  Ц жеґн^іння

пожиточний 1. корисний (ст): Я ри нова  зупка -  дуж е пожиточна в часі весня

ного авітам інозу (Авторка)

2. вкрай необхідний, потрібний (ст): Берем о  з собою  тільки сам і пожи

точні речі, бо то треба буде сам ом у  все нести в руках (Авторка) 

пожиточно 1. корисно, із користю (ст)

2. вкрай необхідно, потрібно (ст)

поза:
♦  поза тим окрім цього, попри все  (ср, ст); -  Я к  ся м ає ш ? -  Я к  завше, 

багато роботи, а  поза тим -  ніц. Якось -то  м ається  (Авторка)



покликати

поземо горизонтально (ст): Ц е  була  довга рура, щ о  кінчалася ззаду, якщ о її 

тримати  поземо, на рамені (Селепко) 

позірний показний, яскраво виражений; очевидний (ст): А  врешті, ніхто не 

знає, хто мудрий, а  хто дурний. Ж итгя  так побудоване, щ о ніщо не ясне. Людям  

подобається  завжди все позірне. Один, якого вваж аю ть ученим, є в суті речі 

дурним, інший м ає  погану жінку, а думає, щ о  взяв собі красуню  (Селепко) 

позірно показово, яскраво виражено; очевидно (ст) 

позлітка фольга з обгортки цукерка (ср, ст)

позмивати помити (посуд, підлогу тощо) (ст); І\/1усіла позмивати гори таре 

лів після то ї гостини (Авторка) 

поіритуватися знервуватися (ст); Д -р Волош ин  опирався при своїм  погляді

1, як звичайно у  дискусії, навіть поіритувався, щ о хтось міг заперечувати слуш 

ність його думки (Ш ухевич)

поїсти:
♦  всі р о з ^ и  поїсти -► розум 

показувати:
♦  показати, куди стежка в горох -► стежка
♦ показувати кавалки -* кавалок
♦ показувати <св6ї> ґонори -♦ гбнор
♦ показувати фбхи -► фбхи

показуватися виявлятися (ст); А  тим часом  показується, щ о дівчина мешкає на 

Знесінні. В ід  Академ ічної вулиці на Знесіння -  далекий світ (Тарнавський 3.) 

покалатати вульг. здійснити статевий акт (ст) || -* вмочити вар’йта 

покатати вул. піти (ст)

покатулятисі (пукатулятисі) вул. піти (ст) 

покєрешувати порізати (перев. ножем) (ст) 

пбки:
♦  поки що форма прощання; до побачення (ст); -  То як, розходимося по 

ха тах ? -  Так, а  завтра знову на дев’яту. -  Ну, то поки щ о (Авторка) Ц -• наразі

покйваний (поківаний, пуківаний) вул. і. обдурений, обманутий (ст)

2. дурнуватий (ст): Відповів я зовсім  свобідно, без тіні тривоги, вважаючи 

нижчим від своє ї гідності боятися такого “поківаного” поліцая (Керницький) || -• 

мішії'еиуватий

покивати вул. обманути, ошукати (ст) й -• вйківати 

покиватися поквитатися (ст)

покирйнити перешкодити, зруйнувати чиїсь плани (ст) 

поківаний -* покйваний
пбкій кімната (Л)ді)тс) (ст); Стеф цю , проси гостей д о  покою, чого ж ти так їх при 

дверях тр и м аєш ? (Авторка); Н аш а  кімнатка, чи то  пак “покій”, не м ал а  б ільш е як 

чотири метри в квадраті. О бстанова  теж не грішила вибагливістю  (Керницький)

♦ велйкий пбкій вітальня (ст) 

поклепати:
♦ поклепати мбрду -* мбрда
♦ поклепати пйсок -► пйсок 

поклйкати:
♦ поклйкати до війська -* військо

4 5 1



поклони

поклони церк. 1. богослужіння з доземними поклонами в період Велико
го посту
2. молитва з доземними поклонами в період Великого посту 

покнаяти вул. і. піти (ст)
2 . поїхати (ст): -  А  ти взагалі звідки ви л із ? Казала  твоя  стара  (я її раз за  рус- 

кого бачив, дуже змарніла), щ о  ти покнаяв десь до  К ракова? (Лисяк) 

покоїк мала кімната (Лучук) (ст): П еред  вечерею  роздум уєм о в малим  по

коїку, теплім  і гарно умебльованім , що, властиво, робити (Боберський); Лагід

ним рожевим проблиском просвічувало сонце крізь спущ ену ролету д о  покоїка 

м олодо ї дівчини, наповню ю чи теплом  і запахом  весни, щ о м іш ався з запахом  

кольонської води, яка стояла  в ф лакончику на туалетці, і резеди, щ о цвіла в 

великім вазоні на вікні (Франко) 

покоротці коротко (ст): Богдан покоротці з 'ясував  становищ е і просив зв 'я за ти 

ся, коли буде можна, з проводом  (Лисяк) 

покохати ніжно обійняти, притулитися і поцілувати в обличчя (м, ср, ст): 

Д итина хитнула голівкою. Х а й  покаже хлопчик рученьками, як м ам у л ю б и ть ? 

Х а й  “покохає” маму. Дитина, рада, щ о  дозволяю ть  їй виконати якийсь рух, облі

пила рученьками М артину  ш ию  і, борикаю чись з капелюхом  на М артиній голові, 

притулила устами в кількох м ісцях до  М артиного лиця (В ільде) 

покраяний порізаний (ст): Ф орм а подання зимних паштетів є дуж е ріжна. А  

саме: 1 . просто з будиньово ї форми, политий ґаляреткою; 2. покраяний на гарні 

рівні скибки, прибраний ґаляреткою, майонезом, платками шинки, пом ідорами 

(Н ова  хата 1926)

покраяти порізати (ст): Покрай дрібненько в паски ковбасу, цибульку втри яйко 

і додай  майонезу -  буде д обра  салатка  (Авторка) 

покривджений 1. скривджений, обійдений долею; безталанний (ср, ст)

II опосліджений
2. який має фізичні вади (ср, ст) | опосліджений

♦  покривджений природою покривджений 2 (ср, ст): Він по

кривджений природою  -  маленький, худий, горбатий (Авторка)

покришка 1. кришка (м, ср, ст)

2. прикриття (ст): Те, щ о  він служив у міліції, було  тільки покришкою, під якою 

йом у було легш е виконувати своє  небезпечне заняття  (Загачевський) 

покріпити зміцнити (ст): Сон  покріпив її; все, щ о було прикре або  неприємне вчо

ра, передучора і в цілій минувшині, тепер немов не існувало для неї (Франко) 

Покрови церк. Покров Пресвятої Богородиці (14 жовтня) 

полатайко ірон. швець (ст) 

полатати;
♦ полатати кінці звести кінці з кінцями; вирішити фінансові про

блеми (ст)

поле:
♦ поле попису -* попис 

полетіти:
♦ полетіти на зламану голову -* голова

452 поливаний:
----------  ♦ Поливаний понеділок церк. другий день Великодніх свят Ц

Світлий понеділок



половий

,СУСПІЛЬНИМ ПРОМИСЛ“

п о л и в к а  кул. підливка, соус (ст) | сос
п о л и к а т и  ковтати (ст); М іж  іншим, впала  мені тоді в руки “Злочин  і кара” До- 

стоєвського, яку я прямо поликав (Ш ухевич) II лйкати (лйґати) 

п о л й ч н и к  у д а р  д о л о н е ю  п о  щ о ц і,  л я п а с  (ст); Він (це пізнати по його поставі) 

заздалегідь приготований (хіба не все одно йому те п е р ?)  на гостру, як поличник, 

відправу, або... або  -  щ о гірше... -  вибух сміху (В ільде) 

п о л ік є р  (п у л ік є р )  вул.
і *  п о л іц а й  (ст); Ц іка- Кооперативна фабрика домішок до кави 

во, хто ще буде? Чи хлоп

ці не навалять, чи не бу- 

де  полікерів, чи ґеш тапо ^ 

не скочить, чи... ні, то 

не його справа  (Тарнав

ський 3.) 

п о л ік б р н я  (п у л ік б р н я ) 

вул. п о л іц ія  (с т )
п о л іт и к а : Поручає, знану вже з добірної якости цикорію

•J» я  д о  п о л іт и к и  „Л УН А “, солодову каву „Л УН А“ ,

н е  м іш а ю с я  (ср, підмінну кави „ПРАЖІНЬ“.

ст) Знамениті в смаку поживні, дешеві,

п о л іт и к а н т  людина, яка

любить багато говорити на політичні теми (м, ср, ст); Ранком  його вже 

не було. М оя  метода дуже д обра  на політиканів та  інших комах. Д о  таких казав 

Куліш: “їсьте й п’єте, п’єте і лю бите  Вкра їну”. А  Богдан Литвинович додав; “М ан  

кан зінґен, ман кан танцен, абер  ніхт м іт ден засранцен” (Селепко) 

п о л іц а й  (п у л іц а й ) працівник органів правопорядку; поліціянт (м, ср, ст);

Піпа, щ о мав криву ногу і продавав солені пляцки, м ав сиґналізувати нам  поліцая 

(Нижанківський); Д істав листа від Мелянії. П ро поліцая не пиш е нічого. Значить, 

щ ось там  є. П иш е про це й те, а про наш у лю бов  написала: “Ти забув свій капе

люх. Коли гляну на нього, як він висить на цвяху, то мені здається, щ о це ти ви

сиш!” Виходить, що, може, щ е відчуває щ ось до  мене (Селепко) II -• ґліна
❖ і п о л іц а й  м а є  м а м у  жарт, відповідь тому, хто називає себе си

ротою (Франко)

п о л іц й с т  п о л іц а й  (ст); М ож уть увійти поліцисти і всіх ареш тувати  (Ласов- 

ська); Н е минуло кілька хвилин, як несподівано з перону п ідступили два  по

ліцисти і якийсь цивіль та без найменш ого пардону наклали на руки кайдани, 

спитавш и тільки про прізвищ а (Казанівський) 

п о л іц ія н т  ^  п о л іц а й  (м , ср, ст); В  кімнатах було багато мундурованих і не- 

мундурованих поліціянтів. Вони  отвирали ш аф и, викидали з них на підлогу 

акти, друки та  інші папери і ш укали за  чим ось (Ш ухевич)

♦ п о л іц ій н т  і  о п р и ш о к  назва дитячої гри (ст): Кляси були просторі і 

ясні, коридори широкі й дуже велике подвір’я, де  ми бавились  лапанки або  

поліціянта й оприш ка (М онцібович)

п о л о в и й  статевий (ст); Знаю, що, коли я вже був в гімназії, м ам а була свято 453
переконана, щ о я зовсім  несвідомий у полових справах. Я  не простував цього --------------

погляду мами, бо нащ о ж було випровадж увати ї'ї з ілюзії (Ш ухевич)



положення

положення становище (ст): А л е  кривди йом у не зробив і д ав  йом у можливість 

при кінці року якось вийти із прикрого положення (П ’ясецький) 

положити покласти (ст)

положитися лягти (ст): Хотів  полож итися на своєм у  тапчані й лежати. Лежати

з відчиненими очима й дивитися в порожнечу (Нижанківський) 

полокати полоскати (м, ср, ст): Як  Тебе болить горло, то  обов ’язково треба 

пополокати якимись травам и  (Авторка) 

поломлений зламаний (ст): Д арця  кохається в айстрах, а том у  довго розпача- 

ла, як майстри риш тованням  потолочили все попід вікнами, і поломлені айстри 

прощ ально  дивились на не ї (Авторка)

Полтва ріка, яка протікає через центральну частину міста; від середини 

XIX ст. її почали замуровувати, закриваючи під міськими вулицями 

та проспектами: В  X V  ст. на Марійській площ і [сучасна пл. М іцкевича] було 

д ва  млини, капітульний і міський; в часі будови ф ундам ентів  Гіпотечного банку 

в іднайдено два  лотоки і д обре  збереж ене млинове колесо. Коло теперіш нього 

Європейського  готелю на Полте і був острів і на ньом у капличка М атер і Бож ої з 

Лоретто (Крип’якевич) 

полуднє 1. південь (ст): То все д іялось десь  на полудні того краю, коло моря 

(Авторка)

2. середина дня; полудень (ст ): В  полуднє заставали  ми її в великому ф оте

лі з  підібганими під себе ногами, з книжкою на колінах (В ільде) 

полудневий 1. південний (ст); Хроничний нежить легких тяжко вилічити. Для 

того богаті лю ди на зим у виїжджають до  пулудневих країв: Італії, Сицилії, Єгип

ту  (Дрималик)

2. характерний для опівдня, середини дня (ст); П олудневе сонце  -  таке 

нездорове, тож старайся у  той час  не виходити без потреб з дому, йди собі на 

прогульку зранку або  надвечір (Авторка) 

получйти об’єднати, поєднати (ст) 

полька швидкий танець парами (м, ср, ст)

♦  полька гостра як жилётка ^  полька з і^дзом (ср)

♦ полька з ґудзом дуже швидка полька, популярна на забавах, 

зокрема на весіллях (м, ср, ст)

♦ ш ^ е р  полька ^  полька з ґудзом (ст)

полйрес (пулярес) гаманець (Лучук) (м, ср, ст); Нареш ті сказав командир: 

“Я  називаю ся Бойтель. Знаєте, щ о  це є б о й те л ь ?” І він витягнув гаманця з  гріш 

ми й потряс ним. Поручник Чучкевич запитав  сотню: “Отже, як називається  наш  

ком андир ?” С отня  мовчала. Ч ом у  -  я не знаю. А л е  щ об  не було  скандалу, я 

виступив три кроки вперед: “Н аш  командир називається Пулярес!” (Селепко)

II гавернік 

помадка помада (ст) Ц помадка до уст
♦ помадка до уст і; помадка 

помалюватися:
♦ най си помалніє на зелено нехай робить, як хоче, мені байду-

4 5 4  же (ср, ст) І най си помалює на фіолетово
----------  ♦  най си помалібє на фіолетово і ї  най си помалібє на зелено

поманджати п іт и  (ст): П ом андж али  наш і сильніш і за  дошками, а ми пішли



помідор

П ом адки до уст Ш аха

дальш і колальні снігу відкривати. Х то  б подумав, щ о так близько на Високім 

Верху  такий прекрасний сніг (Н ова  хата) 

помаранча апельсин (м, ср, ст): З 'їд ж  хоч якісь вітаміни, давай  я обиру тобі 

пом аранчу (Авторка) 

помаранчевий -► помаранчовий
помаранчовий (помаранчевий) і. зроблений із соку чи плодів пома

ранчі (м , ср, ст); О сібно  втерти 12 жовтків, 25  дека цукру ванілії на запах, 

трохи дрібно СІЧНОЇ пом аранчево ї шкірки, вляти 

до  тіста, досипати  пів кґ муки, вим ісити добре, 

додати  12 дека топленого масла, вимісити І по

ставити, щ оби п ідросло (Н ова  хата)

2. оранжевий (м, ср, ст) | орандженджбвий 

(рунджунджовий) 

помаркерувати ледарювати деякий час; си

мулювати (ст); А  одного разу схотів помаркеру

вати Любко. Приходить до  шпиталю. -  Щ ось мені 

заступило  очі, нічогісінько не бачу! -  Н е б ачи ш ? -  

здивувався доктор Радивил. -  А  руку мою  б ачи ш ? -  

І заслонив йому лице рукою. -  Я ку  руку? -  каже Любко. -  Ніякої руки не бачу! -  

О-о, так ти дійсно важко хворий. П ідеш  до цивіля. Іди собі тепер. -  Любко обер

нувся на п’яті й за  двері. -  Стій! -  гукнув доктор. Любко вернувся. -  То ти, селеп- 

ку, не бачиш  м оєї руки, а  клямку б ачи ш ? Геть звідси! (Селепко) 

помаркотніти засмутитися, зажуритися, занудьгувати (ст) 

помастити 1. намазати (ст) Ц посмарувати

2. улестити (ст); Видно  було, щ о М акс  цим разом  солідно його “пом астив” І щ о 

це д ал о  йом у м оральну сатисф акцію, поки щ о  (Керницький) 

поматуральний який наступає після матури (ст); Н а поматуральне при

йняття запросив він і мене до  бабуні, й тоді був я востаннє на Соб іщ ині (Ш ах) 

помацати вул. вдарити (ст) Ц -* вгатйти

♦ помацати за праве п л ^ о  помацати
♦ помацати по лепеті -► лепета 

помащений намазаний (ст) Ц посмарбваний 

помикйтити поперекручувати, поперевертати (ст) 

помикйтитися поперекручуватися, поперевертатися (ст)

♦ помикйтитися в голові усе переплутати, добре не пам’ятати 

(ср, ст) І помикйтитися в лепеті, помикититися в маґолі

♦ помикйтитися в лепеті и помикйтитися В голові
♦ помикйтитися в маґолі помикйтитися в голові 

помисел ідея, думка (ср , ст); Б о  ніби кому на здорову голову впав  би помисел

умовитися йти на пиво так далеко  (Тарнавський 3.) 

помідор (пумідор) 1. помідор (с т ); Вкрай собі пом ідор І потри зверха трохи 

сиру до  канапки (Авторка)

♦ дурнуватий помідор знев., ірон. недотепа, дурень (ср, ст) Ц -• 
бевзь

2. вул. ніс (ст) II -» калйфйор
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помідори

Ю шка помідорова 
зі сметаною
Удусити помідори. Перетерти 
через сито. Розпустити смаком 
яриновим або водою, як нема 
смаку, запражити легко і вля
ти кватирку сметани. Кусник 
масла. Не заварювати! Сік зі 
сирих помідорів. Окремо зва
рити трохи рижу з маслом і 
вкинути до юшки 
(Переписи)

помідори вул., вульг. чоловічі статеві залози; яєчка (ст) Ц -* збан^та 

помідоровий кул. приготовлений із помідорів (м, ср, ст)

♦ помідорові повила кул. томатна паста (ст) 

помірка масштаб, мірило (ст)

помітувати підпорядковувати своїй волі; помикати 

(ст): Та їй, господарській, хоч бідній, дочці, не дуже-то мило, 
щоб перший-ліпший міг помітувати нею (Цегельська) 

поміч допомога (м, ср, ст): Оце все, що я можу написати 
про цей процес. Безперечно, дуже мало, що я добре розу
мію, але тяжко позверх двадцяти роках написати більше і 
написати ліпше, коли нема до помочі нічого, і мушу спира
тися виключно на своїй, вже старечій пам’яті (Шухевич); Її 
враження, що він потребує помочі, стало нагло певністю 
(Марська)

♦  нагла поміч швидка допомога (м, ср, ст) 

помічний 1. який охоче приходить на допомогу, сприяє в якійсь справі

ЗНАМЕНИТИЙ ВИНАХІД! (м, Ср, Ст)
Цістанеш здорові й гарні з у б и  тільки 2. ЯКИИ МЗ.Є Л ІК уВЗЛ ЬН І ВЛАСТИВОСТІ, СПриЯЄ
при пом очі щ ітки д о  з у б ів  і м асаж у /• ч ,одужанню (ср, ст): Ті піґулки виявилися дуже 

^  ^  помічні в часі його хороби (Авторка)
' 3 . д о п о м іж н и й :  Коли вже м аєм о отсі розм іри і

ФірЛ'а О е п І о Ь у е І е п іп и е  "Р^ '̂^тУпаемо до рисування цего

КРАКІВ, УЛИЦЯ СЄМ1РАДЖОГО 15̂  И
висилає їх по заплаченні на рях. П К О . ПОМ ІЧнйчИЙ 5̂ ПОМІЧНИЙ 3 : КоЛИ М аєМ О  ГО- 

1. 415.539 2 шт.,̂ З.И̂ зл;. за 2 шт. п о д іл к у , ТО ПОТЯГаеМО С о б і ВСІ ЛІНИ ПОМІЧНИЧІ,

розуміється, до вінкля (Повний курс) 
помпа 1 . насос (ср, ст): Мав я пояснити водну помпу, яку в рух вправляла елек

трична машина (Шухевич) Ц помпка

♦ помпа до ровера знев. нікчемна, не варта уваги людина (Лучук) 

(ср, ст) II помпка до ровера

2 . артезіанський колодязь на вулицях міста (ст): Марта накинула на себе 
жакетик і нечутно вийшла з кімнати, захопивши дзбанок, бо водопроводи вже 
тиждень перервані. Біля помпи стояла довга черга. Хвилюючись, нетерпляче 
вигукували люди. Зовсім недалеко розірвалася шрапнель, а тут до того ж у 
помпі вже не вистачило води (Смолій) || водотяг

3. надмірна урочистість, пишнота, розрахована на зовнішній ефект (м, 

ср, ст)
♦ з помпою із надмірним розмахом, надто урочисто (м, ср, ст) 

помпас вул. грубий, опецькуватий хлопець (ст)

ПОМПИ ( п ^ п и )  широкі штани з манжетами під колінами (ст): Можна 
було його пізнати хоч би по його дивачнім, страшно неґустовнім строю: жовті че
ревики, а при тім зелені панчохи, бурячкові пумпи, ґранатова блюзка, яскраво- 

4 5 6  жовта краватка і тд. (Шухевич); Міру на пумпи береться так само, як на звичайні
-----------  довгі штани, лише з додатком топз, що беремо ще міру під коліном тому, що

приходить пасок до запинання, відповідно до об'єму ноги під коліном. Є чотири



роди пумпів. Пум пи цілі, пів, три чверти й чверть. Ч верть  пумпів уж ивається до  

роверу, а  всі прочі д о  проходу (спацеру). [...] Чисто  спортові пумпи декоруємо 

чужим матеріялом. Приміром, поясок, латки (кишені), кишенька на пэдинник, 

шнайґурта, пасок під коліном -  це все декорується бронзовою  або  зеленою  

ґабардиною, й тоді пумпи гарно презентую ться (Повний курс) Ц -* бікси 

помпі^р вул. пожежник (с т )  І -♦ стражак 

помпка и помпа* і
♦ помпка до ровера и помпа до ровера
♦ фраєр помпка помпка

помпкі (п ^ п к і )  ^  помпи: Ми ж щ е недавно були в народній школі, думаю чи 

тоді, як це буде в гімназії, коли одягнемо синій мундир з довгими ш танами або

з “пумпками”, з числом  на рукаві та  з круглою ш апкою  з синім обрам ованням  

(Любінецький)

♦ фраєр в помпках -► фраєр 
помпувати 1. накачувати насосом (ст)

2. вул. промивати (шлунок); Там  його насам перед  добре  вимили і скупали, 

потім стали  помпувати  шлунок, щ о  тривало  з півтора пздини (Керницький) 

помрук л е д ь  помітний рух (ст) 

пом’янйк церк. поминальна книга (ст) | пам’ятник

понаправлйти полагодивши, відремонтувавши, зробити придатним для 

користування (м, ср, ст)

♦ понаправлйти метрику -* метрика
♦ понаправлйти фізійоморду фізійоморда
♦ понаправлйти фронт -* фронт 

понести:
❖ бачив: двоє <циган> на дрючках понеспи -* бачити 

поникати подивитися, попильнувати (ст); -  Ти, братику  є стукнєнтий в мо

зок. Л іпш е за  собою  поникай. -  Не твій інтерес (Нижанківський) 

поофіруватися і.  присвятити себе  я к ій - н е б у д ь  справі (ср, ст)

2. виявити готовність допомогти, поступившись власними інтересами 

(ср, ст)

попалений вул. і. подертий (ст)

2. спійманий (на шахрайстві, брехні тощо) (м) 

попалити 1. спіймати (на шахрайстві, брехні тощо) (м)

2. шк. забрати шпаргалку на іспиті (м) Ц спалити 

по-партацьки невміло, неохайно, недбало (ср, ст) 

попас 1. ірон. дармові харчі, їжа; пожива (ст) Ц -* їдженя

2. шк. другий сніданок у  школі (ст)

3. іст. зупинка для балаґул 

попасти:
♦  попасти у ф ^ ію  розлютитися, ошаленіти (ст); Це “признання” за 

скочило його оборонця д -ра Павенецкого, який попав у  фурію, мимо того, 

щ о те признання ріш учо ні в чім не могло пошкодити клієнтові, бо Підгайний

вже не м іг  дістати б ільш о ї кари, ніж та, яку вже мав (Ш ухевич) 4 5 7

попис дійство, показ, демонстрування (ст); П ісля вичерпання програми попи- --------------

су роздали нагороди за чергою, встановленою  конкурсовим жюрі (Авторка); Не



пописатися
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тільки публіка, але  й поліціянти, щ о  приступили до  С тепана, були видимо роз

бавлені таким студентським  вибриком  і тільки лагідно покартали "пана  акаде

міка”, щ о  таких пописів не можна робити в публічному місці (Мельник); П л ощ а  

називається  тепер площ ею  Н ац іонально ї Гвардії, на честь  польської гвардії, щ о 

тут  в ідбувала пописи в 1848  році (Крип’якевич)

♦ поле попису галузь, ділянка, у  якій можна якнайкраще виявити 

свої здібності, уміння тощо, пописатися (ст): Це було моє поле по

пису (Авторка)

пописатися вдало продемонструвати власні вміння, здібності; похизу

ватися (ст): Б абц я  пописувалася  тоді своїми кулінарними зд ібностями (смак 

“печені на дико" зі ш парґетті і бурячками в ідчуваю  донині, ніхто не вмів її так 

готувати, як Бабуня!) (Круш ельницька) || поставитися 

пописовий показний, демонстраційний (ст): П роф есори  були задоволені, і 

ц ією  пописовою  точкою  я здобув при матурі добру  оцінку (Авторка) 

попіграти:
♦ попіграти собі вул., вульг. здійснити статевий акт (ср, ст) Ц —  вмо

чити вар’їіта

попід:
♦ попід паху -* паха

поплатний вигідний, прибутковий (ст): Передусім  Й озеф  Бик носив чорну 

ш матку на лівому оці (щ о було  в нього або  вибите, або  ушкоджене), і ця, власне, 

чорна ш матка робила Бикове обличчя несам овито  таємничим, “щ о  заморож у

вало  кров у  ж илах”, як писали газети. Без ш матки -  це була  6 просто ф ізіономія 

різницького челядника, яким і був колись пан Й осиф  Бик, поки не переключився 

на теперішню, б ільш е поплатну проф есію  (Керницький) 

поплета знев. балакун (ст): О й  ти, поплето! Та трохи  май на отримання! Чи 

годен хто переслухати ті тво ї банелю ки!? (Авторка) 

поплймити поставити пляму; заплямити (м, ср, ст): Невже не можна витри- 

вати хоч один день в чистім. Конче треба  поплям ити чисту блюзочку. Вж е сили 

немає і нервів бракує д о  тебе І того прання (Авторка) 

поплймлений який має плями; заплямлений (м, ср, ст): Дивився на Гібля, 

щ о стояв за  поплям леною  лядою , й питався себе, чи він д асть  на кредит (Ни

жанківський)

пополуднє після полудня; друга половина дня (ст): Була  одна, з якою  я 

заприязнився. В она  не вм іла по-українському, а  я -  по-ф ранцузькому. П орозу

м ілися руками. Ц іпе  пополуднє провів гарно (Селепко); Сьогодні о год. другій 

пополудні при книгарні “Наукових дослід ів”. Стр іча. Чолов ік  з кпичем: “Або-або". 

Відповідь: “Банк”. Повинуватися. Д о  цього часу  сидіти дом а (Нижанківський) 

пополудневий який відб}шається у  другій половині дня, стосується дру

гої половини дня (ср, ст): Потім  прийш ла щ е одна  картка від Яри. Напевне, 

при їде пополудневим  поїздом  (В ільде) 

попсований 1. пошкоджений, зламаний (ст)

2. поганий, зіпсутий (ст): Я  почав активн іш е входити у  розм ову з моїм  поль

ським знайомим  з театру, щ об  не затрою вати  собі д ореш ти  попсованого  вечора 

(Тарнавський О.)

попсуй-майсгер ірон. людина, яка береться ремонтувати що-небудь, не 

маючи відповідних навичок, і переважно все ламає (м, ср, ст)



портки

Вживайте 

порош ків 

до прання

„ А Т М О "

деш еві

й успіш ні!

п о п е л и  1. пошкодити; зламати (м, ср, с т ): Її  прихід цілком попсув і д о  того 

непевну атм осф еру  в товаристві (Авторка)

2. зробити гіршим; погіршити (м, ср, ст):

♦ легше попели , як направити (Франко) (м, ср, ст) 

попускати 1. ставати менш дошкульним, поступово слабшати, зменшу

ватися (про біль, неприємне відчуття тощо) (м, ср, ст): Вж е так серце не 

болить, вже попустило, так щ о  за  м ене не бійся, йди додом у (Авторка)

2. виявляти поблажливість; потурати (м, ср, ст) 

порада: =̂ :- ,
♦  вйпхайся зі своєю порадою випхатися 

порадний який вміє зарадити, дати пораду, допомогти собі

т а  іншим ІІ зарадний  

порекло вул. прізвисько (ст): І д істав  від нас Бойко порекло 

“Бойко сліф ка” (П ’ясецький) Ц придбмок 
поріг:

♦  три перед порогом, три за порогом, три з 
перцем, три з ґверцем, а три такой так жарт. 

про кількість випитих келишків алкоголю (Франко)

порозпинати розстебнути (одяг) (ст); Вій геть зовсім  стягнув 

із ш и ї яскраву краватку -  “хом ут”, як сам  іТ називав, порозпинав 

накрохмалений панцер  сорочки, підійшов з чаркою  в руці д о  на

шого гостя отця-пароха і почав викладати своє “курікулюм віте”

(Керницький)

пороти вул. падати обличчям донизу (м, ср, ст); А  ф ерняком  

то  я поров по сходах (Нижанківський) 

порохівнйк демісезонний плащ із плащової тканини (м, 
ср, ст) 

порошбк:
♦ порошбк до печива розрихлювач тіста (м, ср, ст) 

пбрплі -► парплі 
пбрскати:

♦ пбрскати сміхом -♦ сміх 
пбртки 1. штани (ср, ст) Ц -► бікси

♦ зрізати пбртки вул. і. убити (ст) Ц забити 
2. побити (ст) II -• вйгаратати

♦ лякєрувати пбртки робйти в пбртки і  (сг)
♦ мудрий як соломбнові пбрткі ірон. про лю 

дину, яка поважно розповідає про щось не над

то важливе або говорить очевидні дурниці (ср, 

ст) І мудрий як соломбнові патйнки
♦ накбпати в пбртки вул. побити (ст) || -> вйгаратати
♦ наробйти в пбртки вул. і. вкакатися, випорожнитися (ср, ст)

2. перелякатися (м, ср, ст)

♦ припасувати до пбртків вул. сильно вдарити долонею по сід- 

ницях (ст) І -• пацнути
♦ робйти в пбртки вул. 1. випорожнюватися, какати (ст) Ц лякєру^ 

ват пбртки
2. ^ трястй пбртками

Д О Б Р Е  ПЕЧИВО

„А РОЗА“
П ОРОШ КИ  

д о  ПЕЧИВА
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портмонетка

^/КсМоІ'Чи м а й «  що ди-
т С Н аш  п у д е р . фАМОзА-Єдо<ґ-

Д и т я ч и й  ІІЇДЕР
МИЛА ДО МИТТЯ

-поіг^а-Р

Ф А Н О З А
^<утоціЛою 5В.

4 6 0

♦ скраяти портки -► скраяти

♦ срати в портки вул., вульг. і і  трястй портками (с т )

♦ трястй портками вул. боятися, хвилюватися (ср, ст) || -► бздіти 

2. труси; теплі панталони (м, ср, ст)

портмонетка портфель (ср, ст)

портфель гаманець (ст): П ром овляє  м’ягко, як опікун, випитується, як вона себе 

почуває. Р аз  д обуває  портф ель, моргає і показує пальцем  на гроші (Цегельська); 

С х о вав  портф еля до  своє ї кишені, а  др ім аю чом у над  ш инквасом  майстрові по

ставив зараз щ едрою  рукою  півлітра оковитки (Керницький) | -> гавернік 

пор^а:
♦ перебирати на себе поруку -► перебирати 

поручати рекомендувати (ст) 

порйдний (пор’йдний) 1. великий, чима

лий (м, ср, ст): Ц е  була порядна бійка (Ниж ан

ківський); А  мені на обід  д істався порядний кус

ник м яса  (Авторка)

2. добрий, неабиякий, непоганий (м, ср, ст)

♦ <мати> порйдний цвях в голові -♦ 
цвях

♦ порядний русин -» русин 

порйдно (пор’йдно) 1. досить багато, чимало (ст)

2. добре, як слід (ст) 

посадити 1. посадити

♦ на кібель посадйти -► кібель
2. поставити в незручне становище, перемігши в суперечці (м, ср, ст): 

А  ф айно  Пастку посадили! Буде знати, як пискувати до  старш их (Авторка)

3 . ш к .  з а л и ш и т и  у ч н я  в  т о м у  с а м о м у  к л а с і н а  д р у г и й  р ік  (с т )  

посвідка п о с в ід ч е н н я  (м , ср, ст): М ій Пане! Ви  ж адаєте  від мене посвідки, яку

хочете переслати медичній академії. О сь  баж ане письмо, але  боюся, щ о  не 

вдоволю  В а с  (Н ова  хата  1926)

♦ посвідка викладів залікова книжка (Лучук) (ст) 

посвятйтися виявити самопожертву; перейнятися чужими проблемами

і посилено допомагати (м, ср, ст) 

посвйчення самопожертва (м, ср, ст) 

посилати:
♦ посилати по воду карт, змушувати брати карту у  грі в “дурня” (ст) 

посіданий шорсткий, порепаний (про руки, іуби, обличчя) (м, ср, ст) 

посідатися порепатися, стати шорстким (про руки, губи, обличчя) (м, ср,

ст): Доцю , Котику, чом у ти не витираєш  добре  ручки. Подивися, як вони тобі 

посідалися (Авторка) 

посікти:
♦ посікти на капусту дрібно посікти (Франко) 

посілість маєток, нерухома власність (ст)

посіяти з а г у б и т и  (м , ср, с т ): Д есь  я знову посіяла сво ї ключі (Авторка) Ц 

загйрйти
послідний найгірший, останній (м, ср, ст)

♦ послідний т ^ а н  -♦ т ^ а н



п о су в а ч

послушно слухняно (ст): М ельдую  послуш но, пане подхоронжи: капраль Баліц- 

кі, звани Базиль, заасентерований  д о  Дивізії (Лисяк) 

посмарбваний намазаний Ц помащений

посмарувати і. намазати (ср, ст): П осм аруй  собі хліб паш тетом  і поклади 

плястерок пом ідора (Авторка) | помастити 

2. придобритися, підлеститися (ст)

З- дати хабар (ст) 

посмітібх 1. вул. безбатьченко (ст) Ц -» бейлик

2 . тюр. кримінальний в’язень, який належить до обслуги (ст): Двері 

відкрилися, і в них став  заспаний черговий, байдуж ий до  всього, й дивився, як 

“посм ітю х” (кримінальний в’язень, упривілейований, ситий -  обслуга кухні) роз

д авав  кожному пайку хліба (Казанівський) | посмітюха

3. ірон., знев. людина, яка любить збирати і зберігати різний непотріб 

(ср , ст): Так де  той посм ітю х? Ходи сюди. То щ о  за  покраяні пап ірц і? Н ащ о  тобі 

поламані патики і рука ляльки ? Негайно викини (Авторка) || посміткіха

посмітібха 1. ^  посмітюх 2 

2. ^  посмітібх з 

посміхбвисько:

♦ робйти з себе посміхбвисько робйти

посполйтий 1. пересічний, звичайний (ср, ст): П осполитий галичанин на

справді з тяжким серцем  їде за кордон на довгі роки праці, бо родина і хата -  то 

для  нього наймиліше (Авторка)

2. тюр. неполітичний (про в’язня) (ст) 

постава зовнішній вигляд; зовнішність (ст): {Ціла постава вказує на вік понад 

65  літ (Боберський) 

поставити 1. поставити

♦ загату поставити -► загата

♦ паркан поставити -* паркан

♦ поставити ґулю -► ґуля 
2. постановити, вирішити (ст)

поставитися і. вдало продемонструвати власні вміння, здібності; похи

зуватися (ст) 11 пописатися

2. виявити агресивність, протиставити себе (ст): Вже вчора прилазили шупа

ки. і кожна зараза зараз пхається д о  неї. Місько то бачив, але нічого не казав. Знає, 

щ о  (й від того нічого не станеться і щ о  можна напитати собі ґранди, як поставитися 

до них. Щ о іншого вона. Вона може навіть поставитися (Тарнавський 3.)

♦ з пйском поставитися -♦ пйсок 
пбступ прогрес (ст)

посіупбвець прогресивна людина (ст)

поступбвий передовий, прогресивний (ст): П оступова  жінка мусить мати час 

на громадянські справи, збори просвітні і політичні, працю  культурну і належати 

д о  жіночої орґан ізац ії “С ою зу  українок”. Не може відтягатись від громадських 

справ, коли не є хора і не м ає маленьких дітей. А л е  її хата  і родина не сміє на 

тім терпіти (Н ова  хата) 4 ^ 1

поступбвування поведінка, вчинки (ст) Ц поведення -----------

п о с т а ч  вул. нога (ст) || -* ґбра



потаньцувка

потаньц^ка забава з танцями (ср, ст)

потахнути зменшитися (про відчуття голоду, спраги тощо) (ст); Я к  ти чу

є ш с я ?  Н є  знаю, н ащ о  так багато і хапчиво їсти. Щ е нє по тах л о ? (Авторка) 

поташ кул. харчова сода (ср, ст); Д о  тіста додай  лижечку поташу, ал є  обов ’яз

ково погаси оцтом, тоді пляцок будє дуж е пиш ний (Авторка) 

потішний веселиіі, смішний (ср, ст) І -* гёцний 

потка вульг. жіночий статевий орган (ст) | -* кацамбиія 

потовкти 1. розбити (м, ср, ст); П ри переїзді на нову хату  ми потовкли стільки 

посуду, щ о  тепер йдемо д о  м аґазину купувати нові шклянки й тарелі (Авторка) 

2. побити, набити (м, ср, ст) | — вйгаратати 

потовктися 1. розбитися (про річ) (м, ср, ст)

2. зазнати численних ушкоджень; побитися, сильно вдаритися (про 

людину) (м, ср, ст); Тиждень том у  послизнулася на леді, впала  і так сильно 

потовклася, щ о  щ е й дотепер м аю  синці, І так мене все болить (Авторка) 

поток вул. віз (ст) II потока 

потока ^  поток 

потоковий:
♦ потоковий б;^ач -♦ б;^ач 

потрапити -► потрафити

потраскати вул. поплескати (ср, ст); Він довго на мене дивився очима, які 

опускались до мого ордена, а потім піднімались до  моїх очей... Посміхнувся... 

П отраскав  мене по плечі і повів: “ІУи все одно дізнаємось..." (Оробець) 

потрафити (потрапити) змогти, зуміти (м, ср, ст); Н є  силуй мене, я все 

одно не потраф лю  висидіти весь час  і навіть не пакнути (Авторка); З  ц ілої Га

личини приїздять українці до  Л ьвова  і не потраф или уладити й утримати навіть 

одн ієї української каварні (Боберський); Проф . Тарас  Франко, учитель руханки, 

оперш ись  обом а  руками на підлозі та випрямивш и своє тіло, зробив рух ногами 

раз вперід, а опісля назад, не відриваючи рук від підлоги, а опісля, вставши, 

поспитав; “Х то  потрапить це зр о б и ти ?” (Нич) 

потрібний:

♦ потрібне <тобі> як кулко від ровера -» кулко

♦ потрібний як псу п’ята нога -♦ пес 

потр^ити штовхнути (ср, ст)

потульний 1. м’який, ніжний, приємний на дотик (ст): То такий потульний 

светрик, щ о й не хочу знімати (Авторка)

2 . ніжний, лагідний (ст); А  твій Д митро мені д о  вподоби. Ф айний хлопець, 

потульний, акуратний (В ільде) 

потягач шевський ремінь (ст); І тоді, Бог його знає  звідки, витягнув дивовижний 

струмент -  не то шевський потягач, не то поясок загострю вати бритву, в кожно

м у разі бути полоскотаним  по спині таким струментом  аж ніяк не належ ало б до 

приєм ности(Керницький) 

потйгнення потяг, прагнення (ст) 

потягн^и 1. украсти (м, ср, ст) | -► ґрайфнути 

4 6 2  2. вдарити (ср , ст) II -» вгатйти

----------  3. випити алкоголю (ср, ст) Ц -► ґбльнути
поурйджувати засновувати, створювати (ст): А  щ о  в горах і взимі воздух ла-



пошнурувати

гідний і здоровий, для  того поурядж ували в них заведеня, звані санаторіями. В  

Галичині таке заведеня є в Закопанім, а друге -  на м енш у скалю  і дл я  біднійших 

пацієнтів -  є в Голоску Великім побіля Л ьвова  (Дрималик) 

пофалатати вул. порізати (ст)

пофіг-метелики байдуже, все одно (м, ср): В она  її виганяє з хати, а  тій то  все 

поф іг-метелики (Авторка) | -» гапб 

пофрйґати вул. попоїсти (ст) 

поф р^ати  вул. утекти (ст) Ц -• бальбн зробити

похірити вул. випити алкоголю (ст): Та ти, Лепета, м аєш  ферняк, щ о  на милю  

заню хав  би, де можна похірити (Загачевський) | -* ґбльнути 

поцирований заштопаний, зашитий (м, ср, ст): Я к  тобі купували нові скар- 

питки, то  я ходила в таких поцированих панчохах, щ о  аж взори були на ногах...

Ти д істав нове убрання, а я ходжу щ е в м атуральном у плащ і (Ярославська) 

поцирувати заштопати, зашити (м, ср, ст): Значить, по тій роботі П оцирова- 

ного ніякий хірурґ вже не поцирує (Нижанківський) 

поцілувати:
♦ поцілувати клймку -► клймка 

поцьмака вул. темрява (ст)

поцюпцяти вул. здійснити статевий акт (ст) | -» вмочити вар’кта

♦ студеньцік поцібпцяць -* студеньцік 
поцйхати 1. порізати (ст)

2. вул. піти (ст)

почасти частково (ст): Ц ьоця  С те ф а  (єдина, хто опікувався нею, сиротою ) втов

кмачувала: “Д ля дівчини головне вдало  вийти заміж”. Лиш  почасти годилася з 

цим, бо мріяла також  і про інше (Авторка) 

початися:
♦ що ся почало, мусить ся скінчйти усе має свій кінець, своє 

завершення (Франко) (м, ср, ст)

початок:
♦ кождий початок тяжкий кожну справу розпочинати важко 

(Франко) (м, ср, ст)

почекальня приймальня (ст): П рош у  залиш ити  сво ї папери в почекальні, коли 

я поверну з суду, то  заберу їх (Авторка) 

почеканя:
♦ на почеканю негайно, вже; терміново (ст) Ц алярмово 

почесне:
♦ ставити почесне ставити 

пошабрований подертий (ст) 

пошивка 1. наволочка Ц пішва

2. підковдра І пішва 

пошмандяти вул. піти (ср)

пошмуляти вул. здійснити статевий акт (ст) Ц -> вмочити вар’кта

♦ пошмуляти кобіту -► кобіта
пошнурувати вул. швидко піти геть (ст): Ж анд арм и  оглядали затемнення і

потім, як було приписано, пош нурували д о  м ал о ї кімнати за  буфетом. Н е дуж е 4 ^ 3

сьогодні чіплялися д о  затемнення, значить, “зондерберіхт” не був поганий із --------------

головної квартири ф ю рера (Тарнавський 3.)



пошнйпати вул. піти, човгаючи ногами; почовгати (ср, ст)

ПОШПІЛЯТИ вул. поіграти (у карти, комп’ютерну гру) (м, ср, ст): П ош піляти  

в лати  (Горбач)

пошта 1. тюр. нелегальне переправлення листів, речей із камери до ка

мери (ст)

2. іст. домашня птиця, яку запрошені на весілля надсилали в дарунок 

як знак про свій прихід: У  переддень ш лю бу запрош ені гості присилати тзв. 

“пош ту” -  пару гусей, індика, пару качок або  курей. ІДе був знак, щ о  прийдуть на 

весілля (Крип’якевич) 

поштайґувати вул. піти (ст)

поштахати вул. порізати, поколоти (ножем) (ст): Пош тахати майхром (Горбач) 

поштудерувати і. подумати (ст)

2 . хитромудро спланувати щось для реалізації якоїсь мети (ст): Якби-то 

вдалося так поштудерувати, щ об  ті гроші не пропали, то  я при свідках тут  кля

нуся дати вам  сто злотих! (Керницький) 

пошукати вул. відплатити, помститися (ст)

♦  пошукати <собі> плібскви плкісква
п о ш ^ а т и  вул. потерти по якійсь поверхні, утворюючи шум, шарудіння 

(ст): О після пош урав ногами по піску й побіг кудись (Селепко) 

пощо навіщо (ср, ст): О після запитав, коли, як, чом у й пощ о я народився, і щ е 

раз глянув на мене (Селепко); Н е м аєте  за  чим плакати! П ощ о  дівчині медици

на?! (Ярославська)

пощось д л я  ч о г о с ь  (ср , с т ): -  П ощ о  ти йдеш  на ту  гостину? -  П ощ ось  (Авторка) 

правда:
♦ а то ґузік правда -♦ правда
♦ наговорити три міхи правди ірон. набрехати (Франко)

♦ правда лиш одна на світі (Франко)

<• правдою цілий світ зійдеш, а неправдою за поріг не вий
деш (Франко)

правдивий справжній (ср, ст): Панусю, беріть, не пошкодуєте! То правдива 

куликівська ковбаса. Я к  будете брати, то  трохи спущ у (Авторка) 

правильник збірка правил (ст)

правічка вул. цнотлива дівчина (ст) (| панма-правічка
♦ правічка на в у хо  вул. дівчина легкої поведінки (ст) Ц -♦ вінклнівка 

пражений кип’ячений (про молоко) (ст)

пражити 1. кип’ятити (молоко) (ст) | парити

2 . п е к т и  ( п р о  с о н ц е )  (ст): Нині не годен довго бути надворі: так страш но 

праж ить (Авторка); С он ц е  праж ило немилосердно (Франко)

3. смажити (каву) (ст): Приказую ть старі люде: праж имо каву, щ оби була 

гірка, д а єм о  цукру, щ оби  була солодка, парим о її, щ оби була якнайчорніша, а 

д од аєм о  молока, щ оби була біла. С ам і противенства, а нам  смакую ть (Нова 

хата 1934)

4 6 4 4. періщити (про дощ) (ст)

----------  п р а ж ^ а  кул. страва із гречаної муки (ст)

празник свято (перев. церковне) (м, ср, ст)

пошняпати



прати

❖ до Гонолюлі (Гонолю лю ) на празник ірон. і. так говорять 

тому, хто планує нереальне (подорож, зустріч тощо) (ср): Думаєш , 

щ о  поїдеш  з ними на роверах в К арпати ? Ага, чекай, чекай, щ об  часом  не 

поїхати, хіба щ о вибереш ся до  Гонолюлі на празник (Авторка)

❖ не n;oAéHb празник (Франко)

2. так відповідають на запитання “куди йдеш?”, “куди їдеш ?”, коли не 

хочуть сказати правди (ср) 

празниковий святковий, який пов’язаний із 

церковним святом (м, ср, ст): Добігала година 

12.30, як о. Каш танович у гарному, празниковому 

настро ї причалив на Богданівку. Трамвайна зупин

ка, як знаєте, була за кілька кроків від церкви, про

ти ко операти ви “Зоря "(Керницький ) 

празникувйти святкувати, гоститися на праз- 

нику (м, ср, ст): Ц я  несподівана подія геть пе

рекреслила м о ї празникові пляни. Я  вже не йш ов 

під вікна парохіяльного будинку підглядати, як отці

Пражуха

Літру доброї гречаної муки всипати 
до бляхи і зрум’янити, перегортати 
ложкою і уважати, щоб не пригоріла; 
відтак висипати до горшка, наляти 
іУг літри окропу, посолити і скоро 
мішати, щоб не було грудок, поста
вити до рури на півгодини. Подавати 
гарячу, накладаючи ложкою неве
ликі купочки на полумисок, поляти 
рум’яним маслом, посипати сиром 
або бриндзею. Смачна також зі со
лодким молоком (Переписи)

празникують, не тягнуло мене під церкву, де  м о ї ровесники облягали будки з 

прецлям и (Керницький) 

практикування дотримування церковних законів і обрядів (м, ср, ст) 

практикувати дотрим)гватися церковних законів і обрядів (м, ср, ст): Був 

глибоко віруючий і дуж е прив’язаний до  своє ї церкви, але  з практикуванням  

якось йому не склалося. Н е знав, очевидно, щ о  кап італьна засад а  християн

ської Церкви каже, власне, практикувати (Тарнавський 3.) 

практик^чий  який ретельно дотримується церковних законів і обрядів 

(м, ср, ст): Практикуючий християнин щонеділі ходить до  церкви (Авторка) 

пралька пральна машина (м, ср, ст)

прангер іст. публічне місце страт: П о  західній стороні ратуші, під вежею, на 

постаменті у  вісім стіп, стояла  подвійна фігура, щ о  зображ ала дві постаті, звер

нені плечима до  себе: з одної сторони -  жінку із з а в ’язаними очима і мечем у 

другій, себто  справедливість, з другого -  мужчину з мечем у піднесеній руці -  

ката. С е  був т.зв. прангер -  місце, де  виконувано вироки смерті... Тут поклав 

свою  голову славний Іван Підкова... Коли дня 16 червня 1578 року кат рубав 

йом у голову, нараз залом ився д ах  над  предсідником ратуш і і впав на зем лю  на 

великий страх  народу (Крип’якевич) 

праний вул., ірон. битий, лупцьований (ср, ст)

♦ праний як бейля (беля) вул., ірон. сильно битий, лупцьований 

(ср, ст)

праник:
♦ язйк як праник -* язйк

прасовання прасування (ср, ст): ІУам а її чоловіка прала  б ілизну щ онайм енш е 

три дні, а  з маґльованням  і прасованням  усе  тривало  тиждень або  навіть вісім 

днів (Тарнавський 3.) 

прати 1. бити, лупцювати (ср, ст): Н айб іл ьш ою  атракцією  дня, поки обидві гім

назії були разом  у Народнім  домі, була  велика перерва. Н а подвір’ї  Народнопэ

4б 5



практикант

д ом у  ставали  учні Головно ї проти учнів Ф ілії і “прали” одні одних ремінцями, 

якими в ’язали  книжки. Цікаво, щ о  проф есори нас не розганяли і навіть не по

казувалися на подвір 'ї під час  тих славетних боїв (П ’ясецький) Ц -» валити

❖ прати як бейлю (белю ) вул., ірон. сильно бити, лупцювати (ср, 

ст) II -• бити як в бубен

2. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити (ст): Юзя 

там  улана  пере: “Ти бандита, ти хулєра. За  ми ш ницлі і гирбати Тиснеш  М аньку 

зизувату!” (із пісні) Ц -* бештати 

прахтикант і. цікавий оповідач (ст)

2. язиката, балакуча людина (ст) 

прахтикувати і. цікаво розповідати (ст)

2. не мовчати, відповідаючи на закиди, докори (ст) 

працювати:
❖ працювати як мурашка про сумлінного працівника (ср)

❖ працібй, а Бог ти допомйже (Франко) 

праця:
❖ гірка праця, солодкий спочинок (Франко)

❖ яка праця, така плата (Франко)

прапцальний прощальний (ст): Ї ї  сльози вилилися вже, мабуть, всі перед тим, 

цього довгого пращ ального  вечора (Лисяк) 

пращальник той, хто проводжає (у дорогу) (ст): -  Щ е раз на захід, -  сказав 

стоячий коло вікна пан з руками артиста, коли вже зникли зовсім білі хустинки 

пращ альників, щ о  підбігали десь  далеко  на пероні за потягом (Лисяк) 

пращати прощатися, розставатися (ст); Н а  другий день  я мав пращ ати  своє 

місто. П рий ш ов  день, коли треба було  вдягати на себе мундур, коли треба  було 

відходити, щ об  колись, може, знову повернутись (Лисяк) 

предсідник голова (зборів, комісії тощо) (ст); Н а  м оєм у м атуральном у сві

доцтві були підписи проф есорів: предсідник -  Ілля Кокорудз, члени іспитової 

комісії... (Дзедзик) І презес 

презент подарунок (м, ср, ст); Який суперовий презент, я давно  мріяла про цю 

книжку (Авторка)

презенція присутність (ст); В  суботу  два  дружби, прибран і святочно, з кити

цями на грудях запрош ували  щ е раз такою  орацією: “З а  перш ою  й другою  пре- 

зенцією  в дім  панства входимо, поклін пана молодого й панни м олодої д о  ноги 

складаємо, просимо, щ оби панство  невідмовні були, в  неділю  о 6-й годині вечо

ром до  церкви прибули, а потім д о  дом у  панства молодих, де  будемо веселити

ся. С л ав а  Ісусу Христу!” (Крип 'якевич) 

презес ї; предсідник 
пренумерата передплата (ст)

препаранда підготовча школа (ст): При жіночій препаранді була  довголіт

ньою  і вельми заслуж еною  учителькою  знана  у  львівськім  жіночім світі Ольга 

Бачинська, донька проф. О лександра Барвінського, щ о  заслуж илась  своєю  

християнсько-суспільною  і харитативною  д іяльн істю  від 1908 року на терені 

4 6 6  м іста Л ьвова  і через ЗО літ вела засноване  в 1904 році львівське “М арійське

------------- товариство  лань”, пере ім еноване по війні на “М ар ійська друж ина інтеліґентних

жінок” (Ш ах)



приготовляти

прётекст підстава, привід, причина (ст): Кілька разів вернеться, пристане, 

буде навіть думати, чи не варто було  б  наздігнати дівчину і під претекстом, щ о  

йом у зробилося слабо, не впроситися на ніч до  неї до  хати (Тарнавський 3.) 

претензійний (претенсійний) який прагае виявити свою ексцентрич

ність, оригінальність (ст): Містечко було зовсім незмінне. Виглядало з ранньої 

мряки трохи претенсійне, трохи скромне, а передовсім  страш енне чуже Анночці 

(Ярославська); Признаюсь, я чепурився свідомо цього вечора, і Ч уб  окинув мене 

здивованим  поглядом. Очевидно, кидалось у  вічі м оє темне убрання, таке, як 

каже Нечитайло, на кожну пору і кожну нагоду, д о  непристойности білий комірець, 

волосся причесане, черевики з блискучими носками. -  і пахнеш, як претенсійна 

панна! Щ о ц е ?  Бузок, ф іялки? -  Білий тютюн, хіба не в ідчуваєш ? (Керч) 

претенсійний -► претензійний 
преферок карт, преферанс (ср , ст) 

прецель кул. крендель; бублик (солений) (ст)

♦  загилися як жидівський прецель скомпрометуватися, осо

ромитися (ст) II за ги ли ся  як ручка від парасолі

♦  абйсь ся в прецель скрутйв (проклін)

прецизійний точний, детальний, вичерпний (ср, ст): Треба допильнува 

ти комплетного і прецизійного виконання всіх справ, про які було тут  говорено 

(Авторка)

прецйзійно точно, детально, скрупульозно, вичерпно (ст) 

прецйзія точність, вичерпність (ср, ст) 

прецінь 1. адже (ст)

2. проте (ср, ст): П ереходить попри нас  Северин  Левицький, вже сивий, а  пре

цінь цілком не старий (Боберський) 

прецлйрка продавець прецлів (с т ): Тільки де-не-де сиділи одинцем  на лавоч 

ках емерити чи безробітні, д воє  хлопчаків гралося на стежці ґудзиками, а під 

деревом  куняла над  своїм  повним  кошем  стара  прецлярка (М арська) 

прнбрання прикрашання (ст): Прибрання ялинки мені зайняло  дві і пів години 

(Авторка)

прибрати прикрасити (ст): Будині можна прибрати овочам и свіжими або  см а

женими в цукрі, конфітурою, убитою  піною (Авторка) 

прнвалйтися вул. пристати, долучитися до товариства (ст) Ц впасти на 

хвіст, прикляйструватися, присмалйтися, прифастриґувдтися, пришнуру- 

ватися 

приватний:
♦ приватна л єк т ^ а  л ек т ^ а  

пригаратати прибити (ср, ст)

пригасйти вул. присадити, вгамувати, заспокоїти (ст): Засад ничо  він не був 

зарозумілий, хіба одне, щ о  народився на Богданівці. А л е  якось завжди, коли 

вилазив з Богданівкою, хтось йопэ пригасив (Тарнавський 3.) 

пригинати:
♦ пригинати нйясче долівки -> долівка

приготовляти готувати (ст): Його о бов ’язком було  приготовляти мене до  4 ^7
вступного іспиту в гімназію, а передусім  присвоїти мені початкові відомості з --------------

латини(Керницький)



пригуляти

пригуляти прийти (ст) І придибати, придймати, прикатулятися, прикнаяти, 

присмалити, притраґатися, прифалювдти, прицйхати

♦ пригуляти дитину мати непілюбну дитину (ср) 

придибати вул. прийти (ст) | -* пригуляти

придибашки пригоди (ст): О сь  з такими придибаш ками ми щ асливо  закінчили 

розм альовування плота, і мій ком андант подав знак відступити з ф ронту  під

пільної боротьби  (Керницький) 

придймати пригуляти
прйділ належна частка; пай (с т ): С в ій  приділ цих кальорій я віддавав своїм  

друзям, які цілісінький день  варили якусь зупку (Загачевський) 

приділовий частинний, пайовий (ст)

придбмок прізвисько (ст): В Коші уганяє із світлинним приладом  І\/Іикола Угрин, 

щ о  придбав придомок “безгрішний", бо, очевидячки, ходить з порожніми кише

нями (Боберський) І порекло 

призиратися придивлятися (ст): Пані Влодзя  довго призиралася до  купюр, 

але  завш е  добре  платила нам за  коляду (Авторка) 

приіванити вул. і. забрати, вкрасти, привласнити (ст)

2. вдарити (ст) І — вгатити 

приїхати:
♦ гості приїхали -► гості
♦ цьотка приїхала -* цьотка

прийняття (принйття) урочиста трапеза для запрошених осіб із якоїсь 

нагоди (ср, ст): Ч ас  посвяточний -  це час  карнавалу, бал ів  чи забав, ріжного 

роду принять м енш их чи б ільш их (Н ова  хата 1939); Приняття  можуть бути такі 

ріжнорідні, щ о трудно вичислити всі можливости. П риняття можуть бути біль

ш е офіційні, де  зібрані гості навіть не знаються. ІДе будуть всякого роду другі 

снідання, приміром, по якімсь з ’їзді чи науковім конґресі і тд . Д альш е  йдуть 

якісь урочисті обіди чи вечері з нагоди імянин. П оза  тим  ідуть всякого рода під- 

вечірки, такі тепер  модні чайні вечори чи пополуднева чорна кава, скромні другі 

снідання, но, і буф ети (Н ова  хата 1938) | гостина 

прийтй:
♦ прийтй як табуи коней прийти із шумом, гуркотом (про людей 

надто веселих або напідпитку) (Франко)

♦ прийшов, як би знав, що го хтось клйкав про того, хто з’яв

ляється в той момент, коли про нього згадують (Франко)

прик немолодий чоловік-імпотент, набридливий, надокучливий, який 

має потяг до молодих жінок (ст) || старий прик

♦ старйй прик и прик
прикатулятися вул. урешті-решт прийти (ср) Ц -• пригуляти 

прикляйструвати причепити; приліпити (ст) 

прикляйструватися і. причепитися; приліпитися (ст)

2. ірон., знев. пристати, долучитися (до товариства) (сг) Ц -* привалшмся 

4 68  прикнаяти ^ прикатулятися
----------  прйкрий 1. неприємний, досадний; нестерпний (ср, ст)

♦ прйкрий випадок нещасливий випадок; неприємність (ср, ст)



припадково

прикуцнути присісти (ст): Петрусь, семилітній рахітичний хлопчина, прикуц- 

нувш и у  траві, трим ає  за крила польового коника (Чернява); Прикуцнувш и під 

ним та  притуливш и вухо д о  підвіконня, я міг п ідслухати все, про щ о  в кухні йш ла 

бесіда (Керницький)

прйлад: СВЯТА!
♦ світлйнний прйлад світлйнний
^ ,  X найкращ е приладите всяку їду, якщ о всі

п р и л а д и т и  приготувати (ст)
^  ^  потрібні припаси к у п у в а т и м е т е  тільки

приладжений приготовлений (ст); Влити прила- в найстарш ій українській  кооперативі 

дженого росолу до  гладкої ф орми, поставити в холо- . .  «

ді, нехай застигне (Л іщ инська) ууНЕрОДНЕ 1 ОрГОВЛл
приладження приготування (ст): Нем а  нині гос- _________________________

тини без перекуски у ф орм і салати  з майонезом  -

том у  варто познакомитися зі способом  їх  приладж ування (Н ова  хата 1934) | 

приладжування 

приладжування ^ приладження
приладжувати готувати (ст): Я к  приладж уємо п аш те т? Н а  паш тет уж иваємо 

передню  частину дичини. І\/Іясо дичини уж иваєм о свіже, може бути м аринова

не, але  паш тет буде д ещ о  гірший (Нова хата  1926) 

пpилâпaти спіймати на забороненому (ст): Проф . Ром ан  Цеглинський, зва 

ний “IVIonc”, “прилапав” йопэ, як читав -  с траш ну  річ -  “Д іло”, -  і за  це вид але

но його з гімназії. Скінчив він гімназію Ф ранца  Йосиф а, як найкращ ий учень, а 

треба  додати, щ о та посл ідня гімназія була відома з найбільш ого польського 

ш овін ізму (Ш ухевич) 

примикати 1. причиняти (двері, браму, вікно тощо) (ст)

2. заплющувати, примружувати (очі) (ст)

♦ примикати <на то, це, них...> очі удавати, що не помітив, що 

нічого не трапилося; не зауваж)^ати (ст): Такі випадки могли мати міс

це л и ш е  за Вербицького, який примикав на них очі (Процюк)

З- міститися поряд із чимось; прилягати (ст): Вибивш и заздалегідь до- 

щ ини в лятрині, яка примикала до  дротів і не була  обгороджена, н імець проліз 

цим отвором  назовні (Загачевський) 

прим кн^ий причинений (про двері, браму, вікно тощо) (ст) 

примоцований прикріплений (ст)

принаглювати пришвидшувати (ст); “Хлопці, швидко!” -  принаглює, сам  зі

ваючи від вуха до  вуха, Богдан (Лисяк) 

принйття -♦ прийняття 
приобіцяти пообіцяти (с т )

припадати доводитися (про родинні стосунки) (ст): М ам ц я  казали, що 

ЗмисловськІ припадаю ть нам  якимись далекими ф ам ільянтам и (Авторка); Бу

рачинський припадав мені якимсь далекиїи ф ам іл іянтом  (Ш ухевич)

♦  припйсти до ґусту -► ґуст 
припадковий випадковий (ст) Ц оказійний

припадково випадково (ст): Якісь двоє  д альш и х  колеґ Богдана з його бюра, 4^9
стрічені припадково на вулиці (Лисяк); Питаний мусів досл івно  повторити з 

пам ’яті те, щ о  нам  передш е продиктував проф есор, а щ о  пан проф есор цього



припадком

сам  не умів, тому, тупи вш и книжку руками, точно слідив у  ній, чи учень  все так 

говорить, як було продиктоване, глипаючи час  до  часу  на учня, чи він припад

ком не читає зі сво їх  записок (Ш ухевич) {{ -• оказійно  

припадком ^  припадково: А  раптом  випадково  його там  зустрінеш, отак 

зустр інеш ся з ним припадком. 1 все. Пиш и пропало  (Чайківський) 

припадок випадковість, випадок (ст):

♦  через припадок і ї  припадково: ІУІи зустр ілися з ним через припа

док -  у  "Х аос і" на Руській (Авторка) 

припасований крав, підігнаний по ф ііурі (м, ср, ст) || притулений 
припасовз^ати крав, підігнати по ф ііурі (одяг) (м, ср, ст)

♦  припасувати до пбртків вул. вдарити (ср, ст) || -* пацнути
♦ припасувати до штанів і? припасувати до пбртків 

припердблити вул., знев. прибити (ст) 

припердблитися вул., знев. причепитися (ср)

припердульський (пшипердульський) знев. набридливий, надокуч

ливий (ст)

♦ пані припердульська (пані пшипердульська) знев. і. на

бридлива, надокучлива жінка (ст)

2. стороння жінка, яка не викликає симпатії (сг) 

приперти 1. сперти (ст)

♦ приперти до стінй вул. завести в безвихідь (ст) Ц пришпилити
2 . причинити; зачинити (ст): Міленочко, лрипри двері, котуню, бо дуже 

сильний перетяг (Авторка) 

припечатати студ. поставити незадовільну оцінку на іспиті (ст) 

прйпис вказівка, настанова (ср, ст): Кухар, який хоче зварити на обід  дванай - 

цять  страв, подає припис на страву, ал е  не докінчить ані одної (Боберський) 

приписбвий:
♦  приписбве місце сідниці (с т ): З а р а  дістанеш  в одне приписове місце 

і знатимеш, як мені пискувати (Авторка) Ц -*  д ул а

припнути причепити, прикріпити (ст): Я  припняв йому цю  маленьку відзна

ку на ліву грудь його довгого чорного плащ а  (Боберський) 

припнйтий причіплений, прикріплений (ст): ІЦе був кінь, лрилнятий в саді 

д о  ллота (Селепко) 

припуцувати вул. видати на слідстві, зрадити (ст) || -► всйпати 

припуцуватися вул. зізнатися у  звинуваченні (ст) 

прирбда:
♦ покрйвджений прирбдою -► покрйвджений

присід {перев. мн. присіди) присідання (ст): Кожний навіть мився, а  дехто 

щ е робив руханку, кілька присідів, а  наш  "слонь” о б о в ’язково скакав через ш ну

рок (Н ова  хата 1933) 

присісти:
♦ присісти фалди -► ф ^ д а  

прискрйнити вул. 1. спіймати (ст)

2. приборкати, підкорити (ст) 

прискрйночок шухлядка у  скрині для дрібних речей (ст)

470 присмаки кул. і. делікатес; щось смачне (ст) || -► леґуміна
2. деруни (Лучук) І -* плИцки 

присмалйти вул. і. прийти (ст) Ц -» пригуляти



прицяхати

2. прибити (ст)

присмалйтися пристати, долучитися до товариства (ст) | -► привалитися 

присмачувати кул. приправляти, заправляти, додавати приправи (ср, 

ст) І засмачувати 

пристанок зупинка (ст)

пристати погодитися, прийняти; схвалити (ср, ст): Н е  можу пристати на 

в аш у  пропозицію  (Авторка) 

пристійпий гарний, поставний, імпозантний (перев. про мужчину) (м, 

ср, ст): Був це молодий, б ільш  чим середнього росту молодець, русявий, не 

пристійний, але симпатичний. Його спокійний і тихий голос мимоволі виклику

вав  дов ір 'я  (Шухевич); О дн ією  з найбільш  кольоритних фігур Львівської Богеми 

був  композитор С тан и сл ав  Людкевич, або  “С я сь о ”, як його всі називали. П ри 

стійний, з чорним  вусиком і великою  чорною  краваткою  (Лис М икита 1960^) || 

сіховний
♦ пристійний фацет елегантний мужчина (м, ср, ст): О, тота Ю л ь 

ця такого чоловіка злапала, були вчора в нас на празнику, то  пристійний 

фацет, ґоноровий ґосьць (Авторка)

пристійно як годиться, порядно (ст) 

прис^ність:
♦ ваша присутність -  наша радість (м, ср, ст) 

присйглий присяжний (ст)

приталений крав, підігнаний по фігурі у  талії (ср, ст) 

притахлий тьмяний, приглушений (про світло) (ст): В  кімнату крізь вікно з 

вулиці мрячить притахле спопел іле світло, обступає  стіл, стільці, рівно застеле

ні ліжка, етажерки з книжками і всякає по кутах у  бриласту  тем ряву -  б іля ш иро

кої шаф и, б іля рогатої зал ізно ї вішалки і високої кахлево ї печі (Нижанківський) 

притерти:
♦ притерти роги -* ріг

притйрлити вул. принести (ст): А л е  на том у не стало, бо на другий день  не

втомний Адасько  в розпалі щ едрости притирлив уже не одну штуку, а  цілу пару: 

під одною  паш иною  двигав коцура, під друпзю  -  кішку! (Керницький) 

притраґати принести щось дуже важке (м, ср, ст): Л едве’м притраґала  ті 

ябка на четвертий поверх. С початку  видавалися не тяжкі, але  потім м ал о  не 

подвигалася (Авторка) 

притраґатися вул. прийти (перев. без запрошення) (м, ср, ст): Ч о  ти при- 

траґався  сюди, чи думаєш , щ о  всі тебе з нетерпінням чекал и ? (Авторка) | -► 

пригуляти
прифалювати притраґатися: П р и ф ал ю вал а  глина в залізнім  капелюсі, і 

забрали  ґосьця на м ентовню  (Лисяк); Увечері, коли всі зібралися за  столом, до  

кімнати приф алю вав Ю сько  (Авторка); Ти побачиш, як н аш а  стара  приф алю є 

додом у  (Керницький) 

прифастриґувати крав, зметати (частини виробу) (м, ср, ст) 

прифастриґуватися пристати, долучитися до товариства (м, ср, ст) | — 

привалитися
прйхапцем похапцем (ст): Дитинко, не їш  прихапцем, бо то  погано на жолудок, 

кращ е поклади собі той кусень пляцка на тарілку, сядь до  столу і з ’їдж  спокійно, 

то  тобі не вийде на довш е, але  зато  набагато здоровш е (Авторка) 

прицйхати вул. прийти (с т )  | -► пригуляти

471



причащатися

причащатися ірон., знев. пиячити (Лучук) (ср) | -* бамбурити 

причези вид чоловічих штанів (ст): Причези (райтки, бруки). М аєм о  їх три 

роди. Причези до  спацеру: звичайні і анґлійські, та  до  кінної їзди [...] Англійські 

причези в ідзначаю ться тим, щ о  ш ва  парадно ї ногавиці приходить на половині 

коліна, а  на збоку, як у  звичайних причазах (Повний курс) 

причепити (причіпйти):
♦  причепйти душу до тіла -► душа
♦ червону краватку причіпйти -► краватка 

причепйтися (причіпйтися):
♦  причіпйтися до корйта -♦ корйто 

причіпйтися -► причепйтися
причм ^ений  не спроможний думати, реально оцінювати ситуацію; за

паморочений (через втому, біль тощо) (м, ср, ст): Така тяжка сьогодні 

горяч, і так стукає та  маш инерія за вікном, щ о  цілий дань  ходимо як причмалані, 

а  роботи непочатий край (Авторка) 

припгати:
♦  пришйти латку вул. насварити, присоромити (ст) 

пришлюсувати долучити, приєднати (ст); Заспані, напівпритомні хлопці,

ковтаючи на ходу гливкий, як глина, хліб, кинулись о тарою  на коридор; тут  їх 

пол іцаї виш икували в двійки і “приш лю сували " д о  в’язнів із 33 -о ї камери, які 

вже стояли в двійках і чухались -  в їх камері, казали, були холєрські блощ иці 

(Керницький) 

пришлюсуватися пришнуруватися
пришнуруватися ірон., знев. небажаним гостемприсгати, долучитися до то

вариства (ст) {{ -* привалитися 

пришнйпати вул. прийти, ледве переставляючи ноги (ср) 

пришпйлений:
♦ лежати як пришпйлений -► лежати

пришпилйти 1. причепити, прикріпити (м, ср, ст); Я к  дружка приш пилила 

тобі букет, то  ти вже правдивий весільний гість (Авторка)

2. вул. поставити на місце; приструнчити (ср); Ти ч у єш ? А л е  М онах  (М онах 

є ф айний хлоп!) зараз його пришпилив (ІНижанківський) Ц приперти до стінй 

пришпйлюватися підсміхатися, кепк)^ати (ср)

прищіпка защіпка (ст); Черевики сам  умів чудово направляти. Я к  приш ив при

щіпку, то  не можна було пізнати (Тарнавський 3.) 

прийвний присутній (ст); О після  спільними силами всіх приявних викинули 

мене крізь граф ське вікно на город. Летів, як ґраната, але, на щ астя, не ви

бухнув (Селепко) 

прийвність присутність (ст)

прййтелька подруга, товаришка, приятелька (ст) | аґрафка (ґрафка), ко- 

ліжанка (колєжанка), колежка (колєжка), мурована компаньйонка, пшия- 

цкілка

проба 1. муз. репетиція (хору, оркестру тощо) (м , ср, ст); Тоді наш е пом еш 

кання перетворю валося на музучилищ е. М айж е кожного вечора в маминій кім

наті в ідбувалися “проби" (Круш ельницька)

47 ^ 2. крав, примірка; Звертаю  увагу, щ о  кишені не можна протинати тоді, коли

робим о маринарку д о  проби тому, щ о  щ е докладно не знаємо, як кишеня по

кажеться при пробі, чи не буде занизько або  зависоко (Повний курс); А  відтак



прогулька

рисуємо цей вінкель, котрий нам  в’яже перед з плечима так, щ о  ніколи не по

требуєм о сувати плечима вдолину або  вгору при пробі (Повний курс) 

пробант охочий до різного роду діяльності; ентузіаст (ст): Личаківський на

род славився зростом, поставою, здоров’ям. Ц е  були лю ди відважні, підпри

ємливі, “до  всього пробаити"; при тім палкі, гарячої вдачі, скорі д о  сварки і бійки 

(Крип’якевич)

пробі вигук про допомогу, порятунок; ґвалт, рятуйте (ст) 

проблем проблема (ст): Н у то  шо, Сташку, маєм  проблем (Авторка) 

пробувати 1. коштувати, пробувати (ст): Ч и  ти хоч коли пробував ту  рибу, що 

так від не ї носа відвертаєш. Та то  ж найб ільш а смакота (Авторка)

2. проживати (ст)

провадження ведення: На місце Ґонсьоровского провадж ення справи  С те пана  

Бандери і тов. в іддано судді окружного суду Дисєвічеві, якого на м ісце Ґонсьо

ровского спровадж ено з цивільного суду на вул. Батор ія (Ш ухевич) 

провадити 1. допомагати або примушувати йти; вести (ст): Була  приємно 

вражена, коли побачила Олюньку, яка провадила старш у пані Гунькову попід 

руки д о  церкви (Авторка)

2. керувати (кіньми), водити (автомобіль) (ст): О лько  провадить своє 

авто  вже від трьох років (Авторка)

3- KepjreaTH, о ч о л ю в а т и  (ст ): О, він м ає великий досвід, бо  вже три вал о  про

вадить ту  школу (Авторка)

4 - призводити (ст): І д о  чого провадить тебе таке п и яц тво ? (Авторка)

5. вказувати відповідний напрямок; вести (ст): Ті сходи провадять  на 

стрих (Авторка); Д орога з гімназії до  Волосько ї церкви провадила вулицями Ві

рменською, Бляхарською, а  вкінці Руською  (Ш ухевич)

6. керувати партнером у  танці (ст)

7- вести (про життєві обов’язки та спосіб існування) (ст): З кінцем того 

шкільного року сестра покінчила свою  “едукацію ” і ви їхала разом  з бабунею  до 

родичів, де  м ал а  підучуватися у  провадж енню  дом аш нього  господарства, бо 

після тодішніх поглядів молода д івчина м ала вийти заміж  за  свящ еника і про

вадити господарство (Шухевич); Він провадить нездоровий спосіб  життя. Для 

нього це погано скінчиться (Авторка) 

провід керівництво (м, ср, ст) 

провідник керівник, лідер (м, ср, ст) 

провізія продукти (Лучук) (ср, ст) 

провізорйчний 1. попередній (ст)

2. тимчасовий (ст) 

провізорйчно 1. на перший погляд, попередньо; умовно (ст)

2. тимчасово (ст): Я  так, знаєш , провізорйчно приш ила ті пацьорки, щ об  за 

гально побачити взір, а  вже потім все позакріплю ю  (Авторка) 

провінція:
♦  виц^чка з провінції виц^чка
♦ з заказаної провінції ірон., знев. із далекого, глухого закутку (ст) 

провірювати перевіряти (ст)

програ програш (ст): Та мені так хотілося б помогти моїй дружині, рятувати її від 4 7 3

нехибної прогри (Керницький) --------------

прогулька прогулянка (ст)



прогульковий

прогульковий прогулянковий (ст): Улю бленим  львівським прогульковим міс

цем  й до  сьогодні залиш ається  Стрийський парк (Авторка) 

продавати:
♦ <за> що купила, <за> то продаю купйти
♦ петр;^ку продавати -► петрушка 

продавачка жінка-продавець (ст)

♦ продавачка любови п о в ія  (с т ): М и  знали у  Львові кожний закуток 

міста, знали тіні, щ о  їх  камениці кидали на дорогу в кожній порі дня. Знали, 

яким світлом світять ліхтарні, знали, на якому розі стоїть і скільки вимагає 

за  свою  л ю б ов  кожна львівська продавачка лю бови  (Тарнавський 3.) || -► 

вінклківка

прозайкер шк. надрукований скорочений текст обов’язкового за шкіль

ною програмою твору класичного автора та коментар до нього (ст) Ц

-* брик

прокурептка довірена особа підприємства чи установи (ст): О ксана  віта

лася  з прокуренткою  банку Боровською, сивою, хоч м олодою  жінкою, яку бачи

ла  напередодні в Ж іночому союзі (М арська) 

променад ^  променада
променада і. місце для прогулянок (ст) | променад 

2. прогулянка (ст) || променад 

промовити:
♦ промовити до слуху слух

промотор людина, яка є рушієм справи; ініціатор (ср, ст): Вже із самого 

початку 1895/6 шкільного року йш ла ш ирока акція, щ об  оба  академічні товари

ства “В атр а” й Академ ічне братство  получити в одно. Здається, пром отором  тієї 

акції був проф есор  М ихайло  Грушевський, який щ ойно обняв посаду проф е

сора  історії С х ід ньо ї Европи  з українською  викпадовою  м овою  на університеті 

у Львові. М и -  студенти-українці -  були тим  проф есором  прямо захоплені, всі 

вписувалися на його виклади, не виключаючи навіть теологів. Здається, щ о  він 

був тоді на Львівськім університеті тим  проф есором, щ о  м ав найбільш е число 

слухачів. Грушевський був для  нас майже Бопзм (Ш ухевич) 

промоція присвоєння вченого ступеня доктора наук (ст) 

промувати присвоювати вчений ступінь доктора наук (ст) 

промуватися здобувати вчений ступінь доктора наук (ст) 

пропаґанда пропаганда (ст)

♦ шёптана пропаґанда підбурювання, намова (ст): М іж  штрайкую- 

чими в ідбувалася ш ептана  пропаґанда, авторів яко ї важко було усталити. 

Робітникам  суґерували, щ об  викликати заворуш ення і під час  того розби

вати крамниці та  красти, щ о в руки попаде, бо  це все, мовляв, буржуйське 

і належить, властиво, бідним. Н а  думку Михайла, це була неправда. Він 

сам  ніколи не був багатим  і, за  всіми правилам и економічних наук, належав 

повністю  до б ідної верстви населення держави, але  зовсім  не вважав, що 

речі, встановлені у  вікнах магазинів чи зложені на полицях, -  це його влас

ність: “Я к  си куплю, то  буде моє” (Тарнавський 3.)

474 пропасти:
----------  ♦ пропасти за штйри (чтйри) ґрейцари -► ґрейцар

♦  пропав капч;^ і штйри ґрейцари -♦ к а п ч ^



протекція

пропуклина мед. грижа (ст)

п р о п у л я т и  1 вул. продати (перев. нечесно набуте) (ст, ср) | спупяти
2. витратити намарно (перев. гроші); утратити за безцінь або через 

легковажність (ст): Дехто й досі згадує, уже як якийсь віц, як я пропуляла 

картину Труш а за 150  доляр ів  (Авторка) 

пропуцувати вул. розтратити, витратити намарно (гроші) (ст) Ц 

прошасгати 
просйти:

♦ дати себе просйти погодитися, пристати на пропозицію після 

довгих умовлянь та прохань (ср, ст): Радник д авав  себе просити, а 

коли, врешті, вставав  і набирав повітря в фуди, старий Рай х  присувався 

ближче і готувався в молитовнім  настрою  слухати жидівську ритуальну піс

ню  (Купчинський) II дати себе  намовити, датися просйти

♦  датися просйти ^ діти себе просйти
♦  на кулйстру просйти -* кулйстра
♦ прошу-перепрошую жарт., ірон. про надто ввічливу людину 

(ср, ст)

проскочити:
♦ проскочити на халйву халйва 

проскрибований визнаний та оголошений поза законом (ст) 

просмикн^ися прошмигнути, прослизнути (ст): Він не запримітив, щ о  я

просмикнувся б іля нього (Тарнавський 3.) 

просо:
♦  бйти як б ^ е  просо сильно бити, лупцювати (ст): Буду бив як буре 

просо: буре просо тяжке, немолочене, значить, треба бити дужче, ніж инше 

збіжє (Франко) І бйти як в бубен

простйрало простирадло, простиня (ср, ст): Місько дивився на Герма

на як на фокусника, щ о  зараз із рота витягне простирало (Нижанківський) | 

пшисцірадло

♦ дертися як старе простйрало -♦ дертися
просто прямо (м, ср, ст): Одного дня до  мене звернувся на вулиці чоловік із сим 

патичним  обличчям  і запитав  дорогу. Я  сказала: “Ідіть так просто" (Палій) 

простувати 1. випрямляти, вирівнювати (м, ср, ст)

2. спростовувати (думку, твердження) (ср, ст) 

простування випрямляння, вирівнювання (м, ср, ст)

2. спростовування (думки, твердження) (ср, ст) 

протеґа протекція, заступництво (ст) Ц плёче, протекція 

протекційно поблажливо, як покровитель (ст): Поручник О лекса  Горбач 

їхав  автом  і, виставивш и тр ію м ф ально  ранену ногу, м ахав д о  нас  протекційно 

рукою  (Селепко)

протекція ії протеґа (м, ср, ст): Буду мати м енш е клопоту з різними протек

ціями. Врешті, не кожний потребує бути священиком, проф есором  чи лікарем 

(Шухевич); “Там  є хворий з протекцією  від доктора Граба”, -  м аш инально  від- 

лепотіла сестра (Оробець)

♦ фартушкова протекція за протекцією, заступництвом жінки (ст): 475
Різно говорено про те передчасне звільнення. Говорено про якусь фартушкову --------------

протекцію, але не говорено, щ о у в’язниці заломався і зрадив (Шухевич)



проти

476

проти:
♦ проти шерсти гладити -♦ шерсть 

противенство -♦ противеньство
противеньство (противенство) протилежність (ст): С тасьо  в науці і М и 

рон в науці -  то  два  противеньства (Авторка); Були, одначе, проф есори, які 

бупи противенством  до  цих трьох лю дей (Ш ухевич)

♦ в противеньстві до на відміну від (ст)

противний зворотний (ст): В  противний бік іш ло якраз товариство  з льожі, що 

кликало Анатоля, і в переході висока тендітна русявка перегукнулася щ е раз із 

ним, запрош ую чи д о  їх  льожі привітатись (Лисяк) 

противно навпаки (ср, ст)

протилет^ський військ, протиповітряний (ст): Є часто налети, а властиво, 

тільки протилетунський сполох. Перш ий раз побачив жінок протилетунської оборо

ни. Вони вдягають штани, йдуть до  пивниці й чекають, аж трісне бомба (Селепко) 

протинок кома (с т )  

протікати:
♦  <у нього > стріха протікає -* стріха 

протоколувати вести протокол, записувати (ср, ст) 

протрйнькувати витрачати намарно, нерозумно (майно, гроші) (м, ср, ст)

І мантачити, профітькувати, профрймирювати, розтринькувати, розшастати 

професорець ірон. професор (ст) І професорйна, професорко 

професорииа ^  професорець 
професорко ^  професорець 
професорський:

♦ Професорська кольонія (колонія) дільниця міста в районі су

часних вулиць Ніщинського, Ірини Вільде, Міжгірної, Чумацької: 

У 1930-х забудували за проектами Т адеуш а Врубеля, Л еопольда  М артина 

Красінського, М аксим іл іана Кочура вісім десятків, переваж но двоповерхо

вих, вілл -  П роф есорську колонію  (М ельник І.)

профітькувати ^  протрйнькувати 
профрймирювати ї ;  протрйнькувати (с т )

прохід прогулянка (ст): Користаючи з прегарної погоди, вийш ов я пополудні на 

прохід. Коли перед вечором  вертав додом у  і вже був на т.зв. Ґубернаторських 

валах, у місці між порохівною  баш тою  і тзв . Н імецькою  гімназією залунала  

дуже сильна детонація, виглядало так, щ о  гомін ішов від кам’яниці Товариства 

ім. Ш евченка на розі Чарнецького  і Куркової (Ш ухевич) 

проховзн^ися прошмигнути, прослизнути (ст): Вузьким коридорчиком 

коло притвора проховзнувся він на широке подвір’я великого чотириф ронтово- 

го будинку “Ставропігії'” (Лисяк) 

процесуватися і. судитися (ст); А  коли родина упорядкованим звичаєм “лягла” 

рядочком на Личаківському цвинтарі, спадкоємці щ е довго процесувалися за  не

рухомість таку-то й таку, на парцелі такій-то й такій (Тарнавський 3.) Ц вінчатися 

2. сперечатися, уперто наполягаючи на своєму (ст) 

прочуттй передчуття (ст); М учив їх якийсь внутрішній неспокій. Чи  було  це під

свідоме прочуття м айбутнього ? (Загачевський) 

прошастати вул. розтратити, витратити намарно (майно, гроші) (ст); П о 

вів ми кельнер, ш о Ю лько прош астав  вчора всю  ф орсу в буді (Авторка) 

прошацький 1. жебрацький (ст)



псячии

2. простацький, примітивний (ст) 

прош ибн^и пробити, проколоти (ст ): Пан і Терлецька прокинулася зі сну, і 

негайно свідом ість того, щ о  м ал о  статися, прош ибнула  її серце гострим болем  

(Загачевський) 

п р ^ а  1. смуга (с т )

2. шрам (ст)

пружка с м у ж к а  (ст): Той прекрасний, на замовлення в пана Туф анця пошитий 

гарнітур в пружки, щ о його пан М акс носив аж до  “визволення" в 39-ом у році, 

був заф ундований йому і заплачений “на рати" теплою  рукою пані Кунеґунди 

(Керницький)

п р ^ е н ь  чоловічий статевий орган (Лучук): Треба дуже звертати увагу на 

п ідтинання ногавиці. Коли клієнт носить прутня по лівій стороні, то  п ідтинаємо 

праву ногавицю. Коли по правій стороні, то п ідтинаємо ліву ногавицю  (Повний 

курс) II -  будуляк
Заява майже політична

Я можу з дурнем випити, як п’ється, 
І не одну -  бо полюбляю зміну.
Але не можу слухати, як преться
Він будувати власну Україну

Я можу з ним донесхочу, як схочу,
До ранку бути, і -  до чорта! -  буду!
Але не можу, бо, бігме не хочу
З ним будувати
Навіть
Псячу
Буду

Бабай

п р ^ а в к а  вул. подушка (ст)

прйтати прибирати, складати, наводити лад (м, 

ср, ст): -  Щ о ти р о б и ш ? -  Та от потихоньку прятаю  в 

хаті. І кінця-краю не видно тій роботі (Авторка) 

психа трюмо (ст) 

псій -♦ песій
псота {перев. мн. псоти) вибрик, дрібна к а п о с т ь ,  

яка зазвичай викликає сміх (ср, ст): І роблено 

псоти, псоти дрібні, смішні, не зі злоби, але  для  сам о ї 

псоти, і роблено їх  по-мистецьки, так, щ о отець-кате- 

хит ніколи не міг дійти, хто був автором  псоти... Хоч  

Гуш алевичеві хлопці робили псоти, та  його любили, а він лю бив  хлопців, знав 

про ті псоти і лю бив  і собі ті псоти (Ш ухевич) II -► геца

♦ робйти псоти забавлятися пустощами; жартувати; кпити (ср, ст) ||
-* виправлііти геци

псотник пустун, бешкетник (ср, ст) II -> ваґабунда 
псочити -► псьочити
пструг ф о р е л ь  (ст): Пструг -  се дуже ніжна риба. Ж иве  в гірських водах. Не треба 

його шкробати, бо не м ає  луски, лиш е обмити зі сл и зу  Пстругів можна не соли

ти, лиш е дати д о  солено ї води. О сторож но покласти до  кип’ячо ї води хребтом  

догори. Великі варити 2 0 -2 5  мінут. М ал і коротше. Я к  мягкі, виймити і дати на 

полумисок. В  рот дати  зелену галузочку петрушки, поляти м аслом  і обложити 

бульбою. М асл о  розтоплене можна щ е подати окремо (Переписи) 

псути:
♦ не псути собі <дармо> крови -► кров

псьоха вул., вульг. жіночий статевий орган (ст) Ц -• кацамбнія 

псьочити (псочити) паплюжити, неславити (ср, ст): Кожному вільно коха

ти своє рідне місто. Нав іть  було б  дивним, якби вам  трапилось  зустріти людину, 

яка псьочить на своє м істо (Тарнавський 3.) 

псніґа (псібка) дрібний отруйний гриб (ср, ст) | пскірка 

пснЗка пскіґа
пскірка 1. дуже дрібна ягода чи фрукт (м, ср, ст) 477

2. псніґа
псйчий (песйчий) собачий (м, ср, ст): 1/Іого очі миттєво перестали бути за-



Птисі

І шк. масла склярованого. 2 шк. 
води кип’яченої дати з ринкою 
на кухню, най 5 мінут заки
пить. Додати з шк. муки, ви
мішати на столі, аби не було 
грудок, а потім дати на кухню 
і мішати доти, аж масло зачне 
виступати, щоб не було чути 
сирої муки. Потім вибивати по 
одному на столі 6 цілих яєць і 
дуже добре мішати. Винести на 
холод. Як вистигне, виробляти 
кульки. Піч горяча 
(Переписи)

попадливими та  "псячими”. Навпаки, в них ледь-ледь зблиснули справді хижі 

вогники досвідченого звіра, щ о може будь-якої миті схопити вас за  горло (Чай 

ківський) І пбсій
ЯКОЇ песйчої (псьої) мами (л а й к а ):  “То якої песячої мами йдеш  за 

мною?.. Чи  я м аю  свій готель?..” Н е чекаючи відповіді, я лиш ив Раба  Божопз на 

місці й пішов. А л е  після десятьох кроків вернувся (Нижанківський) 

птах:

♦  птах небесний вул. вуличник, розбишака, 

кримінальник (ст) Ц -* бетяр

п таш ка:

♦ небесна пташка птах небесний: Та тепер 

сталося  для  мене щ ось  незрозуміле, з  недалеко ї корч

ми вийш ло  кілька “небесних пташ ок” та  з лайкою  наки

нулися на гнідого. О дин сів верхи, а другий ліг упоперек, 

третій лом акою  підігнав к о н и к а -т а  й помчали стрілою... 

Я  бігом подався додому... Просунувся крізь натовп і по

бачив см іш ну картину. Н а  землі леж ать п ’яні батяри, а 

над  ними мій гнідий, б 'ю чи  передніми копитами землю, 

голосно ірже (Скоцень)

птисі кул. заварні тістечка; еклери (Лучук) (ср, ст) 

публіка 1. ганебна подія; скандал (ср)

♦ робйти з себе публіку виставляти себе на посміховище (ср, ст)

♦ робйти публіку неславити, виносити приватні справи на загал 

(ср, ст)

2. жінка легкої поведінки; повія (ср, ст) Ц вінклювка 

публічно:
♦  вйбілити публічно -> вйбілити

пуделко 1. коробка (ср, ст): А врешті, як братство  з цвинтаря розлізлося, я тягну 

дівчину в тінь, хочу поцілувати, а  вона не дається. Н е можна, каже, тут герої 

лежать, і тягне мене під стіну, там, де  ті герої леж ать замурован і і замкнені, як 

черевики в пуделках у Верти Ш тарк (Тарнавський 3.) Ц пудло
2. шкатулка (м, ср) Ц касётка
3. сейф (ст) II панцерна кеса

пудло 1. коробка (перев. велика або стара) (ст) | пуделко
2 . вул., знев. с т а р а  жінка (с т ); Но, дивись; я тихонько виходжу з дверей, а  те 

пудло теж  ш усь  у  двері і вже пантрує, д е  я так пізно виходжу (Авторка) Ц старе 

пудпо
♦ старе пудло 1. пудло 2

2. знев. стара, знищена річ (ст) 

пуднути вул. кинути (ст); Поліційний аґент Коґут підскочив до  М атуляка, ш ар п 

нув його за  плече і пуднув під стіну, мов м ішок клоччя (Керницький) 

пузон муз. духовий інструмент

пузоніст муз. то й ,  х т о  гр а є  н а  пуздні: В  неділю  по обіді д о  весільного дом у 

приходили музиканти: два  скрипалі, один басист, один із ф лейтою  або  кларне-

478 том  і два  валторністи або  пузоністи (Крип 'якевич)

------------  п л а в к а  1. вул. стрілецька рушниця; гвинтівка (ст); Заскоро  ґвери викобза-

ли... Чекай, я скочу д о  авта  по наш і пукавки! (Лисяк)



пустити

2. іграшковий пістолет (ст); У пукавки цівка з базниково ї рурки з окремим 

толоком-ш піном, щ о  стисненим  повітрям  випихає насадж ений на другому кінці 

цівки корок (Авторка) 

п ^ а т и  1. стукати (ст): Х то сь  пукав в двері, але  я сиділа тихо, не отвирала, боя 

лася, шо, може, то  якісь хатраки. Добре, ш о ви вже всі поприходили (Авторка) 

2. випускати гази (м, ср, ст) Ц пердіти 

п у к а т у л я т и с і -* п о к а т у л я т и с і

итк
д о  РЇЧННХ Р О Б І Т  ЙЙРНИ

ніколи > орн» і ю шщ не пріють!

МЕ7
С-М-5

пуківании покивании 
п х н у т и  вул. застрелити (ст) 

пулікєр -► полікєр 
пулікбрня -► полікбрня 
пуліцай -* поліцай 
пулгірес -► полйрес 
пуляти вул. 1. продавати (ср)

2. красти (м, ср): Я кби  не вчораш ній випадок, ніхто б  ніколи не подумав, щ о 

гроші в колєґи пуляв якраз той милий Ю рко (Авторка) | -* б ^ а т и  

пумідор -► помідор 
п ^ п и  -► помпи 
пумпкі -► помпкі
пупілєк той, хто перебуває під чиєюсь опікою; вихованець (вихованка) 

(ст): -  Ну, І де  ж твій пуп ілєк? -  Заховався  під стіл. Н о  очиськами кліпає і зуби 

шкірить. -  А  то  гунцвот! (Авторка)

П ^ІЛ Ь  її пупілєк
пуплях брунька, пуп’ях (ст)

п ^ е ц  ( п ^ е ц ь ,  п ^ и ц ь )  пихата людина (ст)

п ^ е ц ь  -► п ^ е ц
п ^ и ц ь  -► п ^ е ц
пурплі -* парплі
п ^ ц е л ь  порода голубів, які перевертаються в польоті сторчаком (ст): 

Н ахиляється  до  клітки і виймає пару: “Б а ч и те ?” -  Торкаюся пальцем  чубиків: 

“П ур ц л і?” (Нижанківський)

♦ п ^ ц л і  вироблйти перевертатися сторчаком (ст) 

пускати;
♦ баєр пускати -► баєр
♦ віца пустити -♦ віц
♦ голоту пускати -* голота“"
♦ пускати фарбу зраджувати (ст)

♦  пускати кінці в воду знищувати докази (ср , ст): Я прилучився до  

думки про лю бовну  аферу, щ об  у  цей спосіб  у кожному разі помогти “пусти

ти кінці в воду” (Ш ухевич)

♦ чар пускати -* чар
♦ чари пускати -► чари

пускатися бути невірним, зраджувати; жити розпусно (ср) 

пустити;
♦ кантом пустити -* кант
♦ пустити плазом -* плаз
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путас

♦ пустити на фрай -* фрай
♦ пустити фарбу фарба
♦ цинк пускати -» цинк
♦ червоного когута пустити -* к о г ^
♦ <черв6ного> кондуктора пустити -* конд>^ор  

п ^ а с  вул. чоловічий статевий орган (ст) Ц — будупяк 

п л а т и с я  знев. 1. одружуватися (ст)

2. зустрічатися з дівчиною (хлопцем) (ср, ст)

3. вести безладний спосіб життя (ср) 

п ^ н я :

♦ п ^ н я  хмелю кухоль пива (ст) 

п ^ о  вул. 1.2:; п ^ а с

2. дурисвіт, аферист (ср) 

пуф 1. вигадка, нісенітниця (ст)

♦ говорйти на пуф говорити навмання, розраховуючи на успіх 

(Франко)

2. крав, широкий рукав (ст): А  то  все -  зовсім  одна і та  сам а праця: і кри

ноліни, і пуфи, і тюрнюри, і емансипація! В се  м ає тілько одну мету -  здобувати 

серця мужчин, полю вати на мужчин, уловляти  вселенную  з вусами! (Франко) 

пуц вул. дружній жарт, витівка (с т ): Було  це весняною  порою. Ми, тобто  наш а 

родина, поверталися пізно додому... Вм ить  обскочили нас  чотири типи так зва

них “небесних пташок", чи то  пак “батярів", щ о не “сіють, не орють, а  збира

ють..." О дин  з них гаркнув: “В іддавайте все дорогоцінне, щ о  у  вас є, як ні -  то 

вам макітри порозбиваєм ". М оя  мати, яка вм іла зберегти рівновагу, не впадала  

в паніку, п ід ійшла д о  одного з них, п ідняла кашкет і мовила: “Ой, пане Бартолет- 

ті, як ся м ає те ? Я к  пож иваєте? Вчора я м ал а  нагоду говорити з ваш им  батьком. 

Чи  він щ ось вам  переказав д л я  н а с ? " Б а тяр  зблід. В ін  уже не той, вже знітився, 

та сам  не знає, на яку ногу ступити. Л едь чутно промовив: “Я к  це ви, панство, 

можете такою  пізньою  порою  сюди ходити, адже всякі лю ди тут  переходять, 

можна натрапити на біду... М и вас тільки хотіли налякати, навіть в нас  на думці 

не було, щ об  вас скривдити. М и це тільки так, для “пацалихи", для  “пуцу”. Ми 

вас проведемо”, -  вже цілком смирно сказав БартолеттІ. “Уклінно дякуємо, ми 

підемо самі", -  відповів батько. (“П ац ал и ха” -  жарт, насмішки, а  “пуц" відпо

відає першому, однак ж артується з тим, кого знається) (Скоцень) Ц пацалйга 

(пацалйха) 

пуцівка догана, докір (ст)

п > ^ н ути  в д а р и т и  (ст): П ан  М акс  поклав на зеленом у колись, а  тепер ніякого 

кольору сукні три кульки -  дві жовті І одну червону, переломився впоперек на 

СТОЛІ, прицілився кийком до  крайньої кульки, навчаю чи мене, як треба  “пуцнути’ 

(Керницький) І -* вгатйти 

пуцований:
♦ пуцований на ґлянц -♦ ґлянц

пуцувати 1. чистити до блиску (м, ср, ст): П уцувати  м еш ти -  то  Татова справа. 

4 8 0  Вранці в нас в передпокої виш иковується начищ ене до  блиску взуття (Авторка)

-----------  І <пуцувати> на і'лянц

♦ <пуцувати> на ґлянц пуцувати і



пшизвоїтка

2. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити; дорікати 

(с т ): Так нас вчора пуцували на кафедрі, щ о  аж  курилося! Ну, а щ о  м аєш  роби

т и ?  С тули ш  писок і стирчиш  як вилка в торті (Авторка) || -► бештати 

пуцулуватий -* пацалуватий
п ^ ь в ір о к  чоловічий статевий орган (перев. невеликого розміру) (Лу

чук) І -  будуляк 
п ^ ь к а  1. п ^ ь в і р о к  (м, ср, ст)

2. нездара (ст)

♦ п ^ ь к а  волова вульг. цілковита нездара (ст) | луцька граббва, 
луцька злбмана, луцька липова

♦ п ^ ь к а  грабова п ^ ь к а  волова
♦ п ^ ь к а  злбмана ^  п ^ ь к а  волова
♦ іг^ька  липова ^  п ^ ь к а  волова

п ^ к а  незначна кількість чого-небудь сипкого, яку можна взяти кінчи

ками пальців; щіпка (ст): Як печеш паску, то до тіста треба дати пучку соли 

(Авторка)

пушка коробка, банка (перев. металева) (ст): П ід  правим  рам ’ям  щ ільно при

тискав закриту пушку, в якій у такт повільних кроків хлю потіла гаряча кава (Ни

жанківський); Невисокий, сухорлявий, з вічно затурбованим , хоч і усміхненим 

лицем. Д е  тільки зібрався б ільш ий гурт українців, чи то  виходили з церкви, чи з 

театру, під час  віча чи зборів, -  обов ’язково з ’являвся там  радник Сосновський

з невідлучною  бляш аною  пушкою. “Панство, прош у на город С окола-Батька!”

Дехто вваж ав його за  дивака, дехто  за пошесть, дехто  насм іхався, але  рідко хто 

викрутився від датку. “Щ о він може зібрати, крапля в морі!” Казали лю ди “крапля 

в морі”, а  тим часом  збірки радника Сосновського  заплатили  не одну сотню  

квадратових метрів городу, чудово ї площ і за  Стрийським  парком, щ о її  Ініціятор 

купна Іван Боберський називав легенями українського Л ьвова  (Купчинський) 

пушкота військ, артилерія (с т ): М ав  на собі блю зу старш ини від пушкоти (Бо 

берський)

пфайфендекєль особа, яка перевіряє вхідні квитки на спортивні зма

гання (ст) 

пхати:
♦ пхати чуже пір’я у свій хвіст -► пір’я
♦  пхати біду поперед себе -► біда 

пхенькати (пхинькати) плакати; пхикати (м, ср, ст) 

пхинькати пхенькати
пшек вул., знев. поляк (Лучук) (ср) II -♦ антек 

пшесйтка вул., вульг. перерва між статевими актами (ст)

♦ дай пшесйткі вул. дай докурити (ст)

пшеходняк прохідний двір (с т ): А  Виговський м ав у  своєм у розпорядженні 

полк новобранців  із сільських хлопців, ЯКІ губилися на вулицях. Ідуть вулицею, а 

тут постріли з вікна. Поки він туди, той збіг униз і через т.зв. “пш еходняк” (місце, 

де  можна перейти через подвір’я на Іншу вулицю) -  на другу вулицю  і спокійно 

пішов, а револьвер заховав  (Колесса) 

пшецьос вул. гаманець, портмоне (с т )  || -* гавернік 4^1
пшизвоітка особа, яка обов’язково була присутня під час зустрічей хлоп- -----------

ця з дівчиною (ст) II цьбтка пшизвоітка, цьоця пшизвоїтка



пшик

4 8 2

♦ цьоця пшизвоїтка і. и пшизвоІтка: Н е знаю, чи П ідгайний мав 

нагоду побачити куратора, але  тепер  знаю, щ о  мене вживав він як тзв . “цьо

цю  пш изво їтку”, щ об  у якийсь спосіб  закрити причину своєї приявности в 

кофейні (Ш ухевич)

2. старша пані, яка надмірно цікавиться життям інших і вважає 

своїм обов’язком повчати всіх (ст) Ц цьотка пшизвоІтка

♦ цьотка пшизвоІтка і. ^  пшизвоІтка 

2. ^  цьоця пшизвоІтка 2
пшик ніщо (м, ср, ст): Із їхнього баж ання зробити пищ не прийняття вийщ ов ве

ликий пщик (Авторка) || -*  tiâ
♦ великий пшик ^  пшик
♦ із шини пшик із великого -  дрібниця (натяк на оповідання про 

невмілого коваля, який клепав розпалену шину доти, доки з неї 

не залишилося майже нічого, тільки недопалок пшикнув у  воді) 

(Франко)

пшипердульський набридливий, надокучливий (ст) Ц припердульський

♦ пані пшипердульська -» пані 
пшисцірадло простирадло, простинь (ст) Ц простирало

♦ дертися як старе пшисцірадло -» дертися 
пшияцмілка 1. англійська шпилька (ст) Ц аґрафка (ґрафка)

2. вул. подруга, товаришка (ст) | -* прийтелька 

пшодовнік вул. підстаршина поліції (ст): Н ад  сам ою  водою  стояли замис- 

ливщ ись  представники влади -  три умундурован і пол іца ї з 2-го ком ісаріяту під 

ком андою  “пш одовн іка" Валіґури, який скурпулятно слинив ол івець і щ ось за 

писував у служ бову книжку (Керницький) 

пштйґнути 1. дати щигля (ср, ст) | пштрйкнути, шпигнути, штрикнути 

2. вколоти (ср, ст) II пштрйкнути, штрикнути 

пштрйкнути ^ пштйґнути 
п’кірка вул. тонке, рідке волосся (ст) Ц -* бадйльки 

п’кірко пасмо тонкого волосся (ср, ст) Ц пкіро

♦ мати два <три> п’к^рка мати рідке волосся (ср, ст): Дивись, пані 

С те ф а  м ає  три п’юрка, а  й собі робить ондуляцію! ІДіла парада  (Авторка)

п ’н5р н и к  шк. пенал (ст) 

п ’н ір о  1. перо (ст) І перо

2. мітла (ст) II -* перо

3. п’ібрко (Лучук) 

п’йний:
♦ п’ЙНИЙ в дупу п’яний до безтями (ср, ст) II — влкіляний

♦ п ’ЙНИЙ в  ш т й р и  Д ^ И  п ’ЙНИЙ в  д у п у

♦  п’ЙНИЙ в штокі; п’ЙНИЙ в дупу: Тож дорогий наш  пан майстер міг 

би, теоретично беручи сп р аву  вибрати свою  тисячку аж завтра  ранком, що 

є  теж  неправдоподібне, бо в тій порі він буде п’яний в щ ток (Керницький)

♦  п ’Й Н И Й  як беііля (беля) ^ п ’ Й Н И Й  в дупу
♦ п’ЙНИЙ як бельок и  п’ЙНИЙ в дупу
♦ п’ЙНИЙ як канона ^ п’йний в дупу 

пясковня - » пісківня
п я с т ^  ( п ’я с т ^ )  кулак (ст): Треба було  втікати. Ударом  п’ястука висадив вікон-



п’ятнований

ні рами разом  зі склом  і вискочив на вулицю. Н а  том у кінець (Нижанківський); 

Б урилець  відчув, як її рука в його долоні затрем тіла та  пробувала  затиснутися 

в пястук (Ярославська); Зреш тою , інші сиділи в клясі і денервувалися. Вони  

умовленими знакам и питали тих товариш ів, щ о  м али годинники, яка година. 

Питаний сиґналізував пальцями, а  той сиґнал виглядав так: коли, приміром, до 

дзвінка було щ е одинадцять  хвилин, тоді показував на обох руках десять  паль

ців, а  потім зам икав п’ястук і щ е правою  рукою  показував один палець  -  звичай

но, палю х -  разом  одинадцять  пальців. О п ісля затулю вав п’ястук право ї руки і 

ш ар пав  ним три-чотири рази, начеб потягав жердкою від дзвінка, це означало, 

щ о  д о  кінця лекції щ е одинадцять  хвилин. П о  якімсь часі знов  йш ов запит, а 

потім сиґналізовано відповідь вже м енш ою  кількістю пальців  і так дальш е, аж 

вкінці по коридорах гімназії залунав  визвольний гомін дзвінка, і р івночасно по

чали  галасувати учні інших кляс, щ о  вибігали на коридор (Ш ухевич)

♦  то так до того йде, як п’яст^  до носа про те, чого не вдається 

зробити (Франко)

п’йтий:
♦ п’йта точка -► точка 

п’йтка вул. долоня (ст) 

п’ятно;
♦ витиснути п’ятно -► витиснути 

н’ятнований карт, помічений, позначений (ст)

Пане господорю...
Пав« гоглилирю киакяй з постсл«, 

Kt-іанай < постелі, ііД’їиняй лигрі 

Розставляй сго.чй ікс тнсошТ 

<.те*й («иісркя все купковіі.

&ул«ть же ie6f аж ч«тА»ро гостей

А т  перший Піста) —  в и т  зояотк 
Із Т(Н>ГОВЛІ язяте яобре, стот»«

А пруг*»' госш» —  «етжее пива 

З ЦЕНТРОСОЮЗУ шинка і нясиво 

1 ^ т ій  гостм змаивммтим буяє 

З ИАСПОСОЮЗУ масло прибуде 

А 1Ц0 ч е т іф т т і  —  то вже сопой«*м »

З ФОРТУНИ ГОСТЫ) — «іточкам ч«інв№- 
(кш
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рабат знижка (ст)

рабати військ, вилоги на мундирі (ст) 

рабатка невелика грядка для квітів (ст)

рабін вул. с у д д я  (ст ): В она  мусіла мати добрих “рабін ів”, бо  д али  її ли ш е  два 

місяці (Рудницький) 

рабувати г р а б у в а т и  (ст); О Ь я ?  ратуйте, рабую т (Авторка) 

рабух (ребух) вул. х а б а р  (с т )  || -» хабар

равт урочистий бенкет, прийом (ст): Зате  на равті мали ми цілий час  ясно освіт

лену  салю, і всі виділялися, а це направду додає  настрою  (Нова хата 1937) 

раґлйн (реґлйн) крав, реглан (ст): В  цій лекції подаєм о рисунок раґляну дво- 

рядового на З ґудзики норм ально ї ф іґури (Повний курс) 

раґлянбвий (реґлянбвий) крав, реглановий (ст); Рисунку рукава не по

д аєм о  тому, бо  нема найм енш ої зм іни між рукавом  регляновим, а  рукавом  ма- 

ринарки (Повний курс) 

рада:
♦ не мати на тб ради про безвихідь, скрутну ситуацію (ср, ст); Було 

це для  нас -  товариш ів  -  дуже прикре, але  ми не м али на то  ради (Ш ухе

вич)

♦ нема на то <те, це> ради п р о  б е зв и х ід ь ,  т у п и к  (ср , ст): Коротко і 

дуж е влучно висловився про цю  "славну” подію  композитор С тан ісл ав  Лю д

кевич, коли йом у доручили промовити на святі для  відзначення “возз’єднан

ня”: “Радянська  арм ія визволила нас від польського панського панування, і 

нема на це ради” (Тарнавський О.)

♦  дббра рада ліпша, як готбві грбші (Франко) 

радейко радіо (ср, ст) | р^дийо (радійо)

раделко крав, пристрій для нанесення малюнка на поверхню: Коли м аємо 

вже вирисуваний рукав зверхний і спідний, тоді п ідкладаєм о під ньопз другий 

папір тако ї ш ирини й довжини, як є  вирисуваний спідний рукав. О п ісля їдем о 

раделком  по рисунку спідного рукава і в цей спосіб  д істаєм о готову відбитку 

спідного рукава (Повний курс) 

радерка (радирка) шк. ґумка для стирання (ср, ст); В  нас належ ало до 

дуж е добрих жартів кинути в піч радирку, так щ о  на наступній лекції треба  було 

відчиняти вікна, а  через те була перерва в навчанні (Монцібович) 

радийо (радійо) ^ радейко (ст) 

радирка -* радерка 
радійо -♦ радийо
радіовисйльня радіостанція (ст): Ц е була щ оденна руханка. передавана  ра- 

д іовисильнею  д л я  всіх тих. щ о баж али зберегти стрункість тіла і м инаю чу мо- 

4 8 4  лод ість (Острук)

_______  радше 1. к р а щ е  (ср , ст); Торік після моря нам  діти відразу похворіли, то  цього

року вирішили поїхати радш е  в Карпати (Авторка)



райфурка

2. точніше (ср , с т ): О тже, н асам перед  побачив о. Каш таиовича, а  радш е  його 

чорну бороду і рум’яне та  трохи сердите обличчя (Керницький) 

раз:
♦  раз козі смерть -> коза

раз-два швидко, миттєво, одразу (м, ср, ст): Не так раз-два, ф раєр! (Лисяк) Ц

айн-цвай-драй
разити 1. неприємно вражати, дивувати (ст): Н е потрібно додавати, щ о  для  

нас, малих, все при вечері було святе, а  навіть страви  -  головно кутя -  були 

святі, для  того дуж е разило вуха, коли Ю лько  “безбож но” і тривіяльно говорив, 

щ о  чекає С вятого  вечора, бо  тоді “добре  собі трісне куті” (Ш ухевич)

2. засліплювати (про яскраве світло) (ст): Л ям па разила  очі, і дуж е хотіло

ся, щ об всі нарешті пішли і д али  мені спокій (Авторка) 

разівка (разуфка) знев. сільська дівчина; селючка (ст): Та -  разівка, а та

-  дама. Та -  в шаліку, та  -  в панама, Кажда м ає  сильну хуть, іно, брате, ром анс 

круть (із пісні)

разовий грубого, першого помолу, із висівками (про борошно) (Лучук)

♦ разовий хліб х л іб  із  разового б о р о ш н а  (ст ); Разовий хліб дуж е ко

рисний (Авторка)

разуфка -► разівка 
рай:

♦ на силу в ракі не будеш (Франко) 

райбах -♦ рейвах
райбіда вул. звідниця, сваха (ср, ст) 

райбувати вул.і. терти, натирати (ст)

2. проводити обшук (ст) 

рййвах -* рейвах
рййда вул. 1. балакуча жінка, дівчина (ст)

2. балаканина (ср)

♦ піти на раііди піти потеревенити до знайомих чи сусідів (м, ср, сг) 

райдати Іран., знев. теревенити, базікати (м, ср, ст); Скільки ж можна рай-

дати! Вже бор щ  весь википів, діти поснули, а  вона п ішла і пропала (Авторка) Ц 

райцув^ти 

райзи вул. мандри, подорож (с т )

♦ піти в райзи помандрувати (ст)

райзувати вул. і.  перебувати в постійному русі; ходити, їздити (ст): Та 

д е  ж ти її, Галюню, злапаєш  в хаті, та вона цілими дням и десь  райзує, аж  пізно 

ввечором  вертає додому, та  така змучена, щ о  їй не д о  забав  (Авторка)

2. мандрувати, подорожувати (ст) 

районівка вул. дівчина з великими грудьми (ст) Ц -* бомба 

райпач вул. нагайка (ст)

райтки штани; штани-галіфе (ст); В се  пройш ло  дуже гарно. Гумореска Терш а- 

ківця у м ойому виконанні всім дуж е сподобалася. З а  кілька тижнів у  "С тудент

ському П рапор і” появилася стаття про цей вечір, а при ній карикатура мене, з 

проф іля, як я, одягнений в дорогу, у  чоботях  і райтках, з підписом; “А  Дейчаків

ський читає не сво ї твори”. І роби комусь послугу (Дейчаківський) Ц -* бікси 4 ^ 5
райфур вул. весільний дружба нареченого (ст) -----------

райфурка вул. і. весільна дружка нареченого (ст)



раицувати

2. дівчина, яка агресивно реагує на докори, зауваження (ст)

3 .5=; районівка 
райцувати вул. і. теревенити, базікати (ст) || райдати

2. робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити (ст); І чим 

б ільш е порпався в минулому, тим лю тіш ий ставав. С ам  сабе  райцував  власни

ми словами. Той спокійний Ясько, щ о  ніколи не виходив з рівноваги, щ о ніколи 

не хвилю вався (Тарнавський 3.) || -* бештати 

З- збуджувати сексуально (ст) 

рак 1. рак

♦ піти раки годувати втопитися (Франко)

♦ як з рака жеребець про того, хто не відповідає своєму станови

щ у (с т ); П о  другій поїздці П авл о  сказав  в присутності наш их зверхників: “Та 

хоч з нього вояк, як з рака жеребець, але  слідуючий раз він уже може їхати 

сам ” (Дейчаківський)

❖ з рака мала познака про того, із кого немає жодної користі 

(Франко)

❖ не хвали рака перед вечором не хвалися передчасно (ст); -  

Ага, маєш “вакації”! -  з ’їдливо  заш и п ів  Грозбецький. -  Н е  хвали  рака перед 

вечором. Добре, щ о  та забава  не на н аш ом у  відтинку (Лисяк)

2. вул. лом (ст) 

рамадан:
❖ від Романа по Йордан -  український рамадан ірон. про пе

ріод тривалих зимових свят в Україні -  від і  грудня (мч. Романа) до 

19 січня (Водохреща) (м, ср)

р а м е н о  1. плече (ст); В она  відіпхнула Богдана  від себе і, тримаю чи його на від

стань сво їх  рамен, подивилась довго по всій його постаті (Лисяк); (з стін си

плеться штукатурка, в середині стелі судорож но повикривлювані рам ена звис

л о ї бронзово ї лямпи як члени багаторукої потвори, щ о здоганяє невидного 

(ІУ^арська) Ц плече, рам’я
♦  З рамени від імені, за дорученням (ст)

2 . притока (річки) (ст); Тут скручує Полтва, скріплена тими двом а  доплива

ми, прямо на північ, пливе вздовж  вулиці Зибликевича, Сенаторської, Академ іч

ної, а  при перехресті вулиць Пансько ї і Кохановського зустр ічається з четвер

тим  раменем, щ о  випливає на східних периф еріях міста в ліску на Погулянці під 

старовинним  присілком Пасіки (Ш ах) 

рам’я ї:; рамено і ;  -  Будем  йому ф раєрські кавали оповідати! -  кидає через 

р ам ’я запитаний, кінчаючи вмонтовувати дроти в апарат. -  Будем  му баєр  за 

сувати! (Лисяк)

ранга військ, звання, ранг (с т ); Я к  повернувся  з рангою  і своїм  знанням, пере

став  пізнавати своїх знайомих (Селепко) 

рандеву и рандка 
рандивоя ^  рандка (с т )

рандка Срантка) побачення, зустріч закоханих (м , ср, ст); Він оженився з

-------------  !\Ларинкою, дочкою  сторожа будинку на розі вупиці Янівської і Бема. Оженився,

бо мусив оженитися. Ви  знаєте, щ о я думаю. Вона  вже на третій рандці, щ о від-



булася серед природи на Гицлівській горі, повідомила про те... (Тарнавський 3.);

Приятельські зустрічі, т.зв. “рантки”, кінчалися відпровадженням  дівчини до  її 

дом у з прощ альним  поцілунком її руки чи лиця (Дзедзик) І рандеву, рамдивоя

♦ видати рандку призначити побачення (м, ср, ст) 

рантка -► рандка
рапатий шорсткий, шершавий (ср, ст); Руки Бабц і були такі рапаті, струдже

ні, ал е  було  так приємно, коли вона торкалася обличчя чи гладила по спинці 

(Авторка)

раптовий який реагує емоційно, нервово; холеричний (ст); І був раптовий.

Щ о-небудь сказати, він уже скипав (Тарнавський 3.) 

раптус нервова людина; холерик (ср, с т )  |{ нервус, р^птус-нервус 

раптус-нервус ї:; раптус
рарйтас (рарітас) рідкісна річ, раритет (ст); Н а  перервах поміж  годинами 

можна було бачити “ш крабів”, щ о  потаєм но конспірували і показували собі вза

ємно “рар ітаси”, якими тоді вже були такі тепер звичайні канадійські, північно

американські та  інші марки. Я  міг почванитися рарітасом, якого ніхто другий у 

гімназії не мав, а саме: маркою  з островів  С а м о а  (Ш ухевич) 

рарітас -► рарйтас
расовий породистий, добірний (про людину) (ср, ст) Ц дорідний 

рата 1. частковий платіж боргу або частина плати; внесок (ст)

♦ на рати у кредит (ст) | на виплату 

2. термін сплати боріу (ст)

ратунковий -► рятунковий 
ратуш ратуша (ст)

рафінований досконалий, витончений у  своїх проявах (часто негатив

них) (ср, ст): О, той М ілько -  то раф інований злодій, він то не одне потраф ить 

(Авторка) II вйрафінований 

рафіновано досконало, витончено (ср, ст): В ічно чуєм о одне у справі по

ховань  тих польських “орпьонт” на Личакові: щ о  українська сторона  до  того пе

ревороту, який стався  1 листопада, дуже готувалася. Річ полягає в тому, щ о 

якраз навпаки -  поляки готувалися. Вони  це робили надзвичайно  раф іновано 

(Колесса) II вйрафіновано 

рах-цях-цях іст. вид польки 

рахітіс мед. рахіт (ст) Ц кривуха

рахуба рахунок (с т ); Вони  вже втратили рахубу днів (Лисяк) 

рахувати і. рахувати Ц числити

2. розраховувати, покладатися (ст) Ц числити

♦ рахувати як на три тузй вул. бути впевненим; довіряти, покла

датися (ст); Н а  нього можна було  завжди рахувати як на три тузи (Тарнав

ський 3.) 

рац феєрверк (ст)

рація слзтпність, правота (ст); -  Рація! -  погодився Радпович. -  М ож ем о все д о 

бути і нічого не м аєм о  втратити (Марська); Видів, щ о  баба  випила. А  як випила, 

то  трудно, кожний інакше реаґує. О дин плаче, другий починає оповідати про 

сво ї нещ астя, а інші вилазять  із шкіри, щ об довести  свою  рацію  в політичних чи 4 ^ 7

відповідних проф есійних питаннях. А  М аринка показує ноги (Тарнавський 3.) | --------------

рехт (рихт)

рація



рачки спираючись на долоні й на коліна (м, ср, ст) 

рачкувати повзати рачки  (перев. про дитину) (м, ср, ст) 

раювати розкошувати (ср, ст) 

рватися:
♦ рветься як бздйии -* бздйни 

рвон^ися:
♦  рвои^ися з копита вул. зірватися з місця (ст): Н е минуло й п’яти 

хвилин, як почувся умовлений свист, я  рвонувся з копита і почвалав у  на

прямі стад іону Робітничого Спортового  Клюбу, обгородженого високим пар

каном  (Керницький)

реалка шк. школа реальна; на відміну від гімназії без вивчення грецької 

та латинської мов, тривалість навчання -  7 років (ст) | нормалка 

ребух -► рабух
реваижуватися (реваншуватися) віддячувати, відплачувати (ст): Ми 

реванш увались  їй аб о  вином  з “Н ародно ї Торгівлі”, а бо  “помадками" з цукорні 

Пясецькопз (Ш ах) 

реваншуватися -* реваижуватися
реверенда церк. священича ряса (ст): Дуже лю блю  ту  знимку д іда Клю са в 

реверенді. Н а  ній він щ е  зовсім  молодий, тільки після семінарії (Авторка); і до

бре придивившись, то  вже багато із нас  нагадує хіба ту  беззубу бабусю, щ о  то 

в одном у старом у дотепі, сповідаючись, виговорю вала такі пристрасні гріхи, що 

від них сповідникові реверенда м ал о  щ о  не почервоніла; “Коли ж це все б у л о ? '

-  “Яких сорок літ назад!” -  “Чого  ж ви з топз щ е тепер  спов ід аєтесь ?” -  “Б о  це 

- т а к і  милі спом ини” (Лис М икита 1960^; ЕКО); Розм ір  і рисунок грецької галиць

кої реверенди ... В  римській реверенді приходять три ф алди, глибокі й сильно 

запрасован і (Повний курс) 

реверси крав, відлоги (ст) 

ревідувати 1. обшукувати (ст) | ревізувати 

2. переглядати, вишукувати (ст) 

ревізія 1. обшук (ст): Була  ревізія в дом і моїх родичів, то  було щ ось  страшне, 

компромітуюче (Авторка); О  третій годині дня над ранком убігла д о  наш о ї спаль

ної кімнати служниця і, перелякана, сказала, щ о  прийш ла поліція на ревізію. У  

мене щ е ніколи не було ревізії, але, мимо цього, прихід поліції мене ані не зди

вував, ані не збентежив. Н е здивував, бо тоді у всіх сливе поважніших громадян- 

українців робила польська поліція ревізії. М ене  навіть дивувало, щ о  дотепер у 

мене цього ніколи не було. Врешті, тоді уваж ано як певного роду дефект, коли 

в українця не було ревізії. М ене  ревізія не перелякала, бо  м аю  доволі цивільної 

відваги, і ніколи пізніші доволі часті ревізії мене не лякали (Ш ухевич)

2. перегляд, огляд (ст)

♦  ревізія моди показ мод (ст): Ревізія моди була  імпрезою  зовсім  но

вою, цікавою, згуртувала багато громадянства (Ярославська)

ревізувати 2̂ ревідувати і :  М оя  д ам а  трохи нервувала, бо  її тиснення на 

дзвінок не відкривало дверей: “То щ о  то, до  хол ер и ? М ам а  є в хаті, а  чом усь так 
4 8 8  довго не відкриває!!!” -  юнка почала активно ревізувати торбинку, але  ключі не

-------------  знаходились (Оробець)

ревіндикація повернення майна попередньому власникові (ст)

рачки



реи

ревіра дільниця (с т ): С п е рш у  завж ди знайш овся  “тренер", однак, коли якийсь 

отрим ав “простий” в ніс і “кров потекла рікою”, тоді під акомпаньямент прина

гідних глядачів, на зразок “бий, я його зн аю ”, навчання перетворю валося в па

рубоцьку бійку, яка, як правило, кінчалась в “ревірі” у д -ра Р. Ковальського або  

д -ра  Р. Турка, які були лікарями (Загачевський) 

ревний 1. щириіі, віїщаний (ст ): О! Він дуж е ревний греко-католик. Н е такий, 

знаєте, що, як тривога, то  до  Бога, а такий-то побожний! С еред  чоловіків -  то 

рідкість (Авторка)

2. ретельний, старанний (ст) 

ревнюх ревнивий чоловік (ср, ст)

ревтюх вул. старший чоловік, схильний до батярства (Лучук) 

реґімент управління; правління (ст) 

регістр;
♦ на високому регістрі дуже голосно, надривно (ср, ст) | на 
вищому регістрі

♦ на вищому регістрі і; на високому регістрі; Ткачук, який уже 

перед тим гостро зареаґував  на перш ий контакт з тим типом, тепер не т іль

ки відмовив, але  щ е й сказав кілька гострих слів, й це започаткувало пере

палку на “вищ ом у регістрі” (Тарнавський О.)

реґлйн -► раґлйн 
реґлянбвий раґлянбвий  
регулятор:

♦ на цілий регулйтор на повну силу; іуч- 

но (ст): І\/1ожна, безперечно, припускати, що, 

маючи в кишені л ьос  на тисячу злотих, пан 

майстер Копитко забаж ав раптом  визволитись

з солодких подружніх кайданів і загуляти, як ка

жуть на Богданівці, “на цілий реґулятор” (Кер

ницький)

редьківниця ^  редьківця: Там  при матурі при

ємністю  було те, щ о  екзам енатори д іставали друге снідання або  підвечірок

-  чай, хліб з м аслом  і редьківницею, квасне молоко і т.д., і після такого підкрі

плення іспит ішов зам ітно кращ е (Крип’якевич) | рбдьківідя 

редьківця редиска (ст): Від  появи найранішої, м олоденької редьківці із “шпек- 

тів” аж до  пізньоосінніх дарунків природи, як ото  пузаті дині, пзріхи чи пізні яблу

ка, день  у  день, в погоду чи в негоду, в холод  чи в спеку, пані Евдокія стояла  

муж ньо на своєм у пості під дер ев ’яним  страганом, немов богиня Деметра, об 

лож ена звідусіль ряснотою  земних плодів, кожночасно тримаю чи дебелу руку 

на живчику б азарно ї клекітні (Керницький) 

резерва стриманість, брак сердечності (ст)

♦ з резервою стримано; з осторогою, обережно (ст) 

резиґнація відмова (ст)

резиґнувати в ід м о в л я т и с я  (ст ): Пропоную : всі на дансінґ! З  чаю  резиґнуємо

(М арська) 4 ^ 9

рей ?:  З а  одним  із столиків сиділа “12-ка". Так називала  себе група наймолодш их --------------

тоді, переваж но початкуючих і м ал о  щ е відомих поетів і письменників. Ч ом у  ця

Салатка

з редьківці і сиру

20 дкґ сира, спрасованого в плескан- 
ку, 2 в’язки редьківці, сіль, приріз, 
кріп, півлітри сметани.
Редьківцю покраяти в платки, сир -  
у кістку, посолити. Додати січеного 
прирізу і кропу, сметани, легко ви
мішати. Приладжувати перед самим 
поданням, бо коли стоїть довго, то 
редьківця твердне 

(Нова хата 1939)



р е й в а х

група називала  себе “12-кою”?  Властиво, ми ніколи не нараховували до  числа 

дванадцять. У  цій групі “рей” водив найбільш  уже заавансований  поет і “раб ін”, 

як його називали, Анатол ь  Курдидик. П ригадую  собі, щ о  тоді появилась  була 

в “Комарі” карикатура на “12-ку”: округлий стіл, а  за  столом  дванад цять  різних 

курдидиків!..” (Лис ІМикита 1960” : ЕКО ) 

рейвах (райбах, райвах) і. метушня, біганина, галас, крик (м, ср, ст) Ц 
жидівський рейвах
2 . безлад, розгардіяш (м, ср, ст) Ц -» байзель

♦  жидівський рейвах і. и рейвах і 
2. ^  рейвах 2

рекомпеизата -* рекомпенсата
рекомпеисата (рекомпеизата) винагорода, компенсація збитків або 

втрат (ст); За  почестями не ганявся, і ми знали, щ о  він не хотів стати директо

ром, хоч крайовий інспектор Іван Левицький пропонував йом у директуру (зда

ється, як рекомпенсату за  якісь грошові зо бо в ’язання) (Пзрдинський) 

рекоивалесцеит (рекоивалісцеит) мед. осо б а , яка вже одужала, але 

щ е  фізично ослаблена (ст): Вкінці усьом у  приходить кінець, прийш ов він і 

моїй хворобі, так щ о на Р іздвяні свята  як реконвалесцент я по їхав д о  родичів, 

д е  просидів аж до Йордану, а  потім знов д о  Львова, щ охвилі голодний, як зви

чайно  по тиф і (Ш ухевич) 

реконвалесценція (реконвалісценціа) мед. період одужання (ст) 

рекоивалісцеит -► реконвалесцент 
реконвалісценціа реконвалесценція 
рекорд рекорд

♦ кропнути рекорд -♦ кропнути
рекордист р е к о р д с м е н  (ст ): Ти чув коли, щ об  Ром ан  Денисюк, рекордист корот

ких бігів, кого-небудь п ідв ів ? (Лисяк) 

рекр^ський:
♦ рекр^ське в ^ о  1. рекрут-недотепа (Франко)

2. вул., знев., ірон. недотепа, дурень (с т ); П ри  том у  говорив; “Р аб  Божий! Я 

найш ов його золотого!.. Я  щ е  свого не маю. Р аб  Божий, рекрутське вухо!.. Де він 

м ав золотого?.. Ти м ав  золотого ?” Р аб  Божий держ ався рукою  за  спину й кривив 

обличчя: “М а в ” (Нижанківський) Ц -> бевзь 

рекуза вул. відмова женихові (с т )

релеґувати відраховувати, звільняти (перев. із навчального закладу) 

(с т ):  Костел св. Л азаря  -  власність м іської ф ундац ії д л я  вбогих м іста Львова 

при вул. Коперника, де  свого часу довгі л іта був секретарем  ф ундац ії вуйко 

М аркіяна Ш аш кевича О рест  Авдиковський, у якого знай ш ов  пристановищ е 

М аркіян Ш ашкевич, коли його релеговано з духовного  сем інара за  його “Дні

строву Русалку" (Ш ах) 

ремесло:
♦  ремесло -  золоте дно (Франко) 

ремі карт, вид гри (ст)

4 9 0  ремісувати футб. зіграти в нічию (ст)

----------- ремполити ірон. погано грати на скрипці (ст)

репарація (реперація) і. мед. операція (ст)



ре хт

2. реставрація, ремонт (ср, ст) 

репарувати (реперувати) 1. мед. оперувати (ст)

2. лагодити, ремонтувати (ст) 

реперація -♦ репарація 
реперувати -* репарувати 
репёта 1. повтор (ст)

2. додаткова порція страви (ст): Тут саме "намовляли” мене, щоб я все 
своє пережите виклав на папір, що більше: дали мені папір, олівець, ну, і прямо 
заявили, що коли я щось “шкрябону", то й “репета” буде. Чоловік мав вовчий 
апетит, тому на таку пропозицію погодився, однак заявляючи, щоб від мене ні
чого надзвичайного не сподівалися (Загачевський) 

репетент ш к. учень, який другий рік навчається в тому самому класі (ст) 

репетувати' 1. ш к. другий рік навчатися в тому самому класі (ст): На вели
ку журбу моїх родичів, я мусів п’яту кпясу “репетувати” (Шухевич)
2. муз., ірон. проводити репетицію (ср, ст) 

репетувати* 1. надто голосно кричати (ср, ст): І чопз ж ти так репетуєш? Аж 
вуха позакладало (Авторка)
2. муз., ірон. надто голосно співати (м, ср, ст) 

ресора:
♦ буііда на ресорах -► б ^ д а
♦ буйнє на ресорах -> буйнє

респект повага, пошана (ст): Настоятелем бурси тоді був п. Баб’як. То був чоло
вік низького росту, лисий і товстий, ввічливий і культурний. Ми відразу ж відчули 
до ньопэ респект, але бачили, що ще більший респект має п. Баб’як перед сво
єю дружиною, яка була значно вищою від ньопэ і ще товстішою (Шанковський) 

респектований поважаний, шанований (ст): Отець Каштанович, тоді парох 
Знесіння, -  це була постать небуденна, може, й не всіми люблена, зате всіми 
респектована, навіть польською поліцією (Керницький) 

респектувати поважати, шанувати (ст): Факт є фактом, що Клим має силу 
в руках, і це треба респектувати (Тарнавський 3.); Найперше такої “задоброГ 
мами малі діти “не бояться”, а старші не респектують, хіба мама їм колись щось 
боронила (Авторка); Також створилася для нього особисто така атмосфера, 
що йому не було можливо дальше працювати в рамках УГВР і він мусів зна
йти інший форум. Я респектував його погляди і ми розійшлися, якби нічого не 
сталося (Дейчаківський) 

реставрація (ресторація) ресторан (ср, ст): Верх Княжої гори знаходиться 
на плантаціях, між домиком огородника й штучною печерою. В давні часи (до 
1830-их рр.) на місці, де тепер є домик огородника і реставрація, ішов глибокий 
стрімкий яр, так що Княжа гора була цілком віддалена від другої гори, на якій 
стоїть тепер могила Люблінської унії (Крип’якевич) 

ресторація -* реставрація
рети вигук розпачу, здивування; ох; о Господи (ст) 

рефектар їдальня (ї)

реформи жіночі довгі труси (ст) 491
р е х т  (р и х т )  слушність, правота (ср, ст): Чого ти до нього вчіпився, він має -------------

рихт, що так робить (Авторка) Ц рдція



рецепис

♦  не рехт (рихт) не подобається (ср, ст): Як тобі не рехт, то зроби собі 
рёхт (Франко); Кому це не рехт, то хай поцілує Курочку в те місце, звідки 
ноги виростають (Вільде)

рецепис поштова квитанція про отримання листа (ст) 

рецитація декламування (ст): Завдяки тим рецитаціям я теж попав у студент
ську пресу На студентському форумі був організований літературний конкурс, 
який відбувся в Літературно-Мистецькому Клюбі. На цьому конкурсі молоді 
адепти поезії й прози мали читати свої твори. Студент медицини Тершаківець 
чомусь сам не хотів читати свої гуморески і попросив мене для нього це зроби
ти (Дейчаківський) 

рецитувати декламувати, виголошувати (ст)

реченець (речинець) термін (ст): З початком 1921 року мав я вже за собою 
іспит з восьмої гімназійної кляси у Львові і підготовлявся до матури, що її рече
нець визначено мені на весну того ж року (Яцура); Найтяжчим було захистити 
дипломну працю. І справа полягала не лише в тому, щоб знайти тему і правиль
но оборонити, а головне, щоб дістати дозвіл на захист диплому. Треба було 
успішно скласти усі іспити і отримати від професора реченець -  перепустку для 
захисту дипломної праці -  і визначитися з датою захисту (Чайківський) 

речинець -* реченець
решта залишок, здача (перев. грошеіі) (м, ср, ст): Гібель відповідав, якби 

видавав решту. “Ні, Кацяба, шкода часу. І так задовго сидиш. Іди вже домів” 
(Нижанківський) 

рйба 1. риба

♦  вудити рибу вудити
♦ груба риба знев., ірон. впливова людина, яка займає керівну по

саду (ср, ст): О, та той Влодко -  то тепер груба риба, до нього І не підсту- 
пишся (Авторка) | грубша рйба

♦  грубша рйба и  груба рйба: Але присутність М. Лебедя, якого я піз
нав, бо раз перед тим його бачив у Станиславов!, вказувала, що це провідні 
члени організації, чи, як здавалося, “грубші риби” (Дейчаківський)

♦ здоровий як рйба про здорову, міцну людину (ст): Через нього 
дуже скоро вдалося зробити, що мене признано неспосібним для фронту. 
Це не була легка річ, бо я був здоровий як риба І лікарі самі мусіли вишуку
вати в моїм організмі якийсь непорядок (Шухевич) || здоровий як рйбка

♦ купець на здохлу рйбу -► купець
♦ ноги з рйби вул., ірон. щось неймовірне, неможливе (ст): -  Може,

тобі щось дати? -  -  Ну? -  Ноги з риби. -  З цибулькою? -  Гуляй, кажу
(Нижанківський)

♦ і рйба не плйне проти бйстрої водй (ст)

♦ рйби перед саком не ловлять (Франко) 

у велйкій воді велйкі рйби (Франко)

♦ я до згоди, як рйба до води про миролюбиву людину, яка не 

схильна до колотнеч (Франко)

2. шк., ірон. той, хто не має розвиненого музикального слуху; не нада- 

4 9 2  ється до хорового співу (ст)

----------  рйбка 1. рибка

♦  здоровий як рйбка 2:; здоровий як рйба: Ця здорова, зрештою,



рип

як рибка, вікова бабуся, що не раз ставала Славкові в пригоді в подібних 
випадках, знадобилась йому й тепер (Керницький)

2. крав, виточка: З огляду на теперішню моду носять пумпи широкі, подібні 
до спідниці, і тому треба протинати більше рибок в долині. Рибки не треба ви
тинати, лише протинати і зшивати широким швом так, щоби шва припадково не 
приснула (Повний курс); Далі протинаємо цілу довжину кишені, і тоді витинаємо 
рибку зпереду, яка нам творить грудь, якщо робимо маринарку до фіґури. На
коли не робимо Є ї до фіґури, то цеї рибки не витинаємо (Повний курс); Краяння 
рибки в рибці є це моя власна метода, яка в практиці мала дуже добрий вислід 
(Повний курс); В плечах вшиваємо дві рибки, але не протинаємо, лише силь
но запрасовуємо до переду, а по випрасуванню готового плаща розпорюємо ці 
рибки і залишаємо їх отвертими (Повний курс) 

рйваль суперник (ст) 

ригати (рйґати) вул. блювати Ц -» вертати

♦ ригнути б ^ а к  -* балак 
рйґати -► рйгати
риґлювати зачиняти браму на рйґлю (ст): Брав дві “шустки", як належалося, 

риґлював браму і чалапав вниз до задушливої квартири (Тарнавський 3.) 
рйґель (ріґель) засувка, колодка (до дверей) (ст) Ц рйґля 
рйґля ^ рйґель
риґороз іспит на ступінь доктора (ст) 

риґорозант той, хто складає іспит на ступінь доктора (ст) 

риж рис (ст): Риж зварити з маслом. Щоб був сипкий, взяти вдвоє стільки води, 
що рижу (Ліщинська) 

ризикант відважна, самовпевнена людина; завадіяка (ст) Ц -► гбйрак 

рймар іст. ремісник, який шиє ремінну кінську збрую 
р и м ^ д а  -► румунда
рйнва труба для стікання води (м, ср, ст): Юр здіймив з голови кашкет, вигля

нув з-поза ринви й вдарив головою об мур (Нижанківський)
♦ шуміти як у порйжній рйнві про сильний головний біль, за

паморочення (ст): Місько заплющив очі. В голові шуміло, як у порожній 
ринві. Чув наче через десяту стіну, як заскрипіло крісло, як стукнула об та
ріль ложка, як тріскотіла долівка -  чи мама йшла до кухні? -  і все тихло 
(Нижанківський)

рйндзя карт, дев’ятка черва у грі хапанка (ст)

рйнка кухонна посудина, каструля (ср, ст): Курку порізати на частинки, при
гнітити на товщі і покласти її до ринки з покришеною городиною (Ліщинська);
Під стіною комода, на ній, на старім місці, ринка, синя ринка з молоком (Нижан
ківський) І банйк 

рйнок:
♦ Песій рйнок -* песій 

рйнський:
♦ пйти за рйнського гучно гуляти, витрачаючи значні кошти (ст):

Народ був переважно вже зачемеричений, згідно з традицією, що від віків 
наказувала їх предкам “пити за рйнського”, коли йдеться в рекрути (Лисяк)

рйншток жолоб чи канава для стікання води; риштак (ст) Ц рйшцік 493
рип різкий скрип, звук (м, ср, ст) -----------

♦  черевйки на рипах черевики, що скриплять під час ходьби (ср, сг)



рипати 1. скрипіти (м, ср, ст): Дитинко, та не рипай тими дверима! Давай або 
туди, або сюди (Авторка)
2. вул. їсти (ст) І -• труняти

З- вул., вульг. здійснювати статевий акт (ст) Ц -* гримати 

рипнути 1. скрипнути (м, ср, ст)

2. сильно вдарити (ст) II -► вгатити
3. шк. залишитися п;е на рік у  тому самому класі (ст) Ц зарепетувііти' 

рисувати вул. швидко йти, поспішати (ст): А кур... закляв під носом. Як по
тисне, то зробить трасу за десять хвилин, але мусить фест рисувати {Тарнав
ський 3.)

рись знев. селюк, який у  місті вдає бувальця (ст) | — бадйль 

рити знев. 1. говорити поза очі (ст) Ц рйцкати (рйцькати)

2. шукати (м, ср)

♦ рити канали -♦ канал
ритовина гравюра (ст); Це був магнат, що любувався у мастецтві, збирав старі 

книги, монети, ритовини, мінерали, фауну, а найбільше любив ботаніку (Крип’я
кевич)

рйхати вул. сильно кашляти (ст) 

рихт -* рехт
рихтетіьний ^ рихтик^ьний
рйхтик саме так, якраз (ст): -  Але я тих польських золотих не хочу. Заплатіть 

долярами. Дайте п’ятсот долярів. -  Рихтик, бо я також паперових золотих не 
хочу. Я співвласник великої фабрики мармеляди у Львові і торгую тільки за до- 
ляри (Острук)

рихтикальний слушний, правильний, справедливий (ст) || рихтбльний 

рихтувати 1. готувати; збирати (ст)

2. куховарити (ср, ст)

З- ремонтувати, лагодити (ст) 
рихтуватися готуватися; збиратися (ср, ст); Ти вже рихтуєшся до Різдва? 

(Авторка)
рицина касторка (ст) | рицйнбва олія 

рициновий виготовлений з рицини (ст)

♦ рицйнбва олія 2=; рицйна 
рйцкати -* рйцькати
рйцькати (рйцкати) і. копати, рити (землю) (ст)

2. порпатися, перебирати (перев. їжу) (ср, ст); Не рицькай, а іж вже (Авторка) 
З- говорити поза очі (ст) Ц рйти 

рипіада (ропіада) шах. зміна позиції короля і тури (ст) 

рйшка (перев. мн. рйпіки) іусто зібрана смужка тканини для оздоблен

ня одяїу; рюш (ст): Чорні оксамитки в’ються довкруги стану, тюлеві ришки 
збігають спідницями вниз (Нова хата 1938) 

риштік природний рівчак, канава для стікання води; риш так (ст) | 

рйншток 

494  рівненький:
----------  ♦ рівненько як в аптеці, ні цвяха менше вул. дуже точно, до

копійки (ст)

рипати



рівнобіжно водночас; одночасно (ст): Рівнобіжно з тими вечерницями в честь 
Т. Шевченка улаштовували учні української гімназії також “своГ вечерниці в ту 
честь (Шухевич)

рівнораменниіі рівнобедрений (про трикутник) (ст): Вистава доволі вели
ка, з підставою стятого, рівнораменного трикутника (Ярославська)

ріг:
♦ притерти роги вул. 1. вгамувати, втихомирити (ср, ст)

2. змусити підкоритися; зробити покірним, приборкати (ст) (Фран

ко)
ріґель ^  рйґель Христіянська фірма ♦

ріжний різний (ст) Н А Й К Р А Щ І

р іж н й і^  різниця (ст) НИТКИ до шиття D

різати 1. різати ШОВК до шиття

♦  різати балак -► балак БАВОВНУ до циру- ^ V
♦ різати кобіту -* кобіта вання

2. муз. фальшувати (під час співу) (ст): Але хупуйте тільки змаркою

там між сопранами хтось немилосердно ріже! Р  И  Л  Е Л 11“ -------
(Шухевич) II денотувііти Ф А Б Р И К А  Warszawa, Zelazna 56

♦ мармеліка різати ^ різати грека
♦ різати грека удавати такого, який нічого не розуміє, не знає; 

удавати дурника (ст) Ц -» грдти вар'йта

♦ різати кобіту вул. здійснювати статевий акт (ст) | -* гримати

♦ різати фацета ^  різати грека
♦ різати фаційта ^  різати грека
♦  т ^ к а  різати ^ різати грека
♦ фуня різати 2̂  різати грека 

Різдво:
♦ зелене Різдво, білий Велйкдень якщо на Різдво тепло, то на 

Великдень падатиме сніг (народне вірування) (Франко)

різдвувати святкувати Різдво (ср, ст): То було за совітів. Було так файно, як 
моїй бабці за Польщі. Було тайно і було файно. Ми різдвували в Лисиничах, під 
самісіньким лісом. Серед нас були комуністи і комсомольці. ІЦе давало нам гар
не прикриття, бо кожен міг сказати, що є тут при праці. Завжди гарно співається, 
коли це заборонено. Люди люблять різні заборони (Оробець) 

різула (різуля) 1. вул. різник; м’ясник (ст) Ц масДр 

2. знев. лікар-хірург (ст) 

різуля різула 
рік:

♦ кілько років, тілько віна що старша дівчина, то більше посагу 

за неї треба дати (Франко)

♦ рік ми зійшов, як з батога тріснув про швидкоплинність часу 

(Франко)

рік-річно щороку (ст): Ту залю декоровано рік-річно в однаковий спосіб (Шухевич) 
ріпа:

♦ любйти як пес ріпу -* пес 495
річ справа, суть (ср, ст): -  1 в чім річ? -  Та в тім річ, що ти займаєшся не своїм 

ділом і пхаєш носа, куди не треба (Авторка)

р іч



ново ВІДЧИНЕНА Ф О Т О ҐР А Ф ІЧ Н А  РО БіТНЯ ПІД Ф ІР М О Ю

Ф О Т О - С Т У Д І О  „ V A N  D Y C K “
Jibsts. вул. 3. Мая ч. 1, Тел. ЗО 92, •  будинку .Красного Союзу Кредитового'

SB к о н у с  scdkI нистцы и роботя, то вхолцть и іуґн-ш 
фотоїрафії. —  С в іт л и н и  і ію р т р е
uuutauv .... it

♦  не в ід  речі доречно (ст): Не від речі буде згадати тут один епізод, що тра
фився теперішному професорові політехніки, а бувшому учневі проф. Жмур- 
ка Іванові Левинському (Нагірний); Не від речі буде згадати про реальність, 
на місці якої стоїть тепер палата тов. “Дністер”. Це був старий двоповерховий 
дім, жидівська власність. Тут у партері містився “Сокіл” в перших роках свого 
існування. Опісля на першому поверсі були робітні “Труду”, а опісля займала 
цілий поверх “Руська бурса реміснича і промислова “ (Нагірний)

♦  несотворенні речі -► несотворенний
♦  річ йена зрозуміло, очевидно (ср, ст): Річ ясна, що був строгий при

каз, щоб усі вбралися в найкращі 
одяги, чисте білля, аби вичисти
ли собі черевики, як дзеркало, 
щоб в тих черевиках було видно 
шаблю самого корпскоманданта 
(чому якраз шаблю, того нам не

сказано), і дальше, що кожний має мати чисту хустину до носа, але не для 
повітання нею достойника, тільки щоб не обтирати носа пальцями чи рука
вом правої руки, бо й таке часом бувало (Шухевич)

♦  кожда річ має свою міру (Франко)

річник ірон. той, хто ходить до церкви тільки на великі свята (перев. на 

Різдво та Великдень) (м, ср, ст): Про річника в нас іронічно кажуть: “Коли не 
прийду, все в церкві співають “Христос Воскрес”, або “Коли не прийду до церк
ви, все паски святять” (Авторка) 

рішитися зважитися (ст): Отут, звичайно, я мусів рішитися на один сміливий 
крок, який раніше уплянував: сховатися в шафу з убранням (Керницький) 

робити:
♦ вала робити -► вал
♦ не роби з тата вар’йта (варійта) -* вар’ят
♦ не роби з тата вар’йта, а з мами носміховиско -► вар’ят
♦ не роби з тата вар’йта, а з мами малпи -* вар’ят
♦ робити, аж скіра з рук лізе виконувати важку роботу (Франко)

♦ робити в пбртки -► портки
♦ робити геци -► геци
♦ робйти ґранду -► ґранда
♦ робйти з себе посміхбвисько виставляти себе на загальний 

осуд, висміювання (ср, ст)

♦  робйти сіць -► сіць
♦ робйти сцйну -* сцйна
♦ робйти так, як би ся гріха не бойти бути безоглядним у  своіх 

діях, учинках (Франко) (ср, ст)

♦ робйти шустку -► шустка
♦ робйти як пес за варстатом ледарювати, байдикувати (Фран

ко) І -* бімбати

4 96  робітний працьовитий (ст): Наша Влодзя така робітна дитина: і поспрятує, і
------------  позамітає, і начиня помиє, і до склепу по молоко піде, і добре слово промовить,

а той Ромко -  то чистий збуй, так, ніби не від одних родичів діти (Авторка)

річник



рогатка

робітник робітник (ср, ст): Той столяр, що робив нам кухню, то дуже добрий 
робітник, все так гарно, акуратно повикінчував (Авторка) | робоцяш

♦ робітник до готової миски дармоїд, ледащо (Франко) 

робітня майстерня; ательє; цех (ст): Фелон та петрахиль ушили українки в “До-
ставі”. Прапор виконала львівська робітня на замову впрост від стрільців через 
Івана Іванця. Це була робітня, яка мала робітниці, вишколені до вишивання 
прапорів (Боберський) 

робота 1. робота

♦ мокра робота вул. справа, пов’язана з убивством (ст)

♦ така робота псу на буду про погано виконану роботу (Франко)

2. вул., вульг. статевий акт (ст)

робоцяш вул. робітник (ст) II робітник

ровер велосипед (м, ср, ст): Кам’яною стяжкою шосе, що вела гострим віражем 
вгору, посувався поволі ровер (Лисяк); Я приїхав на ровері, бо від мене то було 
недалеко. Переїхав Кульпарківський міст, І я на 
місці (Оробець) II -• біцйкл

♦ помпа до ровера -♦ помпа
♦ помпка до ровера помпка 

роверйст велосипедист (м, ср, ст) II -► біцикліст 

рогатйвка -► рогатівка 
рогатий тролейбус (м)

рогатівка (рогатйвка) шапка із чотирма го

стрими кінцями (ст) 

рогатка іст. міська застава: Перед самою рогат
кою, що була великою брамою з залізних крат на 
їздні і двома такими же фіртками для пішоходів, 
простяглась по лівім боці на розлогім терені фа
брика горілок фірми відомого промисловця Яна 
Бачевського (Шах) Ц рогачка

♦ Городецька (Городоцька) рогатка 
іст. міська застава на в’їзді до міста зі 

сторони Городка: Від Копиткового майдану 
відгалужується на північ вул. Залізнична, яка 
колись доходила до нинішньої вул. Шевченка.
З кінця XVIII ст це була дорога, що сполучала 
Городоцьку та Янівську рогатки (Мельник І.)

♦ Давйдівська рогатка ^ Сйхівська 
рогатка

♦ Жовківська рогатка іст. міська застава на в’їзді до міста зі сто

рони Жовкви: Балачка Міхаловуї зи Знисінє з Павловую з ругачкі Жовків- 
скуї (Рудницький)

♦  Зелена рогатка и Сйхівська рогатка
♦ Личаківська рогатка іст. міська застава на в’їзді до міста зі сто

рони Тернополя

♦ Стрййська рогатка іст. міська застава на в’їзді до міста зі сторо

ни Стрия: У таких настроях я наблизився до топз славного княжого Львова

Сентиментальний фрагмент

За Успенською церквою місяць.
Він, із дому ішовши до міста,
В трьох корчмах зупинивсь і знемігся.
А та перша була на рогачці,
А та друга була на Пекарській,
А та третя була на Підваллі.
Одинадцяту б’ють Бернардини, 
Одинадцяту ратуша б’є вже,
І останній трамвай вже від’їхав 
З-під Високого Замку — як завжди.
За Успенською церквою місяць.
Він ледь-ледве на баню підвівся 
І у вікна глядить, що напроти,
В тихі вікна, відчинені навстіж.
Де, здавалося, молодість завжди.
За Успенською церквою місяць.
Я, із дому ішовши із міста,
В трьох корчмах зупинивсь -  і знемігся. 
А та перша була на рогачці,
А та друга -де? -  чорт її знає!
А та третя -  де? -  чорт п знає! 
Одинадцяту б’ють Бернардини, 
Одинадцяту ратуша б’є вже,
І останній трамвай вже від’їхав 
З-під Високого Замку -  як завжди. 
З-під Високого Замку -  назавжди.
За Успенською церквою місяць

Бабай
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рогачка

РоГальки

1 шк. масла топленого, 
1 шк. сметани солодкої, 
дріжджа за з крейцари, 
кварта муки, але може 
бути і більше, якщо тісто 
занадто вільне. Все вимі
сити. Коли виросте, ро
бити роґальки, надіваючи 
конфітурами і посипаючи 
мигдалами.
Піч не дуже горяча 
(Переписи)

і ДО  т.зв. “Стрийської рогатки”, яка стояла на висоті пізнішого грища “Со- 
кола-Батька” (Шухевич); До 1870 років при перетині Стрийської та св. Софії 
була Стрийська рогатка. Далі йшли рідкі садибні будівлі і, як писав Франці- 
шек Яворський, “на цьому місці була романтична пустка, непрохідне пере
плетення урвищ, ярів, глиняних горбів, зосередження різного роду волоцюг” 
(Мельник І.)

♦ Сйхівська рогатка істп. міська застава на в’їзді до міста зі сто

рони Бібрки: Далі починається вул Зелена, що тягнеться від вул. Івана 
Франка до межі міста -  траса давньої Волоської дороги... На Зеленій була 
Сйхівська рогатка (деякий час вона називалася Давидівською та Зеленою). 
Спочатку рогатка стояла на перетині з нинішньою вулицею Кримською, 
а пізніше -  неподалік теперішньої вулицею Дністровської (Мельник I.) | 
Давйдівська рогатка, Зелена рогатка

♦  Йнівська рогатка іст. міська застава на в'ізді до міста зі сторони 

Янова: Янівська вулиця починалась колись рогачкою коло 
костела св. Анни (Крип’якевич)

рогачка рогатка; Львів, що розрісся за австрійських часів і 
в першій половині XIX віку розвалив в середмісті свої вали й ук
ріплення, мав до І світової війни шість рогачок, тобто в’'іздових 
брам, і дві акцизові фіртки; через ці брами вели з різних напрямів 
до міста 10 краєвих доріг, що стояли під зарядом комунікаційного 
віоділу Краевого виділу. А рогачками цими були; городецька, 
стрийська, зелена, личаківська, жовківська і янівська, а акцизові 
фіртки, тобто менші в’'іздові брами, які не мали сполучення з крає- 
вими шляхами, були при кінці вул. Софії і Замарстинівської (Шах)

роґаль 1. хлібо-булочний виріб у  формі півмісяця (ст)

2. вул. Місяць (небесне світило) (ст) II -> ВОЙтек 

роґальок {перев. мн. роґальки) кул. вид здоби (ср, ст) 

родзинка 1. {перев. мн. родзйнки) сушені ягоди винограду; ізюм (м, ср, ст)

2. влучне слово, вираз (ср, ст); Ми всюди маніфестували своє українство 
рідною мовою, але в приступі злости користали не раз з “родзинків” польського 
словника, багатого на соковиті вислови, особливо у львівському жаргоні (Домб
ровський)
3. пікантна цікавинка, новина (Лучук) (ср, ст) 

родзйнок ірон., шк. панич (ст) || -* ананас 

родйти:
♦ голий як го мати родила -♦ голий
♦ слоня родйти -► слонь 

родйтися:
♦  під злодійською звіздою родйтися -► звізда

родичі батьки (м, ср, ст); Її родичі, що жили в малім містечку під російською гра
ницею, померли, і одинока її сестра приїхала до неї (Тарнавський 3.) 

рожа ( р ^ а )  1. троянда (ср, ст)

♦ рум’яна як рожа -► рум’яний
49о  нема рожі без терня (Франко)

2. багаторічна декоративна рослина родини мальвових (Маїуа Ь.); 

рожа (м, ср, ст)



З- кул. перетерті із цукром пелюстки рож і (Маїуа Ь.) (м, ср, ст); Хто

з нас не любить бабциних роґальків з рожею (Ав-
- АРОМАТИЧНІ 0Л1ЙКИ „ПЛАСТУ“

терка)
р ож авн и й  який повязаний із рож ею  (ст)  ̂ запахом  румовим

розбавлен и й  який відчув азарт, захоплення цитриновим

(ст); Розбавлені цим купном ідуть ще за рукавич- рожаним
.  ананасовим

ками, торбинкою и деякими дрібничками (Вільде)
^  ^  ванілевим

р озбатя рувати ся  і . проводити багато часу в
товаристві батярів (ср, ст) ЦЕ найкращий додаток

2. надто часто збиратися у  веселих товари

ствах, де люблять гучно розважатися, забавлятися (ст); Щось наші хлоп
ці розбатярувалися, шовечора то уродини, то танці, то клуб, то ще якась при
чина не сидіти вдома, але нехай вишумлять ті повнолітні діти, ще кілька років -  і 
по студіях, а там... закладуть свої родини, свої діти, свої клопоти (Авторка) 

розваж ати  розмірковувати, роздумувати (ср, ст); У часі Великого посту роз
важ, християнине, чи гідно ти живеш (Авторка) 

р озведен ка розлучена жінка (ср) {{ розвідка

р озвідка (розвудка) ^  р озведен ка (ср, ст); Наталка, “весела розвідка”, 
ніяк не підпаде під підозру поліції. Наталка, добрий товариш, що вміє зарадити 
болеві голови після перепиття, вміє порадити на всі любовні клопоти, сідає за 
картовий стіл, коли бракує четвертого до бріджу, і до якої завжди можна зателе
фонувати, коли не хочеш сам йти на вечорниці чи подивитись на нову програму 
в “Багателі" (Лисяк)

розвій  розвиток (ст); Гарна приємна краска, добрий естетичний крій дає есте
тичне вдовілля. А ми знаємо, що воно є одним із наймогутніших імпульсів у 
розвою людської культури (Нова хата 1934) 

розвіятися:

♦ розвія ти ся  я к  дух  зникнути (ст); Рижий казав поставити мені пиво й 
обійняв за шию. Раб Божий розвіявся як дух... По десятому пиві, як Рижий 
раз на десять хвилин отворяв очі, я пригадував собі Раба Божого (Нижан
ківський)

р озводн ен и й  розбавлений, розчинений (ст)

розво^вий який стосується розвитку; розвитковий (ст); Учнями в тому часі 
професори не займалися, психології хлоп’ячого віку не студіювали. Про розвоє- 
вий час в житті хлопця ледве чи хто тоді в нас думав, зрозуміння тяжких перемін 
у хлоп’ячій психіці ледве чи хто тоді пробував (Гординський) 

розвудка -► р озвідка

р о зв ’йзання розпуск, ліквідація (ст): У вирі того подвійного життя траплялися 
арешти поодиноких учнів, а навіть розв’язання якоїсь кляси, але підпільне жит
тя не припинялося (Домбровський) 

р озв ’я зати  розпустити, ліквідувати (ст): Був пластуном куреня “Лісових 
чортів", а коли польський уряд розв’язав Пласт, вписався до руханкового то
вариства “Сокіл-Батько” і брав у його діяльності живу участь (Загачевський);
В 1832 р. при вправах під час Зелених свят через необережність набито гар- 499
мату кулею й убито одного міщанина, -  тоді артилерійський корпус розв’язано -------------
(Крип’якевич)

розв’язати



розгар

розгар крав. ?: Коли вже маемо полотно перекроєне, тоді кладемо на нього роз
гар і підфастриґовуемо так, щоби він лежав аж до самого стану, себто на лінії П, 
К, Б, і тоді витинаємо той розгар так, як е витяте полотно (Повний курс) 

розгаратати вул. і. розбити, знищити (ст) | розфалатати 

2. сильно порізати (про глибоку рану) (ст) 

розг^ан и й  свавільний, некерований (ст): Це здебільша був результат май
стрування “сцизориками” (кишеньковими ножиками) або й “майхрами" (пружи- 
новими ножами), які належали до неодмінного акцесуару дещо розгуканої мо
лоді великого міста (Процюк) 

розґудзувати розв’язати, розплутати іудз (ст) 

роздебенди (роздибенди, роздобенде):
♦ піти на роздебенди (роздибенди, роздобенде) і. піти по 

крамницях, щоб К)ШИТИ милі серцю речі, прогулятися містом, зу

стрітися із друзями (ст): -  І як пройшов твій перший день відпустки?
-  Люкс! Як зранку пішла на роздебенди, то вернула аж по обіді. Купила тор
бинку, зустріла Славка, випили кави з тісточком в "Вероніці", тебе згадува
ли, перейшлися пішки аж до Кайзервальду. Суперово відпочила (Авторка)

2. вул. піти на пиятику (ст) 

роздибенди -♦ роздебенди 
роздобенде -► роздебенди
роззлоститися роздратуватися, розізлитися (м, ср, ст): -  їв щось? -  Ні, ви

пив тільки склянку води. -  Отож то й маємо! -  роззлостився лікар. -  П’єте воду, 
наче горілку! (Селепко) 

роззйвити:
♦  роззйвити ґбмбу -* Гёмба 

розігрітий:
♦ як розігріта пательня пательня 

розказ військ, наказ (ст)

розкішниця жіночий статевий орган (Лучук) Ц -* кацамбнія 

розкладайка вул. жінка легкої поведінки; повія (Лучук) | -• вінклківка 

розклйвісити вул. відчинити (ст) 

розкобзати вул. розбити (ст)

розкрохмалити зробити добрішим, веселішим (ст): Тлумачу їй: “Сердень
ко, скарбе мій, я тобі щось заспіваю або забренькаю на гітарі, щоб тебе роз
крохмалити". А вона -  ні та й ні. Я, каже, хочу соловейка! (Керницький) 

розкрохмапитися вул. подобрішати, повеселішати (ст): Голова Клюбу го
ворив дещо через ніс, але й він розкрохмалився, коли виявилось, що Роман 
Денисюк є спільним їх знайомим (Лисяк) 

розл ожити:
♦ розложйти на долівці долівка

р о з л у к а  вул. розправа; розстріл (ст): Кумаеш? Потім я влетів до кібля і пере
сидів у Бриґідках щось півроку, а накінці, як почали вести на розлупку, якось 
хлоп сі заблятував і виліз цілий... Ти бачив тих, що відкітували там, на Лонцко
го?.. (Лисяк)

500 розмаїтий різноманітний (ст): На столах порозставляли розмаїті наїдки і
------------- алькбголь (Авторка)

♦ б ^ и  розмаїтим погано почуватися (ст)



розсипатися

розмалювати:
♦  розмалювати циферблят -► циферблат

розмовець співбесідник (ст); Розповідач раптом увірвав і поглянув на свого 
розмовця (Лисяк)

розпаношитися стати надто вибагливим, перебірливим, розпещеним 

(ст): Друпэпэ дня дістали ми від п. Гані бештанину за те, що ми розпаношилися 
та не смакує нам уже каша (Нагірний) 

розпарцельбваний поділений (ст): Ця акція постійно терпіла крах, бо родйн- 
ка пильнувала льох, а тим паче смакоту, яка дурманила всіх і настроювала. “Ти 
що там робиш?” -  чув я пэлоси зверху. -  “Не бери нічого, бо то всьо розпарце- 
льоване і чужеГ -  наказував мені рідний брат мого тата, Славко. -  “А я шукаю 
своє, мамине, бо їсти хочу!!!” -  брехав я з підвалу (Оробець) 

розпач:
♦ Гранатовий розпач -► ґранатовий 

розпелёханий і. розтріпаний, розкуйовджений (ст)

2. який захворів, занедужав (ст) 

розпердолити вул., вульг. розбити (ст) 

розпйляч вул. револьвер (ст)

розпинати розщіпати; розв’язувати (ст): Люди простягають втомлені ноги, 
розпинають пояси, відстібують шоломи (Лисяк) 

рознлащитися жарт, роздягнутися (ср, ст) 

розповідач оповідач (ст)

розпорювання злод., вул. зламування (сейфів) (ст) 

розправа і. дослідження; студія (ст)

2. судовий процес; слідство (ст) | судбва розправа

♦  судова розправа ^  розправа 2 : Дальшим сенсаційним моментом 
було переслухання знатоків оружжя. Через цілий час розправи лежав на 
столі перед предсідником !\/Іаєром той револьвер, яким С. Федак стріляв 
у часі невдалого атентату. Коли перед столом станули знатоки оружжя, 
поучив їх предсідник Маєр: “Панове мають видати потвердження, чи той 
револьвер...” -  і почав глядіти на столі за револьвером, якого там вже не 
було. Всякі розшуки не довели ні до чого. Револьвер пропав, зник, як роса 
на сонці, і я по нинішній день не знаю, хто його вкрав (Шухевич)

розправічити вульг. позбавити цноти (ст)

розпука розпач (ст): Батьків вивезли, а діти 14 і 7 років дивилися за ними на 
станції, за товаровим вагоном, в якому були їх батьки. Діти були в розпуці, за
лишені самі без їди і пристановища, без помешкання, яке забрали політруки 
(Коць)

розривна забава, розвага; відпочинок (ср, ст): Коли треба було чекати з пів
тори години, вийти нікуди не можна, ані розмовляти нема з ким, книжка була її 
одинокою розривкою (Франко) 

розріз:
♦ цісарський розріз -► цісарський

p o з c â д ж y в a т и  із силою розбивати, розламувати, розколювати (ст): Бо

мрія -  це динаміт Розсаджує й потребує розрядитись (Нижанківський) 5 0 1
розсйпатися: -----------

♦  розсйпатися як зграя горобців -► горобёць



розставити

розставити:
♦ розставити фамілію по к у г ^  фамілія 

розсувати:
♦ розсувати носом і. бути перебірливим у  їжі (ср, ст)

2. мати різноманітні забаганки (ср, ст)

розтачати кул. розкачати (тісто) (ст): Розтачати тісто, викласти на посмаро- 
ване деко і дати доброї начинки (Авторка) | вйтачати 

розтерти:
♦  плюнь та й ногою розітри -► плнінути 

розтоптаний:
♦ розтоптані цигарки -♦ цигарка

розтринькувати витрачати марно, нерозумно (майно, гроші) (м, ср, ст): 

Сяня не встигала отямитися, як розтринькувала увесь заробіток, від чого сама 
згадом тяжко страждала (Авторка) | -• протринькувати 

розтушований розсіяний, приглушений, неяскравий (про світло): Мон
тер забув його погасити, і світло крізь полотно куліс розтушованим і ніжним пи
лом засипало наш стіл і, продершися через дірку котари в'язкою гострих стріп, 
золотило Феденків горб (Тарнавський 3.) 

розум 1. розум І кепело (кбпуло, кепеле), лепета (липета), фуси в голові

♦  всі р о з ^ и  поі’сти ірон., знев. про самовпевнену, зарозумілу лю

дину (ср, ст): Думаєш, шо вже всі розуми поїла, та шо ти в цьому житю 
бачила, шо ти там зназш (Авторка)

♦  дати в розум вул. вдарити в голову (ст): -  Ти, Юра, дай му там в 
розум! -  взиває гуцула Базилько. -  Я не маю серця бити фраера, а як я б’ю, 
то могила цвите! (Лисяк) | -► вгатйти

♦  розум у п’йтах про недосвідчену чи легковажну людину (ст): Як 
молодий -  то розум у п’ятах, що, ні? (Нижанківський)

♦ сам розум ірон. розумник (ср, ст)

♦ сам розум диктує так говорять тому, хто у  вчинках не керуюєть- 

ся логікою (ср, ст)

♦ стратити р о з ^  -♦ стратити 
2. вул. голова (ст) | -* гарбуз

розумітися:
♦ розумітися як вовк на звіздах -» вовк 

розфалатаний вул. розрізаний (ст): Мого товариша як “шмигнув” тростинкою
по правій руці, то аж протяв шкіру, і живе розфалатане м’ясо вискочило наверх 
(Шухевич)

розфалатати вул. сильно розрізати (ст): Отсим майхром Юсько розфалатав 
му руку аж до кістки (Авторка) | розгаратати, розцйхати 

розхоруватися захворіти (тяжко або на тривалий час) (ср, ст): Телефо
ную, щоб сказати, що Льонці не буде нинька в праці, розхорувалася поважно, 
має горячку, певно, то грипа (Авторка) 

розчалапаний розходжений, розтоптаний (про взуття) (ср, ст): Але львів
ський письменник чується свобідніше, коли може вживати жарґону. Це трохи 

5 0 2  подібне до звички людей, які, маючи кілька пар нового взуття, з приємністю
------------  сунуть свої ноги в старі, розчалапані капці (Тарнавський 3.)

розчерепити вул. розбити (голову) (ст): Завтра, наприклад, він повинен зор-



рондельок

Рольмопси

Намочити оселедці на добу, вимити, 
повибирати кости. На і кґ оселед
ців взяти 4 середні цибулі, порізати 
дрібно, 4 великих моркви також по
різати на кістку і засмажити на олії 
до мягкости. Коли буде мягка, дода
ти шклянку повила з помідорів і ще 
трошка посмажити. Остудити. Зава
рити фляшку оцту (як помідори дуже 
квасні, то з водою) з корінням і також 
остудити. Потім вилляти до цибулі, 
вважаючи, щоб не був ані рідкиіі, ані 
густий, і залити приготовані рольмоп
си. Через днів 3-4 уживати 
(Нова хата 1934)

ганізувати щось в складі вугілля при Городецькій, 105, очевидно, якщо при цій 
нагоді вугляр не розчерепить йому лепети відлунком антрациту (Керницький)

#  так би я ту малпу розчерепив -* м ^ п а  
розчепірка ірон. парасоля (м)

розчехлйти говорити небилиці, заговорювати, 

обманювати (м): Він його розчехляв (Авторка) ||
-> баєр засувйти 

розчина кул. закваска для тіста (ст) 

розчіхраний нерозчесаний (м, ср, ст): Не ходи 
така розчіхрана; вже трета година, а ти так, гейби 
щойно з ліжка (Авторка) 

розцйхати 1. розрізати, розсікти (ст) | розфа- 

латати

розчовпати зрозуміти, збагнути (ст): І\Ли ніяк 
не могли розчовпати трудної латинської складні 
(сопзесиїіо Іетрогит полишилось для всіх нас 
тайною, запечатаною семи замками, підрядні ре
чення творили запаморочливий хаос,..), не зга
дуючи вже про дідьчо свобідну грецьку складню 
(Гординський) І -* доглупатися 

розчулений схвильований, зворушений (ср, ст) 

розчулити схвилювати, зворушити (ср, ст) 

розшастати витратити нерозумно, намарно 

(майно, гроші) (м, ср, ст): Розшастав всю фор
су (Авторка) І -> протринькувати 

роз’їбшеиий розлючений, злий (ст) 

рокувати військ, бути призваним на військову 

службу (ст) І нарокувати 

ролета (рулйта) ролокасета (ст): Цокало почув 
на устах твердий удар і з грюкотом звалився на 
склепову рулету (Нижанківський) 

рбльки крав, підплечики (ст): Коли хочемо, щоби 
в маринарці були гарні рольки в плечах, то даємо 
до плечей ще більше як З цм (Повний курс); Треба 
рівно ж допустити й до ширини плечей один центіметер, і тоді вийдуть дуже 
гарні рольки, бо в сути річи надмірна ширина плечей творить отсі рольки (По
вний курс)

рольмопс кул. закручене філе маринованого оселедця з начинкою (ср, ст) 

роля роль (ст)

♦ грати ролю мати значення (ст): А поза тим ще певну ролю фали так 
звані об’єктивні обставини (Тарнавський 3.)

ролйда кул. рулет (перев. із солодкого тіста) (м, ср, ст): Макова роляда в 
“Цукерні” на Староєврейській просто знаменита (Авторка) 

рондель 1. каструля з ручкою (ср, ст)

2. сковорода (ср, ст) Ц пательня 

рондельок 1. каструлька з ручкою (ср, ст)

2. сковорідка (ср, ст)

Роляда з курки

І велика курка, 2 яйця, з булки, 
4 дкґ товщу, 6 дкґ масла, сіль, перець, 
мущкатний оріщок, 2 дкґ масла до 
поливання
Вичистити й вимити курку. Стягнути 
цілу шкіру так, щоб ніде її не роздер
ти. Булку намочити в молоці й ви
тиснути. Відділити м’ясо від костей 
і з булками пропустити двічі крізь 
м’ясорізку. Втерти масло з жовтками, 
дбайливо перем’яти з м’ясом, посоли
ти, поперчити й додати в смак мушка- 
талового орішка. Вбити шум із білків 
і легко виміщати. Цю масу розвести 
по шкірі й зашити. Полити топленим 
маслом і пекти 2 год., підливаючи під
ливою, іноді водою 
(Ліщинська)

5 0 3



роса

роса:
♦  з роси і водй, з великої калабані жарт, вітання з нагоди дня 

народження (м, ср, ст)
росіл кул. бульйон (м, ср, ст): Моя Бабця дуже любить росіл з качки (Авторка) 
росповяданє розповідь

♦ буйне з росповяданєм буянє
♦ ґаданє з росповяданєм -* ґаданє

рот:
♦ рот як вітрак про невгамовного балакуна (Франко) || -► балаббл

♦  до рота й на потемки не трафит (Франко)
♦  коло рота текло, а в рот не попало (Франко)
♦  кому в роті гірко, тому все гірко (франко)
♦  не сміти рота отворйти про родину, у якій  панує надто сувора 

дисципліна (франко)
рбхля (рухля) знев. стара, бридка, неохайна ж ін ка  (ст) || — кирйнниця

рошада -* ришада
рубати:

♦  рубати капуцйна -• к ап ^й н  
рубцак рю кзак (ст) | - » брбцак 

руґбба вул. негарна дівчина (Лучук) 
рудера старий, занедбаний будинок (ст) 
руж рум’яна (ст)
р ;^ а  -* рбжа 
ружанець:

♦ до танця і до ружанця -* танець 
ружбвий рожевий (ст)
рука:

♦  є що в руку взйти про велику, важку чи об’ємну річ (ср, ст); Пане, 
то є що в руку взяти (Тарнавський 3.)

♦ з першої рукй від очевидця (ст): Моя мама, що довідалася про це 
“з першої руки" (тобто від мене), сказала: “Стах бідний, але як п’яний, то ще 
бідніший. Шкода його” (Нижанківський)

♦  за під руку під руку (ст) | -* за під пАху

♦  мати віліьну Р 5 ^  мати змогу вирішувати справи на власний 
розсуд (ст): А так я мав вільну руку і міг зробити багато корисного, не при
вертаючи до себе уваги польської поліції (Чайківський)

♦  на свою руку для власної вигоди (ст): В Золочівщині комунізуючі се
ляни почали на свою руку антиколонізаційну і антивиборчу акцію (Шухевич)

♦ не годен рукою рушити дуже слабкий, кволий, не здатний до 
праці (ст)

♦  сидітй із заложеними руками нічого не робити, дармувати 
(Франко)

♦  білі руки роботи бойться про неробу, ледащо (Франко) || -• люмп 

рукав:
♦ закасати рукавй -► закасати

5 0 4  рулбта -♦ ролета
рум ром (ст): У стані сильного зденервування випив троха руму і тоді зміг думати 

про щось інше (Авторка)



рурки

р ум бар бар  ревінь (м, ср, ст): Румбарбар (чи то на городі, чи то вже на базарі) 
завше пахне мені пишним пляцком, який Бабця пекла спеціально з нагоди на
шого приїзду (Авторка)

Рурки

1 яйце вибити в шклянку, решту до
лити водою до верху Ш К Л Я Н К И . з того 
замісити тісто, як на вареники. Роз
тачати тісто тоненько, потерти 100 г 
маргарини, згорнути і знов розтача
ти. Так зробити з рази. Всього 300 г 
маргарини. Поставити на холод на 
і>/2 години 
(Переписи)

р у м о в и й  ромовий (ст) 

р у м о в и с ь к о  р у м о в и щ е  

р у м о в и щ е  руїна, уламки, сміття (ст): Був близь
ко, коли на Городецькій впали бомби ескадрильї 
німецьких літаків. Літаки появилися тут несподіва
но і летіли так високо, що їх ніхто не помітив. Два 
великі будинки розсипалися в порох. Ясно: треба 
було рятувати, кого можна, з-під румовищ (Мар
ська) II румовисько 

р у м у н д а  (р и м 5̂ д а )  і. зла, сварлива жінка (Лучук) (ст) Ц -• гадра

♦ с т а р а  р у м ^ д а  и  р у м ^ д а

2. вул. нерозумна, нерозважлива дівчина або жінка (ст) || дівчина 

р у м ^ к и  жіночі короткі чобітки (ст) 

р у м ’й н и й :

♦ р у м ’й н а  я к  р о ж а  про молоду, здорову дівчину (Франко) 

р ^ д а  вул. коло; кр )т  (ст): Залягла тиша, чути було тільки дрібні крочки пана
Коґута, який робив чергову “рунду” довкола кухні (Керницький) 

р у н д ж у н д ж о в и й  -► о р а н д ж е н д ж о в и й

р ^ а *  1. труба (ср, ст): З мурів звисають якісь фраґменти бляхи, поламані й по
вигинані водотягові рури, цегла й румовище засипують хідники і їздні (Лисяк); 
У Львові запроваджувано якраз водопроводи; тому вулиці в середмісті, а між 
ними і Стрілецька площа, були розкопані і розриті, куди вкладано металеві рури 
і розпроваджувано їх з пивниць до всіх поверхів і мешкань. Була це кольосаль- 
на інсталяційна праця і тривала довгі літа, заки її проведено в цілім місті (Шах)

♦ Н а  р ^ а х  ^  Р>^и

2. труба у  стриптиз-клубі (м, ср)

3- вульг. чоловічий статевий орган (ст) || -♦ будуляк

♦ р ^ а  <му> з м н є к л а  вул. про того, хто злякався, перестав бути 

самовпевненим, дотепним у  розмові (ст)

4- нездара, недотепа (ст) | базникбва рура

♦ б а з н и к б в а  р ^ а  и  р ^ а  4

5- вул. кінець, погані справи; безвихідь; кепсько, якнайгірше (ср, сг) | -♦ 
Амба

р ^ а “ частина кухонної печі; духовка (ст): Найсмачніший дріб печений на рож
ні... Заступає йопэ печеня в рурі (Ліщинська) Ц братрура 

р ^ и  вул. штани (ст) | -* бікси

Р ^ и  іст. дільниця міста в районі вулиці Кохановського: Потоки Полтви роз
ливалися широко, й над ними творилися мочари. Теперішня вул. Кохановського 
[сучасна К. Левицького] була багниста і в середній частині незамешкана. Нази
вано її “Рурами”, або “На рурах”, від водопроводу, що йде нею на Погулянку... 
При кінці вулиці “На рурах” за ставком Шуманівкою (біля Академії ветеринарії) 
домики ставали густіші й була тут славна колись реставрація Макольондри з 
городом. Сюди вела дорога на Погулянку (Крип’якевич) 

р ^ к и  1. кул. трубочки, начинені кремом (ст)

5 0 5



русин

2. кул. макарон у  вигляді трубочок (ст)

3- бігуді (ст): На стіні висіло дзеркало, по другій стороні прикриті полотном 
суконки. На вікні рурки, пудер, якийсь крем (Ярославська) 

русин українець (ст): Коли Ясько казав-говорив: “А той катабас каже, що відбили 
Львів від русінської банди”, -  то мене в тім місці шляк трафив. Мій старий був 
русин. Я добре пам'ятаю, як він до мене говорив: “Ти, дурню, тримайсі свого і 
ходи до своєї церкви, своїм богам молися, а не тикай у хвіст чуже пір’я”. Старий 
лазив на бесіду аж на Руську вулицю, хоч ми тоді мешкали на Вульці (Тар
навський 3.); Учнів русинів було небагато -  кількадесять, які гуртувалися біля 
катехита о. Василя Лопатинського, що був сотрудником при Успенській церкві 
(Нагірний)

♦ порйдний русин знев. надто толерантний до польського уряду 

українець (вираз запозичено з польського “оп rasin, ale porz^dny”) 

(ст): Не маючи змоги займати державні посади (за винятком “порядних ру
синів”), представники української інтеліі'енції в більшості працювали в при
ватних установах (освіти, науки, спорту) або в українських кооперативах 
(Маслосоюзі, Центросоюзі, “Фортуні новій”. Народній торгівлі, “Труді”, укра
їнському банку “Дністер" і багатьох інших), які, до речі, дуже міцно стояли на 
ногах (Крушельницька)

♦ упертий русин про впертість і непоступливість українців (у мов

ленні поляків) (Франко)

❖ руси -  твердий кбрінь (франко)
❖ русин — пізній Іван про надто пізній початок будь-яких справ 

(Франко)

руський український (ст): Українська гімназія була дійсно українською, як тоді 
називано “руською". Директор і професори були виключно українці (русини), 
а між ними було тільки трьох кацапів, а саме о. Іоан Гушалевич, Михайло По
лянський і Омелян Савицький, але треба пам’ятати, що тоді кацапи не були ще 
такі заїлі, як це було пізніше. Полянський і Савицький навіть були основопо
ложниками товариства “Просвіта”. Польського професора не було ні одного, а 
польський язик був необов’язковий -  навіть не зглядно обов’язковий, -  і вчили 
його професори-українці. Коли я був у п’ятій гімназійній клясі, тоді приділено до 
гімназії першого польського професора Юрія Конарського до польської мови і 
літератури, і такий стан був, мабуть, до розвалу Австро-Угорщини (Шухевич) 

р ^ а  дорога, шлях (ст): Ніхто з нас, учнів, навіть не знав, де він мешкав. Він мав 
у Львові сталу “руту”, якою щодня ішов перед полуднем, а опісля тими самими 
вулицями вертав. Це були вулиці Баторія (яка тоді ще називалася Галицькою), 
дальше Галицькою і Краківською. Від кінця Краківської звертав. Чи зима, чи літо 
(Шухевич)

р ;^ а н к а  фізична зарядка; гімнастика (ст): У цьому спогаді я вирішив згадати 
лише одного з них -  професора Степана Гайдучка, який, до речі, не мав акаде
мічних кваліфікацій. Він був учителем руханки на Філії з 1928 p., тобто з часу, 
коли польська влада перший раз в історї шкільництва в Галичині впровадила 
в шкільну програму цей предмет як обов’язковий. До цього часу ігри і забави 

5 0 6  були необов’язковим предметом. Перед Першою світовою війною дехто з учнів
------------  ходив на руханку до “Сокола”. Провідником вправ був там тоді Батько укра

їнського спорту -  проф. Іван Боберський, професор УАГ, а допомагали йому



рятунковим

старші учні, між ними і Степан Гайдучок (Микитович) 
руханковий гімнастичний (ст)

♦ руханкова заля (саля) -► саля 
рухля -♦ рохля
руця ласк, рука (м, ср, ст) || ручка

♦ цілую р ^ і  формула привітання та прощання у  звертанні до жін

ки (ст) І цілую ручки, цьомці (цьбмки) ручки, ножки і всюди потрошки; 
цюмцю-румцю; цю-руцІ

р ^ к а  2=; руця:
♦  цілую р ^ к и  її цілую р ^ і :  Приїхала теж жінка мовознавця (Юська). 

Так воно є: з жінкою зв’язатися легко, відчепитися трудно. Вона знала мене 
з вигляду й привіталась; “Добридень, пане Маківко!” -  “Цілую ручки, пані 
Парцюхова”. -  “Ви щось не пізнаєте. Я не називаюся Парцюхова”. -  “А я не 
називаюся Маківка”. Врешті, ми якось порозумілися, хоч були взаємно на
сторожені до себе (Селепко)
цьомці (цьбмки) р ^ к и , ножки і вснЗди нотрошки жарт, 

и ц і л ^  р ^ і  
рушта решітка в печі (ст)

рятунковий (ратунковий) рятувальний (ст); Він таки перший включився в 
рятункову акцію: пірнув у воду вискочив, стріпнувся і геть пополохав жаби, що 
досі спокійно відпочивали довкола саджавки (Керницький)

♦ рятункова (ратункова) буда машина швидкої допомоги (ст) |{ 
-► каретка

♦ рятункова (ратункова) каретка рятункова (ратункова) 
буда

♦ рятункова (ратункова) станція ^ рятункова (ратункова) 
буда: Отож приїхала рятункова станція і просто з пивниці повезла його з 
нарадою до Загального шпиталю при вулиці Піярів (Керницький)

Популярні

обслуговують тисячі вдоволених клієнтів, відомі з Н83ЬКИІЩІ|
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сабанйти -* цабанйти
саботажйст шк. учень Малої греко-католицької духовної семінарії у  Львові 

(ст): Саботажисти рекрутувалися у вищих класах переважно з-поміж викинених 
із державних гімназій за приналежність до Юнацтва ОУН (1933-1935) (Горбач) 

савантка ірон., іст. жінка з вищою освітою: Панни савантки, обсервантки, 
маніпулянтки і емансипантки, нове поколінє, рівноуправнення з мужчинами, 
житє на власну руку, здобування будущини, аякже, аякже (Франко)

Сава:
якйй Сава, така його слава (Франко)

Сагара район на околиці Львова біля Брюхович (ст): Пласт ще довгий час 
приваблював своїм особливим стилем активности з таборами в горах, з ман
дрівками по верхів’ях, з багатолюдними "святами весни” серед природи, напри
клад, під Львовом на Сагарі біля Брюхович (Монцібович) 

саделик іст. картуз: Довгі часи у личаков’ян утрималися давні передміщанські 
убрання; чоловіки в будні ходили у коротких спенцерах, у споднях до чобіт з ви
сокими халявами, у темно-синій камізельці, з хустиною на шиї й шапкою (т.зв, 
саделиком) з дашком (Крип’якевич) 

саджа сажа (ст)
♦ чорний як саджа -♦ чорний 

саджавка і. невелика штучна водойма, де розводять рибу; сажавка (ст); 

На Рогачці подзвонювали трамваї, а зараз їм у відповідь відзивалось бевкання 
жаб у саджавках на полі Болгарів (Керницький)
2 . іст. ємність із водою, у  якій тримали рибу для продажу (ст); У тих 
крамах на Ринку кипіло все торговельне життя, були тут побіч себе “ятки” шев
ські, крамниці золотарів, аптекарів, кушнірів, слюсарів -  все в суміш; дальше 
бідніші крамниці з “норимберзьким" крамом, будки перекупок, саджавки з ри
бою; від полудня, недалеко керниці, черниці з монастиря Воведення Богородиці 
продавали нитки (Крип’якевич) 

садйтися робити все можливе (ст)

садовина плоди фруктових дерев (ст); Садовини було тут ціле море: в придо
рожніх садах підперті тичками дерева вгиналися від золотих грушок і дорідних, 
вже злегка позолочених ранет, понад плотами звисало обліплене рясними во
лоськими горіхами галуззя величезних темно-зелених дерев, на південних сті
нах хат бриніли соками китяги винограду. Садовина лежала великими купами 
на візках, на столах вуличних торпзвців (Марська) 

садула вул. купець-садівник (ст) 

сакраментальний і. священний (ср, ст)

2. надзвичайно важливий, винятковий (ср, ст); І тоді вона виголосила 
сакраментальну фразу; “Ще так не було, щоб якось не було” (Авторка)

5 0 8  сакраментки:
_______  ♦  став Сакраменток -♦ став

сакраментський (сакраменцкий) диявольський, чортів (ст) || дідьчий



♦ сакрамёнтське щастя нещастя (ст): Дехто таки добре обірвав, на
приклад, колежка Перун, але той уже має таке сакраментське щастя, що 
завжди нахапає за десятьох (Керницький)

сакраменцкий сакраментський 
сакум-пак вул. все разом (ст) Ц с^кум-п^кум 
сакум-пакум ^ сакум-пак
саламаха і. кул. рідка страва, зварена нашвидкуруч (перев. із додаван

ням борошна) (ст): Вчора ваха, дзіська ваха. На вечеру саламаха!.. (Лисяк)

2. тюр. тюремна страва (ст)

♦ арештантська саламаха -► арештантський
3. мішанина, суміш (ст) 

салатка салат (м, ср, ст)

♦ французька салатка -► французький
салідол (солідол) вул. солідний, серйозний, впливовий чоловік (м, ср)

салітерка -* салятерка
сало:

♦ дурний як сало без хліба -► дурний 
салон -* сальон
сальва і .  військ, залп (ст): Старшина, немов засоромившись своєї слабости, 

махнув рукою і голосно крикнув: “Фаєр!”... Сальва вистрілів, що з голосним гав
котом ринула в бік муру була наче вдар грому (Лисяк)
2 . салют (ст)

сальйн (салон) вітальня (ср, ст): Тітка мала свою кімнату, а він спав у “сальо- 
ні” на канапі (Тарнавський 3.) Ц саля 

сальонка персональний вагон; салон-вагон (ст) | сальонбвий віз 
сальоновий салонний (ст)

♦  сальонбвий віз і ї  сальбика: Посли їздили двома сальоновими во
зами до Бадену, до вілли цісара і там заявили, що належало б злучити всіх 
українців в одну цілість в границях Австро-Угорщини (Боберський)

сальцесбн 1. кул. сальтисон (м, ср, ст): Іду отак і думаю, що купити. Грошей у 
мене не багато, на "мішанину” не вистарчить. Але дивлюсь оце, передо мною 
якась велика м’ясна крамниця. У вітринному вікні нема нічого, тільки стоїть по 
середині великий сальцесон. Побіч карточка з ціною; “1 кілограм -  ЗО грошів”.
Що воно за диво таке? Така низька ціна? А може, думаю, мені так з голоду 
тільки повиджується? Перейшовся я вулицею туди і назад, підходжу ще раз 
до вітрини: ні, таки виразно написано “ЗО грошів”. Хіба можливо, щоб була ви- 
продаж сальцесонів? ... Продавець відважує, а я -  глипнув на стіну, а там ви- 
мальована велика кінська пэлова. Стало мені ясно, що це кінський сальцесон, 
але завертати вже запізно, бо вже цілий кілограм покраяний на пластинки. За
платив я, вийшов з крамниці і думаю: “Хлопці зголоднілі, то, може, не пізнають”
(Лис Микита 1960®: ЕКО) | зальц 

2 . вул. поліціянт (ст) II -* ґліна 

саля (заля) і. зал (ст): Треба згадати, що в салі Стрільниці 10 березня 1869 р. від
бувся перший у Львові Шевченківський концерт -  “Народний Дім” був у руках мос- 
кофілів, тому молоді “українофіли" мусили шукати пристановище де-інде. Вранці 5 ^ 9
відправлено богослужіння за упокій поета у православній церкві. В концерті взя- -------------
ли участь всі визначні артистичні й літературні сили (Крип’якевич) || тгтя



салятерка
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♦ гімнастична заля (саля) спортивний зал (ст) | руханкбва заля
♦ руханкбва заля (саля) і; гімнастична заля (саля )
♦ сміх на залі (салі) -* сміх

2. велика кімната; вітальня (ст): Др. Ігорів нахилився над фотелем, в якому 
сиділа Марта Сидоренко: “Я жду відповіди, пані Марто". Марта вдала, що не 
чує. Півголосом підтягала пісню, яку хтось співав у другім кінці салі (Вільде) || 
с^льбн (салон)

салятерка (салітерка, салятйрка) невелика салатниця (ср, сг): Плоскі, 
шкляні, прямокутні, квадратові салятирки надаються на ріжного роду яйця, при
ладжені як перекуски (Нова хата 1939); Гість зі Станиславова перехрестився, 
змовив коротку молитву і в млі ока змолотив з полумиска два вепрові котлети, 
гей капелюхи, проковтнувши при цьому “салятирку” салати з яйцями натвердо і 
сметаною (Керницький) | салятйрочка 

салятйрка -► салятерка
салятйрочка ^  салятерка: На салатки вживаємо шкляних плоских салятиро- 

чок, бувають навіть із спеціяльними перегородками, щоб можна подати разом 
ріжні салати (Нова хата 1939) 

сам:
♦  сам розум -♦ розум
♦  сам розум диктує -• розум 

самітний самотній (ст)

♦  самітний як патйк -* патйк
самовар вул. поїзд (ст): Самовар -  від високого комина льокомотиви старого 

типу (Горбач); Хоч поїзди не ходили, ми захопили якийсь самовар з кількома ва
гонами, що пхався на Самбір. Нас кількадесят зайняли два вагони (Селепко) 

самовбййник самогубець (ст); Пам’яткою минулого довгі літа була порожня 
кузня та криниця зі слабкою цямбриною, дуже глибока, звідки добували воду 
відром. Криниця мала сумну славу через те, що в ній утопилося кілька само- 
вбийників; згодом її засипано (Крип’якевич) 

самограй 1. шк. грамофон (Цьонка)

2. самогон (Лучук) (ср) Ц -* бімбер 

самоділ виріб домашнього промислу (ст)

самоілка -* самолівка ; ______............................ ____ і ___■
самолівка (самоІлка, са- 

муїлка) нехоральний 

церковний спів (м, ср, 

ст): Тісно з дяками пов'я
зувався також хоральний 
спів у львівських церквах.
Хоровий спів плекали у 
Львові лиш три парохіяльні 
церкви -  св. Юрія, Волось
ка церква і Преображен- 
ська церква. Інші співали 
самолівкою (Шах); Сліпав 
очима і навіть при знаних напам’ять молитвах любив собі отак на “самоїлку” під
тягати. Закладав на ніс дротяні окуляри і, вимовляючи в думці кожне слово, за 
час зими молитовник прочитував кілька разів (Тарнавський 3.)

ІЬКІ

на в б р а н н я , плащ і, костіом и . К о ц и , плєди, н а 

к р и ття  і п о д о р о ж н і бу н д и . —  Склад фабричний;
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свиня

с а м о п е в н о  самовпевнено, зверхньо (ст): Уста незнайомого були доволі великі та 
тонкі, затиснені глумливо та самопевно (Ярославська); -  Прошу мені дати води, -  
звернулася холодно та самопевно до дівчини, що спинилася в дверях (Ярос
лавська)

Яйця на закуску

5 яєць, 8 дека масла, 2 сарделі, і  лож 

ку муш тарди, соли, перцю  і зеленої 

петруш ки. Яйця зварити на твердо, 

перекроїти впоперек. М асло втерти 

з перетертими через сито жовтками 

і сарделями, перцем, сіллю, муш тар- 

дою , наповнити цею масою  білка, 

прикрасити листками петруш ки 

(Нова хата 1933)

самохід автомобіль (ст) | авто
♦ тягаровий самохід -► тягаровий 

самуІлка самолівка 
санітет санітар (Лучук) 

сапіти сопіти (ср, ст)

♦ сапіти як фока -» фока 
сарделя анчоус (ст)

сатен сатин (ст): Переважають стилеві суконки, таф
та, лискучий сатен у всіх ясних колірах, багато при- 
брань ніжним тюлем, но і всякопз роду оксамити (Нова хата 1937) 

сафандула незграбна, безпорадна людина; недотепа (ст): Ох, який він був 
сафандула! Здається, якби я сказав: “Раб Божий, скачи з вікна на вулицю”, -  він 
був би скочив (Нижанківський) | -* байтдла 

свербйвус (свербйус) шипшина Ц -* гечі-печі 
свербйло свербйвус 
свербйус -► свербйвус
светер светр (м, ср, ст): Вона виплела йому сіро-брунатний светер (Авторка) 
свйнка карт, вид гри (ст) Ц свинк

♦  морська свйнка морськйй
Свинорйя іст. потік, який протікав поблизу сучасної церкви св. Софії, 

на Кошнарівці 
свинота ^ свйнтус і 
свинотина кул. свинина (м) | вепрбвина
свйнство (свйньство) і. щось погане, гидота (ср): Ми, діти, ще ніколи не 

їли чогось подібного, запах роздражнював ніздрі, і нам страшенно хотілося 
спробувати цю рибу Але Бабця категорично заявила: “Цього свинства їсти не 
будеш!” Однак бажання було сильнішим (Крушельницька)
2. підлість (м, ср, ст) 

свйнський:
♦  свйнський бльонд -► бльонд

свйнтус (свйнтух) знев. 1. нечупара, замазура (м, ср, ст) | -• кирйнник 

2. непорядна, невдячна, підла людина; негідник (м, ср, ст) Ц — креатура 
свйнтух -* свйнтус 
свйньство -* свйнство 
свинй 1. свиня

♦ гарна як свинй в дощ -♦ гарний
♦ опустив в ^ а  як свинй в дощ -* опускати
♦ пасує як свинй в дощ -• пасувати
♦  підвести свинн) завдати прикрощів, вчинити підступно (ст): Дріб

ні крочки застукотали по кухні, але зробили тільки піврунди і втихли... “Слу
хайте, пане Максю, а ви не підведете мені якої свині, га?” (Керницький)

♦  тлустий як свинй -► тлустий 511
♦  знає свинй, що дйня (Франко) ----------
♦  свинй все свинею (Франко)



свиснути

2. знев. свинтус 2 (м, Ср, Ст)
З- к а р т ,  вид гри (ст) |{ свинка 

свиснути 1. вкрасти (м, ср, ст) Ц -* ґрайфнути 

2. вдарити (м, ср, ст) |( -• вгатити

♦ свиснути в в ^ о  -♦ в ^ о
♦ свиснути в морду -♦ морда

свйстак легковажна людина, марнотратник (ст); О, то ще свистак (Франко) 
свистати ігнорувати, зневажати (м, ср, ст); Та я свищу на Вас! (Авторка)

♦ <а> далі ся свище вул. каже той, хто не має наміру продовжува

ти розповіді (м, ср, ст)

♦ свистати тонко -► тонко 
свіжий:

♦ поїхати на свіже повітря виїхати на прогулянку (перев. за міс

то) (ср, ст)

свіжо:
♦ на свіжо знову (ст); Він на свіжо пльоток наробив (Авторка)

свій:
♦ на свою руку -* рука
♦ свій вар’ят -♦ вар’ят
♦ свій хлоп -* хлоп
♦ своя ґранда -» ґранда
♦ своя пака пака

свірк (сьвірк) психічно хворий чоловік; розумово обмежений чоловік 

(ср, ст) 1 -  вар’ят

♦ дістати сьвірка збожеволіти, ошаліти (ст) Ц -» засвіркувати

♦ мати сьвірка бути несповна розуму, божевільним, дурнуватим 

(ст) І — мати бзіка

♦ міньця-сьвірк вул., знев., ірон. дивакувата жінка; дивачка (ст)

І міхаліньця

свіркувати (сьвіркувати) поводитися дивно (ст) 

світ (сьвіт):
♦ йолуп від світа йолуп
♦ марудити світом -► марудити
♦  на світі вул. на волі (ст); Коли ж вона прийде, то скажи їй, що тут були 

в нас пан інспектор Коґут і запросили мене на Зелені Свята до криміналу. 
Скажи їй ще, хай не клопоче собі тим голови, бо пан інспектор запевняли, 
що за два-три дні я буду на світі (Керницький)

♦ підземний світ -* підземний
♦ так-то в сьвіті йде про розміреність життя (Франко)

♦  хто в сьвіті не буває, той дива не видає (Франко)

♦  ци він на моїм сьвіті жиє, аби я го бив (Франко) 

світити 1. світити

♦ карта світить -♦ карта
♦ світити пустками бути порожнім (перев. про зал, аудиторію 

тощо); Але бували вистави, коли заля світила пустками. Тоді у Львові було
5 1 2 української інтеліґенції дуже обмаль, а ремісники й робітники та рештки мі- 

щан до театру взагалі не ходили. Театр уважано як забавку для “вищоґ 
сфери, себто для “буржуя" (Шухевич)



свобідний

2. вул. бити (ст): Свіць ґо в рило (Авторка) Ц -* валііти 
світлйвець фотограф (ст): Галечківна знає малярів, і рисовників, та світливців, 

які працюють на фронті і в Коші. Першим світливцем в полі був Юліян Буц- 
манюк, який студіював малярство в Кракові. Малював портрети і робив знімки 
(Боберський) 

світлий:
♦  світла голова -* голова
♦ Світлий вівтброк церк. третій день Великодніх свят

♦ Світлий понеділок церк. другий день Великодніх свят І Обли

ваний понеділок, Поливаний понеділок

♦ Світлий четвер церк. четвер напередодні Страсної п ’ятниці; 
спомин Тайної Вечері | Страсті

світлина фотографія (м, ср, ст): Скляні плити зі знімками привозили світливці до 
“Боєвої управи” у Відні і побирали там через мене все, що потребували до ро- 
блення світлин. Світлина без дня, місця і року тратить на вартости (Боберський) 

світлйнний який стосується світлини (ст)

♦ світлйнний прйлад фотоапарат (ст) 

світогляд:
♦ широкий світогляд ірон. широкі жіночі стегна (ст) 

свічка 1. свічка

♦  на гашення свічок під кінець Служби Божої (ст): Невже то не мож
на вчасно зібратися до церкви. Знову прийдемо на гашення свічок (Авторка)

♦  свічку тримати ірон. бути очевидцем пікантних подій (м, ср, ст):
-  Йой, пані, та шо пані з ним так собі просто розмовляють, та то цілий зло
дій! -  А що пані над ним свічку тримали, як він крав? (Авторка)

♦ абйсь скапав <ти> як та свічка (проклін) || бодай би <ти> ска

пав як свічка

бодай би <ти> скапав як свічка ^ абйсь <ти> скапав як 
та свічка: Пам’ятаєте мури нашого Середмістя, коли на Сербську вулицю 
увігнався своїм зеленкуватим заболоченим тілищем большевицький танк, а 
брудні сірі “бойци”, замість робити свою пропаґанду, лакомо поглядали на 
одяги і взуття людей, що окружували сталевопэ велета. Пам’ятаю бійця, що 
вихилився з вежі танка і, перехилившись через борт, гукав до мене: “Ей, ти, 
слиш! Ґдє здесь получают такіє ботінкі?” -  показуючи пальцем на мої чере
вики, які я вже давно вважав нерепрезентативними і тому якраз вибрався 
в них зустрічати “визволителів". Мені все стало відразу ясне, а людям, що 
окружали танк, також. Вони почали помалу розходитися. Вони ловили все 
вмить, ці люди з середміських вуличок. Хтось голосно сплюнув: “Ботінкі!” А 
бодай ви скапали як свічка, “визволителі” (Лисяк)

2. футб. політ м’яча високо вгору (ср, ст)

♦ свічки дати футб. вдарити м’ячем так, щоб полетів високо вгору 

(ст)

♦ спалйти свічку футб. притримати ногою м’яч перед тим, як він 

упаде на землю (ст)

свйонтек:
♦ і на свйонтек, і на пйонтек -► пйонтек

свобідний вільний (ст): У середу нам видався цілком свобідний день (Авторка)
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свобідно

свобідн о вільно (ст): Як то добре, коли можеш свобідно дихати на повні груди 
(Авторка)

С вя т-вечір  Надвечір’я Різдва Христового; Святий вечір (м, ср, ст): Триць- 
ку, дзіська Свят-вечір у нас”, -  якось мелянхолійно сказав Ясьо до Грицька, 
що сидів на амуніційній скрипці і покурював цигарку (Загачевський) Ц Вкілія, 

Святгій Вечір (Світіій Вечір) кРІЯА ІСРІЗОЮ - А СВИТА СВЯТАМИ!

святий 1. святий Нр забуваймо

♦ н а свято го НІҐДИ (нікди) щ о н а й к р а щ і  с в я т о ч н і  т о в а р и  —
-*Н1ҐЛИ СПОЖ ИВЧІ й КОЛЬОНІЯЛЬН І,

,  ,  ,  як також В И Н А , —
♦ святе дер ев ц е -* д ер ев ц е Ц Е Р К О В Н Е  світло, —

♦ св яте НІЩО-♦ ніщ о _ , К А Д И Л О
^ продге  ВІД оО-ти л іт

♦ Святий Вечір (Світіш Ве- тт *Т*
чір) Свят-вечір; На Світий „ П Э р О Д Н а  1 О р Г О В Л Я  ‘
Вечір Сідаіму ду вичері всі, щу є в у свдіх сісстх:
хаті. Пу вичери лишєїму для духів у ЛЬВОВІ: Рмиок 36, Личаківська 155, БІльчевського .4,

(рудницький) '•
,  „  _  ,  „  . " СТАНИСЛАВОВ! (2 омегі»), ПЕРЕМИШЛІ, ТЕР-

♦ святи й  та  бож и и  грон, нополі, Дрогобичі, Коломиї, стрию  {2 склепя),

чемний, ввічливий, лагід- ™**ТИНІ, СЛМВОРІ (2 ск»еп»), БРОДАХ, сянош,
„  ГОРОДЕНЩ, БОРЩЕВІ, ЗОЛОЧЕВІ, ЗБАРАЖІ, КО-

Н И И  С м , ср, ст) СОВІ, МОСТИСЬКЛХ, СОКАЛІ, ТУРЩ н/Стр. -  і на

2. вул. священик (ст) В О Л И Н І :  в ЛУЦЬКУ (8 склеп«), ОЛИЦІ
,  . ^  ”  ВОЛОДИМИРІ.

святи ти  вул., грон, бити (ср, от) — „
^  ^  ^  "  з  пров інц ії просимо замок.іяти  на іж рем их

валити кар тках  за  5  грош . в „ Н А Р О Д Н ІЙ  Т О Р Г О В Л Г ',
ЛЬВІП. РИНОК ч. 36.

♦ свято оселедц я  грон, зу- х а р ч е в і  п а ч к и .

стріч приятелів під час по

сту: Одного разу перед Великоднем вони зібралися на “свято оселедця” й 
розповідали собі різні історії (Чайківський)

свято чн и й  святковий (ст)

святоібрський належний до собору св. Юра; який стосується собору св. 

Юра (м, ср, ст)

♦ Святоібрська гора пагорб, на якому розташований собор св. Юра; 
Проходячи біля церкви на Богданівці, мимохщь повернули голови позад себе -  
їхній погляд спочив на рідних, знайомих будівлях міста, а ген далеко на Свя- 
тоюрській пзрі в бпідо-сірих туманах майорів храм св. Юра (Загачевський)

свячен ий ;

♦ іти (ігги) я к  по свяч ен у воду іти спокійно, без страху (ст); Часом 

важко дати собі з ними раду, але в огонь ідуть як по свячену воду (Лисяк)

♦ ходйти  я к  по свячен у воду ходити дуже часто, набридаючи; вча

щати (м, ср, ст); Чого він ходить до тебе як по свячену воду? (Авторка)
се це (ст)

♦ се теп ер  н а ч асі -♦ ч ас

сегн ет перстень-печатка (перев. чоловічий) (ср, ст)

с е ґ р е і^ а т и  класифікувати, визначати; характеризувати (ст); Дехто із чи
тачів, я не кажу всі, але дехто, прочитавши кілька рядків, можуть робити певні 
висновки, окреслювати типаж, сефеґувати характери, ситуацію й інтриґу, лю- 

5 1 4  блять вигадувати, хто в даній новелі добрий, а хто злий (Тарнавський 3.)
сезон:

♦ огір кови й  сезон -• огіркови й



сельскін

сей цей (ст)

♦  ні сей ні той обоє немилі, обоє погані (Франко)

сейчас зараз же, відразу (Лучук) (ст): Сейчас по переслуханні підсудних пред
сідник уділив мені голос, і я виготовив свій доказовий внесок (Шухевич) 

секрет:
♦ добрий до секрету -» добрий 

селедець (оселедець) 1. кул. оселедець (ст)

♦ вудитися як оселедці -* вудитися
♦ напханий як <мов> бочка оселедцями стиснені як <мов> 
оселедці в ббчці (ср, ст); Трамвай був напханий як бочка оселедцями 
(Тарнавський 3.)

♦  свйто оселедця -► свйто
♦ стиснений як <мов> оселедець в бочці який перебуває у  не

ймовірній тисняві, у  натовпі (ср, ст)

♦ стиснені як <мов> оселедці в бочці переповнений; напхом 

напханий (Франко) Ц напханий як <мов> бочка оселедцями

2. ірон. галстук (ср, ст) | -* гальсбіндель 

селединовий -► селядиновий
селен 1. простак (перев. походить зі села) (ст): Товариші з провінції мали мен

ший досвід від уроджених львів’ян, але й вони старалися допасуватися до львів
ських колег, щоб не ходити з ярликом “селепка" (Домбровський) II бадйль 

2. рядовий дивізійник  (ст): їх, своїх товаришів, своїх підчинених -  вояків, 
тих, що ми їх просто називаємо “селепами”. Тих простих людей, що пзворять 
невибагливою мовою, що в них матюк є на кожному слові, тих із полонин і до
лів. Вони не всі і не завжди є героями, так само, як і ми, старшини, хоч героїв 
між тими хлопцями не бракує. Вони лише дуже рідко про це знають, що вони 
зробили щось геройське (Лисяк) І селепко, селеній 

селеній селеп 2
селепко ^  селен 2: Коли дівчина покине і ціла любов розвіється, як мара, тоді 

тільки малі люди лементують. Люди з великим серцем знаходять другу, а великі 
духи мають завжди в запасі іншу. Я зараховую себе до селелків з великим сер
цем і з великим геройським духом (Селепко); Селепко лікує ногу. За третьою 
візитою у лікаря каже доктор: “Ваша нога ще пухла, але я собі з цього нічопз не 
роблю!” Селепко жалісно відповів: “Як би вам, пане докторе, так спухла нога, я 
також би собі нічого з того не робив!” (Селепко) 

селепнй простаки (ст): Зачекайте, селепня! Мій колєґа йде! (Лисяк) 
село:

♦ виглядає село про людину, чиї манери поведінки виявляють 

сільське походження (ст): Ти маєш силу Тільки з тебе часом ще вигля
дає село (І-Іижанківський) | село і люди, соломка вилізає

♦ село і люди 1. виглядає село (ср)

2. про необізнану, відсталу людину (ср)

3. про неорганізовані, безглузді, незлагоджені дії чи поведінку групи

людей (ср) , 5 1 5

сельдиновий -* селядиновий 
сельскін хутро морського котика (ст) )| сельскіна



сельскіна

5 і 6

сельскіна сельскін
сельскінбвиіі 1. характерний для морського котика (ст)

2. блискучий, гладкий (про хутро) (ст) 

селядиновий (селединовий, сельдиновий) 1. салатно-блакитний 

(ст); У моїм дитинстві була така сельдинова суконка (Авторка)
2. світло-зелений; салатний (ст) 

сентимент:
♦  дідівський сентимент сентиментальність, властива людині по

хилого віку (ст): Я сам себе не розумів. На старші літа почав чоловіка 
брати дідівський сентимент А це найгірше. Тоді найкраще повіситись (Ни
жанківський)

сепарація проживання окремо (про подружжя); розлучення (ст): Після 
повернення тато з мамою так і жили в сепарації (Авторка); А крім того, про яке 
розлучення може бути мова, коли ви обоє католики? Сепарація хіба... (Вільде) 

сервувати 1. накривати стіл перед їдою (ст)

2. подавати м’яч (у волейболі, тенісі тощо) (ст); Увечір спитав я своєї при
ятельки: "Як тобі подобається брест?" -  “Добре сервуе”, -  була відповідь. По
тім: “Не пригадую вже, ти колись розповідав мені про це, чи “тета” Орися добре 
грала в теніс?” (Вільде) 

сервус поширена форма вітання; привіт (ср, ст): Сервус, братульку! Я так ди 
влюся і думаю: ти чи не ти? Причвалав, що? (Нижанківський) Ц сбрвус-оббрвус

♦ <бути> на сервус (на серевус) <бути> як із рівним, запанібра

та (Шухевич); Коли ж клясою поступав тільки один “бельфер”, тоді часами 
трафлялося, що він в часі походу встрявав у розмову з учнями посл'їдньої пари, 
і тоці було про що розповідати. Та найважливішим у тім було, що такий учень 
міг потім перед товаришами почванитися, що він з тим “бельфером” на “сер
вус", і посліднє слово стало вимовлятися як “серевус”, а вся чваньба звучала: 
“Знаєш, я з Мопсом на серевус!” А бути на сервус з "бельфером” було щось 
велике, так само велике, як віднесення зшитків, зібраних з цілої кляси по шкіль
нім завданню, до помешкання професора. Бо то вже так бувало, що панове 
професорове були завигідні, аби самому відносити стіжок зшитків до хати. До 
цього вони уживали учнів, що мешкали в їх околиці, і їм казали, що робити. Не 
раз зимою, у крепкі морози, треба було чимчикувати до "бельфера” (Шухевич)

♦ сервус-обервус вул., жарт. ^  сервус (ст)

серединний середний: Поволі підніс праву долоню догори і зігнув п’ястук. 
Була повна засохлої крови. На двох пальцях (серединному і вказуючому) не 
було нігтів (Нижанківський) 

середний середній (ст) II серединний
♦  середна дорога найліпша -► дорога

Середмістя центральна частина міста: Старе місто, тепер Середмістя, було 
обведене довкола укріпленнями з валів, ровів і мурів. ІЦІ фортифікації йшли чо
тирикутником -  від сходу Губернаторськими валами, від півночі Скарбківською 
вулицею, від заходу Гетьманськими валами, від полуднє Собєського (Крип’яке
вич); За останніми дослідженнями істориків, зокрема Романа Могитича, близько 
1270 року львівське Середмістя вже мало локаційний привілей на самоуправ
ління за маґдебурським правом. У XIV ст. в документах назва міста найчастіше 
звучить німецькою -  Лембурґ (ІетЬигд), а згодом латинською -  Леополенсіс 
(иеороііепзіз) (Мельник І.)



Сигнівка

Д ощ  побігущ ий

Прибіг із середмістя,
На передмісті -  місця! 
Відомо, передмістя -  
Це місце перед містом. 

Побігав перед містом. 
Вернувсь до середмістя. 
Відомо, середмістя -  
Це місце серед міста.

По цілім бігав місті. 
Шукав сухого місця. 
Побіг на передмістя,
І не вернувсь до міста 

Бабай

середник 1. прийом, сбосіб (ст): Між іншими середниками, які подає нам св.
Віра, приходить і цей на думку: читати героїчні подвиги св. Мучеників і насліду
вати їхню посвяту (Шептицький)
2. ліки або предмети, необхідні для лікування чи поперед

ження хвороб (ст): Тиф -  це пошесна недуга. Може пошири
тися в інституті, і тоді інститут замкнуть. Але і без того можуть 
ужити того середника, коли вже є один випадок недуги (Шухевич);
Волос вже грубо посивів, і Бурачинський красив його якимсь се
редником (Шухевич)
З- (перев. Л ІН . середники) засоби до існуваня (ст): Поса
ди, заробіток, помешканє, картки на хліб і на середники поживи 
дістає тільки той, що є у справах совісти послушником-рабом 
безбожної влади (Шептицький) 

серіо серйозно, поважно (ср, ст)

♦  брати на серіо сприймати серйозно (ср, ст): Слухай, 
я певна, що він не хотів тебе зразити -  не бери його на серіо 
(Авторка)

серце 1. серце
♦ атак серця -* атак
♦ брати <блйзько> до серця дуже перейматися, надавати чомусь 

великого значення (м, ср, ст): Цю науку я взяв собі дуже до серця, хоч 
вона була мені дана дуже лагідним способом, і по нинішній день ніколи на 
місті на ніщо ані ні на кого не показую пальцем (Шухевич)

♦ носити серце на язиці бути надто відвертим; розповідати всім 

про свої проблеми (ст): Ніколи, небожата, не носіть серця на язиці. То 
вже така воля Божа, що серце повинно бути схованим, а значить, і те, що в 
серці, теж мусить бути схованим (Франко)

♦> серце капустйне, а воловиіі пйсьо про нерозумну дівчину з 

великим ротом (франко)

♦ серце серцю вість подаё про закоханих (Франко)

2. карт, черва (Лучук) |( кер
серцевий:

♦ серцева атака -► атака 
сестрінець сестрінок
сестрінка донька сестри; племінниця (ст)

сестрінок син сестри; племінник (ст): Зовсім несподівана принагідна зустріч з 
тіточним сестрінком, якого бачила, може, перед десяти роками, ... схвилювала 
її так, що трохи не плакала (Ярославська) | сестрінець 

сивавий сивзгватий (ст): На вчителя до німецького прийшов уже немолодий 
мужчина, професор Людвик Сальо. Говорено, що він в дійсності називався 
Сало, а не Сальо, але це байдуже. Той сивавий і лисавий професор, з боро
дою, був дуже чесний і справедливий. Кожному давав таку клясу, на яку собі 
хтось заслужив (Шухевич) 

си гн ^ :
♦ алярмовий сигнал -► алярмовий 517

Сигнівка дільниіуі міста між вулицями Городоцькою та Патона: За черні- ------------
вецькою залізничною колією простяглись терени приміської громади Сигнівка,



сиґнатурка

яка у 1931 році була приєднана до Львова. З кінця XVIII ст. Сигнівка була за

селена німецькими колоністами. У 1920-1930-х роках дільниця стала швидко 
забудовуватись садибними будинками для робітників (Мельник І.) 

сиґнат^ка малий церковний дзвінок (ст): Нараз забаламкав дзвінок, як сиґ
натурка на “нешпори”, і на арені подій з’явився фаєрманський віз із драбинка
ми, гаками, линвами та з кількома помпієрами в шоломах римських легіонерів 
(Керницький) 

сиґнет перстень із печаткою (ст) 

сиґнувати 1. підписувати; позначати (ср, ст)

2. вдарити сильно, боляче (ст) II -♦ вгатйти 

сидження 1. процес сидіння (м, ср, ст): Це постійне сидження на цій лавці й 
чекання на Влодка вже мене комплєтно денервує (Авторка)
2. місце сидіння (м, ср, ст); Сіла з певним видом на мягке сидження, якби не 
вперше їхала автом (Ярославська); Схрестив руки на грудях, висунув ліву ногу, 
а праву підігнув під сидження стільця (Тарнавський 3.)
3. перебування в якомусь місці (ср, ст); Сидження в слідчому ізоляторі, 
може, додасть йому трохи розуму (Авторка)
4- сідниці (ст)

♦ златати сидження відлупцювати (ст); Пан Макс нагнав нас додо
му спати, обіцяючи златати нам сидження, коли не змиємось йому з очей 
(Керницький) І вйгаратати

5- крав, задня частина штанів; зад; Нормальна міра є тоді, коли пояс має 
44 цм, а сидження 50 цм. З того виходить, що при мірі у нормальної людини 
сидження має бути о 6 цм більше, як пояс (Повний курс)

сидіти:
♦ не знати, що в кому сидить про незбагненність людської душі 

(ср, ст); Такі були часи, що кожний мусив бути обережний, ніколи не знати, 
що в кому сидить (Тарнавський 3.)

♦  сидіти за пер дульки -► перд;^льки
♦  сидіти із заложеними руками -* рука
♦ сидіти маком мак
♦ сидіти на бантах -♦ банти
♦ сидіти як квочка на йііцях уперто сидіти на одному місці 

(Франко)

♦ сидіти як миш під мітлою -* миш
♦ сидіти як на турецкім казаню казане
♦ ліпше сидіти вдовою, як жити з бідою (франко)

♦ я собі так сіла, як доброго ранку так говорить жінка, засидів

шись за розмовою і забувши про те, по що прийшла (Франко)

с и д ^ а  вул. пліткарка (ст)

Сикстівка іст. дільниця, що належала до Н ового Світу, на початку ву

лиці С. Бандери 

силувати примушувати, змушувати (м, ср, ст)

сильвета силует, обрис (ст); З-поміж дерев майнула чудова сильвета Корняк- 
5 1 8  тівської вежі (Лисяк) II снльвбтка

---------- сильветка 1. сильвета (ср, ст)

2. портрет (ср, ст)



сиромудрий

сильний;
♦  сильний як дуб здоровий, міцний, кремезний (про мужчину) 

(франко)

силюета силует, постать (ст): Незабутня силюета з похиленою головою, в оку
лярах, з цікавим для карикатури носом і купою книжок під пахвою. Буйна, не
дбала чуприна і саркастичне; “Цілую руціГ. Це Мольо, але тільки для нас, бо 
офіційно він -  Микола Голубець, пан життя і смерти молодих адептів маляр
ського куншту, письменник, жураліст, критик, знавець Львова, історик і взагалі, 
що хто хоче (Лис Микита 1960 ;̂ ЕКО) 

симпатія особа протилежної статі, яка викликає симпатію, почуття зако

ханості (м, ср, ст): Голосово дібрані учні при звуках мандолін І ґітар влаштову
вали під вікнами своїх дівчат ("симпатій”) вечірні концерти-серенади (Цьонка)

♦ тішитися симпатією тішитися
синдик правник, дорадник і заступник у  справах маєтності товариства, 

підприємства, установи тощо (ст) 

с и н е к ^ а  високооплачувана посада (ст): Кондукторам, які все ще в більшості 
були поляки, бо за польської окупації пост кондуктора вважався синекурою і 
його займали виключно поляки та ще й члени колишнього польського леґіону, я 
показував мій папірець; вони вже знали нову радянську документацію, незмін
ний фіолетовий колір чорнила й печатку такого ж кольору, тож, навіть не дуже 
придивляючись до змісту, пропускали мене без квитка (Тарнавський О.) 

синець волошка (ст) | бліів^т 
синова дружина сина; невістка (ст)

с и н ^ ь ц ь о  синочок (ср, ст); Відкись уроїлося нашим мамам, що при війську 
активні старшини “вічно поєдинкуються” і що багато з них гине в тих двобоях. 
Боялися наші мами, аби їх синуньцьо не згинув марно при такій стрічі з оруж- 
жям в руці (Шухевич)

Сирівка а моркви
20 дк моркви, 15 дк яблука, 
Уг ложки хрону, іуста смета
на, сок із цитрини, цукор і сіль. 
Моркву і яблука стерти на терці 
від ярин, хрін стерти на дрібній 
терці. Вимішати всі складники 
разом, додаючи сметани і соку з 
цитрини, цукру й соли до смаку 
(Нова хата 1938)

сипати вул. 1. бити (ст): Сип йому головою в живіт, щоб 
на місці перевернувся (Франко) | — валити 
2. видавати під час допиту; зраджувати (ст): По 
другім арештованні луною пішла по місті відомість, що 
він “сипле", і то дуже сипле (Шухевич); І Михайло сказав 
свою частину оскарження; “Пам’ятаєш того хлопця, що 
втік з Лонцького, а ти день пізніше його сипнув?” (Тар
навський 3.); Тоді прийшла справа особи, що сконтакту- 
вала мене з Веберами. Я твердив, що то була Розалія 
Бодак, за що він знов почав частувати мене нагайкою. Він сказав, що її ім’я є Ліда 
і що вона є співачка. Я побачив, що Вебери “сиплять”. Я дальше твердив, що я 
знаю тільки Розалію (Дейчаківський) Ц співати 

сипнутися вул. 1. впасти (ст) | висипатися 

2. шк. не скласти іспиту (ст) І -► гримнути 

сирий:
♦ глодати сиру землю глодати 

сирівка кул. салат із сирих овочів (ст)

сиромудрий знев. зарозумілий, самовпевнений (м, ср, ст): Були деякі си- 5^9
ромудрі колежки на мулярці, що насміхалися з релігії, лаха дерли з кожного, хто ------------
ходив до церкви (Тарнавський 3.) | -* ароґднтний



сирота:
♦  бідна сирота без тата, без мами, що її тітка з ласки на світ 
породила жарт, про людину, яка вдає нещасного, покривджено

го (Франко)

ситубваний:
♦ добре ситубваний матеріально забезпечений (ст) 

сиф мед. сифіліс (ст)

♦ дістати сйфа заразитися сифілісом (ст) Ц алапати сиф
♦ злапати сиф і; дістати сйфа

Сйхів південно-східна дільниця міста, яка раніше була підльвівським се

лом: Та як то ми не зі Львова, та ж ми зі Сихова (Авторка) 
сіврати -♦ зіврати 
сідло:

♦  пасує як корові сіцлб -* пасувати 
сікавка вул. дівчина (ст)

сіква вул. дівчина легкої поведінки (ст) Ц -> вінклювка
сікор вул. годинник (ст)

сікса вул. дівчина-підліток (ст) Ц -  дівчина
сім:

♦ сім раз би то саме їв про дуже скупу людину (ср, ст) 

сім-сброк мелодія, під яку на весіллі гості в колі танцюють “хустинку”

(м, ср, ст) 

сіно (сяно) 1. сіно

♦ викручуватися сіном дивом уникати неприємностей (ст): -  Але 
сьогодні я обідаю дома. Прийду до І\/1иронівки, напевно, прийду коли-не
будь. -  Викручується сіном. Не коли-небудь, а сьогодні, розумієш? (Мар
ська); Сидів у кацябі за Польщі, сидів за кацапів і сидів уже за німців. З 
Песинич викрутився сіном. Ніколи точно не розповідав, як то було, але факт 
є фактом, що його разом з іншими везли на пісок (Тарнавський 3 ); Моїм 
учителем латинської мови в першій класі був Ярослав Біленький, добрий 
педагог, але при тому гострий і вимогливий. Під час його лекцій не можна 
було лінивим учням викручуватися “сіном” (Домбровський)

♦ вйшсайся сіном залиш мене в спокою (лайка) (ст)

2. вул. тютюн (ст) II -* баґа
сісти:

♦ ні сіло ні впало ні з того ні з сього; раптово, несподівано (м, ср, 

ст): Одного пізнього вечора, коли ми зі Степаном йшли від головного двірця 
вулицею Городоцькою, він ні сіло ні впало запропонував мені: “Гавкаймо!” Я 
до нього: “Що ти, здурів? Це ж ніч!” -  “Тим краще’’ (Мельник)

сітва вул. товариство (ст) Ц -* братія 
сітківка волейбол (ст)

сіхбвний вул. гарний, поставний, імпозантний (про мужчину) (ст) | 

пристійний
сіць (січ) вул. люди найнижчого соціального прошарку; збіговисько (пе

рев. у  кнайпі) (ст)

520  Ф робйти сіць вул., злод. створювати натовп, щоб відвернути увагу

переслідувачів від злодія-спільника (ст) || робити сціїну 

січ -* сіць

сирота



скарпйтка

сіяти;
♦ хоч мак сій -♦ мак

скавзувати робити різкі, дошкульні зауваження; осоромлювати, ганьби

ти (ст) І -► бештати 

сказ вада, огріх (перев. на тканині) (ср, ст): О, дуже гарна матерія, але поди
вись, тут сказ, не варто її купувати (Авторка) || скдза  

сказа ^  сказ (ст) 

скакати і. скакати, стрибати

♦ скаче як блоха про легковажну, несерйозну людину (Франко)

2. задиратися, сваритися (м, ср, ст): Чого ти нині такий злий? Чи я тому 
винен, що ГІлярко не прийшов? Я думав, що тобі щось недобре, а ти відразу 
скачеш (ІНижанківський)

♦ скакати до очей скакати 2 (ст) 

с к а к ^  шах. кінь (ст) | -* кінь
скалічіти стати калікою (ст): Робив у лісі коло дерева та й скалічів (Авторка)
Скалка гора Скалка 
скаля 1. міра, поділка (ст)

2. муз. октава (ст): Старші вже були поділені на голоси, а нас -  молодших -  
ставлено перед т.зв. фісгармонією, проф. Вахнянин грав скалю, і кожний із нас 
мав потягати (Шухевич)
3. масштаб (ст)

♦  купець на велику скалю -* купець
♦ на широку скалю масштабно, із розмахом (ст): У цій на широ

ку скалю розгалуженій праці старався проф. Володимир Шухевич не лише 
всебічно обхопити всі етнофзфічні особливості мальовничої Гуцульщини, 
але й умів вникнути в етнопсихічну глибину престарих, ще мітичних гуцуль
ських вірувань (Шах) Ц на ширшу скалю

♦  на ширшу скалю ^  на широку скалю: Культ товариського життя, 
такого трохи на ширшу скалю, направду варта навіть грошових жертв, тим 
більше, що це тільки раз до року є цей карнавал (Нова хата 1937)

скапаритися здеґрадувати, зійти нанівець; занапаститися (ср, ст): Матвій 
міг покутувати за свою дурноту, за неграмотність, але чому мав скапаритися тут 
він -  письменний, молодий, охочий до праці парубок? (ІДегельська) | зійти на 

діди, зійти на пси, скапцаніти  

скапцаніти скапаритися (ср, ст) 

скарбонка і. скарбничка (ст)

2. вульг. жіночий статевий орган (ст) )| -  кацамбнія 

скарловатіти виродитися; стати гіршої, нижчої якості (ст): Наша малина 
цілком скарловатіла, треба буде її десь в інакше місце пересадити (Авторка) 

скарпетка -* скарпйтка
скарпйтка (скарпетка, шкарпетка, шкарпйтка) шкарпетка (ср, ст):

Кожна жінка повинна задбати про те, щоб скарпитки у її помешканні не були по- 
розкидувані по цілій хаті та були прані вчасно. Бо тоді може трапитись таке, що 
брудна шкарпйтка буде попросту “стояти” на підлозі. А то вже поважна біда (Ав- 5 ^ 1
торка); Ледви волочив ногами, в старих, подертих півчеревиках і скарпетках з 
великими дірами на п’ятах (Домбровський)



скацябнути
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скацйбнути 1. замерзнути (м, ср)

2. вул. померти (ст) II -♦ злам айся 

скачиборозда інженер-землемір (ст)

сквапно квапливо (ст): Обід скінчився, і Целя сквапно відійшла до своєї служби 
(Франко)

Скелька -* гора Скелька
скес карт, головна карта у  грі тарок  (ст)

скибки:
♦ ні в скибки ні в дрова про непотріб (Франко) 

скидати:
♦ скидати лошаки вульг. блювати (ст) || -* вертати
♦ куферки скидати куферок 

скіла вул., злод. і. собака (ст)

2. поліційний аґент (ст) ||— шпііі'ат 

скінчити вул. убити (ср) І -* забйти 

скіра -* шкіра 
скічнй лижний трамплін (ст) 

складати:
♦ складати кондол^нції -* кондол^нції 

складка грошові внески у  спільну справу; складчина (ср, ст)

♦  у складку на спільні кошти; у  складчину (м, ср, ст) 

скластися:
♦ скластися в к ^ я ч у  д ^ к у  -* д ^ к а
♦  скластися сцізбриком -► сцизбрик
♦ скластися як цезбрик -♦ сцизбрик

склеп магазин, крамниця (ст): Не було в мене настільки відваги, аби зайти до 
склепу і поспитати про ціну (Шухевич); Оглядаю капелюхи для Михайла Возня- 
ка, але є лишень м’які, а він бажає дістати твердий. Годі найти, хотя й так много

склепів (Боберський) 
склепар продавець (ст) 
склепарка жінка-прода- 

вець (ст)
склепик невеликий магазин, крамниця (сг): На Гетьманському передмісті, де 

розбирали й закладали нову вулицю, був склепик. Ступайлові і Бронкові він подо
бався. І тому вони постановили його випорожнити. Врешті, потребували грошей 
(Нижанківський) 

склеповий магазинний (ст)
склйця 1. кул. цукрова полива; глазур (Лучук) | лкікер

2. мед. зубна емаль (ст) 

склярбваний перетоплений, очищений (про масло) (ст): Як печеться паска, 
то краще дати до неї не марі'арини, а доброго склярованого масла (Авторка) 

Скнилівбк дільниця міста в районі сучасних вулиць Кульпарківської та 

Виговського

скоботання (скуботання) лоскотання (ст): Якесь приємне скуботання по
чув я біля серця, значить, ми не самі (Загачевський) 

скоботати лоскотати (ст)

АШш ГЕТЬМАНСЬКА12
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скоботи лоскоти (ст): Вважай, бо маю страшні скоботи. Не мож до мене торкну
ти (Авторка) І скоботки 

скоботки и  скоботи: Ти такі маєш скоботки, певно, дуже ревнива (Авторка) 
скоботлйвий лоскотливий (ст) 

скозачитися народити нешлюбну дитину (ст) 

скойка двостулковий молюск (ст)

♦ замкнений як скойка про неговірку, відлюдькувату людину 

(ст): Що можна сказати про людину, коли вона замкнена як скойка і, як 
скойка, вмирає?.. (Нижанківський)

скок вул., злод. крадіжка, пограбування (квартири, крамниці тощо) (ср, 
ст): Післязавтра заплямований скок на шинок Розенблята... (Керницький); -  За
раз після того як пан ІУІакс повідомив нас про випадок у трамваї, ми провели 
приспішеним порядком строге слідство, що устійнило, понад усякий сумнів, що 
скок на ваш годинник зробив позамісцевий злодій, приблуда з Люблина, не зо
рієнтований у львівських обставинах. -  Така злодійська зараза, -  докладніше 
пояснив пан Бик (Керницький)

♦  зробйти скок вул., злод. пограбувати, обікрасти (крамницю, 

квартиру тощо) (ст) Ц -• випорожнити
♦ зробйти скок у гречку зрадити чоловіка (дружину) (ст) |

скбчити в грбчку, піти на стброну
♦ пітй на скок вул. піти красти (ст)

скоковий який пов’язаний із крадіжкою, пограбуванням (ст)

♦ скоковий б ^ а ч  -* б ^ а ч  
скомнануватися (скумпануватися) і. потоваришувати (ст)

2. згуртуватися, об’єднатися (ср, ст)

3. порозумітися, знайти спільну мову (ст)

скомплікований ускладнений; загострений (про ситуацію, справу, вза

ємини тощо) (ст): Таке то все скомпліковане між ними (Авторка); Що доти- 
чить мого відношення до самої гімназії і до науки в гімназії, то воно було, сказа
ти б, дуже скомпліковане, коли вже не трагічне (Шухевич) 

скомнлікувати ускладнити; загострити (ситуацію, справу, взаємини 

тощо) (ст)
сконстернований здивований, схвильований, збитий з пантелику (ст):

Нараз на кілька днів перед моєю їздою до Варшави зайшов до мене один знако- 
мий поліційний конфідент, назвиська якого я ніколи не знав, а знав йопэ, власти
во, тільки з лиця. Він, до певної міри сконстернований (може, удавано), сказав 
таке; “Пане меценасе, ви мене, може, й не знаєте, але я вас дуже добре знаю, 
бо хто б вас у Львові не знав, і дуже шаную вас..." (Шухевич) 

сконтролювати проконтролювати (ст): ІУІабуть, два або три дні списував я 
свої гріхи, завсіди так, щоб бабуня не бачила, бо вона була зроду дуже цікава, 
мусіла все сконтролювати і могла дізнатися про мої прогріхи (Шухевич) 

скорбстріл військ, кулемет (ст): Перед хвилиною за сусідньою кам’яницею та
рахкотів скоростріл і втих (Нижанківський) 

скорше швидше (ст): Ясна правда, що пристосування газу для домашнього
вжитку страшенно облегшило працю жінкам при варенні обіду чи пранні білиз- 5 ^ 3
ни... Вода варилася скорше, і вона скорше могла білизну намочити у великій 
балії і скорше попрати (Тарнавський 3.)

скорше



скотина

скотйна вул. підла, непорядна людина; негідник (м, ср, ст): Се правдива 
скотина (Франко) || креатура 

скочити 1. стрибнути (м, ср, ст)

♦ скочити в гречку зрадити чоловіка (дружину) (м, ср, ст) || -  

зробити скок у гречку
2. піти І дуже швидко повернутися (м, ср, ст): Відірвися на хвилю від ком- 
путера і скоч до маґазину, бо інакше будете їсти борщ без сметани (Авторка) | 
скочити на одній нозі

♦ СКОЧИТИ на одній нозі скочити 2 (ст) 

скочний:
♦  скочна мелодія (мельодія) швидка танцювальна мелодія: Тим 

часом музика грала скочні мелодії (Крип’якевич)
скочок шк. вільний урок (ст): На початку року важливо було добути собі “доб

рий” поділ годин, тобто вигідні години (найкраще ранішні), і без “скочків”, тобто 
вільних годин посередині (Крип'якевич) (І вікно 

скравок 1. відтинок, частина (ст): Усе було стоптане, лише де-не-де залишив
ся скравок зелені (Авторка)
2. шматок (ст): При слабому світлі писав на скравку паперу листа до прияте
ля, хоч давно вже треба було спати (Авторка) 

скрайній крайній (ст): ІДим визначним радикалом О. Назарук довготне був. 
Якось поїхав до Америки з якоюсь місією від радикальної партії, по дорозі ґрун
товно змінив орієнтацію і вернувся до Львова як скрайній католик (Лис Микита 
1960®: ЕКО)

скрайчик крайчик; невелика частина, шматок (ст): Крізь розвалений вхід 
видно скрайчик неба (Авторка) 

скраяти порізати на шматки (ст)

♦ скраяти пбртки і. убити (ст) Ц -* здбйти 

2. побити (ст) II -* вйгаратати
♦ скраяти сподні ^  скраяти пбртки

скреслити викреслити; зліквідувати (ст): Тут зібралися самі мистецькі сили. 
Настрій осягнув вершин, рахунок теж. До випивки запросили господаря. Коли 
прийшла пора платити, він, зворушений (ми всі вже були на “ти"), встав із-за 
столу й сказав святочним голосом: “Ми-мирон! Дозвольте, я, я хочу, гм, я вам 
скреслю половину рахунку!” Страшний крик і оплески роздерли повітря. А Ле
вицький розсівся за столом, глянув завіяним оком на все ще високий рахунок, 
сховав портфель і встав із словами: “Ти скреслюєш половину рахунку? Твоя 
великодушність надзвичайно мене зворушує! Дай писок! І поцілувалися. Тоді 
Мирон гримнув п'ястуком по столі: "Але й я не лишусь у боргу. Я скреслюю 
другу половину!” (Селепко) 

скрипт 1. копія друкованого видання (ст): Пане професоре, я повертаю Ваші 
скрипти. Подякувала! (Авторка); За скриптом щойно показалась маленька по
стать славного березільця, який в той час читав текст Гамлета, якого йому до
велося режисерувати (Тарнавський О.)
2. навчальний посібник; конспект лекцій (перев. машинопис) (ст): 

5 2 4  Коло нього на кріслі лежали розгорнені якісь медичні скрипта. Було слідно, що
------------  власник довго їх не рушав, бо були прикриті грубою верствою пороху. Мабуть.

той професор, чий виклад містився в тих скриптах, вже давно помер, і виклад



не був відповідний для нового професора, але все ж таки скрипт лежав на кріс
лі, і був доказ, що студент медицини Славко Бурачинський учився. Тоді гово
рено в українських віденських колах, що Славко обходив у тім році 25-літній 
ювілей свої медичних студій (Шухевич); Верещинський був дуже вимогливим, 
і ми називали його “пилою”. Перед екзаменом необхідно було купити або десь 
дістати скрипт -  конспект його лекцій (Чайківський) 

скрйтка скринька (ст): Заадресуй конверту! ІНехай Ангелина вкине листа до по
штової скритки! (Острук) 

скріплювати зміцнювати (ст) Ц кріпйт

скріплйючий зміцнювальний (ст): Здається, Іляріона Кішку треба було на
поїти водою. А може, зимний оклад? А може, скріпляючі краплі? Але передусім 
треба було швидко лікаря (Нижанківський) 

скробідеска столяр (ст)

скрбєний викроєний (ст): По моді скроєне убрання (Авторка) 
скроїти крав, викроїти (ст)

* скроїти камізельку камізелька 
скропити вул. побити (ст) II -> вйгаратати
скрупул С)гмнІБ (ст): ІЦі мої скрупули набрали ще більшої натуги, коли Романові 

Шухевичеві вдалося “випукати” до сусідньої келії, в якій сиділа, мабуть, Стефа
нія Корінцівна, що “Підгайний його сипле” (Шухевич) 

скрут поворот (ст): Аж на скруті вулиці, що вела до пошти, вона машинально 
зупинилася (Франко)

♦ скрут кишок -► кишка
скрутити змінити напрямок р ) ^ ;  повернути (ст): Якби вискочив з шинку і 

вирвався на Зелену, то, ніде не скручуючи, міг погнати аж до своєї хати (Тар
навський 3.)

скрушіти кул. зм’якнути, стати крухим (про м’ясо) (ст): Індика або індичку 
посолити на кілька годин, щоб м’ясо скрушіло (Ліщинська) 

скуботання -* скоботания
скузуватися сперечатися, наполягаючи на своєму (м, ср, ст) 

скумпануватися -♦ скомнануватися 
скупйці скупість (ст)

❖ ни наша скупйці, но наш нистаток так говорять, не маючи 

чим прийняти гостей (франко)

с к ^ в и й  -► к ^ в и й
ск^витися вульг., знев. і. мати позашлюбну дитину (ср, ст)

2. морально деградувати (Лучук) (ср, ст)

3. перейти на бік ворога, зрадивши друзів; стати донощиком (ст) 

скурчибйк (скурчібйк) вул., вульг. негідник (ср, ст): Не станули, скурчі-
бики, в Лємбрику. А був би до моїх кубіт хоч на секунду скочив! Але ніц, ще тут 
будемо (Лисяк) І -* креатура 

скурчібйк -» скурчибйк 
скутечний результативний, ефективний (ст)
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♦  с к ^ и  морду -► морда -----------
с к ^ о к  наслідок, результат (ст)

скуток



скш идпо

скшйдло вул. підпахва; бік (ст): Дай му під скшидло, дюґни му добре, най си 
пам’ятає, піташок, як то нашого кумпля маґуляти (Авторка) || крилб 

слабйй хворий (м, ср, ст) || — хбрий 

слабість 1. кволість, немічність (м, ср, ст)

2. хвороба (ст) II хорбба 

слабувати хворіти (м, ср, ст) || хорув^ти
слйве майже (ст): Це завіщання Луцейка зробило на мене страшне вражіння. 

“Простий” хлопчина зі села, ще сливе дитина, в такій грізній хвилині, коли ось- 
ось має бути виконаний на нім присуд смерти, тямить про українські інституції і 
лишає їм те, що має (Шухевич) 

сливка 1. слива (м, ср, ст)

♦  впасти як слйвка в <тепле> гівно (гімно) несподівано потра

пити в халепу (Франко) (м, ср, ст) Ц впасти як слйвка в кбмпот
♦ впасти як слйвка в кбмпот ^ впасти як слйвка в <тепле> 
гівно (гімнб) (м, ср, ст)

2. вул. куля (ст): Вчора вночі на Перзенківці ішов з Шудрою до своєї прімадой- 
ни і дістав під крило сливку (Нижанківський) 

слйна:
♦  верзти нісенітниці, які слйна принесе на язйк говорити 

перше, що спаде на думку (ср, ст): Коли він питатиме про діда ще раз, 
то ми будемо йому верзти всякі нісенітниці, які тільки слина принесе на 
язик, нехай собі потім дошукується правди, якщо він захоче її знати (Фран
ко) II говорйти, що слйна принёсе на язйк

♦ говорйти, що слйна принесе на язйк верзти нісенітниці, 
які слйна принесе на язйк

слйнка:
♦ слйнку ковтати жадібно дивитися на що-небудь; дуже хотіти, 

прагнути недосяжного (Франко) (ср, ст)

слйнний відомий, славетний (ст)

слівний (слбвний) людина, яка дотримує даного слова (м, ср, ст): Він 
словний -  раз дане слово додержує мимо найтяжших перепон (Авторка); Під- 
гайного хвалили всі його шкільні товариші і знайомі без вийнятку як дуже харак
терного, словного джентельмена (Шухевич) 

слівність (слбвність) дотримання даного слова (м, ср, ст): Ти був точ
ний. Точно о 6-ій був уже в цукорні. Точність і словність завсіди були головними 
рисами Твого характеру. Колись я навіть хотіла, щоб у Тебе було менше тієї 
словности (Вільде)

слідно помітно, видно, зрозуміло (ст): Слідно було, що мене дуже жалував 
(Шухевич); Тому, що Роман Шухевич був на своє походження як Шухевич аж до 
пересади гордий, я сказав йому: “Аби слідно було, що перед судом стоїть не 
хто-небудь, але Шухевич, аби ти своїй родині навіть у таких обставинах приніс 
честь” (Шухевич) 

слімачок:
♦ вал ;^кєм  по слімачку -► валушек

52б  сліпак 1. ґедзь (ср, ст)

----------  2. дитяча гра, у  якій один гравець, повернувщись спиною до інших,

має вгадати, хто його вдарив (ср, ст)



сліпаки 1. вул., знев. очі (ср, ст): А я кажу, що тут нічого гарного немае, бо то, на
певно, якийсь перекинчик. їй бписнупи сліпаки, і вона каже; “А ти думаєш, що я 
позволю, щоб мені наші діти говорили по-хінськи...” (Тарнавський 3.) | -* баньки

♦ залити сліпаки знев. випити надмір алкоголю (ср, ст) Ц -* впк»- 

лятнся

2. Ірон. окуляри (от) 

сліпйіі:
♦  сліпйіі кут -♦ кут
♦ сліпий мур -* мур
♦ не сліпому о фарбах говорйти (Франко) 

сліпондра (сліпундра) знев., ірон. і. людина з поганим зором (м, ср,

ст) II сліпундер

2. неспостережлива, неуважна людина (м, ср, ст) | сліпундер

сл іп ^д ер  и сліпондра -------------------------------1
сліпундра -* сліпондра дпгміщш
слічний гарний (ср, ст): І з лиця собі отак нічого, симпатич-  ̂ служвопики

ний, та фігура слічна (Вільде) К Н  Г Р О С О  ЮаЛ
слічно гарно (ср, сг)

слічньотка гарна дівчина (Лучук) (ср, сг) Ц -* марципанна «
•  ̂ /• ч коопешітичамслічньоток ЩОСЬ дуже гарне (ст)

СЛІЧНКІТКО і; слічн ьотка

словн и й  -  слівн и й  г п я т
слй вність слівн ість

слово; ,  І
♦ губйти слова від хвилювання, надміру емоцій

говорити уривчасто; не знаходити потрібних слів для розмови (ср, 

ст): Макольондра, що зустрів мене у Вайса, аж губив слова (Нижанківський)
♦ слово гон о р у слово честі (ср, ст)

слоїк скляна банка (м, ср, ст): На третьому поверсі, там, де моє помешкання, 
одне з вікон відчинене, і я виразно бачу вазонок з ґеорґінією і слоїк, обв’язаний 
хустинкою (Нижанківський) 

слонь слон (ср, ст)

♦ буяти слйня в карафці -♦ буяти
♦ слонь квадратовий незґраба (ср, ст)

♦ слоня родйти тихцем випускати гази; пукати (ст)

♦ як слонь в магазйні (маґазині) про вайлувату, неповоротку 

людину (ср, ст)

слота сльота

♦ по слоті -  погода, по вітрі -  дощ (Франко) 

слуїус лакей, слуга (ст)

С л ^ б а  церк. богослужіння Ц С л ^ б а  Ббжа

♦  С л ^ б а  Божа церк. С т ^ б а ;  Нещасні люди, що не мають Служби 
Божої, тайни Покаяння, тайни Пресвятої Євхаристії, що не мають знання, а 

ще гірше, що не мають можности пізнання Божих правд (Шептицький)
службовйк службовець (ст) 527
слуп 1. стовп (ст) -----------

2. вул. шибениця (ст)

слуп



слух

5 2 8

♦ кнаяти під слуп вул. іти на шибеницю (ст) 

слух вул. вухо (ст)

♦ промовити до с л у ху  вул. наговорити образливих слів (ст) 

с л ^ а л ь ц е  телефонна слухавка (ст): Потім попросила дозволу порозмовля
ти телефонічно. Моя рука тремтіла зі слухальцем, я мусіла сперти її на столі 
(Ярославська)

с л ^ а т и :
♦ сл^ат и  ослйчої шкіри -► ослАчиіі
♦  сл^ат и  псьої шкіри -* песій
♦  с л^ат и  як трава росге підслуховувати, шпигувати (ст): Рано 

встаєш, ідеш нібито на виклади, а слухаєш як трава росте, збираєш інфор
мації (Керницький)

♦ хто счуха, на себе вислуха про того, хто підслуховує розмови (ст) 

сльоза:
♦ виливати сльози вул. плакати (ст)

♦ витиснути сльозу 1. змусити себе плакати; плакати на показ (м, 

ср, ст)

2. зворушити, розчулити, довести до сліз (м, ср, ст): Були промови. 
Та, що її говорив отець доктор, витиснула мені з очей сльози (Селепко) 

слібзрок вул. піджак || -• блкіза
слябан вул. дерев’яний диван (перев. розсувний) (ст) | бамбетель 

смаколйк (перев. мн. смаколйки) кул. щось смачне; делікатес (ср, ст): 

Христя -  одиначка в досить заможній сім’ї (завжди при
носила на сніданок до школи якісь “смаколики”, що дра
тувало мою Бабуню, яка вважала, що такі речі треба їсти 
вдома, а не носити до школи на заздрість бідним дітям), 
була дуже пещена своїми батьками (Крушельницька); 
Смажений в булочці мозок -  то був справжній смаколйк 
(Авторка) II -♦ леґуміна 

с м а к ^  ласун (ст)

смалити вул. 1. швидко, енергійно йти (ст) || смарувати
2. бити (ср, ст) II -» валити
3. курити (м, ср)

♦ смалити кумети -► кумета
смардкіх (смердкіх) лайл., ірон. нечемна дитина чи 

підліток (ср, ст) II -* гівнкік  

смарк (шмарк) підліток; малий хлопчина (ст) Ц -  

бейлик
смаркаль ^ смарк
смаркатий (шмаркатий) малолітній (м, ср, ст): Але ще сильніше розча

рування спіткало наші "шмаркаті” серденька до обожнюванопз об’єкту трохи 
пізніше (Крушельницька) 

смаркач (шмаркач) 5̂ смарк (м, ср, ст)
смаркачка (шмаркачка) і. ірон., знев. дівчинка (ср, ст) | смаркуля

2. хустинка до носа; носовик (м, ср, ст) 

смаркуля (шмаркуля) ^ смаркачка і 
смаровоз -► шмаровоз



сметанка

смарувати і. мастити, намащувати (м, ср, ст): Мамця тонко смарувала кру- 
хий пляцок мармулядою і щось тихенько наспівувала (Авторка)
2. швидко, енергійно йти (ст) 1 смалити
3. давати хабар (ст) 

смердіти:
♦  щось тут <у траві> смердить щось тут не так (ст): Пан Матусяк, 

може, трохи занадто підкреслено твердить при кожній нагоді, що він після 
того не бачив майстра живим... Але ж, виявляється, пан майстер живий, хо
дить по світі, інкасує тисячу злотих і прекрасно бавиться за ці гроші, як пише 
“Вєк Нови”. Щось тут у траві смердить, тільки не знати що? (Керницький)

смердібх -► смардібх
смердючка вибухова речовина із двоокисом сірки (ст): Директор Сабат зі

брав був вищі кляси до руханкової салі, бо хотів щось до нас говорити. В її 
сусідстві хтось кинув смердючку (сірководень), і ми мусіли не тільки покинути 
залю, але забратись з гімназії, бо це сильно смерділо (Нич); Тим-то під час т.зв.
“поранків”, тобто святкових сходин з приводу державних свят З-пз травня чи 11 
листопада, часто хтось із учнів -  членів підпільних УВО чи ОУН -  кидав на залі 
“смердючку” (сірководень, що має запах гнилих яєць) чи петарду, яка розганяла 
примусових учасників отих сходин (Береза) 

смерть смерть І ацинтбй (цинтбй), гаракірі (харакірі), капуриц, крйска, 
могила, пані ґрабіна

♦ аигел смерті -* ангел
♦ видима смерть смерть від нещасного випадку (утопления, по

жежі тощо) (ст): Видима смерть страшна (Франко)
♦  кара смерти смертна кара (ст): Кожний натяк на спротив був суворо 

караний, доказом чого став відомий так званий процес 59, в якому на кару 
смерти засудили молодих студентів і школярів, між ними шістнадцятилітніх, 
в тому числі понад двадцять дівчат (Тарнавський О.)

♦  нагадали козі смерть -♦ коза
♦ нагла смерть несподівана, раптова смерть (ср, ст)

і" бодай тебе по смерти сира земля викинула (проклін)

♦  від смерти нема викупу ніхто не омине смерті (Франко)

♦  смерти в Бога не проси просити смерті в Бога -  тяжкий гріх 

(Франко)

♦  смерть не вибачає нікому (Франко)

♦  смерть не питає: “Чи хочеш, чи не хочеш?” (Франко)

♦  смерть не питає: “Чия ти?” (Франко)

♦  смерть старому перед очима, а молодому за плечима ста

рий чекає свого часу, а молодий помирає несподівано (Франко)

сметана;
♦ сметана в ориііналі -♦ ориіінал

сметанка і. вершки (м, ср, ст): З добрим молоком кава дуже смачна, а ще ліпша 
зі сметанкою. Очевидно, гірших, дешевших родів кави навіть сметанка не при
править (Нова хата 1934); В асоціяцГі старого директора Модрицького сніданок 5^9
виявляється запахом добірної кави зі сметанкою, булочками, посипаними маком, -------------
так званими “кайзерками", і свіжим з “Маслосоюзу” десеровим маслом (Острук)



сметанковий

2. добірне товариство, бомонд, вища верства суспільства (ср, ст): Ве
чірній концерт нашої гімназії був кожного року великою атракцією. На ньому 
збиралася майже вся львівська “сметанка” (Строкой) 

сметанковий із додаванням сметани; на основі сметани (м, ср, ст): І\/1амин 
пляцок “Небо в ґємбі” завжди був пишний завдяки сметанковому крему (Авторка)

♦ сметанкова маса -► маса 
смйрід -► сморід
смйтрати (смйтрити) вул. красти (ст) | — бухати 

смйтрач вул. злодій (ст) | -* злодій 

смйтрити -► смйтрати
смйча повідок для собаки (ср, ст) | ліневка, смичок 

смйчок ^ смйча
смілий сміливий, відважний (м, ср, ст)

❖ смілому Бог помагає (Франко) 

смілість сміливість, відвага (ст)

смітйрка 1. смітник (ст): Рушив дрібним трухцем в обхід до кухні, кінчиком па
расолі відслонив фіранку в миснику, кинув оком до шафи, заглянув до смітярки 
(Керницький)
2. лопатка для сміття; совок (ср, ст): В руці тримала смітярку, і цією смітяр- 
кою вона поплескувала тепер по плечі прибулого, обійнявши його цілою силою 
рамен та повиснувши на йопэ шиї (Лисяк) | шуфелька, шуфлі 

сміх:
♦  порскати сміхом вибухати сміхом (ср, ст): Всі сміялися, навіть 

Дзьобатий, що переходив біля нас, тряс обвислим черевом і порскав смі
хом (Нижанківський)

♦  сміх на залі (салі) дуже смішно (ст) -  А що ж на те поліція? -  Ха-ха! Сміх 
на залі. Поліція струже варіята і вдає, що нічого не бачить (Керницький)

❖ панський сміх — осінна погода про нещирість, лукавство 

(франко)

смійтися:
♦ смійтися, мало не тріснути дуже голосно смієтися, реготати 

(франко)

♦  смійтися до суфіту -* суфіт
❖ смійся дурнйй з п’йного про тих, які один одного варті (Франко) 

смола:
♦ смолу на пальцях матй про злодійкувату людину (ст)

* чорний як смола чорний
а бодай би ти смолй напйвся (проклін)

#  а смолй горйчої (лайка, проклін) 

смолйк дерев’яна скалка для запалювання в печі (ст) 

сморід (смйрід):
#  сморід (смйрід) нивйвизений нікчема, ледащо, голодранець 

(лайка)

сніг 1. сніг

530 ♦ минути як торічний сніг пропасти безслідно (Франко)

----------  ♦ не допросишся й торішнього сніїу про дуже скупу людину

(ср, ст)



совети

Щ \ \ 1  т т  т \\т т

♦ платки снігу -» платки
♦ то <менё, тебё...> обходит як торічниіі сніг це <мені, тобі...> 

байдуже (Франко)

2. кул. піна зі збитих білків (м, 

ср, ст)

снідання сніданок (ст); Була дев’ята 
година. При кінці вулиці, де стояла 
мала провізорична шопа, сходили
ся всі на снідання (Нижанківський);
При сніданні мама мала для Анноч- 
ки несподіванку (Ярославська) 

снодоха сплюх, сновида (ст)

Снопків дільниця міста в райноі 

вулиць В. Стуса та  Тернопіль

ської (ст); Далі видно було то
полеву алею Стрийського шосе і 
чергові спортові майдани. Ліворуч 
видніла площа “Сокола Батька”, 
там дап\ -  вежа радіостацїі і горбки 
Снопкова, дз сттьмл час^ пере- 

ш іто  на здиоталх ї\е\і\е\а^сьт«.

Собёищна (^Собіщииа) дллънидя міста в райот ву диді Барвтаських:
це джентельмен з природи. Хоч його батько належав тоді до найвпливовіших 
українців, він був з кожним товаришем чемний і звичайний. Добрий учень і
-  звичаєм усіх Барвінських -  завжди приготований на лекції, не потребував по
мочі ні від кого, але сам радо помагав іншим. Я любив розмовляти з ним і про
водив його, як він вертався додому, зразу на вул. Миколая, опісля на Собіщині 
коло Високого Замку (Пзрдинський)

Собіщина -* Собёщина
совганка ковзанка (ср, ст); Пані вчить свої діти, іде з ними на прохід, совганку, 

санковання, соняшні купелі (Авторка) 
совгатися ковзати (м, ср, ст)
совги лижі (ст): Взимку їздили учні на санчатах і совгах. Учні з Головної забігали 

в околиці спадистих вулиць Кадетської і Стрийської, з яких з’їжджали вниз на 
санках чи на совгах, а дехто тільки на одній совзі або часом просто на закаблу
ках, як хто їх мав, бо то з тим різно в учнів бувало. Молодь Філії збиралася на 
Високім Замку, з якого з’їжджала досить крутою довгою дорогою аж до “Кісєль- 
ки”, під залізничний міст станції Підзамче (Цьонка) | лещата 

совдеп знев. радянська влада, система, радянський спосіб життя; Радян

ський Союз (Лучук) (ср) II совдепія 
совдепія ^ совдеп
совёти (совіти) радянська влада, радянський режим (ср, ст)

♦  д р : ^  с о в й т и  ( с о в іт и )  радянська влада в Галичині від 1944 року: 

У Львові часто жартували: “Були в нас перші і другі совіти. Перші совіти 
були ліпші: вони прийшли і пішли, а другі так і лишилися” (Авторка)

♦ перші совйти (совіти) радянська влада в Галичині у  1939-1941
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роках (ст): В часи “перших совєтів” (1939-1941) розповідали у нас вдо
ма і дорослі, і студенти, що Костельник з проповідниці св. Юра “розкладає 
Маркса на обі лопатки пункт за пунктом", і дивувалися його відчайдушній 
мужності. І знову ж, нічого я власними вухами не чув і зверифікувати ці фак
ти не довелося {Крип’якевич Р.) 

совєтизований притаманний советам, характерний для періоду існу

вання совдепії (ст): Він не дуже відрізнявся від загального совєтизованого ви
гляду прохожих, які все ще, незважаючи на більш ніж двомісячне перебування в 
цьому місті нових його панів, мали все-таки дещо совєтський вигляд. Чорні со- 
вєтські штани “ґаліфе”, чорний “піджак”, широкий в бедрах і вузький в раменах, 
гармонізовані на кшталт рурок російського зразку м’які чоботи і сорочка з чимсь, 
що мало нагадувати краватку (Лисяк) 

совітський (совёцький, совіцький) знев. радянський (ср, ст): Д-р Па- 
венецкий (сам щось ніби комуніст) стало боронив у комуністичних процесах, і 
тут нараз його клієнт мав би бути тим, хто зорганізував атентат на совєтський 
консулят (Шухевич) 

совіцький - » совітський 
совість:

♦ викиди совісти докори сумління (ср, ст)

совіти -*  совіти: Про “совітів” ми вже знали та чули багато. І власне, нічого 
доброго. Знали, що треба заховати та знищити усі компроментуючі матеріали. 
Внутрішньо відчував, що це, що не змогли знайти поляки, “совіти” знайдуть не
одмінно (Чайківський); Ось стою я на автобусній. Біля мене трохи люду чекають 
на змилування -  автобус. За совітів транспорт їздив погано, бо то така була по
літика. Такі зсуви руху нищили всяку комунікацію між людьми (Оробець) 

совіцький совітський 
содовий содовий (ст)

♦  вода содова -► вода 
сокіл:

♦  очи й с н і  як у сокола око
соковйк кул. сироп (ст): Соковик приготовляємо в такий спосіб: на кожне кільо 

ягід призначуємо кільо цукру і ІУ2 шклянки води. Заварити соковик, дуже ста
ранно вишумувати і тоді щойно класти дуже уважно ягоди (Нова хата 1934) 

солений вул. дорогий (ст) 

солідний 1. міцний, дужий (ср, ст)

♦ солідне бебё -* бебё
♦  солідний хлоп -► хлоп

2. добротний, якісний (ср, ст): Умеб- 

льовання конференційної залі було 
дуже солідним, високоякісним (Процюк)

солідол - » салідол 
солодкий:

♦ солодкий як ц ^ о р  про об

лесливу людину (франко)

532 солбмка (суломка) село (ст)

----------  ♦  солбмка вилізає вул. про людину, чиї манери, поведінка вияв

ляють її сільське походження (ст) І — виглядає селб

совєтизовании



сосновий

♦  хлоп-суломка н ^ и р у  айнц -• хлоп  
солом’яний:

♦ солом’яний вогонь “♦ вогонь
солонина кул. сало із хребтової частини (м, ср, ст): Шкварки з сала є без 

смаку, сухі, тоді коли з солонини мають приємний

Курята,

печені в солонині

Пара курят, 20 дкґ солонини, сіль, 
зелена петрушка.
Худі курята треба пекти в солонині. 
Приготовані до печеня посолити, 
обложити тонко покраяною соло
ниною і обв’язати ниткою. До серед
ини дати пучок зеленої петрушки 
або начинку. Пекти годину. Коли 
шкірка загнітиться, покраяти куря
та разом із солониною. Подавати з 
огірковою або зеленою салатою. Пе
ред поданням підливу процідити 
(Ліщинська)

запах, є сочисті, а це вказує на гіршу видатність тов
щу з солонини, ніж із сала. Солонина є запас товщу 
звіряти, розміщена під шкірою, головно на хребті, 
салом є виложена черевна яма. Солонина має іншу 
будову, ніж сало, тому менше витоплюється товщ 
(Нова хата 1939) Ц шпйрка^ 

сонце:
♦  не йди на сонце, як маєш масло на 
голові (ст)

сопух сморід; задушливе повітря (ст) 

сорока (с ^ о к а ):
♦  кричати як сорока галасувати, репету

вати (ст): А я сі углідаю, аби’м мала бахурам 
писка чим заткати, а то кричє як сурокі (Рудницький)

♦ на кого сороки, на того й ворони про того, із ким усі ворогу

ють (Франко)

Сорока іст. частина потоку Булька -  від злиття із притокою Залізна 
Вода  до впадання у  річку Полтва  | Вулька 

сорокатий строкатий (ст): Прошу пана Інструктора, а ви цілком подібні до Шерло
ка Голмса. Такий високий і худий, як він, так само курите люльку, тільки треба вам 
обв’язати шию довгим сорокатим шалем і одягти на голову таку шапку, як циклісти 
носять(Керницький) 

сором:
♦ сором очи не виїсть про безсоромну людину (франко) 

сорочка:
♦  сорочка ближча, як к о ж ^  своє завжди важливіше (ст): Щодо 

львівських українців, то важніші фіґури, як, наприклад, посли й директори 
банку та інших львівських кредитових інституцій, опустили Львів, примірю- 
ючися до приповідки; сорочка ближча, як кожух; менші фіґури, як директори 
“Народної Торгівлі”, “Народної Гостинниці” та “Повітового Товариства Кре
дитового”, “Міщанського Кредитового Союзу", “Дністра”, “Союзу Господар- 
сько-торговельних Спілок”, деякі судовики й ремісники, лишилися у Львові 
(Нагірний)

сос кул. підлива, соус (ср, ст): До голубців Юльця завше робить грибовий сос 
(Авторка)

♦ бути у свойму сосі почуватися комфортно (ст): Та пан професор був 
якраз “у своєму сосі” і далі палко розвивав різні оригінальні концепції', що
правда, досі ще не підтверджені нашою історичною наукою (Керницький)

сосійрка посудина для соусу; соусниця (ср, ст) 533
сосновий: -----------

♦  сосибвий клин -► клин



сотнаровий

С очист і яблука, грушки
і агущене вино! 

Як же т и повстала,
гарна ламоминко
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сотнаровии іст. стокілограмовии

сотрудник церк. помічник священика (ср, ст): Як ми мешкали в Юра, то мій 
Татко, а твій Дідо о. Клюс, були сотрудником Андрея Шептицького (Авторка) 

СофіІБка дільниця міста -  територія поблизу церкви св. Софії (церкву 

споруджено 1594 року коштом міщанки Софії Ганль) 

сочистий соковитий (ст) 

сочка лінза (ст): Дуже пильний праців
ник, але сочка його приладу схибляє 
на світлинах лиць. Виходять постійно 
округлі, ситі і білі (Боберський) 

спайкати дит. спати (м, ср, ст) Ц -» 

бай-бай 

спалити 1. спалити

♦  спалйти свічку -* свічка
♦ спалйти ходакй -♦ ходакй

2. Ш К. поставити незадовільну оцін
ку (м, ср, ст): А тоді його панна срі
блисто засміялась і стала розповідати 
скоромовкок5 якусь історію в зв’язку з 
матурою. Що бельфер від латини зав’я
зався когось спалити ще при письмовій 
(Керницький)
3. шк. забрати шпаргалку на іспи

ті (м ,ср) І попалити
спалйтися 1. видати себе (Лучук)

♦ спалйтися при іспиті -► 
іспит

2. втратити довіру (Лучук)

3. зникнути; непомітно втекти (ст) Ц -> бальби зробити
спарити скип’ятити (молоко) (ср, ст): Треба спарити молоко, бо така гор'яч 

надворі, шо відразу скисне (Авторка) 
спартачити зіпсувати; зробити недбало (перев. нашвидкуруч) (м, ср, ст)

II спартблити, спаталашити 

спартблити спартачити (м, ср, ст)

Спаса церк. Святе Преображення Ісуса Христа (19 серпня)

спаталашити і? спартачити (ст)

спати:
♦  пітй спати евф. до померти (ср, ст): Купа своїх хлопів пішла спати. І 

ще не знати, який нам кінець (Лисяк) || -» зламатися
♦  спати як забитий дуже міцно спати (м, ср, ст): Хто знає, який він 

мав сон? Може, терпів на безсонницю, а може, спав як забитий (Нижанків
ський) II спіт и як по купелі

♦  спати як ПО к ^ е л і  ^ спати як забйтий 
спацер (шпацер) піша проіулянка (ср, ст) || шпацірі'ані' 
спацербвич той, хто прогулюється, іде не поспішаючи (ст): Одного мороз

ного зимового вечора я зі Степаном вмішався в доволі густу юрбу “спацерови- 
чів” на Академічній вулиці у Львові, на так званім “корзі” (Мельник)

За допомогою меленої
ж елятини

Н езр івнану книж ку з  приписами д-ра 
А  Еткера II. н. „Д о б р а  господиня  са.ма 
п ече“  м ож на д істати  в у с іх  кольоні- 
яльних крамницях і книгарнях. Знижена 

ціна ЗО Гр.



співати

спацерувати (спацирувати, шпацерувати) прогулюватися, іти не по

спішаючи (ср, ст): Ми “шпацерували” по засніженій вулиці Листопада (тепер 
Коновальця), де поміж деревами в задбаних садах були (і збереглися донині) 
різної будови гарні вілли (Крушельницька); Якщо наша балачка затягувалася, 
що ми запізнювалися, Роман казав: “Нема вже чого спішити”. Й ми собі спаци- 
рували розмовляючи (Чайківський) 

спацирувати спацерувати 
спацькати змарнувати (ст) 

спекти спекти І спечи
♦ спекти свою печеню при тому ж вогні -► печеня 

спенсейовання вихід на пенсію (ст): Пішов на емеритуру в рік по Полянськім,
з чого виходило, що вже був доволі старий. По спенсейованні не прожив довго.
Мабуть, рік або два (Шухевич) 

спенцер іст. короткий верхній чоловічий одяг

спертий 1. притулений, прихилений (ст): Довго стояв, спертий об стіну Чор
ної камениці, і дивився на ратушу (Тарнавський 3.)
2. який базується, ґрунтується на чому-небудь (ст): Фактично, були такі 
люди, що жили у Львові і вживали мови, спертої на лексиці міської вулиці. Осо
бливо любили робити всякого рода мовні вставки, коли вони випадково виїз
дили на провінцію, і так, скажім, у священичому домі під час вечері, коли двох 
таких сиділо при одному столі, вони залюбки вживали типових львівських слів 
чи окреслень (Тарнавський 3.) 

специфіндер спритна людина; спритник (ї): То правда, вони до того великі 
“специфіндри”! Адже вони за большевиків навіть “Гальку” Монюшка краще по
ставили, як поляки!.. (Вітошинська) 

спеційлка точна карта місцевості (ст) 

спечи ^ спекти (ст) 

спешити збити з пантелику (ст) 

спешитися 1. перелякатися (ст)

2. знітитися, засоромитися (ст) 

спинка пряжка (ст): Вони зналися вже від дуже давна. Тоді, як Гібель продавав 
по вулицях мосяжні й сталеві спинки, а він почав працювати при закладанні 
каналів і на будовах (Нижанківський); Показує мені взірець спинки до вояцького 
пояса, прикрашеної львом (Боберський) Ц спрйжка  

спирати притуляти, прихиляти (ср. ст): Остаповські сиділи поруч на канапі, 
він спер голову на її плече, а вона говорила йому щось півголосом, лагідно 
(Марська); Не спирай руку на то крісло, бо зломане, ще впадеш (Авторка) 

спиратися 1. притулятися, прихилятися (м, ср, ст)

2. базуватися, ґрунтуватися (м, ср, ст) 

співати 1. шк. дуже добре відповідати (ср, ст): Я підготовляв матуристів від 
першої пздини у VIII кпясі, переробляв з ними масу “партій”, екзаменував су
воро, але при самому іспиті (матурі) майже всі “співали” і мало хто “загнувся”
(Крип’якевич)
2. вул. видавати під час допиту; зраджувати (ст): Дуже болючим був теж
для мене факт, що мене оскаржено в шпигунстві на користь большевиків -  саме
тих ворогів, проти яких була спрямована наша боротьба. Дальше було ясно, що 535
Вебери “співають” і зізнають не так, як ми договорювалися, але говорять правду
(Дейчаківський) || сипати



спід

спід низ (ст): До споду пательні щось пристало і страшно смерділо, згоряючи на 
вогні (Авторка) 

спідний нижній (ст)
спіжарка комірчина (м, ср, ст): Під час ремонту ми зруйнували спіжарку, і кух

ня стала більша (Авторка) Ц спіждрня 
спіжарня їч спіжарка: Натомість спіжарня постійно потерпала від набігів хлоп

ців, які не могли спокійно дивитися на слоїки, прикрашені написами: "Ґаляретка 
порічкова”, “І\Лалини смажені”... Все це різноманітними способами викрадалося 
і нещадно виїдалося, що доводило Бабуню до розпуки (Крушельницька) 

спіжевий бронзовий (ст): На Ринку були ще деякі публічні пам'ятники. По схід
ній стороні стояла велика керниця зі скринею на воду і великою спіжевою ста
туєю “Мелюзини”, тобто водяної німфи, побудована 1589 року (Крип'якевич) 

спізнений який запізнився (ст) 

спімнути згадати; пригадати (ст) || вспімн^и 

спімн^ися опам’ятатися, оговтатися (ст)

спірйтус (спірітус) спирт (ст): Славні з гострого концепту богданівчани вже 
пускали віца на тему нинішнього випадку: хтось казав, що пан майстер пірнув 
так глибоко під воду зі страху перед майстровою, інший зробив слушну заввагу, 
що покійник волів би мокнути в спіритусі, як у смердючій калабані (Керницький) 

спіритусовий (спірітусовий) спиртовий (ст): Вже від двох літ у спіжарці 
стояла флящина з якоюсь невідомою, забутою на амінь спіритусовою настій- 
кою. Ніхто не ризикував її ні викинути, ані випити (Авторка)

♦ вимочок спіритусовий -♦ вимбчок
♦ т р ^ к и  спіритусові -► т р ^ о к  

спірітус спірйтус 
спіріїусовий -► спіритусовий 
сплескувати гучно аплодувати (ст) 

сплйнь вул. забирайся геть (м) | -» гуляй звідси
сплітка плітка (ст): Як ці львівські сплітки скоро розходяться! (Острук) 
спліткувати пліткувати (ст); Пчелинська поширилася, Цитаделя пірнула вглиб 

вулиці й туман минулого, трамвай скручував зі скреготом з Пчелинської на пло
щу Пруса, де високі і стрункі ясені гостили гнізда галок, Маслосоюз показував 
за вікном свої вироби з конюшинкою, перекупки продавали на площі перші 
суниці в коробках з кори, дівчата-прислужниці стояли на рогах і спліткували 
(Парфанович)

сплюв вул. револьвер; пістолет (ст); То мусив бути великий гук. Та як? Чоти
ри сплюви раптом гукнули, і ніхто не чув? То не може бути (Тарнавський 3.) Ц 
сплніва, сплківач

сплібва сплюв; А Марко п’є каву і вдає, що хоче спати. Такий не до балаку, 
але сплюву має. Загачили, а він -  трах! -  і по параді (Нижанківський) 

сплн^вач 5=; сплюв
споденьки штани (перев. дитячі) (ср, ст) II -• вікси
сподні штани (ср, ст); Пізніше мундури було замінено на ясно-зелені з чорними 

споднями, капелюх “стосований” із чорним пером, при боці палаш, на рамені 
карабінок (Крип'якевич) Ц -• бікси  

530  ф скраяти сподні скраяти
спокій:

♦ мати чйстий спокій не нервуватися, перебувати у  стані абсо-



лютного спокою (ср, ст): Віддала'м того бахура до школи і тепер маю 
чистий спокій (Авторка) 

споминати згадувати (ст) 

споневірити вул. накричати (ст)

♦ споневірити фронт -* фронт 
спорнй досить великий за розміром, об’ємом (ст) 

споро багато (ст)

спортовець спортсмен (ст); Вона не наважувалася лізти у глибоку воду, стояла 
у воді по коліна. Та він хотів показати їй, який з нього спортовець, і вскочив зра
зу з берега в воду (Селепко) || змагун  

спортовий спортивний (ст): Коли програвали, то тільки тому що противник мав 
більше спортового вироблення. У бігах виявилося, що нам є чужі всі ті штучні 
технічні методи. У стрибках зайшло непорозуміння. І^и стрибали близько, щоб 
зайняти дальші місця на табелі, а треба було навпаки (Селепко) 

снортовка спортсменка (ст)

спот^н іти  стати сильнішим; посилитися (ст): Анночка стримала віддих, 
біль у голові на мить притих, але зараз спотужнів, якби там вистукував хто мо
лотком (Ярославська) 

спочений спітнілий (ср, ст); Юльця з нареченим, драі'уном шаленим, Крутисі 
пу залі із лицем споченим (із пісні) 

справити:
♦ лйнє справити -♦ лАнє

справуватися давати собі раду (ср, ст); А як там справуються мої хлопці в 
гімназії? (Авторка)

с п р а в ^ о к  справа (ст); Самозрозуміло, що від першого дня нашого знайомства 
мій неоціненний пан інструктор воєнним порядком іменував мене своїм особис
тим чурою, чи то пак побігущим для всяких справунків (Керницький) 

спренжйстий меткий, моторний (ст)

сприкритися набриднути; стати бридким, неприємним (ср, ст): Сталося 
чудо! Самі переконаєтесь, що мої слова з попереднього дня правдиві! Я зустрів 
її. Мою Марусю, Нусю, Олю, Оксану! Одне слово, дівчину з трибуни. Признаюся 
тепер, що я мріяв про неї, поки засинав. Називав її в думках Марусею, а коли 
сприкрилося це ім’я -  Оксаною, опісля Олею і тд. (Селепко) Ц спротивитися 

спровадження і. експорт (ст)

2. привезення; доставка (ст): Найповажнішу рубрику відігравав видаток на 
спровадження фортепіяна, позиченого у якоїсь української родини. Те спрова
дження і відвезення коштувало аж п'ятку, а що по спровадженні треба було ще 
фортепіян строїти, то це спричинювало ще видаток одного рйнського (Шухевич)
З- переїзд, переселення (ст) 

спроваджувати і. експортувати (ст)

2. привозити (ст): Деколи для забави заможніші передміщани робили в себе 
бенкет для жебрущих дідів. На означений день били кабана, робили кишки й 
ковбаси, спроваджували горілку й пиво. До стола засідало 12 дідів із вулиці 
або з дому убогих і їли та пили, а господар сам їм прислуговував. По пару го
динах дідівство добре собі підпило й валилося під лави на радість Личакова 537
(Крип’якевич) -------------
З- позбуватися (ср, ст)

спроваджувати



спроваджуватися

MIKA
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рукавички
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538

спроваджуватися переїжджати, переселятися (ст): Юсько спровадився до 
мене, віднині ділимо нашу долю спільно (Селепко) 

спротив протест, рішуча незгода (ср, ст)

спротивитися набриднути, остогиднути (ср, ст): А коли мені спротивилися 
ті балачки, вийшов на прохід (Авторка) Ц сприкритися 

спротйвлюватися заперечувати, не погоджуватися (ст): Тихий голос з-під 
вікна, де сидить Анатоль, спротивлюється: “І\/Іоже бути й таке, що не всі разом 
підуть у ліс. Дехто взагалі не піде, і таких буде більше, а дехто мусить іти тоді, 
коли прийде на нього час. Навіть одинцем, пане-товаришу” (Лисяк)

спрйгло авт. зчеплення (ст): Натиснув спрягло і 
ґаз та рушив небезпечно швидко по асфальтовому 
шосе (Лисяк)

спрйжка пряжка (ст): Заношу ремінь і спряжку до 
ременя (Боберський) І спіінка 

спрйтати 1. сховати (ст): -  Ого, вже нічого нема. Я 
усе спрятала, -  сказала нам старенька і показала 
сливе цілком порожні валізки Підгайного (Шухевич) | 
спрйтати цаі*

♦ спрятати цаґ и спрятати і  
2. поприбирати, поскладати (ст): Минулої суботи 

я спрятала, а як повернулася, наче торнадо пронісся через хату (Авторка)

3. убити (ст) II — забити 

спуляти вул. 1. продати непотріб або нечесно набуте (м, ср, ст) |

пропуляти

2. вул. украсти (м, ср) || -* ґрайфнути 

спускатися вульг. мати ерекцію (ст)

спуст оберт (замка) (ст): Тільки по тому, як загачив двері і замкнув на два спусти, 
почувся в безпеці (Авторка); Вранці ще раз напоїв потопельника до безтями, за
мкнув його на чотири спусти в комірчині і пішов до фризієра (Керницький)

♦ добрий спуст вул. 1. добрий апетит (ст)

2. пришвидшений обмін речовин (ср, ст)

спустити:
♦ ніс на ґвінт спустити -* ґвінт
♦ ніс на квінту спустити -* квінта 

сп^аний :
♦ танцювати як сп ^ан а  вівцй -» танцювати 

сплатися вул. оженитися (ст)

спухляк вул. товстий, огрядний чоловік (ст) І -► бамбула 

с п ^ н у т и  1. спухнути

■ абйсь спух як нитка (проклін)

2. вибитися зі СИЛ, втомитися, знесилитися (ст) І -* змордуватися 

срайда вул., знев. і. дівчина (ср, ст) Ц -»дСвчина 

2. дитина (ср, ст) І cpaйдyляfкo 

срайдулйтко ірон. и срайда 2 
срайтасьма ірон. туалетний папір (ср, ст) 

срака вул., вульг. і. сідниці (м, ср, ст)

♦ пізналися як срака з віхтем -• пізнатися



став

Витайте весну
ч а р о м  В а ш о ї к р а с и !

♦ сраки крутити вул., вулъг. набридати розмовами (ст)

♦ шпіц в сраку шпіц
і ’ до сракй вулъг. ні до чого; нічого не варте (лайка) (Лучук) || -* 

до дублян

♦ п о ц й і^  мене В сраку (лайка) (Франко) 

срака-д^а нісенітниці (лайка) || -*

бдср

♦ срака-мотйка недотепа (лайка)

♦ хлоп-срака-мотйка (лайка) 

били, били в сраку та й, вибачйй-
ти, в голову (франко)

♦  3 одною сракою на два празники 
про чоловіка, який одночасно робить 

різні справи (Франко)

2. знев. недотепа (ст) 

с р а к о т л ^  вул. вчитель (ст) 

срати вул., вулъг. випорожнюватися, какати

♦ срати в портки -► портки
♦ срати коксом -► кокс
♦ срати тонко бідувати (ст) || свистати 

тонко

♦ не серй вище, як срака виросла не

роби того, що тобі не під силу (Франко)

♦ піти як за море срати надовго від

лучитися (Лучук)

♦ тйжко срати не ївши про бідну лю 

дину, яка не може розпочати дохідної 

справи (Франко)

срач вулъг. і. недотепа, нездара (ст)

2. вбиральня, туалет (ст)

З- безлад (м, ср) І -* байзель

♦ срач маґістрацкий знев. і. громад

ська (міська) вбиральня, туалет (ст)

2. срач з (ср, ст)

срачка вульг. пронос, діарея (ср)

♦ мати срачку вульг. і. мати пронос (м, ср)

2. поспішати (ср, ст)

срачкуватий жовто-зелений, гірчичний (ср, ст) 

став:
♦ Вороблячий (Вороб’ячий) став іст. ставок на території Зоове

теринарної академії: Костел сакраменток заснований 1718 року, будову 
закінчено аж 1881 року у бароковому стилі з невдалою вежею; при костелі 
є монастир з великим садом і ставком, що називався колись Вороблячим 
(Крип’якевич) II став Сакраменток

♦ Лижвйрський став ^ став Шуманівка
♦ Панёнський став іст. ставок, який був у  районі сучасної вули

ці академіка Сгіхарова: Сусідній Панєнський ставок мав ім’я від ордену

добряйХиудер ' і, вм іло  вжитий так 
п іднесе чар 1 принадність ж інки, 
щ о цього не зрівнояпжать н і багаті 

стро ї, н і н іяк і ц іїїи і прикраси.

ПУДЕР ІН І^ Р І Г І  4
ІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІ1 Х Т Ж Ж іЖ
вдячпий продукт довгої та ваиопадливої 
праці вовочаспої украївсьхої ляворато- 
рН довув признання знатоків за його

к н с о к у  я к іс т ь

ч а р іп н с  д ія н н я

е л е г а н т н и й  в и г л я д
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панєн домініканок, до яких належав. На ньому уладжено штучну сованку і 
спортові площі (Крип’якевич)

♦  Пелчйнський став іст. ставок, який був у  районі сучасної ву
лиці Д. Вітовського: В половині XIX ст. Пелчинський став був улюбленим 
місцем проходів львів’ян; Пелчинська вулиця [сучасна Д. Вітовського] була 
повна повозів, що привозили туди гостей, молодь приїздила кінно. Прогуль- 
ковці приглядалися до науки плавання і плавальним еволюціям на гарному 
тоді ще ставі... В 1845 році на Пелчинському ставі був фестин, в якому зо
бражалася боротьба морських потвор: штучних крокодилів, сирен, китів, з 
якими боролися мурини на човнах. У ставі була риба ще з початком 1900-х 
років, і довкола сиділи аматори з вудками (Крип’якевич)

♦ став Альснера став Полтава
♦ став Бачинського ^  став Полтава
♦ став Геллобрандів ^ став Пробста
♦  став Зелене око ставок у районі вулиці Зеленої, на пагорбі над 

Квіт ківкою: За цими будинками, під №102 [вул. Зелена], стоїть над став
ком “Зелене око” палацик “Під сфінксами”, збудований в 1829 році для роди
ни Малушинських за проектом ІІІосифа Землера, Останнім часом палацик 
був ґрунтовно перебудований, однак збереглись над колонами скульптури 
двох сфінксів, виготовлені в скульптурній майстерні Шімзерів (Мельник і.)

♦  став Камінського іс т . ставок поблизу парку Зимна Вода, на 
місці якого у  зо  роках X X  ст. збудовано басейн (сучасний байсейн 
“Динамо”)

♦ став Левйцького став Світезь
♦ став Марібнової став Світезь
♦  став Полтава іс т .  один із ставків поблизу Бульки: Вулька знахо

диться в ярах, де є джерельні потоки Полтви. Полтва творить тут два стави, 
яких назви все змінюються. Перший звався колись Полтавою, потім Бачин
ського, І. Альснера (Крип’якевич) Ц став Бачинського, став Альснера

♦  став Прббста іст. ставок у районі вулиці Т. Ш евченка -  колиш
ньої вулиці Янівської, поблизу костелу отців Реформаторів Ц став 

Г еллобрандів

♦ став Сакраменток ^  Ворбблячий став
♦  став Світезь іст. один із ставків поблизу Бульки | став Левйцького, 

став Марібнової

♦  став Шуманівка іст. ставок, який  осушили разом із перекрігг- 
тям русла р. Пасіки (сьогодні на цьому місці будинок Личаківської 
районної адміністрації) || Лижвйрський став, шуманівський став

♦ Шуманівський став ^  став Шуманівка 
ставати:

♦  ставати як пес в сливах -* пес 
ставити 1. ставити

♦ стмити н ^ е р  -• н ^ е р
♦ ставити нумёри -► н ;^ер
♦ ставити нумерок -► нумёрок

540  ♦ ставити патики -* патйк
------------  2. оплачувати власним коштом (перев. частування товариства) (м, ср.

ст) II фундувати

ставати



старатися

♦  ставити почесне віддячуватися (ст): Я як му плачу довг, то ставлю
му почесне (Франко)

ставитися стати (до праці, бою, бійки тощо) (ст): До бою за Львів ставились 
австрійці щойно над берегами Верещиці на захід від Янова і Городка; рішаль- 
ний бій тривав 7-9 вересня [1914 року], і якщо австрійська армія лінію Верещиці 
мусіла опустити, то причина цього відступу лежала в тім, що друга російська 
армія продерлась із Замостя і Томашова крізь яворівські ліси, і заатакувала ав
стрійців над Верещицею збоку, і змусила їх до відступу на другу оборонну лінію 
над Дністром, в напрямі Самбора (Шах); Незабаром сказали всім ставитися до 
праці на давні місця (Вітошинська) 

стаєнний конюх (ст) || машталір 

стало постійно (ст) 

стан:
♦ замах стану -► замах 

станик бюстгальтер (м, ср, ст)

станіоль фольга для харчових продуктів (ст): Посередині прилавка, у важ
ких люкрових ризах, обсипаний кольоровим маком, з правдивою бородою з 
вати, в прикрашеній цукерками і мигдалями мітрі, із покритим золотою стані- 
олею жезлом в руці, достойний і погідний -  мій ІУІиколайко (Нижанківський) | 
станіблька, фолія 

станіолька ^  станіоль 
становчий рішучий; категоричний (ст) 

становчо рішуче; категорично (ст)

стануги стати (ст): Одного разу, коли я проходив біля її хати, побачив, як Юсько 
втікав через вікно, при чому робив враження музиканта-дириґента; летів і ви
махував руками, щоб зловити рівновагу і станути просто на хідник (Селепко); 
Ще не було ні суду, ні покуратора. Нараз двері до судової залі відчинилися, і 
на залю увійшов Степан Бандера, а за ним два поліціянти. В тій самій хвилині 
станули всі підсудні, щоб мовчки віддати свому провідникові честь на йопэ при
вітання. За підсудними станула вся публіка, наробивши при тім доволі гомону. 
Присяглі, поліційні функціонері різної ранґи, всі як були, всі дневникарі, всі обо
ронці, взагалі все, що було на залі, нараз стануло. Вони якось механічно попід
носилися в переконанні, що на залю увійшов суд або якийсь високий польський 
достойник (Шухевич) 

станція кімната у  приватній квартирі, яку винаймали (перев. із харчуван

ням) (ст): По вакаціях дав мені батько фоші і сказав, щоб я сам поїхав у Львів, 
уписався до шостої кляси та знайшов собі “станцію". І я поїхав. Та не мав жодного 
досвіду в шуканні “станцГґ. Я не знав, що ті, які мали мешкання до винайму, зголо- 
шували це до гімназм (Богачевський); Я ще був тоді заледве учнем 5-ої нормаль
ної, як тато віддали мене на “станцію” до пані Евдокії Перепелиці (Керницький)

♦ рятункова (ратункова) станція -► рятунковий
♦ станція з харчами кімната у  приватній квартирі, яку винайма

ли, із забезпеченим харчуванням (ст): Моя мама через знайомих зна
йшла мені помешкання (як тоді казали, “станцію з харчами”) в панства Шу- 
хевичів на вулиці Консінєрській, 18-а (Чайківський)

старатися:
♦ старатися про авторитет дбати про авторитет, намагатися за

воювати симпатії (ст)
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старё-малё про дитину, яка вчинками та поведінкою наслідує дорослих;
надто серйозна дитина (ср, ст) {{ старё-малёньке, як старий <хпоп> 

старё-малйньке ^  старё-малё (ср, ст) 
старий:

♦ говорйти як старйй -* говорйти
♦ стара р ум ^д а  -* рум ^д а
♦ старе пудло -♦ пудло
♦ старйй вйґа -► вйґа
♦ старйй ґнат -► ґнат
♦ старйй кавалєр -► кавалер
♦ старйй пайташ -» пайташ
♦ старйй пердула -♦ пердула
♦ старйй п е р д ^  -* п е р д ^
♦ старйй пірнік -* пірнік
♦ старйй прик -► прик
♦  старйй як труп знев. про хворобливу людину похилого вік>- 

(Франко)
♦ старої дати -♦ дата
♦ як старйй <хлоп> і. ^ старё-малё

2. ЯК дорослий (ср, ст): Раніше, поки ще пан Макс іменував мене сво
їм чурою, всі зв’язані з тією почесною службою послуги виконував якраз 
Адасько, звичайно, не безкорисливо, так, як я, а за частенькі хабарі -  то на 
кіно, то на морожене, то на цигарки, бо це чортеня в хлоп’ячій шкурі курило 
вже, як старий хлоп (Керницький)

♦  як старі брехали, так і ми з ийми ірон., жарт, про достовір
ність давніх подій (франко)

♦  якйй ти старйй, а не ростёш жарт., евф. до який ти старий, а 
дурний (Франко)

старка кул. плівка на поверхні захололого кип ’яченого молока, киселю 
тощо (ст) II -* кожух 

старушок старенький чоловік (м, ср, ст): Он дивися, дрибцяє мій старушок на 
пробу. І/Іому би в хаті лежати, газети читати, а він ще співає. А якби дозволили, 
то й би солювйв (Авторка) 

егаршак шк. учень старших класів (м) 
стадійний вокзальний (ст)

♦  стаційна галя зал очікування (ст): Потяг засвистів, і вечірнє небо з 
блідими зорями почало виходити з-поза півокруглих скпепінь стаційної галі 
(Лисяк)

стація 1. залізнична станція; вокзал; зупинка (ст): Майже вся публіка, яка 
протяпзм дня супроводжала заквітчаних добровольців від Богослужби і промов 
на Пелчинській вулиці, та дефіляди під університетом до маніфестації під за- 
прапореною трибуною перед театром, -  майже всі ці люди рушили тепер вслід 
за добровольцями на стацію. Тут стояли вже два потяги під парою (Лисяк) | 
двірбць

♦  кліматйчна стація літній ш инок-майданчик у сквері з гойдал-
5 4 2  ками, кругольнею  тощо (ст)

2. церк. кожна із чотирнадцяти ікон із зображенням Страстей Христо
вих, які розставлено вздовж ходи церковної процесії (у церкві, біля пер-

старе-мале



стирка

кви, уздовж дороги); у Страсний тиждень коло кожної відправляють 

частину богослужіння; кожна із чотирнадцяти зупинок Хресної дороги
♦ стадія Христової м ^ и  стація 2: Янівська вулиця починалася 

колись рогачкою коло костела св. Анни. При цій вулиці був костел Знайден
ня св. Хреста, по ньому залишилася назва Святохресної вулиці. Віддален
ня цього костела від міста мало бути таке, як віддалення Голгофи від мурів 
Єрусалиму Близько 1625 року вздовж Янівської дороги поставлено стації 
Христової муки {Крип’якевич)

стебло:
♦ піти в стебло вул. лягти спати (ст): А Матуляк не мав найменшої охо

ти воловодитись коло старого пияка, бо збирався йти в стебло, а до того ж 
він знав, що майструньо не має при душі ані копійки грошей (Керницький)

стежа військ, патруль (ст): Коридором йшла жандармська стежа з великими пів
місяцями на грудях, і Богдан нагадав про зустріч з таким же жандармом два 
роки тому, після свого прибуття до Львова. “Мало що не дістав німець тоді пару 
куль з “вальтера” в живіт і то задармо”, -  подумав Ґаран, нагадуючи одночасно, 
що “вальтер” лежить тепер у валізці на полиці між іншими речами (Лисяк) 

стежка:
♦ показати, куди стежка в горох пригрозити (Франко) 

стеклий -* встеклий
стектйся -* встектйся 
стемпель (штемпель) пггамп (ср, ст) 
стемперувати стримувати (ст) 
стемплювати (штемплювати) штампувати 

(ср, ст) 
стерво 1. падлина (ср, ст)

2. вул. м’ясо (ст)
3. вул., знев. підла, непорядна людина; негід
ник (м, ср, ст) І -► креатура

стеребйти 1. очистити від шкаралупи, лушпин
ня тощо (ст)
2. знев. з’їсти (ст)

♦ черви на ґрис стеребили -♦ черви 
стид -► встид 
стидатися всгидатися 
огидливий -► встидлйвий 
стилевий стильний (ст): Дім був стилевий, ґотиць-

кий. Сходи старі, теж стилеві (Селепко) 
стйпа 1. поминки (ст)

2. тюр. обід (ст)
З- удар по сідницях (ст) 

стипенсія ірон. 1. стипендія (м)
2 . пенсія (ст): Добре є! Якось протримаємось: у Мамці завтра стипенсія, а в 
мене в кінці місяця зарплата (Авторка) 

стирати 1. стирати
♦ стирати язики -* язйк

2. вул. продавати, перепродувати (крадене) (ст) 

стирка 1. кухонна ганчірка (ср, ст)

То Е це властиве...

у  ДОБРІМ ГОСПОДАРСТВІ
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стирчати

2. вульг. жіночий статевий орган (ст) | -»кацамбнія 

З- вульг. жінка легкої поведінки; повія (ст) | -* вінклківка 

стирчати:
♦  стирчати як вилка в торті ірон. і .  бути недоречним, зайвим 

у  даній ситуації, почуватися невпевнено (ст): -  Як пройшла нарада? 
Чого вас викликали, щось питали? -  Та де! Якісь дрібні чвари між “грубою 
рибою”. Я там геть була недоречна, стирчала як вилка в торті і вдавала 
шалену зацікавленість (Авторка)
2. бути на видноті (ст) 

егйск тіснява (ст): Як будете мене слухати і не пхатися там, де стиск, вилазим 
зіхерово (Лисяк) 

стиснений:
♦  стиснений як оселедці в бочці -* оселедець 

стйя вул. задній прохід (ст)

стійка військ, пост; сторожа (м, ср, ст): Ворог не поставив тут ніякої стійки, 
бо навіть і на думку йому не спало, що може прийти до голови така шибенич- 
на думка, щоб в часі миру йти на стежу потоком, по коліна у воді (Шухевич); 
Згадаємо, що у пам’ятнім дні 1 листопада 1918 р. на ратушевій вежі появився 
український синьо-жовтий прапор -  завісив його січовий стрілець Паньківський. 
У листопадові дні Ринок був обставлений українськими стійками. У передсінни- 
ку ратуші стояли машинові кріси (Крип’якевич) 

стійковий військ, вартовий (ст): В усіх напрямках розіслано стійкових, які че
рез побігущих-кур’єрів мали доносити команді про те, що діється в терені (Кер
ницький) 

стіна:
♦  вдатися як горбатий до стінй -* вдатися
♦  пасує як горбатий до стінй -* пасувати
♦ приперти до стінй -* приперти 

с т л ^ и т и  1. побити (ср, ст) І -* вйгаратати
♦ ст л^и т и  ґонор -► гонор

2. розбити, знищити (ср, ст) І стовктй 

сто:
♦ ітй на сто вітрів -• вітер 

стовктй 1. і? СТЛ^ИТИ 2
2 . с т л ; ^ и т и  1

♦ стовктй на квасьне йбко -* йбко
♦ стовктй на мйзґу -* мйзґа

столівнйк той, хто обідає у  господині, яка займається доброчинністю або 

заробляє приготуванням їжі (ст): А вдова по священику? Як жива. Всі зна
ємо цю страдницю, що харчує столівників у містечку (Нова хата 1939) 

стопка електричний запобіжник (ст)

стоп’ятьвідсотковий справжній, істинний, правдивий (ст): Роман був, як 
називали його націоналісти, “105-відсотковий”. То була найвища оцінка тих, хто 
належав до ОУН. Брат його Юрко був на 95%, я також на 95% (Чайківський); 

544  Я є кість в'щ кості, плоть від плоті дитина нашої вольової й динамічної епохи,
------------  я стоп’ятьвідсотковий принципіяліст і, як такий, на жадний гнилий компроміс із

вами не піду (Керницький) | стоп’ятьпроцентбвий



страж

стоп’ятьпроцентбвець надійна, перевірена людина (ст): На решту тю
ремного братства налягла при цьому хвиля легкої, так сказати, депресїі, бо 
хоч кожний з них і був волюнтарист та стоп’ятьпроцентовець, але не одному 
черв’ячок заздрости смоктав душу, що ось твій співкамерник виходить на світ, а 
ти лишаєшся на непевне завтра (Керницький)

105% ліричний поет

Як смієшся -  завжди рожами, 
А як плачеш -  то фіялками,

Як минешся -  то під травкою 
Будеш, мабуть, ломикаменем

Бабай

стоп’ятьпроцентбвий 5̂ егоп’ятьвідсотковий 
сторона;

♦ вийти на сторону евф. Зо піти до вбираль
ні, туалету (от): У тій тривозі загрожений часами А як любиш -  то волошками,

_ А розлюбиш -  незабудьками.
утікав перед небезпекою в той спосіб, що виходив
“на сторону” і там перебував “аж до дзвінка” (Шухе
вич) II піти на сторону

♦  З  стрбни д ^ и  -♦ д ^ а  '
♦ піти на стброну і. 5=; вийти на стброну

2. евф. до зрадити чоловіка (дружину) (м, сг) Ц -> зробити скок у грёчку
♦ <ставати> на малу стброну пісяти (ст): Вночі замерз я порядно і 

ставав щось три рази на малу сторону (Боберський)
стбрца -* штбрца 
стос -► штос* 
стбчнще схил (ст) 
стойти:

♦ дббре стойти (стуйти) бути багатим, заможним (ст): А то дзісь 
хто добри стуїт: пуліцай і злодій (Рудницький)

♦ стойти на бачність -► бачність
♦ стойти під псом перебувати у цілком безвихідній, безнадійній 

ситуації (ст): -  Ох! -  стогнав далі пан ІУІакс. -  Видно, наша справа стоїть 
цілком під псом, коли нам обом припала роля підіймати революцію на Бог
данівці (Керницький) II стойти як на терню

♦ стойти як Бог приказав дотримувати слова (Франко)
♦ стойти як на терню стойти під псом (Франко)
♦ стойти як остовпілий знерухоміти від страху або здивування 

(Франко)
стравбпис (стравбспис) книж ка або зошит із переписами страв (ст): Час

то стрічаємо приписи страв вибагливих, скомплікованих у своєму виконанні чи 
то в щоденниках, чи жіночих часописах, але рідко коли знаходимо такі, що їх із 
користю для здоровля можна вставити до наших стравосписів (Нова хата 1939) 

стравбспис -♦ стравбпис
страґан відкритий прилавок, возик, переносний столик чи ящ ик для ву

личної торгівлі; лоток (ст): На найближчій перерві я... скочив на “каструм- 
пляц”, що був перед Народним Домом, де тепер будинки, починаючи від музею, а 
кінчаючи на старій поєзуїтській кам’яниці. Там напроти брами “Народного Дому” 
завсіди було три тзв. страґани, на яких бабки продавали нам -  учням -  овочі, 
макарони, святоіванський хліб і т.ін. На нас вони дороблювалися (Шухевич) 

страґаняр вуличний продавець (ст)
страґула доглядач газонів, квітників у  міських парках (ст)
страж охорона, сторожа (ст) 545

♦ страж пожарна пожежна служба (ст) | фДерпікета
♦ страж пожарний стражак (ст)



стражак пожежник (ст) | помпі^р, страж пож^рний, стражник, фдерман

стражник стражак (ст)

страсний:
♦ Страсна п’йтниця церк. день смерті Ісуса Христа; Велика п’ят

ниця

♦ Страсна субота церк. субота напередодні Воскресіння Христового

♦ Страсний тиждень церк. тиждень після Квіт ної неділі перед 

Воскресінням Христовим

Страсті церк. четвер напередодні Страсної п ’ятниці; спомин Тайної Ве

чері II Світлий четвер 

стратити втратити (ст): Льоні4я ще перед війною стратила мужа, та й так сама 
й сама цілісіньке життя (Авторка)

♦  стратити р о з ^  збожеволіти (ст) || -* засвіркувдти 
страх;

♦  страхи на ляхи безпідсгавні побоювання (ст): Жадного нападу на свя
тий Юр не було, то є маячіння зрізаної голови і страхи на ляхи, що мазурі зруй
нували митрополичу палату та хотіли закатрупити Митрополита! (Керницький)

страшковий:
♦ не страшкбвого в ^ к а  донька про безстрашну дівчину (Франко) 

страшний:
♦  страшні гроші дуже велика сума грошей (м, ср, ст): Мама І се

стра лишилися вдома, бо не було аж стільки грошей. Сидження коштувало 
“страшні” на той час гроші, бо аж 70 крейцарів (Шухевич)

стреміння прагнення, бажання (ст) 

стреміти прагнути, хотіти, бажати (ст)

стригун перукар (ст): Стриження коштувало у пересічного фризієра цілих десять 
крейцарів, або п’ять дутків; та студенти нашої кляси зробили велике відкриття, 
що стригун-жид при Домініканській вулиці, ч. 9 стриже за чотири крейцари, або 
за два дутки. Це вже була поважна різниця в ціні, над якою навіть не треба було 
застановлятися (Шухевич) |{ фризі^р  

стриєчний двоюрідний по стрийкові (ст): Рідних сестер маю п’ять, а стриєч- 
них, тіточних, вуєчних і різних інших сестер маю, може, й копу, а кожна мешкає в 
ІНШ ІЙ  місцевості (Шухевич); З усієї родини не бачив ніколи хіба сртиєчної сестри 
Льолі, котра надто молодою раптово померла 1940-го (Авторка) 

стрййко брат батька (ср, ст): Стрийко Михайло мав дивовижну вдачу -  умів годи
нами розповідати всілякі небилиці і не набридати (Авторка) | стрик, стрийшок 

стрййна сестра батька (ср, ст): Приходив пів до третьої, їв зулу, писав задачі І 
прасував сорочки, а стрййна Катерина говорила (Тарнавський 3.) | стрийнка 

стрик* стрййко (ср, ст): Катерина ще глибоко спала, як Гриць уставав, варив 
ячмінну каву з цикорією собі і стрикові. Обидва любили міцну каву, що тягнула
ся як смола (Тарнавський 3.) | стрййко

♦ вбратися як стрик на Велйкдень -* вбратися 
стрик“ вул. зашморг (ст) Ц стрйчок
стрйманє (стрйманя, стрймання) стримування 

5 4 6  ♦ датися на стрйманє (стрйманя, стрймання) опанувати себе (ст)

----------  ♦ мати стрйманє (стрйманя, стрймання) опановувати себе,

бути врівноваженим (ср, ст)

стражак



отримання -* стримане 
стрйманя - » стримане
стриніхатий (штрипіхатнй) розпатланий, розтріпаний, розкуйовдже

ний (про волосся) (ср, ст): Дивися, яка ти стрипіхата цілий день ходиш. За
чешися! (Авторка) 

стрйпці 1. обтріпані кінці тканини, одягу (ср, ст) Ц фарфбцель 
2. пасма масного або нерозчесаного волосся (ср, сг) 

стрипцюватий обтріпаний, обірваний (ср, ст); Ти диви: певно, мода пішла 
на такі стрипцюваті спідниці. Де би то колись ми собі позволили таке вбрати 

(Авторка)
с ір и х  горище, піддашшя (м, ср, ст) | ббйдек
стрйчок стрнк*; ІДіле життя ловив собак на стричок, а як пішов на емеритуру, 

почав малювати квіти на склі (Тарнавський 3.); За фраєром ганяється вся мун- 
дурова і тайна поліція львівського воєвідства, а той спить, як ангел. Це є, влас
не, той слабий пункт, що зведе його колись під стричок: хлопчище здоровий, як 
буйвол, а пзлова слаба (Керницький)

♦  лиха компанія до стрйчка доводит -► компанія 
стрийнка 5=; стрййна
стрийшок і ї  стрййко: Знаєте, стрияшку, що в ті страшні морози мене держали 

в бетонованій келії в сутеринах. “Для чистого воздуха” вікно мусіло бути днем 
створене, а щоб я вночі не загрівся, забирали від мене все моє убрання, і я 
оставався тільки в біллю (Шухевич) 

стрій' державний лад, устрій (ст)

стрій* 1. одяг (ст); Ви з Ігорком ідете до ресторації? Обов’язково одягни свій ґра- 
натовий бальовий стрій (Авторка) Ц убране
2. традиційний народний одяг (м, ср, ст): На семінарі усі були у вишива
них сорочках, а Ганнуся і Наталка -  у строях, це було дуже гарно (Авторка) 

стріл 1. постріл (ст): Цілий день нині б’ють гармати із Замкової пэри. Надчетар Ме- 
тельський сказав: “Кожний стріл поцілив”. Розумію, коли хтось стріляє з Замкової 
гори на Львів, мусить десь поцілити, але я йому цього не сказав (Боберський)
2. футб. удар (ст) 

стрілець 1. стрілець

♦  кому до чого, а стрільцеві до л ^ а  кожному своє (Франко)

2. шах. слон, ферзь (ст) Ц -• бігун
стрілити 1. вистрілити (м, ср, ст)

♦ стрілйти бомки -> бомок
♦  стрілив ворону, трафив корову про поганого стрільця (Франко)

2. вул. вдарити (м, ср, ст) Ц -► вгатити
♦ баняка стрілити банйк
♦  в писок стрілити вул. вдарити в обличчя (ст) Ц -* засервувати 

під бко
♦  стрілити в ліхтарню в писок стрілити (ср, ст)

♦  стрілити в морду в писок стрілити (ср, ст)

З- футб. забити (гол) (ст): Беручи примір з елеґантної гри противника та
заохочені криками ентузіястів цього шляхетного спорту, наші кинулися до скон- 5 4 7

центрованого наступу Вони захопили м’яч і з-під самих воріт противника стрі- -------------
лили йому сім голів, один по одному (Селепко) І стрілити в ворота

стрілити



стріловина

♦  стрілити в ворота ^  стрілити 3: Тяжко його було переїхати і стрі
лити в ворота, але через те, що забагато на карному полі грачів із іншої 
команди падало, і то дуже часто з розбитими носами, суддя диктував карні 
удари (Тарнавський 3.)

4 . раптово з’явитися, виникнути (про думку, план тощо) (ср, ст): Йому 
могло стрілити будь-якої хвилини, тоді зривався і вибігав з дому (Авторка) || 
впусти на думку, стрілити в голову

♦ стрілити в голову стрілити 4  (Франко) (ср, ст)

5- мимоволі зробити чи сказати щось недоречне (ст): Він такий нерво
вий, і я взагалі боюсь стрілити якусь дурницю (Лисяк)

♦  бика стрілити -► бик
♦ ґбля стрілити -► ґоль 

стріловииа військ, боєприпаси (ст) 

стрільба військ, рушниця (ст) Ц -* кріс
стрільиб військ, набій (ст): Думки рвалися і розскакувалися, як скалки стрілен 

(Нижанківський)
стрінути зустріти (ср, ст): Несподівано в кнайпі стрінув колєг'у, якого не бачив 

купу літ (Авторка) 
стріха 1. дах із соломи (Лучук)

♦ <у нього> стріха протікає ірон., знев. <він> несповна роз)тиу 

(Лучук) І -* м^ти бзіка

2. скуйовджене, розтріпане волосся (м, ср, ст)

З- знев. зачіска (ст) 
стріча зустріч (ст): -  Слухайте, пане Максю: а воно безпечна річ -  така стріча?

-  Для кого: для них чи для нас? -  Ну, я думаю, про нас, очевидячки. Все ж то 
стрічатися око в око з такими кримінальними типами... (Керницький) 

строїти:
♦  строїти ш т ^ и  -► п іт^и  

строфувати сварити, ганьбити (ст) | бештати

струбитися випити надмір алкоголю; впитися, сп’яніти (ст) || -• влк^ля- 

тися

стругайло вул. підмайстер (ст) 

стругати:
♦ стругати вар’йта удавати такого, який нічого не розуміє, не 

знає; удавати дурника (ст) Ц -♦ грати вар’ита

♦ стругати дерев’йні мечі вести безрезультатні розмови на по

літичні теми; політикувати (ст): Звільнили тих, що зуміли викрутитись. 
Це добровольці, які побачили, що військо -  не жарти. Ми не жаліємо за 
ними. Або пий з нами, або йди до ста чортів. Пішли теж деякі політики. Те
пер будуть у цивілю стругати дерев’яні мечі (Селепко)

♦  стругати д\'рня 5̂ стругати вар’йта
♦ стругати патички стругати вар’йта
♦ фуня стругати стругати вар’йта
♦ ібра стругати ^ стругати вар’йта

548  стр^іш іти вкриватися струпами (ст)

------------  струс (струсь) страус (ст): Полянський більше викладав, чим читав. Виклади
були дуже інтересні, бо переплітані фактами щоденного життя з різних царин.



студіювати

починаючи від того, на що вживають пір’я зі струся, а кінчаючи на фабрикації 
мила, шліфованні діямантів і на ріжниці між брилянтом, розетом і солітером 
(Шухевич)

♦ ховати голову як струс уникати правди (Франко) 

струсь -► струс
сгруцля кул. 1. булка-плетінка (Лучук) (м, ср, ст)

2. обрядова булка-плетінка на Святий вечір (м, ср, ст): Наша Бабця ви
пікала на Різдво, певно, десять струцлів, одну ми ділили на Вечерю, а решту 
Бабця роздавала кожному по святах, як роз’їжджалися по своїх хатах (Авторка);
Я щороку печу струцлю на Різдво. Маю чудову і форму на неї, І перёпис, за яким 
печу. Викладаю меншу плетінку на більшу. Струцля виходить просто розкішна.
Вона стоїть на столі від Різдва до ІЇІордану (Авторка) 

студенёць кул. холодець, драглі (ср, ст) | -• авшпік 

студенйна студенёць
студёнт 1. гімназист, )^ень (ст): Не знаю, які політичні події і яка політична гра 

зробила те, що до Львова заповіджено приїзд не абиякої особи, але одино
кого сина австрійського цісаря, престолонаслідника архикнязя Рудольфа. Це 
була неабияка сенсація, а особливо між студентами нашої гімназії (Шухевич)
І студбньцік
2. студент (ст): Бував тоді ще сердешний приятель дядька професор Анатоль 
Вахнянин з дружиною і донькою Люнею. Разом з ними приходив майбутній зять 
Вахнянина Кирило Студинський, тоді ще студент університету. На цих гостинах 
він грав на лірі і співав лірницькі пісні. Пізніше придбав він собі псевдонім від 
своєї судженої “К.Люнин" (Шухевич) 

студентёрЫ 1. гімназисти (ст): Коли вкінці Скобельського перенесено до Іншо
го міста, мабуть, до Бродів, студентерія втішилася тим більше, як перенесенням 
котрого-небудь Іншого професора (Шухевич); Два роки вище від мене ходив до 
гімназії Василь Щурат. Про нього знала ціла студентерія нашої гімназії, він був 
для нас авторитетом, бо писав вірші, І друковано їх, а дальше він заходив до 
Івана Франка, на що ми -  молоді -  наразі ще не могли спромогтися (Шухевич)
2. студенти (ст): На студентерію впав, як кажуть, блідий жах! На другий день 
жаден польський академік не відважився вийти на вулицю в шапочці своєї кор
порації, а з капелюшних крамниць міста Львова розкуплено за один день всі 
Ц И ВІЛЬН І капелюхи (Керницький) 

сгудёнтський ;
♦ студёнтське кбрзо -► кбрзо 

студёньц1к вул., ірон. її студёнт
♦ студёньщк поцібпцяти скористатися послугами дешевої повії 

(за Оперним театром) (ст)

студіювати вивчати (ср, ст): Власне, я дивуюся людям, що студіюють мово
знавство. Адже перші люди (а це був золотий вік людства) не потребували гра
матики, бо мета мови була взаємно себе розуміти (Селепко)

♦ студіювати на <фйрмації, філології...> бути студентом <фар- 

мацевтичного, філологічного... факультету> (ст): На початку 1937
року моя мама Емілія з сестрою Ольгою і я перенеслися до Львова. Сестра 549
почала студіювати на фармації (Чайківський)

♦ студіювіти хєндольоіію -* хєндольоґія



сіужіти кул. застигнути, загуснути (про холодець, желе тощо) (ст): Лиши

ти на леді, щоби стужіло (Ліщинська) 

страти:
♦  страти  до святого Петра вул. померти (ст): Маєш щастя, Адасю, 

якщо б ти хоч на словечко змінив код, то вже тепер стукав би до святого 
Петра... (Загачевський) Ц -♦ зламатися

♦  той, хто ст^ае  на добрий день вул. квартирний злодій, який 

краде вдосвіта або зранку (ст) || ■* злодій

стинений:
♦  стинений в мозок -* мозок 

стукнутися:
♦  стинутися в голову -► голова

стук-пук вул. настільний теніс (ст): Наша секція стук-пук розіфала чотири зма
гання, одне програла, а три вифала (Авторка); Посередині кімнати стояли зсуне
ні до купи такі ж брунатного кольору столітньої давності дерев’яні пульти з вели
кими фубими підйомними вікнами, під якими кожний бурсак тримав свої книжки й 
зошити, каламар з чорнилом, пера й олівці і на яких писав задачі, а у вільний час 
фав “стук-пук” (пінг-понг), у шахи чи провадив інші заняття (Микула) 

стулити:
♦ стулити дзьоба замовкнути (м, ср, ст) Ц -» замкнути брдму
♦ стулити дзм^бок ^ стулити дзьоба
♦ стулити клапач стулити дзьоба
♦ стулити куферок ^ «у л и т и  дзьоба
♦ сгулйти мазак сгулйти дзьоба
♦ стулити морду ії стулйти дзьоба
♦ стулйти параху сгулйти дзьоба
♦ стулйти писк стулйти дзьоба
♦ стулйти пйсок і:; сгулйти дзьоба 

стягнути:
♦  стягнути копита -> копйто

субльокатор квартирант (ст): Прошу пані, нині випадає на це помешкання 
дйжур. Пані, той субльокатор. Від восьмої до десятої (Марська) 

суґерувати навіювати, підказувати, натякати (ст) 

суґестйвне -* суґесгйвно 
суґестйвний переконливий (ср, ст) 

суґестйвність переконливість (ср, ст)

с у ґ е с г й в н о  (с у ґ е с т й в н е )  переконливо (ст): Темний голос звучить сугестив
не, а відблиски жевріючих цигарок, що вони їх обидва курять, видніють у довго
му дзеркалі, що висить навпроти тапчана (Лисяк) 

с у г е с т ія  навіювання, вплив (ст): Ах, що мене обходять усякі політичні комбі
нації! Просто -  не приймаю таких суґестій, які могли б мене демобілізувати, 
затруїти мені душу. І пощо наперед думати про найгірше? (Марська) 

суд:
♦  наглий суд екстренне судове засідання (ст): Оба вони мали станути

5 5 0  перед наглим судом (Шухевич)
----------  суджений:

♦  від судженого не втечёш від долі не втечеш (Франко) (м, ср, ст)

стужіти



сухітнии

Суфлет з мармоляди

Вбити піну з 5 білків, всипати по
трохи 5 ложок цукрової мучки і 
далі бити, дати 2 ложки не дуже 
густої мармоляди і бити, аж все ра
зом вимішається, відтак уложити 
на вимащений полумисок і пеісги 
20 хв. (Переписи)

суджено:
♦ суджено -  не розсуджено про невирішену справу (франко) (ф , сг) 

судити:
♦ кождий по собі судит (франко) (м, ср, ст) 

судовий:
♦ судова розправа розправа 

суломка -► соломка 
с ^ е р  вул. хліб (ст) 

сунути 1. засовувати (м, ср, ст)

♦ баєр сунути -» баєр
♦ ніра сунути -► юр

2. вул. повільно йти, ледве переставляючи ноги 

(ср, ст)

♦ сунути ґ^рами -► Гёра
3. вульг. здійснювати статевий акт (м, ср) | -* гримати 

с ^ е р  надзвичайно, чудово (м, ср) | супербво 
суперовий надзвичайний, чудовий (м, ср) | -* шац 
супербво її с ^ е р
суплйнт шк. помічник викладача, учителя (ст) 

суплікація церк. благальна молитва; молебень (ст)

супокій спокій (ст): Що залишив із себе, а що нового придбав у вепикім місті?
Хто тужить там по тобі, й за ким твоя думка не дає тобі тут супокою? (Вільде) 

супокійний спокійний (ст): Опісля почав доктор розпитувати її про її життя, 
про подробиці служби, надії на будуще, проявляючи супокійне, але просте і 
щире заінтересування (Франко) 

с)фока -* сорока 
сутерени -► сутерйни
сутерйни (сутерени) житловий підвал чи напівпідвал (ср, ст): Своїм 

власним ключем відчинив двері і, вистукуючи рівний ритм ходу, зійшов у су- 
терини (Тарнавський 3.); Був у Львові маляр, називався Ю. Кирієнко. Мешкав 
десь чи то в “Качиному долі", про який так знаменито пише Оксана Керч у “Аль
батросах", чи, може, десь в іншому студентському гуртожитку -  сутеренах, яких 
у Львові не бракувало (Лис Микита 1960®: ЕКО)

♦ високі сутерйни напівпідвал (ст)

сутерйняж мешканець сутерйни; той, хто живе в підвальному примі
щенні (ст)

суфіт стеля (ст): Баси гудуть, аж лямпа під тонким дощаним суфітом ходить (Лисяк)
♦ смійтися до суфіту вул. померти (ст) II -► зламіітися
♦ засмійтися до суфіту ії сміятися до суфіту 

суфлет кул. суфле (ст)
суфлювати шк. підказувати (м, ср, ст) 

сухий:
♦ сухий як хорт про худорляву, але енергійну, моторну людину 

(Франко) II -• худий як хорт
сухітний мед. 1. туберкульозний (ст)

2. кволий, хворобливий (ст): По середині цементовопэ подвір’я ріс сухітний ка- 551
штан. Завважте, що в кожнім описі Львова каштани фають відповідну ролю, між 
усією фльорою цього далекого міста. Але каштан тут таки ріс (Тарнавський 3.)



сухоти
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сіухбти мед. туберкульоз (ср, ст): Перенесені зі своїх гір до міст, вони дуже ско
ро діставали сухоти, і багато з них не видержувало тоді ще трилітньої військової 
служби (Шухевич)

сфатиґований і. втомлений, змучений (ст): Слідом за поліцією рушили скрі
пити надщерблені сили сфатиґовані фаєрмани (Керницький)
2. знищений, зношений (ст): Та той светер вже такий сфатиґований, вже 
вже ЙОПЭ найвищий час викинути н а  смітник (Авторка) 

сфатиґувати зносити, знищити (ст) 

сфатиґуватися і. стомитися, натрудитися (ст)

2. зноситися, знищитися (ст) 

сфраєруватися вул. стати фраєром (ст)

сфрйґати вул., знев. проковтнути, з ’їсти (ст): -  Оглядав свободу [про прихід 
“перших совітів”]. Та-акий писок має! За місяць сфриґає ціле місто. -  Не мудруй! 
(Нижанківський) 

сфушерувати невміло, невдало зробити; зіпсувати (ст) 
схарактеризовання характеристика (ст): Для схарактеризовання, як тоді по

ляки трактували нашу молодь, подаю слова, сказані через львівського адвоката 
Яна Пєрацкого, голос якого сміло можна уважати голосом тодішнього польського 
загалу у Львові. Підношено, що атентат могли виконати молоді поляки, а на це 
Пєрацкі сказав: -  То неможливе! Того не виконала наша молодь. Атентат був 
приготований І виконаний впрост артистично. То могла зробити тільки українська 
молодь. Нашої молоді не можна порівнювати з українською молоддю. Вона ще 
далеко не доросла до тамтої. Нема в неї ані того вироблення, ані дисципліни, ані 
характеру, ані патріотизму, чого українській молоді не бракує (Шухевич) 

сховати:
♦ сховати свої ґонори <в кишеню> -► гонор 

схопити:
♦  схопити за яйола -♦ яйола

схорбваний 1. який часто хворіє (ср, ст): Батьки були схоровані, бідні. Я часто 
заходив до них, майже щодня, бо жив недалеко, на сусідній вулиці (Чайківський) 
2. який виснажений хворобою (ср, ст) 

схотіти:
♦ мрець її не схотів би -* мрець

сцизбрик (сцізбрик, цезбрик, цизбрик, цізбрик) 1. складний ки
шеньковий ніж (ст) І Гнйпак

♦ скластися сцизбриком (сцізбриком, цезбриком) і . зніяко

віти (ст)

2. причаїтися, принишкнути (ст) | скластися як цезбрик
♦ скластися як цезбрик (цізбрик) и скластися сцизбриком

2. Ірон. чолов’яга (ср): Сидять там два цізорики і цмулять пиво (Авторка)
сцізбрик -* сцизбрик 
сцйна (сьцйна) стіна

♦ сцйну (сьцйну) робити вул., злод. створювати натовп, щоб від

вернути увагу переслідувачів від злодія-спільника (ст) | робити сіць

сцйти (сьцйти) вул., вульг. пісяти (ст)

♦ сцйти на вітер вул., вульг. докучати, робити прикрості (Франко)

♦ сцйти окрбпом вул., вульг. нервувати, панікувати (ср, ст)

♦ я з тобою до одної дірки не сьцяв вул., вульг. ти мені не рівня 

(ср, ст)



сяно

счудований -* зчудований 
счудовання -► зчудовання 
сьвірк -• свірк 
сьвіркувати -► свіркувати 
сьвіт -► світ 
сьміґа вул. смак (ст)

♦  не до сьміґи не до впо

доби (ст) 

сьцйна -► сцйна 
сьцйти -* сцгіти 
сюдемка вул., злод. і. гачок 

для витягання речей із-за 

ґрат, огорожі (ст)

2. відмичка (ст)

II -* вйтрих 

сюбяти дит. пісяти 

(Лучук) (ср,сг) II

цкіняти, цкірити 

СЙНО -► сіно

По праці 
не забувати

Кре» М!>/ЕА «  »  торговлі 
• оригіивпьному епвк/івкмі. До
брі в відомі ррегврати радо під- 
робпяку». —  тому осіврігммо 
перед купном крему, прол"»»- 
ного не Мгу під назвим» N•'^6*.

Цін« еід 0.40 зп. до І.60 зп.

При домашній рО' 
боті шкіра вимагає —  

а рукм особливо —  незви
чайно дбайливого піклуван
ня. Тут поможе Вам Ы1УЕА: 
вистачить правильно нати
рати обличчя і руки кремом 
М іУЕА —• особливо перед 
спанням —  щоб зберегти 
помимо домашньоТ праці 
ніжні руки і молодечо сві
жу шкіру. Але памятаймо: 
тільки МІУЕА обіймає Єв- 
иерит, засіб, що зміцню«

Зміцнюйте шкіру
Трці яомошня праця не 

золншнть по собі ні. 

якнж немнлнх слідів.

М У Е А  найуспішні
ше зберігав; церу, бо

ма^;нсо6і ЕВКІ-РИТ. 
засіб, що зміцнює 
шкірні ткані.

Шкіра, яку постійно 
илекаепля Кремом 
N 1V E A  зміунюеться 

і на&ірае більшої від- 

порности і свіжостн.

Крем МІУЕА від зл. 0,40 • 3.00 
0АШо*ШУЕАви.».\.1. -ЇД І
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та:
♦  та йо -* йо 

табака тютюн (ст) || -» вага
♦  табака мозок чистит (народне вірування) (Франко) 

таблиця 1. ш к. класна дошка (ст); Викликав якраз мене! Питає при таблиці;
“Петрусю, опиши мені теорію маятника" (П’ясецький); Гострий був проф. Янів, 
вимагав багато, але був нервовий, і не один учень дістав від нього крейдою при 
таблиці по чолі, що означало, що учень уже “цваєра” не дістане (Дзедзик)
2. вивіска (сг): Зразу по приході совітів змінили таблиці на маґазинах (Авторка)
3. плита; дош ка (ср, ст): Вже час змінити таблицю на цвинтарі. Напису май
же не видно (Авторка)

табличка:
♦ табличка чеколйди (чоколАди, шоколйди) плитка шокола- 
ду} шоколадка (ст): Ритуальними атрибутами молодших студентів були

теж старі металеві монети, почтові значки, різні образочки (які здебільше 
додавались до табличок шоколяди, які нам купували наші батьки чи рідні), 
а навіть г\дзики, бо все це становило предмет живого обміну між хлопцями 
(Процюк) II чеколйдка (чоколйдка, шоколйдка) 

табло -* табльо
табльо (табло) спільна, колективна фотографія (ст): Десять літ Я нарошне 

вибрала цей рік, як зі шкільного табльо 1922-1932 (Вільде); На матуральних 
табло класичного і природничого Ліцею Філії Української державної гімназії у 
Львові з 1939 р. є світлини учителів, дехто з яких мав високий академічний стаж 

(Микитович)
таборик (таборок) стільчик (м, ср, ст): “Вибач! Але я не про то! Ти все-таки 

пам'ятник і мусиш стояти на постаменті”, -  настоював я на своєму. “Давай сюди 
таборок”. -  сказав пан Дзюньо. "Все одно не пам’ятник. Ми стоїмо тепер “ві за 
ві”, -  не міг “ропюватися" я в таких умовах. “Ну то хіба на стіл?" -  розгубився пан 
Дзюньо. “О! То є то, що нам треба!" -  погодився я (Оробець) 

таборок -* таборок 
табулярний юридичний (ст) 

т а б ^ :
♦ прийти як т а б ^  коней прийти 

тайний таємний (ср, ст)

тайняк поліційний аґент (ср, сг) Ц-* шпаґат 

так:
♦  так то в сьвіті йде -♦ світ 

такво ось так; саме так (ср, ст) Ц такво-во 
такво-вб такво
такий:

♦  такий, шо Америку видно -♦ Америка
♦ такий, що циганські діти не милі -► циганський



такой 1. однак (ст)

2. все-таки (ст); Марко такой приніс перепелів на росіл (Авторка) 
таксівка таксі (м, ср, ст); -  Ну, досить, вже знаємо, а я ж не їду на перепзни, ані 

я вже не шофер таксівки, як колись, і не везу гостей на змагання за Стрийську 
рогачку (Лисяк) 

талапати знев. говорити (м, ср, ст)

♦ талапати язиком язик
талапатися хлюпатися, плескатися (м, ср, ст); Скільки ж то можна талапати

ся. Поки змиєш все начиня, в кухні треба буде плисти човном! (Авторка) 
талапнути і. несильно, неболяче вдарити (ср, ст) Ц -» вгатити 

2. випити алкоголю (ср, сг) | -* ґбльнути 

талія карт, колода карт (ст); В послідній лавці сиділи самі старші “гебеси”. Вони 
без пардону лізли під лавку, один з них витягав талію карт, і грали (Шухевич) 

там там | тамка
♦ там ґешіхта кашу їсть -► ґєшіхта

тамка ^ там (ст); Зупинок “тамка” і “тутка” нема. Зупинка “тутка” буде “тамка” (із 
написів у львівських маршрутках) (м, ср, ст) 

тамоватий - » тамуватий 
тамтой 1. отой (м, ср, ст)

2. вул. порядний, дуже добрий (ст) Ц той 

там-туди тією дорогою, тим шляхом; туди (ст); ІДе буде завтра на Закостель- 
ній, зараз на початку, де нема ліхтарень. Між осмою й дев’ятою. Може, навіть 
пізніше. Треба буде чекати. Але чим пізніше, тим краще. Зрештою, там-туди й 
так мало хто ходить (Нижанківський) 

тамуватий вул. і. маломовний (ї)

2. дурнуватий (ст) || -» мішіґенув^тий 

танґо:
♦ заспівай танґо забирайся геть (ст) Ц -> гуляй звідси 

тандета -♦ тандйта
тандйта (тандета) вул. і. старі, вживані речі (ст)

2. речі низької якості; безвартісні речі (одяг, книжки тощо) (ст); ТІ його 
власні книжки я бачила: типова, купована “на ім’янини” тандйта. Ілюстрована, 
щоправда, колірово, але без жадного зв’язку з текстом, а текст майже без зміс
ту і механічно й по-партацьки нанизане намисто якихось ніби припзд (Нова хата 
1937)

З- базар старих, вживаних речей (ст); і нащо ти купив той телефон на тан- 
диті (Авторка)

тандйтний низькоякісний; халтурний (ст); Маємо таку біду: наші майстри 
нібито зробили ремонт, я подивилася при світлі, а то така тандитна робота, аж 
мені плакати захтілося (Авторка) 

тандйтник вул. і. скуповувач і перепродувач старих речей (ст) Ц лахмйта, 
тандйтяр

2. швець, кравець низької кваліфікації; халтурник (ст) 

тандйтяр тандйтник і 
танець:

♦ до танця і до ружанця жарт, про людину, яка у  кожній справі 555
вправна (ст); Намагався бути до танця і до ружанця (Авторка)

♦ заанґажувати до танцю -► заанґажувати

танець



таний дешевий (ст): Оставали до вибору два виділи університету, а саме: теоло
гічний і правничий, бо вони зачислялися до "таних” студій. Теологія була гана, 
бо студент діставав усе в семінарі зовсім безплатно. Права й собі були дуже 
тані, бо студент мав поїхати до Львова, аби вписатися на семестр, а потім через 
цілі студії міг сидіти на селі, там вчитися і приїхати до Львова доперва на іспити. 
Навіть підручники не були такі дорогі, як на медицині. Врешті, сам правничий 
факультет був так улаштований, щоб студенти не дуже ходили на виклади, бо 
викладові залі були такі малі, що могли примістити найвище одну десяту часть 
студентів (Шухевич)

♦  таний як борщ дуже дешевий (ст) | дешевий як борщ 

таніти дешевшати (ст)

тано дешево (ст): Дуже тано купила сьогодні калярепку (Авторка) 
танцювати:

♦ танцювати як сп ^ан а  вівцй про того, хто не вміє танцювати 

або танцює погано (Франко)

танше таньше 
танший -* таньший
таньше (танше) дешевше (ст): Тепер за свою продукцію значно менше плати

ли і могли нарівно конкурувати з тими, що мали друкарні. У нас навіть виходило 
таньше (Чайківський) 

таньший (танший) дешевший (ст) 
танета шпалери (із паперу чи тканини) (ср, ст) | тапёти 

тапети ії танета 
тапетник її тапіцер 
танетований обклеєний тпапетами (ст)
тапіцер майстер, який оббиває меблі, стіни тощо (ст): В усіх без винятку 

установах поставили “спецатдєли”. Для них призначувано окремі найкращі кім
нати, двері яких львівські тапіцери оббивали ватою і цератою (Вітошинська) | 
тапетник

тарабан іст. мідний котел, обтягнутий шкірою, який використовують як 

бубон; барабан (ст): Від міського арсеналу на Підваллю ішов похід до міста в 
такім порядку: наперед кінно їхало двоє трубачів, далі йшли два полки стрільців 
з хоругвами й тарабанами під проводом полковників; за ними артилерія, при ній 
теслі, пушкарі й міські “цепаки” (міліція) (Крип’якевич) 

тарабанитися і. тяжко йти (м, ср, ст)

2. іхати повільно, довго або здалеїд^ (м, ср, ст): Хочемо влітку поїхати на море, 
але так довго туди тарабанитися тим поїздом. Я так цього не люблю (Авторка) 

тарадайка знев. розбитий чи старий віз або машина (м, ср, ст) 

тарантула неповоротка людина; незґраба (ст)

тарапати клопоти, труднощі, неприємності (ст): За той рік я так скріпився на 
силах, що ось мені вже 85 літ, перебув дві війни та ріжні тарапати та ще ходжу 
власними силами (Богачевський)

♦ впасти в тарапати потрапити в неприємну ситуацію (ст) 

таревич вул. склотара (Лучук) | таркбвський

556 таріль тарілка (м, ср, ст): З кухні йшла Марта і ставила на стіл вечерю. Місько
------------ з-над кінця свого носа побачив два тарелі і в думці махнув рукою: "Картопля й

капуста...” (Нижанківський); Одного разу, коли я проходив біля її хати, побачив.

тании



тектуровий

як Юсько втікав через вікно, при чому робив враження музиканта. Виявилося, 
що родичі прийшли до хати в невідповідний час. Це був злий знак, і він справді 
одружився скоро з нею, і скоро почали зле жити. І ще раз я бачив, як він вилетів 
нагло через вікно, а за ним полетіли тарелі. Я нарахував їх одинадцять. Після 
цього Юсько став великим моралістом (Селепко)

♦ як на тарелі на видноті (ст): Мають їх як на тарелі (Лисяк) 
таркбвський і; таревич
тарок;

♦ угорський тарок карт, вид гри (ст) 

тасёмка тасьма (ср, ст)

тасувати карт, перемішувати (ст) (м, ср, ст) Ц мішати 

татко ^ тато
тато батько (м, ср, ст) |{ татко, фэтер (ф ^и р ), фатбрко (фатйрко), ярбцкі

♦ накласти від тата і від мами накласти
♦ робйти з тата вар’йта -• тато
♦ твій тато на шклозаводі не працював -► шклозавбд
♦  не робй з тата вар’йта, а з мами малпи -► робйти
♦  не робй з тата вар’йта, а з мами посміхбвиско -► робйти 

таца (таця) піднос (м, ср, ст): Прикрити тацу серветкою, поскладати на се ка
напки, прикрити замоченою у воді і дуже викрученою серветою, щоби не висох
ли, як постоять кілька годин (Переписи); На столі -  пригашений примус, кілька 
фаянсових горняток (напевно, каву вже випили) і кругла дерев’яна таця на хліб 
із написом: “Хліб наш насущний дай нам днесь” (Нижанківський)

♦ дати  н а  тацу пожертвувати на церкву (м, ср, ст)

♦ піти з тацею жебракувати (ст): Ще кілька таких оборудок -  і моїй 
родині доведеться піти з тацею (Авторка)

♦  ходйти з тацею збирати пожертви (перев. на церкву) (м, ср, ст) 

таця таца
тачати розкачувати (тісто) (ст): Як зле будеш тачати, пироги будуть несмачні, 

я люблю, як тісто тонютке і багато начинки (Авторка) 
твар обличчя (ст) Ц -  лице

♦  на твари напйсано про все можна здогадатися з виразу облич
чя (ст)

твердйй 1. міцний, глибокий (про сон)

2. переконаний; незламний (про людину) || здецидбваний

3. долар (ст): Ви там мусите вже бути, певне, полковником і маєте протекцію.
Я вам віддячуся твердими. Думаю, що негайно мене порятуєте, як довідаєтесь, 
що я чоловік Мелянії. Рятуйте! (Селепко)

твердо міцно: Я цікавий, чи старий твердо спить? Збудиться? Як думаєш? Не 
повинен. Що? (Нижанківський); Перш ніж будувати якісь там матримоніяльні 
пляни, треба твердо стати на ноги (Авторка) 

тект^а  цупкий папір; картон (ст)

тектуровий картонний (ст): На самій середині виставового вікна було велике 
тектурове плитке пудло, а на його дні на шпильках -  симетрично уложені різні 
хрущі (Шухевич); Коли ми прийшли до церкви, то вона була повна їдкого диму й 5 5 7

детективів польської політичної ПОЛІЦІЇ. Одному з них хтось причепив до плаща -------------
на плечах гачком до риби тектурову карту Із написом: “Увага! Шпіцель! Кусає!”



телевізія

Учні поза його плечима ледве здушували сміх у церкві, а вже на подвір’ї -  то 
реготалися вголос (Береза) 

телевізія (телевізія) телебачення (ср, ст): ІУІи бавилися в галицьку теле
візію. То було ще в ті часи, коли ІУІісько Хвойницький ще був пзловним операто
ром і не бавився у політичні витребеньки (Оробець) 

телепати трясти (м, ср, ст)

телепатися трястися (м, ср, ст): РтЫмп Вам кт пват
. . я дот а. СМАЧНУ, биту птицю

Найбільше нервів мені коштує те, (індт и, ки т , т п и ,  ецсиі

що до роботи мушу щодень телепа- ^
тися двома пижівками, та ще кава
лок дороги -  пішедрала (Авторка) 

телевізія -* телевізія 
телбфон телефон (ст) 

телефонічно по телефону (ст) оіоронт м ,накпп

теля: „М АСЛОСОЮ ЗУ“
♦ дивитися мов телй на Товар продається в к р а ш ш ц і Мчслосоюзу:

,  ,  ,  . Косцютки !•:.
М дЛЬО В Я Н І в о р о т я  ВИТрІ- ІСрім того доставляється без окремої доплати

____ _____ А . __•• аамопл<шня. ато.шшенс телефонічно
іцуватися  CCTJ. А  ти чого стоїш (тел. зичио, &Ск> п катрШОудь п КІ)ММІШЦЬ М. G.

та дивишся мов теля на мальо-

вані ворота? (Керницький) || дивитися як телй на нові ворбта
♦ дивитися як телй на нові ворота ^  дивитися мов телй на 
мальовані ворота

♦  р ;^ и л о  мертве телй хвостом про занудну людину, яка нама

гається бути дотепною (Франко)

темний:
♦ темна махорка -* махорка
♦  Т е м н і вали іст. частина Львова -  сквер між вулицями Підваль

ною і Винниченка до Порохової вежі: “Куди йти?” -  думала, звертаю
чись на Руську вулицю... Так звані “Темні вали” залиті були військом, замає
ні автомашини стояли рядком здовж будинку “Дністра” і стрільниці, на площі 
Бандурського розташувалися втікачі (ІУІарська) | Чорні вали

^  темна могила на вас (проклін) 

темно:
♦ темно як у м ^ и н а  по чорній кйві -* м ^ и н
♦ темно мов у ш л ^ к у  м}фина після чорної кави -♦ м ^ и н
♦ темно як у м ^ и н а  в д ^ і  -♦ м ^ и н  

теноровий:
♦ перейти на тенорове форто почати розмовляти голосно, стро

го, різко (ст): Він був людина спокійна і вмів давати собі раду, але коли 
йому допікали, то переходив на тенорове форто (Авторка)

теньґий огрядний, дебелий (ср, ст) І тлустий
теперка тепер (ст)

теплий:
♦  тепле крісло -► крісло

558 ❖ на теплі коліна запросити -► коліно
----------  тепло:

♦ тримайся тёпла -* тримайся



тижба

терелёйси нісенітниці, небилиці (ст): Слово “терелейси” походить від співа
ного Інколи на великі свята на утрені у грецькому оригіналі “Господи, помилуй!” 
(Горбач) II -* бдер

терен територія, місцевість (м, ср, ст): Справа порядків у нашім домі -  це щось 
найгірше, це буря на терені наших кімнат (Нова хата 1939) 

тереновий територіальний, місцевий (ст) 

терефере нісенітниці (ст) || — баер

♦ терефере куку ^ терефере 
терко кухонна тертка (м, ср, ст) 

термінатка вчасно укладена угода (ст) 

термінатор* учень, помічник майстра (ст)

термінатор“ вул. м5окчина, який спроможний випити багато алкоголю 

(Луч)гк) (ср) II алкогілик 

терпеливість:
♦ терпеливість усе переможе (Франко)

терпентина скипидар (ст): Так смердить терпентина в кімнаті, що годі витри
мати. Кажуть, ніби дуже здорово на легені -  дихати терпентиною. Тому так до
бре пастувати підлогу свіжою пастою. Але як смердить!.. (Авторка); -  Ваш чай 
чути терпентиною. -  ІДе не чай, але кава, бо чай у нас чути бензиною (Лис 
Микита 1960^) 

тертий:
♦  терті плйцки -♦ плйцки 

тертюхй кул. деруни (Лучук) II -* ПЛІІЦКИ

терційн шк. шкільний сторож (ст): Поміж канцелярією директора й кімнатою 
учительського збору була маленька кімнатка, де сидів терціян Іванків. Він дзво
нив на перерву та випитував кожного, хто хотів мати авдієнцію в директора. 
Також розносив по кпасах книгу, де директор подавав до відома різні оголо
шення й запорядки. Другий терціян, що палив у печах, був Волошин; він також 
продавав капці до руханки, в які ми перебирались, як входили до руханкової 
залі (Монцібович)

тестамент заповіт (м, ср, ст): Ти не будь такий фраєр. Як хочеш гукати мене в 
писок, то наперед зроби тестамент (Гірний) 

тестьова (тисьцьова) теща (ср, ст): А ти цілком така, як твуя тисьцьова, бу- 
дай Вас разом таке, так во взєлу і задусилу! (Рудницький)

♦ тестьова їсть льоди жарт., ірон. значок дипломованого меди

ка (Лучук)

тета тітка (м, ср, ст): Тета щораз більше хвора, і я думаю, що це вже її останні 
дні. Якби не її хвороба, я думаю, що ми вже були б виїхали зі Львова (Лисяк) Ц 
тётка, цьотка, цьотуня

тётка ласк. ^  тета (м, ср, ст)

тёчка портфель (ср, ст): У “НадіГ зголосився якийсь тонкий, стяглолиций юнак 
у сірих пумпах, ясному плащі, капелюсі набакир, з крисами, претенсійно під
коченими вгору, із течкою в руці та попросив невелику кімнату з одним ліжком 
(Ярославська)

тиж вул. теж, також (ст): Але я ніц -  ти знаєш, що Базилько тиж свій хлоп, хоць 
по-польську балака (Лисяк) 

тйжба (ціжба) натовп, тіснява (ср, ст): Дивлюсь, аж ту Манька моя сі през 
тижбу пха. Як градова яка хмара, так хулєрні зла (із пісні)
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тижнево щ отижня (ст): Латинська мова мала в гімназії по шість годин тижнево, 
грецька -  по п’ять, німецька -  по чотири, а наука математики займала тижнево 
три пздини (Боберський) 

тикати;
♦  тикати у хвіст чуже нір’я -* пір’я 

тимчасовий поліцай (за німців і більшовиків) (ст) | -  ■'ліна
тинк (тиньк) штукатурка (ср, ст): По дахах дзвонив заблуканий пісок і куски 

відірваного тиньку (Нижанківський); Десь у листопаді 1942 р. у розгарі п’єси 
“Степовий гість”, коли на сцені козаки нападають на турецьку твердиню, щоб 
визволити з гарему сестру героя п’єси, зчинилася велика перепалка рушниця
ми й гаківницями між козаками й турками, і нагло так луснуло, що аж тинк зі 
стелі на глядачів посипався (Микула) 

тинкувати (тинькувати) штукатурити (ср, ст) 

тиньк тинк 
тинькувати -► тинкувати 
тйрбати (тйрнати) і. трясти; смикати (ст)

2. непокоїти, турбувати (ст)

3. важко працювати (ст) 

тйрнати тйрбати 
тисн^и;

♦  тиснути ґаз до дбшки -» газ 
тисьцьбва -♦ тесгьбва
тйтляти вул. бруднити (ст)

тиц (тіц) вул. 1. брехня з дотепом, жартом (ст) І -* бпМа 
2. жарт (ст)

♦ брати на тиц (тіц) вул. кепкувати, глузувати; дошкуляти, на

сміхатися (ст) І -* лдха дерти
тицювати ї ї  брати на тиц (ст) 

тікати:
♦ тікати як від стеклого пса уникати напасника або ворога 

(Франко)

♦  тікати йкби крйла несли утікати дуже швидко, стрімголов 

(Франко)

♦ тікати йкби пси гнали утікати зі страху (Франко) | тікати йкби 
чортіі гонили

♦ тікати йкби чортй гонйли і; тікати йкби пси гнали 
тіснйй:

♦  тісна голова -♦ голова
тіст кул. тістечко (ст): Бабця -  якїмосцьова -  робила препишні тіста з чеколядо- 

вою масою, але їв їх переважно Вуйко, бо єдиний не вболівав за своєю фіґурою 
(Авторка) II тістечко 

тісто:
♦ крухе (крихке) тісто -* крухйй
♦ лйте (лляне) тісто -* лйтий

5 60  ♦ м’яке як тісто -► м’якйй
----------  ♦  нбги з тіста -* нога

♦ півфранцузьке тісто -* півфранцузький

тижнево



тлумитися

Тісточка “Пиха”
1 ск. масла, 2 ск. муки і 1 ск. густої 
квасної сметани. Масло перетерти в 
руках з мукою, додати сметану і замі
сити тісто. Поставити на ніч на холод
ному місці. Опісля розтачати О/г цм 
грубо), викраювати округлі тіста в се
редині з діркою, посмарувати білком 
і мачати в ґрисіковому цукрі. Склас
ти на висмарувану бляху й пекти в не 
дуже глибокій печі 
(Переписи)

♦  ф ранц^ьке тісто •* французький
♦  всі’смо з єдного тіста (Франко) 

тісточко ^ тіст
тіточний двоюрідний по тітці (ср, ст): Тета Мар

туся -  то Мамцина тіточна сестра (Авторка) 
тіц -* тиц

♦ брати на тіц -* брати на тиц 
тішити:

♦ то мене не тішит це мені не до вподоби 

(франко)

♦  це тішить мою дуну -* д ^ а  
тішитися:

♦ тішитисі ги дідько цвйком ірон. тішитися чимось незначним, 

якоюсь дурницею (Франко) {{ тішитися як дідько <дурніій> цьвочком

♦ тішитися повагою мати пова^', авторитет у  товаристві (ст):

Роман тішився повагою серед студентської молоді (Авторка) Ц тішитися 

симпатією

♦  тішитися популйрністю бути популярним (ст): Дійшли до ресто
рану Лінтера. ІДе був колись ресторан відомого ковбасника, який частував 
своїх гостей саме ковбасою і пивом (величина шматка була визначена, але 
хліба можна було споживати скільки завгодно). Тішився цей ресторан по
пулярністю у студентів, які наїдались хлібом з малим шматком ковбаси й 
одною склянкою пива, заощаджуючи собі на харчуванні (Тарнавський О.)

♦  тішитися симпатією^; тішитися повагою (ст): Взагалі в часі, 
коли я ходив до гімназії, Михайло Полянський, д-р Юліян Целевич і дирек
тор Едвард Харкевич тішилися надзвичайною симпатією молоді, хоч не 
були демагогами і про симпатії не старалися (Шухевич)

♦ тішитися як дідько <дурнйй> цьвочком ії тішитисі ги 
дідько цвйком (ср, ст)

тло:
♦  на нервовому тлі -* нервовий 

тлук знев. служниця (ст) І -• гаркотлук

тлум натовп (м, ср, ст): Була’м нині на базарі. Хотіла ще щось купити, та до Свят 
там такий тлум, що й не доступишся (Авторка) 

тлумак (тлумок) і. великий клунок чи пакунок (ст): Уяви собі, я спокійно 
стояла, а якась малпа своїми тлумаками як гаратне мене по нозі. Ще й досі 
болить (Авторка); Юж ми сі дуробиму, Павлова, на тих тлумаках, най сі наші 
воругі дурабєют (Рудницький)
2. знев., ірон. дурень, недотепа; неук (ср) Ц -» бевзь

З- тлук
ТЛ ^И ТИ  бити, товкти (м, ср, ст) II -> валііти

т л ^ и т и с я  вовтузитися; битися (м, ср, ст): Я не заберу жінки Дуська? Я? Жін

ки мого кумпля, що має мати мікруса, малу дитинку від мого колеґи? На холеру 
ми ціле життя разом тлумились на Вірменській вулиці у Львові? Будьте зіхер!
Адресу маю, правда, не знаю, як вона, та жінка, виглядає, але на що я є Базиль 5 ^ 1
Баліцький? (Лисяк); Я вже стукала сусідам -  ніц! Там у них якась дитяча забава; _______
дітиська тлумляться від рана (Авторка) Ц -* маґулятися



тлустии

тлустий 1. жирний (про їжу) (ср, ст): Вона готує все таке тлусте, що я через то 
не люблю ходити до неї в гості (Авторка) || масний  

2. вгодований (про тварину) (ср, ст) || товстий

3- гладкий, огрядний (про людину) (ср, ст) Ц теньґий, товстйй

♦ тлустий як свиня про товстого чоловіка, череваня (Франко)

4- жирний (про волосся) (ср, ст) 11 товстий 

тлущ кул. жир, смалець (ср, ст) Ц товщ

то це (м, ср, ст)

♦ о тім потім про це пізніше (Франко)

♦  то ґузік варта -* і^зік
♦ то добрий ґ р ^ т  ґ р ^ т
♦ то не моя парафія -► парафія 

товаровий вантажний, товарний (перев. про вагон) (ст) 

товкти бити (ср, ст) II -► валйти
♦ любити як дуиіу, товкти як грушу про те, що любов не зава

жає бути справедливим і вимогливим (ст)

♦ товкти собою багато їздити, подорожувати (часто без комфорту) 

(м, ср, ст): Щонеділі і свята пополудні товк собою по селах, наче І\/1арко по 
пеклі (Шухевич) І товктися

♦ товкти як грушку сильно аюо часто бити (ср) Ц -* бііти як в б ^ н  

товктися 1. ї і  товкти собою; Він товкся по вічах по цілій Східній Галичині
(Шухевич); Думає, як світ перевернувся, то можна жити з дня на день і товктися 
по цілому місті (Нижанківський)
2. метушитися, бути неспокійним (м, ср, ст): Вже 6 скорще до школи, а 
то ті дітиська так товчуться по хаті, не знають, що зачати з собою, а на двір не 
підуть, бо дощ. Просто вже невитримана година (Авторка)

♦ товктися як гаман гаман 
товстий 1. тлустий 2

2. ії тлустий з
3. тлустий 4

товщ жир (ст): Товщ -  це тепло, пальний матеріал для організму. Пам’ятаєш, 
Яську, на фізиці, що нам бельфер казав? Як для печі вугілля, так для людського 
організму тумане єден, товщ. І то свята правда (Тарнавський 3.); Дріб класти 
на розігрітий товщ (Ліщинська); Телятину притушити на товщі з цибулькою (Лі
щинська) II тлущ 

тогід минулого року; торік (ст) 
тогідний минулорічний (ст) II торішній 

той 1. той

♦ тим часом -♦ час
♦ той, хто ст ^ає  на добрий день -► страти

2. вул. порядний, дуже добрий (ст) II тдмтой 

толерантно (толерм тно) терпимо, толерантно; шанобливо (ср, ст) 

толєранція (толеранція) терпимість, толерантність; повага (ср, ст) 

562 толерувати (толерувати) терпіти, виявляти поблажливість; толерува-

------------  ти (ср, ст): У своїх взаєминах з чоловіками буде притримуватися девіза тітки
Клавди; мужчину толерувати лише в ліжку, і то ненадовго (Вільде); Олена ін-



стинктом відчула, що чоловікова родина зможе толерувати у своїм гурті бадьо
ру, зарадну, незалежну дружину покійного брата й шваґра, але ніколи нещасну 
чоропіту (Вільде) 

тбнко:

♦ сви стати  тон ко бідувати (ст) || свистати тонко
♦ срати  тон ко і;  сви стати  тон к о

тон ька вул. зухвала, відважна дівчина, яка весь час проводить на вулиці в 

товаристві приятелів; хуліганка, розбишака (ст) | -* батярка 
тон ько вул. зухвалиіі, відважний хлопець, який більшість часу проводить 

на вулиці в товаристві приятелів; хуліган, розбишака (ст) Ц — б^тяр 

тоийтися;

♦ я к  топй тисі, то  вж е л іп ш е в м ори , я к  у  калуж и  ризикувати 

краще у  великій справі, ніж у  малій (Франко) (ст)

тор б а 1. торба, сумка (м, ср, ст): Але насамперед іди до кухні, засунь двері на 
засувку і принеси мені мою торбу, що стоїть там коло шафи (Керницький)

♦ заф асувати  я к  вбоги й  в то р б у -► заф асувати

♦ н абрати  я к  б ідн и й  в то р б у -* бідн ий

♦ тор б а з дустом  ^  то р б а 2

2. вул. кінець, погані справи; кепсько, якнайгірше, безвихідь (м, ср, 

ст): Вже так пізно?! Мені в хаті торба (Авторка) || -* іімба 
З- велике скупчення транспорту; затор (м, ср, ст): Біля Оперного -  торба! 
їдь через Підвальну! (Авторка) 

торбин ка дамська сумочка (ср, ст) 
торг:

™  М О Д Ш  Т О Р Б И Н К И -  П А Р А С О Л І  
тор и  залізнична колія (ст) валізки, пуляре-
тори^“ вул. скриня, валіза (ст) си, портфелі, несесери П Г Ж ? Ж і*  А

тор ічн и й  -► тор іш н и й  ‘  ̂ “■ И  ж  ж !і

торіш н ій  (торічни й ) минуло- нуиуемо ТІЛЬКИ БОГДАН ГІРНИК

річний (ст) II тогідний в у к р а ї н с ь к і м  м а г а з и н і

сн іг -► сніг

♦ не до п ро си ш ся й тор іш н ього сн ігу -► сн іг

♦ то < м ене, тебе> обходи т я к  тор ічн и й  сн іг -* сніг  

тор п едо вул. удар двома пальцями жертві в очі (ст)

тор тор увати  піддавати тортурам, катувати (ср, ст): Його дуже торторували, 
але він до нічого не признався. “Коли мене били* по п'ятах, я молився”, -  розпо
відав він мені пізніше в Бриґідках (Питляр) 

точ-в-точ один до одного, ідентично (ст): Професор почав свій виклад, з 
якого ми зараз переконалися, що пан професор зі свого предмету абсолютно 
нічого не вмів, і^ого виклад ми мали точ-в-точ записувати і потім точ-в-точ на
учитися напам’ять і так само точ-в-точ на питання виголосити (Шухевич) 

точ к а 1. крапка (ст)

2. певне місце, пункт у  просторі, на місцевості, у  середині або на по

верхні чогось; точка

♦ п ’я та  то ч к а сідниці (ст) Ц -► дула
З- пункт порядку денного, програми тощо (ст)

точка
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точ кування

точкування розміщення результатів; таблиця результатів (ст); Подаємо 
висліди бігу на двісті метрів. Першим прибув до мети Роман Денисюк із “Кар
патського клюбу", перед Микитулою з “Тризуба”. Після цього бігу загальне точ
кування таке... (Лисяк) 

тошнбтики кул., ірон., знев. пиріжки із дріжджового тіста із м’ясною 

начинкою, які виготовлено в закладах громадського харчуваннях (іх 

продають на вулиці або в забігайлівках) | щурики 

трава:
♦ сл^ати  як трава росте -* сл^ати
♦ поки трава виросте, кобила здохне (Франко)

травник газон (ст): Сьогодні на зеленому фоні травника чергувалися, начеб 
ненароком порозсипувані, червоні й жовті китиці троянд; довга смуга рожевих 
беґоній, синіх лібелій та ясно-зелених кактусів оббігала довкола травник, як ве
села ряма (Марська) | муравник 

травнути вул. лакомо з’їсти, будучи дуже голодним (Лучук) 

траґаж -* траґач
траґати (тр^ати ) докладаючи зусиль, тягнути, нести щось важке (м, ср, 

ст) І цабаийти (сабанйти) 
траґач (траґаж) носій (ст): Не хвилюйся! Все буде добре. Покличу на стації 

траґача, якось-то доберуся (Авторка); У тому ж домі (Хорущина, №5 або Ака
демічна, №6) було також і “транспортне підприємство” -  Товариство львівських 
носіїв. Ще у 1960-х роках львівськими вулицями їздили дерев’яні візки з двома 
колесами та бляшаними номерами, якими підвозили до будинків мішки з карто
плею, дрова, вугілля, меблі... Рушійною силою цих транспортних засобів, по
фарбованих переважно у зелений колір, були носії, або, якїх у Львові називали, -  
“траі'ажи”. За додаткову плату вони заносили важкі та громіздкі речі сходами до 
помешкань (Мельник І.) 

траґедія трагедія

♦  клёнська траґедія -► клёнський 
трайлювати (трайрувати) і. дурити, обманювати (ст)

2. безупинно говорити (ст) 

трайрувати -► трайлювати
трактамент частування, пригощання (ст) | -► гостина 

трактувати* кваліфікувати, оцінювати, характеризувати (ст) 

трактувати* частувати, пригощати (ст) 

трактуватися частуватися, пригощатися (ст) 

трамбаль вул. ^  трамвай і (ст) 

трамбулйнка і. фокус, показ (ст)

2. вул. трамвай і (ст) 

трамваёвий* трамвайний (ст): Чи, Оресте, мала я взяти це за жарт і спитати, 
коло якої трамваєвої зупинки маємо зустрітись, щоб разом поїхати на двірець 
(Вільде); Яких 50 кроків від рогатки була кінцева стація трамваєвої лінії, якою 
тоді йшов ще кінний трамвай (Шах) 

трамваёвий* водій трамвая (ст) |{ — трамв^яж  

564 трамвай 1. трамвай (ср, ст): Трамвай за трамваєм. За трамваєм трамвай, а
------------  за тим трамваєм Єще єден трамвай! Трамвай від’їжджає, Дівчинонька плаче.

Бувай ми здоровий. Мій милий козаче (із пісні) | бульон



трема

2. вул. НІС (ст) I -► калііфйор
♦ ЯК ти дам в трамвай, то ти кондуктор вйскочи вул. як уда

рю в ніс, то кров піде (ст)

трамваяж -► трамваяр
трамвайр (трамваяж) водій трамвая (ст): Дбаючи про рекламу своєї фірми 

Іван Левинський домовлявся з “трамваяжами", щоби вони, зупиняючись перед 
його підприємством, голосно опзлошували: "Фабрика Левинського” (І\/Іельник І.)
І моторовий (мутуровий), трамвабвий

трамвайрка жінка-водій трамвая (ср, ст)

трампки спортивне взуття (ст): Роман вдоволено посміхнувся, знімаючи, сидя
чи на зеленій мураві майдану, капці з гострими шпіцами і надягаючи звичайні, 
руханкові трампки (Лисяк) 

тран риб’ячий жир (ст): Мені досі деякі сиропи мають смак трану: Муся при
мушувала нас із Любком пити натще тран, який тоді спеціяльно мав смак по
маранчі чи то чоколяди (Авторка) 

траскати (тріскати) і .  гримати (дверима) (Лучук) (ср): Ти диви, фуркнула 
і траснула дверима, а видавалося, що така файна і ґречна кобіта. Як то можна 
помилятися в людях (Авторка)
2. вул. удавати (ср, ст): Та шо ти з себе траскаєш, ти, фраєр в помпках (Авторка)

♦  траскати (тріскати) вар’йта удавати такого, який нічого не ро

зуміє, не знає; удавати дурника (м, ср, ст) | — гр^ти вар'йта
♦ траскати пана -► пан
♦ траскати фуня ^ траскати вар’йта 

З- знев. багато і швидко говорити (ст)

траснути вдарити (ср) | -• вгатити
трафити потрапити, знайти дорогу (ст): Ти туди без мене не трафиш, поче

кай, підемо разом (Авторка) 
трафік ^  трафіка
графіка кіоск, у  якому продають монопольні товари (тютюнові вироби, 

поштові конверти, марки тощо) (ст) | трафік 

трафлйти 1. влучати (ст): Він рідко коли трафляє в ціль (Авторка)
2. потрапляти, знаходити дороіу (ст): Не знаю, чи добре пояснили тобі, як 
іти туди, чи трафиш? (Авторка)

♦ трафити на вінкель вінкель
3- зустрічати (людину) (ст): Чи трафиш в тому місті на добру людину, яка 
тобі жичливо все поможе? Не знаю. Тож пильнуся й рахуй насамперед тільки 
на себе (Авторка)

♦  не на такого трафив (Франко)

4- вул. дошкулювати, діймати, допікати (словом, учинком) (м, ср, ст): 

Як говорить та Дуська, то мене аж трафляє, аж всередині все перевертається 
(Авторка)

т р а ф ^ о к  випадок (м, ср, ст): Слухай-но, був у мене такий трафунок... (Ав
торка)

тре треба, потрібно (ст)

трелі-морелі небилиці, нісенітниці; брехня (ст) | -* блііґа 
трема 1. хвилювання, страх (ст): Признаюся зразу, що я мав тзв. трему, тим 

більше, що заля була битком набита (Шухевич) | -* мбйра 

2. мед. дрижання, тремтіння (кінцівок, голови) (ст)
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трембулька

трембулька (тримбулька) сорт дрібної цибулі (ср, ст): Канапки для при
краси притрусити зверху тримбулькою (Авторка) 

тремкотіти дрижати, тремтіти (ст)
♦  хоче, аж тремкоче дуже сильно хоче, прагне (ср, ст): Ідуть пусте

лею капіталіст, совіт і львів’янин. Пити хочуть, аж тремкочуть. Зустрічають 
Бога, а він промовляє: “Я виконаю одне бажання кожного з вас”. Капіталіст 
каже; “Щоб большевиків не було на світі”. Совіт собі; “Щоб жоднопз капіта
ліста не залишилося”. -  “А ти, -  питає Бог львів’янина, -  що бажаєш?” -  “А 
я, якщо вже така ласка виконати два попередні бажання, то просив би для 
себе філіжанку кави” (віц)

трён шлейф (ст): Пані І\і1арта Садовська в вечірній сукні з чорного сатену, ззаду 
невеличкий трен і золота квітка (Нова хата 1937) 

третій:
♦ третій міґдалок -► міґдалок 

трёфний 1. нечистий, брудний (ст)
2. нелегальний (ст) 

три:
♦  в три KâpTH -♦ карта
♦ три Марини -* Марина
♦ три на пёршу (другу, трётю...) 15 хвилин по першій (другій, 

третій...) (ст): Точно три на восьму показувалися Русяві... на закруті алеї і 
рівно зіграною ходою проходили повз мене на захід до міста (Вільде) | три 
чвёрти до другої (TpéTbOï, четвертої...)

♦  три чвёрти годйни 45 хвилин (ст): Федір Зубак дивився собі під 
ноги й легко приплющував очі. З Мурованої вулиці на Князівську дорогу 
йшов три чверти гсдини (Нижанківський)

♦  три чвёрти до другої (TpëTboï, четвертої...) ^ три на пёршу 
(другу, трётю...): Змагання на цитаделі закінчаться три чверті до два
надцятої (Керницький)

♦  три дні лісом, два дні полем, дёсять болотами про важку, 
далеку дорогу (ср, ст)

♦  три місяці ти зі мнов, три місяці я з тобов, три місяці ми 
з собов, то маємо pâsoM  дёв’ять -* місяць

♦  три пёред порогом, три за порогом, три з пёрцем, три з 
ґв0рцем, а три такой так -* поріг

♦  три рази перенёстися, а раз погоріти -► переибситися 
триб спосіб (ст): А яким трибом тебе сюди занесло? (Авторка)

♦  триб житгй спосіб життя (ст)
тридцятка сорт тютюну (ст): Найпрактичніший був тютюн “тридцятка”, з якого 

скручували цигарку в бібулці “Абаді” і курили обов’язково з “вишнівки”-цигарниці 
(ІДьонка)

трим4йся форма прощання; до побачення, прощавай; будь обережним, 
пильнуй себе, дбай про себе (м, ср, ст) || TpHMàitCB вітру, TpHMàüCB вітру і 
вважай на закрутах, тримайся добре, тримайся nixTàpHi, тримайся мбцно, 

5 6 6  тримдйся муру, тримайся пёндзля, тримайся п’^ца, TpnMàftcH тёпла, три-
------------- майся фест

♦  тримййся вітру ірон. и  тримайся (ср, ст): -  Щаслива дорога, гос-



триня

ті! -  коли всі три стрічні розбитки зсовуються з фольксваґену і зникають у 
вечірному присмерку. -  Баба з возу... -  додає він і натискає ґаз. -  Тримайся 
вітру, Дусек, Василь Баліцький їде! (Лисяк)

♦ тримайся вітру і вважай (уважай) на зак р^ах  ірон. 
тримайся (ср, ст): -  Не забувай за мене, Ромку! -  Тримайся вітру і ува
жай на закрутах, -  з якоюсь силуваною веселістю відповів Роман (Загачев
ський)

♦  тримайся добре тримайся (ср, ст)
♦ тримайся ліхтарні ірон. тримайся (ст): А тепер, шановний, 

тримайся ліхтарні і дуй далі. Прийди ще колись (Нижанківський)
♦ тримайся моцно тримайся (ср, ст): -  Кумасю, па-па! -  Тримай

ся моцно. До понеділка (Авторка)
♦ тримайся м ^ у  ірон. тримайся (ст)
♦ тримайся пендзля ірон. и тримайся (ср, ст)
♦ тримайся п’єца ірон. і ;  тримайся (ст)
♦ тримайся тёпла ірон. і ї  тримайся (ст)
♦  тримайся фест і ї  тримайся (ср, ст)

тримати підтримувати, бути заодно (ст): Бронко був злодій. Про це не гово
рили ніколи. Знали, але не говорили... Тепер Ступайло показав своє обличчя. 
Тримав з Бонком. Хотіли витягнути йога (Нижан
ківський)

♦ блят тримати -» блят
♦ свічку тримати -* свічка
♦ тримати балак -> балак
♦ тримати писок замкненим на ко
лодку на чотири спусти -► пйсок

♦  тримати фасун -* фасун
♦ тримати фасун свій як пшіц -♦ фасун
♦ тримати шмір -* шмір
♦ тримати шпіц -► шпіц
♦ штаму тримати -► штама 

триматися:
♦ триматися к ^ и  -* к ^ а
♦  триматися хати -* хата
♦ триматися як вош к о ж ^ а  дуже м іц

но триматися (ср, ст)
тримбулька -► трембулька 
тримбулянка викрутаси, вибрики (ст): Як був

маленький, то довго не ходив, пішов аж мав рік і чотири місяці. І\/Іи переживали. 
А тепер то такі тримбулянки вигулює (Авторка) 

тримудка (трим ^ка) комод (ст) 
тримутка -► тримудка 
тринґельд чайові (ст) 
трйндатися вул. вештатися (ст) 
трйнка карт, три тузи (ст) | трйнчик 
трйнчик ^  трйнка
трйия мед. венерична хвороба; трипер (ст)

Перед ВНОДОМ 8 дому..
вистачає п еретягн ути  пуш ком , 
ш обп піж іїнй. приємний п уд ер   ̂

надав пані свіж ий І привабливий 
вигляд —  лиш е, щ оби б у в  рослин

ний і ие зати кав пори.

X X  у  J X  Е  F »

A B A R I D
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тричверткова

т р и ч в е р т к о в а  пляшка горілки місткістю 0,75 л (Лучук) (ср, ст) || — 

бутелька 

т р ів а т и  перебувати (ст)

тріпачка прилад для витріпування пороху, пилу (перев. для килимів) 

(ср, ст)

тріпнути 1. випити (алкоголю) (ср); Ти, жінко, думаєш, що я пив, та я тільки 
чарку тріпнув (Авторка) | -* і'бльнути
2. ударити (ср, ст); Пхай, пхай, пальці в розетку, та ще й послинь. Як тя тріпне 
зара струмом! (Авторка); Так го І\/Іісько тріпнув, шо буде ше довго нас пам’ятати 
(Авторка) І вгатйти 

тріска:
як не гімно, то тріска не щастить (ср, ст) | не гімнб, то тріска все 

до мене <нашого д6му._> припливі
♦  ЯК не ГІМНО, то тріска все до мене <нашого д6му.„> 

припливе ^  як не гімно, то тріска
тріскати -* траскати
тріснути вул. випити (перев. алкоголю); Там десь Гармідер і Анатоль, пев

но, ще не встали, вчора було пзлосно в старшинському ваґоні, не одна, певно, 
пляшка трісла... (Лисяк) | -* ґольнути 

троєне (троєнь) вул. частування (ст): Козаки з вас, нема що казати. Го, буде 
троєня, аж усі чотири розвеселяться. Ану, пзлота, до лісу (Франко) 

троєнь - » троєнє 
трочок стрічка (І)

трз^анка (труянка) вул. рот (ст) Ц -* брйма 

тр^ати -► траґати 
трулі труси (ср) II трусніі
т р ^ н а  ( т р ^ а ,  т р ^ в а )  труна (ст); За життя виглядав жахливо. Страшно 

було на нього дивитися -  такий був худий і згорблений. Тільки в трумні, коли 
лежав спокійний і випрямлений, як під наказ останньої команди “струнко", ви
глядав спокійно і, можна сказати, задоволено (Тарнавський 3.)

♦  замовити труну в Курковського -* Курковський 
т р ^ а  -♦ т р ^ н а
т р ^ в а  -» т р ^ н а  
т р ^ о к  1. отрута (ст) Ц тр^ка

2. алкоголь (ст); Тим часом на стопі забряжчало скло і в празничній тиші, яка 
наступила, почулось мелодійне булькотання розливаного трунку (Керницький)
II -> алькбголь

♦ т р ^ к и  спіритусові ії т р ^ о к  2 
т р ^ я т и  вул. їсти (ст) II рипати, трусяти
трус обшук (ст); Почалися нічні труси по українських домах, а відбувалися вони 

все вночі, почавши від 11 години (Нагірний) 
трускавка полуниця (м, ср, ст); Прошу пані, кілько ваші трускавки? По десіть?

Та то як за рідну маму, їжте самі по десіть! (Авторка) 
т р у с н й  Ії тгрулі 

5 6 8  т р у с я т и  І ї т р ^ я т и

------------  т р ^ и  1. отруювати (ст)
♦ т р ^ и  мбзґи -* мбзґи



туман

люксусова паста 

до В З У Т Т Я

е л е Г А Н Т  І

В т У Б к а х  

УСІХ кольорах

2. ПИЯЧИТИ (ст) II -* бамбурити 

т р ^ и т и  штовхнути (сг): Я не винна, то ти мене трутила.
і шклянка впала мені з рук (Авторка) 

т р ^ к а  1. отрута (Лучук) | трунок 
2. неякісний алкоголь (Лучук) 

труянка -► тр^ан ка  
трястй:

♦ трястй майтками -* майтки
♦ трястй портками портки 

ту тут (сг) І тртка
туба 1. муз. духовий інструмент (ст)

2. гучномовець (ст) 

тубальний гучний (ст): Раптом в довгому коридорі бара
ку почувся свисток черговопэ. а його тубальний голос прогримів (Загачевський) 

і ^ к а  1. трубочка

♦  морозиво в тубках морозиво у  паперовій або вафельній трубоч

ці (ст): Це не було місце, де сходилися молоді люди, приналежні до робіт
ничого стану Не тому, що тут було дуже елєґантно або ціни високі. Зовсім 
ні. Просто тому що молоді люди тієї кляси воліли їсти морозиво в тубках 
або на патичку (Тарнавський 3.)

2. тюбик (ст): Треба взяти нову тубку пасти до зубів, Маріка мені якусь файну 
спрезентувала (Авторка) 

тугйй загуслий, застиглий (ст): Добрий студенець повинен бути добре тугий і 
прозорий (Ліщинська) 

тузин -> тузінь 
тузіи тузінь
тузінь (тузин, тузін) дванадцять штук; дюжина (ст): Зайду до котроїсь 

крамниці. Зайду до “Союзного базару” і візьму собі бльокнот, шістдесятикартко- 
вий зошит, кілька пер, фіолетовий олівец -  і що ще? Тузінь пастелевих крейдок 
(Нижанківський) 

туй-туй дуже близько, майже поряд (ст) 

туляч волоцюга (ст)
т ^ а н  знев., ірон. недотепа, дурень (ср, сг): Ти є туман. Розумієш? Я не ква

плюся. Нехай він має страха (Нижанківський); То завжди так буває, що всі люди 
знають, а ти ходиш, як той туман, і не знаєш, чого то часом люди підсміхаються 
або мовкнуть, як він зближається до гурту (Тарнавський 3.); Тут треба вчитися, 
а тобі не хочеться вчитися, або ти такий туман. Ліпше перейди ти до учитель
ської семінарії, або до кадетської школи, або до реальної школи. Там різні тума
ни покінчують студії, то, може, й тобі удасться (Шухевич) II -* бевзь

♦  послідний т ^ а н  ї ї  т ^ а н  вісімнадцятий (ст): Коли б “дитина” 
була пішла до тих шкіл, то тим самим була б дала свідоцтво “послідного 
тумана”, а для родини було б це прямо стидом (Шухевич)

♦ т ^ а и  вісімнадцятий (вісімнайцятий) цілковитий дурень 

(ср, ст): Ти, тумане вісімнадцятий! Тобі нема що ходити до гімназії. Пере
йди до кадетської школи. Там ліпше для таких туманів, як ти (Шухевич) | -► 
матолок квадратовий

♦ туман вісімнайцятий туман вісімнадцятий
♦ г ^ а н е  йден т ^ а н
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туман:
♦ туман навести запаморочити (ст)

♦ туман^ пустити говорити щось невиразне, малозрозуміле, щоб 

приховати істину, обманути, заплутати (м, ср, ст)

туманешті знев., грон, недотепа, дурень (ст) Ц -» бёвзь

♦ туманепггі з Букарешті і ^ а н  вісімнадцятий (ст) 

туманити завуальовувати, приховувати правду (ср, ст) 

тумануватий дурнуватиіі, необізнаниіі, незнаючий (ст) Ц -» мішіґенуватий 

тумайуватість необізнаність, брак знань (ст): Ту погрозу кляса прийняла ще

більшим ревом, бо всі знали, що директор Харкевич дуже песимістично зади
вляється на проф. Ружицького і знає про його тумануватість та неуміння “за
вдати собі повагу” (Шухевич) 

турецкий (турецький):
♦  голий як турецький святий -► голий
♦ сидіти як на турецькім казаню -► казане 

турецький -♦ турецкий
т ^ к у с  бірюза (ст): Але з-під хустки висмикаються золоті пасма волосся, а бла

китні очі навіть у теміні коридору світять, мов туркуси (Лисяк) 
турнніра крав, підкладка в жіночому одязі (ст): Була мода на криноліни, по

тім на пуфи, потім на капелюшки з пташками, потім на турнюри, -  настала мода 
на емансипацію, на рівноуправнення, здобування будущини власною працею 
(Франко)

т ^ о к  грон., знев. некомпетентна, незнаюча людина; дурень (м, ср, ст): Ти, 
турку, та як я ще раз піду на збори встидатися, то так з тебе паси буду дерти, шо 
й не спам’ятаєшся. Та люди сидять і пишаються за своїх дітей, а мені щоразу то 
лице має лупитися зі встиду? (Авторка)

♦  т ^ к а  вдавати т ^ к а  грати
♦ т ^ к а  грати удавати такого, який нічого не розуміє, не знає; уда

вати дурника (ст) І -* грати вар’йта

♦ т ^ к а  різати т ^ к а  грати
♦  т ^ о к  на тому некомпетентна, незнаюча людина (ср, ст): Чи ду

маєш, він знає, як то зробити? Та він турок на тому (Авторка)
♦ т ^ о к  небесний людина, яка не розуміє очевидного, елементар

ного (м, ср, ст): Та ти, турку небесний, скільки разів я маю ходити до шко
ли і встидатися. Такого встиду набралася, коли кожен вчитель почав мені 
розказувати про Твою поведінку і “геніальні” здібності (Авторка)

т ^ к а *  тут (ст) II ту

т ^ к а *  паперовий циліндр для цигарки (ст)

т а є н и й  вгодований (про тварину) (ст): Молоду тучену індичку настромити 
солониною й посолити (Ліщинська) 

тьопати (тніпати) і. іти повільно, без поспіху, ледве переставляючи ноги 

(м, ср, ст): Ринком проходив помалу, нога за ногсію, а паличка попереду. В його 
ніздрі вдаряв знайомий запах швейцарського сиру і оселедців на вулиці Руській.

5 7 0  Ц®й запах надавав кольориту вулиці і був приналежний до неї, як приналежні
------------  числа до будинків. Коло “Дністра” переходив на Чорні Вали. Сідав на лавочки

проти гімназії і приглядався хлоп’ятам, що вибігали на перерву і курили цигарки

туман



тяти  и

по кущах. Сам курив, а потім підносився і тюпав на Замок (Тарнавський 3.); 
Трохи ноги болять. Цілий день тьопати (Лисяк)
2. вул. іти (ст) 

тібпати -* тьопати
тібтька вул. 1. жінка легкої поведінки; повія (ст) |{ -* вінклківка 

2. коханка (ст) 

ткітя дит. курка (ст)

тягарівка вантажівка (ст): А як тіло молодчика виносили на кухонні сходи і 
ладували до тягарівки, на четвертому поверсі камениці, що була напроти, ві
кна були незаслонені проти ночі (Тарнавський 3.) | т я га р б в е  іів то , т я га р о в и й  

с а м о х ід

тягаровий вантажний (ст)

♦  тягарбве авто іі тягарівка: Я їхав на відкритому тягаровому авті, 
дорога вела великими закрутами поміж високими горами (Дейчаківський)

♦  тягаровий самохід ^ тягарівка: На вулиці стоїть самохід, подаль
ше попри Промисловий музей стоїть тягаровий самохід, вояки сидять на 
нім (Боберський)

тягнйверета вул. збирач податків (ст) Ц т я ги й в е р е то  

тягийверето 5̂ тягнйверета 
тягнихвіст жарт, кліщі (інструмент)) (ст) 

тягнути 1. пиячити (ст) II -* б а м б у р и ти  

2. красти (м, ср, ст) II — б у х а т и  

тйгом постійно (ст) 

тяж вагітність (ст)

♦ в тйжі <б;^и> бути вагіт

ною (ст): -  Якби щось грозило, я 
її звідтам витягну Дай мені адресу 
А зрештою, може, вона таки поїде 
ще до Відня. -  Ах, там кожний дбає 
тепер про себе..., чорт тобі буде 
опікуватись самітньою жінкою в 
тяжі (Лисяк)

тяжкйй:
♦ тяжка макітра -► макітра
♦ тяжкйй фраєр -* фраєр
♦ тяжкі гроші -* гроші 

тйжко:
♦ тяжко обдарований -» обдарований
♦  що тобі тяжко, то й др^ом у не легко (Франко)

Т Й Т И Й  впертий, непоступливий (ст) II з а т й т и й

!06НІШЯ£ПРШНЕММЯ

тлмть  СКЛАДИ АПТИЧНі і К8СИЕТМЧНІ

'Кожна ЗІІзні І 
іцо,лгіс5иця ■ ■ і ^ т о и  
М Е Н А Л Ь І^ 'л ь м ь н и й

м і с я ч н и й  
КОСМЕТИК  то 

СП  Р А  В Ж Н Е  
_________БЛАГОСЛОВЕННЯ

ПРИКРИМ 06Я- — д н я  X" 
ВАМ -ХСМОІИТЬ- П А  Н І

УСУВАЄ ЗАПАХ- 
-Д Е З И Н Ф ІК У Є

МЕНАЛЬ ИЬВІВ 
«.ПОТОаЬКОГОТІа.
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у
у б й в н и к  -* в б й в н и к

у б ік а ц ія  1. приміщення; невелика кімната (перев. без вигод) (ст): Була це 
одна кімната -  не кімната, але в кожнім разі убікація, довга і широка, на яких 4 
до 5 метрів, невисока, білена, з малим вікном до півночі на чотири шибки, яке 
було так високо вмуроване, що ніколи не отвиралося, з підлогою з нерівних до
щок, не лякерованих, і з кухнею до варення в самій убікації (Шухевич)
2. вбиральня, туалет (ст): Раз якось трапилося, що о. Кархут, ввійшовши до 
вбиральні, застав тов. Кубу Котовича (7 кляса), який, не сподіваючись нічопз 
грізного (бо було вже по дзвінку), преспокійно собі покурював, закривши за со
бою двері. О. Кархут, побачивши клуби диму з “убікаціГ, крикнув; “Хто там є, 
вилазь сякий-такий!’’ (Дзедзик) Р -* вихбдок 

^ р а н є  ( ^ р а н я ,  Д р а н н я )  і.  одяг (ср, ст): З убрання, яке зложив її чоловік 
перед сном, вичитувала, коли та в якім настрою вернувся він додому. Не по
требувала нікого розпитувати (Вільде); Давні мешканці Личакова відзначалися 
своєрідною вдачею й звичаями. Вони були частково українці, частково поляки. 
Ці останні мали свою колонію на Мазурівці побіч Личаківськога цвинтаря. Дов
гі часи у личаков’ян утримувалися давні передміщанські убрання; чоловіки в 
будні ходили у коротких спенцерах, у споднях до чобіт з високими халявами, у 
темно-синій камізельці, з хустиною на шиї й шапкою (тзв. саделком) з дашком. 
З кишені виставала кольорова хустка до носа. У святочні дні вбиралися в тем
но-синю капоту й деколи циліндр. Зимою носили баранячі кожушки, короткі або 
довгі. Жінки чесали голову гладко і в’язали хусткою. Носили достатні вовняні 
катанки, пару крохмалевих спідниць і хустку на плечах, також коралі, деколи 
великої вартості. Дівчата носилися так само, тільки на голову не брали хустини, 
а спускали коси й до волосся припинали квітки (Крип’якевич) | стрій^
2. чоловічий костюм (ср, ст): Треба буде приготувати Татові святкове убра- 
ия до церкви, не файно так ходити по-будньому на Службу (Авторка) | анцуґ 

у б р а н н я  -• ^ р а н є  

у б р а н я  -* у б р а н е

у в и х а т и с я  ритмічно, граційно рухатися (ст): Він простягся на деревляній 
лаві і поглянув вниз, де з-під даху трибуни виринав сочистий зелений прямо
кутник майдану, чорніла бігова доріжка і де увихались барвисті постаті змагунів 
(Лисяк) 

у г о р с ь к и й ;

♦ у г о р с ь к и й  т а р о к  -* т а р о к  

у г н а т и  погоджуватися зі співрозмовником, замість відповіді кажучи 

“угу” (м, ср, ст): Макольондра, мабуть, хотів сказати мені щось важливе, бо 
почав дуже фільософічно; “Сьогодні буде гарячий день...” Я пив каву; -  Так? 

б'’ падав дощ. -  Так?.. -  Але не для всіх... -  Угу! -  і;іакольондра зупинив-
_______ ся; “Чого, властиво, угукаєш?” (Нижанківський)

у д е к о р о в а н и й  прикрашений (ст)



умовина

удекоровання (удекорування) прикрашання (ст) 

удекорування -► удекоровання
удекорз^вати прикрасити (ст): Лєґуміну удекорували кавальчиками чоколяди, 

кокосовими платками та якимись ягодами (Авторка) 
уживання вжиток (ст): Він нам пояснив, що наша участь в “параді” мала об

межитися тільки до того, що коли буде переходити Рудольф, маємо усі як є 
голосно кричати “Слава!”. З чого читач може переконатися, що вже тоді було це 
слово в уживанні у певних обставинах, і воно не було, і не є винаходом пізніших 
революційних організацій (Шухевич) 

ужитківець користувач (ст) 5

ужиточний корисний, потрібний (ст) З а в ж д и

узгляднити зважати, брати до уваги (ст) !

уймати приваблювати (ст)

уймаючий привабливий, симпатичний (ст); З в малих
ясними очима, уймаючими рисами лиця (Бобер- тГХки «  сотиків

д ля  В С І Х  д о с т у п н и й

український: д о  в с ь о г о  п р и д п т н и й

♦ Український город -♦ город 
уладжений обладнаний (ст)

уладжувати влаштовувати, організовувати (ст): Гурток уладжує правильно 
раз в тижни сходини, яких програму укладає провідник в порозуміню з членами 
(Тисовський)

уложити покласти, викласти, розкласти (ст): Згодом поділити індика, уложи
ти на полумиску і полити маслом (Ліщинська) 

уломний який має фізичні (рідко моральні) вади (ст): І\1ені видавався він за- 
строгий і непривітний (був уломний -  кульгав на ногу) (Гординський); Не можна, 
діти, так знущатися з уломної дівчинки. З кожним може статися біда (Авторка) 

уломність фізична вада (ст) 

улудний звабливий, спокусливий (ст)

ульокувати і. розмістити, поселити (ст): З одної малої кімнати в партері пе
реселено трьох студентів, що там мали свою спальню, і мене ульоковано там 
самого, і коли приїхали родичі, я вже був на ізоляції (Шухевич)
2. розмістити, розташувати (речі) (ст): Зачекай, зараз тільки ульокую свої 
речі і прибіжу, не їдж без мене (Авторка) 

ульокуватися розміститися, розташуватися, поселитися (ст) 

ульотка листівка (ст) 

умебльовання меблі (ср, ст)

умеблювати обставити меблями (квартиру, кімнату) (ср, ст)

умерлий -► вмерлий
умізґуватися залицятися, упадати (ср, ст)

уміти:
♦ уміти, що к ^ к а  забула нічого не вміти (Франко)

♦ уміти як катарйнка катеринка
Зтилівіч миттєво (ст): Нашу справу полагодили умлівіч (Тарнавський О.) 5 7 3

умовина умова (ст): Іспит совісти -  одна з умовин доброї сповіди (Авторка) | -------------
условина



умовохвории

умовохворий (умовохорий) мед. психічно хворий чоловік (ст) II -» вар’ят

умовохорий -► умовохворий
ундулйція -* ондулйція
універ студ. університет (м, ср) Ц унівброк

універок універ (ср, ст)

упередити застерегти, попередити (ст): Був він учнем мого дядька Володи
мира, який мене упередив перед тим, аби я мався на осторожності, бо то дуже 
непевна штука (Шухевич) 

упертий;
♦ упертий русин -► русин

упетйнка учениця дівочої гімназії ім. Іллі та Іванни Кокорудзів Україн

ського педагогічного товариства у  Львові (ст) Ц кокорудзйнка (кукуру- 

дзйнка)
упівець військ, воїн Української повстанської армії (м, ср, ст) 

упівський військ. 1. який пов’язаний з Українською повстанською армі

єю (м, ср, ст)

2. який пов’язаний з упівцем  (м, ср, ст) 

упосліджений -» опосліджений 
^ б а н :

♦ на ̂ б а н  удавано, підроблено (ст)

^ в і ш  ласк. бешкетник, зірвиголова, шибеник (ст): Стефків малий -  то 

страшний урвіш (Авторка) Ц ваґабунда 

урльоп відпустка (ср, ст) 

уродйни день народження (м, ср, ст) 

уродйнний пов’язаний із днем народження (ст) 

уроїти надумати, вимріяти (ст)

♦ уроїти в голову уявити, вигадати (ср, ст) 

урйдник державний службовець, посадовець (ст) 

уряднйчий який належить до державної служби; урядовий (ст)

♦  вхопитися за уряднйчу клямку -» клймка
условина умова (ст): Вільзон проголосив условини, що Осередні держави му

сять перебудуватись, щоб всі народи були рівноправні. Осередні держави при
стали на його условини, бо програли війну (Боберський) | умбвина 

усний:
♦  усна йма ротова порожнина (ст); Найбільше їй смакує горіховий торт, 

якого вона наклала собі дві чи три порції і питається, як вам смакує чай. 
Потім ще раз пробує говорити про поезію, маючи вже цілу усну яму заван
тажену згаданим тортом (Тарнавський 3.) | -* бр^ма

уставити розташувати (ст)

уставитися розташуватися (ст): Прийшов наказ, як нам ставати в неділю. “Пе
ред церквою, -  писав о. Ратушинський, -  сотня уставиться за церквою, а по 
церкві -  перед церквою” (Селепко) 

устійнений встановлений, звичний; нормативний (ст)

574 устійнити встановити, визначити; унормувати (ст)

------------ усусус український січовий стрілець (м, ср, ст): Вони оглянулися. За ними,
коло зупинки, стояв меценас Іван Будницький, усусус і давній член УВО, а тепер



учиннии

один із керманичів Військової управи (Лисяк)
Усусуси Українські січові стрільці -  українська національна військова 

формація у  складі австро-угорської армії, сформована з добровольців 

(м, ср, ст): Сьогодні прощалися з нами на Личакові, у “Луговій” домівці. Говори
ло багато людей. Говорив якийсь старий професор, що був при Усусусах. Казав, 
що ми навчимося, як смакує на фронті сухий хліб, коли його нема (Селепко) 

уфризурований який має акуратно укладене волосся; із фризурою  (ср, 

ст)

^ е н и к  учень (ст): Признаюся, що ми, ученики, щиро за ним жалували, бо віри
ли, що він був прихильний для українців (Іііухевич) 

учйнний чуйний, послужливий, готовий допомогти (м, ср, ст)

'іи ш п с і /

Е Д е ;
4 Н Т

УнраТнські господині вживають 
найкращих і українських продуктів;

П а с ту  до іп.уття „ Е л с ґ а н т “ . 
Люк» щісм дг) игіуття „И .тєГаїїт“  
Па«'гу до підлоги „Францусм а Маса' 
Ш«к до піялоги.
С и пку до білля. • ■

Ф<і брини 0. Левицьна і С-ка у ЛьеОЕІ

УкраТнський продукт

^ Н Т
о. ЛЕВИЦЬКА і С-ка 

Льв’в. ул. Кордецького 51
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ф

фабула вул. пройдисвіт (ст)

фавль футб. м’яч поза грою; аут (ст): Мав не раз моменти просто геніяльні; в 
підворітному замішанні потрапляв так розбити двох і трьох ворожих напасників, 
що суддя ніколи не міг второпати: був “фавль” чи не був? (Керницький) 

фаврйти бакенбарди (ст) Ц бокоборбди 

фаґас шк. донощик, зрадник (ст)
фаґасувати доносити, видавати, зраджувати (ст): На один рік вище від мене 

ходив учень Б. Він “фаґасував”, і то не в клясі, але поза кпясою (Шухевич) 
фаєрант -* файрант
фаєрман пож еж ник (ст): Моя Мамця мало не вийшла заміж за фаєрмана.

стражака. Дуже він до неї умізі'увався (Авторка) Ц -* стражак  

фаєрмур стіна між двома подвір’ями (ст): Уздовж “фаєрмуру” аж до ринви 
грілися павуки з довгими й тонкими, як волосинки, ногами (Тарнавський 3.) 

фаєрпікета пожежна служба (ст) Ц страж пожарна  

файґалеси усяка всячина, різноманітні речі (ст)

файда вул., знев. і. брудна, неохайна дівчина або жінка (ст): - 1  завше зра- 
ня ти ходиш, як файда. -  Ну та так, нема чого літати по гостях від рана. Я собі в 
себе в хаті. Як хочу, так і ходжу А тобі до того що? (Авторка)
2. -► фойда 

файдати випорожнюватися; какати (ст) 

файка* позначка (ст) 

файка^ 1. вул. мундштук для сигарет (ст) .

2. люлька (м, ср, ст): Розкажу тобі байку: курив кіт файку на довгім цибуху, 
спалив собі вухо (із дитячого фольклору)

♦ до файки 1. байдуже (ср, ст) | -♦ гале 

2. ні до чого (ср, ст)

файкотіти курити люльку (ст) 

файкувати робити позначку; позначати (ст) 

файний 1. добрий, гарний, чудовий (м, ср, ст)

♦ файний хлоп -» хлоп
2. гарний, красивий, симпатичний (м, ср, ст)

♦ хоць (хоть) би’м не хотіла, мушу б ^ и  файна жарт, так го

ворить вродлива дівчина про себе (Франко)

файно гарно, чудово, добре (м, ср, ст) | файно с, ф^ійно-красно
♦  файно є ^  файно: -  Це знак, що пан Матуляк добирається саме до 

цієї комірки, капуєш? -  Капую. -  Файно є (Керницький)
♦ файно-красно і:; файно: Звідтам вранці їду просто на Цитаделю, 

беру участь в змаганнях, а по змаганнях ви приходите до гардероби і фай-
57б но-красно забираєте мене просто до Бриґідок (Керницький)

---------- файноє партія Фронт національної єдності (ФНЄ -  легальна українська

націоналістична партія, заснована 1933 року) (Чайківський)



файрант (фаєрант) і. кінець (робочого дня, уроків у  школі тощо) (ст):

Звичайно, коли при кінці праці відкликували “файрант", я збирався швидко, і, 
хоча ми жили при одній вулиці, я йшов сам (Нижанківський); Ледве в Колійових 

домах загудів сигнал на “файрант”, а вже наш майструньо зірвався, як ошпа
рений, згорнув до кишені, що там було з готівки, взувся в калоші, натиснув свій 

“банячок” на голову вхопив з кута парасолю і вільною пташкою випурхнув на 
свободу! (Керницький)

♦ бйти на файрант подавати сигнал про завершення робочого 

дня (ст): Бернардинський годинник видзвонює восьму годину, мулярі б’ють 
у дошки на “фаєрант" десь коло св. Миколая, напівпрозорий блакитний ту
ман стелиться над містом (Франко)

2. перекур (ст)

файталапа (файталаха) нездара, недотепа, незґраба (ср) (ст): Тут не ви
тримали б ніякі “файталапи”, ані романтики. Тут можуть існувати тільки селеп- 
ки! А що я селепко з діда-прадіда і не є ні “файталапою”, ні... романтиком (тут 

такої певности вже не маю!), то я витримав (Селепко) Ц мамула

♦ файталаха анахтемська (лайка) 

файталаха -* файталапа
файчити курити (ст)

факнути вул. вдарити (ст) |{ — вгатити

♦ факнути в морду -* морда 
фактор посередник (ст) 

факторка посередниця (ст)

фалатати різати великими шматками (про хліб, м’ясо тощо) (ср, ст) 

фалд фалда; Отож ми беремо з тих 6 цм половину, то є З цм, і робимо собі 
фалд в долині форми, і з поворотом заломлюємо цей папір аж до кишені здолу 
вгору (Повний курс) І фалда 

фалда крав, складка (на одязі) (м, ср, ст): На фартушку дрібні фалди, дрібні 
фалди. Нема, нема в світі правди (із пісні); Ховає брудну руку у фалди спідниці 
та йде назустріч чужому бо пси не перестають гавкати (Вільде) |{ фалд

♦ присісти фалди сумілнно взятися до роботи, навчання (ст) 

фальбанка крав, зібрана смужка на одязі; рюш (м, ср, ст) 

фалювати вул. і. іти; їхати (ст): -  Га? Різні справи? То значить, ти не фалюєш з
нами? (Лисяк); -  Отже ти “фалюєш”? -  сказав Роман до Адася. -  Так. Позавтра 
їду. -  Куди? -  Чорт зна (Загачевський)

♦ карта фалює карт, щастисть у  грі (ст)

2. іти, похитуючи стегнами; дефілювати (ср) | фалювати ббком

♦ фалювати боком ^ фалювати 2 
фама чутка, розголос (ст)

фамілійний родинний (ср, ст): Позатим бабця читала багато книжок-романів
-  і грала у карти у фамілійнім крузі, а то часто зі мною і Оришкою (Криницька) 

фамілія родина (ср, ст): Був хлопець інтеліґентний і очитаний -  то правда. Ста
рий був портьєром на залізниці, а стара -  швачкою. Зовсім добра фамілія. Вуй- 577
ко навіть був десь професором гімназії (Тарнавський 3.) Ц фамула -------------

♦ мати право сісти на маму й н ар ;^ити  фамілію вул. робити

фамілія



фаміліянт

все, що заманеться (ст): З кожним був на “ти" і кожному мав право сісти 

на маму й нарушити фамілію (Нижанківський)
♦  розставити фамілію по кутах у сварці обізвати когось, вдатись 

до лайки (ср, ст)

фамілійнт (фамільйнт) родич (ср, ст) 

фамільйнт -♦ фамілійнт 
фамула вул. родина (ст) | фамілія

фана 1. прапор (м, ср, ст): Горпина, нянька, казала, що на ратуші висить якась 

нова корогва, синьо-жовта "фана", і казала, що “Україна настала...” (Лисяк)
2. церк. хоругва (м, ср, ст) 

фанабелія (фанаберія) {перев. мн. фанабелії) примха, вибрик, дива

цтво (ст): Як дам му пасом по крижах, то зараз му ся перехоче ті фанабелії 
показувати (Авторка) 

фанаберія -► фанабелія 
фанґа:

♦ дати фанґи вул. вдарити (ст) Ц -• вгатйти

фанда неохайна жінка абр чоловік (ст) Ц кирйнник, -> кирйнниця

♦ як жидівська фанда жидівський 
фант застава (ст)

фантувати брати під заставу (ст)

фанфарон іст. зніжений, розпещений молодий чоловік; елегант: В 1825 

році принагідний мандрівник так описує свою мандрівку в ці сторони [на По
гулянку]; “В реставрації був гамір, велике товариство пило пиво. І і̂ські еле- 
ганти, звані "фанфаронами", були прибрані за найновішою модою; капелюхи 
мали в кратки, на шиях кратковані хустини, сурдути "кадрильовані" або підшиті 
краткованою китайкою, панталони у пружки -  виглядали як циркові арлекіни" 
(Крип’якевич) І — ананас  

фара парафіяльний костел (ст) 

фарба:
♦ пускати фарбу -► пускати

фармацевт ірон., знев. сіудент-теолог, який не склав матури 

фармація 1. фармацевтика (ст)

2. аптека (ст) 

фарт щастя, везіння (ст) 

фартйти щастити, везти (ст) 

фартушковий:
♦ фартушкова протекція -* протекція 

фарфоцель 1. клапоть (ст)

2. торочка на зношеному одязі (ст) Ц стрйпці

3. тонке, масне волосся, заплетене в косу (ст)

4. шмаркотиння (ст)

фарфоцлі знев. 1. овочі, шматки м’яса в зупі (ст)

5 7 8  2. брудне, масне волосся, що звисає клоччям (ст)

---------- 3. лахміття, клоччя (ст) Ц фаталашки

фас похідна посудина для зберігання чи приготування їжі (сг); Одного дня



фаталашки

вибралися на довгу дводневну прогульку ген до границі верхами. Забрали коци, 
багато “фасу” й наплечники (Нова хата 1933) 

фаска вул. мисочка (ст) 

фасбля:
♦ ти ше тогодй иа фасблю “ґоґо” казав ти ще тоді був дуже ма- 

лиіі (ст)

фасон (фасун) манера поведінки; характер (ст): Подумай, мама в хаті, а 
мій братисько, ну невипарений писок, почав щось натякати, от-так з ласки на 

потіху, щоб було веселіше. Такий має фасон (Нижанківський)
♦ тримати фасун і. достойно, гідно поводитися (ср, ст) || тримати 

фасун свій як шпіц, тримати шпіц

2. вул. не заплямувати злодійської честі (ст)

♦  тримати фасун свій як шпіц ^ тримати фасун і (ст): Шпануй 

ґраби, крий пазури. Тримай фасун свій як шпіц. Наше рідне “та йой” співай,
Львів та Львів, а решта ніц! (із пісні)

фасоновий елегантний (ст)

фасоибво елегантно (ст): Хотів я, як це кажеться, "фасоново” перескочити не
глибокий рівчак, однак в тій же хвилині, посковзнувшися, впав на цілий ріст в 
мазюче болото на дні рівчака (Загачевський) 

фастрйґа 1. крав, наметаний, тимчасовий шов (м, ср, ст): По тім запрасо
вуванню підфастриґовуємо передок п'щ полотно, поперек маринарки, а тоді по 
лінії П, К, Б кладемо фастриґи вгору а відтак додолу (Повний курс)
2. знев. стара жінка, яка цікавиться мужчинами (ст) 

фастриґування крав, зметування (частин виробу) (м, ср, ст) 

фастриґувати крав, зметувати (частини виробу) (м, ср, ст) 

фасувати і. отримувати (ст): Бувало, коли терціян Волошин приносив профе
сорам від дирекції місячну платню, проф. Рудницький шепотів мені на вухо:
“Товаришу втікай зі залі й не дивися на ті золоті, бо тобі, напевно, “серце кра
ється”, коли бачиш, як ми “фасуємо” ті гроші, а тобі й на понюшку не дають ні 
зломаного гроша; але не гризися, на, скрути собі папіроса з моєї пушки”, -  де 

був мішаний тютюн “пшедні” з “найпшеднєйшим” і з якого я деколи користав 
(Дзедзик); Згідно з нашою умовою за кожну таку спольовану штуку він фасує від 
мене п’ятдесят ґрошів готівкою (Керницький)

♦  я з тобою разом камашів не фасував -♦ гамаші 
2. вул. бити (ср, ст) І -* валити

♦ фасувати в штани отримати прочухана (ст); Спорт в очах старшо
го громадянства 30-х років був ще тратою часу а за копання м’яча “добри
ми черевиками” ентузіастичний футболіст “фасував” від батька “в штани”
(Микитович)

фасуй - » фасон
ф а с ^ о к  тілесні ушкодження (ст) 

фаталашки ірон. і. дрібнички (ст) || -* миштиі'алки

2. усяка всячина; непотріб (ст) 5 7 9

3. одяг чи деталь одяїу (ст) -----------

4. лахміття, клоччя (ст) || фарфбцлі



фатер (фатир) вул. батько (м, ср, ст) || -* тйто
фатер-мёрдер високий цупкий комірець, який пришпилювали до чоло

вічої сорочки (ст): Носив попелясту одежу, сивий високий циліндер і високі 
фатер-мердери; лице чисто виголене (Нагірний) 

фатёрко (фатйрко) ^  фатер (ст): З’явившись на саджавках, він зараз увій
шов у конфлікт з іншими барбосами, складаючи деклярацію, що це його “фа- 
терко” втопився, отже, з цього титулу йому першому прислуговує право дати 
нурка в калабаню і намацати трупа (Керницький) 

фатйґа клопіт, турбота; труд (ст): Вибач за фатиґу, але телефон відрана не 
працює, не можу викликати майстра (Авторка); Я завдав собі трохи фатиґи і 
почислив усі ряди, перейшовши їх туди й назад (Керницький) 

фатиґувати турбувати, завдавати клопотів (ст) 

фатиґуватися турбуватися, клопотатися; завдавати собі труду (ст) 

фатир -* фатер 
фатйрки вул. родичі (ст) 

фатрйко -♦ фатёрко
фафлєґа (фафлйґа) вул. харчі (ст): “Є фафлєґа, -  зі вдоволенням сідає Василь за 

керівницю, -  тепер кожний сам про себе дбає. Фурірови вже амінь, скінчилося з по
стачанням" (Лисяк); Роздають нам першу “фафлиіУ’. Харч багатий (Загачевський) 

фафлйґа -► фафлєґа
фафрати вул. говорити невиразно, гугнявіти (ст) 

фафулйстий -♦ папулйстий (ї)

фацет (фацит) чолов’яга, мужчина (м, ср, ст): Аж ту фацит в циліндері мою 
І\Ланьку взяв І ду таньцю вже сі бере, так якби ю знав (із пісні); - 1 шо то за фацет?
-  Який? -  А той, шо отої біля буди з пивом. Знаєш його? (Авторка) Ц ґосьць

♦ пристійний фацет -♦ пристійний
♦ різати фацёта -* різати

фацётка дівчина, молода жінка (м, ср, ст) | -* дівчина 
фацетовий належний фацетові (м, ср, ст) 

фацетовий добрий, якісний (Лучук)

фацеційка дотеп, бувальщина, гумореска (сг): Рівночасно я слідив, як присяглі 
peaIVвaли на мої слова, і, коли завважив їх перетомлення, копи завважив, що при
сяглі звертають свої голови до публіки, тоді або оповідав їм якусь веселу фацеційку, 
яку ні з цього ні з того вплітав до промови, або скоро вривав промову (Шухевич) 

фацеціоніст дотепник, жартівник (ст): В касині, тобто в товаристві своїх ро
весників, славився як сміхованець і фацеціоніст, що, невважаючи на сьомий 
десяток літ, досі не позбувся охоти до авантурок, або, як він сам говорив, до 
маленьких заворушень (Франко) || віцман 

фац^ита речі (ст) 

фацит -» фацет
фаційта (фацйта) вул. і .  піддашшя (ст): ІЦеркву св. Петра і Павла побудова

но 1660 року як невелику придорожню каплицю. В 1786 році І?Іосиф II зніс мо
настир, а церкву передав греко-католикам. Тодішній єпископ Петро Білянський 
заопікувався церквою і перевів її реставрацію, добудувавши чолову фаціяту у 

5 8 0  вигляді трикутника в античному стилі (Крип’якевич)
------------  2. обличчя (ст): Що ж до самої, як казали у Львові, “фаціяти”, то помічалась деяка

різниця в носі, в роті і в широких, наче в бульдога, щелепах (Керницький) | -* лице

фатер



фершалюнґ

♦ різати фаційта ^  фаційта грати
♦ фаційта грати вул. удавати дурного, який не розуміє, про що 

йдеться (ст) І різати фаціїіта
фаційтка будинок із вікнами на піддашші (ст): А то були малі домики, вкриті 

гонтою, на поверсі мали вікна під дашком, тзв. фаціятки. Досі ще залишилися 
останки таких домиків (наприклад, Личаківскьа вулиця, ч. 59) (Крип’якевич) 

фацка (фацька) вул. побої; побиття (ст)
♦ дати фацку (фацьки) вул. побити (ст) | — вйгаратати
♦  дістати фацку (фацьки) вул. бути побитим (ст)

♦  фацка в калярепу вул. удари, стусани по голові (ст) 

фацька -* фацка
фацйта -► фаційта
фачити вульг. здійснювати статевий акт (Лучук) Ц -* гримати 

фей (фєй) знев., ірон. 1. недотепа, дурень (ст): Ну йо, то сі знає, то ж свої 
хлопаки, тільки “фєґ думають, що висидять щось там у “Лємбрику”, коли тут 
така “кампа” з “Іваном” (Загачевський) Ц -* бевзь 

2. невтаємничена особа (ст) 

фелєр вул. дефект (ст) 

фельґебурти:
♦ мозкові фельґебурти -► мозґбвий 

фельдбінда військ, польовий прапор (ст) 

фер:
♦  <то, це> не фер <то, це> не чесно, не справедливо (ст): -  Оксано, 

це не фер, -  сказав напівжартом а напівповажно сенатор (Марська)
ферайна вул. товариство, компанія (ст): То сі знає. І сівуха пірша кляса, не 

той наш бурачаний самогон і заґриха кпява, но і своя стара ферайна (Загачев
ський) І -> братія

фербель карт, вид гри (ст): Одного дня ми, думаючи про щось зовсім інше, 
скажім, про гру в фербля, що була така популярна між мулярами і навіть деяки
ми скарбовими урядниками чи іншими кваліфікованими інтеліґентами, раптом 
ми вдаряємось ногою в камінь (Тарнавський 3.) 

ферії період відпусток; канікули (ст): Львів у часі ферій цілком спорожню
вався, перемінювався сливе в пустир. Виїздили учні, виїздили з ними ті пані, 
що держали їх на т.зв. станції, виїздили професори набирати на селі сил, щоб 
могти через ЦІЛИЙ рік мучити нещасних учнів, виїздили урядовці, вирушав на 
маневри цілий львівський ґарнізон, так що у Львові лишалося дуже мало людей 
(Шухевич) І вакації

ферняк (фйрняк) вул. ніс (ст): -  Кров на лиці. -  Кров?.. - 1 ніс запух. -  Ферняк?
-  М ІСЬК О  торкнувся пальцем носа і скривився (Нижанківський) | -» к а л ііф й о р

♦ ферняк на ґвінт вул. зажуритися, засмутитися (ст)

дзякуй ми ферняк на пів годйни до стйї (лайка) 

фертик (фертіґ, фертік) готово; кінець, скінчена справа (ср, ст): Сховай 
гроші до кишені -  і фертік! (Авторка) 

фертіґ -* фертик
фертік -* фертик 581
ферцентаґ день зарплати (ст) ----------

фершалк^нґ робочий одяг (ст)



фест

фест міцний, сильний; дуже добрий, першокласний (ср, ст); Пані Стефа -  

фест господиня, таких порядків, як в неї, то ше пошукати, а їдженя таке смачне, 
але як спитаєш про який перепис, то ніколи не дасть (Авторка); Там буде фест 
забава (Авторка); Ірця наша має фест сопрано (Авторка); Мій вуйко -  фест 
хлоп, сам наші речі за раз виніс на стрих (Авторка)

♦ мати <фест> ййці -► ййці
♦ на фест 1. дуже сильно, міцно; дуже добре (ст): Василь дивився 

на струмок крови, що стікав йому десь з околиці вуха. -  Нагла кров! Таки 
мене парнули! А що буде, як на фест? (Лисяк); Хіба треті майстри на фест 
зробили столярку (Авторка)
2. цілком певно; обов’язково, точно (ст)

♦ тримайся фест -» тримайся
♦ фест хрйя -► хрйя

фестин свято, урочистість (перев. на свіжому повітрі, із танцями) (ср, ст): 

Хто не мав власного ровера, позичав на складі за оплатою. Звичайно їхали на 
годину-дві за місто, а часом, у неділю, і на цілий день, як їхали, наприклад, на 
відпуст до Винник або на фестин до Брюхович (ІДьонка); Кілька днів його не 
було, аж нагло з’явився “Під крученими стовпами” і, якби ніколи нічого не тра
пилося, казав дати пива. Всім, хто хотів пити. Не робив з того жадного фестину, 
просто крикнув “Пива для гебри", заплатив і пішов. Хочуть пити, хай п’ють, а не 
хочуть, то... (Тарнавський 3.) Ц фестйни 

фестйни Ії фестин
фестиновець учасник фестин, любитель забав (ст)

фестон гірлянда (ст): Коли наблизився день приїзду гостя, старші кляси гімназії 
прибирали сходи фестонами зі смеречини (Шухевич) 

феська знев. кухарка, служниця (ст) Ц -  гаркотлук
♦ язиката феська знев. людина, яка не вміє зберігати таємниць 

(ср, ст)

фефель вул. синець під оком (Лучук) 

фехтувати вул. жебрати, прошакувати (ст) 

фей -* фей
фиркати 1. неввічливо відповідати (м, ср, ст)

2. дриґати (ногами) (ср, ст) 

фйрняк -► ферняк
фйцатися сердитися, неввічливо поводитися (ст)

фіґа 1. інж ир (ст): Мій Дідо до кави дуже любив тісточка з мармолядою з фіґи 
(Авторка) II фіґа з  маком  
2. дуля (м, ср, ст) І фіґа з  маком

♦  фіґа з маком ірон. і .  ^  фіґа і  (ст); Мама мене колись вчила їсти ті 
фіґі з маком, бо я не знала, що робити з такою купою збрнят (Авторка)
2. ї ї  фіґа 2 (м, ср, ст): А фіґи з маком не хочеш? (Авторка)

♦ фіґи-макаґіґи ірон. щось неймовірно смачне, але таке, яке на

справді не існуює (ст)

♦ фіґу фаґу вул. безтурботно, от так собі (ст) 

фіґи труси-бікіні (ср)
5 °2  фіґи-міґи:

♦ говорити на фіґи-міґи жартувати, підморгувати, фліртувати 

(Франко)



філіжанка

фіґлі витівки, вибрики, дурниці (м, ср, ст) II фіґлі-міґлі 

фіґлі-міґлі ^ фіґлі 
фіґлювати жартувати (ср)

ф і ґ ^ а  1. постать, тіло (ст); Більше не пам’ятаю нічого. Рідна земля м’яко при
йняла мою геройську фіґуру (Селепко)
2. статуя, скульптура (ср, ст): У великій пошані личаков’ян була капличка, що 
стоїть посеред Личаківської вулиці. Спочатку була тільки кам’яна фіґура Божої 
Матері; хто м поставив, не знати певно. Одні казали, що славний авантурник “пан 
Каньовський’’, Микола Потоцький, канівський староста, про якого ще й досі роз
повідають різні історії. Інші казали, що будував фіґуру якийсь шляхтич з околиць 
Львова як покуту за гріхи. Фіґура стояла посередині Глинянської дороги. Раз 
якийсь австрійський урядовець переїздив туди вечором, зачепив коляскою й зло
мив вісь: на другий день велів фitVpy розібрати й кинути під паркан, але невдовзі 
він осліп. Побожні личаков’яни піднесли фіґуру з болота й поставили на місці, де 
вона стоїть донині [капличку зруйновано 28.08.1959 року] (Крип’якевич) 

фіґуральниіі фігурний (ср, ст) 

фігурант важлива персона; фігура (ст) 

фіґу-фаґу вул. безтурботно, легковажно (ст) 

фідриґанці дрібнички, всяка всячина (ст) || -• миштиґалки 

фізійоморда (фізіоморда) вул. обличчя (ср, ст) Ц -> лице
♦  понаправляти фізійоморду вул. розбити до крові обличчя (ст) 

фізіоморда фізійоморда
Небилиця

Зустрілися два Ґаламаґи.
Один був з Фіда, другий з Маґи, 
І говорили голяріги,
І їли фіґи-макаґіґи.
Той ҐаламаГа, що був з Маґи, 
Сказав до ГаламаГи з Фіда:
-  Нема як фіґи-макаґіґи 
І говорити голяріги!
Як з’їли фіґи-макаґіґи,
Той з Маґи повернувсь до Маґи, 
Той з Фіда повернувсь до Фіда. 
Так розійшлися Ґаламаґи,
Що говорили голяріги

Бабай

фізіоплйстика стпуд. побите обличчя (ст) 

фізія обличчя (ср, ст) І -• лице 

фійол^товий (фіолетовий) фіолетовий (ст) 

фійол^тово (фіолетово) 1. фіолетово (ст): А другу 
кімнату, то помалювали так фійолєтбво. Я думала, що 
то не буде добре, але Маринка все так до того кольору 
дібрала, що вийшло знаменито (Авторка)

♦ най си помалює на фіолетово -► най 
2. байдуже, все одно (м, ср, ст) Ц -* гале

фікс:
♦  фікса мати вул. бути несповна розуму (ср, 

ст) І мати бзіка

фікса вул. дівчина (ср) Ц -* дівчина
фікси-факси прикраса, орнамент (ст): Там продають Миколайків на святого 

Миколая. Малі і великі. Люкровані в різні фІкси-факси. На біло, на зелено, на 
червоно (Нижанківський) 

філе фіранки ручної роботи (ст): Оля, Неля і Слава сидять у кухні, спинами до 
печі, і сліпають на філе... (Вільде) 

філіґрановий філігранний, делікатний, вишуканий, майстерно викона

ний (ср, ст): Д-р Володимир Бачинський, який потім ґратулював мені, сказав, 
що то була філіґранова робота (Шухевич) 

філіжанка чашка (перев. для кави) (м, ср, ст): Молоко в порцеляновій філі- З^З
жанці було дуже гаряче, й я нетерпеливо дмухала й колотила його ложочкою -------------
(Нова хата 1939)



Філіпівка

Філіпівка околиця в районі сучасної вулиці Грицая | Квітківка (Квятківка) 

філістер обмежена, пересічна людина (ст): Вона, захоплена безголовим 
грецьким торсом, згадувала про Вікторію Самотракійську як про символ мис
тецтва наших часів. Мілоська Венера, на її думку, ідеал філістрів, а в Джоконді 
вона бачить менше краси й чару, ніж у портретах Ботічеллі (Керч); Переважна 
більшість моїх товаришів -  це були люди, що їх називають “філістрами”; коли 
б тільки прожити на світі, а там нічого мене не обходить... Такими вони й зали
шилися в житті -  людьми незамітними, які, скільки знаю, нічого не зробили для 
своєї суспільності (Гординський) 

філіха вул. хустина (ст)

філологйня ірон. 1. студентка філологічного факультету (м, ср) || філо- 

лбжка
2. Ш К. вчителька української мови і літератури (м, ср) 

філоложка філологйня 
філософічний філософський (ст)

фільмовий пов’язаний із кіно (ст): Вечірній одяг (у Львові казали “смокінґ”) 
лежав на ньому бездоганно, ніби на якому ґрафі чи фільмовому акторі (Кер
ницький)

фільозоф надзвичайно мудра людина; мудрагель (ср, ст) | фоляфізик, 
цвайкёпеле

фільц виготовлений із вовни способом валяння цупкий матеріал, який 

використовують для виготовлення взуття, капелюхів тощо; повсть; 

фетр (ср, ст)

♦ зігнутий фільц знесилений, спрацьований, виснажений (про 

людину) (ср, ст)

фільцйвий повстяний; фетровий (ст); У модистки вибирають білий фільцо- 
вий капелюх з темно-синьою стяжкою (Вільде); Направив кілька пар дитячих 
шкрабенят і прибив закаблуки до черевичків панни Соні з “Маслосоюзу” та підо
шви до фільцових чобіт пана Свистуна, що робив при каналізації і з цього при
воду навіть уліл носив тепле взуття й трикотові підштанки (Керницький) 

філюра обліковий журнал (ст)

філяр стовп, підпора (ст): На естраді, між двома білими філярами, що підпира
ли ґалерію, ставлено на високім білім постаменті велике біле гіпсове погруддя 
Т. Шевченка. Він був зображений в баранковій шапці з великими вусами і в ко
жусі (Шухевич) 

фімфа грубий, недоречний жарт (ст) 

фінанс фінансист; працівник банку (ст)

фінішовий фінішний (ст): Роман встав, натягнув, незважаючи на теплий 
липневий день, вовняний тренінґовий одяг, перейшов через пусту тепер біго
ву доріжку, на якій видніли ще, коло білих паликів, що відзначали мету, сліди 
фінішових кроків, погладив рукою білу стрічку, що звисала з одного з паликів, і 
попростував, перескочивши бар’єру, до бічного входу на трибуну (Лисяк) 

фіолетовий фійолбтовий 
584  фіолетово -♦ фійолбтбво

----------  фіпогтик задавака, вискочка (ст)

фіра 1. віз (м, ср, ст)



♦  як п’йте колесо до фіри -» колесо
2. вул. заява, скарга, донос (Лучук) (м, ср, ст) 

фіранка занавіска (м, ср, ст); Для Микольця фіранки на її вікні символізували 
найкращий затишок і спокій (Авторка) 

фірман 1. візник (ср, ст)

2. вул. наречений (ст) 

фірманка вул. пронос; дизентерія (ст) | -* бігунка
фірта ї ї  фіртка (ст): Від забудови єзуїтів через мур ішла невелика брама, т.зв.

Єзуїтська фірта, з верхом у вигляді бані (Крип’якевич) 
фіртка хвіртка (м, ср, ст): Він пригадав весняний вечір перед фірткою віллійки і 

слова, що ще й тепер десь почулись в уяві (Лисяк) І фірта 

фірцик вул., ірон. залицяльник (ст) Ц -» абштифікант 

фіси вул. ноги (ст) І) -» гренджбли
фістулка л«уз. фальцет (ст): На високому тоні нагло заспівав фістулкою (Авторка) 
фітькати 1. необдумано витрачати (грош і) (м, ср, ст)

2. бути надто легко одягненим (м, ср, ст) 

фіфа 1. ефектна, вродлива дівчина (Лучук) (ср, ст) Ц -* дівчина 

2. легковажна дівчина (ср, ст) 

фіфак 1. хитрун, крутій, зухвалець (ст)

2. вуличник, шукач пригод (ст) Ц авантурник 

фіфка дівчинка чи дівчина (часто у  звертанні) (ст); До речі, якраз той Вуйко, 
якого я так боялася малою, хоч і задирала, кликав мене фіфкою. А я... плакала 
(Авторка) II -» дівчина 

фіфрак жакет (ст) 

фішля вул. замок (ст)

фіштиґалки дрібнички, всяка всячина (ст) | — миштиґалки  

фійкр візник (ст) II фіякерник 

фіякерник ^  фійкр
♦ лаятися як фіякерник лаятися, уживаючи нецензурні слова (сг) 

фіялковий фіалковий (ст): Здавалось, наче повітря було ще насичене запахом

фіялок, що йшли від неї. І взагалі вона ціла була фіялкова (Острук) 
фйол примха, дивацтво (ст) || фйблок

♦ фйбла в голові мати бути придуркуватим, несповна розуму (м, 

ср, ст) II -> мати бзіка

фйблок ^  фйол
♦ фйблки в голові мати ^  фйбла в голові мати (ср) 

флегмбна мед. набряк на долоні (ст)

флет муз. флейта (ст)

фл^ґма флегматична особа, у  якої незворушний спокій межує з байду

жістю (ср, ст) 

флєк -• фляк 
фл^ки -♦ флйки 
флінта вул. гвинтівка (ст)

фльоберт вид рушниці (ст): Стріляти з “фльоберта” ми вчилися в залі “Со- 
кола-Батька” на Руській вулиці, а з револьвера -  в ліску на Личаківськім ялівці 
(Питляр)

фльоберт



фльондра

фльондра вул. жінка легкої поведінки; повія (м, ср, ст); От такий возьме, 
підплатить портієра, а той впустить його нагору, до неї -  вона пічне сварити, 
зробить крик -  її викинуть зі служби і скажуть: “Фльондра!" (ІДегельська) Ц — 
вінклківка 

фльорка ^ фльондра 
фльота вул. гроші (ст) Ц -* гбпи

флібксія мед. запалення легень (ст): Пані Катерина малює і розказує їй про 
свою сестрінку Філю, що вмерла від флюксії ще перед Світовою війною (Тар
навський 3.) 

ф лАґа  пляшка (ст) | -» бутелька
фляк (ф лєк ) (перев. мн. флйки (флйки)) 1. м ’ясо (ср, ст)

2. внутрішні органи; нутрощі (ст)

♦  викручений як флєк (флйки) перемучений, виснажений (ср, ст)

♦ мати фл^ки (флйки) в голові бути розумним (ст)

♦ фляками по лепеті битий ірон. розумний, бувалий, досвідче

ний (ст): “Ти, бачу, теж фляками по лепеті битий”, -  з признанням махає 
рукою в бік жартуна старший десятник (Лисяк)

3. знев. обвисла, дрябла шкіра (перев. на руках) (ст): То ток негарно, як у 
старшої жінки, яка носить блюзку без рукавів, фляки висять (Авторка)
4. кул. рубці (ср, ст) II флйчки
5. вул. м ’яч із випущеним повітрям (ст) 

флйкон ваза (для квітів) (ст)

флйкуватий знев. анемічний; хирлявий, миршавий (про людину) (ср) 

флймма вул. дівчина, молода жінка (м, ср, ст) Ц -* дівчина 

флянґувати супроводжувати (ст): Базилька флянґували дві жіночі постаті пи
томого вигляду, які годі було назвати дамами (Лисяк) 

флйндер пляшка (Лучук) | -* бутелька 

флянц (перев. мн. флянци) розсада (ст) 

флянцувати висаджувати флянци (ст)

флячки кул. фляк 4 і ї  (Лучук) (ст): Бо моя Анєльця (так, здається, називала
ся його жінка) любить бефштичкі, шницельки, розбратлики, а я тільки флячки, 
флячки, флячки (Шухевич) 

фно шк. фортепіано (м, ср) | -• фортеп'ян
фдйда (файда) вул. жінка легкої поведінки; повія (м, ср, ст) | -* вінклківка 

фока тюлень (ст)

♦  сапіти як фока важко дихати (ст): І\Лав сухоти, і дим йому шкодив, 
але він курив, не затягався, м’яцкав дим в устах, як гарячу картоплю, і потім 
випускав носом, сапів при тім як фока (Тарнавський 3.)

фоліал велика товста книжка; фоліант (ст)

фолія фольга для харчових продуктів (ст): Завини м’ясо у фолію, підлий тро
хи водички та запікай у братрурі (Авторка) Ц -► станіоль 

фольга (фульга) відлига (ст)

фольтрефер ?: Гроші ці брав суд за кошти, аби ними ділилися спадкоємці, згідно 
5 8 6  з приписами спадкового права, що обов’язувало в даній країні. Байдуже, чи це

------------  було право народу, який жив на цій території, чи воно було накинене панівним
народом, а чи було залишене після держави, яка внаслідок воєнних подій пере-



ф отос

стала існувати й розлетілася, як синагога Золотої Рожі на Краківській вулиці, 
коли в неї попала німецька бомба. Це був так званий “фольтрефер” (Тарнав
ський 3.)

фолювати сильно забруднювати (ст) 

фоляфізик вул. мудрагель (м, ср) | -♦ фільозоф

фордансер платний партнер до танців (ст): Вивчив був добре сальонові тан
ці і деякий час вештався по каварнях в ролі “фордансера” (Тарнавський О.) 

фордиклйпа (фортеклйпа, фуртиклйпа) муз. фортепіано; рояль (ст)

І -* фортеп’ян

фори вул. протекція (ст)

форікувати військ, наступати, атакувати (ст)

форкати не змовчати у  відповідь, огризатися, бурчати (м, ср, ст) Ц -*

пискувати

форса вул. гроші (ср, ст) Ц -* гопи 

фортекляпа -► фордикляпа
фортеп’ян фортепіано (м, ср, ст): -  Чи маю для Мері купити фортеп’ян чи авто, 

як думаєш? -  Очевидно, авто. Автом вона сама собі доїде кінця, фортеп’яиом
-  Тобі (Нова хата 1933); -  Давніше я богато грала на фортеп’яні, але відколи 
маю діти, не можу. -  Ах, знаєте, пані, діти -  це часом правдиве благословення 

(Нова хата 1933) || фно, фордиклйпа (фортеклііпа, фуртиклйпа) 

форцуґ шк. відмінник (ст): Я не раз думав, що коли б гімназія мала не вісім, 
а дев’ять кляс, то в дев’ятій кпясі я був би дігнав і перевищив моїх товаришів, 
ставши тзв. “форцуґом” (Шухевич) 

фбрцуґівство шк. першість, зразковість (про відмінників) (ст): Багато з 

нас досягло значних професійних і життєвих успіхів, але були і такі, що, не
зважаючи на надмірне піклування своїх мамусь, на упривілейоване положення 
своїх татів, а навіть незважаючи на своє колишнє “форцуґівство”, залишились 
десь посередині на драбині слави, їм важко приписати якусь виднішу долю в 
житті народу (Процюк) 

фоса рів (ст): За зовнішнім муром ішла перша фоса (рів), лінією теперішнього 
Підвалля; фоса була наповнена водою (Крип’якевич) 

фотель м’яке крісло (м, ср, ст): Під час різдвяних та великодніх відправ у ка
федральному соборі св. Юра, коли стан здоров’я дозволяв митрополитові бути 
присутнім, я вдивлявся в нього. Він сидів у великому широкому фотелі, а мені 
здавалося, що знову бачу його в сонячному ореолі, як раніше на площі “Сокола- 
Батька” (Дашкевич)

фотоплястикон діаскоп (ст): В пасажі Міколяшича був “фотоплястикон”, де 
в округлій залі сиділи глядачі й через скпа на висоті очей оглядали непоруш
ні кольорові образи й краєвиди різних країн. Серія складалася з кількадесяти 
картин, а цілий сеанс тривав годину. Часом сиділи довше, бо екзотика цікавила 

молодь. Оглянувши чужі й далекі країни, нікому з нас тоді і не прийшло на дум
ку, що з деякими з них зустрінемося безпосередно на нашому дальшому шляху 

життя (Цьонка) 5 ^ 7
фотос кінофільм (ст): Відтак цілою купою ми оглядали “історичні памятки” по -------------

Львові; фотоси по всіх кінематографах (Керницький) Ц кінб



ф охи

фохи несподівані вчинки, витівки; примхи (ст) Ц фуні
♦ показувати фбхи вередувати, капризувати (ст) 

фбца вульг. жіночий статевий орган (ст) | -» кацамбнія
фраєр (фраїр) вул. 1. людина, яка не належить до кримінального, зло

дійського світу; невтаємничена людина (ст): То було перша кляса. Заки 
приїхала рятункова буда -  вже було по ньому. Але то було давно, й він трохи 
фраїр. А Поцирований є свій варіят -  треба буде постаратися... (Нижанків
ський)
2. легковажна, непутяща людина; шалапут (ст): Думаю, що він фраєр, і 
не думає з Іриною женитися (Острук)
3. чолов’яга (м, ср, ст): “Що то за фраєр?’ Я коротко сказав, у чому справа, 
а він докинув з усміхом: “Пізнати, що то не львівський хлопака” (Домбровський)
II шкее

♦ за фраєр 1. безплатно, задарма (ст) | -» на ■■рдтку
2. даремно; безпідставно (ст): Шкода, шо він так за фраєр кіти натягнув 
(Авторка)

♦ зелений фраєр недосвідчена, наївна людина (ст): Вся громада пе
рестала вже глузувати. Все ж таки десятник Баліцький не є зелений фраєр, 
і як він говорить, то таки щось знає (Лисяк)

♦  на фраєр жартома (ст): Я сказав лиш так, на фраєр, а він як факнув в 
праве плуцо, шо'м ледве звіяв (Авторка) Ц на фраёра

♦ на фраёра на фраєр
♦ фраєр в помпках задиркувата людина (ст)

4. вул., знев., ірон. недотепа, дурень (ст): -  Дезертира пізнаю завжди, -  
промовив Яцек, звернувшись до кумпанів, додав. -  То той фраєр! Він думає, 
що його вже цілий Львів, а його тільки Бриґідки (Смолій); Дома було нецікаво і 
холодно; там була жінка й синок, що продавав часописи і кликав його “старий 
фраєр” (Нижанківський) Ц -♦ бевзь

♦  тяжкий (тяшкйй) фраєр ^  фраєр 3 : Стоячи, як той тяжкий фраєр 
і звичайний жлоб, коло купки каміння за сухим живоплотом, він фактично 
втратив дві години дорогоцінного часу, бо за той час сміло міг би витрубити 
пляшку монопольки і напарити принаймні з трьох мазурів (Керницький)

♦  фраєр поломаний і; фраєр 4: Ти, фраєру поломаний, ти ще, пев
но, поза своєю полониною світа не видів, що? (Лисяк)

♦  фраєр помпка ^ фраєр 4
♦ фраёра кавалок ї ї  фраєр 4 (ст)

♦ цєншкі фраєр її фраєр 4
5. вуличник (ст)

фраєрка 1. зарозуміла дівчина або жінка, яку легко обдурити (ср, ст)

2. незнайома дівчина (із вулиці) (ср, ст) 

фраєрн^ися 1. із гонором відмовитися від пропозиції, заздалегідь ро

зуміючи безглуздість такого вчинку (ср, ст): От я фраєрнулася: відмови
лася, щоб Таля мене підвезла додому, а вона їхала повз мою хату. А я перла 
в свою піпідувку дві години (Авторка); -  Муся, чого ти журишся? -  Я так нині 

5 8 8  фраєрнулася! Купила три кіля бульби по три гривні, а через дві баби продавали
------------  по гривні п’ятдесят (Авторка)

2. привернути увагу своєю поведінкою (ср, ст)



французький

фраёрня люди, не варті уваги, тому що не належать до “свого” товари

ства, компанії (ст) 

фрабрство безглуздий вчинок (ср, ст) 

фраёрський вуличний (ср, ст) || фрасруватий
♦ фраёрська макітра дурень, телепень (ст); -  Базильку, ти, фраєр- 

ська макітро! То ти все ще гандлюєш? А де ж твої кубіти? (Лисяк); Чув, як 
Великий Ґжесь плюнув голосно на стіну і сказав; “Фраєрська макітра” (Ни
жанківський) І бевзь

♦ фраёрська пала вул. голова (ст) | — гарбуз
♦  фраёрське вухо ^  фраёрська пала
♦ фраёрський ціп фраёрська макітра (ст): Не питайся, фраєр- 

скій ціпе! (Лисяк)
фраєруватий фрабрський
фраєруватися хизуватися, чванитися, гордовито триматися (ср) 

фраїр -* фраєр
фрай вільний від праці або занять час (ст): ІУІабуть, у ніякій гімназії таких го

лосних годин не було, як у нас. Не диво, що ми тільки чекали, аби “бельфер” 
захворів, бо тоді мали ми через годину “фрай” (Шухевич)

♦ пустити на фрай відпустити, звільнити (ст): А він, мабуть, помірку
вав собі, що забагато два гриби в борщ, і пустив нас на фрай (Франко)

фрайда вул. радість, утіха (ст): Він зводив очі, залюбки виказуючи, яка то була 
для нього фрайда (Авторка)

♦ мати фрайду тішитися, радіти (ст) 

фрак злод. утеча (ст)

♦ взйти за фрак злод., вул. затримати, спіймати (ст): Бо якраз у 
мешканні панни Соні засіли на нього аґент Будняк і ще один поліцай, мун- 
дуровий, вислані на розшуки в підмогу Коґутові. Без зайвої дискусії взяли 
хлопа за фрак і повели на комісаріят (Керницький)

♦ дати фрака злод., вул. утекти (ст) Ц -* бальбн зробити 

франца (франця) вул. і .  мед. венерична недуга; сифіліс (ст): -  Ти був у
Франції? -  Ні, франця була в мене (віц)
2. біда, лихо (ст)

Францівка іст. дільниця міста в районі вулиці Гіпсової: Довший час вули
ця [сучасна Гіпсова] була основною артерією Францівки -  львівського “далекого 
Заходу”, піонером якого вважали Иосифа Франца, який у 1856 році поселився 
тут неподалік від своєї фабрики (Мельник і.) 

француватий вул., вульг. і. хворий на францу (ст)

2. Д5фнуватий, дивакуватий (ср, ст): Шановні гості і ти, француватий 
шваґре, просимо до столу (Винничук) Ц -♦ мішіґенувдтий

♦ галасвіта францувата француватий (лайка)

♦ морда францувата ^  француватий (лайка)

♦ низько француватий ^  француватий (лайка)

3. неприємний, гидкий, огидний (про людину) (ст) 

французький:
♦ французька салатка кул. пікантна яринова  салата на зразок 5 8 9

“олів’є” (ст) -----------

♦ французьке тісто кул. листкове тісто (Лучук) (ср, ст)



франця

5 9 0

франця -* франца 
фрас журба (ст) Ц ф р ас^о к

дав би Бог фрас на кишки (проклін) (Франко) 

фрас;^ок її фрас
фрашка дрібниця, дурничка, дріб’язок (ст)

фреблівка дитячий садок, у  якому виховували на реформаторських за

садах Ф.Фребля: Маґістратські діточі садки були організаційно і виховничо по
будовані на педагогічних засадах німецького педагога, знавця психології дітей 
Фридриха Фребля, і тому вони у Львові звалися популярно "фребпівками” (Шах) 

фреквентація відвідування (ст) 

фреквенція участь (ст)

френдзлі (френзлі) китиці; торочки (м, ср, ст)

френетйчний бурхливий, нестримний (ст); Направду, що тих чотири слова 
викликали таке вражіння, що, на коли 6 це було можливо, ціла заля була б за
гула від френетичних оплесків (Шухевич) 

френзлі -* френдзлі 
фриґанйна вул. їжа (ср, ст) Ц -* ідженя 
фрйґати вул. їсти (ст) 

фриґачка вул. і. ^  фриґанйна (ст)

2. обличчя (ст) II -• лице
♦  дати в фриґачку вдарити в обличчя (ст) Ц - •  засервувати під око 

фризі^р перукар (ср, ст): Він завжди був елєґантний, зачесаний, а це було при
родне, бо він учився на фризієра (Тарнавський 3.); По дорозі я ще вступив до 
фризієра Кутковського, який від польських часів мав заклад при вулиці Сикстусь- 
кій, аби повернути моїй голові людську подобу (Тарнавський О.) | стригун

фризі^рка перукарка (ср, ст): -  Мушу тебе потішити; тобі вж час до фризієрки.
-  Та бачу, патла ніяк вже не укладаються (Авторка) 

фризі^рня перукарня (ст)

ф р и з^ а  зачіска (ср, ст): До недільного концерту мушу зробити фризуру і мані- 
кір. -  Та не “манікір”, а “манікур”... Тьху! Мані... “манікюр" (Авторка) 

фрикаси делікатеси (ст): -  Чуєте, панство, яке то варення? Жовтки з цукром 
і французька салатка! І хто то, властиво, казав правду? Хто то викручує такі 
“фрикаси”, як не жінка, що в житті ще не стояла за плитою три години підряд?
-  Ну, три години стояти за плитою, то я таки не маю часу і, поправді, не хочу. 
Хіба оплатиться виварювати й випікати годинами, щоб з’їсти за кілька хвилин? 
Хіба варто втрачати на це половину життя? А втім, я так люблю такі -  як кажете 
- “фрикаси", салатки й усяку сировину! (Марська) Ц -» леґуміна

фройнд шк. надрукований скорочений перекладений текст обов’язково

го у  шкільній програмі твору класичного автора та коментар до нього 

(ст): Отже, з мовного боку класична філологія була школою калічення україн
ської мови, коли ще додамо, що латинських і грецьких авторів вивчала укра
їнська молодь за допомогою поганих польських перекладів (“фройнди” -  від 
дуже дрібних німецьких перекладів з поясненнями РгеипсІ-а, “брики", “шахраГ) 
(Пзрдинський) II -► брик'' 

фронт 1. передня, лицьова сторона; фасад (ср, ст)

2. вул. обличчя (ст) II -* лице
♦ змінйти фронт змінити ставлення (ст): Раптом змінила фронт до 

мене, прихильно розмовляла зі мною, шукала мого товариства (Авторка)



♦ понаправлйти фронт споневіряти фронт (ст)
♦  споневірйти фронт розбити до крові обличчя (франко) || пона

правляти фронт

фронтер гульвіса (ст) 

фронтерувати завзято танцювати (ст)

фронтовий передній, лицьовий; фасадний (ст): 20 корон фронтова кімната 
з умебльованням, постіллю, опалом, світлом і сніданням: білою кавою з двома 
булками та услугою. І\/Іабуть, таншого помешкання тяжко собі уявити (Шухе
вич)

фротерувати (футерувати) чистити до блиску (підлогу) (ст): ІДілий день 
“фротеруй” підлоги, а прийде гість і ось що... Хоч добре витріть черевики (Ост
рук); Друга підлога це теж мягка, але лякерована. Стираємо її вогкою стиркою.
Добре є опісля натерти льняним олієм із білком ('А літри олію, 2 білка). Рівно ж 
пастуємо її і фрутеруємо (Нова хата 1938) Ц пуцувати 

ф р ^ а т и  1. літати (ст)
2. швидко ходити, бігати (ст): Наша Даруся -  дуже файна дитина, дуже 
така жива, не стоїть на місці, фруває, як пташка (Авторка) 

фудулія пиха, гордість (ст) 

фудулитися бундючитися, чванитися (ст) 

фузея (фузйя) рушниця, гвинтівка (м, ср, ст) 

фузйя -* фузея
фук байдуже, все одно (ст): “Маєш майора? А мені всьо фук! Я всім можу за

співати: “Захаділа у бардак Катюша..." Голос урвався. Власник більма почав 
кашляти, як пес, що давиться великою кісткою (Нижанківський) Ц -* гале 

ф ^ а т и с я  гніватися, ображатися, сердитися (ср, ст) Ц бути на байц 

фульга -► фольга (ї)
фунда пригощання, частування товаришів власним коштом; бенкет чу

жим коштом (ст)

фундувати оплачувати власним коштом (перев. частування товариства)

(м, ср, ст): Доктор Федак рік-річно “фундував” нам на передвечер’я св. Мико
лая бочку пива, і відти по тих вечерницях ми мали по горняткові пива (Шухевич)
І ставити

ф ^ і  несподівані вчинки, витівки; примхи (ср, ст) || фбхи 

фунт:
♦  на ф ^ т и  у великій кількості (ст): Але підпільна романтика вже тоді 

хвилювала мою душу, розбурхану в школі читанням козацьких повістей Чай- 
ківського і Кащенка, а поза школою пожиранням “на фунти” пригод Шерлока 
Голмса та іншої детективної літератури (Керницький)

ф ^ ь о  вул. 1. особа, яка вдає аристократа, пана; зарозуміла людина (ст)

2. дурень, недотепа (ст) Ц -* бевзь
♦ фуня різати чванитися, хизуватися, вдавати пана (ст) Ц фуня 

стругати, фуня тряскати
♦  ф ^ я  стругати ^  фуня різати: Ариштукрація завжди сі збира, фуня

стругає, носа задира (із пісні) 5 9 ^
♦  футїя траскати ф ^ я  різати -----------

фунйстий гоноровий, чванливий, пихатий (ст)

фунястий



ф ура

ф ^ а  вул. 1. віз (ст)

2. вантажна машина для дальніх перевезень (м, ср, ст) 

фурдиґарня вул. поліційний відділок; в’язниця (ст): Потім господар прий
шов до сторожа з писком, що то ніби він винен, але сторож зломив йому пару 

ребер і пішов до фурдиґарні на пару днів, а господаря забрали до шпиталя 

(Тарнавський 3.) {{ -* буцигдрня 

ф ^ і я ;

♦ попасти у ф ^ ію  “► попасти
ф е к а т и  пурхати (ст): Щось легке і радісне, хоч яке роблене. Господи, хоч і 

яке кошмарне, вмить фуркнуло по кімнаті: нарешті прийшло порозуміння між 
мамою і донькою (Вільде) 

фурт безперестанно, невпинно, постійно (ст): Вже скільки їй не розказували 

про нього поганого, а вона фурт літає до того кавалера (Авторка) Ц фурт і все, 

фурт і фцьонш

♦  фурт і все їі фурт
♦ фурт І фцьонш фурт 

фуртиклйпа -* фордиклйпа 
фурчйти:

♦  піна му фурчйт -• піпа 
фус (перев. мн. фуси) 1. осад (м, ср, ст)

2. кавова іущ а; листки завареного чаю 

(м, ср, ст)

♦ фуси в голові вул. розум (ст) II -► 

розум
футбол:

♦ при футболі ківати -► кивати 
футболівки футб. взуття для гри у  футбол (ст): Я витягнув із торби його

запорошені футболівки, пересяклу гострим потом спортивну сорочину, штанці, 
порожню пляшку соди (Керницький) І копачки, шпіцки 

футерко 1. її футро 1
2. коротка шуба (ср, ст) Ц півфутерко 

футерувати -* фротерувати 
футро 1. хутро (ср, ст) II футерко 

2. шуба (ср, ст) 

футрувати вул. їсти (ст)

футрянйіі хутряний (ст): Крій футряних плащів рівний, з широкими полами, які 
заходять одна на другу, рукав і рамя широкі, ковнір шалевий, високо поставле
ний на карку (Нова хата 1926) 

фуч 1. карт, програш (ст)
2. вул. невдача, провал (ст) 

фушер 1. карт, шулер, шахрай (ст)

2. перепродування краденого (ст)

5 9 2  фушерка 1. карт, обман, шахрайство (ст) | -* махер

----------  2. погано виконана робота (ст)

футерувати карт, обманювати, ошукувати (ст)

Т о р т  з  ф у с ів
12 столових ложок фусу кавово
го, 12 яєць, 1-2 столові ложки 
сухарів, 250 г цукру 
Жовтки з цукром втерти до бі
лого. Додавати по ложці фусу. 
Білки збити (додати щіпку 
соди). Тортівницю помастити 
маргарином і посипати сухаря
ми. Пекти близько 40 хв. Коли 
вистигне, перерізати грубою 
ниткою на дві частини. Пере
мастити кремом 
(Переписи)



фціскаць

фуйра 1. безпорадна людина; незґраба, недотепа (ст) Ц -* байтала

♦ фуйра з мосціск фуйра (ст)

2. вульг. чоловічий статевий орган (ст) | -* будуляк 

фцінанє вул. їжа (ст) | -* ’ідженя 

фцінаць втинати
фцінач вул. той, хто має добрий апетит (ст) 

фціскаць вул. втискати

Ф У Т Р А  від зол. 110'—  

Жіночі плащі 
Великий вибір вовняних 

матерялів
Н И З Ь К І  Ц І Н И

Конфекція дамська й мужеська

М в М Л С Л А Н  з л л в с і ш й
ЛЬВІВ, ПЛ, МАРІЙСЬКА 10. Тел, 200-53.

поручав: Р А  Г Л  Я Н И 
В Б Р А Н Н Я

В І Д 4 2  —  
3 9 '—

З О Л.
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X

хабаз бур’ян (ср, ст) | бадйль, хабазя, хопта
хабазй 1. ^  хабаз: Так заросла трускавка на городі, що серед хабазя її навіть не 

видно (Авторка)
2. знев. квіти (ст) 

хабаль -► габаль
хабар хабар | валувка (валуфка), к^ку в руку, лапівка (лапувка), обершапка 

(оберхапка), рабух (ребух)
^ грубий хабар великий хабар (ст) {{ грубший хаб^р
♦ гр ^ш и й  хабар грубий хабар (ст) 

хабета 1. старий, знесилений, худий кінь (ст) Ц -* кінь
2. худа, непропорційно висока жінка чи дівчина (м, ст) 

хаблйна вул. тверде, жилаве м’ясо (ст)

хавіра вул. хата, дім (ст): -  Що тепер буде? -  А що має бути? Ви шнуруйте далі, 
а я гулям до хавіри -  і шлюс (Нижанківський); Знайома Адасева “хавіра”, мов 
старий дідуган з великою білою кучмою волосся на голові, стара, маленька ха
тина на передмісті Львова (Загачевський) 

хаврес вул. спільник (ст) 

хайдер 1. єврейська школа (ст)

2. галас, вереск (ст) 

хайр:
♦ під хайром вул. на чесне слово; під присягою (ст); Він замовляє 

Службу Божу, а я хочу дати маленький презент иа церкву чи до церкви. Під 
хайром кажу вам -  роблю це зовсім безінтересовно, не шукаючи у вас про
текції на тому світі (Керницький)

халамида балахон; вільний одяг (ср, ст)

халамидник знев. бешкетник, пустун (ср, ст) | -> ваґабунда
халасувати пажерливо, жадібно їсти (ст)

халат вул. плащ, пальто (ст)

халйва щось дармове, безплатне (м, ср, ст)

♦ проскочити на халйву здобути без зусиль (ср, ст): Треба було 
платити за кожен семестр по 600 злотих та за кожен іспит ще по шість до
даткових злотих. І якщо студент не справлявся з завданням, то ті гроші про
сто пропадали, а йому треба було знову вчити, готуватися і, звісно, платити 
і перездавати. “Проскочити на халяву" не вдавалося нікому (Чайківський)

х а п  карт, вид гри (ст) | -• гарба
хапанка і. дитяча гра; лови (ст): Ми на кожній перерві бавились у “хапанку”, не 

можна було датися доторкнути рукою противника (Нич) Ц л^панка 
2. ^  хап (ст)

594  хапати вул. красти (ст) || — б^ати
_______  хапатнйк і. людина, яка не промине нагоди наїстися чужим коштом (ст)

2. ласа, запопадлива до їжі людина (ст)



хвиля

хапатнй вул., знев. і. нагода наїстися, насититися чужим коштом (ст)

2. прийняття, обід (ст) 

хапчйво жадібно, похапцем (їсти): То в мене жовч, я сама спровокувала, 
хапчйво дуже з’їла (Авторка) 

харакірі -» гаракірі
♦ харакірі зробйти -» гаракірі зробйти (м, ср) 

харамуля вул. і. багно, трясовина (ст)

2. в’язка рідина (сг): Ясько був зручніший. Кількома наворотами мацнув мене по 
зубах, а я відчув між зубами харамулю солоної і теплої крови (Нижанківський) 

харлак -► хирлйк
харність охайність, чистота; педантизм (ст) 

хата 1. дім (ср)

♦ Іванова хата івановиіі
♦  триматися хати любити проводити вільний час удома (м, ср, 

ст): Ромко зовсім не тримається хати, все десь вештається; якісь колєґи, 
колєжанки, збори, вицєчки. Так рідко тепер бачу ту свою дитину (Авторка)

#  к ^ н а  хата вул., вульг. евф. до курва (лайка) | -► курди молі
❖ в свбїіі хаті кождий пан (Франко) (ср, ст)

❖ свбй хата найліпша (Франко) (м, ср, ст)

2. підпільна домівка; сховок (ст): Це вже, мабуть, знаєте, що вчора ґештапо 
виарештувало майже весь провід і всіх, що сиділи на Руській, 10. Цілу ніч учора 
їх переслухували в тюрмі на Лонцкого. Нам доручено очистити всі “хати”, і мої 
доньки тепер якраз теж при роботі (Лисяк) 

хатрак вул. поліційний аґент (ст): Зазвичай так було, що коли траплялася 
якась подія, то до нас до хати приходили з ревізією хатраки (Чайківський) Ц-* 
ш п а ґа т

хатранка вул. поліційний обшук (ст) 

хатрацкий хатрацький 
хатрацькии (хатрадкий):

♦  хатрацка морда -* морда 
хатрачити вул. випитувати; шпигувати (ст) 

хаузмайстер -* гаузмайстер 
х ^ а р  вул. 1. волоцюга, хуліган (ст)

2. підла, непорядна людина; негідник (ст) Ц -» к р е а т у р а  

хвалйти;
кожна мйшка хвалить свій хвостик (фостик) мйшка

❖ не хвалй рака перед вечором -► рак
хвєй вул., вульг. 1. чоловічий статевий орган | — будуляк 

2. недотепа; дурень (ст) || — бевзь 

хвиль карт, вид гри (ст) |) -* памфиль
хвйлька 1. хвилинка (м, ср, ст): Зачекай хвильку, дзвонить мобільний (Авторка)

♦  вступйти на хвйльку зайти на короткий час (ср, ст): Ще того са
мого вечора, коли Стах не вернувся до хати і втомлено стояв у брамі, вони
“на хвильку” вступили до Стахової (Нижанківський) 595

2. хвиль -------------
хвйля 1. хвилина (ст)



♦ надійшла та хвиля настав час (перев. про щось урочисте, важ

ливе) (ст)

2. короткий відтинок часу; мить (м, ср, ст): Зачекай на мене, ще хвиля -  і 
я викінчу роботу, мені сьогодні в твій бік (Авторка)

♦ викроїти хвилю часу -► викроїти
хвіст;

♦ впасти на хвіст і. долучитися до товариства (м, ср, ст) Ц -> прива

литися
2. нав’язати своє, товариство (м, ср, ст)

♦ падати на хвіст і. долучатися до товариства (м, ср, ст)

2. нав’язувати своє товариство (м, ср, ст)

♦ пхати чуже пір’я у свій хвіст -• пір’я 
хєндбжити вульг. здійснювати статевий акт (ср, ст) Ц -* гримати 

хєндбжник вульг. ловелас; бабій (ст)

хєндольбґія:
♦ студіювати хєндольбіію вул., вульг. бути ловеласом, бабієм (сг) 

хйбив-трафив:
♦ говорйти на хйбив-трафив говорити про щось навмання, по- 

кладаючись на випадок, вгадуючи (Франко) (ст): -  Може, прийде з 
найближчою експедицією, -  сказала на хибив-трафив, хотячи позбутися 
впертого (Франко)

хибувати бракувати, не вистачати (ст); Мало-мало хибувало, щоб ми в при- 
явності австрійського жандарма не розсміялися (Шухевич) 

хйла вул. нога (Лучук) |( -* ґ^ра 
хйляти вул. іти (Лучук) 

хинтрувати шк. прогулювати уроки (ст)

хирлйк (харлак, хирйк) виснажена, квола, хвороблива людина (м, ср, 

ст): В цих роках відбувались теж регулярні зустрічі зв’язкових ОУН (а власне, 
боевого реферату ОУН) з учнями гімназії ... Вишкіл відбувався вечорами на 
Кайзервальді або на Погулянці (прилягаючій до парку Ґловацького); до цього 
вишколу брали вже лише вибраних, загартованих хлопців. “Форцуґи” і “хиряки” 
були до вишколу не допущені (Процюк) 

хйрляти (хірляти) важко хворіти (ст) 

хирйк -* хирлйк 
хйряти вул. спати (ст)

хіднйк 1. тротуар (ст): Хлопець не йшов на Ринок, він тільки здалеку бачив, як 
збирається товпа на хідниках, як гудять вівати, як зриваються з голов капелюхи 
(Лисяк)
2. килимова або ткана доріжка (ср, ст): Найбільше не люблю у прибиранні
-  тріпати хідники (Авторка); На сходах постелено червоні хідники. По цих схо
дах сюди й tyди ходили професори (Шухевич)

Хіни Китай (ст) 

хінський китайський (ст) 

хінчик китаєць (ст)

5 9 6  хіра вул. випивка; алкоголь (ст)

------------  ♦  хіра як шляк вул. іучн а вечірка (ст): Там вся братія прийде. Буде
“хіра як шляк” (Загачевський)

ХВІСТ



хірити вул. пиячити (ст) II -► бамбурити 

хірляти -♦ хйрляти 
хірний -► кірний
хірус вул. пияк (ст): То він, батяр, хірус, мочиморда, забрав льос, щоб крадь

кома вифасувати гроші і пропити, проциндрити з дівками! (Керницький) Ц -* 
алкогілик  

хіхляти вул. випорожнюватися (ст) 

хіхляч вул. убиральня, туалет (ст) | -* вихбдок 

хлистик зніжений, розпещений молодий чоловік (ст) II -♦ анднас 
хліб:

♦  б ^ и  на ласкавому хлібі жити в родичів чи друзів у  приймах, за 

їхній кошт (ст): Роман жив у “цьотуні”, помагаючи їй у крамниці. А як йому, 
січовому стрільцеві, бути на “ласкавому хлібі” тітки (Острук)

♦ не з ОДНІЄЇ печі хліб їсти -► піч
♦ питльований хліб -* питльований
♦ разовий хліб разовий
♦ цеголка хліба -► цеголка

хліб-коміснйк військ, хліб-пайок (ст): Він мав знайомих при війську. Інколи 
ходив до нас та приніс трохи хліба-комісняка, кусок цибулі та часнику (Богачев
ський)

хлоп мужчина (м, ср, ст): Потім наднесло того хлопа. Пропхався до самого пе
реду і пристав побіч мене (Нижанківський); Як то добре, що хлоп на Вірменській 
виріс, а там били в задок і плакати не давали -  твердим став! (Лисяк); Всі хлопи 
однакові, тільки по-різному називаються (Авторка)

♦  злотий хлоп чудова людина (ст): -  Бігме, Ясю, ти “злотий хлоп”! -  тут 
Ромко поклепав Яся по плечах (Загачевський)

♦ кавал хлопа кремезний, міцний мужчина (ст) Ц солідний хлоп
♦ моровий (муровий) хлоп відважний, рішучий, надійний чоло

вік (ср, ст) І фёйний хлоп, хлоп з  яйцями, шац хлопёка, штрамёка
♦ муровий хлоп -» моровий хлоп
♦ свій хлоп надійна, перевірена людина (м, ср, ст)

♦ солідний хлоп 1. ї? кавал хлбпа
2. мужчина, який посідає високе службове становище, забезпече

ний матеріально (м, ср, ст)

♦  файний хлоп моровий хлоп (м, ср, ст): Звичайно, можна б 
його схарактеризувати коротко як “файний хлоп”, якби не національно-по- 
літичний аспект справи. Кулачковський був задеклярованим опортуністом і 
стосував у відношенні до польської влади, зокрема шкільної, політику “при
йдімо, поклонімося і припадім" (Домбровський)

♦ хлоп з ййцями вул. І ї моровий хлоп (ст)

♦ хлоп-слуломка н ^ и р у  айнц вул., знев. селюк (ст) || -* бадйль
♦ хлоп як дуб про міцного, дужого чоловіка (ср, ст)

♦ хлоп як дуб, а серце маленьке про легкодуху, лякливу людину 

(ст)

♦ як старий <хлоп> -♦ старий 597
♦  лёцтий хлоп ні на що не здатний мужчина (лайка) (Лучук) -----------

хлоп-срака-мутйка-набздй-холбшні (лайка)

хлоп



хлопака

♦  хлоп-срака іг ^ и р  шісьць, а вобернй -  буде дев’ять вульг. 
неосвічений селюк; неотеса (лайка)

♦ хлйпа не бий, то він слабий примовляли пани, наганяючи 

своїх робітників до роботи буками (Франко)

♦ я хлоп з села і люблю коні жарт., ірон. про наївного, проста

куватого чоловіка (ст)

хлопака молодий чоловік, хлопець (м, ср, ст)

♦  шац хлопака вул. відважний, рішучий, надійний чоловік (ст) Ц

-> моровий хлоп
хлопець карт, валет (м, ср, ст) Ц в^лєт
х л о п ^ ь о  знев. невихована людина; грубіян, неотеса; селюк (м, ср, ст) | 

-> бадйль
х л о п ч ^  дівчина, яка поведінкою чи зовнішнім виглядом схожа на хлоп

ця (м, ср, ст): Іцька була дещо “хлопчуром". Коли до мене в день народження 
приходили діти, забава часами закінчувалася тим, що пані Перфецька, син якої 
Левко був єдиним хлопцем у нашому товаристві, жалілася пані Павликовській, 
що Іцька побила її сина (Палій) 

хлющ:
♦ мокрий як хлющ 1. дуже мокрий, наскрізь мокрий (м, ср, ст): 

Курча! На пекарській авто так мене обхляпало... Прийшла додому мокра 
як хлющ! (Авторка)
2. спітнілий (м, ср, ст): Так його та ґрипа вимучила, таку мав високу гор’яч- 
ку, мусіла’м майже щогодини перебирати, бо був мокрий як хлющ (Авторка) 

хлйпа 1. дощ, сльота (м, ср, ст)
2. знев. пліткарка (ср, ст) 

хлйпаний:
♦ хлйпані клкіски клк^ски

хлйпати говорити щось недоречне, нерозумне (м, ср, ст)
♦  хлйпати язиком -► язйк 

хляпіцібра ірон., знев. погана кава (ст) | -» лкіра 
хлйти вул. пиячити (м, ср, ст) II -► бамбурити 
хмара вул. залізничний службовець на станції (ст) 

хміль:
♦ п ^ н я  хмелю -► пг^ня

хов плекання, догляд (ст): Підливаю свої квітки. Ходіть, ходіть до мене нагору, 
дістанете гарну левконію мого хову і, може, ще що-небудь (Марська) 

хованки дитяча гра (м, ср, ст): Я пригадую собі, а може, це мені тільки так ви
дається? Але ж ні, це, напевно, так було: одної літньої днини батько бавився зі 
мною “хованки" в нашому саді і ніяк “не міг" мене знайти, хоч я сховалась була 
тут за ним, за кущем бозу (Вільде) 

ховати:
♦ ховати голову як струс -► струс 

хйвзанка ковзанка (ст)
ховзатися ковзатися (ст): Рухи обмежувались виключно до простору в коридо

рі, по яких бігали і ховзалися на підошвах, розбиваючи стіни, а не раз і власні 
голови (ІДьонка)

59® ховзькйй ковзкий, слизький (ст): По церковних сходах сходить поволі якась
пані в широкому сірому плащі, їй помагає зійти друга жіноча постать. Сходи 
стрімкі, ховзькі (Лисяк)



холера

хода:
♦ котйчою ходою -► котйчий 

ходакй зношене взуття (м, ср, ст)
♦  ходакй спалйти вул. утекти (ст) | -► бёльбн зробити 

ходйльці криві ноги (перев. у дітей) (ст)
ходйти 1. ходити

♦  на блянк ходйти -* блянк
♦  ходйти вте і вёфте вул. прогулюватися (ст)
♦ ходйти 3 позав’йзуваним <зав’йзаним> пйском мовчати 

(ср, ст) I -• блят бути
♦ ходйти 3 пушкою -* пушка
♦ ходйти на батйри -• батяр
♦ ходйти на батйрку батйрка
♦ ходйти на бровах -► брова
♦  ходйти як по свячену воду -► свячений
♦ <щось> за мною ходить <чогось> дуже хотіти (ср, ст)

2. зустрічатися (про хлопця і дівчину) (м, ср, ст)
хойрак -► гойрак
ХОЙЦІ дитп. іди сюди (ср, ст): Хойці, хойці, моє маленьке, мама дасть тобі кашки 

(Авторка)
холера (кулйра, холёра, хулёра) і. мед. холера

♦ холёра <тебе> не візьме (вйзьме) вул. нічого <тобі> не ста
неться (ст): Роман розібрався і каже до мене: “Пішли під струю води!” Я 
кажу: “Не можу. Застуджуся, дістану катар”. Роман пішов під воду, вмився і 
знов каже: “Пішли! Не бійся, Богдане, холєра тебе не візьме. А як має щось 
статися, то й так станеться" (Чайківський)

2. погань, нікчема (ст): Дурням краще жити на світі. Вони мають успіх у дів
чат, бо є безжурні й веселі. Вчені дістають за жінок самих холер, як наприклад, 
мій приятель Юсько-мовознавець, а дурні -  самих янголів. ІДе робить природа 
для тога, щоб розумні не дуже множилися і зло вчености не ширилося на світі 
(Селепко)

^  холёра (ср, ст): “Не підскакуй, фраєр! Я шпарґи не шукаю. Хочеш -  
вип’єм, тут маю пріма континґентівку. За холеру моцна. Всі п’ють?" -  широ
ким жестом звернувся в бік малої' громади (Лисяк) |{ хорбба

♦  до холёрн <йсної> (лайка)
♦  на холёру навіщо (лайка)

най холёра вас понападає (Франко) (лайка) 
холёра би ті <то> взйла (лайка): Будай ті кулєра взєла з такіми 

панами, бис патика ду неї ни приступай (Рудницький) 
холёра йена (лайка): А воно не йшло!!! Холєра ясна! Чого я не можу 

намалювати якусь срану мальву? Замість мальви в мене виходив якийсь 
розкрачений тюльпан. Листя чомусь будякувало на ньому в тонах якихось 
позасезонних квітів (Оробець) 

холерний (холёрний) вул. набридливий; противний, неприємний (ст):
Постав нарешті цю холерну валізку і привітайся як слід зі мною! (Лисяк) 5 9 9

♦  холёрний пех -► пех -----------
холёра -* холера



холєрнии

холерний -► холерний
холЄрник вул. так називають когось, перебуваючи у  стані обурення, люті, 

розчарування тощо (ст); Колись то ти сі ввірве, холєрнику (Авторка) 
холоднаво прохолодно (ст): Було холоднаво, і той вітер, що віяв із низу Янів- 

ської, минаючи мене якраз коло касарень Фердинанда (Тарнавський 3.) 
холодрйга сильний холод (ср)

хопта 1. бур’ян (ср, ст); А тепер символом вояка є консерва. Коли не стає кон- 
серв, маємо їсти вітаміни, тобто всіляку хопту, траву й кропиву (Селепко) | -► 
хаб^з
2. лихо, горе, біда (ст)

♦  хопта росте швидко знев. про нещастя, біду, неприємності 

(Франко)

хоренький 1. пестл. хорий і
2. Ірон. дурнуватий (м, ср, ст) Ц -* мішії'енувдтий 

хорий 1. хворий, недужий (м, ср, ст) II слабий, хоренький
♦ бальзам на хорі рани -► бальзам 

2. ^ хоренький 2
♦ хорий на голову ^ хоренький 2
♦ хорий на голову, а лікується на ноги ії хоренький 2 

хор-ланка знев., ірон. і. великий дівочий хоровий колектив (м, ср, ст)

2. гурт людей, які погано співають (м, ср, ст) 

хороба хвороба (м, ср, ст) Ц слабість
хороба (лайка): Я казав: нумер не вийшов. А може, хороба, злиться, 

що прийшов новий курінний, і то українець? (Лисяк) II холёра
♦  хороба го <ї, їх, вас> знає ніхто не знає (лайка); Але так по прав

ді, то, хороба вас знає, як вас тут на фронт без ніякої присяги післали? Та ж 
вас навіть повісити за зломання присяги нема права! (Лисяк)

^  хороба клёнська -* клёнський 
хороба йсна (лайка) 

хоровитий хворобливий, кволий, немічний (ср, ст): Коли Ляля скінчила, 
блідий, хоровитий Петрусь, що цілий час довбав собі в носі, несміливо й тихо 
питає... (Чернява)

хоронити оберігати; охороняти (ср, ст): Але затемнення треба зробити, бо 
воно має дуже важливе політичне значення. Крім того, що хоронить місто перед 
ворожими літаками, воно вказує, як виглядає ситуація. Як німакам на фронті 
йде ліпше, вони не звертають уваги на затемнення, як їм щось псується, то за
раз тиснуть (Тарнавський 3.)

♦  хорони мене, Боже, від мбїх приятелів, а від ворогів себе 
сам охороню про нещирих, фальшивих приятелів (Франко)

хорт:
♦  сухий як хорт про худорляву, але енергійну, моторну людину 

(франко) II худий як пес, худий як хорт
♦ худий як хорт 5̂ сухий як хорт

хорувати хворіти (перев. часто або тривалий час) (ср, ст) Ц слабувати 

бОО Х о р ^ ч и н а  (Х ор^щ и зн а, Хорущина) іст. дільниця міста в районі

------------- сучасних вулиць Чайковського та Стефаника; Ще коло 1780 року на ву
лиці Карла Людовика [парні числа сучаного проспекту Свободи], як згадує один



хреста

із львів’ян, “нічого іншого не було, тільки багна й трясовища; кілька домиків, 
розкинених тут і там при вулиці Єзуїтській [сучасна вул. В. Гнатюка]; два доми
ки при вул. Сикстуській [сучасна вул. В. Дорошенка], а як ціла Широка вулиця 
[сучасна вул. Коперника], все місце було болотнисте, самі мочари, трясовища, 
зарослі тростиною, -  там на качки славно польовано”. В околиці Академічної 
площі [перетин сучасних вул. Саксаганського та просп. Шевченка], Хоружчини й 
пасажу Гавсмана [сучасна вул. Крива Липа] були ставки (Крип’якевич); Юриди- 
ку під назвою Хорущина (Хорунщизна) заснував наприкінці XVII ст., на південь 
від Галицької брами, між Полтвою та двома горами Калічою та Шембековою 
(званою пізніше Вроновських), Стефан Потоцький, котрий у переліку своїх титу
лів іменувався ще й “хорунжим великим коронним” (Мельник І.) 

Х ор^щ и зн а  Хоружчина 
Хорущина -* Х ор :^чина
хосен користь, вигода (ст); Пластун є ощадний -  не тратить без потреби й хісна 

нї гроша, нї часу, нї енерґії, а то збуває, заховує на таку хвилю, коли буде по
трібно (Тисовський) 

хосенний корисний, вигідний (ст) 

хотіти:
♦ хто багато хоче, мало має не прагни неможливого (Франко)

♦ хто не хоче віддати, волів би не брати про людину, яка часто 

позичає, а не любить віддавати боргу (Франко)

хотя хоча (ст); Хотя й він український січовий стрілець, але це по його роботі не 
пізнати. Приходив неточно, відходив, коли йому припало до вподоби (Бобер
ський) 

хохля - » кохля 
храп 1. лють (ст)

2. бажання, прагнення (ст)

♦ мало храпа нема бажання, жаги (ст) 

храпак (хропак):
♦ дати храпака (хропака) заснути (ср, ст) 

храпи ніс (ст) {{ -> калйфйор
♦ дати в храпи вул. вдарити в обличчя (ст) | -• засервувати п ід  бко 

хребет карт, зовнішня сторона карти (ст); Клюс брав до рук позначені карти
1, перекидаючи хребтом догори, кидав їх на розставлену скриньку (Нижанків
ський)

хресний церк. 1. пов’язаний з життям Ісуса Христа

♦Хресна дорога і. дорога Ісуса Христа на Голгофу

2. молитва-поклоніння мукам Ісуса Христа

3. важкий, тернистий шлях; Св. Церков наша перейшла вже кілька ста
дій своєї хресної дороги: розігнання монастирів, конфіскати церковних дібр, 
усунення крестів зі шкіл і шпиталів, арештування і заслання многих лнадей, 

непосильні податки, -  а дальше може прийде й сама Голгофта! (Шептицький)
2. хрещений (про хрещених батька чи матір) (м, ср, ст) 

хрест:
♦ як з хреста знятий про хвору, змарнілу, виснажену людину (ст) 

хреста карт, треф (м, ср) Ц -* жир

бої



хрестик

хрестик хреста (ст)
хрйя вул. бійка, буча, сварка (ст) | -* кдмпа

♦ наробити хрйї здійняти бучу, бійку (ст)

♦ фест хрйя велика, голосна буча, бійка (ст): Але тоді була фест хрия! 
Ти не знаєш, бо ти вже сидів. Поспитай Старого Монаха. Він тобі може ска
зати. Аж поліція приходила (Нижанківськиії)

хрін:
♦ бурачкй (бурячкй) з хрбном -► бурачки 

хробак:
♦ кождий має свого хробака у кожного свої проблеми (Франко) 

хромблити вул. легковажити (ст)

хроповатий шорсткий, шершавий (ст): Старий дріб пізнати по твердому 
дзьобі, хроповатих ногах, гострих довгих кігтях... (Ліщинська) 

хрунівка знев. зрадниця (ср, ст): Ніколи не можна було молодої української 
служниці стрінути на вулиці м. Львова на проході з польським вояком. Коли б 
таке сталося, прочі товаришки були б негайно викинули таку “хрунівку” зі свого 
товариства (Шухевич) 

хрунь знев. 1. запроданець, відступник, зрадник (ср, ст): І так в зачароване 
коло українська суспільність вимагала створення окремого українського універ
ситету й рішила спочатку бойкотувати польський львівський університет, але 
була незначна меншість, яка записалась на польський університет. їх називали 
“хрунями” та іншими образливими назвами (Монцібович)
2. продажний виборець (ср, ст)

3. невихована, простакувата людина; ф убіян (ср,ст) 

хрупати хрумтіти (ср, ст)

хруст кул. виріб із тіста, смажений в олії (посипають цукром-пудрою) (м, 
ср, ст): Вчора смажила хрусти, такий простий перепис: півлітри сметани, два 
яйця, 2 лижки цукру, лижечка поташу, погашеного оцтом, і муки -  скільки забе
ре. Притрусилося пудрою. Смакота! (Авторка) Ц х р у с т и к  

хруставка кісточка; хрящ (ст) 
хрустик 1; хруст
хрущик ірон. худорлявий, невисокий на зріст хлопець, мужчина (м, ср, 

ст): Питаєш, чи я танцювала? Та не було з ким, якісь самі хрущики позбирали
ся. Сміх та й годі (Авторка) 

хтіти хотіти (ст) 

хто:
♦ хто дай, той має (Франко) 

худйй:
♦ худйй як пес ^ худий як хорт
♦ худйй як хорт про дуже худу людину (франко) (ср, ст) II с у х и й  я к  

х о р т , х уд й й  я к  п е с

х ^ - м ^  ( х ; ^ - м ; ^ )  вульг. небилиці (ст) Ц -♦ баер
хулбра -* холера
хусит 1. єврей-старовір (ст) || -* бібер

♦ бородатий хусит бородою трусит ж арт , про єврея (Франко)

6 0 2  2. відстала, обмежена, із застарілим світоглядом людина (ст) |

зацофанець
З- недотепа, дурень (ст) || -* бевзь



хухнути

х у т е н ь к о  швиденько (ст)

х у т к о  швидко (ст): Я вернув хутко до музея і прийшов на час, щоб пояснити об
рази, світлини і другі предмети (Боберський) 

х у х ‘ :

❖ н і х у х у  н і д у х у  про хворого на дихавицю, помираючого чоловіка 

(Франко)

х у х ’“ набута фігура у  шашках (ст): Хухом звався личман, яким противник пере- 
очив бити при своєму ході; тоді цього личмана скидано з варцабниці -  “брано 

хуха” (Горбач) 
х ;^ н у т и  дмухнути (м, ср, ст)

х ^ н и  < м е н і, м и >  так говорять, висловлюючи зневагу, баіі- 

дужість у  відповідь на вихваляння супротивника заподіяти якусь 

шкоду (лайка): Янко Ліпка відложив сірник і видув губи: -  Куцаєшся? -  Я? 
Настався! Я ще не таких морових бачив. А Поцирований може мені хухнути! 
(Нижанківський) Ц х ^ н и  <ми> в шубу

#  х ^ н у т и  <м и> в  ш у б у  і ;  х ^ н и  < м е н і, м и >  (лайка) (Франко)

ПОРУЧАЕ н а й д е ш е в ш е
ХРИСТІ ЯНСЬ КИЙ

.«3.

Л Ь В І В ,  В У /7. А К А Д ЕМ ІЧ Н А  1 ^ .

боз



ц
цабанйти (сабанйти) і. бити (ст) Ц -» валити

2. тягнути, нести, докладаючи зусиль (ст) Ц т р ^ і^ т и  (тр у ґа ти )

З- незадоволено бурмотіти; обурюватися, нарікати (ср, ст)

4 . просити надто велику ціну (ст): Хотіла купити перців до обіду, а та пас- 
карка цабанила страшні гроші (Авторка) 

цабе:
♦ велйке цабе вул., ірон., знев. і. поважна, впливова особа (м, ср, 

ст) II в е л и к е  ай вд й

2. ТОЙ, хто вважає себе кращим за інших (м, ср, ст) || в е л и к е  а й в а й  

цайґ вид дешевої тканини (ст): Штани й блюза були з цайґу й подібні були до 
гармонії (Нижанківський) 

цаль дюйм (ст): Але Кулюс ніколи не бив добре ножем. Пробив лише праву полу 
блюзи і роздер кілька цалів штанки і шкіри (Нижанківський)

♦ джентельмен (джентелмен) у кожному (кожнім) цалі лю 

дина бездоганних манер та з почуттям гідності (ст); Пан Шмалєм- 
берґ, знаний поліції кількох держав теж під іменами “Маґік”, “Барон” та інші, 
був джентелменом на кожному цалю (Керницький)

цальовий дюймовий (ст) 

цалювати вул. платити (ст) 

цап:
♦  бородатий як цап про старшого, але нерозумного чоловіка 

(Франко)

♦  з цапа молока не надоїш ^  як з цапа вовни
♦  заклинати в цапа обдурювати (ст); Не знаю, як можна так закли

нати в цапа читаючу публіку, пишучи, що пан майстер встав собі раненько, 
вмився чистенько і потаскав на саджавку свою парасолю й капелюх, щоб 
“змістифікувати” смерть в калабані (Керницький)

♦ злапати цапа за гонор гонор
♦ не буде з цапа вовни ^  як з цапа вовни
♦ цапови душу занести віддати душу дияволові (ст)

♦ як з цапа вовни про людину, яка не вміє нічого робити (Франко) 

II з ід^ла м о л о к д  н е  н а д о їш , н е  б у д е  з ц а п а  вд вни

цапнути (ц ^ н у т и ) і. спіймати; заарештувати (м, ср, ст)

2. украсти (м, ср, ст) Ц -  ґ р а й ф н у ти  

цваєр шк. незадовільна оцінка (ст); Льольо пройшов всі гімназії, і всюди його 
викидали, бо був дуже веселий і нічим не переймався. Нахапав цваєрів і в нас 
та й теж покинув нашу гімназію (Шанковський) | б а н й к

♦ всйпати цваЄра шк. поставити незадовільну оцінку (ст)

♦ л^^нути цваєра ^ всйпати цваЄра
5 0 4  *  обірвати цваЄра шк. отримати незадовільну оцінку (ст)

_______  цва^рник шк. учень-двієчник (ст)

цвайка ^  цваєр (ср)



цвяшок

Цвібак
4 яйця зважити. Кілько важать яйця, 
тілько дати муки і цукру. 4 жовтка 
втерти з цукром, дати до того сніг з 4 
білків, тоту зважену муку, філіжанку 
порізаних міґдалів, оріхів і родзин- 
ків, вимішати і дати до форми вузь
кої, печи пів години. Не рухати при 
печеню 
(Переписи)

цвайкёпеле вул. надзвичайно мудра людина;

мудрагель (ст) | -* фільбзоф  

цвайнос вул. єврей (ст) Ц -* бібер 

цвайбра ї ї  цваєр (Лучук) (ср) 

цваний зухвалий, нахабний; хитрий, спритний 

(ср, ст)

цвано зухвало, нахабно; спритно (ср, ст) 

цванциґер цванціґер
цванціґер (цванциґер) іст. австрійська мо

нета (ст): В четвер, три дні перед шлюбом, панна 
молода зі старостиною їхали возом запрошувати весільних гостей; сусіди при
ймали її горілкою й перекускою, а господиня, запрошена на весілля, до руки 
давала їй цванциґера або гульдена "на варешку" (Крип’якевич)

♦ мов цванціґер (цванциґер) про елегантну людину (ст): Прига
дую йога в офіцерському мундирі. Тоді був елеґантний. Як кажуть; хлопець 
мов "цванції'ер” (Острук) 

цваняк зухвалець, пройдисвіт, спритник (ср, ст) 

цвйсти 1. цвісти, розквітати (ср, ст)

2. вкриватися цвіллю; плісніти (м, ср, ст); Теперішній хліб не такий, як 
колись; за день-два вже цвите (Авторка) 

цвібак кул. бісквіт (Лучук) (м, ср, ст) Ц бішкбпт
♦ м’якенька як домашній цвібак про повненьку дівчину (м, ср) 

цвікер пенсне (.ст"); На товстім, майже набрескл'їм лиці пишався у нього цвікер в 
золотій оправі (Шухевич); В кінці походу повагом ішов у високому циліндрі-ка- 
пелюсі наш директор Ілля Кокорудз з "цвікером” на чорному шнурочку в товари
стві двох старших професорів (Дзедзик) | цвікл^ри 

цвіклбри цвікер (ст) 
цвікли -* цвіклі
цвіклі (цвікли) кул. буряки та хрін, потерті на дрібній тертці і присма

чені (м, ср, ст) II -• бурачки 

цвіркати вул. вести порожні балачки (ст)

♦ цвіркати в очи вул. дорікати; сварити, ганьбити (ст) 

цвітень квітень (ст)

♦  цвітень-переплітень, переплітає трохи зими, трохи літа 
про мінливість квітневої погоди (Франко)

цвях цвях II зольнеґль, цьвйк
♦ забивати цвйхи вул. дурити, уводити в оману (м) || з а б и в ^  баки
♦ забити <найгр^ш ого> цвйха <в г6лову> ^  забити цвйшок: 

Тим часом мені ввесь час бриніла в ухах погроза мого неоціненного пана ін
структора, що він хоче заарештувати нині пана Матуляка... То забило мені 
найгрубшого цвяха в голову! (Керницький)

♦ <мати> порйдний цвях в голові <мати> нав’язливу думку, ідею 

(ст)

цвйшок цвяшок II цьвйчок
♦ забити цвйшок залишити слід, закарбувати; нав’язати думку, 

ідею (ст): Ми довго над цим не задумувалися, але цей напис “забив цвя
шок" підсвідомо у наші душі (Овад) Ц забйти цьвочок
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це

6о6

це:
♦ це тішить мою д ^ у  -* тішити 

цеберка:
♦ лити як з цеберки сильно падати (про дощ) (ст); Надворі шаліла 

громовиця, дощ лив як із цеберки, а поза тим не знатоньки, де було його 
шукати, топз нашого майстра коханого, в котрій корчмі і на якій периферії 
міста Львова (Керницький)

цебух (цйбух) вул. єврей (ст) II -♦ бібер 
цебушка вул. єврейка (ст) || жидівка  
цегла:

♦  цегла на голову впала ірон. про того, чиї слова і вчинки невмо- 

тивовані, непередбачувані (ср, ст); Що тобі, Альойзи? Цегла на голову 
впала? Я тебе вже здалека бачив. Пощо мені втікати? Не знаю, чого ти 
хочещ від мене? (Нижанківський)

цеголка цеглина (ст); Може, саме оця перша українська фахова книжка буде 
отим свіжопрорубаним вікном в Европу. може, вона стане зав’язком майбутньої 
української фахової книгозбірні й покладе цеголку під будову майбутньої Укра
їнської Кравецької Академії (Повний курс)

♦ цеголка хліба буханка хліба прямокутної форми (ср, ст) 

цегольник вул., злод. представник найнижчої касти злодіїв (ст); Цеголь-

ники -  найгірша, погорджувана “кіндрами" аорта зподпв, “що баламути селянам 
на торзі відчіпляють”, називають від того, що, мовляв, не стати їх на кращий 
приют, як цегольня, де гріються біля печей (Горбач) 

цегольня цегельний завод; цегельня (ст)
цедра подрібнена шкірка (перев. із цитрини або помаранчі), яку вжива

ють як прянощі (ср, ст); До дріжджового тіста все добре додати троха цедри, 
то буде дуже гарно пахнути цитриною (Авторка) 

цезбрик -♦ сцизбрик
целебс священик-целібат (ср, ст); Хоч і молодий був наш о. парох і сам целебс, 

проте празники влаштовував славні вже тоді у Львові (Керницький) 
цент гріш (ст)

♦ ані цента не вартиіі нічого не вартий (ср, ст)

♦ ані цента не мати цілком не мати грошей (м, ср, ст) 

центиметер сантиметр (ст); Виміри належить брати в центиметрах і записува
ти в нотатнику в цілости, не на половину, бо часто можна помилитися, а спе- 
ціяльно щодо міри об’єму грудей, пояса та сидження і міри плечей та цілого 
рукава (Повний курс)

центровйй мешканець центральної частини міста (ср, ст) 

цент^ія  золототисячник (ст); Тітка зробить каву, принесе кілька ванільових 
тістечок, буде до мене приглядатись, трохи усміхнено, трохи зажурено, і скаже: 
“Ти щось змарнів. Може, тобі дати центурії?" (Нижанківський) 

цеп вул., знев. 1. недотепа, дурень (ст) Ц -* бевзь
2. селюк (ст) І -» бадйль
3. грубіян, нахаба, зухвалець (ст) | цбпак, цбпусь, цеп на завйсах, цепа 

кавіілок
♦ а то цеп з нього (лайка)

# '  цеп на завйсах ^  цеп з  (лайка); То ті цеп на завясах! (Рудницький) 
цепа к ав ^о к  цеп з  (лайка)



цибуля

СУХУ.ЙТОЦСТУ
'  Ц е р у  '

цепак ^  цеп

цепки дитяча гра (ст): Свої (я, Трисьо, Силько, Лян- 
ґус. Крика) і багато чужих хлопців “цикали" ганчір’я
ним м’ячиком або грали в “цепки” (Нижанківський) 

цепуватий хамовитий, нахабний, зухвалий (ст) 

цепусь її  цеп

цера шкіра обличчя; колір обличчя (ср, ст): Тіль
ки зі своєю косою має деякий клопіт -  вона рішуче 
занадто чорна при білій цері і запишна для покоївки 
(Цегельська)

церата клейонка (ср, ст): Хідник, поворот ліворуч і 
довгий ряд вистав. Килими, футра, церати, квіти, 
срібло, торбинки, суконки (Боже, яке тут усе ба
гате!), ресторан, чай-кава, капелюхів нема (Яро
славська); ІУІІсце під цератою їдальнопз стола не є 
течкою на посвідки чи рахунки (Нова хата 1939) |) 
цердтка

цератка ^  церата: Велике враження зробив на 
мене проф. Громницький... Але мав одну для нас 
дивну прикмету а саме: вимагав, щоб на бюрку 
була завжди цератка під каламарем, щоб його не 
похляпати. 1 з цієї причини ми його називали “це
ратка" (Богачевський) 

цератовий зроблений із ц ер а ти ; клейончастий (ст): Першою з’явилась ве
лика цератова торба (така сама, як мама мала на закупи, -  майнула думка), 
далі старосвітський жіночий капелюх, а потім і ціла дрібна постать невеликої 
старшої жінки в чорному костюмі (Лисяк); Дощ, що не переставав падати й дріб
но цідив густою ниткою крапель, глухо барабанив по його цератовому плащі 
(Нижанківський) 

цериґелія (цериґбля) манірність, чванькуватість (ст) 

цериґйля -* цериґелія 

церква:

♦ Волоська церква волоський

церувати (цирувати) штопати (м, ср, ст): Кожде пополудня треба інакше 
використати. Служниця одно пополуднє пере, друге прасує залізком, третє за
шиває або церує панчохи (Авторка)

Цетнерівка гст . дільниця міста між Погулянкою  та вулицею Личаків

ською: Другим старшим на ціле століття парком є Цетнерівка, де тепер новий 
ботанічний сад. Засновником його при кінці XVIII ст. був ігнатій Цетнер, воєвода 
белзький, у парку були альтани, лавочки, криничка, захована в тіні дерев, на 
ставку плавали лебеді. В першій половині XIX ст. львів’яни залюбки відвідували 
це гарне місце, у двірку відбувалися забави з танцями (Крип’якевич) 

ц^ншкі важкий, тяжкий (ст)

♦  ц Єн ш к і  фраєр -* фраєр

цєишкосрай вул., злод. нудна, нецікава людина (ст) | нудзяж  

цибулі знев. очі (ср, ст) II -* баньки 

цибуля вул. годинник (ср, ст)
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цибуляж вул. єврей (ст) І -* бібер 
цйбух -* цебух
цивіліст адвокат, який спеціалізується на цивільних справах (ст): Дядько 

Михайло був загально в суді шанований адвокат, один з найліпших цивілістів, 
тобто знавець цивільного права (Шухевич) Ц -» адвбкат 

цйвіль 1. цивільна особа (ст): Отже, таки взяли. Як я виходив, то побачив дов
гий ряд добровольців, і всі дивилися на мене. Я надув груди, як личить героєві, і 
гордо оглянув ц и в іл ів : “Не дуйся! -  крикнув якийсь вояк із срібними нашивками.
-  За тиждень побачиш, що ти є ніщо. Зеро, нуль, не менш, як ніщо" (Селеп
ко); Я зустрів одного з наших молодих політиків. Цивіль. Він, підкресливши свої 
заслуги перед нацією, розповів, що створилася якась рада п’ятнадцяти, яка 
складається з сімох членів, з яких знову десятьох вибирають наново, щороку. 
Він ночував у мене на квартирі, й ми говорили на дуже високі й глибокі теми до 
ПІЗНЬОЇ НОЧІ (Селепко)
2. поліцай у  цивільному одязі (ср, ст): Очевидно, ніхто туди не йшов добро
вільно, а тільки на виклик, а повертався, звичайно, в товаристві дебелих “циві
лів” чи -  у “кращому” випадку -  виходив сам з опущеною головою й зламаною 
душею (Вітошинська) Ц -* Сліна 

циганити 1. обдурювати, говорити неправду (ср, ст): Ти мене не цигань, що 
була в Олі, по очах бачу, що кажеш неправду (Авторка)
2. випрошувати, канючити (ср, ст): Від двох років циганив у бабці дрібні 
гроші (Авторка) 

циганський:
♦ такйй, що цигшські діти не мйлі дуже втомлений, замучений 

(ср, ст) І змдргамий
цигаретка цигарка: Любив дуже курити, тож люди давали йому цигаретки 

(Шухевич)
цигарка цигарка (м, ср, с т ) ) Ц -* вар’ят

♦ розтоптані цигарки дешеві цигарки (ст)

цигарнйця 1. мундштук (ст): Потер долонею ніс, що був затканий, як стара 
цигарниця (Авторка)
2. портсигар (ст) І цигарничка 

цигарничка і ї  цигарнйця: Цигарничка була справді новіська й зовсім подо- 
бала на Юрин дарунок: була ручної роботи із свіжого дерева (Вільде) 

цидулка записка (ср, ст): -  І що ще балакав? -  А що мав балакати? Дав для 
тебе цидулку (Нижанківський) 

цизелювати вирізати по металу; гравірувати (ст) 

цизбрик -► сцизбрик
цйкати 1. давати малими частинами, потрохи (перев. про гроші) (м, ср, ст)

2. копати (м’яч) (ср, ст)

3. перемикати (телеканали) (м, ср, ст) 

цикліст мотоцикліст (ст)

цйкнути вдарити (ср, ст) | -» вгатйти
цикбрія цикорій (ст): Зранку до кави Бабця все додавала цикорії (Авторка) 

6о8 ♦  наробйти цикбрії накоїти дурниць (ст): Та пане Максю, та зробіть
------------- щось з професорком, бо він наробить цикорії! (Керницький)

цилювати вул. дивитися, бачити (ст): Постаті обступають мене щільніше.

цибуляж



цирувати

Кашкет відхиляється в їх бік: -  Цилюєш? Своя пака як дріт. І\/1аєш мойра? -  Я 
давно перестав мати мойра (Нижанківський) 

цймбал недотепа, дурень (Лучук) | -• бевзь 

цимбали:
♦ по цимбалах байдуже, все одно (м, ср, ст): -  Казали завтра прийти 

до школи, будемо за щось там відробляти. -  А мені то по цимбалах. Я на
віть не думаю йти (Авторка) || -* гале

цимбаліст байдужа, легковажна людина (м, ср, ст)

цймбергай (цімбергай) шк., вул. гра, під час якої штовхають малу мо

нету великою, намагаючись потрапити у  ворота супротивника (ст) 

цймес (цімес, цімис) щось надзвичайно добре, гарне, приємне; щось 

особливе (ср, ст): Чекай, я тобі ще інший “цимес" розкажу (Вітошинська); До 
Стрілищ приїздили товариші-студенти, і як побачили таку “цимес”-дівчину, то 
так внадилися, що кожного вечора було їх повно; співали,., танцювали,., як то 
молоді! (Вітошинська) Ц -> епес-пікіс 

цймра вул. кімната (ст) 

цйиа олово (ст)

цинамон кул. кориця (м, ср, ст): Колись, ше як І\/1ама моя була малою. Бабця 
післапи її по цинамон. 1 Мамця, щоб не забути, дорогою повторювала: “Цинамон, 
цинамон, цинамон..." Аж раптом на сходах зашпорталася, впала, слово вилетіло 
з голови, але Мама не розгубилася і попросила дати цукорки (Авторка) 

цйнґєль шк. незадовільна оцінка (ст) Ц -• баніік
цйндрити випрошувати хитрощами або довгим умовлянням (перев. гро

ші) (м, ср, ст)

цинк злоб., тюр., вул. і . таємний знак; попередження (ст) Ц вінк
♦ бйти цинк таємно повідомляти, давати знак (ст) Ц вінк дати,

давати цинк, подавати цинк Христіянська фірма
♦ давати ЦИНК ^  бити ЦИНК Н А Й К Р А Щ І
♦  подавати цинк і ;  бити цинк: Слу- „„ТКИ до шиття п Ф

хай, а куди подавати “цинк", просто до Акад- щ о в к  до шиття КГН 4
буди? (Керницький) БАВОВНУ до циру-

♦ цинк пускати розповідати неправди- вання
ві історії, небилиці, дурниці; обманюва- купуйте тільки з маркою

ти (ст) 11 -  баер заеувати „Т  Р  I I  Л  Е Л  1 ї ‘̂.

o '-

2. револьвер (ст) ФАБРИКА Warszawa, Zelazna 56
3. п’ятірка (позначення очок у  грі в кості) (ст) 

цинклювати ^ цинкувати
цинкбваний карт, позначений, мічений (ст): Цинковані карти (Горбач) 
цинкування карт, шулерське позначення карт (ст) 

ц и н к у в а т и  вул. пильнувати, стежити (М, ср, ст) | цинклювати 
циновий олов’яний (ст): На столі розстелена сніжно-біла скатертина. На ній -  

пляшка, цинові чарки й закуска: хліб, ковбаса, індича грудинка (Тарнавський 3.) 
цинтой -* ацинтбй 
цинцилйчка карт, ремі-бридж (ст)

цирк: 609
♦ цирк на дрбті ірон. неймовірна подія чи видовище (м, ср, ст) -----------

цирувати -► церувати



цитадель

6 і о

цитадель 1. фортифікаційна споруда (м, ср, ст): Найкращі фіалки у Львові 
росли біля цитаделі, й ми весною, ідучи зі школи, дряпалися за квітами по схи
лах старого рову коло фортеці. І\/1и вважали себе дуже важливими персонами, 
бо одного разу польський офіцер, побачивши нас, послав конвоїра, наче б ми 
могли підглянути якісь державні тайни (Палій)
2 . дільниця міста, яку формують три пагорби (гори Шембека, Познан
ська, Каліча), що зорово сприймаються як цілість; на них побудовано 
фортифікаційне укріплення -  цитадель (м, ср, ст): А потім усе пішло сво
їм шляхом: бої на місті, канонада на Цитаделі... Кам’яниця, в якій ми з Бенца- 
лями мешкали, стояла на самім розі вулиці, якраз проти Цитаделі, Ми не могли 
нікуди вийти і жили під грозою стрілів у безнастаннім страху (Нова хата 1933) 

цитрйна лимон (м, ср, ст): Споглядаючи на вбогі однострої армійців, львів’яни, 
знаючи про загально низький життєвий стандарт у Совєтському Союзі, запи
тували їх, а як там з товарами, з харчами. На все була одна вперта відповідь; 
“У нас всього много”. Ходила навіть така поговірка, що одного армійця запитав 
якийсь смільлак: “А цитрини у вас є?" Армієць і не знав, що таке цитрина, бо 
навіть як і були б цитрини в Совєтському Союзі, то їх називали лимонами, але 
без заікнення відповів: “Много, два більшенькі заводи, один у Москві, а другий 
у Харкові” (Тарнавський О.)

♦ вйдусити як цитрину використати повністю, до кінця; макси
мально використати (ср, ст): Видусив го як цитрину (Франко)

цитрини вуЛ. жіночі груди (ст) І -> балькбни 
цитринні цитрини
цитриновий лимонний (м, ср, ст): Пополуднева сукня з ґранатового сукна, 

вилоги цитринової краски (Нова хата 1933)
♦  квасок цитриновий кул. лимонна кислота (ст): Квасок цитрино

вий і найкращої якости цинамон дістанете з паківні кооперативу “Пласт”. 
Жадайте по всіх кооперативах, по всіх корінних склепах (Переписи)

циферблат (циферблят) вул. обличчя (м, ср, ст) Ц -* лице
♦  замалювати в циферблат (циферблят) вул. вдарити в об
личчя (ст) II -> засервувати під око

♦ розмалювати циферблят вул. сильно побити, залишивши 
синці на обличчі (ст)

циферблят -► циферблат 
цйці дит. груди (м, ср, ст)
іщцкатися (цйцькатися) догоджати, потураючи примхам; панькатися (сг)
цйцькатися -* цйцкатися
цицькй вул. груди (м, ср, ст) II -* балькбни
цівкотіти текти, витікати (ст): На подвір’ї брат Ромко з каністри викачував бен

зину до миски. Він підсмоктував шланг, і з нього цівкотіла бензина (Оробець) 
ціжба -* тйжба 
цізбрик -► сцизбрик 
цікавский (цікавський):

♦  пані цікавска (цікавська) дріб’язкова людина, яка надто ціка
виться тим, що її не стосується II шпйрач

цікавський -► цікавский 
цілий;

♦ із цілою певністю -* певність



♦ йти на цілого ризикувати (ст)
♦  на ціле горло -► горло 

цілувати:
♦ цілувати в дулу -► д ^ а
♦ цілую р ^ к и  -* р ^ к а
♦ ц і л ^  р ^ і  -► руця

цілушка (цілібшка) окраєць (хліба) (м, ср, ст); Спочатку я не розумів, чому 
на сніданок всі так скоро біжать, а бігли тому, що кожен хотів захопити цілушку 
з пшеничного хліба -  дуже смачну (Шанковський) 

цільштат вул. тир (ст) 
цілібшка -* цілушка 
цімбергай -* цймбергай 
цімес -* цймес 
цімис цймес 
ціп:

♦ дурнйй як ціп -► дурнйй
♦ фраёрський ціп фраёрський 

ціпелик (чепелик) ножик (ст) 
цісарський:

♦ цісарська дорога битий шлях (ст); Битий гостинець, названий тоді 
“цісарська дорога”, що провадить до Львова зі Стрия, -  то історичний шлях.
Він йде через Тухлю в Карпатах. Його описує Іван Франко у “Захарі Беркуті”.
Щокілька кілометрів стояли тоді великі будинки -  тзв. заїзні доми. Це були 
будинки, до яких заїжджалося, коли ще не було залізниць і все їздило воза
ми. Між Бродками і Львовом на віддалі яких 25 км було таких заїзних домів 
щонайменше десять (Шухевич) | цісарський гостинець

♦ цісарська нота -* нота
♦  цісарський гостйнець цісарська дорога: До кінця XVIII ст 

на Стрий їздили вул. Зеленою -  через Давидів, Вовків, Раковець. Лише на 
початку XIX ст проклали цісарський гостинець вздовж сучасної Стрийської 
вулиці (Мельник І.)

♦ цісарський розріз мед. кесарів розтин (ст) | кайзерш ніт
♦ цісарські камаші іст. військова служба 

ціха характерна риса, ознака (ст)
ціховний характерний, визначальний (ст)
ціхувати характеризувати, визначати (ст); Поправляв я три рази і позбувся 

всіх друкарських ошибок. Хто перегляне співаник, мусить признати, що нема 
там бездушного недбальства і загумінкової нездарности, які ціхують не раз 
українські видання (Боберський) 

цло мито (м, ср, ст): Ми заплатили таке велике цло за той комп’ютер, що якби 
знали, то певно, що його б там не купували й сюди не тягнули (Авторка) 

цмолйти (цмулити) пити (перев. алкоголь) (ср, ст); Та шо ти так, чоловіче, 
цмулиш та й цмулиш ту горівку, та де ти маєш до того здоровля (Авторка) | -» 
друлити

цмочок соска (для немовлят) (м, ср, ст) | дурачбк 6і1
цмулити -► цмолйти ----------
цок азартна гра в монети (Лучук) (м, ср, ст)

цок



цофатися

цофатися 1. відступати; відходити назад (ср, ст); Отець директор цофнувся і 
замкнув за собою двері (Шухевич)
2. забирати назад слово, обіцянку тощо; відмовлятися від власних слів 
або вчинків; зрікатися (ср, ст) 

цофнути 1. відступити, відійти; дати задній хід (ср, ст)
2. відмовитися від власних слів або вчинків (ср, ст) 

цофнутий дурний (Лучук) (ср)
♦  цофнутий в голову цофнутий 

ц ;^акс 1. тюр. новий в’язень (ст)
2. шк. учитель-практикант (ст) Ц челйдник
3 . військ, новобранець (ст) 

цуґ 1. військ, підрозділ (ст)
2 . залізна окова (ст)

♦ черевйки на н5'і'ах черевйки 
цуґундер:

♦ взяти на цуґ^дер  притягти до відповідальності (ст) 
цузамен разом (ст) || цузамен докупи

♦ цузамен д о к ^ и  ^ цузамен
цукерня (цукорня) кафе-кондитерська (м, ср, ст): Обертається, щоб вер

нутись до цукорні, й бачить уже тільки плечі Юри, що перед хвилиною мусів 
вийти (Вільде) 

ц ^ є р  1. -♦ ц ^ о р  
2. тюр. голод (ст)

ц ^ є р к а н д е л ь  шк. надрукований скорочений текст обов’язкового у 
шкільній програмі твору класичного автора та коментар до нього 
(походить від прізвища золочівського видавця Цукеркандля) (ст) | -*
брик

ц ^ о р  (цуісєр) цукор
♦  солодкий як ц ^ о р  про улесливу людину (Франко) 

ц у к о р н я  -► ц утїерн я
цукорок цукерка (ст): Але вона заздрісна. Хворобливо заздрісна за свого хлоп

ця, що приходить до неї в суботу ввечір і в неділю (фільософ, працює десь на 
фабриці цукерків) (Ярославська); Він був тоді у нас, і хоч я перший раз його ба
чив, зберіг його у своїй пам’яті незабутнім, бо він купив мені цілу пачку дуже доб
рих цукерків і дуже гарно у нас співав першим тенором (Шухевич) |{ бомбон 

цукрйця мед. діабет (м, ср, ст): Мала такі від двох років пережиття, що то аж 
ніяк не могло не відбитися на здоровлі; хай і не дуже тяжку форму, але таки за
робила собі цукрицю. І саме на нервовому тлі (Авторка) 

ц ^н ути  -♦ цапнути
ц ^ и с  клопіт, проблема, несприятливі обставини (ст) 
цьвйк (цьвок) цвях (ст) II ц в я х

цьвйчок (цьвочок, Ц ЬВ ЬО Ч О К ) 1 .  цвяшок (ст) II Ц В Й Ш О К

♦  забити ЦЬВОЧОК залишити слід, закарбувати; нав’язати думку, 
ідею (ст): Але ж ти мені цьвочок забила, я собі так мислила пролежати на

6 і 2  канапі цілу відпустку, а тут не, пакуй речі, збирайся та їдь до якогось задри-
-----------  паиого санаторію (Авторка) | забити цвйшок

2. енергійна, бадьора людина (ст)



цьоця

ц ьвок -► цьвок

ц ьвочок -♦ цьвй чок

цьвьочок -► ц ьвй чок

цьм а нічний метелик (ср, ст) | ббмок
ц ьм аґа вул. і. горілка (ст): На Кракіданах за Оперним театром йшла жвава тор

гівля. “Цьмаґа, цьмаґа”, -  притишеним голосом опэлошував якийсь батяр, три
маючи в кишені пляшки з горілкою чи самогонкою (Микула) | •* аквавіта
2. самогон І -» бімбер
3. тютюн (ст) І -* баґа

ц ьм аґати  вул. і .  пити (горілку) (ст) || -» друлити 

2. курити (ст)
цьм аґуня ^  ц ьм аґа і: Одягнувся у новісенький, тільки що виданий, однострій, 

купив у шпитальній кантині дві пляшки “цьмаґуні” і вийшов на вулицю (Загачев- 
ський)

ц ьм акати  плямкати (м, ср, ст)
цьо лок знев., Іран, недотепа, дурень (ст) | -* бевзь
Ц Ь О Л Ь О  Ії цьолок

цьом  1. поцілунок (м, ср, ст) І -* бузйчок
♦ дати  цьом  поцілувати (м, ср, ст)

2. форма прощання, рідко привітання (м, ср, ст): -  Чи будеш у стриянки 
на гостині? -  Буду обов’язково, але трохи затримаюся в праці. -  Тоді я при
йду раніше і трохи їй поможу з накриттям на стіл. Ну, то цьом. -  Па, до завтра 
(Авторка) І цьомки-бомки, цьбм-ла-пд 

ц ьом ати  дит. цілувати (м, ср, ст) Ц цьомкати 
цьом кати  і; ц ьом ати  

ц ьом ки -бом ки  ^  ц ьо м  2 

ц ьом ок і; цьом  1

♦ цьом ки  р учки , иож ки  і всю ди  п отр ош ки  -► р ^ к а  

ць6м -п а-п а цьом  2

цьом ці:

♦ цьом ці р ^ к и ,  иож ки  і всн5ди  потр ош ки  р ^ к а  

ц ьопа ласк, мала дитина (м, ср, ст) | -* мацьдпа
ц ьотка 1. згруб. ї ї  цьоця: Як це прийнято в Америці, родина, посміхаючись, 

терпіла мене в своїй хаті. Родина складалася з цьотки, двох її дочок і чоловіка
з НАСА. Доньки з усієї братії були найщирішими. Вони мене відверто ігнорува
ли... Єдина цьотка мовчала, бо ніяк не могла визначити нашого спокровпення, 
а я якби був її коханим родичем з України. [Де така преамбула перед всерадіс- 
ним днем оголошення мною про те, що я від’їжджаю до іншої коханої цьотки 
(Оробець)
2. евф. до менструація (ср, ст) | гдсті

♦  ц ьотка п р и їхала почалася менструація (ср, ст): Цьотка приїхала, 
грання не буде (Винничук) Ц гості приїхали

♦ ц ьотка пш и звоІтка -♦ п ш извоІтка  

ц ьотун я ласк. ^  цьоця (м, ср, ст)
ц ьотуся ласк. ^  ц ьоця (м, ср, ст): Моя остання робота висить на стіні в моєї 

цьотусі, і тепер вона всім оповідає про наші родинні симпатії (Оробець) 
цьоця 1. тітка (м, ср, ст): Задзвоню до помешкання своєї тітки І, як тільки відхи

ляться двері, крикну; “Цьоцю, я вернувся!” (Нижанківський) |{ -* тота

6 1 3



цьоця-дрипця

♦ цьбіщ  п ш и звоїтка п ш и звоітка

2. жінка (перев. незнайома) (м, ср, ст) 
цьбця-дрй пц я ірон. старша жінка, яка занадто про себе дбає (ср, ст) Ц 

дрйпця 

ц ю к -► кцю к

цібльо простакувата, дуже добра, нелукава людина (ст) Ц цюхр^й 
ц іб м ц ю - р ^ ц ю  ірон., жарт, форма привітання та прощання у звертан

ні до жінки (ст) І -• цілую руці 
цкіняти дит. пісяти (м, ср, ст) Ц -» скісяти

♦ цібняй, цібняй, К асю , я ф у н д ^  (жарт)
цібпа вул. в’язниця; тюремна камера (ст); Я б не хотів, щоб вас у цюпу за

мкнули, ось і все (Авторка); Припустім, ви от, прийшли забрати мене до цюпи і 
не застали в хаті. Що ж ви робите? Телефонуєте на комісаріят, що мене немає 
(Керницький) І буцигарня 

цю пасом :

♦ цю п асом  відстави ти  доставити з ескортом до місця постійного 
перебування (ст): До Відня їздили нечисленні наші посли до державної 
ради, і часами йшов до “самого" Відня до “цісаря” наш селянин, аби по
жалуватися, що програв процес про ґрунт Ясно, що його ніхто до цісаря не 
допускав, але все ж таки до Відня він ішов піхотою, не їхав залізницею, аби 
своїй подорожі надати більшої ваги. Не чесався, не голився, а може, й не 
мився, аби виказати свою бідноту і зворушити серце “доброго” цісаря. На
зад уже вертав залізницею, бо або діставав в надвірській канцелярії гроші 
на дорогу, або австрійські жандарми відставили його таки задурно "цюпа
сом” аж до місця замешкання. Але “хлоп” у Відні був, а його (ґомосць і пан 
научитель у Відні не були і цісаря не бачили (Шухевич)

цніпцятися вул. кохатися (ст)
цібрити 1. падати (про дощ): Дощ цюрить, але люди ходять жваво (Боберський); 

Дощ на вікна цюрив І чухавсь об двері Вітер безпритульний (Бабай) | лити
2. і ;  ЦЮНЯТИ

цібрка вульг. чоловічий статевий орган (ср) | — будулйк 

цк)ркало -► ч е к а л о

цю -р;щ і форма привітання та прощання у звертанні до жінки (ст): Потім 
брав книжки, перев'язані ремінцем, шурав ногами, казав “цю-руці" і вибігав з 
хати (Тарнавський 3.) Ц -♦ цілую руці 

цю храй  -► чухрай

цю храти  вул. грати на музичному інструменті (ст); Музика цюхра файні 
штаєри, Вальчики кляві, такі, жи страх (із пісні) 

ц ю ц ю бабка гра в хованки (ст); Що це має значити, пане Борисе? Ви уявляєте 
собі, що буду тут біля дверей з вами в цюцюбабку бавитись?!! (Вільде) 

ц ю ц ю р ^ а  вул. незграбна, безпорадна людина; недотепа (ср, ст) Ц -» 
байт^іла

цйм кати плямкати під час їди (м, ср, ст) 
цймкач знев., Іран., жарт, дитина (ст) Ц -» ббйлик 

6 1 4  цйхати 1. рубати; різати (ср, ст)
--------- 2. бити (ср, ст) І -* валити

3. іти (ср, ст)



ч абар ка бляшана посудина (ср) 
ч ай ка вул. дівчина (м, ср, ст) || -* дівчина

♦  й ти  н а чай кі іти ввечері за місто підстерігати закохані пари (ст) 
чай н и к вул. теща (перев. старшого віку) (ст)
чам ар а (чи м ара) куртка (ст): Тоді вдягалися вони в чорні чимари з великою 

чорною рогативкою, бо приміщено їх у львівському спольонізованому “Місько
му закладі для сиріт” (Гординський) Ц чамарка 

ч ам ар ка і ;  чам ара: Кавярня Юзя (Мілєра) була під той час найбільшою кавяр- 
нею у Львові при Бернардинській площі. Тут сходилися свого часу ріжні польські 
“повстанці” і неповстанці, яких Юзьо Мілєр, перенятий польським патріотизмом 
та убраний завжди в чамарку і польські бути, гостив суто так довго, доки не мав 
чим заплатити чиншу господареві за льокаль (Нагірний) 

чар чари
♦ чар пускати  и  чарувати  

чар и  ^  чар

♦ чар и  п ускати  чарувати

ч ар увати  заговорювати, обманювати (ст) Ц -► бдєр засувати 

час:

♦  дарм о ч ас гаяти  пустувати, проводити час за пустою розмовою 
(Франко)

♦ за часів н ай ясн іш ого п ан а пан

♦ зи скати  на ч асі виграти час; віцтермінувати подію (ст): -  Ура!
-  крикнули всі. Я кричав, як навіжений, бо думав: треба зискати на часі 
(Селепко)

♦  зуб ч асу тривалий час (ст): Снідав у Мелянії. Трохи мені шкода, що 
мушу її покидати, але я сподіваюся, що зуб часу висушить її сльози і з ча
сом навіть ця рана поросте зеленою травою. Я вирішив писати воєнний 
щоденник. Я завжди хотів писати багато, бо люблю мистецтво. Але Мелянія 
не давала. Тепер буду мати змогу пером заспокоювати свої пристрасті (Се
лепко) І кавалок часу, шмдт часу

♦  кавалок ч асу 2=; зуб ч асу (м, ср, ст)
♦  се теп ер <не> н а ч асі це <не> актуально (Франко) (ст)
♦  тим часом форма прощання; до побачення, прощавай (сг) Ц — наразі
♦  ш м ат ч асу ^  зуб ч асу (м, ср, ст)
♦  все до бр е в свій  ч ас кожне діло треба робити у відповідний час 

(Франко)
♦  й нш і часй, й нш і клоп оти  проблеми є завжди (Франко)
♦  час за часом  м и нає про швидкоплинність часу (Франко)
♦  час не чекає час не зупиняється (Франко)
♦  час п р авду п окаж е (Франко)
♦  ч ас все п ерем ож е (Франко) 6 1 5

♦  ч ас усього навчйт досвід приходить із часом (Франко) ----------
♦  щ е час з козам и н а й рм арок із цим краще почекати (Франко)



часопис

♦  ч а с о м  і д ^ е н ь  п р а в д у ск а ж е  правду може сказати кожен
(Франко)

часоп и с періодичне видання; журнал (м, ср, ст): Пані дому повинна мати жі
ночий часопис для домашної культури, -  як “Жіноча доля” і “Нова хата”, “Життя 
і знання”. Мусить йти з поступом часу і знати, що нового винайдено в области 
господарства, кухні, варення, поживи, косметики, гіґієни і виховання дітей, зна
ти які появилися нові книжки і тп. (Авторка) 

часганно частково (ст) Щл ^  « ь

ч асть частина (ст)
чаяти вул. уважно ди- .............................. .........  ^

витися; бачити (ст)

§ Є і д  ї ї  6 и х о Є а н н я И ^
Курку почистити й по-
різати на чвертки (Лі- '''■•* паЫ^ ь̂ти поміч дасть На.п цкраїн-

иаеопке
щинська) , д  ■-} ]{  І л  о  Ч О 1!“
2. пляшка горілки ч. і «.
місткістю 0,25 Л 
(Лучук) (м, ср, ст) II -► бутелька 

чвірка четвірка (ст)
чвір ко четверо (ст): Чвірко дітей у мене, а найменший -  то такий фільозоф ма

лий, така потіха для всіх (Авторка) 
ч ей ж е адже (ст): Зовсім просто: не мав грошей. Хіба це не трапляється! Чейже 

щодня не міг мати (Нижанківський); “Зустріч щойно о десятій, а я ж нарешті не 
був тут майже два роки. А будинок “Дністра” чейже не завалиться за цей час”,
-  подумав він, ступаючи поволі по східцях (Лисяк) 

чеколйда (чоколііда, чукулйда, ш околйда) шоколад (м, ср, ст) 
чеколіідка (чоколйдка, чукулй дка, ш околйдка) шоколадка (м, ср, 

ст) II табличка шоколйди 
чеколядови й  (чоколядови й , ч укулядови й , ш околядови й ) шоко

ладний (м, ср, ст)
♦ чекол ядова (чоколядова) м аса -* м аса

чельо (челя) муз. віолончель (ст): Суддя Володимир Шухевич був високо і 
всесторонньо освіченою людиною; був він обдарований, як і ціла його рідня, 
музикальним талантом; грав на фортепіяні і концертово на чельо, належав до 
співацького товариства “Боян” (Шах) 

челя -► чельо

ч елядн и к шк. учитель-практикант (ст) Ц цувакс
чем н и й  ввічливий (ст): Пластун є чемний супроти кождого чоловіка, головно 

супроти старших віком чи урядом і супроти жінок (Тисовський) 
ч ем н ість ввічливість (ст)

♦ через ч ем н ість напис від руки на незаклеєному конверті (перев. 
із грошима чи листом), який передають адресатові через приватну 
особу (ст)

чеп ел и к -► ціп ел и к  

ОІО ч е п ^ и т и с я  підбурювати до бійки (ст)
черви:

♦ ч ерви  на ґри с стеребили  про давно померлого (ст): Старий Ли-



пач мав те все на увазі, лід попелом посипаючи. і!Іому нічого подібного не 
грозило, бо його стару вже давно черви на ґрис стеребили, але все-таки 
справа була неприємна і до того ще неетичні кухарки і деякі сторожі справу 
бідного колєґи розволікли і на всі лади коментували (Тарнавський 3.) 

ч ер в ін к а мед. дизентерія (ст) 
червони й:

♦ черво н ого когута пустити -* к о г ^

♦ <черв6ного> кон дуктора пустити  -♦ кон дуктор

♦ ч ер во н у кр аватку причіпй ти  -» краватка  

черевик:

♦  черевики на рипах черевики, що скриплять під час ходьби (ср, сг)
♦  черевй ки  на ц ^ а х  черевики із залізною оковою (ст)

через впродовж (ст): Мені лишилося кілька днів вільних, які я використав у той 
спосіб, що був через два дні у Відні, а решту вдома у родичів (Шухевич)

♦  < б ^ и >  через “ти ” бути добре знайомими, приятелями; говори
ти один одному “ти”; бути на “ти” (ст): Вона з цією Ольгою через ти, бо 
колись разом працювали і добре знаються (Авторка) Ц <бути> пер “ти"

♦ через чем н ість -► чем н ість

ч ер ен ок буква, літера типографського шрифту (ст): На газетнім кіоску він 
читає великими черенками написаний наголовок про початок великого процесу 
ОУН (Тарнавський 3.) 

череп аха і. черепаха (м, ср, ст): Мого Вуйця, як був маленький, просили висту
пати перед гостями. Він став на стільчик і промовив нікому не знаного вершика, 
якого щойно сам придумав, споглядаючи на одну із теток: “Черепаха цьоця Ася 
в перегонах потовклася” (Авторка)

♦  повзти  м ов перебита ч ер еп аха іти дуже повільно (ст): Було 
п’ять хвилин по одинадцятій. Ще майже ціла година. Краще було не диви
тись. Тепер час повз мов перебита черепаха (Нижанківський)

2. підозріла, непевна людина (ст) 
черехи вул. черешні (ст): Славні були також клепарівські черехи; в 1555 році 

місто видало наказ, щоби ніхто легкодушно не нищив дерев, а навпаки, щоби 
передміщани їх поширювали (Крип’якевич) 

чертка риска (ст): Тепер зарисовуємо пильником невеличку й глибоку чертку на 
довільному місці червоної лінії. Розжарюємо на вогні вуглик і доторкаємо ним 
обох кінців чертки, наведеної пильником (Нова хата 1934); Під час лекції учні 
часто говорили тихо між собою, що перешкоджало професорові під час його ви
кладу. Томашівський реаґував звичайно таким чином, що в часі ведення лекції 
щокілька слів говорив: “Пс... пс... псссс”, накпикаючи таким чином до спокою в 
класі. Дехто з учнів за кожним його “пс” давав олівцем чертку на зошиті й після 
години обчислював, кілько було таких черток. Пересічно начислювали около 
чотириста (Домбровський) Ц крйска  

чесати робити різкі, дошкульні зауваження; сварити, ганьбити; дорікати 
(ст) І -► бештати

ч есть форма привітання та прощання; привіт (м, ср, ст) Ц -► віват
Чехи Ч ехія  (ст): Вона вже погодилася була з втратою першого сина, Євгена, що 6 і 7

від 1935 року перебував десь на Чехах, але тепер, коли відходив її другий син, її ------------
материнське серце корчилося у судомах нестримного болю (Загачевський)

Чехи



чигати

6і8

чигати;

♦ чйгає я к  ч ор т н а до бр у д у ш у (Франко)
ч и м  н іж , ан іж  (ст): Краще йди вже, дівчино, додому, чим тут будеш вичікувати 

казна-що (Авторка) 
ч и м ар а -* чам ара

ч и н ка стругалка для олівців (ст) | чйночка 
ч й н очка ї:; чи нка

чинш  плата (орендна, квартирна) (сг): Тітка вперто трималася того самого помеш
кання. Воно було соняшне, хоч в офіцині. І чинш був невеликий (Тарнавський 3.) 

чи н ш івка житло, яке здають в оренду (ст)
ч и н ш о ви й  орендований (ст): Коло чиншової камениці, в якій господар сам не 

живе, а сторож чесний, роботи завжди знайдеться богато. Ринви треба вичисти
ти, бо ворони за ціле літо всякого сміття нанесуть на добру фіру. І комин кавки 
своїми гніздами позатикають, що льокаторів шляк трафляє від диму, який за
мість іти в комин, стелиться по всій хаті (Тарнавський 3.) 

ч и слити  1. рахувати (ст): Ми є нарід, що не любить числити, знаю це по собі 
(Боберський) І рахувати
2. розраховувати <на щось чи когось>, сподіватися <чогось> (ст): Я ще 
раз кажу, що Вільхівський з Дарою не ожениться! Нехай Вікторія на нього не 
числить (Острук) II рахувати 

чи сл о номер випуску періодичного видання (ст): Редактор “Діла” Федь Фе- 
дорців був дуже працьовитий і любив писати. Бувало, каже до співробітників; 
“Ви можете всі йти собі до чорта, я сам число напишу!" Слово по слові -  і ді
йшло до слова (Купчинський) 

чи сти й  1. чистий
♦ чи сти й  як  бурш ти н бідний, убогий (Франко)
♦ чйстий я к  кр и ш таль бездоганний, праведний, безгрішний 

(Франко) (ст)
♦  чи стом у все чисто; Чистому все чисто -  у кого душа чиста від сказ, той 

і найскверніші речі вміє бачити і висловлювати чисто і легко (Франко)
2 .  цілковитий, повний II К О М П Л етн и Й

♦ дай  м ен і чи сту годи ну -► го

дина

♦ мати чистий спокій -* спокій

♦ чи ста кум едія -► ком едія

♦ чисте кін о -► кіно  

ч и сьц ібут вул. той, хто на вулицях
міста чистить взуття (ст): Львов’я- 
ни поховалися від студені по домах.
Навіть крикливі продавці цигарок та 
"чисьцібути” позникали (Загачевський) 

читати:

♦ ч и тати  очен аш  очен аш

♦ ч и тати  патер -н остер  -► па- 

тер-н остер

чіп  дерев’яний корок
♦ дурн й й  я к  чіп  -♦ дурн йй  

ч ір хати  (чіхрати ) чухати; дряпати
(м, ср, ст) II чухрати



ч іхр ати  -► чірхати

чіхр ати ся (чухрати ся) чухатися; дряпатися (м, ср, ст) 
ч іч а  дит. щось гарне (м, ср, ст)

♦ ч іч а  лАля -• ЛЙЛЯ Мамцина радість

ЧЛОВІК -► ч ол овік  і Чіча доня! Чіча доня!
чоботи: І Бузя з кровці, бузя з моня.

 ̂ V Куня в доні синя-синя.
♦ м ати  чоботи  з то ї сам ої ш кіри , щ о и на

срац і жарт, про бідну людину, яка не має і видно пупку, видно майці,
взуття (Франко) ; Чіча доня-радість мамці.

Тупцю-тупцю! -  ніжки цюпці,
V  <Ч0б0ТИ, МЄШТИ> їсти  п р осять про по- А на ніжках цюпці чопці.

дерте взуття (Франко) (м, ср, ст) || < чоботи, Розтанцюють чопці хлопці,
м еш ти ж дш і прбсять І Розтанцюють киню синю.

, _ , _  Тиняй, доню! Тиню, тиню!
♦ <чоботи, мешти> каїш просять <  чоботи, 

мешти> їсти просять (Франко)
човен:

♦ човен без весла дідька варт про непотрібну, знищену, зіпсугу 
річ (Франко)

чоколй да -♦чеколйда  

чоколй дка -* чеколйдка  

чоко лядо ви й  -► чеколядови й  

ч ол ем  -► чол ом  

чоло:

♦ дістати  в чол о бути покараним (м, ср) | -• дістііти пйне
♦ зап и сати  си (собі) <то> на ч ол і дуже добре запам’ятати (ст) 

чол ови й  головниіі, провідний (ст)
ч ол ов ік  (чловік) 1. людина (м, ср, ст): Уклад травленя у чоловіка предста

вляється як канал 6-7 метрів довгий. Коли сей канал є всюди свобідний і отвер- 
тий, то спожиті страви переходять через него без перешкоди (Дрималик)

♦ каж ди й  ч ол ов ік  до чогось здали й  кожна людина має талант 
(Франко)

♦ р аз чол овік  м олодий молодість швидко минає (Франко)
♦ ч ол ов ік  їсть, аби ж ити, а н е ж иё, аби  їсти  (Франко)
♦ чол ов іка в ідр азу не п ізн аєш  (Франко)

ч о л о в’йга мужчина, чоловік (м, ср, ст): Відвернулася від дверей, які, кланяю
чись, відчиняв якийсь чолов’яга у портієрській шапці (Ярославська) 

чол ом  (чолем ) 1. офіційна форма привітання командира до солдатів (ст)
І чблем, жолнёжи

♦ чол ем , ж ол н ёж и  ^  чол ом

2. вул. форма привітання та прощання; привіт (ст) Ц -* віват 

чор н и й  1. чорний
♦ дістати  чор н ої кави  -* кава

♦ робйти на чорно 1. шк. писати в чернетці (ст) Ц п и с ^  на брудно 

2. нелегально працювати (ср, ст)
♦ тем н о мов у  ш л ^ к у  м ури н а п ісля ч о р н о ї кави  м ^ и н

♦ тем н о я к  у  м ^ и н а  по чор н ій  каві -* м ^ и н  6 і 9

♦ чор н и й  я к м ]^ и н  про дуже брудну людину (Франко) || чорний як -----------

саджа, чбрний як смола

чорний



чорнило

♦  Чорні вали іст. дільниця міста -  продовження Губернаторських 
валів від Порохової вежі в напрямкові Високого Замку Ц т^мні вали

♦ чорний як саджа її чорний як м ^ и н
♦ чорний як смола чорний як м ^ и н

2. нелегальний (ср, ст)
♦  чорна робота нелегальна праця (ср, ст)
♦  чорно працювати дуже багато і тяжко працювати; виснажувати 
себе роботою (ср, ст)

чорнило вул. дешеве, неякісне кріплене вино (Лучук) (ср, ст) (І шмурдик 
чорт:

♦ лихий як сто чортів лабатих -* лихйй
♦  тікати як би чорти гонили -► тікати
♦  хай його чорти вхоплять (проклін): Ось так, лежу в рові, дивлюся 

на похід і записую. Колись видрукую, може. Хто скаже: “Добре написав” -  хай 
його вхоплять чорти! А хто скаже, що це писане серцем і кров’ю, хай по війні 
вибудує собі хату, хай має гарну жінку, і багато дітей, і внуків! (Селепко)

♦  кривий чорт найгірший про кульгавого чорта (народне віру
вання) (Франко)

чортівський чортів
♦  Чортівська скала найвища точка (418 м) поблизу Львова, роз
ташована поблизу с. Винники: Чортівська скала -  одна з найвищих під
несень в околицях Львова, видна з далеких місць, але зблизька захована 
в лісі. Прогульковців притягають туди великі звалища каміння, пісковика, 
фантастично уложені. Легенда каже, що чорт хотів завалити церкву св. 
Юра, що починала будуватися, і ніс на неї великий камінь, але запіяв когут, 
і скала випала з чортячих рук... З давнішої історГі Чортівської скали знаємо 
небагато. Наприкінці XVI ст шляхтянка Катерина Сапоровська дарувала 
цей ліс львівським бенедиктинкам (Крип’якевич) К Чортова скёля

чортовий чортів І чортівський
♦ Чортова скеля ^  Чортівська скала
♦ чортовий млин -* млин
♦  Чортові скелі місцевість, де розташована Чортівська скала 

чортопхайка ірон. тип локомотива на глухих лініях (м)
чота військ, взвод (ст): Чота ще стоїть у воєнному шику, коли паде наказ чотово

го: “Ро-о-зійтись" -  і вмить всі розходяться (Тарнавський 3.) 
чотирифронтовий який має чотири фасади (про будинок) (ст): Вузьким 

коридорчиком коло притвора проховзнувся він на широке подвір’я великого 40- 
тирифронтового будинку “СтавропігіГ (Лисяк) 

чубарик (перев. мн. чубарики) і. особа із Радянського Союзу за перших 
совітів (перев. військовий) (ст): -  Памйонтка, люди, памйонтка: капітан -  як 
злото, і пані -  як маліна! -  лепетів фотофаф, махаючи ще вогкими картками.
-  Що би не було, а зщ’єнцє єст! А я вже тут не одне простояв: і панську Польську, 
і чубариків, і ще дещо тут перестою... Дякую панству, дякую... Дай, Боже, щастя! 
(Лисяк); Навіть не сказав “сервус”, ніби то не він. А потім, біда знає звідки, з'яви- 

б20 лися два чубарики -  і просто до Марка. Щось сказали, а може, нічого -  і Марко
------------  вистрілив. Один чубарик перевернувся, а Дзиґа крикнув; "Дуба” (Нижанківський)

2. росіянин (ст) II -► кацап



чухратися

чубок верхівка; верх; На самому чубку гори стояв Владзьо і махав до нас руками 
(Авторка)

♦  ложка з ч;^ком -> ложка 
чужий:

♦ чужі грбші не гріють від думки про чуже багатство багатшим 
не станеш (Франко) (ср, ст)

♦  чуже добро не гріє, хіба чужий к о ж ^  про нечесно набуте 
добро (Франко)

♦  чужим добром ситий не будеш чужим не доробишся, воно 
розійдеться марно (Франко)

ч ^ к а  1. варта, засідка (ст): При тім 
додав, що оба вони чекали на Собін- 
ського на Королівській вулиці, а на розі 
Зеленої вулиці і вул. Бабилеча чекала 
чуйка, яка мала дати їм знати, що Со- 
бінський йде додому (Шухевич)

2. інтуїція, відчуття (Лучук) (м, 
ср); Він має добру чуйку і ніколи ще 
не втрапив у халепу (Авторка) 

чукулйда-♦ чеколйда 
чукулйдка чеколйдка 
чукулядовий -► чеколядовий 
ч е к а л о  (цн^ркало) джерело (ст) 
чути:

♦  морес ч ^ и  -» морес
♦ на власні в ;^а то чув -► вухо
♦ на свої в ^ а  то чув -♦ в ^ о
♦ чути жаль -* жаль 

чухрай (цюхрай) вул. і. злодій (ст) Ц -* злбдій
2. гармоніст (ср, ст)
3. простак (ст) II цмільо

♦  к)сько чухрай (цюхрай) чухрай 
чухрати 1. обрізати галуззя на деревині (ст)

2. вул. красти (ст) І -* бухати
3. вул. грати на гармоні (ср, ст)
4. чухати; дряпати (м, ср, ст) Ц чіхрати 

чухратися чіхратися
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ш
ша вул. тихо (ср, ст): Ти знаєш, я роблю, як мені скажуть, -  і ша (Нижанківський) 
шабаґа вул. обірванець (ст) 
шабасівка і. булка (ст)

2. ВИД горілки (ст) 
шабасз^ати вул. святкувати (ст) 
ш а б а ї^ к а  вул. і. палітурка (ст)

2. футляр для окулярів (ст) 
шабер вул. непотріб, дрантя (ст): Нащо ти купуєш той шабер, нема на що глип

нути. Видайніше купити якусь файну річ в маґазині, ніж те дрантя з Краківського 
(Авторка) І шмельц 

шабесґбй знев. 1. єврейський послужник (ст)
2. шанувальник євреїв (ст) 

шабравий -* шубравий 
шайба вул. мішень для стрільби (ст) 
шабри злод., вул. інструменти для вламування (ст) 
шайґіц вул. 1. знев., ірон. недотепа, дурень (ср) Ц -* бевзь 

2. бешкетник, зірвиголова, шибеник (ст) | -* ваі-абунда 
шайовий вул. огидний, бридкий; несимпатичний, непривабливий (ст) | 

шубрдвий
шалабойдик чарка (ст): Словом, протягом одного дня пан Матуляк став слав

ною людиною на Богданівці, а його популярність найбільш переконливо можна 
було зміряти тими гальбами пива і “шалабойдиками” сивухи з “вурштом” на ви
делці, що він їх того дня розпродав (Керницький) | -* ббйдек 

шалапут легковажна, непутяща людина; шалапут (м, ср, ст) || шалапута, 
шалопай 

ш а ла п ^ а  ш а л а п ^  (ст)
шалёта вул. вид одяїу без рукавів; жилет (ст) || - » і*брсет 
шалик шарф (м, ср, ст): Дідуньо, як чув, що буде хорий, то вбирав теплу зимову 

шапку (навіть вліті), обвивав шию грубим шаликом і так ходив по хаті кілька 
днів (Авторка) 

шалопай ^  ш алап;^а (м, ср, ст)
шампан шампанське вино (м, ср, ст): І на цілу салю почулося: "Данка п’є тіль

ки шампан. Шампана для Данки!” (Авторка) 
шанґля 1. істерична жінка (ст)

2. жінка легкої поведінки; повія (ст) Ц -* вінклківка 
шандалавий занедбаний, знищений (ст) 
шандар 1. жандарм (ст)

2. жорстока, бездушна людина (ст) 
б2 2  ♦ нидобрий (недобрий) як шандар про бездушну, лиху людину

_______  (ст); Такий нидобрий як шандар (Франко)
шандрій-мандрій-войтек людина, яка не дотримує слова; баламут (ст)



шапка:
♦ бараболя в шапках -♦ бараболя

шаплик невисока, широка дерев’яна посудина без кришки (ст); На балко
нах недвижно стояли олеандри в дерев’яних шапликах (Франко) 

шараґи вішалка-стійка (ст): Повісь свій плащ на коритарі на шараґи -  там ще 
є вільно (Авторка); Якось раз якийсь чи неповоротний, чи, може, хтось у своїй 
грубості, але рішучо не зі злочивости, вчинив якусь прикрість Полянському, але 
вже не тямлю, яку. Тоді старий підступив до шарагів, взяв свого капелюха і 
сказав; “Коли ви мене не шануєте, я іду від вас пріч і більше до вас не верну!”
(Шухевич) 

шарак вул. поліціянт (ст) | - » гпіна 
шарварок і. примусові дорожні роботи (ст)

2. безлад (ср, ст) tt -* байзепь 
З- галас, метушня (ср, ст) Ц рейвах 

шаржа військ, офіцерське звання, чин (ст); Був я довгий час на фронті, і мене 
зробили четарем. ІУІаю гарні відзначення. ІУІаю скінчену четверту клясу. Вони 
знають, кого роблять шаржою (Боберський); От тоді залунав пэстрий свист і на 
народ ринула з бічних вулиць шаржа кінної поліції (Береза) 

шарий сірий (ст)
♦  шара морда -► морда
♦ шарий писк -♦ писок

шарівка 1. надвечір’я (ст): Займало час, бо займало, але справедливість ви
магає, щоб додати ще й цю подробицю до оповідання, що Липач завжди зна
ходив час на те, щоб молитовник почитати. Особливо у вечірній час, у шарівку 
(Тарнавський 3.)
2. сорт зимових груш сіруватого кольору (ст) 

шарлотка кул. пиріг із яблуками (м, ср, ст) 
шармант галантний мужчина, ґречний, ввічливий до жінок (ст) 
шармантний галантний, ґречний, ввічливий до жінок (ст); ІДе була ще 

відносно молода, повна енергії людина, досить елегантно зодягнений, по-вій
ськовому випрямлений, “шармантний”, певний себе професор (Домбровський) 

шарнути 1. вдарити (ст); Сивух хотів ще щось сказати, але повітря несамовито 
завирувало коло ушей і шарнуло його по обличчі, наче в’язанкою вербового 
пруття (Нижанківський) | -* вгатйти
2. випити алкоголю (ст): Пішли, шарнемо собі по келішечку (Авторка) | -* 
ґольнути

шарпатися і. бути непривітним, спілкуватися різко, грубо (м, ср, ст)
♦ шарпатися як вош на мотузку про непривітну людину (ст)

2. витрачати гроші (більше, ніж звичайно) без потреби, надмірно, щоб 
задовольнити ґонор чи забаганку (ср, ст); Але вони вже шарпнулися на 
тото весілй, та пощо стільки видатків, але то що, то ґонори (Авторка) 

шастати вул. і. вештатися, тинятися (м, ср, ст) Ц -* вал^мцяти 
2. красти (ст) І -* б^ати
З- шукати (ст)
4. косити (ст) 6 2 3

шатня роздягальня, гардероб (ст): Ти так і будеш в салі сидіти в куртці? Віддай -------------
своє і моє убрання до шатні (Авторка)

шатня



шафа

6 2 4

шафа вул. музичний автомат (ст) | граюча шафа
♦  грати як стара шафа про розстроєний музичний інструмент 

(ст); Він, обмацавши швидкими пальцями гармонію, звертає в мій бік за
тягнені більмом очі... "Ясю, твоя гармонія грає як стара шафа!” (Нижанків
ський)

♦ граюча шафа і ї  шафа
♦ шафа впала <на г6лову> про того, хто несподівано зібрався 

одружуватися чи раптово одружився (ср)
♦ шафа грає і. усе добре (ст): Василю, ти дивись по цілій сотні -  не лише 

в нашій чоті, -  щоб шафа грала! Ясно? (Лисяк) Ц -> всьо (все) грає
2. відбувається кіносеанс (ст): Оскільки того дня “шафа грала" (тобто по

казували кіно), то я пішов дивитись якийсь фільм, якого ще не бачив (Овад)
♦  шафа грає, а бамбетель скаче 5̂ шафа грає і  

шахер-махер (шахєр-махєр) обман; махінація, шахрайство (ср, ст) |
махер

шахєр-махєр -* шахер-махер 
шахрай 1. шахрай, ошуканець (м, ср, ст)

2. шк. надрукований скорочений текст обов’язкового у шкільній про
грамі твору класичного автора та коментар до нього (ст) Ц -♦ брик' 

шахрайка шк. шпаргалка (ст) 
шахрувати обманювати, ошукувати (м, ср, ст)
шахруватися їхати, проходити, проникати за допомогою хитрощів, без 

квитка (на спортивні змагання, до театру тощо) (ст) || шварцуватися 
ш ах-ш ех-т^ шах. шах (ст); Шах-шех-тур, коли, наприклад, ходом скакуна за- 

горожено одночасно короля, королеву й вежу (Горбач) 
шац надзвичайний, чудовий (ст): Хто не знає цьотку Баньдзюхову? То шац 

кубіта, кажу я вам, Як зробе баль, ну то муровий. і ціла гебра прикнає там (із 
пісні) II шацний, суперовий

♦ шац хлопака -► хлопака 
шацний ^  ш ац (ст)
шацзгвати цінувати, поважати, шанувати (ст): Дурень я — от що! Я есе ж 

таки вище шацував Оришку. Повинна була бодай дати знати мені, що вискакує 
заміж (Вільде) II мдти шацунок 

ш а ц ^ о к  повага, шана (ст)
♦ мати ш а ц ^ о к  ^  шацувати 

шва крав, шов (ст) | шев
шваб 1. вул. німець (ст): Юську, а ти знаєш, що наш Ясько Пацалиха, себто Іван 

Потіха, також десь там із швабами на фронті? (Загачевський)
♦  шваба підпустйти вул. обманути, ошукати (ст) | -» вйківати

2. {перев. мн. шваби) тарган (Лучук) (ст) | каракби
шваґер (шваґєр) і. брат дружини або чоловіка (м, ср, ст); Хто хотів співа

ти, виходив на середину. Я зголосив пісню “Послухайте, люди", її ніхто не знав. 
Я заспівав; “Послухайте люди. Що вам дядько загра. На Замарстинові Забив 
шваґер шваґра”. Сотня ревнула сміхом. Я стояв задоволений. Але як почув; 
“Сідай, дурню! Чого пхаєшся?”, а навіть хтось крикнув; “Далой с нім!” -  тоді 
станули мені сльози в очах. Така прекрасна наша львівська пісня! Я сів. Чому



шварцер

висміяли мене? "ІДе не літературне, -  сказав Юсько-мовознавець, -  слова й 
наголоси”. “А ти маєш літературне ім’я, Юську?" -  спитав я. “Ох, це так мене 
звали у Львові. Я тепер Осип”. Ніби чому, думаю собі, ми не маємо збагачувати 
нашої мови? Чому відкидати слова? І я подумав, що а сотні ніхто не розуміє 
справжнього мистецтва. За той час вибирали пісню. Якийсь січовик з Карпат
ської України заспівав її. Це була “Чорна кура". Дістала більшість голосів. Я був 
“за”, з принципу. За реґіональні пісні [...] Така сама дурна пісня, як моя. А може, 
моя краща. У ній забив шваґер шваґра. А тут? Але Юсько сказав, що “Чорна 
кура" -  фолькпор, народне мистецтво, а моя -  батярське мистецтво. Чому -  не 
розумію (Селепко) II шваґрб 
2. чоловік сестри (м, ср, ст) 

шваґерка (шваґ^рка) і. дружина брата (ср, ст) Ц швафбва 
2. сестра чоловіка або дружини (ср, ст) Ц шваї-рбва 

шваґєр -* шваґер 
шваґерка -♦ шваґерка
шваґрб и  шваґер (м, ср, ст): Вдарились в лікоть, друже командире? Це, ка

жуть, шваґро вас споминає (Лисяк) 
шваґрова ^  шваґерка 
швайка 1. гостре з обох кінців шило (ст)

♦  золота швайка мур пробиває про підкуп (Франко)
2. кравчиня (ст)

швайнери вул. гроші (ст) | -» гбпи
швайнога вул., знев. підла, непорядна людина; негідник (ст) Ц -> креатура 
швайцар дрібна монета; крейцар (ст)
шварґотати (шваркотати) і. говорити іноземною мовою, не зрозумі

лою для слухачів (ср, ст)
2. говорити швидко і невиразно (ср, ст) 

шваркотати -• шварґотати 
шварц 1. чорна паста до взуття; вакса (ср, ст)

♦ шварц, мйдло, повидло усяка всячина (ср, ст) Ц шварц, мйдло,
повидло і різні делікатеси

♦ шварц, мйдло, повидло І різні делікатеси ^  шварц, мйдло, 
повидло: Та крамниця славилася на цілу околицю. Бабця називала її 
“шварц, мйдло, повидло і різні делікатеси”, бо там можна було купити все, 
чого душа потребує (Крушельницька)

♦  йене як шварц жарт, очевидне, цілком зрозуміле (ст): Розумі
ється, це ж ясно як шварц: майстер падає в калабаню, купається з вухами 
в дощівці, яка водночас прохолоджує його заґазовану лепету (Керницький)
І йене як дірка в парасолі

2. вул. обман; махінація (ст) || -► м^хер
3. вул. контрабанда (ст)
4. вул. проїзд без квитка (ст)

♦  на шварц вул. задармо, без квитка (ст): Він заїхав на шварц (Автор
ка); Заля театру була менша, ніж заля “Народнього Дому”, і звичайно була 
виповнена публікою, переважно молоддю, яка старалася дістатися задар- б 2 5
мо -  “на шварц” (Шухевич) -------------

шварцер шахрай, пройдисвіт, крутій (ст); Бистре око виловлює шварцерів,



шварцмама

що намагаються триматись середини відділу і таким чином зменшити дистан
цію бігів в обидва боки (Лисяк) | видридушник 

ш варц м ам а вул. звідниця (ст)
шварцувати вул. і. займатися контрабандою (от) Ц п а ч ку в ^ , шмугелюв^и 

2. ^  шварцуватися і  
шварцуватися і. їздити, проходити, проникати без квитка (на спортивні 

змагання, до театру тощо) (ст): Не бракувало і пасажирів, що шварцували- 
ся на даху [поїзда], часто ризикуючи своїм життям (Криницька) Ц шахруватися, 
шварцувати
2. хитрощами ухилятися від праці, навчання тощо (ст) 

швецувати бути неспокійним, шуміти (ст): Він опер свою паличку зі срібною 
ручкою на першій лавці, глядів на землю і час до часу махав тою паличкою в 
ту сторону, де -  після його думки -  хлопці “швецували", себто не були спокійні 
(Шухевич) 

швець шк. професор (ст)
ШВИДрйга вул. швець (ст) | швидригуля, швирі^ля 
ш ви дри гуля  и  ш ви дрй га  

ш в и р і^ л я  ^  ш в и д ри гуля
швімати вул. їхати (ст): Трохи пішки, трохи швімай -  і вже (Нижанківський) 
швімки вул. чоловічі пляжні шорти; плавки (ст): Вони пішли в картоплю, 

повдягали “швімки” і, розганяючись здалеку, один по одному бебевхали в воду 
(Керницький)

швіндель вул. обман, шахрайство (ст) Ц -• махор 
швіндлювати вул. обманювати, шахрувати (ст) 
швіц важка, неприємна, обтяжлива робота (ст)

♦  мати швіц тяжко, виснажливо працювати (ст) | швіцувати
♦  п ід  ш в іц  із поліційним ескортом (доставити затриманого до міс
ця його проживання) (ст)

швіцувати ^  мати швіц
ш вунґ запал, натхнення (ст); Настрій, хоч погідний, але якось не видно спеціяль- 

нога “швунґу” (Нова хата 1937); Я нині геть не маю швунґу до роботи (Авторка) 
ш ев крав, шов; Коли ж розпрасуємо той шев, тоді приступаємо до дальшого впра- 

сування (Повний курс); Шва по зверхному рукаві іде рівно зі швою рамен так, 
що рукав має три шви (Повний курс) | шва 

ш евський :
♦ довбдити до шевської пасїї пасія
♦ допроваджувати до шевської пасії -► пасія
♦ шевска (шевська) пасія пасія
♦ шевска (шевська) пасія бере -► пасія
♦ шевска (шевська) пасія огортає пасія 

шевченківський:
♦  Шевченківський гай частина міста між Високим Замком, Зне- 

сінням та Личаківською вулицею | Кайзорвальд
шек порода голубів (ст); Голуб’ятник ховає голубів за пазуху і дивиться вгору: 

б 2 б  “Бачите того шека?” -  “Де?” -  “Над Жовківською, напроти цієї малої хмаринки”
------------  (Нижанківський)

шельвах (ш&лсьдвах, шйльдвах, шільдвах) вартовий (ст)



шильд

шёльдвах -♦ шёльвах
шёлька крав, шлейка (ст): Спідничка на шельках надівається до шкоцької 

блюзки (Нова хата 1933) 
шельма 1. шахрай; хитрун (ст) || -• 

видридушник
2. жінка легкої поведінки; повія 
(ст) II -> вінклківка

шельмовство крутійство, шахрай
ство (ст) II -• махер

♦ намовляти на шельмов
ство схиляти до поганого, 
злого (ст)

шельмувати хитрувати, шахрува
ти (ст)

шептаний сказаний пошепки (ст)
♦ шёптана пропаганда -♦ 
пропаґанда

шёрма фехтування (ст) | шермерка 
шермёрка ^  шёрма 
шерсть:

♦ проти шёрсти гладити го
ворити або робити щось не
приємне (Франко)

шиба:
♦ дивитися як на матову шибу не зважати, не помічати (Нижан
ківський): “Чого, властиво, угукаєш?” -  Я подивився на нього як на матову 
шибу “А ти чого говориш, якби в тебе на розумі був чиряк? Про що, власти
во, йде?” (Нижанківський)

шибати:
♦ шибати собою и  шибатися і: Тепер війна, треба сидіти дома, а не 

шибати собою (Нижанківський)
шибатися 1. кидатися, метатися (ст) Ц шибати собою

2. бігати, галасувати, метушитися (перев. про дітей) (ст) 
шибениця:

♦  що буде, то буде, -  шибениці не буде хоч справа й небезпеч
на, але все ж таки на неї можна зважитись (Франко)

ш и б н ^ и  майнути (про думку) (ст); “Поковані”, -  шибнуло в голові (Лисяк) 
шибувати пересувати залізничні вагони (ст) 
ш и б ^ о к  незаконна справа; спекуляція (ст) 
шикана вул. переслідування (ст)
шильд вивіска (ст): Будинок музичного товариства з великим залом збудували у 

сецесійному стилі в 1907 році за проектом Владислава Садовського, теж про
фесора Львівської політехніки, де ВІН  очолював кафедру артистичного рисун
ку... У будинку був магазин музичних інструментів Владислава Бачинського, 
а також такі, менше пов’язані з музикою, заклади, як майстерня емальованих 
таблиць (шильдів) Євгена Маріана Унтера чи ювілейна крамниця Едмунда Ва
єра (Мельник І.)

б 2 7



шйльдвах

шйльдвах -* шельвах
шймон двірник, сторож (ст): Штори крамниць і ресторанів із лоскотом засу

валися, гасли світла у вікнах, прохожі підбігали трухцем і щезали в челюстях 
будинків. “Шимони" замикали брами (Керницький) | -* двёрник

♦ мати ш ймона <в голов і > бути несповна розуму, дурнуватим |
мати бзіка

шимонова 1. жінка-сторож (ст) О двбрничка, шимонцьбва 

2. дружина шймона (ст) || шимонцьбва 

шимонцьбва ^  шимонова 
шина:

♦  із шйни пшик пшик
шинквас прилавок (ст); Корчмар сперся долонями на край шинквасу і, поволі 

похитуючись, мне в зубах цигарку (Нижанківський) 
широкий:

♦  на широку скалю -► скаля
♦ широкий світогляд -* світогляд 

широко:
♦ широко як плахта і тонко як нитка -* плахта 

шйрший:
♦ на ширшу скалю -* скаля 

шихта вул. робоча зміна (ст) 
шільдвах -► шельвах
шіми гостроносі туфлі або напівчеревики (ст)
шістак 10 грошів (ст): Я лишився знова без знайомих, а що найважніше, то те, 

що хліб, який я мав на дорогу, вже кінчився, а грошей зовсім небагато в мене 
було, бо по сплаченні подорожі та нічлігу в заїзді, лишилося в мене лиш чотири 
шістаки (Нагірний) 

шістдесгіть шістдесят
♦  шістдесйть шість карт, вид гри (ст): Брат мав карти й вони грали в 

“шістдесять шість" (Нижанківський)
шістка монета найнижчої вартості (ст) | — шустак 

шкапа знев. і. старий кінь (м, ср, ст) Ц -♦ кінь 

2. стара спрацьована жінка (м, ср, ст) 
шкарада погань, паскуда (ст): -  Міця! -  зрадів Боровський. -  Ти. шкарадо 

якась! У таку спеку і знову без парасольки! Ти вже забула свій останній соняш- 
ний удар (Марська) 

шкарадний і. огидний (ср, ст)
2. неохайний, занедбаний (ср, ст) 

шкарп залізничний насип (ст): Через річку вела кладка і міст на висипанім ви
соко “шкарпі" (Криницька); І такі, бачите, дива траплялися колись у Львові, а ще 
весною, коли розцвітали каштани і так одурманююче пахла черемха на Старо
му цвинтарі, коли вечори були такі місячні, що магістрат забороняв світити на 
Копитковому вуличні ліхтарі, коли по всіх парках, городах і шкарпах снувались 

6 2 8  закохані пари, мов химородні з’яви з Царства Тіней... (Керницький)
----------  шкарпетка скарігатка (м, ср, ст)

шкарпйтка -► скарпйтка (м, ср, ст)



шкоцький

шкартувати утікати (ст) | -• брикати
шкварок 1. кул. шкварка (м, ср, ст)

2. ірон. непосидюча дитина (м, ср, ст); То такий малий шкварок, шо в на
прузі тримає всі двадцять чотири години, не можна і на хвилю відвернутися 

(Авторка)
шкєс вул. 1. недосвідчениіі залицяльник (ст)

2. чолов’яга, незнайомець (ст) | фраєр 

шкіра (скіра) і. шкіра
♦  браний в шкіру биття (ст): У третій клясі забагато вже було міщан

ським синам братям С. того “брання в шкіру”, тому перед екзикуцією сказа
ли вони п. професорові, що їм уже забагато тої забави, та відійшли зі школи.
Півроку опісля оба поженилися (Нагірний)

♦ вйгарбувати шкіру сильно побити (ст) | -» вйгаратати
♦ вйрайбувати шкіру і; вйгарбувати шкіру
♦ вйсмарувати шкіру 2=; вйгарбувати шкіру
♦ всйпати в шкіру побити (ст) | -> вйгаратати
♦  дати в шкіру дати прочухана; набити, відлупцювати (ст): Роман 

Денисюк написав недавно із старшинської школи, і він трохи лихий на Тебе, 
що Ти не поїхав з ними, але “викрутився”. За те обіцює Тобі дати в шкіру 
(Лисяк) II -► вйгаратати

♦ дертися якбй шкіру здіймали -► дертися
♦ дістати в шкіру бути покараним (ср, ст) || -• дістати лйнє
♦ дістати поза шкіру и  дістати в шкіру
♦ засмалйти шкіру -* засмалйти
♦  набрати в шкіру бути побитим (ст): Сядьмо, хлопці. Треба ж чоло

вікові сказати. Іде там, де ми в шкіру набрали (Лисяк)
♦ робити, аж скіра з рук лізе -► робити
♦  <у него, неї> лиш  шкіра та кости 1. про дуже худу людину 

(м, ср, ст)
2. про змарнілу, виснажену людину (Франко) (ср, ст)

2. вул. негарна дівчина (ст) 
шкірити:

♦ шкірити з ^ и  сміятися; усміхатися (м, ср, ст) | шкіритися 

шкіритися шкірити з ^ и
шкіц ескіз (ср, ст)
IIIкл о скло (м, ср, ст)

♦ ти не зі шкла ти не прозорий, не заступай, відійди (м, ср, ст) Ц 
твій т^то на шклозаводі не працював

шклозавод склозавод (м, ср, ст)
♦  твій тато на шклозаводі не працював ^  ти не зі шкла (м) 

шклянйй скляний (м, ср, ст)
шклйнка склянка (м, ср, ст): Прибулий з усміхом вибачається, опісля одним 

махом перехиляє налиту шклянку горілки (Лисяк) 
шкоп знев. німець-поліцай (ст) | -* ^ліна б 2 9

шкоцький 1. шотландський (ст) ----------
2. картатий; у кратку (ст)



шкраб 1. хлопчина (ср, ст) | -• ббйлик 

2. шк. учень молодших класів (ст) 
шкрабак шк. чорнильне перо (ст) 
шкраби старі черевики або чоботи (ср, ст) | шлапдк 

шкрабіп’їбрко знев., ірон. і. урядовець низького раніу (ст)
2. посередній письменник із великими амбіціями (ст) 

шкрібати (шкрйбати) писати (перев. недбало) (м, ср, ст) | шрайбати 

шкробнути боляче вдарити (ст) | -» вгатити
шкрябанйна ірон. писанина, твір (м, ср, ст): Уривок із моєї “шкрябаними” 

був поміщений в одному із чисел “Батьківщини” під наголовком “Нічна виправа” 
(Загачевський) 

шкрйбати -► шкрібати (м, ср, ст) 
шкут (шкуц) 1. мала дитина (ст)

2. людина низького зросту (ст) 
ш к ^  -»шкут
шлапак і. старий, зношений чобіт або черевик (м, ср, ст) Ц шкраб 

2. військ, рядовий (ст) 
шлапацький військ, який стосується шлапака (ст)

♦ шлапацька багнечайка ірон. багнет (ст) 
шлісак вул. ніс (ст) | -* калйфйор
ш ліф  лоск (ст)

♦ набрати львівського шліфу набути манер міського товари
ства, стати міщанином (ст) | злеополізув^тися

шліфуватися набиратися добрих товариських манер (ст) 
шльохання 1. схлипування (ср, ст)

2. шморгання (носом) (ст) 
шльохати 1. схлипувати (ср, ст)

2. шморгати (носом) (ст) 
иільбцок вул. бандит (ср) 
шлюб:

♦ вбратися як до шлнібу -► вбратися
♦  заіітй перед шлкібом завагітніти, не перебуваючи у шлюбі (ср, ст) 

шліббний весільний
♦ шлнібний анцуґ -» анцуґ
♦ шлкібні мешти -* мешти

шлюґ 1. недокурок (ст): Коло вікна сиділи хлопці, нахилені над пивом. Усі ку
рили, навіть малий Стефко Пурцель. Бенькарт не вмів курити, але рвався до 
шлюґів (Тарнавський 3.) | -* бомок
2. втягування тютюнового диму під час куріння; затяжка (ст)

♦  шлібґа давати під час куріння втягати дим глибоко в легені й 
видихати його “кільцями” (ст)

шлніґати втягати дим глибоко в легені (під час куріння) (ст) 
шлнЗзрак (шлиісрок) парадний, святковий піджак (ст): А ті професори, 

6 3 0  до речі, ще старої школи, видавалися мені не людьми, а просто півбогами. Де-
------------  які з них у “циліндрах”, у “шлюзраках”, з паличками зі срібними ручками, часто

в “цвікерах” на чорному шовковому мотузочку й майже обов'язково в черевиках

шкраб



шлямазарниця

“на рипах”, які при кожному кроці зично рипіли, самою своєю появою наповняли 
серця бідолашних “штубаків” страхом і трепетом (Береза) 

шлюмерок пообідній сон (ст)
шлюс досить, кінець, годі (ср, ст): Третього дня Рурка, що ніколи не пив за свої 

гроші й вмів розповідати дуже багато історій, при зустрічі на Ґрудку у Зісля над 
пивом говорив йому просто в ніс: “Ти є фраїр. Я б на твоїм місці пішов до нього 
до хати, й шлюс! Пощо цяцькатися?” (Нижанківський)

♦ зробйти шлюс закінчити справу (ст)
♦ шлюс, Параню, по коханю про кінець (часто неочікуваний) 

справи, розмови тощо (ср, ст) )| ю ж, Параню, по коханю

шлібсрок -♦ шлібзрак 
шлібсувати вул. приходити (ст)
шлнЗфка крав. 1. петля на одязі для ременя, пояса (ср, ст)

2. петля-вішак на одязі (ср, ст) 
шлнічок 1. недокурок (ст) II -> ббмок

2. цигарка-самокрутка (ст): Мене намовляли товариші, щоб я також заку
рив, а що я не вмів скручувати “шлючків”, то один з товаришів скрутив його, 
склеїв власною слиною і подав мені (Шухевич) 

шлябан 1. шлагбаум (ст)
2. вул. вид ліжка (ст) 

шляґ -♦ шляк 
шляйфи -► шляфи  
шляк (ш ляґ):

#  <а> жеби тебе <тя> шляк наглий трафив (лайка, проклін)
#  <а най тебе> наглий шляк трафить (лайка, проклін): Ось 

хтось, мабуть, попав на якусь трубу чи гайку, бо ваґоном проноситься со
ковите: “...тебе наглий шляк трафить!” (Лисяк)

<а най то> шляк трафить (лайка, проклін): ІУІісько відмахнувся: 
“А най то шляк трафить! А то свобода!” (Нижанківський); Паньствова пуса- 
да; вулиці замітати! А ней ті шляк трафи з паньствовую пусадую! І метрику 
пириниси, ну! (Рудницький)

<а най то> йсний шляк трафит (трафи) (лайка, проклін): 
ІУІІсько відмахнувся: “А най то ясний шляк трафить! А то свобода!” (Нижан
ківський): Кухня не прийшла, бо не могла знайти сотні, і нас мало не трафив 
ясний шляк! Відомо-бо, що без хліба й чорної кави найбільш геройське сер
це падає в самі штани, і його годі знайти (Селепко) 

а шляк би тебе впік (лайка, проклін) (Лисяк)
<а> шляк би ті <тє, тя, то> трафив (лайка, проклін) 
шляк холёру трафив (лайка, проклін) (Франко) 

шлякувати вул. і. клясти, проклинати (м, ср, ст)
2. уживати лайливі слова; лаятися (ср, ст)
3. виявляти незадоволення; нервувати, обурюватися (м, ср, ст) 

шлямазарний знев. неохайний, недбайливий; нестаранний (ср, ст) 
шлямазарник знев. неохайний, недбалий чоловік; нехлюйник (ср, ст) ||

кирйнник
шлямазарниця знев. неохайна, недбала жінка; нечупара (ср, ст) | — 

кирйнниця
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шлймпа знев. I. ^  шлямазарниця (ст)
2. жінка легкої поведінки; повія (ст) Ц -* вінклківка 

шлямувати вул., злод. ошукувати, обманювати (спільника) (ст) 
шлАуг (шлйух) шланг (ст): Мені якраз треба купити якийсь шляух -  поливати 

город, та все відкладаю на потім (Авторка); У страшну спеку ми, дітиська, чіпа
ли до помпи шляух та обпивалися водою. Деякі перехожі теж могли постраж
дати (Авторка) 

шлйух -* шлйуг
шлйфи (шлййфи) леза ковзанів зі шнурками-зав’язками; ковзани (ст)

І лижви
шлйфрок жіночий хатній халат (ср, ст): Пані дому може ходити в шляфроку 

лиш рано, через день повинна бути старанно зачесана і мати на собі сукню, не 
нову і стрійну, але порядну, не пімняту і не брудну Вигляд її має гармонізувати з 
окружениям. Зав’язана голова хустиною, патинки дозволені лиш до 9 год. рано 
в наших умовинах життя. По 9-тій може вже все хтось чужий зайти в хату, а 
як неприємно тоді втікати, перебиратись і чепуритись (Переписи); Спершу ви
глянула трохи розвіяна голова, що своїми рисами нагадувала Орка, потім ціла 
невисока, доброго вигляду постать, що поквапно натягала на сорочку шляфрок 
(Ярославська) || шляфрочок 

шляфрочок її шляфрок
♦ йблука в шляфрочках кул. яблука, обсмажені у збитих яйцях з 
мукою; у клярі (ср, ст): Треба буде на снідання зробити яблука в шляф
рочках, то така смакота до ранішньої кави з молоком (Авторка); До м'яса 
був сос і картопля (Оксана від початку війни не їла картоплі), і потім чудові, 
“у шляфрочках” яблука (Марська)

шлйчок шляк: Пані Кунеґунда, що якраз верталася з нашою господинею з 
базару, вспіла ще послати йому на прощання кілька шлячків і дві-три кольки в 
печінки, що мало, зрештою, цілком реторичний характер і нікому не шкодило, ні 
псові, як то кажуть, ні вівсові (Керницький)

#  а шлйчок би тя ясненький трафив (проклін) 
шмайґелес (шмайделес) і .  вул. єврей (ст): Прошу отця єґомостя, він є мі-

шанець, зі шмайґелесів, але я походжу з чисто руської фамілії (Керницький) Ц 
-  бібер
2. неохайний, брудний чоловік; нечупара (ст) Ц -► кирйнник 

шмайделес -* шмайґелес
шмайсер військ, автомат (ст): Стою на стійці. Слухаю. Тиша. Така тиша дуже 

діє на нерви. Тримаю готовий шмайсер і витріщую очі, аж болять. Нічого не вид
но (Селепко) 

шмарк -* смарк 
шмаркатий -* смаркатий 
шмаркач смаркач 
шмаркачка смаркачка 
шмаркуля смаркуля 

632  шмаровидло знев., ірон. косметика (ср, ст)
----------  шмаровоз (смаровоз, шміровоз) неохайна, брудна людина; нечупара

(м, ср, ст) II -* кирйнник

шлямпа



шмат:
♦ шмат часу -» час 

шмата 1. ганчірка (м, ср, ст)
2. знев. одяг (м, ср, ст)
3. знев. жінка легкої поведінки; повія (ср, ст) || -♦ вінклківка

4- знев. лукава, підступна, ненадійна людина (м, ср, ст); Той Стефко -  то 
не хлоп, а шмата, з ним ніякої справи не полагодиш, завше підведе (Авторка)
II -» баламут
5- безвольна, легкодушна, безхарактерна людина (м, ср, ст) 

шмаття знев. білизна (перев. постільна) (ст)
шматйний (шмацйний) виготовлений із тканини (м, ср, ст): Я відчув 

сильний біль у боці. Відкрив очі й побачив шматяний большевицький чобіт, що 
замахнувся ще раз до удару (Селепко) 

шматйрка (шмацйрка) знев., ірон. жінка, яка любить купувати одяг 
(часто без потреби) (ср, ст) 

шматйрня (шмацйрня) вул., знев. люди низького соціального станови
ща (ст): До Фукса, знаєш ріг Вишневецьких і Льва Сапіги. Там, де перед війною 
не така “шмацярня” заходила, як ми (Загачевський) 

шмацйний шматйний 
шмацйрка -* шматйрка 
шмацйрня -* шматйрня 
шмельц 1. непотріб, дрантя (ср, ст) Ц ш^бер

2. дріб’язки, дрібнота (ср, ст)
3. карт, дрібні карти (ср, ст): Сам шмельц на руках (Авторка) Ц пліхта 

шмерґель:
♦  мати шмерґля бути несповна розуму, дурнуватим || -* мйти бзіка  

шмердолінек вул. хитрун (ст)
шмйнка -* шмінка 
шмйрґати вул. швидко втікати (ст) 
шміла вул. нездара, недотепа (ст)
шмінка (шмйнка) губна помада (ср, ст); ІЦе дивне, але я бачу цю жінку та

кою, якою вона є: без пудру, без цієї безсоромної верстви шмінки, без цього 
погано зафарбованого волосся, без цієї штучної пози, і ще раз переконуюсь, 
що я її звідкись знаю (Вільде); Спершу наложила на лице верству крему, опісля 
шминку і припудрилась (Острук) 

шмір 1. дьоготь (ср, ст): Це не бомба, а шмір до коліс (Керницький)
2. бруд (ст)
3. вул. варта, сторожа (ст)

♦ стойти на шмірі ^  шмірувати
♦ тримати шмір ^  шмірувати 

шмірак 1. жовнір (ст)
2. злод. той, хто стоїть на варті під час крадіжки (ст) 

шміровоз -» шмаровоз
шмірувати вартувати, сторожувати, пильнувати (ст) Ц стойти на шмірі, бЗ З

тримати шмір 

шмірус вул. пияк (ст) II -• алкогілик

шмірус



шміс вул. рубець, шрам на обличчі від удару шпагою (ст) 
шмондати вул. здійснювати статевий акт (ст) Ц -* гримати

♦ шмондати кобіту шмондати 
шмондонбгий який має криві, іксоподібні ноги (ст) 
шмонтолоха вул. жінка легкої поведінки; повія (ст) | -» вінклківка 

шмоньдзя вул., вульг. і. жіночий статевий орган (ст) Ц -• кацамбнія
2. жінка легкої поведінки; повія (ст) Ц — вінклківка
3. неохайна жінка; нечупара (ст) Ц -> кирйнниця 

шморгнути вдарити (ст) Ц -* вгатити
ш м ^ель  вул. нелегальне перевезення товару через кордон; контрабанда 

(ст)
шмугелювати вул. нелегально перевозити товар через кордон; займати

ся контрабандою (ст) Ц -* шварцувати 
шм5тлйр вул. контрабандист (ст): Часом до мого діда заходили шмуглярі, що 

переходили границю і приносили вістку від молодшого сина, а мого стрийка, 
Іванка з Кракова (Микула) Ц — авіатор 

шмуляти вул. 1. швидко йти (ст)
2. вульг. здійснювати статевий акт (ст) Ц — гримати 

шмунко (шмунькб) неохайний чоловік; нечупара (ст) | -* кирйнник 

шмунько -♦ шмунко
шмурдйк вул. 1. дешеве, неякісне кріплене вино (ср, ст) І чорийло 

2. самогон (Лучук) (ср, ст) || -* бімбер 

шнабель (шнобель) вул. ніс (перев. великий) (ср, ст) II — калііфйор  

шнадалавнй знесилений, виснажений, кволий (ст) 
шнат вул. швидко (ст) 
шнат-шнац вул. дуже швидко (ст)
шнельїіуґ швидкий поїзд (ст): Славко приїхав до Львова вечірнім “шнельцуґом”

1. як старий конспіратор, передбачливо вискочив із нього на Персенківці, а потім 
“Шкарпами”, пішечком, приманджав до нас на Церковну вулицю (Керницький)

шннт -♦ шніт
шнйта вул. кишеня (ст) Ц шнйтка, шніт 

шнйтка ^  шнйта
шнйцель (перев. мн. шнйцлі) кул. котлета з меленого чи рубленого 

м’яса (ср, ст): Тоську йде ду свої Рузі, Вона шнйцлі ма в братрурі (із пісні) Ц 
шницельок 

шницельок и  шнйцель 
шніт (шнит) вул. 1. удар ножем (ст) Ц -• зец

2. рана (ст)
3. діра (ст)
4. ^  шнйта
5. неповний кухоль пива; склянка пива (ст): -  Може, на дорогу вип’єш 
один шніт? Я ставлю. -  Ні, дякую. -  Добре робиш, що не хочеш. Цей фіякер- 
ський, хоч шляхетний напій смакував би тобі досить проблематично (Нижанків
ський) І -* гальба

6 3 4  6. кусень хліба (ст)
---------  7. футб. вид удару (ст): З долішніми “шнітами”, або “щурами”, не йшло йому

так гладко -  був трохи задовгий (Керницький)

шміс



шпанувати

шнобель -* шнабель 
ш н ^ б к  шнурок

♦ вішатися без ш н ^ к а  ірон. одружуватися (ср, ст) 
шнурувати вул. іти (перев. поспіхом, швидко) (м, ср, ст): -  Що тепер буде?

-  А що має бути? Ви шнуруйте далі, а я гулям до хавіри -  і шлюс (Нижанків
ський)

шняга вул. річ (м) 
шняпати плентатися (ст) 
шо що (м, ср, ст)
шодо кул. 1. гріте вино з яйцями і цукром, солодка підливка (ст)

2. заварний крем зі снігом (ст) 
шййлик знев., ірон. недотепа, дурень (ст) | -► бевзь 

шоколйда -* чеколяда 
шоколйдка - » чеколядка 
шоколядовий -* чеколядовий
шпаґат вул. і. поліційний аґент (ст); -  Та ціху, Міхалінка, бу ше де якійсь шпа- 

ґат пітслухаї, буш мала гецу, і ше ті ду фурдиґарні запрут! -  Шо, можи мислити, 
жи я сі їх бую? Я йно чикаю, жиби мі кутрий зачіпив. Ви сі запитайти могу хло
па, шо то значні субі мине зачіпити (Рудницький) || лапімуха, скіла, тайняк, 
хдтрак, шпіцель
2. Інтелігент (ст); Ніяк не хотілося вірити, що цей львов’як [Василь Давидяк]
-  не дитина львівського "бруку”, не батярчук, а "шпаґат” (шпаґати -  львов’я- 
ни-інтелектуали, чи радше те, що ми призвичаїлися називати інтеліґенцією)...
Його "кавали”, що появлялися на сторінках “Оси” під криптонімом “Де-Ву”, ви
значалися, крім сповненого тонкощів гумору, ще й неперевершеним знанням 
львівського “балаку” (Загачевський)

♦ до шпаґату ні до чого не здатний (ст) 
шпадрйнок вул. кастет (ст) Ц боксер 
шпак:

♦  шпака забйти заснути, задрімати (перев. пополудні) (ст) | забити 

м ^у
шпалір 1. два ряди дерев обабіч дороги (ст)

2. два ряди людей між якими залишається вільний прохід (ст): Нас, ма
лих, то є приготовчу клясу й оба відділи (А і Б) першої кляси, уставлено в шпалір 

у в’їздових воротах та на сходах аж до входу до залі (Шухевич); Відкриття сесії 
сейму відбувалося дуже святочно, перед костелом військо і поліція держали 

шпалір; переїзд через площу був тоді замкнений (Крип’якевич) 
шпанак вул. -► шпінак
шпанеґля {перев. мн. шпанеґлі (шпанедлі)) і. канцелярська кнопка 

(ср, ст) І шпанівка 
2. гроші (ст) І -• гбпи 

шпанедлі -♦ шпанеґлі
шпанівка шпанеґлі: На дзиґлику лежав великий рульон синього пакунково- 

го паперу і поруч нього -  мале пуделко шпанівок (ІУІарська) 
шпанувати і. пильно, уважно дивитися; вдивлятися (ст): Я шпануї на Касюні 6 3 5

і помалу до ні суну: “Моя Касю, поки час, йдем забавитись хоч раз” (із пісні) -------------
2. натягати, напинати (ст)



шпануватися

шпануватися ретельно готуватися; збиратися (ст) 
шпараґи спаржева квасоля (м, ср, ст) Ц шпараґбва фасбля, шпараґівка 

шпараґівка ^  шпараґи 
шпараґбва фасоля ^  шпараґи
шпарґа 1. зачіпка; привід до бійки; сварка (ст): “І що ж ти? З ким шпарґа?" 

Важко підводжуся: “Ти чого хочеш?” (Нижанківський); А на Стрілецькім тому 
пздину ще мав в додатку шпарґу -  з Шарим і з тими жлобами, що з ним ходять 
(Нижанківський) || плкісква

♦  мати шпарґу і. битися (ст) | -• маґулятися
2. переживати неприємність; мати неприємну пригоду (ст)

♦ шукати <собі> шпарґи шукати зачіпку для неприємностей, 
клопотів; підбурювати до бійки (ст): Не підскакуй, фраєр! Я шпарґи 
не шукаю. Хочеш -  вип’єм, тут маю пріма континґентівку. За холеру моцна 
(Лисяк) І шукати собі плкіскви

2. дурничка (ст)
шпарґал 1. нотатка на клаптику паперу; замітка для запам’ятовування (ст)

2. {перев. мн. шпарґали) папери (ст): Рано-вранці “чоловік” замість всяких 
“шпарґалів” пакував до торби купелеві штанці (Керницький); Марта на засекре
ченій зустрічі дістала передачу, тобто організаційні матеріали для переховання. 
Прийшовши до себе до хати, поклала пакетик на шафі в одній кімнаті і накрила 
все якимись шпарґалами. Може, півгодини пізніше до хати прийшла поліція і 
без ніяких перешукувань відразу приступила до згаданої шафи, витягнула з-під 
шпарґалів заховані матеріали, а Марту арештувала (Мельник) 

шпарґалет (шпарґалйт) аркуш паперу із замітками, який використову
ють учні потай від учителя на уроках, іспитах тощо; шпаргалка (м, ср) 

шпарґал^т -► шпарґалет 
шпарґач заводіяка, верховода (ст)
шпарґетті кул. спагеті (ст): До печені на дико подам шпарґетті та зденстовані 

горошок з морківцею. Просто пиха! (Авторка) 
шпаркаса ощадна каса (ст) 
шпаркасбіхер ощадна книжка (ст) 
шпаровйтий ощадний (про людину) (ср, ст) 
шпарувати заощаджувати (ст) 
шпас вул. жарт, дотеп (ст) | віц

♦ робйти шпас жартувати (ст) 
шпацер -♦ спацер 
шпацерувати -* спацерувати 
шпацірґанґ прогулянка (ст) | спдцер (шпдцер)

♦ іти (йти) на шпацірґанґ вул. іти на прогулянку; прогулювати
ся (ст)

шпера -> шпйра
шпергак 1. відмичка (ст) | -• вйтрих

2. гак, яким зачиняють двері (ст) 
шпйгнути вколоти (ст): Щось там говорив про “богатеруф", про “орлєнта”, що 

6 з 6  свою кров за Львів віддали, що Львів боронили від руської банди... і мене тут
------------  шпигнуло (Тарнавський 3.) || -► лштиГнути

шпилйти вульг. здійснювати статевий акт (ст) || -* гримати



шпік

♦ ш пилити ґулю  ш пилити
♦ ш пилити кобіту ш пилити 

ш пильки хвоя (ст)
ш пильковий  хвойний (ст): Дуже корисно буде виїхати вліті на село десь 

близько шпилькового ліса, бо власне живиця шпилькових дерев є дуже помічна 

в нежиті легких (Дрималик) 
ш пиндель вул. ніж, стилет (ст): Якийсь [унцвал нихрещений, в Паридзу родзе- 

ний, запхав пані цісаревій шпиндель затроєний (із пісні) 
ш пйра (ш пера ) і. брама будинку (ст)

2. оплата сторожеві за відчинення брами після іо  години вечора (ст); 
Крім того, сторож втратив роботу. А робота була добра, бо камениця була ве
лика, і з самих тільки шпер було добрих кільканадцять злотих тижнево (Тар
навський 3.); Весь день сидів у своїм кабінеті, курив люльку і читав газети, а 
вечором ішов до касина, відки вертав перед десятою, аби не платити “шпери" 

(Франко) І шпйрка'
З- час, коли зачиняють на ніч брами будинків (ст); Вирішальними в його 

долі (включно до капелюха і краватки) авторитетами були його батьки та тета, 
в якої він мешкав. Обід, пообіднє дрімання із загорненою в хустку головою, 
вечеря та поворот перед “шпирою” додому (“щоб тета не кричала") -  це були 
священні “табу”, які порушити та переступити вдавалося йому лише з найбіль
шим зусиллям (Ласовський)

♦ година ш пйри ї ї  шпйра 3 ; А була вже десята година. Година “шпи- 
ри”. Требе було йти, бо тітка вже давно заснула, а сторожиха тільки чекає 

запізнених, щоб заплатили (Керч)
ш пйрати шукати, нишпорити; обшукувати (ст)
ш пйрач знев. той, хто нишпорить у чужих речах, паперах тощо; нишпор

ка (ст)
2. дріб’язкова людина, яка надто цікавиться тим, що її не стосується 
(ст) І пані цікавска (цікавська) 

ш пйрка' шпйра 2
шпйрка'’ сало (ст): Кожної неділі причащався і по Службі Божій ішов до хати на 

снідання. Пив келішок і їв капусняк із шпиркою. їв його зі смаком, кожна ложка 
була окремою приємністю (Тарнавський 3.) Ц солонина 

ш питаль лікарня (ср, ст): У другій половині не сталося нічого цікавого. Лише 

одного глядача відвезли в шпиталь, а другий отетерів (Селепко); Скочила на 
ринок, переповіла те, що там могла бачити напроти книгарні Шевченка, бо вона 

сама, відколи вернулася з шпиталю по операції жовчевих каменів, більше на 

ринок не йде і насіння більше не продає (Тарнавський 3.); Вони провадили не
безпечне життя. Ніколи не знали, що їм грозить. Все були одною ногою в гробі, 
а другою або у в’язниці, або в шпиталі. Таке то є життя національних героїв 

(Селепко) II ббсьня 

ш питальний лікарняний (ср, ст): До того ж, як справжній комарнинець, він 

був хоровитий (комарненські болота) і тому часто лежав у шпиталі. Тому проф. 
Конарський називав його “шпитальний Юзьо” (Гординський) 

ш пік мед. кістковий мозок (ст)
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ШПІЛЯТИ

638

ШПІЛЯТИ вул. 1, грати на музичному інструменті (ст); Якби не було панни 
Людвіки, То би не було файні музики, Бо вона куждий танець нам уміля І на 
гармоні пірша кляса шпіля (із пісні)
2. грати у спортивну гру (ст): Футбол шпіляти (Авторка)
З- карт, грати в карти (ст)
4. грати в комп’ютерні ігри (м)
5. жартувати, кпити; пустувати (ст): -  Ти про що? Про політику, а про що? Ти 
в політиці облітаний, а я -  гіпс. -  Сам бачиш. -  Пфі! Певно, що бачу. -  Більше не 
знаю. -  Не шпіляй. Але як ні, то ні. Балакаймо про знайомих (Нижанківський)

шпінак (шпанак) і .  шпинат (ср, ст): Кажу Вам, Павлова, гризути вєнци, як 
шпанаку в плахті (Рудницький); У “Вероніці” завше любимо взяти булочки зі 
шпінаком, ніде таких більше немає (Авторка)
2. кучер, візник (ст): Шпінак -  так охрещено у Львові “дорожкаря, візника" за 
зеленкуватою краскою лівреї (Горбач) 

шпіиґал^т знев., ірон. і. дитина (м, ср, ст)
2. невисокий на зріст мужчина (м, ср, ст) 

шпіц 1. кінчик, верхівка (ср, ст)
♦  брати на шпіц кпити, жартувати, насміхатися (ст) Ц — лаха дерти
♦ дати шпіца копнути в сідниці (м, ср, ст) | -» кбпен-дупен д^ти
♦  на шпіц із гострим кінцем; гостро (ср, ст): Директор Кокорудз дуже 

рідко коли з’являвся на коридорі; коли часом під час перерви виходив з кан
целярії із золотим “цвікером" на чорному шнурочку, із жовтими короткими 
вусами, засмаленими від цигар, а гострою борідкою "на шпіц", тоді раптово 
все стихало в коридорі, а глибоким поклонам не було кінця (Дзедзик); Ме
шти на шпіц вже вийшли з моди, тепер носять з круглим носиком (Авторка)
II шпіц^стий

♦ тримати фасун свііі як шпіц ^  тримати шпіц
♦  тримати шпіц достойно, гідно поводитися (ср, ст) Ц тримати фа

сун, тримати фасун свій як шпіц
♦  Ш П ІЦ  в сраку вул. копняк у  сідниці (м, ср, ст) Ц -• копняк в припи- 

сбве місце
2. вул. чоловічий статевий орган (ст) | -• будуляк

♦ злапати на шпіц вульг. заразитися венеричною хворобою (ст)
3. вул. підліток; хлопчина (ст) | -* бейлик 

шпіцак удар ногою (ст) Ц копніїк 
шпіцастий ^  на шпіц
шніцель 1. поліційний аґент (ст): Але скажіть ви від мене панові комісарові 

Кайданові, щоб він, коли хоче від мене витягнути якусь відомість, не обнижу- 
вав мене і присилав мудрішого шпіцля, а не такого дурака, як ви (Шухевич); 
Згодом замешкав зі мною д-р Іван Франко. Довший час бачив я під домом, де 
ми мешкали, як проходжувався якийсь панок, був це поліційний шпіцель, якому 
поручено нас доглядати (Нагірний) Ц-» шпігат 
2. донощик (ст) 

шпіцифіндер шк. хитрун (ср, ст)
шпіцки спортивне взуття (ст): На жаль, я не мав щастя перемогти чемпіона- 

мистця юніорів Польщі в бігу на 100 м. Це були часи, коли “шпіцки" і “футболів- 
ки” тільки снилися гімназистам (Микитович) 

шпіцльовство шпигування (ст): Одної неділі на весну 1933 р. перед полу-



днем зателефонувала до мене жінка адвоката д-ра Голубовського, що в оди
надцятій годині перед полуднем будуть у гімназії сходини родичів, що на тих 
сходинах буде сам Бабій та що треба доконче піти і запротестувати проти того, 
аби в нашій гімназії директор пропаґував між учнями “шпіцльовство” та доно- 
щицтво (Шухевич)

шпіцлювати шпиіувати (ст): Нам треба одного такопз хлопа, щоб тримав ніс 
на вітрі -  шпіцлював, що там робиться, і звітував про все нашому штабові (Кер
ницький)

шпондер кул. копчена свинна грудинка (м, ср, сг) Ц шпондерок (шпундерок) 
шпондерок (шпундерок) ^  шпондер
шпорт вул. сорт цигарок (Цьонка) (ст): Петро подав цигарки, на яких був на

пис “Спорт”, а побіч -  орел. -  Який же ти “капіталіст”, що куриш польські “шпор- 
ти”. -  Зажди, дороблюся, буду курити кращі (Острук) 

шпрайс (шпрайц) догана, прочухан; осуд (ст)
♦ дати шпрайса (шпрайца, шпрайсу) зганьбити; дати прочуха

на (ст): -  Але я тобі, Дуську, дав тоді шпрайса, там на двірці у Львові! Але 
сь дістав піґулу! (Лисяк) | -* збештати

♦  всйпати шпрайса побити (ст): Клопіт лише в тому що ми фактично 
не знаємо, чи він ще живий, чи вже теплий труп. Бо ми йому всипали такого 
шпрайса, що він справді до завтра може копита витягнути (Керницький)

шпрайц -► шпрайс
шпрехати вул. 1. говорити (перев. іноземною мовою) (ср, ст)

2. розуміти, про що йдеться (ср, ст) 
шпрйха спиця (воза, велосипеда тощо) (ст): Вправним рухом спортсмена-ек- 

вілібриста, не торкаючись педалів, він стрибнув на сідло машини, і за хвилину 
сонце заграло на шприхах коліс, і ритмічний пошум ґум, що краяли шосе, про
пав у шумі осіннього полудня (Лисяк) 

шпріцувати вульг. здійснювати статевий акт (ст) Ц -• гримати 

шпрунґ вул. втеча (ст)
♦  дати ш п р ^ ґа  утекти (ст): Під час походу до церкви він втаємничив 

мене, що ліпші хлопці “дають шпрунґа” по дорозі до одної із брам, до церкви 
не йдуть, але от так собі. То “так собі” докладно він не означив. Коли він 
напровадив мені прізвисько одного загальнознанопз і загальноповажаного 
учня нашої гімназії, що він дає щонеділі “шпрунґа”, тоді я рішився також на 
такого "шпрунґа” (Шухевич) |{ — бдльби зробити

шпундерок шпондерок 
ш п ^ т :

♦ до шпунту геть, цілковито, зовсім (ср, ст): Я вичистила свої кишені, 
гаманець і пластикову картку до шпунту (Авторка)

ш п ^ и т и  різко, із силою кидати; шпурляти (речі) (м, ср, ст): Не шпурай так 
речі до шафи, бо я ти як шпурну будеш до завтра складати (Авторка) 

ш п 5р т  швидкий біг (ст): І коли м’язи відповідно ствердли, набрали ікри ноги 
і шпурту при футболові, він сам собі пошукав своїх колєґ, які недооцінювали 
теперішнього стану Клима і зважилися, як за давніх добрих часів, називати його 
ім'ям, скажім, “найдуха” чи іншим, що вказувало б на його народження з непра- 6 3 9

вого ложа (Тарнавський 3.) -------------
шрайбати недбало, неохайно писати (м, ср, ст) | шкрібати (шкрлбати)

шрайбати



шруба шуруп (ср, ст)
шрубувати 1. закручувати (шуруп) (ст)

2. приховувати, затаювати (ст): Був собі звичайним мулярем, і це йому ім
понувало. Ніколи навіть не шрубував своїх амбіцій, щоб стати будівничим під
приємцем (Тарнавський 3.) 

штаба металевий засув (ст) 
штабовий:

♦  оферма штабова -► оферта
♦ офйра штабова -* офйра 

штабсоферма незґраба, недотепа (ст) | -» байтала
штаєр 1. шляґер (часто танець, різновид вальсу) (ст): Коли музичка загра 

штаєра, ой, діріді-раді, ой, діріді-ра, зара ду танцю, бери мні, хулєра, ой, діріді, 
раді, ойра (із пісні) | шта^рок
2. вул. вид вогнепальної зброї (ст): Потайки вичистив дванадцятистрільно- 
го “штаєра" та запхав його за пояс на животі під блюзкою (Загачевський) 

шта^рок ^  штаєр: До цього, безумовно, спричинилась і прекрасна погода, що 
настала після бурхливої ночі, достеменно так, як співається в львівському шта- 
єрку; “По дощі сонце світить. Поки знов дощ не вліпить” (Керницький) 

штайґєр шк. учень, який викликає неприязнь товаришів (перев. носить 
окуляри) (ст)

штайґувати вул. і. швидко йти (ст): Ну, штайґуй, Дуську, до машини! (Лисяк)
2. іти під гору (ст) 

штайфувати крохмалити (білизну) (ст)
штама згода (ст): ІУІІко? Но, І\Ліко! Ти вже не є злий. Ти не повинен гніватися. Но, 

штама (Нижанківський)
♦  бути штама вул. дружити, товаришувати (ст) | штііму тримати, 

штаму держати
♦ штаму держати ^  б ^ и  штама: Він раптом запитав: “Ну то як? 

Держиш зі мною “штаму” чи ні?” (Авторка)
♦  штаму тримати і; б>^и штама

штамтіш столик постійного клієнта; зарезервований столик (ст) 
штанґєль кул. солоне печиво чи булка у формі палички (ст) 
штанґлщ 1. залізна жердка, дрючок (ст)

2. ірон., знев. висока на зріст дівчина (ср) 
штани штани Ц -> бікси

♦ накласти повні штани накласти
♦ накопати в штани накопати
♦  припасувати до штанів сильно вдарити долонею по сідницях 

(ст) І -> пацнути
♦  фасувати в штани -* фасувати

штанка штанина (ср, ст): Пан Стефко завше видавався їй дуже смішним, і то з 
ріжних причин, хоча б навіть із того, що одна штанка завжди була спущена “на 
погоду”, а друга підкочена “на дощ” (Авторка)

6 40  штанотрйстя вул. страх (ст): Дістаєш штанотрястя? Не бійся, і так усередині
------------  не будеш (Нижанківський) | -♦ мойра

штафета спорт, естафета (ст)

шруба



штахати вул. різати (ст): Як він штахнув Юзька майхром, то вже го, певно, жа- 
ден доктор не поцирує (Авторка) 

штахета 1. дошка дерев’яної огорожі (ср, ст)
2. огорожа; паркан (ст): Ласкаво прошу не кидати сміття мені за штахети 
(Авторка)
3. знев., ірон. дуже висока людина (ср, ст) 

штахети вул. зуби (ст)
штахнути вул. затягнутися (цигаркою) (ст)
штемп вул. 1. сором, ганьба (ст): То вже був би фест штемп, пане поручнику, 

щоби вояка кропнула бомба на урльопі! (Лисяк) Ц встид

♦  наробити штемпу вул. осоромити, знеславити (ср)
♦  штемп лйкнути вул. осоромитися, знеславитися (ст): Я вже не 

раз штемпу ликнув через тебе (Авторка)
♦  штемп на ґарбатеґо вул. неймовірний сором, ганьба (ст)

2. увага (ст)
♦  бити штемп тюр. ударом у стіну попереджати в’язнів сусідньої 
камери про небезпеку (ст)

штемпель -• стемпель
штемнитися вул. соромитися (ст) II встилатися 

штемплювати -► стемплювати
штйвний 1. цупкий, твердий (про папір, тканину) (ср, ст)

♦ штйвне молоко -► молоко
2. якого не можна зігнути, негнучкий (ст): Він відлежав шість місяців у 
шпиталі й вернувся до хати з штивнокі ногою (Тарнавський 3.); Треба було бути 

гнучким, а не штивним, бо такого легко зламати (Овад)
3. пихатий, чванливий (ср, ст) 

штйвно 1. твердо (ст)
2. прямо, струнко, поставно (ст): Держався все штивно, голови не звертав у 
бік, але як було треба, то завжди обертався цілий (Нагірний) 

штик (штих):
♦  на перший штик (штих) у першу чергу; на початок; відразу 

(ст): То ми то зробили на перший штик, а потім вже все доробимо, а щось 
переробимо і буде дуже аліґанцько (Авторка)

штйлєт стилет (ст)
штйльпи шкіряні панчохи-підколінники, які одягають до черевиків (ст);

Вирвався мені ремінець при “штильпах" (Боберський) 
штйляти кульгати (ст)
штимувати згоджуватися, відповідати дійсності (ст): Пан комісар дуже там не 

придивлявся, хто виходить і за кого, аби йому рахунок “штимував” (Керницький)
♦  <все> штимує все гаразд, відповідає дійсності (ст): -  Отож ясно, як 

сонце: п’ятнадцять він дає пзтівкою, а п’ять був вам винен, то разом маєте 
двадцять. Штимує? -  Ага, так, так, -  сказав Людкевич і сховав гроші. Але
вдома дорахувався, що його “надули” (Лис Микита 1960 :̂ ЕКО) 6 4 І

штинь вул. неприємний запах; сморід (м, ср) ----------
штиняти вул. смердіти (м) І газувати

штиняти



штири
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штйри чотири (ст)
♦ в штйри очи -• око 

штифтувати підмовляти, підбурювати (ст) 
штих -► штик
Штілєрівка -♦ Штіллерівка
Ш тіллерівка (Ш тілєрівка) іст. дільниця в районі сучасних вулиць Са- 

мійленка, Черешневої, Олени Пчілки: Ця дільниця називалася ще Штіл- 
лерівкого. Неподалік, під горою Яцка, була цегельня родини Штіллерів (І\/1ель- 
ник І.)

штімунґ гарний настрій (ст) 
шток:

♦ п’йний в шток -♦ п’йний
♦  хірний як шток -» кірний 

штокати часто запитувати “што?”
(перев. про росіян, які оселилися 
у Львові після Другої світової вій
ни) (ср, ст)

♦ штокати і какати часто не 
розуміючи або вдаючи, що не 
розумієш, перепитувати “што?” 
і “как?” (про російськомовних):
Ти диви, приїхав “сморід” з якоїсь 
піпідувки, я до него по-людськи го
ворю, а він мені штокає і какає! (Авторка)

штоля спеціальний предмет (часто шліфований камінець), яким грають у 
крепці (ст): ІИи не мали штолів -  бо де? Грали шліфованими камінцями. IVleni 
ніхто не міг дати бурби. Я маю довгі пальці. О, і зрештою я грав! Відразу ловив 
дві сотки (Нижанківський) 

шторк вул. 1. ^  штос* 1 
2. ^  штос* 2

штормити вул. випускати гази; нукати (м) Ц -> бздіти 
шторц:

♦  на шторц у вертикальному положенні; сторч (м, ср, ст) || штбрца,
штбрцом

штбрца (стбрца) ^  на шторц (ср, ст)
♦  стати штбрца обуритися, виявити невдоволення, спротив (ср, 
ст): Вона згадала, що ходить з Галієм. Старий, а потім стара, і всі сестри, і 
два брати, з яких один був сліпий на праве око, а другий крав кури в чужих 
курниках і продавав на Зеленій рогачці, -  всі тоді стали шторца (Тарнав
ський 3.)

штбрцом ^  на шторц
штос* вул. 1. трюк, прийом (ст): Почала з нього насміхатися, який то він був 

селеп і фраєр, що дав себе злапати на такий дурний “штос”, ніби вона була в 
тяжі (Тарнавський 3.) | шторк

♦ лівий штос недозволений іфийом, маніпуляція (ст)
2. звичка (ст) І шторк
3. удар (ст) І -  зец



штудерник

штос* (стос) купа (книжок, коробок, речей тощо) (ст) 
штрамака відважний, рішучий, надійний чоловік (ср, ст); -  Штрама- 

ка! -  бурмоче собі в ніс Баліцький. -  То є кавал хлопа! (Лисяк) Ц -► моровий 

(муровий) хлоп 

штребер шк. відмінник (ст) 
штрека (штрйка) залізнична колія (ср, ст) 
штрйка -► штрека (ср, ст) 
штрикнути вколоти (ср, ст) II -* пштйґиути 

штрипіхатий стрипіхатий 
штрукс вельвет (м, ср, ст)
штруксовий вельветовий (м, ср, ст); Я мала такі гарні червоні штруксові шта

ни, але вже давно подерлися (Авторка) 
ш т р и п к и  шкарпетки до колін; гетри (ст)
штуба шк. 1. початкова школа (ст); Додам, що як було нас у “штубі” біля сотки, 

то до першої кляси реальної школи перейшло нас около сорок, а решта розбре
лася. Деякі вже після третьої кляси народньої школи поженилися, а другі пішли 
на писарів, до ремесла або до війська (Нагірний)
2. перший клас (ст); Вже від порога став я його просити, щоби приняв мене до 
бурси при “Народнім Домі”, подаючи крилошанину Куземському всі мої шкільні 
свідоцтва, від “штуби” почавши, а було їх около 14 штук, кожне гарненько й 
окремо зложене (Нагірний); А що я, крім руського читання і читання церковних 
книг та церковного співу, більш нічого не знав, то записали мене на другий курс 
до “штуби”, себто до першої кляси народньої школи (Нагірний) 

штубак 1. шк. першокласник (перев. у гімназії) (ст); Як була прибрана та 
заля, цього я не бачив, бо “штубаків" з першої кляси там не допускали, і їх на 
прийнятті не було (Шухевич) І штубачбк
2. шк. учень початкових класів (ст); Бачиш, сину, на вступі я мусів би по
знайомити тебе з деякими деталями любовної матери, про які тобі, зрештою, як 
штубакові з шостої нормальної, і не треба багато знати (Керницький)
3. ірон. дитина (ст)
4. -► штурпак (ср, ст)

штубакув^тий 1. який поводиться як дитина (ст) Ц -♦ дітвдцький 
2. нездібний до науки, нетямущий (ср) Ц штубацький 

штубацтво 1. дитинність (ст)
2. непродуманий вчинок, вибрик (ст) 

штубацький їч штубакуватий 
штубачбк шк. 1 . і; штубак і

2. недотепа, дурник (ст) Ц -> бевзь 

штудерний хитромудрий (ст): Він видумував різні штудерні питання, ставив їх 
хлопцям, і вони, зовсім природно, не вміли на них дати відповіді (Шухевич); Отже, 
у Львові мав бути дивак, якому здавалося, чи він себе вмовив, що має скляний 
живіт Мати такий штудерний прилад -  дуже небезпечна річ. Хтось може за живіт 
зачепити, хтось може випадково штовхнути (на то в товпі на Краківській вулиці 
наразитися було дуже лепсо), хтось може в живіт з розмислом ударити. А прошу 
собі уявити, як учень нашої гімназії ударить в такий скляний живіт Учень сили не 6 4 З
пожалує. А тут живіт зі самого тільки скла. А скло є склом (Шухевич) -------------

штудерник спекулянт (ст)



штудерувати

штудерувати комбінувати, здобувати хитрощами (ст) 
ш т ^ а  1. мистецтво (ст): Штука кравецького крою взагалі, а особливо мужесь- 

кого, не розвинулося ніде в жадній європейській, ні позаєвропейській країні так 
гарно, не стоїть на такім високім рівні, як в Анґлії (Повний курс)
2. (перев. мн. ш т ^ и )  вибрики, дрібні капості, збитки, які зазвичай 
викликають сміх (ср, ст): Так “штукою” увійшли на залю розправ кореспон
денти українських щоденників (Шухевич) Ц -* г^ци

♦  строїти ш т ^ и  забавлятися пустощами; жартувати (ср, ст): Пра
цював також пером Степан Ковалів, священик. Він тепер поважний, а в гім
назії був він гуморист, строїв штуки з професорами й товаришами; на годи
ну строгого Романа Цеглинськопз прийшов обв’язаний чи не цілим прости
радлом -  на великий жах професора і загальний сміх учнів (Гординський) Ц 
-* виправпііти геци

3. (тільки мн. ш т ^ и )  фокуси (Лучук) (м, ср, ст) 
штурбак -* штурпак
ш т о к а т и  (ш т ^ х а т и ) штовхати, давати стусана (м, ср, ст) | ->

витручувати
штурпак (штурбак, ппубак) знев., ірон. недотепа, дурень (м, ср, ст): 

Вона прекрасно володіла французькою мовою, бо бувала в Парижі, але навчи
ти їй таких, що так скажу, “штурпаків”, якими була більшість з нас, було безна
дійною справою (Микула) Ц -• бевзь 

ш т ^ х а т и  -♦ ш т о к а т и  
шт>^и‘ столові прибори (ст)
ш т ^ и *  теплі чоловічі шерстяні гетри, які одягають поверх штанів (ст): Хоч 

промочив черевики і штуци, був вдоволений, бо нарешті знайшов воду (Авторка) 
шубер засувка в димарі, що сприяє регулюванню повітряної тяги в печі 

(ср, ст)
шубравець 1. шахрай, пройдисвіт, крутій (ср, ст) Ц -» видридушник 

2. підла, непорядна людина; негідник (ст) Ц -• креатура 
шубравий (шабравий) вул. і. огидний, бридкий; несимпатичний, не

привабливий (ст) І шайовий
2. підлий, непорядний (ст) 

шубравство шахрайство; підлість (ср, ст) || -* махер  

иіукати:
♦ колійжа шукати коліяж
♦ піутгати ґудза ґудз
♦ шукати дурнички -► дурничка
♦  ш ^ат и  зачіпки -» зачіпка
♦  шукати собі плмЗскви -* плиісква
♦ шукати шпарґи -► шпарґа 

ш ^ в а с  гель для волосся (ст)
шулерка карт, обман, шахрайство (ст) Ц -* махер  

шум піна (ср, ст): Не забудь зняти шум з росолу (Авторка)
Шуманівка іст. дільниця міста в районі сучасної Зооветеринарної ака- 

6 4 4  демії
----------  ♦  гора Шуманівка -* гора

♦ став Шуманівка -♦ став



шуманівський який належить до Шуманівки; розташований у районі 
Шуманівки

♦ Шуманівський став -* став 
шуміти:

♦ шуміти як у порожній ринві ринва
шупак німець-поліцай: Засадничо шупаки чи інші жандарми ніколи не починали 

ґранди і не чіпалися цивілів. А коли траплялося, що вони дійсно брали якогось 
цивіля, то майже на дев’ятдесят відсотків було певне, що за тим стоїть якийсь 
провокатор (Тарнавський 3.) Ц -* і'ліна 

п г^ н ути  вул. 1. вдарити (м, ср, ст) || -* вгатити 

2 . украсти (ст) І -♦ ґрайфнути 

шурувати вул. 1. вичищувати (м, ср, ст)
2. швидко йти геть (м, ср, ст)

♦ ш у р ^  звідси забирайся геть (м, ср, ст) | -> гуляй звідси
шус 1. вул. патрон; набій: Пан Коґут виріс несподівано між І\Латуляком і паном 

Максом з правою рукою в кишені сурдута, напевно, тримаючи палець на спусті 
свого бельґійського “Бравнінґа" на вісім “шусів” (Керницький)
2 . стрибок (ст): Місько боком підійшов до вітру і приспішив ходу. Кількома 
“шусами” був уже на вул. Красіцьких, що була, на диво, тиха і спокійна, і скочив 
до Єзуїтського городу (Тарнавський 3.) 

шустак монета найнижчої вартості (ст) || шістка, шустка 

шустаки - » шустакі
шустакі (шустаки) дрібні гроші (ст) Ц -» гбпи
шустка і ї  шустак: Кінчався сезон, мулярі діставали останню виплату й чекали 

до весни. Дехто брався до іншого фаху, робив малу столярку, латав сусідам 
черевики, дехто пиячив, а дехто таки пропивав останню шустку і потім лазив по 
знайомих позичати на цигарки (Тарнавський 3.)

♦  дівка, варта шусткі -♦ дівка
♦  робити шустку заробляти гроші (ст): Під час демонстраційного по

ходу, коли поліція людей розганяла карабінами, між маршуючими крутилися 
якісь типи, що були краще одягнені. Шепнувши тут і там кілька слів, крикнув
ши якесь гостре гасло проти поліції, самі вони зникали, а люди падали, як 
мухи, під поліційними палками або просто гинули від куль поліції, що була 
вже роз’юшена. Хтось робив шустку на людській крові (Тарнавський 3.)

♦  як шустка гарно, зі смаком (перев. про зовнішність) (ср, ст): Хло
пець як шустка! А вчора, як прийшов вечором, виглядав як обідранець в цій 
ватянці і повстянках (Лисяк)

шусткі 2̂  шустакі 
п г^ ер  щебінь (м, ср, ст)

♦ ш ^ е р  полька -► полька
ш ^ к а  прикрашені гілки верби, які освячують на Вербну неділю (м, ср, 

ст) І -* баська 

шуфелька ^  шуфлі 2 
шуфлі (шуфля) 1. лопата (ср, ст)

2. лопатка для сміття; совок (ср, ст) Ц -  сміт^рка б 4 5
3. вул. рука (ср, ст) ----------

♦  кинути шуфлі вул. привітатися (ср, ст)

шуфлі



шуфля

шуфля -* шуфлі 
шуфлйда шухляда (м, ср, ст)
шуфлядкування систематизація, класифікування; деталізація (ст) 
шуфлядкувати систематизувати, класифікувати; деталізувати (ст): Бог

дан Роменчук, літературний критик і видавець,... любить усе шуфлядкувати. 
Власне, одного разу він виклав мені теорію новелі й оповідання... За його сло
вами, новеля -  це короткий або довший твір, що представляє один замкнений 
епізод з життя певної особи і не може розсіватися на більше тем чи розгалужу
ватися на більше акцій, ніж одна. На мою думку, таке шуфлядкування відразу 
вбиває творчу ініціативу письменника (Тарнавський 3.) 

п г^ ер  вул. галас, крик (ст)
♦  мати ш ^ е р  з капітулою -♦ капііула 

шухєрувати вул. галасувати, кричати (ст)
шуя 1. підла, непорядна людина; негідник (ст): Він каже: “Треба бути шуєю, 

щоб напередодні девальвації віддавати гроші” (Вільде) Ц -* креатура 

2. вул. жінка легкої поведінки; повія (ст) || -* вінклківка

б 4 б



щ
щадити 1. берегти (перев. про почуття) (ст)

2. заощаджувати (ст) 
щаднйк вкладник (ощадної каси) (ст)
щадниця ощадна каса (ст): У Відні навал вкладників на щадниці і банки (Бо

берський) 
щаднйчий ощадний (ст)

^ щаднйча книжечка ощадна книжка (ст) | вкладкбва книж ка  

щасливий шк. людина, зустріч із якою приносить удачу (ст); Хлопці їх лю
били, бо вони мали бути “щасливі”, тобто коли учень ішов рано до школи і по 
дорозі стрінув Яся або Пшибильського, то з певністю, коли буде питаний, діс
тане “першу”, а в кожнім разі “двійки” не обірве (Шухевич)

♦  щасливий той, хто замолоду був молодий (ст)
ще;

♦  ще не було так (так не було), щоб йкось ие було (ср, ст) 
щебелі вський:

♦ щебелівська салата кул. салат із цибулі, заправленої цукром, 
сіллю, оцтом і паприкою (іноді з олією або сметаною) (ст) | 
щббелівська цибулька

^ щебелівська цибулька ^  щебелівська салата: Як зафипуєш, 
почуєш себе зле, то завше добре зробити собі щебелівську цибульку, дуже 
помічне (Авторка) 

щеблі 1. поперечні планки драбини (ср, ст)
2. вул. ребра (ст)

♦  закобзати попід щеблі вул. набити (Франко) (ст) Ц -• вйгаратати 

щеблівка драбина (ст); Була простора гімнастична заля, де була щеблівка і при
лади до шведської руханки (Монцібович)

щерба щербина (ст); Віра пристанула й дивилася крізь зелень старовинних де
рев на мури касарень. На них ще досі видніли щерби від куль, навіть вирви від 
фанат (Парфанович) 

щйкавка гикавка (ср, ст)
щйкати гикати (ср, ст): -  А Зеньо де? Но був тут від хвилі. -  Я видів його на 

кухні. Страшно щикав, то пішов води напитися (Авторка) 
щипка тріска (ст)
щйпта невелика кількість; дрібка (ст): Дай до сосу щипту соли (Авторка) | 

дрібка
щитик емблема (ст): З початком літа я без труднощів здала іспит до приватної ді

вочої гімназії “Рідної школи ім. І. та Ш. Кокорудзів", а то вже не могла дочекатися 
до часу, коли стану “гімназисткою” і зможу носити на рукаві “щитик" (Палій) 

щістє “♦ щістя 
щістя (щістє) щастя (ст)

♦ як хто має щістє, то аби палицев відганяв єго від нього, то 
не віджене про того, кому завжди щастить (Франко)
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щіточка

щіточка вид хлопчачої зачіски (ст): Був високий, русявий, лице довгувате, 
волосся чесав у щіточку (ІЛухевич) Ц -» їж 

щ о:
♦ шо (що)? прошу? га? ірон., жарт, формула перепитування не- 

почутого (ср, ср) 
щудла ходулі (ст) 
щуплий худий (м, ср, ст) 
щупліти ставати худим; худнути (м, ср, ст) 
щ ур футб. вид удару (ст)
ш ,^и ки  кул., ірон., знев. пиріжки із дріжджового тіста і з м’ясною на

чинкою, які печуть у закладах громадського харчуваннях (продають 
на вулиці або в забігайлівках) Ц тошнбтики

Д О Б Р в M fTH  САМА ЩАДИТЬ 

і вчить свої ДІТИ СКЛАДАТИ ощ адности

в ЗЕНЕНЬНІП Е М К У  ГШОТЕЧНІП
!  ш о в і ,  I I I .  с г ш і ї ь т  »

1U ЕСТОГОННЯ к о г ч и н к т ь  ОЩ АДНО(ТН 1|,ЛІ1 Н А Ц ІЇ 

лобр е  зр о зум іла  щаднпиам

ЗЕИЕЛЬВОГО БАНКУ Г ІШ Е Ч Н О Г О  У  Л Ь В О В І ,  вулиця Словацького Н .
(Ф ІЛ ІЯ  Б АН К У; С та в и ш в ів , вул. Собіського I I )

Всі говорять про вШну

і сажс тому треба далі постійно іцаднти свій гріш

ї  ЗЕМ ЕЛЬНІМ  БА Н К У  Г1П0ТЕЧНІН У  Л Ь В О В І ,  вулиця Словацького 14. 
(Ф ІЛ ІЯ  Б А Н К У : Станиславів, в ;л .  Собіського 11)
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Д О Б Р А  М А Т И  -  В И Х О В Н И Ц Я  З Н А Є ,

що між книжковими нагородами за добре свідоцтво 

повинна знайтися теж щаднича книжечка

Земельного Банку Гіпотечного
у ЛЬВОВІ, ул. СЛОВАЦЬКОГО 14.

(ФІЛІЯ БАНКУ; СТАНИСЛАВ1В, ул. СОБ1СКОГО 11)



ю
юбіляр ювелір (ст) 
ю ж  уже (ср)

♦ юж, Параню, по коханю про кінець (часто неочікуваний) спра
ви, розмови тощо (ср, ст) І шлюс, Параню, по коханю

ібмати вул. красти (ст) Ц — бухати 

ю р вул. брехня (ст) II -* блйСа
♦  крутити кіра обдурювати, обманювати (ср, ст) Ц -• баер засувати

♦  ніра стругати  і. и  крутити  кіра (ст)
2. удавати такого, який нічого не розуміє, не знає; вдавати дурни
ка (ст) І -* грати вар’яТа

♦ ніра сунути  ^  крутити ібра (ст)
ю раш ок кул. пряник (продавали на храмовий празник під собором св. 

Юра) (ст): Проти цих шатер стояли шатра з медяниками різного кольору й 
смаку -  ванілієві, кавові, помаранчеві, мигдалеві; в 1841 році вперше появили
ся прикрашені медяники у вигляді гусарів, дітей у повиттю, кошиків і сердець, 
Кожний батько мав собі за святий обов’язок привезти дитині з ярмарку такого 
“юрашка” (Крип’якевич) 

нірґати докучати, дратувати, розлючувати (ст) 
кірко:

♦  знім чени й  нірко про того, хто за чужомовною військовою муш
трою забув рідну мову та національні інтереси (ст): До війська від
ходив молодий хлопець, а вертав -  коли взагалі повертав -  або дозрілий 
мужчина, т.зв. “знімчений юрко", або часами каліка (Шухевич)

кірний хтивий, пожадливий (ст)
Н ІС ЬКО  вуличник (ст) II макольондра, цюхрай, чухрай, кісько макольдндра, 

кісько цюхрдй
♦ НІСЬКО м акол ьон дра нісько

♦ нісько цю храй  и  нісько  

ніха вул. кров (ср ст) |{ юшка 

ЮХтйтИ вул. красти (ст) Ц -* бухати 

ЮХТІЙ вул. злодій (ст) II -* злбдій 

ю ш ка ^  ніха (ср, ст)
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я
я:

♦  або я що, чи що я не абищо (Франко) 
йбко (йпко) яблуко (ст)

♦  гнилого йбка не вартий про нікчемну, ницу людину (ср, ст)
♦  збйти на квасьне йбко дуже сильно набити, відлупцювати; по

нівечити, покалічити (ср, ст): Квасні або недозрілі яблока утовкують на
перед так, щоб зм’якли і пустили сок, і тілько тоді їдять. На сю процедуру 
натякає отся поговірка [збйти на квйсьне ябко], характеризуючи сильне по
бите (Франко) І -• вйгаратати

♦  стовкти на квасьне йбко збити на квасьне йбко 
йблинка (яблінка) яблуня (ст)
яблінка йблинка
Яблоновщина іст. дільниця міста в районі вулиці Шота Руставелі 
ябчаник (япчаник) кул. яблучний пиріг (м, ср, ст) 
ябчанка (япчанка) кул. зупа з перетертих яблук (ср, ст): Шкода, що ви не 

їсте япчанку, я її роблю ну просто супер (Авторка) 
ядачка (ярдачка) вул. рот (ст) || -* бр^ма 
йжиць вул. курити (ст)
йзґіт вереск, писк (ст): Кухня в трьох четвертих виповнена балією, повного мй- 

линня, криком чоловіків, язі'отом жінок, м’явканням живцем роздираних котів, 
плачем битих дітей (Тарнавський 3.) 

язик:
♦  виплесканий язик гострий язик (про пліткарку) (ст): Очевидно, 

Стах був чільним гостем їх виплесканих язиків, і вони від надміру вражень 
аж присідали (Нижанківський)

♦  лйпати язйком знев. і. пліткувати (ст) || хлііпати язиком
2. багато, безперестанку говорити (перев. щось недоречне, неро
зумне, безглузде, неважливе) (ср, ст) Ц -• полляти
3. розголошувати таємницю (ср, ст) | талапати язикбм, хлйпати язйкбм

♦ молбти язикбм ляпати язйкбм 2
♦  обсісти язикбм висварити, зганьбити (перев. зненацька, неспо
дівано) (Франко) II -* зббштати

♦  острий на язйк про дотепну чи в’їдливу людину (ст)
♦  стирати язйки дуже довго говорити (ст): А, що то все варта! Що 

будем сушити собі над тим голови й стирати язики? Ходім на одно мале 
(Нижанківський)

♦  талапати язикбм лйпати язйкбм 2 (м, ср, ст): Як той Дорко 
лгобить талапати язиком, вже ніхто тих розмов не витримує, але нема на то 
ради (Авторка); Та чи хто тебе, чоловіче, за язик тягне, та наше ж ти талапа-

б 5 0 єш та й талапаєш язиком, вже, певно, все вйпапляв їм, шо знав (Авторка) 
----------  ♦  хлйпати язиком ляпати язйкбм

♦  язйк як праник про балакуна (ст) | -* балаббл



яндрух

язикатий:
♦ язиката фёська -► фёська 

язьб дит. язик (ср, ст)
ййко и  яйцё (м, ср, ст)
яйбла вулъг. чоловічі статеві залози; яєчка (Лучук) (ср) Ц -* збанёта

♦ взяти за яйбла вульг. притягнути до відповідальності (Лучук) 
(ср) II схопити за яйбла

♦ схопити за яйбла ^  взяти за яйбла  
яйце ЯІІце (м, ср, ст) II ЯЙКО

♦  бабські ййця -* бабський
♦ пбвне як яйцё повний 

ййці (ййця) і; яйбла
♦ мати <фесг> ййці вульг. бути сильним, справжнім чоловіком (ср)
♦  серпбм по ййцях вульг. дошкульно, боляче; у найвразливіше 

місце (м, ср, ст)
♦  хлоп з ййцями хлоп

як:
♦  як вйплютий -► вйплютий
♦ як горобцеві -► горобець
♦ <як> для горобцй -♦ горобець
♦ як дріт дріт
♦ як на вмиранню -► вмирання
♦  як Бог допустит, то й сухё дерево пустит -» Біг 

яко-тако сяк-так, як-небудь (ст)
йкось:

♦  йкось то буде: Отже, ми наразі оставили справу Лемика аж до послід- 
ньої хвилі після знаної приповідки: “якось то буде” (Шухевич)

якстій негайно, відразу (ст): Вранці півсоний Антонич накладав окуляри, вста
вав із ліжка і якстій сідав на розхитаний столик, щоб спішно записати поезію, 
яка назріла уві сні. Записано. Тета приносила сніданок (це був злий день, коли 
тета зашвидко принесла каву й зашвидко знівечила “сонну екстазу"), і від цього 
моменту починався день сірої людини (Ласовський) 

ялинка:
♦ вбратися як ялинка -► вбратися

Ялівець дільниіуі міста, що прилягає з одного боку до Личакова та Майо- 
рівки, з іншого -  до приміського села Кривчиці: Деякі історичні спомини 
в'яжуться також із місцями за Личаківською рогачкою. Ялівець став голосний під 
час війни. В тутешніх казармах боронилися в листопаді 1918 року українці і поляг
ли в боротьбі з переважаючими силами поляків; їх спільна могила була довший 
час коло касарень, пізніше тіла полеглих перенесено на Личаківський цвинтар. 
Далі поодинокі могили були при Пасічній дорозі і на Маєрівці (Крип’якевич) 

йма:
♦ усна йма -♦ усний 

йндрус -► андрус 
йндруска андруска 
йндрух -* андрус
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янівський

йнівський:
♦ Йнівський цвинтар кладовище на вулиці Т. Шевченка, колиш

ній вулиці Янівській: Янівський цвинтар засновано в 1883 році. Є тут 
понад двісті могил українських стріпьців, що полягли у війні 1918-1919 років 
та кілька моглил розстріляних (Крип’якевич)

♦ Янівські оболоні дільниця шЛевандівці -  у районі вулиць Повіт
ряної, Пілотів, Пропелерної; У східній частині Левандівки, на Янівських 
оболонях, у 1912 році створили перше львівське летовище. “Цікаво те, що 
тоді кожен, хто хотів, міг пройти певний курс і літати просто для свого за
доволення, не будучи ні авіатором, ні навігатором”, -  розповідав художник, 
мистецтвознавець та дослідник минувшини Львова Олесь Нога (Мельник 1.)

Антек -► антек 
йнтик -♦ антек 
йньцьо вул. солдат (ст) 
йпа {перев. мн. йпи) іуба (ст) | варґа 
йпко йбко
япбньчик вул. низький на зріст мужчина (ст) 
япчаник ябчаник 
япчанка -* ябчанка 
ярдачка - » ядачка (ст) 
ярецка вул. 1. мати (ст)

2. літня жінка (ст) 
ярецкі вул. 1. батько (ст) Ц -* тйто

2. старший мужчина (ст) 
я р и н а  овочі, городина (ср, ст): Ярина має всі складники, що дають запоруку 

легкої стравности (Нова хата 1934)
ярйнний овочевий (ст): У заді хати яринний город, 

а далі стайня і стодола. Копо стодоли загін пишних 
рожевих маків, Маку треба було до різдвяної куті 
і великодного маківника (Криницька); При помочи 
яринних страв можемо також схуднути без шкоди 
для нашої шкіри (Нова хата 1934) | яриновий 

яринбвий ї:; ярйнний (ср, ст): Яринова зупка 
цьоці Зоні завше була пишна, чопз там тільки не 
було з городини, -  ціла яринова фаназія (Авторка)
♦ яринова з ;^ а  -♦ з ;^ а
♦ яринова з ^ к а  -* з ^ к а  

ймарок:
поїхати до срайковиц на йрмарок (лай

ка)
♦  п ри б^и  до срайкбвиц на ярмарок

(лайка)
йсік 1. мала подушка (м, ср, ст): З Левком ми жили а 1939 році в одній кімнаті і 

кидалися яськами (Іііанковський)
6 5 2  2. -* йсьок (ст)

----------  яскйня печера (ст)
яскулка 1. ластівка (ст)

Молоді яриии з  підливою
Зварити в солоній воді У2 кг молодень
кої моркви, >/4 кг петрушки, 1 калаф- 
йор, Чл кг горошку (восени пригорщу 
брусельки). Калафйор поділити на 
дрібні части. Зварену ярину виклас
ти на полутиисок, посипати січеними 
твердими яйцями і заляти підливою. 
Втерти 1 ложку масла на сметану, до
дати 4 жовтки, сок з цілої цитрини, 
дрібку цукру і соли, ложку муки і роз
вести росолом чи смаком з зупи. По
давати гарячим, навіть полумисок під 
ярини нагріти (Переписи)



2. фрак (ст)
3. найвища галерея в театрі (ст): Польська опера того вечора була випов
нена переважно українцями. В льожах, бальконах, в партері -  всюди чулось 
українську мову Так звану “яскулку” під склепінням театру зайняли українці -  
студенти й безробітні інтеліґенти (Острук)

йсний 1. світлий
♦ очи йсні як у сокола -► око 

2. зрозумілий
♦ річ йсна -* річ
♦ йсие як дірка в парасолі -* парасоля
♦  йене як шварц -♦ шварц

йсно- світло- (перша частина складних слів -  назв кольорів) (ст) Ц блідо-
йсьок (йсік) (перев. мн. йськи) сорт великої квасолі (м, ср, ст): Моя мама 

варить дуже смачну грибову зупу з яськом, я такої не потрафлю зварити (Ав
торка)

йтка вул. 1. ширінька (ст)
2. будинок розпусти (ст) (І байзель

'І'ГИВЛАІ 
. в ПРАННЮ  
і  НА СВІТЛО с Г о н ц л

К И Ш Е Н І ІЦД.ДНТРРЕНОВНМИ іСМСіРДМИ

ідіп (МіРШ. „ В Е С Е Л К А "  Ст і»». І. у Львові, і>». ІІміініі Ц Тм. Ш 77.
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Панно Лнно, перший дощик!

На волоссячко, на щічки,
На коралики, на ручки,
На сукеноньку, на ніжки,
На тонесенькі панчішки -  
Панно Анно! Панно Анно! 
Перший дощик! Перший дощик! 
Ах, ловім його у горщик!
Ах, ловім його у збанок!
Ви -  смієтеся весняно,
А  мені страшенно банно!
Ми не зловим ні краплини. 
Пройде хвилею хвилинне.
Трохи змокнем, трохи висхнем. 
Що забудемо -  те висним. 
Перший дощик! Перший дощик! 
Ах, ловім його у горщик!
Ах, ловім його у збанок!
Ах, ловім його у  жмені!
Панно Анно -  дні зелені!
Панно Анно -  дні шалені!
Панно Анно!

Бабай
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Агафія -  Асюня, Ася, Гапа, Гапця 
Адам -  Адамко, Дцась, Адасько, Адасьо, Адашко, Ацько 
Адріян -  Аданцьо, Дцріянко, Адріянчик, Ддріясик, Адріясь 
Адріяна -  Адрійка, Адя 
Амврозій -  Амбрось, Амбросько, Амбросьо 
Анаегасія -  Ася, Наста, Настася, Настка, Настонька, Настуня, 

Настусечка, Настуська, Настуся, Ната, Туня, Туся 
Анатолій / Анатоль -  Анатолько, Анатольцьо, Натоль 
Анатолія -  Толя 
Анатоль -* Анатолій  
Андрей -► Андрій
Андрій / Андрей -  Андрашко, Андрійчик, Андрусик, Андрусуньо, Андрусь 
Анізія -  Нізя
Анна / Ганна -  Аничка, Анничка, Анночка, Анка, Гандзя, Ганнуся, Ганка, 

Нуська, Нуся, Нуця 
Антін / Антон -  Антінко, Антко, Антосик, Антось, Антосько, Тосько 
Антон -♦ Антін 
Аполінар -♦ Апполінарій
Апнолінарій / Аполінар -  Апполон, Поль, Полько 
Арпад
Аскольд -  Асунько, Асько, Асьо, Суньо 
Атанас / Атанасій 
Атанасій -* Атанас

Богдан -  Богданко, Богданцьо, Богданчик, Богданьо, Богдасик, Бодасик, 
Бодзьо, Бодуньо, Бодько, Бодя, Дада, Даник, Данко, Данусик, 
Данусьо, Данцьо, Данчик, Даньо, Дасик, Дасьо, Дусько, Дусьо 

Богдана -  Богданка, Богданця, Богданя, Богдася, Боданя, Бодуня,
Бодуся, Данка, Дана, Данусь, Дануська, Дануся, Дануха, Данця, 
Данчик, Даня, Дася, Дада, Даду, Дадя 

Богуслава -  Богуся, Славця 
Бронислав -  Броник, Броньо, Бронько

Василь -  Василик, Василько, Васильцьо, Базиль, Базилько, Базильо, 
Базильчик, Базько, Базьо, Силько, Сильцьо 

Битовт
Віра -  Віруня, Віруся, Віруха, Вірушка, Віріуі
Володимир -  Володусик, Владзуньо, Владно, Владусик, Влодзуньо, 

Влодзьо, Влодик, Влодко, Влодьо, Дзуньо, Дзюньо, Ладик 
Володимира -  Володимирка, Владка, Влодзя, Мира, Мирка 
Володислав -  Влодко, Влодзьо, Славко, Славчик 
Всеволод -  Влодко, Влодзьо, Оцик, Оцьо

Гавриїл
Галина -  Галинка, Галка, Галюня, Галюся, Галя
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Ганна -* Анна
Гнат / Ігнат -  Гнатик, Гнатко
Григорій -  Гриць, Грицьо

Дам’ян -► Дем’ян
Данило -  Данилко, Дан, Данко, Данусик, Данусько, Данчик, Даньо 
Данута -  Дана, Дакка, Дануся 
Дарина -♦ Дарія 
Дарій -  Дарко, Дарусик
Дарія / Дарина -  Дара, Дарка, Даруся, Дарця, Дарчик 
Дем’ян / Дам’ян -  Дем’янко, Дем’янчик 
Деонізія -  Нізя
Дзвенислава -  Дзвінка, Дзвіночка, Дзвінуся, Дзвіна, Дзвіня, Дзі 
Діонісій
Дмитро -  Дмитрик, Дмитрунцьо, Дмитруньо 
Добромир -  Мирко, Мирчик

Ева -► Єва 
Евген -► Євген 
Евгенія -* Євгенія 
Евзебій -► Євстахій 
Евстахій
Емілій / Еміль / Еміліян -  Емілько, Мілько, Мільцьо
Емілія -  Мілечка, Мілька, Мільця, Міля
Еміль -► Емілій
Еміліян -♦ Емілій
Епіфан
Ераст
Ерон

Єва / Ева -  Євця, Євуся 
Євген / Евген -  Ґєник, Ґєнко, Ґєнцьо, Ґєньо 
Євгенія / Евгенія -  Ґєнка, Ґєня 
Євстахій / Евстахій -  Стах, Сташко

Зеновій / Зиновій -  Зеник, Зенко, Зеновій, Зеньо, Зенусик
Зеновія / Зиновія -  Зеня, Зенуся, Зенка
Зенон -  Зеник, Зенко, Зеновій, Зеньо, Зенусик
Зиновій -* Зеновій
Зиновія -► Зеновія
Зореслав -  Зірка, Зоря, Славко, Славчик
Зореслава -  Зірка, Слава, Славця
Зоряна -  Зорянка, Зоряночка, Зорянуся, Зоряся, Зірка, Зірюня, Зірюся
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Іван -  Іванко, Іванусик, Йоник, Йоньо
Іванна -  Іванка, Іваночка
Ігнат -► Гнат
Ігор -  Ігорко, Ігорцьо
Ізндор - » Ісидор
Ізндора -► Ісидора
Ізяслав
Іларіон -► Іляріон  
Ілля -  Ілько 
Ілярій -  Лярко 
Іляріон / Іларіон  
Ірена -► Ірина
Ірина / Ірена -  Іренка, Іреночка, Іринка, Ірка, Ірусь, Іруся, Ірця, Ірчик, 

Орися, Реня, Руся 
Іриней -  Ірко, Ірчик 
Ісидор / Ізндор -  Дорко, Дорчик 
Ісидора / Ізидора -  Дора

Йоанна -  Яка, Янка 
Йосафат
Йосафата -  Ясочка, Яся, Ядя
Йосип / Йосиф / Юзеф -  Ісько, Осип, Юзик, Юзьо, Юсько 
Йосиф -* Йосип

Казимир -  Казик, Казьо, Мирко 
Казимира -  Казя, Мирка 
Карло
Катерина -  Катруся, Катря, Касуня, Каська, Кася
Квітослава -  ІСвітка, Квітуся
Кипріян
Кирило
Клавдій
Клементина -► Климентина 
Клементій -* Климентій
Климентина / Клементина -  Климка, Климця
Климентій / Клементій -  Клим
Константина / Констянтина
Корнилій -  Корнило
Кость -► Костянтин
Костянтин / Кость -  Костик, Кось, Косьо
Ксеня -► Оксана

Лазар
Лариса -  Ларуня, Леся, Ляля



Іменнйк

Лев -  Левко, Левцьо, Левчик
Леонія / Леонтія -  Льонця, Льоня, Льоля
Леонтій -  Льоньо, Льонцьо
Леонтія Леонія
Ліда -► Лідія
Лідія / Ліда -  Лідзя, Лідка, Лідунечка, Лідуня, Лідуся, Лідя
Лілея -  Лілейка, Лялюся, Ляля
Лонгин -* Льонґин
Лука / Лукіян
Лукиліян
Лукія
Лукіян -* Лука 
Льонґин / Лонгин
Любов -  Люба, Любасик, Любуня, Любця, Любчик, Лю 
Любомир -  Люба, Любко, Любчик 
Любомира -  Люба, Любка, Любця 
Любослав -  Люба, Любко, Любчик

Макар -  Макарусик, Макарчик 
Максим -  Макс, Максьо 
Максиміліан -  Макс, Максим, Максьо 
Марина -  Мара, Маринка, Мариня, Маруся
Марія -  Марина, Маринка, Мариня, Мариська, Марися, Марійка, Маріка, 

Маріця, Марічка, Маруська, Маруся, Маська, Мася, Міцька, Міця, 
Іцька, Іця 

Маріян -* Мар’ян 
Маркіяи -  Маркіясик, Маркіянчик 
Марко -  Маркусик, Марчик
Марта -  Марточка, Мартуня, Мартуся, Туська, Туся 
М ар’ян / Маріян -  Мар’янчик, Мар’ясик 
М ар’яна -  Мар’янка, Мася 
Матвій
Меланія -  Маланка, Меланка, Мелася, Мілька, Мільця, Міля 
Мелітон
Микола / Миколай / Никола — Микольцьо, Никольцьо, Кольчик, 

Колюсик 
Миколай -► Микола  
Милош
Мирон -  Мирко, Миросик, Миросько, Миросьо, Мікі 
Мирослав -  Мирко, Миросик, Миросько, Миросьо, Мирцьо, Мірко, Славко 
Мирослава -  Мира, Мирка, Миросечка, Миросинка, Мирося, Мироха, 

Мирчик, Мірка, Мірця, Слава, Славця 
Михайлина -  Михайлинка, Михася, Лина, Линка 
Михайло -  Михайлик, Михасик, Михась, Михасько, Михасьо, Місько, Місьо 
Мілена -  Міленка 
Модест
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Надія -  Надійна, Надюська, Надя
Назар / Назарій -  Назарко, Назаруньо, Назарусик, Назарчик, Назьо, 

Назарище 
Назарій -* Назар 
Наталена
Наталія / Наталя -  Наталка, Наталочка, Натка, Начуся, Талка, 

Талонька, Талочка, Таля, Таська, Тася, Туся, Тата 
Наталь
Наталя -► Наталія
Нестор -  Несторко, Несторчик, Несик
Никола -* Микола

Оксана / Ксеня -  Ока, Оксанка, Оксаночка, Ксана, Ксанця, Ксенечка, 
Сянуля, Сянька, Сяня 

Олег -  Олежик, Олесь, Олько, Ольо, Ольчик 
Олекса / Олексій / Олесь -  Олексик, Олесик, Лесик, Лесь 
Олександр / Олександер -  Олесь, Лесик, Лесь, Сашко 
Олександра / Леся -  Лесечка, Лесуня, Леська, Олеся, Еся 
Олексій -* Олекса
Олена -  Люня, Оленка, Оленочка, Олюня 
Олесь -♦ Олекса
Ольга -  Олечка, Ольдзя, Олька, Олюнька, Олюня, Олюся, Оля, Вольґа, 

Вольдзя 
Омелян -  Мілько, Мільо 
Онуфрій
Орест -  Орестик, Орко, Орчик, Орцьо 
Ореста -  Ориська, Орися, Оришка, Орка, Орця 
Оріх
Осип -  Юзько, Юзьо
Остап -  Остапко, Остапчик, Тап, Тапчик

Павлин
Павлина -  Пава, Павка, Павлінка
Павло -  Павлик, Павлунцьо, Павлусик, Павлусичок, Павлусь, Пава, 

Павчик
Петро -  Петрик, Петруньо, Петрусик, Петрусь, Петрусько, Петрусьо, 

Тусько, Тусьо 
Петронеля -  Петрунька, Петруня, Неля

Розалія -  Рузя 
Роксолана -* Роксоляна 

6 6 0  Роксоляна / Роксолана -  Рокса, Роксик, Ляна, Лянка, Ляночка,
---------- Лянусенька, Лянусечка, Лянуська, Лянуся

Роман -  Романко, Ромасик, Ромась, Ромко, Ромцьо, Ромчик
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Романа -  Рома, Романка, Ромася, Романця, Ромця 
Ростислав -  Ростик, Ростуньо, Славко 
Ростислава -  Роста, Славця 
Руга

Святослав -  Свят, Святик 
Святослава -  Святуся
Северин -  Север, Северинчик, Северко, Северусик, Северчик, Сіня
Северина -  Северинка, Северця
Семен -  Семенко, Семенцьо
Сильвестр / Сильвестер
Сильвестер -► Сильвестр
Соломія -  Соломійка, Солоха, Соля, Мія
Софія -  Соня, Софієчка, Софійка, Зоня
Софрон -  Софронко
Станіслав -  Стась, Стах, Сясьо, Сясик, Сяхо 
Станіслава -  Стася, Сяся
Степан / Стефан -  Стефко, Стефунцьо, Стефуньо, Стефцьо, Фаньо, 

Фуньо, Фуньчик 
Стефан -* Степан
Стефанія -  Стефа, Стефка, Стефунця, Стефуня, Стефця, Стешка, Уня

Тадей -  Тадзьо, Тадик
Тарас -  Тарасик, Тарасуньо, Тараско
Текля
Теодор -  Тодорко, Додик, Дозик, Дозьо, Дорко, Дорцьо 
Теодора -  Тодорка, Тодорця, Дозя, Дора, Дорка, Дорця 
Теодозій -• Теодосій
Теодосій / Теодозій / Феодосій -  Дозик, Дозьо
Теодот
Теостат
Геофак
Теофіл Теофіль
Теофіль / Теофіл -  Фільо, Філько
Тереза -  Терезка, Тереня, Реня
Тиберій
Тимотей / Тимотій 
Тимотій -* Тимотей 
Тит
Тома -  Томко, Томасик

Уляна -  Улясечка, Улянка, Улянця, Уляся, Улька, Унька, Лянця, Ляся 6 6 і
Устим -  Устимко ----------
Устина / Юстина -  Устинка, Устя, Юстинка, Юстя
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Федір -  Федь, Федьо 
Феодосій -* Теодосій 
Филемон / Филимон 
Филимон -♦ Филемон 
франка -  Франця 
Франц -  Франко

Христина -  Христинка, Христуся, Христька, Христя

Ювеналь
Юзеф -♦ Йосип
Юліан -► Юліян
Ю лій -  Юлько, Юльо, Юльцьо
Ю лія -  Юлечка, Юлька, Юльця
Юліан / Юліян -  Юлько, Юльо, Юльцьо
Юрій -  Юрасик, Юраш, Юрашко, Юрко, Юрчик
Юстина -► Устина

Яким
Якинт
Яків
Ярема -  Ярко, Ярцьо, Ярчик 
Ярена -> Ярина
Ярина / Ярена -  Яринка, Яруся, Ярка, Яра 
Яромир -  Яр, Ярко, Ярчик, Ясьо
Ярослав -  Ярко, Ярчик, Ясьо, Славко, Славцьо, Славчик 
Ярослава -  Ярка, Яруся, Ярця, Яся, Славуня, Славця, Славчик
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Лексикон львівський; поважно і на жарт. -  Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’я- 
кевича НАН України, 2009 (Серія “Діалектологічна скриня”). -  672 с.

Фіксація особливостей мовлення Львова XX століття -  мета цієї праці. Джерелами стали 
насамперед власні спостереження авторок за словниковим фондом мовців рідного міста, 
а також художня та мемуарна література авторів-львів’ян.
Характерною особливістю книги є не тільки тлумачення багатьох іноді уже приза
бутих слів, сталих словосполучень, фразеологізмів, прислів’їв та приказок (понад
12 тис. одиниць), а й розлогі цитати, у яких згадано про львівські традиції й звичаї, істо
ричні події, особливості побуту; героями цих міні-оповідок є не тільки вигадані персона
жі, а часто й відомі львів’яни.
“Лексикон львівський” виходить у  серії “Діалектологічна скриня”, одне із завдань якої
-  публікація надбань народної мови. Такі видання сприятимуть появі в майбутньому яко
мога повнішого кадастру словника говорів української мови.
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