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АБЕТКА. 

А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, ї, К, Л, М, Н, От 

П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, III, Щ, Ь, Ю, Я, 

УВАГА, а) Літера Е вимовляється, як московське 3, а літера Є, як московське 
Е, або Із. 

в) Літера И вимовляється середнє між ЬІ та И московськими, а литера І вимов¬ 
ляється, як И московське 

сі літера І вимовляється, як ЙІ. 

д) Літери ЙО та БО вимовляються, як Е. 

е) Літера Г вимовляється, як латинське Н, а літера Ґ, як латинське С. 
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ОД УПОРЯДНИКА. 

Україна певного ходою простує до власного державного життя. 
ІІационалізация цього життя стоїть на черзі дня. 
'ідсутність інтелиґенциї української культури почасти перешкод¬ 

жав цій справі. . 
ТТТо-ж до тих інтелиґентних сил, що в чисельний масі працюють 

на пожиток українського народу, то вони, на жаль, не мавши україн¬ 
ського виховання, не вчившись по українських школах, не знають 
рідної мови, не відчувають духу її, а мова—це-ж підвалина нашого 
життя. 

Через те коли інтелиґєнти українські пробують писати україн¬ 
ською мовою, то їм, що думають по московському, доводиться мос¬ 
ковські фрази перекладати українськими словами і виходить мова не 
українська, а московська. 

Тому часто трапляються навіть в українській художній літера¬ 
турі такі вирази, як .кидається в вічі = бросается вь глаза* замісць 
„впадає на [очі"; „сміється над ким = см,Ьется надь кфмь"; замісць 
„сміється з кого"; „в хвилю гніву = вь минуту гніва"; замісць „під 
гарячу руч“; „говорити, [писати на українській мові або в україн¬ 
ській мові = говорить, писать на укр. язнк’Ь" замісць .говорити, пи¬ 
сати українською мовою*. 

Щоб стати в помочі всім хто охочий пильнувати чистоти вашої 
мови, котра може засмітитися силою силенною усяких москалізмів та 
полонізмів, я поклав зібрати—скільки було змоги за короткий час,— 
іич деякі русізми, і подати до них українські сінонімічні речення. 

Але-ж з огляду на те, що при укладанні цієї книги я пере¬ 
бував в такому місті, де не було ніяких літературних та етноґра- 
фичних матеріллів,—книга ця, на превеликий жаль, не вичерпує і 
сотої частини того багаптва, що ховає в собі українська мова. 

Ось чому в ній багатьох дуже потрібних московських зворотів 
зовсім нема, а багато з їх мають в українській паралелі або мало 
українських сінонімів, або подано їх зовсім нетиповими виразами. 

Одно слово, я пропоную до уваги читача ту сировину, котру бул* 
сила і змога зібрати докупи без всяких претензій на науковість. 
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Звичайно, що це видання має багато хиб і помилок. 

Сподіваюся, прийнявши до уваги всі вказівки наукової крити¬ 
ки, дальніше видання значно поліпшити. 

При цьому вважаю за приємний обов’язок висловити свою щиру 
подяку високоповажаному професорові Є. Тнмченкові за цінні поради 
і вказівки, що було дано під час друкування книги. 
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А. 

А бить можеть и онт. кт> ■ намт> при- 
детг?—а він не прийде до нас 
чйеом? 

Авіаціонний отрядт.—авіаційна КО¬ 

МАНДИ. 

Авось-либо—може такй. 

А впрочемх—а в тім; а зрештою... 

Аграрний вопросг—земельна справа. 

Адамт, согрішилт., а ми воздихаемь— 
АдАм ззів кисличку, а в нас оско¬ 
ма на зубйх. 

Адресиий столг—адресбве бюро. 

Аза вт. глаза не знаешт. — ані б&, 
ані мб не зна; ні бельмеса не зпа. 

А именно?—ак сАме? а сАме? 

А иногда...—а кслй-то, а иноді, а 
йнколи, а як колй-то... 

А вногда и такь бнваетт. — а колй 
то й так бувАє. 

Акціонернеє общество—акційне това- 
рйство. 

А мні п невдомект.—а я й не тудй то! 
а мені й па думку не снйло! а 
мені й не втямкй. 

А мві какое діло!—от мені велйквй 
клбпіт! 

А ну кої—ось-ну! 

А почему-же?—чому ні? а чом же? 

А вочему н ніть—а чом не так. 

Атрибути власти—кдейнбди. 

Ахинею нести — теревені прАвити, 
нісенітницю плестй. 

А чорті. его знаетг, куда онт. ді- 
валея!—а марА його знАє, де він 
ся подів. 

Б. 

Баба да бісь-одинь у вихт. віст— 
бАбаТа чорт — то собі рідші, то 
все єднб. 

ІБабушка на двоє сказала—надвоє У 
бАба ворожйла. 

Баклушничать—ббмки стрілйти, ббм- 
ки, бАйдики бйти. 

Баловством^ занимаетея—Дітки мос- 
кбвської захватйв. 

Баллотировать тарами—галки клА- 
сти, гАлкп кйдати. 

Баринг дома?— чи пан є в господі? 

Безвозмездно—за так грошей. 

Безвиходное положеніе—вінці в край; 
безпорадне становище. 

Безденежно—за так грошей. 

Бездільничаетх—і за холбдну воду 
не візьметься. 

Бездільничать—бурлА бйти. 

Безмолвно—без мови, мовчки, мов- 
чАьно, безмовно. 

Безмірно красива—хороша міри немА. 

Арендная плата вт веурожайний 
годт>—суха рАта. 

Арендной плати часть—рАта. 

Арнстократическое государство— 
шляхетчина. 

Атмосф. осадки- -ббади. 

Безплодннй—на цвіту прибйтий. 

Безпокоитьея—завдавАти думки, тур¬ 
буватися, побивАтвся, непокоїтися. 

Безпорядочно живетт.—без ладу живе. 

Безпредільное пространство—ббзмір, 
безмірря. 



Б 
Безпрестанно—без угАву, без пере- 

стАнку, без пербрви, безупйано, 
невпйнно. 

БезпричивНая иридирка—пенй мос¬ 
ковська. 

Безразлвчно—один бїс, бАйдужб, дар 
мА, однаково, і ні в той бік. 

Безславить, обезглавить себя—увіхо¬ 
дити, увійтй у неслАву. 

Безсмнсленное ріптеніе — безглузда 
ухпАла, постанбва. 

Безсмнсленннй поступовь — безглу¬ 
здий вчйнок. 

Безсрочно—на ббзрік. 

Безчисленпое мпожество— тьмА-тбм- 
рява, без лїку-мїри, ббзлік, ббз- 
ліч. 

Безь ваіпего відома — без вАшого 
дбвіду. 

Безь всякаго—без нійкого, без жод¬ 
ного. 

Безь всякаго повода—без нійкоїпри- 
чйни; ні сіло, ні внйло. 

Безь всякихь основаній—ні сіло, ні 
вайло; без иійкої, без жАдної 
причйни. 

Безь всякой винн—за невйнного 
Ббга. 

Безт. всякой причини—см. Безт. вся¬ 
каго повода. 

Безт. вісти пропаль — не знати де 
подівся. 

Безь груза—в порожні, порожнякбм 
Безь жени, что безь котки—без 

жінки, як без кішки. 
Безт. зазрінія—без зазбру. 

Безь исключенія—узамїт. 

Безт. клади—порожнякбм, в порожні. 
Безь малаго—трохи не... 

Безь малійш&го отлагательства—без 
пайменьтого відкладу. 

Безь ножа зарізаль—без ножй ріже; 
без огнй пече. 

Безь ножшщь остригь, какь бритвой 
обриль—без мйла гблить. 

Безь оглядки—неббзир, небглядки. 

Безь отдиха вь хлопотахь—крутить¬ 
ся, як муха в окроці. 

Б 
Безь отдиха трудиться—гарувйти. 

Безь иамяти влюблень—шалбно за¬ 
коханий. 

Безь разбору, сплошь—у підвйл. 

Безь разспросовь—без рбспитку. 

Безь разсужденій, ділам, что ве¬ 
лять—нічого мудрувйть, робй, що 
звблено. 

Безь сожалінія—без жалій. 
Безь сомніиія—занбвне, безиербчно, 

авжеж. 

Бб8Ь спросу—без носпиту, не спи¬ 
тавшись. 

Безь счастья и вь лісь по гриби 
не ходи!—без дблі й по грибй не 
ходять; іцаслйвому по грибй хо- 
дйти,... а нещасному по лісі блу- 
дйти; з щастям но грибй ходйть, з 
щйстям в рйбу бродйть, а без 
щйстя ні вон, а ні за поріг. 

Безь счета—не лічббю; без числй. 

Безь сідла сидіть на коні—бхляп 
сидіти на копі. 

Безь толку—без путтй, без ладу. 

Безь удержу—без упйну. 

Безь ума оть кого бьггь — дух за 
кйм ронйти. 

Бей его до смертн—бйй йогб до 
заббю. 

Береть вь долгь вь счеть сомпитель- 
нихь будущихь благь—берб 'на 
зелбний овбс. 

Береть охота—шибй охбта. 

Беречь деньги—душйтн копійчйну. 

Беречь нлатье—жйлуватп одежину. 

Беру Бога вь свндітелн—Ббгом свід- 
чуся. 

Бесідовать—на мові бути з ким; 
балйкати, розмовдйти. 

Биржа труда—біржа прйці. 
Битая посуда два віка живець- - 

см. Склеєная посуда. 
Битому псу плеть покажи— 

бйтому і різку пскажй, го вігі 
боїться. 

Бать бавлуши— мідяки бій, бурлй 
бйти. 

Бить вь ладошн— илескйти у лідки. 

З 
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Бить вь набать—на ґвалт, на сполбх 
дзвонйти. 

Бить на смерть—бйти на забій. 

Бить ногами—копйти ногйми. 

Бить одно яйцо обь другеє (игра 
вь світлий праздникь)—бйтися 
навбйтки. 

Бить сильно—давйти затьбру. 

Бить тревогу—на ґвалт бйти, дзво¬ 
нйти. 

Благодареніе Богу—дйка Богові. 
Благодарить кого—дйкувати кому. 

Благодаря Бога—дйкувати Господбві. 
Благожеланіе покойнику — „легбнько 

лежйти“. 

Благопріобрітенное имущество—на¬ 
буток; нйдбане, набуте добрб. 

Благопріятное время—слушний час. 

Благопріятние обстоятельства—снрп- 
йгні обстйвини. 

Благопріятний—сприйтливий, спри- 
йтний. 

Влестить, играеть солнце, звізда, 
луна — сонце, зірниця, місяць 
грйе. 

Близкій світь!—блнгбмий світ! 

Близорукій—низькйй на бчі, корот¬ 
козорий. 

Блуждать—блудом ходйть, блукйтн. 
Богатая свадьба—гойне весілля. 

Богатому черти деньги кують—бага¬ 
то му і чорт гроші нбсить. 

Богатий чімь—багйтий на що... 

Богу молись, а вь ділахь не пло¬ 
їлись—Ббга взивАй, а руки при- 
кладАй; Ббгу молйсь, а сам сте- 
режйсь. 

Богу молись, а добрА-ума держись— 
на Ббга складАйся, розуму ж три- 
мАйся; не все до Ббга: трбба й 
до рбзуму свбго. 

Богу молись, а кь берегу гребись— 
Боже номожй, а сам не лежй! 

Богь вамь судья—Бог вас розсудить. 

Богь вь помоіць!—помагАй-бі, пома- 
гАй-бу! Боже поможи! 

Богь вість—Бог відь; Бо-зна. 

Б 
Богь вість, что — Бо-зна-що; не- 

відь що. 

Богь даль, Богь и взяль—ногб Бог 
лгїбить, тогб й карАе. 

Богь дасть, и вь окошко подасть— 
як Бог дасть, то й тут завдАсть; 
кому Господь мАе що дАти, то 
дасть і в хАті; як Бог дАсть, то 
і в вікно подАсть. 

Богь знаеть, когда ато и бьіло!— 
колй вже тб у Ббга діялось! 

Богь накажеть, накто не укажеть— 
Бог не трубить, колй чоловіка 
губить. 

Богь намь благопріятствоваль—нам 
Бог годйв. 

Богь отнметь, Богь и подасть— 
Бог покорйть, Бог і простйть; Бог 
дасть нуждочку, Бог дасть, що 
й оздоровить; карАвши Бог тай 
змйлується; якай Бог змочйв, та- 
кйй і висушить. 

# Богь и слишить да не скоро ска- 
жеть—Бог все бачить, а вже 
рАзом покарАє на тім світі. 

Боевое снаряженіе—войовйй рихту¬ 
нок. 

Боевое состояніе—войовйй стан. 

Боже сохрани—хай Госпбдь мйлує; 
врий Боже; ховАй Ббже. 

Божіей милостію—з лАски Божої. 
Бонтся, какь чорть попа—боїться, 

як чорт свяченої водй; він так 
боїться, як зАяць бубна. 

Бой-дівка—кбзирь-дівка. 

Бойкое місто—лйдне місце. 

Бойко смотрйвь—бйстро очйма 
стрижб. 

Бокомь вийти—рогом вйлізти. 

Бокь о бокь—побіч, пбруч, попліч. 

Болотная, тинистая вода — моховА 
водА. 

Болтать — балу-балу; галу-та-балУ; 
тару-та-балу; базікати, варзйкатн, 
цвбнькати. 

Болтать вздорь — теревбні гнути, 
баляндрА|и точйти. 

Болтать руками—метлйтись рукймн. 

- 
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Болтливий—ковзкйй на язик, слизь- 
коязйкий. 

Больной вопрось—пекуча спрйва. 

Боль причинять—бблю завдавйти. 

Большая дорога не стоить—шлях не 
спить; шлях не гуляє. 

Большая медвідица—віз. 

Большая полная чаша—добра повна. 

Большая, толстая игла—цигйяська 
голка. 

Большею частью—здебільшого, зде¬ 
більше. 

Боліє всего—пбред усім, найбільш. 

Боліє или меніе—більш*мепш. 

Болізнь—болість, недуга, лихй на- 
пйсть, хвороба, слабування. 

Болізнь человіка не красить—хво¬ 
роба нікого не красйть. 

Боліть глазами—бапувйти на бчі. 
Борода апостольская, а усокь дья- 

вольскій—погтйва святй а сум- 
лїнпя злодійське; бороді! як у , 
владйки, а сумління як у шйбе- 
ника; на Ббга лйвиться, а чбрта 
бйчнть. 

Борода виросла, а ума не винесла— 
борода по коліпа, а рбзуму, як 
в дитйнп. 

Борода сь ворота, а умь сь прика- 
литокь під носом ліс, а в голові 
ще й не брано. 

Бороться или биться—у ручки з ким 
брйтнсь. 

Бороться ст> кімь—моду ІІІІТПСЯ з 
ким. 

Борть судна—бблавок. 

Боснкомь побіжать — босакй вчй- 
стити, втйти. 

Бояться—К/ЛІ ллйтн, бойтпся, жаха¬ 
тися, лякйтися. 

Бояться кого—бойтися кого й духу. 

Брапнгь его, на чемь світь стоить- 
на всі заставки лйє; шпбтить на 
всю губу; лйє, на чім світ стоїть- 
лає, скільки в пбльку влізе 

Бранит —узйти на зуби; скребтй 
('Мюмадити моркву; шпетити, ко- 
бепйти; фукати на кбго. 

4 — 
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Бранить, пилить—грйзти голову. 

Бранится скверннми словами—непо¬ 
добними СЛОВАМИ ЛіІЄТЬСЯ. 

Бранное ножеланіе пожара—„бодйй 
тобі закурйлось". 

Брань—чорне слово, лййка. 

Брань на вороту не виснеть—свйрка 
па воротях не вйсить; лайка не 
бійка, в боку не болйть. 

Брать вь неволю—в’язйти в лйка. 

Брать вь плінь—забірйти в неволю. 

Брать вт> солдати—лоб голйти; забі¬ 
рйти в москалі. 

Брать деньги безь счета—брйти грбші 
не лічббю. 

Брать деньги подь залогь, которий 
за неуплатой долга остается у 
кредитора—брііти грбші на упйд. 

Брать деньги подь отработонь— 
брііти грбші на зрббку, на відро¬ 
бок. 

Брать за обранець—брііти на моду, 
на кшталт, на взірбць. 

Брать косой при самой землі— 
закладом косііти. 

Брать чужоє—дбвгі руки мйтп. 

Брать чью сторону—ставати за кого. 
Бредится—ввижається, мариться. 

Бредить—мймре в гарйчні; словйнн 
блудить. 

Бредить, говорить, пе сознавая что — 
словами блудйти, верзтй, майчити, 
хпмбри гонйти. 

Бродить по міру — світом ся блу- 
кйтп. 

Бросается вь глаза—впадйє на бчі. 
Бросать, броснть взглядь на кого— 

спадйти, сийсти очйма на кого. 

Бросать, броснть мужа—ітй, пітй в 
лйшанки. 

Бросать взгляди—накндйти оком, ски- 
дйтп бком, очйма. 

Бросать гнівний взглядь—оскілками 
дивйтися. 

Бросаться вь глаза—набіпіти на бчі, 
бчі в сббе брііти, вбірйти; внадйтн 
на очі. 

і. 

Бросить кого вь холодь—мороз піде 
по кбму. 

Бросить біглнй взглядь—скйаути 
бком, намигнути оком. 

Бросить вь безпорядкі—кйвути хля- 
іцбм. 

Бросить вь жарь—узйти вогнем. 

Бросить какь поиало—кйнутн хля- 
щбм. 

Бросить кого, покинуть кого—п’ятими 
закивйти на кбго. 

Броситься біжать—ударитись навті- 
качй. 

Будемь міняться трубками!—шусть 
на люлькй! 

Будеть біда—буде лихйй світ (кому). 

Будеть и на нашзй улиці празд- 
никь—буде й на нйшому тйждні 
свйто. 

Будеть по нашему—вййде на нйше. 

Будеть тебі!—мйтимешся! 

Будеть тебі біда—лйха набіжйш. 

Будеть тебі сь нимь хлопоть!— 
матимеш із їм клопоту (роббту). 

Будеть хорошая погода—на годйну 
кладбться. 

Будешь баню ату помнить до новнхь 
віниковь—тймитимеш, знатимеш 
до новйх віників; памятіітимеш 
до новйх віників і до сухої дошки, 
поки аж пброху ва очі насйплють. 

Будешь весь, вся нзбита—так шкура 
на тобі й закипйть! 

Будешь еще и палкой бить—по тобі 
похбдить ще й ломака. 

Будешь помнить! —знйтимеш лонаткй 
в горбсі; тймитимеш до новйх 
віників. 

Будешь сладокь - живьемь прогло- 
тять; будешь горекь - прокля¬ 
нуть—не будь солодкий, бо роз¬ 
лижуть, не будь гіркйй—бо рос- 
плюібть; солодкого проглйнуть, 
гіркбго нроплюйгь. 

Будто-би—мовлйв, нескажй, нібн-то, 
нйчеб-то. 

Будто, какь будто— буцім, ніби, нйче, 
мов, чей, чей би, знай, нембв. 

Будто черти на немь горохь моло¬ 
тили—у його на виду чорт сім 
кіп‘гороху змолотйв; на його виді 
горох дідько молотйв. 

Буду бить такь, что подпрнгивать 
будешь!—спргівлю я ті баль! дам 
такбго дйнтю, що й ногйми 
вкрйєшся! 

Будь вь томь увірень—будь на тому 
певний, будь того пбвний. 

Будь добрь—будь лйскав. 

Будь онь семи пядей во лбу и тогда 
ничего не поділаеть—нехай він 
буде мудрий, як Соломбн, і то 
нічого не зробить. 

Будь такь добрь, добрц— будь ласкав, 
будьте ласкйві. 

Будьте такь любезни—як що лйска, 
колй вйша лйска. 

Бумага почтовая—листовйй папір, 
— оберточная и промокатель- 

ная—бібула. 
— хлопчатая—бавовна, 
— гербовая—штемпльбвнй папір. 

Бнвать вь собраніи крестьянской мо- 
лодежн—ходйти між чблядь. 

Бивать часто у кого—учащйти до кбго. 

Бившій вь употребленіи—ужйваний, 
зажйваний. 

Бившій предь зтимт.—дотеперішній. 

Бикь на второмь году—бнчбк то- 
рішнйк, річнйк. 

Била кляча, да нзьіздилась—був 
кінь та з’їздивсь; був мед та гості 
попилй; булб діло та улетіло; 
один був та й той загув; був 
колйсь горіх а тепбр свистун; 
був волом та стіів козлом. 

Била правда да вь лісь ушла— 
була колйсь прйвда, иожнлй та й 
гййда; булй прйвда та позички 
ззіли. 

Била правда когда-то, да нзвелась— 
см. Била правда, да вь лісь 
ушла. 

Била предложеаа резолюція—запро¬ 
поновано булб резолюцію. 

Били би побрякунчики, а поплясун- 
чики будуть — абй постукачі а 
послухачі будуть. 

І 



Бшо бн болото, а черти будуть— 
аби болото, а жаби Сядуть; аби 
ппіонб, а кйпіа буде; було б ко- 
рйто, а снйні будуть; абй гроші, 
а повітка буде; абй лйде, а піп 
буде; аби головА, а шблуді будуть; 
абй хліб, а зуби найдуться. 

Бнло да сплнло—булб та за водою 
пішлб; булб та загулб; булб ко¬ 
лись—минулося. 

Било очень много—булб чимАло; булб 
тогб, як мачАт; було дуже багАто. 

Било предложено прекратить пренія 
—було запропоновано замкнути 
діскусію. 

Биль випивши—у толові, у голбвці 
булб; був на підпйтку. 

Биль мужичекь, да померь—був 
бАтько, та одубів. 

Биль на ярмарк'І;—був у йрмарку. 

Биль сильно побить—взяв дбброго 
бобу. 

Бистрая вода—стріль-водА. 

Бистро гнать—гбном гпАти. 

Бистро и скоро работать — шАмко 
працювати. 

Бистро побіжать — в собАчу ристь 
побігти; дмухнути дрйла. ’ 

Бистро скороговоркой...— як горб- 
хом сйвати... 

Бистро растущій—роотйчий, росто- 
вйтий. 

Бистро уйти—дмухнути дрАла. 

Бить безь души оть кого—дух за 
ким ронйти. 

Бить безь міста—сидіти на бурку. 

Бить безь обуви (шутливо)—босйни 
снравлйти. 

Бить беременной—бути при надії; у 
тяжі, у тяжу бути, ходйти; бути 
у вазі. 

Бить благоразумнимь—держати у го¬ 
лові рбзум дббрий; держати розум 
в голові. 

Бить близкимь кь смерти—на тонку 
прйсти. 

Бить близоруквмь—недобачати. 

Бить больаимь—нездужати, в недузі 
лежАтн. 

Бить взаперти, подь присмотромь— 
бути за рукАми. 

Бить взнузданннмь—на зАиузді бути. 

Бить взрослнмь—на літі бути. 

Бить взятнмь вь солдати—стАти, 
нітй під аршип. 

Бить вмісті—держатися купи. 

Бить вскормленнимь, воспитанннмь 
вь чужой семьі—на Божій хАрчі 
бути, ростй. 

Бить вь агоній—дохбдити, конАти, 
часувАти. 

Бить вь бігахь — бути на втіках; 
ітй на БасарАбію. 

Бить вь движеніи— ходйти хбдором. 

Бить вь интересномь положеній— 
бути у поважному стАні. 

Бить вь ладахь сь кімь—дббре три¬ 
вати з ким. 

Бить вь нерішимости—вагАтися. 

Бить вь опалі—відпАсти лАски чиєї, 
бути в кАрі чиїй, бути в зневАзі 

Бить вь послідпихь дняхь. беремен- 
Й® ности—на днях ходйти. 

Бить вь разьіздахь — їздити в до- 
рбгу. 

Бить вь своемь умі—при рбзумі 
бути. 

Бить вь сознаніи—при рбзумі бути, 
притбмним бути. 

Бить вь состояніи—здолАти, здужати, 
мати змогу, сйлу. 

Бить вь состояніи по своєму уму 
сділать что-лвбо—знестй головбю. 

Бить в стороні — бути в ббці, на 
ббці. 

Бить вь тискахь—в скруті, в при- 
тузі бути. 

Бить вь тюрьмі—арбштн собою ви¬ 
тирати. 

Бить вь ударі—в дбброму настрбї 
бути. 

Бить вь уютномь удобномь місті— 
бути за привіллям. 

Бить вь хорошихь отношеніяхь— 
у добрості жйти з ким. 

Бить вь чьемь расиоряженіи—бути, 
стойти кому до рбсказу. 
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Бить грустнимь, печальннмь—смут¬ 

но себб мАтн. 

Бить добрнмь—мАти дббрість. 

Бить, просиживать дбма—держАтися 
хАти. 

Бить дівушкой—у бйндах ходйти. 

Бить заброшенннмь (о предм. не- 
одуш.)—хмблем заростй. 

Бить забнтнмь—нітй в непАм’ять. 

Бить замітннмь—у нрймітку бути. 

Бить звонаремь —хвалу за хвіст тяга¬ 
ти (жартливо). 

Бить злнмь на кого—лихйм бком 
дивйтися; лихим ду»м дйхати на 
кого; бути лжхбї волі на кбго. 

Бить кому <№льмом*ь на глазу—бо- 
лйчкою сидіти кому. 

Бить кому непріятншіь собесідни- 
комь—не до мбви бути кому. 

Бить краснорічивимь — дАтися «а 
мову. 

Бить лишнимь—узАйві бути; у зай¬ 
вину бути. 

Бить лучше кого вь какомь-либо от- 
ношеніи—залАмлюнати кого. 

Бить можеть, онь самь сділаль би?—■ 
а сАм би він не зробив чАсом? 

Бить на глазахь, на виду—в бці бути; 
нА віч бути. 

Бить на нхь стороні—на їх руч 
стойти. 

Бить на сторожі—мАтися на бАчпості. 
Бить на умі—на думці стойти. 
Бить на чаеахь—стойти на стійці, 

на шбльваху, на вАрті; держати 
страж. 

Бить не вь своемь умі—не сповий 
рбзуму бути. 

Бить недовольнимь—бути незадовб- 
леним з чбго; (ірон.) крутйти нбсом. 

Бить недолговічну—коротко жйти. 

Бить неискреннимь кь кому—нечй- 
стим духом дйхати на кого. 

Бить обезславленнимь — у неслАві 
бути. 

Бить огорошенннмь ударомь—чмелів 
слухати. 

Бить окрещеннимь—у хрест увійтй. 

Б 
Бить опрятнимь—мАти охайність. 

Бить освідомленнимь—відома мАти- 

Бить осторожнимь—мАтися на бАч- 
ності; держАтися ббрега. 

Бить открнтнмь, раствореннимь— 
отвором СТОЙТИ. 

Бить плохимь вь чемь-либо (по ка- 
честву)—бути лихйм на що. 

Бить поколоченнимь—наїстись буха¬ 
нів; взяти в шкуру (собі). 

Бить по вкусу—до вподоби припа¬ 
сти; смакувАти кому. 

Бить подь паромь (о землі)—пере- 
лбгом, облбгом лежАти, толоку- 
вАти, нарувАти. 

Бить позади всіхь—пАсти зАдню. 

Бить по семуі—нехАй такі так мйе 
бути! 

Бить постоянно вь чемь—не вила¬ 

зити з чбго; не виходити з чого. 

Бить постоянно пьянимь—не вихо¬ 

дити з горілки. 

Бить похожимь на кого...—бути схо¬ 
жим з ким..., скидАтися на кого, 
вдавАтися в кбго. 

Бить подь присмотромь—бути за ру- 
кАми. 

Бить праздннмь - гульма гулйти. 

Бить при смерти—бути на божій, 
остАнній дорозі. 

Бить разговорчивнмь — дАтися на 
мову. 

Бить разсудительнимь — держАти у 
голові рбзум добрий. 

Бить расположениимь кь чему—ирн- 
вертАтись, прихилйтись, схилйтись 
до чбго; мАти вахил до чбго. 

Бить свидітелемь—за свідка бути, 
стойти. 

Бить свідущимь вь чемь—знАтись 
на чбму. 

Бить сь кімь на короткой ногі— 
за нанібрАта бути. 

Бить сйастливнмь, добиться счастья— 
дохбдити, дійтй добрА. 

Бить считанвимь—під рахунком бути* 



Бить уже не вь тіхь літахь, когда... 
—з літ вййти (кому). 

Бить умнимь—бути розумним; на 
розум не збувати (кому). 

Бігаеть, какь угорїільїй—біта, як 
опйрепий. 

Бігать взапуски—бігати наввйперед- 
ки, навзйводи. 

Біглий разсказь — коротке опові¬ 
дання. 

Біговий дрожки—бігунці. 
Біда—лихй годйна. 
Біда біду накликаеть—однії бідй 

тйгие за собою й другу; як одна 
біда йде, то й другу за собою 
ведб; бідй тай за біду заченйлася. 

Біда біду родить—біда біду гбнить; 
бідй за бідою ходить. 

Біда на біді, бідою ногоняеть— 
бідй Сідбю йдб й бідбю поганйв. 

Біда на нась напала—біда нас уче- 
пйлась. 

Біда никогда не приходить одна— 
як однй бідй йдб, то й другою 
за соббю веде. 

Біда приходить пудами, а уходить 
золотниками—лйхо приходить пу- 
дйми, а схбдить золотникйми; лйхо 
швйдко приходить, а поволі від¬ 
ходить; не так скоро лйхо вйлізе, 
як влізе. • * 

Біда стряслась—лйхо спіткйло. 

Бідно жить—жйти злидбнно, бідно 
мйтись. 

Бідность одоліла—злйдні осіли. 

Бідность учить, а счастье портить— 
багйцтво дме, а нещйстя гне: 
іцйстя рбзум відбирйн, а нещйстя 
назад вертйе. 

Бідовать—см. Бідствовать. 

Бідственпое положеніе—лихй годй¬ 
на, злий раз. 

Бідствовать—бідувйти, тягтй бід? за 
хвіст; горювйти, злиднювйти, по- 
невірйтися. 

Біду скоро наживешь, да не скоро 
виживеш,—бідй вдйбае лйхко, а 
тр?дно її збутися; лихе швйдко 
приходить, а поволі відхбдить; не 

так швйдко лйхо вйлізе, як влізе; 
лйхо приходить нудйми, а схб¬ 
дить золотникйми. 

Біди не избіжишь—лйха не втічбш. 

Біди человіка научають мудрости— 
кому бідй докучить, той ся рбзу- 
му научить; бідй учить хліба; 
навчйть бідй поіійги, як немй 
чого вхонйти. 

Біжать во всю прнть—бігти що єсть 
д?ху, на всі жйли брйти. 

Біжать галопомь—бігти у чвал. 

Біжать за докторомь—бігти по лі¬ 
каря. 

Біжать рнсью—бігти в клус. 

Біжать со всіхь ногь—що духу 
бігти. 

Біжать со світа—бігти з блйску. 

Біль, какь лунь—білий, як молокб; 

сивий, як гблуб. 

Білий воскь—йрий віск. 
Вісь качаеть горами, не только на¬ 

ми—чорт і горами иеревертае. 
Вісь не иьеть и не ість, а пакости 

діеть —чорт не спйть, але людбй 
зводить. 

Валомь валить—як плав нливб, хмй- 
рою йде. 

Вамь стовть только приказать—за- 
гадййте тільки. 

Вась считають за людей—вас за 
людей мйюгь. 

Ваша милость—вйше добродійство. 

Ваша то Катерина да нашей Орині 
двоюродная ІІрасковья—кумина 
хйта горіла, а твоя тітка р?ки 
нагріла—от ми і родичі; нень го¬ 
рів, а він руки нагрів, та й став 
йому дідьком; родипа—кумового 
наймита дитина; десята вода па 
КИЄІЛ1. 

Ваши иляшуть, а нашн плачуть— 
подовйна світа скйче, а ноловйна 
плйче; хто плйче, а хто скйче; 
един плйче, другий скйче; світ 
плйче, світ скйче. 

І 1 і 

в в 
Вашяхь літь—вйшої добй, у вйшу 

діб, вйшого віку. 

Вблизи—коло блйзу, поблизу, зблйзу, 
зблйзька. 

Ввалились глаза—очі йом? новтягйло. 

Ввернуть словцо—прикйнутц слівцб. 

Вверхь дномь—перевертом, догорй 
ногйми, шкербберть. 

Вверхь ногами—догорй ногйми. 

Вверхь но рікі — проти водй. 

Вводить нь гріхь—до гріхй дово¬ 
дити, на гріх підводити. 

Вводить вь стндь—сброму завдавйти. 
Вводить вь убнтки—в шкбди при- 

правлгіти. 
- Вдоволь—у смйк, до-схочу, вдбетач, 

доволі, чимйло. 

Вдоволь насмотріться—напйсти очі. 
Вдребезги—умйтель, вдрузки, на га- 

муз, на чербп’я. 

Вдівать нитку вь игольное ушко— 
надегйти гблку, всидіти ніітку. 

Веди себя нриличної—поводься чемно! 

Везді испортишь діло—кудй не пі¬ 
деш, то золоті вбрби ростуть. 

Везді онь, во все вмішается- де 
не посій, то (він) врбдитьсл. 

Везти кому — щастйтн, фортунити 
кому. 

Велика важность!—велйке дйво 
опеньки! 

Велика ведора да дура—велйкий до 
нбба, а дурнйй, як треба. 

Великій пость всімь прпжметь 
хвость—нрийшов піст-підогнув 
собака хвіст. 

Великь баклапь, да єсть изьянь— 
велйка головешка та рбзуму мйло. 

Величиною сь гору—як горй завбіль¬ 
шки. 

Верти язнкомь, что корова хво- 
стомь—язик в рбті-мелй, ЩО Хіїті. 

Вертикальная шахта—сторчова 
шйхта, простоийдннй зйкіп. 

Вертикальная линія — простовйсна 
рйса, сторчовй рйса. 

Вертикально стоять- бунчукй стойти; 
сторчакй, стрімко, нйсторч стойти. 

Верхній слой—верхній шар. 

Верховний—найвйщий, зверхній. 

Верховний судь—генерйльний суд. 

Верхушка гори—шпиль, верховйна. 

Вершина гори випуклая—злббок. 

- Весною —на весні. 
Вести войну—вой воювйти. 

Вести жизнь—нровйдити життй. 

Вести на казнь—вбсти на стрйту. 

Вести холостую жизнь—парубкувйти. 

Вести хороводь—танбк вести, водйти. 
Весь день напролеть—увесь день бо- 

жйстий. 

Вечернія собранія неженатой моло- 
дежи осенью и зимой—досвітки. 

Вечеріеть—на збрі починйє брати, 
вечоріє. 

Вещь осуществимая... — річ здій¬ 
сненна... 

Взапуски — наперегони, навзйводи, 
узйводн. 

«Взбрести на умь—забрестй в голову. 

Взвадить на плечн—взяти па обе¬ 
ремок. 

Взводить напраслину—нйпасть на- 
тягйти на кого; грішйти на кого. 

Взволновать — зворушйти (людйну, 
серце). 

Взглядивать—звбднти очйма; вергати 
очйма; закидйти окбм (кудй, на 
кбго); навбдити бком на кого, на 
що; кйдати оком; скидйти оком. 

Взглядивать другь на друга—скндй- 
тися очйма. 

Взглядь украдкою—крадькйй погляд. 

Взглянеть словно рублемьподарить— 
гліпе, мов сбнечко йсне, аж на 
душі вбсело стане.. 

Вздремнуть—шпакй удрйти. 

Вздуть на обі корки—вйбити на всі 
боки. 

Вздихать по комь—зітхйтн за кйм. 

Взнось вь казначейство—вкладка до 
скарбнйці. 

І Взнось членскій—вклйдка членська. 
Взойдеть солнце и кь намь во 



І Во-первнхь—по-пбрше. 

Вопрось вияснень—справу з’ясовано. 

Войти вь соглашеніе—учинйти згоду. 

Вопрось подвергнетея детальному об- 
сужденію —спрйву буде докладно 
обмірковано. 

Воровать—довгі рУки мйти; крйсти, 
злодійчити. 

Воронь ловить—вйторопні ловйти, 
ґави ловйти, вйтрішки продавати, 
купувйти; ґйвити, гаврбнити. 

Во свояси—до себе, додому. 

Восклицаніе вь досаді, если чего- 
нибудь не находить— у БогаІ 

Воскресенье, которнмь начинается 
неділя Пятидесятници—Зелбна 
неділя. 

Воспаленіе вь горлі- зйпйл у горлі. 
Воспаленів легкихь—запалїння легб- 

дворг—і в наше віконце засві¬ 
тить сонце. 

Взойдеть солпце и надь нашими 
воротами—колйсь і перед моїми 
ворітьми сбнечко зійде; колйсь і 
на нйс сбнечко глйне. 

Взрослая дівушка, могущая уже ви¬ 
йти замужь—дівка у зйплітках, 
у ббвтицях. 

Взискать долгь—допрйвити довг, 
борг. 

Взнскивать, взнскать, получить день- 
ги—справлйти, -вити грбші. 

Ввнскивать недоимки—справлйти не¬ 
доплатив. 

Взнскивать подати—справлйти по- 
дйтки. 

Взьісться на кого—завзйтися на кого. 

Взяло кота поперекь живота—ухва- 
тйло, як попй за живіт. 

Взять верха.—узйти гбру. 

Взять верхь надь кімь, превзойти 
кого—заломйти когб. 

Взять взаймн—позичити у кого, 
взйти в позгіку. 

Взять вь ежевня рукавицн—в тісні 
руки взйти; взйти в лаббти. 

Взять вь залогь—взйти у застйву. 

Взять вь охаику—взйти на обербмок. 

Взять вь плінь—у полби занйти; 
узйти у ясйрь. 

Взять вь починку—взйти до паправи. 

Взять вь толкь—добрйтн розуму. 

Взять за грудь (во время драки)— 
взйти за бйрки. 

Взять назадь своє слово—зріктіісь 
свого слбва. 

Взять па руки- взйти па обербмок. 

Взять перевісь— гору взйти, верх 

Видимо-невидимо—страшбнна сила, 
тьмй-тбмрява. 

Видно голую грудь—вйставив грудй- 
ну на продаж. 

Видно сокола по полету—вйдно піна 
по халйвах; вйдно сову по льоту. 

Види йміть на кого—вйжити на кого. 

Видіть, какь другіе ідять, а самому 
не йміть возможности—слйнку 
ковтйти. 

Видіть не могуі—а пі нй оч! 

Видіть простими глазомь—бйчити 
на вільне око. 

Видіть собственпнми глазами—на 
свої бчі бйчити. 

Вилять—крутйти хвостбм. 

Бинтовая лістница—кручені схбди. 

Вить веревки—крутйти мотузй. 

Владіть лзнкомь—орудувати мбвою. 

Вломиться в амбицію—показйтп свій 
гбнор. 

Вліво—у ліву руч. 

Вліпить пощечину— затопйти по пйці; 
лящі, лйпаса дйти. 

Вмигь—у-мент, мйттю. 

Вмінить вь обязанность—постйвнти 
за обовйзок. 

Возлагать надеждн на кого—покла- 
дйти надію на кого, клйсти на¬ 
дію на кбго- 

Возмущаться кімь, чімь—обурюва¬ 
тися з кбго, чого. 

Вознаміриваться что-либо сділать 
сь кімь, сь чімь—навйжуватпся 
на кбго, на що. 

Вознамірпться,рішить— думку взйти, 
ианйжитнся. 

Вознепавидіть кого—узйти непйвисть 
на кбго. 

Вознестись па небо—на нббо знйтись. 

Возникаеть вопрось...— винпкйє пн- 
тйнпя, справа; повстає питання-, 
спрйва. 

Возннкало опасеніе—заходила обйва. 

Воинскія правила—рбґула військбвй. 

Войдите вь моє положеніе — мййте 
на мбне обйченпя. 

Война—вой, війнй. 

Война междоусобная—чвйра, чвйри. 

Войну вести—вой воювйти. 

Войсковая квартира—кіш. 

Войти безь доклада—увійти не опо¬ 
вівшись. 

Войти во вкусь—розлйситися. 

Войти-вь азарть—роспалйтися. 

Войти вь компанію — нристйти у 
спілку. 

Войти вь мисль чью—збагнути дум¬ 
ку чий. 

Войти вь силу—в силу, в потугу вбй- 
тися; стйти у мочйх. 

Войти вь соглашеніе—поеднйтися, 
учинйти згбду. 

Вокзаль желізиодорожний—двірбць 
залізнйчиий. 

Волка бояться, такь и вь лісь не 
ходить—як вовка бойться, дак і 
в ліс не йтй; бойвіпись вовка, в 
лісі не бувйть; бойтися нові, то 
в вівтйрь не йтй. 

Волось дологь, да умь коротокь— 
у жінок волбсся дбвге, та рбзум 
короткий; жінкй дбвге волбсся 
мйють, а рбзум короткий. 

Волоси випадають — волбсся внлй- 
зить. 

Волоси стали дибомь — волбсся на- 
стовпужплось, штирем стйло. 

Волосяной аркань—накидйльний пб- 
валець. 

Волшебное питье—даний. 

Волшебннй фонарь—чарівнйй лих- 
тйрь, маґічна дямпа. 

Вольная кавалерія—охочекомбнне 
військо. 

Вонь—геть; во множ, числі—гетьте. 

Воображеніе богатое—буйнй уйва. 

Вообще и вь частности—взагалі і 
з’окрбма. 

Воодушевиться—набрйтнся охоти. 

ВооружАтьея, -житься—озбрбюватн- 
ся, -бітися. 

Вооруженіе—озброєння. 
Вооружепний лукомь—сайдакбр. 

Воспитнвать, -тать—доводити, довб- 
сти до розуму. 

Восхвалить Бога—хвалу Богові од- 
дйти. 

Восьмая часть—осьмйк. 

Воть будеть драка—отто буде кру¬ 
тий бальї 

Воть біда!—оце лйіпко! 

Вмісті—докупи, докупки, докупо г.- 
ки, докупочки, до-гурту, в-гург, 
за-гурт, укупу, укупі. 

Внезапное несчастье- лихй напйсть. 

Внести вь списокь- записйти до ре¬ 
єстру. 

Внизь—до-нйзу. 

Внизь по рікі—за водою. 

Внимательно слушать--до рбзуму 
приймйти, слухати увйжно. 

Внимательно смотріть—дивйтпся 
бйстрим оком. 

Внутренности повредить—надсадйти, 
надірвйти бббехи, тбльбухи, одбй- 
ти печінкй. 

Внушить кь себі большое почтеніе— 
надйти собі великої повйги. 

Вні дома—на дворі, 
і Вні очереди—но за чергою. 

-здобути, опанувйти. 

руки—зчепйти руку 
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В В 
Вніочередное заявленіе—позачергова 

зайва. 

Вні себя оть радости—себе не чув 
з рАдощів; себб не чувши з рАдощів. 

* Вніткольное образованіе—поза¬ 
шкільна освіта. 

Во весь карьерь—см. Во весь опорь. 
Во весь опорь—навзаводи, у зАводи. 

Во вредь—на шкоду. 

Вовремя—в час, вчасно. 

Во время глубокаго сня—упербспи, 
у пербсипи. 

Во время переговоровь о чемь—при 
нАгоді пересправ про... 

Во время чего...—під час чого... 
Во все горло кричать—на всі зАводи 

кричАтн. 

Во всі глаза—на все око. 

Во псі лопатки—на всі зйставки. 

Во всіх!, отношеніяхь — під усім! 
ибглядами. 

Во всю Ивановіуіую — на всі зйставки. 

Во всю прнть—навзАводи, у зАводи. 

Во всякое время—на всйку діб. 

^ Вовіки—пбки сбнце світить. 

Во вікь, никогда - пбки світа, поки 
сонця. 

Во вторихь—вдруге, по-друге. 

Во главі—на чолі. 

Вода—верхняя, подпочвенная—за¬ 
шкірна, підшкурпа; грунтовая — 
жйльна; желізистая—руда, сму- 
жАнипа; богоявленская — ордАп- 
ська; ключевая—крннйшна; мине- 
ральння —тбплі вбди; полая, при¬ 
булая—нбвідь, пбвінь; проточ¬ 
ная —текуча, самотбка; святая— 
свячбна; стоячая—водостій: ці- 
лебіїая—цілйща; темная вода— 
полуда. 

Вода идегь на прибнль—водА прн- 
буиАв. 

Вода, набранпая вь день св. Юрія— 
юрська водА. 

Вода, оевяіцениая 6-го января — 
йордАнська водА. 

Вода слегка замерзла—водА зашбрхла. 

Вода убиваеть—вода спадАе. 

Водить за пось—дурйти. 

Водить компанію—бути, бувАти у 
хлібосблі. 

Водой берега обмнваеть—вода бере- 
гй рве. 

Водой не замутить—водою не пому- 
тйть. 

Водонапорная башня—навАльна 6А- 
шта. 

Водянима. путемь—водою. 

Военное відомство—офіція військбвА. 

Военное діло—військбва спрАва. 

Военное положепіе—стан військбвйй 

Военнообязапннй—рушбнець. 

Воєнний ЧИНОВНИК!» — військбвйй 
урйдник. 

Возбудить вопрось—зпйти спрАву, 
питАння. 

Возвратить расположеніе — прпнйти 
до пбршої лАски своєї. 

Возвьішать голось—піднбситп гблос» 

ВозвишАться—ростй вгбру. 

Возвьгаїеніе вь стеі»пь, мат.—степе- 
нувАппя. 

Воздать равпимч» за равное—віть за 
віть оддАти. 

Воздушние замки—хпмбри. 

Возиться, медлить—шАпдру терти. 

Возиться сь кімч», чімь—пАзати, во- 
рожйти кбло кбго, чбго. 

Вотч» воть будешь побиті» бйтий 
ходиш. 

Воть гді—аж ось, ось-де, бсь-дечки, 
ось-бсь-де, отде. 

Воть до какихі» порт»—опоки. 

Воть-еще!—отб-ще, отцеї 

Вогь еше дуракь, простофиля—це 
ще тютя з полйв’яним носом. 

Вогь какь—ось-як. 

Вогь здісь- осьб, аж бсь де. 

Вогь и все—от і по всьбму; поти 
мові повісти. 

Вогь какой—осьлкйй, оттакйй. 

Воті» одна жди—аж якогось часу. 

Вогь такь исторія!—оттаюі ловйсь! 

В 
Воті. такт» то!—оттак-пак! 

Воті» тебі, бабушка, и Юрьеві» день— 
от тобі, бАбо, і Юрія. 

Воть тебі на!—от тобі й мАєш! 

Вогь те на!—оттакА ловйсь, -ся! 

Вотт> то-то же— то-бо-то, о то ж бо 
то й в! 

Воть туть—ось-ось, ось-ось-о. 

Воть удивительно—отб диво. 

Воть уже и ніть денегь—от і по 
грбшах. 

І Во всеуслишаніе—голосно, на всю 
хАту, щоб всі почули. 

Во хмелю—на підпйтку. 

Впаль вь дітство—на дитйчий розум 
перейшов. 

Впасть вь несчастье—на біду зійтй. 

Впасть вь ребячество—здитйнатися. 

Впасть вь уннніе—в тугу вдАтися, 
засумувАти. 

Вперять глаза—затоилйти очі, пбгляд 
Впитивающій вь себя—беркйй. 

Вполні—на всю /Убу, цілком. 

Вполні хорошо—гарАзд дббре. 

Вправо—у праву руч. 

Вь продолжепіе цілаго дня—чбрез 
цілісінький день. 

Вп^очемь—а в тім, зрештою. 

Враждебний лагерь—ворожий тАбор. 

Враждовать сь кімь—зАзлість на кбго 
мАти. 

Вразснпную—у роспорбшку, врбстіч. 
Врасплохь наиасть—спіткАти, запо- 

пАсти. 

Брать—вбзти москалй, кулі ллйти, 
брехАти, роспустйти губи, гусбй 
підпускАтн. тумані пбрти, з губй 
халйву робйти. 

Временное ІІравительство—Тимчасб- 
вий Урйд. 

Время года—порі року. 

Время идеть—час плйве 
Время идеть бистро — час швйдко 

уплавА, час лйне хутко. 

Время летить—і час нам не змиг- 
нетьея. 

В 
Время оть времени—колй не колй, 

йнколи, йноді. 
Время подходить кь обіду — вже 

обідній упруг бербться. 

Время праздно провести—змарн у вАти 
час, провакувАти. 

Время прошло незамітио — час не 
змигнувся. 

Время сна—лйгови, облягй. 

Время терять—гАяти час. 

Вреть безь запинки—брбгае і не огля- 
.. _дАеться. 
Вреть и не поплевнвается—брбше та 

й дйвитьея, хоч би бчі заплйщив. 

Вреть, какь рідьку стружить—брб- 
ше, як шовком шйе; брбше, як сам 

~ - знає. 
Вреть, какь сивий мерннь—брбше, як 

цигАяський ціп; брбше, як попова 
собйка; брбше.як собАка на вйсівки. 

Вреть, не поперхнется—бреше, як 
шовком шйє; брбше й оком не 
змигнб. 

Вреть, себя не помпить—бреше, аж 
не постережеться. 

Вреть, что номеломь мететь—брбше, 
а за ним аж куриться. 

Врізаті.ся вь память—в тямкй, в зна- 
кй дАтись. 

Врізаться кому вь память—у тямкй 
дАтися кому. 

Всаснвать, всосать—убірАти, убрАти 
в сббе. 

Все било обьято пламенемь—все так 
иогнбм і взялбсь. 

Всегда—пбки сонце світить; завжди, 
завсігди, повсякчас, повсякдень, 
повіквічний. 

Всегда бить, всегда находиться, 
йміться—не збувАти. 

Всего на всего—гурт на гурт. 

Ьсего переиспиталь — бувАв і на 
коні, і під конбм. 

Все готовь для вась сділать—рад¬ 
ніший все для вас з робйти. 

Все єсть, только птичьяго молока 
ніть—добрА такого, не знає в 
чому й сходйть. 
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В 
Все ни по чемь—все дармі, байдужі. 

Все обстоить благополучно — все 
гарізд. 

Всеобщая исторія—всесвітня істбрія. 

Всеобщее м пініє—загальна думка. 

Всеобщее, прямое, равиое и тайное 
голосованіе— загальне, безпосе¬ 
реднє, рівне і табмне голосування. 

Все равно—все їднб, однаково, один 
біс. 

Все рішительпо —все чйсто, до крйх- 
ти, доцурй. 

Всесвітний дуракь—від світа дурень. 

Всесословное собраніе—чбрна ріда. 

Все хорошо—за все гарізд, дббре. 

Все хорошо вь міру-дббре все по мірі. 
Вскакивать, вскочить на коня—спа- 

діти, спасти на конй; допадати, 
допісти конй. 

Вскормить, воспитать — до рбзуму 
довестй. 

Вскорі—незабаром, не в забйрі, не- 
бівом. 

Вскочила шишка, синякь, вередь— 
набігла ґуля, сипйк, болйчка. 

Вскочила, какч, встрепанньїй—скочив, 
як опірений. 

Вскочить—зірватися на нбги. 

Вскочить на лошадь—спісти на коня. 

Вскрьівать трупь — різати, пороти, 
требушйти. 

Вскрьіть письмо—розліпити листі. 

Вслідь затімь—потім того. 

Вспахать—зворушйти землю, з’орати. 

Вспомогательний — помічпйй, пома- 
гальнпй. 

і ВспогЬть оть работи—чуба нагріти. 

Вспнлиль впав у пісію; в бгпище 
вкйнувся. 

Вспьільчиво говорить — з бпрпском 
балікати. 

Вспьіхпуда война—вйбухла війні. 

Вспихнудь мятежь—повстйнпя вй- 
бухло. 

Вставньїе зуби — штучні, рбблені 
зуби. 

В 
Всталь да пошель, такт, и вотчина 

со мпой — кудй пішбв Лесь то 
все весь; кудй піде Лесь, то всю¬ 
ди увесь; голий підперезався та 
й зовсім зібрався. 

Встревожить — зворушити (людйну, 
серце). 

Встрічать сь распростертмми обь- 
ятьями—з рідощами стрівіти. 

Вступать вт, должность — стіти на 
урйд, прийнйти урйд, посаду. 

Вступать вг состязаніе — на пере- 
мбги йти з ким. 

Вступать сь кімь вт, рукопашную— 
у ручки з ким брітвсь. 

Вступительїшй износь—вступні, впи- 
сові вклідка. 

Вступить вт, бой—сточйти бій. 

Вступить вь переговори—вдйтись у 
пересиріви з ким. 

Вступить вг разговорг—стіти на 
річах з ким. 

Вступить вь бракь — одружйтися, 
побратися, шлюб взйти, закон 
принйти, у закон вступйти. 

Всі до единаго—всі як їдбн, всі до 
душі, всі чйсто. 

Всі люди смертви—ніхтб не минб 
смерти. 

Всімь взялх—хоч кудй 
Всю жизнь—покіль віку. 

Всю ночь—нічь ніцьку. 

Всякая безділица—леда-що. 

Всякій догадивался—кбжному доми- 
слйлось. 

Всякій первий попавшійся—лбда-хто. 

Всякій пустякь—лбда-що. 
Всякій разь—що раз. 
Всякій бухалень вь своемь болоті 

голосить — кожний півепь на 
своїм смітнику пан. 

Всякому извЬстно—кожне зна. 

Вся свадьба иіснн не стоить — 
шкурка пйчинкп не вірт. 

Всячески—на всі ладй. 

Всяческія бідствія—сто лих. 
Всі ми подь Богомь ходимь — усі 

ми під Богом, під Богом хбднмо. 
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В 
Всімь вь глаза мечется—всім впа- 

діє на бчі. 
Всімь сестрамь по серьгамь—кож¬ 

ній свашці по вовбісці. 
Всі одинаковн—вони всі в одну ду¬ 

дочку гріють. 

Всі однпмь заняти—вонй всі в одну 
дУдочку гріють. 

Всі заурядь—голові в голову. 

Всякій куликь своє болото хвалить— 
кожна лисйця свій хвостик хві- 
лить; кожен цйган свою кобйлу 
хвалить; кождий цйган свої діти 
хвалить. 

Второпяхь — з пбспіху, пбхапки, 
^ хапкбм, хіпко. 

/Входить вь подробности—розбірітись 
у дрібнйцях. 

Входить вь пререканіе—захбдити у 
.. пербрік. 

Входить вь силу—в сйлу, в потугу 
і вбивгітися. 

V Входить сь нимь вь спорь—захб¬ 
дити з ним у пербрік. 

Вчинять, - нить искь — закладіти, 
-клісти пбзов. 

Вибиться изь силь—знемогтйсь на 
сйли, вйбитися з мбчі. 

•> 

Вибиться изь тяжелнхь обсто- 
ятельствь—піднбстися з біди. 

Вибори вь думу — вибори ДО думи. 

Вибрать вь компссари—обрати за 
комисгіра. 

Вибрать вь судьп—обрітн за суддй. 

Вибрать предсідателемь —обрітн за 
голову. 

Внвесть пятна—повибавлйти плйми. 

Вивести на свіжую воду—на чйсту 
вбду вйвести; вй вести на світ. 

Вивернуться—вйгорнутнся з бідй. 

Видавать себя за кого—клістися за 
кбго, удзвіти з сббе когб. 

Видать тайну—зрідити тійну. 

Видержать акзамень—скласти іспит. 

Видрать кого— мітланкн діти кому. 

Видрать за волоси—намнйтн чуба. 

В 
Видумать небнлицу—сточйти 5рех- 

нй; вйвести нетбеаного тесана. 
Виділиться хозяйствомь —жйти на- 

одлуці. 

Виділнвать разння штуки — різні 
вйтівки витів&ти. 

Виділнвать стекло—топйти скло. 

Вижать изь кого либо сокь—вйда- 
вити олію. 

Вижить изь ума—з глузду зсунутись. 

Визвали другь друга на бой—вй- 
дали собі пляц. 

Вшивать любовь, нравиться—бути 
до любов и. 

Вниграть время—вйгадати час. 

Вниграть тяжбу — вйграти спріву, 
вйпозивати, спозивіти. 

Вниграть что-либо — добру грінку 
убйти, пійміти. 

Вийдеть ли изь втого толкь? — чи 
буде з цього якйй лад? 

Ви иміете основаніе такь говорить— V 
ви мієте рідію такь казіти. 

Вийти вь открнтое море—вйплвсти 
в повне море. 

Вийти замужь — пітй заміж; (пере¬ 
носно) зав’язіти голову. 

Вийти замужь за нелюбимаго—уто- 
пйтп гблову. 

Вийти замужь раньше старшей се¬ 
стри — під корйто підвернути 
стйрщу. 

Вийти изь преділовь—перейтй че- 
рез край. 

Вийти наружу—вййти навбрх, вия¬ 
витися. 

Виключить изь списка—вйписати з 
реєстру. 

Виколоть глаза —повийміти очі. 

Викурить много водки — нагніти 
горілки. 

Внлетать изь памяти—вппливіти з 
лім’яти, випадіти з нам’яти. 

Винести уннженіе—дізніти наруги. 

Винуть жерди, которими заложено 
отверстіе для вороть—рос ЕЛІСТИ 
ворота. 

Внпаденіе матки—уріз виходе. 



в 
Вьшивать на дорогу—гладити дорогу. 

Вьіпить, бить ноді хмелькомь—убй- 
ти муху, чмелй. 

Винить ві заключеніе — вйиити на 
потиху. 

Випить за здоровье кого - напйтися 
до кбго. 

Винить залпомь—одразу вйхплити. 
Випить, сразу опрокинуві рюмку вт> 

роті—хильцбм ковтнути. 

Виплата ві разсрочку — сплата рА- 
тами. 

Виполнить данний обіті—зоброку- 
вАти обрік. 

Виполнить желаніе—уволити волю. 

Випороть—спбргькати різками, хло- 
сти дАти. 

Винр^ашпвать поді окпами - по під 
віконню миркати, ходйти. 

Внпречь бикові изі ярма—зірвати 
бпкіі, вйпрягти бики. 

Внпутаться изі чего—вйв’язатись з 
чого. 

Винью насильно— пйтиму через сйду. 
Випятить губи, сжаїгь ві одну точ¬ 

ку—зшйлпти губи. 

11 н ражать неудовол ьствіе—(і ронічно) 
носом крутйти. 

Вираженіе для указаній ч. л. ст{>аш- 
наго апетита, усиленпой работи 
челюстями—ніс гайдукА скаче. 

Виразить мисль подлиннвка ві ие- 
реводі—віддати думку первотвбру 
иербкладом. 

Виразить порицаніе—ганьбу дАти. 

Виразиться ві томі или иномі 
смислі—вйсловитигя в тбму чи 
йіипому розумінні. 

Вирастать, -расти — доходити, дійти 
літ, до зросту. 

Внрвался огонь, димі— вйбух вогбнь, 
ДИМ. 

Висказаться ві опреділенномі сми¬ 
слі — вйсловитися в певному ро¬ 

зумінні. 

Висказаться по существу — еказАтв 
до діла, вйсловитись до діла. 

Висказиваться за кого, ві пользу 

кого—озиватися за кбго. 

В 
Вислідилі би даже ві землі спря- 

танное—вйнюхав би земнб сбрце. 

Внсокаго роста—висбкий па зріст. 

Високоторжествепний день (именини, 
крестини)—урочиста окАзія, уро- 
чйсте діло. 

Виставить того какі лгуна—пошйти 
у брехунй. 

Виставлять дуракомі — завдавати 
дУрнн. 

Внстрпиваться ві ряді — ставАти 
лАвою, шикувАтися. 

Вистрілить изі пушки—удйрити і 
гармати. 

Вистрілить по комі — стрелити на 
кбго. 

Висшая вдасть — найвища влада; 
зверхність. 

Висшая степень мучительпихі ду* 
шевнихі страданій—сбрце кров’ю 
закипає. 

Висічь—тйпцю, запарки дати. 

Внтараїциті глаза—вйбанчити баки. 
Витереть носі—утерти нбса. 

Витянуть фронті — стати лАвою, 
ушпкувАти лАвою. 

Виходить замужі — лівувйння зда- 
вАти, заміж впхбдити. 

Виходить изі дітскаго возраста— 
з дітбй вихбдити. 

Виходить изі тпотребленія—не вжи¬ 

ватись більше, виводитись. 

Виходить наружу — на верх вйсту- 
пити. 

Вичищать дорожку оті трави — вй- 
ґрасувати стбжку. 

Више его понятій — над йогб розу¬ 
міння. 

Вншло по моєму, какі я говорнлі— 
на моє слбво впйло, на мов гййшло. 

Вияснить вопросі—и'ясувати спрАву. 

Внізжать на комі, либо на дру- 
гихі—чужими рукАми жар за- 
грібАти. 

Ві безпамятстві — непритомним 
бувши. 

Ві безпорядкі, какі попало—трбс- 
ком, жУжмом. 

В 

Ві близкомі разстояніи—-на близь¬ 
ку мету. 

Ві борьбі обрітешь ти право своє— 
в боротьбі здобудеш ти право 
своє. 

Ві бнтносіь мою—за час мого про- 
бувАння, за мого буття, коли я 
був. 

Ві видахі—з метою. 

Вь впдахі пользьі—мАючп на оці 
користь. 

Ві виду того, что... — супроти того, 
що..., вважаючи па те, іцо... 

Ві виді опита—ва пробу. 

Ві виді чего—на взір чого, на зра¬ 
зок чого. 

Ві глаза—в вічі, уздрйчку. 

Ві глаза—межй очі (вдАрнти, илй- 
нутп). 

Ві глаза врегь — ув очевидьки 
бреше. 

Ві глаза смотріть, очеш. льггить — 
бАки світйтн. 

Ві гніві—з нересбрдя. 

Ві годі три раза трйчі пА рік. 

Ві гробі глядить—см. Опі не жи- 
леці. 

Ві два рада—удвурядь. 

Ві два—три пріема, два, три раза— 
двома, трьома нАпадами. * 

Ві день св. Петра—на Петра. 

Ві десять разі—у-десят^ро. 

Ві диковину—в дивопйжу. 

Ві добромі житьі кудрн вьются, 
ві худомі сікутся — добро пу¬ 
шить, а лихо сушать. 

Ві добичу—на здобич, на потАлу. 

Ві догонку—на вдогін. 

Ві додачу—в додАток. 

Ві долгу какі ві шелку—в боргАх 
як в реп’яхАх; по щйю в боргАх. 

Ві долп брать—брАти нАбір, в по¬ 
зичку. 

Ві доли вірить, давать—боргувАти, 
нарірАти, набір давати, у позйку 
давАти. 

В 
Ві достаточномі количестві—подо- 

стАтком. 

Ві дополненіе—на додАток. 

Ві дійствительности—наспрАвці. 
Ві жарі бросило—погнем сипнуло. 

Ві жертву Господу—Богу в прийом. 

Ві зимнеє время — зімозої добй, 
узімку. 

Ві извістнихі случаяхі—при пов¬ 
них оказіях, випАдках. 

Ві изголовье --під голови. 

Ві интересномі положеній —у по- 
вАжному стАні. 

Ві какое время?—якого чАсу? 

Ві кармані свиститі — у кишбні 
гудб. 

Ві карьері—вскач, навзАводи, узА- 
води. 

Ві клочки—умйтель. 

Ві коне ці—до решти. 

Ві конці—на при кінці, па послідку, 
по конепь. 

Ві конці міс.чца—з кінцем місяця. 

Ві конці стола, села—кінець стола, 
кінець селА. />. о - 

Ві кружокі сіли—черінем сіли. 
Ві куски рубить—на капусту сікти. 

Ві лісу п медвідь архпмандрнті— 
па безлйдді і дяк чоловік; на 
безвідді і рак рйба; в степу і 
хрущ м’ясо; на безлйдді й Хома 
иАн. 

Ві літахі жениха—на ожбнічку. 

Ві літо оті нарожденія Христова— 
рбку Божого. 

Ві минуту гніва—під гарйчу руч. 

Ві мірі—у світАх. 

Ві молодие годи—зАмолоду, моло¬ 
дого віку. 

Ві мою бнтность гді — за мого 
буттА де. 

Ві мою, твою, его, свою пользу— 
на мой, на твой, на його, на 
свой руч. 

Ві міру—до міри. 

Ві долгі-вредиті брать—нАбір брати. 

"ьТ*’ 

Ві вабрсскт—т накидку. 

V 
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В 
Вь накладі не останбтся—утрати, 

шкоди не матиме. 

Вь началі четвертаго — по третій 
годині. 

Вь недоумініи—ні в сйх, ні в тйх. 

Вг немногихь словахь—коротко ка¬ 
жучи, кількомі словами. 

Вь непродолжительном’ь времени— 
незабаром, небіївом, невдовзі, 
невзйдовзі, узйдовзі. 

Вь нерішимости—пі в сйх. ні в тих. 

Вг ничто обратить—унівець повер¬ 
нути. 

Вг поволуніе—на молодику. 

Вь ногу —ступінь у ступінь. 

Вь нікоюромь разстонніи оть го¬ 
ро щ—трбхи оддалй од міста. 

Вь нікоторнхь містах! — місцем, 
місцями. 

Вь области наукь—в царині науко¬ 
вій. 

Вь общихь чертахь — загальними 
рйсами. 

Вь одиночку—самотою. 

Вь одинь присість—за одним нрй- 
сідом, за одпим разом, за їднйм 
зйсідом. 

Вь одно місто—ДО-купи, до-купки, 
до купоньки, до купочки, в гу'рт, 
ДО гурту, ДО МІСЦЯ. 

Вь одну нить—в-однбсталь, уїдно- 
с аль. 

Вь одну ирядь—в одпбсталь. 

Вь обратную сторону—на збпак. 

Вь обтяжку—в обхвіт, як облйто. 

Вь обьіздь, такь кь обіду, а пря¬ 
мо, такь дай Вогь кь ночн—як 
поїхав кругбм, то сьогодні буде, 
а як ноїде навпростець, то хибі 
завтра; як поїдеш в об’їзд, то 
будеш і на обід, а як навпрошки, 
то увбчері. 

Вь открьітомь полі—під гблим не¬ 
бом. 

Вь отпошеніи чего—з погляду чогб, 
супроти чого. 

Вь отвігь—на бдказ, на одповідь. 

Вь оханку—на обербмок. 

В 
Вь память врізаться—вь тямкй, 

в знакй дітись. , 

Вь печи уже совершенно погасло— 
в печі вже НІ хуху, НІ духу. 

Вь плінь взять—у полон запйти; 
узяти у ясйрь, у бран. 

Вь повадку—покотом. 

Вь погоню—на здогін, в догїн, в по¬ 
гонь. 

Вь покоі, спокойно, вь спокойствіи— 
з упокоєм. 

Вь нокоі жить—з упокоєм, спокійно 
жйти. 

Вь покоі оставить кого—діти кому 
СПОКІЙ. 

Вь полдень—о-полудні, ОПІВДНЙ. 

Вь половину—О-ПОЛОВЙНІ. 

Вь порошокь тебя гзотру—я тебб 
зімиу па табіку. 

Вь нору—як-раз; еіме в час. 

Вь послідиій разь—в-остйннє. 

Вь прежнія времена—упершиш, 
упервинї, нередніше, за дівніх 
ЧНС1В. 

Вь нриприжку- скбком. підскоком, 
вйскоком, вскбки, з підскоком. 

Вь природі воцарилась тишина— 
в природі заляглі тйша. 

Вь продажу—на продаж. 

Вь продолженіе—протягом, в прбтяг, 
в прбдовж. 

Вь просторічіи—но простому. 

Вь противоположну ю сторону—навпа- 
кй, пв верлб. 

Вь прошломь годт—торік. 

Вь нухь разбраниль—вйбанітував на 
всі боки; вилаяв, як собаку. 

Вь НЬЯЕОМЬ виді—під п’йну руч, по 
п’йному. 

Вь ііятп верстахь оть...—за пять 
верстов од... 

Вь работі пронзошла остаиовка— 
в роботі' вийшла загАйка. 

Вь разгарі—в рбспалі. 
Вь разгарі літа—в рбсповні літа. 

Вь разння сторони, вразсипную- 
у рбстіч, у рбснаш. 

Ж 
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В 
Вь разсрочку—на вйплат, на рос- 

цлітку. 
Вь разсужденіи сего—що до цього; 

з бгляду на це. 

Вь разсипную—у роспаш, в рбстіч. 

Вь ранней молодости—з первого 
молоду. 

Вь розницу—на роздріб. 

Вь роть пичего не идеть—їжа не 
бере; в пельку нічого не лізе. 

Вь руки—до рук, на руку. 

Вь самой средпні—у щирці, в са¬ 
мім осербдку. 

В 
Вь сравненіи сь кімь, сь чімь— 

прбти, супроти кого, чого. 

Вь старину—за старйх часів, в дав¬ 
нину, в старовину. 

Вь сторону наименьшаго сопротивле- 
нія—на бік найлбхшого опору. 

Вь стороні—узАбоч, на узбіччі, осто¬ 
ронь. 

Вь страду—у жнива. 

Вь строгомь смислі—в тісному розу¬ 
мінні. 

Вь строчку (о шнтьі)—вйстігом. 
Вь сумерки—ембрком, прйсмерком. 

Вь самомь конці, послі всего—на 
припослідку. 

Вь сапогі носокь разорвался, верхь 
отділился оть подошви—чобіт 
рота роззявив. 

Вь свадебнмхь пісняхь: теряті. дій¬ 
ство—калйну ламАти. 

Вь своемь кругу—поміж своїми. 

Вь своє удовольствіе ділать—робй- 
ти до лйбости своєї. 

Вь світі, среди людей—на миру. 

Вь семейномь кругу—в рідній сім’ї, 
в ріднім кблі. 

Вь семьі не бззь урода—усюди не 
без зАїдів; нема роду без вйроду. 

Вь гердцахь—зб зла, з пересбрдя, 
з бприском. 

Вь силу входить—в сйлу, в потугу, 
в колодочкй вбиватися. 

Вь скомкапномь виді—жмакбм, 
жмачкбя, жужмом. 

Вь скоромь времени—далі-далі, неза¬ 
баром, небівом. 

Вь случаі, еслн онь спросить, ска¬ 
жи...—як бува він спитає, скажй... 

Вь случаі чого—чАсом чогб. 

Вь смислі—в розумінні. 
Вь согласномь стаді волкь нестра- 

шень—дружній череді вовк не 
страганйй. ^ 

Вь Іюстоянїй, не вь состояніи сді- 
лать что-либо—дУжий, не дужий 
зробйти щось. 

Вь спокойствіи, спокойно—з упокбєм, 
спокійно. 

Вь такть—улйд. 

Вь теченіе непродолжительнаго вре¬ 
мени—не за велйкий час. 

Вь тихомь омуті черти водятся— 
тйха воді грбблю рве; в тйхому 
болбті чортй плбдються. 

Вь томь-то и біда—см. Вь томь- 
то и діло. 

Вь томь то и діло—тим бо й ба; 
то ж бо то й е; не що бо й що; 
не по чім і б’є, як не по голові. 

Вь томь то и штука—то ж то й б, 
то ж бо то й б, то то бо й є! 

Вь тоскі прожить свою жизнь— 
знудьгувАти свій вік. 

Вь тогь разь—під той зАмах, того 
разу. 

Вь тревогу и ми кь Богу, а по тре- 
вогі, забили о Богі—як лйхо, то 
й до Бога, а як лихо минуло, 
тоді й Бога забуло; колй не змога, 
так і до Вбга; добре дйдькові, то 
й Бога забув; як утопіє, сокйру 
даває, а як порятують і топорища 
жалує; коли сіно в стозі, то й за¬ 
був о Возі. 

Вь трезвомь виді—по твербзому. 

Вь тридцать разь—у трйдцятерб. 

Вь три пріема—трьомА ніпадами. 

Вь ту же минуту—тієї ж хвилйеи. 

Вь туникь прнвесть, поставить — 
оступічйти; памороки, баки забй- 
ти; запаморочити. 

Вь туникь стать, прптти—отуманіти, 
отетбріти, очманіти, остовпіти. 
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Вірить—няти віри, діймати віри, 
правди. 

Вірить чему—вірити на кого, на що. 

Вірний глазомірь—німецьке око. 

Віроятпо—певне, мабуть, либонь, 
надісь, вітій, відів, мусить бути. 

Вісовая чашка—шаля. 

Вітерь свистить вт> кармані—дюдя 
свнстйть у кешбні. 

Вічевой колоколь—віщовйй дзвін; 
склйкол, СКЛИКІНЧИК. 

Вічно—во вік віка, во віки вічні. 
Вічио донимать кого —голову кому 

їсти, голову кому жувіти. 
Вічний времена—вічиі часй. 

Вт> ТІ ДНИ—ТИМИ днями. 

Вт> уединеніи—на самоті, в самотйні. 
Вь умі—у мйслях, на думці. 
Вт. уровень сь краями - ущбрть, 

устрйх. 

Вт. ущербі—на шкоду. 

Вь хорошую минуту—від дббру руч. 

Вь царствованіе—за царювання, за 
царй. 

Вь частности и вообще—з’окрйма і 
взагалі. 

Вь чемь діло?—в чім сйла? в чім річ? 

Вь чемь суть?—см. Вь чемь діло. 

Вь чужія мисли не войдемь—в чужу 
душу пе залізеш. 

Г Вь чужой монастирь сь своимь уста- 
вомь не лізь—в чужій цбркві 
не наламарйй; не сунь носа до 

_чужого проса; в чуже просо не 
тич носа. 

Вь чужомь главу сучокь видать, вь 
своемь не иримічаеть и бревна— 
чуже під лісом бачить, а свогб 
й під нбсом не добачіє. 

Вь чужомь ниру иохмелье—хто ки- 
слйці поїв, а на кого оскбма па¬ 
шіла. 

Вь шею гнать—у трй ший гніти, у 
три вйрви гиіги. 

Вь зти дни—цимй днйми. 

Вь зтомь году—цьогб року. 

Вь зтомь ніть смисла—це не міє 
глузду, сбнсу, рації. 

Вь зтомь отношеніи—з цього по¬ 
гляду. 

Вь зтоть разь—нід цей зімах, цьбго 
разу. 

Вь зтомь смислі овь правь...—з 
цьбго ббку його правда... 

Віжливое обращеніе—ввічлйве, ґрбч- 
не повбдження. 

Віпчальїшй вінець—царськйй ві- 
нбць. 

Вінчать—шлйб давіти. 

Вінчаться—шлйб брати, на шлйбі 
стояти, на рушнику стойти. 

Вірительния грамоти—поручільні 
ЛИСТЙ. 

Гадать по картамь —клісти кабіли. 
Гарцовать—гріти конем. 

Гді баба, тамь рннокь, гді дві, 
тамь базарь—дві біби-торг, а трп- 
ярмалка. 

ГдЬ-би—де-б. 

Гді би ни...—хоч де... 

Гді-би то—де б-то. 

Гді ведется, тамь и на щепу пря 
дется— кому йдеться, то й на 
скіпку прядбться. 

Гді-же—де ж; де-то. 

Гді наше не пропадало—кудй піше 
не йшлб. 

Гді-нибудь; гді поиало—абй де; де 
трапиться. 

Гді тамь—де там, деж пак, де в 
біса, де в Біта. 

Гді-то вь другомь місті—десь йнде. 

Гді угодно—де хотй. 

Гді ужь тебі, далеко тебі до—ку¬ 
лі тобі. 

Географическая долгота—ґеоґрафйч- 
на довжині. 

Географи ч еская ш и рота— ґеоґрафй ч - 
ний шир. 

Главннй врачь—стіртий лікарь. 
Глаза ввалились—очі позападали. 
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Глайа зоркіе—бачучі, бйстрі очі. 
Глаза наполняются слезами—бчі за¬ 

ходиш. слізьми. 
Глазомірь вірний—німецьке око. 

Глаза шире брюха—завидйщі бчі. 
Глазь видить да зубь нейметь— 

блйзько лбкоть та не вкусиш; 
їв би палянйці та зубів нема; ба¬ 
чать бчі та бі!; е ложка та в 
мйсці немі. 

Глазь не кажеть—очбй не показує. 

І’лазь нельзя оторвать—аж бчі вбіріє. 

Глазіть — чйторонні ловйти; ґАви 
ловйти. 

Глась народе - глась Божій — голос 
лвбдський-гблос Божий. 

Глубокая печаль—тяжкі туга, журбі 
пекуча. 

Глубокій траурь—велйка жалоба. 

Глуиая голова—голові... неначе клоч¬ 
чям начйнена. 

Глупость—дурнйй розум, дурість, 

лупци—цвілі гблови. 
Глупий—на розум небагітий; з жу- 

кімп в голові. 

Глупь,какь сивий меринь—дурнйй, 
як Бернові штапй, як дрінпй 
чобіт. 

^Глуміть—спадіти з рбзуму. , 

Глухая полночь—глупі ніч. 

Глухой не дослишить, тань догадае- 
тся—глухій не дочує, то вгадіє; 
глухйй не почує, та вйдума. 

Глухой иереулокь, туникь—зАзубень. 

Глухь, какь тетеревь—глухйй, як те-___ 
терук. 

Гнуть келишки — теревені гнути, 
прівити. 

Гнівно—з серця, зо зла, гнівно. 

"озорите толкомь—кажіть ладом. 

Говорит я—мова мовиться. 

Гопорится, когда прпходитея (-ли¬ 
шать чті-либо сильно непріят- 
ное—волос в'яне (слухаючи що). 

Говорится о ^песивомь человікі — 
индйк кишНтпй. 

Г 
Говорится о шумі зрілого хліба—X 

заспівіло поле. 

Говорить обь одномь, а намекаеть 
на другеє—на догід буряків, 
щоб дали капусти. 

Говорить безь околичностей—мовити 
без підхбдців. 

Говорить вздорь — клепіти язиком; 
химбри гонйти; ліпйти харькй- 
макогбненки. 

Говорить вь защиту кого—говорйти 
за кйм. • і 

Говорить вь свого пользу—на своїй 
руч горнути. 

Говорить вт тань кому—мовити під 
лад кому. 

Говорить вь шутку—казіти на жарт. 

Говорить ділі.но, толково — казіти 
доладу. 

Говорить изустно—казати з уст. 

Говорить пли,ділять чепуху — дур-X 

пйну строїти. 

Говорить лишнее—роепускіти губи, 
морду, язикі. 

Говорить намеками—на догід казіти. 

Говорить напраслину — сухбго дуба 
везти. 

Говорить на (украинскомь) язикі— 
говорйти, розмовлйти (українсь¬ 
кою) мбвою. 

Говорить на чей ечеть— казати на 
карб чий. 

Говорить несообразное—казіти такі, 
що й купи не держиться. 

Говорить не прямо, обннякамп—по- 
завгорідно, манівцйми казіти. 

Говорить обиняками—см. Говорить 
не прямо. . 

«їуміА. ^ 
Говорить по наслишкі—з людського 

поговбру, як од людбй чув 
Говорить по чьему адресу—на чию 

стброну казіти. 
Говорить раздільпо—на розлук по- 

відіти, мовити, говорйти. 
Говорить різко, не стісняйсь—гово¬ 

рйти без обрізків. 

Говорить скороговоркой — говорйти 
мйттю; як гербхох ейг.атп. 
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Говорить сь разстановкой — мовити 

з перестіпками. 

Говорить шутя—казіти жіртом. 

Говорять тому, кто ходить,дончется 
безь діла—годі тобі мишей топ¬ 
тати! 

Годний кь употребленію—ужиткбвий. 

Годовой отчегь—рокові, річне зві- 
домлення. 

Годовой праздникь—урочйсте свйто. 

Годь тому назадь—за рік неред цим, 
пйред рбком. 

Голая исіина — щйра прівда, самі 
прівда. 

Голенькій охт>! а за голенькимь 
Богь—за сиротбю сам Бог з ка- 
литбю. 

Голова Солить у меня—мені болйть 
голова. 

Голова била нолна тяжелихь мис¬ 
лей—важкі думи обсіли голову. 

Голова иружится — голові кружкй 
йдб; голові морбчнться. 

Голова кружится, идеть кругомь — 
голові ббертом ідб, в голові за¬ 
морочилось. 

Голова у кого кружигся—вернеться 
світ кому. 

Головою пише—на цілу гблову вйще. 
Голодиой кумі хлібь на умі —ні- 

шій кумі все просо на умі; го¬ 
лодній курці просо на думці; го- 
лбдному чоловіку пирогй сніться. 

Голому разбой не страшень—мокрий 
доту не боїться; голий розббю 
не боїться; мокрий дощу не ля¬ 
кається. 

Голодной куриці просо спится—го 
лбдпій кумі хліб на умі; голод¬ 
ному чоловіку пирогй на умі. 

Голий —чтосвятой: біди не боится— 
мокрий лоту, а гблнй розббю не 

боїться; голий розббю не боїться. 

Голт. кака, бубень, какь сосепка, 
какь персть—гблий, як нень, як 
нйлець, як плітка. 

1’оль, какь осинокий коль голий, 
як бич..., як мйша. 

Голь, какь соколь, а остерь, какь 

Г 
бритва — голий, як бубон, а го¬ 
стрий, як брйтва; гблий, як до¬ 
лоня, як руда мйша. 

Голь на видумки хитра —со нідобі 
то знайдеш і в кідобі. 

Голь сь претензіями—злйдні та те 
з пірцем. 

Гонить, чуть вь ідею не толкаеть—/ 
женб, як в потйлицю не штовхіе. 

Гонять па аркані—гапйти на кбрді. 
Гораздо лучше, хуже—далбко'кріїце, 

гірше. 

Гора родила мишь— зробйв з леме¬ 
ші швійку. 

Гора сь некрутимь подьемомь—улб- 
га горі. 

Гордиться передь кімь — пишітись 
проти кого. 

Горить во рту—печі в роті. 
Горная ціїїь—пісмо гір. 

Горний цромнсель—гірнйцтво. 

Городить околесную—см. Околесицу 
песеті. 

Городить вздорь, чепуху—банелйки 
плестй, торочити. 

Городская дума—мійськй дУма. 
Горькая судьбина—щербіта доля. 

Горю продаваться—в тугу вданітися. 
Горючія слези—гіркі, рівні сльози. 

Горячеє время—гарйчий час. 

Горячій (кто) — шкура горйть (на 
кому). 

Господа!—папбве! 

Господи, ирости, вь чужу кліть пу¬ 
сти; пособи пагрести да и ви¬ 
нести! — прости, Боже, сей раз 
та ще десять разів, а там поба¬ 
чимо. 

Господь не видасть, а врагь не 
сьість—колй Бог не иопустнть, 
то свині не вкусять; кого Бог 
не вйдасть, то свині не з’їсть. 

Го( ударственная Дума—держівна 
дума. 

Государствепная казна — держіівний 
скарб. 

Государственное право — держінне 
нріво. 
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Г 
І’осударственность—держівність. 
Государственннй бан кь—держівний 

бінок. 

Государственннй Совіть—держівна 
ріда. 

Государственннй строй—держівний 
лад. ♦ 

Государственннй зкзамень—держів¬ 

ний іспит. 

ГосударствовідЬніе — державозпів- 

ство. 

Готовальня, чертеж.—рисувільня. 

Готовий кь услугамь — готовий до 
послуг. 

Готовь все для нихь сділать і ні- 
ба їм прихнлйв би. 

Гражданській брань — шлюб на віру, 
цівільний шлюб. 

Гражданскій долгь — громадйш'ький 
обов’йзок. 

Гражданское відомство—офїція пі- 
вїльиа. 

Гражданское право—цівїльне нріво. 

Гребень не береть—грббінь не вчбше. 

Громко кричать — крйком кричіти, 
не своїм голосом кричіти. 

у І'ромко .плакать— голосом голосйти. 

у' Громко дихать—у голос чптіти. 

X Громь греміль^аскатамп—грім вч- 
грімляв зікотом. 

—і хвості не- 

у Грудной портреть—погруддя. 

Грустить — смутно ейбе мати суму- 
віти. 

Грустить^по комь—журйтися за кйм. 

Грусть снідаеть его—журбі сушить 
* його' 

Грнзть оріхн — лускати, лущити 
горіхи. 

Гріхь да б ї да на кого не живеть — 
без гріху не проживеш: всяк 
чоловік не без гріхі; немі чоло¬ 
віка без віди. 

Губа не дура — душі не повстйнка: 
душі не з лопуцька. 

Гроша ніть^за душой 
ма в дворі. 

Губернскій Совіть — губерніальна 
рада. 

Гулять вь саду или вь лісу 1 мая, 
устраивать маевку — наставлйтиУ 

"мія. 

Гулять напропалую—гульма гудіти. У 

Гусь ’да баба—торгь — як дві бібі 
та гуска, то ввесь базір. 

Гусь свиньі не товаришь —сйтник 

д. 

Давай играть—нумо гріти, гулйти. 
Давай міняться!—давай мінька! хо¬ 

дім міньки! 

Давать взаймн—позичіти. 

Давать вь долгь—боргу віти, навірйти. 
Давать вь обрізь— вйдавцем давіти. 

Давать знать — сповішіти, говідо- 
млйти. 

Давать кукишь—тікати, сукіти дулі. 
Давать ложное ноказаніе—крйво с:цд- 

чити на кбго. 

Давать наставленіе—давіти поріди, 
ріди. 

Давать нравоученіе—на добре нав- 
чіти. 

Давать обідь—справлйти обід. 

Давать отчеть—здавати рахунок, зда- 
віти звіт, звідбмлення. 

Давать очную ставку—стівити на очі, 
нівіч; зводити на бчі, на вічі, 
зводи зводити. 

Давать нисьмеьиое обязатедьство — 
підпнсув^тпся^ 

Давать ^поминальний обідь по умер- 
шемь (шуточно)—хявтурй справ¬ 
лйти. 

Давать понять—давіти на здогад; 
давіти в зпакй. 

Давать порядокь—знаходити, учивй- 
ти ярміс. 

Давать совіть—давіти поріди, ріди. 

Давить грудь—стискйє в грУдіх. 

Давно минувшее—дівня річ, дівня 
давнині. 
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Давно прошедшее время—дАвня дав- 
НИНА. 

Давно прошедшій—:бб-зна-колйшній, 
хто-зна-колйшній, давноминулий. 

Да говорите же!—та ну бо кажіть! 

Да его еще не безотлагательно, не 
очень нужно—та його ще не кісно 
треба. 

Да его о надолбу головой не убьешь— 
його й довбнею не вб’єш. 

Да здравствуеть—най живе, хай живб, 
нехай жнвб. 

Да и все тута, — та й решта, та й 
годі. 

Дай Богь ему успіха—щастй йому 
Боже. 

Дай Бога, здоровья—поздорбв Боже. 

Дай срокь!—підождй, потрівАй! 

Дайте мні рубль мелкой монетой— 
дайте мені на карбованця дріб- 
нйх. 

Далась мні ага работа — увірилась 
мені ця ішбота. 

Далеко-далеко —геть-геть, ген-ген. 

Далеко кулику до Петрова дня— 
далеко куцому до зАйця. 

Дайв до шесть штукь—по шестірку 
І далй. 

Дал£ результате—дало скуток якйй. 

Дальній родстненникь—далекий ро¬ 
дич. 

Дальнобойное орудіе — далеколучна, 
далекострїльна гармАта. 

Дальше ни пи.у—по цей дуб мйля. 

Да ніть!—та де! 

Да ніть же—дак же ні. 

Даромь—за так грошей, з ласки, за 
сиасйбі, дурно, даремпе. 

Даромь что—дармА що, хоч... 
Даромь не проходить—виліізить бо¬ 

ком; тгк не минеться. 
Дасть Богь день, дасть Богь и пищу— 

дав Бог роток, дасть і кусок; 
дасть Бог день,—дасть і иожйток; 
Бог—батько: як буде нас трімАтн, 

^ »» • піни, лиі До а о} уЬ,-” 

дасть і хліб до губи. 

Дать взятку—дАти хабарй, хаптурй, 
дАти куку в руку. 

Дать вь шею—в потилицю зацідйти, 
триший дати. 

Дать денегь (фиг.)—брйзнути кап¬ 
шуком. 

Дать другой обороть ділу—повер¬ 
нути снрАву. 

Дать клятву—заприся гтйся. 
Дать кому гонку, стрижку—дати кому 

пбрцю; освятйти кому воду у трй 
батогй; дАти кому тропарів з кон¬ 
даками. 

Дать кому, чтобьі навсегда помпиль— 
тропарів з кондакАми дАти. 

Дать, цредоставить кусокь хліба— 
настановйти на хліб. 

Дать маху—схйбити, иомилйтись на 
чбму, обмахнутися 

Дать нагоняй—отченАш прочитати, 
гонку дАти. 

Дать на подержаніе— нозйчити на 
дбякий час. 

Дать на 'слово—на віру дАти. 

Дать наемішливое нрозвище—при- 
шпилйтп квітку. 

Доті, нахлобучку—прочуханки дАти. 
Дать облегченіе—пільгу дйти, вчи 

нйти нолехкість. 

Дать подзатнльникь—давАти запотй- 
лишника, нотйлишпика, прочухана. 

Дать потасовку—дйти лупня. 

Дать приказь—рбсказ вйдати. 
Дать нромахь—шпакй вбйти. 

Дать себі труль—завдйти собі праці. 

Дать руководящія указанія—дйти нА- 
від 

Дать себя знать—дАтпся знАти, у 
знакй. 

Дать себя обмануть—дАтися на під¬ 
мову. 

Дать себя номнить—в тямкй дАтпся, 
в тймку дАтися. 

Дать себя почувствовать—дАтися в 
знакй. 

Дать таску—чубрій, ксгслбчку, про- 
чуханй дати. 
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Дать толкь—зарАдити чим. 

Дать трепку—дАти, завдйти чбсу, 
шквйрки, тйпцю, перегону. 

Дать тягу—дАти дмухача, дропака, 
драла, лйги, дріпка; накивйть пя- 
тАми; в ноги. 

Дать указаніе, какь сділать что-ни- 
будь—дАти навід. 

Дать ходь ділу—приспішйти спрАву. 

Дать шпори — стйснутн, сн’ясти 
острогАми. 

Дача общаго владінія—сйбрина дАча. 

Два дня назадь—перед двома шйми, 
за два дні перед цим. 

Днажди осмотрівь—за два бгляди. 
Два медвідя вь одной берлогі не 

уживутся—два котй в однім мішку 
(на однім сАлі) не помйряться. 

Двери одностворчатия —двері одн- 
нАрві. 

Днерь двустворчатая—двбрі двойчаті, 
подвійні. 

Дверь не нлотно приходится—двері 
не мбжно причинйти щільно. 

Дверь опускная—лйда. 
іяІуОі сііД 

Движейіе внередь—поступ. 

Движимое имущество—рухоме добро, 
мАйнб. 

Двоедуганичать—на двох стільцгіх 
сидіти. 

Д 
Денегь-кури не клюють—грошей до 

смутку; грошей, як у жйда вошей. 

Денегь не хватаеть—грошей не ви- 
стачАє, бракує. 

Денежное взнсканіе—штрап, грошова 
кАра. 

Денежное пособіе—поміч грішми 
День безь роси—суховепь. 

Деньга н камень долбить—грбші й 
камінь кують; копійка камінь 
довбе; копа кАмінь довбе; золота 
швАйка мур пробивАє. 

Деньїа лежить, а шкура дрожить— 
кожух лежйть, а дурень дріжйть. 

Деньгами все можно сділать—золотА 
швАйка мур пробивАє. 

Деньгамь ніть заговінія—на гроші 
немА пущіння. 

Деньги-діло наживное — гроші-на 
бута річ. 

Д- ньга не щепка—грбші не полова. 

Деньги счеть любять—копійка ліб- 
бить, щоб її лічйли. 

Деньги тебі предпазначалиеь—грбші 
тобі судйлись. 

День деньской—у весь девички, цілі¬ 
сінький день. 

День за днемь—день за день, день 
поза день. 

День идеть за днемь—день по дню 
мннАє. 

Двоильний кубь—лбмбик. 

Двоится вь глазахь—двойнйгь. 

Двойственное число—подвійне, двій¬ 
не число. 

Двоюродньїй брать, сестра—брат, 
сестрА у пбрввх 

Двусмисленность—річ на двічі. 
Двуствольное ружье—подвійка, ду¬ 

бельтівка. 

Двухь смертей не бивать, а одной 
не мнновать—іднбї смерти не ми¬ 
неш, другої не буде; більше рАзу 
не вмреш. 

Дві должности еще не .заняти—дві 
посАдн ще не обсАджено. , 

Девятий валь—иалечна хвиля. 

Денять сь половиной- оівдесйта. 

День клонился кь вечеру — сонце 
було на вечірньому прузі; вже 
мАлося на вбчір. 

День кь вечеру, ко смерти блике— 
день за день, а ближей к смерті. 

День платежа—день запАлости. 

Держать вь ежовихь рукавицахь— 
до рук прибрАти. 

Держать вь намяти, номнить—мАти- 
на пеньку. 

Держать на мисли, нямишлять — 
думку дбАтн. 

Держать ня умі—думку дбАтн. 

Держать пари —об заклАд, у заклАд 
бйтнсь, йтй, закладАтися. 

Держать себя вь стороні—бути бето 
ропь. 
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Держать себя опрлтио— ходйти че¬ 

пурно, охййно, алйрно. 

Держать совіті— раду рулити, ра¬ 
дувати. 

Держать чью руку — тягтй за когб; 
Ііеренестйся на чий рбзум; тягтй 
руки за ким. 

Держать чь:о сторону—см. Держать 
чью руку. 

Держать акзамени—складати іспити. 

Держать язнкі за зубами—тримати 
язик па зашморзі. 

Держи карманії—чорта з два! завтра 
з мішкбм. 

Держи ухо востро — оглядайся на 
задні колбса; будь на сторбжі, 
на чеку. 

Дернула и меня нелегкая—підстйри¬ 
ла й мене е.тйра; надйв мені 
біс. 

Десятичньїя дроби—десяткові дроби. 

Диво дивное—на іірбчуд Айво. 

Диву далея— дйноч дипувйвсл. 

Дні я не плачем», мать не разуміеті 
—дитгіиа де плаче, мати не чув; 
як дитя не плаче, у матері дум¬ 
ки нема. 

Діаметрально противоноложннй 
взгляді—цілкбм протилежний 
ПОГЛЯД'. 

Для близиру—для годйться. 

Для виду—для иризбру. 
Для домашняго обихода па домові 

потреби. 

Для изб'Ьжанія огласки—щоб не бу- 
лб гблосу, рбзголосу. 

Для меня все равно —про мой волю; 
мені байдужб; мені однаково. 

Для обозначенія .щуіонкаго илв за- 
труднительпого положепія — ні 
сюдй, ні тудй. 

Для своего удовольствія —110 своїй 
уподобі; собі на потіху. 

Для скорости—для бспіху. 

Для сравненія приведеньї цифри 
задля порівнаиня навбдено пйфри. 

Дністрі не ^сравпится длиною сі 
Дніиромі — Дністрб не вййде 
довжипбю проти Дніпра. 

Дністрі не такой дпиринн какь 
Дніпрі. — Дністрб не вййде шор¬ 
ником прбти Дніпра. 

Добиваться благосклонпости —запо¬ 
бігати ласки. 

Добиваться милости—см. Доб. благо- 
склоннести. 

Добиваться превосходства наді кімі 
—допезпйтись горй над ким. 

Добиваться,-биться чего—допивати,- 

ГІЙСТИ чого. 

Добиться своего — докаиати свого; 

ЕЙВЄСТЦ спрйву. 

Добиться счастья—доходйти добра. 

Добиться толку—допитатися. 

Добраться до смнсла — дорозу му га¬ 
тися. 

Доброжелательствовать — добра мй- 
слити. 

Доброму Богь на помоіць— щйрому й 
Бог помагйє. 

Доброму Богь помогаеті -см. Доб¬ 
рому Богь па помощь. 

Добромі—по дббрости. 
Добро іюжаловать—прбсимо до го- 

спбди. 
Добрий вечері—добрй вечір. 

Добрня, хорошія діла—дббрі вчйнки. 

Добить что—добігти чого. 

Допалиться до пищи, до питья—до¬ 
пастися, дорватися, доскіпатися 
до їди, ДО ІШТІІЙ. 

Для острастки—для пбстраху. 
Для предостереженія в пересторогу. 
Для приличія—ДЛЯ ГОДЙТЬСЯ. 

Для вродажи—на продаж. 
Для сбнта—на збиток. 
Для своего обихода — для власного 

ужйтку. 

Довести до гибели—довести до згуби. 
Довести до крайности, покричить сі >. 

чімі — добйтп Ііухй, лобйтп до 
нухй. 

Довести до нотери, разорить—збйти 
з статку. 

Довести до свідіпія—звісійти, опо- 

вістйти кому, сповістйти кого; 
донести у вуха. 

Довести до сумаеіпествія — обожевб- 
лити. 

Доволені будь тімі—тим і здобрій; 
радій з того, вдоволений будь з 
тбго. 

Довольно большой—чималйй. 

Довольно много—чимало. 

До востребованія—до виправи. 

До всеобшаго свідінія — до загаль¬ 
ного відома. 

До висшей степени терпіть — до 
аж-йж. 

Довірять—діймати віри, правди. 

Довірять кому—упевнятися на кого: 
сповірйтн на кого; вірити на кого. 

Догадмватьсл—на догад знати; кла¬ 
сти у голову, домйслюватпся. 

До глубокой ночп—до пізних лйгів; 
до самої ночі. 

До гроба, по гробі—до смбрти, но 
вік, поки світ сонця. 

До дна, до конца—до щирця. 

Додуматься—добрати розуму, ума. 

Дожди идуті рідко—не чйсто дощі 
перепадають. 

Дождь какі изі ведра—дощ ллє, як 
з луба. 

Дождь ливмя льеті—дои як з від¬ 
ра, як цівкою. 

Дождь иересталі—передощйло 
Дождь пріударплі — дощ ушкварив, 

сипп^н, припустйв. 

Дождь рубить—дощ періщить. 
Дождь сквозь солнце—Корячий дощ, 

з сонцем дощ, свинячий дощ, 
сліпий дощ. 

Дождь сі большіпи вітромі—буч- 
пйй дощ. 

Доживать—доживати віку. 
Дойду не отднхая ві путп—в одну 

ходку ДІЙдУ- 

Дойтп до свідінія чьего — дійтйсл 
до кого. 

Дока на доку наше лі—найшла коса 
на камінь. 

Доказательсґ ва п исьменння—докази 
листовні. 

До конца—до послідку, до останку, 
до щирця, до кінцй. 

До конца, до окончанія—до кінцй. 

До конца, совершеино —до канцура. 

До конца жизни—до смйрти віку. 

До копейки «здержаться — втрати¬ 
тись з грбшей. 

До крошки—ао крйхти. 

Доктчаеті, преслідуеті неотступно— 
просвітку не дай. 

Долгое время — москбвський місяць. 
Долго ожидать, пока обіщаниое сді- 

лается — ибки хпалькб нахва¬ 
литься—булько набудеться. 

Долго просить кого о чемі—напра¬ 
ні у вати ся (когб про що). 

Должно бить будете...—мабуть, пбв- 
не буде... 

Должйо бить такі—мусить бути так. 
Должностное лицо—урйдник. 

Должность еще не занята- посаду 

ще не обсаджено. 

Долой—геть; во множ, числі—гетьте. 

Додой царизмі!—геть з царатом! 

До малій шей подробности—до цйтп. 

Домашнєє діло—городня річ. 
До моего свідінія дошло—я одібрйв 

відома... до мбне дійшлбся. 

Домі ві три атажа—будйнок на три 
поверхи.» 

V**». / 

Домі» полоні» звукові», пісень—спі- 
ви-аж будйнок розлягається. 

Домі построенний ві виді букви 
1—хата закаблуком. 

До нельзя —до аж аж. 

До нельзя терпілі—тернівдоостаняу. 

Донимать річами — додавати сло¬ 
вами. 

До нитки—до шнирйни. 

До основаній до щбнту, до цтрй, 
до ґрупту. 

До остатка—до щирця, до каицура. 

До остатка побилі, истребилі—до 
цурй побйв, перевів. 

■■ 
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Д Д 
Допекать, допечь кого — затпнАти, 

затнути, затлйти ком\'; заливАти, 
залйти сала за шкуру. 

До поздняго времени—до пЇ8на. 

До полнаго истощенія силі, рабо- 
тать—до ростріеку робйти. 

До полусмерти (бить)—дбки теплий. 

До пори, до времеии до якогось 
чАеу, пбки що. 

До послідняго кусочка—до цурй. 

До преенщевія—до снагй, до пехочу. 
Допустим’ь, і редиоложимь — дАймо 

на тбє. 

До разсвіта — удосвіта, удбсвіток, 
дб дня. 

До расчета -до порахунку. 

Дорога большан—шлях, гостйвець. 

Дорога идеть вь городі. - шлях до 
міста ліжйть. 

Дорога сь за мерзше ю па ней грязі,ю, 
изрізанвою раньше колесами — 
зірвана дорбга. 

Дороги в'ь разния сторони—розхідні 
дороги. 

Досадить—до живих печінок допек- 
тй, вразйти до живого, залйти 
сйла за шкуру. 

До свадьбн заживегь—загбїться, по¬ 
ки весілля скоїться; загбїться до 
весілля. 

До свпдАнія—до нобАчення. 

До евідінія дойти—до відома дійтй- 
ся; відома одібрАти. 

До евідінія дошло—одібрано відома; 
до відома дійшлбся. 

До скончанія віку—до кінцй світу. 

До смерти—до остйнку, до віку, до 
загйну, до судної дошки. 

До смерти избигь—у смерть забйти. 
Доставлять удовольствіе—сиравлйти 

приємність; завдавйтн втіхи, при- 
вмности. 

Досталось ему— булА йому шанбба! 

Достаточно хорошо—гарйзд, добре. 

Достигнуть совершеннолітія — ва 
стану етАти; доростй літ; дійтй 
повноліття. 

Достигнуть чего дійтй чого 
Достиіт. извістчой прочности своего 

положеній—став на лад. 

Достичь опреділенной ціли—досяггй 
пбвної метй 

Достойний вічной памяги — віко¬ 
помний. 

Достойний довЬрія—віри гідний. 

До тла—до шпбнту, на гобблки, до 
цурй. 

Доходиться до біди — доходйтиеа 
лйха. 

Доходи и расходи — прибутки і ни- 
дАтки. 

Доходи увеличиваютея — прибутки 
зростають. 

До-чиста, совершенно — до ногй; у 
хтему, до ХАнпура, до хтему. 

Дошкольное воспитаніе — дошкільне 
виховання 

Дошло до нашего свідінія — донб- 
слося нам відати, дішлб нам 
знйти, до нас. дійшлбсь. 

Дремать—нйкони, окуні ловйти; ку- 
нйти. 

Дремота одоліваеть—на сон знема¬ 
гає; (шутливо) сліпці сватають. 

Дрожать, бить вь движеніп, волно- 
ваться—ходйти хбдором. 

Дрожать оть холода—дріжакй ловйти. 

Дрожать тякь, что зубь па зубь не 
попадаеть — зубАми третяка ви- 
бивйти. 

Дрожь—пигйиський піт; дріжакй. 

Другое ноегь—йпіпої співйе; тепер 
не те епівй. 

Дудки!—це вже бйли! дзусь! зась! 

Думается—гадйється. 

Достанется на оріхи — достанеться 
на кабачкй; перепаде на бублики. 

Достаточно (когда употреблнется для 
усиленія значепія какого лнбо 
слова)—геть-то. 

Думать - мйелпти, гпдйти; у голову 
класти, покладАти: (шутливо) хо¬ 
дйти, иітй д » голови по рбзум. 

Думать, подумать—згадувати, дАти 
гадку. 

Д 
Думать только обь удоволі.ствіяхь— 

тільки зйбавки на думці мАти. 
Думать что—на мйслі мАти. 

Дурака валять дУрня клбїти. 

Дураку закони не писань—дурням 
закон не пйсан; дурному закон 
не пйсанпй. 

Дураку и вь алтарі ніть спуску— , 
дурного і в пбркві б’ють. 

Дуракь—дурнб сАло, куряча голова, 
дурень, кеп. 

Дуракь спить а счастье вь головахь 
лежить — лбжень лежйть, а Бог 
для нбго долю держйть... а вад 
ним Бог кряжйть. 

Дурачить—ману пускАти, напускАтв; 
туманА пбртн; гнути харамАни. 

Дурень лицомь—бридкйй на виду. 

Дурная молва—елйва-поговір. 

Дурная память—ледАча пам’ять. 

Дурная погода—негода. 

Дурная репутація -недобра слАва. 

Дурная слава—неслАва, поговір. 

Дурно нидіть—недобачАти. 

Дурной глазь (яо народному ноьірью 
єсть у нікоторихь людей, могу- 
щпхь однимь взглядомь причи¬ 
нить несчастье, болізнь и даже 
смерть)-ЛИХІ очі. 

Дурно сділать—зле учинйти. 
Дурпия обстоятельства—лвхА годйна. 

Д; ть во всі лопатки—бігти на всі 
зйставки. 

Ду’хь захватнваеть—сердце в’йне 
Душа вь пяткн ушла—на душі по- 

холбло; ковалі куібт»- н лйтках 
застйгло; душА в п‘йтки сховАлась. 

Души не слишать вь комь—дух за 
ким ронйти 

Души вь немь не чаеть — дух за 
ним ропйть. 

Днмь клубами—дим кужілем. 

Диханіе захватило—дух занйвся. 
Дьяволомь подложепь-бісомь опу¬ 

шень—лісом підшитий псом під¬ 
битий. 

Дівушка иевіста—дівчина на порі, 
у порі, на віддАнні. 

Д 
Дівушка сь квітами на голові — 

заквітчана дівчина. 

Дійствовать дурно—ходйти лихйм 
рббом; зле чинйти. 

Дійствовать ^поступать по своєму— * 
ходйти свбім робом. 

Дійствовать справедливо — ходйти 
правим робом. 

Дійствуйте со мной заодно—в ід би 
гуж за мною тягніть. 

Дійствугощая армія—діенА армія. 

Дійствующія лиць (вь ньесі напр.)— 
дієві особи. 

Ділать видь, что—удавати (що, ніби). 

Ділать вредь—шкоду робйти, спра- 
влйти, чинйти. 

Діятельное участіе—дійльна участь. 

Ділается страшно кому—страх оши- 
бАе кого. 

Ділаеть медленно и плохо—робить, 
як мокре горйть. 

Ділай, что хочешь—чинй, що воля. 

Діла много вь избі (вь каждомь 
углі діло)—хйта рогАта. 

Ділать большіе шаги—шйроко сту- 
пАти. 

Ділать бистрин атаки — крутйти 
веремія. 

Ділать бнстрня нанадеаія—см. Д. б. 
атаки. 

Ділать войлокь—повсті бйти. 
Ділать все по пі,ему_указапію— 

робйти, чинйти все з чийогось 
рбзсказу, накАзу; перевестйоя на 
чйй рбзум. 

Ділать .глазки—очйма стрілйти, бі¬ 
сики иускіти. 

Ділать гиіздо — ирАвити, мостйти 
гніздб. 

Ділать злостние намбкн (на кого)— 
закидАтн гадйчку (па кого;. 

Ділать какимь лнбо образом'щ спо- X 
собомь, манеромь—робйти, хо¬ 
дйти яким, чиїм робом. 

Ділать каравай—коровАй бгАти. 
Ділать кровопускаиіе—кйдати кров. 

Ділать кругь, обходь (вь пути)—у 
кругу накндАти. 
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Долать намеки—давіти натенькй. 

Ділать по своєму—своїм ббгом ро¬ 
бйти; чинйти свою волю; узйти 
свою волю; своїм рббом ходйти. 

, Ділать по своєму усмотрінію—ро¬ 
бити по своїй вблі, по своїй 
уподббі. 

Ділать по чьему либо способу, об¬ 
разу—робйти, ходйти яким, чиїм 
рббом. 

Долать предложеніе. (юри д.) —робйти 
внесок; (брачн.) освідчуватися, 
свататися. 

ДЕ 
Діло табакь—погане діло, кйпська 

спріва. 

Діло только вь томі, птоби—річ іде 
тільки про те, щоб... 

Дільчо—до рбчі, до лалу, до діла. 

Дільно говорить—добре кіл;е. 

Дільник совіть—долйдня ріда. 

Діти играготь—діти гулйються, бав¬ 
ляться. 

Діти подрастають-увеличиваются и 
хлопотн — діти більшяготь-біль- 
шають і клопоти. 

Ділать противч, чьего либо жела- 
нія—на суперекй йти з ким. 

Ділать своє - чинйти своїй волю. 

Ділать себя посмішищемг—смішй- 
ТИСЯ' сміх з сббе робйти. 

Ділять чтоЙА^іо'не переставай, без- 
престанно (ипоск.)—як у забій 
біти. 

Ділать что на переломі—на пеіпб 
кому робйти ІЦО. 

у Ділать шумь, разглашать — сліву 
чинйти, сіяти. 

Ділать щелокь—спускіти луг. 

Ділить добичу—дувйиити, паювіти. 

Діловий бумагн—офвщйні папери. 

Діло говорить—мбвити до рйчі. 
Діло дуряов—набрбя, бридкйй вчи¬ 

нок. 

Діло женское—жінбча річ. 
Діло идеть вь завязку —діло йде 

на одклад. 

Діло мастера боится—ділникі і діло 
боїться. , 

Діло не вт, томь — не про те річ, 
не в тім річ, не в тім сйла. 

Діло обіцее спільнії спріва. 

Діло обикповенное, естествепное— 
звичайна річ, світові річ. 

Діло нодходящее—ші руку ковінька. 
Діло пошло вт, ході,—ДІЛО пішло 

добре. 
Діло ратное—військовії спріва. 
Діло случая—річ випадкова. 
Діло снішное —негайна, нагільпа 

справа; шпарка сира па. 

Е. 

Его вигнали (фигур.)— узйв вовчий 
піні порт. 

Его _шговорг сбивается па німец- 
кій—вимбвою він скидіється на 
німця. ^ 

Его робить — лихоманка трясй, 
трйсця Його трясб. 

Его докидають каждую мипуту . 
що хвилйни па його чекають. 

Его-отдули на обі корки—відчухрали ^ 
йогб на всі ббки. 

Его подговорили—він дівсь на під- 

м6ву; Мм. 
Его часто щуіхва'гиваеть—він часто ^ 

занепадає на здоровлю. 

Едва—в-сйлу, лйдве, сйлу-в-сйлу, за 
малйм ббгом, залйдве, насйлу, 
скоро. 

Едва дншеть— дух ледве зводить. 

Едва-едва. 91, хртдомь—лйдві-яе-лед- *■ 
ві, ледвб-не-ледвб, па превелйку 
сілу. 

Едва-ли—троха лйш, наврйд, навда- 
ку-чи... 

Едва не—трохи не. мало що не. 

Едва я оть него-^тбплся—насйлу я 
його позбувся. 

Едннственное число — поодиноке 
число. 

Ежегодно—ЩО рбку. 

Ежедвевно—іцо-днгі, що в Бога день, 
день у день, по всяк день. 

Ежемипутно—що хвилйни. 
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Ежемісячно—що-місяця. 

Ежемісячний взнось — щомісячна 
вклйдка. 

Ежечасно—що-раз, час на час, що 
годйни. 

Ей Богу —Біг-мй, їй-бо, Їй-Богу. 
. Ей до всего діло—без нйї воді нідб 

не освятіться. 

Еле—в-сйлу, лбдве, насйлу. 

Еле-еле душа вь тілі—тільки жи¬ 
вий та теплий. 

Ему било ‘около двадцати літь— 
йому літ до двадцятка добіралося. 

Ему везді везло—йому скрізь гала- 
нйло. 

Ему ^везеть—йому дзвінка світить, 
йому щастйть, фортунить, тала- 
нйть. 

Ему взгрустпулось—йомусумностіло, 
обпялі його тугі, журбі. 

Ему во вгемь удача—все йому йде 
в рУку. - , 

Ему все не вт, честь—Йому Н1ЧЙМ 

не~догодйш; йому не догодйтн. 

Ему все поміха—йому й муха на 
завіді. 

І Ему все тринь-трава—йому все дарма. 

Ему все удается—йому сам біс діти 
колише; йому щастйть.- 

X Ему .невтерпежь—йому нетернїй. 

у Ему не понравилось—він не залюбйв; 
йому не до сподбби сталось. 

ХІ^Ему дюнравилось—він злюбйв, залю- 
бйв; до сподоби стілось; йому в 
око вніло: підійшло йому нід 
мйслі. 

у Ему житія ніть—просвітку не має. 

у Ему ,@е сидится дома—він не може 
вйсидіти дома. 

Ему оиь нонравился—він його вно- 
дйбав; він йому при айв до иодбби. 

^ Ему діришло вь голову—йому нага- 
ділося; йому спіло на думку; йому 
прийшлії до думки. 

Ч Ему ^овістпо ко мпі црптти — не 
міє лицй до мбне нрийтй. 

** Ему хталолучше (о больномь)—йому 
полівіло; йому полбхшало. 

Ему такь назначено, суждено—йому 
так судйлось. 

Ему долько зто и нужно—йому на 
руку ковінька. 

Ему зто ^понравилось — він це впо¬ 
добав; йому це стілось до впо¬ 
доби. 

Ему удается — йому щастить; йому 
ведеться. 

Ему удалось достигнуть — йому по- 
щастйло доскбчити свогб. 

Если Богу угодно—колі воля Ббжа... 

Если би—як би, колі б. 

Если возможно—колй спосіб, колй 
змога; колй ліска віша, твоя. 

Если ніть вошожности, средствь— 
колй не спосіб; коли нема змоги. 

Если позволить премій—йв що «іти¬ 
му чаг, як що мітиму колі. 

Если такь поступаеть человікь ум- 
ний...—коли так поводиться лю- 
дйпа розумна... 

Естественная нужда—свой пбтріб. 

Есть ли вь зтомь надобность?—чи є 
потрйба до тбго? 

Есть оснонаніе утверждать—є під- 
стіва твердіти. 

Есть о чемь жаліть!—жалій по ви¬ 
сілій! 

Есть такой гріхь—піде гріхі таїти. 
Еще би—де ж пак, ще б пак, то ж 

пак. 

Еще боліє раасердпть—серця до діти. 
Еще и не начіїпало світать—ще на 

світ не заводилось; ще на світ 
не благословлйлось. 

Еще кое-какь—іце-ще, ще сяк-так. 

Еще не бивало такого человіка— 
ще Й світ пе родив такої людйни. 

Еще очень .мало віроятностн, чтоби 
ато совершилось—це ще вйламп 
писано. 

Еще ти /претерившь много горя— 
іще ти віїї’єш дббру ибвну. 

Еще хуже'заболіль (шутл.)—на дру¬ 
гий бік від ужав. 

Еще хуже у сділаль—на другий бік 
нон рів и вся. 
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Жадно ість—емко їсти. 

Жаловаться—скйржитися, жалітися; 
нарікати на кого, на що. 

Жаль стараній—шкода заходу. 

Жать, получая плату частью уро- 
жая—жііть за спін. 

Ждалг не дождался—ждав та й гбді 
сказйв; (жартливо) жіав та й 
ждйнки поїв. 

Ждать кого—ждйти па кбго; чекати 
на кбго. 

Ждать очереди—застоювати черги, 
чекати ряду. 

Желать добраго утра—на добрйдень 
давати- 

Желаю здравствовать—доброго здо¬ 
ров’я зйчу, жйчу. 

Желать зла—лйх;. мйслити. 

Желать спокойной ночи—на добра¬ 
ніч давйти. 

Желаю тебі всего худого —щоб на 
тебе вся бідй здїзлась. 

Желаю тебі смертні—щоб тебб на 
мйрах винесло! 

Желізная дорога—залізнйця. 

Желізнодорожний служащій—заліз- 
нйчник. 

Жемчугу подобньїй—пєрлй'"гий. 

Жева не сідло: со спинн не сьімешь— 
жінка не черевйк: із ногй не екй- 
неш. 

Женатий вторимг бра комг—жонатий 
у друге?" 

Женится-перемінится — женись-пе- 
ремінись; жениться — перемі¬ 
ниться. 

Женить на комг—ікішіти кого; одру- 
жйти, женйти з кил. 

Жениться—в’язйти руку, понйти когб, 
уступйти у зякбн. 

Жениться на вдові— взйти вдову, 
одружйтися, женйтися з удовбю, 
взяти шлюб з удовбю. 

Жеиитьея-не лапоть надіть—заміж 
іти-не дощову годину пере¬ 
стоять; зашлюбитись не дощик 
перечекати. 

Ж 
Женскій вонросг—жінбча спрйва. 

Женскій союзг—жінбча спілка. 

Женское діло—жінбча річ. 

Женщина (послі родовг—сировй ? 
жінка. / 

Женщина, у которой собираются „до¬ 
світки"—досвітчана мйти 

Жестокое наказаніе—лйта кйра. 
Живая изгородь—обсйда, живопліт. 

Живая улика—наочний свідок. 

Живетг вг полномг добрі'—в добрі 
ся не чує. 

Живетг кое-какг, сг горемг нопо- 
ламг—живе, лйха прикупйвши. І 

Живетг натакомг же разстояніи, 
какг й вн— мбіпкпе так завдйльш- 
ки, як і ви. 

Живетг подачками—в руку дйииться. 
Живуть |несогласно — живуть не в 

ладу, 

Жизнь безрадостная — бе.шросвїтнл 
дбля. 

Жизнь прожить, не поле перейти — 
вік нрожйти, пе дощову годйну 
перестояти; вік ізвїкувати, не 
іійльцем перекувати. 

Жирно ІСТЬ, І'ТЬ скоромное—мйсно 
їсти. 

Жить—жити; (фвгур.) топтйти ряст. 

Жить безбідно—у достатку жйти. 
Жить богато—вдарйтн в багйцтво. 

Жить вг загоні — в зневйзі жйти; 
поиевірйтпся. 

Жить вг избьіткі—у довблі ся мйти. 
Жить вг совіті—жйти в згоді. 
Жить вг согласіи (фигур.)—жйти на 

одйн сніп. 

Жить вг чужой семьі — у прйймах 
жйти. 

Жить душа вг душу сг кімг—бути 
ідЄн дух з ким. 

Жить на авось—на бурку жйти. 

Жить па чужой счетг—жйти чужйм 
кбштом. 

Жить на широкую ногу — цо пан¬ 
ському жйти, на всю губу. 

Жить но барски —нйном діло жйти. 
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> Жить, пожить на счетг чужого ві¬ 

ка—заягивйтиПвїк. 
Жить присіваючи—в роскбшах жй¬ 

ти; жити, не мавши гадки. 

у Житья ему [віті—він просвітку не 
мйе. 

Жребій палг на меня—жЄреб, льос 
на мбне вйпав. 

Журмя журить—пбїдом їсти, грйзти. 

3. 
Забавляться, какг дитя (переносно) 

— ловйти білі гіетблики. 

Забить тревогу—счинити гйлас; за- 
дзвонйти на сполох, на ґвалт. 

За богатнмг не угоняешся—за багй- 
тпми не тягтйсь. 

Заболілг безг видиной причини, 
неизвістно ночему—з дббра мйру 
заслйб. 

Заболіть—захворіти, упйсти у лбжу, 
занедужати. -ті 

Заболіть чахоткой—впйсти в сухоти. 

Заботиться о комг—мйти обйчіння на 
кбго; кбло кбго ходйти; пйзати 
коло кбго, чого; журйтися ким, 
чим (не смішивать сь „грустить 
по комг"—„журитися за ким"). 

Забранить (переносно)—кропйв’яним 
сім’ям засйпати. 

Забраснвать неводг—клйсти нйтку. 

Забрили лобг нашимг парнямг—на¬ 
ші хлопці покйдалн чубй. 

Забросить, нренебречь — занедбйти; 
занехйяти; кйнути під лйву. 

Забивать,-бить о чемг, о комг—за- 
бувйти, забути на що, на кбго. 

Забивать, забить горе, о горі (пе¬ 
реносно)'—кйдатн лйхом об збм- 
лю, удйрити лйхом об землю. 

Заважничать—завели чйтись, зач вйни- 
тись; завернути ніс; закопйлити 
губу; кйрпу загнути; у пиху під¬ 
нестись; задерти носа. 

Заваденг хлопотамп (переносно)— 
крутиться як муха в окропі. 

Завести ссору—у свйрку вдйтись; 
(переносно) курУ піднйти. 

З 
Завидво ділается—завйдки беруть. 

Заводить часи—накручувати дзиґарі, 
годйнш^а. 

Заводг винокурейний—вйнниця, гу- 
рйльвя; восковой — воскоббйня; 
дегтярний—майдйн; желізний— 
рУдня; кожевенний — гарбйрня; 
жестяной—бляхйрня: кирпичннй 
—цєгЄльня; лісопильний —тар 
тйк; мідноплавильний—котлйрня; 
металлоплавильпий — гамйрня; 
мильний—мнловйрня; пивоварен- 
пий—бровйрня; поташний—була; 
селитренний—буртй; стекляний— 
гута; сахарний—сахйрня, цукро- 
вйрня. 

Завіднвающій (чімь)—завідувач (чо¬ 
го). 

Завязать глаза (переносно)—затьмй- 
ти очі. 

Завязать узломь—у переміть зв’язйти. 

Заглавншь листг—титуле;а сторінка. 
За глаза—позй очі, взйочі. 
Загнать туда, куда воронг костей не 

занесетг—заслйти тудй, де козам 
роги прйвлють, де волйм роги прй- 
влють, а кіз куйть нідкбвами, де 
козам роги втирйють. 

Заговаривать,-ить сг кімг—ставати, 
стйти до розмови з ким; словом 
займйти, зайнйти кого. 

Заговаривать издали о чемг либо сг 
хитримг ваміреніемг—загннйтн, 
закидйти крючкй. 

Заговаривать скоро, бистро—засйпати 
як мйком дрібненько. 

Заговорить, начать говорить—знйти 
слово, стйти до розмбви, принйти 
слово. 

Заговорить сладкорічиво—на солод¬ 
кім меду обізвйтиея. 

За голимг гнать— нечего снять— 
мбкрий дощу, а голий розбою не 
боїться. 

За давкой нельзя пробраться —до- 
товпу немйе. 

Задать загадку—загадйти зйгадку. 

Задать кому тренку—почубЄньків дй- 
тп; утерти кабаки; тусанів нада- 
вйти: нрочухйнки дйти; нарлй за- 
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дати; хлбсту дати; д&ти затірки; 
завдати чбсу; перегнати через 
грбчку; гарйчого сіла за шкуру 
залйти; завдати гарту, дати гарту; 
перегнати на росу когб. 

Задать перцу—дати иерцю з маком, 
залйти за шкуру с&ла, дйти тйпцю 
кому. 

Задать стречка—дйти лйги, дрйла, 
дмухачї, дропака, дріпкй; наки- 
вйть пятймп. 

Задаться цілью—у голову взйти, 
забрйіи. 

Задать трудний вопросі кому (шутл.) 
—загнути карлйчку кому. 

Задирать голову—дерти гблову. 

Задирать носі—кйрпу гнути. 

Заднимі умомт> крЬпокі—мудрий по 
шкбді. 

Задувать во всі лопатки—на всі за¬ 
став їси бігти. 

Задумивать хитрости—крутйти мїз- 
ком веремію. 

' За дівать за живое—за живй зако- 
лупувати. 

За дівать кого—зачіпати когб, врй- 
тйки давати кому. 

Задільнал плата—зарібна плйтнй. 

Задіть за живую струну—за живб 
заченйти 

Задіть, разсердить кого—прйсок зсй- 
патй на кбго. 

Зажимать, зажать роть—замикати 
губ у, уста. 

Зажмурить глаза—стулйти, запліб- 
щити очі. 

\ Зазвонить во всі колокола—ударити 
у всі дзвони. 

Заигривать сі кімі—мйзкатися з 
ким. 

Заказное письмо—рекомендований 
лист. 

Закладная кріиость—заставнйй лист. 

Заклепать—взйти в ннЗти. 

Заклинать,» молить—по-під сйм милий 
Біг просйти когб; Богом благати. 

оаключать сділку—см. Заклгочить 
договорі. 

З 
Заключеніе мира—зампрбння. 

Заключить взаимное условіе—зав’я¬ 
зати обопільну умову. 

Заключить вт> окови—забйти у кай¬ 
дани. 

Заключить договорі—уложити умову. 

Заковать ві кандали—заклинцювйти 
в кайдани; забйти в кайдани, в 
колодку, в дйби, в скрепйцю. 

Заковать ві ціпи—узйти у заліза, 
у кайдани. 

За кого ви меня принимаете—за кбго 
ви менй масте? 

Заколодило счастье— не что возь* 
мешь—пішло щастя в ліс по прут¬ 
тя; хоч роби і розсядься, а як 
нема талану, то нема; це було 
нам гарйзду—та й не буде. 

Законнеє поелідствіе—правшій па- 
слід. 

Законодательная власть —влйда зако¬ 
нодавча. 

Законодательство административное 
—законодавство адміністраційне. 

ЗаІкрцзать пспугапио, неестественно— 
не своїм гблосом закричати. 

Закричать на кого—загрймати на 
'кого. 

Закрой днру—затулй дірку. 

Закройте глаза—заплйщте очі. 
Закройте двери, окно, сундукі— 

зачиніть двбрі, вікнб, скрйню. 

Закройте роті—затуліть рбта. 

Замружилась голова—у голові замо¬ 
рочилось; головіі кружкй пішла; 
мбзок закрутйвся; млості обнялй. 

Закрить глаза, ві значеній: умереть— 
заслати очі. -- 

Закрить собраніе—закіпчйти зббри. 
Закуривать трубку, иапиросу—запа¬ 

лювати лібльку, цигйрку. 

Закусить на скоро—нерекусйти. 

Закуска переді обідомі, поздній 
завтра кі—передобідок. 

Закуска переді ужиномі—підвечірок. 

Закусивать между ранннмі полдни- 
комі и ужиномі—підвечіркувати. 
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Зі кімі/ухцживать (любов.)—зали- 

цйтисч до кого, на кбго; (шутл.) 
лизйти губи до кого. 

Залегать на дичь—ходйти, пітй на 
засіди, зйсідку. 

Залізать ві долги (перен.)—набра¬ 
тися на шйю. 

Замахнись, да не ударь—замірся, та 
/ не вдарь; розсердься, та не вдйрь. 

/3амерзнуві, сділаться твердині,каш 
кора (о мокрой ,6дежді)—козубом 
стйти. 

Заметать жарі ві печи—загрібати, 
загортати жар. 

За моє жі добро, да мні же пере¬ 
ломили ребро—за нйше жйто, та 
ще нас і бйто. 

Замолили слова—закріпйлась мова. 

Замолчать.^сиохватившись—прикусй- 
ти язйка. 

Заморочить—забйти иймороки, запа¬ 
морочи ги. 

Замишлять противі кого —гострйти 
зуби (на кого). 

Замишлять убійство чье—готувати 
і аерть на кбго. 

Замітное положеніе—визнаний ста¬ 
новище. 

Замічать — брати на розум, завва- 
жати; брати, взйти на замітку. 

Замічу при втомі, что...—зауважу 
до цього що... 

За несогласіемі—через незгоду. 

Занести путь снігомі—забйін доро¬ 
гу, шлях. 

Заивмаеті духі—дух захоплює. 
Занимать попусту місто—гаїтн. 

Заниматься чімі-лпбо—коло чого 
ходйти. 

Завішаться чімі сь любовью—коха¬ 
тися в чому. 

За нимі только оставовка- тільки на 
його треба чекати. 

За пичто—ні за віщо. 

Занозить занозу—дйрево, скабку за¬ 
гнати. 

Заноситься, важппчать— вйсоко пе- 
стйсл, вгору нестйся. 

З 
За одині пріемі—за їднйм разом 

від рйзу, їднйм нападом, їднйм 
поворотом. 

За одного битаго двухі небитихі 
даюті—за бйтого двох не бйтих 
дають; за бйтих то дайть двох. 

Запала ему ко мні дорога—вже йому 
зарослі стежка до мбне; вже ж 
йому до мйне не ходйти. 

Завальчиво говорить—з бприском ба¬ 
лакати, мовити, говорйти. 

Запасі біди не чи ниті- з прибутку 
голова не болйть. 

Занахпвать чужую землю—убрюва- 
тися у чужу збмлю. 

Запахі горілаго—смалятина. 

Запечалиться—ударитись в тугу, за¬ 
сумувати, засмутйтись, зажурй- 
тись. 

Запечатліть ві памятп—вразйти в 
пйм’ять; діти у знаки. 

Запечатліться ві памяти—впасти в 
пам’ятку. 

Запилі горькую—вербу носити по- 
чйв; завалйв пйти; у горілку вки¬ 
нувся. 

Записать ві приході—записати на 
прибуток. 

Записать нарізками на комі-либо 
долгь—накарбувати на кбму. 

Заппснваться ві члени партій—впй- 
суватися членом партії. 

Заплакать—ударитись у голос, у плач; 
удрати рюмка; заплакати. 

Заплатить викупі поміщику за крі- 
постную невісту—дати кунйцю. 

Заплатить, чтоби звонили по умер- 
шемі—дйти на дзвони. 

Запнуться ві разговорі—затйтись в 
розмові. 

Заподозрить кого—подумати на кбго. 

Заноздать сі чімі—спізпйтпся на 
що, попри пізнйти що. 

Запомнить—узйти в пбмку, запам’я¬ 
тати. 

За поясі заткнуть—перевершйти. 

Запродажная запись—уступне посьмб. 



з 
Запросиль вгь три дорога—заправив, 

як за батька. 

Запрось вь кармань не лізеть—за¬ 
права лйха не чйнить. 

Запускать шпильки—голкй заганйти. 
Зарабативать на водку—на гбрло за- 

роблЛти. 

Заработать себі[ на одежду— на хре- 
ббт зароСйти що. 

Заработная плата- заробітна, зарібна 
платнй; сембрбля, сембрйля. 

Заревіть, заплакать—удрати рюмкй. 

Зариться на кого—лизать губи до 
кого, 

З ари лея вт> добрі —валяється, жи- 
рується, живе, як нірка в салі. 

Зарізать цнпленка—зачавити курча. 

Заря занимаетея—па світ бЛагослов- 
лйвться, займається. 

Засвидітельствовать подпись—посвід¬ 
чити руку, підпис.' 

Засвидітельствовать своє ночтеніе— 
освідчити своє поважання. 

Заслужить наказаніе—на кару заслу- 
жйти. 

Заслужить упрекь вь чемь—заслу- 
жйти на закид чогб. 

За сііиной морозь пробіжаль—См. 
Морозь по кожі... 

Заставить думать, безпокоиться —за¬ 
вдавати, завдати думки. 

Заставить измінить своє маініе— 
переум итп. 

Заставить молчать—зав’язати язйк. 

Заставлять кого ділать совершенно 
непужное, поетоянно придираясь 
—воду варйти. 

Застраховать^ домь, вещи, жизнь— 
засекурувати будйнок, рбчі, жнттй. 

• >аступи чорту дверь, а онь вь окно— 
заступй чорта дверйма, то він тобі 
окпом. 

Засунуть руку во что—шурхнути ру- 
кбю кудй. ] 

Засучить рукава—підкасатися. 

Засіданіе состоится вь поміщеній..._ 
збори відбудуться в помешканні. 

З 
Засіданіе состоялось—збори відбу- 

лйся. 

Засість вь голові—урбїтися в голову; 
заністи в голову. 

За \щ)рінье ^даеть Вогь спасенье— 
за потерпіння дасть Бог спасіння; 
за тернлїння дасть Бог спасіння; 
за терпіннячко дасть Бог спасін- 
нячко. 

Затопить печку—запалйти, роспілитп 
у грубі, у печі. 

Затравигь кого—зацькувати кого. 

Затронуть честь чью—на честь чий 
насту пйти; зачепйти, ущербйти 
гонор. 

Затруднительпое діло — морбчлива 
річ, спріва, діло. 

Затруднительное положеніе со мно- 
жествомь хлопоть—скрута, скрут. 

За тісвотой пельзя протиснуться— . 
дбтовпу немйе. ' 

Затіяль на меня^папраслипу—вйга- 
дгв па мбне дурнйцю. \ 

Затягивать взноси—залягіти, зави¬ 
сати з вйплатами,оплйтами,вклад¬ 
кам и. 

Затянуть петлей—зав’язати зйшмор- 
гом. 

Затянуть платежь—з вйплатою забор¬ 
сатись. 

Захватить, прибрать кь рукамь—до 
рук нрнбріти. 

Захватить вь неволю—у полон занйти. 
Захватьіваеть духь—дух забивйє; (фи- 

ГУР-)—дух духа пошнбйе. 

Зад лопать крильями—збйти крйлами. 

Заходить снереди—пбред займіти. 

Захотілось (о каиризномь желаніи, 
нісколько презрительно)—зайх- 
торилося. 

Захудалая, обіднівшая, необразо- 
ванная шляхта — г ешеретбва'а 
шлйхта. 

Зачімь?—навіщо, задлячбго; (шутли- 
во) на біса. 

Зашель разгозорь о комь—прийшло V 
в ро’ЗВбві на кого. 

Защелкаль соловей—гатьбхкав еоло¬ 
вій К0. 

І 
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З 
Заіцемило сердце—заболіло сбрце; 

колупнуло за сбрце. 

Защищать своє право—достоювати 
пріва. 

Заїдать кого упрекани, придирками— 
пбїдом їсти кого. 

Заіла снасть—лйнва заплуталася. 

За'хать но рожі—загилйти попйці,- 
ляща діти. 

Звонить—бйти в дзвбни, грати в 
дзвони, кивіти дзвонами. 

Звонить во всі колокола—густо дзво- 
нйти. ?4 

Звонить вь колоно іа (насмішливо)— 
Божу хвалу за хвіст тягтй. 

Звонить по мертвомь — по душі дзво- 
вйти. 

Звонить, раскачивая весь колоколь— 
дзвонйти у розгбна. 

Звонокь бубень да страшень игу- 
мень—кортйть чеицбві з кблії та 
ігумен не спгіть. 

Звіриний промисель, звіроловство— 
ловбцтво, МИСЛЙВСТВО. 

Здоровий человікь, кріпкій—чоловік 
при здоров’ю. 

Здоровье позволяеть—здорбв’я змагіе. 

Здоровь-ли ти?—ча ти живий—здо¬ 
ровий? 

Здравствуй— здорбв, здоров був. 
Здравствуйте —здорбві булй. 

Здравий смисль—здоровий розум, 
добрий розум. 

Здісь что-то да не такь—тут щось 
не до шмйги. 

Земедьвое переуетройство—зембльна 
перебудбва 

Земельний вопрось—зембльна спріва. 

Землечернательний снарядь—земле- 
і бпна машйпа. 

Земной пласть—шар землі 
Земно кланяться—клінятися до зем¬ 

лі;- упаїіти до ніг; (жартливо) 
кірка вигиніти. 

Земская управа—парбдня упріва. 

Земское •самоуправленіе—народне 
самоврядувіння. 

З 
Зерно, засохшее вь колосі, недораз 

вившеєся—мбрхле збрпо. 

Зима прошла—зіма перезімувілася. 

Зима сділалась боліє холодной—зи¬ 
мі з’острїла. 

Зимняя стоянка—зімівля. 
Злая судьба—лихі, тяжкі годйна, 

ббзталан, недоля. 

Злиться^Усердиться—важкйм духом 
дйхати; гніватися, злоститися, 
лютувіти; мати злість на кбго. 

Злословить о комь—взйти на зуби 
КОГО, К_> віти слові недббіії. 

Злоумишлять—злу думку чинйти на 
що; койіти йму під ким. 

Злие духи—нечйста ейла. 

Знаеть, гді кураль водь—зніє, де 
ріки зимують, де кури вбдються. 

Знаеть кошка, чье мясо сьіла— 
знає кіт, чиє ейло ззів; чує кішка, 
чий сіло ззіла. 

Знай баба своє кривое веретено— 
жінбча річ кбло прйпічка. 

Знай сверчокь свой шестокь—швець 
зній своє шевство, а в кравецтво 
не мішійсь; знай корова своє 
стійло. 

Знакомий мні—по знаку мені... 
Знатного рода—значного роду; пін¬ 

ського ложа. 

Знатное лицо—значні, особа. 

Знатний, /передовой человікь—пе¬ 
редні 

Знать молитви—зніти Ббгу. 

Знать вь чемь толкь—зніти в чому 
ейлу; розумітися на чбму; знати¬ 
ся на чому. 

Значительная сумма—повіжна сума 
Значить—то б то, себ-то, виходить. 

Знобить—холодом берб; трусить. 

Золотне пріиски—золоті копільні. 
Зрілий умомь—рбзумом дійшлий. 

Зубчатое колесо—пілечне колесо. 

Зівать,/ротозійнпчать—ґіва ловйіи, 
вйто"^їпні ловйтп, ґівити. 

- \ 
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И Бога, не возьметь, какь ничего 
ніть—чого нема, того й Бог не 
візьме. 

Ивань-дурачекь — Стецькб-просто- 
ріка. 

И водой не замутить—і водбю не 
помутйть. 

И волки снтн и овцн діли—і кози 
ситі і сіно ціле; і вовк сйтпй і 
козй ціла; щоб вовк був сйтий і 
барйн цілий. 

И воть—так от, ото ж, то вже ж. 

И вь мнсляхь пе бнло—і на думці 
не булб; і гйдки не булб. 

И вь усь себі не дуеть — і гйдки 
не Мііе. 

И глазь не показиваеть—і очу не 
йвить; і очбй не покйзує. 

И горя, горю гака мало- і горй по- 
котйв би; байдуже, пі гйдки. 

Играть на нраздникь Пасхнкрашеньї- 
ми яйцами—гулйти навбйтки. 

Играть вь бабки—грати в ийці. 

Играть вь жмурки—в паийса грйти; 
темного мрука грйти; у піжмур¬ 
ки гулйтїтГ 

Играть в карти—гулйти в карт. 

Играть глазами—прйсти очйма. 

Играть на мілокь—грати без грбшей. 
на дурнйчку. 

Играть свадьбу—справлйти весілля. 

Игра свічь пе стоить—шкурка вй- 
чипки не вйрт. 

Идемь, идемте, идите—ходім, ходіть! 

Идеть!—добре, гарйзд, сількісь! 

Идеть, какь корові; сідло—приста¬ 
ло, як свині нарйтники. 

Идеть кь добру— на добро йдбться. 

Идеть разговорь—мова мбвпться. 

Идп-ка сюда! — ідй-но сюди! иодь 
гев! по-ле гев! * 

Йди кь чорту— ідй к бісу, к чорту; 
іди собі к кйтовій нйгері! 

Йди сь Богомь—ідй з Ббгом,- ідй ж 
■ ти в Божу путь. 

Йди сюда—ідй сюдй; подь-гев. 

И до пастоящаго времени і досі. 
Йдуть рядомь—Ідуть пббіч сббе, 

ідуть попліч, поруч. 

Избави Бога,—борбнь Боже. 

Избавить оть многихь хлопоть— 
багйто клопоту з головй скйпути. 

Избавитьгя оть біди—біду відвола¬ 
ти; в^горпуіпся з бідй. 

Избавиться оть кого—здйхатися кого. 
Избавиться слезами оть чего—иере- 

плйкати що. 

Избаловать, распуетить—дйти роспу- 
сту; роснбстити. 

Избирательнне списки—виббрчі ре¬ 
єстри. 

Избирательний комитеть — виборча 
рйда. 

Избранное общество—добїрра кум- 
пйнія, громйда, товарйство. 

Избрать предсідателемь—обрйти за 
голову. 

Избігаль дима, а упаль вь огонь— 
уникав дйму та й упав в огонь. 

Избігать взгляда кого—ухилйтися 
від погляду когб. 

Извелся ни па что—перевівся, звів¬ 
ся ні на що; перевівсь ні на тб, 
ні на сб. 

Известковая печь — вапнйрка, ва- 
. пбльня. 

Извилистая дорога—звбрти ста дорога. 
Извплистая ріка—колінкувата річка. 

Извнните—вибачайте, будьте вибйчні, 
даруйте мені. 

Извнните за виражепіе—вибачййте 
на сім слові; не вам кйжучи; ша¬ 
нувавши слухи вйші. 

Извиняюсь! — даруйте мені, виба¬ 
чайте! 

Извлечь пользу — скорнстувати, зу- 
жпткувйти, скорпстйти. 

Изволь,-те-добре, колй хбчте, хай 
буде так. \ 

Извістять — донестй вісти; подати 
звістку; до відома дйти; повідо- 
мйтп, оповістйти. 

Извістньїй по своимь трудамь—слйв- 
ний з своїх праць. 

И 
Извістньїй чімь—славний, відбмий 

з чого. 

Издавни—здавна, здавнього дйвна, з 
дйвніх давбн. 

Изданіе квигь, журналовь и газеть— 
видання книг, журнйлів та часо¬ 
писів. 

Издано на счеть—вйдано коштом, 
нйкладом. 

Издательская компанія — видавнйче 
товарйство. 

Издержаться до копейки—втрати¬ 
тися з грошей. 

Издохнуть—пітй на бйнти; сбдухи 
спустйти; сковизнутися, одубіти, 
здбхти. 

Издіваться надь кімь—глузувати, 
глумувйти, глумувйтиея з кого; 
коверзувйти з кбго; кепкувйти, 
шкйлити, збиткуватися, знущати¬ 
ся з кого. 

Изь-за—з-за, спозй, чбрез. 

Излить па кого милость—вйказати 
кому лйску. 

Излить на комь что—показйти, вй- 
явити, окошйти на кому що. 

Излишекь при отдачі—передйток. 

Измельчавшдя порода—перевбдня. 
Изморить лошадей, гнавши нхь— 

згйцькати коні. 
Измучнть кого нридирками, издіва- 

тельствомь—поповивйрювати во- 
дй з кбго. 

Измншлять—думку дбйти; крутйти 
мїзком веремію. 

Измівеніе пароходннхь расписаній— 
зміна пароплйвного руху. 

Изміневіе расписанія поіздонь—змі¬ 
на залізпйчого руху. 

Измінять,-нить кому — зраджйтп, 
зрйдитн кого; зраду давати, дйти 
кому. 

Измінять цвігь — перемітувати 
бйрву. 

Изобиловать чімь—бути повно чого. 

Изобличить во лжи—вйвести на чй- 
сту воду. 

Изображать нзь себя—удавйтн з сббе. 

И 
, Изо всіхь силь—що-сйли, чим дуж, 

що духу, як мбга, на всі зй- 
ставки. 

Изо всіхь силь что-либо ділаеть— 
як не пербрвбться. 

Изо дня вь день—день ВІД ДНЯ, 

день крізь день, день при дневі, 
що-дня, день у день. 

Израсходовать весь хлібь—втрати¬ 
тись з хліба. 

Изрубить вь мелкіе куски—на мак 
розбйти, порубйти. 

Изрубить мечемь — під меч поло- 
жйти. 

Изрьітнй оспой—подзйбаний, таран¬ 
куватий. 

Изрідка—в рядй-годй, в рядй-часй, 
коли-не-колй. 

Изрідка бнль слишень стонь—ко- 
лй-не-колй булб чути зойк. 

Изрідка сіять—впрбрідь сіяти. 

Изнскивать міри—добірйти способу. 
Изь всіхь силь— см. Изо всіхь силь. 

Изь внсказанннхь пожеланій при- 
нято три—з вйсловлених бажйннів 
ухвйлено трбе.. 

Изь віжливости—для звичййности, 
для ґрбчности, для ввічлйвости, 
для годйться. 

Изь дивь диво—на прбчуд дйво. 

Изь-за пустяка поссорилпсь—за мй- 
сляні вйшкварки не помирйлись. 

Изь Кіева вь Иолтаву—од Київа до 
Полтави. 

Изь конца вь конець—од крйю до 
крйю. 

Изь милости—з лйски. 

Изь него ничего хорошаго не вьій- 
деть—з його добрй не буде. 

Изь него толкь будеть—з його Ліб- 
де будуть. 

Изь ничего—з вечбв’я. 

Изь огня да вь польїмя—з дощу та 
під рйнву; з дощу під стріху; з 
під рйнвн та на дощ; утікйв пе¬ 
ред вовком, а впав на ведмбдя; 
уникав дйму та й упйв в огонь. 

і- Изь-нодь—спід. 



и 
Изь-полу—з иоловйни. 

Изь прилнчія—для годйться, для 
звичАйности, ДЛЯ ҐрЙЧКОСТИ. 

Изь среди—спосербд. 

Изь тебя ничего хорошаго не вий¬ 
дете—З Тббе добрії не буде. 

Изь уваженія кь себі самому я зто- 
го не ділаю—влад/ честь на 
собі. 

Изь ума вонь—зовсім забув; на думці 
не клав. 

Изь чистаго золота—сутозлбтий. 
Изь зтого нпчего не внйдеть—з 

цього нічого не буде; не буде з 
цьбго пйва пійкого дйва. 

Изьявить согласіе—згодйтвся, дати 
згоду. 

Изискивать всевозможння средства— 
усйкий спосіб прибірйтв, усЛкого 
способу добірАти. 

Изискивать денежния средства—ви¬ 
шукувати кбшти. 

И конци вь воду—і сліду не лишй- 

лося. 

И кости мои вь могилі перевернут- 
ся—і кісткй мої струхнуться в 
ЙМ1. 

Или то бишь—чи то пак. 

Или то, или то—чи те, чи те. 

Именно такь падо поступить —сАме 
так треба вчинйти, зробйти, по- 
вбсіися. 

(У Именно тогда - сАме тоді. 

Имь тоска овладіла—його туга по¬ 
сіла. 

Иміется —є, мАється. 

Ч. Имї,еть1р|стеряшшй видь (шутливо) 
—хбдить, як курчАта погубйв. 

Йміть види па кого—мАти заміри 
на кбго, вАжпти на кбго; залицй- 
тися на кбго (не смітивать сь 
„залицятися до кого*—ухаживать 
за кімь). 

ИмЬть вшивающій задорннй видь— 
кбзирем дивйтися. 

Йміть внкидншь—стерйти дитйну. 

Йміть вь виду—мати па увйзі, ма¬ 
ти на бАчності. 

И 
Йміть вь виду кого—мАти до рукй 

кого. 

ИмЬть вь мисляхь—мАти на думці. 
Йміть дійствіе, силу—мати сйлу. 
Йміть значеніе—мати сйлу, вагу. 
Йміть (вести) интригу сь кімь— 

завбдитнся з ким. 

Йміть кислую мипу—КВЙСИТИ губи. 

Йміть кь чему споеобность—удАчу, 
здатність до чбго мАти. 

Йміть любовния связи (шутливо)— 
скакАти в гречку. 

Йміть на замічанін—мати на увАзі, 
на оці, на пеньку. 

Йміть на содержаніи—мАти на дер - 
живі. 

Йміть непріязнеппня чувства кь 
кому-либо—важкйм духом дйхатн 
на кбго. 

Йміть обнкновеніе, привикать—брА- 
ти завйчку. < ^ 

^ сік-Ліміьл. \ V і. 
Йміть право на что—мАти прАво до 

чбго. 

Йміть причину для ссори—мати на 
... пенй. 

Йміть свой уголь—свій куток мати; 
в своїй хаті жйти. 

Йміть совість (шутлпво)—мАти бога 
в животі. 

Йміть сообщеніб сь кімь — мАти 
зпбсини, стосунки з ким. 

Йміть сь кімь розговорь—бути з 
ким на розмові. 

Йміть удачу—пітй рукбю. 

Йміть цілью—мАти ііа меті. 
Йміть пьп деньги на проценті— 

держАти грбші- 

Имію наміреніе—мАю гАдку, зАмір. 

Имію честь просить —мАю за чйсть 
просйти. 

Иміюіцій фасонь—статурний.' 

Имія вь виду—з огляду на те... 
маючи на увАзі... 

Имія цілью—мАючи на меті. 

' і 

И 
И на мипутку не заглянеть, не 

зайдеть—і на хвилйну не заско¬ 
чить; (шутливо) і в хАту не на¬ 
плює. 

И на старуху биваеть проруха—всяк 
чоловік не без гріхА; кінь на чо¬ 
тирьох ногАх та спотикАегься. 

И не било никогда—немй й завбду. 
И не вспомнить—ні згАду, ні спо¬ 

гаду; і не згадАе. 

И не думаеть вовсе—а ні гАдки; 
він і гАдки не мАе. 

И не думай зтого—і в гблову цьогб 
не покладйй; і в головАх цьогб 
це покладАй. 

И не заикнулся—а ні слова; а ні 
нАри з уст. 

И не начиналось, нігь зтого и при- 
знаковь—і не заснітйлося на це. 

И не нодходи!—ні блйзько! і не на- 
ближАйся! і не підхбдьі 

Иногда—йноді, йнколй( \'у}ядй-гбдй, 
колй не колй, часом. 

Иногда онь сердится—йноді серце 
набігА; йноді гнів покдадАє, пеЬ{- 
сбрдя має на кбго. 

Иной по дві обідни слушаеть, да 
по дві души кушаеть—що день 
Бога хвАлигь і що день людбй 
дурить; бородА яв у владйки, а 
сумління як у шйбеника; на Бога 
дйвиться, а чорта бАчить. 

И оглянуться не успіешь—і не счу- 
ешся; і не схаменбшся. 

И онь туда вмішался—і він у ту 
гущу; і він тудй встряв; і віп 
туди в\ерся. 

• И попробовать не дамь—не дам то¬ 
бі і лизнути! 

Искать нроиитанія—хліба гледіти. 

Искать случая—шукАти окАзії. 
Искоса носматрпвать—зйзом дивйти¬ 

ся; зйзим оком дивйтися. . 

Искатель приключеній—пройдйсвіт. 

Искать глазамн—позпрАти. 

• И 
Искать должность—шукАти посАди. 
Искать милости—запобігАти лАски, 

підсипатися, підстилатися, підла¬ 
бузнюватися. 

Искать ощунью—шукАти пбмацки, 
пблапки, пблапцем; мАцати, мац- 
кувАти. 

Искать предлога—шукАти зАчіпки, 
прйклегу, прйключки; клйчки со 
бі шукАти. 

Исключеніе составвть—вйнятися. 

Искривленний ботинокь—набокува¬ 
тий черевйк, полуботок. 

Искри изь глазь посипались (оть 
удара)—аж зірпйці засвітйли; ка¬ 
ганці в очах засвітйлися. 

Искусственное освіщеніе — штучнб 
освітлення. ' 

Искушать к. л.—на покусу нідвбдити. 
Искь предьявлять—позивАти, позов 

заложйти- 

И сліда ко мні не клади—і на очі 
мені не навертайся; щоб і духу 
твогб у мене не було; щоб і но¬ 
га твой у мене не будА 

И слідь его простнль—і сліду його 
нема. 

И собака помнить, кто ее кормить— 
і собака чує, хто її годує. 

Испеїцрять, испестрить тіло знаками 
ударовь—спйсувати шкуру. 

Исподлобья смотріть—сторч дивй¬ 
тися. 

Исподлобья, сурово смотрящій чело- 
вікь—сторчоглйд ^ ^ ^ ^ 

Йсполнено будеть (о какомь-либо 
ділі)—буде зроблено. 

Йсполнено будеть (о спектаклі) — 
вйставлено буде... 

Исполнивь предписаніе, имію честь 
доврсти—зробйвши, як звелено, 
як припйсано, мАю за честь до 
відома подАти. 

Исполниль ли ти его приказаніе?— 
чи вчипйв за його накАзом, рбс- 
казом? 



и 
Исполнительная вдасть—плйда вико¬ 

навча. 

Исполнительннй комитеть—рйда ви- 
конйвча. 

Исполнить данннй обіть—зоброку- 
вйти обрік. 

Исполнить желаніе—увблити волю, 
учиийти волю, зробйти волю. 

Иснолниль мудростью Господь—Бог 
дав мудрости дознйти. 

Исполнить мудростью—дйти м^др .сти 
ДОЗНЙТИ. 

Исполнить работу—довестй до зрббу. 

Исполнить слово—до дорікати слова. 

Исполнить чье желапіе —зробйти во¬ 
лю кому чий. 

Исполпяй моє желаніе—чипй мой 
вблю. 

Исполняющій должпость—см. Испра- 
вляющій должность. 

Исполнять должность—справувйти. 

Исполнять чье приказаніе—чинйти 
чий волй. 

" Испортиль д І-ло—зробйв з лемешй 
швййку; удрйв до гапликів. 

Исяортить воздухь (шутливо) — 
скребнути редьки. 

Испортить жизнь—зав’язйти вік. 

Испортить, плохо сділать—удрйти 
до гапликів. 

Испортить свою репутацію—накйнути 
па сббе недобру слйву. 

Испортить чью репутацію—підкопа¬ 
тися під чийсь слйву. 

Испразленіе должпости — справу- 
вйння. 

Иснравляюіцій должность—наказнйй; 
заступник. 

Исиравляюіцій должность атамана— 
наказнйй отйман. 

Исправляющій должность министра— 
заступник міністра 

Испуганно закричать—не своїм го¬ 
лосом закричйти. 

Испустить духь—віддйти духа, вй- 
зівнути духа. 

Испиталь на себі самь—сам тому 
дозпавець. 

И 
Испьітательная комиссія- іспитова 

комїсия. 

Исіштать горе—лйха набрйтись. 

Истечь кровью—зійтй кров’ю. 

Истолковать сонь—розсудйти, розв'я¬ 
зати сон. 

Исіочник'ь страданій—джерело мук. 

Источникь сірннй—джерелі сірчйне. 

Источникт> углекислий—буркут, дже¬ 
рело щйви. 

Истребить до послідняго человіка— 
до ногй вйрізати, знйщити; вй- 
рубати в пень. 

Исчезла всякая надежда—вся надія 
віднялась. 

Исчезло безь сліда—як віл лизнув. 

Изчезнутіч пропасть—за водою пітй; 
у танр пітй; у тань стйти. 

Исчезь,/проваль безь вісти—пішов 
з блбеку світа; як водії вмйла. 

Исчезь, какь вч> воду упаль—см. 
Исчезь, неизвістно гді ділся. 

ИсЧЄЗЬ, : неизвістно ГДІ ділся — як 
віл злизіїв; мов корова язиком 
злазйла; як лиз його злизав; як 
лйзень злизйв (когб). 

И такт, даліе—тб-що. 

И тебі .наступать очередь—і до тебе 
ряд дійде. 

И тому нодобное—тб-що. 

Итти вь бой—ставати до поббю, пі¬ 
тй до поббю. 

Итти вь рейсь—ітй в хбдку. 

Итти изь дому па заработки для от- 
работка неоплачепньїхт, податей 
или забраннихь впередь девегь — 
у забір ітй. 

/ Итти кь лицу—лйчпти, лнцювйтв. 

Итти ца богомолье—на відпуст ітй; 
на прощу ітй. 

Итти на ЕСтрічу—у стріть ітй, на¬ 
проти ітй, па зустріч ітй. 

Итти иа перекорь—на пепй кому 
робйти; орйтн клбпкою; наїшїр, 
навпік кому робйти. 

Итти на поклоні—іти на ралець. 
Итти на проломі.—пробоєм ітй. 

ИК 
Итти невірной походкой, пошатн- 

ваясь—точйтися, заточуватися. 

Итти окольнимь путемь—позавгорід- 
но ітй; манівцйми ітй. 

Итти плавно—пбплавом ітй. 

Итти но берегу—бЄрегом ітй. 

Итти поздравлять сь ново- ожден- 
ннмь—ітй до кого на молбзиво. 

Итти, пойти по слідамь кого—спа- 
дйти, спйсти на стежку чий. 

Итти по полю, по лісу—іти полем, 
лісом, гйєм. 

Итти по стонамь чьимь—ітй по слі¬ 
ди чиї; іти за чиїм слідом. 

Итти [рядами—ітй лавою. 

Итти сплошной массой—ітй йрбою. 

Итти еь ноздравленіемь и подаркомь 
—ходйти на ралЄць. 

Итти стіною—лйвою йти. 

Итти тімі. же путемь—іти тим сй- 
мим тором. 

Итти, іхать панрямикь— навпро¬ 
стець, навпрбшкй. нанпрямбць, 
навпрямкй іти, іхатн. 

И ухомь не ведеть—і гйдки не має; 
І в голови не кладб. ’ 

Ишь тн!—чи бй! чи ти ба! 

И щуку бросилн вь ріку—замкнули 
вовка мЄжи вівці. 

И я не обсівокь вь полі—і я не 
абй-іцо. 

И я не прочь—і я не від того. 

Н. 

Кабьі зпаль напередь, такь расши- 
рпл ь бн роть—коди б знаттй, де 
упаду, то 0 соломки пі дослав. 

Кабьі звать да відать—як бв знаттй1 

Кабн свипьі рога, всіхь бьі со світу 
сжпла—коли б свині роги, то б 
усіх поколола. 

І Каждое утро—що-рйнку. 

‘ Каждую минуту—іцо-хвилйнн. 

: Каждую неділю—що-тйжня. 

Каждую ночь—ніч-у-ніч, що-нбчі. 

И 
Каждий—кожний, кбждий, усйкий, 

всйка жива душй. 

Каждий вечерь—що-вЄчора. 

Каждий годь—іцо-рбку. 

Каждий день—що-дня, що в Бога 
день, день крізь день, день дЄ- 
нички, день-у-день. 

Каждий місяць-що-мїсяця. 

Каждий разь—що-раз, що-рйзу. 

Кажется, виглядить молоднмь—мо¬ 
лодо гл.дйться. 

Кажется мні—вйдйться мені, здаєть¬ 
ся мені. 

Кажется удивительннмь — дйвно 
здається. 

Казаться странвнмь, удивитель- 
нимь—дйвно Лдвйтися. 

Казнить смертью—горлом, на горло 
скарйти. 

Кайка єсть да всротьки ніть—е ка- 
яттй, та немй воріттй. 

Катая досада!—якй шкода! 

Какая прелесть!—що за рбскіш! 

Какая тебі вь томь польза—що тобі 
прййде з того? що тобі з того? 

| Какими судьбами вн здісь?—яким 
вітром вас занесло сюди; жим 
пббитом ви тут; як це вас доля 
занеслй сюди; як ви тут овпнй- 
лись? 

Какимь образомь? — якйм світом? 
якйм пббитом? якйм способом? 

Какимь образсмь, какь ти могь ато 
сділать?—якйм кіпом ти міг то 
учинйти? 

Канова віра—таковь у ней и Богь— 
якй віра, такй і охвіра. 

Каково аукпешь, таково и откликнет- 
ся—як гукають, так і одгукують- 
ся; як зовуть, так і обзивйються; 
як у лісі гукнЄш, так і одгук 
нбться; якйй здорбв, такйй пома- 
гйй—Біг; якйй дсбрйдень, такйй 
бодйй—здорбв; яке помагйй Біг, 
таке бувйй здоров. 

Каково сіма, таковь и плодь—яковй 
нйва, таковб й насіння; якЄ зілля; 
таке й насіння; якЄ коріння, та¬ 
ке й насіння; якйй пуп, такйй і 



одрбст; якЄ дбрево, такій одрбст- 
ки; якйй дід, такйй його плід, 
якйй бАтько, такі й діти. 

Какоп'ь поїть, таковь и приходь—якйй 
пін, так А йогб й папАхвія; якйй 
пастах, такії й чер^дА; якйй піп, 
таке й благословення; якйй САва, 
така й слАва; якйй пап, такйй і 
жупйп; яка прйжа, таке й полотнб; 
яка ншенйця, така й галяийци. 

Каковь привіті, таковь и отвіть— 
яке помагіїй—Біг, такб й бувАй— 
здоров; якйй здорбв, такйй пома¬ 
гай—Біг. 

Какого рожна нужно—якбї болйчкп 
треба. 

Какое тебі д'Ьло—що тобі до тбго. 
Какой смисль так^ поступать?—яка 

рАція таке читати, таке робйти? 

Какг? (восклипаніе удивлеяія)—як 
то? 

Какь Богу угодно—дїйся божа воля. 

Какг Борь свять—як світ світом. 
Какг будто-бьі кто-то умнтленно 

причинилг зто несчастіе—це не- 
вАче нйслано. 

Какг будто только ему можно ділять 
что угодно—нАче тільки йому світ 
вільний. 

Какь-бн не такг —алЄ-алЄ, алеж бо, 
та-бА, якйй мудрий! 

Какь би ти поступнлг?—як би ти 
повівся? як би ти вчинйв, зробйв? 

Какг бить должно—як мйє бути. 

Какг більмо па глазу—як сіль в бці. 
Какг вамг (будетг) угодпо—як собі 

вблите; воля ваша; як вам завгод¬ 
но; як собі зпАєте: як заввблите. 

Какг ваше здоровье?—чи живі—здо- 
рбві? як ся мйете? 

Какг вдругг—аж гулькі аж бсь! ко- 
лй це... колй разом. 

Какг вотг—як ось, коли це. 

Каїсь ви полагаете? —якії вАша думка, 
як вц гадАєте? як вам здається? 
як на вАшу думку? 

і Какь вг бездонную бочку—як у 
прірву. 

Какь вг маслі снрг катается—пли- 

К 
вйє, як пампух в олій; плаває, як 
вареник у маслі; валйєтьсл, як 
нірка в салі. 

І! Какг гора ег плечг—як кАмінь з 
серця. 

Какг горохомг обг стіну—як нугою 
но воді. 

Какг юлжно. какг слідуетг—до 
цуґи, як слід, як треба, як гоже. 

Какг же—як же; а як же; дере пак. 
Какг зовуть—як па ім’й? 

Какг и вамі, извістио—як і ви сві¬ 
домі; як і ви дббре зийєте. 

Какь куколка оділась—вйстроїлась,' 
як лйлечка. 

Какг можио боліє—йко мбга більш. 

Какь можно лучше—що найкрАще, 
як найкрйще. 

| Какь можно сильніе—що-найдужче, 
як найдужче. 

Какь можно екоріе—яко мбга швйд- 
че, чим дуж. 

} Какь на біду—як на лйхо. 

Какг 'на иголкахг—як на шпичшіх, 
як на вугіллі. 

і Какг[нарочно—як на те. " 

^ Какг-нибудь — як нббудь, якось, 
будлї-як. 

Какг-нибудь будетг — якось-такось 
буде, йкось то буде. 

Какг-нибудь, лишь би какг, плохо— 
лбда як. 

Какг ни вг чемг не бивало—нйче 
Й не булб нічого. 

Какь поживаешь, -ете—як ся маєш, 
як ся мйєте? 

Какг по имени—як па ім’й? 

Какг попало—абй-як; трбском, жуж¬ 
мом; на галйй-балай. 

Какг придется—як набіжйть; до чого 
дійдеться. 

Какг разг—сАме в раз, як раз. 

\ Какг разг вг ато время—сіїме тоді, 
сйме тепер, сгіме лід цей час. 

І Какг разг .кстати- -сйме до рбчі; на 
руку ковінька. 

Какг разг того и надо—см. Какь Канунь Новаго Года—щедрий вечір, 
разг кстати. МелАнки. 

Какг риба обг ледь бьется—б’ється, Канцелярскій служитель пйсарь. 
як рйба об лід; мається, як в Канцелярсхій чиновникг—урйдеик. 
тернй; тинйється, як етйрець по- Караулгі—рятуйте! пробі! ґвалт! 

під тинню. Карта пиковая, трефовая, бубновая, 
Какг случится—як трапиться. червонная—карта винова, жирова, 

Какь слідуетг, какь должно—до цу- дзвінкова і чирвбва. 
ґи, до інпЄту, до путтй, до діла, Кассовнй отчетг—касбве звідбмлен- 
У Діло. 

Какг слідуетг поступить?—як слід 
повбстися? як слід вчинйти? 

Какг ступилг, такг по уши вг воду— 
ускочив по самі вуха. 

Какг... такг...—як... так... 

Какг | тебі кажется?—як на твоїй 
думку? як ти гадАєш? як тобі 
здається? 

Какг только—скбро, заледве. 

Какг только ми собрались...—скбро 
ми зійшлись... 

Какг только наступилг разсвітг...:— 
скбро на світ благословйлось... 
скбро на світ зайнялбсь... скоро 
розвйднилось. 

Какь тн ведешь себя?—як ти пово¬ 
дишся? 

Какг ти полагаешь?—як на твой 
думку? як ти гадйєш? як тобі 
здається? 

Какг ти сг ппмг постуиилг?—як 
ти і ним иовівся? 

Какг ти хорошо, красиво говорить— 
золоті у тЄбеу&гй! 

Какь хвачу, такг запоешь суру сг 
иерехватомг—як дам шквАрки, то 
буде тобі жарко; як дам. аж тобі 
дідуньб приснйться; як оперіщу, 
за девйтими ворітьми гАвкнеш; 
як дам, тільки очйма лупнеш. 

Какг хочешь—в свой вблю; як собі 
знйєш. 

Какь шелковий—м’якйй, як пбдушка. 

КамейЙй моетг—му^^нвй міст. 

Каменннй уголь—земляне вугйлля. 

Камень преткновенія — притйчипа. 

Канонада слинилась далеко—гармАт- 
ні стріли далеко розлягАлись. 

ня. 
Качать насосомг—кйдати воду, пом¬ 

пу вАти вбду. „ 
Керосиновое освіщеніе—гАсове освіт¬ 

лення. 
Керосиноннй двигатель—гасовий рух- 

пйк, руховйч. 
Кипіть ключемг—клекотіти. 

Кирасири—пАнцерне військо. 
Кланяться—клонйти голову, давАти 

чолом; посилАти ^їдклбн. 

Классовая борьба—кляЬбва боротьбА. 

Классові е сознаніе—клясбва свідо¬ 
мість. 

Класть верхг на стогі—підвіршу- 
вати. , 

Класть деньги вг банкг—клАсти 
гроші до бАнку. 

Класть на ноти—заводити в ноти. 
Класть на счетахг—викладАти на ра- 

хіввйцях. 

Класть передг собой, по пути своего 
слідованія—у хід клАсти. 

Класть печь— становйти грубу. 

{ Клевать носомг—кунітн. 

Кливг клиномг виживай —клин кли¬ 
ном виганйй. 

Клонить ко сну—знемагАє сон. 

Ключ-ь не приходится кь замку— 
ключ не иасуе до замкА. 

| Книга на (украпнскомг) язикі— 
квйжка (українською) мовою. 

Книга сг золотимг обрізомг—кнйга 
з золотймн берегймн. 

Книги всегда иміются вг магазині— 
книг не збувАє в крамнйці. 

Книжний магазннь—книгАрня. 

Кобила сг волкомг тягалась: одинь 
хвость да грива осталась—козА 
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з вовком тягалася: тільки шкурка 
зосталася. 

Кеверкать язнкь—калічити мову. 

Ко веімь остальннмь—до-гурту. 

Когда волкь будеть овцой, медвідь 
стадоводникомь—на йрія, як рак 
свйсне; на йрія о цій норі, я* 
рак свйсне на оборі. 

Когда онь совсімь скрьілся изь 
виду—як його збвсім стАло не 
вйдно.... 

І Когда иесокь на камні взойдеть— 
як на долоні волосся иорості; як 
сова світ уздргігь; як свиші на 
небо глгіпе; як у курки зуби вй- 
ростуть. 

Кого Богь любить, того и наказуеть— 
кого Бог лвЗіить, того й карАе. 

і Кого люблю, того и бью—хто кого 
лйбить, той тогб чубить, гудить; 
кого любліб, того і б’іб. 

Ко дну—на дно, на спід. 

Кое-гді — де-де, де-не-де, подекуди. 

Кое-какой—абй-якпй, сякйй-такйй, 
якай-нібудь. 

1 Кое-какь—абй-як, сяк-так, сяк-не 
так, йко-тако, так-сяк. 

Кое-какь нробивается—сяк так пере- 
бивіється. 

Кой чорть—де в бїса, де в кАта, 
який син. 

Кокетничать —кокетувати, пускАти 
бісики, хизувйтися. 

Колдоват»—хймороди гніти, ворожй- 
ти, чаклувАти, чарувйти. 

Колебаться, не рішаться—вагатися, 
хялйтися м’іги шкури. 

Колеса сь шинами—бушбвані коліса. 
Колесить окольную—см. Околесицу 

несеть. 

Колесная трубка—мйточииа. 

Колесо сь большимь осевьімь отвер- 
стіемь чімь діаметрь оси—роз* 
мілкувате колесо. 

Коли бь на хміль не морозь, такь 
оаь би черезь заборь перерось— 
як ои па кропиву не морбі, вонАб 
вих ліоіій пожалйла. 

К 
Коли,1 на охоту іхать, тогда собакь 

кормить — шйти-білйти — завтра 
Великдень. 

Коли стидно, такь закройся—коли 
сором—закривййея; коли стидаєш- 
ся, то крйй рішетом голову. 

Колодка, деревянние кандали—скри- 
пйця. 

Колоколь вь церковь сзиваеть, а 
самь вь церкви не биваеть—дзвін 
до ціркви скликів, а сам в ній 
не бувіє. 

Колотить, бить — давіти затьбру, 
прочухінки, тйпцю. 

Колоть глаза (переносно)—цвїкати, 
тйкати в очі; викидіти на очі; 
випікати бчі; вибивіти очі. 

Колоть, мерзлая грязь на дорогі— 
гбстра порога. 

Комапдировать кого—відрядйти когб- 

Командировать кого вь чье расноря- 
женіе—відрядйти когб до рбсказу 
кому. 

Командировочпие деньї и—подорожні 
та харчові гроші. 

Командируйте его вь моє распоря- 
женіе — відрядіть його мені до 
рбсказу. 

Коммерческое предиріятіе—комерцій¬ 
не підприємство. 

Коммерческое училище—комерційна 
школа. 

Комиатнаяіпечь—груба, грубка. 

Компрометировать—у сліву вводити. 
Кому паить, у того и бнкь доить— 

кому йдіться, то й на скїпку пря¬ 
деться; кому щастя, тому й пі¬ 
вень несіться; кому ведіться, то¬ 
му й півень несіться. 

Кому поживетсл, у того н пітухь 
негется—кому щістя, тому й пі¬ 
вень несеться;—(а не ноживется, 
такь и курица не песется)—коли 
не ведіться, то й курка не не¬ 
сіться. 

Конець биль-би мні—булб би ПО МН1. 
Копець ділу—скінчено спріву; по сей 

дуб мйля. 
Копець—ділу вінець—кініць дГло 

хвАлить; кініць діло вінчАє. 
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К 
Конечно—а вже ж! а тож! звичайно! 

півна річ! запівне! 

Конечно да!—чому ні? авже ж так! 

Конечно не нначе—та вжіж пак не 
йк. 

Кончать покось—доходити ручки- 

Кончать чімь—кінчіти на чому. 

Кончилось—(перенос.) запіла клймка. 

Кончилось ненаетье—розгодйнилось. 

Конь о четнрехь ногахь да с-оти- 
кается—см. И на старуху бьгва- 
еть проруха. 

Конь прядеть ушами—кінь стрижі 
вухами. 

Копать такь, чтобь яма книзу сужи- 
валась—конати сиухбво. 

Копейка рубль бережеть—гріш копй 
стережі; осьмАк копй стережі. 

Копнить—клАсти копу. 

Конченое все—піддймок. 

Конь соляная—солонйця. 

Корабль сталь опускаться на дно— 
корабіль узяв на спід потопАти. 

Коренной зубь—кут пій зуб. 

Корить, бранить—слбвом карАтн. 

Кормить кого завтраками—тижнівка- 
ми віддавАти. 

Короткая память—ледАча пАм’ять. 

Короткая расправа—короткий, недбв- 
гий суд. 

Короткое время—час малйіі. 
Короче сказать—коротко кАжучп. 

Кссо поглядивать—бісом дивйтися, 
зизом дивитися. 

Косо смотріть—кривим бком погля- 
дАти. 

Которнй чась?—яка година? 

| Краеугольпьій камень —кутній, наріж¬ 
ній кАмінь. 

Крайнє настойчиво—притьмом, нАви- 
сом, невідступно, в одну шкуру. 

Крайнє необходимо—до скруту тріба. 
Краиивное сімя — сіпАцьке кодло, 

чорнильна ДУША. і і. 

Красивий—на красу (вроду) гАрний. 

Красильнеє заведеніе —фарбйрня. 

К 
І Красная изба—світлиця. 

І Красная строка—новий рядок. 

Красно говорить — дббре кАже. 

Красное крнльцо—перідній ґАнок. 

Красное словцо—прикладка, дотіпне 
слівці. 

Красний уголь—пбкот, покуття. 

.Кредитнеє учрежденіе — кредитовий 
зАклАд, бАнок. 

Крестить—у хрест, у закон уводити. 

Крестпться, перехреститься—складА- 
ти склАсти хрест; хрестА покла- 
дАти, поклАсти. 

Крестопоклонная неділя—середохре¬ 
сний тиждень. 

Кресть в а кресть —у неріхрест. 

Крестьянскій союзь—селйнська спіл¬ 
ка. 

Крещенская вода—явліна водА. 
Критическое положеніе—скрута, прп- 

туга, хАлепа. 

Кричать благимь матомь—репетувА- 
ти; пробі кричати; кричАти на 
пуп. 

Кричать, бранить кого—гріматп на 
кого. 

$ Кричать во весі голось—на все гор¬ 
ло кричАти. ,иг,\ ]*/$ 

| Кричать карауль—ґвалт, на ґвалт 
кричАти, пробі кричАти. 

Кричать на кого—грїматп, фукати на 
кого. З */ - * 

Кричить во все горло—що духу є 
зіпАє, ренетує. 

Кровля кап леть—стріха иротікАє. 

Л£ровная обида—тяжкА обрАза. 

Кругомь бігать—кружкА бігати. 
Кругіное производство—фабрицьке 

рббливо 

Круино-зернистнй песокь—шорсткий 
пісок. 

\Крупний дождь—краплйетий, крапчА- 
стий, крапчатий дощ. 

Крутить кукишь—тйкати, сукАтп 
дулі. 

Крутя-вертя світь пройдешь, да на- 
задь не воротишься—бріхнею світ 



л 

пройдеш, та назад не вернешся; 
туди брбхнею перейдеш, а на- 
зйд трудно; з брйхпі не мруть, 
та більше віри не ймуть. 

Крьільцо подь навісомь—-підсіння. 

Крнтне часн—сліпі дзиґарі. 
Крючкотворствовать—артикули гну¬ 

ти, загинйти крючкй. 

Кріпостное право—пінське прйво. 

Кстати—до шмйги, до ладу, до-діла, 
до прикладу, до чмиги, в лад, до 
шпбти, до-рйчі, у діло, на гарйзд. 

Кто-би ни...—хоч хто... 

' Кто вчера солгадь, тому и завтра не 
повірять — хто раз збрйше, дру¬ 
гий раз не вірять 

Кто бн вто могт. бнть?—хто ж би 
це такий? 

\ Кто вь лісь, кто по дрова—хто в 
горох, а хто в сочевицю. 

Кто живегь тихо, тоть не усидить 
лиха—коли тихо, не буде лиха. 

Кто какь постелется, такь и виспит- 
ся—хто як постйле, так і виспить¬ 
ся; як постблеш, так і спітимеш; 
як зарббиш, так і одбуватимеш. 

Кто, кого, кому угодно—хто хоч, 
кого хоч, кому хоч. 

Кто лжеть, тогь и крадеть—хто уміє 
брехіти, той вміє і крісти. 

! Кто много говорить, тоть мало ді- 
лаеть—хто багіто говорить, той 
мйло творить. 

Кто не испнталь зла, не уміегь ці¬ 
нить добра—хто не зазнав зла, 
не вміє шанувіти добрі. 

Кто-нибудь — будь-хто, будлі-хто, 
хтось, хто-будь. 

Кто прямо іздить, дома не ночуеть— 
хто простує, той дома пе ночує; 
хто дуже простує, той в дорбзі 
иочує. 

Кто старое помяпеть, тому глазх 
вонь—хто старб поминів, той щі- 
стя не міе. 

Куда-би—де-б. 

Куда вамь путь лежить—куди вам 
дорога? 

І Куда глаза глядять— куди бчі спіли; 
світ зі очі, за очима. 

Куда его нелегкая занесла — куди 
його чорти понесли, куди він к 
бісу подівся. 

Куда какь хорошо!—де вже пак не 
гбрно! 

Куда копь <л. копнтомь, туда и ракь 
сь клешней—куди кіпь з копи¬ 
том, туди жбба з хвостом. 

Куда Макарь телять ае гоняль— 
де кбзам роги прбилять, втинбють. 

Куда, матушка, нарпи-то лихи: я на¬ 
силу оть семерьіхь одгрьізлась— 
оттбк, мбтінко, лихйї лйле! як на- 
пбло на мбпе сбмеро пербкупок, 
то лбдве одгризлась; як напало 
на мбне сім зарічбнок, а я самб, 
то пасилу відгризлась. | 

Куда мні пойти?—де б я пішов? 

Куда-пибудь—аби куди, аби де. 

Куда тамь—де тобі. 
Куда тебі несчастному!—куди тобі 

грішному! 

І Куда-то—кудись. 

і Куда угодно—хоч куди. 

\ Куда чорть не поспіеть, туда бабу 
яошлеть—де чорт не змбже, туди 
бббу пошлб; де чорт не змбже, 
там ббба поможе. 

Куй желізо, пока гарячо—хапбйдйче 
поки гарйче; дери лико, поки ся 
дбє; дери лико, поки час. 

Кукольньїй театрь—вертбп. 
Купить по случаю—купити з окбзіі. 
Кургани, насиианние для сокритія 

чего-либо—роблені могили. 

Курительная трубка—лкілька. 

Курица—иноходнца пса излягала— 
хазййська курка комїрцицькій ко- 
рбві ногу переломила. 

' Курси по украиновідінію курси з 
укрзїнознівства. 

Куста ное пронзводство—домодільне 
робливо. 

Кухопная печь—вариста піч. 

Кушайте на здоровье—споживййте 
здорбві! 

КЛ 
Кь вамь относятся, какь кь людямь— 

вас за людей мбють. ^ 

і Кь величайшему удивленію—на пре- 
велйке дйво. 

Кь величайшему удовольствію—на 
превелику втіху, вподобу. 

Кь востоку, кь западу, кь сіверу, 
кь югу—на схід, на збхід, на пів¬ 
ніч, на південь. 

Кь виборамь вь думу—що до вибо¬ 
рів до думи. 

Кь добру...—на добро кладбться, на 
гарбзд. 

Кь ділу—до речі, під шмйгу, до діла, 
У Діло. 

Кь исполненію —до зрббу. 

Кь крайнему сожалінію—на преве- 
лйкий жаль. 

Кь лицу—до лиші. 
Кь нему чувствуешь невольную сим¬ 

патію—до його душб так і гор¬ 
неться. 

Кь рвзсмотріпію и исполненію—до 
розгляду й зрббу. 

Кь ружью!—до зброї! 
| Кь свідінію—для відома. 

Кь слову—до рбчі. 
. Кь сожалінію—на жбль. 
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| Кь стиду—на сором. 

Кь тому же—до тбго-ж, в додбток. 

Кь тому сроку—на той тбрхін. 

Кь чему клонится—до чбго йдбться. 
Кь чему тебі такт, хорониться—що 

це тобі так ніколи припбло. 

Кь чему зто идеть?—до чбго воно 
йдеться? 

Кь чертямь на кулички—до чортів 
на вйступці. 

Кь чорту—к бісу, к лихій літері, 
к злйдню. 

л. 
V 

Лаптп подковиркп не стоять—шкурка 
вйчннкп не вйрт; шкурка за вй- 
чипку не стйне. 

Лгать—брехйти; підпускати, підвбзи- 
ти москалі; брехнвб точйтн. 

Л 
Лгать на исповіди—попі в решеті 

возйти. 

Лебезить—лйегом стелйтися; підси- 
нітися, підлещуватися. 

Легкаго поведенія (о жепшині) - сла¬ 
бі на утбри 

Легкая закуска—пербкуска. 

Легкая, малосвязная земля — рідкі 
земля. 

Легко и вольно ему стало —світ йому 
в гору піднйвсь. 

• Легко сказать да трудпо сділать— 
лбхко жувітп та трудно ковтати. 

Ледь тронулся—крйга скрбсла, крйга 
пішлі. 

Ледяное поле—крижані поле. 

Ледяния гори—крижані гори. 

Лежать больпимь—у недузі лежіти. 
Лежать на боку—лежні справлйти; 

бійдики бйти. 

Лежать оглупіенннмь ударомь (шут- 
ливо)—джмелів слухати. 

Лекніп по украиповідінію—лекції з 
українознавства. 

Лестью добиваться, -биться—листка¬ 
ми підходити, нідійтй. 

Летить, какь бішений—жене, як 
дідько вітрй. 

Лечь па спину—лягтй догорй чбрева. 
Либо пань, лиї.0 проиалг—куць ви¬ 

грів, куць прогрів. 

| Либо полковникь, либо покойникь— 
або полковник, або покбйвик; або 
пан, або пропйв; або добути, або 
дома не бути. 

Либо рибку сьість, либо на мель 
сість—або рйбку з’їсти, абої на 
дно сісти. 

Лиха біда начало—почйн труднйй. 

Лихо думаешь,—Богу не молись— 
колй зле гадаєш, чом же Бога 
благаєш! 

Лицевая сторона дома—чоло будінку. 

Лицевая сторона полотна, сукна— 
правйй бік полотні, сукні. 

Лицо обрюзгло—щоки відпйли. 
Лицомь красивь, -ва—з лнцй хорб- 
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ший, -ша; гАрний, -а, крАсний, -а 
на вроду. 

Лицомь кь лицу—віч нА віч. 

Личное нриказаніе—особйстий накАз. 

Лишенннй привлекательвости, неспо- 
собний гать удовольствіе—без- 
втішний. 

Лишить дівственности—снравйчпти; 
з панйиством розлучйти; позба¬ 
вити вінцй; зірвАги. розвйги ві- 
нАць. 

Лишить жизни—зігнАти, згубйти з 
світу; збАвити кого; віку збАвнги; 
житгй збАвити. 

Лишать здоровья—збАвити здоров’я. 

Лишить себя жизни—самому собі 
смерть заподіяти. 

Лишить правь—від прав відсудити. 

Лишить разсудка—ґлузди відбйти, 
позбавити рбзуму. 

Лишить сана (о духов.)—з духовної 
стАті скйиутн. 

Лишить свободн—заневблиги, позба¬ 
вити вблі. 

Лишиться здоровья — збутися здо- 
рбв’я, стрАтити здорбвля. 

Лишиться памяти—втратити пАм’лть. 

Лишиться разсудка—з глузду зсуну¬ 
тися; стймитися. 

Лишиться ума—глузду відбйтися. 

Лишиться чувствь—ЗОМЛІТИ. 

Лишить чести—від чАсти відлучйти. 

Лиття деньги— лАжані гроші. 
Лишнія слова—зАйва мова. 

Лишь-бьі—абй. 

Лишь-би било угодно—абй булА лАска. 

Лишь бьі гдЬ—абй де. 

Лишь би то—абй то. 

Лишь би только—абй б. 

Лишь би что—абй що. 

Лишь только—скбро, залАдве. 

Лишь только ми отошли на парохо- 
дЬ—скбро ми одпливлй пароплА- 
вом... 

Лобь покрился потомь—чбло потом 
узялось. 

Л 
Ложкой кормить, а стеблемь глазь 

колеть—хлібом годує, а очі вині- 
кАе; хлібом годують, а стеблбм 
бчі колють. 

Ложяое обвиненіе—нАклеп, обрАхи, 
обмбва. 

Ломаний язикь—калічена мова. 

Ломать надь чімь голову—морбчити- 
ся, мізкувАти. 

Ломить меня—розломйло менА. 

Ломить ціпу—гнути ціну, загинАти, 
нрАвити, заиравлйти. 

Лоиата для сажанія хліба вь печь— 
нічовА лопАта. 

Лопнуло терпінів—терпАць увірвАв- 
ся, терплйчка ввірвАлась. 

Лошади вь конюшні—коні на стАйні. 

Лошади не хотять везти—докують 
коні. 

Лошадь сбила всадника—кінь скйнув 
вАрхівня. 

Лошадь скачеть галопомь—кінь бі- 
жАтІГУ проскік. 

Лошадь сь волкомь тягалась, х ность 
да грива остались—козА з вбвком 
тягАлася: тільки шкурка зостАлася. 

Лукавить—на хйтроіцах ходйтн; хит- 
рувАти. 

Луна — місяць; (шутл.) — козАцьке 
сонце. 

Луна полная—пбвня, пбвний місяць; 
первая четверть—молодйк, нАрша 
кватйра; втораяч.—перекрій, дру¬ 
га кватйра; третья ч.—підпбвня, 
третя кватйра. 

Луна вишла изь за тучь—місяць вй- 
бився з но-захмар. 

Лучше-бн не говорить—бодАй]не ка- 
зАти. 

Лучше жить со змією, чімь со злою 
женою—лучче чорта затрпмАги, 
ніж^ ледАчу жінку мати; ліпше 
залізо у воді варйтн, ніж псую 
личйну жену злу учйти. 

Льдомь разворотило мость—крйгою 
міст зірвАло. 

Лика не вяжеть—п’йяпй, як хлйіца, 
як ніч; язиком не повАрне; хоч 
вйкрути. 
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ЛМ 
Льстить—лАстками підійтй; язиком 

грАти; світйти в очі. 
Лівая сторона—ліворуччя, лівий бік. 

і Лїзть вь глаза—дАрти очі. 
Лінь одоліла—баглаї нанАли; баглаї 

вкйнулися. 

Лісная область—лісовйй край. 

Ліеокь жидкій—стрелиця. 

Лістпица виитовая—кручені сходи. 

Лістница обикнов.—схбди. 

Лістница приставная—драбйна. 

Лісь рубять, щепки летять—в лісі 
дрова рубАють, а до селА трісвд. 
па діють. 

Літами, по літамь—на літа. 
Літомь—у-літі, у-літку. 

Любезно принимать—мйло вітАти. 

Люби жену какь душу, бей какь 
шубу—любй жінку як душу, а 
трусй як грушу. 

Любпмчикь отца, матери — мамина 
дитйна. 

Любить випить—голінний до скля¬ 
ного бога. 

Любить больше жизни—над світ ко- 
хАти. 

Любить випивзть—закидАти в голову. 

Любить кого—кохАтися з ким, в кому. 

Любить что-либо —кохАтися в чому. 

Любоваться кЬмь, чімь—милуватися 
з кого, з чбго. 

Люди разнаго сосгоянія—лйде різ¬ 
ного стАну. ' 

Ляпііуль словечко—утйв до гапликів; 
бовтнув; вйлетів, яв горобець з під 
стріхи; вйхопнвсь, як ІІилйп з ко- 
нопАль. 

М. 

Малая искра города пожигаеть, а са¬ 
ма прежде всіхь помираеть—ли- 
хА йскра й поле спАлигь й са¬ 
мі згйне. 

Малая мрдвідица—малйй віз. 
лі I *І Мало ла что на умь приходить— 

чого на думку не спадАе! 

М 
Мало мальски—мАло-нА-мало. 
Мало по малу—потроху. 

Мало нользн—малА, малйй спасйбі. 
Мало толку—см. Мало нользи. 

Малня діти—дрібні діти. 

Маль мала меніе—іднб бдного менше. 

Маменькинь сннокь—мамій, мазун, 
мамсйн. 

Мануфактурний товарь —крам. 

Маринозанние гриби, сливи,- виш- 
ни—грибй, слйви, вишні мАжені. 

Маршь!—гАйда, хода, рушАй, руш! 

Масло—масло; олій; деревянное — 
олйва; ковопляное—сім’янА олія; 
купоросное—вітрогбль; постное— 
олія; черное, каменное—нАфта. 

Масляння краски—олійні фАрби. 

Мастерь лгать—чистобрАха. 

Материнское насдідіе—матерйзна. 

І Мать крестная—хрещена мАти. 
Мать посаженая—головАта мати. 

Махать хвостомь—молоти хвостом. 
Меблированння комнатн—мебльова¬ 

ні кімнАти. 

Медицинская помощь—медйчна до¬ 
помога. 

Медленно идти—ногА за ногою ітй; 
помАлу, поволі ітй. 

І Медлить—гаяти чАс, барйтися, га¬ 

ятися. 

УИежду нами будь сказано—хай по 
нас річ. 

Международное право — міжнародне 
нрАво. 

Между прочимь—між йншим. 

І Между тімь—протА, а нротА, прА- 
цінь, аж; тим часом. 

Мелкая нечать (шрифть)—дрібнйй 
друк. 

Мелкимь бісомь розсипаться—під- 
снпАтися до кого, стелйтися пе¬ 
ред ким. 

Мелкіе кусочки сахару—пббіль. 
Мелкій дождь —дощ-як крізь сйто; 

дрібнйй дощ. 

І Мелкія деньги — дрібнякй, дрібні 
гроші. 



м 
Мелкое дворянство—дрібна, шлйхта; 

підпанки, полупанки. 

Мелкое предпріятіе—дрібнб підпри¬ 
ємство. 

Мелкое производство—домодільне 
рббливо. 

Мелко и густо исписанное письмо — 
дрібний лист. 

Мелочная пропажа—прбдаж на роз¬ 
дріб. 

Мелькать, проноситься предь глава¬ 
ми—на очі набігіти. 

Мепьше всего —як паймбньше, що 

найменьше. 

Меньше, говори, да больше дЬлай— 
більше робй та мбнше говорй. 

Меня (взорвало—менб сналйдо; ме¬ 
нб ІроЗгнівало; менб оббрило. 

Меня /такт, и /подмиваеть—менб так 
і тгігне. 

Мерзость изь мерзостей—гйд гйдом. 
Мертвая и живая вода (вь сказ- 

ках'ь)—зцілібща і живуща воді. 

Мертвецки пьянь—п’яний, як піч, 
як землй. 

Метать баикь (вь игрЬ)—тримАтв 
банк. 

Метать бомби—кйдати ббмби. 

Метать жребій—льосувАти. 

Метать икру—нербститися, тбртися. 

Метать скирду, стогь—клАсти скйрту. 
Метать стрЬлн—пускйти стріли. 

Мечетей, ровно цигань на торгу—тов¬ 
четься як МАрко но пбклу; чов- 
ибться як САвка по пбклу; мор- 

. . дметься, як чорт в лотбвах' вер¬ 
таться, як ойн в ополонці, як со¬ 
рока на тину, як чорт у боклазі; 
звивається, як песв слйвах; кру¬ 
титься, як ведмедик у млині. 

Мигать, моргать (глазами)—лйбати 
очйма, луиати очйма. 

Митом—мйттю, духом, вмент, вмах. 

Миловать кого—мйлость на кого клА- 
сти. 

Милостивий государь— вельмбжний 
нане, пйне добродію, ласкйвнй па¬ 
не, шанбвний иАне. 

М 
Милости нросимь—вітАйте; вітайте 

до хАти; просимо; просимо до гос¬ 
поди. ) 

Мимикою ^азговаривать—розмовляти 
па мйгах. 

Мимо проходить—минАти. 

Министерство Внутреннихь Д'Ьль—мі¬ 
ністерство внутрішніх справ; ино- 
стравннхь дЬль -— чужоземних 
справ; финансовь - скарбу; юсти¬ 
ція—справедлйвости; путей сооб- 
щенія—доріг; земледЬлія—хлібо¬ 
робства; продовольстві* — хАрчу, 
копту; народнаго пр свЬщенія— 
нарбдньої освіти; торговли и про- 
мишленпости —торгу й иромислб- 
вости; труда—праці; воєнно©— 
військове; морское- морськб; го- 
сударственпаго призрЬнія — дер¬ 
жавного піклування. 

Мирь праху твоєму—пером земля 
тобі; нехай тоб{ земля пером. 

Мірь-велико діло—громАда-велйкий 
чоловік. 

Мірь Божій—білий світ. 

Младгаее вь семьЬ дитя—мизйнне 
дитЛ. 

Млечньїй путь — чумАцька дорога, 
ббжа дорога, чумАцький шлях, 
неббсна дорога. 

Многимь кажется—гбагАто дб-кому 
здається. 

Многіе думали так—багйто думі^о 
так; не їден так гадАв. 

Много возьметЬ времеии—багАто віз- 
ме чАсу. 

Много говорить (насмї.шливо)—роспу- 
сгити губи, язика. 

Многое множество—снлЄча. 

Много каятинь, мало воротинь—є 
каяттй, та нема ворітті. 

Много о себЬ думать—про себе вй- 
соко гадАти. 

Много споровь визвало ато нредло- 
женіе—багато змагаиніи вйели- 
кала ця пронозйція. 

Много судить да мало даеть—обі- 
цйпка цєцйнка. 

Много шуму изь ничего—багАто гА- 
ласу знечбв’я. 

' 
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Мпояіествепное число—множне чис¬ 

ло; множина. 

МнЬ вообразилось—мені здалось. 

МнЬ /грозить бЬда —на мене біда 
клАдбться. 

Мн'Ь досадно — набатує мені; мені 
прйкро. 

МнЬ его очень /жаль — мені дуже 
йогб шкбда. 

МпЬІжаль—набатує мені; мені шкбда. 
— і г 

МнЬ какь-то не можется—мені не 
добрйться, не здужається. 

/ МнЬ )мозжить голову—моїй голові 
розбола; головА мені тріщйть. 

МнЬ Інедостаеть чего либо—мені не¬ 
догода; мені бракує чогось. 

МнЬ Інедосугь- мені ніколи; не мАю 
чАсу. 

МнЬ Інекогда—єсть мені колйі мені 
ніколи! 

МнЬ не кь спЬху—мені не пйльно. 

МнЬ Іпонравилось что нибудь—я улю¬ 
бив що; мені припАло до вподо¬ 
би... у подобі стало... в око впА- 
ло... до сподбби сталось... підій- 
шлб під мйслі. 

І ( 

7 МнЬ ношель пятий годь—мені на 
п’ЙТйіі рік переступАє; мені обер¬ 
нуло на п’Лтнй рік. 

Ц' МнЬ претить—мені гйдко, брйдко. 

у МнЬ "[привелось 'побивать вь Неапо¬ 
ль—меиТ довелбсь нобАчнтн НА- 
полі. 

у МпЬ пріятно позпакомиться сь ва¬ 
ми—мені лйбо спізнАти вас. 

МпЬ /слЬдуеть сь вась еще два руб- 
ля^мені заходить від вас ще 
два карбованці. 

МпЬ І стало веселЬе, отраднЬе—світ 
мені піднйвся. 

МнЬ удача, а тебЬ нЬть—моє цвітб, 
а твоє гниє. 

/ МнЬ что-то ^не[пом';ится—мені щось 
не в тямї&Гне в пам’яткй. 

Моє дЬло сторона—мой хіта з крАю; 
мой хАта на бдшнбі. 

Моє словоїлодтвердять свидЬтелв— 
допбвнйть моє слово свідки. 

Можеть бить—може, мо; мАбуть, чо¬ 
го доброго. 

Можеть бить ви замЬтнли—може в 
зАміти вам. 

Можно считать ото дЬло потерян- 
пимь—можна вважАти, що це річ 
пропАща. 

Мозгами пошепелить—розум по го¬ 
лові пустйти. 

Мозольння деньги—крівАвиця. 

Молва разнеслась—пішла поголоска; 
стАла слйва. 

Молвишь—не воротишь, а плюнешь— 
неподимешь—елйни не підіймеш, 
а слово назАд не вернеш. 

Молить, умолять—по-під сАм мйлий 
Біг просйти кого; благАти кого. 

Молиться (о езреяхь)—ббрухи спра- 
влйтя. 

Молодежь учащався— шкільпА молодь. 

Молодець па овець, а на молодца и 
самь овца—молодбць проти овбць 
а прбти молодцгі і сам вівцй. 

Молодое поколфніе—пАмолодь. 

Молодое супружество— молодйта. 

Молодой мЬслць—молодйк. 

Молодой человЬкь—молодйк, пАрубок. 

Молодив годи—молодощі. 
Моложавий человЬкь — чоловік на 

свйді. 
Молоко кислое — самокйіп, кислйк. 

Молоко отстоялось—молоко підсілось; 
отстаивается — пі ісідАється. 

Молоко парное—молоко з під корови. 
Молоко снятое—спіднйк; збіране мо- 

локб. 
Молоко топленое—прйжене молокб. 

Молотить/ получая какь плату часть 
внмолоченнаго зернз—з корббки 
молотйти. 

МсАоть уздорь—банелйки плестй. 

Молочние продукти—Ббжа росА; пА- 
біл; дійво. 

Молча—без мови, мовчки. 

Молчать!—цить! 

Молчать—мовчАти; снравлйти мовчАн- 
ку; у мовчанА гріти. 
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М 
Молчи, єсть лишніе люди—мовчй, бо 

піч у хйті. 
Молчить, не говорити ни слова з 

^ст ні нАри. 
Монашеская камилавка—піднАпок. 

Монгольское вашествіе—монгольська 
навйла. 

Монетний дворь—меннйця. 

Монисто изі. красннхь коралловь 
дббре намйсто. 

Мораль читать—на добре навчАти. 

Море во время волненія—море в хвй- 
лю. 

Море разнгралось—море збурилося; 
па мбрі нрАва; вре море. 

Морозь безь сніга—голоморозь. 

Морозь начинается—морози беруть¬ 
ся, взялись. 

Морозь небольшой пАморозь. 

Морозь ослабіль—мороз пересійся. 

Морозь по ксжі пробіжаль—узялб 
\ з-за плечбй; і волос зав’йв; за 

шкуру снігом мов сипнуло; аж 
сорочка пополотніла; нйче жАром 
всйпало; аж у душі похолонуло; 
аж у пйти заколбло. 

Морщить лобь—супитися, хмуритися. 

Мость желізнодорожннй—залізвйчий 
міст. 

Мость каменннй—мурований міст. 

Мость понтонний—живйй ' іст, на- 
плавнйй міст. 

Мость цінний—ланцюгбвий міст. 

Мочп піть—не сйла, не спрі.мбга, 
не під сйлу. 

Моя-то доля сь чаш кой вь полі— 
мой доля та рубав дрбва. 

Мрячний чедовікі,—дундук, суиїй, 
понура, темрйк. 

Мудрости туть никакой піть—нема 
тут жАдної трУдности. 

Музик, труба—сурма. 

Мука крупвчатая—питльбване боро¬ 
шно, питлївка. 

Мукою посипать—борошвйти. 

Мутить, какь водяной подь мельнн- 
пей—мутить, як біс у виру; му- 

М 
тйть, як у селі москаль; крутить, 
як чорт греблею; мутить, як під 
греблею біс, в греблі чорт, у 
греблі біс. 

Мутить воду, плескаясь вь ней—та- 
лАнати воду. 

Мучить-—брАти на муки; на муки да- 
вАти; мордувати, катувАти. 

Мнльнне нузнри пускать — бйнькн 
дУти. 

Мильний пузнрь— бАнька. 

Ми между собой вь ссорі—ми з со- ^ 
ббю на бАвир" стоїмо; ми з собою 
у свАрці. 

Мисли толнятся вь голові—думка 
думку пошивАе, поганйє; за дум¬ 
кою думка. 

Мить білье—прАти хустя, білйзну. 

І Мить посуду—мйти пбсуд; мйти на- 
чйиня їдАдьне. 

Ми увіреви вь зтомь—ми повні 
цього, ми пбвпі на цьбму. 

Ми уже окончили посівь—ми вже 
внбралїїсІГ з сіянкою. 

Мідний колчедань—мідбнець. 

Мідний’ котель—мідепь. 

Мідпий тазь—мідпйця. 

Мідния деньги—міднякй. 

Мідь желтая—мосяж. 

Мідь красная—томбАк. 

Міль красний—любрика. 

Міновая запись—замінний лист. 

Мінять вешь на вещь безь придачв— 
мінятися ібкма. 

Міняться вь лиці—змінитися на 
виду. 

Міра длинн—міра донжинй; віса— 
вагй; временп—чАсу; снпучпхь 
тйль—сипкого; жидкихь тіль— 
рідкого. 

Мірку піймать сь кого—брАти міру, 
мірку з кого. 

Міри иредосторожпости—заходи про 
ти небезпеки. 

Міри, принятня вами, нецілесооб- 
разнн—зАсоби, що вжйто вами, 
педодільні. 

М 
Мірять—міряти, клАсти до міри. 

Мірять на свой аршинь—на свой 
мірку міряти. 

Міряться силами сь кінь—моцувА- 
тися з ким. 

Містами—де-не-де, місцем, місцйми. 

Містность обильная источниками— 
криничбвина. 

Містность пересікаемая долинами— 
поділля. 

Містинй образь—намісний образ. 

Міствня свічи—ставникй. 

Місто—місце; посйда; пляц; ават.: 
ложйсько; пяка; закрнтое—зйхист, 
зАкуток, зАтвшок; покритое тінью 
—зйстум, зйтінок, холодбк; битви 
—бойовище, бойбвисько; новоза- 
селенное—новоселиця; открнтое 
около деревна—бблебень, голоте- 
чя; за л иваемое водой—затбн; у крн- 
тое—закуток, схованка; усадеб- 
ное—ґрунт, плень; позади гумна 
—загумення, загумОнок; на боло¬ 
ті це замерзающс е в не заростаю- 
щее—бпарь; на воді чвстое, не 
заросшее— плбсо, чйстой; надь 
водою, гді моють білье—прйло. 
прАтва; гді риба мечеть икру— 
тбрло, терлбвише^ гді било озе¬ 
ро—озерйна; гді пміются разва- 
лини—руйвбвище; гді расходят- 
ся дороги—розвйлля, розвйлка; 
гді добивають глину—глйпище; 
гді добий, нзвесть—вапнйрка; гді 
добив, соль—солонйця; гді биль 
нрудь—ставйще; гді сто.члй коп- 
ни—скопище; пограцичное—уз- 
грянйччя; поросшее травой—трав- 
пйк; нрвготовлевное для поля, 
гді внжжеиь и викорчсьань лісь 
—сегбльба. 

Мітиль вь ворону, а понадь вь ко¬ 
рову—лучпв корбвуГП шгУчиТГ во¬ 
рону; не тудй стежка в горбхі 

Міхомь подбввать, -бить—хутрувАтв, 
вйхутруватп. 

Міхь кошачій—котй. 

Міхь ягненка—смушок. 

Мягко стелеіь, ла жестко спать— 
мйхко стбле, та твердо спать. 

Мясной радь—мясейці. 

МН 
Мясонустная неділя — пущАльний 

тйждень. 

Мяться—вагАтися; шандру тбрти. 

І 3 
На!—на! бери! мйєш! 

На авось—на галАй-балАй, нагялАй— 
на балйй; безбач. 

На барскій ладь житг.— помйзатися 
павйми. 

На безлюдьи и вома дворяпияь— 
см. На безрнбьи... 

І На безрнбьи и ракь риба—в степу 
і хрущ мйсо; на безвідді і рак 
риба; на безлйдді і дяк чоловік; 
на безлйдді й хомй пан. 

На бекрень —на бАкйр. 

Набввать руку—наьйаук.ти руку; 
прилАм' юватися. 

Набираеть на себя непосильно мно- 
го работи, обязанностей—бербяк 
віл на роги. 

Набирать вь долгь—брйти нАбір. 

Набираться запаха— вапахАтися. 
І Набитий дуракь—дурний як дрйнвй 

чобіт, як Бернові штани. 

Набить шишку— иаґунйдзнти. 
І На Бога надійся, а самь не нло- 

шай—Бога взинАй, а рукй при¬ 
кладай; Богу молйсь, а сам еіе- 
режйсь; не спдй, небоже, то й 
Бог допоможе; на Бога покладій- 
ся,а сам робйти не цурАйся. 

Наборі, орудій, ияетрументовь—спрА- 
ва, справйлля, начйння, припас. 

На босую ногу, босикомь—босбніж. 

Набраться біди—зазнАти лйха. 

Набросплся па кого-лпбо пеожидан- 
но (словесно)—накрйп мокрим 
рядном. 

Наброситьея, и слова н£ дать ска¬ 
зать— накрйти мокрим ряднбм. 

На брюхі гаелкь, а вь брюхі щелвь— 
на нозі сап’ян рипйть, а в борщі 
трйсця кипйть; немй чого у ка¬ 
зані, а золото на каптані. 

На буксирі—на причалі. 



— 56 — 

Н 
На бідняго Макара и шишки валят- 

ся—на похйле дбрево і кози ска¬ 
чуть; на бідного Мякарі і шйш- 
ки летйть; нещасному Макару, 
немі талану. 

На біду—на лйхо, на лиху годйну, 
на хйрю 

На ваше отношаніе, имію честь уві - 
домиті.—на віте завідбмлення 
мію за честь еиовїстйти, одаи- 
сіти... 

На ваше усмотріпіе—на вашу вблю. 

Навербовать отрядь—затягтй затйг, 
настягати затйг. 

Навертнвать нитки панавой вь ткац- 
ком'ь етанкі—направляти нрйжу. 

Нявеселі—під чіркою, на піднйтку. 

Навеселі бить—міти трохи в голові. 
На весну иоверчеть—скресне на вб- 

сну. 

Навести грусть-у смуток увбсти, 
упровадити. 

Навести на путь, указать какь сді- 
лать что-либо—діти нгінід. 

Навести на умт. на рбзум навестй. 

На взглядь—ва око, на нбзір. 

На взглядь хорошій—на огляд доб¬ 
рий. 

Навзничь—півнак, догорй чбрева, 
навзнакй, горілиць. 

Навзрндт> плакать—рівно плакати, 
виливати рівні сльози. 

На видном'ь місті—на вйдлі, на 
пбхваті. 

На вкуст» и цвіть товариша н Ьть— 
кому піп, кому попадй, а кому 
нопбва ніймичка. 

Навлекь на себя его неудовольствіе— 
наразйвся йому. 

Навлечь на себя. чье-вибудь неудо¬ 
вольствіе—наразйгися кому. 

Наводить на мисль—давіти на рбзум. 

Наводить оправки—дбвід бріти. 

■ Наводить страха. — завдавати жаху, 
страх, стріху. 

На воєнному положеній—на воєнній 
стопі. 

Н 
На волю Божью просьби не подать— 

з Богом не будеш позиваться. 
На ворі шапка горить—на злбдію 

шіпка горйгь; злодієві шіпка го 
рйгь; у злодія шіпка горйть. 

Навострить лижи—дати тйгу, дріла, 
дмухача; накивати п’ятами; лигй 
діти; дременути; дронакі дати. 

Навострить руку—наламати руку. 

Навострить уши—насторожити вуха, 
насторбчити вуха. 

Навраль рь три короба—наказів сім 
мішків гречіної вбвни; наговорйв 
на вербі гру ній, наосйці кислйці. 

На время—на час; до часу; про час. 

На всегда—назавжди; вічними ча¬ 
сами, до віку, до суду, вічним 
чісом. 

На нстрічу—стріч, пастріть, назу¬ 
стріч, наздйби, нанрбти; навпе- 
рійми. 

На встрічу кому вибігать—проти 
кого вибігати. 

На всЬ руки—на все здітний. 
На всі тони—на всі заводи. 

На всіхь и солвишку не угріть— 
самь Бог лйдям не вгодйть. 

На ВСІХ!, не угодишь—ще той не 
родйвся, щоб ВСІМ Д0ІЧ1ДЙВ Лібдям. 

На всі четире сторони—па всі чо- 
тйрі вітри. 

На всякое чиханіе не наздороваешь- 
ся—па всйкий чмйх неназдоров- 
каєіпся; на кбжвий гук не одгу- 
кйешся. 

На видержку—на удічу. 

На видумки хитерь—на вйгадки за- 
взйтий. 

Навикь пріобрість—набути ііпрівп. 

На вилеть—ні скрізь. 
На виплату—па ріти. 
На випуски носить брнікн—уніпус- 

ки штанй носйти. 

На вікь—вІчпими часіми, до віку, 
до суду. 

На нічния времена—у вічний час. 

\Навязчивий человікь —нричіпа, при- 
чеибнда. 

На глазахь—нйред очйиа, нівіч. 

Нагнать страху—холоду, страху на¬ 
гнати, жаху завдіти. 

Наговорили или наділяли пустя- 
ковь—наколотйли гороху з капу¬ 
стою. 

Раговориль невозможчаго—наказів 
на вербі груш; наказав три міш- 
кй гречіної вбвни. 

Наговориль несообраз гостей — наго¬ 
ворйв на вербі груші, на осйці 
кислйці. 

Наговориль ст> три короба—наказів 
три мішкй гречіної вбвни; наба¬ 
лакав: і в торбу не заберіиі; на- 
роскізував: міх, торбу і три обе- 
рімки. 

Наговориль чепухи —см. Наговориль 
несообразностей. 

Наговориль много ііопрековь—кро- 
нйв’яним сім'ям засіпав. 

На голову разбить—до вогй, до ннй 
побйти. 

! На голодние зуби -на порожній 
шлунок. 

На голомь нечего взять—на голому, 
як на святбму нічбго не яйпдеш; 
з голого ЯК. 8 святого не візьмеш 
нічого; у голоти немі що модбти. 

На горі, по дорогі вь Кіевь—на 
горі, до Кнїва їдучи. 

Награда за находку—перійма. 

На грошь амуниціи, а на рубль ам- 
биціи—хоч гріш в каптані, та 
на сто рублів чвіні. 

На гріхь мастера ніть—на гріх не 
спасешся. 

Надавать подзатильниковь — потй- 
лишниками нагодувіти. 

На доровщинку—на дтрнйцю. на 
дурнйчку, дурийчками. 

Надворная миіиція—надвірня корог 
ві. 

Надгробний памятаикь—надгробок, 
і нагрббок. 

На дві равньїя части—рівно на двоє. 

Н 
Надзирать за кімь, чімь—наглядіти 

кого, що. 
Надлежащее, удобное время—слуш¬ 

ний час. — . 

Надлежаїцимь образомь—см. Надле- 
жащимь норядкзмь 

Надлежащимь порядкомь—як слід, 
як тріба, як належить, як го¬ 
діться. 

На дні—на дні, на споді. 
Надо вести себя прилично—треба 

иовбцитися чімно. 

ҐІ;$о и честь знать—не тріба пере- 
біріти міри. 

Надо полягать, что...—треба гадіти, 
що; тріба принусгйти, що. 

Надорвать здоровье тяжелой рабо- 
той—падсадйти бібехи, печінкй. 

І На досугі—на дозвіллі. 
Надоумить—настановйта на рбзум, 

на дббрий рбзум; діти на рбзум. 

Надоідать с" поцілуями — лизітя 
губи (кому). 

1 На доість, опротивіть—в печінкіх 
сидіти; осоружитися, остогйдіти, 
впектйся. 

Нідоість приставапіями—проточйти 
голову; наклопотіти голову кому. 

Надрать хохоль—нам’яти йрху. 

На другой день—другого дня; на 
завтра. 

Надривать животики—кйшки рвіти, 
за боки брітися, качітися від 
сміху; рвітп ббки; до роспуку 
смійгися. 

\ Надриваться оть сміха—рвіти ббкп.( 

Надувать, обманивать—нідпускіти, 
підвбзити москалй. 

Надулсй какь индюкь —надувся, як 
вош на морбз; надувсь, як лопух 
на вогні. 

Надуть, обмануть—убріти в шбрн; 
укйнутп фука; обдурйти. 

Надуться, разсердиться—губу зако- 
І1ЙЛИТИ. 

Надівать шапку—шіпку накладіте. 

Надежди не сбились—надії не справ- Наділать бараиокь—насукати буб- 

дйлись; снодівіння не спевнйлись. ликів. 



н 
Каділать оралу—довестй сороміі. 

-Наділять тревоги—колоту начинйти. 

Наділять шуму—наробйти шбльсту, 
колоту. 

Наділить приданьїмь — обвіпувіти,- 
діти вїно, посаг. 

Надіть па изнанку—па руби надіти. 
Надіть па плєчп шаль, нлатокь— 

застелитися шілею, хисткою. 

Надіть узду (переносно)—гамулець 
упрівити. 

Надіть шапку па бекрень —наклісти, 
збочити шайку на бікир. 

} Наедині—па самоті. 
Наелпая плата за квартиру—комірне. 

Нажить біду—доходйтися лйха; лй- 
хо стягтй на сббе. 

Нажить хлоноть (бідн, горя)—напи¬ 
тати клбпоту (бідй, лйха). 

На заднія ноги становиться—спи¬ 
натися дйбки. 

Назваоньїй брать, сестра—побратйм, 
пбсестра. 

На здорово живешь—з дбброго дйва. 

Наземь лицоль—долілиць 

На зло-на збйтки. 

ІІазпачепіе на двлжность—настанбва 
па посілу. 

Назначить ціну—умісти, нарядйти, 
покласти, скліетн ціну. 

^~^Ца изнанку—на вйворіт. 

Найти дорогу—набігти тропй, вхо- 
пйтп тропй. 

у Найти кого своєю милостью—пока- 
зіти кому свой ліску. 

Найти недостатокь—догіну діти. 

Найти поличное - вйтрусити крідене. 

Найти предметь для разговора мбву 
найтй. 

Найти при обискі—вйтрусити. 

Найти раснеложеніе, милость—діста¬ 
ти ліски. 

Найти тему для разговора—см. Най¬ 
ти предметь для разговора. 

Наказать кого—діти кіру кому; по¬ 
карати когб; (шутлнво)—кабікн 
дати кому. 

На казенпий счеть—урядбвим кош¬ 
том, скарббвим коштом. 

На какого чорта—па лихої годйни. 
На какомь основаній?—з якої під- 

стйви? 

Накануні—на передбдпі. 
Накладивать возь—набіріти хуру. 

Наклеить нось—утбрти пбса. 

Накликать на себя—стягтй на сббе. 

Накликать на себя смерть—смбрти 
па сббе просйти. 

Наклопная шахта—похідна шіхта. 

На кого люди, на того и собаки— 
па кбго лйде гомоніть, на тбі’О й 
свйн, хрйкають; на кбго ворони, 
на того, й сорбки; на кбго Бог, 
на того й лйде. 

На кой черть—на якого біса. 

Наколотить бока—наклісти в ббки, 
бббехів насадйти. 

На комь жеииться-з ким женйтпся, 
з ким одружйтиея. 

Накричать на кого—нагомоніти на 
кбго; холоду нагніти кому. 

| На ладонь дншеть—на тонку пря- 
дб; на божій дорозі; три чйсниці 
до смбрти. 

^Наливное колесо—корчік. 

Налпчішй составь сдужащихь—дій¬ 
сний склад офиціялктів, робітни 
ків. 

\ Наличпьія деньги—готбві гроші, го¬ 
тівка, готовйна. 

На ловца и звйрь біжить—на стрель- 
цй і звір біжйть. 

Наложеиннй платежь — накладні 
нлатнй. 

Наложить запрещепіе—наклісти за- 
борбпу. 

Наложить на себя руки—заподіяти 
смерть собі; зробйтп собі і-мерть. 

На любовнеє свиданіе—на зальоти, 
барвінку рвіти. 

На манерь—на кшталт, кштілтом 
(чого). * /; 

Намекать па что—на догід давіти; 
на догід, на рбзум казітв; гнути 

— 59 — 

Н 
кудй; закидіти на догід; заниді¬ 
ти слові; клйчку закидіти. 

Намекомь—навтякй. 

На мельииці большой привозь—у 
млині зівізно. 

На меня стихь нашель—на мбне 
падь ціла. 

Намерзнуться—нринйти хблоду; діе- 
ремерзти. 

На мірской сходкі постановили — 
громадою поклали, ухвалйли. 

На міру и смерть красна—у гурті 
то й смерть не страшні; при 
гурті і смерть добра. 

На моє, твоє... несчастье—на мой, 
твой.. голову. 

Намилить голову (кому)—наскребтй 
моркву, наскребтй рбдьки (кому). 

■ Намь надо обьясвиться—нам трбба 
порсзумгіися. 

Намь /вечего ссориться, наслідства 
не ділить—нам бітьківщини не 
ділйть. 

Намі} еваться—на мйелі міти, міти 
зімір. 

\ На місті престуиленія—па гарячо¬ 
му вчйнку. 

На нашь взглядь—па нішу думку. 

На небі замолаживасть—нббо хмі- 
риться. 

На него иногда находить — до йбго 
чісом приступів; на йбго чісом 
наиадіе. 

На него напала грусть—смуток його 
понйв. 

На него нашель столбнякь— він 
остовпів. 

На него нечего смотрт.ть—не треба 
на його вважати. 

Н і него ничімь нельзя подійство- 
вать—нічбго з ним не вдієш, не 
поробиш. 

Напинать квартиру—в комірнім си¬ 

діти. 

На ногтяхь появляютея білия пят- 
ньішки—нїхті цвітуть. 

Наносить обвди—крйвду чинйти. 

| На нікоторомь разетояніи—на пев¬ 
ній відлбглости; трохи оддадік. 

Н 
* На ніть сошель—перевівся ні ніщо. 

Наняться на извістннй ерокь—у 
етрокіх стіти. 

На обороть—навиакй, навспік, на 
зворот. 

На обратномь пути—пбвбртом, по- 
ворітьма, вертаючись. 

На одинь нокрой—на їднб копйто. 

На одномь уровні—на бдній мірі, 
на бдному рівні. 

На опушкі ліса—на узлїсі, край лісу. 
На освіщенномь місті—на видноті. 
На оейовавіп авторитета такого...— 

за повігою когб. 

основаній закона—на підстівіза- 
Накбву. 

На отмашь—на відліг. 

На отнешевіе вашеимію честь уві- 
домить—на завідомлення ваше 
мію за честь сповістйти, однисітп 
і 'і™ !Н* 

На очередп—та чбрзі. 

Нападаетт- страхь—дріжакй скічуть 
У душї. 

Нападать то здісь, то тамь—крутй- 
ти веремію. 

Напала лінь—лінощі, баглаї обсіли. 

На память—на незабудь. 

Напасть враснлохь—спітніти, зано- 
пісги, збігітп кого. 

Напасть ва кого, взьістьсл, ожесто 
читься -^авзйтися на кого. 

і Напасть на слідь—натріпити. 

Напасть тоскі—лйхом занудйтисяі 
Напасть хандрі—см Напасть тоскі. 

На перехвать—на перебій, наввйпе- 
редкн. 

На перечеть—під ліком. 

’ Напечатано слідующее—надрукова¬ 
но ось що. 

Написать ч. л. не останавливаясь— 
нанисіти щось однйм нападом. 

На питки и шипа—пптйме й їтйме; 
напої і стрівп 

Напиться вволю—тіапйтися по дужку. 

Напиться иьяньїуь-налигітвся, нарі¬ 
затися, намовитися; залйти бчі. 
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МІ 

Нааишешь перомь не внрубипіь и 
тоїюромь що напйсано мером, 
того не вйтягнеш і волбм. 

На нобігушкахь—у иобігбньках, за 
попйхача бути. 

На подобіе—па кшталт, кшталтом 
(чогб). 

На пользу, вь пользу—иа пожйтрк, 
на корйсть. 

На пользу чью жить—жйти на дбб- 
рий пожйток кому. 

Нанослі.док’ь—на при кінці, на остан 
ці, нарешті. 

Направить па путь истинний—наста- 
новйти на розум, иа дббрий розум. 

< Направлять путь—стбжку гаптунАти, 
торувАти. ОН»/../ - ! , 

Напрасно—*• даремно, дурно, марно, 
надаремно, но дурному. 

Напрасно будешь искать, не най- 
дешь—шукАй вїтра вь пблі! 

ІІапречь ноги кь усилепному бігу— 
насторожйтн ноги. 

Навмимірь — папрйклад, напрйвід, 
як-ось, як-от. 

На приміті—на прикметі. 
На произвол'ь судьбьі—на безбаш, 

на призволйще. 

На прошедшей неділі — минулого 
тйждня. 

Няпугать—паляк&ти; иагнаги духу; 
завдАти %лйку; холоду нагнАтя. 

1 Напускать на себя—у щвАти з себе. 

Напускаться иа что—допадатися до.. 
накидАтися на... 

На развідкп—на довідки. 

На разсвіті—удбевіта. 
На разстояніи двухь скачковь—так 

завдАльшки, як два плйги. 
Народное благосостояніе—народній 

добробут. 

Народное образованіе—народня ос¬ 
віта. 

Народное просвіїценіе—нарбдня про¬ 
світа. 

Народи бродячіе—нарбди мандрівні. 
Народи кочевне—народи перехожі. 

Народи осідлце— народи осілі. 

На ргуітхт. пять душь дітей—на 
шйї п’ятеро дітбй. 

На руку нечисть—хапкйй, злодій- 
кувАтий. 

Нарупіать зиконь, присягу, вір^, 
слово—ламіти прАво, присягу, ві¬ 
ру, слово. 

Нарупіать супружескуго вірность 
(шутливо)—с;какАти у гречку. 

Нарушить ]договоре—зламАти, 8ір- 
вАти, скаеувАти умбву. 

Нарушить тишину—замутйти тйшу. 

І На самий худой копець—в найгїр- 
* тім рАзі. 
На своє горе—собі на безголов я, па 

своіб гблову. 
Насеїеніе города—.нбдність міста» 

міськб людність. 

Населеній і’осударства—лвбдпість дер¬ 
жави. 

Населепіе Россіи состоить изт ста 
одинадпати національностей — 
лібднігть Російської держави скла¬ 
дається з ста одинадцяти народів. 

і Насильственная смерть—нАгла, не 
своя смерть. 

Наскакивать сь разбіга па что-ли- 
бо пабігАти на щб. 

На скаті, склоні горн—узбіч. 

На склоні дней, жизші—на схйлку 
віку. 

Насколько мні извістно—оскільки 
Я (ВІДОМИЙ. 

На сколько онь состоятелень (о ма- 
тер. обезпеченности)—як він ма¬ 
ється? 

^ Насколько возможно—як, йко мбга; 
як спромога. 

Наскоро—на свбру. швидку руч; на 
швидку; швидкомА; хапком, хаи- 
комА. 

| На скорую руку—прйхапцем, на 
швидку руку, абй як 

Наскочить на біду—нахопйтися на 
лйхо. 

На службі обществу—па громад¬ 
ській роботі. 

І 

| На слідующей неділі—на тім тйж- 
дні. 

На слідуюіцій день— на зйвтра (е). 

Насміхаться надь кімь—на сміх 
підіймати кого; сміх собі з кого 
робйти; глузувАти, кенкувАти з 
кого; докладати кому; сміхи зби¬ 
вати з кого. 

) Насолить (нереносно)—доїхати кін¬ 
ця; допектй кому; спектися. 

На сонь грядущій—на завлйги. 

На срокь нанятнй' рабочій—стро- 
ковйй, строковець, строкАрь. 

'Насось воздушний—духовйй смок. 

Наставлять на путь истини,—па все 
добре навчати; до пуття привб- 
дити; навчйти розуму; навчАти на 
рбзум; на дббрий розум навчАти. 

Настоятельнпца монастиря—стАрша 
мАти. 

Настала хорошая погода—па годйні 
стАло. 

Настали морози—морози взялйся. 

Настало утро—прийшлб на» рАно. 

Насталь вечерь—прийшло на вйлір. 

Насталь холодь—зймно ся взяло 
ІІастоящее серебро—щйре срібло. 

Наступзеть хорошая погода—розго- 
дйпюється. 

Наступають праздники — заходять 
свята. 

Насту пила го ло л е ди ца—при ожелбди- 
лося. 

І Наступила дожддивая погода—задо- 
щйлося. 

Наступила ночь—ніч запАла. 

Наступиль слідуюіцій вечерь—прий- 
_шлб да вйчірч> 

' Наступи на горло—з ножйм до гор¬ 
ла, ґвАлтом. 

На счеть -що до; з огляду па; коштом; 
на карб. 

На счеть автора нздана зта книга—- 
коштом Авторовим вйдано цю кнй- 
гу. 

На счеть зтого я спокоень—що до 
цього я спокійвий; про це мені 
байдужй: це мене не турбує. 

* Нась охвативала печаль—сум нас 
побирАв. 

На сьідевіе—на з’їдень. 

Насипная горА, кургань—рбблевиця. 

. Насип ь сіла—нйспа осіла. 

І На тебя пріятно смотріть—на тебе 
дивйтис* лйбо. 

На товарь постоянний спрось—на 
крам немА й відгАлу. 

На той стороні—по тім боці. 
1 Натощакь—на тще сбрце. 

Натравить на кого (собакь) —зацьку- 
^'вАтй кого. 

Натуживаться (шут.)—ннпинАти пупа. 

Натуральная повинность—відбуток. 

Натягввать тетиву—напинАти тятиву. 

На убой—на заріз. 
На уі лу— на розі, на ріжку, на рогу. 

На удачу-1—на щАстя, навманнй, на 
осліп. 

На удивленіе—на ійво, на прбчуд, 
на вдивовижу. 

На уггороньи—на уббчі, на вбіччі, 
на бдшибі, на бйлебні. 

Наученая відьма (по нар. повірью)— 
роблена відьма. 

Научить—на рбзум навестй 
Научить, какь сділать что-нибудь— 

дАти нАвід. 

Научное изслідованіе—науковий дб- 
слід; наукова роспрАва. • 

Нахмуриться—звестй брови, насупи¬ 
тися, насурмбнитися. 

Находить вь чемь удовольствіе— 
знаїбднти вподобу в чбму. 

Находить наслажденіе вьчемь-либо— 
кохАтися в чому. 

Находить недостатки—давАти гАньбу. 
Находиться вь бігахь—б/ти в ман¬ 

драх, на втікпх. 

Находиться вь бідности — голодні 
злйдиі годувАти. 

Находиться вь возрасті 19—20 діть 
(о юношахь)—під усом бути. 

Находиться вь добромь здоровьі— 
м^тиі'й іА/їПР 



н 
Находиться ві странномь положе¬ 

ній— бути в чудному стіні. 
Находиться поді страхомі за свою 

участь—ходйти під обухом. 

Находить средство — добіріти спб- 
собу. 

Находить удовольствіе ві чемі-либо 
КОХІТИСЯ в чому. 

Находить хорошимі — узнавіти за 
добре. 

Находить, что нужно сділать зна¬ 
ходити, учинити ярміс 

Находящійся вт> общинномі пользо- 
ваніи, товариіцескій, артельний— 
сябрйиний, наїїр. сябринний ліс, 
сябринна оренда. 

Находящійся вть отнуску—урльбпник, 
увільнив. 

Находящійся, живущій на другомт» 
берегу, по ту сторону ріки то¬ 
гобічній, тогобічний. • 

На храпеніе—До схову. 
: На храненіе сдалі вещи до схбву 

віддів рбчі. 
На хранепіи находятся мои вещи— 

на схбвищі мої рбчі. 
На худой конеці—в гіршім різі. 
Національнеє собраніе—ріда. 

Національнеє угнетеиіе—національ¬ 
ний гніт, нагніт. 

Національний вопрось—національна 
спріва. 

На ципочкахі—на дйбошках, на здй- 
бочках, на тільниках. 

Началась весна—настала прбвесна, 
прбвесінь. 

Начало весни—прбвесінь, прбвесна. 

Начал* зими— зізімкн. 

Начало л'Ьта—заліткп. 

Начало осени—підбвіпь. 
Начало ржавіть—ржа вхопйлася. 
Начало світать—на світ благослови¬ 

лось; аж тут і світ нахватйвея. 
Началось ненастье—занепогбдилось. 

Началі стучать (шутливо)—пішов 
таранй ганйть. 

Началі часто появляться, ириходить 
кто—розноейло кого. 

Н 
Начальство, лица нредводительствую- 

іція, идущія впереди — передов- 
нйцтво. 

Начать болтать—теревбні запустйти. 

Начать виискивать, шарить—пітйпо 
нйшпорках. 

Начать говорить—знйти мову, знйти 
слбво. 

Начать кувиркаться — пітй в пере¬ 
верти. 

Начать наді кімі сміяться—закеп- 
кувіти з кого. 

Начать походить на кого, подділивать- 
ся поді кого— закривйтися на кбго. 

Начать разглагольствовать — патйки 
роспустйти. 

Начать судебное діло—заложйтипб- 
зов, пітй у позов. 

На чемі світі ругаетея—діється на 
всі заставки. 

На четверенькахі —річки, бкарач, на 
чвйрках. 

Начинять говорить—знімітн гблос, 
мову, слбво. 

Начинать иадоідать—на гид перехб- 

дити. ,У, ^>1 
Начинать тепліть — забірітися на 

тепдб. 
11а чистия деньги — за готівку. 
На чужой каравай рта не раззівай, 

да свой затирай—па чужйй ко¬ 
ровій очЄй не пори вій, а свій 
дбай. 

На чужой ротокі пе накпнешь пла- 
токі—лйдям губі не заперта. 

Наша взяла!—ніше зверху! 

Нашелі его за обідомі —застів його 
при обіді. 

Нашелі кому повірить—булб кому 
повірити. 

Нашелі сі кімь знаться!—дббра 
знайомість, І нсмі чогб казітн! 

тУм^н: 
ІІаіпла кбса на к^мень—наскочила 

куліга на пріга; тріпнла косі на 
кімінь; наткнулася косі на кімінь. 

\ Наші ваддей—ин на себя, ни на 
людей—з пішого Бахірка ні Ббгу 
свічка, ні чбртові у гірко. 

Н 
На зто денегі не хватиті—на це 

грбшей не вйстачить. 
На атомі возу легко можно опроки- 

нуться—на цьбму вбзі їхати пере - 
кйдисто. 

і- На зто требуетея много времени— 
це вимагіе багіто чісу; це потрі- 
бує багіто чісу; на це треба ба¬ 
гіто чісу. 

На зтоті вопросі отвітилі доклад- 
чикь—на це запитіння одказів 
рефербнт. 

На зто я издержалі всі деньги— 
на це я поклів всі гроші. 

Наісться до отвалу—наїстися до від- 
брбду.- 

Наяву—у натурі, на-йві, увіч. 

Не безпокойтесь, не волнуйтесь—не 
турбуйтеся, не хвилййтеся. 

Не безпокойтесь,рів утруждайте себя 
—не робіть собі зІхоДу; не клопо¬ 
чіться. 

Не безі конца же намі здісь ждать— 
не доки тут нам чекіти. 

Неблагопріятеое время—лихйй час 
Неблагопріятния обстоятельства — 

лихі г 'ДЙна, злйй раз, лихі об¬ 
ставини. 

Небо ві тучахі, небо заволокло— 
завбрсилося на двбрі; нЄбе завез- 
лбея хмірами. 

Не боги горшки обжигаюті—не святі 
горшкй ліплять. 

Небо заволокло—завбрсилося на двб¬ 
рі; небо завезлося хмірами. 

Небольшая иольза—малі спасйбі. 
Небольшой нраздникі—прйсвяток. 

Не будегі сі тебя толку—не буде 
з тббе путтй. 

Не било ннкогда, не било н заведе¬ 
но—немі й завбду. ,. 

/Є • V*-ГіС ‘О . 
Не било у меня н часу свободнаго— 

ре булб в мене промйтоі годйни. 

Не/бить^ ві состояніи—не здоліти; 
не здужати; не мати ейли, змоги; 

.«о-м^чіт. 

Не бить ві числі чего,[бить лиш- 
нимі—узійві бути. 

; Невдомекь—не в догід, невтямкй. 

Н 
Не вдругі Москва строилась—не рі- 

зом Кйїв будувівся. 

Не велика фря—-не велйкий пін, не 
велйка цйця. 

Нз взвиділі світа—світ йому зама¬ 
кітрився. 

Не взирая на то, что—дармі що; 
не вважіючи на те, що... 

Не видаві горя, не узнавші, и ра- 
дости—не знівши бідй, не 1- 
тимеш добра. 

Не виноваті же я, что такі случи- 
лось—я ж не причйною, що так 
сталося... що так трапилося. 

Не вкусиві горькаго, не узнаешь и 
сладкаго—не бічив гіркого, не 
бачить і солбдкого; не знавши 
бідй, не буде добрі. 

Невнимательно слушать—через верх 
слухати. 

Не во-время гость хуже татарина— 
добрі гости, та в ейреду трапились. 

Не во гніві будь сказано—не за злй 
мійте; не положіть гніва. 

Невозмож-щ, ніті возможности—ані 
способу; не ейла. 

Невольное движеніе—відрух. 

Не во множестіі—не у мнбзі. 
Не впервие—не першині. 

Не вполні правда -щербата правда. 

Не все коту маслеввца—не щоднй 
котові місвиця; не щоднй попе- 
нйтам Дмйтрова суббта. 

Не все коту масляница, будеш, и 
и великій пость—минулась кото¬ 
ві маснвчка; запіла й тому клймка; 
минулися роки, що роспиріло 
ббки. 

Не все то золото, что блестить —не 
усе ж то козік, що спйса має. 

Не все то правда, что люди гово¬ 
рять—не все тому прівда, що в 
тсні співіють; не все то правда, 
що на весіллі плбщуть, лідкають, 
співіють. 

Не всякое лнко ві строку—не все 
те переймігн, що по воді пливй- 

Не всякому слуху вірь—не вейкому 
духу вірь, віруй. 
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. Н 
’ Не всяку правду же ні сказьівай— 

жінці вейї' нрАвди не одкривАй; 
не кажй жінці нрАвди. 

Не входить в'ь нререканія—не захо¬ 
дити у пербрік. 

Не входить >іи вь какія тяжби—не 
вдаватися в жАдне прАво. 

Не вт> диковину—не в диво, невди- 
вовйжу. 

Не вь духі (шутливо)—муха в носі. 
Не вь мочь—не ейла, не спромога, 

не піц сйлу. 

| Не вь наше время—не за нашої пА- 
мяти. 

Не вь обиду будь вамь сказано—не 
ображАючи вас скажу; не за зле 
майте; не положіть гнівА 

Не вь очередь—безчербжпо; не в ряд. 

Не вь полномь умі—не сповий рб- 
зуму. 

Не вь нрнмірь—не в заміру. 

Не вь примірь другиМ-Ь—не огля- 
дйючись на йнших, не вважйючи 
на йнших. 

Не вь своемь умі—не при тймі; не 
| при умі; не повий рбзуму. 

1 Не вь свои сани не садись — в чу¬ 
жий черевйк ногй не сажйй; ко- 
лй не Кирйло, не пхай там рило; 
колй не пиріг, то й не нирожйся; 
колй не пін, то не мйкайся в ри¬ 
зи; не сунь головй, кудй не влі¬ 
зе; не тйкай носа, до чужого 
проса. 

Не вь силахь заговорить—см. Не вь 
силахь отвести голось. 

Не вь силахь отвести голось—глйсу 
не відтйгне. 

Не вь состояніи всего (я) самь сді- 
лать—однйми рукАмн не вхоплй. 

Не вь состояніи (онь) итти—ніг не 
підволоче. 

Не вь тернежь стало—терпбць уві- 
рвйвся. 

* Не вь томь діло—не в тім річ; не 
в тім ейла. 

Не вь томь суть—не в тім ейла. 

Не вь шутку—не в жАрт. 

Н 
Не віритея—не ЙМЙТЬСЯ віри. 

Не ві’.роятно, чтобн онь зто сказаль 
не подббно, щоб він це сказйв. 

• Не вірь вітру вь полі, а жепі вь 
домі—не вірь жінці,, як чужому 
собаці; а ні -на селі, а ні в місті 
не вірь невісті. 

Негді пристать лодкі, пароходу— 
нема нрйшибу для чбвна, паро- 
нлйву. 

Негді; некуда—немй де; нема кудй. 

Не говори глупостей—най ті язйк 
не забігйе; не плещй дурнйць.' 

| Не говори дурного слова—не нрйч- 
ком сказйти. 

Не годний для питья—не питнйй. 

Негодньїй предметь—покидь, нокйдь- 
ка; (шутливо) покйдьвів браг. 

Не даетея вь руки—не ймбться мені. 

і Не даль и замкнуться—не дйв і рб- 
та раззйвити. 

Не дасть собой помикать—не дасть 
собі в кйшу наплювйти. 

Недвижимая собственность—облйда, 
маетпість; нерухоме мййпо; лежй- 
ча худбба; нерухоме добрб. 

Недоброжелательствовать, желать зла 
— лйха мйелити. 

Не довольствуясь гімь- мйло на то¬ 
му мАючи. 

Не дождаться (шутливо) — ждйнки 
розгубйти; ждАнки поїсти. 

Недозрілнмь косить—у евйд коейти; 
на евйд коейти; у свидУ коейти. 

Недоимочние проценти—відебтна за- 
лбглість. 

Не долго длилея нашь сонь—недов¬ 
го булб нйшого спаннй. 

Не долго думая—не нагйдуючись 
дбвго. 

Не дома, вь мірі—у світАх. 

$ Недостаеть (кому)—недогбдно кому; • 
бракує кому (чого). 

Недостало у него силь вже йому 
сил перейнялбея. 

Недостача нродовольствія—брак хар¬ 
чу, кбнту. 

Недосугь—гарйчий чАс; пікольство. 

Не знаю чімь заняться (о профес¬ 
ій)—не знаю у якйй хліб кйну- 
тися. 

Не зпая броду, не суйся вь воду— 
не розібрйвши броду, не лізь про¬ 
жогом в воду. 

Не идеть говорить такь—не лйчить, 
не подоба так казйти. 

І Неизвістно что—не знйти що. 

Не измінять своєму слову—на сво 
ему слові стойти. 

Не изь чего вибрать—немй між чим 
вйбрати. 

Не иміетея—біг мйє; нема; біс-мАє. 

Не имій сто рублей. а имій сто 
друзей—не май сто кіи, як сто 
другів. 

Не вміть вичего (шутливо)—дідька 
мати. 

Не имія до сего времени свідіній, 
затребоЕанньїхь отношеніемь мо- 
имь оіь 10 іюня с. г. за № 125— 
не мйючи досі відбмостів, що про 
їх запйтував з 10 чйрвня ц. р. під 
№ 125. 

І Не исполнить даннаго слова—відско¬ 
чити від слова; не додбржати 
слова. 

Не исполнять обіщанія (шутливо)— 
рсбйти з губй халйву. 

Не нши біди: біда сама тебя сн- 
щеть—лйха не шуьйй—воно самб 
тебй вййде; не шукАй лйха—тебй 
само лйхо нАйде. 

: Не клеитея—не йде в лад. 

Некогда—нема колй. 5-3* 

Некого, некому—немй когб, кому. 

Не ко двору—не годйться, не під¬ 
ходить, не до діла. 

••Не ко мні ириміряя—не в мою мі¬ 
ру міряючи. 

Нексму замінить меня дома, еслибьі 
,я ушла—ві від кого мені пітй з 
дбму, бо сама дома. 

Некстатн —не до ладу, недорйчі, не 
до шяйги, не до пшети, без ладу. 

Не кстати явилея кто—разноейло 
кого. 

Некуда—немА кудй. 

Недосугь мні—мені ніколи; не мйю 
колй; немА чАсу. 

Недоуміваю, чтобн ато значило—ра¬ 
хуби не деберу, що воно за знак. 

Неділю тому пазадь—пбред тйжнем; 
тйждень тому. 

Неділя—тйждень; світлая—великб- 
дні евйта; хрестопоклонная—се- 
редохрйстний тйждень; нятиде- 
сятнвцн, св. Троицьі—зелбні евй¬ 
та, клечАльний тйждень; мясо- 
пустная—прощальний тйждень. 

Неестественное положеніе — непри- 
рбдпий стан, неприродне станб- 
вище. 

Нєєстєстбєнво кричать—не своїм го- 
лбсом кричАти. . 

Не жалій алтнна: отдашь иолтину— 
не жалій ухналй, бо підкбву за¬ 
губиш. 

Не жаліть, не беречь своих*. ве- 
щей—нехтувати свої речі. 

Не живеть, а только небо контить— 
не живб, а тільн дві тре. 

Не задержалось вь памяти—не впА- 
ло в пАмятку. 

Незаконнорожденное дитя—неправо¬ 
го ложа; важирбвана, вАдалишна, 
саморїдна дитйна; байпрй, бай- 
струк; безбАтченко; -ная дочь— 
хлібвА дочкА. 

Незамітно для кого— не в зАмітку 
кому, не в знакй кому. 

ІІезаработгнвьія деньги, а доставші¬ 
йся даромь—дурні гроші. 

Не заставляй меня ждать—не гАй 
менб. 

( Не за то волка біють, что сірь, а 
за то, что овцу сьіль—не за те 
бйто, що ходйла в жйто, а за те, 
що дома не ночувАла. 

Не за что—немА зАшо. 

Не заявить своего првсутетвія—нав- 
знакй не дАтя. 

Не знать куда піти, блуждать—блу¬ 
дом ходйтп. 

Не знать что ділять, какь посту¬ 
пить—не знАти на яку стуїйтв; 
не дАти собі рАдн. 
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Немного спустя—по малій годині. 
Немножко, очень мало—з комарбву 

ніжечку; трішечки; на мінове 
зернй, збрпятко. 

Не могу ничего придумать—не мбжу 
жодної ріди приложйти. 

Не могу счесть—рахуби не дам. 
Не мудра голова да кубшпка полна 

хоч у голові пусто—абй грбшей 
густо. 

Не мудрено что...—не дйво що... 
Не місто, не удобно—не спосіб. 
Не мішаеть, не лишнее—не нбпу- 

тить, не вадить. 

Не вміши вийтесь не вь своє діло — 
не мішійтеся між чужі лйка. 

Не надоідай мні—не клоночй мені 
головй. 

Не надь чімь рабогать—ні за віщо 
рук заченйти. 

Не наміревно—не хотячи, без намі¬ 
ру, не навмйсне. 

Ненавидіть кого—зізлість на кбго 
міти; ненівидіти. 

Не на кого оставить домь —ні від 
кбго пітй з дбму. 

Ненастная погода—негбда. 

Не нашого поля ягода—не нашого 
иері птішка; не з нішого крй- 
ласу; не нішого селі парахв’яне; 
то лібде не нішоі й хіти; не на¬ 
шого пір’я птйця. 

Не нравится—не панйть; не до впа* 
доби; не підходить під мйслі; не 
до подбби; не подобається. 

Не иужно приводить вь исполвеніе 
данное расноряженіе—за вйданим 
рбсказом не трбба чпнйти. 

Не пужпо приводить его словь—не 
трбба притбчувати йогб вйразів. 

Не обойдется и безь нась—приткне 
нбса і до нас. 

Не обращать вниманія —не вповітн; 
не вважітн; не звертіти увіги; 
не івертіти бічностп. 

Не особенно—не конче-дуже. 
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Не оставляйте меня вашими совіта- 
ми—не відмовлійте мені віших 
порід. 

Не оставлять (что)—не кйдатися чогб. 

Неотступно ходить за кімь—ходйти 
нівисом білй кого. 

Не отдасть никогда—віддасть на ббз- 
рік. 

Не о тебі річь (шутливо)—не до 
тббе пилося. 

Не о томь слово—не в тім річ. 

Неоціненний по достоинству—не* 
ошинований. 

Не очень—не дуже; не конбчне; не 
з так; не що. 

Не по вкусу—не до смаку; не до 
сподбби; не до вподоби. 

Ненодвижния звізди—нерухомі зорі. 
Не поддается переводу—не надаєть¬ 

ся до пербкладу. 

Не подлежить сомнінію—запбвне. 

Не подмазанное колесо скрипить— 
не поміщено, то й скрипйть; де 
не мажуть, там дуже рипйть. 

Не позволю вміптиваться вь моє ді¬ 
ло (иносказ )—не дам у кішу собі 
дмухати. 

Не поймань не ворь—не піймівшп, 
не кажй, що злодій; не кажй сь, 
що злодій, бо ще сь не пійнйв; 
не кажй „злбдій" поки за руку 
не схонйв; як »е зловйв, то й до 
піна не позивій 

Не показаться на глаза—не дітися у 
вічі. 

Не покази вал виду кому—не даючн- 
ся на знак кому. 

Неполная луна—місяць-недобір. 

Не получая до сего зремени отвіта 
на отиошеніе моє оть 15 ноября 
с. г. за № 4711—не міючи дбсі 
відпису иа завідбмления мов з 15 
грудня ц. р. під № 4711. 

Не полупилось никаного результати— 
здобуток вййшов нійкий. 

Не помнится—не пригідую; мені не- 
ВМІТНО. 

Не помпить Божьихь дней—см. Око- 
лесипу несеть. 

н 
Не по мні—мені не до мйслі, не 

під мйслі. 
Не по нутру—не до смаку; не до 

вподоби. 

Не попаль на слідь—не вхопйв тропи. 
Не по сердцу—не до мйслі. 
Не по средствамь намь—не сустінція 

наша. 

Непосідливий (кто)—шкура горйть 
(на кому); непосидйчка з його; 
непосидйщий як чорт. 

Не по твоимь способностямь—тобі 
не хист; не до твогб хйсту. 

Неправдой світь пройдешь, да на- 
задь не воротишься — брбхнею 
світ пройдбш та назід не вбр- 
нешся; тудй брбхнею перейдеш, 
а назід трудно; брбхнею недалб- 
ко зайдбш. 

Не предвидится ничего хорошаго— 
ні на що дбброго не запбситься. 

Не приведи Богь!—не дай Ббже, бо- 
рбнь і бже, крий Ббже! 

Не признавать—не визвавіти; заперб- 
чувати. 

Не прилипне—не лйчить, не гбже, 
не пристіло; не пригоже; не по- 
дбба-річ; не випадіє. 

Не припомню —мені невмїтво. 

Не приставай ко мні!—не кловояй 
мені головй. 

Не пристало вамь такь поступать — 
не годйться вам так чинйти. 

Непріязненно посматривать—бісом 
поглядіти; дзйзом подивлйтисл; 
поглядіти зішморгом. 

Непробудний сонь—вічний сон. 

Не иропадеть—не де дінеться. 

Не проси у богатаго, проси у торо- 
ватаго—до вбогого йди сорочки 
познчіти, а до багітого ніколи 
не ндй. 

Непроходимьій дуракь—дурнйй як 
пень; як колода; як дріпий чббіт; 
як Баркові штанй. 

Не прочь—не од тієї рбчі; не від того. 
Не пустякп—не пербливки. 

Не работаетея—не берб робота. 



н 
Не'радіть о чемі—занедбати що. 

Неразвитой грибі—чортове яйцб- 

Нерізумное, неумістное, некстати— 
півторА людського. 

Не расположені работать—не мАю 
охоти до роббти, не бере менб 
робота. 

Не родись красивий, а родись сча- 
стливий—не родйся крАсна, та 
родйся щАсна; не родйсь гарний 
а родйсь щасдйвий; ростй велй- 
кий, та будь ба піти й. 

Не родись ни хороші, ни пригожі, 
родись счастливі—не родйся кра 
сна та родйся іцїісна; не родйсь 
багАтий та вродлйвий, а родйсь 
при долі та щаслйвий; не родйсь 
гарний, а родйсь щаслйвий; ро¬ 
сти велйкий, та будь багатий; не 
родйсь в пліітячку, а родйсь в 
щастячку; не родйсь багіітий, а 
родйсь щаслйвий. 

Не рішаться—вагатися; не наважу¬ 
ватися; (фигур.) мпяти шкури. 

Не рішился на зтоті шагі—не на¬ 
важився до цьбго заходу. 

Несвободепі кто, некогда кому 
світ не вільний (кому); ніколи 
кому; неміі чАсу кому. 

Несвоевременно—в неслушний час; 
(шутливо)—усвиийй гблос; у со- 
У&ЧИЙ голос. 

Не сглазить би—піврбку; коли б не 
зурочити. 

Несдержанннй, болтлишй—ковзкйй 
на лзйк. 

Не одержать обіщанія—відскочити 
від слбва; не додбржати слбва. 

Не одержать слово—см. Не одер¬ 
жать обіщавія. 

Не сдобровать—не минути лйха. 

Несется слухі—чутка йде. 

Несеті туруси на колесахі—підпу¬ 
скає москалй; кулі л’є; 

Не сидится оті* нетерпіпія—непоси- 
дйчка берб. 

Не сказалі ни слова— губй не роз- 
зйвив. 

Не скорі Богі да мітокі—Бог хоч 
не скбрен, та влучен. 

Н 
Не случалось—не випадало; не тра¬ 

плялося. 

Не слідуеті такі ділать—не го- 
дйться, не гоже так робйти. 

Несмотря па то, что...—не вважаю¬ 
чи на те, що...; дарма що. 

Не смикать главі—оком не стинАти. 

Не смійся чужой біді, своя па гря¬ 
ді — не смійся рабі—буде й тобі; 
чужому лйхові не смійся; не смій¬ 
ся з чужої бідй; смішки з попб- 
вої кішки, а як свой здбхне, то 
й плакатимеш; хто сміється^ 
тому не мпнбтіся. 

Неемітное богатство—золотА горА; 
золоті гбри. 

Несмітиое количество — тьма-тьму* 
іца. 

Не совсімі—не ^з^всім, не конбчне. 

Несообразность—такб, що й купи не 
держйться. 

Не спать ночью—ніч зоріти. 

Не снится—спавші пемА; сон не бе¬ 

реться. 
Не спорится—не ймбться мені. 

Не способені работать— не здіітпнй 
ДО роббти. V , 

Не спрашивай здоровья, а глянь па 
лицо—глянь па вйд, здорбвля не 
иитіій. 

Не спускать сі глазі—мііти па бці. 
Не сп^Йа—спрокиоліі, пбвагом. 

Не сніша и сі толкомі ділять— 
покладііючи робйти. 

Не сравнится Дністрі длиною сі 
Днінромі—Дпістрб не вййде дов¬ 
жиною прбтн Дпінрй. 

Не стало денегі—забрАьло грошей. 
І Нести ахннею—теревбні правити, 

нісенітницю плестй. Сі і - 

Нести впвтимію—покутувати, відбу¬ 
вати покУту. 

Не стоигь—не варт, не варто. 

Не стоиті благодарности—нема за 
що дйкувати: немА зА що; нема 
дйкн. 

Не сходить ет, ума, бить на умі— 
на думні стшіти. 
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Н 
Несчастная участь—лАтаний талАн; 

щербАта дбля. 

Несчастное время—лихйй час. 
Несчастний случай—пригбда. 

Не сі тобой говорять—не до тббе 
мбва. 

Не сі хорошамі наміреніемі—не 
з добром. 

Не сі чімі начать, ніті средствь 
для начала (о хозяйстві, заработ- 
кі)—ні за що рук зачепйти. 

Не та дорога, какой нужно—блуди ', 
дорога. 

Не такимі маперомі—не такйм шй- 
бом, рббом, способом. 

Не такі, какі слідуеті—не до цуґи. 

Не тебі би говорить да не мпі би 
слушнть—не ти б казйв, не я б 
слухав. 

Не тогда собакі кормяті, когда на 
охоту йдуть—не тоді хортів году¬ 
вать, як на влбвп їхать; не тоді 
копй сідлАтв, як трбба сідАти; 
не тоді конбві вівса, коли він 
дйвиться до пса; не тоді мечА 
піукАти, коли ся трбба потикати. 

Не тімі будь помянуті—простй 
йому Ббже. 

Не убить, пощадить—к животу зво- 
лйги. 

Не удастся тебі—не іпщастйть то¬ 
бі; (шутливо) не покуриш. 

Неудачноскривалі свой поступові— 
накрйвсь, мов лнсйця хвостбм. 

Не удержится ві секреті—шйло в 
мішку не втаїться. 

Не удивительно—немА дйвкн; не дйво. 

Не удобно кому, невигодно—не ру- 
кА кому. 

Не узналі васі—не вгадав вас. 

Не у кого спросить—немА в кого 
спитатися. 

Неуміло ділять—партАчнти, нартб- 
днти. 

Неумістно—не ДО ШМЙГИ, ІШДОрбЧІ, 

не до діла. 

Неуміющій писать—неумітний пись- • 
мА. 

Н 
Неунавоженное поле—сухб поле. 

Не уплатить, остаться должаикомі— 
заббрсатися з вйалатою. 

Не упускай перваго покуцщика— 
пбршого купцй не кйдайся. 

Не устоять ві слові—не додбржа- 
ти слбва; відскбчитп від слбва. 

Неусипно трудящійся, хлопочуїцій— 
товкущий. 

Не утеряло нисколько своего значе- 

нія—не згубйло нічого з своєї 
вагй. 

Не утруждайте себя—не робіть со¬ 
бі зАходу .63 | 

Нехорошеє пожеланіе мертвому— 
хай йому дробпнА снйться. 

Не хорошо сділалі, иоступилі—не 
гарАзд учинйв. 

Не хочется спать—не бербться сон. 
Не чан лі вйдіть—не сподівався 6А- 

читг. 

Нечего и думать—шкодА й гадки. 

Не хватить на ато денегь—не вй- 

стачить на це грошей. 

Не хватить ума ото сділать—не вй- 
тече рбзуму це зробйти. 

Не хуже—не іігірш. і п 
ЛецЬ'ХІьО тиК-Л О Д 
Нечисті на руку—охват має на чу- 

жб добрб. 

Не шелохнется—ні чичйрк. 

Не шутки—не пербливки. 
Не шута— не в жйрти. 

Нецілесообразний способі — недо- 
дільний зАсіб. 

Нечего вамі обі атомі разстждать— 
гбді вам про це бал Акати. 

Не ясно звучать—гугнйвити. 
Не я іду, нужда ідеті—не я ска¬ 

чу, біда скаче. 

Ни Богу свіча, ни чорту кочерга— 
ні Ббгові свічка, ні чбргові лгі¬ 
да п; а ні до ргЦи, а ні до звА- 
ди; ні до сАка, ні * зб бовта. 

Нп во что не ставить—за невіщо 
мАть; брАти за ні защо.. 

Ни ві одномі глазі—ані жб, аві 
трішки. 
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Нигді не дінется - та не д6 дінеть¬ 

ся. 

Ни гугу!—нї чичйрк! 

Ни да, ни ніть—ні так, ні сяк; ні 
те, ні се. 

Ни дать, ни взять—як дві крйплі 
водй. 

Ни для чего не вужннй—ні до чого. 

Ни души не видно—ані лйлечки не 
ВЙДНО. ' 

Ни души, никого ніть ні хуху, ві 
ДУ*У- 

Нижній слой—НІЖНІЙ шар. 

Ни задавиться, ни зарізаться . не- 
чімь—ні ножй, ні образа: ні зарі¬ 
заться, ні помоліться. 

Ни за что—ні в світі; ні зй то. 
Ни за что побить—за невйнного 66га 

побйто. 
Ни за что проваль—пропйв ні за цй- 

пову душу. 

Ни звука—ані тєлЄнь. 

ІІизменное місто—прйпадь, низинй, 
низькоділ. 

Никакимь образом,.- -жАдним спосо¬ 
бом, пббитом; жйдною мірою. 

Никаного порядна—ні лйду, ні перй- 

ладу. 
Никакь не возьмешь—і трьомй нй- 

падами не бзьмеш, 

Ніїкакь нельзя зтого сділать жйд¬ 
ною мірою не можна це зробйти. 

Никань не упросить его—нійким і б- 
гом не допрбспшся у ньбго. 

Ни капли—а ні цюк; а ні кі аплйни. 

Никогда ете зтого не било—зроду- 
віку цього не було. 

Никогда не забуду—до віку не за¬ 
буду; ні в світочку не забуду; 
ибкн сонце світить не забуду. 

Никогда ми не должни забивать то¬ 
го, что..—нікблп не повйнно нам 
те схб.тпти з нйм’яти, ЩО... 

Никогда не отдасть—віддйсть на- 
ббзрік. 

Никогда зтого не будеть—це буде, 
як рак свйсне. 

Ни кола, ни двора—а ні пЄчі, а ні 

Н 
лйви; ні плуга, ні роллі, вйспиш- 
ся доволі. 

Ни крошки—а ні цюк, а ні крйхти. 

Никто не вь состояніи зтого порядна 
измінить'—не здоліє того ладу 
ніхто повернути. 

Никто тебя не принуждаль говорить— 
піхтб тебе за язйк пе тяг. 

Никуда негодпая веіць—покидь, по- 
кйдька; нйдібок у піч. 

Ни кь селу, ни кь городу—не до 
ладу, не до прйкладу. 

11п кь чему—ні нй шо, пі па віто. 

Ни кь чему не годний—ні до чого; 
ні до чого не придйтний. 

Ни кь чему не способень—не ВМІЄ 
й пійла загострйти. 

Нп ломанаго гу оша—ні шерстйни. 

Ни одного ніть—жйдного-мй. 

Ни о чемь онь пе заботится—ні про 
що він не дбйє. 

Ни подь себя, ни па себя—а ні пЄчі, 
а ні лйви; ні плуга, ні роллі. 

Ни поскакать, ни ноплясать, ни вь 
дудочку потрать—ні швець, ні 
жнець, пі в дудУ ігрбць; ні грач, 
ні помагйч. 

Ни світь, ни заря—дуже рйпо; ще 
й на світ не благословйлось; ще 
й на світ не зайнялось. 

Ни складу, пи ладу—і гйч не до 
рЄчі. 

Нисколько—ні мйло не; а ні цюк. 

Нп скривища, ни сбнвища—а ні пЄчі, 
а ні лйви; пі плуга, ні роллі, вй- 
спишся довблі. 

Ни слова!—ні чичйрк; ані телбнь! 

Ни сліпой полупіки—пі шерстйни. 

Ни сь міста!—апі руш! 

Ни сь того, ни сь сего—з Дбброго 
дйва; дйрма-пїрма. 

Ни хижи, ни криши—ні пЄчі, ані 
лйви; ні плуга, ні роллі, вйсшіпі- 

. ся довблі. 
Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни 

богату суда Божьяго не мино- 
. вать—то Бог навінй, тогб ніхто 

не мине. 

! 
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Н 
Кичего больше не нашелся ей отві- 

тить— нічого не прибрав більш 
їй одмовити. 

Ничего не даль (ножаліль)—і на 
нігтик не дав. 

Ничего не достигь (шутливо)—лиз¬ 
нув шйлом пйтоки. 

Ничего не ділаеть—иоходЄньки та 
посидЄньки сиравлйе; лЄжні спра- 
влйє; бімбує; ббмги б’є; бййдики 
б’є; ханькй мне. 

Ничего не значить—нічого не вйжить. 

Ничего не могу ноділать—рахуби не 
дам. 

Ничего не поділаешь—немйє рйди. 

Ничего не получиль (шутливо)—лиз¬ 
нув шйлом пйтоки; бїса з’їв. 

Ничего не стоять—ні по чбму. 

Ничего не хочеть ділять—і за хо¬ 
лодну воду не візьметься. 

Ничего не іль и не пиль—і ріски 
в рбті не булб; і крйхти в устйх 
не булб. 

Ничего ніть—немй до шнирі; нічого 
Немй. 

і Ничего порядочнаго онь не скажеть— 
в нічбго путнього він не скйже. 

. Йвчуть не бнвало—зовсім ні. 
і Ннчтожная вещь—не знйти що. ІНвщенствовать — но під віконню хо- 

дйти; старцювйти. 

Новобрачная, сохранивтая до заму- 
жества дівственность — хорбша 

і' молодй. 

Новобрачние—молодйта. 

Новозаселенвое місто—новоселиця. 

Ножници заідають — ножиці зати- 
нйються. 

Номера по порядк) — чйсла їдно по 
другому. 

Нормальннмь бюджетоьь надо счн- 
тать такой...—за нсрмальний бюд¬ 
жет треба вважйти такйй... 

Носится слухь, молва— чутка, пого- 
лбска йде. 

Носиться сь кімь, сь чімь—пйнь- 
катися, цйцькатися з ким, чим. 

Нось, что в багра не надо—ніс, як 
за сім грйвень сокйра. 

Н 
Но только—тільки ж бо. 

Ночная кукушка перепоеть денную— 
жінка скоріше умовить чоловіка, 
ніж хто йвтий. 

Ночь матка: псе гладко—віч мйти: 
все нокрйє; ніч мйти, не дасть 
иогвбйтв; ніч—як мйти. 

Нравится—до подоби, до сподоби; до 
вподоби; до смаку; иодббається; 
псдбба-річ; до мйслі; під мйслі. 

Нравитіся—до вподоби бути; підхо¬ 
дити під мйслі; бути сподббним, 
сиодббною; до лйбссти бути кому; 
бути до любовв; смакувйти кому. 

Ну воть онь и говорить—отож він 
І ЕЙЖЄ. 

Ну гді тамь!—де вже! 

Ну его!—цур йому! 

Ну его кь чорту!—нехйй йому хй- 
лепа! 

Ну ее!—хай їй пек! 

Нужда научить валячи ість—навчйть 
бідй з сйлом коржі їсти; навчйть 
лйхо з мйком коржі їсти; навчйть 
горе з сй.'тьм кйші їсти. 

Нужди ніть—бййдужб; дйрмй; ні 
гйдкв; і гйдки мйло; сількісь. 

Нужно готовиться кь ночлегу—трбба 
лйгодитися ночувйів. 

Нужно истребовать проиускь, разрі- 
шеніе—треба вйнраввти дбзвіл. 

Нужно итти сь духомь кремени— 
треба потраилйти чйсові. 

Ннряя плавать—плйвати наввйринки. 

Нісколько больше десяти—кілька- 
нйдцять. 

Нісколько времени спустя—по малій 
годйні; трохи згодом: трохи зго 
дйвши. 

Нісколько десятковь тнсячь—сто 
врбть. 

Нісколько діль сразу ділаюшій, 
-тая—семидільник, семидільниця. 

Нісколько издавій—кілька видйннів. 

Нісколько літь не обрабатнваемая 
земля—переліг. 

Нісколько літь, місяцевь, дней на- 
задь — кілька літ, місяців, днів 
тому. 
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Ніс колько літь, місяцеві., дней 

спустя—кілька літ, місяців, днів 
пб'ГІМ. 

Нісколько фразь, нредложеній—кіль¬ 
ка рЄченпів. 

Ніть, не иміется — немй, бігмй; 
(гнівно) кат-мй, біс-цй, чорт-мйе, 
чорт-мй. 

Ніті, возможпости—ані спбсобу; не¬ 

змога. 

Ніті, вихода, безвиходное положе- 
піе—немй рйди; кінці в край. 

Ніть вигае, лучше...—немй в світі 
над... немй в світі як... 

Ніті. денегь—грбшей голб; у киїпбні 
гуд6- 

Ніті. его тамі, и зародшпа—там йогб 
й закону немй. 

Ніть ему удержу—нема йому внйиу. 

Ніті. житья, нокоя за нимь—про¬ 
світку за ним ьема.^Ч 

Ніть и призпака—немй. й зйзору; і 
зазором немй. 

Біть и сліда—см. Ніть и при¬ 
знака- 

Ній. какь ніть—як немй, дак немй, 
як одрізано. 

Ніть конца дождю—нема дощ? пере- 
стйння, перестану, пербстані. 

Ніть надеждьі—не надійно. 

Ніть надобности вь созданіп поваго 
учрежденія—немй потрбби до за- 
кладйння новбї інституції. 

Ніть никакого порядна —пі лад?, ні 
пбладу немй. 

II! ть пи прутика—немй ні дрйза, 
-зу. 

Ніть ви сучка, ни задоринки—чй- 
сто, гблни не підтбчиш; нема до 
чбго причепйтися. 

Ніть ничего—иема і тла; і на тлі 
не вйдко; ні ґнбта немй. 

Ніть рози безь шиповь—не всйка 
стежечка без споришй 

Ніть рішительно никого, ни души 
немй ні д?ха. 

Ніть свободного времени—вйробу 
немй; нема чйсу. 

НО 

Ніть скота вь хозяйстві—ні шерстй - 
ііи немй в двбрі. 

Ніть смисла вь зтомь рішеній— 
нема гл?зду в цій ухвйлі, в цій 
постаибві. 

Ніть смисла такь поступать—немй 
рйції таке чинйти. 

Ніть сна—спання немй, сон не бе¬ 
реться. 

Ніть соверіпенно никакого норядка — 
немй ні лад?, ні пербладу. 

Ніть такого человіка, чтобь вікь 
безь гріха прожиль—чоловік не 
йнгол, щоб не согрішйв; всчк чо¬ 
ловік не безь іріхй. 

Ніть тебі никакого удовольствія— 
живбш, живеш і смак? не ч?еш. 

Ніть у него здоровья, ума—немй 
з йбго цвіту. 

Ніть худа безь добра—нема лйха 
без іцйстя; лйхо не без добрй. 

Ніть в того и вь цомині—і не за- 
снітйлось на це. 

Ніть зтого и признаковь. см. Ніть 
зтого и вь помині. 

о. 
Обвинительний акть читался пі<^ 

колько часовь—ребстр провинний 
чйтано кілька годйн. 

Обвинительний ирпговорь—зйсуд. 

Обинять, -пить во лжи — завдавйти, 
-дйти брехпй, непрйвду. 

Обвинять, -нить кого напрасно—на- 
волікйти, -локтй пешб на кого; 
волоктй, наволоктй пенй па кбго. 

Обдало жаромь—в жар кйпуло. 

Обдумивать, размишлять—брйти у 
сйму; розумом роскидйти, розду¬ 
мувати, міркувйтп. 

Обезпечить матеріальпо—настановй- 
ти на хліб. 

Обезсилівать, ослабівать —упадйти 
на сйлі. 

Обезглавить— неглйву зложйть на 
кбго. . ^ , 
^ Х-Х. ^ . / 

Обиди виносить.—крйвду терпіти. 
Обижать, оскорблять—котор? завда- 
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вйти; крйвду чинйти; крйвдити, 
ображйти. 

Областеое самоуправленіе — краеве 
самоврядування. 

Областной сьіздь—краєвйй з’їзд. 

Обледенілий корабль—закрижпілий 
кораббль. 

Облечь властью кого—надйти сйлу, 
прйво ком?. 

Облизиваться вь нредвкушепіи чего 
либо пріяткаго лизйти г?би (собі) 

Облиться кровью—пйсокою вмйтися. 

Облиться слезами—обсйпатися слізь¬ 
ми. 

Обложеніе налогомь—оподаткувйння. 

Облупиль какь луковку, какь лиику. 
какь лутошку—обідрйв, як білку; 
обідрйли, як молодбнку лйпку; 
обідрйли до гблоі' кости: обідрйв 
до нйтки. 

Обмануть видумкой—вйтесати нете¬ 
саного тесанй. 

Обмануть, падуть—укйнути фукй; 
убрйти в шори; з рбзуму звестй; 
балйки підпусгйти. 

Обмануться вь расчеті—вхопйти шй- 
лом пйтоки; піймйти бблизня. 

Обмануть чьи ожиданія—зйвід ком? 
зробйти; звбсти когб. 

Обманнвать при помощи хитрости— 
лестбм заходити. 

Обморочить, одурачить—туман наве- 
стй на кого; забйти бйки (кому). 

Обнажить тіло—тілом посвітйтн. 
Обнаружить, виявить, проявить — 

дйти ознйку. 

Обпищать—пітй на жббраний хліб. 

Обобрать кого, нажиться на чемь— 
р?ки погріти чим. 

Обогнуть мись—переплистй за ріг. 

Обойтп все собрапіе сь угощеніемь— 
рйду донбсти. 

Обойти кого лестью—злестйтп когб. 

Обойтн модчапіемь—поминути мбв- 

чки. і.Зо; 
Обольстить дівушку—покрйти дів¬ 

чину. 

о 
Обольстать п бросить дівушку—зве¬ 

стй дівчину. 

Обольщать річами—словйми мастйти. 

Обрабативать землю—зЄмлю робйтп, 
управляти; хліб робйти. 

Образной уголь—покут, пок?тгя. 

Образумиться, опомниться—до глуз¬ 
ду прийтй; в розум прийтй. 

Образь жизни—триб життгі. 
Обратить внимапіе чье па что—да¬ 

ти, подйти до уваги ком? що; 
увйгу звернути на ..;звЄстйнаочі. 

Обратить вь бігство—повернути на 
втіки. 

Обратить вь ничто—' л?ти, по¬ 
вернути в нівЄць; ;ерн?ти в 
ніщо. 

Обратить вь пользу—повернути ни 
корйсть. 

Обратить вь свою пользу—на пожй- 
ток собі обернути. 

Обратить вь шутку—на жарт, у жарт 
повернути. 

Обратить тнль—навтіки, навтікачй 
кйнутися; потйлицю показйти: 
плбчи п'казйти. 

Обратное дійствіе закона—відворот¬ 
на ейла прйва. 

Обратния лошади—зворотні кбні. 
Обращать -тить вниманіе на что— 

брйти, взйти до увйги; звертйтв, 
звернути увйгу; ударйти, -рити 
ва що. 

Обратить вниманіе ва кого—мйти 
обйчення на кбго. 

Обращать вь к.-л. віру—до я. н. ві¬ 
ри навертйти. 

Обращаться, -твться во что—зіхбди- 
ти, зійтй на що; понімйтися, по- 
нйтися чим; обертатися, оберну¬ 
тися чим, у що. 

Обращаться, -твться вь бігство — 
пускатися, пустйтпся на втіки, 
навтікачй. 

Обращаться, -титься кь доводамь 
* ума—ходйти, пітй до головй по 

рбзум. 

Обращаться, -титься кь кому, чему— 
звертйтися, звернутися до кбго, 
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до чого; обертатися, обернутися 
до кого, до чбго. 

Обращаться сь кімь—поводитися з 
ким. 

Общая комната—спільні кімната. 

Общедостушшй спектакль — загаль¬ 
ноприступна вистава. 

Общее благо—загальне добро. 

Общее мнініе—загальна думка. 

Общее присутствіе (к. л. учрежде- 
нія)—рЯда. 

Общее собраніе—загЯльні збори. 

Общее собраніе всіхь казаковь— 
чбрна рада. 

Общеобр&л :і<;ітельвьіе курси —загЯль- 
но-освітш курси. 

Общественная казна — громадський 
скарб. 

Обшественное собраніе—громадське 
зібрЯння. 

Общественное стадо чередЯ. 

Общественное учрежденіе — громЯд 
ська устанбва, інституція. 

Общество знакомнхь—кумпЯнія. 

Общество открнваеть свою дія-гель 
пость — товарйство росночинЯе 
свой діяльність. 

Общество покровительства живот- 
ннмь—товарйство для охорбни 
звірйт. 

Общество потре бите лей — спожйвче 
товарйство. 

Общество страховое—товарйство асе- 
курацїйне. 

Общій голось—загЯльпий гблос. 

Общій признань—спільнЯ ознЯка. 

Обикновенпое собраніе — звичайні 

зббри. 

Обь исполненій донести—про тб, що 
зрбблено, до відома подіти. 

Обь зтом-ь ие безпокойтесь—цим не 
журіться. 

Обь атомь ніть спору—про те пема 
що змагатися. 

Обь зту нору—під цю пору, у цю 
пору. 

Обьявдять, вить войну—заповідати, 
-вісти війну. ' 

- > 1 щ 

о 
Обьяснительное слово — ясувЯльне 

слово. 

Обьяснить сонь—розсудйти, розв’я¬ 
зати сон. 

Обнчная вещь—звичайна річ. 

Обичное право—звичайбве прЯво. 

Обичнимь норядкомь — звичЯйвим 
трйбом. 

Обідніль — ні на що звівся,- зкап- 
цанїв; на біду зійшов; з’їхав ні 
на що. 

Об-Ьдня отопіла—служба відбулЯсл, 
служба скінчйлася. 

Обідь по приглашешю— прбханий 
обїд. 

Обіими руками—обіруч. 

Обіть исполнить—зоброку вйти обрік. 

Обіщать н не одержать слова (шут.)— 
з губй халйву робйти. 

Обязанностп по службі — офицїйні 
обов’язки. 

Обязательное постановленіе—обов’яз- 
, кбва постанова. 

Обязагь подпвскою кого—обов’язйтн 
на письмі. 

Обязнвать себя словомь—в’язЯтвея 
слбвом. ^ іЛ 

Оврагь иеглубокій —переЯрок. 

Оврагь попостій лісомь—байрЯк. 

Оврагь степпой—балка. 

Оврагь сь крутими краями—про- 
віілля. 

Овчинка виділки не стоить—шкУрка 
вйчинкн не вЯрт. 

Огласку сділать—ясу вчннйти. 

Огдуплять, одурять (кого)—завертати 
гблову, мбзок (кому). 

Оглянись на себя—на сббе глянь. 

Огнестрільное ор)жіе — стрільна, 
пйльна збрбя. 

Огня взайми пе внпросишь—в його 
посербд зімй льбду не вйнросвш; 
сербд зімй снігу не вйнроспш. 

Огорошпль кого словесньїмь нападе- 
ніемь—накрйв мбкрим ряднбм. 

Ограничиться чімь—понерестЯти на 
чбму. 

Одаренннй всіми достоинствами— 
вввинбвапий у всі прикмбти. ^ 

Одерживать, одержать верхь надь 
кімь-либо—брЯти, взйти гбру. 

Одинаково плохо и то и другеє 
(иноск.)—один бісі оббє ряббеї 

Одиноко - самотбю. 

Одинь вь одинь—головЯ в гблову. 

Одинь за друг.імь—одйн по одному. 

Одинь одинешенекь—сам душбю. 

Одна толова и сміется її нлачеть— 
одні бчі і плЯчуть і смійться. 

Однаждн—одногб разу, одного часу. 

Однажди вечеромь—одногб вбчора. 

Одна мисль бистро заміняеть дру¬ 
гую—думка думку побивЯє. 

Однажди утромь—одногб рЯнку. 

Однако—про те, однЯче, аж. 

Однимь одинь разь—раз-разбм. 

Одни только солдати били на мп- 
тингі—самі за сббе москалі булй 
на вічу. 

Одного бьють, а другому навіткн 
дають—кішку б’ють, а невістці 
замітку дайть; баранй стрижуть, 
а козлу на пішки (па вістки) да¬ 
йть; вівцй скубуть, а козам на 
віжки дайть/ 

Одного поколінні—однієї верствгі. 
Одной ногой вь гробу—йому три 

чйсниці до смбртн. 

Одно и тоже будеть-—воно все на 
однб вййде. 

Одного поля ягода—одйн біс, одйн 
чорт. 

Одною стороною—з одиогб боку, од- 
нйм ббком. 

Одно меня безпокоить—їднЯ річ мене 
турбує, ненокбїть. 

Одолівать, одоліть — брЯти, взйти 
гбру; під корйто підвертЯги, під¬ 
вернути. 

Одоліла бідность—злйдні осіли. 

Одурачнть, обмануть—підвестй під 
манастйрь; забйти бЯки; з рбзуму 
звестй; бляхманЯ пустйтв; засні- 
тйти бчі. 

Одуріль, беленн обьілся—йому мб¬ 
зок закрутйвся; мЯку наївся. 

Одіваться вь черную одежду-—ходй- 
ти чорно. 

Одіть кзь сапоговь вь лаптя—нере- 
вестй па злйдні; пуетйти в старцї. 

Ожегся ровно на крапиві—опЯринся, 
лк муха па окропі. 

Ожегшись на молокі, станешь дуть 
и на воду—хто спЯривсь на окрб- 
пі, той і на холбдну вбду дмухнб; 
хто на окропі спЯрився, і на зімну 
вбду дує; онЯрився на молоці, та 
й на вбду студить; як спЯрився 
на молоці, тоді на сирбватку бу¬ 
деш дуть. 

Ожесточиться, взьісться на кого— 
завзйтисл на кбго. 

Оживленний разговорь—гарйча роз¬ 
мова. 

Ожидать очередн—застоювати чбргу. 
Ожпдать родовь—бути при надії. 
Озлобиться—злббу взйти на кбго; 

озлйтися. 

Ой-ли!—хібЯ? невже? 

Оказался вь безпомощномі состоя- 
віи—лишйвся, як на билині, як 
на воді. 

Оказать вниманіе, уваженіе — дйти 
увЯгу, повЯгу. 

Оказать неуваженіе—зневЯгу дЯїв. 
Оказать услугу—явйти прислугу; у 

послузі стЯти; стЯти у прпгбді, у 
послузі. 

Оказнвать, -зать должное ночтеніе— 
чпнйти, вчинйти слушне ушану- 
вЯннл. 

Оказнвать, -зать помощь—у поміч 
ставати, стЯти. 

Оказнвать, -зать почесть—віддавЯти, 
дЯтп шанобу; лавЯти, дЯтв честь 
хвалу. 

Оказнвать, -зать нредпочтеніе—пере- 
вЯгу, пбред давЯти, дЯти. 

Окачуриться — задбртн нбги, дуба 
дати. 

Окаянний чорть—дідько охаблбний. 

Окинуть глазомь—озирнути що; кй- 
нути бком; скйнути очйма на іцб. 
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Окпа горять насолнц'Ь—вікна жарі¬ 

ють проти сбнця. 

Окна дома виходять вг садг- госпо¬ 
да вікнами стоїть до сАду. 

Окно замерзло—вікпб забуртйло. 
Околесицу несеть—кулі ллє; підпу- 

скАє москалй; смаленого дуба нле- 
тб; хймипи курі гонить; плетб ба- 
нелйки; несб Харків Макогбнен- 
ків; мбле, як пустйй млин; говб- 
рить у пербсипку; теревбпі, ба- 
лйси, баляндрАси точить. 

Окончапіе молотьби—обмолбт. 

Окончаніе слідуетг—докінчення буде. 

Окончаніе торга- ростбржа. 

Окончательно—до послідку, до крАю, 
до рбшти; остаточно; до остАнку. 

Оканчивать, окончить—дохбдити, дій- 
тй кінцй; крАю доводити, довбсти; 
до крАю доводити, довбсти. 

Окончивь сд-Ьлку, устроили иирушку 
—могорйч запилй. 

Окопи рить—робйти, копАти шАнці. 

Окрестить—у хрест увестй. 

Окреститься—У хрест увійтй. 
Округи Путей Сообщеніл Округа 

Доріг. 
О мірахг, вами принятнхг, надле- 

жить донести—про заходи, що 
вАми вжйто, до відома подАтп. 

Она беремеина—вонА важкА ходить. 

Она во все вмі.шается—без неї водА 
нідб не освятйться. 

Она вг немт> души не чаеть—вонй 
за ним душі не чує, дух рбийть. 

Она дЬлаетг по собственному жела- 
нію—ВОНА йдб своїм трйбом. 

Она ему правится—вонА -йому ладна; 
вона йому до сбрця; вона йому 
до вподоби. 

Она такова же по вігЬшвему виду 
вонА на такйй здіб що і... 

Она уже умерла—вже по їй; вона 
вже померла. 

Они вьхорошихг отношеніяхг—вонй 
в дббрости живуть з... 

Они лишь иопусту болтаюгь—вонй 
тільки язпкбм лйскають. 

О 
Они межь собой очень дружин— 

вонй між соббю не розмйта вода. 

Они столуются вмістЬ—у них на 
однім столі хліб. 

Онь болтлиіПі—у йбго язйк як лопа¬ 
тень. 

От. вернулся безь добичи, не добив 
шись своего—він вернугся не з 
добйхом. 

Онт> волкомг на меня смотритг— 
він дйвиться на мбне дзйзом. 

Онг крєть, ' не кашлянеть—брбпщ, 
як шовком шйє. 

Онт. во все виикаеть—він до всьбго 
дохбде. 

Онт. везд-Ь суется—він скрізь свого 
носа всуне; він скрізь встрйне. 

Онт. вг б'Ьд'Ь—він є на біді; вів у 
притузі. 

Онт. вт. лолгу неостанется—він цього 
не подарує; він віддйчить. 

Онт. глуповать—у його клбнки не 
став в голові. 

Он-ь глупт.—у йбго в голові клоччя. 
Онт, говорить небнлицн—у його на 

вербі гругаи ростуть. 

Онт. дремлетт.—з дрімакбм ся вітає; 
> він кунйє. 

Онт. думаетт. только обт. удоволь- 
ствіяхт,— йому тільки забавки на 
думці. 

Онь дурно поступилг—він погано 
зробйв, повівся; зле вчинйв. 

Онт. ее замі.тилг вона йому впала 
в око; він звернув на неї увагу. 

Онт. еле дишел.—у ньбго ледь тлін¬ 
на душа в тілі. 

От. жнветг настоятимг барипомь— 
він пан на всю губу. 

Онт, живетт. на такомт. же разстоя- 
ніи, какт. п ви—він мбшкає так 
завдальшки, як і ви. 

Онт. живетт. хорошей, нраведной 
жизнью (иноск.)—його свічка Асно 
горїіть. 

Онг заболї.лт. лихорадкой —напАла 
на Його иропАснвця. 

Онт. заботптся обо мні—він дбйє 
про мбне. 

© 

О 
Онт. занимаетт. важиое положепіе— 

він займйє значну постать. 

Онь избрант. комиссаромг—йогб обра¬ 
но за комисйра. 

Онт. изт. семи печей хл'Ьбт. ідалг— 
був у бувАльцях. 

Онт. им^лт. в'ь предметі - він мав на 
меті. 

Онт. и ухомь не ведетг—йому й за 
вухом не сиербйть. 

Онт. ищегь только повода—він шукйє 
лигабнь нрйклепу, притоки. 

Онт. к’ь вамт. не расположенг—він 
до вас не прихйльний. 

Онт, лжегь по печатному—бреше на 
всі зАставки. 

Онт. лишился сознанія—замороки па 
ньбго упАли; він зомлів. 

Онт. мні вт. глаза не показался— 
він мені у вічі не дАвся. 

Онь мнї. не милт. — він мені не до 
люббви. 

Онг мні не пара—він мені не рівня. 
Онг на всі руки мастерг—він до 

всьбго запопАдний. 

Онг надг копейкой дрожитг —та 
він такйй, що й над копійкою 
труситься. 

Онг на меня вг ііретенз и—він на 
мбне рбмстиує. 

Онг на руку охулки не положнтг— 
см. Онг на свою руку... 

Онг на свою руку охулки не поло¬ 
жить—він не впустить рАка з 
рбта; не дасть собі на хвіст на- 
стунйтн; не дасть собі в кашу 

, наплювАти; всйкому утрб носа. 

Онг насг всЬхг за поясг заткпетг— 
він нас усіх неревершйть. 

Онг нашему кузнецу троюродний 
слесарь—Юхйм бАбі через вулицю 
ббндарь; Васйль бАбі сестрА у 
пбрвпх. 

Онг не вг своей тарелві—сидйть, 
як у слйвах. 

Онг не жплецг на зтомг світі—не 
буде вже рйсту топтАто; на лА- 
дан дйше. 
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О 
Онг не знаетг усталости^—йому зне- 

мАги немА. 

Онг не можетг утерпіть—берб йогб 
нетерплячка. 

Онг не промахг—він не дУрень; не 
впустить рАка з рота; він знАе, 
де раки зимують. 

Онг не прочь отг добраго діла—. 
він не цурАється доброго діла 

Онг не справится сг зтимг діломг— 
він з цим ділом не дасть собі 
рАди. 

Онг не ударитг лицомг вг грязь— 
він не дасть собі в кашу наплю¬ 
вАти. 

Онг неутомимо рабьтаетг—рббить і 
втбми йому немА. 

Онг ни во что не входить—ні про 
що не дбАє; ні до чого не бе- 
рбться; він ні до чбго не втру- 
чАється. 

Онь ни о чемь не думаегь—він ні 
про іцо не дбАе; і гйдки не має. 

Онг нисколько не безпокоится—він 
і гАдки не мАє. 

Онг ничімг не доволень—йому ні- 
чйм не догодйш. 

Онг нісколько . упрямь—він трохи 
упбртий. 

Онг обезумілг—навідйло його; він 
знавіснів, збожеволів. 

Онг обратиль на нее внпманіе—во¬ 
нА йому впАла в око; гін звернув 
на нбї увАгу. 

Онг обг зтомг попятія не иміетг— 
він на цім нічого не тймпть. 

Онг одтрілг — навідйло його; він 
здурів, знавіснів. 

Онь ослінленг, лишень правильнаго 
взгляда на вещи — йому заслі- 
пйло бчі. 

Онг отдулся отг наказаній—він вйз- 
волився з кАри. 

Онг оть нея безг ума—він дух за 
• нбю ронйть. 

Онг очень дорожвтся—він цінй не 
складб- 

Онг подвернулся очень кстати—він 
нагодйвея сАме в час. 
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Онь подь хмелькомь—він вйііивши; 
він на нідпйтку. 

Онь пришель раньте моего — він 
прийшов нопербд мбпе. 

Онь раскапризничался — ґедзь йбго 
вкусйв; ґедзь на йбго напйв. 

Онь рішиль итти на войну—він по¬ 
клав ітй на війну. 

Опь своей натури пе изміните—він 
своєї натури не переставить. 

Онь сділался ліпивь— лЄжанк*|го на¬ 
пала; він зледащів. І 

Он'ь себі и вь усь не дуета—а він 
і гадки не мйе. 

Онь сильно занемогь—він дуже за¬ 
слаб. 

Онь со мной вь ссорі—він мій 
гнівнйк. 

Он’ь состоятелень, песостоятелеиі) — 
добре мається, злб мається. 

Онь спуску не дастт.—не дасть собі 
в кашу наплювати; не дасть 
нонйдки. 

Онь сталі, неузнаваемь—йогб тепер 
і не вгадйти. 

Он'ь схватиль кашель—напав на йбго 
кашель. 

Онь считаете меня ни за что—він 
не мйе мене за устілку. 

Он’ь сь нимт. вь воловин*—він з ним 
наспіл, з половйни. 

Оні> такі, думаєте, нредполагаете— 
така в йбго думка. 

Опь такі, разсудиль — він так по¬ 
клав. 

Онь тебі не чета—він тобі не пара, 
не під пару. 

О ні. только разе* невзпачай правду 
молвите—хіба помилйвшись нрйв- 
ду скіпке. 

Онь точно иомішань—він нйче оша¬ 
лів, здурів. 

Онь уже и говорить не можете— 
вже йому й мбви нема. 

Опь уже не вь тіхь літахь, что- 
би...—йому вже з літ вййшло... 

Онт. уже умерь—вже по йбму; він 
уже помбр. 

о 
Онт. у меня вь неченкахь сидите— 

він мені в душі сидйть. 

Онь умерь — Богь його взяв; він 
номЄр. 

Онь часто болепь—він часто не¬ 
здужай. 

Онь человікь сь положеніемь—він 
на становищу. 

Онь человікь умннй—Йому па рбзум 
пе збуває; він людйна розумна. 

Опериться—у пір’я вбйтися; (о лю- 
дяхь) вирости, возмужать—у ко- 
лодочкй вбйтися. 

Онлакивать кого, что—жалкувати за 
ким, чим. 

Опомниться—до глузду прийтй, сха¬ 
менутися, счутися. 

Опреділеніе дійствія—означення дії. 
Оиреділить долгую жизнь — дати 

на вік. 

Опреділпть Ц’Ьиу—СКЛіІСТИ ціну. 

Оптовая продажа—прбдаж на гурт, 
прбдаж гуртбм. 

Оптовий складь—гамазбя. 
Опустить голову—унуритися. 

Онитпая рука—вправна рука. 

Оригиналь рукописи — первбпись, 
скрипт. 

Оркестрь, состоящій изь трехь му- 
зикальнихь инструментовь—тро¬ 
їсті музйки. 

Оробіль, приступивши кь ділу— 
як прийшлбся до діла, то й ніс 
під себе. 

Орудія производства—знаряддя вй- 
робу, знаряддя до вйробу. 

Осадить, убавить спіси—носа втерти. 
Осадить городь—стйти поббєм;обло- 

жйти місто. 

Осадное положепіе—стан обложний. 

Осаждаюте разния мисли—мйслонь- 
ки занбсять; думкй посідають. 

Осажде нний—обложе не ць. 
Освободить изь иодь залога—вйку- 

пити заставу, викупити з застави, 
з під застави. 

Освобождать оте с>ертной казни— 
гбрлом дарувати. 

О 
Освобожденіе оте залога — вйкуп з 

застави. 

Оскорбить честі* — покрйвдити на 
чЄсти. 

Оскорблять, - бить—котору завдава¬ 
ти,-дати; крйвдити, скрйвдити; 
ображати,-зити. 

Ослабіють—підупадати на сйлах; 
упадати на сйлі. 

Осліпить, лишить правильнаго взгля- 
да (переносно) —засліпйти очі. 

Осліпнуть—збанувати на очі; стем¬ 
ніти на очі; осліпти. 

Осміять кого острнмь словцомь, 
міткимь отвітомь—квітку при¬ 
шити (кому). І 

Основательно ділать — покладаючи 
робйти. 

ОсновНой капиталь, деньси безь про- 
центовь—істині гроші. 

Особнякомь—бсторонь, на бдшибі, 
на відльбті, відлйдно. 

Оспаривать своє право—завдатися з 
ким до права. 

Осрамиться—сорому набратися; дійти 
сорома. 

Оставаться вірнимь — додержувати 
вїрности. 

Оставить безь внпманія — лишйти 
без уваги; в кбмені записати. 

Оставить вь нокоі—діти пбкій: дати 
чйстий пбкій. 

Оставить за собой право...—застерег- 
тй собі право. 

Оставить, бросить печаль—ударити 
лйхом об землю. 

Оставлять,-вить должиость—уступа¬ 
ти,-нйтп посйду. 

Оставлять до начала будущаго літа 
—на зйлітки зоставлйти. 

Оставлять,-вить вь нокоі—давати, 
діти покій. 

Оетаться вь стороні—у ббці зоста¬ 
тися; на ббці зостатися. 

Оставлять,-вить приміту — давати, 
дати на признаку. 

Оставьте меня вь нокоі—дайте мені 
спокій. 

Оставьте пожалуйста ваши пристава- 
нія (шутливо) — вйбийте собі 
хвіст об тин. 

Оставьте зто— не рушьте цьогб. 

Остановить кровотеченіе—затамува¬ 
ти, загамувати кров. 

встановиться, чтоби попасти воловь, 
лошадей—стйти на попасі. 

Остановка вь работі—загййка. 

Остановка кровотеченія—затам уван - 
ня крбви. 

Остаться вь дурняхь—пошйтися в 
дУрні. 

Остаться вь одной рубашкі—звести¬ 
ся ні на що; перевестися на 
злйдні. 

Остаться должникомь, не виплатить 
долга—заборсатися з вйнлатою. 

Остаться на бобахь—піймати бблиз- 
ня; пошйтися у дурні; вхопйти 
шйлом патоки. 

Остатьсі неподвижнимь оте страха— 
прикипіти до місця. 

Остаться непричастннмь—у ббці, у 
боку бути, зостатися. 

Остаться вь такбмь количестві, что 
счесть можно—ліком зостатися 

Остерегайся разговаривать — стере- 
жйся розмовлйти. 

Остолбеніть—дуба стати; остовпіти. 
Острить зуби, замишлять противь 

кого—гострйти очі, язикй. 
Острить зуби на что—ласитися. 

Остріемь, остримь концомь вверхь— 
стбрдзом. 

Осудить, охулить—догану дати. 

Осудить на смерть—на смерть, на 
згубу засудйти. 

Осуществимая идея — здійсненна 
думка. 

Осуществимо ля зто?—чи це здійс¬ 
ненна річ? 

Осінить крестомь кого — хрестом 
благословйти. 

Осічять себя крестомь—хреста по¬ 
кладати. 

Отбили на войні—відгрбмлено на 
війні, здобуто на війні. 
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О 
Отбираніе свидітельскихь показаній 

—вислухання свідків. 

Отбнть зпитпмію—відпокутувати. 

Отвести глаза, одурачить заснітй- 
ти бчі. 

Отвести душу -спочйти душбю, світ 
побАчити. 

Отвислня губи—вйрги, кАпиці. 
Освлекаться ота занятій — одривА- 

тися од роботи. 

Отводить глаза—ману пускАти, На- 
ІЦ’СКІІТИ. 

Створять часто двери—рйпатися. 

Отвісить поклонь—уклонйтися ни- 
збніко. 

Отвітное письмо—відпис. 

Отвічать—держАти одкАз; одказува¬ 
ти, одповідАти. 

Отдав^ться зхомь — бйтися лунбю; 
ланАти; чітй лунбю. 

Отдаль Богу душу—піпілА душа на 
ввйринки. 

Отдать вь аренду—пустйти в носбсію. 

Отдать вь печать—вїддАти до друку. 

Отдать на иосміяніе—на глум по- 
дАти. 

Отдать на храненіе—віддАти до схо¬ 
ванки. 

Отдать приказ-ь— звеліти, загадАти, 
паказАти; вйднти рбсказ. 

Отдаться па произволь судьби—пу¬ 
стйти ся ббрега. 

Отдохнуть оть заботь, печАди від 
журботи відстАти. 

Отдуть на обі корки—вйбити на всі 
боки. 

Отдільно жить—пАрізно жйти. 

Отдільний померь газети стоита... 
поодиноке число, окрбме числб 
ґазети коштує... 

Отказать жениху— піднестй кабакА; 
дйти гарбузА. 

Отказать кому вт. праві—зацурати 
чиєсь право. 

Отказать на*трізь—відмовити ціл¬ 
ком. 

Отказать сватающемуся—см. Отка¬ 
зать жениху. 

О 
Отказаться оті наслідства—зріктйся 

спАдку, спадщини. 

Отказнваться, -затьсй ота чего—уми- 
вАти, ум йти руки від чбго; зріка¬ 
тися, зректйся чогб. 

Откаливать трепана—вибивАти го- 
пакА. 

Отколотить, вздуть—хлбсти, лушпи 
дАти, облатАти ббки; нолатАти бо¬ 
ки; ДАТИ духопелу, духопблків, 
духу, мАтланки; доклАсти вбза; 
завдАти парлА, прочухана, чбсу, 
прочухАнки. 

Отколоть штуку — утнути, утйти, 
ушквАрити. 

Откомандировать кого— відрядйти 
кого. 

Откомандироватг. кого вт> чье распо- 
ряженіе—відрядйти когб до рбс- 

казу кому. 
Откомандировать кого кь місту слу- 

жевія—відрядйти когб ДО місця, 
до носАди. 

Откомандируйте его вь моє распоря- 
женіе — відрядіть йогб мені до 
рбсказу. 

Открмвается случай—випадАє окАзія. 
Открнвая собраніе, предлагаю избрать 

предсідателемт»...—роспочинАючи 
збори, пропоную обрАти за їз¬ 

дову... 
Откритое море— повне море. 

Откритое місто у села бблебень, 
голотбча. 

Откритое письмо-—одвертий лшт, 
почтовое—листівка. 

Откритое поле—чйсте ибле. 

Откритнй воздухь—вільне повітря. 

Открнть волоси (о замужней жев- 
іцині)—волоссям засвітйти. 

Открить вора—вйзнати злбдія. 

Открить глаза—росплйщвти бчі. _ _ 

Открить глаза кому на что— скйнуїа 
полуду з очбй чиїх. 

Открить ініздо змій назнАти га- 
дйче кублб. 

Открить дійствія—увійти в Акцию. 

Открить кампанію—роспочати війну. 

Открить лавку, книжний магазннь, 

оптовий складі.—заложйти крам- 
пйцю, книгАрпю, гамазбю. 

Огкрить рота—ростулйти, роззйвити 
рота. 

Открить собраніе—роспочАти зббри. 

Открить тайпу—вйявити таємнйцю. 
Откудд-би—де-б. 

Откуда пн возьмись—де не взявся; 
аж ось і; коли це. 

Отлагается жирь— сАло иаростАє; 
отбчина спливАє. 

Отлегло ота сердца—на душі лбхше 
стАло. 

Отміна смертной казни—скасувАння 
кАри па горло, кАри на смерть. 

Отстаивать что—обстбювати за чим. 

Отлучиться изь дому—відгодйтися 
від дому. 

Отмалчиваться—справлйги мопчАпку. 

Отмочалить бона—см. Задать кому 
тремку. 

Отмстить сь лихвою—оддйчити сто 
з бком 

Относить па чей счета (иноск.)— 
брАти па карб чий; (букв.) залі- 
чйіи на рахунок чий. 

Отпоситься фамильярно—бути за ла- 
нібрАта. 

Относиться хорошо—щирувАти; добре 
ставитися. 

Отноіпепіе ваше получпль; вь отвіта 
увідомляю — завідбмлеппя вАше 
одібрано; па його відпйсую... 

Отношепіе ота 15 ливаря 1917 г. за 
№ 4711—завідбмленпя з 15 січня 
року 1917 під Лв 4711. 

Однюдь не, никань—жАдним спбсо- 
бом, пббітом, жАдною мірою 

Отняло язикь—умкнуло мову, відня¬ 
ло мову. 

Огоз виться—подАти гблос, од гупну¬ 
тися. , ,/ 

Отольются кошкі мишки єн слезки— 
прийдб й на цса колйсь зімА. 

Оюмпіаются і:мт. вати всбчл?°гка^-. 
то вАші сльоза їм одїйВаютьйі'. 

Отплатить гімь же—віть зА віть 
оддАти. 

О 
Отправить па тоть світа—з світу 

зігнАти; вкоротйти віку; на той 
світ загпАти. 

Отправиться вь кабякь—пітй па де¬ 
шеву; пітй дошйпку, дотрахтбрні. 

Отп равлять ПОВИННОСТЕ—відбутки від- 
бувАти. 

Отпрявлятьел путешествовать — у 
мАндри вдярйтися; їх;.ти у дорогу, 
у пбдоролс. 

Отпу^кь надо подшитг. кь ділу— 
Ч(.рнЛк трбба прпшйтн до папе¬ 
рів. 

Отпускь не разрішень—увільпйтися 
не дозволено. 

Отпускг взялг на місяць—увільнйв- 
ся па місяць; вйцрамнв увільнен¬ 
ня па місяць. 

Отпустить тормазь—розгальмувАти. 

Отработать прогульнне дни—набути, 
одбути. 

Отразить, дать отпорь—дАти ьідкошА. 

Отрасль производства—галузь рббли- 
ва, гАлузь вйробу. 

Отрасль п ро м и ш ленпост и—п ром ислб- 
ва гАлузь; гАлузь промислбвости. 

От])екаться, отречься оть—зрікАтпся, 
зректйся чогб. 

Отродясь не.^—з рбду, з віку не... 

Отрізанний ломоті, кь хлібу не при- 
стаеть—одрізано скйбу од хліба— 
її не притулиш. 

Отрішить ота должности—скйпути 
з урА.іу з носАди. 

Оіставпть ота должности—зложйти 
з урЛду, з посіли. 

Отстаивать кого—роепппАтися за ко¬ 
го; обстбювати за кбго. 

Отстань—геть! одчепись! 

Отстать оть кого—зіетАтися од кого. 

Отстать оть. нрниички—покйнути яку 
зкйчку. 

Отступное—одчіппб, уступпб. 

Отсутствіе апиетита-—не охота до їжи. 

Отсюда туда рукой подать—звідси 
тудй близбсенько 

Оттпскь изь жу рвала—відбйток з 
журпАлу. 

в 
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Отточить косу- запрАвити косу. 

Оттрепалг его, побилг дав він 
йому кбпки. 

Оттренать за волоси — почуббньків 

діти. 
Отуманіть, одурачнть- тумАн наве- 

стй на кого; заспітйти бчі кому. 

Отчетность денежная —грошова спра- 
воздайність. 

Ошскивать судомг—нравувАтися, но- 
зивАти, вйнозивати. 

Отг бідьі не уйти-лйха конбм не 
об’їхати; сказАло лйхо не буть 
доброї бідА нАйдб, хоч сбице 
зайдб. 

Отгвсего сердпа—з дорогбю душбю; 
од щйрого сбрця. 

Оть гріха не уйдешь—на гріх не 
спасбшся. 

Отт> долгаго стояпія получить отекг 
ногь—відстбятн пбги. 

Оть лихого человіка—хоть йолу от- 
ріжь, да уйди - од ледАчого ::бли 
вріж та тікАй; від лихого, пбли врі¬ 
завши, втікАти трбба. 

Оіг людей утавшь, а огь Бога не 
утаишь—од лгодбй сховАєшся, а 
од Бога ні; од Бога иідб ве схо¬ 
ваєшся; - Бог знАйде, хоч і в печі 
замуруйся. 

Оть начала міра—з первбвіку, спо¬ 
конвіку. 

Оть него всего можно ожидать—по 
нім усьбго надійся. 

Оть нечего ділять—з нічого робйти; 
звечбв’я. 

Отт. радостн—з рАдощів. 

Оть роду не ви даль—з рбду небАчнв. 

Оічь смерти не спрячешься—від смбр- 
ти а ні відхрестйтися, а ні нід- 
молйтися. 

Оть спіху—з поспіху. 

Оть судьбн пе уйдешь- свобї недблі 
й конбм не об’їдеш. 

Оть чорта крестома,, оть свиньи не- 
стомь, а оть лихого человіка- 
ничімь—од чорта одхрйстишся, 
одмблишся, а од йогб, дурня, і 
ломакою не одіб’єшся. 

О 
Оть в того ніть никакой пользн 

з тбго ні вАри, ні пАри. 
Охватила жалость, сожаліиіе жаль 

берб, взяв, обняв. 
Охватила зависть—зАздрощі вхопйли, 

зАвидки ВЗЯЛЙ. 

Охватила сильная тоска—лйхом за¬ 

ву дйл ось. 
Охватила скорбь — скорббта, журбА 

взяла, обнялА. 

Охватить взглядомь—зглАнути оком. 
Охота єсть, береть—охбта зносе. 

Охочій до чего—голінний до чбго, 
в А що. 

Охранная грамота—глейт; глейтбв- 
ний лист. 

Охулигь, осудить—догАну дАти, зро- 
бйти гАпу. 

О чемь річь—про що йде; про шо 
мова. 

Очень благодарить кого—крАсно дй- 
кувати кому. 

Очень близко—як штихом докйнути. 

Очень богатнй — тгіжко багАтий. 
Очепь, весьма благодарень крАсно, 

краснбнько дйкую. 

Очень, вь вьісшей степени жаль 
живий жаль берб. 

Очень віроятно...—чогб дбброго... 
Очень давній—хто-зна-колйшвій, чорт- 

зна-колйшній, бо-зна-колйншій. 

Очень давно—снозадАвна. 

Очень жидкій супь—шАра йшка. 

Очень захотілось—смерть захтілося. 

Очень ис пуга лея—аж йому в литках 
застйгло. 

Очень красивь гАрний, як намальб- 
ваний. 

Очень мало—дуже мАло; замАло; як 
кіт наплакаї^з яйшачу біднйцю; 
з комарбву ніжку. 

Очень мелко изрубнть—дрібно оокри- 
иійгги; посікти на молот. 

Очепь миого—дуже багАто, зибагАто, 
(фигур.) до ката, до злйдня, до 
нАоасти, до біса, до ирАса, до сй- 
на, до хріна, до#чбрта, до лихбі 
годйни; до стобіса; до гАспида; 

ОП 
до гбмопа, до грбдя, до гАспида, 
до стобісового бАтька, чортів тиск. 

Очень охотяо—з дорогою душбю. 

Очень поз.дно—зАпізио; (иноск.) у сви- 
пйй голос, у сопАчяй І'блос. 

Очень поепішиль (шутливо)-гаряч¬ 
ку впоров. 

Очень тепло—дуже тбпло; тбпло, як 
у вусі. 

Очень торопливая свадьба—хАиане 
весілля. 

Очень удивляться—дйвом дивувАти; 
велйким дйвом дивувАти. 

Очень узкій переулокг—суткй, су- 
точкй, сутісок. 

Очень холодно—дуже холодно, дббре 
холодно 

Очень холодно (вг комнаті)—хоч 
вовкїв ганяй. 

Очень хорошо одіваегея — ходить 
було, як намаїьбваний, -а. 

Очень худь—рббра світяться. 
Очень часто —чйсто й г&то.. _ 

бчертя го'лову—белів, сліди А. 
Очи сокольи, брови собольи—бчі чбр- 

ні, як тбрен, брбви на шнурочку. 

Очистить кого оть гріховг—розгрі- 
шйтн когб. 

Очиститься он. гріховг—відпокуту¬ 
вати гріхй 

Очки втереть—підвестй під мана- 
стйр, під пень кАшдять; в посто- 
лй вбутн; ману пуетАги; прйшви 
пришйтп; за ніс когб водйтн. 

Очутиться вг безвнходн мг положе¬ 
ній—опинйтися в безпорАдному 
стАні; (шутливо)—в матий попА- 
сти 

Ошвбиться вг раечеті—врогадАти, 
обмахнутися. 

Ошибиться вг ціні -процінувАтн. 

Ошибка вг флльшь пе ставнтся— 
помйлка за хвальш не йдб. 

Ошабочньїй взглядг—хйбний погляд. 

П. 

Падать вь обморокг—умлівАтн, за- 
млівАти, млїти. 

П 
Падать вг ціні—з грбшей вихбди- 

ти; грбши губйти. 

Падать духомг—в тугу, в журбу вда- 
вАтися; жургітися. 

Падать какг пластг—крйжем падати; 
крйжем унадАти. 

Падать, упасгь внизг головою—да- 
вАти, дАти сторчакА. 

Падежг лошадей, скота—упадок на 
кбні, на товАр. 

Падкій на что—охбчпй д) чбго. 

Падучая болізнь—чбрна нбміч. 

Пакость еділать—гадйчку впустйти. 

Память притупилась—пам’ять при¬ 
терлася. 

Панпхиду піли, а кутьи не іли— 
панахйду одспівали, а кблива не 
їли. 

Папическій страхг—нереполбх, по- 
лйка, перелйк. 

ІІаровое поле—толбка, пар, паровинА. 

Пароксизмг лихорадки у кого—зимА 
б’є (кого). 

Пароходг идетг—пароплАв пливб. 

Пароходг присталь кг пристани — 
пароилАв підилйв до прйшвбу. 

Пассажирскій поіздг— пасажйрний 
вбїзд. 

Пахать на лошадяхг—орАти кїньми. 

Пахать отг ерединьї кг краямг—орА¬ 
ти у розгін. 

Пахать поле, начішая сг краевг 
участка и оканчивая на середин- 
ной лнніи—орАти в розор. 

Пахая прихватить чужой чемли—уб- 
рюватяся у мужу землю. 

Педагогическій совіть—педаґоґйчпа 
рАда; шкільпА рАда. 

ІІедагогг по профессіи—педаґбґ з зА- 
воду. 

Пенять на кого—жалкувАти на кого; 
нарікАти, рбметвувати на кого. 

Первая возлюбленная—пбрвідка. 
Первьій опнть—вбрша спрбба. 

Первьій сонг—первбсни. 

Первнй сорть—первАк. 

Перебивается сь хліба на квасг— 
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П 
перебиває бикй на баранй; із во¬ 
рон почалй, а на сорбйй перевели. 

Перебирать кого по косточкамг— пе¬ 
ремивати когб на зубАх. 

Перебить стакани—потовктй склянкй 
Переборчикьій пнчего не получитг, 

только посмотритг — за перебір 
дасть Бог вйтрішки. 

Перевести па украинскій язнкт.—пе¬ 
рекласти українською мовою. 

Переводить, -вести духг—звбдитн, 
звйсти дух. 

Перевісившись—перехилйншися, пе- 
рбхильці, перехильцем. 

Передать па угмотрініе—здАтислна 
думку, віддАти па рбзсуд, на при- 
зволйще. 

Передать письмо чрезг мальчика— 
передати хлопцем листА. - 

Передніе зуби—передні зуби; смі- 
юнцї. 

Передовая статья—провідні, вступна 
статті. г 

Передг зАмкомг містіїость—підзамча 
Передг нопомг утаишь, а передг 

Богомг пе утаишь —од Бога нідб 
не сховАспня; од людбй схова¬ 
єшся, а од Бога пі; од Бога й в 
печі пе замуруєшся. 

Передг разсвітомг—у дбсвіта, пе- 
редбдием. 

Передг родами—на пбступі. 
Передг сумеркамн—прйсмерком. 

Переживать бід в ость—голбдні злйд- 
ні годувАти. 

Переживать біду—біду бідувАти. 

Пережить тоску. печаль—сум пере- 
сумувАти. 

Перезвонить во всі колокола—пера- 
калатАти. 

Перейти граніти, вийти изг гра- 
пицг—перебрАти мірку; перебор- 
щйти. 

Перейти дорогу сг полнимп ведра- 
ми—впбвні перейтй дорбгу. 

Перекинуться словомг—слівцб перо- 
мбвити. 

Перекреститься—склАсти хрест. 

І г^. 

п 
Перекрестпая дорога — крижбва до* 

рбга. 

Перекувиркиваться — кАбата пітй; 
перекидАтися. 

Переливать изг пустого вг порож¬ 
нєє—пересипАти; пербливки пе- 
реливАти. 

Перемінить дно вг чемг-либо—пе¬ 
реди йти що. 

Перемітить фронтг (прямое зна- 
чепіе)—перешикувАти; (перенос.) 
йншої заспівАти. 

Переміниться кг лучптему—зміни¬ 
тися на крАще, на ліпше. 

І Іереміпішй токг—перемінний пруд. 
Переодіться кімг—убрАтися за кбго 
ІІереииска редакцій—листувАння ре 

дАкції. 
Перепутать основу во время снова- 

нія—дідька наклАсти. 

Переселиться вь вічность—перебрА- 
тися до Божої осілі. 

Пересолить (иноск.)—передАти куті 
меду; переборщити. 

Перестать грішить при виді нака¬ 
заній, постигшаго за гріхи ко 
го-нибудь—каятися на кому. 

Перестать гудіть—перегустй. 

Перестать издавать звукг — перегу- 
чати. 

Перестать сердиться — відійтй від 
сбрця. 

Перетерпіть много горя—вйпитн 
дббру пбвну. 

Перешло-лв уже за полдень—чи вже 
иерехилйлося через південь? чи 
вонб вже вйаерлося з півдня? 

Пєрпатая стріла— стрілка-нїрка. 

Пестритг вг глазахг—рябіє, рябйть 
в очАх. 

Печалиться — смутно себб мАти; ту • 
жйти, сумувАти. 

Печалиться по комг— журітися за 
ким, по кому. 

Печаль человіка пе украснть—бідА 
нікбго пе красйть. 

Печка ніжитг, а дорожка учить— 
піч тучить, а дорога учить. 

П 
ІІечпая труба—кбмін. ц . о 
Пила, пластинка котброй сг того 

края, гді зубья, дугообразна— 
калюхАта нилА. 

Пилить доски—дрАчку різати. 

Пилить кого—гблову кому їсти, жу- 
вАти. 

Пирг по приглашенію — прбхааий 
ббнкет. 

Писать (шутл.)—рукАми гомоніти. 

Писать на укршнскомг Язнкі—пи- 
сАти українською мбвою. 

Писать подг диктовку—згблосу ші- 
сАти. 

Писчая бумага—листовій папір. 

Письменнеє обязательство —умбва на 
письмі. 

Письменний столг—листовний стіл. 

Питательний пунктг — харчодАйия, 
харчовАрпя. 

Питать довіріе —мати віру; нйти ві¬ 
ри; дійнАти віри. 

Питать надежду—мАти надїю; живй- 
ти надїю; голубити надію. 

Питаться надеждою—покладАтп па- 
дію; сподіватися. 

Питейний доходь—горільчАнпй при¬ 
буток. 

Пить горькую—без просипу піти. 

Пить горькую чашу—бідувАти; тер¬ 
піти горе. 

Пить за чье .здоровье—пйтп до кбго. 

Пить паклонивг сосудг — нАхилки 
нйти. 

Нить чашу—терпіти гбре; бідувАти. 

Питущая машина—ппсільнамашйна. 

Плавать, питягивая руки — плАчати 
сажні ми. 

Плавно виступай- вйступцем. 

Піакать (переносно)—на кугні смі¬ 
ятися. 

Пламя окинуло домг—хАта пблумям 
взялАся. 

Плата за наемг квартири— комїрие. 

Плата сь персони—плАта від осбби. 

Платить—плАту робйти; илатйти. 

П 
Платить паличними деньгами—пла- 

тйти готівкою. 

Плевать мні на него—чхати мені 
на йбго. 

Плевать мні на тебяі—начхАти ме¬ 
ні на тббе! 

Плетью обуха не нерешибешь—го¬ 
ловою мура не проб’єш. 

Плохо!—кбпська сирАва! ногАноІ 
Плоховато живетг—живі горя при¬ 

купивши. 

Плохо внговарнваюіцій (шуточно)— 
луб’яній язйк. 

Плохо, вяло идетг работа—(рббить- 
ся) як мокре горйть. 

Плохое блюдо — стрАва, аж жмурки 
встайть. 

Плохо живетг—живе, як горох при 
дорбзі 

Плохой по качеству—лихйй паікість. 
Плохой работникг—кА-зпа якйй ро¬ 

бітник. 

Плохой человікг—лбда-бідА. 

Плохо сділала (г)—утялА аж пАль- 
ці зпАти; утяв дйдя на сббе глйдя. 

Плохо сділать утіти до гапликів; 
удрАти до гапликів. 

Плохо, скверно—зле, погано, кінсько, 
пе гарно, ііе до ладу, не гарАзд, 
абй як, не знать як, не дббре. 

Площадная брань—базАрна лАйка. 

Плугг большой руки—велйкий ду- 
рйсвіт. 

Плутг на плуті ідетг, нлутомг по 
гоняетг—злбдій на злодію їде, 
злодієм поганіє. 

Пливетг внизг по рікі—нливі нанйз. 

Плавильний заводг—гамарня. 

Плечо сг плечемь—нбнліч, бпліч, 
пліч-б-пліч. 

Пловучая пристань—наплавній прй- 
шиб. 

Пловучій мостг—наплавній міст. 

Плотг сплавного дерева—тАльба. 

Плохо видіть, сг трудомг разгляди- 
вать—слідАтн. 
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Плохо д'Ьло—не пербливки; кбпська 
справа. 

Плохой позть, подражатель—підспі- 
вач. 

Плохо лежигь-брюхо болитт.— ли- 
хйй схбвок, то й дбброго спокусить. 

Плохо теб-Ь прійдегся—скрутиться 
тобі. 

Плиті, внизт. ио рікі—па пиз шш- 
стй; за водбю плистй. 

Плінпие—брАнці, невбльшіки, поло 
нііие, ясйр. 

Плішивая голова—гйря. 

Плюнуть вт> глаза—илйнути межй очі. 
{ По алфавнту —за абеткою. 

По бабі и брага—по господйні най¬ 
мит; ио САвці свйтка; по пАпу 
шАпка. 

Побить на мелкіе кусочки—па дріб’я¬ 
зок, на дріб’язки побйти. 

Побить, поколотить—полатАти ббки; 
у кбии вклАств. 

Побліднілт, какг полотно—побілі'в, 
як стінА, як полотпб, як хустка, 
як смерть. 

Побранить—вйчитати молйтву. 

Побудьте здісь, иока я возвращусь 
погулййте тут, поки я вернуся. 

Побідить—узйти гору; перемогтй; 
подужати; подолАти. 

Побіжать, чтобт> перенять—побіг на¬ 
вперейми. . 

Побіжать босикомт.—босякА втйти. 
Побіжать бистро—замахАти п’ятами. 

Повадился куншипь по воду ходить— 
тамт> ему и голову сломить— пі¬ 
шов глбчик за водбю та й голбв- 
ку там положйв. 

Повадится біда—растворяй ворота 
ідЄ бідА—відчіпній вороіа. 

Повезти (безличн.)—піти рукбю; по- 
щаггйти. пофортупити; потала- 
НЙТ11. 

Повернуть по своєму—оберпутй на 
свій обичАй. 

По вечерамь—вечорйми. 

Повинную голову и мечт. не січетг— 
покбрної головй міч не ймАть. 

П 
По вкусу—до чмйги, до сподбби, до 

смаку. 

По вліянію чьему—за вплйвом чиїм. 

По ннішпему виду—на взір. 

Поводить ушами—козйрити угаймя. 

По возможности- як, йко мбга. 
Поволакивать глазами — повбдити 

очйма. 

Повредить руку, ногу скалічити, 
покалічити руку, нбгу. 

Повседневння нужди — иотбчні по* 
трЄби. 

По встуилеиіи вь должность—прий¬ 
нявша уряд, посАду. 

Повторить ириказапіе—пононйти зА 
гад, рбсказ. 

Повтикать во множестві—наштри- 
кАти. 

Повірите *ли?—чи поймете віри І* 

Повірить— понйтн віри; дійпйти віри. 
Повісить голову—уиуритисл, зажу- 

рйтися, засумувАти, понуритися. 

Повісить НОСЬ-ІЮХІІібіІИТИСЯ. 

Погибнутг.—наложйти головбю, ляг- 
ТЙ головбю; (перен.) мАком сісти. 

По глупости—з дурнбго розуму. 

ІІоглупіть— спАсти з розуму; по¬ 
дурнішати. 

Поговорим!) ТОЛКОМ!)- ПОГОЕОрІМ ДО 
путтй. 

Поговнрпмають — між лйдьми йдй; 
подейкують; Лібде гудкають. 

Погода разнгралася—погода розгу- 
лйлася; розгулялося на двбрі. 

По горячимі) слідамт.—у свіжу тропу. 

По господски—по пАпському; як у 
панів. 

Пограничний знань—копець. 

Погубить—зі і нАти з світ); довЄстп до 
згуб і; збАвити віку, жвттй; звести 
з світу; звестй ні пАїцо. 

Погубить жизнь, душу свою—нало¬ 
жити головбю, душйю. 

Подавать вість—робйтп звістку. 
Подавать, -дать руку—руку давАти, 

подАти. 
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Подавать сіно при укладнваніи его 

вт> стоги—кйдати сшо. 

Подай, подай-те—ке, кбте. 

Подайся впередт>—посунься наперед. 

Подать за упокой—дАти, подАти на 
чАсточку. 

Подать ко взнскаиію—задожйти пб- 
зов. 

Подать о здравіи—дАти, подАти па 
чАсточку. 

Подґавлять во что-н. какой-либо 
жидкости—запускАти чим що. 

Подбивать, -бить міхомг-—хутрувАти, 
вйхутрувати. 

Подбить глазі,—ставника иостАвити. 
Подбочениться—узйтися під ббки, у 

ббки. 
Подвергать пересудамг—у песлАву 

вводити. 

Подвергать ссбя насмішкам!.—сміх з 
себе робйти. 

ІІодвергаться осміянію, сплетнямь— 
набірАтися слАви. 

Нодвергнуть допросу—узйти на допит 
Подвергнуть питкі—взЯти па муки, 

на тортури. 

Подвергнуть суду—віддАтп на суд.") 

ПодЕєргпуться нсевозможвнм!) не- 
счастьямг—на всю біду придАтися. 

Подвергнуться испитапію—піддАтисл 
їспиюві. 

Подвергнуться наказанію— підпАсти 
під кАру. 

Годвести втогь—ііідсумунАти. 

Подвигавсь— пбсувом, посбвуючися. 

ІІодводить статьи (шутл.)—артикули 
гнути. 

Подводная лодка—підвбдвий човен. 

Подвнпившій—підпйлвй, п’яненький, 
н’янкуиАтий. на підлйтку. 

Поддабрнваться — лЄстю упа’Атн; 
підлабузнюватися. 

Поддаться подговору—до підмови, на 
підмову дйтвся. 

Поддержииать мнініе чье — підтрЯ- 
мувати, піднврАтн думку чий. 

— _ 

П 
Поддерживать надежду ви комі— 

гріти надію 
Поддерживать своє достоипство — 

утрймувати свой гідність. 

Поддіть, подложить свинью—підвез- 
тй возкА. 

Поденная плата—деннА платнй. 

Поденная работа—подбнщииа. 

Поденно—що дня, на денькй, ціло¬ 
денно. 

Подергивагь, -путь льдомт—шерх¬ 
нути, зашерхнути. 

Подернуть пленкой, налетомт.—за- 
тягтй плівкою; нрисмАгнути. 

Подериутий днмом’ь — потйгнений 
дімом. 

Поджав-ь ноги—скулйніг. 

Поджигать—підпАлювати; огбнь пус 
кАтн. 

Подкапиваться подт. кого — копАги 
йму під ким. 

Подкладивать яйпа подт. насідку— 
підсипАти квочку. 

Подкупить—убйти муху, чмелЯ. 

Подлаживаться кт. чему—кошелі но- 
сйти за ким. 

Подлнвное колесо—підсобійне кблесо. 

Подложить яйца подт. насідку—під- 
сйпати квочку. 

Подлость тайпую сділать—гадйчку 
вкйнути. 

ГІ'їдлнй поступок!.—ганббний вчйнок. 

Подмвгивать кому-либо,кокетничая— 
моргАти па кбго. 

ІІодмигнуть—здавйти бком на кбго; 
підморгнути. 

Поднпмается вітерт.—вітер рушА- 
еться. 

Поднимать глаза, голову—звбдити, 
підвбдити очі, гблову. 

Поднимать на сміх-ь - на глум, на 
глузи брАти; на бас брАти когб. 

Поднимать нос-ь—кйрпу гнути. 
Поднимать платье—підніматися. 

Подниматьея вгь ціні—в гроші йтй. 

Поднвматься па ч. л.—п’йстйся. 

. 
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Подпиматься (о бурі, о вітрі, піумі 

или крикі)—зніматися б^рі, віт¬ 
рові, бучі... 

ІІодниметь кутерьму разсердившись, 
тогда берегись—о, як затрусить 
зелбним міком, так держись бб- 
рега 

Подножньїй кормі—піша. 

Подпялся вітерь—схопйися вітер; 
ввЛвся вітер; рушився вітер. 

Поднять больпого Уа1 ноги—відхо- 
дйти, відхіяти, одволіти. 

Поднять бунті, возмущеніе—зірвіти 
бунт. 

Поднять вопросі о чемі—знйтп річ, 
спрйву про що... 

Поднять на зубокь—узйти па жарти, 
па глум. 

Поднять криві—зпйти бучу. 

Поднять на себя руки—самому собі 
смерть заподіяти. 

Поднять на сміхі—на глузи під¬ 
няти. 

Поднять оружіе—взйтися до збрбї. 
Поднять паруса—распустйти чійми, 

вітрйла. 

Поднять сварливий шумі — збйти 
бурлб. 

Поднять страшний шумі—шірварок 
збйти. 

Подняться вите облаковь—над хмі- 
ри ніднйстися. 

Подняться, ві переносномі значеній 
вирости—зніітися на ноги. 

Поднять шумі— бйти бучу, счинйти 
ґвалт; збдти бурло; піднйти гбмін. 

Иоіобрать піру—підпарувйти. 

Подобрать паруса—звйнути чійми, 
вітрйла. 

Подобрать платье, поли—підкисітися 
По добру—з*добрі ума. 

По добру-ли живете, по здорову?— 
як ся міете, чп жнвбньки здоро- 
вбньки? 

Подозрівать кого—прйзру па кбго 
мати; грішйтп па кбго. 

Подойти ближе—приступйтн до блйзу. 

П 
Подойти на пароході кі пристани—• 

піде і тй пароплівом до прй- 
шибу... 

Подольститься кі кому—злеетйти 
кого; підлабузнитися; бйки посві- 
тйти; борену затягтй за ким. 

Подонки общества—пбтолоч, педб- 
людки.4 

По дорогі—в зйвороті; тим сімим 
тором. 

Подоходний налогі — нрибуткбвий 
податок. 

Подошва гори -спід, низ гори; під- 
гірря; обніжжя. 

Подписка принимаетея—передіїлйту 
прийміється. 

і І одпвсния деньгп—передплата. 

Подппсивайтесь на газету—передпла¬ 
чуйте часопис. ^ 

Подиравляі'ь борщі сметаиой — забі¬ 
лювати борщ. 

Подпускаеті турусн на колесахі—лЛ- 
си підпуекі; в свої чбботи хбче 
йогб взути; в иостолй вбути; мі¬ 
нить, як коті мйшею. 

Подрижать кому, чему —наслідувати 
кого, що. 

Позринать довіріе — зневіргіти до 
кбго; збавлйти віри. 

Подрядиться везти кладь—стіти під 
хуру. 

.Поставить фонари поді глазами— 
окулЛри иід бчі підстівитн. 

Подстрекиуть—пон/ку діти; піднб- 
вити, підбйти. 

Иодтвердягь моє слово евпдітели— 
доповнять мов слбно свідки. 

Подтверждаго необходпяосгь иснол- 
ненія моего распоряженія—знов 
нрпийсую вчинйти за рбсказом 
моїм. 

ІІодтрунивать—смішки гя з кого іш- 
кладіти; висміювати. 

Подурніть—споганіти. 
По душі—до душі. 
Ііодхватить кого поді руку—взйтн 

попід ейлу, ношд руку когось. 

Подчинить нон власть—під кормй- 
гу підгорнути. 
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П 
Подчипять своей класти—під себе 

підгортйти. 

Подимать голосі—підносити голос. 
Подимать, поднять на сміхі — на 

сміх нідійміти, -няти; на глузи 
брйти, взйти. 

Поднматься ві ціні—в грбши йтй. 

Подиматься на защиту—ставіти до 
оборони. 

Поді благовиднимі предлогомі— 
міючи дббрпй прйкліп. 

Подіемное орудіе—підойма,кажнйця. 

Подієм ния деньги — подорожні 
грбші. 

Подіемі мехаїшческій—узвіз меха- 

ГІоді мишки—під ейлу, попід ейлу. 

Подт начальствомі, раснорядитель- 
ствомі, предводительстіюмі—за 
голокбю. 

Поді одпу стать—в одйн лад. 

Поді опасеніемі—під засторбгою. 

ІІоді иарутгДР піриу ^ ^ ^ 

Поді предеадательствомі—під голо¬ 
вуванням. 

Поді пьяную руку—на підпйтку; під 
п’Лну руч. 

Поді рукою—на пбхваті. 
Поді рукою вміть что—на пбхваті 

міти що. 

Поді секретомі—внбтайці. 
ІІоді сердитую руку—під гарйчу руч. 

Поді стать—під шіру, до ніри; до 
ладу, до прй кладу. 

Поді ('трахомі наказаній—під заг¬ 
розою кйри. 

Поді хмелькомі—на підпйтку. 

Подіізді плохой—погіннй приїзд. 

ІІодііхать лодкой кі—пригніти чб- 
вен до... 

Поділомі вору и мука—кат/зі по 
заслузі. 

По его приказанію—з йогб накізу; 
з йогб рбсказу; на йогб рбсказ. 

По его совіту—за йогб порідою; як 
він рідне. 

Поемний луп—луки, занліва. 

П 
Пожалуйста—будь ліска! звбльтеся! 

будь ліско! колй ліска віша, твоя! 
чиніте ласку! 

Пожаліешь личка, отдашь реме- 
шекі— не жалій ухналЛ, бо під- 
кбву загубиш. 

ІІожарпая команда—пожбжна спріва. 

Пожари, труба—прйскавка, гасіль. 
Пожарі! —горйть! 

Пожать кому руку—стйснути когб 
за рУку. 

Пожелапіе бідности—бодай вас злйд- 
ні побйли. 

ІІожеланіе: пусть Богі увеличиті ва¬ 
ше благосостояніе — нехій вам 
Бог наповнйє! 

Пожелапіе смерти (ипоск.)—щоб ти 
зозулі не чув! бодай їх слід за- 
пів! щоб тебб на дрйччі вйнес- 
лиі а щоб тебб в німі дошки по- 
ложйли! 

Пожеланіе сломить голову уходяще- 
му—хай їде на зліману голову. 

Пожертвовать жизнью, душей—на- 
ложйти головбю, душбю. 

Пожимать,-жать плечами—стискіти, 
-снути плечйма; знйзувати, -зати 
плечйма; здвиї'іти, -гнути плечй¬ 
ма; стинати, сте ути плечйма. 

Пожирать взоромі—пістп очі. 
Пожитки—маніткн, маніття, рбчи. 

Пожить ві роскоши, богатстві— 
роекбши зажйти. 

Пожить ві своє удовольствіе—порос- 
кошувіти. 

Пожурпть—вйчптати молйтву. 

По загривку перебираеті—з-за пле- 
чбй берб; аж волбсся в’яне. 

Позади изби—поза хітою. 

Позапрошлиіі годі—позіторік. 

Позволить себя подговорпть—до під 
мбвн, на підмову дітися. 

ІІоздно вечеромі—у ПІЗНІ лйги. 

Поздніе обикновенпаго—пі’зніш як 
ЗВИЧІЙНО. 

Поздравительное письмо—вівшувіль 
ний лист. 

Поздравлять сі чімі—віншувіти чим. 
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Погорить—у слАву вводити; у несла¬ 

ву ввбдити; ганьбйти. 
ІІозорить себя—у слііні ходйти-, на- 

бірАтвся слАви. 

Познваеть на рвоту—нудйть, з душі 
вйрне. 

По Ивншкі и рубашка—по голю- 
дйні нйймит; по Сйвці свйтка; по 
пану нійпка. р.і 

По иниційтвві (чьей)—за початком 
кого; з ініціятйви чийї. 

Иойду куда глаза глядять—піду, де 
бчі понесуть; піду світ зй очі, з 
крупі світа. 

Поймать на місті нреступлепія— 
застукати па гарйчому вчйнку. 

Поймать на слові—вловйти в мбві. 
Пойти блуждать—у блуд пітй. 

ІІойти бродить по світу—пітйусві- 
тй, світйми. 

Пойти вмісті—ПІТЙ вкупі, нітй рАзом. 

Пойти вь біга—пітй у свист; пітй 
па втіки. 

Пойти вь гости—пітй па посидбнь- 
ки; в гостйну, в гбсти пітй. 

Пойти вт> нрокь—пітй в руку. 

Пойти вь театрі., ві> лавочку—пітй 
до тейтру, до крамнйці. 

Пойти за течевіемь води—за водбю 
ПІТЙ. 

Пойти куда глаза глядять—пітй світ 
зй очі, де бчі понесуть. 

Пойти кь колодезю, кь рікі наби¬ 
рать воду—по вбду пітй. 

Пойти на иесчастье—пітй на про- 
пйсть. 

Пойти посидіть кь кому—пітй на 
ПОСИДЕНЬКИ. 

ІІойти по чьей дорожкі—на стйжку 
чий спйсти. 

Пойти танцовать—пітй в танбць. 

Пойти тише - придАржати ходу. 

Иока везеть—пбки іцйстя плужить. 

Пока еще світло—зйвидна. 

Пока еще что будеть...—поки там 
ще до чбго дійдетьсяі 

Показать голое тіло—тілом засвітити. 

П 
Показаться на /лаза—дйтися у вічі; 

дйтися па йвку. 

Показать шишь—дулю діти. 

Показнвать виді.—давйти в зпакй. 

Иоказивать кому нріязненпий виді.— 
бйки світйіи. 

Иоказивать кукпигь вь кармані— 
кивйти пйльцем в чбботі. 

Иоказивать нальцемь витикйти 
пйльцем кбго, що. 

Иоказивать прнмірь—прйвід давйти; 
призвбдити до чбго; прйзвід, 
нрйклад давйти. 

Показнвать причудн—химАри гнути. 
Иоказивать рукою—скидйти рукбю 

на кбго, що. 
Ноказьіваться, появляться—навзнакй 

давйти ся. 

По какой причині?—з якбго прйво- 
ду? з якбї підстйви? 

По какому поводу—з якбго пбводу, 
прйводу? 

Покамість—про час; тим чйсом; поки 
що; па разі. 

Пока не жарко—захолодкй. 

Покидать дівичество—діиувйння зда- 
вйти. 

Поклониться—послАти поклбн; удй- 
рити чолом. 

Поклониться до земля—зАмно вкло- 
нйтися. 

ІІокойная жизнь—спокійне жпттй. 

Покойний отець—небіжчик бйтько. 

ІІокойиий характері.—лйгідна вдйча. 

Покойний акипажь—догідний пбвоз. 

Поколотить, ведуть—дати бббу, чбсу, 
швАбі*. шквАрки, дймтю, перегбну. 

Поколінная роспнсь—родовбдна таб- 
лйця. 

Поволі солнишко взоіідетг, роса ви- 
ісп. глаза—доки сбнце зійде, 
росй бчі виїсть. 

Покончить жизнь гамоубійствомь— 
самому собі смерть заподіяти. 

Покорьое слово соврушаегь кости, 
гніві, укрощаеть—покора стіну 
проби вйе. 

П 
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Иокорнійше-найнокірніше; з най¬ 
більшою покорою. 

Покоробили меия его слова—мені 
ніяково стало, як він це сказав. 

Покорять страну—підвертйти під сА- 
бе країну. 

По крайней мірі—нринйймві, нри- 
наймАнгае. 

Покрасить вт. красний цвіть—по- 
червонйти. 

ИокраснЬль, скон(|>узилоя—побілів, як 
вільхбва дбвбня. 

ІІокрасніть оті, стида—напектй рА- 
ків; ночервонїти, зашйритяся. 

Покривить душой—зробйти ве по 
прйвді. 

Покрилось небо тучами— нАбо завез¬ 
лося хмйрами; завбрсилося на двбрі 

Покритий морщинами—побйбистий, 
побйбчений. 

Покрить себя неунядаемой славой— 
зажйтн собі вічної слйви. 

Покриться гололеднцей—голощбком 
взйтися. 

Покриться пузиремі> оть обжога— 
пухирем знітися, взйтися. 

Покриться струиьямн—струпом узй- 
тися. 

ІІокуда жирний исхудаеть, сухого 
чорті, возьметь — пбки багйтий 
стухпе, то уббгнй опухне; поки 
гладкйй охудне, то худйй здбхне; 
закйм товстйй схудне, то в худб- 
го й дУху не стйне; дбки сбнце 
зійде, росй бчі вйїсть. 

Покурить трубку—смикнути ліблькн 
Покушеніе па жизнь—зймах па життй. 
ГІолагаться,- дожиться на когб—упев- 

нйтися, -нйтися на кбго. 

Полатать удовольствіе вь чень —зна¬ 
ходити приємність в чому. 

Полатаю ниіхать завтра—думка вй- 
їхатн зйвтра. 

Полягаю обязанпостью—внажйю за 
обов’йзок. 

Полатаюсь на наст.—здайся на вйс. 
Поле битви—боїще, бойбвнще, бой- 

бвисько. 

Полевня у годі я -грунтй. 

Полезпимі. бить кому — в пригбді 
стйти. 

Иолзать на четверенькахь—рйчки ліз¬ 
ти, рачкувйти. 

Полкь покрнль себя пеувядаемой 
славой—полк зажйв собі вічної 
слАви. 

ІІолная луна—місяць уповні; пбвпя, 
ч упбвня. 
Полпая тишипа—тихо, як у вусі. 
Полнолуніе—місяць у пбвні; повня, 

упбвня. 

ІІолний разсвіть—білий день. 

Половина перваго (маса)—нів на пАр- 
шу (юдйну). 

Иоловое безсиліє—недолужність, не¬ 
долуга. 

Положеніе измінилось кь лучшему— 
становище змінйлося, повернуло¬ 
ся на краще. 

Положеніе о виборах!, вь сеймь—ре- 
ґуллмін на виббри до сбйму. 

Положимь, что зто удастся...—ска¬ 
жемо й так, що це вдасться; не • 
хай би вийти, що ге вдасться. 

Положительно ничего, висколько— 
та такй а ні жА. 

Положить заплату—лАтку вкйпути. 

Положить копець—бАрега дАти. 

Положить подь прессь—поклАсти під 
гніт. 

Положить преділь—бАрега дйти;дА- 
ти край. 

Получивь ваше отношевіе, имію 
честь увідомпть - одібрАвши ваше 
завідбмленЕя, мйю за честь одпи- 
сйти... 

Получивь ваше предписанір, имію 
честь донести—одібрАвши вашого 
накйзу, рбсказу, нрйнису, мйю за 
честь до відома подйтн... 

Получить аттестать зрілости—зро 
бйти натуру. 

Получить наслідство—одібрйти опй- 
док, снйдщину. 

Подумать насморкь—захоийти ні- 
жит. 
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Получить нось—піймати бблизня. 

Цолучить облегчепіе—ПІЛЬГИ ДІЗНАТИ. 

Получить отказь (шутливо)—бблизия 
ПІЙМАТИ. 

Получить отказь вт> скатовстві,— 
макогін облизАти; гарбузі вхопй- 
ти; нокуштувАти гарбуза; взйти 
гарбуза; з’їсти гарбуза. 

Получить помощь—гбру взйти. 

Получить перевісь—світу запобігти; 
достАти помочі. 

Получить порку—взйти в шкуру. 

Получить пощечнну—лйпаеа злАнати, 
ззісти. 

Получить ударі, вь лицо—дістАтп в 
лицб. 

Пользоваться дурпой репугаціей—у 
неславі бути. 

Ііользоваться жизнью—уживАти світа. 

Гіользоваться наслажденіями—зажи¬ 
вати роскбшів. 

Пользоваться несчастьемь другого — 
лйхом торгувати. 

Пользоваться свободой — ВІЛЬНОСТІ! 

вжииАти, заживати. 

Пользоваться случаемь—користатися 
з окАзії. 

По лівую сторону—за ліво, ліворуч. 

По лісамь, степямь—но лісах, сте¬ 
пах. 

По любви—з кохання, 8 люббви; до 
люббви. 

Полюбите наст, чернепькими, а бі¬ 
ленькими наст, всякій иолюбить— 
полюби мене в чорні, а вже в 
білі поли бить і аби хто 

ІІомиловать жизпь—горлом дарувати. 

По милости—з ласки. 

Поминай како, звали —шукай вітра 
в полі. 

Поминутно—раз-у-раз; що-хвилйня. 

Помирить кого—замирйти когб. 

Помнить, держать вь памяти—нам’я¬ 
тії и; (иноск.) мйтн па неньку. 

Помнить (вабить) о комь, о чемь— 
пам’атіти (забутися) на кбго, на 
що. 

П 
По мпогимь причинами—з багатьох 

причйн. 

По мні пожалуй—про мбне. 

Помотать, оказивать помощь—давАти 
нбмочі. 

Помотать и спасать—давАти пбмочі, 
порятунку. 

Помогающій врать—підбрбхач. 

По моей теорій—на моїб тебрію. 

По моєму адресу—на мою адресу; 
па мій карб. 

По моєму мнінію—як на мбпе; на 
мою думку. 

По моєму предложенію—за моїм вне¬ 
сенням. 

По моєму соображенію—на мою дум¬ 
ку, на мій пбгляд, як я гадАю. 

Помочі,—стати у пригоді; у пбмочі, 
до нбмочі стАти. 

Помочі, біді—запобігти лйхоаі, зара¬ 
дити лйхові. 

Помочі, торю—см. ІІомочь біді. 

Помочі, кому вь біді—підратувіти 
когб. 

ІІомочь кому, чему—діти ріду кому, 
чому. 

Помикать кімь—конерзувАтп з кбго; 
загйдуватися ким; потирати руки 
об кбго. 

По одной міркі—до бдної міри. 

По мірі возможности—по змозі. 

По мірі силь—що сила (наша) змб- 
же; як поейлля. 

Помішать дрова вь печкі—перегор¬ 
нути в печі. 

ІІо направленію кь - в пАпрямі до; 
як їдеш до. 

По иаружности—на взір. 

Но настолнію—за намовою. 

ІІонатужиіься—нап’ясти жйли; цопа- 
мбжптися, натяггйся. 

По наущенію—з намбвп; з напрАвп. 

По неволі ділать—з неволі робйтп. 

По ненависти ко мнЬ—з нанАвисти 
до мбне. 

Понести чепуху— химбри ногпйти. 

П 

ІІонижепіе горизорта води—спадбчня 
водй. 

Понизить ціну—спустйти в ціні. 

Пониманіе взаимпое—порозуміння. 

Понимать—у тямкй брАти; розуміти. 

ІІонимающій человікь—тямуча лго- 
дйпа. 

Поносить, носить что долго—попоно- 
сйтися з ЧИІ^. 

Поправиться—у подббі стАти; запА- 
сти в душу, в бко, в сбрце; пі- 
дійгй під мйелі. 

По нутру—до вподбби, до сподбби. 

По нннішнему времени—на тепб- 
рішній час. 

Но образцу—взбром; на взірбць, на 
штиб; на кшталт. 

По общему согласію—за спільною 
згодою. 

По одежкі протягивай нпжки—по 
свсбму ліжку нростягАй ніжки. 

По одиночкі, по одному—по одйнцю. 

По очередн—по чбрзі, почербжпо; 
в ряд. 

По ошвбкі—у пбмилку; помилкбво. 

Поощрить—понуку дАги; підохотити, 
заохбтитн. 

Попадаться вь глаза—на ~6 і навер- 
тАтнся. 

ІІопался вь лаии—піймйвея, попАвся 
в лаббти. 

ІІопался, какь ворона вь супь—впав 
в біду, як курка в борщ. 

Попаль, какь курь во щн—зав Аз, як 
собАкд в тину. ► ^ 

Попаль пальцемь вь небо—попАв ку¬ 
лею в пліт; не попАв ні в тин, ні 
в ворбта; попАв, як сліпйй стбжку; 
попАв пАльцем в нббо—стромлйй 
дАльшеї 

Попасть впросакь—у дУрпі пошйти- 
ся; влізти в болбто; вклепАтися 
в лаббти. 

Попасть вь неволю кь татарамь— 
бути в татАрськпх лйках. 

Попасть вь неловкое иоложеніе—не 
знатй на яку сгупйтн; опинйтися 

П 

на льоду; опинйтися в тісному 
кутку. 

Попасть вь очередь—під чбргу прий- 

тйс,; “ ЙМВІЛ2: у, 
Попасть вь тонь—^у лад взяти. 

Попасть вь трудное ноложеніе—упА- 
сти в тісну діру. 

Попасть вь трудннл обстоятельства— 
см. II. вь тр. положеніе. 

Попаї-ть на дорогу—вхонйти тропй; 
набігти тропй. 

Попасть на слідь, на искомую доро¬ 
гу -вхопйти тйпцю, тропй. 

По періюму абцугу—зрАзу, з сАмого 
почАтку. 

По первопутку—первозїм’ям. 

Поперемінно то лісь, то поле—при¬ 
луки. 

Поперечная полоса—пербсмуга. 

Попечитель Учебнаго Округа—КурА- 
тор Шкідьнбї Округи. 

ІІополамь *ь бідой —од бідй пхАючи. 

ІІополніть—узяти тіло; поглАдшати. 

По порядку—у порядок, в ряд. 

По правді сказать—на нрАвду ска- 
зАти; прАвду кАжучи. 

Поправить сї.ои обстоятельства—під 
могтйся. 

Поправлять,-вить заируду — підгАчу- 
вати, підгатйти. 

По правую сторону—па прАво, пра¬ 
воруч. 

Попрать ногами—підтоптАти під нбги. 

По прежнему—тим же ходом; по ста¬ 
рому. 

Попрекать кого — докАзувати кбму, 
докоряти кому. 

По прпказаиію—з накАзу, під зАга- 
дом, з рбсказу, за наказом, за 
рбсказом. 

По при міру—за прйкладпм. 

По припадлежности—кому належить. 

По принужденію—з прймусу, з при¬ 
нуки, через мус. 

По происхожденію—родом, з рбду, з 
похбдження. 



— 94 — 

П 
Попросить совіта у кого—засягтй 

рйди у кбго; зарідитися когб. 

По проталинамі іхать—тілом талу- 
віти. 

Попутать слонами или дійствісмі— 
зробйти настрашку. 

Попусту терять время—марнувіти 
час; даремно, дурно, на дурнйцю 
сіяти час. 

По нути — по дорбзі, перехбдом. 

Потупиться—встромйти бчі в зймлю; 
втопити бчі в збмлю. 

ІІоинтка пе питка, а спросі г не 
біда — утік не втік, а побігти 
можна; иіймів не піймав, а по¬ 
гніться мбжна; знайшов не знай¬ 
шов, а поміцати мбжна; купйв 
не купйв, а поторгувітьсл мбжна. 

Попі своє, а чорті своє—см. Попі 
сі кадиломі.. 

Попі сі кадиломь, а чорта, сі рога- 
тиной—пін з хрестбм, а чорт з 
хвостом; пін у дзвін, а чорт в ка- 
латйло... іце й кіже, що йогб го- 
лоспійше. 

По иятамі ходить—слідком ходйти. 

Поработать наді чімі —рук доложй- 
ти до чого. 

Пора гостямт. по дворам'ь—час до¬ 
дому. 

Поразить слух!.—вразйти вуха. 

Пора на боковую—час на боковбнь- 
ку; час лягітп. 

Иорицать—нагАнц давати, пінити, 
гидити. 

Пораспоряженію—см. Но приказапію. 

По распоряженію командира полка 
солдаті бьілг арестовані—за рб- 
сказом, за наказом полкбвника 
жовніра булб арештбвапо. 

Иорожнемт.—в порожні, порожпнкбм. 

Поросенокг-наступивкі вола нзобп- 
дідг—хазййська курка комірниць- 
кій корбві нбгу переломйла. 

Поручаю вамт. зту работу—заставлйю 
цю роббту віми; заставлйю цю 
працю вйми. 

Иоручать кому діло—заставлйти діло 
ким. 

П 
Порядок!, боя—бойовйй рбсклад. 

Порядогь дня —порйдок дбнний. 

Иорядочная ціна—чималі ціпі. 

Порядочное количество—чималі сйла; 
чималі кількість. 

ГІорядочпнй человікі—порйдна лю- 
дйна. 

Посадить вь темницу, тюрьму—укй- 
нути в темнйцю, в тюрму. 

Посадить на колі—посадйти, настро- 
мити на пілю. 

Посадить подг арестг—за сторбжу 
діти; взйти до арбшту. 

Посадить пуговицц — пришйти ґуд¬ 
зики. 

Посаженнне отець, мать—весільні 
бітько, міти. 

Посваталт. дочь—поклонйвся пані- 
мітці. 

По своєму сділать —зробйти своїм 
ббгом; своїм ббгом пітй; своїм 
рббом пітй. 

По своєму ділу—за своєю потребою. 

По своєму обикновенію—своїм зви¬ 
чаєм. 

Посвятять кому своє нроизведеніе— 
присвічувати кому свій твір. 

По Сепькі и шапка—по Савці свйт- 
ка; ио госнодйоі ніймвт: ио пану 
шіпка. 

По сердну—до мйслі, до сподоби, до 
вподбби, до сйрця, до душі. 

Поеиділки—вьчорнйці; дбсвітки (у 
досвіта) 

Послать, ниспослать наказаніе—ні- 
пуст папустйти. 

По -лужить во вреді—зашкбдиги, по- 
шкбдити. 

Послужить вь пользу—вййти на ко 
рйсть. 

Послужить причиной—споводувіти. 

По слуху ніть, пграть—з голосу спі- 
вітщ-грітп^. 

Послі чі5его—По псьбму. 
По^лідніЙ сорть—ПОСЛІД. 

Послідовало рі.піепіе, опреділеніе— 
запів вйрок; запіла ухвіла. 

— 95 

Послідовать чьему сові ту—иітй за 
чиєю рідою. 

Послі дождика, вт. четверть — на 
кінський велйкдеиь; на Микбли 
тай ніколи; на Юрія, як рак свй- 
сее. 

Послі долгихт» затрудненій—по дбв- 
гих коровбдах. 

Послідующій періоді—наступна до¬ 
бі. 

Послі завтра—по зйвтрьому, після 
зівтрього. 

Послі пасі—хоть потопі!—по моїй 
голові—хоч вовк траву їж! 

Посматри вать,-ріть—накидіти бком; 
закидіти бком (кудй, на кбго); 
зводити очйма. 

Посмотрите, которнй часі—поди¬ 
віться на годйну. 

Поем отріть на меня искоса—події- 
вйвсь на мбне з /збоча. 

Посміяться наді кімі—закепкуві- 
ти кбго; поглузувати з кбго. 

По соб твеппой ипиціативі—з вла¬ 
сної ініціятйви. 

По собственному желанію—з своєї 
волі; самохіть; з влйсної охоти. 

По собственному желанію или по 
принужденію—чи по вблі, чи по 
невблі. 

По собственному опиту—з власного 
досвіду. 

ПосовГ.товавшись, купили—рада в 
ріду, та й кунйли. 

Посовітовать кому—на розум паве- 
стй когб, порідити когб. 

о ювіто ваться, просить совіта— 
зарідитися когб; порідитися, по¬ 
ріди зажйти. 

По соображенш всіхі обстоятель- 
сгві—розміркувівши всі обстА- 

і вини. 

По спині морозі пробіжалі—см. 
Морозі по кожі... 

Поспішить, идя—придати ходй в 
ноги, налягти на ноги. 

ПоснЬшить — людей насмішить — 
скорий пбсніх—лйдям ибсміх. 

Поссориться сі кімь (шутл.) — 
глек розбйти з ким. ГУх 

Поставить вертикально—прямцем по- 
стйвити. 

Поставить вь безвиходиоб положе- 
ніе—посадйти на лід (кого). 

Поставить ві вину что—обвинувіти 
за що. 

Поставить ві глуное положеніе— 
дурня завдіти кому. 

Поставить ві затруднительное ьоло- 
женіе—в тїенйй кут постівити; 
на лід посадйти; загнути карлібч- 
ку кому. 

Поставить вь извістность кого— 
освідбмитн когб; діти до відома 
кому. 

Поставить ві обязанность—обов’язі- 
ти когб; наложйтп обов’й.ок на 
кого. 

Поставить вь счеті—залічйти. яапи- 
сітя в рахунок; на кдрб узйти. 

Поставить гді лвбо при чемі-либо 
караули—зачатувйти що. 

Поставить ліга—підриштувіти. 
Поставить на виді, что—звернути 

увігу, бачність на що. 
Поставить на воєнную ногу на 

в ениій стопі постівити. 

Поставить на ребро—рубом, руба 
ностйвити. 

Поставить на своемі- довестй свогб. 

Поставить на сцену—вйставйДи на 
снбну. * 

Поставить фопарь поді глазомі— 
ставннкі поставити. 

Поставлять муку для армій—поста- 
чіти борошно па військо. 

Поставляю долгомі, за счастье—вва¬ 
жаю за обов’йзок, за щістя. 

Постановить приговорі - вйдати вй¬ 
рок. 

Постановленіе сділать—ухвалйтн. 

По старіні—по стародівньому, по 
старому звичаю. 

По сторонамі—по бокіх, з боків. 

Постороннее лицо—сторбння особа; 
чужі людйна. 
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Постороннимі лицамі вході воспре- 

щается—чужйм лйднм увіходити 
не можна. 

Постоялий дворі — заїздний двір, 
заїзд. 

ІІостолнпая армія—стйле військо. 

ІІостоянно—по всяк день, раз-пб-раз, 
що разу, зіівжди. 

Постоянно бігающій туда и сгодаче- 
лові.кі — нобігач. 

ІІостоянно плачеті—кйсне, як соло- 
нґій огірок. 

Постояниое пребьіпаніе—стйлий пб- 
бут. 

Постояпннй гость—невивбдпий гість. 

Постояннмй спросі на ч -н.—на 
(щось) нема й відгйлу. 

ІІостояннмми криками, бравью оту- 
пить кого—загрймати когб. 

ІІостоянпия преслідовапія (кого), 
см. П. придиркн кі кому. 

Постоянпня придирки кі кому— 
немй, иромйтої води кому. 

Пострашать, пугать—зробйти на¬ 
страшку. 

Поступать, ділать наперекорі—на 
злість, на петб кому робйти; 
бороздйти. 

Поступать, долать по своєму—ходйти 
своїм рббом; робйти своїм ббгом. 1>0 

Поступать пакт, кто—зіхбдити на 
чий розум; ходйти чиїмось рббом. 

Поступать по чьему приміру?—уч(^ 
слідй кому уступйти. 

Поступать правдиво — ходйти но 
нрйвді, робйти по прбвді 

Поступать правильно—поирйвді ро¬ 
бйти. 

Поступать, соображаясь сі обсто- 
ятельствами— бардіжйтн. 

Поступать справедливо—ходйти пра¬ 
вам рббом. 

Поступить ві служеніе—пітй в пййми. 

Посилать сватові кт> кому—підси¬ 
латися. 

Посилать сказать-слатися. 

Посилку безі ціпи—пакунок про¬ 
стий. 

3 П 
Посилка цінная-пакунок коштбв- 

ний / г 
Потемніло ві глазахі—світ пере- 

міпйвся. 

Потерпілі убнтки—пішлб мі на 
бйкир; набрйвся втрат. 

Потерпіть неудачу,—см. Потерпіть 
фіаско. 

Потерпіть фіаско—бблнзня піймйти; 
вхоийти шилом пйтокп; ножи- 
вйтися, як сірко пйски, як пес 
макогоном; халйвки попектй; об¬ 
лизати макогін; з’їсти бблизня; 
ухопйти, як собйка обмбтвпі. 

Потеряві равповісіе, солдйті упаль— 
жовнір перехибнувся. 

ІІотерять время—згубйти, змарпу- 
вйти час. 

ІІотерять голосі—спісти з гблоса, 
стрйтити голос. 

Потерять дівсгвенпость—згубйти ві- 
нбк; калйну стрйтити.—г1*' “Т1— 

Потерять зрініе—стемніти на очі; 
вйдивити бчі. 

Потерять надежду—стрйтити надію. 

Потерять память—втратити пйм’ять. 

Потерять расположеніе — втратити 
лйск7. 

Потерять слухі—запечуяги. 
Потерять соні—вйбитися з сопу. 

По течевію—уплйнь; уплить, за 
водбю. 

Потирать руки—затиріїти руки. 

По той же еамой причині—з тбго 
ж самого. 

Потребительская лавка — спожйвча 
крампйця. 

Потребительское обшество—спожйв- 
че товариство. 

Потреблять (кушанья, напитки)— 
споживати (страви, напбї). 

Цотребуеті много времени—візьме 
багйто чйсу. 

Потрепать за волоси—чуба намнйти; 
матланки дйти. 

По третямі—трбтно. 

Поумніть—до рбзуму дійтй; порозум¬ 
нішати; набрйтися рбзуму. 

П 
По уполномочію—з уповноваження. 

По у самі текло да ві роті не по¬ 
пало— поживйвся, як сіркб пйски; 
як пес макогоном; по бороді те¬ 
кло, а в рот ве попйло. 

Поучать, наставлять — на дббрий 
рбзум навчйти. 

ІІофамиліи—на прізвисько, прізвище. 

Походить на кого—скидйтися на 
кого, вдаватися в кого. 

Похожимі сталі на человіка—здав¬ 
ся на людйну. 

Ііохожій на кого—схожий з ким; 
подібний до ного; під чий шйнець. 

Похожі, какі свинья на корову— 
похбжий, як ведмідь на копйш- 
нпка; як хвіст на панахйду; як 
свиня на великий піст; як цуце- 
нй на пирогй; як макогін на 
нбчви. 

Похожі на отца—в бйтька вдйвся; 
скидається на батька. 

Похудіть ві лиці—з лицй спйсти, 
унйсїи, на лиці упйсти; змарніти. 

Похудіть тіломі—спйсти з тіла. 

Почему би—чом би. 

Почему же-учом такй, чом же а що ж. 

ІІо чемі ?—що за його ?. 

Почесать ві затилкі—поскромйдити 
потйлпцю; почухати потилицю. 

Почесать язикі—попащекувати. 

Почести оказмвать, честь отдавать— 
шанббу піддавати. 

ГІочти вигді—мало де 
Почтв никуда—мйло кудй. 

Почти никуда не хожу— мйло кудй 
ходіб. 

Почти что—мйло що, трохи ке, 
безмаль. 

Почтовийяшпкі—поштбва скрйнька. 

Почувствовать, что иадоіло что ви¬ 
будь—знудйти чим. 

По шву распоролось—по шитому 
роспорблося. 

Пошелі второй годі—на другий 
рік повернуло. 

Пошли несогласія—пішлб на нблад, 
на рбзлад. 

П 
ІІошло на іду—пішлб на вйпадок. 

Ііошло на несчастье—на горе пішлб. 

Пошло наобороті—на пербверт піш- 
лб діло. 

Пошло по прежнему—повелося по 
старому. 

Пошло прахомі—пішлб в нївець; 
вішлб за вітром. 

Пощадите—змйлуйтеся! сглйпьтеся! 

Пощадить жизнь—горлом дарувйти; 
дарувйти життйм, душбю. 

Пощадить, не убить—к животу зво- 
лііти. 

По атому ділу—в цій спрйві. 
По атому поводу—з цьогб прйводу, 

поводу. 

Поідомі ість—просвітку не давйти. 

Поіхать полемі, а не дорогой— 
цілнпкбм поїхати. 

Поама не поддается переводу—ве 
надається поема до перекладу. 

Поюті несогласно—співйють не в 
л&д. 

Поюті стройно—співйють в лад. 

Появилась молодая луна—місяць 
(молодйк) пародйвся. 

Нояснпчние позвопкп — попербкові 
кісткй. 

Правая сторона—праворуччя. 

Правда—єлей, везді наверхі всплн- 
ваеті—прйвда, як олйва, наверх 
вййде. 

Правдою жить, что огороді городить: 
что днемі нагородить, то ночью 
размечуті—по прйвді робй, по 
прйвді й бчі повилазять. 

Правда нзі води, изі огня спасаеті — 
пі авда зі дна мбря виймйє. 

Правда со дна моря внпоситі— 
прйвда із дпй моря виринйє, а 
непрйвда потопйе; ьрйвда зі дпй 
мбря вбрне. 

Правда уши дереть—прйвда бчі кбле. 

Праведное на огві не горить, на 
воді пе товеті—прйвда не втоне 
в воді, не згорйгь в огні; правда 
і в мбрі не втбне. 

Правила врачебнаго освидітельство- 
7 



ванія—статут лікарського освіду- 

вАння. 
ІІравительствениая вдасть влАда 

урядова. 
Правительственное распоряжепіе 

урядбвий рбсказ, накАз. 
Правительственное учрежденіе—уря- 

дбвий зАклад; урядбиа інституція, 
устанбва. 

Правительствующій Сенаті урядбв- 

ний сепАт. 
Править бритву—гострйти брйтву. 

Пчапить корректуру — виправлйги 

Править лошадьми—повбдити кіньми. 

Править рулемі—стерном керувАти. 

Право!—Біг-мЄ, сирАвді, далебі! 
Право авторское обезнечено зако- 

номь—Авторське прАио застере¬ 
жене законом, ч, 

Право иервенства при нокупкі имЬ- 
нія—н"Аво вкупу. 

Правящія сфери—міродАтпі кола. 

ІІраздиовать ираздники свйта свят¬ 
кувати. 

ІІраздво время про волить бімбувАти, 
байдпкувАти, гулйти. 

Прахомь пошло—пішло за вітром; 
дймом до горй піїплб; урбсііч 
пішло; у нівець пішло. 

ІІрахь его возьми! хай воно сте 
рйється! хай йому абй що! 

Прахь сі ними—цур йому, хай 
йому лйхої 

Прапорщикь—значковий товАриш. 

Иребивню кь вами благосклоннимь— 
зістай до вас зичлйвий. 

Превосходить.-взойти кого вь чем-ь— 
залАмлювати, ломйти когб. 

Превратигься вь кого, что -по 
шйтися у кбго, між кого; обер 

иснолненіе моє распоряжепіе 
пропоную негАйно вчинйти за 
рбсказом моїм. 

Предложена била резолюція—запро¬ 
поновано булб резолйцію. 

Предложить вопрось—ПОСТАВИТИ пи¬ 

тання. 
Предложить загадку загадАти зА- 

гадку 
Предонреділять долголітіе давАти 

на вік. 
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П 
Предоставить на сужденіе—здАтися 

на суд. 

Предоставляется судить другимь — 
нехАй йнші судять. 

ІІредоставлять на усмотрініе —да¬ 
вАти на волю, на призволйще. 

Предоставляю на ваше 'Усмотрініе — 
здаїбся на вАшу волю, лАску; 
здайся вам па прнзволйще. 

ГІредо(;газляю себі право—застері- 
гАю собі прАво. 

Предполагать, думать—мАти на мислі. 
Предноложимь, допустимі — ДАЙМО 

на тЄє... припустимо на теє... 

Предрасположеніе кь болізнямь— 
нАхпл до хвороб. 

Представился удобний Алучай—вй- 
пала добра окАзія. 

Представители города на засіданіе 
не явились—предстАвники міста 
на збори не нрийшлй. 

Представители земства ириглашеии 
не били—предстАнників нарбд- 
вього самоврядувАння заирбшено 
не було. 

Ііредставитель правительственнаго 
учреждевія—предстАвник урядб- 
вого зАкладу. 

Представить сиидітелей—постАвити 
свідків. 

Представиться, пригрезиться — по- 
мрітися. 

Представляться дурачкомь—дурни¬ 
ка клеїти. 

Представляться, рекомендоваться— 
СПОВІЩАТИСЯ, ОПОВІЩАТИСЯ. 

Представляю при семь требователь- 
ную відомость на жалованье- 
пересилаю з цим сембрельбвяй 
спис. 

Представите неаедленно отчеть— 
негАйно подАйте звідбмлення, 
справоздАйність. 

ІІредставьте себ'Ь...—уявіть собі... 
Представите смітина предположе- 

нія нли смітння исчисленія на 
производство работь—нодАйте 
коштбрис або коштбснис на ро- 
ббти. 

П 
Предстоить отправляться вь путь 

(шутл.)—дорога чхАєтіся. 

Предупрежденіе —зАбіг чому; упе¬ 
редження. 

Предчувствовать біду оть к.-л. си¬ 
ли—потугу чути. 

Предидуїцій періоді — попередня 
добА. 

Преді лицомі цілаго світа—при- 
вселйдно. 

Преді наступ, вечера—на пїдвечір. 

ІІреді настуїілепіемі ночи—нав- 
прбти, проти ночі. 

Преді нимі—перед йбго. 
Предіявить претензію на кого—по- 

дАти скАргу на кбго. 
Прежде времени—завчАсу, до чАсу. 

Преждевременно—без порй. 

Преждевременно родившійся ребе- 
нокі—нечаснА дитйна 

Преждевременно скончался—дочАсно 
упокоївся. 

Прежде всего—на пбреді, насам¬ 
перед, що-найпбрше, на попереду. 

Прежде окончанія года—перш як 
рік минув; перш як вййшов рік. 

Презрительное названіе чиновника— 
скарбова лушнАйка. 

Прєкратилась возможно'-ть—увір- 
вАвся бас, увірвАлася плітка, увір¬ 
валася, запала клямка. 

Прекратился разговорі—розмбва 
увірвАлася. 

Прекратить бой—перервАтн, спини¬ 
ти бій. 

Прекратить работу—покйнути ро¬ 
біт 

Прельщать обманчивими обіїцанія- 
ми (инос.)—кози в зблоті вокА- 
зувати. 

Пренебречь кімі—згордйти ким, 
погордувАти ким; занедбАти, за- 
нехАяти що; кйпути і#ід лАву що; 
узйти за ві зА що. 

Преподать руководащія указанія— 
дАти нАвід. 

Преп. Параскеви 14 окт.—перші 
и’йтінкй. 

_,_ 
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Преподобний отець!—велббпвй, пре¬ 

велебний бтче! 

Преполовеніе—иереплАвна середА, 
прАва середі!. 

ІІрепровождается для дачи отзьіва 
по существу діла—пересилається 
для відпису в с^ті справи. 

ІІрепровождается для дачи соотвіт- 
ствуюшихь обьясненій по су¬ 
ществу д!.ла—г ересилається для 
з’ясування спрАви і належного 
відпису. 

ІІрервать кого (вт> річи) — мбву пе- 
ребйти. 

Преслідовать что либо несбнточ- 
ное—ловйти впра. 

Преслідуеть неотступпо—прбсвітку 
не дає. 

Пресмиь‘аться,льстнть—язикбм грАти. 

Преї микаться предь кінь—лизАти 
халііву, чоботи (кому). 

ГІрессь бюварь—бібулЛр. 

Ііретерпіть бідствія—набратися бі- 
дй, лйха. » 

ПретерпЬть мпого горя—зазнАти 

гбря, лйха; вйшітл ківш лйха.З і 
Прибавить шагу—нриспішйти, ири- 

дАти, надати ходй. 

Прибирать кт. рукамь—підббркува- 
ти, підборкати, приборкувати, при 
боркати. 

ІІрнбляжаться кт. старости під 
стАрість пі.уїливАти. 

Приблизиться— пристуийтп до бл£зу; 
наблйзитися, зблйзитися. 

Прибрать кь рукамь—до рук при- 
брАги. 

Првбрежпий житель—бережАн, бе- 
режАк. 

Прибнльное нредпріятіе—корйстне 
підприємство. 

Прибігать кт> Богу—удаватися до 
Бога., 

Дрибігиуть кт, иннмь мірамь— 
удатися до йншого снбсобу. 

Прибіжать, запихавшись оті. бьіст- 
раго біта—без Уху прибігти. 

Приведеніе кь одному знямевателю— 

п 
звєдЄпня до сиілгнбго знАме- 
вика. 

Привести вь бідность—зуббжити; 
на старці иустйти. 

Привести вь изнеможеніе Вйбити 
з сйлп. 

ІІривесть вт. исполпеніе довЄсти 

до скутку що; виконати; дове¬ 
сти до зрббу. 

Привести ігь отчаяніе—до роспуки, 
до роспачу довести; роспуки 
з. вдАти. 

Привести вт. порядокь—зробйти лад; 
унорядкувАти. 

Привести вь разорепіе—спустбшп- 
ти, зруйнувАти, сплюндрувАти. 

Привести вь смятепіе—переколбш- 
кати, переполошйти. 

Привести вт. столбнлкь—правцбм 
постАвити. 

Привести вт. убожество—см. Пр. ВЬ 
бідность. 

Привести вт. удивленіе—здивувАти. 

Привести вт, чувство—одволати, очу- 
тйти. 

Прививать деревья—присАду клАсти. 

Привизать оспу—щешітн віспу. 
Привлекать кт, суду—припозивАти 

пбзовом; позивАти; до прАва тяг- 
тй; до суду тягтй; подавАти до 
суду. і,. 

Приводить вь смятеніе—колотйти; 
веремію піднімати; бучу зби- 
вАтп. 

Приводить вт. чувство упавшаго вт, 
обморокь, иннося его на чистий 
возд}хь—на вітер піднйтв. 

Приводить кь нищенству—зводити 
на жебрп. 

При всемь томь—з усім тим; не 
вважаючи на все те. 

При встрічі иоздравить сг пастоя- 
шимт> днемь—поздоровйти дпем. 

Привикать, йміть обикновеніе—брА- 
тн завйчку; брАти уклад до чого. 

При гетмані Петрі Дорошенко— 
за гетьмАна Петра Дорошенка. 

Иригласить, нанять кого —згбдйти 
кого. 
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Пригласить, затащить на угощеніе— 

затягтй на хліб. 

Ириговаривать,‘рить кт. аресту—при¬ 
суджу вати,-дйти до арешту. 

Приговорить кт. смерти—засудйти 
па смерть. 

Приготовительная школа, классь— 
підготовча шкбла, клйса. 

Приготовиться кь чему—підготувА- 
тисядочого.споружитися; (иноек.) 
нагострйти зуби. 

Пригодиться—стАти в пригоді; здА- 
тися на... придАтися до... 

Пригрозить кому пальцемь—накивА- 
ф ти на кого. 

Придавать большое значеніе—нада- 
вАти велйкої вагй чому; вагу 
клАсти на що. 

Придавать желанія, охоти—підохочу¬ 
вати 

Придавать смілости—додавАти духу, 
відвАги, смілйвости. 

Придавать чему малое значеніе— 
лехковАжити що. 

Приданое давать кому—віпувАти когб. 

ІТридерживаться, не оставлять—не 
кйдатися чогб. 

При держи даться какого мнінія— 
додержуватися якбї думки. 

Ііридеть солнишко и кт. нашимт> 
окошечкамь — колйсь і в моє 
окбпце засвітить сбнце; колйсь і 
на нАс сонечко глйне. 

Придеть чередт,—дійдеться рял, на¬ 
стане черга. 

Придумать, сообразить, взять вь 
толкт,—добрАти розуму; прирозу- 
М1ТИ. 

При дурниха, обстоятельствахь— 
при лихій годйні; у злім рАзі; у 
нригбді. 

Притти вт. совершенний упадокь— 
звестйся ні нА що. 

При жнзни—за життй, за животА. 

Пргжимать кт. сердцу—до сбрця 
тулйти. 

Прижиматься кь стіні—до мУру, 
до егїнкп тулйтися. 

П 

Прижимать,жать уши — щулити, 
прищулити вуха. 

Прижить ребенка—пригулйти дитину. 

При закагі іщнца —на взАході. 
При занаті солнца облака стали 

красни—попалйлося на нЄбі. 
При заключеаіи условія—як укладА- 

лося умову. 

Признавая обтяснепія неудовлетво- 
рительними, ставлю вамь на видь 
недопустимость подобнаго отно- 
шенія кь исполненію обязавно- 
стей—ввзнаючй пояснення за не¬ 
достатні. звертАю бАчність на те, 
що так стАвитися до обов’язків не 
дозволйється. 

Признань ділимости—ознАка поділь- 
ности. 

Признать за благо—вйзнатиза добре. 

Призивать кь суду—до прАва тягтй. 

Иризивь на воєнную службу—прйзва. 

Приказано ..ттн вт, бой—наказано 
стАти до побою, пітй до поббю. 

Приказная строка—крючок, карлйч- 
ка; скарбова лушпАйка. 

Прикилнваться добримь — лйстом 
стелйтнся. 

Приключаться несчастью—стАти при- 
гбді. 

Прилягать трудь—докладАти прАці. 
Приласкать неблагодарнаго (фигур.)— 

пригріти гадйку за пазухою. 

Прилинь, какь банний листь—при- 
чепйвся, як шевська смола до чо¬ 
бота... як вбша до кожуха. 

Прилично ли ти ведешь себя?—чи 
ти чбмно поводишся? 

Приложить руку—підписАти; поло- 
жйти підпис. 

Приложить руки—пйльно, горлйво 
взйтися до роботи. 

Приложить стараніе—додАти рук. 

Приложиться 6ь кресту—поцілувати 
хрест. 

Прпмирительная камера—порозумін¬ 
ня кАмера; поєдвАльна кАмера. 

Примирительная пирушка (послі 
при м в ре ніч) —пере ирбсн в и. 
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ІІримите всі зависяіція міри—вжи¬ 

віть всіх належних заходів. 

Приміняться кт. кому—прикладати¬ 
ся ДО кбі'О. 0 

При народі—в лйдях. 

Принести благодарность — подгіку 
скласти; дгіку * віддАти. 

Принести вь дарь—подарувати. 

Принести жалобу—вйточити пбзов; 
зложйти пбзов; поскаржитися. 

Принести повинную—Повинйтися, по- 
винувАтися. 

Принести пользу—дАти корйсть, ДІТИ 
пожйток. 

При ви маться за діло—до спрАви, до 
роботи, до прАці ставати. 

При н и мается подппска—прпймАється 
передплату. 

Принимать, -нять вь расчеть—брАти, 
взгіти на увАгу. 

Принимать, -нять вь соображеніе— 
брати, узйти під розвагу, зважи¬ 
ти; брАти, взгіти на увАгу. 

Принимать,-нять, обернуть вт. шутку 
—на жарт повертати, повернути. 

Принимать гостей—вітАти, шанувати 
гостбй. 

Принимать зависящія міри—вжива¬ 

ти належних зАходів. 

Принимать, -нять за иностранца— 
брати, взгіти за чужозбмдя. 

Принимать кого за...—вважАти кого 
за... 

Принимать, -нять изністную форму— 
пкибірАти, -брАти пегної фбрми. 

Принимать, -нять кого вь долю— 
приймАти, нрингіти в спілку. 

Принимать, -нять крещеніе—прий¬ 
мАти, нрингіти хрест святйй. 

Принимать, -нять кь свідінію— 
брАти, взгіти на зАмітку; брАти, 
взйти для відома; брати, взгіти 
на рбзум; (иноск.) на вус мотАти, 
намотАти. 

Принимать кь сердцу чью участь— 
журйтися ким. 

Принимать, -нять лікарство—зажи- 
вАти, -жйти ліків. 

П 
Принимать, -нять міри—вжипАти, 

вжйти зАходів. 

Припимать, -нять наміреніе—брати, 
повзгіти пАмір. 

Принимать, -нять обикповеніе—брА¬ 
ти, взгіти звгічай. 

Принимать, -нять рішеніе—нокла- 
дАти, поклАсти; ухвалгіти, ухва- 
лйти. 

Принимать чью сторону—тягтгі за 
ким руч. 

Принимая во вниманіе— маючи на 
увАзі; вважаючи; з увАги на... 
з огляду на... 

Принудить замолчать—замкнути і'У; 
бу, устА. 

Принуждая себя—чбрез сгілу. 
Принята слідуюіцая резолюція — 

ухвАлено так/ резолюцію. 

Припять на квартиру кого—нрингіти 
кого в комірне. 

Принять на свой счеть (иноск.)— 
взгіти на свій карб; приклАсти до 
сббе; (букв.) взгіти на свій кошт; 
взгіти кошти на сббе. 

Принять на себя видь чей—узгіти 
па сббе пбстать, подббу чий; при- 
брАтися у пбстать чий. 

Прнняться за исполпеніе работи, за 
діло—-прингітпся до зрббу. 

Принять участіе—взгіти участь. 

Припало, загорілось, захотілось— 
нриспічило; наперло. 

При первомь слові—на першому 
слові. 

При первомь удобномь случаі—при 
нбршій нАїйді. 

При помощи—за нбміччю. 

Приравняль кукушку кь ястребу— 
нрирівнгів свинй до конгі. 

Природний смисль—простий, при- 
рождений рбзум. 

При рікі—над річкою. 

Прислужиться кому — вгістаратися 
проти кого. 

При случаі—при окАзії, при нАгбді, 
за нАгбди. 

Присматривать за кімь—коло кого 
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ходйти; доглядАти когб; мАти обА- 
чіння на кого. 

Присматривать за умирающимь—до- 
глядйти душі, доглядАти смбрти. 

При смерти—на Божій дорбзі. 
Приставать—лізти в вічі; чіплгітися, 

уїдАтися. 
Пристала ржавчина—ржа вхопгілася. 

Пристально смотрить мні вьглаза— 
пйльно очйма прядб мені в вічі. 

Пристрашаться (кь чему)—закохува¬ 
тися в чому; прилюблгітися до 
чбго; уподобати собі що; віддати¬ 

ся чому. 

Пристидить—завдАти соромА, довести 
соромА. 

Пристяжная лошадь—орчикбвий кінь. 

Присутственний день — офиційний, 
урядбвий день. 

Присутственішя міста — сиравнйці; 
урядбві зАклади; офиційні уста- 
нбви; урядбві установи. 

Присипать снігомь—підиорошйти. 

Присічь огня—вйкресати вогнй. 

Приттп вь изумленіе—здивувАтися, 
здуміти, здумгітися. 

Приттн вь себя—прийтй до пАм’яти. 

Притти вь чувство—оч/няти, прочу¬ 
няти, отгімитися. 

Притти куда вь слякоть—придріпа- 
тися. 

Притти кь соглашенію—порозуміти¬ 
ся, погодгітися; учинйти згбду. 

Притти на умь, вь голову—вгіпасти, 
спАсти на тблок; см. Приходить 
вь голову. 

Притти, пригнавь воловь—пригнати¬ 
ся з волами. 

Притти раньше кого—ирийтгі поне- 
рбд кбго. 

Прнттись по праву—до вподбби прп- 
пАсти. 

Прнхкатило морозомь—морозом при- 
бйло. 

Приходилось проізжать черезь лісь, 
поле— довбдилося переїздйти ліс, 
поле. 

Прнходитгя отдуваться свонми бока¬ 
ми—доводиться на собі терпіти. 

Приходить, притти вь бідность—в 
кАпар, на кАпар переходити, не- 
рейтгі. 

Приходить, притти вь і олову— спа- 
дАти, спАсти на думку. 

Приходить, притти вь отчаяніе— 
впадАти, впАсти в рбспач; (иноск.) 
дбрти мур. 

Приходить, притти вь унадокь—в 
кАпар, на кАпар перехбдити, пе- 
рейтй; підупадАти, підупАсти. 

Приходить, притти кь к. л. заклю- 
ченію—дохбдити, дійти до яьб- 
гось вгісновку. 

Приходить, притти на память—на- 
вертАтися, навернутися на думку, 
на пАм’ять. 

При хорошихь обстоятельстнахь— 
в доброму рАзі; при добрій годйні. 

При хорошемь отношеніи—в добрий 
пошанівок. 

При хорошихь средствахь—за до¬ 
брим спбсобом; за добрими зАсо- 
бами. 

Прихрамивать — налягАти на ногу, 
кульгАти, шкандибАти. 

Прпчиненний сглазомь—призірвйй. 

Причиненний чужой злой волей (о 
болізни, какомь-либо несчастьи) 
—нАсланий. 

Поичинпть заботи, хлопоти—накло- 
потАтн голову кому. 

Причипить мученія (иноск.)—гаря¬ 
чого сАла за шкуру залйти. 

Причинить печаль, горе—жАль вчп- 
пйти, зробйти. 

Причинить скорбь—жАлвб завдАти, 
наробйти. 

Причинить ущербь—зробйти шкбду. 

Причинить хлопотн — кучму дАти; 
завдАти клбпоту. 

Причинять, -нить боль—бблю завда- 
вАти, -дАти. 

Причинять ьло—кувАтп лйхо. 

Причинять, -нить страданія—завда- 
иАти, -дати муки. 

Причинять, -нить тоску, гбре—зав- 
давАтп,' -дати туги. 



п 
Причитается кь видачі—см. ІІричи- 

тается кгі> уплаті. 

Причитается к'ь уплаті—належить 
до винліти. 

Причитается мні получить двухмі- 
сячний окладь содержанія—на¬ 
лежиться мені одержати днохмї- 
сячну сембрблю. 

Причитающілся деньгп надлежить 
получить вь кіевскомь казначей¬ 
стві—належність слід одержати 
з кйївської скарбівні. 

4 Причудиичать—хймороди гніти, хи- 
морбдити, химерувіти. 

ГІришедь кт> шаиочному разбору— 
прпйшбв на шапкобріния. 

Пришла біда—лйхо приспіло. 

і Пришло вь голову—ушіло, спало на 
думку, спіла думка. 

Пришлось іхать по лісу, по полю— 
упало їхати лісом, полем. 

Пришпорить—стйснути острогіми. 

Пріемная мать—питйма мати. 
Пріемний синь —син прибраний. 

Пріобрість благоволеніе, благосклон- 
ность—підійтй під лйску. 

Пріобрість вдасть—сйлу взйтп; міць . 
узйти. 

Пріобрість значеніе —набрітися вагй. 

Пріобрість значеніе средн кого— 
унійтй в знАчність межи ким 

ІІріобрістн извістность —сліпи за- 
жйти; відбмости зажйти; задучйти 
сліви. 

ПріобрЬсти опереніе—у колодочкй, 
у пір’я вбйтися. 

Пріобрість расположеніе — дістАти 
ліски. 

Пріобр сти силу — убйгися в сйлу, 
в потугу; (иноск.) вбйтися в ко- 
ЛОДОЧБЙ. 

Пріобрість силу, вдасть—міць узйти. 
Пріобрісти славу—убйтися у сліву; 

залучйти сліви. 
Ііріобрість, снискать, раеположпть 

кь себ І>—з’едніти собі КОгб. 
Пріобрітать, -рість вь собствен- 

ность — на влісність набувіти, 
набути. 

П 
ІІріобрітать, -рість значеніе влія- 

піе—забіріти,-бріти сйлу. 

Пріобр тать чью любовь—підхбдити 
під ліску. 

ІІріудариль за нею—прилицйвся до 
нЄЇ. 

Пріучаться, наломать руку—навіжу- 
вати, -жити рУку. , 4 ( 

Пообирать волоси—"ироділйтн во¬ 
лосся. 

ІІроваливай! —іди здорові геть! геть 
к бісу! згинь! іди к бісу! геть к 
бісу. 

Провести день—зоднювіти день, не- 
редпювіти. 

Проводить, -вести всю жизнь—вік 
вікувйти, звікувіти. 

Проводить зиму—зімувіти зіму. 

Проводить межу—клістн меж?. 

Ировожать взглядамп, пропизивая 
глазами—очйма пизіти. 

Приглянуть солнцу—засталйгися на 
сбяшно. 

Прогнать вь шею—в три вйрви ви¬ 
гнати; три ший діти; протурити. 

Прогонния деньги—подорбжпі грбші. 
Програмна пспитаній—програм {спи 

тів 
Ирогрессивпо-подоходпий палогь — 

відповідно-прибуткбвий, відпри- 
буткбвий подіток. 

Продавать вь розницу — нарбздріб, 
урбздріб нродавіти. 

Продавать оптомь — нродавіти на 
г?рт. 

Продовольственная управа—харчові 
упріва, коптові управа. 

Продовольственний вопрось—конто- 
ві спріва, харчові спріва- 

Продовольственний пункть — харчо 
дійня, харчовірня. 

/ 
Продолжительная, постоянная зима— 

засйдна зімі. 

Продольная тахта—подбвшня шіхта. 

Прожплся—ні ні що звівся. 

Прожужжать уши — натуркати, на- 
скрепітв в?ха. 

І Прозівать—діти зівакі, проґівити. 
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Прозябать—дні тбрти, животіти. 

Произведеніе искусства—'мистецький 
твір, артпсгйчпий твір. 

Произведеніе лигературное—літера¬ 
турний твір. 

П роизвести безпорядокь, замішатель- 
ство—счипйти розгардійж, зіко- 
лот, б?чу; наколобродити, наба¬ 
ламутити. 

V Произвело на него впечатлініе — 
вразйло його; справило на ньбго 
вражшвя; заиіло йому в душу, 
в око, в серце. 

ІІроизвести впечатлЬніе— вразйти; 
справити вражіння; запісти в ду¬ 
шу, в око, в сбрце. 

ІІроизвести внкидшнь — потерйти 
дитй. 

і ІІроизвести допрось—уччнйти допит. 

ІІроизводить, -вести опить — пробу 
ЗН1МІТИ, ЗНЙТИ. 

Производить, -вести слідствіе—411- 
нйти, вчинйта слідство. 

Производптельния сили общества— 
творчі громадські сили. 

ІІроизводство машинное — рббливо 
механічне, виріб механічний. 

І Произнесгп річі.—сказіти промову. 

ІІроизносить растягнвая—з протягом 
впмовййти. 

і Произошла драка—счпнйлася бійка. 

ІІроизешло неожиданное собитіе— 
стілася несподіванка. 

ІІровзошло несогласіе—незгбда но 
встіла. . 

ІІроисходнть ссора -береться свірка. 

Пройти безслідно (иноск.)—хмірою 
перейтй. 

Пройти сквозь всі митарства—бути 
у бувільцях. 

1 Проказничать—збйток робйти, хвйґлі 
робйти. 

ІІржлятіе, равняющееся пожеланію 
емер ги- щоб твой й путь закле¬ 
котіла! 

Проклятий чорть—дідько охаблбний. 
Пролягать дорогу—торувіти стежку, 

дорогу. 

П 
Пролетарів всіхь странь соединяй- 

тесь — пролетарі усіх країн, ед- 
нійтеся. 

і Проливной дождь—ливнйй дощ, злй- 
ва, залйва. 

^ Промахнуться—хукі діти, не втрі- 
пити, не влучити. 

Ііромахь еділать—міху діти. 

І Промншленное нредпріятіе—проми¬ 
слове підприємство. 

Промншленное развитіе — промислб- 
вий розвиток. 

Промншлевнне круги — промислбві 
кола. 

Пронимать, трогать (иноск.)—бріти 
за печінкй. 

Пропади оно!—нехій воно зведіться! 

Пропало, погибло—пішло за вітром. 

Пропало безслідно (иноск.)—невіче 
язиком корова злизіла. 

Пропало все!—иропііці світй! 

Пропаль безь вісти—пішов з бліску 
світа; як воді вййла; запроиа- 
стйвся. 

Пропаль би я—було би по мні. 

Пропаль, какь шведь безь масла— 
пропан, як собйка в йрмарку; 
пропАв, як здимнїв; пропав, як 
Сіркб в базірі. 

Пропаль ни за грошь—пропій ні 
за цінову дУшу; проиїв ні за 
собі-у; нронів, як руді миша. 

Пропасть, исчезнуть безслідно —за 
водбю пітй; у тань пітй; у тань 
стіти; за вітром пітй; запрона- 
стйтися- Ч 2.5. 

Прбпасть, много—до ніпасти, бізліч, 
ейла, чбртів тиск, до біса. 

І Прописная буква—титульна, ноча- 
ткбва літера. 

Пропускная бумага—бібула. 
Проростать (о сіменахь)—кільці пу¬ 

стіти; клйчки пускіти. 

Про себя что-то думаеть—сам собі 
щось думає. 

Просить вийти вонь—прохати на 
вйетунці. 

І Просить извиненія—перепрбшуватн; 
(ирон.) вйбачки кувіти. 

' 



\ Просить о помощи—благати иа поміч. 

Прославиться—залучйти слави, убй- 

ївся у сяйву, зажйти слави. 
Простирать руку—иоривйти рУку. 

Ііростое письмо—звичайний лист. 

Простофиля — тйтя з полйвяним 
носом. 

Просто умора—сміх та й гбді. 
Пространно разсказшать — шйроко, 

доклйдпо оповідати. 
Простив, первоначальния числа 

первісні чйсла. 
Просять безь доклади пе входить— 

не оиовівшися, прбсють не вві¬ 

ходити. 

Просять пожаловать представителя... 
па совіщапіе, иміющее бить 20 
августа с. г. вь 12 ч. дня вь 
Городской Управі по вопросу...— 
представника... прохають при¬ 
бути на нараду, піо має бути 
20 серпня ц. р. о 12 год. дня 
в Міській Управі в справі... 

Противпо—душй не навертається, 
брйдко, гйдко, ирйкро. 

Иротиввий чему—суперечний з чим. 

Противоположное направленіе на- 
протйвний, протилежний напрям. 

Протвворічіе кому—кривб слбво. 

Иротиворічія классовихь иатере- 
совь протилежність класових 
інтересів. 

Противь желанів—через сйлу. 

Противь теченія—у стріть водй. 

Протиснуться нельзя за тіснотой— 
дбтовпу немає. 

Протомиться—пронудйтн світом. 

Ппптппешшй путь—бйтий шлях, 

ІІрошель слухь—пішла поголбска. 

ІІрошлаго літа—тоголітній; то'гб літа 
Прошли спазма в желудкі—відляглб 

в животі. 

Прошу отпустить для надобностей 
завода тисячу пудовь керосина 
и сто пудоиь моторнаго масла— 
прошу (просй) вйдати для фа- 
брйчпої потреби тйсячу пудів 
гйсу і сто пудів моторової олії. 

Прощай—бувай здорбв, прощавайї 
Прощайте —бувайте здорові! проща¬ 

вайте! 
г изь сожалінія—мй- 

на кого класти. 
Прощать кому 

лость і- 

ІІроізжать чрезь лігь, поле—пере- 
їздйти ліс, поле. 

Прілне глаза—кйслі бчі. 
Прямо вь глаза вреть—в живі бчі 

брбше. 
ІІрямой, собственпий смисль—вла- 

стйве розуміння. 

Прямокрилий насікомия — просто- 
крйльці. 

Прямо сорока летаеть—навпростець 
тільки ворони літйють. 

Ирясть у пиши—насторожувати вуха. 

Псовая охота — полювання, лбви, 
влови. 

Птичій дворь—иташпй. 

Публично—в лйдях, прилюдно, при¬ 
вселюдно.» 

Пуі%лая ворона и куста боится— 
подбханий заєць і пенька боїться; 
лйкана ворона куній боїться; 
когб гад укусйв, той і глистй 
боїться. 

ІТулевая сумка—кулЄчниця. 

Пускать мильние пузиря баньки 
дуть. 

Пускать пилі, вь глаза—ману на¬ 
пускати, тумапу пускати; блях- 
манй пускати; бляхманбм бчі 
заносити кому. 
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Пускать сплетню—гусей підпускати; 
забілки набивати. 

Пускать струей—цйркати. 

Пускаться, вдаваться вь разговорн— 
в розмови ввіходити, захбдити. 

Пустить коня во всю нрить—пустйти 
коня навзаводи, що єсть духу. 

Пустить на вітерь—пустйти на хух. 

Пуститься вь болтовню—пітй у 
патьбхи. 

Пуститься вь разсужденіе—вдатися 
в розумування. 

Пуститься вь танець—ударити но- 
гйми. 

Пуститься на авось—піти навманнй, 
пустйтисн на гала-на бала. 

Пуститься на произволь судьби— 
пустйтнся берега. 

Пустить утку—жука пустйти. 

Пусто вь кармані—в кєшЄні гудб; 
вітер в кєшЄні. 

Пуетой домь—пустка. 
І Пустия річи—порожні балачкй. 

Пустяки! не стоить жаліть—жаліб 
по кисілй. 

Пустяковь наговориль—наказав на 
вбрбі груши; наказав три мішки 
гречаної вовни. 

Пусть будеть по твоєму (шутливо)— 
нехай буде/гречка. 

Пусть вь другой разь умніе будеть— 
хай на другий раз розум має. 

Пусть ділаеть по своєму—нехай ідЄ 
своїм ладом. 

Пусть по вашему — нехай ваше 
зверху буде. 

Пусть твой родь погибнеть! —щоб 
твоє кбдло зпелбсь! щоб тебе з 
кбдла звелб (брань). 

Путать слідь—ключкувйти. 
ІІутевня издержки—подорожні ви¬ 

трати. 
Путешествіе совершвть — подорож 

відбути. 
І ІТути сообщенія—шлахй, дорбги. 
Путь держать—верстати дорогу. 
Иучекь несжатихь стеблей хліба— 

спасова борода. 

П 
І Пушечние внстріли далеко отдапа- 

лись — гарматні стріли далеко 
розлягалися. 

Пушить его на чемь світь стоить— 
на всі заставки лає; шпбтить на 
всю губу; лає, на чім світ стоїть; 
лає, скільки в пельку влізе. 

Пуще прежняго—гірш як перед тим. 

ІІчела жужжпть — бжола бренйть, 
гудб. 

Пчеловодствомь запиматься—пасіч¬ 
никувати. 

Пилі, виідала глаза—курява виби¬ 
рала бчі. 

Питался не одинь—не один біг, та 
стіткнувся. 

Питался меня погубить—надився 
менб згубйти. 

Пьеса вь одномь дійствіи—п’єса 
на одпу дїю. 

Пьеть вь счеть будущихь благь— 
п’є на вбвчу шкуру. 

Пьяница (употребляется какь суще- 
ствительное)—не минай корчмй. 

Пьянствовать—пійчити; ходити до 
чопа. 

Пьянствовать додгое время—козу 
водйти. 

Пьянствовать часто — кйснути у 
шинку. 

Пьянь всегда—нема йому прбсипу. 

Пьяний. кавь стелька—п’йний, як 
квач, як ніч, як хлгїща; напйвся 
як бблька. 

Пісни, котория поють во врбмя 
жатвн—зажнйвні пісні. 

Пітухи кричать—кури пїють; півні 
співають. 

Піть басомь — співйти біса. 

Піть басомь високій ноти—брати 
горою. 

Піть во весь голось—співіти скільки 
голосу. 

Піть и п грать по слуху—з голосу 
співати, грати. 

Піть по церковному — по білому 
співати. 

Піть теноромь - співати тбнора. 
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Шинки точить—теревіні прйвити, 

балйси точйти. 
Пліить, вншялить глаза—вптріщіти, 

вйтріщити, вйлупити очі, бавькв. 
Пягва виводить—вибавляти плйми. 

Пить минуть десятого—пить хвилйн 
иа десйту. 

ІЬть сь половиною— півшбста. 

Р. 

Работа гужемь—тяглові роббта. 

Работа исполпена—роббту довбдено 
до зробу. 

Работа компаніей не за плату, а за 
угощеніе—толока. 

Работа (не) кь спіху —(не) натільна 
робота. 

Работа, производимая вь дворі, ого¬ 
роді, вь полі — надвірне діло, 
роббта. 

Работать до полпаго встощепія саль¬ 
до рбстріску робйти. 

Работать медлепно, не спіша за¬ 
кладом робйти. 

Работу исполнить—довестй до зрббу. 

Работи по ностройкі желізпой до-, 
роги производятся...—роббти що 
до збудувіпня залізниці справлй- 
ються... 

Рабочій вопрось—робітнйча спріва. 

Ради Бога—на Ббга; бійся Ббга. 

Разбить вдребезги — потрощйти; на 
мбтлох, на гам^з, на черйн’я по- 
бйтИ. 

Разбить впухь и прахь—розчухріти, 
рос порош йти. 

Разбить вь кровь—роскрівйвиги, роз - 
юшйти. 

Разбить вь щепи—побйти на тріскй, 
на скінкй, на друзкй, на гамуз. 

Разбить лагерь—тйбором стати, ота- 
борувітися. 

Разбить на мельчайшія части—на 
пбпіл побйти. 

Разбить палатку—намйт росп’йсти: 
намет нап’йсти. 

Разбить сапоги—ростягтй чбботи. 

Разбить шатрн—стйти наметом. 

Розболтаться — роспустйти ханькй; 
розбазікатися. 

Разбіжаться, разсіяться—у роспо- 
рбшку пітй. 

Разверпутьій фронть—лава. 

Развесть деру іпихся—розборонйти. 

Развесть карауль—розставити вйрту. 
Развить путемь воспитанія—наста- 

повйти на рбзум, на дббрий розум. 

Разводить боби, болтать—балйси то¬ 
чйти. 

Разворотило доску—розлупйло дошку. 

Разноротить кучу кампей роскйдатн 
купу каміння. 

Разві ви мепя не узнаєте?—хібі ви 
мені не вгйдуєте? 

Разві дождь помішаеть—хібі що 
дощ перешкодить. 

Разві можно такь говорить?—хто 
видіів так говорйти? 

Развісить губи—роспустйти капиці. 

Развісить уши—роспустйти вуха. 

Разві зто впервие?—хібі це першині? 

Разві зто можно ділать—чи ж то 
можна робйти? 

Разглагольствующій — просторікува¬ 

тий. 
Разглашать, ділать шумь— сліву чн- 

нйти, сіяти. 
Разговаривать, бесідовать на мові 

бути з ким. 
Разговаривать знаками—на мйгах го- 

ворйти. 
Разговорнться, найти предметь для 

разговора—мбву пай ї й. 

Разговорь не клеится—мбва не мб- 

виться 'З и І. 
Разговорь стнхь, смолкь—оббйлася 

балачка; розмова затягліся. 

Раздівать до нагі -роздягітп голь- 
цйм. 

Раздільная запись—дільчий лист. 

Разложять книгу — розгорнута 
кнйжку. 

Разложнгь огонь—росклаети, розве- 
стй багіття. 
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Размокшую оть дождя дорогу испор- 

тить іздой, ходьбой — згрузйти 
дорбгу. 

Размишлять, раздумивать—бріти у 
сіму; гонйтися з розумом; розу¬ 
мом роскидіти; метикувіти. 

Разміияйте рубль мелкой монедой— 
дійте мені на карбованця дрібнйх. 

Разнимать руки при еділкі, пари— 
руки перебивіти. 

Разния мисйи бродять у меня вь го- 
. лові—різні думкй снуїбгь мені по 
голові. 

Разорвалась снасть—лгінва убйлася; 
тягло убйлося. 

Разореніе птпчьпхь гвіздь—підди- 
ріння. 

Разорился—пі ні що звівся. 

Разорвть вь пухь — зруйнувіти до 
щідку. 

Разорить собственника—з хазййства 
зсадйти, збйтп з стітку. 

Разорять гнізда воробьевь. ласто- 
чекь п др.—дбртн горобців, ласто¬ 
венят то-що. 

Разориться—з’їхатй ні ні що, зві¬ 
стися ні ні що. 

Разоруженіе всеобщее—роззброєння 
загальне. 

Разрисовивать писанку узоромь вь 
виді спиралй—писіти безконбч- 
ником. 

Разрушптельная работа—руїнницька 
роббта, руйніцька роббта. 

Разрихлять землю—підпушіти зімлю. 

Разрішеніе земельнаго, національ¬ 
на го, рабочаго вопроса—розвязін- 
ня земельної, націонільної, робіт- 
нйчої спріви. 

Разрішпть вопрось—розв’язіти спрі- 
ву, пптіння. 

Разрядпться вь пухь — вйстроїтися 
мов на весілля. 

Разсаднпкь наукь н нскусствь — 
гніздб науки та артйзму. 

Разевіло—на світ благословйлося. 

Разсердввшись, скоро п крикливо 
говорить—січі й рубі. 

Ті 14, *0 ЬІ, Р 
Разсердился кто-либо—зізлістно сті- 

ло комусь; закипів гнівом хто. 

Разсказнвать небнлицн — провідитн 
на вербі груші. 

Разспрашивать обь образі мислей— 
умі вивідувати. 

Разсуждать по-стариковски — стару¬ 
вати. 

Разсуждающій какь старикь—старун. 

Разснпаться мелкимь бісомь—підси- 
пітися; бісики пускіти. 

Разсничастое яблоко — иіскувіте 
йблуко. 

Разсіяться, разбіжаться — у роспо- 
рошку пітй. 

Разуміется—авжеж, атож, певне, са¬ 
мі річ. 

Разь, вь одинь пзь дней—одного 
дня. 

Ранней весной—на провесні. 
Рано еще или уже поздно—чи давно 

діється? ріно ще чи вже ПІЗНО? 

Рано утромь — ріно врінці, рано- 
поранйньку. 

Раньше времени—без часу. 

Раскать грома—гуркіт грому. • 

Раскошели ться—брйзн ути капш укбм. 

Распекать, бринить, пилить—грйзти 
гблову. 

Располагать кь чему—заохочувати 
до чого 

Располагать своичп правами—кори- 
ч*оСТЙтися з своїх прав. 

Располагатьея, -житься лагеремь— 
таборйгися, отіборитпся. 

Расположеніе комнать—рбсклад по¬ 
коїв. 

Расппложеніе кь музикі — ьдітність 
до музйкн, хист до музйкн. 

Расиоложеніе словь—порядок слів. 

Расположить всіу.т вь свою пользу— 
усіх привернути до сібе. 

Расположиться лагеремь — тібором 
стати, отіборитися. 

Расположиться сь вещами, сь това¬ 
рами—росташувітися. 

І’аспорядительний комитеть — вйділ 
роспорйдчий. 



■ . _' ■<-'« 

— 110 — 

I 

Распоря жаться ио своєму — порйдок 
свій даиіти. 

Распреділительїшй пункті — гурту- 
вільня. 

Расіїреділить уплату па извістнне 
сроки—росклАсти нліту на рати. 

Распускать сплетви—поговір пускати, 
вАбілки набивати. 

Распустить зінки—заґавитися. 

Распустили о вась слухі — ббмка 
лібде пустйли за вас. 

Распустить паруса—най’йсти чАймн, 
піднйти вітрйла. 

Распустить слухі—пустйти поголб* 
ску, чутку, розславити, • роздзво- 
нйти. 

Распутья бояться, такт, и вт> путь 
не ходить — бойтися попа, то в 
вівтАрь не йтй; вовка бойться з 
ліс не ходйть. 

Растерявшись—пі в сйх, ні в тйх; 
збентежившися. 

Растерялся—нестймки напіли; збен¬ 
тежився. 

Растерянньїй, вні себя находящійся 
—нестймнвй, збентежений. 

Растеряться—збентежитися; у не- 
стймки вдіритися. 

Расти вт> стволі—пітй у стовбур. 
Раетолковать — на розум навестй; 

ростлумАчитн, ростовмічити. 

Расторгнуть договорі—зламАти, зір- 
вАти. скасувАти умбву. 

Растрогать, тронуть—зворушйти лю- 
дйну, серце. 

Расходьі и доходи — видАтки і при¬ 
бутки. 

Расцвітаеті ві полной силі и кра¬ 
соті (о человікі)—як мак про¬ 
цвітає 

Расиїумілся, какі голикі—росходйв- 
ся, як московський ПОСТІЛ. 

Ребенокі, рожденньїй вчі брака— 
нажитна дитина. 

Ребенокі сидвт'ь такт., что можеті 
опрокинуться—дитйпа нерекйди- 
сто сидіть. 

Ревизіей обнаружені перерасході— 
ревизією вйявлено веретрАгу. 

Рекрутскій наборі—набір, брАпка. 

Рекрутская повинность—некрутчина, 
некрутство. 

Рефлективное движеніє—відрух. 

Рехпуться—в’їхати з глузду; зсуну¬ 
тися з глузду; глузду відбйтися. 

Рикошетом ь—відскоком, навкопйть. 

Ровно ві два часа—саме у другій 
годйні, як раз у другій годйні. 

Ровно ничего не попимаеп—збвсім 
нічого не тймить. 

Рогатий скоті—рогові худбба; то- 
вір. 

Родина—свой сторона; рідний край, 
батьківщина. 

Родить дитя, пренмущественно вні 
брака—нарядйти дитйну. 

Рол ительская суббота—поминальна 
субота. 

Родить ребенка—знайтй дитйну. 

Родная сторона—рідний край. 

Родной кому—рідний з ким. 

Родной язнкі—мАтерня мова- 

1’одовое имущество—оті діда—ді¬ 
ді вщйна, дідйзна; оті отца—бать¬ 
ківщина; оті матери—материзна; 
оті брата братівщйна; поікало- 
ванное—дарбване; общественное 

—громадське; заповіднеє—заказ 
н6; государственное - державне; 
казенное—скарбовй; недвижимое 

ф у-неру^бме; движимое—рухоме. 

Родство поддерживать— родичАвіся. 

Роді занятія—фах. 
Рожденіе луни—пастАття місяця. 

Рождество ІІресв. Богородици—ДрУ* 
га Ііречиста. 

Рождественскіе праздники—різдвйні 
свйта. 

Роптать на кого, что—нарікАти на 
кбго, на що. 

Роптать на судьбу—на дблю нарі- 
вАти. 

Ростомі—на зріст. 
Рось не сравпится длнною сз> Дніп¬ 

ро мі—Рось не вййде довжиною 
проти Дніпрі. 

Ротозійнвчать—ловйто біли мєтЄлн- 
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ки; ґавити; ґАви ловйти; вйтриш- 
ки ловити, нродавАти. 

Роті не ворота—клиномі не зап- 
решь—рот не город—не загорб- 
диш. 

Ртутная мазь—нолітйнь. 
Рубашка на немі сажа сажей—со¬ 

рочка на ньбму чорна як сажа. 

Рубиті дождь—дощ періщать. 

Рубить до корня, до послідняго— 
у пень рубіти. 

Рубить избу—ставити, будувати хіту 

Рубить каиусту—шаткувати капусту 
Рубить лісі—рубіти ліс. 

Рубить п латки—обрублювати, під¬ 
рублювати хусгкй. 

Рубиться саблями—на шаблях бй- 
тися. 

Рубль мелкой монетой—на карбован¬ 
ця дрібнйх. 

Рубяті и топори до пори—кусАє 
комАрь до иорй; до порй збан 
вбду носить; до пори глек воду 
носить. , 

Ругательство, брань—чорне слово; 
лійка. 

Ругать по русски—діяти в бітька, 
в мАтір; діяти по москбвському. 

Ружье береті ниже ціли—рушнйця 
нйзить. 

Рука измінила—рукі схибнула, схи¬ 
била. 

Рука обі руку—руч-обруч, упбруч. 
Рука руку моеті, ворі вора кроеті 

—рукі руку мйв, щоб біли булй. 
Руки одеревеніли — руки правцем 

стали. 

Рукой подать—близесенько; як шти¬ 
хом докйиути. 

Руку приложплі—рукбю ВЛАСНОГО 
(піднисАвсл). 

Руководить—давітн провід. 

Русская брань—мАтерня лійка. 

Ру сское Г осударство—Москбвщн па, 
Москбвія. 

Риба викинулась—рйба вйгулькнула. 

Риба еще бьется—рйба ще трі¬ 
пається. 

Р 
Риба опустилась на дно—рйба пото- 

чйлась на дно. 

Рибакі рибака видиті издалека— 
свій своякі вгадіє адалекі; чумік 
чумакі бічить здалекі; кулик 
куликі бачить здалекі; чорт біса 
і з під купи бачить; лйсий лйсо- 
го здАлека бачить. 

Рибний промиселі—рибйльетво, 

Рниочная стоимость—торгова вар¬ 
тість. 

Риночная ціна—торгбва ціні. 

Риснстие біга — гонйтва; кінські 
гонйтва; перегони; бігбвисько. 

Рить кому яму—підкопуватися під 
кбго. 

Рябі, будто черти у него ва рожі 
ві свалку играли—рябе, як на 
нЄбі зірнйці увечері. 

Рядная запись—віновйй зіпис. 

Рідкій день проходить безі ссорн— 
це рідко, щоб день минув без 
свірки. 

Рідко—в рядй-годй, колй-не-колй. 

Рідко кто—міло хто. 

Різкія слова—колйчі, ущйпливі сло¬ 
ва: шкулкі слові. 

Різко отвітить—нритйтп слбво. 

Ріка вскрнлась—крйга скрбсла, лід 
пішбв, крйгу иоламіло. 

Ріка вишла- изі берегові — річка 
берегй затопйла. 

Ріка зта не сравнится длпною сі 
той—ця річка не вййде довжи¬ 
ною прбти тієї. 

Рішающїй голосі—ухвАльний голос. 
Рішетчатне ворота—щаблйсті во¬ 

рота. 
Рішили итти по втой улиці—ухва- 

лйли, покліли йти цією вулицею. 

Рішили отправить привітственпую 
телеграмму—ухвілено посліти 
вітільну телеґріму. 

Рішился на з то ті шагі—навіжився 
до цьбго зіходу. 

Рішилі итти ві бой—поклів стАти 
• до побою, іти до поббю. 

Рішилі не итти—поклів не йтй. 
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Рішительно везді—по всіх усібдах; 

геть чйсто всгїди. 
Рішительно все продать (о домаш- 

нихі жввотньїх'ь)—до ногй но- 
прбдати 

РІшительно ВСЯКІЙ—КОЖНІСІНЬКИЙ. 

Рвшиїельно каждий день день де- 
нички. 

РІшительно никого—анікогісінько; 
ні живої душі. 

РЬшительно вичего—а ні гаріля. 
РІшительно ничего не ділаеті—і за 

холбдчу воду не візьметься. 

Рішить, гадаться ці.лью — у голову 
взйти, забрати. 

Рішать ві одиігь голосі—одного¬ 
лосно ухвалйти. 

Рішиться па что—пустйтися на що. 

Ряді вонросоьі—нйзка питаніїів. 

С. 

Садиться за столі—сідіїтп до сгблу. 

Садиться на весла—сідАтп на гребку. 

Сажать на колі—на ііАлю вбивАти. 
Сажать новобрачную за столі ві 

красномі углу (свад. обряді)— 
заводити на посАд (молоду). 

Сажать пуговици—нришивйти ґуд¬ 
зики. 

Самое большее—що найбільше. 

Самое большее за ату вещь можно 
заплатить три рубля—цій рбчі 
од сйлп три карбованці ціна. 

Самеє большое, еслн ему десять 
літі—не найбільше, що він мАе 
дЄсять год. 

Самое глубокое місто ві рікі, озе¬ 
рі, фарватері—етрйжень. 

Самое мені.шее —що наймйньше. 

Самоопреділеніе націй—самознАчев- 
пя, самовизиАчення парбдів. 

Самоотверженно броенлея оні спа¬ 
сать утопавшаго—занедбавши се¬ 
бе самбго, кинувся він рятувати 
тогб, що потопав. 

Самоотверженіе — занедбання себб 
самою. 

Само собой—самб від себе. 

Самосознаніе паціональное—самосві- 
дбмість націонАльва. 

Самоуправленіе земское, городское— 
самокрядувАння нарбдне, міське. 

Самі на себі исннталі—сам том£ 
дознАвець. 

Самі не свой—як не свій хбдить. 

Самий лучшій—найліпший, пай кра¬ 
щий. 

Сани легкіе на ходу—плавкі сАпи. 

Сапоги, башмаки со скрьіпомі—чо¬ 
боти, черевйки на рйиахі 

Сбавлять, сбавить ціну—спускАти, 
спустйти ціну. 

Сбивать лезвіе ножа—притупйги ві- 
стрй в ножА. 

Сбивать сі нось - звалйти з ніг. 

Сбивать рога (иноск.)—пих^ збивАтн. 

Сбивать, ебить масло—колотйти, ско- 
лотйти масло. 

Сбивать, ебить сі толку—збивАти, 
збйти з пантелйку, з плйиу, а плй- 
гу; забивАїи -бйти бАки;затірку■ 
вати, кати голову; нАм' роки за¬ 
бивати -бйти; з розуму звестй. 

Сбиваться, сбиться сі дороги—дорб 
гу загубйги; змилйти з дороги. 

Сбиваться, сбиться сі мелодій—зво¬ 
дити, звестй пісню. 

Сбился сі путп (нравственно)— 
блудними дорогами пішбв. 

Сбить спесь—збйти пиху; вкрутйтп 
хвостА; пйнхви дАти; вкрутйти 
нбса. 

• Сбвться ві комки — скімшйтпея, 
склочітися. 

Сбиться сі пути, толку—стропйтнся. 

Сбнть форсі—пнх? збйти, хвоетА 
вкрутйти. 

Сборньїй пункті—збірня. 

Сборі нодатей—збір податків; сборі 
вісовой—ваговй; иитейннй— ви- 
иовЄ; подушиьій—подушне. 

Сбьіть что сі рукі—позбутися, спе¬ 
катися чогб. 

Свадебное кольцо—шлйбна каблучка. 

Свадебное обрндовое вьшиваніе за 
здоровье молоднхі—перепій. 

Свадебное платі е—шліббна сукня. 

Свадебньїе подарки молоднмі, даю- 
щіеся во время здравицн (пере 
пій)—перепїйщи на. 

Свадебішй подарокі—весільний да¬ 
рунок. 

Свадьба очень тороплпвая—хАпане 
весілля. 

Свайння постройки—будівлі на пА- 
лях. 

Свалиться сі лоїпади—впАсти з конй. 

Сватові посилать—старостів заси- 
лАтп. 

Сведеніе ечетові (букв).—обрахунок. 

Свело руку—скорчило руку. 

Свергнуть иго—вйзволитися з під 
кормйги, з неволі; скйнутн ярмб. 

Сверженіе пга—визволення з під 
кормйги. 

Свернулась змія кольцомт—гадвбка 
клубком звнтася. 

Свернуть шею—в'йзи звернути; скру- 
тйти голову. 

Свертнвать, -ртіть, -рвуть ві труб¬ 
ку—звивАти, звпнутн. 

Сверхурочнак работа, сверхі угово- 
ра—нерербб. 

Сверхі міри—над міру, нАдто. 

Сверхі силі— над ейлу, через ейлу, 
над міру. 

СвершилосьІ -стАлося! 

Свести дружбу—зайтй в прйязнь. 

Свести знакомство—зайтй в зпайб- 
мість. 

Свести ечетн (букв.)—облічйтпся з 
ким; закінчйти рах/икп. 

Свестн сі ума—засліпйтп рбзум; по¬ 
збавити рбзуму; збйти з рбзуму. 

Свидітель-очевидеці—набчнпй сві¬ 
док. 

Свидітельство—пбсвідка, свідбцтво. 

Снидітельствовать, давать показа- 
нія—присвідувАтн. 

Свидітельство меди ципское—свідбц¬ 
тво лікарське. 

С 
Свидітельство метрическое—метрика 
Свидітельство о внесеній подати— 

квит податкбвий. 

Свить іиіздо—зібгати гніздб; змо- 
стйти гніздб, кублб, кубелечко. 

Свить кольпомі хвості—38 качури ти 
хвіст. 

Свобода—воля; печати—воля друку; 
собраній—вбля зборів, збірок, зі- 
брАннів; віроисповіданій—поля 
віри; стачекі—вбля стрАйків. 

Свободное время—вільний, гулйщий 
час; дозвілля; зАйва годйна. 

Свободное произношеніе—лехкА ви¬ 
мова. 

Свободно для прохода—прохідно. 

Свободно и хорошо разеказнваеті— 
так кАже, як з лйсту берб. 

Свободння деньги—гулйщі трбші. 
Сводиті, свело руку — кбрчить, скор¬ 

чило руку. 

Сводить сі ума—зводити з рбзуму. 

Сводння діти —зведепйта, зведенюкй. 

Своего значеній не утратило нисколь- 
ко—не згубйло нічого з своєї вагй. 

Своє горе-великі желгакі; чужая 
болячка-почесушка — чуже лйхо 
за лАсощі, а своє за хрін. 

Своими глазами виділі—на свої бчі 
бАчпв. 

Свой своєму поневолі браті—свій 
своєму лйха не мйелить; свій сво¬ 
єму заьсігди рад; свій своєму не 
ворог; свій своєму ока не вйко- 
лупить. 

Свойственппки, некровпне родствен- 
ники—назвАна родйна. 

Своя рубаха ближе кі тілу—свой 
пАзуха блйжча; ской губА блйжче; 
свой сорочка до тіла блйжче; кож¬ 
ний свою гбну чуха; всякому 
своє рйло мйло; вейквй чорт на 
своє коло воду тйгне; всякий за 
себе дбає; курка що гребе, то все 
иа себЄ; кбждий дідько в свою 
д/дку грйє. 

Свнше моихі силі над мої ейли. 

Свьіше пяти літі—більше пятй літ. 

Свідущій ві чемі—знаїбчий на чб- 
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му, тямучий на чому, свідбмий 
чогб. 

Свідінія о діятельнорти—відбмости 
про діяльність 

Свіжеє извістіе—новії, остання зві¬ 
стка. 

Свіжеє личико—гожий видбчок. гб- 
же личко. 

Свіжіє новости—ОСТАННІ НОВЙН1І. 

Свіжій ВОЗДУХ'Ь—свіже, чйсте пові¬ 
тря. 

Свіжій вітерь—міцнйй, дужий вітер. 

Світаегь •— на збрю, на світ займаєть¬ 
ся; на світ благословляється; дніє. 

Світлая неділя—великбднвй тйж- 
день. 

Світлая вода—чйста водії. 
Світлая ночь—яснії ніч. 
Світлое воскресенье - святЯ неділя, 

велйкдеиь. 

Світлий умі—яенйй рбзум. 

Світлин краски—ясні кольорй. 
Світлин минути—щаслйві хвилйни. 

Світі издавать—світйтися. 

Світі, мой—моє кохйння; моЯ рЯ- 
дість; сбрце моє. 

Світі проливать—висвічувати. 

Свігь споконі віку неправдой сто¬ 
ять—брехнею світ живб. 

Связка бумага—жмут паперів. 

Связка табаку—папута тютюну. 

Святимь сділать—усвятйти; -ся— 
усвятйтися. 

Святійший правит. синоді.—найсвя- 
тіший урядбвпий синод. 

Свяшенное писаніе—святб письмб. 

Сгорать жаждой—на згЯгу зпемо- 
гЯти. 

Сгорать любовью—палйти кохЯпням. 
Сгорать страстью—пал йти жагбю. 

Сгорбиться сильно—зігнатися у три 
погйбелі. 

Сгорать—огвбм вітй; дймом пітй; 
сналйтися. 

Сгоряча—8’бналу, з зЯпалу, з гЯрнчу. 

Сдавать зкзамени—складЯти іспити. 

С 
Сдайте немедленно должность—не¬ 

гайно зложіть урйд, посйду. 

Сдать должность—зложйти урйд, по¬ 
сяду. 

Сдать лишнюю карту—заділйти'я. 

Одержать слово—стЯти па слбві; до¬ 
держати слбва; дотримЯти слова; 
доконЯти слова. 

Сділайте милость— будьте ляскЯві. 
Сділайте мні удовольствіе—зробіть 

мені лЯску. 

Сділайте одолженіе!--зводьтеся! чи¬ 
ніте лЯску! зробіть лЯску! 

Сділалось грязно, іхать пеудобно — 

підгрязйло на двбрі, їхати недобре. 

Сділалось мні очень радостно (фи- 
гур.)—у мене аж ушкн засміЯлися. 

Сділано расноряженіе—зрбблено на¬ 
каз; звблепо,- роскЯзано; віддЯно 
рбсказ; накЯзапо. 

Сділано распоряженіе о вашемт> на¬ 
значеній—віддЯно рбсказ про вй- 
ше признйченпя на посйду. 

Сділано распоряженіе о пашемі от- 
командировапіи - віддйно рбсказ 
відрядйти вас. 

Сділать большимі чімь слідуегь— 
повелпчйти. 

Сділать вопрекн чему — нарядйтн 
перекір. 

Сділать жизнь безотрадной, горест- 
ной, песчастпой—зав’язйти світ. 

Сділать зло—злість учипйти. 

Сділать, исполнить работу—довЄстй 
до зрббу 

Сділать какі слідуегь - довбстй до 
путтй. 

Сділать кого лгупомі—пошйтн у 
брехунй. 

Сділать кому виговорі—посварйти 
кого. 

Сділать крюкі ві вутп (шутл.)— 
залом Я ги чбртові ковбасу. 

Сділать паперекорі—нарядйтн пе¬ 
рекір. 

Сділать неожиданную непріятность— 
підвезтй вбза. 

С 

Сділать непріятность—спрйвити прй- 
крісгь. 

Сділать неудачпое сравненіе (фи- 
гур.) —прнтулйти горбЯтого до 
СТІІІЙ. 

Сділать обдадателемі чего либо— 
наставовйти на щб. 

Сділать огласку—вчипйтіі ясу. 

Сділать одолженіе—зробйти ласку. 

Сділать, окончить работу—довести 
до зрббу. 

Сділать пакості, (ипоск.)—гадйчку 
вкинути. 

Сділать постанов іеніе—ухвалйти. 

Сділать по чьему же лані ю—учинй- 
ти волю чий. 

Сділать предложеніе(о замужестві)— 
посвйтатщц^. ^ / 

Сділаться^ Квартирантомі— пітй в 
комірне. 

Сд ілаться негоди о комі—п устйтися 
в ледЯщо. 

Сділаться нищимі—піти нл жебрЯ- 
ний хліб. 

Сділаться саіьннмь—убйтисн в си¬ 
лу, в потугу; стйтн у мочЯх. 

Сділаться чімь— перейтй на когб, 
на що. 

Сділать тайпую подлость (ннос.)— 
гадйчку вкйнуги. 

Сділать уюгншп,—окукббити. 

Сділать человікомі—людьми поста- 
новйти. 

Сділать ч. л. вь два часа—зробйти 
щось за дві годйнп. 

Сділать что-либо пекстати, невно- 
вадь—утЯги до гапликів. 

Себі на горе—собі на безголбв’я. 

Сего года—серік; цьогб рбку. 

Сельское общество—громЯда. 

Сеіьско-хозяйственний—пльсько-го- 
сподЯрський. 

Семеро одпого не ждуть—два тре¬ 
тього не ждуть; як двбв, то ед- 
ного не ждуть, не чекЯють. 

(-емь біді., одипь отвігь—чи раз 
бйтько вдЯрив, чи сім раз-однЯ- 

С 
коло одвічЯти; сім бід — один 
ОДВ1Т. 

Семі сель, оди ні. волі», да и тогь 
голі—сім хат з хлівЯми, сім душ 
з свинЯми. 

Сердечная тоска—насбрдна туга. 

Сердито—з сбрця, гнівно, зо зла. 

Сердито смотріть—бісом дивйтися. 

Сердиться, співаться на кого—важ- 
кйм духом дйхати на кбго; нере- 
сбрдя мЯти на кбго; зЯзле на кб¬ 
го мати; гнів поклйдйти. 

Сердце бьется—сбрце стука, колб- 
тнться. 

Серце екпуло оті перепугу (шутл.)— 
з перелііку очкур луснув. 

Сердце замираеть—серце в’Яне. 

Сердце падриваеті—болйть серце. 

Сердце очепь сильно бьется— серце 
б’ється „зйходом. <1 "Г 
-- о// 

Сестра мнлосерДія -сесгра-жалібнй- 
ця, милосердна сестрЯ. 

Сжалось серіце—за серце стиснуло. 

Сжать ві> кулакь (пноск )—до рук 
прибрйти; в тісні руки взЯтн. 

Сжать зуби—стЯти зуби. 

Сжимать, стискивать — зціплювати 
(зуби, руку). 

Сидить, какі на иголкахь—сидйть, 
як на жару, як па шиичкЯх. 

Сиди у моря н ждп погоди—жди, 
море, погода. 

Сиднемі сидіть—сйіьма сидіти; не- 
виволбкою сидіти; з місця не ру¬ 
шити. 

Сидорі Карпу родной теріїхі—Ва- 
сйль бЯбі сестрй п пррвих; Юхим 
бйбі через в/лицю ббндарь. 

Спдьмя сидіть см. Сиднемі сидіть. 

Сидіть вь тюрмі—сидіти па вбжі; 
(аноск.) Богу робйти. 

Сидіть на кончині—сидіти на пб- 
чепі. 

Сидіть на корточкахь—сидітп на 
нбчіпках; сидітп карЯчки; кузькбм 
сидіти. 

Сидіть, іхать на лошади верхомі 
па бедрахь—сидітп, їхати пабедра 
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Сила сопротивленія—відпбрна сйла. 

Сила тока—пру довб сйла. 

Сила центробіжная —відбїжпа сйла. 

Сила центростремительная—прибіж- 
на сила. 

Силень бісь и горами качаеть—чорт 
і горАми перевертАе. 

Силиться — силкуватися; докладАти 
сил; (фиг.) гріти чуирйну. 

Сильная віра—живА віра. 

Сильная засуха—велйка посоха. 
Сильная лошадь—спажпйй кінь. 

Сильно волноваться, шуміть (инск).— 
як у казан: кипіти. 

Сильно випивать—пАлю забивАти. 
Сильно допекать—зялииАти за шку- 

ру сйла; до жнвйх печінок допі- 
кАти; вражАти до живбго. 

Сильно за зто поплатиться—боком 
тобі (ті) то вйлізе. 

Сильно избить—побйти, зім’яти на 
яйтню когб. 

Сильно изумляться—дйвом дивува¬ 
тися. 

Сильно попутавшись, прибіжать—без 
духу прибігти. 

Сильно иснугался—аж йому в литках 
застйгло. 

Сильно кричать — дбрти гбрло; не 
своїм гблосом кричАти. 

Сильно онь задумался—узялй йогб 
думкй та гадкй. 

Сильно ругается—усіх батьків з того 
світу внвертйе. 

Сильпо сміяться—заливатися рбго¬ 
том. 

Сильно согнуться—зігнутися у три 
погйбелі. 

Сильно ссориться—як у казані ки¬ 
піти; грйзтися, звАдптися. 

Сально стучать—у ст/к стукати. 

Сильно угождать—годйти, як хйрі; 
годйти, як болйчці. 

Сильна хотіть спать—на сон знема¬ 
гати. 

Сильний вітерт.—буйний, шпуйнвй 
вітер. 

С 
Сильний дождь—дощ аж пищйть; дощ. 

як відром Ілле; дощ як із коновки. 

Сильний міра сего—сйльник. 

Сильньїй морозь —мороз з очпма; мо- 
рбз козАцький, аж скрппйть, аж 
шелестйть, аж скалкй (йскря, збріУ 
скачуть, аж шпАри (іАшпари) зай- 
шлй; цупкйй морбз. 

Сильний сніп.—велйкий сніг. 

Сильний характері.—міцпА вдйча. 

Сильний человіаь—дужа людйпа; 
мбжна людйна. 

Спішна вь рукахь, лучше соловья 
вь лісу—лучче синйня в жмбпі, 
як журавбль в нббі. 

Сію мииуту—ту ж мить, зАряз. 

Сказавши зто, онь угледь—по тім 
слбві він пішов. 

Сказался больпимь—об’явйвся хвб- 
рим. 

Сказаль пічто дерзкое—бдюзнув му 
в очі. 

Сказаль что-пибудь несообразное— 
притулйв горбАтого до стіпй. 

Сказано—сділано—як сказав, так і 
вчинйв. 

Сказать вь шутку—на сміх сказАти; 
па ж..рт сказАти. 

Сказать неапопадь—утйтн до гапли¬ 
ків. 

Сказать нічто, кое-что (букв.) —ска¬ 
зАти дещо; (иноск.; сказати ве¬ 
ремію. 

Сказать сь удареніемь—з прйтпском 
сказАти. 

Сказаться больпимь—об’явйтвся сла- 
бйм. 

Сказать что-либо сь умиеломь, раздра 
жить (шутл.)—укйнути ґбдзика. 

Сказка-скдадка, а пісня бшь— каз- 
ка-бАйка, а пісня прАвда. 

Скьзка сь непристойностями — без 
сором А кАзка. 

Сказочпое яйцо, заключающее вь себі 
богатетво вь виді скота—яйне- 
райцб. 

Сказивается дворяпиномь—удав з 
себе шлйхтнча. 
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Скакать на логаади (фигур.)—грАти 
конбм. ь-Ги 

^- .ія Ц-, о'/*-- 
Скалить зуби—шкірити зуби. 

Скандаль кому сділать — вчипйти 
бешкет; сброму завдАти. 

Скандаль поднять—зробйти бреве- 
рйю; збйти бучу. 

Скатиться кубзремь—котком, клуб¬ 
ком покотйтися; полетіти сторч, 
сторчакА; беркйцьнутпся. 

Скачками дЬлать—прйхаицем робйти. 

Скверно—погано, порт зна як. 

Складно сказать—до-прйкладу ска¬ 
зАти. 

Складнвать вь сажни дрова—стосу- 
вАти. 

Склеєная посуда два віка живеть— 
окриплйве дбрево і дужого пере- 
жпвб; хриплйве дбрево два віки 
живб, а здорбве й одного не пере- 
живб; скрипуче кблесо дбвше 
ходить. 

Склонившпсь, паклонпвшись—прплб- 
гом. 

Склонилось вь нашу сторону—похи- 
лйло па нас. 

Склонить голову—нохнйпитнся; пону¬ 
ритися; схилйтн голову. 

Склонить на свою сторону—залучйти, 
привернути, наверн/ти до сббе, 
на свій бік. 

Склонь гори—узбіч, спад, похйл горй. 

Скодь гозможно—йко мбга. 

Сколько вамь слідуеть—скільки вам 
налбжпть, скільки вам заходить. 

Сколько возможно—що мбга. 
Сколько глазомь окинешь- скільки 

очйма світу зАймеш. 

Сколько головь, столько умовь—що 
ГОЛОВА, то й рбзум. 

Сколько мві извістно-ОСКІЛЬКИ я 

свідомий. 

Сколько можно—яко мбга, як посйлля. 

Сколько можно сьість—в пбїд. 

Сколько проспшь? (при покупні) — 
що прАвиш? 

Сколько сь бшомь ни биться, а мо¬ 

лока оть него не добиться—з бикй 
ні лбю, ні молока. 

Сколько угодно —скільки хоч; до схо¬ 
чу; до зпблу; по звблу. 

Сколько хватить силь—що сйла; що 
сйли. 

Сколько зто составить?—скільки це 
винбситиме? 

Сколько я живу, я не виділь зтого— 
зрбду я не бАчив такбї рбчі. 

Сколь пи велика его опитпость— хоч 
ЯКЙЙ він досвіднйй... 

Сконфуженний—як ненйшний; засо¬ 
ромлений. 

Сконфузиться—засорбмитися;(иноск.) 
ніс під сббе попустйти. 

Скорая помощь—швидкА допомбга. 

Скоро будеть пять часовь—затбго 
шіта годйна. 

£коро разбогатівшій илн желающій 
скоро разбогатіть—сьоробагАтько. 

Скоро уже—затбго; дАлі-далі. 

Скоробило вдоль п ноперекь—ухва- 
тйло, як иопА за живіт. 

Скоро иобіжаль—побіг як ногу вло- 
мйв. 

Скоро сказка сказивается, да не ско¬ 
ро ділается—не так хутко дієть¬ 
ся, як говбриться; не так швйдко 
робиться, як мбвиться. 

Скоріе всего, что онь не согласит- 
ся—найпевнїше, що він не згб- 
диться. 

Скоріе ложь, чімь правда—щербАта 
прАвда. 

Скоріе умру, чімь соглашусь на 
зто—рідше вмбрти, як згодйтися 
на це. 

Скотний дворь—оббра, загін, зАго- 
рода, кошАра. 

Скоть ходиль свободпо—товАр ходйв 
у прйпуск. 

Скребокь для чистки дорожекь— 
стругАчка. 

Скрипучеє дерево скрипить да сто- 
ить, а здоровое летить да ле¬ 
тить—скриплйве скрипйть, а здо¬ 
рбве лежйть. 
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Скрьівать вь сердц-Ь—и дуті таїти, 
гнітйти в сбрці. 

Окривать недостатки—личкувАти в&- 
ди, хйби. 

Окриться вь тол пі—пошйтися між 
лйде. 

Окриться за торой—покрйтися горбю. 

Скр’Ьпя сердце—придупійвти гпів, 
жаль; вгнітйвши сбрце. 

Скука одоліла—нуд панАв; пудьгА 
посіла, обняліі. 

Скупиться—дуіпйти ковійчйну. 

Скучний человікь—нудьгА людйна. 

Слава Богу—івалйти Бога. 

Славиться чімь—бути слйвиим з 
чбго. 

Сладить, управиться, порядок'!, наве¬ 
сти вь чемь—дбвід дАти чому. 

Сладко захватнль, да горько слпз- 
нуль—вхоцйв ній лом патоки. 

Р |ХЛ'У> г - 
Слеза за 'слезой' катится — сльозА 

сльозу побивас. 

Слези па вего не дійствують — 
сльбзп його не діймАють; Москві! 
сльозАм ие вірить. 

Слппікомь загустіть—перетиснути. 

Слишкомь мало—замАло. 

Слишкомь мпого—запАдто. 

Слишкомь мпого говорить (фигур.)— 
роспустйти губи, як халяву. 

Слишкомь, черезчурь різко вира¬ 
жаться—чбрез лад гостро ви- 
словлйтися. 

Слова обставляють фразу —словА 
складАють рбчеиия. 

Слово пе воробей: вилетить—-не 
поймаешь—слово не гороббць' 
назАд не вернеться; слбво не го¬ 
робець: вйлетить—не піймАєш. 

Слово но слову—від слбва до слова. 
Слово нредоста вляется...—слбво на¬ 

лежить... 

Словцо ввернуть—нрпкйнути слівце. 

Сложить голову—головою наложйти, 
душею наложйти. 

Сложить должноеть—зректйся урйду і 
посАдв. ' 

Сложить руки—склепйти руки. 

Сложить сь кого доліь—дарувАти 
кому борг. 

Сломать шею—скрутйти, звернути 
в’язи; кАрка вломйти. 

Слоняти я—швЄнді снравлйти. 

Служащій казеннаго учрежденія— 
сфициялйст; скарбовйк. 

Служба казенная, частпая—офйция 
скарббвА, привАтпа. 

Служба движенія—вйділ рУху, виділ 
рухбвий. 

Служба пути—виділ дорбжний. 

Служба тяги—вйділ мехашчиий. 

Служебний ссставь—офицййний пер- 
сонАл. 

Служебння разьяспенія—сфвцййні 
пойснеппя. 

Служить директоромь сахар. завода 
—бути за директора сахАрні. 

Служить кь чему, для чого—бути 
па що. 

Служить обідню—прАвніи службу, 
набожбнство відправлйти. 

Служить по найму—лаймитувАги. 

Служить н} авдой—ходйти по прйвді. 
Служить унравляющимь, директо- 

ромь, чиновшікомт, секретаремь, 
поваромь...— служйти за упрагй- 
теля, за аирйктера, за уря'дника, 
за нйеаря, за кухаря. 

Служить чімь—бути за що; ирАвити 
за що 

Слуховая трубка—слухавка. 

Слухь у вего ьозвратился—він від- 
глух. 

Случается—вииадАє, трапляється; 
бувАе. 

Случайно найти—надйбати. 

Случайно приходится— випадАе. 

Случились какь разь вь зто время 
гости—сАме тоді иагодились 
гбсті. 

Случилось весной—прийшлб по 
весні. 

Случилось несчастье сь кімь—лйхо 
спіткАло когб. 
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Случилось зто около осени—де скої¬ 
лось під бсінь. 

Случилось зто о Тройці—це скої¬ 
лось на Зелені Свята. 

Случиться—вґшадком вйнасти, трА- 
питися, нагодйтися. 

Случиться кому бить—нагодйтн кого. 

Слушай больше, а говори мепьше— 
слухай баї Ато, а менше говорй. 

СлугаайІ слушайї—чуйі чуй! 

Слушять со вниманіемь и довЬріемь 
(шутливо)—роспустйти вуха. 

Слить чімь—ухбдіїти за ©6га. 

Слнхаїїпое ли 'зто діло—чиг де чуу 
вАна річ. 

Слихомь слихать—чуткбм чувАтн. 
Слишень биль изрідка стонь—колй 

не колй булб чути зойк. 

Слишень голось—чути голос. 

Слідить главами -зорйти; пасгй бчі; 
пасій очйма. 

С 
Смежить глаза, уста—склепйти бчі, 

устА. 

Смекать, смекнуть— добірати рбзуму, 
умА; вхопйти тропй. 

Смертная казнь—кАра на гбрло. 

Смертний одрь—Ббжа постеля. 

Смертний приговорь—бсуд на смерть. 

Смерть мнимая —завмертЛ. 

Смерть скоропоетижная — нАгла 
смерть. 

Сметливий, сообразительний — бй- 
стрий на розум. 

• Смирную собаку и кочеть бьеть— 
пішого сокола і ворбни б’ють; на 
похйле дЄрено й кбзи скАчуть; на 
плохЄє дбрево й жабо скАчуть; 
на сухеє дЄрево й вогонь пАда. 

Смола иміеть вязкость—смолА дббре 
береться. 

Смотри-ка!—дивй оак! глядй-но! ди- 
вйсь лпшЄнь! а ди но! 

Слідить за чімь—пильнувАти чогб, 
наглядАти що, досіерігАти що. 

Слідомь—у тропі, тропою, услід, 
слідком, слідбю, слідьмА, НАГЛЯ¬ 
ДОМ, нАзирцем. 

Слідомь ходить—у слід за квм хо¬ 
дйти; тропою, у троні 8а ким 
ходйти. 

Слідствепная вдасть—слідча влАда. 

Слідствіе нроизвестн—слідство учи- 
нйти. 

СліАь его простиль—і слід/ йогб 
немА. 

С’лідь звіря—чорнотрбн. 

Слідь полозьевь на дорогі пош¬ 
морг. 

Слізть сь лошади - зсісти з коші. 
Сліпая кишка—контгїх. 

Сліпить изь гіста свадебний хлібь 
—зібгАти коровйй. 

Сліио вірить—вїригн, як турчин в 
місяць. 

Сліпимь бить—сліпувАти. 

Смастернть сь трудомь—спбвчити. 

Смахввать на кого—скидАтигя па 
кого, удавАти на кого. 

Смотри-ка! воть удивительная вещь! 
ба-ле! ба-ле-ба! днви-но,яка штука! 

Смотрить, какь на диковину—дй- 
виться, як на рАрога. 

Смотріть букой—вбвком дивйтися. 
Смотріть вь оба—взйти бчі в руки; 

бути на чеку; пильнувАти, сте- 
реїтйся. 

Смотріть зависглпвими глазами— 
зАздрнм бком поглядАти. 

Смотріть за домомь—наглядАти за 
хАтою. 

Смотріть за дітьми—доглядАти ді- 
тЄй. 

Смотріть, избігая встрічаться гла 
зами, чувствуя себя неловко — 
микулгітп очйма. 

Смотріть на что сквозь пвльци— 
мов не бічнтп; потурАтн 

Смотріть, не сводя глазь, різкимь 
взгл доль—прйкро дивптйся". 

Смотріть по стороиамь (иеоск.)— 
ґАви ловити, вйтрішкя продавАти. 

Смотріть растерянно—дивйтися вй- 
торонпем; ноглядАтн збентежено. 

Смотріть сумрачно, мрачно- днвй- 
тися, мов би хмАритися. 
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Смотріть сг запистью—поривіти бчі. 
Смотріть сг неудовольствіемг—6А- 

сом поглядати. 

Смотріть сл> препебреженіемг — з 
погордою дивйтися; б Асом погля¬ 
діти. 

Смотрііть сг удовольстпіемг—очйма 
цриймАти. 

Смотря по...—уважАючи на, з огля¬ 
ду на... 

Смислі буквальний —дослівне ро¬ 
зуміння. 

Смислі здравий—дббрий розум. 

Смнслг при]юдпий—прбстий розум. 
Смислг прямой, собственпий—вла- 

стйве розуміння. 

Смінилг соловья сг кукушкой—нри- 
рівнйв солов’я до зозулі. 

Сміняемея—давАй помінйймося, да¬ 
вай мінькА. 

Смітное исчислепіе—коштбспис. 

Смітпое предположеніе—кошторис. 

Смітяться, сконфузиться—засороми¬ 
тися; ніс під сібе поиустйти. 

Сміяться надг кімг, чімг—смійти- 
ся, глузувАти з кбго, з чбго; 
смішки з кбго викладАти. 

Сна піть—спанті немА; сбпу нема. 

Снаружи—зокола; на ор/жку; знад- 
вбру; бколо; зг!рху. 

Сеаряженіе боевое—войовйй рихту¬ 
нок. 

Снасть буксирная—тяглб, лйнва, ко- 
дбла. 

Снасть разорвалась—линва, кодбла 
убйлася; тяглб убилося. 

Снеста вь расходг—списАтя на ви- 
дАтки. 

Снпмать кожу—пупйти, білувАтн. 

Снимать мірку—міру брАти. 

Снпмать одежду сг кого—з хребті 
знімАти що. 

Снпмать, спять піну—шумувАтн, 
зшумувАти. 

Снимать сливки—збирАти вершок, 
сметАнку з молокА. 

Снимать, с:ять голову—стннАти, стА- 
ти голову. 

С 
Спимать фот. карточку—фотоґрафу- 

вАти. 

Спимать хлібг—збирАти збіжжя. 
Снискать любовь—приеднАти люббв. 

Спискаті, славу—зажйти слАви. 

Списки ваті, нроситаніе — зароблАтя 
на хліб. 

Снискивать расноложепіе—заиобігА- 
ти ліски. 

Снисходнть кому—потурАти, нопу- 
скАти. 

Сноровлнвать кому—нотурати кому. 

Сносить голодг—терпіти гблод 
Снігомг покритий—снігом закурений 

Снігг идетг—сніг пАда. 

Снігг идетг большнми хлопьями— 
сніг капцйе 

Спідаться горестью — сохнути з 
журбй. 

Сніжная гора—снігові гора. 

Сніжная зима— напільна зімА. 

Сніжная погода—сппговйця. 

Сиять безчестье—здійнАти запалу. 

Собака -собАка, пес; еобир.: собашнА; 
англійская—бритАн; борзая—хірт; 
гончая — гончАк; ирландская—ме • 
делйн; лягавая—вйжел; пастушьв 
—чабАпка, кундель; цінная— 
ланцюговий собака, присйленний 
собАка; компатиая—сащА, сащеня. 

Снаряжать, -дить нг дорогу—впирав- 
дАти, -вити, виряжяти, -дити в 
дорогу. 

Сабака лаетг, вітерг поситг—собА¬ 
ка бріше, а вітер нбсить; вітер віє, 
собака бріше; вітер повіне, а со¬ 
бака бріхне. 

Собпрается дождь, буря—занбситься 
па дощ, на бурю; на дощ, па бу¬ 
рю кладіться; молбдиться на дощ. 

Собнраетея уходить—збірАється до 
відходу. 

Собирать кого вг дорогу—виряжАти. 

Собирать совітг—стАвити рАду. 

Собнраться вг путь—рибірАтися у до- 
рбту, лаштувАтися, складАтися, 
пакувАтися. 
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Соблазвить кого—нідійтй під кбго, 

спукусйти, знАдити кого. 

Соблюдая прпличіе—мАючи звйчай. 

Собраніе казаковг для суда падг 
кімг-либо -судня рАда. 

Собраніе общее—загАльні зббри. 

Собрать (вг приложеніи кг людямг) 
—збйтп докупи. 

Собрать депегг—назбивати грошей. 

Собраться вііістЬ—зібрАтпся докупи, 
догурту. 

Собраться со средствамн, сг сила¬ 
ми— сиоружитнея, змогтйся, спро¬ 
могтйся. 

Собраться сг деньгами—спромогтйся 
на гроші. 

Собраться сг мислями—розміркувА- 
ти, зібрАти думкй. 

Собраться сг силами, сг средства- 
ми—змогтйся, спромогтйся, сио- 
ружптися. 

Собственное имя—влАсне наймення. 

Собствеппой рукой—власноруч, са¬ 
моруч. 

Собственноручно—власноручно. 

Собственноручно (нодписался)-рукбю 
влАсною (піднисАися). 

Собственность городская—міські влА- 
спість. 

Собственность государства—держАв- 
на власність. 

Собственность частная — привітна 
влАснісіь. 

Собственний вісг—чйста вагй. 

Собственними силами—самотужки. 

Совершающійся вг честь пріізда— 
нриїзднйй. 

Совершенно — до-ріштп; цілкбм, 
геть чйсто, згбла, зовсім, на всю 
губу, до грунту, у хтему, до хтему. 

Совершенно босой—босім босіеінь- 
кпй. 

Совершенно голг, какг вг прямомг 
значеній, такг и вг переносномг— 
голий як бубон, як турецький 
святий. 

Совершенно забить—на смерть за¬ 
бути. 

С 
Совершеннолітія достичь — повних 

літ дійти. 

Совершенно неожиданно—нАгло; зне- 
нАцька; з дббраго дйва; ні сіло, 
ні впАло. 

Совершенно одинг—однйм огин. 

Совершенно похожій на отця—сте- 
міиний бАтько. 

Совершенно такг—так сАме, самі- 
сіпько так. 

Совершенно черпо —чорнАм чорно. 

Совершенний дуракг—дургйй, як 
нень, як колода; як дрАний чо¬ 
біт, як Біркові штанй; гілковйтий 
дУрень. 

Совершилось — стАлося, сподіялося, 
вдїялося. 

Со вкусомг поілг—у смАк наївся. 

Со вкусомг сділано—лбвко зроблено. 

Совмістно—сумісно, у поспблі, спіль¬ 
но, рАзом, укупі, сукупно, усніль- 
ці, посполу. 

Соврать—сточйтц бріхню, збрехАти. 

Соврешь—не помрешь, да впередг 
не повірятг—з брехні не мруть, 
та більше віри не ймуть. 

Совсімг—збвсім, до решти, геть чй¬ 
сто, цілкбм. 

Совсімг не горитг (шутливо)—го- 
рйть, як сліпйй дйвитьея. 

Совсімг пітг, не нміется—і на по- 
зїр немА 

Со всіхг стороні—всім! сторонАми; 
відусіль, звідусіль, зо всіх боків. 

Совість не чиста—сумління птамрйе. 

Совіта попросвть у кого—засягтй рА» 
ди у кбго. 

Совітникг, -ца на дурное—злорАд- 
нок, -ця. 

Совітоваться—заходити в рАду з ким; 
додавАти рАдн; рАду рАдити; ра- 
дувАти; рідптися; рАятися. 

Совітомг позаимствоваться у кого— 
см. Совіта попросить. 

Сокіл у чьему послідовать—пітй за 
чиію рАдою. 

Совітг государственний—державва 
рАда. 



с 
Совіть держать—рАду рАдити; ра¬ 

дувати. 

Совіть Крестьянскихь депутатові.— 
РАда Селянських Депутатів. 

Совіть педагогическій—педаґоґйчна 
рАда. 

Совіть получить—узяти рАди. 
Совіть собирать, -рать—стАвити рА- 

ду; зложйти, вчив йти раду. 

Совіть Рабочихь и Солдатскихь Де- 
путатовь — РАда Робітпйчих і Сал- 
дАтських ДепугАтів. 

Совіть училищний—шкільнА рАда. 

Совіщаніе частпое—привАтна нарАда 
Совіщательннй волось — дорАдчий 

голос. 

Согласень! — зічЗда! гарАздІ дббреї 
СІЛЬКІСЬ. 

Согласительная комисшг— 

Согласно жить—у згбді жиги; у злА- 
годі, любенько жйтп; (фигур.) вій¬ 
ти, як рйба з водбю. 

Согласно постановленій—згідно з ио- 
станбвою, з ухвАлою 

Согласпо распоряженія—згідпоз рбс- 
казом; згідно з накАзом; згідно з 
зАгадом. 

Согласно чего, чему—згідно з чим. 

Согласиться сь чьимь мнініемь— 
приставАти па чий гАдку. 

Сої путь вь крюкь, вь бараній рогь 
—в дугу зігнати, напіброх стерти. 

Со двора—знадвору. 

Содійствовать кому—помагАти кому, 
спомагАти кому. 

Содійствовать чему—нричинйтпся до 
чбго. 

Соединеннне Штати—Сполучені Дер¬ 
жави. 

Сожаліть о іютері кого, чего—жал¬ 
ку вАти за ким, за чим. 

Сожь не сравннтся длиною сь Дні- 
иромь—Сож не вййде довжипбю 
проти ДніпрА. 

Созданіе, начала міра — настаннй 
світу. 

Сознаніе вь чемь—призиАппя до чбго; 
визнАння чогб. 

С 
Сознательннй рабочій—свідбмий ро- 

бітнй-к. 
Сознаться вь чемь—признАтися до 

чбго. 
Сознаться вь гріхахь— призватися 

гріхАми. 

Созрівать умственпо—до рбзуму до- 
хожАти, дохбдити. 

Сойти сь квартири—перебрАтися. 

Сойти сь ііути—зійтй з тору. 

Сойти сь ума—сплистй з рбзуму; 
з глузду зсупутисл; збожевбліти, 
збожевільнпти; з глузду з’їхати, 
спАсти. 

Сойтись сь чужой женой (шутл.) — 
сягнути в чужу грядку. 

Солить на зиму капусту, бураки, 
огурцц—клАсти вАриво. 

Солнечная сторона - відсбннн. 
Солвце било на закаті—фінце вже 

стало падвечорй; сонце було на 
вечірньому прузі; сонце було на 
лану. 

Солнцс на горизонті—ебнцевкрузі, 
сбпце на лану. 

Солнце зашло (фпгур.)—сбнце ся в 
лбжі купАе. 

Соловья баснями не кормлть—соло¬ 
вей піспймк не сйт. 

Соломенная вдову піка—лйшапка. 

Соль—сіль; попаренная—сіль кухбн- 
па; каменнан—кАм’япка, льодовА 
сіль; озерная—озерниця, озірка; 
сірно кислая—сірчАн; сірнисто- 
киглая — еірчАк; глауберовая — 
ґлЯвберська сіль. 

Сомкиуть глаза, уста—склепйти бчі, 
устА. 

Сомиініе возбуждать — піднбситп 
сумнів. 

Сомнівіе является — насувАється 
сумпів. 

Сомпіпію подвергпуть — піддАти в 
сумнів. 

Сонная немочь—сплЯчка. 
Соннимь стать—осовіти. 
Сонь сбнлся —сон справдйвся. 
Сообразительний—бйстрий па розум, 

тямкйй, спрйтпвй. 
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Сообразить никакь не могу—добрАти 
рбзуму не можу; головою не знесу. 

Сообщешя ставки (о войні)—звісткй 
з кошА. 

Сообіщгге о принятихь вами мі- 
рахь — повідоміть, якйх зАходів 
вАмн вжйто. 

Сообщить извістіе— піднести звістку; 
подАти звістку. 

Сообіцнвкомь бить—у посббі бути. 
Сорвалось! — урвАвся бас, урвАлась 

УдкаІ 

Сорить деньгами—гатйти грбші, сй- 
нати грішми. 

Сороковой день смерти—сороковини. 

Соскользпувь, сорвавшись— пошмор¬ 
гом пітй. 

Сослужить службу — прислужйтися 
кому; зробйти послу, у; в пригоді 
стАти. 

Сосредоточиваться па чемь—зувА жу¬ 
ватися на чому. 

Составить большое состояніе—доро- 
бйтися значного майнА, маєтку. 

Составить себі кружокь друзей— 
добрАіп собі прйятелів. 

Составвия числа—чйсла складні. 
Состариться вь дівушкахь—на нні 

посйвітп. 

Со сторони—зббку, поузбіч. 

Состоялось вісколько засіданій— 
відбулбсь кілька засідАвнів. 

Состоялось рішепіе—запАла, скла¬ 
лась постанбва, ухвала. 

Состояніе касси—стан кАеи. 

Со страстей пе зпаль, что ділать— 
з лйку не знав, що й робйти. 

Со страху—з лгіку, од лйку, од жАху. 

Со страху духь захватило—з пере¬ 
ліку душА аж оиипйлась; зля- 
кАвся, аж у шіти закололо; аж у 
животі похолбнуло; аж сорбчка 
полотном стала. 

Сострвть па чей счеть— цришпилйтп 
квітку кому. 

Сохраненіе па нікот< рое время— 
передержування. 

Сохраші Боже—врий Боже! борбпь 

С 
Боже! хай Бог боронить! жалься 
Вбже! ховАй Боже! 

Сохранить дівство — віпбчка доно- 
сйти. 

Сохранное місто—схованка. 

Сохранять своє достоинство — сте- 
регтй своєї повАги; повАгу до сЄбе 
тримАти. 

Сочетаться законннмь бракомь—в 
• закбп увійтй; нобрАтися; одружй- 

тися. 

Сочиппть пісню 
клАсти пісню. 

проложйти, про- 

Сочтемтесь, сколько я вамь дол- 
жень—порахуймося, скільки я вам 
вйнен. 

Сошелся вь ціпі—погодйвся на ціні. 
С’пасите!—рятуйте! прббі! 
Спаслись двоє, а прочіе утонули— 

врятувАлося двбе, а решта вто¬ 
пилась. 

Спасти оть смерти—відволАги від 
смерти; вйзболити від смбрти. 

Спастись оть гріховь—вйзволитися 
від гріхів. 

Сиасть сь лица, сь тіла—змарвіти, 
схуднути. 

Спектакль отміняется—вистАва од- 
кладіеться. 

Сперло диханіе—дух забйло. 

Спеси убавить—прискромйти; пиху 
збйти; хвостА вкруїйти. 

Спвпиие позвонки—иохрЄбтпііа. 
Списокь взбирателей—реєстр вибор¬ 

ців, реєстр виббрчвй, виборбний. 

Сплетпи расиу екать—поговір иускА- 
ти, нАбілкн иьбнвАти. 

Солошная неділя (к гда вь ереду н 
пятнвцу не постять)— усеїдний 
тйждень. _ . 

Сплошь, оезь искдючешя—см. С. безь 
разбору. 

Сплешь, безь рьзбору—у підвАл, у 
замет. • • 

Сплошь кода—одпйм лицем вода. 

С’лошь и рядомь—скрізь і вейде. 

Сплошь покрить—крййма укрйти. 
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Спокойной ночи—добрі-піч, надобрі- 

ніч. 

Спору ніті, ато лучшее средство его 
убідить—безнерічно, це пай кра¬ 
щий спбсіб, щоб йогб переконати. 

Спорі по національному вопросу— 
суперічка в національній спріві. 

Способности умственнші — розумові 
СІЛИ. 

Спо?обпость кі математикі—хист до 
математики. 

Способний кі чему—нрирбдний до 
чого, здібний, ЗДІТЦИЙ до чбго. 

Способний сглазить—урїчливпй, уро¬ 
чий. 

Способствовать чему — причиийтпся 
до чбго. 

Способі, изискивать—добиріти, при¬ 
бирати спбсобу, ярмїсу. 

Споткнуться—зашпотатися, спіткну¬ 
тися; (шутл.)—куликі вбйти 

Справиться о ціні—роспитітися яка 
ціні; росиитйтися за ціну. 

Справиться, управиться сг чімі - 
діти ріду чому; упоратися з чим. 

Сиравочиое бюро — інформаційне 
бюро. 

Справочіши цЬни—торгбві ціни, ба- 
зірпі ціни. 

Спрашивать о чемі—питіти на щб, 
нвтіти про щб, за що. 

Спрашивать позволенія чьего—дозво¬ 
литися у кбго. 

Спровадить на тогь світі—на той 
світ загніти. 

Спроси его обі зтомт. —спитій йогб 
за ці. 

Спросі не біда—спйток не вбйток. 

Спустить тетиву—тятивбю брйзнутп. 
Спустя нікоторое время—ділі-по¬ 

ділі; трбхи згодйвши; по чісі. 

Спустя нісколько времени—згбдом, 
трбхи згбдом, перегодом, згоді, 
перегоді, невдбвзі.. 

Спустя нісколько діть—кілька літ 
потім. 

Спустя пять дпей, придемі на ра- 

С 
боту—п’ять день згодйвши прйй- 
демо па роботу. 

Снітнй романсі пе вовг—проспіва¬ 
на пісня пе з новйх. 

Спішная работа—натільна роббта. 
Спятить сь ума—з глузду зсунутися, 

з’їхати, спістп. 
Сравнительное язикознавіе — порів ■ 

нйльпе мовозпівство 
Сраженіе дать- сточйтп бій. 

Сразу—зразу, відрізу, дорйзу; за од- 
пйм зімахом, одлйм зімахом. 

Сразу ему все ясно стало—як світ 
йому свінув. 

Сразу и пеожиданно пабросился на 
кого-либо словесно—накрйв мок¬ 
рим рядном. 

Срамить — стиді завдавіти; сорому 
завдавати; гінпти, гудити. 

Среди білаго дня—сіред Божого дня. 

Средн дня—середбдпя. 

Среди людей—на миру. 

Среднвмі числомі—пересічно. 

Среднихі літі—середнього віку. 

Средній браті—середульший брат. 

Средній слой—середній шар. 

Средства денежння изискивать — 
кбштів вишукувати 

Средства изискивать—спбсобу, сиб- 
собів добіріти, прибіріти. 

Средства кіжпзнп—достітки, кошти, 
зісоби, пожйток. 

Срізалі его хорошо—прптйв йому 
носа добре. 

Срізать кого—втіртп носа, табіки 
втіртп, діти ббли.щя, пйнхви 
діти. 

Сеора домашняя (ипоск.)—хатня 
морква. 

Ссудиая касса—позичкова кіга. 

Ссудо-сберегательное товаре щество— 
позичково щаднйче тозарйство. 

Ссилаться на кого, что—поклпкітиея 
па кого, що. 

Ставить во фропгь—шнкувітв. 

Ставить ві глупое положепіе—зайда* 
віти дУрня. 
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Ставить кого па работу какую не- 
будь - заставляти діло ким. 

Ставить на виді—звертати увігу. 

Ставить ограду—городйтн, тинйтп. 

Ставить ребромі—руба ставити; стор- 
ЧЙ'ГИ. 

Ставить себі ві обязанвоїть —брати 
собі за повйнність. 

Ставить себі припарки—оклад бріти. 

Ставить сухія банки (при боляхі 
вч> желудкі.)—завірювати сбня- 
швиці. 

Ставить ударенія—наголошувати. 
Ставка, штабі—кіш. 

Стало бить - то б то, виходить, про 
ті, тоді. 53, 

Сталі забнвчиві (шутл.)—наївся за¬ 
будьків. 

Стапешь ворожить, какі нечего па 
зубі положить—навчйть біді во- 
рожйти, як немі що в рот поло- 
жйтн; „Коли ти, бабусю, воро- 
жйти стала?"—„Тоді, мій голубе, 
як хліба не стіло!“; навчйть біді 
плікати. 

Становиться ві кругі — ставіти в 
кбло, кружні. 

Становиться поді ружье—ставіти до 
збрбї. 

Становиться ровнимп рядами—ряд 
у ряд ставіти. 

Становиться, садиться ві круп — 
ставати, сідітн кружні, в кбло. 

Станокі—варстйт; точильний—точй- 
ло; бондарскій—стелйга; для тре- 
панія конопли—битільня; токар¬ 
ний—верстік; живописний—ста- 
лібґа. 

Стараго воробья на мякині не про¬ 
веденії,—старого гсробцй па но- 
лбві не обдуриш, не злбвиш. 

Стараться узнать образі мислей— 
вйвідувати умі. 

Старині зали лея слезами—обгорнули 
старого слібзн. 

Старий друп лучше новин двухі— 
дтя прйятеля нового не кйдай 
старбго 

С 
Старий конь борозди не портиті— 

старій віл борозпй не псує. 

Старий, старая (о людяхі нае.мішли- 
во)—старе луб’я. 

Старий холостакь—підтоптаний па- 
піч. 

Старий, что малий, а малий, что 
глупий—що парі, що малі, що 
дурні; що єг рі, що малі; старі, 
як мале. 

Стать барипомі—помізатися піном. 

Стать во фронті (о мпогихі)—стіти 
лавою; вйшикуватися 

Стать кому на дорогі—па переміті 
стіти кому; завязати дорогу; пері- 
п’ят у стіти. 

Стать кі позорному столбу—на публі¬ 
ку сісти. 

Стать на диби—ціпа стіти; стіти 
дуба; стіти горбю; сп’йстися. 

Стать на ночлегі—обкочуватися. 

Стать на якорь—об’якорйтися. 

Стать невеселнмі—осмутніти,засмут- 
пїтн. 

Стать неподвижно—оступіти. 
Стать причиною—сиричйнйтися. 

Стекло випукло-вогпутое—скло угну- 
то-опукле. 

Стекло двояковогнутое—скло угнуте. 

Стекло двояковипуклее—скло опукле. 

Стелеті да мелеті, вреті да пле- 
теті—плеті дуба, як на палйлі; 
сміяеного дуба плеті. 

Стереть сі лица земля—з світа зглі- 
дити. 

Стеченіе народа— стбвпище, нітовп, 
тйснява. 

Стеченіе неблагопріятнихі обстоя- 
тельстві—лихі годйна. 

Стеченіе обстоятельстві—збіг, склад 
обстіввн. 

Стирать білье—хустн пріти. 

Стискпвать зуби, руки—сцїплюватн 
зуби, руки. 

Стиснуть ві тпскахі—узйти в лі- 
щата. 

Ствхи слагать—віршувіти. 

Стихі нашелі—підь піла. 



Страннопріимішй домг—шпитАль. 
Странний человіаг—чудпА людйпа. 

Єтрапствующій рнцарь—мандрівний 
лйцчрь. 

Страсти Христови—Христові муки. 
Страстпая неділя—білий тйждень. 

Страсть любовная—жагА, лйбощі. 
Страховать домі,, вещи, жязнь— 

асекурувАти будйнок, рбчі, життй. 

Страховая премія—асекураційна ви¬ 
плата. 

Страховое общество—товарйство асе- 
кураційне 

Страхової! агепть—аґент-асекурАтор. 

Страх ь кант, богагь—сірашбнио ба- 
гАтий. 

Страхг наказ іпія—загроза кАри. 

Страшно ділается кому—страх опій- 
бАє кого; дріжакй скачуть у ду¬ 
ші кому. 

Стремительно ороситься, упасть— 
кйнутися, уиАсти онукою. 

Стромиться заглянуть—порив іти бчі. 
Стромиться кг чему—ДОІШНІІТИСЯ 

чогб, нор.вйтиея до чого. 

Стремянньїй реміиь—п/плиця, піс¬ 
ля ще. 

Строгій караулі.—гбсгра вАрта. 

Строй измінился кт. лучшеау—лад 
змінйвся на крАще. 

Строить воздушньїе зАмкп—химбри 
гангіти, у хмарах літАтн; думкою 
багатіти. 

Строить глазкп - бісики пускАтн; мор¬ 
гати на кбго. 

Строить избу, домі—клАств хАту. 
Строить ковьі — підкопуватися під 

кбго; чигАти на кого; лиху думку 
МАТИ. 

Строить кури—бісики пускАтн. 

Строить ліса—решту вАти, етАвити 
решту в&ння. 

Стройся!—до шйкуі 
Сіруейтечь—цівкою текгй, плйнути. 

Струя диму—звій дйму. 
Стріляетг вг ушахг—штрвкАє, стрі- 

лйе у вухах. 

Стоимость не пре ви шнеті...—вАртість 
не переходить... 

Стбить—коштує, варт, вАрто. 

Стонтг вамт. только п]>иказать—трб- 
ба вам тільки звеліти, загадАти. 

Стойтг, какг болвані.—стирчйть мов 
ббвдур. 

Стоить, какг окаменілий—стремйть. 
як з кАменю тбсаїшй. 

Стбитг рубль—коштує карбованця. 

Стоитг туманная, сг мелкимг дож- 
демг, погода—мрячйть. 

Столоваться вмісгі—па бднім стблі 
хліб мАти. 

Сторожевое охраненіе—бекбт. 

Сторопится меня—боком держатися 
від мене; бокує від мбпе. 

Сто сг лишнимг—сто з бком. 

Стоющій — вартий. 

Стоять вертикально — бунчукА стойти. 

Стоять вг ішзивающей позі—кбзи- 
рем стойти. 

Стоять горой за кого—роснивАтися 
за кбго. 

Стоять за віру—боронйтн віри. 

Стоять за кого—обставАтп за кйм. 

Стоять какг окаменілому—стойти 
як у кАмейі. 

Стоять, какг столбг—стовбйчити. 
Стоять на коліняхг—навкблішкп 

стойти; клінчити. 

Стоять на своемг—прАвитп своє. 

Стоять па часахг—на вАрті стойти, 
вартувАти, чатувАти. 

Стоять, ожидая очереди—застоювати 
чергу. 

Стоять передг кімг безг шайка— 
шапкувАти. 

Стоять у порога дома—у иорбгах 
стойти. 

Страдать головной болью—банувАти 
на голову, боліти на гблову. 

Страдаюіцїй удушьемг—ядушний. 

Страдпая пора—жнивА. 
Страппое діло—чудасія, дйво. 

Странное положепіе—дйвие станб- 
вище. 

С 
Стрілять нзг пугаекг—бйти, гатйти 

з гармАт. 

Стряслась біда—лйхо спіткАло 
Стряхнуть сг себя горе—ударити 

лйхом об збмлю. 

Ступай кг чорту—ідй по три вітрй! 
іди під три чортй! 

Ступай скоріе—рушАй мерщій. 

Ступить на скользкій путь — на 
слизькб, на слизьку понАсти. 

Стучать зубами отг холода—зубАми 
дзвонйти 

Стучаті.ея вг двери—добувАтпся. 

Стидно вг глаза глядіть—трбба в 
СіркА очбй позичАти. 

Стндг не димг: глазг не істг—з 
сорома очі не вйлізуть; стид не 
дим, очбй не вйїсть, не вйкурить 

Стіна обг стіну—опостінь. 

Стісневіе вг груди—стйски. 

Суббота рсдителькая—поминальна 
суббта. 

Судебная пошлнпа —пересудок, прй- 
єудв, иересуд. 

Судебннй приставг—вбзпий. 

Судебнимг норядкомг—судбвно. 

Судебния издержки—судові витрАти- 

Судопропзводство уголовное, граж- 
данское—судівпйцтво кАрне, ци¬ 
вільне. 

Судьба благопріятствуетг—дбля слу¬ 
жить кому. 

Судьба играегь—дбля жартує. 

Суждене — на роду нанйсано; судй- 
лося 

Суженого ни обойти, нн обьіхать— 
суженого і конем не об’їдеш. 

Сукно сіло—сукпб збіглось. 

Сума переметная—ббсага, сАква. 

Сумчатия животвия—торбачі, тор- 
бунй. 

Супружеская чета—подружжя. 

Сургучная не ать—чералякова пе- 
чАтка. 

Сухая вітринная погода—суховіт- 
риця. 

Сухая ложка ротг деретг—сухйй 

С 
кусок горло дерб; сухйй кавАлок 
хліба, то й в роті дерб; сухА 
ложка рот дерб. 

Сухимі. путемг—суходолом, по зем¬ 
лі, румом. 

Сухія дерсвья, сухой валежнпкг, су- 
хой воскг, сотн не иміющія 
меду—супі. 

Сухое время года—суш. 

Сухомятка—сировА хАрч. 

Су ществу ющій—сущий. 

Существуюіцій пор.чдогь, строй—за- 
вбдений лад. 

Сформировать отрядг—затягтй затйг. 

Схватилг за грудь—за петелькй вхо- 
пйв; взяв за бАрки. 

Схватить за волоси—ухоийтп за чбс- 
ну грйву. 

Сходи за докторомг—підй по лікаря 
Счастливая жизнь—заквітчаний вік. 

Счастливая судьба—щастя-дбля. 

Счастлпвой дороги!—дай Боже, час 
дббрий. 

Счастливо оставаться!—бувайте здо¬ 
рові! 

Счастливнмг бить—всімг досадить— 
немА щАстя без зАздрости; в щА- 
сті не без ворога. 

Счастлнвг твой Богг—щАстя твоє. 

Счастье, вольная пташка: гді захо¬ 
тіла, тамь и сіла—щАстя як 
трйсця, когб схбче, того й нападб. 

Счастье дороже ума—прибудь щАстя, 
а рбзум буде. 

Счастье твоє, что ти такой умница— 
маєш щАстя, що такий розумний 
уродйвся. 

Счастье, что волкг, обманетг, да вг 
лісг уйдетг—щАстя нербходя 
живе; ніДстя як трйсця, кого схб¬ 
че, того й нападб. 

Счетная книга—книга рахупків, ра¬ 
хункова кнйга. 

Счетпое отділеніе—вйділ рахунковий 
Счетомг видавать—вйдавцем давАти. 

Счетг дружби не нортитг—любімося, 
як брати, а рахуймося, як жндй. 
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Счеть текущій—біжачий кошт. 

Счнтаете ли ви его умнимь челові- 
ком?—чи вважаєте ви його заро- 
З^’мпу людйну? чи м&єте ви його 
за розумну людйну? 

Считать виновннмь кого—гріхувАги 
на кого. 

Считать кого кімь, чімь—мАти за 
кого, за що, 

Считать к. л. честнимь чолові.комь— 
вважати кого за чАспу людйну. 

Считать обязапностью — вважАти за 
обов’язок. 

Считаться сь кімь, сь чімь—вважй- 
ти на кбго, на що. 

С 
чиєму возі сидіть, того й вблю 
волйі ь. 

Сь глазь долой и сь сердца вонь— 
як з очАй, так і з думки. 

Сь голаго, что ст. мертваго: пичего 
не возьмешг. — на гблому, як на 
святому нічбго не зйшеш; з го¬ 
лого, як з святого не візьмеш ні¬ 
чбго. 

Сь голови не виходить—з думки пе 
йде, не спадАє, не сходить. 

Ст. готовностью—охочий;"’ радніший; 

т#.. З V,*- \~7 
Ст. двухь сторонт.—з двох ббків; 

ноббіль; обАиолп. 

Ст. богатимь не тягайся, ст. силь- 
ннмь пе борись—слабйй з дужим 
не борйсь, гблий з баніти м пе 
дружйсь. 

Сь Вогонь не поспорить—з Ббгом 
пе бйтись; з Ббгом не будеш по- 
зивАтися; до Бога з києм це нідАш. 

Сь боку припека—п’йте кблесо до 
вбза; пришйй кобйлі хвіст; прй- 
кліп колйда. 

Сь дуракомь связаться-самь дура- 
комь будешь—з дернем зачепй- 
тися,-дернем зробитися. 

Сь дурпимь глазомь- лихйй на очі. 
Сь его відома—за його дбвідом; за 

його свідом. 

Сь избиткомь—з чбхом. 

Сь нзлипікомь—см. Сь избиткомь. 

Сь изьяпомь—з вАдою, з ганжбю, 
з скАзою. 

Сь больной голови па здоровую— 
винувАта діжА, що не йде на ум 
іжА; швець заслужйв, а ковалй 
повісили; слйсарь прокрався, а 
ковалЛ покарАли; з дур бї головй 
та на лйдську; хто кислйці поїв, 
а на кого оскбма нипАла. 

Сь большимт трудомь сй іу в-сйлу. 

Сь бухти -барах, и—ні з тбго, ні з 
сього; ні сіло, ні пАло. 

Сь вашего відома—за вашим слі¬ 
дом; за вАшим дбвідом. 

Сь величайшимь трудомь—па пре- 
велйку сйлу; сйлу в силу. 

Сь верхомь—з нАспою 
Сь верху до низу—з вАрху до спбду. 
Сь виду—па взїр. 

Сь возрастомь поумніть—до рбзуму 
дійтй. 

Сь волкамй жить, по волчьи вить— 
на чиєму вбзі їдеш, тогб й пі¬ 
сні співАй; чий хліб їсй. під тбго 
дудочку й скачй; на чйму току 
молбтять, тому й хліб шінить; на 

Сь какой стати—з якого пббиту; 
з якбї рАчі. 

Сь корочки на корочку перебивает- 
ся—перебивАє бикй на баранй. 

Сь косточки на камешекь перекола- 
чивается—см. Сь корочки на ко¬ 
рочку. 

• Сь которихь порь—з якбго чАсу; 
відколй 

Сь крохи на кроху переколачивает- 
ся—см. Сь корочки па корочку. 

Сь куса на кусь перебиваємся—см. 
Сь корочки на корочку. 

Сь кі.мь поведешся, оть того набе¬ 
решся—з яким пристаєш, таким 
сам стаєш. 

Сь легкой руки—в добрий час. 

Сь легкостью. какь би играя, шутя 
ділять чго—за іграшки робйти що 

Сь лпхвой отилатвть—оддйчитп сто 
з оком. 

Сь літа не воду вить—з крясй не 
нйти водй; красотй в вінку не 
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носйть; красй па таріліпі не 
крАють. . 

Сь лвшкомь—з гАрбом, з чбхом. 

Сь лвшнимь, сь ирнСавкою—з гаком. 

Сь мплолітства—з малАньствь, з 
пуп’янку. 

Сь міста вь карьерь—з копйта 
вскач. 

Сь нагого взятки гладки—на гблому 
нічого не зйшеш; з іблого, як з 
святбго, ве візьмеш нічого; у го ■ 
лбти нема що молоти. 

Сь наміреніемь—умйсне, навмйсне, 
• *■ назнарбшне. 

Сь наслажденіемь работать—працю- 
вАти з уподобою. 

Сь наслажденіемь ість—з смакбм 
їсти, залюбкй їсти. 

Сь небольшпмь три года—три роки 
з чимсь. 

Сь незапамятннхь времень—з дАв* 
нього дАвна; з дАвна давАн; з не* 
скАзаних давАн; споконвічно; з 
дАвна; з дАвніх давАн; споконвіку. 

Сь вимь мні непріятно говорить— 
він мені не до розмови. 

Сь ноги на ногу переминается, сь 
корки на корку перебинается— 
иеребивАє бикй на баранй. 

Сь иікотораго времени—з якбгось 
чАсу; із день годйив.* 

Сь обіихь сторонь—з оббх ббків, 
поббіч, обаполь, обАполи, обіруч. 

Сь одного тягла по дві дави не бе¬ 
руть—з однієї лйни двїчі лйка 
не деруть; з бдного волА двох 
шкур не деруть; вйішого двомА 
батогАми не б’ють; в літо два 
рАзи з лйпп лик не деруть. 

Сь оставленіемь должности—усту- 
пйвши з посАди. 

Сь перваго взгляда—на пАршвй пб- 
зір. 

Сь нереривамн—перАймом. 

Сь подлиннимь вірно—з первотвб- 
ром однаково; спйсано достбту; 
скопійовано достбту. 

Сь позволенія сказать—шапувАвши 
слухи вАші. 

С 
Сь пользой употреблять— на добре 

уживАти. 

Сь помраченнимь сознаніемь — ту¬ 
манілий. 

Сь посковной ргжей вь красние 
ряди не суйся—із свинАчим лй- 
чєм та в пшенйшне тісто (не лізь). 

Сь пропусками—через десАте-пАте. 

Сь пуговки на петельку перебива- 
ется—перебивАє бикй на баранй. 

Сь пустими руками—в порожні. 
Сь разсвітомь—по виднбті; як зад¬ 

ні о. • 

Сь руки—піт руку, нАруч, пАрушно. 

Сь свиннмь риломь да вь калачаий 
рядь—з свпнгічим пйском та в 
пшенйшне тісто. * . 

Сь солиечной сторони —на відсонні, 
з відсоння. 

Сь сідими висками—сивовйськвй. 
Сь теченіемь времени — згбдом, з 

чАсом. 

Сь тобой натощакь не оговорить— 
з тобою говорйть, тільки горбху 
наї’ьшися. 

Сь точки зріпія—з нбгляду, з стано¬ 
вища. 

Сь трудомь—на сйлу; лАдеє; на нре- 
велйку сйлу; у силу. \ 

Сь трудомь добить—розгбрити, за- 
горювАти. 

Сь тіхь порь—з тбго чАсу; з тбї 
порй. 

Сь тіхь порь какь— відтоді як. 

Сь тіхь порь, сь той порн—відто 
дї; з тбго чАсу. 

Сь тяжелой рукой—тяжкорукий. 

Сь тяжестью—з вагбю, у вазі. 
Сь удовольствіемь—залюбкй, з охб- 

тою, з великою охбтою, з тподб- 
бою. 

Сь удовольствіеігь поіль—у смАк 
наївся. 

Оь удовольствіемь прошелся—залюб¬ 
кй прогулАвоя. 

Сь ума не идеть—з думки не схо¬ 
дить. 

9 
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Сг ума сойти—у голову зайтй; збо- 

жевбліти, збожевїльнити. 

Сг ума святить—з глузду зсунутися. 
Сг умнсломг—умйсне, навмйсне. 

Сг утра—з ріпку, з ріпа 
Сг чего взяли?—звідки вам прийшло? 

Ст» чувствомь сказать—до душі ска¬ 
зати. 

Сг чьей сторони бить—з чий рукй 
і ути. 

Ст. чімг пришелг, сг тімь и ушелг— 
як прийшбв, так і пішов. 

Ст. широкимт. кругозоромь—широко- 
глйдний. 

Сгіздить по затилку—зацідйти но 
шмгйлиці. 

Сгіздить по носу—мазнути по пйці. 
СгЬстние припаси — харч, харчі, 

жйвність. 

Оьість чего-нибудь кисла го (пато- 
іцакь передг випивкой)-т-закйс- 

, лити душу. 
Сг втой пори—відтепер, відпйні. 
Сг втой точки зрінія—з цього пб- 

гляду, з цього стаябвища. 

СиграТь свадьбу—спрівити, одбути 
весілля. 

Сизмала—з малбньства, з пупку, з 
пуп’янку. 

Сипать деньгами—гатйти грішми; 
гатйти грбші; трйнькати, цйндри- 
ти, мантійній. 

Сипучеє тіло—синЄць. 

Сирная педіля—міспиця, масній 
тиждень. 

Сирей воздухг—вбхке повітря. 

Сирой матеріалг—сировипй. 

Сирия дрова— мбкрі дрбва. 
Ситий голоднаго не разуміетг—кого 

не болить, тогб не догорйе. 

Ситг по горло—наївся до схочУ; в 
пельку не лізе. 

Сіверо - Американскіе Соединеннне 
Штати — ІНвнїчно-Америкінські 
Сполучені Держйви. 

Сідива вг бороду, а бісг вг ребро— 
сідйни в голову, а чорт в бброду; 
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вблос сивіє, а голові шаліє; як 
волосся сивіє, то чоловік дурїє; 
чоловік старіє, а чортйка під бік; 
і старб.чу собіці дрйгають жйли. 

Сідлать лошадь для кого - сідліти 
коня під кого. 

Сіраго помянули, а сірий здісь— 
за вбвка помбвка, а вона і тут; 
за вбвка мбвка, а вовк у хіту; 
про вбвка річ, а вовк на встріч; 
на вбвкй помовка, а вовк і в хі¬ 
ту сунб. 

Сість за столг— сісти до стблу. 

Сість какг ракг на мели—остіться 
на кошу; опинйтися на льоду. 

Сість на корточки—сісти на пбчіпки. 

Сість подг дерево—сісти иід дбре- 
вом. 

Сість подг окпо—сісти кбло вікиі. 

Сітовать на кого—жалкувіти на кого. 

Сюда пошелг, туда пошелг—сюдй 
тень, тудй тень. 

Т. 

Тайний ходг—потайнйк. 

Тайния діла—таємвощі. 
Такая красава, что вг окно глянетг— 

конь прянетг; на дворг вий леїв— 
три дня собаки лаютг—як вйгля- 
не в вікнб, то три дні собіки бре¬ 
шуть! а одні як придивйлась, то 
й сказйлась. 

Таквмг же образомг—такйм сімим 
спбсобом; так сімо. 

Такой онг худой, нзнеможенний— 
тільки йогб тінь хбдить. 

Такой счастливий, ему во всемг ве- 
зетг—його й шйло гблить. 

Такса—поставні ціна. 

Такую занесг, что уши вянутг—такі 
говбрить, що собіка з міслом пе 
ззість. 

Такую заушвну дамг, что троє су- 
токг вг голові трезвонг будеть— 
як дам тобі, то й зорі позбірієш; 
як дам тобі бббу,^ то й крйкнеш 
„пробу*; як я тобі дам, то будеш 
знать, но чім в Тростянці гре- 

бенцї; як тобі дам, аж в н’йтах 
постйгне 

Такую чепуху говоритг—таке кі-зна- 
щб говбрить; таке верзб, що й 
купи не держіться. 

Такг вотг—так от, так ото, дак от, 
дак ото. 

Такг врегг, что сг души претг— 
ото бреше: аж куриться, аж з ду¬ 
ші верне. 

Такг же—так сімо 
Такг и бить—нехій, згода, сількісь, 

сількось. 

Такг или нначе—чи так чи инік. 

Такг какг—тим що, позайк. 

Такг куда!—так де! 

Такг ли?—чи так?^, „ , ^ ЦОі 
ІУ ; 

Такг много—такбгс, багіто, сйла. 

Такг називаемий—так звіпий. 

Такг не биваетг...—немі так, щоб... 

Такг сказать—так мовити, сказати б, 
мовляй. 

Такг судилг рокг—так судйлось; та¬ 
кі доля; так на роду написано. 

Такг точно—так достбту, так сіме, 
самїсіиько так. 

Такг что жг?—то що? 

Таможенная застава—мйтннця. 

Таможенная пошли на—мйто, цло. 

Таможениий тарифі—тарйф мйтний. 

Таможенний чиновникь—мйтннк. 

Тамг далеко...—ген-ген, геть-геть... 

Тамь его ніть и сліда—там йогб 
й закову немі. 

Тамг ему и смерть—там йому й гак; 
(шутл.) гам йому жаба й цйцькн 
дасть. 

Танцовать вг присядку —гайдукі са- 
дйтв, гайдукі удірити. . 

Танцовать одному—танцювіти бовку¬ 
ном. 

Таокаль волкь-потащили н волка — 
носйв вовк козу, аж і вбвка по¬ 
несли; ПіП людей хові—сховіють 
і попі. 

Таскать ноги—плестйся, плентатися, 
таргінитися, плугінитися, дйбати. 
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Тащить по землі—тяглбм тягтй. 

Тащить судно бечевой—галювіти. 

Тащить на буксирі—тяглувіти. 
Тай ваміреніе—ховйючп зімір. 

Твердая надежда—падїя певна. 

Твердо знать—дббре знати. 

Гебі будеть удача—піде тобі рукою. 

Тебі во всемг удача—тобі живеть¬ 
ся-і на скіпку береться; тебе й 
шйло голить. 

Тебя нужно вризумить (шутл.>—тобі 
треба клепку встівитв. 

Текущій годг—біжучий рік, поточ¬ 
ний рік. 

Текущій счегь—біжучий кошт, по¬ 
точний кошт. 

Текущія діла—біжучі спріви, поточ¬ 
ні спріви. 

Темна ночь все покроетг—ніч мати: 
все ппкрйе; ніч міти: не дасть 
погибіти; ніч—як міти. 

Темная ночь—глупі піч. 

Темно, хоть глаза виколи—хоч в бко 
стрель. 

Темний людг—темнота. 

'£руя гори—верх, шпиль горі. 

Теребить за волоси- драти, скубтй, 
чубити; почубеньків давітн. 

Теребить день—бріти льон. 

Терзать, мучить—на муки давітн. 

Терпінів лопнуло—терпець увірвів- 
ся, тернлйчка ввірвілася. 

Терпінів и труді в<*е перетруть — 
не сидй, небоже, то й І)бг допо¬ 
може. 

Терпінью-спасенье—терпЄн-спасЄн. 

Терпіть до невозможности—терніте 
до аж-іж. 

Тертий калачг—бйтий жак; биті го¬ 
лові; бувілець. 

Терять время—гіяти, трітнтн, губй- 
ти час 

Терять голосі—спадіти з гблосу. 

Терьть сознаніе—чманіти, чуманіти, 
мліти, шемонїтн. 

Терять состоявіе—нйщитися. 
Теряю голову—не дам соб: ріди. 



Тинун'ь тебі на язнкг—щоб тобі 
попрйщило. 

Тихвмг шаьомг—тйхою ходою. 

Тихо, не спіша, работать—закладом 
робйти. 

Тише-тишеІ осторожніеі—поволі ІІО- 
вблії помАлу-помАлу! 

Тише ідешь, дальше будешь—помАлу 
їдь, дАльте заїдеш; тйхше їдь, 
дАльше стАнеш. 

Товарний отділг—крамнйй відділ. 

Товарний поіздг—ваговйй пбїзд, тя- 
гарбвий поїзд. 

Товарі всегда иміется вг магазині— 
крАму не збувАе в крамнйці. 

То ішадалг вт> несчастіе, то снопа 
побіждалг яреиятствія—грйвся 
він з долею навнеревАги. 

'Гогда имепно—тоді сАме, отоді сАме. 

Того ради—за для того. 

Того и смотри—такіждй; так і спо¬ 
дівайся. 

Того и смотри біда будетг- бойся, 
щоб не було лйха. і 

То да се—це та тА. 

То єсть—то-б то, сА-б то. 

То и діло—раз-у-раз, раз-поз-рйз, 
раз-пбраз, раз кбло разу. 

То красніть, то блідніть (о лиці)— 
в лиці мінйтися. 

То ли діло—нема краще як; нема як. 

Толковать попусту—ьересипАти. 

Толково, умно—до-ладу. 

Т олкомг—ладом. 

Толстий, неуклюжій человікг—тов- 
пйга, бамбула. 

Только би—абй, абй б. 

Только би и горя —тільки тужАночки. 

Только лишь плачегь—усе тільки 
плАче. 

Только лишь я вошель...—скбро я 
увійшов... 

Только небо коптитг—тільки дні тре. 

Только птичьяго молока нітг—хіба 
итйчого молокА немА; хібА пта- 
шАчаго молокА не знайдеш. 

Только ума на деньги не купить— 

за грбші тільки рідного батька 
не купиш. 

Только что—сАме з.іраз; оцА зАраз, 
допїро. 

Только зтого ему и иодавай—він до 
цібго тбргу й пішки. 

Толщиной—завгрубшки, завтовшки. 

Томиться, тосковать—нудйти світом; 
нудити білим світом. 

Тонкій и високій—стрімкйй. 

Тонкія щепки для растопви—підпА- 
лок. 

То пропало, что вг море упало—що 
з вбзу впАло, то пропАло; давно 
проиАло, що з возу впАло; упало 
—пишй проиАло. 

Торговая площадь—то) г, торговиця. 

Торговля и промишленность—торг і 
промислбвість. 

Торговеє иредпріятіе — торговельне 
підприємство. 

Тоска гризегь—журбА сушить. 
Тосковать, томиться—серцем нудйти, 

нудйти білим світом. 

То-то—тож бо. 

То-то носина, словно соборнеє гаси¬ 
ло—ніс, як за сім грйвень сокйра. 

То тучи, то снова нроясняется—мо¬ 
лодиться. 

Гогь именно—той самий, самісінький. 
Точка зрінія—пбгляд, станбвище; 

сг точки зрінія—з погляду. 

Точно аршинг проглотиль—немов 
натйк проковтнув. 

Точно также—так сАме. 

Точно такой, точь вг точь такой— 
як пезйстпно такйй; достеменї 
сінькай; стеменний. 

Точно такг—так сАме. 

Точно, точь вг-точь—як незйстино; 
точнісенько; стемАено, достбтно. 

Трйктг—шлях, гостйнець. 

Требовательная відомость на жадо- 
ванье—сембрнльбвий спис. 

'Гребовать настойчвво (иноск.)—прп- 
стАти з корбткими гужАми. 

Т Т 
Требовать ість—прАвити їсти. 

Тревога улеглась—трівбга ущухла. 

Трепать за волоси—метАлиці, почу- 
бепьків давАти. 

Трепку дать—дАти парлй, тйпцю, 
прочуханА, прочухАнки. 

Треснуть сг досади—луснути від 
злости. 

Третейскій суді—полюбовний суд. 

Третій день біговг—третій день пе¬ 
регонів. 

Третьяго дня—передучбра. 

Трехлітнее животное—третяк, третя¬ 
чок, тройк. 

Три бабн-базарг, а- семь ярмарка— 
дві бАби-торг, а три-йрмалка. 

Триждн три—трйчі по три. 
Т|югай—рушАй, торкАй! 

Трогать, волновать — доходити до 
сАрця ’ 

Троится вг глазахг—тройпйть. 

Тротуари покрились гололедицей— 
пішоходи голоіцбком взялйся. 

Троюродний брать, сестра—брат, се- 
стрА у других. 

Трубка холста—сувій пол ітнА, сувій¬ 
чик. 

Трубчатая кость—гблянка. 

Трудно понять, невдомекг — не в 
тямкй. 

Трупг животяаго—пАдло, стАрво. 
Трясется. какг осиновий листг—тру¬ 

ситься, як оейчка. 

Тряст іеь отг холода (шутл.)—дріжа- 
кй їсти. 

Тряхнуть деньгама—сипну ги грішми. 

Тряхнуть мошной—брйзнути кап¬ 
шуком. 

’Гуговать ра ухо—недочувАв. 

Туго на туго—дуже туго. 

Туда-далеко—це не близькйй світ. 

Туманомг покриться — стуманйтися, 
стуманіти. 

Туоое орудіе, человікг—тупАк. 

Тутг нітг нпкакой мудрости—немА 
тут жАдних труднощів. 

Тутг тебі и конецг—тут тобі й сак- 
сагАн; тут тобі й капут; тут тобі 
й крАй; тут тобі й хАта; тут тобі 
й гак; (шутл.) .тут тобі й пуп. 
розв'яжеться: тут той жАба й. 
цйцьки дасть. 

Тщетяая падежда—мАрна надія. 

Ти врешь (шутл.) — брехАли твого 
бАтька дочки (синй). • 

Ти глупг (шутл.)—у тАбе однії клАп- 
ки в голові немА. 

Тм его за поясь заткнешь—ти йогб 
перевершйш. 

Ти концомг, а опг кольцомг—ти 
йому образй, а вія тобі луб’я. 

Ти меня нзбавилг отг многихг хло- 
потг—багАто ти клбпоту з моєї 
головй скйнув. 

Ти не способенг, не по твоомг спо- 
собностямг—тобі не хист. 

Тн разеказиваешь небилици, ти хва- 
стаешьсй (иносказ )—не раз суч- 
к^ санкй мчАла. 

Ти сг ума сошелг?—чи ті блуд на 
пАв? чи ти здурів? чи ти збоже- 
вблів? чи ти знавіснів? 

Тьфу (на кого)—ігй, тьху па кбго. 

Тімг боліє—тбкма. 

Тімг временемг—тим чАсом. 

Тімг же путемг—тим сАмпм тбром. 

Тімг не меніе—одпйк, однАче, цро 
те, усе такй. 

Тінистое місто—холодок, зАтінок. 

Тісний вг нодгемі—ирипАдисгий. 

Тіхг же щей, да ножиже влей—той 
же Панг.кб, та в других штАнях. 

Тішиться наді кімг — глузувАти, 
глумйтися, кепкувАти. 

Тяга воздуха—протяг, цуг. 

Тяжелий на подгемг—тюхтій, пудо- 
фАт, Сйдень; тяжкотілий. 

ТяжелО трудиться—гарувАти. 

Тяжелг на руку—важку руку мАє. 

Тяжко на душі—жАль душу стиекАе. 

Тянетг ко сну—знемагАє сон. 

Тясминг не сравнится длиною сг 
Двіпромг — Тйсмин не вййде 
довжиною прбти ДніпрА 
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Убавить спеси—хвоста вкрутйти; пи- 
^ху збйти; табіки втйрти; носа 
утбрти. 

Убавить шагу—вкоротйти ходй; змен- 
шйти ходу. 

Убиль бобра!—убйв дббру грінку! 
гріпка йому упіла! понйв грінки! 

Убилг наповаль—па смерть забйв; 
(шутл.) дав йому дуба 

Убирайся кь чорту!—ідй до псьбї 
міми! ідй до біса! ідй к бісу! ідй 
до стобіса! ідй під три чортй! 

Убитое лицо—сумнйй вид, сумне 
обличчя. 

У Бога все возможно—у Ббга все 
мбга. 

У Бога всего много — у Ббга все 
готбво; Бог богітий, то й нам 
дасть; Бог старйй господйрь: міе 
більше, ніж роядіість; Бог старий 
господар; більше Бог міе, як 
роздйв. 

У богатаго да скупого рубль плпчегь, 
а у тчива да убога подушка ска- 
четь—у людйй шаг скйче, а в 
скупого руб илйче. 

У богатаго черть дітей качаегь— 
багітому чорт діти колйше; бага¬ 
тому чорт діти колише, а убогий 
нйньки не найде; баїітому і чорт 
яйцб нбсе; за багачем сам чорт 
з калачбм. 

Убожество учить, богатство пучнть— 
багйцтво дме, а нещастя гне; 
щастя розум відбірйе, а нещастя 
назйд вертів. 

Убнтки причинять, нанести—шкбди- 
ти, нашкодити, пошкодити. 

Убігать безь оглядки—кудй вйдно 
втікати; хбду даніти; н’цтймп ки¬ 
вати; лепетухи давіти; лйги, дро- 
пакі давати. 

Убігая—утіком, втьбком, тікйючи. 

Уважаемнй—поважаний, шановний. 

Увидіть світь, родиться—на світ 
народйтвся. 

Уволить кого безт> права ноступле 
нія—діти ком^ вовчого билїта. 

У 
У всякаго свой їжусь—кожний Івась 

ма свій лас. 

У ви! горе! біда!—ліле, лблечко! 

Увідомлять—давати зніти, до відо¬ 
ма давіть. 

Уговариваться о видачі дочери за- 
мужь за кого — єднати за кого 
дочку. 

Уголовное право—кйрне пріво. 

Уголовное судоироизводство—кйрне 
судівнйцтво. 

Уготовлять кому иуть на тоть спіть 
—стіжку кому промітйтп. 

Угощать гостей—частувати, виктупа¬ 
ти, шанувйги гостей чим. 

Угрожать жизни чьей— наставйтії на 
життй чиє. 

Угризеніе совісти—скруха, гризбта. 
Удаленіе оть прямого пути—узбб- 

чення. 

Удалой молодець—дзіпдзівер-зух. 

Удалось достигнуть ціли—црщастй- 
ло досягій метй; іюфор.увило 
доскбчпти метй. 

Удалої' черііяку па віку листь ппдь- 
ість—довелбсь робаку раз на віку 
в моркву влізти. 

Ударпль морозь—морози взялйся. 
Ударить вт> набать—на ґвалт, на 

сполбх задзвовйти. 

Ударить вь ухо—удйрити під лй>іко. 
під лиці. 

Ударить кулакомь—стусані діти. 
Ударить по струнамь—удйрити в 

струни. 
Ударить тревогу—вдарити, задзво- 

нйтв на сполбх, на ґвалт. 

Ударь кулакомь вь столь: ножни- 
ци скажутся — торкпй у стіл 
нбжиці обізвуться; вдарь у стіл 
—ножиці обізвуться. 

Удачпо вести діло—довбднти дббрц- 
го ладу снрівам. 

Удачпо сказать—до-прйкладу ска¬ 
зати. 

Удерживаться вь голові—держатися 
головй. 

Удивительно!—дивйзія та й гбді! 
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Удивительно кому—дивпйця кому . 

Удивляться—дйвом днвувітися. 

Удобно тебі брать - бери—рука тобі 
бріти, то й берй. 

Удобннй случай—нігода. 

Удостовіреніе—пбсвідка, свідоцтво. 

Удрать, убіжать—дмухнути дріла, 
дмухачі діти, лепетухи діти, 
дрйла діти. 

Уже вншель изь школьнихь літь 
(шутл )—ужі не їсть берізової 
КІШИ. 

Уже ли—невже. 

Уже нісколько літь у нась такой 
порядокь—від кількох років у 
нас так завідено. 

Уже ніть (букв.)—вже нема; (инос.) 
вітер міе; кат мі; чорт-мі. 

Уже нонробоваль жизни на барскомь 
дворі— вже двірсьвбі полйвки 
хлиснув. 

Ужь сорокь літь, какь правди 
ніть—уже сім літ, як прів.ш віт. 

Ужь я тебя доканаю—а вже ж я 
тобі доїду КІНЦЙ1 

37зеій, вь обтяжку—сідліпчастий. 

Узвавать образь мислей—умі виві¬ 
дувати. 

Узналь вась наконець—вгадйв такй 
нарешті, хто ви. 

Узнать много горя—вйпптн повну 
чірку горя; вйпити не малу чйр- 
ку лйха; вйнптп дббру нбвну. 

Узнать рішеніе—допитатися слбва, 
постаьбви, ухвіли. 

З’знать стороною—почути, перечути 
чірез лйде; від людій дізнатися. 

З’знать что изь віриьхь рукь—до¬ 
відатися про що з півного дже¬ 
релі. 

З’ нзголовья—у головах. 

З казать двери— попросйти на вгі- 
ступці. 

З’казать путь—спрйввтв. 

37казь Временнаго Правительства— 
накіз тимчасбвого урйду. 

З’катать лошадь—зморйто, змордува¬ 
ти коні. 

У 
Укоротить жизнь—змалити віку. 

Укорять за что—очі довбтй чим; 
затинйти кому; докйзувати кому. 

Украль (шутл.) — купйв за три 
огляди. 

Укромное місто—затишок, закапі- 
лок, нїдра; по укромвьмь мі- 
стамь—по закапелках, нїдрах. 

Укриться, убіжать вь—удйтися в 
забіги до.. 

Закріпляться, входить вь силу —у 
колодочкй, у сйлу вбивйтися. 

Закріплять фашинами—тарасувіти. 

Улици покрились гололедицей—ву¬ 
лиці голощбком взялйся. 

Улвчаюшія обстоятельства—слушниї 
дбводи. 

Улучить время—вйгодити годйиу, 
вйбрати час. 

Ума не нриложу—ради не дам; рб- 
вуму не приберу; не можу жад¬ 
ної ріди прибрати. 

37мень не по літамь—розумний не 
на свої літа. 

У меня безсонница—сон мені не 
берй. 

У меня болить...—меей болйть... ме¬ 
ні болйть. 

З7 мевя голова кружится—мені .світ 
вернеться. 

У меня вишель весь товарь, ніть 
ничего—я вйвівся з крім?, не 
мію нічбго. 

У меня вишли всі деньги—я віт- а- 
тився з грбшей- 

3' меня кь вамь просьба—що я вас 
буду просйти. 

З’ мепя на рукахь пять душь ді¬ 
тей— мйю на гойї п’йтеро дітей. 

З7 мепя отлегло оть сердца—мені 
полйхшало на душі. 

У меня зтого в на умі не бивало— 
мевї це й на думку не спаділо. 

37мереть, отдать Богу душу—снустй- 
ти дух: до свогб берега причі- - 
лити навіки: Богу дуту відліт н ^у4 
заплющити очі; руїв злежйтн • 
лягтй головою; стунйтв в Гбж 
путь; пожйти смйрти; не топтіт 
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рйсту; (шутл.) відкйнути нбги; 
дуте ля ззїсти; піти до Бога вівці 
пасти. 

Умереть огь прилива крови—задй- 
тися кров’ю. 

Умилосердиться надт> кімь—зглйну- 
тися на кого. 

Умирать—лежати на смбртній по¬ 
стелі. 

Умирать оть чахотки—вмір&ти на 
сухбти. 

Умно вести діло—з рбзумом прова¬ 
дити справу. 

Умомь не зрілий — рбзумом не 
дійшлий. 

Умомь тупі, да кошель тупь—хоч 
у голові пусто, абй грбшей густо. 

Умора да и только—кумбдія та й 
годі! сміх та й годі! 

У моря сиди да погоди жди—жди, 
мбре, погоди. 

Умудриться, ухитриться — добрйти 
хйсту. 

Умт> за моремь, а смерть за воро- 
томь—думка за мбрем, а смерть за 
плечйма; гадка за мбрем, а смерть 
перед нбсом; думка ген гбн літає, 
а смерть за плЄчі хапає. 

Уміренно пить—до міри пйти. 
Умірить пгагь—придержати хбду, 

вкоротйти ходй, змеишйти ходу. 

Умістно, кстати—в лад, до рЄчі. 
У наст, такі водится—така у нас 

поведбнція. 

У наст такі, не водится—цьогб у 
нас і в завбді немає; такого і 
звичаю у нас нема; такбї пове- 
денції у нас нема. 

• У наст зтого добра и кури не клю¬ 
ють—добра такого - не знаєм в 
чбму і сходйть. 

У него вьішель весь хлібь, ніть 
ни крошки—він вйвівсь з хліба, 
не має ні крйхти. 

У него вишли всі деньгп—він вй- 
тратився з грбшей. 

У него голова не вь порядні—не мйе 
третьої клбпкп в п лові. 

У 
У него губа не дура—і у його ду¬ 

ша не повстйнка. 

У него денегь и кури не клюють— 
у нього грбшей і свйпі не їдйть; 
там грбш-й і кури не клюйть. 

У него душа на распашку—душа 
йому іцйра, одверта. 

У него мпого долговь (шутл.)—V його 
багацько памйста на шйї. 

У него множество денегт,—у його 
до смутку грбшей. 

У пего не то на умі—не те у його 
па думці. 

У него умь за разумь затель—віп 
з великого розуму у дур заходить. . 

У него чорті, вь подкладкі, сатана 
вь заплаткі—лйсом підшйтий, 
псом підбйтай. 

Унижаться предь кімь—лизйти ха- 
лйву, чоботи кому. 

У шіхь разговорь не истощптся у 
них не збуває до розмбви. 

Упавшій плодь—падалиця. 

Упадокь ці.пь—ббзцінь. 

Упаль вь обморокь—млості обнялй: 
зомлів, зайшовся; умлів. 

Упасть внизь головой — сторчака 
дати. 

Упасть врастяжку—упасти у всю 
довж; простягліся. 

Упасть вь ноги—до ніг упасти. 
Упасть лицомь внизь (гаугл.)—нбсом 

заорати. 

Упасть на бокь—утйти боківнї. 

Упасть ничкомь, уткнувшись носомь 
вь землю—нбсом запороти збмлго. 

Упасть оть толчкі внизь головою— 
укрйтися п’ятами. 

Упасть со всіхь ногь—проста гтйся. 
Упасть стремглавь—сторчака дйти, 

стрімголбв упасти. 
Упираясь—бпором. 

Уплачиьать по частямь, частями— 
ратамн виплачувати. 

Уполномоченннй союза—уповнова¬ 
жений спілкою. 

Упоминать чорта вь річи—говорйти 
по чорному. 

У 
Упорствовать вь чемь—пнбм стати, 

на пню стйти. 

Употребить всЬ свои сили—вжити 
всіх своїх сил. 

Употребить всі средства—ужйги 
всіх заходів; всіх спбсобів зажйтп. 

Употребить всі стираній—взйтися на 
спбсоби. 

Унотребигь на что, для чего—обер¬ 
нути на що, у щб. 

Употребить сь пользой что—спожпг- 
кувати що; зарадити чим. 

Употре^лялись всевозможньїя сред¬ 
ства—усйкого булб там способу. 

Уіютреблять для другої» піли—па 
йншу потребу вживати. 

Унотреблятт. какое-лпбо средство— 
уживіїти якбго способу. 

Употреблять успліе, прилагать ста- 
раніе—додавати рук. 

Уіютреблять хитрости, уловкп—бра¬ 
тися на штуки. 

Управиться сь діломв—дбвід дйти 
ділові. 

Унравленіе желізннхт дорогь—заліз- 
пйча упрйва. 

Уиравленіе земледілія—управа хлі¬ 
боробства, рільнйча управа. 

Управлепіе путей сообщенія—до- 
. рожна управа. і / 

Унрекать самого себя—на сббе са 
мбго жалкувати. 

Упрекнуть, найдя недостатки—дога¬ 
ну дато. 

У прямая огца полку ьорьість—впар¬ 
те, упїрпа, вередлива коза вовку 
корйсть; упбр е телй вбвку ко- 
рйгть. 

Упрямь, какь Карамншевскій чорть 
—упертий, як свинй. 

Уразуміть, понять—знести головбю; 
розшолопати; зрозуміти. 

Усвоить чьи манери, сбьічай, духь— 
набратися чиєї юхй. 

У семи нянекь дитя безь глазь—де 
багато баб. там дитя безпУпе. 

Усердно ділаеть, работдеть—іцйрпм 
сбрцем рббить; рукй прикладйе. 

У 
Усидчиво работать—твердо робйти, 

працювати; присісти хвалди. 

Усилеено думать—переганйти думкй. 

Усиленно курить трубку—смалйти 
лйльку 

У скупого больше пропадаеть—ску- 
пйй два рйзи тратить; лінйвий 
двічі хбдить, скупйй двічі плйтить. 

У скупого и вь Крещенье льду не 
випросить—в йбго посеред зімй 
льоду (снігу) не вйпросиш. 

Услаждать річами —• словами ма- 
стйти. 

Условпться сь кімь (о договорі, • 
наймі)— згодити кого. 

Условія пользованія—умови користан 
ня, експльоатациї. 

Условиое осужденіе—умбвнпй зйсуд. 

Услуга взапмная—відсл/га. 

Услугу оказать—у пригбді стати, у 
послузі стати. 

Услужить, ІірИСЛТЖИТЬ'Я кому—вйс- 
таратися перед ким, проти кого. 

Успеніе Пресв. Богородици—Перша 
Пречйста. 

Успіть вь чемь, справиться ст» 
чімь—дати раду чому 

Уставиться глазами —уп’ястй бчі; очі 
втупити; затопйти очі, пбгляд. 

Установившаяся дорога—становкйй 
шлях. 

Установилась погода—па годйпі 
ста.ю. 

Установленний порядокь—заведений 
лад. 

Устать, утомить ноги—охрйги на 
ноги. 

Устраивать пнрь—справлйти бенкет. 

Устранвать поми вальний обідь— 
становйти обід. 

Устраивать танци—справлйти танці. 
У страха глаза велики—у страх а ве- 

лйкі очі; у страха очі по йблуку. 

Устрашать кого—завдавати жаху, 
страх, страху кому. 

Устромить глаза—бчі втупити, уп'я- 
стй бчі; затопйти очі, пбгляд. 
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У 
Устроить литературннй вечерь— 

улаштувати літературну вечірку. 

Устроить штуку—устругнути штуку, 
удрУти штуку. 

Уступить подговору—до підмбви, на 
підмову датися. 

У стидиться, смітяться- засорбми- 
тися; піс під сббе попустйти. 

Утаввать гр [->хг> на не поведи—попУ 
в решеті возйти. 

Утварь домашняя—добро, збіжжя, 
начйння. 

Утереть кому ногь—утерти носа; 
хвоста кому вкрутйти; пиху збй- 
ти; табУки втерти. 

Уткнуть глаза—втупити очі. 
Угодить голоді.—вгамувУти гблод. 

Утомиться, вспотіть ота усталости — 
чуба нагріти. 

Утонуть—утопйтися, затопйтися, водй 
завідати; (шутл.) наловйти рУків. 

Утопать вь наелажденіях'ь—потону¬ 
ти в роекбшах. 

Утонающій и за соломинку хватаетея 
—хто тоне й брйтви хапйеться. 

Утратиль овь віру во все—йому 
уже тепер усб зневірилося. 

Утратить довіріе—зневіритися. 

Утратить довіріе кт> кому—зневіри¬ 
тися кому. 

Утратить право—відпУсти прУва. 
Утренвики—холодні збрі. 
Утромь и вечеромь—рУно й вбчір. 

Утішать річами—словУми мастйтн. 

У упрямого па голові хоть коль те¬ 
ши—хоч йому кіл, клвн на голові 
тешй; хоч кілля на голові теши; 
хоч стріль Йому в очі; хоч вог- 
шб до ньбго прикладай; хоч гУв- 
кай на його; хоч крбменем вухо 
ріж. 

Ухажнвать за женщиной, строить 
курн — присмУлювати халявки, 
литкй білй кбго; бісика пускати; 
до кбго стбжку юнтУтв; залішй- 
тися. п 

Ухаживать за кімь, подлаживаться 
кь кому—кошелі ноейти за ким. 

УФ 
Ухаживать за кічь, приоіатривать 

за кімь—топцювУти коло кбго. 

Ухитриться, умудриться—добрати 
хйсту. 

Уходи подобру, поздорову—ідй собі 
ь поки цілий. 

Учебпое за ведете--ткбла. 

Учебпьій Округи—Шкільна Округа. 

Ученое общество — наукове това- 
рйство. 

Училищний Совіть—шкільнУ рйда. 

Учиться грамоті—письмУ вчйтися. 

Учить чему —нанчіти чогб. 

У чорта на куличкахь—кУ’зна-де; 
далбко; у чорта в зубУх. 

У чредительное Собраніе— Установчі 
Збори. 

Учреждать школу, больннцу, пріють 
—закладУтп шкблу, лікйрню, шпи- 
тУль. 

Учредители обшества, союза—фун- 
дУторп, закдйдачі, заснбвиики 
товарйства, спілки. 

Уіздная Земская Управа—повітова 
нарбдня упрУва. 

УІздное по воппекой повинносте 
ІІрисутствіе—повітбва рекрутська 
рУда. 

Уіздіьій Сьіздь—повітовий з’їзд. 

Ф. 

Фазн луньї: первая четверть—модо 
дйк, перша кватйря; вторая чет¬ 
верть—перекрій, ді>^га кватйря; 
третья чеі верть—підпбвня, лретя 
кватйря; полнля луна—пбвня, пбв- 
ний місяць. 

Фантазировать—зпхбдити в хмУрт. 

Фіаско потерпіть—бблизня ніймУти. 

Фонари поставить кому нодь глаза- 
ми—нопідбивУти очі ком?. 

Формулярний спнсокь — офинійнии 
спйсок. 

Фраза иміеть опреділепний смисль— 
рбчевпя мУє певне розуміння. 

Фраза не поддаетея переводу— не на¬ 
дасться речення до иербкладу. 

Фу ти, бісь!—пек тобі, марб! 

X 
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X. 
Хата, не нміющая сЬней (шутл.) — 

хУта без штанів. 

Хватить стакань вина — вйхилити 
склйпку вппУ 

Хватиться за умь—піти до голові по 
розум. 

Хвать, удалой молодець—дзіндзівер 
—зух. 

Хворь и телечка не красить—хворб- 
ба нікого не краейть. 

Хвостовне позвопки—к^пер 
Хите..ь, какь лисица, золь, какь со¬ 

бака—він лйсом підшйтий, а псом 
підбйтий; вояче мйсо з лпсй"ою 
підлевою. 

Хитрить—крутйти хвостбм; на хйтро- 
щах ходйти; хнтрувУси. 

Хитростью нбдділь—з ббку го заї 
хав. 

Хитрий п дьстивнй—лйсом підшйтпй. 

Хладнокровно— холодним серцем. 

Хлопать вь ладоши—плгскУти в до 
лоні. 

Хлопать глазамн—лопати очйма. 

Хлопотать п получать откази—ходй¬ 
ти за дасть-бі з тбрбою. 

Хлопотать о чемь—клопотУтися; жу- 
рйтися за чим. 

Хлопоть полонь роть—клбноту пов¬ 
на ГОЛОВУ. 

Ходенемь ходить —хбдором ходйти. 

Ходиль зарабатьщать молотьбой—по 
замолбтах ходйв. 

Ходилт. слухь—ходйла ч/тка; лйде 
г/дкали. 

Ходить безь пояса (шутл.)—ходйтп 
без кйшки. 

Ходить большими шагами—шйроко 
ступУти. 

Ходить босикомь (шугливоі—боейви 
справлйти. 

Ходить вь днрахь—дірами світйти. 

Ходить вь кабахь— ходйти до шйнку; 
ходйти до чонУ. 

Ходить вь лохмотьяхь—дрУнтям тру- 
ейти. 

X 
Ходить вь рубищі—руб’ям трястй. 
Ходить за добнчею—вихбдити наздб 

битки, на пожйву. 

Ходить гоголемь—півнем козирйтися. 

Ходить ивогда кь кому—ходйти до 
кбго переймом. 

Ходить мелкими шажками—дрібнень¬ 
ко ходйтп. 

Ходить на богомолье—ходйти на про¬ 
щу; на відпуст ходйти. 

Ходить на костиляхь—ходйти па мй- 
лицях. 

Ходить на пальцахь—на здйбочках 
ходйти. 

Ходить опираясь— спірці ходйти. 
Ходить первимь брюхомь—вперше 

зачеревУтіти, заваготіти. 
Xодить переваливаясь— ііерЄхильцем 

ходйти. 
Ходить по міру—повід вікнами хо¬ 

дйти; жебрати, старцювУти. 

Ходить по ниточкі—но ртр^нці хо¬ 
дйти. 

Ходить но нятамь— см. X. но слі- 
дамь кого. 

Ходить по слідамь кого—у слідй ко- 
м^ устунУти; слідкбм ходйти. 

Ходить рсзставя доги—бкаряч хо- 

^тит і:с.і,л^ чоі 
Хозяинь дома—ГосподУрь домовий. 

Хозяйка дома—пані-мУтка. 
Хозяйство идеіь хорошо—господар¬ 

ство ведеться добре. 

Холодомь несеть—котить холодом. 

Холодь сильний звмой ори твхой 
погоді—скйпевь. 

Холопствующій, раболіпствующій че- 
ловікь—підніжок 

Холостая жизнь—нарубкувУння. ч \ 

Холостой зарядь—сліпій набійку 
Холостеє строевіе—надвірна будова. 
Хорошая репутація — дббра слава. 
Хорошему все хорошо—доброму вей- 

ди дббре. 

Хорошіє, білне зуби—з^би, як ріиа. 

Хорошій биль пріемь—дббра булУ 
шУва. 
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X 

Хорошо вамь сміяться надо ми й— 
дався я вам на сміх. 

Хорошо живетея—добре діється. 
Хорошо ЖИТЬ С'Ь К Ьмі—дббре три- 

віти з ким. 

Хорошо-ли провели ночь? (утреннее 
прявітствіе)—чи здорбві ночу¬ 
вали? 

Хороші, хороша лицомі—гарний, -а, 
хороший, -а на виду, па вроду, 
на вйгляд 

ХорошЬть лицомт.—красй набірАтися. 

Хоть внжми—хоч вйкрути. 

Хоть -ві петлю—хоч живйй в йму 
лізь; хоч і в прірву йдй; хоч з мо¬ 
сту та в вбду. 

„Хоть за стіну зубомт.—хоч сирової 
землі хватайсь. 

Хоть караулі кричать -хоч До Бога 
ревй. 

Хоть мошна пуста, да душа чиста— 
хоч чоловік убогий та слово чй- 
сте; хоч у мене шуба овбча, та 
душА чоловіча. 

Хоть рідко да мітко—хоч раз та 
гарАзд. 

Хоть утопиться, хоть удавиться— 
хоч живйй в йму лізь; хоч про- 
валйся в безбдию; хоч сядь, та й 
плач. 

1 

Хотя—дармА що; хоч, хочй. 

Хохотать—справлйтп рбготи; реготї- 
тися, реготатися. 

Хочется—шибА охбта; кортйть, хб- 
четься; у жАдібку кому; не хочет¬ 
ся—не в жАдібку. 

Хочется неудержимо—приспічило, за¬ 
кортіло. 

Хочегь сділаться большимі бари 
номі —хбче вййти на велйкого 
пана. 

Хліби валять—діжу впроблйти. 

Хлібі ві пути не тягость—хліб в до¬ 
розі не затяжйть. 

Хлібі на корню - на пні хліб; хліб 
на стерні. 

Хлібі-соль водить—бувАти в хлібо 
сблі. 

Хлібі-соль ішь, а правду ріжь— 

X 
хліб іж, а прАвду ріж; хліб-сіль 
іж, а прйвду ріж. 

Хлібі сі закалиною—глевкйй хліб. 

Храпіть во.всі завертки—хроитй на 
всі зАставки. 

Хромать—налигати на ногу; пікан- 
дибйгп, кульгАти. 

Хромой—па пбгу кривйй. 

Худое сиоро, не сживется скоро — 
бідА лбхко приходить, та трудно 
її збутися. 

Худой мирі лучше доброй есери— 
лучче солбм’яиа згбда, як золотА 
звАда. 

Худі, какі треска, какь жердь, какі 
спичка—сухйй, як скіпка; худйй, 
як дошка; худйй, аж ребра сві¬ 
тяться. 

Худіть—спадАти з лицй, з тіла. 
Хулить —паї Ани дати; догАни дАти, 

за в давшій гану; давАти ганьбу. 

ц. 
Цвіті лида—цбра. 

Центробіжпая сила—вілбіжна ейла; 

Центростремительная сила—нрибіжна 
сила. 

Центрі города—середмїстя. 

Церковноеоблаченіе—церковний убір. 

Цеховой зпакі—чітка. 

Циркулярі, циркулярнеє распоряже- 
ніе—обіжник; обіжний росказ, на 
кАз; наказбвий обіжник 

Цугомі—впростяж, вирбтяг, встйж, 
навстйж. 

Цілесообразное унотреблепіе — до¬ 
дільний вжйток. 

Цілий день—увбсь дбпечки. 

Ціль достигнути—метй 0СЙГНЄІ10. 

Цільное молоко—незбіране молоко. 

Ціна—піна, вартість;— подписная— 
передплата;— риноч ная—торгова 
цінА; — нарицательная — імбнна 
вартість. 

Ціна отдільнаго номера газети— 
ціпА^іа окрбме число часбпису. 

Ціпной мосп—ланцюговий міст. 

Ціпь горная—пАсмо гір. 
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Чай безі хліба (шутл.)—чай нежо¬ 
натий. 

Чайная чашка—філіжАнка. 

Часової! мастері—годинникАрь, дзи- 
ґармАйстер. 

Частная собственность — приватна 
власність. 

Частное лицо—приватна осбба. 
Частное совішаніе—приватна нарада. 

Часто—з чАста-з густа. 
Часто бнвать у кого — протоптати 

стбжку до кого. 

Часто отворять и закривать дверь— 
рйин сиравлйти; рйпатися. 

Часто перемінять місто жительства 
или должность (шутл.)—кушту¬ 
вати борщі вейкі. 

Часть предложенія—частйпа рбченпя. 

Часть річи—частйна мови. 

Частью риба (попадалась) большая, 
частью малая—рйба май нелйкз, 
май малА. 

Часи карманние—годйннпк. 

Часи стЬннне—Д8|ґарі. 
Чого би пе захбтіл^с^— все—чогб 

дУша забажАе. 

Чего ніті, того и Боп не возьметі— 
чогб немА, тогб й Бог не візьме. 

Чего ради—про що, за для чбго. 

Чего самі не любишь, того и дру¬ 
гому не чини—що собі не мйло, 
і людям не зйч. 

Чей дворі, того и хороми—чий кінь, 

тогб й віз; чий ббрег, тогб й рйба; 
чий грббля, тогб й став. 

Человікі безі правилі -людйпа без 
засАд. 

Человікі безі причини и сильво 
придирающійся—пенй москбвська. 

Человікі безі усові, бритий (шутл.) 
—чоловік* з ббсою губбю. 

Человікі дюжій. плотннй—чоловік 
здеббла. 

Человікі нредполагаеи, а Боп рас- 
полагаеп—чоловік мйелить, а Бог 
рйдить; чоловік стрілйє, а Біг 

кулі нбсить; чоловік крутить, а 
Бог розкручує. 

Человікі себі на умі—уманьський 
дУрень: з чужбго вбза берб та на 
свій кладб. 

Чему бить, тому не миновать—що 
ся стАло, розстАти не мусить; ли- 
хйя доля і під землею надйбає, 
без напАсти не пропйсти. 

Чепуха, вздорі, ерунда—кй-зна-що, 
теревбні, бриднгі, баляндрАси, нісе- 
вітниця. 

Чепухи наговорилі — наказАв сім 
мішків гречАної вовни. 

Чепуху городить—теревбні прАвпти, 
точйтн, гнути; банелйки плестй; 
рябої кобйли сон роскАзувати. 

Черезчурі, чрезмірно—через лад. 

Череві годі возврящусь— за рік по¬ 
вернуся. 

Черезі годі ожидай меня —до рбку, 
чекай мене; нА рік сподівайся 
менб. 

Черезі димовую трубу вилетаюті 
вскри—кбміе искрйть. 

Через золото слези льютея—що з тих 
кубків, як пбвні сліз. 

Черезі неділю—за тйждень. 

Черезі нікоторое время —з ЧАСОМ, 

згодом, трбхи ЗГОДИ 1ШІИ. 

Черезі^ нісколько дней заболіла— 
у кілька днів занедужала. 

Черезі плечо—пбзпліч. 

Черезі силу—над ейлу. 
Червьій дворі—задвірок. 

Чертежвнкі чертилі, а художникі 
пвшеті—рнсбвник рисує, а ма- 
лйр малий:. 

Чертнть карчвдашеьі — рвсувАти 
олиьнбм. 

Честное вмя—добра слАва. 

Четверга тронцкой неділя—русАльві 
поминки, русАльчвн велйкде нь. 

Четверть второю (часа)—чверть на 
другу (годйну). 

Четверть куска сала — четвертина 
сіла. 

Четверть луви—кватйря, квйдра мі¬ 
сяця. 
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Ч 
Четиреждн четнре—чотйрі но чотйрі. 
Четире сі половиною—пів н’іта. 

Четі или нечеть—чіт чи лйшка. 

Чистаганомі—готівкою. 

Чистая совість—світле бко. 

Чистить дорожки—дорбжки стругйтп; 
ґрасувіти. 

Чистить трубу—трусйти кбміп; тру¬ 
сйти сАжу. 

Чистое серебро—щйре срібло. 

Чистий понедільникі—жілавий по¬ 
неділок. 

Читать ві книгі, изі книги—в кнйгу 
читАти. 

Читать, говорить вяло—слебізувіти. 
Читать нотацію (шутл.)—скребтйко* 

му рбдьку. 

Членскій взносі—членська вклідка. 

Члені Общаго ІІрисутствія (к. п. 
учрежденія)—рАдник. 

Чортові, сніть—бісів, вріжий, в ризь¬ 
кий, чортів СИП. 

Чорті, би его взялі—нехАй його ди- 
хйй візьме; бодАй його чорт лиз¬ 
неві 

Чорті дернуль тронуть—нетеча дала 
заніти 

Чорті его знаеті!—хрін його бйтька 
анйє! смуток йогб знаї 

Чорті знаеті зачімі—кА-зна-чого, 
кА-зна-нАїцо. 

Чорті знаеті кто—чорт зна хто. 

Чорті знаеті нуда—кй-зна-кудй. 

Чорті знаеті откуда—кА зна-звїдки. 

Чорті знаеті сколько!—до стйлої 
мами! 

Чорті знаеті что—кА-зна-що; біс 
батька зна що. 

Чорті мошну тачаеті, скряга ее на- 
биваеті—скупій збірйє, а чорт 
калйтку шіе. 

Чорті сі ннмі—хай йому прасунок! 
X їй йому біс! 

Чрезвичайное собраніе -незвичййні 
збори. 

Чрезвнчайно умені—збісарозумний. 

Чрегмірно—над міру 

Ч 
Чрезмірпое напряжепіс—надсйла. 
Чрезі злнхі врагові—за лихйми 

ворогйми. 
Чтить праздники — свгіта святкувйти. 

Что Боп дасті—дійся божа вблн! 

Что би НИ ..-ХОЧ що... 

Что било—то виділи; что будеті— 
увидимі—що було, те бйчили, а 
що буде, те побйчимо. 

Что би. ато значило, что...—що вонб 
за знйк, що .. 

Чтоби п сліда твоего у мепя не 
било—і на очі мепі не навертай¬ 
ся; щоб і ногй твоя у мйне не 
булй; щоб і духу твогб у мбне 
не булб. 

Чтобі ти не моп заснуть!—бодйй тя 
на сон бйлої 

Чтобі ти околї.ді!—щоб тебб лунь 
ухонйла! щоб ти луні нагнав! а 
бодйй ти луспув! 

Чтобі ти проналі—нехйй тебб лй- 
зень лизнб, злйже! кототбча на 
тббе! бодай ти фоц булб! бодай 
ти дуба дав! бодай ти ноги задер! 

Что—взялі?—а що піймйв облизни? 

Что— воті теб'Ь!—що—на! 

Что ви говорите?—як кажете? 

Что визвало у пихі ссору— на чопу 
вони посварйлися? 

Что вшілгонешь, того не схватишь — 
слйни не підіймеш, а слбво па- 
зйд не вбрнеш. 

Что ві атомі ііроку—якй з тогб ко¬ 
ристь? який з тогб пожйток? 

Что годі, то дитя раждается—що 
рік, то й прорік. 

Что до меня касается—що до мбне; 
як па мйііе. 

Что же изі атого?—що ж по тому? 

Что же касается до - а що вже до... 

Что за невидаль! —отб не бачили! 

Что касается меня—по моїй голові! 
як на мбне! як па мой думку. 

Что касается Украйни вообще и ві 
частности Кіевской губерній...— 
що до У країни взагал{ і до Кйїв- 
щинв з’окрбма... 

Ч 
Что касается атого вопроса... —що до 

цієї сіфАви... 

Что намі за діло, какое ми нміемі 
отношеніе—що нам за притока? 

Что написано перомі, не вирубить 
и топоромі.—що напйсано пером, 
то не вйволочеш і волом. 

Что на умі взбредеті—що в голову 
влізе. 

Что-нибудь — що-нббудь, що-будь, 
будлі-що. 

Чго нуі —що-гбді! що-на! 

Что оставалось мні ділать ві подоб- 
номі случаі—що мав я робйти 
в такбиу рйзі. 

Что о томі и говорить, чего ня па¬ 
рить. ііи варить—шкоді тогб й 
говорити, що не варйти; що й го¬ 
воріть, чого не варіть. 

Что посі?шь, то и пожнешь — як 
дбйеш, так і мйеш; яке досієш, 
такі й ножпбіп. 

Что причинило смерть?—з чбго прв- 
чйна смбрти стйлася? 

Что слово, то и ложі.—що ступить, 
то збрбше; як не брехне, то й не 
дихнй. 

Что тебі видумалось—що тобі Біг 
дав на розум. 

Что то да не такь — щось не до • 
шмйги. 

Что-то ділать сі чімі, возиться 
(иноск )—ворожйти коцо чбго. 

Что то не такі—щось не"' те. 

Что-то илохо себя чувствую—щось 
мені не добрйться. 

Что у кого болить, ТОТ1 О ТОМІ и 
говорить—що кому рупить, той 
про те й лупить; до кого долігйе, 
там рукою сягйв; кому кортіть, 
тому й болйть. 

Что за штука?—що за абйщо? 

Что сі тобой?—що тобі такб? 

Что изі атого слідуеть—що з цього 
вихбіить, що з цьбго випливів? 

Что случилось сі письмові?—що ста¬ 
лося з листбм? 

Что туть много разсуждать—по що 

Ч 
тут розумувати; немА чого мудру- 
віти. 

Что ато значить, что...—що воно за 
знак, що .. 

Что я ви ділалі, все било напра- 
сно—що вже я не робйв, нічбго 
не помоглбсь. 

Чувства вчіганія—околйшні, зовнішні 
почутті. 

Чу вственния наслажденія—зм вело ні 
роекбші. 

Чувствовать себя обязанннмі—почу- 
ВІТИСЯ до обов’язку. 

Чувствовать, что жизнь ві безопасво- 
сти—бути безибчпим свого житті. 

Чувство зрінія, вкуса, обонянія, ося- 
занія, слуха—чутті зору, смаку, 
нйху, дотику, слуху. 

Чувствуешь кі нему невольвую сим¬ 
патію—до його душі так і гор¬ 
неться. 

Чужая біда—сміхі; своя біда 
гріхі—чужі лйхо за лАсоїці, а 
своє за хрін.. 

Чужая сторона—чужині. 

Чужині добромі подносить ведромі— 
добре чужіми пирогйми бітька 
помнніти. 

Чужой ротокі-не свой хлівокі, не 
затворишь—чужій рот не хлів, 
не зачин іти. 

Чужой роті—не огороді, не притпо 
ришь—рот не го[>бд-не загорб- 
диш. 

Чуж} ю біду на бобах разведу, а кі 
своей и ума не нриложу—чужу 
біду на воді розведу, а своїй і 
кінці не знайду. 

Чуть ли не тавб—трохи чи не теє; 
либонь теє. 

Чуть не—трбхи не, міло не. 

Чуть-чуть не—мАло що не, трбхи- 
трбхи, м&ло-міло не. 

Чімі Боп послалі—що Бог дав. 

Чімі дальше—куді ділі, де ділі. 
Чімі даліе, тімі боліє—де ділі 

більш. 

Чімі тебя особевннмі затронули, 
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ЧШ 
обиділи? (шутл.)—хибй тебб во¬ 
зом зачевйли? 

Чімь... тімь...—що... то... 

Чімь чорта не шутить—чого на 
світі не бувйй; чим чорт не жар¬ 
тує. 

Ш, 

Шагомь—ходою, ступою. 

Шапка вь рубль, а щи безь крупь— 
на нозі сап’йп рипйть, $ у борщі 
трясця кипйть. 

Шапочннй разборь—шапкобрання. 
Шататься вь пьяномь виді—писйти 

мисліте. 

Швейная машина—машйна до шиття. 
Швейцарскій союзь—швейцарська 

спілка. 

Шевелить бровами—моргйти бровйми. 

Шевелить губами—мйгатп гу йми. 

Шевелить сіно—перегортати, пере¬ 
грібати сіно. 

Шевелить усами—моргйти усами. 

Шейнне нозвонки—в’язові, каркові 
кістки. 

Шестая часть—шестйна. 

Шестнадцатая часть—півосьмйчка. 

Шестью шесть—шість па шість. 

Шиворота навьі ворота—до гори но¬ 
гами, шкербберть. 

Шить вь захлестку— шйти ланцюж- 
ком. 

Шить мелкой строчкой—мйком шйти 
Шить сапоги на каждую ногу на 

особую колодку, а не оба на одну 
—до ногй чбботи шйти. 

Шить такт., чтобн сшитое годилось 
и тогда, когда внростета тота, 
для кого шито - шйти на зріст. 

Шипгь, ничего у него ніта—ірйсця 
він мйе. 

Шлюзь, которни употребляется толь- 
ко иногда для спуска воцн яло- 
вй зйставка (у млині). 

Шляться, шататься—кивйтн п’ятй- 
ми. 

Шофферт., мотористі.—уховнйчий. 

;г ,• . „ ^ „гк шщї 
Штабі, ставка—кіш. 

Штофі ст. водкой (шутл.)—скляний 
бог. 

Шуба лежить, а шкура дрожить— 
кожух лежйть, а дурень дріжйть. 

Шути да оглядивайся— жйрти жйр- 
том, а хвіст на бік; смійся, смійся, 
а зуби на полйці держй. 

Шутить надь кімь —брйти на жйрти 
кого. 

ПЬ'тки вь сторону—без жйртів; кйнь- 
те жйрти. 

ПІутливое пожеланіе богатства подь 
видомь брани—щоб тебб у жйто 
головою. 

ІПьеть рубашку на праздникь—шйє 
сорочку про свйто. 

Щ. 

Щебнемь пабивать—грузйти, грузу- 
вйти. 

ІЦелкать зубами—клйцати зубйми. 

ІЦелкать язьїкомь—клйскати язиком. 
ІЦелчка дать - цибульки дйти, пйнх• 

ви дйти. ^7, 
Щуку бросили вь ріку—замкнули 

вовка мбжи вівці. 
Щурить глаза ота близорукости 

сліпати очйма. 

-Б. 

їдета біда на біді, біду бідой 
погоняеть—бідй бідбю іде і бідбю 
поганйє. 

Ідучій камень, Ьаріз — пекбльний 
камінь. 

їсть такь, чтоіда не идеть впрокь— 
їсти до худа. 

Т.хать верхомь—бігти вбрхи. 

їхать вь гору—їхати на гбру. 
їхать вь Кіевь, Полтаву—їхати до 

Кйїва, до Иолтйви. 
їхать вь поізді—їхати машйною, 

пбїздом. 

їхать галопомь—бігти з копйта. 

їхать, заиряіши лошадей гуеькомь 
шйлом їхати. 

ЇЗ 

їхать, итти навстрічу — навпроти 
їхати, йти. 

їхать на лошадяхь—їхати кіньми. 

їхать на нароході—пливтй пароплй- 
вом. 

їхать подь гору—їхати з горй. 

їхать по желізной дорогі;—їхати 
залізнйцею. 

їхать рпсцою—тйпки бігти, трухати,* 
тібпати. 

їхать по проталичамь—талом талу- 
вати. 

їхать тройкой—у трйконь їхати. 

їхать шагомь- їхати ходбю, ступбю. 

їхать шажкомь—їхати тйхою ходбю. 

їшь больше, а говори меньше—по¬ 
більше іж, а помбнше говорй; 
білі ше іж та думай, тільки мбнше 
говорй. 

їшь пирогь сь грибами, а держи 
язьїкь за зубами—іж борщ з грн- 
бйми, держй язйк за зубйми. 

3. 

Зка фряі—велйке цабе! велйка цйцяі 
Зкономическій кризись -економйчна 

кріза. 
Зкономическое положеніе—економич- 

ний стан, економичне становище. 

Зксплоатація рабочихь -вйзиск, ви- 
зйскування робітників. 

Зксплоатировать несчастье — лйхом 
торгувати. 

Зксплоатируемнй трудь—експльоатб- 
вана прйця, визйсвувана праця 

Здектрическое освіщеніе—елбктри- 
ка; електрйчне освітлення. 

Зпидемія увеличивзется — пбшесть 
змаїйє. 

Зта каріинка-заглядінье—на цей 
малйнок надивйтися не мбжна. 

Зтакая біда—оттакй ловйсьі оттакй 
ловйся! 

Зта овчинка вьіділки не стоять— 
шкура вйчинки на вйрт; шкурка 
за вйчинку не стйне. 

Зтимь нельзя наісться—з цього нй- 
їдку, як з хрону, як з хріну. 

Зти факти много значать—ці факти 
багйто вйжать. 

Зто беясмнсленно—це безглузда річ, 
це безглуздої 

Зто большой руки нлуть—це велй- 
кий дурйсвіт. 

Зто вовсе не по дорогі—це ЗОВСІМ 
не в зйвороті. 

Зто возможно—це мбжва, це мбжна 
річ. 

Зто впол'і осуществимо—це річ 
цілком здійснбвна. 

Зто враки—да це набрбхано. 

Зто всімь вь глаза бросается —це 
всякому впадйе на бчі. 

Зто всякій сділаета—так і дурень 
кйши навйрить. 

Зто вншло изь моди - це вйвелося 
з моди; немй вже на це мбди. 

Зтого вам не хочется - це вам ве в 
жйдібку. 

Зтого только ему п подавай — він до 
цьбго торгу й пішки. 

Зто гусь лапчатніі!—то шпйк шпа- 
кйми годбваний! 

Зто для него игрушка—це йому за 
йграшку. 

Зто другеє ділої—це йнша річі 
Зто діло домашнєє—це горбдня річ. 

Зто діло потерянное—це річ про- 
пйща. 

Зто его первий опить—це його 
нбрша спрбба. 

Зто ему крьйне непріятно (иронич.) 
— це Йому як хріном під ніс. 

Зто ему не пройдета—це йому так 
не минбться. 

Зто ему по сердцу—це Йому до ду- 
шї, до вподоби. 

Зтой не проведешь—ця на обйдві 
кована. 

Зго какь вамь будеп. угодно—то 
по вйшій лйсці. 

Зто мні очень нравится—це я ду¬ 
же внодббав; це мені дуже до 
вподоби. 

4 
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Зто мні паматно—це мені у па¬ 

м'ятку. 

Зто пні привадлежить—це мені на 
лужиться; це мені належить. 

Зто мні слідуеть— це мені налб- 
ЖИТЬГЯ. 

Зго падо исключить—то не в числб. 

Зто не важно! пустяки!—менше з 
тим І 

Зто не вт. ЄЧ(ГЬ—то не в числб. 

Зго не заслуживаеть никаного дові¬ 
ра—цьому жодної віри не мож¬ 
на дАти. 

Зто не кт> спіху—з цим немА чогб 
но< пішАїи; з цим немА чогб ха- 
п.ітися. 

Зто не пойдеть впрокь—з цьбго 
путтй не буде. 

Зто не с$одится ст. виводами—це 
не припадАє до вйсновків. 

Зто онь говорись по его адресу—це 
він на його сторону кАже. 

Зто осуществимая вещь—це здійс¬ 
ненна річ 

Зто отбпваеть дурной нкусь во рту— 
це неребивАе злий нбсмак у рбті. 

Зто шісьмо его руки—це ийсано 
йогб рукбк'. 

Зто подлежіггь сомніпію—це річ 
непевна. 

Зго послужить на пользу—це стАне 
у пригбді; це піде на кбрйсть. 

Зто превишаеть мои сили—це пе¬ 
реходить мої сй'іи; це над мої 
сйли. —:: — і ці • ■ 

Зго п]»0сто умора—сміх та й гбді! 
Зто сопряжено сь большими затруд- 

неніяма—це звйзано з велйкими 
труднощами 

Зго случилось о Тройці—це скбїлось 
на Зелбні Свйта. 

Зго тебя не обремет ть—це тобі не 
завіжить. 

Зготь человікь вашихь літь—цей 
чо'Овік у пАшу діб. 

Зто что-то не спроста це щось не 
даром. 

Зхомь отдаваться—лунАти. 

І V | о 

юя 
ю 

Южпий склонь—навсбння. 

Юность * нровести—промолодп кувАти. 
Юриднческая помощь — юридична 

допомбга. 

Юрпдическое лицо—юридйчна особа. 

Я. 
Ябедничать— присолоджувати язикА. 

Яблочко оть ьблопи недалеко па- 
даеть—яке коріння, таке й на¬ 
сіння; яка ишепйця, така й паля¬ 
ниця: яке дЄрево—такий клин, 
який батькотакий син; од добро¬ 
го кореня добрі й окоренки; яка 
хАтка, такА й паніматка. 

Я біжаль безь намяти—я прибіг не 
своїми. 

Явилась потребность — зайшлА по¬ 
треба. 

Явилась у кого мисль - пропялА дум¬ 
ка когб; спАло на думку кому. 

Является сомнініе—насугАеться сум¬ 
нів. 

Я возвращусь черезь мннуту—за хви- 
лйну я буду пазАд. 

Я во многомь не согласень з вами — 
багАто де в чому я не згбжуюся 
з вАми. 

Я всегда плачу впередь—я зАвжди 
з горй піатй. 

Я все готовь для вась сділать—рад¬ 
ніший все для вас зробйти. 

Я вспилнль—мене спалйло. 

Я вь затрудвительномь ноложезіи — 
суяївй на мене годйпа. 

Я вь томь увірень— я того нЄвний. 
Я дамь ему о себі память—я йому 

при га дАюсь. 

Я долго разсуждаль, что мні ді- 
лать—я дбвго міркувАв, що мАю 
робйгв. 

Я ділаль то, что вамь угодно било 
првказать—я те робйв, що з лАски 
вАшої звеліли. 

Я его нісколько знаю—він мені по 
знаку. 

Я его славно отпіль—я йому добре 
вйчитап. 

Я 
Я его считаю умнимь человікомь— 

я Гюгб вважАю за розумну людй- 
ну; я йогб маю за розумну людйну. 

Я ее не виношу—мой душА її не 
тбрпить. 

Я ему отого нз уступлю, не прощу— 
Я Йому цього пе попущу. 

Я знаю всіхь наперечеть—геть чй- 
сто всіх знАю. 

Язшсозпаніе сравпительное — мово¬ 
знавство порінвйльне. 

Язикомь нграй. а руками не разсу- 
ждай—язикбм що хоч робй, а 
рукАм волі не давАй; язйком що 
хоч кажи, а руки при собі дер- 
жй; губою іцо хоч плетй, а ру- 
кАм простору не давАй. 

Язикь лепечеть, а голова не ві- 
даеть — не тймнть головА, що 
язик лепбче. 

Язикь преподаванія—вякладбва мова. 

Я нзь тебя всі кишки ионитереблю— 
я тебб пережену на грбчку. 

Я имію недостатокь вь деньгахь— 
мені бракує па гроші. 

Я написаль нять страниць, не оста- 
навливаясь—я написАв пять сто¬ 
рінок однйя нападом. 

Я не вь силахь ато сділать—несйла 
мені це зробйти. 

Я не вірю его обіїцанінмь—я нічб- 
го не вірю йогб обітнйцям. 

Я не замітить—мені невмїтно. 

Я не люблю лишпихь СЛОВЬ-Я ЗАЙ¬ 
ВОЇ мови не люблй. 

Я не могу больше ждать—не до 
ждАнків мені. 

Я не могу поспіть за нами—я з 
вАми не збіжу. 

Я не помаю — мені не в пбмку. 

Я ве нрочь оть втого—я не від тбго. 

Я не ирочь оть добраго діла—я не 
. зрікАюся дбброго вчйнку. 

Я не щипну ему атого во вікь—я 
зроду йому цьогб не подарую. 

Я не располо'жепь сегодня работать— 
я не мАю сьогодні охоти до ро¬ 
боти; не бере мене сьогбдні робота. 

ЯЄ 
Я иеудовлетворень—мені недогода 
Я не хочу тебі атого сказать изь 

уваженія кь самому себі—я б і 
сказАв тобі, та честь на собі кладу. 

Я ничего не имію проти вь—я не 
від тбго. * 

Я обь атомь совсімь не думаю— 
дуже мені тЄє в голові. 

Я опасаюсь за свою жизнь—я не- 
безиЄшний СВОГО ЖИТТІІ. 

Я отділался тімь, что меня нобра- 
иили—скінчйлося на тбму, що 
мене вйлаяпо. 

Я пслагаю что...—у мЄнє такА дум¬ 
ка що; гадАю що... * 

Я номню—мені в пбмку; я памятйю. 

Я примусь за него—я заходжусь 
кбло йбго 

Я прошу місячний отнускь—я мро 
сіб увільнення на місяць. 

Я расхожусь сь ниьь во многомі — 
я різнвбся з ним багАто де в чому. 

Я рішиль такь поступить—я поклАп 
так понестися; я поклАв так вчи- 
нйти, зробйти. 

Я самь на себі ато исниталь—я сам 
тому дознАвець. 

Ясно доказать—вйвести на йвність. 

Я совсімь не имію сь ней діла— 
не ричЄтна, -ий я зовсім до неї. 

Я спішу—мені квАпно. 

Я тебя больше не оставлю—не по- 
кйну тебе до віку. 

Я теперь вь крайнє пеловкомь по¬ 
ложеній—тепер мені так, що ні 
сюдй, ні ттдй. 

Я увірень вь томь—я нЄвний на 
тому, я нЄвний тогб. 

Я уже не голодень—я вже тепер 
лад6н; наївся до схочу. 

Я атого не знаю—я тогб еесвідбмий; 
я в тім не битий. 

Я агому не учень—мене тогб ие 
навчено; я в тім не бйтий. 

Є. 
бомнна неділя—провіднйй тйждень. 
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