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ПЕРЕДМОВА

Історичні обставини існування чи не найстаршої гілки слов янського племени
- русинів-українців - склалися украй несприятливо. Працьовиті, волелюбні, але
миролюбні русини впали на довгі століття в рабство зажерливим сусідам, які, воліючи
приєднати українську гілку до своєї дикої народожерної держави, першим ділом
узялися нищити найдорожчий скарб русинів - їхню самобутню українську мову.

Найбільше успіхів у нищенні нашої мови досягли московсько-сталінські
окупанти України. Обдурюючи світ ширмою , ніби українці та инші инородці
вільно розвивають свої культури й мови, окупанти на ділі нищили українську та инші
инородчі  мови найпідступнішими методами.

Ці методи починалися знищенням знавців української мови і заміну їх
знатоками , навченими у державних освітніх школах, де викладано спотворену і
пристосовану до мови окупантів бутафорну українську мову.

Праця  окупантів спричинила непопулярність нашої літератури, бо українців
відтручено від своєї мови, скаліченої у Москві. Москва довела нашу мову до агонії,
нашпигувавши її ідіотизмами. Цю агонію від ідіотизмів започатковано в ССР
відвертим знущанням з мови народу, спробами недовчених семінаристів та инших
неуків творити згори терором те, що ми творили тисячоліттями добором най-
влучніших форм, зворотів та мовних стилів підчас спілкування тисяч поколінь.

Кремлівським недоукам нічого не вдалося створити, але нашу мову вони
зруйнували. І цього сучасні літератори, літературознавці та мовознавці, не кажучи
про батьків  нації, не бачать і не усвідомлюють. Більшість цієї публіки живе
ілюзіями, дбаючи про свої гаразди - бізнеси, посади, премії, гонорари, а доля мови -
тобто доля народу - їм не в голові.

Аналізована автором лексика своїм додержанням лінгвоцидних рис,
запроваджених в ССР, аж ніяк не сприяє читацькій зацікавленості. Вилучаючи з мовного
простору України питомі українські риси, антинародна влада хотіла прищепити
населенню нехіть до своєї рідної мови. І цього вона досягла. Затим що українські
книжки написано не українською мовою, а сталінською ярижкою, вони перестали
цікавити читачів.

Наслідок перед очима: тиражі українських книг мізерні.
Мета автора - показати тим, хто ще має крихітку глузду, на прикладі

дослідження ідіотизмів, як глибоко сягли смертоносні процеси у тіло нашої мови, а
заразом нагадати, що коли не вжити негайних (І) заходів, майбутнє нашої мови буде
дуже непривабливе.

Знищений правопис-29 має низку недоліків, та попри це, він зберіг ряд щирих
українських рис, що їх московські незлей знищили. Мовознавці ж незалежної
України, навчені у сталінських ВИШах, не бачать і не працюють над відродженням
української мови, над переробкою спотворених словників та розробкою
справжнього українського правопису. Натомість боронять неуцькі рекомендації право¬
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пису-33. Чи не є де наслідок прищепленого радянською освітою переконання у
правильності ленінської національної політики ?

Правопис-33 - дитя цієї політики. Це засвідчує перелік напрямних до цього
правопису, наведений у передмові до першого його видання:

4. ...забезпечити єдність із правописами братніх народів Радянського Союзу,
особливо - російського...  ( Український правопис . Київ: Наукова думка. 1990,
ст 8).

Виходить, що той, хто боронить сучасний правопис, боронить братерство
народів Радянського Союзу  - витвір ленінської національної політики .

Розглядові методів творців лінгвоциду нашої мови шляхом прищеплення їй
слів-покручів, що їх инакше, як ідіотизмами годі назвати, автор і присвятив свою
розвідку.

Автор
20.12.2015

Дентон, Мериленд, США
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МАНІПУЛЯЦІЇ З ПРІЗВИЩАМИ
ТА НАЗВАМИ





ПРІЗВИЩА

Знущання сталінської мафії з української мови не обминули наших прізвищ,
імен, назв населених пунктів, морів, річок.

Г ончар, Кобзар, Пекар

В Україні діє Правопис, затверджений 1989 р. ще за совєтської влади. Самий
цей факт не може не викликати в людини з нормальним мисленням щонайменше
питання. Коли ж ця людина почне читати задіяний правопис, то питання
виникатимуть з геометричною прогресією.

Відкриймо розділ IV правопису, § 102 Відмінювання прізвищ . Пункт 1,
§ 102 стверджує таке:

Українські та інші слов янські прізвища, що мають закінчення іменників І
відміни, відміняються, як відповідні іменники першої відміни, а прізвища з
закінченнями іменників II відміни, відміняються за зразками відмінювання відповідних
іменників другої відміни:

Далі йде перелік кількох українських прізвищ, і то не за абеткою, а в кінці
переліку написано й т. д. .

Поширених в Україні прізвищ Гончар, Кобзар, Пекар, на жаль, у переліку
немя. Є такі рідкісні прізвища, як Панібудьласка, а Гончаря нема.

А нас цікавить прізвище Гончар та низка прізвищ з кінцівкою -ар. Іменники
II відміни м якої групи відміняються згідно з параграфом 102, як і слова гончар,
кобзар, пекар тщ. Ці слова відміняються так:

Іменник II відміни, м яка група Прізвище (згідно з чинним правописом)
н. гончар Н. Гончар
р. гончар-я Р. Гончар-я
д. гончар-еві (-к>) д. Гончареві (-ні)
3. гончар-я 3. Гончар-я
о. гончар-ём 0. Гончар-ём
м. гончар-еві (-і, -ю) м. Гончар-еві (-і, -ю)
к. гончар-ю! к. Гончар-ю!

Так має відмінятися прізвища Гончар, Кобзар, Пекар тщ згідно із задіяним в
Україні ще останнім сталінським правописом.

Але в ССР цієї схеми не дотримувано, а прийнято російську схему
відмінювання прізвищ Гончар, Кобзар, Пекар:

Іменник II відміни, м яка група Прізвище (московська схема)
Н. гончар н. Гончар
Р. гончар-я р. Г ончар-а
д. гончар-еві (-ю) д. Гончар-ові (-у)
3. гончар-я 3. Гончар-а
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О. гончар-ём
М. гончар-еві (-і, -id)
К. гончар-ю!

О. Г ончар-бм
М. Гончар-бві (-і, -у)
К. Не було зовсім

Пояснення від тодішніх украінскіх акадєміков  не варте неупередженого
мовознавства. Але факт мав місце, і це доводить сучасна українська мовна
практика, коли усі державні акти, державні назви, державні та приватні ЗМІ вживають
тільки московску схему відмінювання прізвища Гончар:

Коли похідні форми від прізвища Гончар ще якось укладаються у ритм
української мови, то похідні форми від прізвищ Кобзар, Пекар, Косар звучать
неоковирно: Кобзара, Пекара, Косара. Попри цей факт, у ССР за цією нормою
наглядало невсипуще КҐБ.

Постає питання: хто сьогодні наглядає за цією нормою, незаписаною в
офіційному Правописі (копії останнього сталінського правопису)? Але вся державна
машина, усі ЗМІ неухильно додержуються цієї, ніде не записаної норми.

Правопис УССР 1989 р. у переліку зразків відмінювання не наводить зразку
відмінювання прізвищ Гончар тщ, обмежившись зацитованим вище пунктом 1,
§ 102 Правопису. Цей параграф навпростець суперечить практикованій нормі .
Але, як бачимо, це нікого не турбує і вже 25 років триває стале порушення
офіційного Правопису. Як це можна назвати, щоб, як то кажуть, потрапити в яблучко ?

До чого вело й веде це відхилення від природніх норм української мови?
Це розхитує усталені тисячоліттями норми української мовної стихії.

Перекручення закінчень у прізвищах сприяє перекрученню закінчень і у щирих
українських словах. Це трапляється не лише у ЗМІ, але й у творах лавреатів Шевче-
ківської премії, де замість від слюсаря , читаємо від слюсара .

Але нащо ускладнювати правила правопису? Бо відхилення від норми змушує
україномовців тримати в пам яті дві схеми відмінювання одного й того самого
слова. Нащо це робити? Щоб відбити охоту від вивчення своєї мови самим українцям?
Мабуть, що так.

Заграматичнити , замудрити українську мову до такої міри, щоб цим
ускладнити її вивчення, засвоєння і вживання.

Але це ще не все. Цей таки 1 пункт § 102 уводить ще й виняток у
відмінюванні прізвища Швець. Коли слово швець українці відміняють за схемою: швець,
шевця, шевцеві (шевцю) тщ, то прізвище Швець треба відміняти Швець, Швеця,
Швецеві (Швецю) тщ, тобто, копіювати московську схему. Чому такий виняток?
Відповідь одна: щоб зблизити дві окремі мови в одну - московську.

Але гляньмо, як цей нібито один виняток уживано на практиці. Виняток щодо
Шевця має силу і щодо инших прізвищ. Наприклад, слово масбл ми відміняємо за
схемою: масбл, масла, маслбві (маслу) тощо. А прізвище Масбл усупереч
Правопису, бо на нього не поширено виняток, в ССР відміняли теж за російським
зразком: Масбл - Масбла, Масблові (Масблу) тщ.

Музей ім. І. Гончара
Роман О. Гончара
Зустріч з депутатом Кобзаром.
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І це тільки в ССР? Ні, дорогі панове, У Незалежній Україні теж. Цей
одиночно завиняткований Швець має таку магічну силу в нашій Україні.

Сюди ж належать і прізвища на -ок: Мазурок, Оберемок, які за московським
зразком, всупереч Правопису, відміняють так: Мазурок, Мазурбка, Мазурбку і
т. д., тоді як слово мазурок ми відміняємо просто: мазурок, мазурка, мазурку
тощо.

Дивні дива діються в Україні з Правописом. Важко і слово добрати для
окреслення цього явища.

А є ж в Україні Академія Наук та й ряд инших академій, а в них
кореспонденти наук і академіки. Тільки московському возові русифікації це не шкодить. Цей
віз і досі в Україні. Тут аж просяться слова Т. Шевченка:

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?

Імена

До погрому
Агатангел

Антін

Бакх

Метбдій

Олександер
Тадёй
Теодбсій
Юда

Після погрому
Агафангел і Агатангел
Антбн і Антін
Вакх

Мефбдій
Олександр
Фадёй і Тадёй
Феодбсій
Іуда
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НАЗОВНИЦТВО





МІСТА

Для зручности окупантів ряд українських міст переназвано на московський лад:

БРОВАРІ

Містечко Броварі Кремль переназвав на московський лад: Бровари (Бро-
вары).

Бувши малим, автор цих рядків двічі проїжджав через це містечко 1924 та
1929 р. Мої батьки возили нас, дітей, до бабусі по матері до містечка Козелець
(Чернігівська область). До Козельця не було (нема, здається, й досі) залізничного
шляху, і ми їхали до Броварів, а тоді з Броварів через Бобровицю на возі до
Козельця. Відтоді в моїй голові збереглася назва Броварі.

Броварі - це множина від слова бровар: броварі. Так в Україні називано села
з певним ремісничим напрямком: Ганчарі, Дігтярі, Броварі тщ.

Т. Шевченко у драматичній поемі Сотник  два рази згадує містечко Броварі:

1. Настуся: ...Треба заквітчаться - може, в останній раз, бо він казав, що у
Броварях і повінчаємося .

2. .. .1 скаче в Київ. В Броварях
Уже повінчана гуляє
Його Настуся молодаї... .

Містечко Броварі фігурувало в 30-х роках XX ст. в анекдоті, як на іспитах з
іноземної літератури на питання: Які Ви знаєте твори Флобера?  студент відповів:
Мадам Броварі , виявивши незнання твору Флобера Мадам Боварі .

Сміх сміхом, але експерименти з Гончарем та Броварями роблено
українофобами з однією метою: розхитувати українську систему відмінювання іменників,
творити хаос у мовному господарстві українців.

І цей каґебешний ідіотизм, инакше не назвеш, любісенько прижився в
Незалежній Україні. І майже нікого, в тім числі аж двох інститутів мовознавства, не турбує.

ГЕЛЬСИНКІ

Це місто згідно з Правописом-33, де латинське Н віддавано, як X, стало
зватися Хельсінкі. І ця назва протримачася до 1989 р., коли в Україні
постало питання про зміну правопису.

Щоб заспокоїти українців-дисидентів, Москва дала Хельсінкам назву,
вживану до погрому: Гельсінкі, не змінивши X на Г в усіх инших словах.

Застосувавши правило дев ятки до латинських назв і ймень, треба
писати ГЕЛЬСИНКІ.
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ГЕТМАНСЬКЕ

Теперішнє містечко Новомосковськ до 1709 р. мало назву Гетьманське і
стало Новомосковськом після Полтавської битви. Тоді ж переназвано й ряд инших
населених пунктів. Це не большевицький гріх, але знищивши царську владу і
переназвавши деякі царські назви населених пунктів, большевики (як зрештою і неболь-
шевики в Незалешній Україні), містечку Гетьманське лишили промосковське ім я,
явивши тяглість червоної Росії від своєї білої близнючки.

ЛУБНІ

Лубні переназвано на Лубни (московське Лубны).
Місто Лубні походить від слова лубёнь що могло бути прізвищем Лубень,

спорідненим із словом луб - кора або з дієсловом лубеніти - тверднути,
шкарубнути. У мн прізвище Лубёнь за українською нормою мало звучати Лубні, від
прізвищ засновників та перших жителів міста. Саме так і записано це місто у
творах Г. Барвінок та инших письменників. Під оповіданням Г. Барвінок Восени
літо  стоїть такий підпис: 1857. Під Лубнями.

До революції 1917 р. і після неї аж до 1933 року в усіх офіційних документах і
мапах це місто фігурувало як Лубні. Переробка на московський лад сталася після
1933 р., року Голодомору та погрому українців.

Народня пісня зафіксувала лише назву Лубні:

Од Києва до Лубёнь
Насіяла конопёль...

МАРІУШЛЬ, СЕВАСТОПІЛЬ, СИМФЕРОПІЛЬ

Українці споконвіку мазивали низку своїх міст з кінцівкою -піль: Баришпіль
(Бориспіль), Костопіль, Крижопіль, Ямпіль. Так само звали українці і міста,
засновані греками: Мелітопіль, Маріюпіль. Але Москва, переназвавши на грецький
лад міста Севастополь і Симферополь, що їх українці вимовляли й писали до
1933 р. як Севастопіль та Симферопіль, змусила нас називати ці міста на
московський лад. Під цей тріп підпали й міста Маріюпіль та Константинопіль, який
ми звали і на свій лад - Царгород. Розбіжність у назвах міст Ямпіль та Маріуполь
нічим не виправдано, крім московщення української мови.

РІВНЕ

У вересні 1939 року після поділу з Гітлером Польщі, коли до УССР одійшла
Західня Україна, Москва переназвала українське місто Рівне на Ровно і ця назва
протрималася до 1989 року, коли їй під тиском громадськости повернуто
українську назву.

РОМЕН

Місто РОМЕН після 1933 року стало містом РОМНИ, повторюючи
московську назву РОМНЫ.
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Місто РОМЕН відоме з літописів чи не з XII століття.

Т. Шевченко зберіг для нас справжню, а не московську назву міста:
вчила княгиня

Тілько мамо  вимовляти,
А тато  не вчила...

І книжечок з кунштиками
В Ромні накупила... . ( Княжна )

В Ромні, а не в Ромнах.

Місто Ромен записано і в історії України. І про це згадує Т. Шевченко:
...Аж злішаю, як згадаю...

Батурин спалила,
Сулу в Ромні загатила
Тілько старшинами
Козацькими... . ( Великий льох )

ЧЕРНІВЦІ

1940 року, після приєднання Буковини до УССР, українське місто Чернівці
московські україножери назвали Черновиці і ця назва протрималася, десь, із рік.
Жива тоді письменниця Ольга Кобилянська звернулася з протестом до М. Хрущова,
і той виявив дух доброї волі  й наказав дати Чернівцям їхню українську назву.

Географічні назви
До погрому
Арабія
Атёни

Барйшпіль
Бесарабія
Берестя
Букурёшт
Вовча

Геллёда
Гельсінкі

Ґданськ

Европа
Еспанія

Ляйпціґ

Мукачів
Прилука
Путивель
Рівне

Санджар
Тёби

Теофанія (в народі Теотанія)
Тираспіль

Після погрому
Аравія
Афіни
Бориспіль
Бессарабія
Брест-Литбвський
Бухарёст
Вовчанськ

Еллада

до 1989р. Хельсінкі
Гданськ

Європа
Іспанія

Лейпціг

Мукачеве
Прилуки
Путивль
до 1989р. Ровно
Санжари
Фіви

Феофанія
Тирасполь
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РІЧКИ

У своєму підступному нищенні нашої мови Москва не обминула і наших річок.

ДІН

Річку Дін сталінські соколи  для зближення мов (тобто для знищення нашої
мови) переназвали, ж прийнято у московитів, на Дон. Назву Дін віддавна
поширено серед українців. Про це свідчить назва Кубанської станиці Дінська. Цю назву
збережено у Росії (не знаю чи й донині). У Краснодарському краї цілком офіційно
існував населений пункт станица Динская . Ця станиця зберігала нашу назву
річки, називаної тепер Дон. Українці звали її - Дін.

У варіантах творів Шевченка, як свідчить Словник мови Шевченка , К.:
Наукова Думка, 1964, Том І, ст 179 є такий запис Чумаки на Дін пішли... .

Чи треба ще якихось доказів на захист імени річки Дін?

Цей відьомський шабаш  із назвами країн, міст, річок тощо служив одній
меті: упослідити українську мову, забрати українцям право називати свої
географічні назви, як їх називали наші предки.
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НАГОЛОС

Дослідження наголосу вимагає певних термінологічних стандартів. Отож,
треба домовитись про термінологію. Наголос у словах може падати на ряд позицій:

на останній склад:

на передостанній склад:
на третій з кінця склад:
на четвертий з кінця склад:
на п ятий, на шостий і т.д.

верба чоловічий наголос (чн)
перёрва жіночий наголос (жн)
перебіжка дактшічний наголос (дн)
заголовок гіпердактилічний наголос (гн)

Українське наголошення на сьогодні не усталене і перебуває під дією
зовнішніх - не внутрішніх чинників. Внутрішні чинники творення наголосів -
звуковий натиск на певному звукові, властивий звуковим сигналам в УМЦ (мовному
центрі українців).

Мовний центр людини (МЦ)
Мовний центр людини - це умовне, і зрештою уявне поняття, що окреслює

центр, який керує процесом накопичення, усвідомлення і зберігання мовних
сигналів у головному мозку людини. Цей процес, започатковано за часів, коли наш
доісторичний предок почав з окремих звуків, радше вигуків, творити людську мову.
Мовний центр керував цим процесом продовж тисячоліть, протягом яких
вироблялися людські мови. Уявний Мовний Центр на ділі це і є сам процес накопичення,
усвідомлення і зберігання мовних сигналів у головному мозку. І саме цей
природній процес, без жодного втручання инших фізіологічних органів, без втручання
й самої людини, виробив те, що ми сьогодні називаємо лядськими мовами.

Мовні Центри окремих народів витворили самі, без жодних помічників,
тисячі мов на Землі.

МЦ-и керували творенням мов, формуючи моделі, які дозволяли зберігання і
видачу слів для розмов, а також норми відмінювання.

Цей процес творення людських мов обрав своїм творчим інструментом
наголос. Без наголосів нема жодної індо-европейської мови.

Український мовний центр (УМЦ)
У нашій розвідці, де йдеться про українсьу мову, цілком слушно

користуватися терміном УМЦ - Мовним центром українців.
УМЦ, виробляючи нашу мову, регулював наголоси українських слів продовж

тисячоліть, коли не було ні грамоти, ні письма, і саме без жодного людського
втручання витворив нашу мову. УМЦ для зручносте користування мовою творив
моделі слів (звукових сигналів).

Найпростіші для зрозуміння моделі зберігання і в разі потреби видачі слів для
спілкування. Ці моделі творено на підставі та з участю наголосів. Найкраще
зрозуміти роль моделей для творення і функціонування мови на прикладах.
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Візьмім ряд слів однакової структури:
гуркотнява

тупгітнява
шамотнява.

Коли УМЦ зафіксував кілька слів однаково утворених мовцями, тобто слів
однакової структури, то це фіксується у МЦ, як окрема модель під наголошеним
складом.

Скільки наголошених складів у мові, стільки й моделей слів у МЦ. У нашому
прикладі іменники, утворені від коренів дієслів гурк-, туп-, шам- шляхом приєд- 
нання наростків (суфіксів) от-, ня- і в- та закінчення он? -а. Наголос цих слів
припадає на О. Модель: -отнява. Ці дані - це параметри моделі. Коли зафіксовано
щонайменше два слова однакової структури, то це вже є модель. Якщо модель
продуктивна, то до слів-піонерів приєднуються неофіти і модель росте і стає
законодавцем наголосів для неофітів. Усі неофіти мають повторити параметри піонерів
моделі. Нап.:

Тріск-от-ня-в-а: параметри збігаються. МЦ залучає неофіта до моделі.
Писк-от-ня-в-а: параметри збігаються. МЦ залучає неофіта до моделі.
Стрек-от-ня-в-а: параметри збігаються. МЦ залучає неофіта до моделі.
Мовний Центр приєдує ці слова до вже наявної моделі з кінцівкою -отнява.
Але може статися, що мовці, віддалені від місцевости, де виникла модель

-отнява, створять модель з наголосом на Я:
тріск-от-ня-в-а
писк-от-ня-в-а

стрек-от-ня-в-а.

Тоді МЦ створить нову мовну модель: -нява.
Сьогодні про нові й старі моделі ми дізнаємось із словників.
Однак не всі відомі словники гідні довіри через наявність словників, виданих

зближувачами мов , що їх серйозний дослідник не бере до уваги.
У цій розвідці, що шукає істини, гідними довіри словниками є номери 1, 2, З,

5, 6, 7,10,12,15, зі списку Література, використана у розвідці  (ст4).
Якщо у цих словниках є записи, які свідчать про існування нової моделі, тоді

існування нової моделі підтверджено надійними джерелами. Якщо - нема, то це
вигадка або неуцтво зближувачів мов .

На жаль, свідчень існування моделі -нява гідні довіри джерела не наводять.
Саме тому у джерелах зближувачів мов  і з явились карикатурні форми -нява, що
їх навіть деякі негідні довіри словники наводять із правильним або подвійним
наголосом. Так СУМ наводить слово стрекотнява з подвійним наголосом:
стрекотнява.

Це дослідження доводить, що в нашому МЦ існує лише одна модель для слів
з кінцівкою -от-ня-в-а: модель -отнява.

Вимова слів, що мають два, часом - три, наголоси, записані у гідних довіри
словниках, потребує дослідження.

Візьмімо слово запитання. Відомо зі щоденного спілкування, що його
наголошують двояко:

запитання і запитАння.

Яке з двох наголошень треба прийняти?
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У даному разі, очевидно, що МЦ має таки дві моделі іменників з кінцівкою
-ання: одна модель з ж1 наголосом на А: -ання:

бажання

тривання
шукання

братання тщ,
яку творять сотні віддієслівних імеників, і друга модель цих же іменників, зде-
більшшого чотири- і більщескладових, що їх до моделі -ання не допуска
ритмомелодика і дає їм дактилічний наголос:

зобов язання запитання жм

засідання поховання (могила) Ан.

зібрання П. покйра(ння) (кара, не дія)
розсіяння ч.п. розісланий рк
пов язання ч.п. прасовання г. [дошка до прасбвання]
поважання Ан. [Моє поважання!] розташованийрк (наслідок дії)
покращання ч.п. убрання жм
замішання Же.

Ця друга модель, як бачимо, має нахил копіювати наголос моделі з кінцівкою
-ення, яка майже цілком дактилічна:

значення

враження

творення

захворення

поширення

перероблення та сотні инших імеників.
Наявність двох моделей у МЦ з кінцівкою -ання пояснює двонаголошення

слова запитання.

Тому найрозумніша розв язка проблеми двонаголошень слів: записувати їх у
словниках з двома наголосами.

Це дослідження лягло в основу підходу до розв язки проблеми українського
наголошення і пояснює наведені до списку ідіотизмів сталінської ярижли
українські лексеми з правильними наголосами.

Спроба Москви не зважати на існування МЦ і створити згори  штучну
українську мову, ігноруючи гідні довіри джерела, довела українську мову до грані
знищення, бо експерименти Москви відтрутили мільйони українців від своєї рідної
мови, про що свідчать мізерні тиражі українських видань.

Цей стан української мови змусив автора вдатися до усталення українських
наголосів, заки взятися до спотворень у лексиці.

Українська мова - ритмомелодична скарбниця: солов їна  мова, і наголос у
нашій мові дуже часто залежить від тексту. В одному тексті наголос такий, в
иншому тексті - инакший. Це контрольовано ритмомелодикою в УМЦ. Наприклад,
ніхто з природніх україномовців не скаже машинка до писання , а тільки
машинка до писання . Зате пару слів писання Куліша  ніхто не скаже писання Кулі-
ша , а тільки писання Куліша .

За такою мовною практикою слідкує наш Мовний Центр.
До цієї зауваги додам, що нібито ненормально  наголошені слова
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засідання, замішання, зобов язання, з'єднання, розсіяння,
пов язання, прив язання, ув Язання, поважання, казання,
обладнання, запитання

дуже вдало вписуються в нашу солов їну стихію, а штучне переголошення створює
слова-карикатури: поважання, прив язання, замішання.

Треба також додати, що форма зобов язання - не виняток. Так само
наголошує чинний правопис і слова пов Язання, ув Язання. Тому наголос у словах при-
в язЯння, розв язання, визнаний чинним правописом, звучить карикатурно, тим
паче, що Словник ВУАН (А. Кримського), а також Українсько-англійський
словник  К. Андрусишина наголошують слово прив язання, як і зобов язання на
перше Я: прив Язання.

Очевидно, у Мовному центрі, де не ігнорущть мелодичного чинника, ці
наголоси прирівняно до дактилічних наголосів іменників з кінцівкою -ення: зна'чення,
ваблення, щеплення.

Дактилічний наголос в українській мові

Візьмім два дієслова розсіяти і розсівати і творім від них іменники.
Що ж ми бачимо?
Від першого - УМЦ творить розсіяння, а від другого - розсівання. Мовний

Центр - це витвір природи, його приписи - це приписи природи. У природі нічого
не можна силувати. Не можна силувати і Мовного Центру тих мовців, які кажуть
запитання. Так диктує їм їхній Мовний Центр. І це цілком логічний ритмомело-
дичний диктат. А завдання мовознавців творити норми мови у згоді з Мовним
Центром.

Тому нашій солов їній мові треба вживати подвійного і деколи потрійного
наголошення. Коли московські мововбивці йдуть проти Мовного Центру, вони
відтручують мовців від їхньої рідної мови.

Цікаво, що чотири-, п яти- й шестискладовим іменникам від чотири-, п яти-,
й шестискладових дієприкметників наш Мовний Центр приділяє гіпердактилічний
наголос:

Дієслово
змінювати

вирішувати
розмахувати

нишпорити

заперечувати

Дієприкметник
змінюваний

вирішуваний
розмахуваний
нйшпорений
заперечуваний

Іменник

змінювання

вирішування
розмахування

нишпорення

заперечування

Це спостереження свідчить, що математик, який сказав: мова - це
математика , мав стовідсоткову рацію.

Коли наше слово стає трьох- і більшескладовим, то Мовний Центр українців
аж пищить за дактилічнм наголосом:

писанка ч.п.

копанка ч.п.

посвідка ч.п.

заграва Кр.
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рішення ч.п.
бажання Же.

колесо ч.п.

пбдругач.и.
писання Же.

питання Же.

повёдшка г.

бородавка жм
поверхня г.
понеділок д.

похідний жм наголос мовців від канонізованого наголосу похідний
решето ч.п.

Чайківський г.= у.
Це наочне свідчення, що дактилічний наголос властивий українській мові і

коли ритмомелодика схвалює дактилічний наголос, УМЦ - санкціонує.
Три- й чотирискладові віддієслівні іменники з приростками за-, по-, пере- тщ:

заграва подушка перебіг прйгадка промашка розкладка
затичка поділка переспів приповідка прошарок розвилка
заставка покришка перевірка прищіпка просвіток розвиток
зав язка поворіт перекуска примовка протинка розвідка
затишок посмішка переділ прйгравка провесна розголос
затинка посвідка перетин приспівка прозірка розбовток
загадка покритка перегляд причіпка пролісок розмисел

Більшість питомих у. віддієслівних іменників із приростками мають такий
наголос. Можна сказати, що це - майже правило . Майже правило , бо воно має
багато винятків, коли наголос може падати не на приросток: розмова, перемовини.

Але згадане майже правило  помагає у вирішенні сумнівних випадків. Так, у
різних словниках слово затримка має то наголос на А: затримка, то наголос на И:
затримка, а то й два наголоси: затримка. Маючи перед собою майже правило ,
ми віддаємо перевагу формі затримка, знаючи, що наголос на приростку нашій
мові властивіший. Те саме із словами розв язка, примітка, проміжок, поправка:

розв язка, примітка, проміжок, поправка.

Хто обертається у колі живих мовців, може чути з уст мовців часом неузвича-
єні наголоси. Так, з уст людей, вихованих у родинах, де крім української мови не
вживано ніякої, можна почути таке наголошення:

бібліотека

бородавка
залетіти

запитання

міжнародній
народній
переворот

поведінка (А)

поверхня

понеділок

почесний

простирало

успішний
Чайківський (прізвище).

Зауважмо, що наголоси слів (А) - дактилічні.
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Кожен знавець мови скаже, що такі наголоси літературною мовою не
канонізовано. Але дослідім ці наголоси глибше, чи такі вже вони помилкові.

Вивчення відхилень від нормальних функцій того чи того органу, помагає
медикам зрозуміти суть фізіологічних процесів у людськім організмі. Таке вивчення
покладено на спеціяльну науку - патологію.

Скористаймося й собі відхиленнями від норми для дослідження мовних явищ.
Засвідчивши наявність хибних  дактилічних наголосів, звернімось до
правильних . І тут впадає в око, що українська мова у три- й більшескладових словах дуже
широко практикує саме дактилічний наголос: *

Іменники, прикметники та прислівники
враження

зведення

звернення
значення

зрушення

прагнення

перевертень ковзанка

переділка мазанка
перепічка
перепустка

перетинка
читанка

мовчанка

писанка

рубанка
шалапутнява

брижбватий
глухбватий
коловорот

кругловатий
цокотнява

решето

гуркотнява

пискотнява

тиснява

тріскотнява
наприкінці

бульбашка
іграшка
колесо

колія

Дієслова та іменники
злостити полежати додёржати додержання
кляскати полисіти затримати дотримання
лютити постояти обстояти утримання
плюскати сивіти підскочити риштовання

сердити старіти приносити спростовання

тріпати угледіти приходити угруповання

Про характерність дактилічного наголосу саме для української мови свідчить
той факт, що в инших слов янських мовах більшість наведених форм мають
жіночий або чоловічий наголос.

Дехто закине, що багато /., які закінчуються на -ання, мають наголос
жіночий:

бажання

блукання
змагання

питання

чекання

шукання.

Тому, хто зробить такий закид, цікаво буде дізнатися, що мовці певних
регіонів не шанують цього жіночого царства наголосів , а наголошують третій з
кінця склад, тобто практикують дактилічний наголос:

бажання

огрівання
голосования

питання

заснування.

УУ словнику Б. Грінченка зафіксовано кілька таких неправильних  наголосів:
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діловання
пошивання

поважання у первісній формі поваження.

Дактилічний наголос для цієї сім ї слів практикує і літературна мова:
заклопотаний

обдаровання
засідання
покращання

риштовання

зачудовання

угруповання
здивовання

уподобання
зобов язання.

Отже, дактилічний наголос зовсім не чужак  в у. мові. Це наш самобутній
наголос.

Ще один приклад. У словниках існує розбіжність у наголошенні іншомовних
слів, що закінчуються на -ія.

У Голоскевича:

Дактилічний наголос Подвійний наголос Жіночий наголос

буржуазія ґалянтерія анемія

гістерія галерія

У Андрусишина:

дисентерія кулінарія
летаргія
малярія
носталгія

перипетія

летаргія ґалянтерія анемія

літургія гістерія галерія
малярія

У Огієнка:

У Панейка/Ізюмова:

дисентерія
носталгія

малярія

перипетія

анемія ґалянтерія
батерія дисентерія
буржуазія
гістерія
галерія
кулінарія
летаргія
літургія
перипетія

носталгія
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Хто має рацію?
За совєтських часів усі такі розбіжності вирішувано просто: прищеплювано

російський наголос. Це радше політична, ніж наукова розв язка. У цих випадках
треба віддавати перевагу дактилічному наголосові. Він українськіший, ніж будь-
який инший, тому з погляду соборности наведені слова найправильніше наводити у
словниках з двома наголосами: дактилічним та жіночим.

Для глибшого занурення в тему наголошення варто дослідити весь корпус
слів, що мають вищенаведену лексичну будову. Цей корпус досить великий,
порядку кількох сотень слів. Але ми обмежимось найчастішими в обігу словами, які да-,
дуть читачам уявлення про весь корпус:

фобія мідія тиранія апатія дикція

астролябія стипендія Теотанія симпатія фікція
реліквія Фінляндія неврастенія братія функція
магія мелодія лінія аристократія продукція
елегія пародія агонія шатія квитанція

колегія рапсодія колонія вітія станція

стратегія гвардія гегемонія мантія конвенція

релігія студія церемонія гарантія тенденція
невралгія прелюдія гармонія деспотія есенція
демагогія ГІЛЬДІЯ іронія партія сентенція
аналогія лоджія епідемія категорія єпархія
трилогія Азія анемія теорія пертурбація
методологія оказія премія калорія овація
геологія гімназія хемія ораторія новація
ідеологія фантазія топонімія історія градація
фразеологія буржуазія економія фратрія газація
теологія геодезія астрономія симетрія каналізація
археологія поезія автономія геометрія типізація
біологія магнезія анатомія індустрія акація
фізіологія візія армія нутрія провокація
соціологія ревізія аритмія курія авіяція
екологія дивізія мумія фурія декламація
філологія провізія манія малярія кремація
термінологія колізія кампанія катавасія формація
хронологія претензія компанія пасія нація
технологія рецензія симфонія месія рація
зоологія ерозія губернія агресія декларація
метеорологія корозія унія сесія грація
патологія контузія терапія місія генерація
антологія ілюзія копія комісія операція
міфологія регалія утопія пенсія сенсація

морфологія реалія гарпія версія агітація
психологія конвалія рупія дискусія дотація
летаргія розалія арія артія йотація
алергія талія аварія династія нотація
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енергія баталія парія бестія стадія

оргія Італія скумбрія амнестія мутація
металургія автокефалія фанаберія мафія Греція
хірургія біблія кавалерія поліграфія лекція
драматургія Англія мерія географія секція
літургія фамілія імперія біографія потенція
носталгія флотилія прерія фотографія унція
аркадія ідилія серія дистрофія лоція
стадія магнолія матерія філософія терція
трагедія монополія артерія стихія порція
комедія бігамія гістерія анархія варіяція
енциклопедія академія
субсидія

алегорія монархія інфляція

Переважна більшість слів цієї структури мають дактилічне наголошення, але
є певелика кількість і з жіночим наголосом. Жіноче наголошення треба пояснювати
польським, а також російським впливами, хоч московити здебільшого перебрали
український (та англійський) дактилічний наголос. Цей наголос поширився серед
британців та американців, але наголошуючи дактилічно, англо-сакси наголошують
часом иншу голосівку, ніж українці.

Розгляд цієї категорії слів свідчить, що дактилічний наголос у цій категорії
слів таки властивіший. Але там, де МЦ схвалив жіночий наголос - слід зберігати
подвійний наголос.

Треба додати, що Москва не полюбляла саме дактилічного наголосу і
старалася штучно запровадити жіночий.

Візьмім слово поліграфія, яке в московській, як і в українській, мові мало д",
належавши до групи слів з кінцівкою -графів:

поліграфія
петрографія
фотографія
біографія
географія.

Ця група має коло двох десятків слів, переважно наукового характеру. Всі
слова групи мали дн на складі -аф-, включно з поліграфією. З якої речі, невідомо,
московити стали наголошувати це слово жн: поліграфія. Але в Україні зберігався
дн, бо не було жодної причини його міняти. А втім, куруючи поруч із московською
мовою, ще й українську, Москва змінила наголос і в українськім слові поліграфія
на жн: поліграфія. Це додало ще один ідіотизм до нашої мови, штучно
зближуваної-  з московською мовою.

Київські академіки Незалежної України не спромоглися зберегти бодай
подвійного наголосу в цьому слові. РУС-81 записує і російське і українське слово з
подвійним наголосом. А вже ОСУМ-99 наводить у слові поліграфія лише один жн
наголос.

З 1981 р. до 1999 р. минуло яких 18 років. Але за цей час сталася подія, яка
мала би впливати на український правопис: 1991 р. проголошено Незалежність
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України. І також за цей час вийшов у Москві СРЯ-83, де слово полиграфия
записано з одним жн наголосом:

полиграфИя.
Вихід цього словника у Москві перекреслив можливість спинити мавпуван-

ня Україною московських норм. Мовознавці Незалежної України так звикли бути
холопами Москви, що без КҐБ і КПСС скопіювали в ОСУМ-99 у слові поліграфія
московський наголос:

поліграфія,
додавши до наголосових ідіотизмів у нашій мові ще один наголосовий ідіотизм.

Треба сказати, що вороги українського слова, валашаючи нашу мову, дуже не
полюбляли саме дактилічного наголосу. Через це в окупаційних словниках
пророблено такі операції  з наголошенням наших слів:

Питомий український наголос
літургія
мовчанка

пасовисько

перелюбство
пискотнява

повиростати

розпростати
тіснява

тріпати
тріскотнява

Накинутий наголос
літургія
мовчанка

пасовисько

перелюбство
пискотнява

повиростати

розпростати
тіснява

тріпати
тріскотнява (СУМ)

Цікаво простежити, як здійснювано такі операції* . Так, слово розпростати
словник Грінченка фіксує з наголосом на О: розпростати. Після 1933 р. Москва
змусила академіків УССР визнати в цьому слові два наголоси: розпростати. Так
його фіксують, наприклад, Українсько-російський словник  (Київ: Наукова думка,
1964), словник-довідник Українська літературна вимова і наголос  (Київ: Наукова
думка, 1973). А вже в Орфографічному словнику української мови  (Київ: Наукова
думка, 1977) це слово фігурує лише з одним - спільним з російським - наголосом:
розпростати.

Науковий підхід до наголосів згідно з попереднім дослідженям схиляється,
що коли виникає потреба з двох чи трьох наголосів вибрати один, то мудріше
дозволити подвійний, а то й потрійний наголос. Тому з погляду соборности, наведені,
а також ненаведені слова наймудріше наводити у словниках з двома, а то й із
трьома наголосами.

Практичні висновки з теоретичних міркувань
У колі мовців з неусталеними наголосами просто злочинно накидати

усталені наголоси мовцям: це може відштовхувати їх від рідної мови і змусити
вдаватися до мови унормованої . Як не можна механічно творити слова  (О. Синявсь-
кий), так само не можна механічно накидати наголоси.

Уніфікація наголосів наслідує инші мови, де структура мови підлягає єди-
нонаголошенню. Солов'їна ж мова потребує солов їного й наголошення.
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НАГОЛОСОВІ ІДІОТИЗМИ

Авторам, які пишуть правописом-29, властива така помилка: у написаному
правописом-29 тексті, наголоси наведено за чинною сталінською ярижкою. Тому не
тільки бажано, а просто конечно навести всі перекручення українського наголосу у
цьому пережитку сталінської ери супроти наголосів правопису-29, додавши
наголоси, практиковані живою мовою.

СЛОВНИК НАГОЛОСОВИХІДІОТИЗМІВ1
Асигновка, асигнування. Асигнбвання (*=: кошти).
Анемія. Анемія. > ст 28-29.

Багряний. Багряний.
Форма багряний (дн), яку засвідчео у джерелах, переходить у багряний (чн).

Батарея. Батерія. > ст 28-29.
Батьківщина, (в усіх значеннях) Батьківщина.

Розділ слова Батьківщина на два наголосових варіанти - це засіб для від-
тручення українців від своєї мови, як багатир та богатир, дружний та
дружній, сарна і серна тщ.

Безкорисний. Безкорисний.
Два наголоси у слові користь узаконює два наголоси і у слові безкорисний.

Безкорисно. Безкорисно.
Згідно з моделлю: ^хороший, але tf хороше.

Беремо, ведемо, даємо, живемо, несемо. Беремо, ведемо, даємо, живемо, несемо.
Берете, ведёте, даєте, живете, несете. Берете, ведете, даєте, живете, несете.

Пише поет:

Як же так убого ви живЕте,
Чом ви занепали так, скажіть,
Щоб у дні космічної ракети
Солов я не в силі зрозуміть?

Б ємо. Б ємо. > Живемо.

Б єте. Б єте. > Живемо.

Божёственний. Божественний. Гр.
Боки лї'. (два, три, чотири) Боки.

Множина від бік у вислові руки в боки, бо боків - два.
Будування. Будбвання (*=: будова).
Буржуазія. Буржуазія. > ст 28-29.
Вести, мести, нести, плестгі. Вёстй, мести, нести, плёстй (і всі деривати завёстй,

донёстй, пщмёстй, обплёстй тщ). Ці наголоси підтверджено пам ятками у.
мови, словниками Же., УС., Гр., Кр. ,1.0., Ан.

Редагує редактор:
Як ви живетЕ аж так дрімуче,
Чом ви занепали так, скажіть,
Щоб у дні ракет до-зір-ідучих
Солов я не годні зрозуміть?

1 У словнику наголосових ідіотизмів нема поділу на частини мови.
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Видання. Видання.

Наголос на Я поширено в живому мовленні і спирається на два мовних факти:
1. на парі дівка на виданні ,
2. на слові даний.

Наголошення цих слів викликають наголос і у словах надання і подання,
де наголос на А практично не живий. Тому заперечення наголосу у словах
видання і завдання свідчить про брак лінгвістичної інтуїції та ерудиції і про
неповагу до мовців.

Видимий пк. Але rf видимо.
Визнання. Визнання.

Згідно з масовою вимовою.

Виродженець. Виродженець.
Може повторювати наголос слова вироджений.

Виселенець. Виселенець.

Може повторювати наголос слова виселений.
Відбиток. Відбиток.

Правопис-29 визнає два наголоси у слові відбиток, де наголос на и не
український.

Віддання. Віддання.
Згідно з масовою вимовою.

Відіб ємо. Відіб ємо. > Зайдемо.
Відіб єте. Відіб єте. > Зайдемо.

Відпустка. Відпустка.
Краще сказати відпуск, ніж відпустка.
Відпустка для догляду за дитиною.
Відпуск для дбгляду дитини,
Відпуск на догляд дитини.

Відчутний. ик Відчутій, дк відчутний.
Дієприкметники з наростком -н- мають наголос на кінцівці: -ний.

Відшкодування, (сума) В ід шкодбвання, (дія -ще) відшкодування.
Втішненький. Втішненький.

Наголос здрібнілих прикметників падає на склад -ёньк. Але часом буває дн.
Вчення. Вчення.

Згідно з масовою вимовою.

Галерея. Галерія. > ст 28-29.
Гаптування. (а: гаптована річ) Гаптбвання.
Гаразди. Гараздй.

...була сила - в чужі гаразди спливла  (М. Стельмах).
Нема бідЙ, щоб не вийшли гараздЙ, і нема гараздУ, щоб не вийшов на бідУ .

(Приказка).
Гарматень (снаряд). Гарматень Ан.
Гол, мн голи, (два, три, чотири) Голи.
Голобельний. Голобельний.

Слово має подвійний наголос. І це фіксують словники УС і Ан.
Ґрунтовка, (п; заґрунтоване) Грунтования, (дія - ще) ґрунтування.
Даємо. Даємо. > Живемо.
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Даёте. Даєте. > Живемо.
Дарування (дія). (&: дарунок, часом і дія) Дарования.
Дах, мн дахи, (два, три, чотири) дахи.
Діялбг, каталог, монолог. Діялбг, каталог, монолог. Г.

Шануючи живу мову українців, що приділили наголоси тисячам у. слів, не
годиться відкидати наголоси иншомовних слів, наголошувані у. мовцями.
Робивши це, ми деукраїнізуємо нашу мову. Правопис-29 визнає подвійне
наголошення цих слів.

Добір. Добір.
Добірка. Дббірка. > Затримка.
Доробок. Доробок. > Затримка.
Доступний. Доступний.

Два наголоси; Гр., Же:, пк доступний, дк доступний.
Донезмоги. Донёзмогу. Г.
Дугогасний. Дугогасний.

Коли слово, наголошене на останній склад, стає частиною складного слова,
наголос не зберігається: якйй, але ніякий; пальний, але вогнепальний;
світний але тонкосвітний. Зміну наголосу в таких словах викликано
потребою легкомовности: слово вогнепАльний легше для вимови, ніж
вогнепальний.

Дугоподібний. Дугуватий, як дуга.
Душний. Душний. Гр.
Жалібній*. Жалібний. Гр.
Жалюгідненький. Жалогідненький. > Втішненький.
Жертовний, г. Жертвённий. Же.
Живемо. Живемб.

Нижче схема наголошень д° жити, поча-, горі-, захисти-, леті-, йти, става-, би-:
Я живУ почнУ горЮ захищУ лечУ ідУ стаЮ б Ю

Ти живБш почнЕш горЙш захистЙш летЙш ідЕш стаЄш б Єш

Він живЁ почнЁ горЙть захистЙть летЙть ідЕ стаЄ б Є

Ми живемб почнемо горимО захистимо летимО ідемО стаємС) б ємО

Ви живетЕ почнетЕ горитЁ захиститЁ летитЁ ідетЕ стаєтЕ б єтЕ

Вони живУть ПОЧНУТЬ горЯть захистЯть летЯть ідУть стаЮть б Ють

Живете. Живете.

Завдання. Завдання.

Згідно з масовою вимовою.

Завидно. Завидно. Кр.
При утворенні прислівника з прикметника має місце зміна наголосу:
Дешевий  дёшево.
Завидний > завидно.

Завод. Завід. Гр., Же.
Зав язка, (в усіх значеннях) Зав язка.
Загадка. Загадка.
Заглушка, (в усіх значеннях) Заглушка.
Заголовок, (в усіх значеннях) Заголовок.
Заготівельний. Заготівнйй, заготівбльний. > відчутний.
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Заготовник, заготівник. Заготівник.
Модель: степовий - степовик, керівний - керівник.

Заграва. Заграва Гр.
Заїзд, мн заїзди. Заїзд, мн заїзди. (Д. Гуменна).
Зайдемо. Зайдемо.

Схеми відмінювання д° зайти, зайня-, надісла-, відби-, писа-, плати-, розім'я-:
Я зайдУ' займУ надішлЮ відіб Ю пишУ
Ти зАйдеш зАймеш надішлеш відіб єш пЙшеш
Він зАйде зАйме надішле відіб є пЙше
Ми зАйдемо зАймемо надішлемо відіб ємо пИшемо
Ви зАйдете зАймете надішлете відіб єте пЙшете
Вони зАйдуть зАймуть надішлють відіб ють пЙшуть
Зайдёте. Зайдете.
Займемо. Займемо. > Зайдемо.
Займете. Займете. > Зайдемо.

Заманювання (дія). (°: шкіц; часом і дія) Замальбвання.
Занедбання. Занедбання.
Запитання. Запитання.

> ст 22 від абзацу Візьмімо слово запитання  і далі.
Заслання. Заслання.

Згідно з масовою вимовою.

Заставка, (в усіх значеннях) Заставка.
Затримка. Затримка.

Наголос на приростках за-, під-, на-, роз-, від-, об-, о-, пере-, при-, про-, у- у
віддієслівних іменниках з приростками і кінцівками ка-, ок- відповідає
дактилічній наголосовій моделі цього класу слів:

Приросток під Приросток за
Іменники жір Іменники Іменники жір Іменники V7

підтримка Кр.,Ан. П1ДДІВОК забавка закуток
підбивка підлісок забілка Кр. залишок

підбійка підліток завидки запічок

підвишка Ан. підлисок завичка Г. заплідок
підв язка П1ДСПІДОК Кр. зав язка зарібок
підзимки Кр. підп яток = = загадка зародок

підкладка = = підсвинок загортка Г., Ан. засновок
підклейка = = підситок Ан. задирка затишок

підкрутка = = зазимки затінок

підмазка = = зазначка захисток

підмостка = = заїдка Ан.
підпалка = = закладка

підписка = = закришка
підробка = = закуска Ан.
підпірка Ан. замазка

підправка Кр. замітка Ан.

підп ятка = = замішка

плачУ розімнУ

плАтиш розімнеш
плАтить розімне
плАтимо розімнемо
плАтите розімнете
плАтять розімнуть
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підсипка Ан. заплішка

підситок = = запряжка Ан.
підсівка = = засідка
підсідка = = засмажка

підставка = = заскочка

підстилка застібка

підстілка застіжка

підсумок засувка

підтирка Кр. затичка

підтичка затірка
підшивка Кр зачіпка

підштанки зачіска

защіпка

Ця таблиця краще від слів доводить, що в у. мові у трискладових
віддієслівних іменниках з кінцівками -ка або -ок та з приростками від-, за-, на-,
об-, пере-, під-, при-, про-, роз-, у- властиве дактилічне наголошення. Деяким
з цих слів у сталінському правописі, який дбав про зближення мов,
кабінетним наказом прищеплено жіночий (московський) наголос, наприклад:
закуска, замітка тщ. Але словники з часів до погрому українства в ССР та із
земель, непідлеглих тюрмі народів, свідчать, що для цієї гілки слів наш МЦ
добрав дактилічний наголос або подвійний - дактилічний та жіночий. Це -
додаткове свідчення, що УМЦ для трискладових слів добирає саме
дактилічний наголос: значення, решето, подруга, кблесо, малярія. Цю тезу
підтверджують і галицькі неправильні  наголоси таблиця, поведінка, поверхня,
понеділок, існування, питання, писання.
Серед слов янських мов лише чеська мова має певний нахил до дактиліч-
ности наголошень: narodni, obletati та в російській мові засвідчено залишки
українського дактилічного наголошення: под гору, со смеху, убранство,
окорок, заворот (кишок), але на дорозі заворот.

Захистимо. Захистимо. > Живемо. У разі наказового способу: захистімо!
Захистите. Захистите. > Живемо.

Зачудування (дія). (°: настрій, часом і дія) Зачудовання.
Зізнання. Зізнання.

Згідно з масовою вимовою.

Злостйти(ся). Злбстити(ся).

Згідно з живою вимовою.

Знестями. Знёстяму. Г.

Ікати. Гикати. Гр.

Істерія. Гістерія. > ст 28-29.
Йдёмо. Йдемо. > Живемо.
Йдете. Йдете. > Живемо.
Казати. Це слово наведено, щоб згадати про наголоси першої особи теперішнього

часу: кажу, люблю, ношу, пишу, ро'блю. Наголос першої особи дієслів
теперішнього часу у народньому мовленні, піснях та поезії вимагає свого
узаконення у праволисі. Але це питання дискусійне. Звісно, що позиція холопів
московських зближувачів мов  категорично проти.
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Каламутний. Каламутний.
Через Лету бездонную
Та каламутную
Перепливем, перенесем
І славу святую... . (Т. Шевченко).

Каталог. Каталог. > Діялог.
Кволенький. Кволенький. > Втішненький.
Кладовище. Кладовище.

У живому мовленні дуже поширено наголос на О: кладовище. Саме цей
наголос фіксують у цьому слові і деякі словники П.І. Чи цей наголос неліте-
ратурний? Зберім усю сім ю  слів з кінцівкою -овище:

зимовище

пристановище

руйновище
середовище
сміхбвище
становище

стидовище

страмбвище
страховище
сховище

торфовище.
Чи наш МЦ виключить слово кладовище з цієї родини? Це слово слід
записувати з кількома наголосами: кладовище. У процесі спілкування мовці
віддадуть перевагу наголосові, що найбільше відповідає у. мовній стихії,
контрольованій УМЦ.

Кладовищенський. Цвинтарний.
Книжка, .м" книжки, (дві, три, чотири) книжки: наголос жіночий.
Ковтнемо. Ковтнемо. > Живемо.

Ковтнете. Ковтнетё. > Живемо.

Корисний. Корисний.
Подвійний наголос слова користь, узаконює подвійний наголос і слова
корисний.

Корисно. Корисно.
Згідно з моделлю: и^хорбіний, але rf хороше.

Крадеться (у РУС-81 у гнізді ВОРОВАТЬ). Крадеться.
Ладен. Ладен. Гр.
Летаргія. Летаргія. > ст 28-29.
Літописний. Літописний. > Правописний.
Літургія. Літургія. > ст 28-29.
Лука (у СУМ-і). (оболонь) Лука. Гр.
Люб язний. Люб язний, -йй у Гр.
Лютйти(ся). Лютити(ся). Гр.
Малювання (дія). (®: малюнок, часом і дія) Мальбвання.
Малярія. Малярія. > ст 28-29.
Меншина. Меншина. > Рівнина.
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Мовчанка. Мовчанка.

Модель:

ковзати * ковзанка

копати » копанка

красити » крашанка
писати  писанка

рубати > рубанка
ховати > схованка

читати > читанка.

Моє поважання. Моє поважання. > ст 17.

Монолог. Монолог. > Діялог.
Навчання. Навчання.

Згідно з масовою вимовою.

Надбання. Надбання.

Згідно з масовою вимовою.

Надйнлёмо. Надішлемо. > Зайдемо.

Надішлете. Надішлете. > Зайдемо.

Надмір. Надмір (в обох значеннях: і rf) > Батьківщина.
Названий (син) (у РУС-81 у гнізді ПРИЁМНЫЙ). Названий.
Настання. Настання.

Згідно з масовою вимовою.

Натроє. Натроє. Ан. рекомендує наголос на о.
Наголос на а у росіян - це збережений у. наголос у процесі творення р. мови.

Нашарування (дія), (п; шар, часом і дія) Нашаровання.
Нашивка. Нашивка. > Затримка.
Негаразди. Негаразди. Гр.

Слово походить від форми гаразди (Гр., СУМ) з наголосом на И.
Незавидно. Незавидно. > Завидно.
Ненажера. Ненажера, ненажёря. Гр.
Нестй. Нёстй. > Вести.

Ні за які гроші. Ні за які гроші.
Ні в якому разі.
Ні в якому разі.
Милозвучність вимагає зміни наголосу у формі ніякий та похідних формах.

Ностальгія. Носталгія. > ст 28-29.
Обіцянка. Обіцянка. > Мовчанка.
Обшивка. Обшивка. > Затримка.
Огряднйй. Огрядний. Гр.
Один: на одному вечорі, під одним дахом; але

Один по одному; Всіх до одного.
Милозвучність вимагає зміни наголосу у похідних формах від один.

Опікуватися. Опікуватися
Неправильний наголос на А у цьому слові має довгу історію. М. Комаров у
Російсько-українському словнику , виданому у Львові 1893 р. (Уманець та

Спілка) наводить слово опікувати і вказує, що запозичив його зі словника
Же. Але у Же. це слово наголошено инакше: опікувати. І наголос на І пра-
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вильний, бо відповідає загальній моделі творення три- і більшескладових
дієслів з кінцівкою -увага:

грозити загрожувавати

служити заслужувати

городити загороджувати

солодити засолоджувати

сушити засушувати

відновляти відновлювати

просити запрошувати

кусати закушувати
співати заспівувати

Q

опікати опікувати.

отже

Помилку Комарова повторюють усі пізніші словники вже й у слові
опікуватися. Але це слово мовці вимовляють лише опікуватися. Похідні форми
опікуваний та опікування (наголос на І) свідчать, що їх утворено від слова
опікуватися. Від опікуватися було б опікуваний та опікування.

Оповістка. Оповістка. > Затримка.
Осідок. (Зсідок Ан. > Затримка.
Пам ятний. Пам ятний. Гр.
Пам ятник. Пам ятник. > Заготівник.

Пані мн. Пані.

Чи слово пані відміняється? Якщо так, то яка його множина?

Це питання порушив не мовознавець і не академік, а український патріот
Микола Климишин, оприлюднивши у пресі Вільного Світу статтю на цю
тему. Щоб увести в курс діла читачів, переказую зміст статті М. Климишина
( Гомін України , Торонто, ч. 24, 10 червня 1981 р.):

ЧИ СЛОВО пані  ДІЙСНО НЕВІДМІНЮВАНЕ?

Автор наводить такі приклади з літератури (в дужках ст названих видань):

Пан Тадеуш з панами і панями...  (ст 128);
І хоч я з панею хотів би...  (ст 319).

М. Рильський. Переклад Пана Тадеуша  А. Міцкевича
(Київ: Дніпро, 1964).

Він мене познайомив з... цікавими людьми, а між ними із панею фон Л...
(ст 24);

А деякі з цих пань...  (ст 71).
У. Самчук, На білому коні  Спомини і враження.

(1972, Вінніпег: Вид-во Волинь , Канада).

Поміж панями сидів Едмунд...  (ст 139).
Галина Журба, Далекий світ  (Буенос Айрес, 1955).

З цих прикладів випливає, що слово пані таки відміняється.
Нема сумніву, що дослідивши глибше твори класиків, можна знайти багато
більше прикладів, які свідчать, що слово пані - слово відмінюване. Конфуз
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же, що стався з цим словом, як і з багатьма иншими рисами нашої мови - це
наслідок під яремного розвитку у. мовознавства і у. відродження. Порівняння
розвідки Климишина з дослідженням наголосових моделей ми свідчить, що
вони одне одного доповнюють:

Однина Множина

мама мами

баба баби

хата хати

пісня пісні

(

пані

\

пані.

отже

Слово пані у множині, як і инші іменники жіночого роду, міняє свій наголос і
дістає звучання пані. Саме так воно і звучить в узвичаєному звертанні: Пані
й панове! , поширеному серед українців Вільного Світу й забутому на
материковій Україні через втручання держави до мовних процесів.
Додати треба, що й словник Грінченка, хоч і каже, що слово пані
невідмінюване, але саме слово подає з двома наголосами: пані. Важко уявити, щоб
українці вживали варіянт пані у звертанні до одної особи. Очевидно, що у
записах, які обробляв Грінченко, записувачі фіксували наголос пані саме у
випадках, коли йшлося про кількох осіб, тобто про множину.
На підставі цих спостережень, нема сумніву, що слово пані - відмінюване
слово. А вжите у множині слово пані з наголосон на а - ідіотизм.

Пасовисько. Пасовисько.

Наголос на О у цьому слові безпідставно скасовано  мовознавцями ССР. Ось
одисея цього слова:

У Желехівського:

У Грінченка:
У Г олоскевича:

У словниках ССР після 1933 р.:
У Андрусишина:
Зберім сім ю  слів з кінцівкою -овисько:

збіговисько

пристановисько
посміховисько

поштурховисько

страховисько.

Чи виключить УМЦ з цієї сім ї слово пасовисько? Навряд. Наймудріше
розв язано проблему наголосу у слові пасовисько у словнику Андрусишина:
1. (земля) пасовисько, 2. (сезон випасу) пасовйсько.
Але практика свідчить, що поділ слова на дві форми ускладнює мовлення. У
процесі спілкування нема часу роздумувати, яка це форма: 1. чи 2. Тому
мудріше надати слову один наголос - спільний з наголосом сім ї- : пасовисько.

Первоцвіт. Первоцвіт. Гр.
Перебірка. Перебірка. > Затримка.
Перёблйск. Переблиск. > Затримка.
Перевірка. Перевірка. > Затримка.

пасовисько

пасовйсько

пасовйсько

пасовйсько

(земля) пасовйсько; (сезон) пасовйсько.
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Перев язка. Перев язка. > Затримка.
Передишка. Передишка. > Затримка.
Переділ. Переділ. Г.
Переконання (дія). (п: погляди; часом і дія) Переконання.
Перекрій. Перекрій.
Перелюбний. Перелюбний. Гр.
Перелюбник. Перелюбник. Гр.
Перелюбниця. Перелюбниця. Гр.
Переднібство. Перёлюб(ство), перелюбки. Гр.
Переріз. Переріз. Гр.
Пересічний. Пересічний.

Слово галицьке > пересіч. Галицький наголос на друге є. Цікаво, що П.І.
серед наголосів до цього слова наводить чоловічий наголос на й - пересіч-
нйй, що легко переходить у дактилічний на друге є: пересічний, що й мало
місце з цим словом.

Пересічно. Пересічно. > Безкорисно.
Згадаймо, що творення прислівників від пк та д'к іде зі зміною наголосу:

дешевий
корисний
безкорисний

»  дешево

* корисно

»безкорисно
отже

пересічний > пересічно.

Переспів (СУМ). Перёсшв. Гр.
Перестрілка. Перестрілка. Ан.
Пискотнява. Пискотнява. > Тіснява.

Підмостки. Підмостки. Гр.
Підмурок. Підмурок. > Зятримка.
Підсадка. Підсадка. > Зятримка.
Підступний. ПІДСТЗШНЙЙ (пк підступний, дк підступний).

Наголос на -й- у Гр.
Підтрймка. Підтримка. > Зятримка.
Підшйвка. Підшивка, > Зятримка.
Пізнання. Пізнання.

Згідно з масовою вимовою.

Платимо. Платимо. > Зайдемо.

Платите. Платите. > Зайдемо.
Плескати. Плескати. П.П.

У живому мовленні дієслово плескати дуже часто наголошують на звукові Е:
плескати. Але більшість словників записують це слово з наголосом на А:
плескати. Лише П.П. фіксує слово плескати з наголосом на Е: плёскати.
Дослідження наголосових моделів засвідчує, що варіянти слова плескати
мають канонізований дактилічний наголос:
Канонізовані форми Канонізовані варіянти Живомовні форми
плескати в долоні кляскати в долоні плёскати в долоні
плескати язиком лйскати язиком плёскати язиком

плескати водо\ю плюскати водою плёскати водою
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Так само, як у живомовних формах, наголошено й похідні від плескати слова:
плёсканець
плескання.

Варіанти від плескати - кляскати, ляскати, плюскати - мають спільне з
цим словом походження, і це дає нам право дактилічний наголос варіантів
перенести і на слово плескати і карбувати його у словниках з подвійним
наголосом: плескати.

Плести. Плёсти. > Вести.

Поважання. Поважання. Г, Гр. > ст 27.
За Г. (дія) поважання, (повага/а/) поважання: Моє поважання!
Це слово мало й форму поваження (Гр.), але УМЦ обрав форму поважання.

Повиростати. Повиростати. Гр.
Повістка, (твір) Повістка, (до суду) виклик.
Поворот. Пбворіт, пбворотень. Гр.
Поворотний. Поворотний. Гр.
Повстання. Повстання.

Згідно з масовою вимовою.

Подушка. Подушка. > Затримка.
Поживёмо - побачимо (РУС-81). Поживемо - побачимо, поживімо - побачимо.
Поживний. Поживний. П.І.

Пойнятий. Пбйнятий. Гр.
Модель:
Ти приймеш, Сприйнятий;
Ти займеш, п зайнятий;
Ти поймеш, отже пойнятий.

Поймёмб. Поймемо. > Зайдемо.
Пойметё. Поймете. > Зайдемо.
Показник. Показник. > Заготівник.

Поліграфія. Поліграфія.
> ст. 29 від абзацу, початому словом Візьмімо слово поліграфія... .

Пбмйлка. Правопис-29 визнає один наголос на о. Наглое на й - сталінський.
Поправка. Поправка. > Затримка.
Порівняння (дія), (п; вислів; часом і дія) Порівняння.

Згідно з масовою вимовою.
Посвятний. (хто посвячує себе) Посвятнйй. > Відчутний.
Посильний, (в усіх значеннях) Посильний, (кому) підсильний.

Значення по силі (кому) - неукраїнське: тому - підсильний.
Послушник. Послушник. Гр.

Стихійний потяг до дактилічного наголосу.
Поспішний. Поспішний. Гр., (можливо й) пбспішний.
Постання. Постання. > Визнання.

Постаріти. Постаріти. Гр.
Поступування (дія). (°: спосіб дії; часом і дія) Поступовання.
Потішненький. Потішненький. > Втішненький.

Поховання (дія), (п; могила; часом і дія) Поховання.
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Почнемо. Почнемо. > Живемо. Наказовий спосіб: почнімо!

Почнете. Почнете. > Живемо.

Пошанування (дія), (п: повага; чаасом і дія) Пошановання.
Правописний. Правописний.

Наголос у словах літописний, правописний, рукописний - дактилічний, бо:
1. Прикметники, утворені від три- й більшескладових іменників з жіночим
наголосом, ставши довшими від іменника, не міняють наголошеного звуку,
набуваючи дактилічного чи гіпердактилічного наголосу:

Іменник з жіночим Прикметник з дактилічним
тадн наголосом наголосом

Барйшпіль
водохрещі
дурисвіт
колодязь

кошторис

ненависть

ненасит

Чорнобиль
чорнозем

чорнбклен

Баришпільський ч.п.
водохресний П.І.
дурисвітський ч.п.
колодязний ч.п.
кошторисний ч.п.
ненависний ч.п.

ненаситний Гр.

чорнобильний ч.п.
чорноземний Гр.

Прикметник із
гіперактилічним
наголосом

(1)

чорнокленовий Гр.

Йдучи за цим зразком, можна продовжити попередній список:

електрбпис
літопис
машинопис

правопис

рукопис
часопис

електрописний
літописний
машинописний

правописний
рукописний
часопнсний

(2)

2. У лексикографічних пам ятках наголос (2) засвідчують:
а) словник Грінченка: рукописний,
б) словник Желехівського: правописний,
в) словник Кримського літописний.

3. У живому мовленні дуже поширено наголошення (2).
Виходячи з цих міркувань, треба визнати у словах (2) і наголос (2):

літописний, правописний, рукописний.
У Букварі южноруському  Т. Шревченко слово рукописний наголошує так:
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Цікаво, що Шевченко відзначив наголос лише на слові рукописний (і то
двічі). Очевидно, вимову цього слова Шевченкові треба було підкреслити. На
решті слів цієї сторінки більше наголосів не позначено. Шевченко поставив
наголос там, де, на його думку, могла мати місце помилкова вимова.
Сучасні ж академічні  видання встановивши для слова рукописний наголос
на звукові И, перебувають, отже, у прямій суперечності з мовою Шевченка.
Тому слово правописний з наголосом на й є ідіотизм чистої води.

Предмет. Предмет. Г.
Приблизно, г. Приблизно.
Примовка. Примовка. > Затримка.
Принос. Принос. Гр.
Приповідка. Приповідка. Ан.
Приступний. Приступний. Гр.
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Прихисток. Прихисток. > Затримка.
Промашка. Промашка. > Затримка.
Проміжок. Проміжок. > Затримка.
Простий. Простий. Гр.
Просторо. Просторо. Гр.
Простота. Простота. Гр.
Проти. Проти. Гр.
Прочистка. Прочистка. > Затримка.
Риштування)дія), (п: підмостки при будові, часом і дія) Риштовання.
Рівнина. Рівнина. Ан.

Модель: довгий - довжина; кривий - кривина; менший - меншина.
Розвилка. Розвилка. Гр.
Розв язка. Розв язка. > Затримка.
Роздратування (дія), (п: настрій, часом і дія) Роздратовання.
Розіллятий. Розіллятий. > Розіп ятий.
Розімнемо, Розімнемо. > Зайдемо.
Розімнете. Розімнете. > Зайдемо.
Розіп ятий.Розіп ятий.

Модель: він розімне: д'к розім ятий;
він розімкне: д'к розімкнутий;
він розіпне: д'к розіп ятий

Розірвемо. Розірвемо. > Зайдемо.
Розірвете. Розірвете. > Зайдемо.
Розмалювання (дія). (™: розпис на стіні, часом і дія) Розмальбвання.
Розпростати. Розпростати. УС.
Розчарування (дія). (а; настрій; часом і дія) Розчарбвання.
Руйнування (дія). (°: руїна, часом і сія) Руйнбвання.
Самогасний. Самогасний. > пояснення до слова Дугогасний.
Світлозбірнйй. Світлозбірний. > пояснення до слова Дугогасний.
Ситний. Ситний. Гр.
Скалозуб. Скализуб. Гр.
Сопух. СбщЬс. [Сопух. Ан., Же.].
Сорбмний. (який соромиться) Соромний. > Відчутний.
Спішний. Спішний. Гр.
Сповага (СУМ). Сповага.
Спблох. Сполох. Гр.
Спосіб дій. Поступбвання.
Спростування (дія), (а; текст, часом і дія) Спростовання.
Спрямування (дія), (а; напрям, часом і дія) Спрямовання.
Срібляний. Срібляний. Гр.
Стаємо. Стаємо. > Живемо.
Стаєте. Стаетё. > Живемо.

Стежа. Стежа (дозор). Ан.
Стрекотнява в ОСУМ-і - неуцтво. Стрекотнява. > Тіснява.
Теплотвірнйй. Теплотвірний. > пояснення до слова Дугогасний.
Твердити, (в усіх значеннях) Твердити.
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Тіснява, тріскотнява (У СУМ-і - академічне неуцтво). Тіснява, тріскотнява.
Ми знаємо, що українцям властиве дактилічне наголошення - на третьому
складові від кінця: курява, колесо, подруга, зачіпка, подушка, решето,
рішення, серёдина. Саме такий наголос фігурує й у словах

пліснява ч.п.

тйскнява Гр.
пискнява Гр.
гуркотнява ч.п.

тупотнява ч.п.
шамотнява ч.п.

Ці приклади відбивають наголосову модель, за якою наголошувано слова
такої структзфи - з кінцівкою -нява. Та, на жаль, логіка не часто гостює у
тих, хто записав у совєтських, а потім і в незалежних  словниках форми
тіснява, тріскотнява, пискотнява, стрекотнява. Чи ж може мовець, який
стало говорить, ж підказує УМЦ: тупОтнява, гуркОтнява, шамОтнява,
говорити раптом тріскотнЯва, пискотнЯва? Або після пліснява і тИскнява
- говорити тіснЯва?
Десь-таки, моделі, схвалені УМЦ, не так легко ламати згідно з примхами не
дуже підкутих спеців. Але словники видруковано, розтиражовано і ними
керуються вчителі та творці мовних конкурсів. Наш поет-мученик заклинав:
Орися ж ти, моя ниво, долом та горою... .
Ореться академіками. А що виростає?

Тріпати. Тріпати. Гр.
Убраний. Убрання.

Згідно з масовою вимовою. Російське Убранство зберегло у. наголос.
Угрупування (дія), (а; група, часом і дія) Угруповання.
Узбіч (СУМ), (і., rf ) Узбіч. Гр.
Умеблювання (дія), (п; меблі, часом і дія) Умебльбвання.
Упаковка, пакування (дія), (а; пакет, часом і дія) Пакбвання.
Урочистий. Урочистий.

Модель: непересічний - rf пересічно. Але має місце й обернена модель:
rf пересічно - пк пересічний, пк набуває наголосу rf: урочисто - урочистий.

Урочисто. Урбчйсто.
Модель: пк хороший, але rf хороше; пересічний, але пересічно.

Устаткування (дія), (и; апаратура, часом і дія) Устаткбвання.
Формування (дія), (и; загін, часом і дія) Формования.
Формулювання (дія й п). (формула, часом і дія) Формульбвання.
Хаос. (в усіх значеннях) Хаос. Г.
Хворіти. Хворіти. Же.
Хиріти. Хиріти. Гр.
Хоробренький. Хоробренький. > Втішненький.
Хоробро (РУС-81). Хоробро.

Модель: пк хорбший, але rf хороше.
Цемёнт. Цемент. Г.
Цибати. Цибати. Гр.
Цифровий. Цифровий. Г.
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Цяцькування(дгя). (а; прикраса, часом і дія ) Цяцькбвання.
Чавити. Чавити. Гр.
Числити. Числити. Гр.
Чорнобривенький. Чорнобривенький. > Втішненький.
Чуйний. Чуйний. Гр.
Чутний. Чутний. Гр.
Шифровка (дія), (п; зашифрований текст, часом і дія) Шифрования.
Шпарування (дія), (Ь; шпарувальний розчин, часом і дія) Шпаровання.
Штриховка (дія), (о: штрихи на папері, часом і дія) Штрихования.
Шуми (мн від шум), (в усіх значеннях) Шуми.

Шумів джерело.
Джерело шумів.
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ЛЕКСИКА





Викладання у ВИШах УССР велося сталінською українською мовою
(сталінською ярижкою). Тому не дивно, що сучасне покоління молодих науковців,
навіть у своїй боротьбі з минулим лінгвоцидом послуговується цим недонауковим
суржиком. Старше покоління знавців нашої мови відійшло у засвіти. Тому
незайвим буде вказати молоді на ряд рис цієї штучної неукраїнської лексики.

Тим науковцям, що схвалюють і пишуть правописом-29, варто достосовувати
до правопису і тодішню українську лексику та наголошення.

ЗРАЗКИ МОВИ СУЧАСНИКІВ

БЕЗОСОБОВИЙ ПАСИВ (б.п.).
Дехто рекомендує вживати б.п. тільки з живими істотами, а з неживими лише

в літературі. Як на мене, безособовий пасив з неживими іменниками цілком
український і поширений в літературі (Г. Барвінок). Усякі мовні табу до наших
словесних моделей гальмують розвиток мови. Чому наші своєрідні мовні засоби
допустимі тільки в літературі? На якій підставі?

Було (у формі безособового пасиву). В українських формах безособового пасиву
слово було зайве.

Було накладено табу. Накладено табу.
Було перервано. Перёрвано.

Впровадження було перервано.
Впровадження перервано.
Слова було український б.п. не потребує.
От її [березу] зрубано,... хреста важенного обтесано, та на двох паровицях
привезено й укопано  (Ганна Барвінок).

Вбни були продемонстровані. їх продемонстровано.
Задовження й ускладнення - ознаки повстяної мови: ідіотизми.

Де це бачено. Де ви бачили, де, хто бачив.
Згорнена: У звуках згорнена історія. За часів до 1933 р. в наукових колах мав

поширення безособовий пасив: У звуках згорнено історію.
Мілітарність засвідчена. Мілітарність засвідчено. > Згорнена.
У звуках втілена енергія народу.

У звуках втілено енергію народу. > Згорнена.
Цензора заборонена. Цензуру заборонено.

ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТА ЗВОРОТИ з ними

А. Дієприкметники активні теперішнього часу з кінцівками -чий, -щий та
розгорнуті форми із займенником що.

Абсорбуючий. Абсорбент, абсорбційний, ск абсорбуй-.
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Абсорбуючий чинник. Абсорбуюче середовище.
Абсорбёнт. Абсорбційне середовище.
Абсорбуй-чинннк. Абсорбуй-середовище.

Абстрагуючий. 3-й абстрагувати, абстракційний, абстрагуй- [абстрагуй-зір].
Авансуючий. Авансодавець, авансувавший, ск авансуй- [авансуй-банк].
Автоматизуючий. 3-й автоматизувати, автоматизацшний, для автоматизації, ск

автоматизуй- [автоматизуй-лінія].
Агітуючий. Агітатор, агітаційний, для агітації, Загітуй- [агітуй-відділ].
Агонізуючий. В агонії, при смерті, прйсмертний, агоній-, охбпле- агонією, ск

агонізуй-. [агонізуй-процес].
Адаптуючий. 3-й адаптувати, адаптаційний, для адаптації, т. адаптер, ск адаптуй-

[адаптуй-текст].
Адресуючий. Звиклий адресувати, адресант, ск адресуй- [адресуй-блок], для

адресування.

Акліматизуючий. Акліматизатор, акліматизаційний, для акліматизації, ск
акліматизуй- [акліматизуй-екзотика].

Акомпануючий. Акомпаньятор, пригравач, для пригравки, ск пригравай- [пригра-
вай-піяно].

Акредитуючий. Зг-й акредитувати, для акредитації, акредитаційний, акредитуй-
[акредит)й-бюро].

Активізуючий. Активізатор, з-й активізувати, активізаційний, для активізації, ск
активізуй- [активізуй-захід].

Активуючий. Активатор, активаційний, для активації, з-й активувати.
Акумулюючий. Призбирувач, накопичувач, т. акумулятор, з-й акумулювати, для

акумуляції, акумуляційний, ск акумулюй- [акумулюй-процес].
Альтернуючий. Навперемінний, наворот-, альтернацій-, з-й чергуватися, ск

переміни- [перемінй-позицію].
Аналгезуючий. Протибольовий, аналгетичний, ск аналгезуй-болі + знеболюючий.
Аналізуючий. Аналітик, з-й аналізувати, ск аналізуй- [аналізуй-мозок].
Анестезуючий. Анестезуй- [анестезуй-троїстий нерв] + аналгезуючий.
Анулюючий. Покликаний скасувати, ск скасуй- [скасуй-вирок], <f денонсатор, ск

денонсуй- [денонсуй-угоду].
Асигнуючий. Кредитор, зг-й асигнувати, ск асигнзн- [асигнуй-компанія].
Атакуючий. В атаці, кинутий в атаку, штурмовий, ск атакуй- [атакуй-загін].
Багатообіцяючий. Перспективний, повен надій.

Багатообіцяючий захід. Перспективний захід.
Багатообіцяюча зустріч. Повна надій зустріч.

Бажаючий. Охочий, повен бажання, охотник, що /який/ хоче.
Бажаючий виступити. Що хбче виступити.
Бажаючі. Хто хбче [Бажаючі піти в кіно! Хто хбче піти в кіно?].

Бенькетуючий. Учасник бёнькету, гуляка, бенькетар, гульвіся, с бенькетуй- [бень-
кетуй-під-час-чуми].

Бесідуючий. Бесідник, розмов-, розбалаканий, зайнятий розмовою, бесідуй-.
Бесідуюча пара.
Пара бесідників.

Бешкетуючий. Бешкётлйвий, ск бешкетуй- [бешкетуй-хлопці].
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Бігаючий. Розбіганий [розбігані очі], бігун, ск-біжний [прудкобіжний].
Бігаючі очі.

Розбігані очі.

Біжучий. Бігун, втікач, (- воду) текучий, © прудконогий /вітро-/, (- хвилі)
нестримний, неспйн-, прудкобіж-, т. рухомий [р. такелаж]; б. стрілою бігши вітром;
б. рядок неспинний рядок; -уча хвиля крилата х.
Біжучий рік. Біжуча по воді.
Поточний рік. Здатна бігти плесом вод.

Блйскаючий. Виблйскувач, виблйскуваний /роз-/, розблйска-, блискучий, блиско-
тю-, вогнгістий, променйс-, п° сонцебргізний, злотобрйз-, світозар-, ск виблйс-
куй- [виблйскуй-зоря].

Блокуючий. 3-й заблокувати, блокувальник, блокувальний, ск блокуй- [блокуй-три-
буну].

Блукаючий. 1. Мандрівнгій, ск мандруй- [мандруй-зорі], 2. обходйсвіт, бездомний,
кочовйй.

Блукаюча клітина.
Бездомна клітйна.

Бойкотуючий. Зг-й бойкотувати, бойкотар, ск бойкотуй- [бойкотуй-вибори].
Бризкаючий. Порскун, бризк:, ляпало, хлюпій, порскучий, бризкучий.
Брязкаючий. Брязкун, (річ) брязкало, брязкучий, брязкітливий, ск брязкай-.
Буксируючий катер. Катер-буксир.
Вважаючий. Схильний гадати, що вважа /має думку/, пёвний /впёвне-, пере-кбна-/,

що, свідомий чого, © маючи за, з думкою, що.
Вважаючий за можливе. 3-й толерувати.
Вважаючий за межу. Маючи за межу.
Вважаючий за одиницю. Поклавши за одиницю.
Вважаючий за свій обов язок. Маючи за свій обов язок.

Вважаючий, що має право. Гадаючи, що має право.
Ведучий. Водій, провідник, проводир /по-/, о. ключ, провідний, чіль-, ключовий, ск

проведи- [проведй-збори].
Ведучий програми. Ведуча фігура.
Ключ програми. Провіднйк.

Вередуючий. Розвередбваний, розкапризова- (Загребельний), ск вередуй- [вередуй-
хлопча].

Взаємовиключаючий. Взаємонесумісний, ск взаємовиключай- [взаємовик-лючай-
образи].
Взаємовиключаючі тези.

Взаємовиключай-тези.

Виблискуючий. Блискучий, вогнистий, спалахущий, як жар, ж сто вогнів, ск ви-
блйскуй- [виблискуй-талантами].

Вибухаючий. Вибухущий, бухбуху-, трах-буху-, трах-бух-з-грбмом, вибуховий,
потрясущий.

Вигадуючий. Мастак вигадувати, мастак на вигадки, ск вигадуй- [вигадуй-байки-
дівча].

Вигасаючий. Загасущий, вигасущий, згасай- [згасай-полум я].
Видужуючий. Відхворілий, підлікований, майже здорбвий, вже на ногах.
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Визнаючий. Визнавёць, вірний /відда-/ чому, ф3 де визнано [лист, де визнано гріх],
ск визнай, визнавай-.
Визнанічий теорію Дарвіна.
Вйзнавець теорії Дарвіна.

Викликаючий. 3-й викликати, (тон) зухвалий, загонистий, задирливий.
Виключаючий. Зг-й виключити, (світло) вилучи-, незг-й схвали-, вилучи- [вйлучи-

зайве-світло].
Виконуючий. Виконавець, виконувач, ск виконуй-.

Виконуючий обов язки.
Виконуй-обов язки.

Вимірюючий прилад. Мірчий прилад, мірйльник, © вимірювач.
Випереджаючий. 3-й випередити, що вже попереді, випереджайло, ск випереджай-.

Випереджаючий Америку.
Випереджай-Америку.

Випливаючий. Виплйваний.

Виплигуючий. Пострибун, стрибучий, ск стрибай- [стрибай-як-цап].
Випрохуючий. Жебрущий, жебрак, ск випрохуй- [випрбхуй-милостиню].
Вирішуючий. З наміром, наставлений, г. рішений.

Вирішуючий втекти.
Рішений втекти.

Вируючий. Кипучий, бурхливий, клекотливий, розбзфханий.
Вируюча енергія чи кипуча?
Французьке прислів я - шукай жінку - для читачів сучасних псевдоукра-
їнських творів треба переробити на шукай московський слід.
Візьмім слово вируючий. Як воно виникло в нашій книжній мові? Класики
його не вживали. Народні пісні - не знали. Жива мова й поготів. Звідки ж
воно взялося? Тут перероблене вище прислів я і поможе.
У московській літературі мало й має поширення слово бурлящий. Словники
пояснюють його, як бурливый. А це вже зовсім близько до нашого -
бурхливий. А що таке бурхливий? Це - кипучий, буремний, клекотливий. Та
декому цих слів не показуй. їм давай, щоб було так, ж у Москві. Хай
запліснявілі класики  вживають бурхливий, кипучий, а їм до серця

вируючий:

Але дівчина прекрасна: весела, з вируючою енергією... .
А що як сказати так:
Але дівчина прекрасна: весела, з кипучою енергією... ?
Гірше?
Вируюча Україна.
Розбурхана Україна.

Вислизаючий. Вислизун, випорскуй, вислизущий, в юнкий, перський, порскучий, ск
вислизай-.

Вислизаючий з халепи, ж в юн.

Вислиз^й-з-халепи в юном.

Висміваючий, висмію-. Висмівака, глузій, оса, ґедзь, глузливий, ск висміюй-.
Висміюючий хиби.

Висміюй-хиби.
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Виснажуючий. 3-й виснажити, виснажувач, виснажливий, о. кровопій, кровопйв-
чий.

Виступаючий. 1. (що промоет) Промовець. 2. (що випира) Випнутий.
Виступаючий живіт.
Випнутий живіт.

Витаючий в емпіреях. Високодумний.
Витвережуючий. 3-й витверезити, тверезій, тверезущий, витверезливий, ск тверези-.

Витвережуючий гарячих.
Тверезгі-гарячих.

Висячий. Висячий, ск -вйсний.
Вися'чий траверс. Вертикально висячий.
Висячий траверз. Прямовисний.

Вичікуючий. Вичікувач, звиклий вичікувати, © вичікуючи, ск вичікуй-.
Вичікуюча тактика.
Вичікуй-тактика.

Вібруючий. Вібратор, схильний коливатися, вібраційний, сквібро-.
Вібруючий кристал. Вібруючий пристрій.
Віброкристал. Вібратор.

Відгалужуючий. Для відгалуження, щоб відгалузити, пк паростковий, ск
відгалужуй-.
Відгалужуючий кран.
Паростковий кран.
Відгалужуй-кран.

Відмираючий. Відмирущий, напіввідмерлий, приречений відмерти.
Віднині діючий. Відтеперішній.

Віднині діючі правила.
Відтеперішні правила.

Відходячий президент. Екс-президёнт.
Віщуючий. Віщун, провісник, пророк, оракул, пророчий, ск віщуй- [вищуй-що-

буде].
Вмираючий. Вмирущий, нашвмёртвий, присмертний, вже на Божій дорозі +

агонізуючий.
Водоплаваючий. Водоплавний.
Волаючий. Крикун, горлай, крикливий, ск волай- [волай-голос].

Голос волаючого в пустелі.
Крик крикуна в пустелі.

Ворогуючий. Розсварений, розбрата-, протиббрчий, ворожий, на ножах з кіш, ск
ворогуй- [ворогуй-з-неправдою].

Воюючий. У стані війни, втягнутий у війну, (нарід) нескорений, у борні, сквоюй-.
Воюючий з вітряками.
Воюй-з-вітряками.

В-парі-йдучий. Супутник, сателіт, © напарник, товариш, ескорт, супуній, ск під-.
В-парі-йдуча емісія.
Підемісія.

Вражаючий. Разючий, (образ) могутній.
Вражаючий ефект.
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Разючий (могутній) ефёкт.
Слово вражаючий копіює московську форму впечатляющий, тоді як ми
маємо коротше й місткіше слово разючий, яке сьогодні практично
невживане, бувши якіснішою з лінгвістичного погляду формою. Витискати якісніші
форми - ідіотизм.

Всезнаючий. Всевідець, сквсезнай- [всезнай-професор].
Всезнаючий професор.
Профёсор-всевщець.

Всеобіймаючий, всеохбплюючий. Всеосяжний.
Всеперемагаючий. Всепереможний, з-й здолати все, ск долай-усе- [долай-усе-на-

світі].
Всепоглинаючий. Всепоглинущий, всепожирущий.
Гавкаючий, Гавкун, гавкучий. бреху-, ск гавкай-;

Г авкаючий пес. Г авкаючий кашель.

Пес-гавкун. Собачий кашель.

Газоутворюючий. Газотвір, газотвірний, з-й творити газ.
Газоутворюючий організм.
Газотвір, газотвірний організм.

Галопуюча інфляція. Нестримна /безупинна, обвальна/ інфляція, ск галопуй- [гало-
пуй-інфляція].

Г а лужачий. Паростковий.
Гальмуючий, (прилад) Гальмівний, для гальмування, ск гальмуй- [гальмуй-прилад].
Ганьблячий. Ганьбитель, паплюжник, ганьблйвий, ганёбний для кого, ск ганьби-.

Що ганьбить кого хбче.
Г аньбй-кого-хочу.

Генеруючий струм. Генератор (струму), з-й генерувати струм, ск генеруй-струм.
Гинучий. Умирущий, напівзнйклий, напіввймер-, зникбмий, на грані загину.
Гіпнотизуючий. Гшнотизёр, наділений гіпнозом, (ефект) гіпнотичний.
Глибочіючий. Бездённий, глибочё-, (отвір) розвёрстий, (- пащу +) роззявлений, о.

без дна.
Гниючий. Загниваний, загнивущ-, напівзогнйл-, пойнятий гниттям, ск гнїій- [гний-

дерево].
Гниючий крам. Гниючий на полі. Швидкопсувний.
Гнйй-крам. Покинутий гнити на полі. Скорогнйлий.

Гойдаючий. Колисалець, з-й /поклйка-/ гойдати, для гойдання /гбйданки/, пк
гойдальний, колисаль-, ск гойдай- [гбйдай-хвилі], (річ) гойдалка.

Голос волаючого в пустелі. Крик крикуна в пустелі.
Голячий бороди. Голйборода.
Граючий. Гравёць, гральний, за(йнятий) грою, ск-грай [картограй].
Гукаючий. Крикун, зіпака, горлай, верещака, гримайло, крикливий, с гукай- [гу-

кай-вітра-в-полі].
Гуркотючий. Гуркотій, гримайло, розгуркбчений, громохкий, гуркітливий, з

гуркотом.

Гуркотючий потік.
Пбтік-гуркотій.
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Даруючий. Дародавець, дародай, (по)даруйко, готовий (подарувати щедрий на
дари, ск (по)даруй- [даруй-кращу-долю].
Даруючий свою книжку.
Даруй-свою-книжку.

Даючий. Давёць, давач, даха, щёдрий, давальний, давущий, ск -дайний
[живодайний], -давчий [позикодавчий], -давець [жертводавець].
Хай не убожіє рукй даючого!
Хай повниться рукб давущого!

Дезамінуючий. Дезамінатор, дезамінаторний, з-й дезамінувати.
Деміфологізуючий. Міфоббрчий, міфоббрець.
Дёржавнодумаючий. Державнодум/ець), відда- державі, з-й державно мислити, з

державним мисленням, державно-орієнтбваний.
Дестабілізуючий. Дестабілізатор, дестабілізаційний + збаламучуючий.
Деталізуючий. Деталізатор, повен подробизь, заглиблений у деталі, зайнятий

деталізацією, ск деталізуй- [деталізуй-прибуток].
Деталізуюча події стаття.
Повна подробиць подій стаття.

Деформуючий. Деформатор, деформаційний, з-й деформувати, ск деформуй-.
Деформуючий класичні форми.
Дсформуй-класичні-фбрми.

Дислокуючий. Розміщувач, з-й розмістити, дислокаційний, для дислокації, с
дислокуй-.
Дислокуючий повстанський загін.
Дислокуй-повстанський-загін.

Диференціюючий. Роздрібнювач, диференціатор, з-й диференціювати,
диференціюй-.
Диференціюючий ряд рівнянь.
Диференціюй-ряд-рівнянь.

Діючий. Діяч, покликаний діяти.
Діючий тихою сапою. Постійно діюча комісія.
Шовковий: Шовкова диктатура /русифікація/. Постійна комісія.

Діючий в підпіллі штаб.
Підпільний штаб.

Добігаючий. 3-й добігти, добігайло, ск добігай-/
Рік, що кінчається.
Добігай-кінця-рік].

Довгоживучий. Довгожитель, довгожйй, довговічний, довголітній.
Догоряючий. Напівзгорілий, майже згорі-, напівзгас-, майже згас-. ск догоряй- [до-

горяй-остання-надія].
Дозріваючий. Дозріваний, напівдозрілий, доходжа-, щораз дозріліший, скдозрій-.

Дозріваюча ідея.
Дозрій-ідея.

Долинаючий. © Віддалений.
Я оглядав місто під долинаючу музику оркестрів.
Я оглядав місто під музику віддалених оркбстрів.
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Домінуючий. Панівний, найпоширеніший, більший числом, завжди в більшості +
переважаючий.

Доповнюючий. Допбвнювач, з-й доповнити, допбвнювальний, додатковий, ск
доповнюй-.

Доповнюючий до норми.
Доповнюй-до-норми.

Допомагаючий. Помічник, (до)помагач, допоміжний, помічний, допомогбвий, ск
помагай-.

Допомагаючий лікар.
Помагай-лікар.

Доростаючий. 3-й дорости, напівдорбслий, доходжа-, щораз вищий /більший +/, ск
доростай- [доростай-свого-розуму].

Дошкуляючий. Стожалий, скдошкуляй- ©оса, ґедзь.
Дошкуляючий дощ.
Дошкуляй-дощ.

Дратуючий. Дратівник, (що) подраз-, дратівливий,-дратівний, ск дратуй- [дратуй-
звуки].

Дрімаючий. P-й задрімати, дрімаха, дрімайло, дрімливий, сонли-, дрімотний,
напівсон-, прйспа-, бездіяль-, (- хворобу) притає-, ск дрімай- [дрімай-недуга].

Екстрагуючий. 3-й екстрагувати, екстрагент, витяжний, екстрагувать-.
Екстрагуюча речовина.
Екстрагент.

Енергозберігаючий Енергощадний, ск щади-енергію.
Енергозберігаючі технології.
Енергощадні технології.
Щадй-енергію-технолбгії.

Епатуючий. Безпардонний, нескромний.
Епатуючі цілунки на очах дітей.
Нескромні цілунки на очах дітей.

Живлячий. Для живлення, щоб живити, ре живлення.
Живляча сфера.
Сфера живлення.

Життєстверджуючий. Сповнений життя, оптимістйч-, сонцелюб-, динаміч-.
Жуючий. Жувака, з-й розжувати, жуйний, скжуй- [Жуйбіда (прізвище)).
Забороняючий. Заборонний, заборбне-, з-й заборонити, (спрямбва-) проти, ск

заборони-.

Забороняючий хворим палити. Закон, забороняючий аборти.
Заборонй-хвбрим-палйти. Закон проти абортів.

Забудовуючий. пк Забудбвчий, ск забудуй- [забудуй-гори-й-доли].
Загибаючий. > Гинучий.
Заглушуючий. Глушник, глушильний, тамуваль-, заглушливий, з-й заглушити, ск

заглушуй-.
Заглушуючий у зародку.
Заглушуй-у-зародку.

Загниваючий. Загниваний, напівзогнилий, скорогни-, загнивущий, пойнятий
гниттям, ск гний- [гнййдерево].
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Загрібаючий. Загребущий, загреба, ск загреби- [загребй-до-копійки].
Загрожуючий. Загроза, небезпёка, Дамбклів меч, загрозливий, застрашли-,

^загрожуй-.
Загрожуючий жест.
Загрбжуй-жест.

Заземлюючий. ск Заземли- [заземлй-від-грому].
Закипаючий. Булькотючий, от-бт закипйть, напівзакипілий, майже закипілий,

(гнів) щораз дужчий, (-море) забурунілий, щораз бурхливіший, + нуртуючий.
Закликаючий. (За)кликач, кличко, кликун, закличний, закликущий, із закликом, ск

КЛЙЧ-.

Закликаючий мертвих з могйл.
Клйч-мертвих-з-моггіл.

Закріплюючий. Закріпний, з-й закріпити, закріплювач, для закріплення, ск закріпй-.
Закріплюючий пристрій.
Закріплювач, закріпй-пристрій.

Заливаючий. Заливущий, ск заливай-.
Заливаючий вогонь.

Заливай-вогонь.

Заломлюючий. Лбмчий, з-й заломйти, залбмлювач, рв заломлення, ск заломй-.
Заломлююча сила ока.

Сила заломлення в оці.

Заломй-сила-в-оці.

Залягаючий. Заляганий, залёглий, простёртий, (- руди) пщзёмний, ск залягай-.
Залягаючий на зиму ведмідь.
Залягай-на-зиму ведмідь.

Заміняючий. Замінний, замінник, заміна,© замісник, заступ-, rf замість, скзаміни-.
Стшёць, заміняючий трон.
Стшёць за'мість трону.
Замінй-трон стшёць.

Занепокбюючий. Тривожний, неспокій-, з-й занепокоїти, докучливий, ск
занепокой-.

Занепокбюючий сигнал.

Занепокбй-сигнал.

Запам ятбвуючий. Пам яткий, пам ятливий, пам ятущий, з-й затямити, (пристрій)
запам ятовчий, ск запам ятай-, затям- [затам-назавжди].
Запам ятбвуючий пристрій.
Запам ятай-пристрій.
к. Пам ять.

Запёвнюючий. Запёвнювач, з-й запёвнити, запёвнювальний, переконливий, ск
запевняй-.

Заперечуючий. Заперёчувач, з-й заперёчити, заперёчливий, для заперёчення. ск за-
перёч-.
Заперечуючий алгоритм.
Заперёч-алгоритм.

Запираючий. Стопор, запі/о/р, запора, замок, з-й /поклйка-/ запёрти, замикальний,
стопор-, для заперта, скстбп- [стбп-напрям], запри- [запрйдух].
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Запираючий напрям. Запираючий пристрій.
Стоп-напрям. Стопор.

Засинаючий. Пойманий сном, напівсон-, напівзаснулий, ск засинай-.
Засинаючий велетень. Засинаючий в обіймах велетень.

Шйманий сном вёлетень. Засинай-в-обіймах велетень.

Засліплюючий. Засліплювач, пк сліпучий, разю-, засліпливий /-ущий/, жаристий, (-
красу) променй-, г. разливий, п° сліпосяйний, © засліплюючи, ск засліпи-.
Засліплююча краса.
Засліпй-краса.

Заспокоюючий. Заспокоювач, заспокійливий, заспокійчий, миротвбр-, гамівний, ск
заспокой-.

Заспокоююче довкілля.

Заспокой-довкілля.

Застерігаючий. пк Застерігавчий, ск застерігай- [застерігай-від-недуги припис].
Застигаючий. 3-й затужавіти, щораз тужавіший /тверді-/, напівзастйглий, напівза-

холб-.

Застрашуючий. Страхопуд, страшйло, з-й застрашити, застрашливий, ск залякуй-.
Залякуючий усіх критиків.
Залякуй-усіх-критиків.

Засуджуючий. Осудливий, огудливий, огудний, звиклий гудити, огудник, ск засуди-.
Засуджуючий сам себе.
Засудй-сам-себе.

Затихаючий. Щораз тихший, напівзатихлий, напівущух-, майже затих- /ущух-/,
(звук) завмирущий, ск замри- [замрй-як-стій].

Затримуючий шар. Гальмівний шар.
Захоплюючий (твір) гостроцікавий, умрёш який, (- видовище) феєричний, (плуг)

широкосяглий.
Збаламучуючий. Баламут/а/, баламутний, бунтівний, (звук) ґвалтівнйй, з-й

збаламутити, для збаламучення, ск збаламучуй- [збаламучуй-суспільство].
Зберігаючий. Зберігай, що зберіга, з-й зберегли, навче- берегтй, хоронгітель, для

зберігання, консервувальний, (економний) ощад-, ск бережй- [бережгі-честь-
змолоду], © і далі.
Зберігаючий актуальність.
І далі актуальний.

Збираючий. Збирач, призбгірув-, складач, з-й зібрати, збиральний, ск збирай-.
Збираюча лінза.
Збирай-лінза.
Лінза-збирач.

Збігаючий. Долубіжний, збігай- [збігай-краєвид].
Збурюючий. Збурювач, баламут/а/, колотник, збурливий, для збурення, з-й

збурити, ск збурюй- [збурюй-громаду], ± Збаламучуючий.
Звужуючий. Звужувач, схгільний звужувати, з-й звузи-, (м яз) сфінктер, пк

звужувальний +, для звужування, зайнятий -ям, ск звужуй-.
Зв язуючий. В язій, в язальник, в язальний, зв язковий, єднальний, поєднавчий,

сполучний, з-й зв язати, с* в яжи- [в яжй-всіх-докупи].
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Згадуючий. Спогадальник, звиклий /с-и/ згадувати, захоплений спогадами, у
спогадах про.

Згадуючий минуле.
У спогадах про минуле.

Згладжуючий. Вирівнювач, згладжу-, ск рівняй-, згладжуй-.
Згладжуючий гострі кути. Вирівнюючий багатих з бідними.
Згладжуй-гострі-кутй. Рівняй-багатих-з-бідними.

Зимуючий. Зимівник, зимовик, зимушній, зимувальний, з-й перезимувати, ск
зимуй-.
Зимуючий на дереві.
Зимуй-на-дереві.

Зірка на сході. Нова зірка.
Зміцнюючий. Звиклий зміцнювати, з-й закріпгіти, для зміцнення, кріпчий, покріпу-

щий, тонічний, ск зміцнюй-.
Зміцнюючий засіб.
Покріпущий засіб.

Знаючий. Знавець, знайко, тямущий, досвідчений, обізна-, компетёнт-, о. з
головою, з клёпк- в голові, (- око) знавёцький.

Знеболюючий. 3-й знеболити, знебблювач, протибольовий, для знебблення, рв зне-
чулення, ск знеболюй- [знебблюй-засіб].
Знеболюючий засіб.

Засіб знечулення.
Знешкоджуючий. Знешкбджувач, з-й знешкодити, знешкбдчий, для

знешкодження, ск знешкодь- [знешкбдь-мінне-поле].
Зникаючий. Зникбмий, напівзнйклий, майже зник-, запропащуваний, прирече-

зникнути, обёрта- у ніщо, (- тіні) розтава-, тгшучий, ск пропади-.
Зникаюча мішень. Зникаючий образ літа.
Зникбма мета. Пропадй-з-поля збру образ літа.

Знищуючий. Знищувач /ви-/, руйнівник, нищитель, нищівний, руйнівний, смерто-
нбс-, для знищення, з-й знищити, знищуй- [знищуй-з-лиця-землі].

Зобов язуючий. 3-й зобов язати, зобов язувач, нормативний, обов язковий для
кого, ю. зобов'язань-, ск зобов яжи-.
Зобов язуючий кого. Зобов язуючий себё сам.
Обов язкбвий для кого. Зобов яжи-себе-сам.

Зростаючий. 3-й зрости, с-и зроста-, щораз більший /вищий, дужчий +/, (зиск)
збільшуваний, примножу-, (тиск) підвищу-, пк ростучий, /хутко/ ростовйтий,
неспинний, нестрйм-, прогресйв-, гінкий, о. на злеті, ск -рослий, [/кущ/ жи-
ворбслий /дико-/].
Зростаюча смертність. Зростаючі ціни.
Щораз більша смертність. Щораз вищі ціни.

Зупиняючий. Затрймувач /у-, с-/, гальмівнйк, блокувань-, ок стопорило, звиклий
спиняти, з-й спини-, (авто) автостбпер, пк гальмівний для чого, стопор-,
блокувань-, тамуваль-, зупйн-, для спинення, ск -спинний [кровоспинний], стбп-
[стбп-кран], зупиняй-, © зупиняючи.
Зупиняючий втікачів. Зупиняючий рбзвиток.
Зупиняй-втікачів. Гальмівний для розвитку.
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Зустрічаючий. Зустрічний, поклика- /готовий/ зустріти, ск зустрічай-
Зустрічаючі. Зустрічаючий з помпою.
Хто зустріче. Зустрічай-з-помпою.

Зцілюючий. 3-й зцілити, цілитель, лікар, цілющий, живлю-, бальзамний, ск цілй-.
Зцілюючий бальзам.
Цілющий бальзам.
Цілй-бальзам.

Зяючий (що глибочіє). Бездённий, без дна, ± глибочіючий.
Зяючі вікна.

Мертві діри вікон.

Інакодумаючий. Інодумець, інакодумець, пк інодумчий.
Інтегруючий. Інтегратор, інтеграційний, інтегрували-, з-й інтегрувати, в ролі

стрижня, для інтеграції, ск інтегруй-, р* інтеграції.
Інтегруючий чинник.
Чинник інтеграції.
Інтегруй-чинник.

Інтригуючий. 3-й інтригувати, зайнятий інтригами, інтриган, (факт) загадковий,
таємничий, гостроцікавий (Д. Гуменна), ск інтригуй- [інтригуй-душу назва].
Інтригуюча назва. Інтригуюча розмова.
Інтригуй-душу назва. Інтригуй-душу розмова.
Знайти заміну дієприкметнику інтригуючий не так легко:
Розмова між ними ставала інтригуючою, кокетливою .
Можна тут ужити інтригуй-душу розмова. Але найкращий вихід з такого
мовного глухого кута - це відійти від стилю розповіді і фразу переробити
стилістично:

Розмова між ними збивалась на зальоти, інтригуючи обох .
Розмова між ними, збившись на зальоти, інтригувала обох .

Інформуючий. Інформатор, інформаційний, покликаний інформувати. ск інформуй-.
Інформуючий начальство стукач.
Інформуй-начальство стукач.

Існуючий. Сущий, наявний, сучас-, теперішній, живий, не мёрт-, з-й існувати, (у
світі) подибува-, відомий, (закон) наш, (- права) зафіксований.
Усі існуючі істоти. Існуючий у природі. Існуючий порядок. Існуючі закони.
Усі сущі істоти. Наявний у природі. Сучасний порядок. Наші закони.

Існуючий у воді. Існуючий в уяві мрійників.
3-й жити у воді. Існуючи в уяві мрійників.

Подекуди форму існуючий можна замінити дієприкметником минулого часу:
Існуючий спосіб. Існуючий міф. Існуючий у світі. Існуюче право.
Уживаний спосіб. Поширений міф. Подйбуваний у світі. Узаконене право,

їдучий до Києва. В дорозі до Києва.
Кам яніючий. Напівскам янілий, майже скам яні-, з-й кам япіти, ск кам яній-.

Кам яніючий на кістку.
Кам яній-на-кістку.

Караючий. Каратель, каральник, каральний, звиклий карати, p-й покарати, ск карай-.
Караючий без пощади.
Карай-без-пощади.
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Кашляючий. Розкашляний.

Керуючий справами. Діловод.
Діло - українське слово.

Кидаючий. Кидун, кидёць, кидальник, кйдальний, з-й кинути, ск кидай-.
Кидаючий на всі боки.
Кйдай-на-всі-боки.

Кліпаючий. Моргун, кліпкб, моргучий, (вогонь) миготливий, мерехтлй-, блимкйй,
звгіклий кліпати, p-й підморгну-.

Ковтаючий. > Лигаючий.

Ковтаючий мух.
Лигай-муха.

Колекціонуючий. Колекціонер, призбгірувач, колекційний, ск колекціонуй-.
Колекціонуючий пляшкй від горілки.
Колекціонуй-пляшки-від-горілки.

Колючий (що коле). Г остряк, © колій, пк кілкий /коль-/, шпигучий, шпичастий, сто-
жалий, СХЙЛЬНИЙ КОЛОТИ,3-Й поколб-, (-зброю) КИНДЖАЛЬНИЙ, ХОЛОД-, СкКОЛЙ-.
Колючий багнет. Колюча річ.
Штрикучий багнет. Гостряк.
Колй-багнет. Шпйчка, шпичак.

Колючоріжучий. 3-й колоти й різа-, ск колй-й-рхж-, шпичасто-різучий.
Колючоріжучий прёдмет.
Колючий різак.
Різучий гостряк.
Колй-й-ріж-предмет.

Командуючий. Командувач.
Конаючий. > Агонізуючий, вмираючий.
Консолідуючий. Гуртівнйй, братущий, для консолідації, з-й консолідувати, ск

консолідуй-.
Консолідуючий позику.
Конслідуй-позику.

Контролюючий. Контролер, перевірник, контрольний, перевірний, для контролю,
з-й перевірити, ск перевір- [перевір-рахунки].

Конфронтуючий. Протиббрчий, супротивний, конфронтацій-, на ножах з ким, ск
конфронтуй-.

Координуючий. 3-й узгодити, координатор, узгбджувач, координаційний, узгбд-
чий, для узгодження /координації/, ск узгоджуй-.
Координуючий комітет. Координуюча група.
Узгоджуй-комітет. Узгоджуй-група.

Копіюючий. Копіі'ст, копіювальник, пародист, копіювальний, пародій-, ск копіюй-.
Копіюючий портрет.
Копіюй-поличчя.

Коржавіючий. Коржавий, коржйстий, закоржавлюваний, схйль- коржавіти, ск кор-
жавій-.

Коржавіюче вугілля.

Коржавій-вугілля.

Коржйсте вугілля.
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Кривдячий. Кривдник, з-й скривдити, образливий, прикрий, дошкульний, ск
кривдь-.

Лигаючий. Глитай, звиклий /с-и/ глитати, з-й ковтну-, ~альник, © ~аючи, пк ~аль-
ний, ск лигай-.
Лигаючий мух.
Лигай-муха.

Ліберальствуючий. 3-й грати ліберала, пошйва- у ліберали, усім лібералам
ліберал.

Лідеруючий. Лідер, флагман, передовий, провідний, авангард-, пёрший склідеруй-.
Лікуючий. 3-й лікувати, лікар.

Лікуючий лікар.
Закріплений лікар.
Лікуй-доктор.

Ломлячий камінь. Ломикамінь.

Люблячий. Закоханий у кого, відда- сёрцем кому, любитель /ціни-/ чого, (в кінці
листа) з любов ю до кого.
Люблячі.

Хто любить.

Лякаючий. Страшний /~хбвище/ для кого, з-й налякати, ск лякай-, ± застрашуючий.
Магнетизуючий. 1. з-й магнетизувати, 2. гіпнотизуючий.
Малоімущий (цілком р. слово). Незаможній, малозамбжній.
Марніючий. 1.© доходяга, напівзмарнілий, щораз марніший, 2. © напівсхудлий,

щораз худіший, 3. (квіт) напівзів ялий, майже зів я-.
Маршуючий. Маршовик, маршуваль-, маршувальний, з-й маршувати, на марші.
Махаючий. P-й махати, махайло, маховий, ск махай-.

Махаюче крило.
Махай-крило.
Махове крило.

Маючий. Що має, з.
Маючий вагу. Маючий право (робити).
З вагою. З правом (робити).

Мешкаючий. Жилёць, мёшканець, квартирант, замёшкалий, на квартирі.
Минаючий. Минущий, ск минай-.

Минаюча криза.
Минай-криза.

Мислячий. Мислитель, тямущий, з-й мислити, головатий, ск -думець [інодумець],
-думний [глибокодумний].

Миючий. Що миє, мийний, ск МЙЙ-.
Миючі засоби.

Мийні засоби.

Мйй-засоби.

Міліючий. Щораз плиткіший, покинутий міліти.
Містячий. Що містить, багатий на що, із вмістом чого, з чим [з ураном], ск -вмісний

[золотовмісний], -нбсний [нафтоносний], (- обсяг) місткістю.
Містячий золото. Містячий уран. Куб, містячий літр.
Золотовмісний. Багатий на уран. Куб місткістю у літр.
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Із вмістом золота. Із вмістом урану
Із золотом. З ураном.

Мітингуючий. Мітингар, розмітингбваний, p-й мітингувати, учасник мітингу, ск
мітингуй- [мітингуй-майдан].

Модулюючий, (голос) Переливчастий, з переливами.

Моргаючий. Звиклий моргати, + кліпаючий.
Мріючий. Мрійник, мрійний, замріяний, у мріях /марах/ на крилах мрій, з мрією.

Мріючий про втечу. Мріючий про волю.
З мрією про втечу. У мріях про волю.

Муляючий. (- взуття) Мулький, з-й намулити, с-и муляти.
Набридаючий. Причепа, іржа, смола, набридливий, занудли-, (харч) оскбмний.
Нависаючий. Навислий над.

Нависаючі над водою скелі.
Навйслі над водою скелі.

Навчаючий. Учитель, педагог, викладач, з-й навчити, вишкільнйй, навчаль-, ск

навчай- [навчай-на-розум].
Надихаючий. Надихущий, запалю-, пориву-, наснажливий, з-й надихнути, ск

надихни-.

Надхбдячий. > Наступаючий2.
Накреслюючий наперёд. Настанбвчий.
Налітаючий. Напасник, наскакуваний, штурмовий, с налітай-, ± атакуючий.

Налітаючий електрон.
Штурмовий електрон.

Направляючий. 1. Ремонтник, ск направ-, пк направчий, г. нарихтбв-, 2. ви чоловий.
Наростаючий. Неспинний, нестрим-, щораз дужчий /більший, вищий +/.
Наступаючий 1. (на що) з-й наступити, 2. (рік) наступний, прийдешній, майбзт-,

от-от-бт-, (вже) близький, 3. ви у наступі, наступальний, штурмовий.
Невгасаючий. Невгасущий, незгасний, ск негасй- [негасй-вогонь-люббви].
Невисихаючий. Невисихущий, невисихбмий.
Невідповідаючий. Невідповідний, суперёч-, не згід- з чим, розбіж- з чим.
Недіючий. Недійовгій, неактивний, бездіяль-, мёртвий, нерухомий, гулящий, ю. не

чгінний.

Недрімаючий. Недрімущий, недріманний, невсипущий, недрёма, ск не-дрімай-.
Недрімаюча варта.
Не-дрімай-варта.

Незаживаючий. Невигойний.

Незв язуючий. Нев язій, сам-по-собі.
Незв язуючий електрон.
Електрон сам-по-собі.

Незмовкйючий. Безугавний, невгавущий, (- овацію) довготривалий, нескінчбнний.
Неіснуючий. Уявний, вйгада-, недійс-, нереаль-, невідбмий, відсутній, © неживий,

якого нема.

Не минаючий корчми. Не-минай-корчма.
Немйслячий. Бездумний, безголовий, нез-й мислити, безмислённий.
Ненавидячий. Ненависник, ннавида, ~навидець, ~навидний, ~навис-, антагоністйч-.
Не нервуючий. Не нервокрут /нервогргіз/, спокійний.
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Не помічаючий. Недобачливий, не-добачай- [не-добачай-хиб].
Непрацюючий. Незайнятий, вільний від праці, гулящий, (рушій) застопорений,

заглухлий, нерухомий, (склеп) зачинений, (проект) заморожений.
Не споживаючий маку. Не-їж-мак.
Нестихаючий. > Незмовкаючий.

Несучий. Носій, з-й нёсти, з ношею, (брус) хребетний, плечовий, (струм) тяговий,
доставшій, ск -носець [зброєносець], -носій [крилб-носій], -нбсний
[смертоносний].
Дріт, що несе струм. Несуча балка. Несуче крило.
Струмоносний дріт. Хребётна балка. Крилб-носій.

Не тямлячий. Нетямущий, нетяма, ± не розуміючий.
Нечитаючий. Нечитайло.

Низпадаючий. Долубіжний.
Низькоростучий. Нзькорбслий.

Низькоростуча рослинність.
Низькоросла рослинність.

Носталгуючий. Пойнятий носталгією.
Нуртуючий. Розбурханий, клекотливий, бурхливий, кипучий, розшашілий.
Обеззброюючий. > Роззброюючий.
Обідаючий. Звиклий обідати, за обідом.
Обіцяючий. Обіцяльник, p-й обіцяти, щедрий на обіцянки, перспективний,

обнадійливий, повен надій.
Обмежуючий. Межовий, обмежувач, для обмеження, з-й обмежити, щоб обмёжи-.

Обмежуючий кредит. Обмежуючі рёбра трикутника.
Обмёжуй-кредит. Рёбра трикутника.
Слово рёбра (сторони) - містить у собі поняття обмеження простору.

Обов язуючий. Нормативний, обов язковий для кого, з-й зобов язати, ю.
зобов'язань- + зобов язуючий.

Ображаючий, (вираз) Образливий для кого, лайлйв-, гострий, дошкульний, з-й
образити, ± кривдячий.

Обтяжуючий. Щораз тяжчий, обтяжливий.
Обслуговуючий. Обслугбвець, пк обслугбвчий.
Оглуплюючий. Обаранювач, оступачу-, обаранливий, оступачли-, з-й оступачити.
Огріваючий. Огрівач, огрівальних, огрівний, огріваль-, огрійливий, огріваний, ск

огрій-.
Огріваючий сёрце ніжністю.
Огрій-серце-ніжністю.

Оживляючий. Віджившій, живлющий, воскреситель, з-й відживити, ма реанімацій-.
Оп яняючий. П янкий, п янливий, (за)паморочли-, хмільний, млос-, з-й захмелити.
Організуючий. Організатор, з-й урядити, організаційний, для організації, ск уряди-

[урядй-вечірку].
Освідомлюючий. 1. освідбмчий, з-й освідбмити, освідбмлювач, 2. інформуючий.
Освіжающий. Відсвіж)іщий, відсвіжливий, чимраз свіжіший, з-й відсвіжити, від-

свіжувач, для відсвіження, о. сповнений свіжости.
Оточуючий. Навколишній /дов-/, 3-Й оточити, (мур) обвідний.

Оточуюче середбвище. Небезпёчний для оточуючих.
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Довкілля. Небезпечний для оточення.
Оточуючі. Всі навколо, оточення, довкілля.

Всі оточуючі. Ніхто з оточуючих. Оточуючі слова.
Всі навколо. (Д. Гуменна). Жодна душа навколо. Словёсне оточення.

Охороняючий. Охоронець, вартовий, сторож, захисник, захисний, охоронний, с
охорони-.

Охороняючий громаду від злодіїв.
Охорони-громаду-від-злодіїв.

Падаючий. Долубіжний, падучий, падущий, падошній, ск -падний [простопадна
лінія].

Палаючий. Розвбгнений, у полум ї, весь в огні.
Палаюча Україна. Вируюча, палаюча, нетлінна постала перед світом У.
Розвбгнена Україна. Розбурхана, розвогне-, нетлін- постала пёред світом У.

Пануючий. 1. пан, владар, володар, господар, панівний, керівний, владущий, влад-,
звиклий панувати, 2. домінуючий.

Перебиваючий носи. Перебййніс.
Переборюючий. Переборець, пк переборний.
Перебуваючий. Перебуваний, © перебуваючи, тепёр, ©приємній, (що) наявний.

Перебуваючий за кордоном /у тюрмі/. Перебуваючий на ремонті.
Тепер за кордоном /у тюрмі/. Поставлений на ремонт.

Перебуваючий під загрозою,
г. Затрбжений.

Пербуваючі під загрозою зникнення. Загрбжені зникнути.
Перебудовуючий. Перебудбвувач, пк перебудбвчий.
Переважаючий. Переважний, більший числом, куди більший, числёншший,

найбільш поширений, з перевагою, на пёршому місці, ± домінуючий.
Перевертаючий. ск Верни- [Вернидуб].

Перевертаючий гори.
Вернйгора.

Перевершуючий. Перевёршувач, перепльбву-, з-й перевёршити, куди більший
/вищий, кра- +/, перевёршуй- [перевершуй-най-най-найшого].
Перевершуючий очікування,
г. Над сподіваний.

Перевищуючий. Куди /значно/ вищий, перевищувач, з-й перевищити.
Перевищуючий усі сподівання,
г. Над усі сподівання.

Перевіряючий. Перевірник, контролёр, перёвГрчий, контрольний, з-й перевірити,
зайнятий перевіркою.

Перегороджуючий. Перешкода, перепона, завада, з-й перешкодити.
Перегороджуючий шлях.
Перегорода на шляху.

Передуючий. 1. передовий, 2. поперёдшй, (-віки) колишній, дотепёрйн-.
Переконуючий. Перекбнувач, переконливий, переконавчий, з-й переконати, © с-и

переконувати, ск переконуй-, © переконуючи.
Переконуюча вістка.
Перекбнуй-вістка.
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Переносячий струм. Струмонбсний.
Перепльовуючий. > Перевёршуючий.
Перестерігаючий. Застерігай, п застерігавчий, ск застррежй- [застрережй-умову].
Перетворюючий. Перетворювач, реформатор /(річ) транс:/, перетвбрчий, ск обер-

нй-на-.

Перетворюючий на порох.
Оберни-на-порох.

Перешкоджаючий. (Як) перешкода, гальмівнйй для, перешкбдливий, з-й
перешкодити.

Перешкоджаючий в роботі.
Гальмівнйй у праці.

Пиловідсмбктуючий. Пилосмбк, відпорбшувач, відпорбшник, з-й відпорбшити,
для відпорбшення.

Пиловсмбктуючий. Пилосмоктій, з-й всмоктувати пил, пиловсмбктувач.
Пильнуючий. Сторож, вартовйй, сторожкгій, охоронний, пильноокий, ск пильніш-.

Пильнуючий у два ока.
Пильнуй-у-два-ока.

Пишучий. Пису-, пйсар, писёць. літератор, ав-, писака, писацький, письменний, ск
пишй-.

Пишучий услід дйктору.
Пишй-услід-диктору.

Підбадьорюючий. Бадьорущий, бадьбрйстий, бадьорий, підбадьорливий.
Підбурюючий. Підбурливий, під юдли-, підбурювач, підбехту-, під юджу-, ск під -

юджуй-.
Підколюючий. Колій, підкблювач, колький, стожалий, с підколи-.
Підносячий (вгору). Підіймач, підіймайло, підіймальний, підтягаль-, ск піднеси-,

зведи-.

Підносячий вгору руки.
Зі зведеними вгору руками.

Підозріваючий. Підозріливий. ± Що виклика підозру.
Підсихаючий. Щораз сухіший, напівпідсбхлий, майже підсохлий.
Підслуховуючий. Підслухач, підслухбвий, підслухацький, з-й підслухати, с

підслухай-.
Підслухбвуючий апарат.
Підслухбвий апарат.
Підслухачка.

Підтрймуючий. Підтримчий, (брус) хребётний, плечовий, підтримко-, для
підтримки, з-й підтримати, підтрймувач.

Пірнаюча качка. Здатна пірнати качка.
Плаваючий. Плавёць, плавак, плавучий, водоплавний, на плаву, з-й плавати, (-

валюту) нестійкий, (наголос) рухомий, мінливий, незакріплений.
Плачучий. Розплаканий /за-/, залитий слізьми, у сльозах, із слізьми в очах.
Пломеніючий. Пломінкйй, пломенистий, вогнйс-, палахкотливий, о. як жар.
Побільшуючий. Для збільшення, з-й збільшити, побільшувач, ск збільшуй- [збіль-

шуй-силу-опору].
Побутуючий. Поширений.
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Побутуючий вираз.
Поширений вираз.

Повертаючий. 1. (борг) готовий поверили, (хід) поворотний, поворотній, ск
-бумеранг [пружгіна-бумеранг], 2. (на шляху) с-и повертати, воротій, повертайло,
повертальний, повертбвий, о. на скруті, 3. (річ) воротило.

Поглинаючий. Поглинущий, ск поглинай- [поглинай-тепло], -жёрний [тепло-жер-
ний].
Поглинаюча увагу риса.
Поглинай-увагу-рйса.

Подорожуючий. Подорожанин. (Д. Гуменна).
Поздоровляючий. Поздоровник, пк поздоровний.
Покладаючий. Покладай, кладучий, покликаний покласти, ск покладай-.

Покладаючий надії на Бога.
Покладай-надїї-на-Ббга.

Половіючий. (- жито) Заполовілий, що половіє, напівзжбвклий, майже зжовк-.
Помагаючий. Скорий на поміч. (П. Загребельний).
Помираючий. > Вмираючий.
Пом якшуючий (- обставини). Відтяжливий, ск пом якшуй-.
Попереджаючий. Застерігай /о-, пере-/, запобігай, застережний, ск попередь-, ск

попередь-.

Пориваючий. 1. рвач, з-й розірвати, 2. (руку) готовий схопи-, 3. (очі) p-й уп яс-, 4.
з-й приваби- /порва-, захопи-/, поривущий, захопливий, 5. спокус-, знадли-,
зваблй-.

Потопаючий. Потопельник, утбпле-, тбнучий, покинутий /с-и/ потопа-, (у чім)
оточений /оперёза-, захряслий/ чим [н. зёленню].

Потрясаючий. Разючий, (ефект) могутній, потрясущий, ск тряси- [трясгі-вражен-
ня], як грім з ясного нёба, (кошмар) моторошний, ± шокуючий.
Потрясаюче враження /ефёкт/.
Могутнє враження /ефёкт/.

Початкуючий. Новачок, початківець, молодий, готовий почати.
Початкуючий ілюзіоніст.
Новачок-ілюзіоніст

Починаючий. P-й почати, зачинатель, ініціятор, молодий, пёрший, стартовий, © на
початку, ± Початкуючий.

Пошкоджуючий. Калічник, уверёдливий, калічли-, шкідлй- для чого, для
пошкодження, 3-Й пошкодити.

Правлячий. 1. керівнйк, володар, державець, керманич, правгітель, панівнйй, ке-
рівнгій, урядущий, владу-, з-й керувати, стерновйй, 2. корёктор, правильник,
виправляч, виправнйй, правильний, випрямний.
Правляча еліта. Правляча кліка.
Керівні еліта. Панівна кліка.

Працюючий. Робітнйк, працівнгік, трудівник, роботар, трудар, роботяга,
трудящий, зайнятий /працею/, на праці, з-й до праці, (рушій) урухбмлюваний чим.
Працюючий у цеху.
На праці в цеху.
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Представляючий. 1. (папери) Подавёць, презентант, презентаційний, 2. (гостей) за-
знайбмлювач, © рекомендуючи, 3. (на кону) актор, артист, в ролі кого, 4. (кого)
представник, г. заступ-, реч-, відпоруч-; для репрезентації, репрезентаційний.

Прибуваючий. Прибраний, ск прибудь-, прибувай-.
Пригасаючий. Напівзгаслий, щораз тьмяніший /п. марні-/, приречёний згаснути,

майже згаслий, згасущий, гаснучий, © у стані згасання.
Пригнічуючий (душу). Гнітючий, (кого) гнобитель, пригноблювач, пригнббливий.
Пригноблюючий. Гнобитель, пригноблювач, поневолю-, з-й пригнобити, (лад)

тиранічний, деспотии-, кровопйвчий; пригнббливий (Д. Гуменна), ±
придушуючий.

Приголбмшуючий. > Потрясаючий, шокуючий.
Придушуючий. Душитель, гнобитель, глушитель, пригнічувач, пригноблю-, ма

депресант, депресивний, тамуваль-, f репресйв-.
Приєднуючий. Приєднувач, приєднувальний, приєднавчий, для приєднання, з-й

приєднати.

Прилягаючий. Прилёгший, сусідній, суміжний, близький, (стінами) стінка-в-стін-
ку, (одяг) (якраз) до стану, якраз по фігурі, (- землі) межа-в-межу.
Прилягаюча частина.
Прилегла /сусідня/ частина.

Присоромлюючий. Присорбмлювач, соромний, для присорбмлення, з-й
присоромити.

Притягаючий. Притягальний, притяжнйй, притягущий, т. гравітаційний, з-й
притягти, ск притягни-, 2. принадний, привабливий, заманли-, манлй-, з-й
привабити.

Пришиваючий хвіст кобилі. Приший-кобилі-хвіст.
Пробігйючий. Пробігач, бігутт, з-й пробігти, звиклий пробігати.
Провіщаючий. Віщун, провісник, пророк, прйзвісний, пророчий, ск пророкуй-.
Провбдячий. Провідник, повожатий, поводир, провідний, (канал) пропускний, ск

проведи-.

Провбдячий струм.
Проведй-струм.

Провокуючий. Провокатор, провокаційний, (зухвалий) провокатйвний, з-й
спровокувати.

Прогресуючий. Нестрймний, динаміч-, актйв-, незагальмбва-, щораз сильніший
/актгівні-, інтенсгівні-/, живучий, упёртий, ма агресивний, з-й прогресувати.
Прогресуюча форма (хвороби).
Агресивна /активна/ форма.

Продовжуючий. Продовжувач, © і далі.
Продовжуючий пошуки.
І далі в пошуках.

Проминаючий 1. (про/минущий, плгінний, перебутній, що вже мина, 2. з-й
проминути.

Проникаючий. Пронгікливий, глибокосяжний, (- рану, радіяцію) глибйн-.
Пропадаючий. Зникбмий, пропащий, напівзнйклий, майже знйклий, запропащува-

ний, що вже зника, прирёчений знйкнути, ± зникаючий.
Пропиваючий /що пропива/. скПропйй-.
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Пропиваючий воли.
Пропйй-воли.

Пророкуючий. > Провіщаючий.
Прославляючий. > Славлячий.

Прославляючий царя.
Царський хвалитель.

Просперуючий. > Процвітаючий.
Протегуючий. Протегувальний. (Д. Гуменна).
Протестуючий. Протестант, учасник протесту, протестний, протестацій-, p-й

протестувати.
Протиборствуючий. Протиббрчий, супротивний, що діє проти.
Протидіючий. Що діє проти, палкий проти. ± Протиборствуючий.
Процвітаючий. 1. квітучий, пишний, укритий цвітом, сповнений цвіту, весь у

цвіту, (вигляд) здоровий, 2. удачли-, успішний, (край) щасливий, медоносний.
Прямуючий. Що прямує, спрямований, подорожній, подорожанин, в /по/ дорозі до,

на шляху до, готовий у дорогу куди, з думкою іти куди, ск прямуй-.
Пустуючий. 1. Пустун, дурій, пустотливий, грайлй-, збитбшний, 2. що спорожнів,

спорожнілий.
Радіючий. (Безмёжно) p-й з чого, с. розрадуваний, сповне- радощів, охопле-

радістю.
Регулюючий. Регулятор, регулювальник, регулювальний, регуляцій-, для

регулювання, з-й регулювати.
Рейдуючий. Рейдер, ~овйк, реидовйй, з-й рейдувати, зайнятий рейдом, с рейдуй-.
Рефлектуючий. Пропущений крізь серце.

Філософ зве Лесине слово - глибоко рефлектуючим.
Я зву це слово пропущеним крізь серце. > Рефлектувати. (ст. 107/

Ризикуючий. Ризикант, відчайдух, гаряча голова, готовий ризикувати, ск ризикуй-.
Ризикуючий головою. Ризикуючий щастям.
3-й важити головою. Ризикуй-щастям.

Рикаючий. 1. (звір) звйклий рикати, рикун, ревун, ргікало, ревучий, рику-,
сповнений рйку /рёву/, 2. (©) гаркун, гаркучий, звйклий гаркати.

Рівнодіюча (що є наслідком дії кількох сил), г. Вислідна.
Розбудовуючий. Розбудівнгік, розбудбвувач, пк розбудовчий, ск розбудуй-.
Розбурюючий. Бурильник, розбурюваль-, бурйльний, розбурювальний.
Розважаючий. Забавник, розважаль-, розвагбвий, потішли-, розважальний, ск по-

тіш-душу-.
Розважаючий султана.
Потіш-душу-султана.

Розвиваючий. 1. Розкручувач, розмоту-, 2. (темпи) пришвйдчувач, з-й прискорити,
3. (науки) промотор, для розвитку, рушій розвитку, покликаний розвива-.
Розвиваюче навчання.

Навчання.

Бо нерозвиваючого н. нема. Слово навчання містить у собі поняття
розвитку.

Роздираючий. Роздирач, деручий, роздерущий, (душу крик) дгікий /гістерйчний,
несамовитий, ск роздерй-душу-/ крик.
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Роздираючий душу крик.
Роздерй-душу-крик.

Розділяючий. Ділій, розподілювач, (що) розподільник, розподільчий, розділовий,
роз єднавчий, межовий, ск розділяй-.

Роззброюючий. Роззбрбювач, роззбрбйчий, роззброювальний, для роззброєння, з-й
роззброїти, (усміх) 3-Й топити лід, скрозтопй-лід-.
Роззброюючий усміх.
Розтопй-лід-усміх.

Розмежовуюча лінія. Межова лінія, рубікбн.
Розмовляюча пара. Пара бесідників.
Розтліваючий. Розтлівущий, розтлитель, ск розтли-.

Розтліваюче вчення.

Розтлй-вчення.

Розуміючий. Знавець, розумійко, тямущий, головатий, компетентний, кмітливий,
свідомий чого, з-й зрозуміти, f розумака, (-око) знавецький, (усе)вибачливий.

Роз ятрюючий. Ятрущий, з-й роз ятрити, роз ятрювач, скятрй- [ятрй-душу].
Роз ятрюючий серце.
Ятрй-серце.

Руйнуючий. Руйнівник, руїнник, нищитель, руйнівний, руйнувань-, деструктив-,
руїнницький, спустошливий, з-й зруйнувати, ск руйнуй-.
Руйнуюча освіта.
Руйнуй-освіта.

Рухаючий. Рушій, двигун, урухбмлювач, рухливий, рушійний, руховий, ск рухай-,
-руїнний [саморушний].

Рясніючий. Багатий на що, рясний від чого, повен чого, насичений чим, ск рясній-.
Самовибухаючий. Самовибуховий, самовибухущий, підриваний автоматично, з

(дистанційним) детонатором, з-й на самовйбух.
Самодовліючий. Самодостатній, самоцінний.
Святкуючий. Захоплений святом, учасник свята, весь у святі, празничанин, р-й

святкувати, святковий, святочний, (люд) зібраний на свято.
Сепаруючий. Сепаратор, сепараторник, сепараторний, з-й відсепарувати, ск

сепаруй-.
Симпатизуючий. Симпатик.
Сіяючий. > Сяючий.

Скисаючий. Сквашуваний, квасний, недокйслий, напівскис-, майже скис-, ск кисни-.
Скімлячий. 1. скиглій, скавло, плаксій, плаксивий, скімливий, скигливий, ремстй-

вий, звйклий скгіглити, 2. (- біль) терпкгій, щемлйвий.
Сковзкий замок. Ковзучий замок.
Скороспіючий. Скороспілий.

Скороспіючі овочі.
Скороспілі овочі.

Слабнучий. Щораз слабший, напівослаблий, напівохля-, напівпідупа-, дедалі
слабший.

Славлячий. Прославйгель, величальних, хвалій, величальний, славослов-, панегі-
рйч-, p-й виславляти.

Слідуючий. Наступний, черговйй, такгій.
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Купи слідуюче: Питання в слідуючому.
Купи таке: Питання ось у чім.

Смакуючий. Смакувальник, смакота, гурман, ласун, смаковитий, апетитний, ск
смакуй-.
Брат, смакуючий подробиці, каже:...
Смакуючи подробиці, брат каже:...

Смалячий. Смалій, обсмалювач /за-/, смалькйй, ск смали-.
Сохнучий. Сушений, висихущий, висихбмий, висушуваний, залише- сохнути, на-

піввйсохлий, напівсухий, щораз сухіший.
Спадаючий. Долубіжний, падущий згори /з нёба/, каменем /як камінь/ з нёба, (-

воду) убутній, (рівень) спадистий, спадовйй, щораз мёнший.
Спадаючий додолу.
Долубіжний.

Спалахуючий. Спалахущий, спалахкйй, палахкітлйвий, блискітлй-, ск спалахуй-.
Спалахуючі вогні.
Спалахуй-вогні.

Спиняючий. Спиняйло /зу-/, (річ) стопор, пк гальмівнйй, стопор-, зупгін-, ск
спиняй- /зу-/.
Спиняючий втікачів.
Спиняй -втікачів.

Спитуючий. Пгільний, допгітливий, запитущий, сторожкйй, інквізгіторський, ск ви-
пйтуй-.
Спитуючий погляд.
Інквізиторський погляд.

Співаючий. Сшвёць, співак/а/, співун, співучий, співочий, розіспіваний, голосйс-
тий, зайнятий співом, сповнений співу, ск співай-.
Співаючий птах. Пролетіла співаюча пташка.
Співай-птах Пролетіла співай-пташка.
Птах-співець. Співаючи, пролетіла пташка.

Співпрацніючий. Співробітник, співпрацівник, зг-й співпрацювати, для співпраці,
(з ворогом) колаборант, колаборантський.

Співчуваючий. Співчутлйвець, співчутливий, жалісливий, розчулений, сповнений
співчуття, перёйнятий співчуттям, прихильник, симпатик, ск співчувай-.

Сплячий. Сонний, розіспа-, прйспа-, пойнятий сном, в обіймах сну, звиклий спати.
Встала й весна, чорну землю сонну розбудила  (Т. Шевченко).

Сповільнюючий. Сповільнювач, гальмівнйк, гальмо, гальмівнйй, скгальмзлй-.
Сповільнюючий фактор. Сповільнюючий ріст.
Гальмівнйй чинник. Загальмований ріст.
Гальмуй-чинник. Гальмуй-ріст.

Спонукуючий. Спонукувач, спонукливий, ск спонукуй-.
Спостерігаючий. Спостерігач, споглядач, наглядач /до-/, спостерёжливий, приміт-

ли-, уважли-, обсерваційний, стежовгій, спостерігавчий, для спостерёження.
Сприяючий. Спомагач, сприяч, патрон, опікун, рука, сприятливий, помічнйй, ск

сприяй-.
Сприяючий вйдужанню. Сприяючий ворогам.
Сприяй-видужанню. Сприяч ворогам.
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Спрямовуючий. Вказівний, напрямний, дороговказ, з-й спрямувати, скспрмбвуй-.
Спускаючий. Спуская, спусковий, спускний, для спуску, с спусти-.

Спускаючий прилад. Спускаюча линва.
Прилад для спуску. Спустй-линва.

Стоя'чий. Стоячий, сторчовий, нерухомий, непорушний, застиглий на місці, мов
укопаний, наче стовп, з-й стояти, поставлений /роз-/.
Стояча хвиля.

Стояча /сторчова/ хвиля.
Страждаючий. Страдник, страдний, страдницький, страждён-, прирече-/покинутий/

страждати, спбвне- муки, ск страждай-.
Страйкуючий. Страйкар, учасник страйку, страйкбвгій, зм-й страйкувати, (завод)

охбпле- страйком. ск страйкуй-.
Стрибаючий. Стрибучий, стрибун/ёць/, с стрибай-.

Стрибаюча жаба.
Стрибуча жаба.
Стрибай-жаба.

Стримуючий. Стрймувач, тамувальний, гальмівнгій, ск гальмуй- [гальмуй-розви-
ток].
Стримуючий розвиток.
Гальмівний для розвитку.
Г альмуй-розвиток.

Стріляючий. Стрілець, стрілецький, стрільчий, вогнепальний, звгіклий стріляти,
(біль) штрикучий, ск етріляй-.

Супроводжуючий. СущЬ'ній, супутник, супровідний, супровідник, супровід.
Супроводжуючий харч. Супроводжуючі хворих.
Супутній харч. Супровід хворих.

Сутеніючий. Смеркнучий, напівсмерклий, майже смерк-, огортаний сутінню,
(обрій) прйсмеркбвий.

Сходячий. 3-й зійтй, на шляху з, ск зійдй-, (на гору) горолаз, висхіднйй, горобіж-
/-йдучий/.
Сходяче сонце. Сходячий на нуль. Сходячий з гори.
Сонце на сході. Зійдй-на-нуль. На шляху з гори.

Сягаючий. Сягущий, з-й сягнути, (розміру чого) майже такий, як що, ск сягай-.
Сягаючий верхів.
Сягай-верхів.

Сяючий. Блискучий, сяйнйстий, сяйливий, осяйний, осяя-, опроміне-, осбнче-, чер-
воносяй-, сонцеяс-, променистий, яснозорий.

Танцюючий. Танцюрист, танцівник, танцюра, розтанцьований, закруче- у танці,
звиклий танцювати, охочий до танців, у круговерті /виру/ танцю.
Танцююча пара. Танцюючі діти. Танцюючий зал.
Пара в танці. Діти в колі танцю. Зал у виру танцю.

Текучий. Пливучий, біжу-, пливкий, плинний, протбч-, ск -плинний [тихоплинний].
Текуча вода.
Проточна вода.

Температурячий хворий. Хворий з гарячкою /температурою/.
Терущий /за-, роз-/. Тертьовий, трець, трач, рв тертя, с (за)трй-, затирай-.
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Тертьова поверхня.
Поверхня тертя.

Тікаючий. Втікач, бігун, скорий на втіки, звиклий тікати, втікацький, зникбмий, ск
втікай-.

Учні, тікйючі зі співів.
Учні-втікачі зі співів.

Торохкаючий. Торохкало, брязкало, торохкучий, бахкучий, торохтючий, ск
торохкай-.

Триваючий. Що трива, тяглий, неспинний, безперёрв-, тяглий, тривалий, з-й
протривати, не спйнюва-, відбува- без павз, ск тривай-.

Тріюмфуючий. Тріюмфатор, переможець, тріюмфальний, перембжно-радіс-, п я-
від успіху, урочистий, урочий, p-й святкувати перемогу, (безмежно) p-й з
перемоги /успіху/, ск тріюмфуй-.

Турбуючий. Бентёжний, турботний, бентежливий, клопітний, морочливий, звиклий
турбувати, з-й занепокоїти, сповнений клопотів, ск турбуй-.

Увиразнюючий. Що увиразнює, щораз виразніший, увиразливий, з-й увиразнити,
увиразнювальний, ск увиразнюй-.

Узагальнюючий. Сумарний, узагальнювань-, узагальне-, узагальнювач, для
узагальнення, з-й узагальнити, узагальнюй-.

Умираючий. > Вмираючий.
Упереджуючий. Профілактичний, запобігавчий.
Управляючий маєтку. Управитель маєтку.
Уряджаючий. Упорядник, організатор, організаційний, з-й урядити, ск уряди-, ±

організуючий.
Утворюючий. Творёць, сотворйтель, творчий, конструктивний, ск -творець [міто-

твбрець], -творчий [горотворчий], -твірний [моретвірний], з-й створити.
Утікаючий. Втікач, бігун, втікацький, на втіках, p-й втекти, змзчнений тіка-.
Уточнюючий. Утбчнювач, утбчнювальний, для уточнення, з-й уточнити.
Утримуючий. Що утримує, з-й утримати, утримувач, і далі (трима).

Утримуючий свої позиції.
І далі на своїх позиціях.

Функціонуючий. Функцюнёр, виконавець функції, функціональний, тепёр у дії /в
роботі/, з-й функціонувати.

Хвилюючий. Бентёжний, серцезворуш-, гостроцікавий, зворушли-, (- тему)
пекучий, ск хвилюй- [хвилюй-душу-сцена], збуджуй- [збуджуй-запах].
Хвилюючий місто фільм.
Хвилюй-місто-фільм.

Централізуючий. Центрелізатор, централізаційний, для централізації, з-й
централізувати, ск централізуй- [централізуй-податки].

Циркулюючий. Обіжник, циркуляр, обіжний, кругобіж-, циркуляр- /-цій-/, ск
оббігай-.

Чаруючий. Чарівник, з-й чарувати, ск чар(уй)-.
Чаруюче зілля.
Чаруй-зілля.
Чарзілля.

Чекаючий. Очікувач, зг-й чекати, очікувань-, в чеканні, ск очікуй-, © очікуючи.
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Читаючий. Читач, читальник, читайло, читальний, письмён-, грамот-, звиклий
читати, з-й прочитати, (зі сцени) читець, ск читай-.

Ширяючий. Який ширя, ширяк, небоплавний, мастак ширяти, ск ширяй-, © на
крилах, пливши в небі.

Шифруючий. Шифратор, шифрувальник, шифрувальний, для шифрування, ск
шифруй-.

Шокуючий. Разючий, приголомшливий, потрясущий, неймовірний, нечува-, мбто-
рош-, кошмар-, скандаль-, безпардбн-, непристой-, з-й збити з ніг, звиклий
шокува-, ск шокуй-, © як грім з ясного нёба.
Шокуючі подробиці. Шокуюча повёдшка. Шокуюча вістка.
Скандальні подробиці. Безпардонна повёдшка. Приголомшлива вістка.

Шпигаючий. Шпигучий, стожалий.
Шпигучий від шпигати, як співучий від співати і стрибучий від стрибати.

Шукаючий. Який шука, шукач, пошукбвець, пошукбвий, (- око) шукацький, (погляд)
розгублений, (чого) спраглий, спрагнений, звиклий шукати, з-й розшукати, © у
пошуках, ск шукай-.

Щемлячий, (біль) Терпкий, щемкий, щемливий. Варто розробляти форми, почавши
від слова щем.
Щемливий біль.
Сердёчний щем.

Далі йдуть розгорнуті дієприкметники із займенником що. Це найстаріші форми
дієприкметників, але вони цілком сучасні, про що свідчить дальший переклад з р.

Російський текст Український переклад
От ликующих, праздношатающих, Від нероб, що осанну співають,
Обагряющих руки в кровй,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дёло любви. (Некрасов)

Що белькоче. Жебонлйвий. (Г. Барвінок).
Що біжить по воді. Водобіжець, водобіжпий, 3-Й бігти по воді.
Що видає оцінки. Видавач оцінок. (Д. Гуменна).
Що вижива з розуму. Дедалі слабший на голову.
Що визнає свої гріхи. Зм-й визнати свої гріхи.
Що виклика підозру. Підозрілий.
Що виховує. Виховавчий. (Д. Гуменна).
Що генерує струм. Генератор струму.
Що голить бороди. Голйборода.
Що горйть. У вогні, пойнятий вогнём, г. горіючий.
Що гребё. Загребущий. (Д. Гуменна).
Що дурить світ. Дурйсвіт.
Що є гальмбм прогресу. Гальмівнйй для прогрёсу, гальмуй-прогрес.
Що завалює кут. Завалйкут.
Що закручує голову. (За)крутйголова.
Що затулй вітер. Затулйвітер.
Що зберіга актуальність. Актуальний і досі.
Що зберіга спокій. Спокійний, як і досі.

Пара і досі переклада еГк+ сьогодні.
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Урядуючий і сьогодні.
Що урядує й досі.

Що згадує минуле. Занурений у спогади (про минуле).
Що змінює вигляд. Щораз йншої форми.
Що йде в напрямі. Йдучи в напрямі.
Що йде в парі з емісією. Підемісія.
Що його важко відтворити /описати/. Невідтворенний.
Що його важко уявити. Неуявленний.
Що кричить. Розкричаний.
Що крутить хвостом. Крутихвіст.
Що лазить. Лазій, (Д. Гуменна), лазько.
Що лежить. Лежачий.
Що лиже блиіда. Блюдолиз, лизоблюд.
Що ломить камінь. Ломикамінь.
Що мйє вагу. З вагою.
Що мйе право (діяти). З правом (діяти).
Що має успіхи. Всеуспішний. (Д. Гуменна).
Що містить літр. Місткістю у літр.
Що надає. Надавач, надавёць, пк надавчий.
Що надходить. Прийдешній.
Що не склада збрбї. І далі нескорений.
Що оберта. Обертовий.
Що оберетається. Обертаний, кругобіж-, карусель-, ротор-, ротацій-, циркуляр-.
Що панікує. Розпанікбваний, панічний: (панічна дама) (Д. Гуменна).
Що пасіює. Розпасійбваний. (Д. Гуменна).
Що перевершує сподівання, г. Надсподіваний.
Що перегороджує шлях. Як перепона на шляху.
Що пірна. 3-й пірнати.
Що плазує. Плазучий. (Д. Гуменна).
Що поганя. Поганяйло. (Д. Гуменна).
Що пурха. Пурхлйвий. (Д. Гуменна).
Що ризикує головою. Готовий важити головою.
Що спуска. Для спуску.
Що сушить мізкй. Мозкозасушливий. (Д. Гуменна).
Що сходить. ск Зійди-. ± Сходячий.

Зоря, що сходить.
Нова зоря.
Зійдй-зоря.

Що торохкотйть. Торохкотючий.
Що утримує свої позиції. І далі на своїх позиціях.
Що фліртує. Фліртбвний. (Д. Гуменна).
Що шепоче. Шепітлйвий. (Д. Гуменна).
Що хапа книші. Хапбкниш.
Ятруючий. Ятрущий.
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А1. Дієприкметники активні теперішнього часу з кінцівками -ний, -ний.
Збіжний (вихор). Долубіжний, (- промені) збіжний.
Збірний. Збірний, збиральний, збіркбвий, ск збір-.

Збірний пункт. Збірна команда.
Місце зббру. Збір-команда.

Збірний. Збирач, ск збирай- [збирай-лінза].
Збірна лінза.
Лінза-збирач.
Збирай-лінза.

Невідв язний. Невідчепний, настирливий, докучливий.
Незворушний. Спокійний, холоднокрбв-, холод-, байдужий.
Незв язний. Незв язаний, розхрйста-, незбйтий докупи, що не держиться купи, (-

мову) повстяний.
Незв язний електрбн.
Безпарий електрон.
Сам-по-собі електрбн.

Незгасний. Невгасущий.
Необхідний. (Конче) потрібний, конечний.
Непоспіціний. Неквапливий, повільний.
Непохитний. Стійкий, о. кам яний, (герой) твердий, незламний.
Непридатний. Нікудишній.
Неприємний. Прикрий, (на слух) неоковирний, (огріх) досадний.
Неприкаяний. ©Як собака в човні.
Неприйнятний. Негодящий.
Непровідний. Непровідник.
Непрозірний. Непрозорий, непроглядний.
Непроїзний. Непроїжджий.

Б. Зворотні активні дієприкметники теперішнього часу із займенниками що, який.

Що адоптується. Адоптабельний.
Що вдивляється. Вдйвлений. (Д. Гуменна).
Що впорядковується. Чимраз впорядкбваніший.
Що бережёться. Бережённий.
Що б ється. Б ючкий, (- повсталий нарід) у борні.
Що бореться. У борні.
Що будується. Будований, ск будуйся- [будуйся-місто].
Що вдивляється. З уп ятими очима, © уп явши очі.
Що в ється. Виткий.
Що в ється спіраллю. Захвбстуватий.
Що впорядковується. Щораз впорядкбваніший, щораз чепурніший.
Що гнёться. Гнучкий.
Що дивиться у вікно. Задйвляний у вікнб.
Що дозволяється. Дозвблений, пк дозволенний.
Що дослухається. З нашорошеним ухом.
Що забавляється. Захоплений забавою.
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Що забудовується. Під забудовою.
Що заземляється. Зазёмлюваний.
Що займається (- вогонь). Займистий.
Що заливається слізьмй. Заливаний слізьми, у сльозах.
Що звужується. Чимраз /щораз/ вужчий.
Що здаёться (ввижається), г. Сповйдний.
Що здійснюється. Здійсненний.
Що змінюється. Щораз инший.

Обставини, що змінюються.
Щораз йнші обставини.

Що ізолюється, (блок) Ізольований, ск ізолюйся- [ізолюйся-блок].
Що компенсується. Компенсований, відшкбдуваний.
Що кривляється. Кривляка.
Що легко заряджається. Легкозарядний.
Що лякається. Страхопудливий. (Д. Гуменна).
Що міститься. Масткий.
Що нагинається. Хилкий.
Що народжується. Нарождённий, пк новонароджений.
Що нахиля'ється. Хилкий.
Що не виліковується. Невйлікуваний (Д. Гуменна), су невиліковний.

Він успадкував... невйлікувану пристрасть до... письменства... . (Д. Гуменна).
Що не здається, (форт) І далі нескорений.
Що не розвивається. Малорозвйнений /недо-/.
Що не розминається з чим. Нерозминущий з чим. (Д. Гуменна).
Що обертається. Обёртаний, оберт)тций, кругойдучий, роторний, кругобіж-, кару-

сёль-, ск -дзиґа [кристал-дзйґа], (крісло) крюло-карусёль, (©, у світі) тёртий у
світі.

Що обертається вліво. Що обертається управо. Крісло, що обертається.
Лівобіжний. Правобіжний. Крісло-карусель.

Що обертається на порох. Що обертається в товаристві.
Напівспорохнявілий. Тёртий /бувалий/ у світі.

Що ображається, г. Дітклйвий.
Що пишається чим. Гордий з чого, хто пишається з чого.
Що піниться. Шумнйй.
Що плутається. Плутаний, плутлйвий (П. Загребельний).
Що повторюється. Повторюваний, знов і знов той самий.

Явище, що повторюється.
Повторюване явище.
Знов і знов те саме явище.

Що пришвйдчується. Дедалі /щораз/ швйдший.
Що рвёться. Рвучкий; розргіваний.
Що розвивається. У /під час/ розвитку, розвйваний.
Що розмахується. Розмахуваний.

Розмахуваний бородань.
Розмаханий бородань. (П. Загребельний).

Що розпакується. Напіврозпуклий.
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Що рухається. Рухомий, рухливий, мобільний.
Що сміється. Розсміяний.
Що стабілізується. Дедалі стабільніший.
Що ставиться за обов язок. Ставлений за обов язок.
Що стосується (до). Щодо, про.

Стаття, що стосується (до) нас.
Стаття щбдо нас.
Стаття про нас.

Що сумнівається. Повен сумнівів.
Що треться. рв Тертя.

Повёрхня, що треться.
Поверхня тертя.

Що тягнеться вгбру. Гінкий.
Що ускладнюється. Дедалі /щораз/ складніший.
Що усміхається. Усміхливий. (Д. Гуменна).
Що утруднюється. Чимраз /щораз/ важчий.
Що хилиться. Хилкий.
Що хитається. Хитаний, хиткий, хитливий, ск не-хитайсь- [не-хитайсь-душа].
Що швидко псуються. Скорогнйлий, с° швидкопсувний.

Швидкопсувні харчі.
Скорогнйлі харчі.

Що швидко рухається. Швидкорухомий, швидкобіжний, швидкий, швидкісний.

В.Д активні минулого часу із кінцівками -лий, -тий, -ший та розгорнуті.

Бувший. Колишній.
Вчаділий. Що вчадів.
Жухлий. (р., бо переклади РУС-ів неякісні). (- траву) Бляклий, шёрхлий.
Захолблий. Що захолов.
Згрубілий. (- руки) Рёпаний.
Зрослий. Який (що) зріс, той, хто зріс.
Набйтий живіт. Розіпханий живіт. (Д. Гуменна).
Обезглузділий. Знетямлений.

Вони стояли... знеттямлені гамором... . (П. Загребельний).
Ошалілий. Очманілий.

Пізнавший. Що пізнав.

Пожухлий (р., бо переклади РУС-ів неякісні). Вйбляклий, пошёрхлий.
Постраждалий. Потерпілий.
Прибулий. Що прибув, прибулець.
Прохолблий. Що прохолов.
Спаленілий. Що спалахнув (гнівом).
Спіклий (р. спёкшийся). Скоржавілий.
Що авансувався. Авансований.
Що адаптувався. Адаптований.
Що вдав із себе. Вдавши з сёбе.
Що вродився. Уроджений.
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Що докричався до хрипоти. Захриплий від крику.
Що загорівся /зайнявся/. Завогнений, (бажанням) перейнятий /по-/, д. загорілий.

Що загорівся гнівом.
Спаленілий (гнівом).

Що закохався. Закоханий.
Що натерпівся. Довготерпеливий, © (добре) натерпівшись.
Що не приєднався. Сам собі пан, невтральний, ркнізкимний.
Що пізнавався. Пізнаваний.
Що пікся. Печений.
Що покільчився. Покільчений.
Що попометлявся в очах. Набридлий, осточортілий.
Що порёпався. Рёпаний.
Що прибився. Приблудний, приблуда, (водою) прибитий.
Що прийшов. Пришляк, прибулий, з" зайда.
Що приходив. Прихода, прихідько.

Що приходив учора.
Вчорашній гість.

Що продавався. Продаваний.
Що продався. Проданий, запроданець, продажна шкура.
Що простерся. Простертий.
Що розтулювався. Розгулюваний.
Що розгулявся. Розгуляний. (Д. Гуменна).
Що роз юшився. Роз юшений. (Д. Гуменна).
Що розіспався. Розісланий.
Що розсіпувався. Розсіпуваний.
Що уславився. Уславлений.

Г. Активні д'к минулого часу з кінцівками -у/ю/ваний, -ний, -тий.

Вибудований ряд. Вйшикуваний ряд.
...кадри [кіно] мають бути..., вибудовані в зрозумілий... логічний ряд .
Творчий метод цього автора підказує, чому він ужив у цьому тексті слово
вибудовані. Автор подумки переклав р. слово выстроены на нашу мову як
вибудовані, не зваживши, що р. слова строить і выстраивать, крім значень
будувати й вибудовувати, мають ще значення збирати в лаві або шикувати
(бійців) або згідно із соловецькими нормами строїти вояків.
Нема сумніву, що, говорячи про кіно-кадри, треба вдатися до слова
шикувати. Замість в перед зр- краще вжити у.
...кадри [кіно] мають бути..., вишикувані у зрозумілий... логічний ряд .
Але й такий варіант дуже вже слонуватий. Чи варто вживати зворот мають
бути вишикувані , коли легше сказати треба розставити ? Слушно:
...кадри [кіно] треба..., розставити у зрозумілий... логічний ряд .

Вйражений. Д від заяложеного дієслова виражати, варто замінити. Пропоную
замість слова виражати вжити розкривати. Тоді вйражений = розкритий.
Існують риси мови, виражені чёрез знакові мовні засоби .

Існують риси мови, розкриті через знакові мовні засоби.
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Яскраво виражений.
Чітко окреслений.
Як вирізьблений.

Виручений (- гроші). Вторгований.
Вихолощений, г. Вилощений.
Вичавлений лимон. Витрушений мішок.
Довершений, недовершений. Копія р. совершённый, (не-).

Чи не кращі штучно занедбані українські слова: доконаний, недокбнаний?
Зацікавлений.

Н. була зацікавлена у шлюбі .
Н. ішлося про шлюб .

Була зацікавлена копіюєр. была заинтересована.
Зобов язаний. Мушу, мусиш, мусить.

Зобов язані. Мусимо, мусите, мусять.
Вони були зобов язані спитати.
Вони мусили спитати.

Кваліфікбваний. Підкутай (на всі чотири).
Кваліфікований майстер.
Підкутий майстер.

Кинутий в убозтво. Пошитий у злидні.
Масований, (наступ) Шквальний.
Налаштований (баян). Настроєний.

Звернімось до класиків.
Як дудку настроїш, так вона грає . (Словник Б. Грінченка).
Настрой свою ліру гучну, невидиму . (Леся Українка).
Довбня... повів смичком і почав настроювати . (Панас Мирний).

Ці тексти свідчать, що слово настроювати наше споконвіку, і нема потреби
міняти його на налаштовувати. Хто міняє, хай скаже, як він назве розстрб-
єний баян? Очевидно, розлаштбваний баян. Ганьба калічникам нашої мови!

Натренбваний. (- око) Вигострений.
Натреноване око.
Вигострене око (П. Загребельний).

Невимушений. (- позу) Недбалий.
Невимушена поза.
Недбала поза.

Непосвячений (у секрет). Невтаємнйчений.
Не розливаний водою. Не-розлйй-вода.
Обділений, (долею) Обійдений. У значенні наділений - ідіотизм.

Обділене іграшками маля вгамувалося .
Наділене іграшками маля вгамувалося .

Опосередкований. Посередній, непрямйй. Посередній удвічі коротший (мовно
якісніший).
Твір має до науки опосередкований стосунок? .
Твір має до науки посередній стосунок .

Осквернений. > Опоганений.
Повёржений. Повалений.
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Посвячений у таїну. Втаємничений.
К. просила родичів, які... були втаємничені у захворювання А.... . (І. Вільде).

Посудини, що сполучаються. Сполучені посудини.
Примушений. Солов їний у. стиль, де можна, обходиться без складних сполук.

Ніхто не може бути примушений .
Нікого не можна примусити.

Розплавлений. Розтоплений.

...в... очах хлюпався розплавлений небесний янтар' '.

...в... очах хлюпалась розтоплена небесна блакить .
Українці споконвіків топили метали та инші топкі речовини:
3 вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й лій топили...". (Т. Шевченко).
На завод піду, алюміній буду топити... . (Г. Коцюба).
В огні розтоплюйте руду... . (І. Гончаренко).
Попри всі забіги, Москві так і не вдалося викинути слова топити й
розтоплювати з у. мови. Якщо не в офіційних матеріалах та підручниках, ці слова
жили й живуть у мові українців. їх не вживають лише ті, хто не знає рідної
мови.

Розповсюджений. Поширений.
Усічений. Обтятий.

Ґ. Пасивні д"к теперішнього часу з кінцівками -у/ю/ваний, -ний, -мий та розгорнуті.

Випробовуваний. Випробуваний. (Не плутати з випробуваний та випробуваний).
ВишикОвуваний. Вишикуваний.
Вміщуваний у кишені. Під рОзмір кишбні.
Газонепроникний (р. газонепроницаемый). Газонепросяжнйй, газонекрізький.
Забавлювані діти. ЗахОплені забавою діти.

Забудовуваний блок. Блок під забудОвою.
Займаний. У жаргоні канцелярій звільнити з займаної посади  слово займаної

зайве. Виходить, що звільнений має ще незайману посаду. Просто: звільнити
з посади .

Закриваний. Стопорний, (напрям) бар єр-, стоп-напрям, (імпульс) стоп-імпульс.
Залйшаний на співи. Зм-й лишатися на співи.

Зменшуваний. Щораз менший.
Знебарвлюваний. Знебарвний.
Зручнообтічний > Обтічний.
Накреслюваний наперед. Настановний.
Невловимий. Невловний, неспійманний.
Неоцінимий. Безцінний, неоціненний.

Непорушний. Нерухомий, сталий, незмінний, постійний.
Непояснимий. Непоясненний.

Непримирймий. Непримиренний.
Непроникний. Непросяжнйй, некрізькйй.
Непрохідний. Забитий, захаращений.
Нерозкладуваний. Нерозкладаний, пк нерозкладанний.
Низькооплачуваний. Малоплатний.
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Обліковуваний. Облікуваний.
Обтічний. Зализаний, загладже-, обшарова-, вйгладже-, знегбстре-, гладкотілий

/слизько-/, заокруг-, (ви)округ-, обтёртий, (- мову) дипломатичний, гнучкий.
Переміжний. Навперемінний, наворот-, стрибкуватий, наворотливий, раз такий,

раз такий.
Перетворюваний на пброх. Напівспорохнявілий.
Пізнаваний. Спізнаваний /ді-/, розкрйва-, осяга- розумом, що його /той, кого/

пізнають.

Плавлений (сир). Топлений. Аналогія: топлене масло.
Проникний (- іскру). Просяжний, проникливий, крізький, глибокосяжний, (- емісію)

глибин-.

Розпукуваний (цвіт). Напіврозпуклий.
Самоокупний. Самовиплатний.

Самоокупнйй зрозуіло через р. мову.
Самовиплатнйй можна зрозуміти без р. мови.

Світлонепроникний. (Світло/непросяжнгій, (світло/некрізькйй.
Скрйтний. Затайливий, вовкуватий.
Споглядуваний. Спогляданий.
Спусканий апарат. Апарат для спуску.
Уражуваний. Вразливий, діткливий.
Успадковуваний. Успадкуванні
Що його адаптували. Адаптований.
Що його адаптують. Адаптуваний, адаптабельний.
Що його виконують. Виконуваний.
Що його конвертували. Конвертований.
Що його конвертують. Конвертований, конвертабельний.
Що його поштурхують. Поштурхуваний, поштурховисько.
Що його продають. Продаваний.
Що його спускають, (апарат) Для спуску.

ДІЄПРИСЛІВНИКИ

Багатообіцяюче. Потрібна переробка.
До того ж вона поводилась багатообіцяюче для справи .

Автор уважає за можливе в художньому тексті вживати канцелярську
лексику. Російське слово многообещающий своєю довготою підійшло до
крайньої межі, після якої нарощення дальших складів оберне його на мовного
динозавра.

І це якраз і стається при перекладі цього майже динозавра на українську мову.
Слово багатообіцяючий уже повний динозавр: вісім складів! У 20-30-х
роках XX ст. мало поширення слово багатонадійний: шість складів. Тільки
вдатися до нього тут не дозволяє мовний смак. Алеж існують в нашій та
инших мовах так звані розгорнуті форми. Саме в художній розповіді їх і треба
вживати, а надто, коли йдеться про заміну мовного динозавра.
Чи програє образна художня розповідь, коли сказати так:
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До того ж її поведінка багато обіцяла для справи ?
Виходить навпаки, що виграє, бо вся фраза стала коротшою.

Бачачи. Бачивши.

Наші предки здебільшого вживали віддієслівні дієприслівники у минулому
часі, бо форми теперішнього часу часто суперечили їхньому мовному смаку
/багато Ч тщ/.

Бачачись. Бачившись.

Я радів, щодня бачачись на роботі з друзями.
Я радів, щодня бачившись на роботі з друзями.

Вражаюче. Напрочуд, навдивовижу.
Вражаюче швидко.
Напрбчуд швидко.

Не виявляючи захоплення. Але щоб захоплюватись, то ні. (Д. Гуменна).
Незважаючи на що (копіяр. несмотря на). Попри /без огляду на/ що. > КІЛЬКА

ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Одягнені). |
...одягнені, незважаючи на спекбтний день, у суворі чорні костюми.

Усі вжиті тут слова повторюють будову р. речення:
...одеты, несмотря на жаркий день, в строгие чёрные костюмы... .
Нас цікавить пара незважаючи на, що своєю лексичною формою:
дієприслівник + прийменник - повторює російську лексичну пару: несмотря на.
Тобто, цей текст - точна копія російського.
Чи ж не маємо ми чогось коротшого замість кальки незважаючи?
Певно, що маємо. Хоч би й прийменника попри, в УССР нехтуваного. Він
короткий: два склади - і з успіхом може заступати слово незважаючи:
... одягнені попри спеку у класичні чорні костюми... .

Нерозуміюче. Непорозуміло (Д. Гуменна), невторбпно, баранкувато, не розуміючи.
Оцінююче. Знавецьким оком.

Арманд оцінююче глянув на Залихватова .
Щоб оцінити якусь річ або явище, оцінювач має бути знавцем у певній галузі.
Тому наведену фразу для художности викладу переробімо так:
Арманд знавёцьким оком глянув на Залихватова .

Паралізуюче діє на кого. Паралізує кого.
...як паралізуюче діє на... мізкй присутність Президента .

Деякі форми, утворені з двох слів, де друга форма - дієслово діє, завжди
краще віддавати самим дієсловом:
Як гнітюче діє мовчанка = як гнітить мовчанка. Отже:
...як паралізує... мізкй присутність Президёнта .

Правду кажучи. Правду казавши. > Бачачи.
Сплавившись. Стопившись.

Слова плавити, сплавити запроваджено в у. мову після погрому українців
30-х рр. До цього українська мова вживала топити, стопити. Стоп заступав
сплав. Сплавившись = стопившись.

Ставлячи. Ставивши. > Бачачи.

Ставлячи вечерю..., мати помітила..., як загорілись у нього бчГ. (О. Гончар).
...сказала Г, ставивши на мисник то миски, тотарілкй \ (К.-Основ яненко).
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Світячись від чого. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Ввійти в раж).
Хвилююче. © Аж за печінки бере.

Коли автор вдається до форм, засвоєних мавпуванням лексики иншої мови,
він тим самим розписується у своїй нездатності творити словесні форми
самостійно:

Як хвилююче він розповідає!
Замінім хвилююче на зворушливо, але це не буде самобутнім стилем автора.
Оригінальним авторським текстом буде:
Як він розповідає! Аж за печінки бере!

Замість бородатого штампу маємо образний опис факту.
Хотячй. Хотівши. > Бачачи.

ДІЄСЛОВА І ЗВОРОТИ З ними

Баловать. Панькати.

Баловаться. Пустувати, дуріти.
Не балуйся!
Не дурій!

Безроздільно володіти. Безроздільно володіти.
Так, він володів Надією, володів безроздільно .
Слово безроздільно - безперечний шедевр р. мови, можливо, створений
київськими вченими людьми, запрошуваними до Москви, почавши від XII
віку. Цей шедевр створює відповідну стилістичну будову фрази, де фігурує
пара безроздільно володіти. Пару цю можна толерувати - вона звучить
цілком по-нашому. Але часом, щоб відійти від занадто книжних форм, варто
переробити весь стиль, спираючись на живе мовлення:
Так, Надія була його, тільки його і нічия більше .

Безчинствувати. Колобродити, бешкетувати, чинити бёшкети.
Бережливо ставитися. Дбати.
Блимати очима. Кліпати очима.

Блискати очима. Світити очима.

Брати втямки. Торбпати. (Д. Гуменна).
Буремно вихритися. Розвихрюватися. (Д. Гуменна).
Буркнути у відповідь. Відбуркнути. (П. Загребельний).
Бути прикметним. Впадати в око.
Ввести кого у стан афекту. Запалити в кому дук борця або довести кого до гісте-

рики?.
...він не добив 3., навпаки, ввів його у стан афекту .
Слово афект у мові лікаря або психолога - цілком на місці. У красному ж
письменстві майстер слова має орудувати не фаховою термінологією, а
створеним народом або й самим автором образом.
На ділі, вислів ввёстй кого у стан афекту - це зворот, який, залежно від
обставин, може стосуватися до цілої низки різних форм душевного збудження:
від нестримної радости, нестримного гніву, нестримного бажання битися,
змагатися, боротися, до нападу страху тщ. Передавати ці різні стани людської
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душі одним заштампованим зворотом - значить писати не літературний твір,
а газетний репортаж.
У даному тексті, як видно з дальшої розповіді, згаданий штамп найкраще
замінить зворот запалити в кому дух борні:
...він не добив 3., навпаки, запалив у ньому дух борні .

Ввійти в раж. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Ввійти в раж).
Вводити. > Уводити.

Вводити в оману кого.
Збивати з пантелику кого.
Замилювати очі кому.
Забивати баки кому.

Вертітися. Крутитися, звиватися.
Вертітися, як білка в колесі.
Крутитися, як дзиґа /муха в окропі/.
Звиватися, як в юн на патёльш.

Вживати гальмо для гальмування. Гальмувати.
Взяти хоч би А , чи то Б , чи то В . Що взяти А , а що Б , а що В .

Взяти хоч би русичів, чи то болгар, чи то сербів.
Що взяти русичів, а що болгар, а що сербів..  (П. Загребельний).

Видавати (злодія) (у ЗШ). Виказувати, продавати. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ
ВОДНОЧАС (Блукаючий погляд).

Вйдістати. (З пам яті) Вигорнути. (Д. Гуменна).
Винуватити, звинувачувати. Винувата. Гр.
Виплавляти. Витоплювати. > Плавити.

Випромінювати щирість. Вихлюпувати щирість. (Д. Гуменна).
Виражати. Розкривати, відбивати.

Прищеплений в Україні стандарт: копіювати мову Путіна, відбиває сьогодні
кожна сторінка, написана, ніби по-українськи.
Наші ж попередники дбали, щоб їхня мова була якнайближча до мови
українського народу. І відповідно творили свою лексику. Читаю Л. Українку:
Він [почерк] так оббиває твою вдачу .
Одбиває - це те, що росіянин скаже отражает або сучасніше - выражает. А
нас цілком задовольняє форма відбивати:
Лікар посміхнувся приємною... посмішкою, що відбивала його душевну

врівноваженість... . (Дмитро Бедзик).
За часів дружби народів  цей правильний у. ужиток канув у Лету. На зміну
йому прийшло тотальне мавпування. Найчільніші письменники замість
відбивати або розкривати щось на обличчі  стали те щось  виражати. І

сучасні автори йдуть нога в ногу з кремлівським правилом:
Обличчя його виражало тупість і повне здивування .

Тут саме на місці було б відбивало тупість  або й розкривало тупість .
Вирішувати. пб Надумувати.

Думав, думав, і вирішив продати кабана.
...думав, думав... і надумав продати кабана . (І. Н.-Левицький).

Висовувати. Висувати.
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Українська мовна стихія скоротила форму висовувати і стала вживала
висувати. Москва повернула нас до довшої форми. Але форми висовування
мововбивцям так і не вдалося запровадити, бо карикатурна. Лишилося
висування.

Виставляти себё на показ, г. Парадуватися.
Витати в емпіреях. Літати у хмарах.
Витягувати. Витяґбти. > Перетягувати.
Вихолощувати, г. Вилощувати.
Виявляти бажання. Зголошуватися.

Мій син виявив бажання 6jfrH гідом.
Мій син зголосйвся бути за гіда.

Відбігати від чого. Відбігати чого.
Свого відбіг - чужого не доскочив. (Г. Барвінок).

Відбутися. Здійснитися. (Д. Гуменна).
Відбувся як поёт.
Здійснився як поёт.

Відбутися назавжди. Воскрёснути /встати з колін/ назавжди.
Україна відбулась назавжди.
Україна воскрёсла назавжди.
Україна встала з колін назавжди.
Слово відбутися - точна копія р. слова состояться. Широкий загал слова
відбутися в цьому тексті - не розуміє. Це веде до мізерних тиражів у. книг.

Відвбдити душу. Спочивати душёю.
Наливач... відводив душу на будівництві сучасних палаців... .
Російський вислів отводить душу належить до згадуваних висловів, без яких
не можуть обійтися р. автори, бо кращого й коротшого вислову для
окреслення досить широкого поняття, де йдеться про відпруження людської
психіки, мабуть таки годі підшукати у мові росіян. Та чи виправдано запозичати
цей вираз українцям?
Коли росіянам годі знайти заміну цій парі слів, то цього не скажеш про нас.
Ми можемо вжити кальку відвбдити душу, а можемо сказати спочивати
душёю:
Наливач... спочивав душёю на будівництві сучасних палаців... .
Пара спочивати душёю окреслює широке поняття, де йдеться про
відпруження психіки окремої особи. Пара легко вимовляється і легко сприймається
мовцями. Тим ця пара здобула схвалення нашої мовної стихії. Пише М.
Коцюбинський:
Спасибі тобі... за лист. Я хоч на хвилину спочив душёю .

Відволікати. (п ять складів). Відвертати (чотири склади).
Відволікати увагу.
Відвертати увагу.
Якби хоч жестом відвернув від дум важких увагу... . (П. Дорошко).

А сьогодні пишуть так:
Ви сердитеся на нього, бо він відволікає Вашу увагу... .

Що краще і що наше - українське? Українцям відомі такі пари:
звертати увагу
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привертати увагу
і цілком логічно випливає з цієї моделі

відвертати увагу.
Форма відвертати увагу - похідна від двох попередніх й узгоджена з ними.
Усі разом вони творять самобутню мовну модель. Слово відвертати має
чотири склади. Чи ж буде збагаченням мови заміна слова відвертати на довше
слово відволікати, яке випадає з виробленої віками моделі та є паслідком
мавпування?

Віддавати./ Воздавати. Віддати./ Воздати.
Старослов янізми із приростком воз- цілком органічно вплітаються в
урочистий стиль нашої мови. Цуратися цих слів - значить збіднювати нашу мову,
яка засвоїла цю лексику ще, як Москви не було.

Віддавати розголосу, розголошувати (р. предавать гласности). Оприлюднювати.
Віддавати розголосу факти корупції.
Оприлюднювати факти корупції.

Віддаватись обжёрству. Набивати утробу.
Віддати данину поваги (Копія р. отдать дань уважения). Засвідчити повагу.

Віддати данину поваги героям АТО.
Засвідчити повагу героям АТО.

Віддати справедливість. Віддати належне.
Відлуплюватися. Відлущуватися.
Відлякувати. Відстрашувати, наганяти холоду на кого.

Слова відлякувати не записують українські, навіть підсовєтські, словники.
Лише, як помилка, воно потрапило до деяких словників. Це вигадка мавпунів,
які копіюють російське слово отпугивать. Замість відлякувати українці
кажуть відстрашувати, або й просто лякати. Образно - наганяти холоду на
кого.

Читаю:

Носив...окуляри..., що додавали йому солідності, котра відлякувала
простих смертних? .
А що, як так:
Носив...окуляри..., що додавали йому солідности, яка лякала простих

смертних ?

Віднікуватися. Відмагатися, відхрещуватися.
Відноситися (до чого). Ставитися, мати стосунок.

Відноситися холодно.
Ставитися холодно.

Відображати (копія р. отображать). Зображати, відбивати.
Відпарирувати. Відбрйти.

Читаю:

Про мене хоч Олександр Великий  - задерикувато відпарирувала Надія .
Цей автор не знає у. мови, де є слово відбрйти. Фраза по-нашому звучатиме
так:

Про мене хоч Олександр Великий  - задерикувато відбрйла Надія .
Відректися від кого. Зректися кого.

Невже Залихватов відрікся від мёнеТ
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Те, що прийменник від тут зайвий, свідчить народня творчість:
Варив чорт з москалем пиво та й солоду (чого) відрікся .

Але ми знаємо коротший варіант до слова відрікатись - зрікатись.
Ощадливість у мовленні не шкодить, а покращує спілкування:
Невже Залихватов зрікся менё?

Звучить гірше?
Відрікатися. Зрікатися.

Кассандра: Чому ж я мала й того [подарунків] зрікатись?  (Л. Українка).
Відслідкувати. Простежити, (рідко) відслужити.

СУМ слів відслідкувати й відслідковувати не фіксує.
Відсторонюватись, (від кого) Цуратися кого, (від чого) усуватися /умивати руки/

від.
Відсторонюючись від йнших, ми відсторонюємось від сёбе.
Цураючись йнших, ми цураємось себё.

Відстоювати. Боронити, (думку) обстоювати, обставати за.
Відточуватися. Вигострюватися.

До того ж у публіцистиці... відточувалися теми,... .
Сказати, що слово відточуватися цілком неукраїнське не можна. Але чому з
кількох синонімів сучасні автори добирають саме той, який збігається з
російським ужитком? Шевченко ж закликав вйгострити сокиру , а не від-
тОчити:

До того ж у публіцистиці... вигострювалися теми,... .
Відтяти всі шляхи до відступу. Втяти шляхгі відступу, припёрта до стінй.

Слово всі вжито в р. первотворі вислову для ритму [Отрезать все пути к
отступлению]. У словах шляхи відступу наш Мовний Центр розуміє, що
йдеться про всі шляхи вщетупу. Спілкування потребує стаслоста.

Відхопити (куш) (копія р. отхватить). Урвати.
Відхопив куш.
Урвав куш.

Відцуратися від чого. Відцуратися чого.
Якби пан за плуга взявся, то й світу б відцурався . (Номис).

Відчувати крайню незручність (Повстяна мова). Не знати, на яку ступити.
Відчути впевненість у собі. Відчай твердйй ґрунт під ногами.
Вкрасти вкрадене. Відкрасти. (Д. Гуменна).
Влипнути. Ускочити, влізти в біду.

... - як же ми з тобою так влипли!

Думаючи по-російськи, цей автор вірить російсько-російським словникам
УССР, майже без змін перевидаваних в незалежній Україні. Українці в такій
оказії скажуть ускочили, - це слово словник ставить на друге місце. А можна
сказати і не йдучи за словниками: влізли в біду. І буде по-нашому:
... -як же ми з тобою так влізли в біду!

Вляпатися. Вскочити.

...зрозумівши, що вляпався у халепу, замолов, як млинок,... .
Невже сьогодні треба доводити, що українець може вскочити або
уклепатися або ушелёпатися в халепу, а вляпатись у неї - це прерогатива росіян.
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Цікаво спитати авторів таких суржикових кавалків, яку користь вони
сподіваються принести окраденій Україні своєю псевдоукраїнською писаниною?
Завдати їй ще остаточного культурного нокауту шляхом створення єдиного
культурного простору з організаторами голодоморів?

Вникати. Осягати /старатися осягну-/ що, (у що) заглиблюватися, (у дрібниці)
влазити.

Вносити замішання. Баламутити.
Впасти в дитинство. Здитиніти.

Копіювання чужих форм веде до задовження слів, і творить ідіотизми.
Втаємничувати кого. Ділитися секретом з ким, відкривати секрет кому.

Абсолютно помилково /вияв незнання мови/ вживати слово втаємничувати
із значенням засекрёчувати. У цьому значенні - ідіотизм.

Втягувати (московське задовження). Втягати. > Перетягувати.
Вслухатися у що. (р. вслушиваться во что). Дослухатися до чого.
Вчити чому. Вчити чого.

Пише науковець:
Я... в намаганні навчити людей цьому (чому) - втоми не відав .

А от О. Довженко:
Вчіть дітей... так само, як вчите їх рідної мови (чого) й арифметики (чого) .

Вчити чого - це український мовний стандарт. Але цей стандарт не збігався з
р. стандартом, і це було не по нутру кремлівським зливачам мов. Вони
притягли для цього помилковий ужиток, який допустив Т. Шевченко:
І чужому (чому) научайтесь, й свого не цурайтесь .

Цей невідредагований рядок, сумлінні редактори поезій Шевченка редагували
так:

/ чужого (чого) научайтесь, й свого не цурайтесь .
Соловецькі та деякі инші редактори редагували мову Шевченка у сотнях
випадків: викидали цілі абзаци, міняли слова тощо, але цієї цитати не правили. З
неї почали наступ на українське керування дієслів вчити, навчати тощо. І
досягай на цій ниві успіху. Як бачимо, люди з вищою освітою не можуть
збагнути цього підступного маневру українофобів. Спробую їм підказати:
Я,... в намаганні навчити людёй цього (чого) - втоми не відав .

Вчитися чому. Вчитися чого.
Т. Шевченко був людиною і помилявся, як ми всі. Москва ж хапалася за
помилки для своєї мети: знищити нашу мову.

Глузувати над ким. Глузувати з кого.
Глумитися над ким. Глумитися з кого.

Не знаючи у. мови, генії переносять до свого украінского мовлення й письма
р. керування дієсловами: зраджують кому, а не кого, сміються над ким, а не
з кого\

...не дозволю цьому кретинові глумитися над тобою .
Що це покруч, свідчить жива мова:
...глумилася вёрша з болота.

Говорити з образою /невдоволенням/ у голосі. Копилити губи.
Гордитися чим. Пишатися з чого.
Грати на бандурі /скрипці, лірі, нёрвах/. Грати на бандуру /скрипку, ліру, нёрви/.
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Грай же Петре, на бандуру,
Що маєм робити?
Що діялось на Вкраїні
Та чиїми діти?

Гупати. Гаратати. (Д. Гуменна).

Але то ідея... не попередити населення і цілу ніч гаратати . (Д. Гуменна).

Давати показання. Свідчити.

Дивуватися чому. Дивуватися з чого (Б. Гріченко).

Доглядіти. Догледіти.

Додатково продавати. Допродувати. (Д. Гуменна).
Дожити до сивого волосся. Дожити до сивого волосу:

Йнший до сивого волосу дожива, а косарем не годен стати . (М. Стельмах).
Докладати шалених зусиль. Лізти зі шкури.
Домовлятися про ціну, домагаючись взаємних поступок. Торгуватися.
Дорослішати. Підростати, доходити літ, доростати свого розуму, виходити з дітей,

вбиватися в пір я, доростати. (Д. Гуменна).
Досягати взаєморозуміння. Порозуміватися.
Досягати домбвлености. Домовлятися.
Дошкулити словом. Діткнути.
Дутися (сердитися). Копилити губи
Жити в своє задоволення. Жити собі на втіху.
Зазнаватися. Заноситися, копилити губи, дёр- /задира-/ носа /кирпу/, високо літа-

/нёстйся/, стави-, вдава- в пиху, ходити як пава /павою, павичём/;
...ще... молоко не губах не обсохло, а воно вже губу копилить . (І. Цюпа).

Займатися спортом. Кохатися у спорті.
Займатися політикою. Політикувати, бавитися в політику,
Зайтй в довіру. Підлататися; прилататися. (Д. Гуменна).
Зайти в тупик. 1. Загнати в тупик, 2. збентежити, збити з пантелику, викликати

замішання в кого.

РУС-81 хибує на неправильний, переклад р. ідіом, що можна пояснити
низькою мовною ерудицією його укладачів. Так, російський зворот стать в тупик
перекладає як зайтй в безвйхідь, а зворот он стал в тупгік перекладає так:
він відчув, що зайшов у безвйхідь.
Такий переклад абсолютно не відповідає російській ідіомі.
Вислів стать в тупик СРЯ (Словарь русского языка, М., 1981-84) пояснює як
прийтй в недоумение /замешательство/, оказаться в затруднении. Це те,
що у. мовою треба сказати збентежитися, спантелйчитися, не знати, що
робйти /й думати/, не знати, на яку ступйти.
Безглуздість перекладу в Русі викликано нерозумінням иншої р. ідіоми -
ставить в тупйк. Цю ідіому так само неправильно перекладено РУСом як
заганяти в безвйхідь. Такий переклад - зразок механічного  перекладу.
Насправді, вислів ставить в тупйк має два значення:
1) пряме значення (мова залізничників) - ставити /заганя-/ в тупйк /сліпу
колію/;
2) переносне значення, більш поширене, ніж пряме - викликати замішання в
кого, бентёжити /збентежувати, збивати з пантелгіку/ кого.
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Ось як фігурує цей зворот у російській літературі:
...часто какая-нибудь задача ставила отвечающего в тупик . (В. Осеева).

Перекладаючи за РУСом матимем:
...часто якась задача заганяла екзаамендваного в безвихідь .

Очевидна нісенітниця. Щоб відтворити російський зміст треба сказати:
...часто якась задача збивала екзаамендваного з пантелйку .

Але наведена помилка сталінських РУСів, на жаль, живе й досі. Виданий у
сучасній Україні РУС ПАНУ (К., 2003), любенько повторює ляпсус сталінської
ярижки, замість того, щоб глибше і точніше опрацьовувати мовні звороти.

Заковтнути. Глитнути.
Наживку заковтнув, - ...пддумки відзначив Шах .

Незнання живої мови змушує авторів підганяти відомі їмр. слова піду, стиль
мовлення. Наслідок - суржик. Слово ковтати наша мова знає, а слова
заковтувати - ні. Правда, СУМ реєструє таке слово, але приклади наводить з
наукових журналів, а не з літератури, що свідчить про книжну штучність
цього слова. У творах класиків, і то навіть радянських, цього слова не
засвідчено. Українці мають инше слово, яке і слід ужити в даному контексті:

Наживку глитнув, - ...пддумки відзначив Шах .
Закодувати. Закружляти.

Раптом над табором закодував вертоліт .
Слово кодувати - слово наше, але воно має суперника - слово кружляти.
Легкомовність і стислість суперника призвели до того, що письменники й
мовці від давали й віддають перевагу саме слову кружляти. Не забуваймо, що
наш мовний смак добирає з низки синонімів найудаліші з мовного боку форми.
Тому наша мовна стихія схвалила слово кружляти, і це засвідчено тим, що
форми минувшини мовці (й писці) творять здебільша від нього -
закружляти, а не закодувати від слова кодувати.
Та неукам-каґебістам закони мовної доцільносте не писано. По-перше, вони
наїжачуються на слово круг, вважаючи його неукраїнським, бо не знають
мови. Вони, десь, ніколи не бачили ганчарського круга, і не читали наших
класиків, які взорувалися на мову народу. Пише І. Нечуй-Левицький:
Тихо виступали в круг дівчата, побравшись по дві пд-під руки .
Словник Грінченка наводить аж 16(!) значень слова круг. Щоправда, існує в
нашій мові і слово коло - синонім до деяких значень слова круг, але це не
означає, що ми мусимо викорінювати слово круг і похідні від нього слова там,
де вони закріпили свої позиції завдяки мовній доцільносте. Саме з цих причин
ми закріпили слово закружляти, а не заколувати. І коли слово кодувати
мовці подеколи вживають, то форму минувшини - заколувати - зовсім не
вживано ні в живій мові, ні у творах письменників-знавців мови.

Закрокувати. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС.
Замаскувати, (трохи) Приличкувати. (Д. Гуменна).
Запобігати ласки перед ким. Запобігати ласки в кого:

Він підходив під смак старого, щоб запобігти в його ласки . (І. Н.-Левицький).
Засовувати. Копія р. засовывать. Кращий варіант: засувати. > Пересовувати.

Засуваю гдлову під подушку і сплю . (М. Коцюбинський).
Засуджувати до 10 років. Засуджувати на 10 років.
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Засяти. У' Возсіяти. Засяти - це обмеження мовної палітри:
УВіфлеємі звіздаясна возсіяла... . (Колядка).

Затримувати процес росту. Гальмувати процес росту.
Затягувати. Затягати. > Перетягувати.

Українські класики вживали тільки коротшу форму цього слова:
А пастки ставити і невід затягати не вмів...' . (Л. Українка).
Москва накинула довшу форму, що структурно відповідає її формі.

Зафіксувати. Засвідчити, закарбувати.
Заходити в роль. Впрягатися в ролю. (Д. Гуменна).
Збожеволіти. Здуріти.

Форма здуріти коротша, але Москва її знехтувала.
Я й бачу, що воно є: здурів парубок, закохався . (Г. Барвінок).

Збирати все до крихти. Визбирувати усе.
Діоди зібрали все до крихти.
Люди визбирали усе.

Звеличувати. Д Возвеличувати.
Возвеличу Малих отих рабів німгіх . (Т. Шевченко).

Звершитися (калька р. свершиться). Статися, здійснитися.
Звиродніти дк. Звирбднювати ндк.

Н6* форму від дієслова звиродніти творить Докія Гуменна:
...люди гублять людську подобу, звирбднюють... свою психіку . (Д. Гуменна).

Звільнити з обійманої посади. Звільнити з посади.
Якщо бідаха має ще необійману посаду, тоді засвічений вислів можливий.

Звітуватися (зворотня форма д° - калька р. отчитываться). Звітувати.
Звинувачувати. Винувата, оскаржувати.
Зводитись до наступного. Зводитись ось до чого.
Згоджуватися. Годитися.
Згоряти від нетерпіння. Нетерпеливитись.
Згущати фарби. Передавати куті мёду.
Здавати собі звіт. Здавати собі справу.

Українці споконвіків здавали собі справу.
Здрйгуватися. Здригатися.
Зісковзувати (з воза тщ). Спорскувати, ізслизати, сповзати, зсуватися.
Зіштовхнути (з місця). Зіпхнути.
Зіштовхнутися. Зіткнутися.

Зіштовхнутися ніс-у-ніс.
Зіткнутися ніс-у-ніс.

Зіштовхуватися. Стикатися.
Зіштовхуватися обличчям до обличчя.
Стикатися ніс-у-ніс.

З їхати з глузду. Здуріти.
З погляду стаслоста здуріти краще. З погляду образности - з їхати з глузду.

Змаловажувати чим. Змаловажувати що.
Чоловіка простого ніхто неслуха, навіть ділами його змаловажуюгь (ч.п.).
Чоловіка простого ніхто неслуха, навіть діла його змаловажуюгь .

(77. Загребельний).
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Змусити себё довго чекати. Забаритися.
Левко не змусив себе довго чекати .

Засвічений вислів скопійовано з р., запозиченої з инших мов, ідіоми
заставлять себя долго ждать. Любов до кучерявих форм і незнання рідної мови
змусили дворянську писучу братію українців вдаватися до кальок з инших
мов, засвоєних ними змалку, як невід ємний причандал дворянської освіти.
Росіяни ж цілком могли обходитися без позичок, бо їхня жива мова знала
дієслово замёшкаться (походило від у. мёшкати) - відповідник нашого
забаритися, яке якраз і відповідало вислову заставить себя долго ждать.
Але замёшкаться пахло простолюддям, яке не було в моді еліти. Моду в р.
мові творили дворяни, і це відбилося на остаточному образі російської мови.
Якщо росіяни, на догоду дворянським смакам, занехаяли своє слово
замёшкаться, то наше забаритися - слово літературне, міняти якого на заморян
нема потреби:
Левко дбвго не забарився .

Знайти вихід з безвихідного становища. Вив язатися з безвиході.
Знёстйся. У Вознестися.
Знущатися над ким. Знущатися з кого.
Зраджувати кому. Зраджувати кого.
Зупиняти рефлёкси. Гальмувати рефлекси.
Зшкрябувати. Зішкрябувати.
Зштбвхувати, зштовхнути. Спихати, зіпхну-; стручува-, струти-; труча-, трути-; Гр.

Дружньо зіпхнули човен в море . (М. Коцюбинський).
...птахи тручали з дерев білі пушисті хусточки . (Н. Кобринська).
Пишний Юр їде,... з гір зиму стручує . (Г. Хоткевич).

Зштовхуватися, зштовхнутися. Стикатися, зіткну- /стикну-/, г. зударя-, зудари-.
Там і зштовхнулася Катерина,... з Мусієм Горбанем . (Письменник УССР).
Лукйна в корчмі раз якось стикнулася з У пасом . (І. Нечуй-Левицький).
Галя зіткнулася з людиною, що присіла навпочіпки... . (Письменник УССР).

Зщйпувати (РУС-81). Зіскубувати, зіщипувати.
Зщулювати, зщулити (РУС-81). Скулювати, скулити; зіщулювати, зіщулити.
Зщулюватися, зщулитися. Кулитися, скулюватися, скулитися; зіщулюватися,

зіщулитися.

Зщурювати, зщурити (УPC). Зіщулювати, зіщулити; скулювати, скулити (СУМ).
Іспитуватися. Складати іспити.
Казати (про кого). Казати (про кого/що).

Стосується до всіх таких ремарок.
Казначёй. Скарбник.
Казначёйство. (Державна) скарбниця.
Кепкувати над ким. Кепкувати з кого.
Кидатися в очі (р. бросаться в глаза). Впадати в очі, (- птаха) кидатися в очі.
Клястися. Присягатися.
Ковзнути. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Ковзнути).
Ковтати повітря, як риба на піску. Зіпати.

Полковник від обурення... ковтав, як риба на піску широко відкритим
ротом повітря .
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Наша мова знає слово зіпати, яке окреслює поняття, висловлене у даному
творі шістьма словами: ковтати повітря, як риба на піску. Поза тим слово
зіпати значить дихати останні рази перед смертю:
Курєтко туй-туй здохне, от іще зіпає ледвГ. (Б. Грінченко).
Соловецькі мовознавці перекреслили ці значення слова зіпати, визнавши за
ним тільки значення кричати. Але Грінченко і Андрусишин реєструють усі
значення слова зіпати.

Якщо схвалювати цю та инші соловецькі чистки , то ми лишимось із самими

афёктами та землеробами. Тому правлю:
Полковник від обурення... зіпав широко відкритим ротом .

Комашйтися. Муравлйтися. (Д. Гуменна).
Конопатити. Шпарувати.
Користуватися попитом. Мати попит.
Користуватися успіхом. Мати успіх.
Корббити. Корчити. Покоробити. Перекорчити.
Котирувати, г. Квотувати, бо квота <  лт quota.
Котитися. Котити.

Котитися згори.
Котити згори.

Коштувати кому. Коштувати кого. Гр.
Кришувати. (надавати кримінальний дах ) Покривати, криги, брати під крило.
Крокувати. Ступати.

Ця людина ніколи не крокувала назад - тільки вперед .
Написавши цей пасаж, автор засвідчив, що він думає російською мовою і
походя перекладає своє думання по-украінскі. Але перекладено цей кавалок
не у., а суржиковою мовою. Слово крокувати - слово штучне, у джерелах
нашої мови не засвідчене, класиками не вживане. Його змавповано таким
шляхом: російський шаг - по-нашому крок, отже шагать по-нашому
крокувати. Усяке штучне твориво, як правило, неоковирне, а в мові й поготів. Коли
шагать у росіян має два склади, то крокувати - аж чотири. І коли це слово
можна вживати, скажім, у військовому побуті, то для літератури воно не
годиться. Письменник, який хоче, щоб його творчість лишила якийсь слід у
літературі, може вибрати потрібне слово з десятків синонімів до слів іти,
ходити, простувати. Таким словом наші предки воліли вважати слово ступати.
Послухаймо предків:
Ця людина ніколи не ступала назад - тільки вперед .

Курирувати. Опікувати, наглядати, брати під крило.
Легковажити чим (зар. зразком пренебрегать чем). Легковажити що.

Невже ти так своїм розумом (чим) легковажиш? (Сталінська ярижка).
Невже ти так свій розум (що) легковажиш,...?  (Л. Українка).

Лжесвідчити. Кривосвідчити, кривоприсягати.
Листата, (книжку) Гортати.
Лихоманити. Трусити, тіпати.
Лишати в спокої кого. Дати спокій кому.

Лиши мене в спокої, прошу тебе! (Сталінська ярижка).
Дай мені спокій, прошу тебё \ (І. Франко).

94



Любуватися чим. Любуватися з чого.
Посиділа трохи - налюбувалась з твдрива Божого... . (Г. Барвінок).

сміятися з чого

глузувати з чого

знущатися з чого

любуватися з чого
користуватися з чого.

Ця модель характерна для у. стилю мислення, мовлення й письма, а творчість
Г. Барвінок, хоч її і не позбавлено хиб, є зразком українського стилю.

Мати на увазі. иб Мати на оці.
Мерехтіти в очах. Ряхтіти в очах.
Мовчати!. Мовчи!, цить! Встати!. Встань!

Мовчати! - гаркнув він .
Встати, кому кажу?Р\

Російські команди в інфінітиві Встать!, Молчать! тщ нашою мовою, як
свідчать команди війська УНР, передавано наказовою формою 1-ої особи однини:
Встань!, Мовчи!, яку можна вживати не тільки до однієї особи. Така форма
цілком заступа р. інфінітив. Це цілком зрозуміло, бо команда потребує стис-
лости й різкосте, які в нашому інфінітиві Встати!, Мовчати! губляться.
Можна було б нам уживати скорочені форми Встать!, Мовчать!, і це не було
б помилкою з боку граматики, але з боку мовного смаку - було б. Крім того,
команди Мовчать! не існує. Це хамський вигук затиску критики, вживаний
офіцерами та иншими наділеними владою особами, щоб не слухати чогось
небажаного. Для українського вуха цю хамськість передасть додаток вигуку
цить!:

Цить! Мовчи! - гаркнув він .
Встань, кому кажучі .

Можна не сумніватися. Так і знай.
Можна не сумніватися - буде дощ!
Такі знай - буде дощ!

Мусблити. Ялозити.
Набиратися делікатносте. Делікатні™. (Д. Гуменна).

Набиратися розуму. Набиратися нахабства.
Розумніти. Нахабніти.

Наближати до тодішніх умов. Отодішнювати.
Набратися досвіду. Удосвідчитися. (Д. Гуменна).
Навчатися/вчитися/ чому. Навчатися /вчитися/ чого. > Вчити і Вчйтися.

Ми не забули нічого, але багато чому навчились. (Сталінська ярижка).
Ми не забули нічого, алё багато чого навчились . (О. Гончар).

Наглядіти. Нагледіти.
Надати (вигляду/ справедливосте, (діям) Усправедлйвити. (П. Загребельний).
Надивуватися пережитим. Передивуватися.

...кожен мав потребу... пережити, передивуватися, згадати  (Д. Гуменна).
Наділити склерозом. Осклербзити. (Д. Гуменна).
Надіятися. Мати надію, сподіватися.
Намазати тоненьким шаром (масломхліб). Намазати туманцем . (Д. Гуменна).
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Намірюватися. Мати намір.
Наносити удар /поразку/. Завдавати вдару /поразки/.

Він наніс йому нищівну поразку. (Сталінська ярижка).
Він завдав йому нищівної поразки". (О. Довженко).

Так само: завдавати жаху /клопоту, муки, сорому, туги +/. Будьмо
послідовні й самобутні.

Направлятися. Іти, прямувати.
Наслідувати кому. Наслідувати кого.
Насміхатися над ким. Сміятися /кепкувати/ з кого, насміхати /глузувати/ з кого.

Хлопці... насміхалися над тими, хто вперше ліз на опори .
Українські дієслова сміятися, кепкувати, глузувати та їхні синоніми,
зокрема суржикову форму насміхатися, ми вживаємо з прийменником з :
Насміхався кулик з болота та й сам туди вліз . (Фолклор).

Але це запис з часів ССР. Досовєтські записи починалися так:
Сміялася верша з болота... .

Дієслово сміятися з кого/чого цілком задовольняло і мовців і літературу там,
де за прикладом сусідів, деякі високограмотні перукарі та фельдфебелі стали
вживати престижне слово насміхатися. Форма ж ця українською мовою
звучала так:

Стали з їх сусіди насміхати . (Метлинський).
Переробка наших форм з прийменником з  на форми з прийменником над -
одна з найгидкіших рис лінгвоциду у. мови, культивованого Кремлем. Тому:
Хлопці... кепкували з тих, хто вперше ліз на опори .

Поза всім иншим, речення скоротилося на два склади.
Насолоджуватися красою. Чаруватися красою /з краси/.

Любить світання, заходи сонця... Красою насолоджується... .
Слово насолоджуватися побило сьогодні всі рекорди частоти вживання. Де
тільки його не почуєш! І на кухні, і в ресторані, і на концерті, і на пляжі, і в
бібліотеці, і в музеї, і на природі, і... Бо книжні герої насолоджуються
стравами, вином, співом, грою артистів, морем, природою, творчістю, красою,
свободою, життям, мовою і навіть сарказмом, іронією тщ. Так, ніби на
слові насолоджуватися світ клином зійшовся
Чим пояснити таку його популярність? Мабуть таки незнанням класики і
мавпуванням мови, де існує слово наслаждаться. Але наслаждаться, хоч і
довгеньке слово, має лише чотири склади. Наша ж мавпокопія
насолоджуватися має їх аж сім. Чи ж не задовге слово для такого частого вжитку?
Може таки варто повчитися в запліснявілих класиків, замість трудити свій
язик словесними динозаврами. Пише І. Нечуй-Левицький:
Ваті хотілось, щоб тільки її... слухав Леонід... щоб тільки чарувався її

піснею .

Напиши він ...щоб тільки насолоджувався ЇЇ піснею , так одразу б і відпліс-
нявів, бо задовга й незграбна мова зробила б його геніальним сучасником.
Як бачимо, піснею, співом, грою, морем, природою, красою, мовою,
життям і навіть сарказмом не конче треба насолоджуватися, ламаючи язик, а
можна любісінько чаруватися: і коротко і гарно і не мапування.
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Але й чаруватися - не вихід в останній інстанції. Можна ще мати насолбду
/втіху/ з чого, упиватися /втіша-/ чим, (грою ще) захбплюва-, (славою)
купатися у славі, смакувати що, зазнавати /заживати/ насолоди /втіхи/ з
чого, пити радість з чого, п яніти з чого, кайфувати, (життям) жити собі
на втіху.
Тому правлю фразу на початку гнізда:
Любить світання, заходи сонця... Красою чарується... .

Настоювати, (на чім) Наполягати, домагатися чого.
Научатись чому. Научатись чого. > Навчатися.
Наштовхуватися, (на кого/що) Натрапляти.
Не бути в змозі. Не бу- годним. > Не в змозі (ст 153).
Не виявляти ознак життя. Лежати трупом.
Нездужатися (Зворотність від р. слова нездоровиться). Нездужати.
Не змусити дбвго себе чекати. Не забаритися.

Дід не змусив дбвго себе чекати.
Дід не забарився.

Не знайти. Годі знайти.
Книги не знайти в хаті.

Книги годі знайти в хаті.

Не зробити наймёншого зусилля. Пальцем не кивнути.
Не унйкнути. Не минути.

Не унйкнути кари.
Не минути кари.

Не унйкнути. Гбді унйкнути.
Раді б вишню з їсти,
Та високо лізти,
Ой, раді б зірвати,
Та гбді дістати! . (Л. Українка).
У команді не унйкнути зіткнень.
У команді годі унйкнути сутичок.
Перекладачі з Московщини не бачать збігів звуків у текстах: униКНуТи
зіТКНень.

Нёхтувати чим /породами/. Нёхтувати що /поради/.
Воїни бачили людину, яка нехтувала смертю (чим). (Сталінська ярижка).
Воїни бачили людину, яка нёхтувала смерть (що) . (С. Скляренко).

Більшість наших класиків і письменників УССР (до ІІ-ої Світової війни)
вживали форму нёхтувати що.

Нічого гріха таїти. Ніде правди діти.
Норовйти. Воліти, намагатися, шитися, моститися:

Діти норовйли побачити звіра.
Діти воліли побачити звіра.

Оббивати порбги. Обтовкати пороги. (Д. Гуменна).
Обвинувачувати. Винувата, оскаржувати.
Обділйти. 1. (діливши) недодати, /при столі! обійти. 2. У значенні наділити -

ідіотизм.
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Сучасні словники наводять обидва значення слова. Але жива практика йде
далі. На ділі у свідомості українського загалу перше значення слова обділяти
вивітрилося. Бо навіть у статтях знавців української мови можна подибати
вираз обділений долею у значенні обійдений долею. Якби у свідомості
людей співіснували обидва значення слова обділяти, то автори не вживали б
виразу обділений долею до безталанної особи, бо можна було б зрозуміти,
що обділений долею - це якраз наділений долею. Але такого сумніву у
сучасних авторів не виникає, і це значить, що вони цілком усвідомлюють
лише те значення слова обділяти, яке відповідає р. слову обделять, тобто
недоділяти, несправедливо ділити.

Обезглуздіти. Знетямитись. (П. Загребельний).
Обзавестися господарством. Загосподарювати, ста- господарем, розгосподаритись.
Облюбувати. Сподобати, (місце) нагледіти.
Обмовитися. Ляпнути (язиком), прохопитися (словом), виляпати.
Обмовлятися. Ляпати (язиком), виляпувати.
Обнадіювати. Подавати надію.
Обнародувати (дк і ндк). Оприлюднити дк, оприлюднювати ндк.
Оболванювати. Обаранювати, оступачувати.
Обрадувати (р. обрадовать). Врадувати.
Обрушитися на кого. Заповзятися проти кого.
Обтирати кутки. Шитися по кутках. (Д. Гуменна).
Оглядіти. Огледіти.
Огорнутися тугою. Затягтися тугою. (Д. Гуменна).
Одержати. Дістати.

Злодій одержав по заслузі.
Злодій дістав по заслузі.

Одёржати велике задоволення. Мати велику втіху.
Одержувати задоволення. Мати приємність /втіху/, мати задоволення.

Я... мала,... задоволення..., щоби слухати Костомарова,... . (Г. Барвінок).
Одержувати задоволення від. Мати приємність від.

Одержував задоволення від лежання. (Сталінська ярижка).
...мав приємність від лежання . (П. Загребельний).

Одухотворятися. Багатіти духом.
Омужичитися. Оселянитися. (Д. Гуменна).
Опановувати чим /науками/. Опановувати що /науки/.

І пустинею (чим) опанують весблії сёла. (Сталінська ярижка).
І пустиню (що) опанують Веселії сёла . (Т. Шевченко).

Опікуватися. Опікуватися.
М. Комаров в УС наводить слово опікувАти і зазнача, що взяв його зі
словника Же. Однак у Же. слово має инший наголос: опікувати.
Помилку УС повторюють усі пізніші словники вже й у слові опікувАтися,
яке мовці вимовляють лише опікуватися. Як саме наголошено це слово
свідчать похідні форми опікуваний та опікування, наголошені на І у тих самих
словниках, які слово опікувАти наолошують на А. Якби наголос у слові
опікувати був на А, то похідні форми були б опікувАння й опікувАний.

Оприбуткувати. Заприбуткувати.
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Спочатку панянку оприбуткуємо - ...шепнув він водієві... .
Всупереч словникам, які рекомендують форму оприбуткувати, жива мова
знає форму заприбуткувати. Ця форма логічно випливає з моделі творення
цілої низки дієслів: зарахувати, зарезервувати, запломбувати тщ,
утворених популярним приростком за-. Приросток же о- належить до книжних
форм. Чи не тому його рекомендують словники, що він поширився у
російській книжній мові? Наша ж мова завжди була викликом
офіційно-книжному мовленню. І це її питома риса. Чи ж розумно нехтувати цю рису і
старатися підігнати живу мову під книжну? Чи штучна книжність не відтручує
читачів від надто правильної, але сухої й канцеляруватої мови?

Осушати. (чарку) Вихиляти.
Отримати ляпаса. Дістати ляпаса.
Отримувати можливість. Мати змогу /можливість/.
Отримувати насолбду. Мати насолоду.
Офарблювати (р. окрашивать/. Забарвлювати.
Палати з цікавости. Умирати з цікавости.
Партблити. 1. Телёпати, капарити, 2. партачити - ідіотизм.

Жінка... спартблила... борщ з самісінької ботвини й сирівці. (Н.-Левщький).
Спартблити борщ.
Стелёпати борщ.

Перебирати в думках. Кружляти думкою. (Д. Гуменна).
Перевіряти за поставою і вправністю. Перевіряти виправку і сприт.

...я перевірятиму кожного бійця за поставою і вправністю .
Автор укладає ці слова в уста козир-дівчини, що раптом опинилася на
військовому судні серед військових моряків. Вираз узято з російської військової
лексики, поширеної в армії та на флоті ССР. Наявні у цьому вислові російські
слова выправку і сноровку, автор перекладає словниковими термінами
постава і вправність. Щирою ж українською армійською термінологією це
мало б звучати виправка і сприт. Виправка - цілком українське слово, що
походить від слова виправляти подібно до слів
витівка «  витівати

виразка <  виразити (= уразити/
вйтинка <  витинати

висівки <  висівати тщ.

Снорбвку - найкраще віддає наше слово сприт.
Переклад же російського не дуже логічно скомпанованого вислову
проверять по выправке и снорбвке  як перевіряти за поставою і вправністю
карикатуризує військову лексику ще більше. Чи не буде зрозуміліше і для
бійців і для читачів, якщо сказати:
...я перевірятиму виправку і сприт кожного бійця !

Передавати факсом. Факсувати.
Передвіщати. Вістити.
Передрікати. Вістити.
Переодягатися (бо р. переодеваться/. Передягатися.

Слово передягатися дістало в УССР форму переодягатися, скопійовану з р.
слова переодеваться. Ця нічим не виправдана зміна - відверто низькопоклон-
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ча. Українці у слові передягатися не додавали літери О, бо, як засвідчують
пам ятки, така була модель усіх слів, пов язаних із зміною одягу:

перебиратися
передягатися

перезуватися.

Появу О у російському слові переодеваться зумовлено тим, що без О форма
передеваться (наявна в діялектах) викликає асоціяцію із словом девйться, і
отже, не сприяє спілкуванню. В українській же мові дієслово передягатися
цілком віддає дію зміни одягу і не потребує додатків. Додаток О - це данина
єдиному культурному простору , тобто русифікації.

Переплавляти, (метал) Перетоплювати.
Пересовувати. Пересувати.

Про наявність мововбивчої змови поширити серед українців форму
пересовувати замість коротшої і поширенішої форми пересувати, свідчить
редагування гнізда пересувати у шостому томі СУМ-у (1975 р.). Хоч гніздо заголов-
лено ПЕРЕСУВАТИ, перші приклади у гнізді наведено з формами
пересовувати, і то в цитатах класиків, вихованих в російських гімназіях, які, живучи в
русифікованих сім ях, грішили нераз проти української мови. Словник Грін-
ченка, навівши гніздо Пересовувати, відправляє читача до гнізда
Пересувати, засвідчивши цим первозначність сяме цієї форми, як форми-А. Наявність
двох форм А і Б в нашій мові свідчить, що у процесі розвитку і вдосконалення
мови ішло скорочення довших форм. Очевидно, що форми-Б були первісними
формами, про що свідчить московська мова, яка засвоїла саме форми-Б.
Росіяни теж старалися скоротити задовгі форми-Б, але їхній Мовний центр не
підтримав це скорочення. Форми-Б серед мовців стали перемагати форми-А. Як
засвідчує словник М. Комарова (УС) Словарь русскаго языка Императорской
Академій наукь , СПБ, 1891 р. наводить форми засовать - засувати,
подсовать - підсувати, просовать - просувати. Але це вже був останній подих
форм-А у московській мові, бо форм высовать, присовать, пересовать і
подібних уже не було: тільки высовывать, присовывать, пересовывать і
подібних.
Як бачимо, Мовний центр росіян вибрав з двох можливих форм довшу - фор-
му-Б. Це пасувало до загального мовного стилю р. мовців. У нас же Мовний
центр схилявся до скорочених форм-А. Московські ж українофоби стали
повертати нашій мові довші форми-Б. Це наочний приклад, що примусово
переробляти висновки Мовного центру суперечить мовній доцільності. Саме
це й робили мововбивці: накидали українцям відкинуті й відкидувані
мовцями форми, і це вело до небажання українців користуватися спотвореною
рідною мовою і московщитися.
Мовознавці ж українські мусіли б, бодай у незалежній Україні з практикою
мововбивства боротися і дбати про вилучення накинутих форм з нашої мови,
бо незалежний від політики процес скорочення довших форм мав місце і мав
успіх в нашій мові. Він був штучно спинений сталінськими мововбивцями.
Але реакції наших мовознавців не сталося і не стається. Ідіоттми
засовувати, підсовувати, висовувати, затягувати, перетягувати тщ за сприяння
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свідомих своєї місії русифікаторів та недотямкуватих мовників-малоросів
засмічують наш мовний простір.

Перетворюватися на що. Обертатися чіт. Адже. Просто ж.
Адже муки ревнощів... перетворювалися потім на щастя .
Газетно-протокольне арго УССР з цілого десятку синонімів до поняття
трансформуватися, культивувало одне-єдине дієслово: перетворюватися. І
це тоді, коли опис явищ і фактів життя потребував десятків нюансів, отже й
десятків синонімів. Але Кремль списав нашу мову до неперспективних,
досконалий! яку не потрібно.
Обставини змінилися, руки Кремля покоротшали, але в мовному господарстві
України змін не сталося. Сучасна писацька братія і далі послуговується
кастрованою українською мовою, не добачаючи в цьому кастраті причин своєї
непопулярности серед читачів.
Існує ж народній жарт: Обернися порося на карася .
Вулиця перетворилася на смітник.
Вулиця обернулася на смітник.
У язичїї УССР вода перетворюється на пару, царівна перетворюється на
жабу, скло шліфується і перетворюється на самоцвіти, суперечка
перетворюється на сварку, дружба перетворюється на ворожнечу, фальшивий
герой перетворюється на ягня.
Ці всі (та ще ненаведені) перетворення українська мова віддає образніше:
вода таки перетворюється на пару, але

царівна обертається на жабу,
скло шліфується і з нього робляться самоцвіти,
суперечка перерості у сварку,
дружба переходить у ворожнечу,
фальшивий герой стає ягням.

З цих прикладів читач може зробити висновок, не дуже втішний для
користувачів та визнавців кастрованого язичія. Ми й собі зробимо висновок для
правки наведеного на початку гнізда речення.
Але вперед гляньмо на прислівник адже. Прислівник наш, але заяложений, бо
це єдиний культивований язичієм прислівник-відповідник до р. слова ведь з
цілої низки синонімів:
бо, бож /бо ж/, таж /та ж/, і просто ж, (у галичан) чёйже.
Щоб відяложити слівце адже, замінім його на саму лише літеру ж, яка
працює в мові не гірше від цілого слова адже з двох складів:
Муки ж ревнощів... оберталися потім щастям .

Перетворюватися. Обертатися, ставати.
Закон перетворюється на фікцію.
Закон стає фікцією

Перетягувати. Перетягати.
Слово перетягувати-перетягати - представник цілої сім ї слів
втягувати

витягувати

затягувати

обтягувати
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підтягувати тщ (форми-Б), які старанням московських убивць нашої мови
прищеплено українським мовцям замість коротших форм
перетягати
втягати

витягати

затягати

обтягати

підтяга- тщ (форми-А).
Форми-A закарбовано у мовних пам ятках нашої мови і у творах класиків,
тоді, як форми-Б у живій мові українців уже не вживано, бо мовці віддали
перевагу коротшим формам. Довші форми майже ніколи не звучали в живій
мові українців кінця XIX й початку XX ст. Лише після II світової війни
штучними методами через словники, пресу й підручники Москва стала
прищеплювати їх молодому поколінно. Ці форми видалися кращими жителям змос-
ковщених міст, бо вони структурно відповідали московським формам
перетягивать, втягивать, вытягивать тщ. Про штучність форми перетягувати
свідчить той факт, що словник Грінченка, як і словник УС наводять лише
форму перетягати. Шостий том СУМ-у, виданий 1975 р., коли ішла мово-
вбивча операція вилучення форм-А з нашої мови, наводить дві форми
перетягати й перетягувати, але у мові від редакції вживає тільки форму
перетягувати, а у похідній формі від дієслова перетягати і перетягувати
наводить лише форму перетягання, яка свідчила, що форма перетягати була в
українців найпоширенішою формою.
Треба додати, що на час проголошення Незалежносте України, мовознавчі
кадри вже вишколено у сталінських ВИШах, і з боку цих філологів не було
жодних заперечень до практики вживання форм-Б, як і инших ідіотизмів,
прищеплених нам під зорями Кремля . Аналогічну процедуру пророблено і з
сім єю слів пересовувати, всовувати, висовувати (> Пересовувати).
Слова затягувати /ви-, роз-, пере-/ стали підсилено культивувати в УССР
після 1945 р. До того часу всеукраїнське поширення мали форми затягати
/ви-, роз-, пере-/: форми чисто українські. Форми з кінцівкою -увати
структурно копіюють російські форми затягивать /вы-, рас-, пере-/.

Перехоплювати подих. Забивати дух.
Йому перехопило подих.
Йому забило дух.

Пилинки здувати. Порохи здувати.
Та ж він пилинки з тебе здувйє .

Зворот повторює чужу мову і відступає від засвідченого в живій та
літературній мові вислову порохи здувати. Слово порохи легко спливає з язика через
ритмічну будову: два ненаголошені склади підсумовує один наголошений.
Слово ж пилинки зліплено з трьох звуків и  і наголосом посередині, нашого
ритмо-мелодичного смаку не задовольняє. Вимова не бездоганна. Краще:
Та ж він порохй з тебе здува .

У живій мові цілком до речі скорочені форми дієслів: здува, гуля, співа, чіпа.
Пихтіти. Пихкати, пахкати, пихкотіти, чмихати.
Підбити підсумки. Підсумувати.
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Підглядіти. Підгледіти.

Піддатися на умовляння. Датися на підмову.
Підключати, г. Долучати.
Підкупляти /підкупити/ кого. Підплачувати /підплатйти/ кому.
Підняти питання. Спитати, порушити питання.
Піклуватися про кого. Піклуватися за кого.

Прийменник за цілком можливий у низці лексичних форм.
Пінитися. Пінити.

Плавити (метал). Топити (метал).
Платити за всіма рахунками (копія р. вислову). Оплачувати рахунки.
Повисати, (в повітрі) Зависати.
Повідомляти нам (кому). Повідомляти нас (кого).
Повідомити кому. Дати знати кому, повідомити кого.

Українці повідомляють кого, а не кому. Зрештою і росіяни уведомляют кого,
бо їхня мова розвивалася саме з київоруської мови, на що є безліч доказів.
Але мовожери мавпують не дієслово уведомлять, а дієслово сообщать кому,
бо воно значно поширеніше:
Яповідомила Залихватову (кому), що ми на острові...'' .

Коли вже мовних епігонів кортить конче свою вістку передати кому, то наша
мова дає їм таку нагоду:
Я дала знати Залихватову (кому), що ми на острові... .

І коротше, і звучить таки по-українському.
Погіршуватися (структурна копія/?, ухудшаться). Гіршати.

Погіршуватися удвічі довше від гіршати.
Покінчити з чим. Покласти край чому.
Подорослішати. Підрости; підстаршати. (Д. Гуменна).

Хай вона подорослішає.
Хай вона підросте.

Позбавлятися (копія р. избавляться). Збуватися, позбуватися.
Позбавлятися химер.
Збуватися химёр.

Покалічитися (стати калікою). Окалічіти. (Д. Гуменна).
Полювати на кого. Полювати кого.

У творі сучасника читаю:
...хижаки затіяли полювання на великого звіра .

Українське дієслово полювати не потребує після себе прийменника на:
...ото Ратгєв полює зайців у садку . (П. Мирний).
Сетера вчили, як полювати птицю . (О. Вишня).

Цей зв язок між словами узгоджується з логікою походження слова
полювати. Воно походить від слова поле і значить ловити в полі. А що ми ловимо
кого, а не на кого, то й полюємо кого, а не на кого. Полювати на кого - це

копія р. охотиться на кого.
Віддієслівний же іменник повторює керування, властиве дієслову:
малювати кого малювання кого

дошкуляти кого дошкуляння кого
полювати кого полювання кого.
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Але сказати

...хижаки затіяли полювання великого звіра  не дає мовний смак, підпоряд-
кованй Мовному центру. Тому ближче до української мовної стихії буде
конструкція з дієсловом: ...хижаки затіяли уполювати великого звіра .

Полювати за ким. Полювати кого.

Той же автор полює не тільки на кого, а й за ким:
...знімав морських леопардів, які полюють за тюленями .

В українських класиків форми полювати за ким не засвідчено. Такий вжиток
властивий літераторам ССР, яких заохочували копіювати мову старшого (на
ділі молодшого) брата .

Понести втрати. Зазнати втрат.
Поплатитися. Заплатити, відпокутувати.

За те письменник поплатився сповна .

Слова поплатитися не наводять джерела нашої мови. Його нема у творах
класиків. Правда, українці знали слово поплатити (значило заплатити). Не
виключено, що російське слово поплатиться саме й пішло від поплатити, як
його варіянт. Але українці слова поплатитися не знали. Нащо такий
динозавр, коли легше сказати заплатити, а у високих текстах - відпокутувати.
Саме так і перекладає поплатиться РУС А. Кримського (1928 р.). Але
московський 1948 р. РУС переклав поплатиться цим же словом і тоді українські
твори зарясніли формою поплатитися. Наведений же пасаж по-нашому має
звучати так:

За те письменник заплатив (відпокутував) сповна .
Поставити заслон кому: калька. Перейняти кого, перетяти шлях кому.
Постачати кого чим /матір хлібом/. Постачати кому що /матері хліб/.

Приятель мій постачав мене (кого) книжками (чим) (Сталінська ярижка).
Приятель мій постачав мені (кому) книжки (що)  (М. Коцюбинський).

Посягати. Зазіхати.

Потирати руки (р. потирать руки), (задоволено) Затирати руки.
Потопати (в зелені). Захрясати. (Д. Гуменна).
Почервоніти. Зашарітися, спекти рака.
Пояснювати, ще ясувати, з ясовувати.
Правити почуттями. Рухати почуттями. Марнославство. Гординя.

Пиха і марнославство правили його почуттями .
Марнославство ми розглянемо в розділі ІМЕННИКИ. Це незграбна копія р.
слова тщеславие. Тут найкраще підійде гординя або инші синоніми. Щодо
слова правити, то в даному тексті відповідно до змісту є більше підстав
ужити дієслово рухати із значенням спрямовувати у певному напрямі:
[Комнезамами рухала заздрість]:
Пиха й гординя рухали його почуттями .

Прагнути до чого. Прагнути чого:
Всі покою щиро прагнуть  (І. Мазепа).

Приймати участь. Брати участь.
Прикро вразити. Діткнути.
Приловчйтися. Добрати хисту. Гр. (Гніздо Добірати), спровбритися.

Читаю:
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А якось Дозор усё-таки приловчився і спіймав... кроленя .
Слово приловчитись зайшло до нашого лексикону за тих же обставин, що і
вся братня лексила під зорями Кремля і під орудою безграмотних виконавців
злочинної влади. Уперше воно з явилося на українському ґрунті у РУС-і,
виданому в Москві 1948 р.
Замість того, щоб мавпувати, мовознавцям належало б уважніше вивчати
джерела нашої мови, і то не такі вже й недоступні. Та чесних мовознавців
винищено, а гнучкошиєнки не завдавали собі труду заглянути не кудись, а до
словника Грінченка. У гнізді Добірати наш словникар № 1 наводить цитату:
Е, ні, ти добери хисту при великому дрйсту, щоб штанів не закаляти .

А перекладає цю пару на р. мову Грінченко так: ухитриться, умудриться.
Тобто добрати хисту - це і є те, що московський РУС окреслив словом
приловчитись, бо не знав або вірніше не хотів знати правильного у. слова.
Підставляю цю українську форму в сталінський суржик (вгорі):
А якось Дозор усё-таки добрав хисту і спіймав... кроленя .
Звучить таки по-нашому, а не по-нашому-й-по-Вашому.

Приступати до праці. Ставати до праці, розпочинати працю.
Притягувати. Притягати. > Перетягувати.
Провадження. Судочинство.

Провадження - пренезграбний юридичний термін, уживаний у державних
законах і юридичних текстах, і повторюваний у тисячах копій на шпальтах
ЗМІ.

Що таке провадження?
Чи можна це взяте окремо слово зрозуміти?
Це дитя бездумного мавпування має заступати в юридичних текстах слово
судочинство. Чому? Все почалось із Москви.
Росіяни слово судопроизводство, скоротили до форми производство.
Скорочення цього слова росіянами цілком виправдано: судопроизводство має аж
шість складів. Тому, втявши два перші, юристи послуговуються в юридичних
текстах словом производство (чотири склади), розуміючи під цим словом
термін судопроизводство: дело поступило в производство , тобто у
судопроизводство .
Українське мовознавство після погрому українства у 30-х рр. XX ст. не
здобулось на розумну українізацію слова производство в наших юридичних
текстах, переклавши його, як провадження.
Чи потрібна була така мудра українізація?
Таж слову судопроизводство відповідає наше чотирискладове слово
судочинство! І нам не треба це слово заміняти карикатурною формою
провадження!
От як вжива це карикатурне слово генеральний прокурор України минулих
часів:

Упізнання осіб було проведено... через місяць після прийняття справи до
провадження.
Це те, що українською мовою треба сказати:
Упізнання осіб проведено... за місяць після прийняття справи до

судочинства .
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Зворот прийняти справу до судочинства - це теж копія імперського стилю.
Автор цих рядків спростив би цю канцелярщину до форми почати
судочинство справи. Та це навряд чи задовольнить мавпувальників. їм треба,
щоб повторювався око-в-око імперський стиль
Словотворчість а ля провадження насичує сучасні тексти по саму зав язку.

Провіщати. Вістйти.
Продовжувати. Нам властива заміна всіх форм цього слова парою і далі:

Трёба продовжувати вчитись. Я продовжую листуватись.
Треба і далі вчитись. Я і яйлі листуюсь.

Продовжувати йти. І далі йти.
Дарина продовжувала йти до застиглих, як статуї, вовків .

Такі пари зайвий раз показують, що живе слово доцільніше книжних форм.
Українська мовна стихія виробила короткі, сказати, ефірні форми, до яких ще
треба умитися книжним, запозиченим з инших мов:

Ти тут, Соломіє? - питав він і дрімав далі . (М Коцюбинський).
Те, що в Коцюбинського забрало чотири склади, навчені книжної мови
віддадуть сімома: продовжував дрімати. Тому:
Дарина і далі йшла до застиглих, як статуї, вовків .

Продовжуватись. (- події) Тривати.
Проковтувати. Лигати.
Променитися. Променіти.
Проникати. Продіставатися, промикатися, просягати.
Проричати. Гаркнути.

Ятебе ще дістану, щеня\ - проричав полковник... .
Замість гаркнути (гаркнув полковник) КҐБ записало у словниках російське
слово прорычать. Хто шукає гонорару, тому байдуже: у словнику є, значить
можна вживати. А запис у словнику - диверсія проти нашої мови.

Протирічити. Суперечити.
Протягувати. Протягати. > Перетягувати.
Радіти /радий/ чому. Радіти /радий/ з чого.
Радіти життю. Смакувати життя.

Він радів життю.
Його п янило життя.
Канонізовані Кремлем вислови набивають оскому:
...Олександр... радів життю. Це все його, Наливана, творіння... .
Радіти життю зачовгана пара слів, яку визискують без міри. Зміст пари
радіти житткі може мати десятки варіянтів. Тому авторові, який хоче показати
своєю мовою глибину занурення у психологію персонажів, варто трохи
думати над своєю лексикою і винаходити свої варіанти до пари радіти життю.
Ясна річ, що тут не може бути одної штампованої розв язки. Автор цих рядків
пропонує: його п янило життя, але можливі й инші форми:
Олександра... п янило життя'. Це все його, Наливана, творіння.

Рятувати (за що). Стояти горою, обставати, розпинатися.
Рахуватися з чим. Зважати на що.
Рвати підошви. Без мила голити.

Щось вона дуже весела сьогодні, рве підошви.
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Мову персонажів у цього автора пересипано напівжаргонною лексикою. І це
не мінус його письма, а плюс, бо саме так говорить москвомовний бомонд.
Але переклад поширеного там вислову рвать подмётки як рвати підошви
плюсом не назвеш. Такі перли перекладацтва не сприятимуть популярності
української мови. Наша напівжаргонна лексика має свої рівнозначні вирази:
без мила голити,
прясти дріт і пальців не слинити:
Щось вона дуже весела сьогодні: без мила голить .

Рефлектувати. (світло) Відбивати, віддзеркалювати, (звук) відлунювати, (в науці)
аналізувати свій психічний стан, (в поезії) пропускати крізь сёрце.

Робити кінозйомку. Фільмувати.
Робити штучним. Уштучнювати. (Д. Гуменна).
Розбігтися (-людність). Вивтікати. (Д. Гуменна).
Розглядіти. Розгледіти.
Розголошувати (у значенні make public або предавать гласности).

Оприлюднювати.

Розлитися пахощами. Розпахнутися. (Г. Барвінок).
Розмірковувати. Це слово-динозавр: нічим не виправданий задовжений варіант

слова міркувати. Тобто розмірковувати - це форма-Б слова міркувати.
Форма-Б виникла під впливом р. слова рассуждать. Російськодуми, говорячи
по-украінскі , свою у. мову перкладали з р. Затим що р. слово починалося

приростком раз-, вони й у. слово творили цим приростком. З часом цей
ужиток поширився і серед українців. В усіх фразах, де вжито слово
розмірковувати, дуже легко замінити його на слово міркувати:
Я розміркбвував, де б знайти житлб.
Я міркував, де б знайти житлб.
Беру словник, відшукую гніздо Розміркбвувати, читаю першу фразу:
Але вже здатна була щось розміркбвувати .
Переробляю:
Алё вже здатна була щось міркувати .

Лише, як це слово ужито в доконаному минулому часі, його не можна
замінити на слово міркувати, бо слово розміркувати якраз і є доконаний
минулий час від слова міркувати. Отже, розміркбвувати - це штучно створене
слово зі слова доконаного минулого часу розміркувати. Тому це форма-Б до
слова міркувати. А всі форми-Б у. слів Москва старалася зробити формами-
А, щоб зробити нашу мову неоковирною і непридатною до вжитку, і щоб самі
українці цуралися своєї мови.

Рознбситися. (про звуки) Розлягатися, лунати.
Розповсюджувати. Ширити, поширювати.
Розраховувати. Важити.

Лосі не банши вовчиці. На це... [вовки] й розраховували .
Навряд чи вовки знайомі з бухгалтерією та ще в її московському варіанті.
Наші ж предки, ще не бувши знайомі з розрахунками, передавали поняття
розраховувати словом важити:

Мбтря важить на іїншого... на того Гайдучёнка... . (М. Вовчок).
Ой, важу я, важу на ту дівчину вражу... . (Нар. пісня).
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Чи ж не варто взяти на озброєння цей спосіб мовлення й сучасникам, добре
обізнаним і з бухгалтерією і з розрахунками? Порівняймо слова важити (три
склади) й розраховувати (шість складів). Чи не краще говорити й писати
стисло, економно?
Як на здоровий глузд - краще. Правлю фразу, наведену на початку гнізда:
Лосі не бачили вовчиці. На це... [вовки] й важили .

Розсовувати. Розсувати. Гр. Же. > Пересовувати.
Розтягувати. Розтягати. > Перетягувати.
Розцвітити. Розцяцькувати. (Д. Гуменна).
Розчистити захаращене. Розхарастити.
Рябіти в очах. Ряхтіти в очах.
Сміливо сказати. Сказати без боюсь /без вагань, в очі/.
Сміятися над ким. Сміятися з кого.

Учні сміялися над недотепою.
Учні сміялися з недотёпи.

Спартолити. (швидко зготувати їжу) 1. Стелёпати, скапари-, 2. спартачити -
ідіотизм.

Сперечатися, узгоджуючи виклад окремих думок. Торгуватися за кожне слово.
Спитати в кого. Спитатися кого.

Співпадати (УЗШ) (р. совпадать). Збігатися.
Наші погляди не співпадали.
Наші погляди не збігалися.

Співпрацювати з центром. Співпрацювати із цёнтром.
Спікатися. (- вугілля +) Коржавіти.
Сплавити. Стопити. > Плавити.

Сповільнювати швидкість. Гальмувати швидкість.

Сповістити. У Возвістити, с° звістити.
Послав на землю їм пророка
Святую правду возвістить! . (Г. Шевченко).

Спонукувати до чого. Спонукувати на що.
Споруджувати. У Воздвигати, с° здвигати.
Справитися з ким. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Справитися).
Справляти /глибоке/ враження. Западати /глибоко/ в сёрце /душу/.
Справлятися з чим. Давати раду чому.
Спрямувати погляд на. Вчепитися поглядом за.

Роксоляна вчепилася поглядом за мармурові стовпи . (77. Загребельний).
Спустити шкіру. Спустити шкуру.

Я з вас удома шкіру спущу!
Таку фразу сучасний автор приписує міліціонеру.
Але це нежива фраза, бо ми, спускаємо з когось шкуру, а не шкіру. Але
авторові забаглося українізувати нашу форму. Він вирішив, що шкіра
звучатиме по-нашому краще, ніж шкура. Такого висновку доходили до автора й
деякі инші наші мовці, але далі діалектного вжитку зворот спустити шкіру
не пробився. Мовний смак більшости українців не прийняв у цьому звороті
шкіри, віддавши перевагу шкурі. І це закономірно, бо існує й зворот-близ-
нюк спустити сім шкур, який виник на базі пари спустити шкуру, бо саме
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вона була матірньою парою у наших предків, які спускали шкури з тварин та
звірів. Спускання шкіри з людей практикували кати, але кати не творили
мови. Мову творив нарід. Псевдо-ж-покращання мови самозваними знавцями
її не покращують, а засвідчують, що цим самозванцям треба спустити з себе
шкуру знавців нашої мови і натомість узятися до її вивчення.

Ставати в нагоді (форма ніде не засвідчена). Ставати у пригоді.
Ставитися з презирством. Гордо копилити губи.

...тільки Охрім світив очгіма і презирливо копилив губи . (Г. Тютюнник).
Стежити за ким/чим. Стежити когд/що.

Я стежу за законами (за чим) творчости. (Сталінська ярижка).
Ястежу твбрчости закони... (що) . (М. Вороний).

Сторонитися, (кого) Цуратися, сахатися, бокувати від кого.
Стосуватися чого. Стосуватися до чого.

Коли справа стосувалася її честі,... Ніколя нікого не боявся .
Дієслово стосуватися в нашій мові вживалося виключно із прийменником до:
Мовчить, неначе до його і не стосується . (Б. Грінченко).
...дуже обережний, коли діло стосувалось до грошей . (І. Нечуй-Левицький).
Прийменник щодо саме й походить від вислову що стосується до чого. Під
час частого повторення вислову що стосується до мене дієслово стосується
ставало зайвим, і мовці говорили просто що до мене. Цю пару попервах
писали окремо: що до, тоді - через рисочку: що-до, і нарешті - разом: щодо,
визнавший' прийменником.
Редагуємо:
Коли справа стосувалася до її чести,... Ніколя нікого не боявся .

До 1933 р. стосуватися до чого - норма. У Галичині - до вересня 1939 р.
Похідний іменник від стосуватися > стосунок зберіг керування дієслова, а
саме прийменик до:
Тригонометрія має стосунок до вищої математики.
СУМ старанно добирає цитати до стосунку без до. Редактори знали, що
ховати.

А РУС-81 у гнізді отношение засвідчує: стосунок до чого.
Стримувати розвиток. Гальмувати розвиток, бути гальмом розвитку.
Стягувати. Стягати. > Перетягувати.
Схрещувати мечі. Братися на ножі. (Д. Гуменна).
Телефонувати кому. Телефонувати до кого.

Чому не можна телефонувати до друзів? Це наша паралельна форма. Говб-
рять же до кого: Говори до гори.

Турбуватися ким/чим. Коли можна чим (Марко Вовчок), то можна й ким.
Турбуватися - це канонізована форма слова клопотатися, яка дозволяє
клопотатися ким і чим. То наш Мовний центр дозволяє і турбуватися ким.

Увійти в силу. Набрати чинности.
Закон увійшов у силу. (Шість складів).
Закон набрав чинности. (П ять складів).

Увінчатися успіхом. Мати успіх, скінчитися успіхом.
Увіходити, (до хати) Заходити.
Углядіти. Угледіти.
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Уділяти (час). Приділяти. Правильний переклад р. уделять. > Грінченка.
Укладатися в голові. Вбиватися у свідомість. (Д. Гуменна).
Умудритися. Добріти хисту (зробити). > Гр. Добірати.
Уподібнюватися кому/чому. Уподібнюватиася до кбго/чбго.

Весною уподібнювалась справжній річці. (Сталінська ярижка).
 ...весною... уподібнювалась до справжньої річки... . (С. Добровольський).

Управляти. Керувати, урядувати.
Упускати. Ґавити, (з рук) випускати. Упустити. Проґавити, (з рук) випустити.
Усипляти. Присипляти.
Утішати. Потішати, розраджувати.
Утовкмачувати. Товкмачити.
Усамітнитися в селі. Зашитися в село. (Д. Гуменна).
Учити кого чому. Учити кого чого. > Вчити, Вчитися.

Пригоди Учать згоді (чому). (Сталінська ярижка).
Пригоди учать згоди (чого) . (Номис).

Учитися в кого чому. Учитися в кого чого. > Вчити, Вчитися.
Ушитися, (з хати) Вишпортатися. (Д. Гуменна).
Ущемляти. Утискати.
Хвилюватися (- море). Хвилювати.
Ходити колесом. Іти в переверти.
Ходити ходуном. Ходити ходором.

Увесь білий,... губи тремтять,руки ходуном ходять .
Знавець української живої мови ніколи не вживе звороту ходити ходуном, бо
його у нашій мові нема. Московський РУС 1948 р. наводить лише ходити
ходором, як переклад російського ходить ходуном. Як свідчить СУМ, наші
класики - П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, поети-романтики - знали лише
цей вираз, а ходити ходуном засвідчено виключно у творах радянських
письменників, що цілком зрозуміло як наслідок відповідної редактури, а також
незнання живої мови украінскімі пісатєлямі вже тоді. Незнання живої мови
почалося не сьогодні - воно тягнеться з 30-х p.p. XX століття, коли Кремль
почав нищити українство. Тому:
Увесь білий,... губи тремтять,руки ходором ходять .

Чеканити, (монети) Карбувати, (крок) рубати.
Чинити неподобства (р. творить безобразия). Бешкетувати, колобродити.

Хулігани чинять неподобства.
Хулігани бешкетують.

Штукатурити. Тинькувати.

ПОХІДНІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ

Аж тріщить. Аж скрипить.
Мороз лютує, аж скрипить . (Т. Шевченко).

Берете, ведете, даєте, живете, несете. Беретё, ведете, даєте, живетё, несетё.
Пише поет. Редагує редактор:
Як же так убого ви живБте, Як ви живетЕ аж так дрімуче,
Чом ви занепали так, скажіть, Чом ви занепали так, скажіть,

110



Щоб у дні космічної ракети Щоб у дні ракет до-зір-ідучих
Солов я не в силі зрозуміть ? Солов я не годні зрозуміть ?

Болить: мені /у мене/ голові болить. Мене голова болить.
Вибачаюсь. Якщо класиків не треба слухати, то мовознавців - тим паче.

Класики вживають вибачаюсь, а мовознавці - відкидають.
Дуже вибачаюсь, що самому ніколи забігти до Вас . (П. Мирний).

Табу, здерте з московської зневага до слова извиняюсь. Московське табу
перенесене до нас. Сміхота і заразом ідіотизм.

Вибився з колії. Не дав собі ради.
Вййшов з важкого станбвища. Дав собі раду у скруті.
Випало з пам яті. Заорало кому.

А от як треба було, то йому заорало '. (Д. Гуменна).
Зворот аж ніяк не діалектний, а просто забутий через віддаленість наших
словникарів від живої мови. А словник Желехівського цей вираз карбує як
уживаний у творах галичанина Володимира Барвінського. Пані ж Докія вжила
цей зворот, бо чула його змалку у Жашкові на Київщині.

Відляглб від серця. Відлигло на сбрці. (Г. Барвінок).
Поздоров, Боже, господиню, може... і в нас одлйгне на сёрцГ. (Г.Барвінок).

Поглинула одна думка кого. Ввесь увійшов у свою думку хто.
Поти сидів та думав, поки ввесь увійшов у свою думку . (Г. Барвінок).

Пишуть так сучасники? Від них можна сподіватися на такий стандарт:
поки всю його істбту не поглинула одна думка .

Тобто стандарт, що прийшов до нас з инших мов через російську. Стиль же
авторки - це щирий український стиль. У ньому не треба заперечення не
увійшов. Те саме, що й у звороті хоч як це (не) сумно, де не треба не, як в
инших мовах.

Відпрацьовуватимуться. © Відпрацюють, буде відпрацьовано.
Ці операції відпрацьбвуватимуться в ході маневрів.
Ці операції відпрацюють /буде відпрацьовано/ в ході матерів.
Множина довгих дієслів ми із  -мемо, -мете, -муть - ідіотизм.

Відслідкуймо! > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Відслідкуймо!).
Відчуває сисний біль у серці (хтось). Засмоктало коло серця (когось).
Візьмемо! Візьмімо!

Влаштував свої справи. Дав собі раду, дав раду своїм справам.
Встав. Устав. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Закрокувати).
Втратив дар мови хто.Заціпило уста кому. + Блимати очима. Кліпати очима.

Він втратив дар мови й тільки тупо блимав очима,... .
Втратити дар мови - узято із скарбниці імперського літературного стилю. А
ми що, бідні родичі? Не маємо свого способу висловлювання? Пише І. Н.-Ле-
вицький:
Як натякнув я за гроші,... моїй Берчйсіяк рот заціпило . (І. Н.-Левицький),

Хто володіє сталінською ярижкою, написав би тут так:
Як натякнув я за гроші,... моя Берчйха втратила дар мови .
Щодо блимати очима, то поширений вислів у нас кліпати очима, а не
блимати. Лише в різкій дії вживано блимнути очима відповідник р. сверкнуть
глазами.
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Різні вислови і різні стилі. Один стиль мертвий - книжний, другий - живий,
але завдяки дружбі народів (тобто мовному голодомору) забутий.
Поклавши руку на серце, скажіть, який стиль ближчий до душі, до серця?
Авторові цих рядків ближчий той, що ближчий до рідних джерел. Правлю
першу фразу:
Йому заціпило уетй й він тільки тупо кліпав очима... .

Давййте! Я цілком підтримую несхвалення наказової форми із словом давайте.
Однак факт наявности цієї форми у галицькій народній пісні потребує
вивчення, щоб з ясувати галицьку складову у московській мові:
Я тобі скажу, моя ти Галю,

Моя ти Галю, дорога,
Давай розійдемося з тобою,
Щоб легше було ворогамі .

Діятимемо. Діятимем. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (За командою).
Довбемо. Довбаймо! довбім!

Довбемо землю!
Довбаймо землю!
Довбім землю!

Душа прагнула до кого. Душу тягнуло до кого (магнетом).
...їїбунтівлива душа,... прагнула до хлопця,...

Чи зрозуміє таку саламаху читач, хай і трохи освічений? Такий суржиковий
стиль можна пояснити авторовою захопленістю сюжетом та його російським
думанням. У автора в голові майнув вислів стремилась к нему, і він, довго
не думавши, переклав його першим наявним у його мозку висловом
прагнула до нього. Але такий машинний переклад не відтворює справжньої
української мови, а копіює протокольне язичіє. Цим язичієм можна писати
міліцейські протоколи, а не художні тексти. Те, що росіяни віддають дієсловом
стремиться к чему, українці висловлюють низкою слів. Жодну мову не
можна перекладати однозначно: кожна мова має десятки, коли не сотні, варіянтів,
уживаних у тій чи тій обставині. Цю істину знає кожен, хоч трохи підкутай
перекладач. Навіть російсько-російські словники минулого (и сучасного!)
наводять кілька синонімів до слова прагнути: рватися до чого, пориватися
до чого, а глибше дослідження української лексики у можливих комбінаціях
ужитку додають до цих форм ще такі:
тягнутися /тяжіти/ до чого,
палко бажати /хотіти/ чого,
завзятися знайти: [я завзявся знайти = я праг знайти],
а також форми стилістичної переробки з парою тягти магнётом [мене тягло
до Києва магнётом = я рвався до Києва].
Виходячи з цих можливостей мови, редагуємо наведений уривок:
...ЇЇбунтівливу душу,... тягнуло до хлопця магнётом... .

Забороняється. Заборонено.
Заволоділа думка ким. Забрав собі в голову хто.
Закачаєшся! Умрёш!

Я маю апарат - закачаєшся!
Я маю апарат - умрёш!
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За словом у кишеню не лізе. Клёпаный на язик хто.
АлёРуся за словом у кишеню не лізла:... .
Засвічений зворот і образний і поширений, але він позичений. Не позичати
лексики з инших мов ще не спромоглася жодна розвинена світова мова. І ми
не святі. У нас позичано, і ми позичали.
Візьмім такі лексичні одиниці р. мови: рыльце в пушку, ищи ветра в поле,
язык до Киева доведёт, сесть в калошу, на босу ногу, непочатий край,
жить припеваючи, житьё-бытьё, до лампочки, подорожная, наилучший,
допытливый, роспуск, оплбт /опліт/, олух /оглух/, закомарок /закомірок/,
запонка /запона/, к лику святых /до числа /= ліку/ святих/, очутиться
/очутитися/, разбередить /розвередити/, тапочки /капці - капочки/,
укромный /окремий/, щи /борщі/, чопорний /чепурний/, на! /май!/, нате! /майте!/,
ладонь /долбня/, напыщенный /від пихй/, не преминуть /не проминути/,
мещанйн /від міста/.
Це лише маленька часточка нашої лексики, запозиченої московитами, у
процесі творення р. мови з києво-руської та білоруської мов, а також пізніше.
Це дає нам право і собі позичати. І ми позичаємо. Але часом треба згадувати і
свої питомі звороти:
АлёРуся була клепана на язик:...

Заспіваємо! Заспіваймо!

Звернемось! Звернімось!
Знайшов вихід з чого. Дав собі раду з чим.
Зорієнтувався в математиці. Дав собі раду з математикою.
Кинемо! Киньмо!

Кинемо жереб!
Киньмо жереб!

Кишма кишить /кишать/. Аж кишить /кишать/.

Ставок кишма кишить рибою.
Ставок аж кишить рибою.
...Аж кишить невольника у Сиракузах... . (Т. Шевченко).

Курчат рахують восени. Не кажи гоп , поки не перескочиш.
Лихоманить (р. лихорадит/ кого. Трусить, трясе, тіпає, колотить, морозить.
Лишається тільки вдягнути що. Ось тільки вдягну що. (Д. Гуменна).
Ми перемагаємо. Наше зверху. (Д. Гуменна).
Можеш не сумніватися. Так і знай.
Надула губки (ЗШ). Закопилила губки.
Насмілюсь доповісти! (Вислів солдата Швейка). Зголбшую з ласки Вашої!
На що ти розраховуєш? Що ти собі думаєш? (Д. Гуменна).

Йдучи за народньою традицією, базованою на логіці мовлення, мала Явдоня
могла чути, а доросла пані Докія могла створити потрібні їй неологізми.

Не балуйся! Не дурій!
Не встиг і оглянутися. Не зчувся, не встиг і оком моргнути.
Не встиг опом ятатися. Не стямився.

Не втомлюється. © Знай.

Син не втомлюється співати.

Син, знай, співа.
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Не ДОВОДИТЬСЯ, (jf Годі.
Сумніватися не доводиться.
Сумніватися гбді.

Не забажали (переклад р. не соизволили), г. Не завдали собі труду.
Заключённый не соизволил встать.

В язень не забажав встати.

В язень не завдав собі труду встати.
Не соизволить має нюанс, якого не забажати не віддає. Не завдати собі
труду ближчий до не соизволить.

Не лишається нічого йншого. Нема йншої ради.
Нам не лишається нічого йншого, як тікати.
Нам нема йншої ради, як тікати.

Нема нійкої можлйвости. Нема як.

Не потрёбував нічиєї опіки. Давав собі раду сам.
Не пропав у дорозі. Дав собі раду в дорозі.
Нікому ти не потрібен. Ніхто й не гляне у твій бік. (Д. Гуменна).
Нічого не поробиш. Нема ради,
Нумо! Підніміть сорочку! Підніміть-но сорочку!
Обізвйвся грибом, лізь у кіш! Убрався грибом, лізь в борщ!
Обійшовся без позичок. Дав собі раду без позичок.
Обуяла прйстрасть. Опосіла пристрасть.
Осінила думка кого. Стукнуло в голову кому, блиснуло /майнуло/ в думці кому.
От нашумимо! Ото буде шелесту!

...То буде прелюдія перед весіллям. От нашумимо! .
Автор підганяє російський ужиток під наше мовлення, тобто штучно створює
ніби-українську мову, якої у живій формі не існує. Твориться штучний
суржик.

Мені можуть заперечити, що дієслова шуміти та нашуміти - дієслова щиро
у. І це теж правда. Тут річ не в тім, чи слова наші чи не наші. Тут річ у тім, що
не всі форми наших слів мають поширення в живій мові. Наприкад, від слів
уникати чи вимагати ми не творимо пасивних дієприкметників минулого
часу унйканий та вимаганий, бо ці форми неоковирно звучать, хоч від слів
ламати, купати й сотень инших творимо: ламаний, купаний тщ.
Такому добору під оглядом мовного смаку наш Мовний центр піддає кожну
форму кожного слова, зокрема форми окремих дієслів. Так від слів хотіти й
мусити ми на практиці не творимо наказових форм, хоч теоретично такі
форми можна вивести. І що цікаво, поради Мовного центру одної мови не
працюють в иншій мові. Форму лиймо! наш мовний смак схвалив, але по-російськи
льём! або льёмте! не звучить. Росіянин у такому разі скаже: давайте лить!
або будем лить!. Те саме і зр. формою нашумйм, яку автор бездарно
перелицював як нашумимо. Українець у такім разі скаже ото буде шелесту або
наробимо шелесту або ще якось, а не нашумимо, бо цю форму годі вимовити:
...7b буде прелюдія перед весіллям. Ото буде шелесту! .

Отрймали. (гроші) Дістали.
Отрймаєш! (погроза) Дістанеш!
Отрймуй! (давши) Маєш! (кинувши) Держи!
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В оповіданні герой кида гранату зі словами:
На! Отримуй! Гад. (Повстяна мова).
На! Держи! Гад. (По-українськи).

Отримують. Дістають.
Отримують - слобо наше. Але Кремль, канонізувавши отримувати й одёр-
жувати тотально вилучив слово діставати з обігу. Воно краще - рідніше -
звучить у такому тексті:
Дієслова отримують закінчення. (Повстяна мова).
Дієслова дістають закінчення. (Звучить нормально).

Перёйдемо! Перейдім!
Перёйдёмо до йншої кімнати!
Перейдім до йншої кімнати!

Подаём. Подаємб, даємо.

І ми їм руку подаём.
І ми їм руку даємо.

Подйвимось! Побачимо!
Полишимо! Полишім!

Помрём. Помремб, вмремо.
Ми помрём не в Парижі!
Ми вмремб не в Парйжі!

Поробив усі свої справи. Дав раду всьому.
Почина вщухати. Почина ущухати.

ВШЧ підряд у вислові годі вимовити, хоч так вимага граматика.
Почнёмо! Почнім(о)!
Призвичаївся до нових умов. Дав собі раду в нових умовах.
Продовжимо. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС.
Продовжував. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Ввійти в раж).
Продовжував гарячково міркувати. Гарячково міркував.

Хто ж із нас блефує? - проДбвжував гарячково міркувати З .
Любов до довжезного слова продовжувати така сильна, що його вживано
там, де треба й де не треба. У даному тексті слово гарячково уже віддає
повторну дію, бо досить сказати:
Хто ж із нас блефує? - гарячково міркував З .

І наш Мовний центр розуміє, що міркування не припинялося, а тривало.
Промовляє. уТлагблить.

Устами дитини промовляє істина.
Устами дитини глаголить істина (Афоризм).

Просто завидки беррть. Аж завидки беруть.
Просто зло берё. Аж зло берё.
Прбсто не вірилось. Аж диво брало, аж не вірилось. (П. Загребельний).
Просто таки курява встаё. Аж курить. (Д. Гуменна).
Розібрався в докумёнтах. Дав раду докумёнтам.
Розмбва тривала. Розмбва текла.

Любили... чарку, а бесіда сама текла . (Д. Гуменна).
Складйє. Станбвить. До II світової війни становить - норма.

Основу складає.
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Основу становить.
Створимо! Створім(о)!
Так і кишить /кишать/. Аж кишить /кишать/.

Річки так і кишать рибою.
Річки аж кишать рибою.
..Дивлюся - люди аж кишать...  (Л. Глібів).

Тече, (вода часом) Біжить.
Під лежачий камінь вода не тече.
Під лежачий камінь вода не біжить. (Приказка).

Уводити в оману. Збивати з пантелйку, забивати баки, замилювати очі.
Вводить в оману і мене і вас . (І. Ле).
Забива баки і мені і вам .
Замилює очі і мені і вам .

Збива з пантелйку і мене і вас .
У мами дозволу спитай! Спитайся мами!
Упорався сам. Дав собі раду сам.
Утратив владу над соббю. Більше не панував над собою.

...Павло... утратив владу над собою... .
Зворот утратив владу над собою - точна копія відомого у росіян вислову
потерял власть над собой. Без запозичень з инших мов не може обійтись
жодна мова, тому цей зворот можна б і толерувати. Але, якщо подумати про
хист письменника і згадати про його внесок у скарбницю літературної мови,
то набігає питання, чи не краще автору бути творцем свого стилю, а не
копіювати чужого? Тому пропонуємо таку заміну, додавши, що варіянтів є й
пере-є:

...Павло... більше не панував над соббю...
У що ти перетворив свій одяг? Де ти так вимазався /убрався/?
Це переходить усі межі, (у кінці мови) Це вже ґвалт. (Д. Гуменна).
Що було, то спливлб. Що було, то загуло, було, та загуло.
Що соббю являє X.?. Що то воно за X.? (Д. Гуменна).
Що стосується кого. Щодо кого, що стосується до кого.

Що стосується нас.
Щодо нас.
Що стосується до нас.

Як водою змило. Мов вітром здуло кого. (Д. Гуменна).
Як знати (у значенні як відомо). Як знаємо.
Якщо отримають. Рідніше: Якщо дістануть.
Я не сумнівалась. Я ж так і знала! (Д. Гуменна).

ЗАЙМЕННИКИ І ЗВОРОТИ З НИМИ

Все це. Це все.
Як би я все це в пам яті держала? (Сучасний ужиток).
Як би я се все в пбмку держалаї . (Гр. Гніздо Помок).
...щаслива - кажуть на мене - се все їй буде . (Г. Барвінок).
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Воєнщини бувало... доволі. Се все прихильники нашого дому . (Г. Барвінок).
Наш Мовний центр схвалює порядок це все тому, що у похідних формах цей
порядок економніший. Приклад:
З того всього ми посварились. (9 складів). (1)
Коли в цій парі змінити порядок, то вислів подовжиться:
З усього того ми посварились. (10 складів). (1а)
Зі всього того ми посварились. (10 складів). (16)
Крім того, Мовний смак предків, які знали лише звукові образи слів, добачав
у формах (1) більшу притертість звуків, ніж у формах (1а, 16). А сучасникам,
які пишуть і читають більше, ніж говорять, більш імпонує образ літер, ніж
їхнє звучання.

Все те. Те все. Грінченко [гніздо Помок: Як би я се все в пбмку держала!];
У Г. Барвінок: переважає це все.
Нема всього того. (Сучасні ЗШ).
Нема того всього. (По-українськи).
Коли ж на все падає логічний наголос, тоді можливий порядок все це:
...і все те бачив і все знаю... . (Т. Шевченко).
Коли ж, бачиш, що все-то те

Таки й було наше... . (Т. Шевченко).
Все, що завгодно. Будь-що.

7ой був явно в ударі і готовий обіцяти... все, що завгодно . (Сучасний твір).
Форми що завгодно, як завгодно, де завгодно тщ, культивовано в ССР. Ці
форми копіюють р. форми что угодно, как угодно, где угодно тщ.
Українцям властиві на цей випадок живі форми що хочеш /-ете/, як хочеш /-ете/,
де хочеш /-ете/ тщ, а ще форми будь-що, будь-як, будь-дё тщ. Форма будь-
щб, крім наведеного значення, заступає р. зворот всё, что угодно і його
українську мавпокбпію все, що завгодно:
Той був явно в ударі і готовий обіцяти... будь-щб . (Правкаредактора).

Всі ці. Українська пара історично звучала: сі всі; 0у ці всі.
Всього того. Того всього.

Я всього того не маю.

Я того всього не маю.

Українська мовна стихія засвоїли ці вирази із словом все на другому місці: це
все, те все, того всього, з тим усім, з тими всіма.

За якої. Коли.

За якої відповідає р. при которой.
Система, за якої панував страх.
Система, коли панував страх.

І все ж. І все таки, а втім.
Когось же. Когось-то. > Хтось же.

Комусь же. Комусь-то. > Хтось же.
Мені нічого не трёба, крім чого. Мені тільки дай що. (Д. Гуменна).
Мало того. Два українські слова творять неукраїнську ідіому? Попри мою повагу

до Олени. Курило, треба сказати, що мовознавці - люди і часом помиляються.
Московська мова - це продукт києворуської та білоруської мов. І нібито
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московська пара мало того, насправді, українська ідіома, як на ббсу ногу,
рильце в пушку і сотні инших українізмів.
Але припустімо, що росіяни самі з єднали два києворуських слова, то це
значить, що українці не можуть злучати свої слова, як нам вигідно, бо росіяни це
право нам перебили? Логіка X віку.

Навколо та біля. Тут і там.
Окремі форми сучасних мовників свідчать про навмисне створення деякими
особами карикатурних мовних форм для дискредитації у. мови.
Читаю у сучасному творі:
...це... мій... помічнику створенні передачі Навколо та біля .
Назва передачі Навколо та біля  - це українофобський переклад р. пари
слів Вокруг да около .
Пара вокруг да около перейшла у росіян випробу часу, коли мовці з десятків
варіянтів схвалили саме цю пару. Це жива пара слів. Живу пару слів треба
перекладати також живою парою. Тоді це буде чесний переклад.
Наша фразеологія знає на такий випадок пару тут і там - чий головний козир є
те, що це жива пара:

...це... мій... помічнику створенні передачі Тут і там .
Не по собі. Мулько на серці.

...коли... довідався, що Н. в руках А., {йому] стало не по собі... .
Та сама картина: від російського думання постають украінскіє ідіоми. Чи ж
українці за сотні століть існування не змогли окреслити різноманітні стани
людської психіки своїми словами без запозичень? І тільки російсько-російські
словники навчили нас ці стани висловлювати? На ділі ж, таких висловів
десятки. Звернусь до одного з них:
 ...коли...довідався, щоН. в руках А., йому стало мулько на серці... .

Лише на один склад наш вислів довший, але свій.
Пбпри все це. Попри це все. > Все це, Все те.
По яким живе мова. По яких живё мова, за жими живё мова.
При цьому. Тоді, разом з тим.

У праці перёрва. При цьому можна й поспівати.
У праці перёрва. Тоді можна й поспівати.
У праці перёрва. Разом з тим можна й поспівати.

Про кого, (піклуватися) За кбго (цілком можливий вжиток).
Про сёбе. Пбдумки:

...помічник..., якого Шах одразу ж назвав про сёбе Ботаніком .

...помічник..., якого Шах одразу ж назвав пбдумки Ботаніком .
Знову ж таки нічим не виправдана позичка, жа свідчить про незнання мови.
Українці в такій оказії вживають слово пбдумки.

Тим не менше. А втім, а протё, фР все одно.
Пізно. Тим не менше, ми не спали. Дощ. Тим не менше, я їду.
Пізно. А втім, ми не спали. Дощ. Все однб, я їду.
Пізно. А проте, ми не спали. Дощ. А протё я іду.

Усьбму свій час. На все свій час. Задерикувато. Загбнисто.
Усьбму свій час, хлдпції - задерикувато вигукнув Наливам .
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Знову таки маємо діло з механічно перекладеним російським зворотом всему
своё врёмя без урахування ритмо-мелодики. Гляньмо, як розподілено ненаго-
лошені й наголошені склади у росіян:
все-му сво-ё врё-мя

ямб ямб хорей
Звуковий малюнок помагає вимові і засвоєнню вислову.
Тепер гляньмо на механічну копію:
у-сьб-му свій час

амфібрахій ямб
Така комбінація наголосів не сприяє ні вимові, ні засвоєнню звороту. Він
звучить штучно і неоковирно. Це - повстяна мова.
А ми ж маємо свій органічний і легкомовний зворот:
на всё свій час

ямб ямб

На все свій час, хпдпці\ - загонисто вигукнув Наливач .
Про задерикувато - загонисто > Задерикувато у секції ПРИСЛШНИКИ.

Хто б не. Хай хто, хоч хто.
Хто б не казав - не слухайсь!
Хай хто каже - не слухайсь!

Хто б не питав, тримайся свого.
Хай хто пита, тримайся свого.

Хто завгбдно. Будь-хто, хто хоче:
Тут ночує хто завгбдно.
Тут ночує, хто хоче.
Тут ночує будь-хто.

Хтось же. Хтбсь-то.

У поєднанні з формами якби, щось, колись, десь, хтось, кудись, частка то в
у. мові відповідає р. частці же. Але часом частка то в обох мовах рівнозначна.
В умовах двомовности сталося, що наша частка то у значеннях, розбіжних з
р., перестала вживатися, а форми десь-то, колись-то, кудись-то, хтось-то,
втратили своє первісне значення і уподібнились до р. где-то, когда-то, куда-
то, кто-то тобто:

уподібнилось до десь
уподібнилось до колись
уподібнилось до кудись
уподібнилось до хтось
уподібнилось до якийсь.

(десь таки)
(колись таки)
(кудись таки)
(хтось таки)
(якийсь таки)

десь-то

колись-то

кудись-то

хтось-то

якийсь-то

Коли це сталося, колишні поняття нам довелося копіювати з р. мови:
Вживано колись

десь-то (десь таки)

колись-то (колись таки)

кудись-то (кудись таки)

хтось-то (хтось таки)

якийсь-то (якийсь таки)

Вживано тепер
десь же

колись же

кудись же

хтось же

якийсь же

Російська форма
где-то же

когда-то же

куда-то же

кто-то же

какой-то же

Форма ж якби-то подекуди звучить, як якби ж то, а то і як якби ж.
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СУМ навіть не визнає за формою колись-то права бути окремим словом, а
форми хтось-то, десь-то, якийсь-то тлумачить неправильно. І це тоді, коли
наведені для ілюстрації цитати до деяких з цих форм суперечать
академічному тлумаченню.

Чий би не. Хай чий, хоч чий.

Чий завгодно. Будь-чий, хоч чий, чий хочеш.
Що б не. Хай що, хоч що.

Що б не було - не оглядайся!
Хай що буде - не оглядайся!

Що завгодно. Будь-що, хай що, що хочеш /хочете/.
Який би не. Хай який, хоч який.
Який би не був. Хай який буде.

Який би не був шторм, я приїду. Терпи, Грицю, яка б не була спека!
Хай який буде шторм, я приїду. Терпи, Грицю, хоч яка спека!

Який завгодно. Будь-який, хоч який, який хочеш /хочете/.
Я доведу це яким завгодно способом.
Я доведу це будь-яким способом.
Я доведу це яким хочеш способом.

Якийсь же. Якийсь-то. > Хтось же.

Які завгодно. Будь-які.

ІМЕННИКИ І ЗВОРОТИ З ними

Абориген. Тубілець.
Абсурд. Безглуздя, нісенітниця.
Авантюрист. Пройдисвіт.
Авіапошта. Авіопбшта.

Складні слова з першою частиною авіо- Москва переробила на авіа-:

За правописом 1928 р. За післяпогромним правописом
Авіолінія авіалінія

Авіонбсець авіанбсець
Авіопбшта авіапошта

В у. складних словах функцію сполучного звука найчастіше виконує звук О:
гідропрес (гідрАвлічний прес)
громозвід
душогуб
пневмопбшта (пневмАтична пошта)
правдолюб.

Часом сполучними звуками виступають Е або И, коли вони входять до складу
першого слова:

вертихвіст
горезвісний
загнибіда
ломикамінь

мореплавець.
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Звук А майже ніколи не буває сполучним звуком. Через ці міркування допо-
громні правописи рекомендують писати:

авіовокзал

авіопошта

авіорейс
авіотехніка.

Це написання не сподобалось калічникам у. мови, бо в р. мові в таких словах
усталено написання авиА-, яке і для російської мови - помилкове:

авиалиния

авиапочта.

Таке написання суперечить російській правописній логіці, бо й росіяни
пишуть: гидрОпресс та пневмОпочта, хоч слова, з яких утворено скорочені
форми, мають в основі не О, а А: гідрАвліка, пнемАтика.
Та калічниками мови рухала не логіка, а бажання знеособити нашу мову.
Тому й ухвалено: скопіювати неправильне р. написання всупереч логіці,
традиції, здоровому глуздові.

Агафангел. Аґатангел.
Акушерська операція витягнення плода. Акушерська операція видалення плоду.

1996 р. в Одесі видано Англо-український словник медичних термінів . Він
повен неоковирних форм і зворотів, які на ділі дискредитують у. мову,
розвиваючий тезу про її малоінформативність. У цьому словнику можна прочитати
таке гніздо:
Акушёрська операція витягнення плода.
Звідки взялося таке дубувате  слово витягнення? Чи ми й справді так
незграбно висловлюємось? Зовсім ні. Ми маємо досить нормальних слів:
видалення, видобуття. Але секрет появи слова витягнення полягає в тому, що
перекладачі англійське слово extraction переклали зразу на російську мову:
дістали извлечение. Тоді у словнику РУС-81 подивилися переклад слова
извлечение на українську мову: дістали цілу низку слів, в тому числі й
витягнення. І тлумачі вибрали це слово за найкращого відповідника до слів
извлечение/extraction. Бо слів видалення і видобуття, відповідніших у даному
разі, в РУСі-81 не наведено. Далі тлумачі вибрали форму плода замість
плоду. Чому?
Обидві ці форми допускає чинний правопис. Десь, свідомість укладачів і далі
в полоні теорії злиття мов : плода ближче до р. форм. Але в цьому тексті
треба вжити форму плоду, і весь вислів звучатиме так: Акушёрська операція
видалення плоду.

Порівняйте з виразом: Акушёрська операція витягнення плода .
Що оковирніше, милозвучніше, і що інформативніше? Чи ж буде вислів
інформативний, коли його зліплено  з важкомовних і немилозвучних слів?
Такий невідрадний стан маємо на словниковому фронті.

Антон. Антін.

Аравія. Арабія.
Аранжування (дія і п; аранжована музика). Аранжування (дія), аранжовання (& та

дія).
Асигновка. Асигнбвання. |
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Асигнування (дія). Асигнбвання (а: кошти й дія).
Аул. Авул. > Статёйка.
Афіни. Атёни.
Багатоповерхові будинки. Багатопбверхи. (Д. Гуменна).
Бакенщик. Пропозиція: Бакенний.
Баловствб. 1. Панькання, 2. пустощі, дурощі.
Бариш (зиск). Інтбрес, зиск, г. хосён.
Безводдя. Безвіддя.
Безіменний палець. Підмізинний палець.

На безіменному пальці лівиці виблискував... масивний перстень .
Знову-таки письменник з двох синонімів, наведених у РУС-і АН УССР,
вибирає той, що повторює російський вжиток. Цю - змавповану у росіян форму,
запровадив до нашої мови згаданий РУС. Московський же РУС 1948 р.
дивним дивом наводить тільки форму підмізинний. Отже:
На підмізинному пальці лівиці виблискував... масивний перстень .

Безсловесная істота. Німина.

Бессарабія. Басарабія. Така історична назва краю, і нема сенсу її московщити.

Бігунка. Розлад шлунку, пронос.

У значенні жінка-бігун - ідіотизм.
Біженець. Втікач.

Благополуччя. Добробут, щастя, гаразди.

Благоухания. Пахощі.

Блукаючий погляд. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Блукаючий
погляд).

Бог. Біг.

Дасть Біг - вживають ще й сьогодні, а на Заході - Пан-Біг.

Богдан наші предки вимовляли Бігдан.

На Поділлі є станція Богданівна. Це русифікована назва. Село коло цієї

станції люди звуть Біданівці - скорочення від Бігданівці. Москва покалічила

нашу фонетику.

Мусимо з цим миритися, чи маємо відроджувати свою мову у повному
обсязі?

Богослужіння. Богослужба, служба Божа.
Божник. Біжнйк.

Перш, то було затйчу й біжнйк запашним зіллєм... . (Г. Барвінок).

Борзописець. Акула пера.

Борзописця тягнуть у могилу ударні будови, п ятирічка разом із Стаха-
новим.

Бориспіль. Барйшпіль.
Бочбнок. Барило.
Брест-Литбвськ. Берёстя.
Брест-Литбвський. Берестейський.
Броварй. Броварі.
Будинковолодіння. Домовласність.
Будування (дія). Будбвання (будова).
Бунтівник (Структурна копія р. бунтовщик). Бунтар.
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У перекладі слова бунтовщик РУС-81 на першому місці стоїть бунтівник, а
мовно якісніше бунтар на другому. А редакціям твердо-натвердо приписано
вживати тільки перший варіант. Наслідок: автори, які вживають правопис-29,
і ті пишуть бунтівник замість кращого й ріднішого бунтар.

Бухарест. Букарёшт.
Так історично склалося.

Вагбн-теплушка. Телячий вагон.
Люди,... вже розтягнули вагони-теплушки на місця,... .
Слово теплушка ніяк не тулиться до вагона, де возять худобу. Ці вагони для
худоби в ССР і в Росії через брак поваги до своїх громадян пристосували для
перевозу людей: захисників вітчизни, а також в язнів, прирівнявши
захисників вітчизни до в язнів, а тих і других - до худоби. Щоб якось загладити цей
факт бодай словесно, імперська лексика назвала ці вагони приємним і добро-
звучним словом теплушки. Творець цього слова, очевидно, думав, що таким
теплим  словом можна нагріти тих нещасних, яких возили у цих теплушках.

Автор цих рядків їздив узимку цими теплушками як боєць Червоної Армії і
як в язень ҐУЛАҐ-у. В обох випадках ніякого тепла в цих телячих вагонах не
було. Собачий холод панував у них і для солдат, і для в язнів.
Ті, хто їздив у цих вагонах, дали їм свою і правдиву назву: телячі вагони. Це
- живе слово яскраво контрастує з офіційним імперським язичієм. Одне -
розкриває суть речі: телячий вагон, друге - маскує правду, дезинформує людей:
теплушка. Нащо цей камуфляж? Щоб не виглядати дикунами перед світом,
де у жодній цивілізованій країні людей не возять у телячих вагонах. Хай,
значить, вигляда, що і в імперії не возять у телячих вагонах, бо возять у
теплушках.

Очевидно, що сучасним авторам і редакторам треба критично переварювати
всю офіційну новолексику, яка дісталася нам у спадщину від соловецької
імперії. За часів ССР за телячий вагон у тексті твору авторові могло б
перепасти на горіхи від цензури. Тепер цензури нема. Дорогу правді! Редагуємо:
Люди,... вже розтягнули телячі вагбни на місця... .

Вакх. Бакх.

Валянок. Повстяник, повстяк, валянець.

Баран, баран... Тупий як валянок. Що ж я наробив] .
Оборона неповторносте всякої мови не зможе зберегти її від запозичень. Усі
мови запозичали й запозичають одна в одної слова, вирази, афоризми. Проти
цього нема жодного ліку. І розглядані тексти нема, нема і вдаються до
обґрунтованих запозичень. До таких обґрунтованих запозичень можна
віднести порівняння Тупий, як валянок . Хоч нема сумніву, що глибше занурення
до мовного океану у. мови відкриє нам можливості обходитися без
запозичення й цього звороту. Але схваливши наведене запозичення, не можна
схвалювати окремих слів у ньому.
Слово валянок, як і ромашка, казначейство, община тщ - безпідставна
позичка. Ми ж маємо свої непозичені мовні одиниці. Тому редагуємо, додавши
й розділові знаки:
Баран, баран... Тупий, як валянець. Що ж я наробив] .

Вантажопідіймальна споруда. Підойма.
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Варваризм. За правописом-29 - барбаризм.
Велика Ведмёдиця. Великий Віз.
Велика земля. Материк.

На Півночі та Сході ССР українці кажуть на центральні землі - материк.
Верф. Корабёльня.
Взаємовідносини. Взаємини.
Взаємовідносини, стосунки, взаємини (перелік).

Кращий порядок переліку:
Стосунки, взаємини, взаємовідносини.

Вибухонебезпёчна ситуація. © Пахне вибухом /порохом/, р1 передвибухбва
обставина.

На Сході вибухонебезпёчна ситуація.
На Схбді пахне порохом.

Виготовлювач (копія р. изготовитель). Виробник.
Виготовлювач - творчість Академії наук УССР: копія р. слова изготовитель.

Вид (зовнішній людсьлий образ). Вигляд.
Выражения. Розкриття, відбиття.

Не вживаючи дієслова виражати, не вживаймо і похідних від нього. Замість
виражати вживаймо розкривати, відбивати.
Тоді вираження = розкриття, відбиття:
Для вираження втечі від свого Я.
Для відбиття втечі від свого Я.

Виручка. Виторг, (коли йдеться про зиск) зиск.
Високопоставлена особа. Достойник.
Витоки. Джерёла, корені.

Витоки культури. Витоки козацтва.
Джерёла культури. Корені козацтва.
Витоки - безсімейне накинуте КҐБ слово, тоді як джерёла - багатосімейне:
джерёльце, джерельний, джерелянка, джерелбвий, джереляний, джерели-
тися, джерелознавець, джерелознавство, джерелознавчий, першоджерело,
праджерело, першоджерельний.

Вйтопка. Шкварка.
Витягування. Витягання. > Перетягувати.
Вихолощення, г. Вйпощення.

Нам ближче галицькі форми, ніж московські.
Відбиток. Відбиток.
Відбігання від чого. Відбігання чого.

Чи треба тут від? [Свого відбіг - чужого не доскочив] (Приказка. Г.Барвінок).
Відбігання від законів.
Відбігання законів.

Відбій /тривоги), г. Відклик. (Д. Гуменна).
Відбір (р. отбор). Добір.
Відгадник (бо р. отгадчик). Угадько.
Відкладний комір. Закбтистий комір.
Відкликання (дія). Відкликання /відклик /п.7 і дія).
Відлагодження (бо р. отлаживание). Налагодження.
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Відлік (бездарний переклад р. слова отчёт). Звіт.
Відпустка. Відпустка.

Відпустка для догляду за дитиною.
Відпустка для догляду дитини,
Відпустка на догляд дитини.

Вщрёчення. Зрёчення.
Відчуття переповнених почуттів. Стан переповнених почуттів.

...відчуття переповнених почуттів... зіграло... жарт з дівчиною .
Думаючи по-українському, автор ніколи не написав би такого кавалку із
збігом однакових кінцівок (-уття) у словах. Та автор думав не по-українськи.
Він переклав цей пасаж зі свого російського думання:
...ощущение переполненных чувств... сыграло... шутку с девушкой .

Цей р. кавалок цілком нормальний, бо відсутність близькозвучних слів не
шкодить сприйняттю написаного. Та цього не можна сказати про у. переклад.
Український текст через повтор близькозвучних слів відчуття і почуттів
нагадує графоманську писанину. Але автор не графоман, він володіє творчими
секретами, за винятком одного - кульгає у милій та напівзабутій мові . На
цю біду існують редактори.
Не звертатись до редакторів, а надто в українських обставинах, - значить
шкодити покликанню письменника. Звісно, кожен автор може редагувати сам
себе, але наведений кавалок свідчить, що він або не редагував своє писання,
або не може критично ставитись до написаного своєю рукою. У такому разі,
найкращий порадник - підкутий редактор.
Що зробить редактор у такому разі?
Уся біда цього уривку в подібності двох слів. Тут нема иншої ради, як
замінити одне з них або й обидва. Для цього треба відійти від р. оригіналу:
замість відчуття вжити слово стан:
...стан переповнених почуттів... зіграв... жарт з дівчиною... .

Відшкодування (дія). Відшкодбвання (я; сума).
Вільні вправи, г. Руханка.
Вінчання (дія: покриття вінками). Вінчання (шлюбний обряд fa:! і дія).
Вітряний млин. Вітряк.

Бій з вітряними млинами.
Бій з вітряками.

Власті. Влада.
Внутрішнє вертикальне начало. Пропозиція: внутрішній стрижень.
Вовчанськ. Вовча.

Волосся, п6 Волос.
Дожити ДО СЙВОГО волосся.
Дожити до сйвого волосу.

Вонючка (ТУС-81). (Газетка окупантів). Смердюха, (Д. Гуменна).
Вродлйвка. Кралечка, жГ красючка, гарнюня.

Копіїр. форм здебільшого творять карикатури:
Одягнена в... халатик вродлйвка... відкинула рукою... волосся,... .
У даному разі не треба вигадувати велосипеда, коли його вже вигадали наші
предки. Невже ж незграбно зліплена вродлйвка може змагатися з формами
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кралечка, красючка, гарнюня, схваленими задовго до нас нашими

попередниками? Порівняймо:
Одягнена в халатик вродлйвка відкинула рукою волосся.
Убрана в халатик кралечка відкинула рукою волосся.
Убрана в халатик гарнюня відкинула рукою волосся.

Газування. Газования.
Галерея. Галерія, (навколо будинку) кружґанок.
Гаптування (дія). Гаптбвання (°: гаптована річ; часом і дія).
Гармонія (у громаді). Злагода.
Гвинтівка. (В У ПА) Кріс.
Гданськ. Ґданськ.
Генезис. Генёза.

Модель: thesis - теза. Спроба Москви запровадити тезис не вдалася.
Гімнастика, гімнастичні вправи, г. Ррсанка.
Глотка. Пелька. > Пелька.

Голодовка. Голодівля, голодівка.

Горизонт. Обрій, бвид, виднокруг.
Готбвність. Готовість.

У слові готбвність - зайве (московське) н.

Готовість утворено за чинним у мові словотвором:
Прикметник Іменник

дббр-ий добр- + ість = добрість
нервбв-ий нервов- + ість = нервовість
слонбв-ий слонов- + ість = слонбвість

отже

готбв-ий готов- + ість = готбвість

Іменники, утворені з прикметників наростком -ість, не набувають жодних
додаткових звуків (на письмі - букв): до основи прикметника додавано лише
наросток -ість.

Громадина, (штучне запозичення зр.). у. Бовдур, махйня, колос.
Громовідвід (повторюєр. форму). Громозвід. (Форма, вживалиа до 1933р.).
Гросмейстер. Ґросмайстер.
Грунтовка. Ґрунтбвання. і
Грунтування (дія). Ґрунтбвання (а; заґрунтоване полотно; часом і дія).
Давання. Давання (подаяния) (Б.Н.).
Давлення (у ЗМ). Гнічення, тиск.
Дарування (дія). Дарования (&: дарунок; часом і дія).
Датчанин, датський (р. форми). Данець, данський.
Дев яносто. Дев ятдесят, (рідко) дев яносто.
Денаціоналізація. Роздержавлення.
День і ніч. День и ніч.

Правило каже: перед словом, де перший звуком і  треба сполучник і  міняти
на та . Але трійка день та ніч нежива. Слухаймо мовців. Чуємо: День и ніч.
Так і питнім.

Державостанбвляння (калька становление государства). Розбудова держави.
Дефіс. Рбзділка, дефіс.
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Дилер. Ділець.
Дилер - нічим не виправдана заміна слова ділець. Толеруючи деякі
англійські слова в нашій мові, наприклад, екзитпбл, ми не можемо допускати заміни
наших цілком нормальних і цілком рівнозначних слів англіцизмами.

Дистриб ютор. Продавець, поширювач.
Наші слова продавець і поширювач цілком нормальні і не довші від
іноземця. Іноземець, коли подумати - це московщення, бо він прийшов до нас із
перекладами р. текстів. Московські писаки вбачають у слові дистрибутор (4
склади, 12 літер) форму коротшу від слова распространитель (5 складів, 15
літер) і тому вибирають коротшу форму. Але, дорогі мої читачі, московські
моди, не завжди на нас шито. Наші слова продавець і поширювач (4 склади,
9 літер) не довше, а коротше від іноземця. То ж чи розумно задовжувати свій
мовний потік, що є ідіотизм?

Дівчина хлоп ячої вдачі. Хлопчурка. (Д. Гуменна).
Дільба. Ділячка. (Д. Гуменна).
Діяпозитйв. г. Прбзірка.
Добувач. Здобувець.
Доглядіти. Догледіти.

Догледіти, нагледіти, підгледіти, прогледіти, розгледіти, угледіти.
У пам ятках української мови деякі з цих слів трапляються у двох варіянтах:

Проте у масові словники УССР наведені дієслова занесено переважно у формі
Б без згадки про форму А. Така уніфікація  української мови суперечить
мовній практиці, але не суперечить інструкціям з Політбюра КПСС. В
академічних виданнях, коли й наведено форми А то з позначкою діялектний
вжиток. Ще в інших словниках УССР форми А наведено вибірково. Ці всі
заходи  мали на меті одне: вилучення форм А з ужитку. Чи таке вилучення

збагачує чи збіднює мову?
Дозування. Дозбвання (&: дози; часом і дія).
Доменщик. Сталевар. Пропозиція: Домновйй.
Достоїнство. Гідність.

Почуття власної гідности.
Самоповага.

Доход. Приб^ок. Слово прибуток є антонім слова видаток.
р. Доходы и расходы.
у. Прибутки й видатки.
Словом прибуток М. Комаров (УС) перекладає р. слово доход. Так само і
словник Желехівського слово прибуток перекладає німецьким словом Еіп-
kommen, що відповіла р. доход. Обидва словники поруч із прибутком
наводять синоніми дохід, користь, зиск. Це було до революції 1917 р., коли ще
українську фінансову термінологію не усталено. Після революції, коли наста-

А Б

догледіти

нагледіти

підгледіти

розгледіти

доглядіти
наглядіти
підглядіти
розглядіти
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ла потреба у виробленні у. термінології, її вироблювано з розробленої р. Це
відбито у Кр. Словник перекладає доход як прибуток:
валовой доход гуртовий прибуток
годовой доход річний прибуток
косвенный доход посередній прибуток.
(Останній переклад - невдалий. Краще: непрямий прибуток).
Саме так, де прибуток був антонім видатку. Ця термінологія і закріпилася в
українській мові до 1933 р. Але настав погром українства і Москва відкопала
з ряду синонімів до слова прибуток слово дохід, яке, як свідчить Гр. мало
зовсім инше значення у нашій мові: плйта, заробіток. Слово дохід Гр. не
переклада словом доход.
Але Москві закон не писано. Наблизили мови й навели в нашій мові хаос.

Відроджуючи щиру українську мову, не можна обминути сталінської
плутанини в нашій мові. Бо слово доход із значенням прибалток - ідіотизм, що
заплутує українську мову і збива з пантелику мовців.
Забравши головне значення від слова прибуток, мововбивча Москва дала
йому значення зиск (р. прибыль). Цією операцією односкладовий зиск
замінено на трискладовий прибуток, а лінгвістично якісне слово зиск списано в
архів.

Доходи й видатки. Прибутки й видатки.
Духовний і духовність, (не релігійний) Духовий і духбвість.
Душевна витонченість. Душевна тонкість. (Д. Гуменна).
Дьоготь. Діготь.
Ейфорія. Евфорія.
Еллада. Геллада.
Ембріон. Зародок.
Епігон. Папуга.
Епілепсія, г. Падачка.
Євангеліє. Евангелія.

Ми - європейська нація і вся звукова система нашої мови - європейська. Там,
де європейці говорили Е, там і наші предки вимовляли Е:
єпархія - не єпархія
єпископ -не єпископ

Европа - не Єврбпа
Евгён - не Євген.

Там, де європейці вимовляли Є, там і ми казали Є: Іерусалйм - Єрусалим.
Сталінський правопис змушує нас вимовляти, як у Москві. А це не по-евро-
пейськи. Тому класики - єдине вірне джерело нашої мови. У Г. Барвінок є
таке місце:
Як ховали, я дала на Евангелію... . (Г. Барвінок).

Євнух. Евнух.
Єпархія. Епархія.
Єпйскон. Епископ.

Єпитимія. Епітимія.

Єпитрахиль. Епітрахіль.
Єретик. Геретйк.
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Жара. Шквара, спёка, f жара.
Жертвоприношёння. Жертвопрйноси, приноси (жертв).
Заздравиця, заздоровниця. Многоліття, тост, многая літа.
Заклинач. Шаман.

Замалювання (дія і шкіц). Замалювання (дія). Замальований (шкіц; часом і дія).
Замашка. Вихватка.

У не? замашки імператриці  - думає герой сучасного роману.
Замашка - безперечно, слово запозичене. Наші словникарі до революції
1917 р., працюючи без жодної підтримки та винагороди, недобачили у.
відповідника до цього р. слова. Після 1917 року - обставини покращали, і в РУСІ
Кр. уже записано, як переклад російської замашки - слово вйхват, хоч не
наведено жодної цитати з творів чи народніх уст. Але цей РУС дуже скоро
вилучено з ужитку, а виданий 1948 р. РУС у Москві перекладає замашку як
замашка. Отак забулося наше слово і накинуто чуже.
Коли автор цих рядків побачив у .Кр. вйхват, пам ять воскресила його
одеське дитинство. Це ж тоді він чув, очевидно, з уст матері, такі слова:
Що за вихватки? .

Саме так, саме в такій формі - вихватки! Але пізніше це слово поховала під
собою лексика, набута за роки навчання. Аж побачивши вйхват, автор цих
рядків згадав вихватку. Оце ж і є наш відповідник до російської замашки!
Сучасні словники вихватку записують, але не як переклад р. замашки.
Сучасників не можна картати за незнання вихватки, як і за всі сталінські
риси у. мови. Так навчено не одне покоління. Але ця крива наука наклала на
у. твори тавро меншовартости та малоінформативности. > Маститий.

Заміжжя. Заміж - rf, ужитий як іменник з переходом І в У в непрямих відмінках.
Знатимеш, який той заміж . (З народніх уст в Ізмаїльській області).
Я не для замужу . (Д. Гуменна).

Замішання (дія іа). Замішання (дія), замішання (°: стан зніяковіння; часом і дія).
Заняття (дія и а:). Заняття (дія: взяття), заняття (°: 1. фах, 2. лекція).
Зарядка, г. Руханка.
Засідання: Судове засідання. пб Розправа.
Заслуховування. Заслухання.
Зачудування (дія). Зачудовання (а; настрій; часом і дія).
Збірник. Збірка.
Зв язність тексту. Плгінність тёксту.
Здача, (від продавця) Рёшта.
Здогадка (ЗШ). Здогад.

Здогадка - новотвір украінскіх писачів. Такого слова наша мова не знає. Це р.
слово догадка похода українізоване. По-нашому - здогад.

Землероб. Хліборбб, рільнйк.
Що селяни роблять: землю, чи хліб?

Землеробство. Хліборобство, рільництво.
Зібрання, (людей) Збори, г, зібрання, (творів) збірка.

Батьківське зібрання. Зібрання творів.
Батьківські зббри. Збірка творів.

Зірка. 1. / Зоря, 2. славетній артйст /учёний, письмённик +/.
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Мандрівні славётш артисти.
Мандрівні зорі.
...сині очі зо'рями цвітуть . (В. Сосюра).

Зіткнення. Сутичка.
Зітхач. Зітхайло. Обидва слова - неживі, Але зітхайло рідніший нам.
Зловмисник, (калька злоумышленник). Злочинець, лихочинець, (злодій) злодіяка.
Знаки розрізнення. Відзнаки.
Знаменитий. Славетни[і]й, славнозвісний.
Знаменйтість. Зірка, світило, син слави, славетна особа, славне ім я, славетни[і]й,

мн -ні (люди), сини слави.
Зобов язання (дія). Зобов язання (а; обіт і дія).
Зовнішній вигляд. пб Лице.

З зовнішнього вигляду.
З лиця.

Зстрибування (РУС-81). Зіскакування.
Ігорович. Автор цих рядків сказав би: Ігоревич, бо ж Слово о полку Ігоревім .
Ідея. Надум, надумка. (77. Загребельний).
Ієрархія. Гієрархія.
Ієрогліф. Гієрогліф.
Ізюм. Родзинки.

Не фунт ізюму.
Не хвіст собачий.

Ізюмина. Родзинка.

Імідж. 1. Лице, 2. образ, 3. (добре) ім я, честь, престиж, реноме, репутація, авторитет.
Імідж міста. Імідж воїна. Свій імідж.
Лице міста. Образ воїна. Своє ім я /честь, престиж, реноме, репутація у.

Інспекція по контролю за цінами. Інспекція цін.
Слово шспёкщя містить у собі поняття контролю. Отже, шспёкщю по
контролю за цінами треба розуміти як контроль по контролю за цінами.
Гарно? Нащо така двовёрха назва? Для зайвого нагромадження слів?
Бюрократичні клани таким нагромадженням слів створюють круг себе ауру вищої
касти в суспільстві зі своєю особливою мовою. Але українська мова з
колиски була ворогом бюрократії та бюрократично-хабарницької мови.
Цей канцелярський шедевр - винахід не журналіста, а зразок украіской мови,
задіяної в Незалежній Україні: від імперських бюрократичних стандартів - ні
на п ядь!

Інфінітив. Граматичний термін до 1933 р. - дієйменник.
Іспанія. Еспанія. Так історично склалося.
Іспитнйк, іспитнйця. Здавёць іспитів, підіспитний.
Істерія. Гістерія.
Іуда. Юда.^
Йбханан. Йоганан.

Ми пишемо Йбган Штраус. Ім я Йоханан належить до категорії ідіотизмів,
бо латинське Н  правопис-29 віддає як Г . Та й сталінський правопис пише
Йоган Штраус, а не Йохан Штраус, щоб не смішити людей своєю дурістю.
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Написання Хіларі Клінтон, Хемінгуей, Хофман замість Гіларі Клінтон, Ге-
мінґвей, Гофман безперечні ідіотизми.

Казначей. Скарбник.
Казначейство. Скарбниця.
Казначейський. рв Скарбниці.

Казначёйський білет.

Білет державної скарбниці.
Калічник членів. Саморуб.
Канікули. Вакації.
Капельмейстер. Капельмайстер.
Кафедра. До 1933 р. Катёдра.
Керівництво до дії. Дороговказ.
Кисёйна панночка, г. Капелюшкова панна.

Клеврёт. Посіпака, поплічник, прислуж-, полигач, підпомагач, підлигач, холуй.
Клімат. Підсоння.
Клеймо. Тавро.

Слово клеймо - чуже тіло, бо похідних слів (клеймйти +) від нього нема.
Зате від слова тавро є: таврувати, таврування, тавровий, таврувальник +.

Книга для читання. Читанка.
Книжко'ва крамниця. Книгарня.
Комітет по сприянню. Допомогбвий комітет, комітет сприяння.
Коновка. Конівка.

Копйлка. Скарбничка.
Коновод. Коновід.
Конопатник. Шпарувальник.
Консенсус (згода всіх на форумах). Згода всіх, порозуміння, одностайність.
Копченина. Вудженйна. (77. Загребельний).
Кориця. Цинамон.
Космічний літак неодноразового використання. Ракето-літак.
Костомаров. Костомарів.

Один раз у спогадах Г. Барвінок ужила не Костомаров, а Костомарів. Так
виглядали наші прізвища: Глібів, Степанів, Ковалів.
...кажіть везти... наДрагоманівськугбру,... (такії в Гадячі)... . (Л.Українка).

Костьол. Костёл.

Українці споконвіку вимовляли це слово відповідно до наявної мовної моделі:
козёл

котёл

орёл
осёл

отже й

костёл.

Під впливом польської мови, слово могло часом вимовлятися костьол або

косцьол. Вимова костьол підкреслювала польське походження даної
споруди і приналежність її до польської громади. Але українська вимова цього
слова лише костёл, про що свідчать похідні форми: костёльний і костёль-
ник. Жодна пам ятка не зафіксувала форм костьольний чи костьольник.
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Запровадження написання костьол в УССР як варіянт до слова костел мало
на оці одну мету: наближення до р. слова костёл.

Країна Сонця, що сходить. Країна, звідки сходить Сонце.
Красоті - слово українське. Має своє спецефічне значення.

Є краса і є красота:
Charming!, Lovely!, Прелесть! Красота!

Крихітка Цахёс. Манюня Цахёс.
Кровоссальна комаха (р. кровососущее насекомое). Кровопйвча комаха, (комаха)-

кровопій.
Кухонний. Кухенний.

Не зміг утриматися в сідлі  і наш прикметник кухённий. Калічники-уніфі-
катори переробили його на кухённий. Словник Грінченка карбує лише форму
кухенний. Логічність цієї форми неважко бачити з такої схеми:
злидні  злид + енний = злиденний
пісня > піс + енний = пісенний

плісня  пліс + енний = плісенний

сотня  сот + енний = сотенний (сотник в УПА)
стайня »  стай + енний = стаєнний

отже й

кухня * кух + енний = кухенний.
Так зформував це слово наш Мовний центр.
Тільки ж форма кухенний не влаштовувала вертухаїв від мовознавства, тому
її як націоналістичну  обернуто на кухённий.

Легківка. Легке авто.

Годі заперечити, що моторизація побуту потребує, скажу так, моторизації-
лексики, тобто слів на означення різних видів моторизованого транспорту:
вантажного, легкового, службового тщ. Цитую сучасника:
...не проїде..., не зупинивши авто... виходить із легківки -милується .

У цьому тексті не треба вживати слова легківка, а сказати з нього:
...не проїде.., не зупинивши авта... виходить з нього - милується .
Саме ж слово легківка - це новотвір, створена за каґебістським рецептом
мавпо-копія р. слова легковушка.
Чи не краще замість новотору легківки вжити легкё авто? Часом у тексті, а
надто у множині, краще притруться відомі читачам слова, ніж новотвір.
Легше сказати валка легких авт , ніж валка легківйк . Легківка - калька-
новотвір, а легкё авто - пара відомих слів. І це працюєш, користь даної пари.

Лежебёка. Оббийбік, оббййбока.
Лейпціг. Ляйпциґ.
Лжесвідок. Кривосвідок, кривоприсяжник.
Лжесвідчення. Кривосвідчення, кривоприсяжництво.
Лижви. Лещата.

СУМ слово лижви пояснено так: Те саме, що лижі . А лижі визначено як
...дерев яні полози різної довжини, які прикріплюють до ніг для пересування

по снігу . А ілюстрація до слова лижви, звучить так:
Мама возила її сковзаться на льоду на лижвах або в гості . (Н.-Левицький).
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Не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що сковзаться на льоду можна
лише на ковзанах /ковзанцях/, тоді як лижі пристосовано для снігу. Отже,
лижви - це ковзани /ковзанці/. Саме так пояснює це слово і словник Же. з
посиланням на твори О. Потебні. У цім значенні вживають слово лижви й
українці діаспори. Отже, мовознавці УССР підтасували слово лижви,
виходячи з подоби цього слова до р. слова лижі.

Літеродрукувальний апарат. Знакодрук.
Лоскотливе питання. Дражливе питання.
Лубни. Дубні.
Магазин. Крамниця.
Мала Ведмёдиця. Малий Віз.
Малювання (дія), п (малюнок) Мальбвання.
Маніяк. Маніяк і маньяк.

Марево (бо р. марево/. Мариво.
Післяпогромні словники наводять це слово лише в одній формі: марево.
Нема жодної вказівки, що до погрому це слово вживано у формі мариво. Така
форма логічно випливає з українського словотвору:
Дієслово Іменник

варити вариво

жевріти жёвриво
місити місиво

молоти мёливо

прясти
Отже:

прядиво.

марити мариво.

Це слово створили не націоналісти і не діяспірці, а УМЦ.
Коли ж, на лихо, російська мова знає це слово у формі марево. Як же могли
зливачі мов оминути такий шанс підстригти українську лексику під
московську гребінку? І не оминули. Бо цього вимагали теорія злиття мов, а ще
партійний обіжник і потреба дістати похвальбу - титул або орден - від
вищестоящого начальства .

Маріуполь. Маріюпіль.
Маркетинг. Продаж. Поширення.
Марновірство (копія р. суеверия/. Забобони, забобонність.
Марнославство. Гординя, пиха, порожній гонор.

Пиха і марнославстві керували його почуттями .
Пиха і порожній гонор керували його почуттями .

Маскування (дія). Масковання (° мошкара; часом і дія).
Масштаб. Маштаб.

Машкара. Напуск. (Д. Гуменна).

Як швидко злетів з неї напуск радянської лъояльности! . (Д. Гуменна).
Медуза. (Бодянё/ сёрце, (морське/ сёрце.
Мелітополь. Мелітопіль.

Мефодій. Методій.

Мир - халупам, війна - палацам. Мир - хатам, війна - палацам.

Миш як. Арсён.
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Мілкосидяче судно. Мілкоплавне /мілковбдне/ судно.
Місце проживання. Осідок.
Місцезнаходження, місцеперебування. Осідок, резиденція.
Мішанина фронтів, о. Перекладений пиріг фронтів. (Д. Гуменна).
Мовленнєвий. Живомовний.

Мовленнёвий етикёт.

Живомовний етикет.

Етикет живої мови.

Молочний шлях. Чумацький шлях.
Мукбчеве. Мукачів.
Набувач. Доробкёвич, загрёба, о. хто гребё обома.
Навколишнє середовище. Довкілля.
Накинута праця. Обуза.
Напильник. Терпуг, напилок.
Наплювацьке ставлення. Свинське /нехлюйське/ ставлення.
Напрацювання. Доробок.

Напрацювання - переклад р. наработка, яке виникло у 70-х рр. XX ст., під
впливом і як копія нашого доробок. Тому, автор цих рядків за дбробок, бо
перекреслючи наше вдвічі коротше слово дбробок, слово напрацювання -
ідіотизм. Російська мова не мала такого місткого слова, ж дбробок. РУС-81
та СРЯ-83 не наводять слова наработка, яке з явилося в московських ЗМІ
десь у кінці XIX століття. Але коли це слово стало світитися в р. текстах,
українські ЗМІ й собі стали вживати це слово, переклавши його, як
напрацювання, бо не знали або не хотіли знати, що зразком для появи слова
наработка послужило наше вдвічі коротше від напрацювання слово доробок.
Вживання такого слова-динозавра, як напрацювання годі назвати инакше, як
ідіотизм. Тому і саме слово напрацювання варте титулу ідіотизм. Ще й
тому, що у ЗМІ з явилося слово наробок, що копіює заразом і дбробок і
наработку. Пише поетеса у передмові до своєї збірочки:
Я вдячна... В.О.., який узявся видати мою збірочку, як наробок... землячки".
Тут слово наробок око-в-око те саме, що й дбробок. Чому ж така зміна?
Бачте, дбробок декому звучить патріархально, по-хуторянському, а наробок
- престижно, бо копіює наработку.
Але я за дбробок, бо він виник сам по собі з поміччю нашого Мовного центру
і не копіює копії з нашого таки слова.

Напрям і напрямок. Я гадаю, що ці слова синоніми. Нащо зайві ускладнення в
мові на зразок: багатир і богатир, дружний і дружній?

Народонаселення. Людність.
Насміхання. Глузування.
Насмішка. Насміх, тому й насмішка.
Нашарування (дія). Нашарбвання. (®: шар; часом і дія). (Д. Гуменна).
Невимушена поза. Недбала поза.
Невідповідність. (^РІЗНИЦЯ.

...граючи на різниці... цінміжзблотом і паперовимизнакани... . (МСтельмах).
Дві невідповідності.
Дві різниці.
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Тому одеський, нібито гебрейський, вислів дві різниці цілком граматично
правильний для нашої мови. Одеські гебреї походили з містечок та сіл України.

Недотбрка. Недотика.
Нездужання (не вживано). Нездужання (недуга).
Незліченна кількість, (р. бесчисленное количество). Безліч.
Непривабливість. (- вади) Нагота.

В усій своїй непривабливості.
В усій своїй наготі.

Неприємність. Прикрість.
Нерозривна приязнь. Нерозлийвода  приязнь. (Д. Гуменна).
Нечленороздільне мовлення. Безглузде белькотіння, белькотіння без глузду.
Нирковокам яна хвороба, (у побуті) Камінь нирок.
Новоутворення, новотворення (дія), а Новотвір.
Новояз. Новолёксика, новогутір(ка), новобалак.
Ноу-хау. Досвід, (часом) секрети технології, б. знай-як.
Обвинувачення. Винувачення.
Об єднання (дія й п). Об єднання (спілка і дія).
Обігрівач. Огрівач, нагрівач.
Обіцяння. Обіцянка.
Обладнання (дія й п). Обладнання (и,- апаратура й дія).
Обличчя звело судомою. Обличчям пробігла мишка.

Коли мавпозворот вибиває з сідла  образний у. зворот, таке мавпування не
додає краси українській мові, а навпаки. Пише автор, захопившись сюжетом:
...обличчя Залихватова звело судомою .

Так говорять росіяни: свело судорогой. Наша ж мова знає образніший вислів:
...обличчям Залихватова пробігла мишка .

Облямівка (на тарілці). Бережок.
У ЗМІ пишуть: ...одержати на тарілочці із золотою облямівкою . Не
звучить. Але словник наводить і синонім до облямівки - берег. У Гр. берег
прикладено до фартуха. На тарілці ж буде бережок.
Одержати на тарілочці із золотою облямівкою .
Дістати на тарілочці із золотим бережком .

Обмовка. Ляп.

Обняття (не вживано), обняття (посади). Вступ на що.
Обняття посади.
Вступ на посаду.

Община (первісна, церковна). Громада.
Община - штучно накинуте нам слово, яке не має жодних коренів у нашій
мові.

Общинний. Громадський.
Общинник. Член громади.
Общйнність. Громадство.
Овочі. Копія р. бвощи. Наше: 1. городина, 2 фрукти.

У нас - овоч - це плід , фрукт ; Овочі - фрукти.
Оглушливі звуки літака. Свистовітри. (Д. Гуменна).
Одностайна компанія. Душа-компанія. (Д. Гуменна).
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Окис. Оксид.
Окислеяння. Оксидація.
Окоп. Шанець, окіп.

Округ. Правопис-29 визнає тільки і. округа та прийменника округ.
Окупант. Займанець.
Олово. Цина.
Оповідання, (дія й а). Оповідання (дія), оповідання (п: оповідь; часом і дія).
Оркестровка. Оркестрования, j
Оркестрування (дія). Оркестрования (а; часом і дія).
Освіта (у значенні просвіта). Просвіта.
Освітлена сонцем сторона. Осоння.
Оснащення. Обладнання (дія), обладнання (п.- апаратура і дія).
Очёплення (ЗМІ). Оточення, облога.

Поліційне очёплення.
Поліційне оточення.
Поліційна облога.

Палата общин. Палата громад.
Палка на два кінці. Палиця о двох кінцях.

Прийменник о /об/ - наш:
Летів птах об восьми ногах . (Номис).

Панічний страх. Курячий страх. (Д. Гуменна).
Парковка, (дія) Паркування, паркования, п паркбвище, паркования.
Пауза. Павза.
Пелюшки. Сповиток.

Пелька, -ки. ж\ Глотка.
Так записано гніздо цього слова у Гр. і наведено дві цитати:
Напекла стара моя такого хліба, що і в пельку не лізе . (Кобеляк).
П ять літ роблю на чужу пёльку . (Г. Барвінок).

Чи можна з цих цитат зробити висновок, що слово пелька - слово вульгарне,
тобто непристойне? І Грінченко такого висновку не робить. Не робить такого
висновку і М. Комаров (УС) у першому в Україні РУС-і. Слово пелька - це
відповідник до р. слова глотка. Чому РУС А. Кримського (1924 р.) вважає
пельку за брутальне слово лишається загадкою. На якій підставі? Очевидно,
що поширений обрусителями України погляд, що українська мова
неінтелігентна - мужича, таки вплинув на укладачів словника, що й вони добачили
якийсь ґандж у цьому слові. А вже соловецький  нормативний РУС,
виданий у Москві 1948 р., перекладає російське слово глотка російським же
словом глотка. А пельку згадано лише у перекладі пари заткнуть глотку,
названої вульгарною. Чому пара заткнуть глотку - вульгарна? Слово заткнуть
- невульгарне, слово глотка теж - ні. А це для того, щоб нашу пару
заткнути пельку зробити вульгарною, і під цей тріп зробити вульгарною й саму
пельку. Бувши частиною вульгарної пари слово глотка само по собі не
вульгарне, а вже пелька кругом вульгарна і у виразі і сама по собі.
Логічно?

Для обрусителів - так.
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Це яскравий приклад, ж зразу обрусйтелі, а тоді КПСС і КҐБ упосліджували
нашу мову. Сліди цього упослідження - на кожній сторінці підсовєтських
словників.

Первозданність. Первісна краса.
У незайманому степу трави зберегли свою первозданність .
Знову таки цей автор добирає книжну помпезну форму, нехтуючи просту
лексику, доступнішу для розуміння широкому загалу. Первозданність не
творить у нашому Мовному центрі жодного образу. Це абстракція. Матірня
риса української мови - образність - вимагає від тих, хто пише нашою
мовою, цю рису не занедбувати, а розвивати. Той, хто цього не усвідомлює,
на ділі завдає нашій мові шкоди. Щоб наведений кавалок був у згоді з
ключовими рисами нашої мови, він має звучати так:
У цілинному степу трави зберегли свою первісну красу .

Перевага. пб Кбзир.
Перёвертень. ж1 Перёвёртанка. (Д. Гуменна).
Переданий. Передача.

Передача - слово наше [задача, придача, додача, здача, вдача, удача].
Передгір я. Підгір я.
Передпосйлка. (в логіці) Засновок.
Передсуди. (Копія р. слова предрассудки]. Забобони.
Перезахоронения. (дія) Перепоховання, (обряд) перепохбвання.
Переконання (дія та а]. (дія) Переконання, (погляд і дія) переконання.
Пискотнява. Пискотнява. [> ст45 Тіснява, Тріскотнява].
Півчий. Хорист.
Підготовка. Пропозиція:п Підготівля, (кадрів) вишкіл.
Підігрівник. Нагрівач(ка).
Підмога (перекладр. слова подспорье]. Підпертя.

Т. И. умела... шить, и это было большим подспорьем . (Мамин-Сибіряк).
Т. І. вміла... шити, і це було добрим підпертям . (Переклад).

Пщнёсення. (до неба) Вознесения, вознесіння, с° знесення.
...це нагаду воло воскресіння мертвих і вознесіння їх з могил . (Загребельний).

Підсміювання. Кпини.
Підтримка. Підтримка.

Підтримка депутатів в БЮТ. (спробуйте вимовте ввб].
Підтримка депутатів з БЮТ.

Піклувальник. Уболівальник, дбайливець, дбаха.
Пішоход. Піший, пішоходець.
Плутаник. Крутихвіст.
Поважання (дія й и]. (дія) Поважання, поважання (а; повага; часом і дія).

Моё поважання! (Повстянамова).
Моє поважання! (По-українськи).

Повідомник (переклад р. слова уведомитель]. Вісник, вістйтель, сповістйтель.
Повідомниця. Вісниця, вістителька, сповістителька.
Повітряне шампанське. Оковйте шампанське.
Повітряний поцілунок. Цілунок рукою.
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Українці не конче мають казати поцілунок, бо мають коротше слово
цілунок. Коли ж цей цілунок посилаємо рукою, то так і кажемо: цілунок рукою.

Пов язання, (не воюивано для п). Пов язання (п; стан = пов язаність; часом і дія).
Подарок. Дарунок.

Подарок - слово галицького варіанту нашої мови. З Галичини недослідженим
шляхом воно стало московським словом. Поки цей шлах не став надбанням
широких мас, слово подарок сприйматимуть як москалізм, хоч насправді це
українізм (галицизм) ур. мові.

Пожертвування. Пожертва.
Позичальник. Лихвар, позичайло.
Поїздка. Подорож.
Показання свідків. Свідчення.
Покаяння (дія та а). Покаяння (дія), покаяння (я; сповідь; часом і дія),
Покидьки суспільства. Жужіль-сміття (Яр Славутич).
Покликання (дія й п). Покликання fa; хист і дія), (хист - ще) поклик.
Поклонник, (мамони) Раб.

Поклонник Вигоди.
Раб Вигоди.

Покровйтельський тон. Зверхній тон.
Полонёник. Бранець.

Полоненик капіталу.
Бранець капіталу.

Полтавчанин. Полтавець.
Помста. Пімста. Гр.
Поняття (гадка, уявлення). Пойняття (охоплення)
Порівняння (дія й я). Порівняння (дія), порівняння (°: мовнії зворот і дія).
Посадова особа. Урядовець.
Посадочна смуга, (пропозиція) Посадівля.
Поступування (штучна форма для пояснень), г. Постулювання (спосіб дій).
Посягання. Зазіхання.

Потуральник (р. потворщик). Потакайло, потакач, підспівувач.
Живі слова потакайло, потакач Москва замінила мертвим словом.

Почуття власної гідности (калька). Самоповага.
Пошанування (дія). Пошанбвання (а; повага; часом і дія).
Пояснювальна записка, (пропозиція) Пояснення.

Напишіть пояснювальну записку.
Напишіть пояснення.

Права людини. Людські права. > Нога людини.
Прасування (дія). Прасбвання fa; прасована білизна; часом і дія).

Дошка для прасування,
г. Дошка до прасбвання.

Предок, ж1 Предкиня. (Д. Гуменна).
Премія, при тому немала. Премія, і то немала.
Префікс. Приросток.
Прийняття (дія: приймання). Приняття (я.- авдієнція, прийом; часом і дія). П.І.
Прилуки. Прилука.
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Принцип. Засада.
Присмерки (бо р. присмерки). Присмерк.
Пристосування (дія й а). Пристосованім (п; пристрій; часом і дія).
Провадження. Судочинство.

Чи можна з маху  зрозуміти, що значить слово провадження у судовій
практиці? Його найчастіше вживано з додатками: провадження робіт,
провадження слідства тщ. Окремою одиницею це слово, на ділі, незрозуміле. Що
ж роблять наші вчені юристи під орудою КҐБ? Затим що це слово відповідає в
наведених виразах російському производство, вони перекладають
производство (судове) як провадження.
Але слово производство в російській юридичній практиці утворилося
скороченням слова судопроизводство. Производство із судопроизводства - це не
провадження, а судочинство. Росіяни скорочують судопроизводство (6
складів), а нам скорочувати судочинство (4 склади) - не треба. І коли вислів
провадження справи закінчено  можна зрозуміти, то вислів Почалося

провадження  і подібні вирази звучать по-нашому карикатурно. Тут треба
сказати просто Почато судочинство .

Провокаційне питання. Каверзне питання.
Пройдений етап. Відрізаний етап. (Д. Гуменна).
Променезалбмлювання. Заломлення променів.
Просвітник. Просвітянин. Просвітники. Просвітяни.
Протиріччя. Суперечність.
Путивль. Путивель.
Радість. Радість.

Всепоглинаюча радість.
© Радість не мала меж.
Читаю ...всепоглинаючарадість охопила хлопця .
Що таке всепоглинаюча радість? Як її уявити? Кого або що вона поглинає?
Це р. форма-штамп всепоглощающая радость. Редакторам цього досить. І
фраза йде у світ.
А що, як замість кальки вжити зворот радість не мала меж:
...радість хлопця не мала меж ?

Ранок мудріший за вечір. > СТАЛІ ВИСЛОВИ.
Рахунок, (у зворотах) Кошт.

За свій /чужий/ рахунок.
Своїм /чужим/ коштом.

Резиденція. Осідок.
Ретельний працівник. Службіст.

Ретельний працівник копіює р. исполнительный работник.
Рибовбд. Рибник, рибар, ставкар, а не риболов і не рибак.
Рихтування (дія). Рихтбвання (п.- нарихтована річ ІлініяІ; часом і дія).
Риштбвка (підмостки). Риштовання. [
Риштування (дія). Риштовання (а; підмостки при будові; часом і дія).Д. Гуменна).
Рівняння (дія й а). Рівняння (дія), рівняння (п; формула; часом і дія).
Різність. Нбзбіг.

Різність називання.
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Незбіг називання.

Родзинка. Цікавинка. (Д. Гуменна).
Розв язання (дія). Розв язання (°:розв язка; часом і дія).
Роздвбєниа особистість. Склеєний з двох глин . (Д. Гуменна).
Роздратування (дія). Роздратовання (®: настрій; часом і дія).
Розладнання (дія й о). Розладнання (&: розлад і дія).
Розмалювання (дія). Розмальбвання (я,- розпис на стіні; часом і дія).
Розповсюдження. Поширення.
Рбзсилка. (дія) ще розсил.
Розслідування, г. Розслідження.

Слово розслідження, звучить трохи незвичайно, і сприймається як
відхилення від норми. Але заки відкидати незнайомця, зробім певне дослідження.
Наша мова знає такі похідні форми від слова слідити:
СЛІДИТИ

досліджувати
засліджувати
насліджувати
обсліджувати
упосліджувати

слідження (СУМ)
дослідження
заслідження
наслідження
обслідження2'
упослідження.

Форму розсліджувати вживає г. варіянт української мови, і ця форма без
зусиль уписується у схему словотвору сім ї слідити:
розсліджувати розслідження.
Як бачимо, слово розслідження не є якимись чужаком  для сім ї слова
слідити: його утворено за нормами українського словотвору. Слово
розслідувати належить до иншої сім ї: до сім ї слова слідувати. Сім я ця в нашій мові -
нова: у Гр. слова слідувати нема; є слідувати = слідкувати із значенням іти
назирці. Схема словотвору цієї сім ї инакша:
слідувати слідування (РУС)
дослідувати дослідування
наслідувати наслідування
обслідувати обслідування
розслідувати розслідування.
Сім ю слова слідувати не можна ігнорувати: це цілком українська лексика.
Але, чи виправдано нехтувати й утворену за нашим словотвором групу слова
розслідити?
Як свідчать незалежні досліди, у галицькому варіанті нашої мови збереглися
питомі українські форми, ігнорувати які буде помилкою. Тому, форма
розслідження мусить мати права громадянства в соборній українській мові. Вона
може співіснувати з формою розслідування, яку досить логічно вмотивовано
й поширено в нашій мові. Зате мовці й писці дістануть право вибору , а це
дуже важливе право в усіх галузях людської діяльносте, а отже, й у сфері
мовній.

Розсудливість. Глузд.
Розтасовка. Розтасбвання.

2) Згідно з Е. Желехівським слово обслідження вживає І. Нечуй-Левицький.
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Розтягування. Розтягання, розтяг. > Перетягувати.
Розтягування - довша форма за форму розтягання, і тому це форма-Б слова
розтягання, так само як слово розтягувати - форма-Б слова розтягати.
Розтягування і розтягувати - це накинуті нам ідіотизми з метою спаплюжити
нашу мову.

Розуміюча посмішка. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Ковзнути).
Розчарування (дія). Розчаровання (а; настрій; часом і дія ).

Характерною рисою стилю Г. Барвінок є вживання варіянтів віддієслівних
іменників наслідку дії:
розчарування
роздратовання

нашарбвання
з наголосом на О. Деякі з них канонізовано і в УССР:
здивовання

угрупУвання.
Ромашка. Ромён.

Ромашки. Ромен-зілля.

...синіли волошки... в зеленому морі плавали ромашки .
Ромашка - це стовідсоткове запозичення. Воно прижилося і витіснило наш
ромён. Чи це здорове явище у житті мови? Чим ромашка краща від ромна?
Такі непомітні зміни окремих цілком нормальних слів ведуть до поступової
повної заміни одної мови иншою, що ми практично й маємо в містах та й у
селах Східньої України. Літературна ж українська мова, яка має опиратися
цій асиміляції, мусить зберігати риси нашої неспотвореної мови, без жодних
винятків.

Боронім нашу мовну неповторність!
Вона відкриє перед справжнім письменником необмежені обрії творчости.
Годі заперечити, що слово ромён важко відміняти. Але і на це є рада. Як
свідчить П. Чубинський, слово ромён має збірний варіант ромен-зілля:
Ромен-зілля, ромен-зілля по дорозі розстилається .
Замість множини, яку сучасники віддають словом ромашки, можна вживати
збірне поняття, і мова твору не буде рясніти запозиченнями:
...синіли волошки... в зеленому морі плавало ромен-зілля .

Ромни. Ромен.

Ртуть. Живё срібло.
Руйнування (дія). Руйнбвання (а; руїни).
СамообслугУвування. Самообслуга.

Розпочати самообслуговування і прання білизни! (Повстяна команда).
Година самообслуги і прання! (Українська команда).

Санаторій. Санатбрія.
Пише сучасний автор:
...парк військового санаторію починається з набережної...''.
В українській мові латинські слова середнього роду передавано жіночим
родом:

presidium - президія
collegium - колёпя
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sanatorium - санатбрія.
Саме так ми і вживали ці слова до погрому українства у 30-ті роки XX ст.
Але Москва змусила нас казати й писати санаторій, як і росіяни.

Свинёць. Оливо.
Свита. Почет.

Свити у значенні почет ще нема у словниках, але з часом, якщо редактори не
виправлятимуть такий мовний ґандж, то буде.

Селітра. Салітра.
Сенжари. Санджар.
Сентименти. Сантимёнти.

Серна і сарна. Сарна.
Серцезворушна пісня. Забируща пісня. (Д. Гуменна).
Сибарит, г. Розкошелюб.

Норма: розкошОлюб, але три О поспіль потребують корективи. Тому розко-
шЕлюб.

Синтаксис. Складня, синтакса.

Сисний біль (калькар. сосущая боль). П явка на серці.
Сільський товаровиробник. Хлібороб.
Січіння. Перекрій.
Скасування (дія). Скасбвання (&: скасоване, часом і дія).
Складання. Збйранка.

Складання літаків.
Збйранка літаків.

Слово, -f Глагол.
Слоган. Гасло.

Соціум. Загал.
Спекотний день. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Одягнені).
Співвітчизник. Земляк, краянин.
Співробітництво. Співпраця.
Співпрацівництво. Співпраця.
Співумисник. Спільник, співучасник.
Спішка. Спіх, поспіх. Гр.
Спляча красуня. Приспана красуня.
Спритник. Мастак, спритна голова.

Спритник перекидатися.
Мастак перекидатися.

Спростування (дія). Спростовання (п; текст; часом і дія).
Спротив (з польського sprzeciw). Опір.
Спрямування (дія). Спрямовання (п; напрям; часом і дія).
Статейка. Статійка.

Поява таких варіантів залежала від того, яку схему словотвору застосовувано:
Схема словотвору-1 Схема словотвору-2
сім я сімейка змія змійка

алея

шлея

стаття

алейка

шлейка

статейка

течія

чаплія

стаття

течшка

чаплійка

статійка.
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Обидва варіанти мають право на існування, а надто, коли зважити, що
академіки УССР допускали дублети в инших випадках. Але, культивуючи такі
пари, як бенкет/банкет, сарна/серна, варіанту статійка до слова статейка
УССР не визнає.

Селище кавказьких і кримських горян авул перероблено на аул, бо так
вимагала мовна політика партії- .

Стёржень. Стрижень.
Стовповий шлях. Гостинець.
Стрекотнява. Стрекотнява. [> ст45: Тіснява, Тріскотнява].
Стрімкість, стрімлйвість, (р. стремительность). Нёстрим.
Струмообертач. Вернйструм.
Стя'гувати. Стягати. > Перетягувати.
Суворий костюм. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Одягнені).
Судове провадження. Судочинство.
Сумбур. 1. (у голові) Плутанина, каша, 2. метушня, 3. нісенітниця.
Сум яття, г. Зам ятая.
Супроводження. Супровід.
Сутінки (бо р. сумерки). Сутінок.
Суфікс. Наросток.
Схильність. Нахил.

Скачки. Перегони.
До кавалерійської термінології належить і назва змагань на швидкість, яку від
віків ми називали перегонами. Але сучасники (у ряді текстів) і тут виявляють
незнання:

Кохання і скачки - так... переплелися в почуття і вчинки .
Як можна пояснити бажання бути у. письмеником без знання у. мови, а лише
із знанням газетного суржику?
Правка:
Кохання й перегони - так... переплелися в почуття і вчинки .

Співстражд ання. Милосердя.
Автори ніби змагаються між собою у незнанні рідної мови. Один захоплений
скачками, а другий шукає в чужій мові термінології на окреслення людських
душевних якостей:
Поёт... володіє даром співстражд ання до ближніх... .

Поет... володіє даром милосердя до ближніх...
Тільки незнанням мови, тобто безграмотністю, можна пояснити, чому автор,
замість ужити відоме не одне тисячоліття слово милосердя, калькує р. слово
сострадание, створивши неоковирну повстяну форму співстражд ання.

Струмообертач. Вернйструм.
Сходовий проліт (р. лестничный пролёт). Прогін, сходовйй марш.
Татуїровка (дія і я). Татуйювання (дія). Татуйбвання (я і дія). |.
Татуювання (дія). Татуйбвання (я,- малюнок на шкірі; часом і дія).
Тезис. Теза

Телешухляда. Телик.
...злякавшись,... сухо уточнив: - Бачив по телешухляді .
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Це ще одна жіноча підлога3 сучасної псевдоукраїнської мови. Автор,
думаючи не по-українському, хапливо переклав р. ящик у слові телеящик як
шухляда. І притулив горбатого до стінки, бо слово ящик у нас має два
відповідники: шухляда і скринька. У даному разі слід ужити саме скриньку.
Та коли вдаватися до фамільярної лексики, то краще вибрати форму сленгу
тёлик, бо телескрйнька звучить, як немазане колесо:
...злякавшись,... сухо уточнив: - Бачив по телику .

Тирасполь. Тираспіль.
Тирё. Риска.
Тисячоріччя (забагато Ч). Тисячоліття.
Товкотнёча. Тиск, тйснява.
Тихе божевілля. Звихнення, слабість голови, схибнутість, © неспбвна розуму.
Тіснява. Тіснява. [> Тіснява, Треіскотнява; ст 45].
Трасування. Трасбвання.
Тріскотнява. Тріскотнява. [> Тіснява, Тріскотнява; ст 45].
Тротуар. Пішохід.
Тьблка. Чудбха.

Мова персонажів - це та гавань, яку майже цілковито захопив суржик. Але на
це вторгнення є ліки. Треба вміти передавати суржик чистою українською
мовою. Павло Загребельний так відтворює мову російсько-мовного офіцера:
Стукнемо ще одну пляшёнщю по її кругленькому заддчку .

Фразу, написану українською мовою, читач зрозуміє, як мову росіянина.
Слово пляшёнщя засвічено, бо сяме воно у цій фразі наводить читача на думку,
що висловлене сказано по-російськи.
У творі про сучасний у. бомонд, инший автор наводить мову героя так:
Я винуватий перед нею через цю скажену тьблку .

Тьблкою російський жаргон зве дівчину або молодицю.
Чи ж в у. мові нема на це слово відповідника?
В одеському блатному жаргоні, що виник на терені України, таке слово є:
чудачка або чудбха.
Переклад тёлки, як телиці, не відтворить мови персонажа, бо в українсько-
одеському жаргоні тьблці відповідає чудбха. Підставмо це слово у текст
автора:

Я винуватий перед нею через цю скажену чудбху .
Така заміна передає і зміст і стиль мови персонажа. Але різниця в тім, що ця
заміна є у. словом, а авторів оригінал - данина всемогутньому суржику, яка
навіює читачам думку, що у. мова не може самостійно зображати світ без
неодмінної участи р. мови. Мова, що шука помочі иншої мови, мова меншо-
варта і неперспективна.
Чи здають собі справу з цього російсько-українські раби пера?

Уболівальник. Болільник.

Завдяки старанням гіперпуристів серед українців панує уявлення, що слово
болільник - слово неукраїнське і його належить в скрізь заступати словом
уболівальник.

3 Так знавці  нашої мови перекладають московську пару жёнский пол.
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Але слово боліти, від якого утворився болільник, - слово наше. Його вживає
ціла низка письменників, у тому числі й Панас Мирний:
Кожен за себе думав, кожен за себе болів, мучився .

Близькість форми боліти до російського болёть (- хворіти) ще не значить,
що боліти - неукраїнське слово. Вживати боліти у значенні хворіти і справді
не слід. У значенні ж потерпати (переживати) слово боліти не тільки можна,
але й треба вживати. Форма боліти утворилася скороченням пари слів боліти
серцем. Коли боліти - слово у., то чому від нього не можна утворити
іменника болільник? Ми ж творимо
полільник від полоти

говільник від говіти

громадільник від громадити
волочильник від волочити

болільник від боліти.

Скажу більше, російське слово болёлыцик найвірогідніше й утворилося в
недорусифікованих, заселених українцями, містах: Одесі, Ростові, Києві - і
звідти поширилося на всю імперію, так само, як наш вуркаган став усеім-
перським уркою.

Увлечёние. Закохання.

Упоёние. П янка радість, заласся. Восторг. Евфорія, сплеск радощів.
Незнання рідної мови змушує деяких знавців вдаватися до р. мови в чистому
вигляді. В одному виданні маємо приклад, де автор розписується у незнанні
рідної мови:
Є...українське слово захопленість. Російською востбрг , увлечёние ,
упоёние . І все це в моєму серці .
Цей автор думає, що таким кандибобером він розширює образність свого
письма. На ділі ж цей пасаж свідчить про безпорадність його у рідній мові. Чи
ж наша мова не має слів, щоб висловити наведені поняття? А якби й не мала,
то письменник не може знайти засобів, щоб висловити, що в нього на серці?
Спробую зарадити авторській безпорадності двома прикладами:
1. Є1... українське слово захопленість і низка синонімів: нестяма від радощів,
п янка радість, закохання. І це все в моєму сёрцГ.
2. Є... українське слово захопленість, коли дурієш від радощів, закохуєшся,
як ^чень в учительку, п янієш без хмёлю. І це все в моєму серці .

Угрупування (дія). Угруповання (°: група; часом і дія).
Удавальник (нежива копія р. притворщик). Комедіянт.
Укол. г. Заштрик.
Украплення. Домішка, слід, мн зернята.
Умеблювання (дія та а; меблі). Умебльбвання (п; меблі; часом і дія).
У нё! було такё відчуття. їй здавалося.

У нё! булб такё відчуття, немов Залихватов із А. посадили її в потяг... .
Чого досягає автор, коли коротку мовну конструкцію заступає довшою?
Аж нічого, крім динозавризації тексту.
Щодо чергування звуків в  і у , з  та із , то мало хто із сучасників завдає
собі труду думати Як краще? .
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Форму із  варто практикувати перед дзвінкими звуками або іноді між двома
приголосними: Денис із Марією , вар ят із торбою . В усіх инших оказіях
цілком досить з , або перед дзвінкими звуками зі : узяв зі собою .
Редагую першу фразу:
їй здавалося, немов Залихватов з А. посадили її в потяг,...".

Упаковка (дія). Пакбвання (°: пакет; часом і дія). J,
Упакування (дія й а). Пакбвання (о; пакет; часом і дія).

Вартість упакування.
Вартість пакбвання.

Уподобання (не вживано). Уподобання (в: симпатія та дія).
Ууправління. Управа, провід.
Упущення. Промах, г. недотягнення, перебчення.
Ураган. Гураган.
Усічення. Чи не краще ббтин?; усікати - обтинати. Згадаймо слово тин.
Устаткування (дія). Устаткбвання (а; обладнання; часом і дія). (Д. Гуменна).
Ущёлля. Ущёлина, провалля, міжгір я, межигір я, ± Прірва.
У якйй-завгбдно час. Будь-коли.

Я поїду в якйй-завгбдно час і з ким-завгбдно.
Я пощу будь-коли і з будь-ким.

Фадёй. Тадёй.
Фасування (ОСУМ), розфасовка (РУС-81). Фасования.
Феод осій. Теодбсій.
Феофанія. Теофанія (в народі Теотанія).
Фіви. Тёби.

Флюсування. Флюсбвання.
Фокусник. Фігляр, штукар.
Формування (дія й а: загін). Формования (в: загін; часом і дія).
Формулювання (діяй®\ формула). Формульований (а: формула; часом і дія).
Фтор. Флубр.
Футббл. г. Кбпанй м яч.
Хитросплётення. Мудрація.
Хід конём. Непередбачений манёвр ворога.
Хлібозакупбвування. Хлібозакуівля.
Хутровик. Кушнір.

Хутровик (неживе слово) копіює р. меховщйк.
Цегёльний завбд. Цегельня.
Церковка. Церківця.
Циркуляр. Обіжник.
Цілісність. Цілість.

Територіальна цілісність.
Територіальна цілість.

Цяцькування (дія і в). Цяцькбвання (в; прикраса; часом і дія). (Д. Гуменна).
Частковість (бо р. частность). 1. Окрёмють, 2. подробиця, виняток.
Часткбвості. Подробиці, деталі, окрём1 випадки.
Черевоугбдник. Чреволюб.
Чёрез тиждень. За тиждень.
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Чернигівчанин. Чернігівець.
Чехарда. Довга лоза.
Читання (дія й °). Читання (п,- читанка; часом і дія).
Чудовисько. Страхіття.
Шаблековтач. Лигайшворінь.
Шифровка (дія і а). Шифрования (а; шифрований текст; часом і дія). J,
Шифрування (дія). Шифрования (п.- шифорваний текдт: часом і дія).
Шихтовка (РУС-81), шихтування (ОСУМ). Шихтования.
Шлаконагромаджувач. Збирайшлак, стягайшлак.
Штучна перешкода. Димова завіса. (Д. Гуменна).
Шури-мури. ФІҐЛІ-МЙГЛІ.
Шліхтовка (РУС-81), шліхтування (ОСУМ). Шліхтбвання.
Шлюборозлучний процёс. Розлучний процёс.

Слова розлучний ціжом досить. Бо єдине, що розлучають суди: шлюби.
Шпарування (дія). Шпаровання (п,- шпарувальний розчин; часом і дія).
Штриховка, (дія і а). Штрихования (а; штрихи на папері; часом і дія), j
Штрихування (дія і а). Штрихования (п; штрихи на папері; часом і дія).
Шунтування, (а) Шунтования (п;часом і дія).
Щебінь, щебінка. Шутер.
Щемливий біль у грудях. Щем у грудях.

Щ. б. копія р. щемящая боль.
Щомісячник. Місячник.
Щотижневик (бо р. еженедельник). Тижневик.

ПОХІДНІ ФОРМИ ІМЕННИКІВ

Акта (у вислові) підписання Акта злуки . Акту.
Правопис-29 (Голоскевич) слово акт подає так: акт, акта (документа!) і акту
(дії), а документ записує так: документ, -ту. Явна розбіжність. Це будить
сумніви щодо гікта. Мовний центр хоче акту, бо закон, -у.

Без всякого сумніву. Так і знай.
Бита цегла. Грузи. (Д. Гуменна).
Бік у бік. Бік-у-бік.
Більше одного разу. Більше, ніж раз.
Важко переконати кого. Свого розуму не вставиш кому.
Видно пана за халявами. Видно пана по халявах.
Вираження. Вияв, фР поширення.

Выражения політичної волі. Вільне вираження поглядів.
Вияв політйчної волі. Вільне поширення поглядів. (В актах).

Виразка шлзшкУ. Правопис-29 дозволяв такий вжиток у рв слова шлунок.
Висотою. Заввишки.

Від відчуттів. Од відчуттів.
Від ворон відстав, до пав не пристав. Свого відбіг - чужого не доскбчив.
Від голоду. З голоду.
Від холери. З холёри.
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Ворон ворону ока не виклює. Крук крукові ока не видере.
Всупереч небажанню. Через не хочу (щось робити). (Д. Гуменна).
В чужому середовищі. Не у своїй тарілці.
Галопом. Чвалом.

Чи є виправдання таким словам в у. творах:
...ті [коні] легко і граційно пробігли інохіддю, риссю, галопом ?

Чи ж треба українцям запозичати чужі кавалерійські терміни, маючи свою
кавалерійську термінологію, вироблену тисячоліттями життя, праці й
боротьби, де коні посідали почесне місце?
...ті [коні] легко і граційно пробігли інохіддю, клусом, чвалом .

Г аразди. Г араздй.
Нема бідЙ, щоб не вийшли гараздЙ, і нема гараздУ. щоб не вийшов на

бідУ . (Приказка).
Гімнастичні вправи, г. Руханка.
Глибиною. Завглибшки.

Говорйти з піною біля рота. Говорити з піною в роті.
Гончара, Косара, Пёкара, Кобзара - форми: рв від прізвищ Гончар, Косар,

Пекар, Кобзар, які суперечать офіційному правопису, і які не мають у ньому
граматично, логічно й живим мовленням підтверджених мовних форм. Форми
ці инакше, як ідіотизми годі назвати.

Дві великі невідповідності. Дві великі різниці.
День у день. День-у-день.
Дітлахи. Дітвора.
Для кличного відмінка. Для кличного відмінкУ.

Правопис-29 дозволяв такий вжиток у рв слова відмінок.
Довжиною. Завдовжки, завдбвж.
До обрйдження. До гиді (Яр Славутич).
До сього часу. Досі.

До сього часу гості не приїхали.
Гості дбсі не приїхали.

До такої міри, (перед д°, rf) аж так [Нащо аж так наїдатися?], (перед і., пк) аж
такий [ Не думала, що Ви аж такої старої орієнтації . (Д. Гуменна)].

До тих пір. Доти.
Дружини. пб Жінки.

Пише письменник: Письменники забігли до дружин .
Краще: Письменники забігли до жінок .
Канонізувавши слово дружина, сталінська ярижка виключила слово жінка з
обігу в літературній мові, обернувши слово дружини у деяких текстах на
ідіотизми.

Дуже до речі. Аж бн як.
...тітка... знадобилася б дуже до речі... .
...тітка... знадобилася б аж он як . (77. Загребельний).

Життєзабезпечувальні засоби. Засоби виживання.
За адресою, (писати) На адресу.
За адресою, (жити) Під адресою.
За бажанням, (копія по желанию). На бажання.
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За великого бажання. Дуже хотівши.
Цар навіть за великого бажання не міг цього зробити.
Цар, навіть дуже хотівши, не міг цього зробити.

За великим рахунком. Хіба-ж-так, якнайсуворіше, аж-он-як.
Вислів належить до модних зворотів, здертих з російського зразку.
А ми маємо свої - не згірші.
З їх спитають за велйкик рахунком.
З їх спитають хіба-ж-так.

За вимбгою (повстяна калька). На вимогу.
За віком (різнитися). Віком, літами, (групувати) за віком.
За волею випадку. З волі /волею/ випадку.
За голосом (пізнати). По голосу, з голосу.
За домаганням. На домагання.
За думкою. На думку.
За закликом. На заклик.

За заходами. По заходах, (р. по мероприятиям).
За звучанням. Звучанням.

Це зумовлено наявністю однакових за звучанням слів .
Це зумовлено наявністю однакових звучанням слів .

Українці там де росіяни кажуть по не конче мають вживати прийменника, а
можуть обійтися орудним відмінком:
До війни: Національна формою, соціялістйчна змістом .
По війні: Національна за формою, соціялістйчна за змістом .
Задовження тексту - ідіотизм.

За зізнанням кого. Як зізнався хто.

За зростом, (різнитися) Зростом, (добирати) по зросту.
За ініціативою кого. На чию ініціативу.
За квитанцією. На квиток /квитанцію/.
За клопотанням, (ухвала) На клопотання.
За командою, (робити) На команду.
За курсом, (рухатися) Курсом.
За листуванням, (турнір) Шляхом листування.
За можливосте Коли є нагода.

Нащо брати душ за можлйвости піти на море? .
Нащо брати душ, коли є нагода піти на мореТ.

За нагоди. При нагбді.
Від форми при нагоді українці створили г? принагідно.

За назвою, (пізнати) 3 назви.
За наполяганням. На домагання.

За наполяганням князя тут було збудовано палац .
На домагання князя тут збудовано палац .

За напрямом, (рухатися) У напрямі.
За недбАлістю. Через недбальство.
За нездАтністю. Чёрез нездатність.
За необхідністю. З конечности.
За необхідносте В разі потреби.
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За ним. (пізнати) По нім /ньому/.
За обличчям. З виду /обличчя/.
За одягом. (пізнати) 3 /по/ бдягу.
За округами. По округах.
За ордером, (дістати) На ордер.
За освітою. Освітою.

Інженер за освітою.
Освітою - інженер.

За підбзрою (у злочині). З підозри, запідозривши.
За поданням. На подання.
За позовом, (ухвала) На позов.
За порбдою. На пораду.
За посадою, г. З обов язку.

Пара за посадою - це неоковирний переклад р. пари по должности. В
Галичині, де розвиток у. мови ішов незалежно від р. мови, вироблено значно
якіснішу з мовного боку форму з обов язку.
Збори за посадою відкрив мер Києва.
Збори з обов язку відкрив мер Києва.

За потрёби. В разі потреби
За пред явленням. Після подачі.

Яку треба мати небуденну уяву, щоб очікувати, що хтось, колись буде
вживати пару за пред явленням!
Оплата за пред явленням ордеру. Вхід за пред явланням квитка.
Оплата після подачі ордеру. На вході покажіть квиток.

За претензіями чиїми, (реагувати) На претензії чиї.
За прирбдою. (різнитися) Природою.
За прізвищами, (кликати) По прізвищах, (судити) з прізвищ.
За пропозицією чиєю. На пропозицію чию.
За проханням. (зробити) На прохання.
За публікаціями, (судити) 3 публікацій.
За рахунком, (платити) По рахунку.
За рахунок. Коштом.

Ремонт за рахунок держави.
Ремонт коштом держави.

За рівнем. Рівнем.
За родом діяльности. Родом діяльности.
За роками, (вести лік) По роках, (стаж) від років.
За свідченням кого. Як свідчить /свідчать/ хто.
За своєю прирбдою. Своєю прирбдою.

За своєю прирбдою - це мінерал.
Своєю прирбдою - це мінерал.

За скаргою, (ухвала) На скаргу.
За словами кого. Як каже /кажуть/ хто.
За смаком, (який) На смак, (солити) до смаку, (різний) смаком, (припасти) до

смаку.

За спостерёженням. Як спостерегли /спостережено/.
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За сприяння кого. Заходом чиїм, з підтримкою кого, підтримано ким.
За сутністю, за суттю. По суп, (своєю) суттю.
За твердженням кого. Як твёрдить /твердять/ хто.
За телефоном, (дзвонити) Телефоном, на телефон.
За темою. По темі, (різнитися) темою, (дискутувати) на тёму.
За терміном, (моїх колег) Згідно з терміном.
За участи кого. З участю кого.
За характером. Вдачею, характером.
За фактом, (розгляд) факту, (суперечка) про факт.

Коли йдеться про розгляд чогось, за зовсім непотрібне.
Розслідування за фактом крадіжки. Ми спречалися за фактом крадіжки.
Розслідування факту крадіжки. Ми спречалися про факт крадіжки.

За формою, за змістом. Формою, змістом.
Переклад р. фрази
Родная по форме, убогая по содержанию
сталінською ярижкою виглядатиме так:
Рідна за формою, убога за змістом.
Перекладено слово-в-слово, щоб не було націоналізму. На ділі ж, наша мова
може перекласти цю фразу якісніше, без прийменників:
Рідна формою, убога змістом.
Р. прийменник по ми можемо віддавати орудним відмінком без прийменника:
За якістю підходить.
Якістю підходить.
Спроби перенести в у. мовну стихію, усталені форми иншої мови веде до
творення ідіотизмів, незрозумілих загалу.
За збігом обставин хлопець живий. За яким правом він зве себе лікарем?
Збігом обставин хлопець живий. Яким правом він зве себе лікарем?
Фрази без прийменників якісніші з лінгвістичного боку. Сталінське
мовознавство відкидало якісніші форми й накидало гірші форми. У мові - це
ідіотизм.

За чёргою. По чёрзь
За чутками, (судити) 3 чуток.
За шерстю, (гладити) По пюрсті.
За штатом. Тут за зовсім непотрібне.

За штатом можна зрозуміти як поза штатом. Тому не слід вживати
прийменника.

Передбачено за штатом. Передбачено у штаті.
Передбачено штатом. Передбачено по штату.

Захвати. Бездарна копія р. восторги. У. мовою лише однина: захват. мн Найвищі
радощі /захоплення/.

З вигляду. Наглядці. (Д. Гуменна).
Цю жінку... вона знала тільки наглядці... . (Д. Гуменна).
Слово наглядці (= з вигляду) - це друге (перше?) значення слова наглядці
(= назирці Гр.).

З гармати по горобцях. На муху з об)Ьсом.
З дитинства. Змалку.
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З наведеного уривкУ. Правопис-29 дозволяв такий вжиток у рв слова уривок.
З навколишніх місць. Знадовкіл.
З недавніх пір. Знедавна.
З погляду здорового глузду. Як на здоровий глузд.

Ті книжні звороти, які виробили книжні писаки під впливом интттих мов,
живій мові існували задовго до появи книжних зразків у значно коротш
формі. Р. с точки зрения, скопійоване з європейських мов, українці
передавали двома короткими слівцями як на:
Як на сучасника - це анахронізм.
Той, хто не знає живої мови, висловить цю думку так:
З погляду сучасника - це анахронізм.
З точки зору сучасника - це анахронЬм.
Жива мова заощаджує час на вислів думки, а на письмі економить папір і
фарбу:
Те,... з погляду здорового глузду, здавалось неприпустимим .
Те,... як на здоровий глузд, здавалось неприпустимим .

З пташиного лёту. З висоти літака. (Д. Гуменна).
З тих пір. Відтоді, відтак.
З тією різницею, що... Тільки й того, що...

Він... довго дивився на неї [колону]..., мов вуличний чоджук, тільки й того,
що не роззявляв рота . (77. Загребелний).
Нема сумніу, що зливач мов засвічені слова змінив би на з тією різницею, що.

З точки зору. Простіше: як на.
З точки зору купця.
Як на купця.

З цього уривкУ. Правопис-29 дозволяв такий вжиток: у рв слова уривок.
Форму уривкУ схвалює наш Мовний центр, бо
відрив - відривУ
прорив - прорйвУ
відріз - відрізУ
зріз - зрізУ.

Отже,
уривок - уривкУ.

Із задоволенням. Радо, охоче, залюбки, з охотою, з радістю /приємністю/.
Керівництво до дії. Дороговказ.
Кожен з подругою. Він і вона.
Красне сонце! Краснеє сонце!

Нестягнуті форми невід ємні від кличного відмінку, надто в поезії.
Кубка. Коли Кубок - збірна назва, то рв Кубку.

Приз Кубка світу.
Приз Кубку світу.
Коли кубок ужито як назва спортивного чемпіонату, тоді рв має закінчення У.

Куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом. Коваль коня кує, а жаба лапу на-
ставля.

У ЗМІ: Куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом.
Перекладати запозичені афоризми, коли є свої не гірші - ідіотизм.
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Лондона, ПарйжА, РимА. Лондону, Парижу, Риму.
Правопис-29 рв іноземних міст творив, як і наші класики:
Лондону, ПарйжУ, РймУ. Але: Константинополя і за таким зразком усі
міста з кінцівкою -піль.

Миле товариство! Милеє товариство. > Красне сонце!
Минулого року, в минулому році. Торік.
Миттєвості. Короткі миті.

А клятви в любові - тільки миттєвості блискавки . Гарно?
А клятви в любові - тільки короткі миті блискавки . Чи не краще?

Молочні продукти. Набіл.
На височіні. На височині.

Від слів височінь, глибінь, далечінь сталінська ярижка радить мертві форми
пепрямих відмінків: височіні, глибіні, далечіні. Чергові ідіотизми.

Наволочі. Бездарна копіяр. сволочи. По-нашому тільки однина: наволоч. мн:
Падлюки.

На глибіні. На глибині. > На височіні.

Надзвичайна пригода, НП. Чортова пригода, ЧП.
На зразок. На взір.
Найкращим чином. Якнайкраще.
На однбму подиху. (зробти) Одним духом.
На півдорозі. На перепуті. (Г. Барвінок).

Приїзд до Кйїва на перепуті до Варшави . (Г. Барвінок).
Форма на перепуті - це не помилково написане на перепутті. Авторка
ніколи не пропускає подвоєння т, де цього вимагає вимова:
шуплаттє

сміття тщ.

Перепуть - це самостійне слово: на перепуті значить на півдорозі. Може
бути, що письменниця створила цю пару сама. Такі форми часом самі рвуться
з уст тих, хто кохається в мові.

Начало начал. А так: Основа основ, джерело джерел, засада засад?
Нашим салом та по нашій шкурі. Нас ощасливлюють нашим же коштом.
Наші тати й мами. Наші тати й мами.

Не в змозі /силі, стані/. Не годен /-на, -не, -ні/.

3 тої туги, аж не годен їсти . Гр.
Инший до сивоґо волосу дожива, а косарем не годен стати . (М. Стельмах).

Не до двору. Не під масть.
Мавпуючи чуже мовлення, мавпуни не звертають уваги на якість змавпо-
ваного слова чи виразу:

...хто тут не до двору - речі на плечі й... геть на Велику землю... .

Читач зрозуміє вираз не до двору через р. мову: це незграбна копія р. ідіоми
не ко двору. Мавпокопія не до двору крім того, що незграбна, стверджує, що
для читання у. текстів треба знати р. мову. Цей не у., а суржиковий - ніби-
український текст по-нашому треба висловити так:
...хто тут не під масть - речі на плечі й... геть на Материк... .

Недоладності. Негаразди.
Нема ніякої можлйвости. Нема як.
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Нема сумніву. Так і знай.
Не по днях, а по годинах, (рости) Як з води.

Земля в столиці дорожчала - не по днях, а по годинах,... .
Не по днях, а по годинах як усяка мавпокопія звучить штучно, викликаючи в
пам яті читача р. оригінал. Коли таких викликів більше, ніж треба, то
кількість перероста в якість, назву якій читач підшукає сам. Автор кавалку ужив
зачовганий р. зворот. Але нащо мавпувати, коли є свої, і то кращі варіанти?
Чому не сказати хоч би й так:
Земля в столиці дорожчала - ціни росли, як з води... .

Не щодня, а щогодини (рости) (р. не по дням, а по часам). Як на дріжджах, ж з
води.

Нога людини. Людські нога.

Там, де не ступала нога людини.
Там, де не ступала людська нога.
Пише письменник:

...де ніколи не ступала нога людини .
Нога людини - форма неукраїнська. Українцям властивий инший ужиток. У
творах класиків від М. Вовчка до Г. Тютюнника подибуємо пару людська
постать:

Забачили... людську постать - се дід ішов та співав . (М. Вовчок).
На горбах маячіли людськіпбстаті . (Г. Тютюнник).
Випускники шкіл УССР у такому разі напишуть постать людини та постаті
людей або навіть фігура людйни та фігури людей.
Але це не буде по-українському. Натомість українці кажуть:

людське житло

людське тіло
людська нога

людські права
там, де навчені в ССР скажуть

житло людйни
тіло людйни
нога людйни
права людйни.

Н ю-Йорка, Петербурга, Рима. Н ю-Йбрку, Петербургу, Риму.
рв від назов іноземнх міст Н ю-Йорк, Перербург, Рим, правопис-29 пише як і
наші класики із закінченням -У: М. Вовчок писала листи з Рйму, Т. Шевченко
міряв малими ногами шлях до Петербургу, Д. Гуменна писала листи з Н ю-
Йбрку. Сталінський праволис зближав нашу мову з московською і змушував
нас і наш Мовний центр ламати у. солов їний стиль на московську ярижку.
Закінчення -а в іноземних містах наш Мовний центр допускає у містах із
кінцівкою -піль: Костянтинбпіль бо мазви цих міст мали структуру подібну до
наших міст Ямпіль, Костбпіль, Баришпіль, що їм наш Мовний центр давав
у рв закінчення -Я: Ямполя, Костбполя, Барйшполя. Через це і Костянти-
нбполя.

Обізвався грибом, лізь у кіш! Убрався грибом, лізь в борщ!
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Обізвався грибом - це переклад російської приказки [Назвался груздём -
полезай в кузов!], а є ж своє: Убрався грибом, лізь в борщ!
Мало би бути: лізь у борщ , але ритмомелодика перемогла граматику.

Обличчям до обличчя. Лицё-в-лицё, ф. ніс-у-ніс.
Овочі. 1. Городина, зёлень, (у галичан) ярина, зеленйна, 2. Плоди, с° фрукти..
Околицею. Машвцём, стороною.
Парламентарії. Парламентарі.
Під впливом. Чёрез, завдяки.

Під впливом москбвщення. Під впливом батьків.
Чёрез москбвщення. Завдяки батькам.

Під дих. В дихало.
Патлаха... усадив йому кулак під дих .
Під дих - це не наш зворот. З живої мови знаю, бо словники мовчать, що
серед навкулачників існує вираз дати в дихало:
Патлаха... усадив йому кулак у дихало .

Плече в плече. Плечё-в-плечё.

Плуга . Плугу .
Вступив до Плуга .
Вступив до ПлугУ .
У переносному значенні (назва організації) це слово має в //закінчення -У.

По догляду за дитиною. По догляду дитини.
...грошова допомога по догляду за дитиною .

Чи це правильний український вислів?
Чи ж ми доглядаємо за дитиною, чи доглядаємо дитйну?
Затим що ми доглядаємо дитйну, тобто після дієслова доглядати ставимо
питання кого, то й іменник догляд, утворений від дієслова доглядати, має
ставити те саме питання:

догляд кого /дитйни/.

Та канцелярія міркує инакше, бо в неї виходить
догляд за чим /за дитиною/.

Як же це так виходить у канцелярії?
Бо канцелярія століттями була імперськомовна. І тут раптом треба
українізуватись. Після століть московщення! Треба ж отак ускочити! Щоб великий и
могучий язик забути! Але канцелярія не пальцем роблена: Ми можем і по-
украінскі^ .
Та по-украінскі канцелярія ні бе ні ме. Бо ж української мови вона сахалася,
як прокази:
Зачем портить ребёнка -учить украинского языка"'.

(Це так в Одесі говорили по-русски). І канцелярія, щоб довго не мудрувати,
знайшла вихід із такої халепи: По-русскі денежное пособие по уходу за
ребёнком , значить по-украінскі грошова допомога по догляду за
дитиною . І так записано в законі. А закон це Вам не хвіст собачий. Попросите у
заяві, щоб Вам видали грошову допомогу на догляд дитйни  і Вам
відмовлять: мовляв, такої допомоги нема (бо є допомога по догляду за дитиною ).
І такого канцелярського украінского язика в Україні і в сім мішків не вбереш.

По комйнді. На команду.
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Полковник, як по команді, підтягнувся... .
Пара по команді, вжита автором, безперечно краща, ніж незграбний,
неживий і штучний вислів за командою, практикований знавцями украінской
мови. Але наша мова знає живий вираз на команду, поширений за часів
Визвольних Змагань і в практиці героїчної УПА:
Полковник, як на команду, підтягнувся... .

По коням. По конях.

Ударте в дзвін по ним!
Вдарте у дзвін по них!

По пересічній місцевості. Не по дорбгах.
...вони на конях можуть мчати по пересічній місцевості,... .

Автори таких кавалків не здають собі справи, що своїми мовними винаходами
вони постачають матеріял для гумористичних журналів, а також автоматично
включаються у змагання знайти бездарніший вислів від пар здібні булочки,
жіноча підлога тщ, тобто у змаганні за право зватися творцем найбездарні-
шої мовної кальки.

Наше слово пересічний виникло в Галичині (Австро-Угорщина) шляхом
перекладу німецького слова durchschnittlich, що походить від німецького же
слова, що значить перетинати. Однак значення слова пересічний дуже
далеке від значення слова перетинати, бо пересічний значить fпопередній,
рядовий, сірий, такий, як усі, нічим не відмінний від йнших, а ще є рівно-
вартою заміною бездарно позиченого, дуже вченого слова усереднений.
Не знаючи значення цього слова, автор чи перекладач або автор-перекладач
прирівняв слово пересічний до близькозвучного р. слова пересечённый,
точнісінько так, як його однознавці у мовних науках переклають еду, несмотря
на долгий путь и крутые повороти , як їду, не дйвлячись на довгу дорогу і
круті повороти .
Недурно сказано: на вигляд не покладайся! Це вірно й у мові. Бо
пересечённая местность по-нашому - перетята місцевість.
Але нащо аж така книжно-військова лексика у домашньому  мовленні?
Можна ж закластися, що навіть військовики у дев ятьох випадках з десяти в
домашніх умовах замість перетятої місцевости скажуть простіше і зрозумілі-
ше: не по дорозі, і наведену вище думку висловлять так:
...вони на конях можуть мчати не по дорогах,... .

Порога. Порогу. Вжите у значенні рубіж це слово має в //закінчення -У.
З порога смерти.
З порогу смерти.
На ділі, майже кожен іменник ч*7 що має закінчення -а у ре, може мати і
закінчення -у, якщо цей іменник ужито з безпредметним значенням.

По старій дружбі. По-давньодружньому. ІД. Гуменна).
По таким схемам. По таких схёмах, (як ідіотизм) за такими схёмами.
Права людини. Людські права. > Нога людини, Фігура людини.
Пречиста Мати! Пречистая Мати! > Красне сонце!
Прийомами. Засобами, тёхнйсою.

Знайомлюся з прийомами дзю-до.
Знайомлюся з технікою дзю-до.
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При зустрічі. Як побачимось.
Украй безпорадними показують себе деякі сучасні автори, коли треба сказати
щось не по-книжному, не по-бюрократичному. Це стосується до мови
персонажів. У живій мові ми не говоримо так бюрократично, як виходить з діяло-
гів, приписуваних нам майстрами пера. Говорить герой твору:
...приїжджай..., всі питання вирішимо при зустрічі .

Я не прихильник упослідження українського прийменника при. При зустрічі
форма цілком можлива. Річ тут в иншому. Чи ми й справді так канцелярійно
говоримо між собою. Чи не скаже кожен з нас в такій обставині:
...всі питання вирішимо, як побачимось ?

При самій згадці. На саму згадку
При самій згадці про Зою, Іван зашарівся.
На саму згадку про Зою, Іван зашарівся.

Раз у раз. Раз-у-раз.
Ребята. Хлбпці.
Риссю. Клусом.

...ті [кбні\ легко і граційно пробігли інохіддю, риссю, галопом .
Чи ж треба українцям запозичати чужі кавалерійські терміни, маючи свою
кавалерійську термінологію, вироблену тисячоліттями життя, праці й
боротьби, де коні посідали почесне місце?:
...ті [кднї\ легко і граційно пробігли інохіддю, клусом, чвалом .

Рукава. Голоскевич: рукава і рукави. Так само і РУС-81.
Світ гарячих почуттів, нових... відчуттів. Палкий світ жагучих до нестями

почувань.

У них... влився... світ гарячих почуттів, нових... відчуттів... .
Автор, очевидно, думає, що нагромадженням слів з однаковими кінцівками і
подібними значеннями він малює читачеві образ жагучого й нестямного
кохання. Але забуває одну з наріжних істин творчости - потребу образного
письма. Чи можна безпредметними і дуже подібними поняттями - почуття і
відчуття - окреслити жагучість любови?
Загляньмо до класиків, дарма що сучасні генії вважають їх запліснявілими:
Кохання обняло її палку душу ніби пблум ям . (І. Нечуй-Левицький).
Коротко і без безпредметних слів передано те, чого не можуть передати
абстракції.
Скоротімо й собі авторову пристрасть до абстракних понять. Чи не буде
краще?:
У них... влився... палкий світ жагучих до нестями почувань... .

Чи цей текст не віддає краще змісту, якого хотів досягти цей автор?
Свобод (рвмн). Свобід. Бо рв > слобода = слобід.

Затиск свобод.
Затиск свобід.

Своєю чергбю, у своїй чергу. І собі.
Наглядачі у свои» чергу засміялись.
Наглядачі й собі засміялись.

Скатертю дорога! Баба з воза - коням легше!
Слабкості. Пристрасті.
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Утім Паша Залихватов мав дві слабкості: жінки і карти .
Цей автор воліє писати свій твір словниковою мовою, де слабкості - копія р.
слова слабости, наявного в р. мові, якою він думає Але ми можемо сказати
не гірше від словника:
Утім Паша Залихватов мав дві пристрасті: жінки й карти .
Сучасники мало дбають про потребу розумно розрізняти вжиток сполучників
ітай.

Коли слово за яким треба поставити і, й собі має на кінці і, то треба вжити сп й
або та.

Слів не знаходжу. Слова не знайду. Такий радий. Дуже радий. Мій будинок. Мій
Дім.
Арманде, я такий радий, що ти прийшові Слів не знаходжу. Будь, як

удома. Мій будинок - твій будинок! .
Творча манера автора - переклад неукраїнського думання. Така творча
манера вимагає дуже добре розвинутого мовного смаку. Бо висловлене однією
мовою не можна механічно - слово-в-слово - переносити на иншу мову.
Візьмім таку затерту пару слів, як це все:
Це все - брехня! , кажемо ми, а росіянин скаже:
Всё это - ложь!

Не скаже росіянин Это всё - ложь! . Чому?
Бо мова має свої внутрішні ритмо-мелодичні закони. І вони диктують нам
добирати не тільки слова, а й порядок слів у зворотах згідно з цими законами.
Сусідський вислів я так рад українець не скаже у формі поданій цим автором,
бо добір у. форм ішов згідно з наявним матеріялом: короткі прикметники не
були в моді серед українців і в нас на цей випадок виникла форма я дуже
радий, яка й поширилася по всій Україні. І це треба знати російськодумам. Не
знаючи цього, тобто не знаючи у. мови, важко писати українські твори.
Далі. Вислів слов не нахожу, відповідає мелодиці р. мови: чотири склади без
наголосу завершує один наголошений склад. Такий звуковий малюнок мовний
смак росіян схвалює. Наше слів не знаходжу такого малюнку не має. І вислів
губить притертість звуків. Останній склад - без наголосу. Але коли сказати
слова не знайду, звуковий малюнок повториться: чотири ненаголошені
склади (наголос на слові слова ми ковтаємо) і п ятий наголошений:
Арманде, я дуже радий, що ти прийшові Слова не знайду. Будь, як удома.

Мій будинок - твій будинок!
В голові автора стояли р. слова Мой дом - твой дом!. Герой твору під домом
розуміє не лише саму будову, а й ширше поняття: моє гніздо, моє домашнє
вогнище. Тому тут слово будинок не тулиться. Треба сказати дім - питоме
українське слово:
Арманде, я дуже радий, що ти прийшові Слова не знайду. Будь, як удома.

Мій дім - твій дім! .
Смолоскипа  (рв). Смолоскипу .

Вжите як назва (переносно) це слово має в рв закінчення -У.
Сонце, повітря і вода нас лікують. Сонце, води і повітря нас лікують.
Спірне питання, ще Яблуко незгбди.
Старший за званням. Старший званням /рангом/.
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Стогони (копія р. стоны). Стогін.
По-нашому тільки однина: Стогін.

Стоп (рвмн стопа). Стіп.
Десять стоп папёру.
Десять стіп паперу.

Стявши голову за волосом не плачуть. Зрубаній голові байдуже за чубом.
Субот (ремн-+ субота). Субіт.

Скільки субот у році?
Скільки субіт у році?

Судоми (лі" » судома). Судома.
Обомаруками щосили, аж до судом,... трималася за опору,... .

І в иншому місці:
Кобила... захвилювалась,... по бабках... пробігли легкі судоми .
Автор думає р. мовою і в думках р. слово судороги, перекладає як судоми,
знайшовши у словнику переклад судорога - судома. Але у. слово судома -
поняття збірне і не вживано у множині. У творах у. письменників, з
радянськими включно, не засвідчено такого вжитку. Це характерна риса нашої мови.
Візьмім, слово стогін. Знову таки у класиків, з радянськими включно, (хоч є
винятки), не засвідчено вживання слова стогін у множині. Пише О. Гончар:
Відкрив вогонь,... туди, звідки чувся стогін і зойки пораненого .

Росіянин у такім разі не завагався б ужити стогін у множині:
...слышались стоны и вопли раненого .

Російське слово стон крім збірного понятая віддає ще й конкретне:
Не утихали стоны раненого .

Наш стогін такої властивосте не має:

Не стихав стогін пораненого .

Наші мовні канони відносять іменники з кінцевим -ін в основі: гін (у значенні
нестримність), розгін, дзвін (у значенні звук), гомін, стогін - до збірних
понять.

Тому, першу фразу відредагуємо так:
Обомаруками щосили, аж до судоми,... трималася за опору,... .

Правда, не хто, а М. Рильський вживає стогін у множині:
Леся... проголосила серед стогонів та зойків... нитиків... .

Якби метри довіряли свої писання редакторам, то підкутай редактор виправив
би цей пасаж так:
Леся... проголосила серед стогону й зойків... нитиків... .
Метри можуть помилятися і помиляються, бо вони - люди, а людям властиво
помилятися. Плюс до того, як свідчать сучасники, дружина Максима Таде-
йовича була виключно російськомовна.

Тільки й клопотів. Тільки й діла, ото й тільки. (Д. Гуменна).
Товщиною. Завтовшки, завгрубшки.
Трамвая, (в умоглядному значенні) Трамваю.

Зайшбв до трамвая.
На лініях трамваю.

У безпосередній близькості від чого. (перебувати) Зараз же коло чого /за чим/.
У безпосередній близькості від хати.
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Зараз же коло хати /за хатою/.
Убога душе!. Убогая душе! > Красне сонце!
У далечіні. У далечині. > На височіні.
У залежності. Залежно, як до.

У залежності від погоди.
Залёжно від погоди.
Як до погоди.

У зв язку з. © 3 огляду на.
У зв язку з дощем концёрт відклали.
З огляду на дощ концерт відклали.

У Київ. До Києва.
У кожного є. Кожен має.

У кожного слова - своя орбіта.
Кожне слово має свою орбіту.

У мене є. Я маю.

Будьмо щадлйві.
У повному значенні слова. © Що називається.

Ярижка у повному значенні слова - це суржик.
Ярижка - це, що називається, суржик.

У противному випадку. А то... не, у противному разі.
Довгий книжний /повстяний/ зворот у противному випадку /8 складів) ми
можемо віддати у трьох складах а то... не.
Підтісуймо контракт, у противному випадку я не поїду .
Підтісуймо контракт, а то я не поїду.

У свою чёргу. І собі.
1нженёру свою чёргу заспівав.
1нженёр і собі заспівав.

У школу. До школи.
Феномена. Феномену. У значенні явище слово феномен має в рв закінчення -У.
Фігура людини. Людська постать.

Забачили... людську постать - се дід ішов та співав . (М. Вовчок).
На горбах маячіли людські постаті . (Г. Тютюнник).

Фрукти. Овочі.
Хабара, комара. Як на мене, треба допустити: хабаря, комаря.
Хід конём. Хід чёрез голови. Подолання перешкоди без сутички з перешкодою.
Чорна хмаро!. Чорная хмаро! > Красне сонце!
Швець: Швеця, Швецем, Швеці. Швець: Шевця, Шевцём, Шевці.

Засвічену схему відмінювання прізвища Швець як виняток нічим не
виправдано. Правпис-29 дотримувався схеми Швець-Шевця-Шевцём, як і йменник
швець. Цей виняток мав у ССР такий вплив на відмінювання прізвищ, що не
тільки Шевця відміняли за московським зразком, але й прізвища Масол,
Мазурок тщ відміняли, як Шевця: Масол-Масола-Масолом, Мазурбк-Ма-
зурока-Мазуроком, хоч це суперечило тодішньому правопису. Зрештою, це
хибне відмінювання часом практикує і незалежна Україна. Соловецьку
традицію не так легко побороти. Нема мовної поліції в Україні, яку в ССР викону¬
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вало КҐБ. КҐБ дивилося крізь пальці на відмінювання Масла і Мазурка, але
за відмінювання Шевця, як Швеця стояло горою.

Шириною. Завширшки.
Шлюб за розрахунком. Шлюб задля вигоди.

Почастішали шлюби за розрахунком.
Почастішали шлібби задля вйгоди.

Якоюсь мірою, [р. В нёкотором смысле]. Сказати б.
Квіти, якоюсь мірою, красномовні.
Квіти, сказати б, красномовні.

ПРИЙМЕННИКИ

Від. Од. > Швіть ледь у СПОЛУЧНИКАХ.
В кропиві. У кропиві.

А то нам буде так добре, як голому в кропиві .
Правила чергування звуків в  та у  - сучасний правопис не розробив до
кінця. Коли після в  стоїть слово, що починається з двох приголосних, то
незалежно від останнього звуку попереднього слова треба казати й писати у :
у кропиві, у бригаді, у сполуці. Отже:
А то нам буде так добре, як голому у кропиві .

І той факт, що попереднє слово голому закінчується на -у, не може змінити
цього правила, бо так легше вимовляти. А вимова керує всіма нашими
міркуваннями.

Для чого. Нащо.
Для чбго три коня?
ВДщо три коня?.

До чбго злий. Злий, що аж, страх, який злий.
За. За, по, при, на та форми орудного відмінку.

Прийменника за українці часом уживають там, де росіяни кажуть по: по
солнцу = за сонцем; по инструкции = за інструкцією. Але це не є
всеосяжним правилом. Нап., там, де московити кажуть по телефону, ми можемо
сказати на телефон і навіть без прийменика. Нап.:
Звоните по телефбну №... (р. форма)
Дзвоніть телефоном №...
Телефонуйте на телефон №...
Московські ж норми вимагають і нам дзвонити за телефоном. Так само:
пишіть за адресою, коли ми кажемо просто пишіть на адрёсу. Московська
норма творить карикатурні форми - ідіотизми. Нап.: платити за рахунком,
коли простіше оплатити рахунок, або й платити по рахунку.
Нищителі нашої мови твердять, що прийменники по та при - неукраїнські, і
їх треба скрізь заступати прийменником за.
Але прийменник по нам зовсім не чужий:
Ми вживаємо по, творячи прислівники від прикметників та займенників: по-
нашому, по-їхньому, по-Божому, по-дурному, по-доброму, по-живому;
знаємо щось по собі,
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судимо по ділах, по людині,
множимо два по два,

дістаємо щось по знайомству,
відпочиваємо по черзі,
розповідаємо по секрету,
поремо по шву,
маємо друзів по службі, по школі, по нещастю,
ХОДИМО ПО сліду,
плачемо по небіжчику,
запасаємось путівником по місту,
маємо борги по зарплаті, по оренді,
розумнішаємо не по літах,
робимо щось по волі, а не по неволі,
пізнаємо по халяві, по шапці, по очах,
розвіюємо по вітру,
відправляємо панахиду по жёртвах,
читаємо по складах,
помагаємо по змозі,
оцінюємо горіх не по шкаралущі, а по ядру,
вживаємо сполуки: по правді, по суті, не по нутру, по Савці шапка тщ.
Натомість КҐБ творить ідіотизми, що читач може бачити з таких прикладів:
За книжками чи по книжках?

Сповідуючи засади КҐБ, один автор пише:
...читачі знали Олександра... за книжками, що з явилися у...

видавництвах... .

Чи хтось, десь, колись чув, щоб так говорили українці?
Зацитую з пам яті слова селянина з оповідання С. Васильченка Мужицька
арихметика  про те, як освічений у школі хлопець береться запрягати коня:
От він і став шукати по книжках, по рихметиках, як це рббиться .
Що ж виходить? Каґебістам не до смаку модель шукати по книжках  і
вчитися по книжках , вони вчать нас, що вчитися й шукати треба за

книжками. Вислови неоковирні: компромітують нашу мову й відтручують
читачів. Якщо КҐБ пропонує таку дуже правильну  мову українцям, то чи ж
треба дивуватися з реакції читачів, які воліють читати, хай і не свої, а таки
некарикатурні тексти?
Мову треба спрощувати, а не ускладнювати, пропонуючи динозавруваті
форми замість легких. Поза тим, що форма за книжками карикатурно
звучить, вона робить антиукраїнську справу - відтручує читачів від такої
занадто правильної  мови, що її навчені ідіотизмів практикують з настирливою
послідовністю, як побачимо з дальшого прикладу.

За двома справами. По двох справах.
Зациклений на ідіотизмах автор пише таке:
Реабілітований за двома справами (1939 і 1950років)... .

Ми ж кажемо засудили по справі ОУН , то ж і реабілітували по справі , а
не за справою. Нам треба шукати в мові, найлегкомовніших, найпростіших
засобів, а не ускладнювати її до карикатурности та відрази з боку читачів.
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Стараючись зробити нашу мову копією р. мови московські мововбивці
змушували нас конче вживати прийменників на московський взір. Жертвою цих
забігів став наш прийменник за.
Пише навчений сталінської ярижки: Вони за єдністю фашисти . А кажучи
просто: по суті. Згадаймо наші вислови: катюзі по заслузі , належить по
праву , ділити по щирості .
Ще ідіотизми:

видно пана за халявами,

відомий за назвою,
коли ми говоримо

видно пана по халяві,
відомий з назви.

Москва розуміє, що вона вчить нас карикатирних форм. Саме це їй і треба:
робити з нас ідіотів.
Другий упосліджений КҐБ прийменник при фігурує в таких виразах:

при пам яті,
при нагоді (звідси - принагідно),
при оказії,
при своїх, при владі, при надії,
при собі,
при швидкості,
при кінці (звідси - наприкінці),
при потребі,
при спробі втекти.

Нехтувати такі роботящі форми мови значить збіднювати її.
КҐБісти замість по та при знають тільки одну раду - прийменника за.
Подеколи, справді можна по-нашому вжити за і така заміна цілком українська. Але
КҐБ закає  в усіх випадках, тоді як наша мова має цілий ряд инших
прийменників, що їх слід уживати в разі, коли слівця по або при не тулиться  до у.
мовлення.

Якщо держава не вдасться до рішучих заходів до припинення наруги з нашої
мови і до вишколу грамотних редакторів для українських друкованих видань,
то калічення рідної мови вийде з-під контролю, і це буде лебединою піснею
не лише нашої мовної стихії, а й самої національної ідеї.

За поданням. На подання.
Українська мова має цілу серію зворотів з прийменником на:

на прохання,

на замовлення,

на вимогу,

на пропозицію,
отже і

на подання.

За посадою. З обов язку.
За посадою - це неоковирна копія р. по должности.
Мер - голова зборів за посадою.
Мер - голова зборів з обов язку.

163



Поміж тим (копія р. между тем). Тоді, тим часом, аж, (а) проте.
Поміж тим дали вечерю. Я думав так, поміж тим воно инакше.
Тим часом дали вечерю. Я думав так, аж воно инакше.

Понад те. Поза тим. (Д. Гуменна).
Понад те це механічний винахід кінця XX століття. Його культивували
сталінські мововбивці, бо це слово повторювало дослівно московську пару сверх
тогб. Замість того, щоб пошукати серед моря української мови слушного
відповідника, вони накидали неоковирні копії з мови окупанта. У нашій мові
є пара поза тим, яка точно відповідає змістові пари сверх тогб. Нап.:
Сверх тогб меня учили английскому языку .
Поза тим мене вчили англійської мови .

Понад те мене вчили англійської мови  звучить неоковирно.

Але пари поза тим не було у словниках, бо пристойних словникарів КҐБ
розстріляв, деяких повисилав на Сибір. Помилувані Сталіним мовознавці були
залякані і виконували всі приписи Москви.

Попри все це. Попри це все.
Це не примха, дорогі читачі!, Ой, ні! Це український порядок слів у цій парі.
Як би я се все у пбмку держала! . (Трінченко, гніздо Помок).

Так само і Ганна Барвінок та инші класики. А вже у кінці XIX і у XX столітті
масове все це, як копія всё это. Послухайте галичан не зі Львова: тільки: це
все.

Попри на те (у ЗМІ). Попри те.
Пбпри - стихійно поширений прислівник, нехтуваний в УССР. Старі РУСи
ще в обігу. Там пбпри є, але як переклад слова несмотря, а це неточно, бо
пбпри - це несмотря на. Журналіст, не знаючи мови, додав на, де його не
має бути. Тому й на у пбпри на те.

Через мить. За мить.
А я молода,
Як ягода,
Не піду заміж
За рік, за два.
Наші предки були ощадливі не лише в побуті, але і в мові. Те, що сучасник
має надію побачити через тиждень, вони бачили за тиждень:
Чёрез тиждень - Великдень.
За тиждень - Великдень.
У текстах же геніїв , де слід сказати за мить, читаємо через мить.
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ПРИКМЕТНИКИ ТА ЗВОРОТИ з ними4

Абсолютно чужий. Чужим-чужісінький. (Д. Гуменна).
Багатий чим. Багатий на що.

За провописом-29: багатий на що - норма.
Багатоколірний. Барвистий, веселковий, квічастий, ряснобарвий, строкатий.
Багаточисёльний (ЗШ). Числённий.

Багаточисёл ьиий почет.
Числённий почет.

Безвідрадний. Безрадісний.
Безпросвітний. Безпросвітній.

Невиправлена помилка правопису-28, бо коли слова
досвітній
несусвітній
освітній

передсвітній
просвітній
тогосвітній мають  -ій, то яким дивом безпросвітний має  -ий?
Московські мововбивці кажуть, що Б. походить від пари без просвіту, але тоді Б.
мав би звучати безпросвітний (з наголосом на О). Але перенос наголосу на І
свідчить, що УМЦ прирівняв слово Б. до усіх -світніх, отже й  у слові Б.
має бути -ій.

Безпутний. Безпутній.
Бо напутній, непутній і путній. Визнавши  цих слів -ій, забули пк
безпутний.

Безрозсудний. Безглуздий, нерозумний, безголовий.
Бережливий. Дбайливий, ощадливий.
Більш легкий. Легший.

Більш легкий - це калька р. бблее легкий.

Більш замислуватий. Викрутасіший.
Кожне хотіло щось викрутасішого пригадати... . (Д. Гуменна).
Форма викрутасіший - це вищий ступінь порівняння прикметника. Але ма-
тірньої форми - слова викрутасий - нема, а викрутасіший - є. Отакі коники
викидає мовна стихія! Який то лінгвіст запише таку форму? Вона ж безбать-
кова, безкоровайна! А втім - ні: батькова! Батько викрутасішого не
прикметник, а іменник викрутас. Модель творення ніби-безбатченка (відсутня у
словниках)така:
викрутас - викрутасіший
профёсор - професоріший (Остап Вишня).
Якось автор цих рядків прочитав у досить культурному  виданні більш
замислуватий. Оце ж і є викрутасіший! Чи ж не варто авторам таких ляпів та
їхнім редакторам повчитися у пані Докїї?

Болезаспокійливий. Протибольовий.
Будь-який. Часом Всякий, будь-хто.

4 До прикметників зараховуємо всі частини мови, що відміняються, як прикметники.
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Тут не будь-який гвинт підійде.
Тут не всякий ґвинт підійде.

Вдалий (час). Слушний.
Це вдалий час для гри.
Це слушний час для гри.

Венеціянський, венеційський. Венёцький.
Бо Греція - грецький,
Венеція - венёцький.

Вертикальний. Прямовисний, простовйсний.
Вибухонебезпечний. Передвибухбвий, вибуховий.

Вибухонебезпёчна ситуація.
Передвибухбвий стан.
Вибуховий стан.

-вцдний. -уватий, -стий.
Змієвйдний.
Гадюкуватий, зміястий.

Випробувальний. Випроббвчий.
Високоморальний. Світлий душею.

Такі люди, - вчені, розумні, світлі душею - не живуть . (Д. Гуменна).
Витіюватий. Закрутистий, викрутас-, кучерявий, замудрий, пишномовний, муд-

рбва-.
Вищий від усіляких похвал (калька р. вислову). Вартий найвищих похвал.

Її жертовність вища від усіляких похвал.
Гі жертовність варта найвйщих похвал.

Відгодівельний. Відгодбвчий.
Відіменникбвий, відприкметнникб-. Часом Іменниковий, прикметникб-.
Відомий донедавна. Донедавній.
Відчинений навстіж. Навстіжний.
Внутрішньоутрббний. Утробний.

Утробний містить у собі поняття внутріптіій.
Внутрішньоутрббний період.
Утробний період.

Всезагальний. Загальний.

Всезагальний - точна копія р. слова всеобщий.
Всезагальний сміх = всеобщий смех.
Загальний сміх.

Московитам треба для ритмомелодики додати все, бо общий смех  не
звучить. Нам не треба. А Всеобщая декларація  - це Всесвітня декларація .

Гідний усілякого наслідування. Вартий найширшого розголосу. > Вищий від
усіляких п.

Гламур ний. Сповнений чару, жн шикарний.
Гоночний. Перегбнчий, гончий.
Горизонтальний. Поземний.
Горищний. Горішній/]?., горішний УС., горшцаний (пропозиція).

Поруч жінка розриває вилами горищний мотлох . (О. Довженко) (1)
Виграє чи втратить вираз (1), якщо його віддати так:
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Поруч жінка розриває вилами горйщаний мотлох?
Горищне вікно. Спробуйте вимовити -щний = -НІЧНИЙ.
Горішнє[е] вікно. Гр. [УС.].
Горйщане вікно. (Пропозиція).

Гострокінцевий. Шпичастий, гострякуватий, гострий.
Дезертирський. Утікацький. (Д. Гуменна).
Додатний. Додатній. Ан.
Достотний. Достотній. Гр.
Дотований (у ЗШ, бо переклади РУС-ів неякісні). Доскіпливий, занудний.
Дохідний. Прибутковий. > Прибуток у секції ІМЕННИКИ.
До чого злий. Страх, який злий.
Древній. Давній, стародавній, старовинний.
Дружний (одностайний) і дружній (приязний). Дружній (в усіх значеннях).

Читаю: дружна сім я . Чому дружна, а не дружня? Ми ж говоримо
дружній
мужній
заможній

порожній -
м якість вимови, що робить нашу мову мелодійною, створив наш Мовний
Центр, а нам всупереч мелодійності велять казати дружний, заможний, тобто
руйнують мелодійність, щоб звучало немелодійно, але по-московськи.
Чинний правопис нашпиговано таким провалуєвським самодурством.
Прикметник дружній розділено на два: дружній та дружний.
Треба пильнувати написання дружній та дружний, штучно створений КГБ
поділ на дві мовні одиниці. Підстава для поділу - зближення з р. формою
дружный.
Яка потреба розрізняти на письмі слова дружній та дружний, різницю між
якими можна встановити, лише дорівнявши їх до р. відповідників
дружелюбный та дружный? Чому прикметник дружній не може передавати кількох
значень, як більшість наших прикметників (наприклад: великий учений і
великий будинок, або гострий ніж та гбстра полеміка)?
Чому слово дружній не може мати двох значень: 1. доброзичливий,
товариський, 2. одностайний, так само, як сотні инших слів?
Чому нашу милозвучну і здатну до ряснозначности мову, треба ускладнювати
непотрібним правописним словоблудством?
За логікою КҐБ треба й прикметники великий та гострий розбити на дві
одиниці: великий учений , але больший будинок , гострий ніж , але бурхли-
вобіжна полеміка . І таке унезграбнення мови ці мудраґелі звуть
збагаченням.

Дуже добрий (як переклад р. великолепный). Знаменитий.
Дуже дббре вино.
Знаменйте вино.

Духбвний (р. духовный интерес). Духовий.
Ємкий. Місткий.

Живий і неушкбджений. Живий та здоровий.
Пропоную: ти повертаєш... живою і неушкодженою Надію,... .
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Те, що гарно звучить в одній мові, в иншій - може бути карикатурою. За
прикладом не треба далеко ходити. Російська ідіома целый и невредимый - лег-
комовна вже тому, що коротка: сім складів окреслюють досить широке
поняття - ідеться про цілком здорову, живу, нічим не пошкоджену істоту. І цей
вираз, виникши в росіян у мові літературній, став у них через свою лаконічність
виразом живомовним, бо жива мова на дух не терпить мовних динозаврів.
В українській же живій мові ще до появи у росіян вислову целый и
невредимый і собі виник легкомовний, бо короткий, вираз живйй та здоровий: шість
складів. Пише Квітка-Основ яненко:
...їй лучне усяких розговин.., що Басіть вернувся і жив і здоров .

А як би це висловив підкутай на російській мові сучасник? Мабуть, що так:
...їй лучне усяких розговин.., що Василь вернувся і жив і неушкбджен .

Чи читали б ми Квітку, якби він так писав?
А сучасники саме так і пишуть. Пару живйй і неушкоджений, де хоч почуєш
і побачиш: і в газеті, і у Верховній Раді, і в літературі:
...випливло... рідне обличчя дочки. Саша тут, жива й неушкоджена! .

(О. Донченко).
Поза всім иншим, пара живйй і неушкоджений - пара суржикова, бо живйй
узято з у. ідіоми живйй та здоровий, а неушкоджений - зр. пари целый и
невредимый.
Така мовна творчість обертається кінець-кінцем мізерними тиражами у.
видань.

Чи здають собі справу з цього наші інтелектуали? Мабуть, що ні, бо й справи
з цього собі не здають, а віддають собі звіт у цьому.
Після всього зробімо правку речення, наведеого на початку гнізда:
Пропоную: ти повертаєш... живою і здоровою Надію... .

Жорсткйй. (захід) крутий, (- умови) важкий, (бій) запеклий, (нагляд) пильний,
(диск) твердий, (каркас) збитий, цупкий. Рясно слів? Зате своє, зрозуміле, не
кальки.

Гра була короткою, але надзвичайно жорсткою .
Прикметник жорсткйй, який значить шорсткйй, шкарубкйй, шерехатий, а
коли йдеться про волос, то - цупкйй, мавпувальна практика ССР, прикладає
до всіх тих значень, де росіяни вживають слово жёсткий. Тобто, у. мова вже
не окрема мова, а стає якимось штучним творивом, де вжиток і значення слів
мають повторювати око-в-око вжиток і значення слів, усталених у р. мові, і
всякий нахил до питомого у. вжитку і значення - це діяспірна  мова.
В ССР цю практику запроваджено, як мовний голодомор, з метою знищити
нашу мову.

У наведеній вище цитаті жорсткйй - це запеклий:
Гра була короткою, але без міри запёклою .

Загальний (- декларацію). Всесвітній.
Загальна декларація прав людйни.
Всесвітня декларація людськйх прав.

Заготівельний. Заготбвчий.

Задерикуватий, задьористий. Загонистий. > Задерйкувато. У секції
ПРИСЛІВНИКИ.
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Заманливий. Спокусливий.
Заманливі обрії.
Спокусливі обрії.

Заможний. Заможній. > Дружний.
Запам ятовувальний. Запам ятбвчий.
Західний. Західній. Ан.
Зворотний. Зворотній. Бо у Гр. Воротній.

Ми ж говоримо:
природній
зворотній,
Б. Грінченко наводить слово: ворбтній, а нам велять казати й писати
зворотний, природний, щоб не було различия . І в сучасних текстах саме така
московська вимова:

Олені... почали повертатись у зворотний бік .
Олені... стали повертатись у зворотній бік.

Змієвйдний, змієподібний. Гадюкуватий, зміястий.
Знаменитий, (хто) Славетни[і]й, славнозвісний.

Славетній у формі знаменитий - ідіотизм.
Инший. Другий.

Гіперпуристи, що не знають нашої мови, відкидають слово другий у значенні
инший. У ЗМІ подибуємо такі перли:
Одна краща за йншу . (1)
А очі були різні: одне - зелене, йнше - сіре... . (2)
...два вогні рвонулись один проти йншого,... . (3)

У цитатах (1), (2), треба нормальною мовою сказати другий:
Одна краща від другої . (1)
А очі були різні: одне - зелене, друге - сіре... . (2)

У третій цитаті замість йншого треба сказати одного:
...два вогні рвонулись один проти одного,... . (3)

Наше слово другий має два значення: 1. числівник 2-й, 2. займенник із
значенням инший.

Друге значення виникло з першого. Сказавши колись уперше Другий раз не
роби так , наш предок мав на увазі 2-й раз. Але часте вживання цього та
подібних виразів з числівником другий причинилося до того, що слово другий
стало значити инший. І це відбито в нашій мові. Ми маємо зворот на другий
раз, але не маємо звороту на инший раз, хоч на другий раз саме й значить
на инший раз.
Отже, другий у значенні инший - це стовідсоткове у. слово, чого не тямлять
гіперпуристи, бо на ділі вони не знають мови, яку беруться покращувати .
Російське слово другой у значенні йнший - це запозичення з у. мови, бо
походження р. займенника другой можна зрозуміти лише з у. мови: другий як
числівник 2-й обернувся на займенника другий із значенням йнший. У
росіян простежити походження слова другой з р. слів годі. р. Слово другой
позичено росіянами в українців, які, колонізуючи Північні землі, принесли
туди й київоруську (= українську) лексику, в тому числі й займенника другий
- у вимові півничан - другой.
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У нижчих висловах (Інший - чистий ідіотизм ("незнання мови).
На йнший раз не роби так. Один - такий, йнший - такий.

На другий раз не роби так. Один - такий, другий -такий.
Українці вживають часом йнший, часом другий.
Украінци  - тільки йнший, дарма що иноді звучить неоковирмо.

Інший. Йнший. Гр.
їстівне. їстовина. (Д. Гуменна).
Кірковйдний, кіркоподібний. Коруватий, ма струпуватий.
Кладовйщенський. Цвинтарний.
Клиновйдний. Клинцюватий, клинува-, на взір клина, клиносхбжий. ("Забута ск -

схожий).
Ковзкйй. Ковзькйй. Ан.

Безграмотність КҐБ, який ховзькйй, труський і тряський лишили із знаком Ь.
Кореневйдний /-подібний/. Корінястий.
Креатйвний. Творчий.
Кревётковий. у. Рачковий.

Ранковий, бо кревётки - це у. рачки.
Кровозмісний. Пропозіція: кровоблудний.
Кровосйсний. Кровопйвчий.
Крючкуватий. Гачкуватий.

З крючкуватим носом.
Горбоносий.

Кулеподібний. Кулястий.
Лаповйдний, лапоподібний. Лапатий.
Левиний. Лёв ячий, левовий.

Викликає сумнів такий пасаж:
...волосся спадало на шию, утворюючи левину гриву .
Слова левиний, орлиний, соколиний не характерні для української мови. їх
привносять до нашої мови - хто б Ви думали? - найчільніші українські
письменники, які, діставши єдино можливу російськомовну освіту, не могли
обійтися у своїх у. творах без суржику.
Так, П. Куліш вживає у своїх творах слово левиний, а Б. Грінченко,
записуючи це слово у словнику, спроваджує читача за перекладом до слова

левовий, показуючи цим, що слово левиний неукраїнське. І навіть совєтський
РУС р. львиную гриву перекладає як лев ячу (левову) гриву.
Але приклад класиків, канонізований КҐБ, такий спокусливий, що автори
сучасних творів нехтують усі словники і творять суржик на власну руку.

Лихоманковий. Гарячковий.
Лихоманкова діяльність.
Гарячкова діяльність.

Лікарняний. Шпитальний.
Лікарняний - неоковирне слово: ідіотизм.
Лікарняний лист.
Шпитальний лист.

Маститий. Поважний, статечний, (учений) видатний, шанований, заслужений.
Читаю: ...навіть маститі режисери..., заговорили про Миколу...
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Де взялося слово маститий? Ні у класиків, ні у джерелах нашої мови такого
слова не знаходимо. Лише виданий 1948 року в Москві РУС уводить це слово
до української мови, Виданий 1958 р. УРС до слова маститий не наводить
жодної цитати з творів. їх не було. А вже IV том СУМу, виданий 1973 р. у
гнізді МАСТИТИЙ наводить приклади з творів. Усі твори, звідки взято
цитати, написано після 1948 року - року появи РУСу в Москві.
Тобто, перше Кремль записав слово маститий, якого не було в нашій мові, у
словник, і лише після цього воно стало вживатися в літературі.
Як тоді розуміти таку лексику?
Це не питома українська лексика, а штучно накинута. Чи ж може література,
що послуговується не створеною народом лексикою називатися іменем
народу, який такої лексики не творив? У нашому випадку українською
літературою?
Наші літератори потерпають через низький рейтингу, літератури.
А хто цього рейтингу творець?
Це наслідок мало не столітніх знущань з нашої мови з метою її знищення і
обернення нашої літератури на бутафорно-суржикову, якої стали цуратися й
українці.
Це все наслідок підступного плану Кремля.
Кремль зробив нашу літературу маловартісною. Що ми й бачимо у ставленні
масового читача до такої московсько-української саламахи.
Літературу, якою цікавився масовий український читач, і яка могла цілком
самостійно розвиватися, заходами Москви обернено на неперспективну
літературу. Читачі воліли читати російські твори, над якими не тяжіло КҐБ зі
своїми експериментами та неоковирною мовою, штучність і неоковирність
якої розкриває ця розвідка.

Масштабніший. За правописом-29: м а штабні ш ий.
Минулорічний. Торішній.
Мовленнєвий. Живомовний.

Слово мовленнєвий - післявоєнний винахід. У 20-х рр. існував термін жива
мова та пк живомовний. Мовленнєвий - слово, вигадане каґебістським
мовознавством з одночасним оголошенням антирадянськими слів жива мова і
живомовний, поширені в українському мовознавстві до 1933 р.
Слово перемудрене мовознавцями і не відповідає усталеній вимові.
Викладачі, змушені вживати це слово, вимовляють його без Є : мовленнєвий, бо
наш Мовний Центр дотримує послідовність вимови. Ми ж кожемо кореневий
і, очевидно, корінневий > коріння. Мовленнєвий, як і насіннєвий, мовці
вимовляють без Єг.

Мовленнєвий етикет.

Живомовний етикет.

Молитвений. Молитовний.

Сльоза на молитвенім дзвоні.

Сльоза на молитовнім дзвоні.

Слово молитвений записує Гр., але не з московським, а з иншим значенням:
той, над яким прочитано очищай-молитву. А як рівнозначника московського
слова молитвенный ми маємо слово молитбвний:
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Я думав - то зібрання молитовне  (Л. Українка).
Мабуть таки варто придивлятися до мови класиків, попри те що новітні генії
звуть їх запліснявілими й відкидають, вдаючись до відвертого мавпування
мови Путіна.

Мордатйй. Мармйзистий. (Д. Гуменна).
Мотострілковий. Мотопіхотний.
Надзвичайний. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Блукаючий погляд).
Найкращий. жм Хіба-ж-такйй.
Найрідкісніший. Дуже рідкісний, найрідкісний.

...Микола міг... знімати найрідкісніші моменти їхнього життя... .
Російську пару редчайшие моменты автор замінив - згідно із словниками -
на найрідкісніші моменти. Що ж вийшло? Замість притертої і легкомовної
пари слів читачам пропонують пару слів, де перше слово з п яти складів має
аж чотири звуки і . Вимовляючи таке довге слово, губимо його зміст.
Найкраще у випадку задовгого слова старатися розбити його на два
коротших, дбаючи, щоб зміст зберігся. Цього разу такими словами може бути пара
дуже рідкісний:
...Микола міг... знімати дуже рідкісні моменти їхнього життя... .

Зміст зберігся, і число складів теж: було п ять і лишилось п ять, але розбиті
на два слова п ять складів перестають бути задовгими.
Тут можна замість найрідкісніший ужити і найрідкісний. Такі форми
вживав Т. Шевченко: Простіть, високії, мені! Високії і голубії! Найкращі в світі!
Найсвятії! .

Найщедріший. У Прещедрий.
Хам тобі дощі несуть прещёдру благостиню . (М. Рильський).

Наплювацький. Нехлюйський, плювацький.
Народний. Народній. (Г. Барвінок).

Ганна Барвінок уживає такі форми:
церкбвня горбовина
величній зріст
до віку вічнього
бідолашня подруга
одповідня душа
простонародній дёмос
незра'дня любов
прирбдній (подибуємо цю форму ще й сьогодні)
зворотній
тотожній та ще деякі.

Чи навчене сталінської ярижки мовознавство відродить нашу мову?
Нарядний. Ошатний, чепуристий, дженджуристий.
Небезвідомий (ЗШ, калька). Відомий (усім).
Небоязливий. Небоязкий.

Невигадливий. Скромний, нехитрий.

Невідв язний. Невідчепний, учёпистий, о. як смола.

Невсипний. Невсипущий.

Незбйвний (І) (бор. неизбывный). Непозбутній.
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Незговірливий. Незгідливий, затятий, затинчивий, упертий, о. тугий.
Неописанний. Невідтворенний.
Непрозорливий. Непровйдливий.
Нескромний, (одяг) Пишний.
Несміливий. Плохий.

Неспромбжен. Негоден
Неунйкнйй, неуникнённий (повстяна калька р. неизбежный). Неминучий.

Неунйкна смерть.
Неминуча смерть.
Слів неунйкнйй, неуникнённий нема у словниках, але є у ЗМІ. Ждуть
легалізації.

Неурочний. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Бідслідкуймо!).
Нечленороздільний, (-мовлення) Повстяний.
Обвинувальний, обвинувачений. Винувальний, винувачений.
Оборонський. Оборонний.
Обрізочний. Обрізний, обрізущий, ск обріж-.

Обрізочний цех.
Обріж-цех.

Обшйрний. Чималий, розлогий, величёнький, чималенький, місткий, (- права)
широкий.

Общйнний. Громадський.
Слово громадський має два значення: 1. суспільний, 2. належний громаді.
Суспільний порядок. Общинна земля.
Громадський порядок. Громадська земля.
Москві конче треба, щоб наші слова не мали ряснозначности, тобто шкодила
розвиткові нашої мови. Ряснозначність працює на розвиток мови.

Ознайбмлювальний. Ознайбмчий.

Оказіональний. Принагідний, оказійний.
Олов яний. Циновий.
Опізнавальний. Пізнавальний, розпізнавчий.

Опізнавальний (поширено лише у ЗМІ). Розпізнавчий.
Опізнавальні знаки.

Розпізнавчі знаки.

Оптовий. Гуртовий.
Оптова торгівля.
Гуртова торгівля.

Освідомлювальний. Освідбмчий.
Особйстісний. (погляд) Суб єктивний, (в інших значеннях) особистий.

Особйстісний погляд. Це позначилось на особйстісних стосунках.
Суб єктивний погляд. Це позначилось на особистих стосунках.
У п ятому томі СУМу, виданому 1974 р. слова особйстісний нема. Його не
було і в літерарурі, бо хоч синонім до слова особа слово особистість
існувало, але пк особистий цілком задовольняв і обслуговував обидва синоніми. Але
у кінці XX століття зближення мов набирало обертів і в нашій мові з явилося
кілька нових ідіотизмів. Саме тоді у московській мові з явилося слово
личностный, як синонім слова субъективный. Том перший РУС-81 слова лйч-
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ностный не фіксує. Але поява у Москві нового слова спричинила появу в
Україні слова-копії особйстісний, якого в нас перед тим цілком заступало
слово суб єктивний. Тобто потреби у слові особйстісний - копії слова
личностный - в нашій мові не було. Але українофоби з КҐБ не цікавились
потребами нашої мови: їх цікавила цілковита відповідність нашої мови до мови
старшого брата . І породили ще один ідіотизм. Бо личностный таки

коротший від суб єктивного, а особйстісний - довший.
Паралёльний. Рівнобіжний.
Перевірочний. Перевірний.
Перевтілювальний. Перевтільчий.
Передаточний. Передавчий.
Перекбнувальний. Переконавчий.
Перемйшльський. Перемйський.

Наші предки скоротили форму Перемйшльський, а КҐБ вернув задовжену
форму.

Перетворювальний. Перетвбрчий.
Перетинчоастокрйлий. Плівкокрилий.
Підсобний. Спомагавчий.
Пінистий. Пінявий.

Плавкйй. Топкий.

Повйнен. Маю, мушу; маєш, мусиш; має, мусить.
Хіба хочеш? - Повйнен!

Хіба хочеш? - Мусиш!

Повітряний, (торт) Легкий, (- шампанське) легкобрйзний.
Повітряне шампанське. Повітряний поцілунок,
Легкобрйзне шампанське. Цілунок рукою.

Позаминулорічний. Позаторішній.
Позаурбчний час. Вільний час.
Покладливий. © Надійний, певний.
Поліцейський. (- дільницю) Поліційний.

Поліцейська дільниця.
Поліційна дільниця.

Полохлйвий. ще Плохий.
Попереджувальний. Запобіжний, запобігавчий.
Пороховидний, пиловйдний. Порохуватий, порошйстий, порохкйй.
Порскйй. Порськгій. Гр.
Потомствений. З крови й кости, з діда-прадіда.

Потбмствений хлібороб.
Хлібороб з діда-прадіда.
Хлібороб з крови й кости.

Потужнострумовий. Потужньострумий, стострумий.
Поширювальний. Широкий.

Поширювальне тлумачення законів.
Широке тлумачення законів.

Правомочний (бо р. правомочный). Правочйнний, правомбжній, правосгільний.
Правописний. Правописний. > розділ НАГОЛОС (ст 42).
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Прекрасний (як переклад р. великолепный). Знаменитий.
Пригодницький. Гостроцікавий.
Припадочний. Падучий, г. падачний > падачка /падуча слабість/.

Припадочний хворий.
Падучий хворий.

Природний. Природній. 1.0.
Прищеплювальний, (матеріял) Щепйльний, рв щеплення.

Прищеплювальний матеріял. Прищеплювальна техніка.
Щепйльний матеріял. Техніка щеплення.

Прямокутний. Прямокутній.
Бо кутній, закутній, покутній. > Трикутний.

Прюритётний. Першозначний, першочерговий, першорядний.
Провокаційний. (- питання) Каверзний.
Продовгуватий. Довгастий.
Прозірливий. Провйдливий.

...де моя провйдливість непомилешна?  (М. Вовчок).
Щоб виник іменник провйдливість, мусив бути прикметника провйдливий.
Його наводить Же.

Протйвний. 1. (напрям) Супротивний, 2. ( © )врёдний.
Чи вгамуєшся ти, протйвна дитино? (Сталінська ярижка).
...чи вгамуєшся ти, вредна дитино?  (І. Кочерга).

Пушйстий. Пухкий, пухнастий, пухнатий.
П ятикутний. П ятикутній. > Трикутний.
Радомйшльський. Радомйський. > Перемишльський.
Ранймий і легко ранймий. Діткливий.

Який Ви лёгко ранймий!
Який Ви дітклйвий!
Пише І. Франко: Та й то жарти так дітклйві, що немов від чемериці... .

Рівненський. Рівенський.

Згідно зі схемою спрощення звуків при утворенні прикметників:
Вільна - віле-н-ський.

Дубно - дубе-н-ський.
Лубні - лубё-н-ський.
Існування району Рівень в иншій області не може виправляти живої мови рі-
венців.

Різноколірний. Барвистий, ряснобарвий, строкатий.
Розвідувальний. Розвідний.
Розкоханий. Пишнотілий. (Д. Гуменна).
Розлйвочний (лише у ЗМ). Розливний.

Розпивочний стіл.

Розлйвчий стіл.

Розмашистий. Сягнистий.

Розмашистий крок.
Сягнйстий крок.

Розпізнавальний. Розпізнавчий.

Розпутний. Розпутній.
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Невиправлена помилка правопису-28, бо коли слова
безпутній
напутній
непутній
путній
супутній у правописі-28 мали >  -ій, то чи міг УМЦ допустити, щоб
розпутний мав  -ий?

Розрахунковий. Розрахбвчий.
Розфасбвувальний. Розфасбвчий.
Розчудесний. 3-біса гарний.
Розширювальний. Широкий.

Розширювальне тлумачення.
Широке тлумачення.

Рукописний. Рукописний. > Правописний у розділі НАГОЛОС (ст 42).
Свинцёвий. Олив яний.
Сенсаційний. Гостроцікавий.
Серцеподібний. На-взір-серця, серцюватий.
Сіткоподібний. Сіткуватий.
Скромний (одяг). Непйшний.
Смалкий. Смалькйй.

Бо смаЛЬцювати і у слові смалити є сховане ль: смалю, смалять.
Сонячний. Сбняшний.

Спекбтний. Жаркий, гарячий, паркий, душний.
Спекбтний день.
Жаркий день.
Паркий день.
Спека. (У мовних сполуках можливе таке скорочення).
Читаю такий уривок:
...одягнені, незважаючи на спекбтний день, у суворі чорні костюми.

Усі вжиті тут слова повторюють будову р. речення. Росіянам дуже з руки
вживати такі слова, бо всі вони короткі й легкомовні:
...одеты, несмотря на жаркий день, в строгие, чёрные костюмы.
Слово жаркий - слово українське (Гр.). Але наші попередники через гіпер-
пуризм відмовилися від нього, вважаючи його чисто р. З того всього вигадано
слово спекбтний. Але відбігши й собі слова жаркий, сучасники копіюють
усю р. будову тих речень, де це слово вживано.
З наявних же в лексиконі українця словесних форм, замість відкинутого
жаркого дня цілком до речі вжити просто спека: ...убрані, попри спеку...
Це було б мудро: відбігши жаркого дня, не творити мерця - спекбтного.
Скорочення можна досягти і так:
...убрані, хоч і спека, у класичні чорні костюми.

Справжній. пбЧистий тобі.
Справжній спирт.
Чистий тобі спирт.

Стадний. Отарний. (Д. Гуменна).
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Стрімкий. Нестримний, шкваль-, блискавйч-, цунам-, шпаркий, прудкий (як куля),
бистрий, (вітер) гураганний, (напад) ґвалтбв-. > Стрімко (у
ПРИСЛІВНИКАХ).
Разом із словом стрімко нав язано і слово стрімкий. Без нього, як казали
наші предки, не освятиться вода в сучасній суржиковій літературі:
Під ними пінилась... стрімка гірська річка.
Уживаючи нормативну лексику, сучасники не звертають уваги на ритміку і
на притертість слів між собою. А пару стрімКА гірсьКА , де повторювано
наголос на -КА, мовний смак не схвалює.
Поза тим, чи несе слово стрімкий якийсь образ?
Це слово стає зрозумілим через р. мову: стрімкий - це стремительный.
Тобто у. читач має знати р. мову. Тому, українці, хто не знає р. мови, не
читають у. літератури. Звідси й мізерні тиражі у. книжок.
Звичайно ж ми швидкоплинну річку окреслювали словом бйстрий:
Під ними пінилась... бистра гірська річка.
Під ними пінилась... дуже бистра гірська річка .

Чи цей ужиток не відтворює в уяві гірської річки? І то без знання иншої мови?
У разі йтиметься не про річку, то замінити накинуте слово стрімкий може
низка слів, наведених на початку гнізда.

Стрибковйдний. (рух) Стрибкуватий, стрибучий.
Стрічкоподібний. Стьожкуватий.
Суворий. (- одяг +) Класичний.

Суворий костюм.
Класичний костюм.

Читаю такий уривок:
...одягнені, незважаючи на спекотний день, у суворі чорні костюми .

Усі вжиті тут слова повторюють будову російського речення.
Але нас цікавить пара суворі костюми .
Чи така характеристика пояснює нам якість костюмів? Вони стали суворі, бо
автор мав на увазі р. слово строгие, яке, коли йдеться про костюм - ідіотизм,
бо аж ніяк не тотожне нашому слову суворий. Словники УССР та України
Незалежної не здобулись на переклад цього слова. Та, крім словника,
письменник має голову - може думати, а не тулити горбатого до стінки. Зрештою,
є инші мови, крім р.: як вони віддають таке поняття як суворий костюм?
Англійці в такім разі кажуть класичний костюм. Куди краще, ніж суворий
костюм:

...одягнені, попри спеку, у класичні чорні костюми .
Судинозвужувальний. (препарат) Стягнй-судини.
Судинорозширювальний, (препарат) Розшйр-судини.
Сумновідомий. Горезвісний.
Сухопутний. Сухопутній. > Розпутний.
Східний. Східній. Гр.
Тихий божевільний. Слабий на голову, схибнутий, звих-, © несповна розуму.
Трикутний. Трикутній.

Трикутний може бути взірцем, який пояснює, що ідіотизми виникають через
низький рівень сталінських мовознавців.
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Історія знає факти, коли з високих академічних трибун висловлювано і
ширено ненаукові погляди. Це явище ще живе у нашій пам яті. Хіба не з акад.міч-
них трибун і не академіками УССР шельмовано псевдонаукові теорії М. Гру-
шевського, а кібернетику оголошувано лженаукою для визиску трудящих?
Це було колись? Аж ні!
Захист ненаукових поглядів із стін наукових закладів живий і досі.
Деякі науковці не можуть (не хочуть?) збагнути, чому словник Б. Грінченка
фіксує слово кутній із закінченням -ій, а слово п ятикутний, як і Же.,
записує із закінченням -ий. Цим незбігом вони стараються оборонити сучасний
правопис і заперечити м яке закінчення у словах трикутній, п ятикутній,
прямокутній. Вони забуващть, що західноукраїнським діялектам властиве
тверде - відмінне від наддніпрянського закінчення ряду прикметників: серед-
ний, літний, пізний, останний, кутний, покутний, закутний, п ятикутний.
Саме в такій формі ці слова записано у галичанина Же. Борис же Грінченко,
уклав свій словник після появи словника Же., і як сумлінний словникар усі
запозичені з инших джерел словесні одиниці наділяв ремарками. Біля слова
П ятикутний стоїть ремарка Жел. , яка свідчить, що дану форму взято із
словника Же. Рівень праці Б. Грінченка не дозволяв йому робити будь-які
зміни у запозиченому слові. Слова ж, узяті з наддніпрянсьих джерел словникар
наводив відповідно до вимови наддніпрянців: кутній, покутній, середній,
літній, пізній, останній.
Великий вплив наддніпрянської літератури на розвиток соборної у. мови сри-
чинив засвоєння галичанами низки лексичних, морфологічних і фонетичних
рис соборної літературної мови. Засвоїли галичани і м яке закінчення
наведених пк. Розуміючи потребу соборного українського правопису, галичани
підтримали соборний у. правопис 1929 р., де згадані прикметники і серед них
прямокутній, п ятикутній, трикутній - мали м яке закінчення.
Спотворюючи у. мову після погрому у. еліти, імперські асимілятори у право-
писі-33 без жодного логічного пояснення наділили згадані форми твердим
закінченням: прямокутний, п ятикутний, трикутний. Затим що злиттям
мов  керували зовсім не ерудовані у мовознавсті фахівці, вони недогледіли
м якого закінчення у словах кутній, покутній, закутній і лишили їх без змін,
показавши нащадкам науковий рівень своєї роботи .
Захищаючи написання прямокутній, трикутній, ми сподівавлись, що
науковці України підтримують нашу зовсім не політичну і не ідеологічну, а
чисто мовознавчу позицію, щодо привернення українському правопису рис,
штучно й безграмотно усунутих імперськими заходами. На жаль, ми
помилились. Деякі мовознавці горою стали на захист колоніального правопису.
Жодні логічні аргументи, що вказували на низку безграмотних рекомендацій
цього правопису, їх не переконували.
Вони боронять успадкований від УССР правопис посиланням на діалектні
особливості, давно відкинуті і Сходом і Заходом України.
Правопис-29 не ідеал і має недоліки, але ціла низка його рис невід ємні від у.
мови. І серед них написання прямокутній, трикутній.

Тримальний (брус). Хребетний, втримай-.
Тримальна балка.
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Хребетний брус.
Тримай-фус.

Трудівливий. Роботящий, працьовитий.
Украдливий. Підлазистий.

Украдливий ґблос.
Підлазистий голос.

Універсальний, (здвиг) Всесвітній.
Упёвнений. Певний.

Хто калькує, не звертає уваги на те, що його стиль і задовжує, й ускладнює, й
унезграбнює нашу відшліфовану віками мову. Росіяни говорять увёрен, увё-
рена, уверены, бо це в них найкоротші форми. Наша ж мова має ще коротші
форми пёвен, певна, пёвш, які через мавпування зникають з живої й
писемної мови:

Надія була впёвнена, що Залихвсітов ось-ось визволить їх .
Тут аж проситься наше коротке слово:
Надія була пёвна, що Залихвсітов ось-ось визволить їх.

Уразлйвий. г. Діткливий; мімбзистий. (Д. Гуменна).
Усезагальний. Загальний. > Загальний.

Усезагальний сміх.

Загальний сміх.

Утішливий, утішний. Розрадчий.
Фамільярний. Панібратський.
Халтурний. Цяп-ляпний.
Хвалебний. Величальний.

Хльосткий. Хвиський.

Хрестоподібний, хрестовидний. Хрещатий, хрестатий.
Художній. (смак +) Мистецький.
Цибулиноподібний, цибулиновйдний. Цибулястий.
Цілий та неушкбджений. Живий та здоровий.
Цілісний. Цілий, (- вдачу) одноцший, цільний.

Цілісний характер.
Одноцший /цільний/ характер.

Цілісність. Цілість, цільність.
Цільний. (- вдачу) одноцший.
Човновйдний, човноподібний. Човнастий. (Яр Славутич).
Чотирикутний. Правопис-29: чотирикутній, бо кутній. > Трикутний.
Чудовий (як переклад р. слова великолёпный/. Знаменитий, неповторний, непере-

вёрше-, якнайкращий, жм хіба-ж-такий.
Чудова бекеша. Чудбва сімка.
Знаменита бекеша. Знаменйта сімка.

Упущене. Згаяне.

Яйцеподібний. Яйцюватий, на взір яйця, еліпсоїдальний.
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ПОХІДНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Безкорисно розказувати комусь. От і розказуй комусь! (Д. Гуменна).
Він повинен. Він мусить /має/.
Дивним чином. Дивом, дивним дивом.

Ці лінії дивним чином не перетинаються.
Ці лінії дивом не перетинаються.
Ці лінії дивним дивом не перетинаються.

Довколишні. Всі навколо.
...величезні очі, що іскрилися від уваги довколишніх до себе".
Російське слово окружающие вганяє у піт не одного украінского пісатєля,
що береться до у. пера, не знаючи до діла нашої мови. І вони тулять,
запозичене із словників слово довколишні до людей, хоч до живих істот це слово
не тулиться. Словники ж від КҐБ пари всі навколо, як націоналістичної, не
наводять. І автори без почуття мови пишуть свої твори не українською, а
словниковою мовою. А читачі цієї мови не читають, про що свідчать мізерні
тиражі.

Здібна булочка (у ЗШ). Здобна булочка.
Наступне:. Таке:.

Ми купили наступне:...
Ми купили таке:...

Ні ті, ні йнші. Ні ті, ні другі.
Українці вживають де йнший, а де друг ий. Украінци тільки йнший.

Одягнені. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Одягнені).
Повйнні. Мусимо, маємо; мусите, маєте; мусять, мають.

Ми повинні поїхати. Ви повйнні поїхати. Вонй повйнні поїхати.

Ми мусимо поїхати. Ви мусите поїхати. Вонй мусять поїхати.
Ми маємо поїхати. Ви маєте поїхати. Вонй мають поїхати.

Самих різних (тільки у ЗМІ). Яких тільки хочеш.
Питаю двомовця:
Чи ти маєш книжки?  і чую:
Багато. Причому самих різних .

Одномовець скаже: Багато. І то якйх тільки хочеш .
Бо сказати найрізніших тут не скажеш. Мовний смак не дає.

Чого доброго. Гляди.
Він ходить до школи... і глядй ще доучиться до чиновнике!'. (Д. Гуменна).

Я повйнен спитати. Я маю /мушу/ спитати.

ПРИСЛІВНИКИ ТА ЗВОРОТИ з ними

Аджё. Канонізована Советами частка/сполучник, що відповідає р. ведь, за
наивности вибору: адже /ж/, бо, бо ж /бож/, ж, же, ж бо, та ж, таж, тажё.
Адже це він. Бережись, адже я знаю.
Це ж він. Бережись, бо /ж/ я знаю.
Таж це він. Бережись, я ж бо знаю.

Бережись, я же знаю.
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Викладачі по 30-х рр. уникали решти синонімів, і такої вилощеної мови вчили
студентів. КҐБ твердо-натвердо приписало вживати тільки перше слово з ряду
слів, записаних у словнику.
Уживання в усій рясноті спілкування виключно єдиного прислівника, що є у.
відповідником р. прислівника ведь, свідчить про неукраїнське думання
мовця, і про його незнання живої у. мови, де слово адже можна заміняти
коротшими і влучнішими формами. Слово адже через московську політику стало
ідіотизмом. Надто неоковирно воно звучить, коли повторюється на початку
ряду послідовних речень.

Багаторазово. Не раз, нераз.
Бачено-не-бачено (тільки у ЗМІ). Видимо-не-видимо.

Вйдіти - українське слово.
Безперервно. Знай, тільки й зна що робити.

Він безперёрвно співає.
Він, знай, спів сі.
Він тільки й зна співати.

Більш, ніж досить. Задосить, жм є-й-пере-є [відсутній у словниках народній
вислів].
По війні культивовано предостатньо. Копія р. предостаточно.

Більш ніж достатньо. Задосить, г. подостатком.
Більше того. Мало того, що більше, навіть більше, ба, більше, ба, навіть, (часом

саме) ба.
Зворот більше тбго найчастіше вживаний замість пари мало того, яка нібито
неукраїнська, хоч є сполукою двох чисто українських слів. Віднесення пари
мало того до р. мови цілком хибне, бо в московських словниках цієї пари не
закарбовано. Більше тбго суперечить нашій граматиці, а його український
відповідник мало того безпідставно спаплюжено. Тому більше тбго -
ідіотизм.

Р. мова - це суміш києворуської та білоруської мов. І нібито засвідчена там
пара мало того, насправді, українська ідіома, як на босу ногу, рильце в
пушку і сотні инших українізмів. Але припустім, що росіяни самі злучили два
києворуських слова, то це значить, що українці не можуть злучати свої слова,
як нам вигідно, бо росіяни перебили нам це право? Логіка доісторична. Не
забуваймо, що мовознавці (без винятків) помиляються.
Я сміявся, більше того, реготав . Суду не було. Більше того, крадія звільнили.
Я сміялися, мало тбго, реготав . Суду не було. Мало того, крадія звільнили.

Взахльбст. Захлистом.

Визивно. Загонисто, щоб зачепити.

Виключно. Тільки те й робииь, що.
...він блукав виключно по сёлах...
...він тільки те й робив, що блукав по сёлах... . (Д. Гуменна).

Відповідно чому. Відповідно до чого.
Відсторбнено. 3-чужа, відчужено, байдуже, непричетно, сторонньо, здалеку,

(оповідати) без душі /чуття/, без тіні співчуття, протокольним голосом,
протокольно, безпристрасно, (глядіти) хблодно, закам яніло, з віддалі, зісторонь.

Внаслідок. У наслідок, жм з того всього, звідси й, з.
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Внаслідок посухи - голод. Внаслідок беззаконня - корупція.
Суш. Звідси й голод. З беззаконня - корупція.
Внаслідок копіює р. вследствие.

Внахльост. Нахлистом, хлист-навхлист, навхлист.
Волею-неволею. Хочеш-не-хочеш, к. хоч-не-хоч.
Вочевидь. У значенні очевидно - ідіотизм.

Сьогодні стало модно вживати слово вочевидь замість очевидно. Слово
очевидно цілком у. слово. Але, коли воно комусь псує нерви, то хай цей хтось
шука справжніх синонімів, а не штучно вигаданих. Справжніми синонімами
є: видати, як видно, очевидячки, певно, мабуть, безперёчно, г.
правдоподібно, а не вочеввдь.
Вочевидь <  в очевидьки <  в очевидячки - самобутня у. форма, яка в
офіційній ярижці тепер заступила слово очевидно.
Насправді ж слово вочевидь - це синонім слів наяву, наочно і навіч. І в
цьому переконують приклади зі словника Грінченка:
Не приснилось, а в очевидячки явилось . (77. Куліш).
Христі, мов живе, усе те стало в очевидячки . (П.Мирний).
Форми в очевидьки, в очевидячки у процесі спілкування скоротилися до
форми вочеввдь. І коли ще перші варіянти записувано як два слова в
очевидьки, в очевидячки, то варіант вочевидь уже ніхто не пише окремо. Це
суцільна одноціла форма. Ось її вжиток у сучасників:
...я вочеввдь пересвідчився, що Григорій... доброго серця людина .

(О. Копиленко).
З цього видно, що вочеввдь це не очевидно, бо підставивши очевидно
замість вочеввдь, дістанемо безглуздий вираз:
...я очевидно пересвідчився, що Григорій... доброго серця людина.
Так само не можна підставити очевидно і в цитати з П. Куліша і П. Мирного.
Зате там можна підставити слово наяву:
Не приснилось, а наяву явилось .
Христі, мов живе, усе те стало наяву .

У цитаті з О. Копиленка зміст не зміниться, якщо вочевидь замінити на слово
наочно, а також і наяву:
...я наочно пересвідчився, що Григорій... доброго серця людина .
...я наяву пересвідчився, що Григорій... доброго серця людина .
Тобто вочевидь - це не очевйдно, а наяву, набчно.

Вражаюче. Напрочуд, навдивовижу.
їм властивий вражаюче високий рівень культури,
їм властивий напрочуд високий рівень культури.

Все більше й більше. Чимраз, то більше.
Вчергбве. Ще раз. Ще один раз.

Ми вчеергбве пересвідчились.
Ми ще раз пересвідчились.

Головнё. ^1 то.
Головнё, де? І то де?;
Г оловнё, хто? І то хто?
Головнё, як? І то як?
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Головним чином. Головно.

Далі нікуди (відкладати). Нема на коли (відкладати). (Д. Гуменна).
Де б не. Хай де, хоч де.

Де б його не заховали, я відшукаю. Де б не був, я знайду.

Хай де його заховають, я відшукаю. Хоч де буде, я знайду.

Де завгодно. Будь-дё, хоч де, хай де, де хочеш /хочете/.

Такий стиль подибуємо де завгодно.

Такий стиль подибуємо будь-дё.
Де це бачено, (копія р. где это видано). Де ви бачили?, де, хто бачив?

Де це бачено, щоб так співали?
Де ви бачили, щоб так співали?

Десь же. Десь-то. > Хтось же. > ЗАЙМЕННИКИ (ст 119).
Дивлячись, де. Як де.

Ціна на хлібі Дивлячись, де.
Ціна на хлібі Як де.

Дивлячись коли. Як коли.
На вічі, дивлячись коли, бува завізно.
На вічі, як коли, бува завізно.

Доволі. Досить.
У виразах на зразок доволі часто, краще досить: дбсить часто.

Достатньо. Досить.
Достатньо лёгко.
Досить лёгко.
Слово достатньо, поширене серед украінскіх  мовців, і штучно прищеплене
нам, замість тисячолітньої і лінгвістично якіснішої форми досить, практично
вилученої сьогодні з активної лексики. Достатньо - ідіотизм першої кляси,
породив і похідну форму предостатньо, яка вибива з сідла  лінгвістично
якісніші наші форми задосить, цілкбм дбсить і зворот є й пере-є, який
потребує відродження і занесення до золотого фонду нашої мови.
До II світової війни нормою в Україні було дбсить. Це дуже давнє у. слово.
Очевидно, що дбсить і дбста виникли вперед від слова достаток і достатній,
бо прислівники виникали вперед від прикметників та іменників. Перейшовши
до росіян достаток породив слово достаточно і достаточный. Росіяни в
Україні, стараючись говорити по-украінскі , і не знаючи живої мови,
звичайно перекладали свою Московщину на нашу рущину. Міркували так:
достаточно - похідна від достаточный. Отже, треба шукати похідної від украінс-
кого  достатній. Виходить достатньо. Про те, що існує слово дбсить вони не
знали, бо нашою мовою не спілкувались. І їм легше було казати достатньо,
не знаючи існування дбсить. Після війни зближувані мов звернули увагу на
дбсить і достатньо, ставши культивувати достатньо у пресі, радіо,
підручниках. Наслідком достатньо заглушило дбсить.
Українці знали й часом вживали достатньо, але предостатньо - ніколи. РУС-
81 перекладає р. предостаточно, як цілкбм дбсить та задосить. Так само і
РУС-03. Українцям не треба було копіювати московщини, вони мали ще й
такого синоніма до задосить як є й пере-є. Автор цих рядків почув цю форму
в Ізмаїльській області, де українці жили відокремлено від Росії та ССР аж до
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1940 р. Коли автор якось ужив цю форму у листі до Яра Славутича, той
зауважив, що знав цю форму, але затим що її не було в обігу за тих часів,
коли за націоналістичні  слова садили в тюрму, забув її і не вживав. Тому,
автор зараховує предостатньо до ідіотизмів.

Досьогочас. Досі.
Жорстко (сказати). Гостро.

впёршись партнерові в груди руками, жорстко відповіла: .
У суржиковому койне знавців украинской мовы під впливом
російсько-російських словників скрізь, де росіяни кажуть жёстко фігурує виключно слово
жорстко, яке в нас має досить обмежене значення, а саме шорстко,
шерехато. Инші російські значення ми віддаємо так: (спати) твердо, мулько,
(казати) різко, суворо, круто, гостро, (ставитися) жорстоко. Редагуємо:

впёршись парттрові у груди руками, гостро відповіла
Звучить природньо. А жорстко читач зрозуміє, згадавши російське жёстко.
То що це за мова, яку треба розуміти через иншу мову?

Задерикувато. Загонисто.
Про мёне хоч Олександр Великий  - задерикувато відпарирувала Надія .

Сказати, що слово задерикуватий неукраїнське, не можна. Але воно явно
невдале: задовге - раз, і копіює р. форму - два.
Мабуть таки, близькість цього слова до р. слів задорный, задйрчивый тщ
сприяла популярності цього слова у письменників кінця XIX - початку XX ст.
Але у М. Вовчка, Г. Барвінок, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького та инших
класиків перших двох третин XIX ст. цього слова не знаходимо.
Слово задерикуватий вийшло у світ з легкої руки Б. Грінченка і особливої
популярности здобуло в ССР, де його просували коштом вилучення з обігу
слова загонистий. Так, московський РУС 1948 р. в перекладі слова задорный
не наводить слова загонистий, же у словнику М. Комарова (УС) (1893 р.)
стоїть перед словом задерикуватий і фігурує теж у РУС-і А. Кримського.
Однак усі РУС-и, видані в УССР після 1948 р., а також і в незалежній Україні,
записують кілька варіянтів задерикуватого, а загонистого не згадують, або
згадують з иншим значенням. І це тоді, коли загонистий є у. відповідник р.
задорный, і це засвідчує цитата з П. Панча:
Козаки Хмельницького з загонистими піснями наближалися до Січі .
То чи має рацію РУС за редакцією В. Жайворонка, який твердить, що
загониста пісня - це не задорная пёсня, а бойкая песня?
Тому, текст на початку гнізда, враховуючи, що відпарирувала цілком
слушно замінити на відбрйла, має по-нашому звучати так:
Про мёне хоч Олександр Великий  - загонисто відбрйла Надія... .

Заки. 1. Поки, 2. Перше ніж.
Перше ніж я схаменулась - його вже й немає. (Сталінська ярижка).
Заки я схаменулась - його вже й немає. (М. Вовчок)

Запально. Із запалом, палко.
АлёАрманд..., світячись від... щастя, запально продовжував:... .
Мовці кожної мови добирають для свого мовлення форми найлегші для
вимови та розуміння слова. Тому те, що одна мова схвалює, в иншій мові може
звучати незграбно. Росіяни від слова запальчивий утворили прислівника за-
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пальчиво, і він звучить у них гарно. Від нашого ж слова запальний
прислівник запально не звучить з низки причин. По-перше, як його наголошувати:
зАпально чи запАльно? Словникам вірити не можна. Ми звикли замість
запально, що його важко навіть вимовити, казати палко або із запалом. Але в
російсько-російських словниках стоїть запально, і автори без мовного смаку
їм вірять. Правка:
Алё Арманд..., опроміненй... щастям, палко вів далі:... .

Завидно. Завидно. Кр.
Зарозуміло. (звертатися) Через губу.
Затісно. Затісно.

Від п ' затісний можна творити rf затісно згідно зі схемою веселий  весело.
Звёрху (з вищої точки). Згори.

Спущений зверху.
Спущений згори.
Вовк і вовчиця гордо,... дивились на людей зверху .
Слово звёрху має у нас кілька значень: угорі, згори, поверх чогось, на
поверхні чогось, зовні. На означення напрямку з височини, а надто у сполуці із
словом дивитися, ми кажемо згорй:
Вовк і вовчищ гордо,... дивились на людей згори .

Звичайно ж. > КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС (Немислимо).
Звідкись же. Звідкись-то. > Хтось же.
З тих пір. Відтак, відтоді.
Коли б не. Хай коли, хоч коли.

Коли б не зайшли.

Хай коли зайдуть.
Коли завгодно. Будь-коли, хоч коли, коли хочеш /хочете/.
Колись же. Колись-то. > Хтось же.

Конусоподібно. Шатром.
Куди б не. Хай куди, хоч куди.

Куди б не їхав. Куди б не подався - вмерти треба.
Хай куди іде. Хоч куди подайся - вмерти треба . (Л. Українка).

Куди завгодно. Будь-куди, хоч куди, хай куди, куди хочеш /хочете/.
Кудись же. Кудйсь-то. > Хтось же.
Лёдве чи (копія р. едва ли). Навряд чи.
Лёдве не видряпала. Мало не видерла.

Ач, як за тебе скаче: лёдве очі мені не видряпала! .
Появі таких висловів ми завдячуємо практиці лицювання російської мови,
успадкованої нами від лінгвоциду, задіяному в ССР, і досі не тільки не
засудженого, а навпаки, сучасними незалежними  мовознавчими інституціями
бороненого.
Російську пару чуть не у виразах чуть не упал , чуть не ударил , українці
від віків відтворювали парою мало не:
мало не впав,

мало не вдарив.

Пропонуване російсько-російськими словниками ледь не і ледве не для таких
висловів - винахід мовознавців від КҐБ. Для того, щоб вшценаведена цитата
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звучала по-українському, треба відредагувати:
Ач, як за тебе скаче: мало очі мені не видерла! .
Слово видряпати - наше, але у сполуці з очима, ми вживаємо коротше слово
видерти: Крук крукові ока не видере .

Ледь не знепритомніла. Мало не зомліла.
Бідна бабуся ледь не знепритомніла від такої напасти .

Дієслово знепритомніти, попри його безперечну українськість, дієслово
штучне, живій мові невідоме. Словник Грінченка, базований на записах живої
мови, його не наводить. Слово це вживано у книжних стилях: у науковій та
публіцистичній літературі. У живій мові українці вживають инші слова. Пише
М. Вовчок:

Катря стоїть біля стіни, сама, як стіна біла: бачу - зомліває .
Правимо: Бідна бабуся мало не зомліла від такої напасти .

Ледь що. Раптом що.
Ледь що і йде жалітися мамі.
Раптом що і йде жалітися мамі.

Минулоріч. Торік.
Мовби навіть. Мовби аж.

Наввипередки з чим. Навзаводи з чим. (Д. Гуменна).
Намацально. Навпомацки, дотиком.
Надзвичайно (слово канонізоване і заяложене). Дуже, дуже-дуже, ще й дуже, © що

аж!, (скупий) без міри, (потрібний) гостро, аж-бн-як, (розгублений)
страшенно.

Надзвичайно цікаво. Кролі надзвичайно дорогі.
Дуже цікаво. Кролі дуже дорогі.
Дуже-дуже цікаво. Кролі дуже-дуже дорогі.
Цікаво ще й дуже. Кролі дорогі ще й дуже.
Цікаво що аж! Кролі, дорогі що аж!

Надзвичайно! Умрёш!, умерти!, красота!
Найкращим чином. Якнайкраще.
Настільки. Аж так.

Не треба настільки звужувати.
Не треба аж так звужувати.

Наяву. Вочевидь, вочевйдьки, вочевйдячки.
Невідомо як і де. Не знати як і де.
Недостатньо. Недбсить.

Удвох сил теж недостатньо, щоб завалити парнокопитного... .
Незграбність фрази лікуємо, додавши риску після слова удвох :
Удвох - сил теж недостатньо, щоб завалити парнокопитного... .

Та нас цікавить у цьому кавалку слово недостатьньо. Чому така довга форма,
коли ми в живій мові стараємось говорити якомога коротше? Ми ж кажемо: з
нас досить , а не з нас достатньо . Сказати так можна, але звучатиме
карикатурно. Так само: цих грошей не досить , а не цих грошей недостатньо .
Нащо ж у писемній мові культивувати довгі форми? Чи це робить літературну
мову легшою для зрозуміння? Чи навпаки унезграбнює її?

Небо надзвичайно синє.
Небо сйне-сйнє.

Надзвичайно с. - копія р.
необыкновенно синее.
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Але над цим генії не думають. Вони взоруються на мову імперії, де в такому
разі скажуть недостаточно, тобто повну форму прислівника від прикметника
недостаточный. І вони повторюють цей спосіб творення прислівника від
нашого слова недостатній - виходить недостатньо. А те, що ми стали
говорити слово досить і не досить вже яких біьше двох тисяч років тому - їм до
лампочки. І замість легкого, зрозумілого нашого мовлення творять російсько-
український суржик, приречений на зникнення, про що свідчать тиражі.

Незаавйдно. Незавидно. Кр.
Незважаючи на що. Попри що. Красивий. Гарний на вроду.

Незважаючи на... вік, він був усе ще красивий, стрункий... .
Штампований вислів газетних статей московської преси - несмотря на что -
у. газетне язичіє перелицювало на незважаючи на що, і ця мавпокопія з
газетних шпальт стала невід ємною частиною псевдоукраїнського мовлення.
Якщо в канцелярському світі вислів незважаючи на що, можна ще якось
виправдати, то у красному письмі цей мовний динозавр цілком зайвий. Наша
мовна стихія задовго до появи бюрократичних стилів виробила цілу низку
зворотів, які простіше і стисліше віддавали ті поняття, що їх імперські
інституції висловлювали куди довше. Але попри свою неякісність, бюрократичне
арго, завдяки державній політиці ССР ширилось і ширилось, прирікаючи на-
родню лексику на забуття. Проте наша народня фразеологія не зникла. І хоч
витиснута з офіційного псевдоукраїнського язичія, вона існує. Існує і не
забувся і наш синонім до мавпокопії незважаючи на що:
Попри всі злигодні..., Хома навіть погладшав,... . (О. Гончар).
Щодо слова красивий, то в цілинній у. мові воно значило який краситься.
Правка фрази, записаної на початку гнізда:
Попри... вік, він був усе ще гарний на вроду, стрункий... .

Немислимо. ^ Годі.
Це немислимо собі уявити.
Це годі собі уявити.

Неможливо. ^ Годі.
Зава неможливо дочекатися. Це неможливо описати.

Зава годі дочекатися. Це годі описати.

Неоднораз. Не раз /нераз/.
Неодноразово (копія р. неоднократно). Не раз /нераз/.

Слово неодноразово витиснуло з обігу втричі^!!!) коротше слово нераз /не
раз/. Його культивували сталінські українофоби, бо своєю формою воно
копіювало московський канцеляризм неоднократно. Тих, хто вважає слово
неодноразово за краще від слова нераз, можна поздоровити з винаходом нового
мовного стилю антилаконізму, що змушує мовців вдаватися до задовження
мовного потоку у три рази проти нормального мовлення. Антилаконізм -
синонім ідіотизму.

Непорушно. Грибом.
...не сидіти ж отак грибом . (Д. Гуменна).

Неприёмно. Прикро.
Неприємно вразив.
Прикро вразив.
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Нерозуміюче. Непорозуміло.
На ЇЇ питання непорозуміло знизують плечима . (Д. Гуменна).

Нерухомо. Як колода.
Він може... лежати, як колода... . (Д. Гуменна).

Не так і складно (калька р. не так и сложно). Зовсім просто.
Не так і складно розв язати.
Розв язати зовсім прбсто.

Ніде було. Не було де.
Ніде булб сісти.
Не було де сісти.

Ні з ким буде. Не буде з ким.
Ні з ким буде піти.
Не буде з ким піти.

Ніколи було. Не було коли.
Школи було спитати.
Не було коли спитати.

Нікому було. Не було кому.
Нікому було завдати.
Не було кому завдати.

Ні-ні, та й... Нема, нема, та й...
Ні-ні, та й гавкне.
Нема, нема, та й гавкне.

Ніяк (у значенні р. никак. Тільки у ЗМІ). Виглядає.
Ніяк - це ти.
Виглядає - це ти.

Обов язково. Конче, будь-що'(-будь), хай там що, конёчно, кров з носа.

Приходь, Ніколя, обов язково, приходь'. Обов язково Вам.

Приходь, Ніколя, хай там щб, приходь! Конечно Вам.

Хоч як не хочеться зараховувати слово обов язково, заслуженого ветерана у.
мови до ідіотизмів, але в цьому разі мушу побиває хбчу. Бо існують у нашій

мові удвічі коротші форми, яких сталінська ярижка старанно уникала і
старалася здати в архів. А слова ж своєю українськістю та якістю заткнуть за пояс
слово обов язково:

конче, будь-що, хай там що.

Канонізуючи обов язково каґебісти діяли, як царські цензори до революції,

які забороняли пристойні у. твори, але дозволяли творчість графоманів,
виставляючи у. мову на глум. Зайвий доказ тяглости  царської та соловецької
Московщини.

Одноособово (незграбна копія р. единолично), (керувати) Усім сам, скрізь сам.
Шеф керував одноособбво.

Шеф керував усім сам.

Шеф керував скрізь сам.

С)птом. Гуртом, гамузом.
От так. Отак.

От так і починається нове життя .
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Характерною рисою української мовної стихії був і є потяг до скорочення
задовгих форм та злиття коротких слівець в одну форму. Слово атож виникло
від злиття аж трьох коротких слів: а + то + ж; слово мабуть - від злиття двох
слів: мйє + буть. Цих скорочень майже нема в р. мові, де норми написання
слів не піддавалися скороченню і злиттю. Пару вот так росіяни не зливають.
Українці ж, навпаки, пару от так злили у слово отак, і нема жодної потреби,
взоруючись на сусіда, роззливати нашу злиту пару отак на два слова: от так:
Отак і починається нове життя.

От так-то. Отак.

От так-то, Шахраю,... думати трёба головою,... .
Найгірше звучать штучні звороти там, де автор відтворює живу мову героїв.
Наведена цитата - це зразок нібито живої мови. Тільки ж такої сполуки от
так-то в нашій живій мові не засвідчено. По-перше, наша мова об єднала
слівця от і так в одне слово отёк. Щодо пари отак-то, то хоч РУС-81 визнає
існування такої у. форми, СУМ не наводить жодного випадку вжитку цієї
форми в літературі. Отже, в нашій мові її не засвідчено. А раз так, то чи буде
жива мова героїв автора українською? Чи не краще триматися форм, що
живуть у живому спілкуванні?:
Отак, Шахраю,... думати треба головою,...

Отже, (часом) Значить.
Слово отже часом можна замінити на значить. Наприклад:
Отже, Ви згоднії
Значить, Ви згоднії
Але не в усіх без винятку текстах. Тут потрібне розвинуте чуття мови, а
надто, коли міняти навпаки: значить на отже. У фразі автора цих рядків
...доручати адаптацію творів неукам значить приректи їх на псування

редактор у ЗМІ змінив слово значить на отже, створивши безграмотний
текст:

...доручати адоптацію творів неукам, отже приректи твори на псування .
Текст зіпсовано. Очевидно, що ця фраза не може схвалити таку заміну.
Редактор не має чуття мови. Не має того, що сприяє редагуванню. Спотворивши
текст, поставив під своїм недомислом моє ім я. Яким правом? Відрижка ССР.

Пёрше ніж сонце зійде. Заки сонце зійде.
Перше ніж копіюєр. прежде чем. А ми маємо куди кращу форму заки!

Підлаштовано. Підстроєно.
Слова строїти, настроювати, підстроювати споконвічні українські слова:
У класі строять музичні інструменти . (У. Кравченко).
Настрой свою ліру гучну, невидиму . (Л. Українка).
Той пан підстроював крадіжки сам-таки... . (М. Рильський).
Знавці  ж украінской  мови добачають у цих словах р. строить (=

будувати), яке виникло у росіян під впливом київоруської мови, де строїти значило
одягати.

Зауваживши, що наше влаштбвувати у росіян звучить устраивать, зливачі
мов роблять з цього геніяльну  новацію: усі українські слова з коренем стрб-
переробляють на слова з коренем лашту-.
Настроїти обертають на налаштувати.
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Підстроїти обертають на підлаштувати і т.д.
Останнього слова не наводить жоден український словник. Та мововбивцям
це до лампочки, вони знають своє:

..,[Залихватову] стало не по собі: невже все було підлаштовано? .
Таким чином, українську мову збагачено на новотвір, масовому читачу
невідомий. Мову закодовано незрозумілим для читача кодом. На ділі ж - це
унезграбнення вислову, який мав по-українськи звучати так:
...[Залихватову] стало не по собі: невже все підстроєно? .
Слова було у. пасив не потребує. Наслідок цих знущань з мови - малі тиражі
у. книг.

Повинні. Маємо, мусимо; маєте, мусите; мають, мусять.
Повинні були бути. Мали бути.

Повинні б^ли бути включені.
Мали бути включені.

По-епігбнськи. По-папужому. (Епігон = папуга).
Понад міру. Без міри.
Поскоріше. Хутчій, скоріш.

Дуже ходові сьогодні форми поскоріше, пожирніше, посмачніше. Ці форми
- позичка від Москви: окрема словотворча модель. Вона відповідає
тональності й ритміці р. мови. Чи є аж така потреба позичати цю модель, коли ми
маємо свої засоби, уживані там, де росіяни вдаються до цієї моделі?
...виббрсйся поскоріше з халепи! .
Мавпуючи ці форми, ми по-перше задовжуємо своє мовлення. У росіян ці
форми короткі: поскорей, пожирнёй, повкуснёй - три склади. Наші форми
довші - по чотири склади. Чи доцільно задовжувати свою мову, коли наші
предки виробили коротші форми для вислову тих понять, які, через
копіювання р. стандарту, ми мусимо задовжувати? Замість виборсуйся поскоріше
з халепиі  наші попередники казали:
...виборсуйся хутчій з халепиі .
Наші предки мали ще кілька засобів віддавати потрібні нюанси прислівників
типу поскоріше. Вони не вживали приростка по- і втинали останній склад,
кажучи скоріш, смачніш, жирніш, додаючи часом замість по- слівця як або
чим: як скоріш, як скоріше або чим скоріш, чим скоріше:
Вийди, вийди, моя мила, чим скоріше до вікна...
Ці скорочені форми цілком заступають задовжені форми поскоріше,
посмачніше, пожирніше:
...виборсуйся чим скоріш з халепиГ.

Але й цей ужиток не є єдино можливим варіантом. Звороти із словами типу
пожирніше, посмачніше, ми можемо висловлювати з поміччю родового
відмінку прикметника. Замість
..звари чогось посмачніше...

цілком логічно по-нашому буде сказати:
..звари чогось смачнішого... .

Почергово. По черзі.
Почергово - незграбна калькар. поочередно.

Почёрпнуто. Запозичено.
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До 1933 року у. науковці вживали д° запозичити.
Почерпнуто - незграбна калька та ще й зі словом було.

Правильно. Вірно.
Як я вчивсь, до 1933 р. вимагали вірно замість правильно.

Предостатньо. Задосить, цілком досить, жм є й пере-є.
Почати треба з гнізда достатньо. До II світової війни нормою в Україні було
досить. Це дуже давнє у. слово. Після війни зближувані мов звернули увагу
на досить і достатньо, ставши культивувати достатньо у пресі, радіо,
підручниках. Наслідком достатньо заглушило досить. Ті, хто не знав у. живої
мови, дуже легко засвоїли достатньо, яке їм легше було підставляти, де мало
би бути р. достаточно. Бо думали вони по-російськи. Разом з тим постало і
слово предостатньо, як калька р. предостаточно. Українці знали і часом
вживали достатньо, але предостатньо - ніколи. РУС-81 перекладає
предостаточно, як задосить і цілком досить. Так само і РУС-03.

Приблизно, жf Чи не.
їх було приблизно сто.
їх було чи не сто.

Прикметно для кого. Впадає в око кому.
Українці виробили свої мовні стилі, які в сталінській ярижці будь-що
заміняли на форми, вживані у Москві. Так, вживане там книжне слово
примечательно (для кого) перекладене як прикметно (для кого) замінило нашу
самобутню форму влада в око кому. Українська мова тратить свою барвистість і
стає мовою-сателітом московщини.

Притому, причому. І то.
Купив, притому дешево. Вріжу, причому, дуже летко.
Купив, причому дешево. Вріжу, притому, дуже легко.
Купив, і то дешево. Вріжу, і то, дуже летко.

Противно. Бридко, пребрйдко.
Пронизливо і противно загавкала на весь бал Вероніка [песик] .
Слово противний в у. мові значить супротивний, протилежний. Инше - р.
значення цього слова - українці віддають словами вредний, капос-, каверз-,
(звук) гидкий, бридкий, обридливий, відворбтні[и]й, неприємний, осо-
руж-. Вибір величезний. У формі ж прислівника, вжитого тут, найкраще
звучатиме пребрйдко:
Пронизливо і пребрйдко загавкала на весь бал Вероніка [песик] .

Самозабутньо. Самовіддано, забувши все на світі.
Самозрозуміло. Я думаю! (Д. Гуменна).
Самоуком. Самотужки.
Скільки б не було. Хай скільки буде.
Спекотно. Гаряче, печё, парко, парить, шкварить, жарко.
Стрімко (зрозуміле через р. слово стремительно). Нестримно, прожогом, стрілою,

кулею, метеором, шпарко, гін-, шулікою, як шуліка, (падати) стрімголов,
каменем.

...маля [акули] зринало стрімко, як торпеда після пострілу .
...маля [акули] зринало кулею, як торпеда після пострілу.
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Моду на слово стрімко в у. мові започаткував виданий у Москві 1948 року
РУС, де в перекладі' р. слова стремительно на перше місце поставлено слово
стрімко, яке сподобилось на таку честь завдяки звуковій подобі до р. слова
стремительно. Цей переклад розкрива кухню, що в ній Кремль готував
злиття мов  - оту царську мрію дабы нё было различия .

Діставши підтримку згори, слово стрімко виставило за двері  наші питомі
слова нестримно, прожогом, гінко, шпарко, стрілою, кулею, метеором, а в
разі руху вділ ще сторчголов, каменем.
Словник Грінченка так пояснює слово стрімко:
1) рівно: Очі грають, стан високий стрімко розігнувся . (П. Куліш)',
2) круто: Стрімко крокви поставив . (Канівщина)',
3) шпичасто: Не верши стіжка стрімко . (Київщина).
Ці всі значення далекі від значення слів нестримно та стрілою, що, як гадає
автор, цих рядків найкраще відповідають р. формі стремительно.
СУМ (том IX, 1978 р.) пояснює стрімко, як і Грінченко, але додає ще одне
значення, що відповідає значенню стремительно. Дано цитати з творів
радянських авторів, написаних після 1948 р., коли побачив світ нормативний
РУС у Москві. Ось одна ілюстрація зі СУМ-у:
Вода стрімко неслась в озеро . (М. Томчаній, 1960р.).

Чи не краще:
Вода нестримно збігала в бзерої
Саме так уживають слово нестримно класики, які добирали лексику з живої
мови та образного мислення, а не з політизованих словників:
Потоки біжать нестримно стрімголов додолу . (М. Черемшина).

Слово нестримно створює в нашій уяві образ, малює картину. Слово стрімко
більшість мовців розуміє через р. мову. Образу нестримносте руху стрімко не
створює. Хто знає р. мову розуміє його через подібність до слова
стремительно. Хто не знає - не читає такої літератури. Нема сумніву, що
поповнення норматиною лексикою  творів - діло рук не так письменників, як їхніх
редакторів, які, редагуючи, зверталися до нормативних  словників і
запозичали форми на взір стрімко та стрімкий.
Усі цитати, які наводить СУМ до слів стрімко та стрімкий із значенням
нестримно та нестримний, узято з творів, написаних після 1948 р. і навіть
після 1955 р.
Иншими словами, мову цих творів цілком слушно назвати словниковою, і це
одна з причин малотиражности такої літератури.

Стрімлйво. Прожогом + Стрімко.
Схоже. Виглядає (Д. Гуменна); похоже на те, походить.

У нього, схоже, такії вкрали наречену .
У цьому реченні вставне слово схоже - повторює форму похоже, поширену у
росіян. Чи логічно вважати слово похоже виключно російським словом? Як
свідчать класики й народня творчість, слово похожий абсолютно у. слово, яке
прижилось у р. мові. І форма похоже розвинулась у росіян з нашої
словосполуки похоже на те. Однак, нічим не виправданий гіперпуризм визнав
слова похожий та похоже - р. словами, бо ми мали коротше від похожего
слово схоже - прислівника від прикметника схожий. Слово схожий - щире у.
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слово - проте прислівник схоже у формі вставного слова ні в живій мові, ні у
мові класиків не вживався. Мовний смак українців не схвалював форми
схоже для вставного слова. На вставне слово українці вживали слова похоже на
те, походить, скидається, виглядає:

У нього, виглядає, таки вкрали наречену'.
Появу форми схоже як вставного слова ми завдячуємо пролетарській
літературі, коли було модно ("за вказівкою КҐБ) копіювати р. спосіб висловлювання.

Терпимо (співати, грати +). Нічогенько.
Ти повинен спитати. Ти маєш /мусиш/ спитати;
Тим більше, що. Надто, що.

Не йди, тим більше, що дощ.
Не йди, надто, що дощ.

Тим не мёнше. А втім, а проте.
Тихіше! Тихо! Тихше! Цить!
Тяп-ляп! Цяп-ляп!
Цілодобово. Цілу добу, день і ніч.

...живуть поруч... цілодобово перед очима одне в одного .
Можна подумати, що це не художній твір, а газетний репортаж. Преса УССР
инакше не висловлювались, бо московська канцелярія зациклилась на слові
круглосуточно. А того мавпуни не добачили, що вимовляти крУ-глА-сУ-
тАч-нА, де звуки чергуються, легко-легесенько, а у слові ці-лО-дО-бО-вО,
де аж чотири о , язик може заплутатись.
Але нехай язик і не заплутається, то чи це слово для художнього тексту чи
для міліцейського протоколу? Чи ж ми так говоримо в побуті?
Чи не простіше й дохідливіше сказати:
...живуть поруч... день і ніч перед очима одне в одного .

Цьогоріч. Цей рік, цього року.
Як би не. Хай як, хоч як.

Як би не просили - не відчиняйі Як би його не гнав, таки сяде.
Хай як просять - не відчиняй І Хоч як його жени, таки сяде.

Як би не було. Хай як буде.
Як би не було важко.
Хай як важко буде.

Як би там не було. Хай як там буде.
Як би там не було дешево.
Хай як там буде дешево.

Як завгодно. Будь-як, хоч як, хай як. як хочеш /хочете/.
Як не треба ліпше. Вираз наш. Але коли треба коротше, то: якнайліпше.
Як-не-як (копіяр. как-никак). Як не є.

Спитай лікаря: Як-не-як, він твій друг.
Спитай лікаря: Як не є, він твій друг.
Звороту як не є нема у словниках. Це живий відповідник до р. форми как-ни-
как.

Я повинен спитати. Я мушу спитати.
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СПОЛУЧНИКИ І ЗВОРОТИ з ними

Аби (у значенні щоб). Щоб.

Сполучника аби у значенні щоб  жодного разу не вживає Т. Шевченко у

своїх творах. Наведу лише один приклад:

Щоб лани широкополі... . ( Заповіт ).

У зовсім иншому значенні Шевченко вживає слово аби

А червінців! хоч не його,

Так що? Аби гроші . ( Гайдамаки ).

Тут аби вжито в його українському значенні, відбитому у вислові
Хоч гірше, аби инше .
Сполучник аби має значенна тільки б, щоб тільки:
Хоч гірше, щоб тільки инше .

Декому буде легше зрозуміти значення сполучника аби у перекладі на р.
мову: аби - це російське лишь бы.
Як свідчить проф. І. Огієнко, в українських думах аби у значенні щоб  не
засвідчено. І він додає В західньо-українських говорах, під впливом
польської мови (підкреслення - С.К.), ще часто вживають аби  замість щоб .
(І. Огієнко, Український стилістичний словник , Львів: НТШ, 1924).
Сполучник аби у значенні щоб є місцевий діалектизм, який часом
перекручує зміст сказаного. Пару аби відбути  можна розуміти двояко: щоб
відбути  і щоб тільки відбути  (тобто для відчіпного).

Аби лишё. Аби.

Аби лише день до вечора.

Аби день до вечора.

День і ніч перед очима одне в одного. > День і ніч (ст 126).
Навіть ледь. Трохи аж.

Він навіть ледь зіщулився від очікуваних відчуттів .
Мова художнього твору має бути взірцем правильного мовлення під усіма
оглядами. Ця риса розповіді цілком лежить на совісті мовного редактора,
якщо, ясна річ, такий є. Це треба підкреслити, бо деякі видання воліють
обходитися без мовника.
Одна з рис сучасних писателів  - байдужість до тавтологій. Деякі тавтології
часом важко й назвати тавтологіями, хоч вони такими є, наприклад, як у
наведеній вище цитаті. Повторення складу від, і то навіть через одне слово,
шкодить словесному потоку. Мовний редактор мав би зробити таку правку,
замінивши книжне навіть ледь на живомовне трохи аж:
Він трохи аж зіщулився од очікуваних відчуттів .

Причбму. І то.
Пийте, причбму до дна\
Пийте, і то до дна\

Спосібно (перекладу РУСі-81 р. сподручно). Похватно.
...я скинула на плече, що пбхватніше, й вибігла...' . (Г. Барвінок).

Гр. та инші словники наводять слово похватний, але прислівника пбхватно,
не наводить ніхто. А його треба навести, бо у прислівнику змінюється
наголос:
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весёлий »весело

похватний *  похватно.

Від прислівника похватно утворився вищий ступінь похватніше, ужитий
Кулішевою (Ганною Барвінок). Наголос матірньої форми прислівника у
похідній формі часом зберігається:
близько »ближче

похватно »похватніше.

Мало того, цей наголос часом переходить з прислівника і на самий
прикметник пбхватніший, а також і на матірню форму пбхватнйй.
Це слово слід записувати з двома наголосами, чого не роблено. Явище
переходу наголосу з прислівника на прикметник у нашій мові відоме: видимий -
видимо. З бігом часу прикметник має два наголоси: видимий, а то й лише
наголос прислівника: видимий.
Очевидно, мало фіксувати живу мову, треба ще її й досліджувати.
Нема в жодному словнику і слова перепуть. > На півдорозі (ст 153).

Та. Сполучник та має ритмомелодичну функцію. Коли в попереднім чи наступнім
складі є звук і /и/, то конечно вжити та: батьки та діти.

Якби ж, акбй ж то. Якби то.
Якби ж то я знав.

Якби то я знав.

ЧАСТКА

Не. Не.

Головна риса нашої частки не: після неї відмінно від сталінського знахідного
відмінку - родбвйй відмінок:
Не робити що. Мою милу не пускає мати.
Не робити чого. Моєї милої не пускає мати.

ЧИСЛІВНИКИ

Двічі по два. Два по два.

Дев яносто. Дев ятдесят.

КІЛЬКА ЧАСТИН МОВИ ВОДНОЧАС

Блукаючий погляд. Розбігані очі. Видавати. Виказувати. Надзвичайний.
Крайній.

Блукаючий погляд і тремтячі руки видавали надзвичайну розгубленість .
(73)5

Три ідіотизми в одному реченні. Відредагуємо цей уривок так:
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Розбігані очі й тремтячі руки виказували крайню розгубленість . (67)
Ввійти в раж. Впасти в пасію. Світячись від чого. Опромінений чим.

Продовжував. Вів далі.
А... ввійшов у раж, ...світячись від... щастя, продовжував:... . (68)
По-російськи вимовити зворот вошёл в раж дуже легко, чого не скажеш про
його у. копію. Форми ввійшов жива мова не практикує. Частіше чуємо
зайшов. Якщо аж так конче треба вжити саме цей зворот, то ми б сказали
зайшов у раж. Але нащо повторювати стиль, вироблений сусідами на підставі
іноземних зразків?
Пересічна, і не тільки, людина гадки не має що таке раж, і чому до нього
треба заходити чи входити? Такі форми творять особливу книжну літературну
мову коштом витіснення живого мовлення з письменницьких стилів. Як на
нас, це не сприяє творенню самобутньої літературної мови, якою є наша
українська. Тому ми схиляємось до заміни іноземців своїми зворотами. Під таку
заміну підпадає і слово продовжувати з міркувань легкомовности.
Форма світячись повторює легкомовну р. форму светясь: ...светясь от
счастья . Українська механічна копія світячись звучить штучно і
неоковирно. Кожна мова добирає зі своїх засобів те, що найкраще звучить. Форма
світячись, хоч як це прикро усвідомлювати авторам-копїїстам, у нас не звучить і
не створить стійких легкомовних зворотів. Шукаймо свої:
А... впав у пасію. ...опромінений... щастям, вів далі:... . (64)

Вид. Вигляд. Оточуючі. Усі навколо.
...бравий... вид Н. ніби говорив оточуючим: тут-я бог... . (65)

Хто-хто, а письменники, які беруть на себе честь зватися українськими, мали
б - на противагу газетному суржику - знати, як ми століттями обходилися без
слова оточуючі. Мали б знати, та Москва навчила нас мавпувати її лексику.
Щодо слова вид, то таке слово наша мова знає, але коли йдеться про
зовнішній людський образ, то воно не на місці. Воно на місці у росіян. Ми кажемо
вигляд. Тому:
...бравий... вигляд Н. ніби говорив усім навколо: тут-я бог... . (73)

Від слідкуймо! Простежмо! Неурочний. Вільний. Отримати можливість. Мати
змогу. Розповсюджувати. Ширити.
Від слідкуймо в неурочний час, як їй отримати можливість
розповсюджувати книжки. (84)
Простежмо у вільний час, як їй мати змогу ширити книжки. (62)

За командою. На команду. Діятимемо. Діятимем.
Усі вони... стерви. Досить, діятимемо за командою Патлали . (67)

Заки братися до аналізу слововжитку, відредагуймо розділові знаки:
Усі вони... стерви. Доситьі Діятимемо за командою Патлали .
Форми за командою, за проханням, за наполяганням - форми неживі,
штучні. Вони постали в нашій книжній мові в наслідок неписаного правила,
виробленого в Москві. Ми знаємо, що московське знання нашої мови
базується на мавпуванні зразків імперської мови. Мавпуючи цю мову, Москва
виробила правило, що р. rfK по завжди треба по-нашому віддавати як за.
Це правило варте своїх винахідників. Насправді ж там, де росіяни кажуть по,
ми кажемо не лише за, але часом - на, часом - з, часом те ж таки по та инші
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прийменники. Той, хто знає мову, знає де, коли і що вжити. Хто не знає,
тулить скрізь за.
Пару за командою можна подибати лише у книжках. У живій мові - в УПА -
бійці виконували накази на команду своїх старшин.
Але на команду вживано, коли йдеться про одну або кілька команд [стояти
на команду: струнко!]. Коли ж ідеться про передачу комусь командування
над кимось, то логічніше сказати під командою.
Щодо слова діятимемо, то в живому мовленні ми скорочуємо задовгі форми,
коли це можливо. Тому - діятимем:
Усі вони... стерви. Досить! Діятимем під командою Патлахи . (67)

Закрокувати. Заходити. Встав. Устав.
Арманд встав, нервово закрокував по кабінет/ . (51)

Збіг звуків НД і ВСТ годі вимовити. Треба сказати: Арманд устав...
Форма закрокував - це наслідок р. думання. Зашагал стало закрокував.
Якби автор думав по-українськи, він написав би так:
Арманд устав, нервово заходив по кабінет/ . (49)

Ковзнути, (тут) Пробігти. Веселий. Лукавий. Розуміюча посмішка. Знаємо-вас-
усміх.
По її губах ковзнула весела розуміюча посмішка: всі ви чоловіки однакові .

(83)
Пошукаймо заміни слову розуміючий: Можна сказати усміх всезнайки, а
можна - знаємо-вас-усміх або все-знаю-усміх.
Щодо слова весела, то тут більш пасує лукава. Щождо ковзнути, то це копія
р. скользнуть. Наші класики та й письменники УССР в такій оказії вдавались
до слова пробігти. Отже:
По її губах пробіг лукавий знаємо-вас-усміх: всі ви чоловіки однакові . (80)
І це відповідатиме нашій традиції. Згадаймо такі форми:
приший-кобилі-хвіст
не-розлгій-вода друзі
Іван не-минай-корчма.

Немислимо. Неймовірно. Звичайно ж. Звісно же.
/звичайно ж, жінки... У немислимо казкових убраннях' . (62)

Навіть підсовєтський РУС наводить побіч слова немислимо синонім
неймовірно. Але автору немислимо чимось ближче. Чим саме? Мабуть,
малоросійською менталь-ністю.

Пара звичайно ж - українська, та коли після слівця ж іде слово, що
починається на шелестівку, то легкомовність потребує у слові ж додатку е:
/звісно же, жінки... У неймовірно казкових убраннях' . (62)

Одягнені. Убрані. Незважаючи на. Попри. Спекотний день. Спека. Суворий.
(костюм) Класичний.
Одягнені, незважаючи на спекотний день, у суворі чорні костюми . (71)
Убрані попри спеку у класичні чорні костюми . (49)

Сталінська ярижка практикувала антилаконізм, тобто не економила часу,
паперу і фарби (тобто коштів друку). Чи це не ідіотизм?

Ранок мудріший за вечір. Ніч додасть розуму. Продовжимо. Продовжмо.
...завтра продовжимо переговори. Ранок мудріший за вечір . (65)
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До позиченої афористики треба додати ще й це поширене і притерте у росіян
прислів я утро вёчера мудренее. Звукова будова (чергування голосівок та
наголосів) цього прислів я - це свого роду ритмо-мелодична довершеність:
слова самі спливають з язика. Такий звуковий малюнок сприяє довголіттю
прислів я. Ранок мудріший за вечір цього малюнку не має. Отже, механічно
перекладаючи довершені зі звукового боку прислів я на недовершене
мовлення, ми робимо два прогріхи: 1. несвідомо упосліджуємо свою мову, бо наш
бездарний переклад нічого не варт порівняно з р. оригіналом. Цю нашу
бездарність обиватель дуже легко перенесе на карб усієї у. мови; 2. таким
перекладом ми розписуємось у своїй мовно-стилістичній неспроможності.
Та російська афористика, яку базовано на живій, а не книжній мові, - на
висоті. Щоб і собі бути на висоті, треба відійти від бездарного мавпування,
відмовитися від перекладу прислів я й висловити думку своїми власними словами:
...завтра продовжмо переговори. Ніч додасть розуму . (58)
Щодо форми продовжимо, то це повторення р. продолжим, бо росіяни не
мають наказового способу для другої особи множини. Ми ж маємо. Тому
продовжмо, а не продовжимо.

Справитися з ким. Дати раду кому. Монстр. Потвора.
Ні, мені самій з таким монстром не справитися... . (56)

До необгрунтованих запозичень належить і слово справитися з ким/чим.
Дуже поширений в у. мові вислів дати раду комуічому на сьогодні майже зник з
літературної мови. Його заступило дієслово справитися, скопійоване в
росіян. Наведену ж цитату по-нашому слід віддати так, замінивши чужака
монстра на потвору:

Ні, я сама такій потворі не дам ради . (43)
Плюс до всього наш стиль ще й скорочує мовний потік - економить час, папір
та друкарську фарбу.

СТАЛІ ВИСЛОВИ

Вертітися, як білка в колесі. Крутитися, як дзиґа Імуха в окропі/. Звиватися, як
в юн на пательні.

Від ворон відстав, до пав не пристав. Свого відбіг - чужого не доскочив.
Ворон вброну ока не виклює. Крук крукові ока не видере.
Голос волаючого в пустелі. Крик крикуна в пустелі.
За словом у кишеню не лізе хто. Клепаний на язик хто.
З іскри спалахне полум я, з іскри розгориться пломінь. Вулкан вогню запалить

іскра.
З малої іскри та велика пожежа. Тиха вода греблі рве.
З чим чорт не жартує. На віку, як на довгій ниві: і кукіль, і пшениця. Бог не без

милости, козак не без долі.
З чужого бенкету похмілля. Німий завинив, а горбатого повісили.
І хочеться, і колеться. Важко нести і шкода кидать.
Куди кінь з копитом, туди й жаба з хвостом. Коваль коня кує, а жаба лапу на-

ставля.
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Курчат рахують восени. Не кажи гоп , поки не перескочиш.
Ліс рубають - тріски летять. Де борошно, там і порошно.
Мир - халупам, війна - палйцам. Мир-хатам, війна - палацам.
М яко стеле, та твёрдо спати. Слова масні, а пироги пісні.
На бідного Макара всі шишки летять. На похиле дерево кози скачуть.
На лови їхати - хортів годувати. Шити, білити - завтра Великдень.
Наука в ліс не ведё, а з лісу вивбдить. Що більше науки, то довші руки.
Нашим салом та по нашій шкурі. Нас ощасливлюють нашим же коштом.
Нема лиха без добра. Нема біди, щоб не вийшли гаразди (і нема гаразду, щоб не

вийшов на біду).
Неспійманий - не злодій. Не спіймав - не кажи, що злодій.
Обізвався грибом, лізь у кіш! Убрався грибом, лізь в борщ!
Обпікся на молоці й на воду дмуха. Налякав міх, то й торби страшно.
От тобі й на! От тобі й мавші
Під лежачий камінь вода не тече. Під лежачий камінь вода не біжить.
Пройтй Рим, Крим і мідні труби. Пройти вогонь, воду і мідні труби. (Д. Гуменна).
Ранок мудріший за вечір. Ніч додасть розуму.
Сивина в голову, а біс у ребро. Сивина в бороду, а дідько в голову.
Сбнце, повітря і вода нас лікують. Сонце, води і повітря нас лікують.
Стявши голову за вблосом не плачуть. Зрубаній голові байдуже за чубом.
У сімох няньок дитя без бка. Сто баб, сто рад, а дитя без пупа.
Устами дитини промовляє істина. Устами дитини глаголить істина.
Хто спішить, той людей смішить. Що швидко робиться, то сліпе родиться.
Це мовчання гучніше за волання. Ця мовчанка кричить.
Через тернія до зірок! До зір крізь терняі
Що булб - то спливло. Було та загуло, що було, то загуло.

ОБРАЗНІСТЬ ПРОТИ КАНЦЕЛЯРІЇ

Братися до літературної праці. Братися за перо.
Вймушений обставинами. Рад-не-рад.
Виявляти гуманне ставлення. Мати Бога в животі.
Втиратися в довіру до кого. Лататися до кого.
Застосовувати фізичну салу. Давати волю рукам.
З гармати по горобцях. На муху з обухом.
Знімати з себе відповідальність. Умивати руки.
Не виявляти ознак життя. Лежати трупом.
Не володіти достатньою мірою мбвою. Не могти й двох слів стулити.
Нічого гріха таїти. Ніде правди діти.
Перебувати у стані радісного збудження. Землі не чути під собою.
Повертатися до попередньої практики. Братися за старе.
Притягатися до судової відповідальности. Ставати перед судом.
Смерть матері огорнула смутком всю мою істоту, ...мама, як померли, наче

половини світу не стало... . (Д. Гуменна).
Ставати об єктом обговорення. Потрапляти на язики.
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Стати жертвою вогненної стихії. Піти з димом.
Творити з допомогою фантазії. Брати з голови.
Тихёнько зайдем ти і я. Тихенько зайдеш ти і я.
Хіба я знаю? Я знаю ?

...Кудись везуть. Я знйю? . (Д. Гуменна).
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ПРАВОПИС

Український Правопис, запроваджений в УССР і чинний у незалежній
Україні, за часів ССР побавлено рис, властивих українській мові, а всі правила написання
до найменших дрібниць скпійовано з московського правопису. Ця процедура не
обходилась без ляпсусів, бо лінгвісти-мововбивці були низької кваліфікації:
знищивши чесних і талановитих філологів, КҐБ мусило добирати свої кадри з найбез-
дарніших мовників.

Перелік ідіотизмів, здійснений у цій розвідці, якнайвлучніше відбває як
Кремль нищив нашу мову. Тему можна мати за вичерпану. Тим читачам, яких
цікавить ширша інформація про одисею українських правописів, радимо звернутися до
книги автора Секрети української мови  (Львів: БаК, 2009), де є окремий розділ
про правописи.

СЛОВНИКИ

Те, що словники, видавані в УССР, були одним із знарядь, що ним Кремль
волів домогтися злиття мов , тобто русифікувати населення України, доводити не
треба. Візьміть перший-ліпший соловецький  словник і порівняйте із словником
Б. Грінченка, і Ви побачите, яку величезну шкоду завдали нашій мові академіки
та доктори наук  від КҐБ.

Бажання опанувати секрети української мови змушують нас звертатися до
словників. Але словники не можуть заступити кожному з нас здорового глузду, або
властивого майже всім мовцям так званого почуття мови.

Сьогодні в Україні можна почути або прочитати такі вирази: відповідно до
Акта про незалежність , виходячи з Акта про державну незалежність . Форма
Акта дере вухо.

Чому?
Бо вона неправильна. Слово акт у даному разі вжито у значенні закон, указ.

А ці слова - узагальнені поняття - мають у родовому відмінку закінчення -У:
закону

указу,

і отже, так само має відмінятися слово акт у значенні закон. Річ у тім, що словники
не фіксують усіх можливостей вжитку слова. Іменник чр, вжитий на означення
предмета, вимагає в родовому відмінку закінчення -а. У якійсь окремій галузі
діяльносте таке слово може набути значення узагальненого поняття, а з ним і
закінчення -У в родовому відмінку.

Зайшов до трамвая .
Але

На лініях трамваю .
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На ділі, майже кожен іменник чоловічого роду, що має  -А у рв, може мати і
 -У, якщо цей іменник ужито з узагальненим значенням.

Академічний РУС-81 перекладає р. слово бегунья на у. мову як бігунка.
Очевидно, академікам невтямки, що справжнє значення слова бігунка, що

дуже прикро. Бо користувач словника, повіривши академікам, може вжити це слово,
не знаючи, що бігунка по-українському - це розлад шлунку, пронос.

На цей випадок слід ужити до жінки-бігуна слово бігуня: бігуня Біла, бігуня
Ланська або слово бігун: бігун Біла, бігун Ланська.

Цей же РУС р. слово солнцепёк перекладає, крім осоння, ще й словом
підсоння.

Підсоння усі допогромні словники визначали як клімат, і це його справжнє
значення. Правда, письменники соціалістичного реалізму перекрутили це слово,
сплутавши підсоння з осонням.

Не вільний від ляпсусів і СУМ.
СУМ пояснює вислів так і знай (у гаслі ТАК) як май на увазі. До пояснення,

словник наводить приклад вживання звороту:

І вже, так і знай, щось натворить.
З цього прикладу ясно, що зворот так і знай значить

можна не сумніватися,
а не май на увазі.

Вислів хід конем СУМ пояснює так: рішучий засіб, який застосовують у
крайньому випадку. Таке тлумачення - ляпсус. Насправді, хід конем - це подолання
перешкоди без протиборства з перешкодою. Простіше - стрибок через голови.
Вираз узято з шахової гри, де фігура кінь має право скакати через кілька клітин і
через голови инших фігур.

Зворот нашим салом та по нбшій шкурі СУМ пояснює як вислів, що
вживається, коли бажають підкреслити, що чиясь благодійність корислива. Таке
пояснення, м яко кажучи, помилкове. Насправді цей вираз значить, що нас
ощасливлюють нашим же коштом.

Слово партолити СУМ тлумачить як те саме, що й партачити .
Це безпідставне твердження. Ось як вжито це слово у І. Нечуя-Левицького:

Жінка вже спартблила пісний борщ з самісінької ботвини й сирівцю .
Спартблити це не спартачити, а синонім до слова стелепати - нашвидкуруч
зварити.

Отже, совєтські та й незалежні  словники можуть збити користувача з панте-
лику і це треба мати на увазі, не кажучи про планомірне усування і дискримінацію
самобутньої у. лексики.

Наділення нашої живої лексики ремарками застаріле, вульгарне, живомовне
тщ добивало лексику, яку не можна було усунуи як націоналістичну.
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ КЛАСИКІВ

До методів систематичного упослідження українсої мови належить і
фальсифікація класиків. У виданих в ССР творах класиків мововбивці робили правки у
написанні. Так, написані клазиками листи з Риму, з Парижу, з Нью-Йорку,
подано як з Рима, з Парижа, з Нью-Йорка. І цю практику й далі практикують
незалежні  дослідники. Так, у виданих творах Г. Барвінок незалежний  редактор
повиправляв у першому після ста років виданні Г. Барвінок підписи Лубні на Лубни
та зробив инші правки, псуючи джерела української мови услід за Кремлем.

Тому, цитувати совєтські видання, як пам ятки української мови практчно
нема як. Найціннішими для дослідників лишаються видання до революції 1917 р.,
до погрому українства 1933 р. та видане за кордоном ССР.
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ПІСЛЯМОВА

Природній та вільний розвиток української мови
зупинено 1929р. подвійною акцією: репресіями проти
мовознавців з одного боку та проти письменників - з
другого . (Ігор Качуровський).

Оборонці правопису-33 підкріплюють свою оборону твердженням, що на
нормах цього правопису виховано кілька поколінь, які дістали освіту в УССР. Яка була
ця освіта, можна бачити на сесіях Верховної Ради, де половина депутатів не володіє
українською мовою, а ті, хто володіє, говорить жахливим суржиком, запозичуючи
вимову, наголоси й лексику для свого українського мовлення у братніх народів .

Практично, замість щирої української мови, сучасники послуговуються
незграбно перелицьованою російською мовою. І це можна бачити з прикладів, узятих
із сучасних бестселерів, розглянутих у цій розвідці.

Поки усвідомлення цих істин не заволодіють напиши провідними мовними
інституціями, доти годі сподіватися перегляду сучасного сталінського правопису та
переробки російсько-російських словників на російсько-українські і на
відродження української мови в Україні.

Які саме заходи є конечними?
1. Відкриття у вишах України спеціальних редакторських факультетів.
2. Атестація на державному рівні всіх редакторів газет, журналів, радіо,

телебачення, та книжкових видавництв.
3. Скликання Академією Наук навперемін з Києво-Могилянською Академією

щорічних наукових конференцій, присвячених стану української мови в
українських ЗМІ та в літературних видавництвах.

4. Створення курсів підвищення кваліфікації для мовних редакторів ЗМІ,
радіо, телебачення і книжкових видавництв.

5. Запровадження шкали заохочень для редакторів, які підносять рівень
грамотности у своїх виданнях.

6. Запровадження шкали стягнень для редакторів, що допускають кричущі
мовні ляпсуси, аж до позбавлення надалі права на редагування.

7. Залучення депутатів Верховної Ради до розробки закону про грамотність,
де згадані заходи закріпити на законодавчому рівні.
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ДОДАТОКI

СЛОВНИЧОК ЗАБУТИХ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ
ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

Блимнйй (фотометр) (анг. twinkling). Блимкйй, моргучий, миготливий.
Гаснйй (що гасить). Гасильний, глушильний.
Гримнйй (газ). Гримучий.
Затримнйй (шар) (що затримує). Гальмівний.
Збурнйй (вплив) (що збурює). Збурливий, заколотний.
Згаснйй (-хеті) (що згаса). 3(а)гасущий, (промінь) вигасущий.
Ковзний вектор. Ковзучий вектор.
Коливний (кристал) (що вібрує). Вібро-кристал.
Налітнйй (електрон) (що наліта). Штурмовий.
Незникнйй (що не зника). Незникбмий.
Неснйй брус. Хребетний /плечовий/ брус.
Несна поверхня. Підтримкбва поверхня.
Обмежнйй (що обмежує). Обмежувач, обмёжчий, для обмёженнш, ск обмёжуй-.
Паднйй (що пада). Долубіжний, падущий, (- потужність) щораз слабший.
Світний (газ) (що світиться). Світляний, самосвітній, світлоносний.
Світна шкала. Світляна /самосвітня/ шкала.

Сисний біль. П явка на сёрщ.
Тертнйй (що треться). рв Тертя; перетираний, тертий, взаємотертий,

тертьовий.

Тертий пбвёрхня.
Пбвёрхня тертя.

Фрикційний. рв Тертя.
Фрикційна пбвёрхня,
Пбвёрхня тертя.

Щезнйй (що щеза). Зникбмий.
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ДОДАТОК II

СВОЇ - НЕ ГІРШІ ВІД ЗАМОРЯН

Занадто часте вживання иншомовних слів дехто вважає за ознаку
освіченосте. Досвід же свідчить, що любов до вчених  слів часом приховує брак освіти,
незнання рідної мови і брак думок. Далі наведено словник для порівняння.

Абзац.
Абітурієнт.
Абориген.
Абрикоса.
Абсол кітний.
Абсолютно.

Абсурд.
Авангардний.
Аванс.

Авантура.
Авантурйст.
Авдієнція.
Автентйчний.
Автоматичний.
Автономія.

Агресивний.
Агрбсія.
Адаптувати.
Адекватний.
Аеродром, аеропорт.
Азартний.
Аксесуари.
Актив.

Мати у свбму активі.
Активізувати.
Актуальний.

Акумулювати.

Акуратний.
Акцент.
Робити акцент.
Акція.
Алфавит.
Альтернатива.

Нема альтернативи.

Відступ
(школи) Випускник, (ВИШу) вступник.
Тубілець.
Жердёля.
Цілковитий, повний.
Геть, геть чисто, зовсім, цілком.
Безглуздя, нісенітниця, бёзглузд.
Передовий.
Завдаток.
Оборудка.
Пройдисвіт.
Прийняття.
Справжній, непідробний, щирий.
Саморушний.
Самоврядування.
Напасливий, напасницький.
Напад, вторгнення.
Пристосовувати, достосбвувати.
Тотожній, достотній, достеменний, рівнозначний.
Летовшце.
Затятий, завзятий, відчайдушний.
Причандали.
(у гурті) Завід, чолівка, сметанка, р. дріжджі.
Мати за плечима [Мати за плечима війну].
(гурт) Розворушувати, підіймати на ноги.
Злободённий, сучасний, своєчасний, на часі,
наболілий.

Призбирувати, громади-, копйчи-, накопйчува-,
нагромаджу-.
Охайний, чепурний, (у діях) точний.
Наголос.

Наголошувати.
Дія, ви баталія, операція, тип ббю.
Абётка, азбука.
Вибір.
Нема вибору.
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Амбіція.
Аналогія.

Анекдбт(а).
Анестезія.
Аномалія.
Антагонізм.

Анулювати.
Апелювати.

Аплодисменти.

Арбітр.
Аргумент.
Аромат.

Видихати аромат.
Архітектор.
Асимілювати.

Асоціювати.
Атеізм.

Банальний жарт.
Бандііт.
Басейн.

Безапеляційно.
Бібліотека.
Білет.

Біографія.
Блокнот.

Борт човна.
Бравурний марш.
Бюст.
Вентилювати.

Вентиляція.

Вербувати.
Вертикальний.
Відпарирувати.
Візитка).
Волейбол.

Вульгарний.
Газета.

Галерія /-рея/ (круг будинку).
Г армбнія.
Г арнізон.
Гвинтівка.
Генеза.

Генерація.
Гібрцд.
Гігант.
Гімн.

Самолюбство.

Подібність, подбба.

Побрехенька, сміховина, сміх.
Знечулення,знебблення.
Відхилення.

Ворожнеча, ворожість, непримиренність.
Скасовувати, уневажнювати.
Звертатися.
Оплески.

Посередник, (третейський) суддя.
Довід, доказ.
Пахощі, запах, дух.
Пахнути, сходити пахощами.
Будівничий.
Уподібнювати; винародбвлювати.
Пов язувати, об єднувати.
Безвір я, безббжжя.
Заїжджений, заялбжений, зачбвганий, утертий.
Харциз, харцизяка.
Водойма.

Беззаперёчно.
Книгозбірня.
Квиток.
Життєпис.
Записник.
Облавок.

Молодёцький.

Погруддя.
Провітрювати.
Продух, провітрення, провітрювання.
Набирати; залучати, о. сватати.
Прямовисний, простовйсний, простопадний.
Відбрйти.
Відвідини,
г. Відбйванка.

Вуличний /вулишний/, непристойний.
Часопис, щодённик.

Кружґанок.
Співзвуччя, (в гурті) злагода.
Залога.

Кріс.
Походження.
Покоління.

Мішанець, переводня.
Вёлет, вёлетень.
Славень.
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Гіпотеза.

Гірлянда.
Глянс і глянц.
Г оризбнт.
Г оризонтальний.
Грандіозний.
Граціозний.

Гураган.
Гураганний вітер.
Група (людей).
Дебати.
Дебошйрити.
Дегенерувати.
Демонструвати.
Деталь.
Децентралізувати (дк і ндк).
Дефект.
Дефіс.
Дилема.
Директива.
Дистанція.
Діапазон.
Еквівалент.

Екземпляр.
Екіпаж.

Економія.

Здогад, припущення.
Плетениця.
Блиск; полиск.
Обрій, видноколо, виднокруг, бвид.
Поземний.

Величезний, велетёнський.

Зграбний, стрункёнький, гнучкёнький, звйнний,
ставний.

Борвій, буревій.
Бурёмний, о. сердитий.
Гурт.
Обговорення.
Галабурдити, бешкетувати.
Вироджуватися, звиродніти.
Показувати, (кіно) крутити.
Подробиця; (машини) частина.
Розосерёджувати (ндк), розосерёдити (дк).
Вада, хиба, недолік, ґандж.
Рбзділка.
Однё з двох, або-або.
Настанова, вказівка, (багатьом) обіжник.
Віддаль, відстань.
Засяг, мёжi.
Відповідник, рівнозначний
Примірник.
(судна) Залога, обслуга; (віз) повіз.
Ощадність, ощадливість.

Експеримент. Дослід, спроба.
Експлуататор, експлуатація. Визискувач, визиск.
Експромтом. Спрожогу, просто з мосту.
Екстракт.
Ексцёс.
Елегантний.

Елементи наук.
Елементарний.
Еластичний.
Емаль.

Ембріон.
Емоції.
Епідемія.
Епізод.
Епоха, ера.
Ескорт.
Етика.

Ідеальний.
Ідентичний.

Витяг.

Вибрик, випад, переборщення.
Вишуканий, витончений.
Основи, ази, початки.
Найпростіший, (-знання) основний.
Гнучкий, пружний, пружйстий.
Склгіця; поливо, полгіва.
Заплідок, зародок.
Чуття, почування, прйстрасті.
Пошесть.

Вйпадок, подія, пригода.
Доба.
Почет, супровід.
Доброзвичайність.
Бездоганний, досконалий, довёршений.
Тотожній, однаковий, такйй самий.
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Ілюзорний.
Імідж.
Імпозантний.

Імпульс і імпульсивний.
Індекс.
Індивідуум і індивід.
Інертний.
Інстинктивний.

Інструмент.
1нтелёкт.

Інтервал.
Інтернат.
Інтернет
Інтригувати.
Інтуїтивно.
Інфекція.
Інфільтрація.
Іригація і іригаційний.
Іронізувати й іронія.
Кабінет (кімната).
Кавалбрія.
Казарми.
Канцелярист.
Капітулювати.
Карета (дорожня).
Карикатурний.
Каркас.
Картина (феєрична).
Категорично.

Сказати категорично.
Кваліфікувати дії.
Квбстія.

Клапан.

Клімат.

Клумба.
Кокетувати.
Коктёйл.

Колега.

Колектив і колективний.

Колёкщя.
Колізія.

Команда.

Командний склад.
Комета.

Компенсація.

Компіляція.

Примарний, уявний, г. сповидний.
Образ, лице, обличчя; репутація.
Показний, показовий; ставний, поставний.
Поштовх і рвучкий, поривчастий.
Покажчик, список, перелік.
Особа, особистість, смёртний, ф. гаврик.
Бездіяльний, млявий.
Підсвідомий.
Знаряддя.
Рбзум, глузд.
(лінійний) Проміжок; (часу - ще) перерва.
Гуртожиток, f бурса.
Мережа.
Плёсти павутину, брати на бога.
Сёрцем, нутром, шкірою, як розуміють малі діти.
Зараза.
Просочування.
Зрошування і зрошувальний.
Підштрикувати (словом) і підсміх.
Робітня.
Кіннота.

Кошари.
Писарчук.
Здаватися, складати зброю.
Ридван.
Сміховинний, сміхотвбрний.
Снасть, кістяк.
Видовище.
Руба.
Сказати, як відрубати.
Розцінювати.
Питання.

Хлипавка.

Підсоння.

Квітник.

Строїти фіглі-мйглі, крутити любов.
Ведмідь.
Однокашник, побратим.
Гурт і гуртовий.
Збираниця; (картин) збірка.
Сутичка, зіткнення
(танка) Обслуга; (футбольна) дружина.
Старшина.
Хвостата зірка.
Відшкодування; (гроші) відшкодбвання.
Насмиканйна.

209



Комплекція.

Комплікація.

Комунікація.

Комфортабельний.
Конвенція.

Конвульсії.

Конкрётний.
Конкурент.
Консёнсус.

Консолідувати.

Констатувати.
Континент.

Контур.

Конфуз.
Конфузитися.

Концентрувати.
Координувати.

Корпус.

Кошмар.
Кошмарний.

Кредитбр.

Кримінальний.
Критёрш.
Куліси театральні.

Кур ёр.
Ландшафт.
Легалізувати.

Ліберальний.

Статера, будова тіла.
Ускладнення.

Сполучення, (словесна) спілкування.
Вигідний.
1. Угода; 2. З їзд.

Корчі, судома.
Цілком певний.

Суперник.
Згода, погодження, порозуміння, одностайність.

Згуртовувати, гуртувати, збирати докупи.
Ствёрджувати.
Материк, суходіл.

Обрис, обвід.
Ніяковість.

Встилатися, ніяковіти.

Зосерёджувати, збирати в кулак.
Узгоджувати, погоджувати, узгіднювати
Тулуб; (машини) тіло.

Страхіття, жахи Господні.
Страхітливий.

Лихвар, позичайло.

Карний.
Мірило.

Лаштунки.
Посильний, розсильний.

Краєвид.
Узаконювати.

Вільнодумний.
Лідерувати і лідерству вати. Вести перёд, верховодити, задавати тон.

Ліквідувати заборгованість. Вилізти з боргів, г. вирівняти залеглість.
Література.

Лозунг.
Локальний.

Локон.

Лояльний.

Лунатик.
Мавзолёй.

Маг і магічний.

Маклер.
Максимальний.

Мандат.

Манірно.

Манускрипт.

Марпнёс (книжки, зошита).

Марюнётка.
Масаж.

Письмёнство, (художня) красне письменство.
Гасло, заклик.
Мюцёвий.

Кучёрик.
Правослушний, відданий.

Сновида, сноброда.
Усипальня.

Чарівник і чарівний.
Посерёдник.
Якнайбільший.

Грамота.
Спанська.

Рукопис.

Бёрег, поле.
Лялька.

Розтирання, натирання.
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Масивний.

Масою.

Матеріял.
Матовий.

Махи'ня.

Машинальний жест.

Маштаб.

Медикамёнти.

Медуза.
Мелодійний.
Меморіальний.
Мемуари.
Ментальність.

Мізантроп.
Мінімальний.

Містифікація.
Містичний.

Мітинг.

Мобілізувати сили.
Модерний.
Модернізувати.
Молочні продукти.
Моментальний.

Моментально.

Монах.

Монетний двір.
Монолітний.

Монотонний.

Монстр.
Монумент, монументальний.
Морг.
Мотор.
Мундштук.
Мускулатура, мускули.
Мускулистий.
Мусувати, мусйрувати.
Муштра.
Наївний.

Натура.
Нейтралітет і невтралітет.
Негативи.

Нелегальний.

Неологізм.

Неофіт.
Нервувати (рутинністю).
Нереальний.

Дебёлий.
Хмарою, стіною, валом.
Речовина, сировина.
Тьмяний.

Доробало, одоробало.
Мимовільний.

Мірило.
Ліки.

(Водяне, морськеJ сёрце.
Милозвучний.
Вікопомний.

Спогади.

Душёвний склад.

Ненавида (ненавидець) людський.
Якнаймёнший.

Окозамилювання.

Таємничий.

Віче.

Напружувати, збирати (докупи).
Новітній, сучасний.
Усучаснювати, оновлювати.
Набіл.

Блискавичний, миттєвий.

Враз, як стій, миттю.
Чернёць.
Карбівня.
Суцільний; згуртований.
Однозвучний, однозвукий.
Потвора.
Пам ятник, величний.
Трупарня.
Двигун, рушій.
Цигарочник.
М язи.

Жилавий.

Човпти.

Вишкіл.

Нехитрий, небитий, зелёний.
Природа; вдача.
Невтручання.
Вади, негаразди.
Незаконний, заборонений.
Новотвір.
Нововірець.
Тягти за душу.
Неземний, несвітній.
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Нівелювати розбіжності. Зводити нінащо; уодностайнювати.
Німб. Вінець.

Нормальний. Звичайний; не зббчений.
Нотатка. Запис; позначка.

Ногатник. Записник.

Нотація: читати нотацію. Напучення: п. молитва: читати молитву, мили-
голову.

Нумер. Число.

Нюанс. Відтінок.

Окуліст. Очник.

Окупант і окупація. Займанець і займанщина.
Оперувати фактами. Послуговуватися.
Опортуніст. Пристосуванець, угодовець.
Оптимістичний. Життєрадісний, живорадісний, сонцелюбний.
Оптичний. Світловий; зоровий.
Оракул. Віщун.
Оранжерія і оранжерея. Теплиця.
Оратор. Промовець.
Ординарний. Звичайний, пересічний.
Оригінал. Первбпис, первбтвір; (© ) проява.
Оригінальний. Самобутній.
Оригінальність. Самобутність.
Орієнтальний. Східній.
Орфографія. Правопис.
Ортодоксальний. Правовірний.
Павза. Перёрва; проміжок.
Павперизація. Зуббження.
Пакт. Угода.

Паніка. Переполох, рбзполох, курячий страх.
Панорама. Видовище; краєвид.
Парадигма. 1. б. приклад, 2. зразок, схема, модель.
Паразйт. Дармоїд, троєнь.
Паралельний. Рівнобіжний.

Параліч. Грець, родимець.
Парвеню. Вйпинок, вискочень, вискочка, Пилип з конопёль.
Парирувати. Відбивати; давати здачі.
Парі. Заклад.
Партнер. Товариш, напарник.
Пасажир. Подорожанин.
Пасивний. Бездіяльний, байдужий.
Патріархальний. Старосвітський.
Патрон хто. Опікун; хлібодар, (до зброї) набій.
Патронташ. Ладівниця.
Пейзаж. Краєвид.
Пензель. Квач, квачик.

Перипетії. Поневіряння, злигодні.
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Періодично.
Перманёнтний.
Перпендикулярний.
Перпендикулярно.
Песиміст.
Песимістичний.

П єдестал.

Пігмент.

Пікантний.

Пірамідально.
Плеврит.
Постамент.

Прейскурант.
Превалювати.
Превентивний.
Премія і преміювати.
Престиж.
Претендувати на що.
Приватний.
Примат.
Примітивний.

Принцип.
Пріоритетний.
Прогрес і прогресивний.
Прозаїк.

Раз-у-раз.
Безперёрвний, постійний, сталий.
Сторчовий.
Сторч.
Зневірений, зневіра.
Зневірницький, безнадійний.
Підніжжя, підмурок.
Барва, барвник, забарвлення.
Гостроцікавий; (жарт) масний.
Шатром.
Олёгниця.
Підніжжя.
Цінник.
Переважати.
Запобіжний, запобігавчий.
Нагорода і нагороджувати.
Добра слава.
Допоминатися чого.
Особистий, не суспільний, мій, наш.
Верховенство, зверхність, вищість.
Простий, недосконалий, (смак) невибагливий, (спо
сіб) нехитрий, (- культуру) первісний, (погляд), об
мёжений.

Засада.

Первозначний, (найОпёрший, (най ^головніший.
Поступ і поступовий.
Повістяр.

Пропагувати. Проповідувати.
Пропорція (не математична). Співвідношення.
Протегувати кому. Опікуватися ким.
Протектор.
Профілактичний.
Процент.
Процес (розвитку).
Публікувати.
Публічний.

В публічному місці.
Пульверизатор.
Ранг і ранга.
Рапорт і рапортувати.
Рафінований.
Раціонально.
Реагувати.
Реакція.
Реалізувати (ндк і дк).
Реальний.

Опікун, захисник.
Запобіжний, запобігавчий.
Відсоток.
Хід, плин, перебіг.
Розголошувати, оприлюднювати.
Привселюдний, відкритий, гласний.
На людях.
Розбрйзкувач, розпилювач, розпорскувач.
Звання.

Звіт, г. звідбмлення і звітувати, г. звідбмлювати.
Очищений; витончений, вишуканий.
Доцільно.
Відгукуватися.
Відгук, В1ДГОЛОС.
Здійснювати ндк, здійснити дк.
Дійсний, не уявний, очевидний.
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Реально.

Ревізувати.
Ревматизм.

Регламент.

Резёрв(а) і резервний.
Резидбнція (короля).
Резолюція.
Резонанс.

Результат.
Рекомендувати.
Реконструкція
Ремонт і ремонтувати.
Ренегат.

Рентабельний.

Репетиція.

Репрёсн.
Репродукція.
Репутація.
Реставрувати.
Реферат.
Рецёпт.
Ризикувати життям.
Ритуал.
Рота.

Рулон.
Рупор.
Салібт.

Санкціонувати.
Саркома.
Сатисфакція.
Сезон.

Сексуальний.
Селекція.
Сенсаційний.
Сервіс.
Серйозний.
Сбсія.

Сибарит.
Сигнал.

Силуёт(а).
Симпатизувати кому.
Симптом.

Синхронний, синхронічний.
Синхронно.
Ситуація.
Скептик.

Вочевидь.

Перевіряти; (догми) переглядати.
Гризь.
Порядок, розпорядок.
Запас і запасний, запасбвий.
Осідок.
Постанова, ухвала.
Відлуння.
Наслідок, 2. вйслід.
Радити, пропонувати.
Перебудова.
Направа і направляти.
Відступник.
Доцільний, прибутковий.
Проба.
Гоніння, утиски, переслідування.
Відбиток; (дія) відтворення.
Слава, добре ім я.
Відновлювати, поновлювати, відроджувати.
Доповідь.
Припис.
Важити головою.

Обряд.
Сотня.

Сувій, звій,
г. Голосник.

Вітання.

Схвалювати; атвёрджувати.
М ясак.

Задоволення, вдоволення.

Пора (року).
Статёвий.

Добір.
Гостроцікавий.
Послуги.
Поважний.

Засідання.

Розкошелюб.

Знак, гасло, свист, дзвін, крик, вказівка, жн маяк.
Обрис, тінь.
Подббати кого.
Ознака, вияв, прбяв.
Одночасний.
Заразом, одночасно.
Стан, обставина, становище, положення.
Невіра.
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Сконфузитися.
Слайд.
Солідарність.
Солідарно.
Солідний.
Соус і сос.
Соціум і соціюм.
Соціальний.
Спазми.

Специфіка і специфічний.
Спеції.
Спорадичний.
Стадія (розвитку).
Сталь і сталевий.

Стенографія.
Стратосфёра.
Студіювати.
Субординація.
Суверенітет.
Сфера.
Сцёна.
Сюрприз.
Талант.

Темперамент.
Температура (хворого).
Теологія.

Тео'рія.
Термін і терміновий.
Тестамёнт.

Тир.

Тираж книжки.
Тире.
Титан.

Титул.
Травмувати рану.
Традиція і традиційний.
Тракт.
Трактувати.
Трансплантація.
Трансформувати.

Траурний.
Тривіяльний.
Тротуар.
Трофёй.
Туберкульоз^ а).

Завстидатися.
Прбзірка.
Взаємопбміч, самопбміч.
Пліч-о-пліч.

Неабиякий, добрячий; ґрунтовний.
Підлева, підлива.
Загал.

Суспільний, громадський.
Корчі, судома.
Своєрідність, особливість і своєрідний, особливий.
Приправи, присмаки.
Поодинокий.
Щабель.
Криця і крицёвий.
Скоропис.
п° Піднебесся.
Вивчати.

Підпорядкбвання, /(дія) -ування/, підзвітність.
Самостійність, незалежність.
Куля; (діяльности) царина, галузь.
Кін.

(ТІо)дарзчюк; несподіванка.
Хист, дар, кебета.
Норов, норів.
Гарячка.
Богослів я, богословія.
Вчення.

Реченець і негайний.

Заповіт, духівниця, г. завіщання.
Стрільбище.
Наклад.
Риска.

Велетень.

Звання.

Роз ятрювати.
Звичаї, узвичаєнння і узвичаєний.
Г остинець.
Тлумачити.
Перёсадка.
Обертати, переробляти, перетворювати,
переинакшувати.

Жалобний, жалібний, похоронний.
Заяложений, зачбвганий.
Пішохід.
Здобич.
Сухоти.
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Т^мба.
Універсальний.
Унікальний.

Унітарний.
Уніформа.
Утрирувати.
Фабрикувати.
Фаворит.
Фактично.

Фактор.
Фалшувати, фальсифікував
Фамільярний.
Фантазёр.
Фантазувати.
Фантом.

Фанфарон.
Фарш.
Фасбн.

Фатум.
Феєричний.
Феномен і феноменальний.
Феномен (©).
Фешенебельний.

Фігура.
Фіксувати.

Фіктивний.

Фікція.

Стовпёць.

Всеосяжний; всебічний; загальний; всесвітній.

Один на світі, незрівнянний, неповторний.
Соборний, неподільний, одноцілий.
Однострій.
Пересолювати, переперчу-, передавати куті мёду.
Виробляти, виготовляти.
Улюбленець, любчик; коханець.
На ділі.
Чинник.

Підробляти.
Панібратський.
Мрійник, вигадько.
Марити, мрія-, вигадува- казнащо, вита- у хмарах.
Привид, примара.
Принда
Начинка.

Крій.
Доля, талан, хрест.
Казковий, небувалий, дивагідний.
Явище і надприродній, неземний.
Проява.
Розкішний; великосвітський.
(©) Постать; (що) стан.
Закріплювати; карбувати, засвідчувати; (слова)
записувати.

Несправжній, вигаданий.
Вигадка, на вербі груші.

Філантроп, філантропічний. Доброчинець, доброчинний.
Філігранний і філіграновий. Тонкої роботи.
Філістер. Обиватель, міщанин.
Філолог.

Фільтр і фільтрувати.
Фінал.

Фінальний.

Фінанси.

Фістула.
Фіяско.

Флегматичний.

Фліртувати.

Флюгер.
Фон.

Фонтан.

Форель, форёля.
Форсувати.

Мовознавець.
Цідило і цідити.
Кшёць, закінчення.
Завершальний, заключний, кінцевий.
Кошти; гроші.
Нориця.
Невдача, неуспіх, провал.
Незворушний, млявий.
Фіґлі-мйглі строїти, крути- любов, пускатися в
зальоти.

Погбдник, млинок.
Тло.

Водограй.
Пструг.
Прискорювати; (ріку) дола-, переправлятися чёрез.
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Фортуна.
Фрагмёнт.
Фразёр.
Фриво'льний.
Фронтальний.
Фронтон.
Фрукт і фрукти.
Фундатор.
Функціонувати.
Функція.
Фурункул.
Хамелеон (©).
Хаос і хаотичний.

Характер (людини).
Характёрний.
Хроніка.
Хронічний.
Целібат.
Циркулювати.
Циркуляр.
Циркуляція.
Ціль; цілі.
Шанс.

Шарпати нёрви.
Швайцар.
Шерега.
Шофёр.
Штабель (дрів тщ).
Штраф.
Юрйст і юридичний.
Юстйція.

Удача, успіх; доля, талан.
Уривок, скалка, частка, віддам, шматок, кавалок.
Марнослов.
Легковажний, вітрогонський.
Чоловий.

Причілок.
Овоч і овочі.
Засновник.

Діяти, працювати.
Обов язок, повинність; призначення.
Чиряк.
Крутихвіст.
Безладдя, гармидер і безладний.
Вдача, норов, нбрів.
Властивий; своєрідний; прикметний.
Літопис.

Затяжний, тривалий; постійний.
Безшлюб я.

Кружляти, обертатися.
Обіжник.

Обіг.

Мета, намір; наміри.
Нагода, можливість.
Тягти душу.
Придвёрник.
Лава, лад, шик, лінія, ряд.
Водій.
Стіс.

Пеня, хук.

Правнйк і правничий.
Правосуддя.
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ДОДАТОК III

ДОЛЯ УЧАСНИКІВ ПРАВОПИСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 1927 РОКУ

Невідомий автор, (знайшов у інтернеті Олекса Різників).

Список учасників Конференції з обговорення проекту правопису в травні-
червні 1927 року.

Бадан Олександр Іванович, журналіст-комуніст (Закарпаття). Учений секретар
Наркомосу УСРР (1927-30). Репресований 1933 р., справа УВО. Страчений
1937 р. під Медвеж єгорськом (Сандормох), Карелія.

Бойків Іван О., лінгвіст, педагог, співробітник Інституту мовознавства. Помер
1932 р.

Бузук Петро Опанасович, лінгвіст, професор (Бесарабія), директор Інституту
мовознавства Білор. АН. Репресований 1934 р., вислання. Розстріляний 1938 р.

Булаховський Леонід Арсенійович, мовознавець, професор (Харків). Редактор
правопису 1946 р. Помер 1961 р.

Висоцький Зіновій Тарасович (псевд. Степовий), журналіст, комуніст-укапіст
(Дніпропетровщина). Репресований 1935-1936 рр. Засуджений на розстріл
спецколеґією Харківського облсуду.

Вишня Остап, письменник (Полтавщина). Репресований 1933 р. Звільнений
1943 р.

Волошин Євген Костянтинович, викладач української мови та літератури у
київських вузах та на курсах українізації (Київ). Заарештований по справі СВУ і
9 місяців перебував під слідством. Після звільнення до грудня 1934 р. жив у
Києві, після вбивства Кірова виїхав до Самарканду. Доля невідома.

Вороний Микола Кіндратович, письменник (Дніпропетровщина). Репресований
1934 р., вислання. Розстріляний 1938 р.

Ганцов Всеволод Михайлович, мовознавець (Чернігів). Репресований по справі
СВУ 1929-1946 рр. Повторно 1949-1956 рр. Помер 1969 р..

Гладкий Микола Дмитрович, біолог (Чернігівщина). Редактор мови в газеті
Пролетарська Правда . Заарештований 1930 р., 1931р. звільнений з

обмеженням місць проживання. Помер 1947 р. у Красноярську.
Гладкий Петро Дмитрович, учитель (Чернігівщина). Незак. вища освіта. Близький

до школи В. Ганцова. Заарештований 1937 р., розстріляний.
Голоскевич Григорій Костянтинович, мовознавець (Поділля). Учень О.

Шахматова, автор Правописного словника. Репресований по справі СВУ. 1929 р.,
наклав на себе руки у Тобольську 1935 р.

Грунський Микола Кузьмич, славіст, професор (Харківщина). У 1940-х старший
наук, співр. Інституту мовознавства. Помер 1951 р.

Дем янчук Василь Климентійович, мовознавець (Західня Україна). 1929 р.
засуджений на 5 років, справа СВУ. Після повернення репресований 1938 р.,
розстріляний у Медвеж єгорську, Карелія.
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Дятлів Петро Юрійович, журналіст (Чернігівщина). Заарештований 1933 р.,
справа УВО. Страчений 1937 р. в Медвеж єгорську, Карелія.

Йогансен Михайло Гервасійович, письменник, мовознавець (Харків). Проект
латинізації українського письма. Розстріляний 1937 р. в Києві.

Калинович Михайло Якович, мовознавець, професор (Поділля). Керівник
Інституту мовознавства 1937-1941 рр., 1939-1944 рр. голова Відділення сусп. наук
АН УРСР. Гол. редактор словника 1948 р. Помер 1949 р.

Касьяненко Евген Іванович, журналіст-комуніст, перекладач з нім. мови
(Полтавщина). Розстріляний 1937 р.

Кириленко Варфоломій Гаврилович, учитель (Чернігівщина). 1942-го вивезено
на примусові роботи до Німеччини. Помер 1965 р. в Канаді.

Кондратенко С. О., педагог (Дніпропетровщина). ??
Кримський Агатангел Юхимович, академік (Волинь). Орієнталіст, історик

української мови, редактор Академічного словника (1924). Репресований 1941 р.
Помер 1942 р. у м. Кустанай.

Ліщина-Мартиненко Іван Іванович, викладач, архівіст (Полтавщина). 10 вересня
1929 р. заарештований, засуджений на 10 років таборів, Біломорканал.

Мазуренко Юрій Петрович, юрист (Донеччина), професор Харківського Інст.
Нар. Госп., репресований 1934 р., справа боротьбістів. Розстріляний 1937 р.

Мізерницький Олександр Михайлович, педагог (Холмщина). У 1925 р. голова
спілки Робос. Репресований 1934 р.

Мороз В. Б., педагог (Буковина). ??
Музичка Андрій Васильович, літературознавець, професор (Західня Україна).

Репресований 1931 р. Висланий до Казахстану. Помер 1966 р.
Мусій М. І., учитель (Західня Україна). ??
Наконечний Микола Федорович, мовознавець (Полтавщина). Співавтор фразео-

лог. Словника 1959 р. Розробник основ укр. літературної вимови. Помер
1981 р.

Німчинов Кость Тихонович, мовознавець (Харківщина). Репресований 1937 р.
Подальша доля невідома.

Пилипенко Сергій Володимирович, журналіст (Київ). Директор Інституту
літератури в Харкові. Репресований 1933 р., справа УВО. Розстріляний 1934 р.

Плевако Микола Антонович, літературознавець, професор (Харківщина).
Засланий до Казахстану 1938 р., де помер за невияснених обставин.

Попів Олександр І., професор (Харківщина). Педагог та церковний діяч.
Заарештований 1933 р., звільнений 1939 р. Після війни на еміграції. Помер 1958 р.

Приходько Антін Терентійович, юрист, політ, діяч (Кубань). Заступник наркома
освіти, заступник ген. прокурора УСРР. Репресований 1933 р., розстріляний
1939 р.

Рахинський Володимир Іванович, викладач (Чернігівщина). Директор педкурсів.
Заарештований 1932 р. Доля невідома.

Річицький Андрій А., літератор (Дніпропетровщина). Редактор укр. видання
Капітал  Маркса. Репресований у 1930-ті за звинуваченням у перевиконанні

хлібозаготівель . Розстріляний 1934 р.
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Рудницький Степан Львович, географ (Перемишль). Приїхав на запрошення
уряду УРСР 1927 р. Заарештований 1933 р., справа УВО. Засланий на Соловки.
Страчений 1937 р. під Медвеж єгорськом, Карелія.

Савицький Петро Миколайович, педагог (Західня Україна). 1934 р. трійкою при
Колегії ДГГУ УРСР засуджений на 3 р. вислання.

Свєнціцький Іларіон Семенович, філолог, мистецтвознавець (Західня Україна).
Помер 1956 р.

Секунда Тадей В., інженер-механік, перекладач (Західня Україна). Репресований у
кін. 1930-х.

Синявський Олекса Наумович, мовознавець, професор (Таврія). Репресований
1934 р. Розстріляний 1937 р.

Сімович Василь Іванович, мовознавець, професор (Західня Україна). Помер
1944 р.

Скрипник Микола Олексійович, професійний революціонер (Донбас). Наклав на
себе руки 1933 р.

Соколянський Іван Панасович, дефектолог, професор (Кубань). Заарештований
1934 р., реабілітований, з 1939 р. у Москві. Помер 1960 р.

Солодкий Никанор Леонтійович, учитель (Херсонщина). 1933 р. закінчив
Херсонський пед. інст., завідувач кафедри укр. мови у Запоріжжі. Репресований
1937 р. Помер у тюрмі.

Студинський Кирило Йосипович, літературознавець, академік (Західня Україна).
Депутат Верховної Ради УРСР з 1939 р. Помер при нез ясованих обставинах
під час евакуації зі Львова 1941 р.

Сулима Микола Федорович, педагог, професор (Харківщина). Працював у
Кримському пед. інст. Репресований після 1935 р. за український буржуазний
націоналізм у синтаксисі . Відбував ув язнення у Каранадинській області
Казахстану. На початку 1950-х рр. на поселенні в м. Ухта (Комі). Помер 1955 р.

Тимченко Євген Костянтинович, мовознавець, професор (Полтава). Засланий
1937 р. З 1944 р. ст. наук, співр. Інституту мовознавства. Помер 1948 р.

Ткаченко Борис Данилович, мовознавець (Харківщина). Учень Л. Булаховського
й О. Синявського. Репресований1937 р. Розстріляний.

Ткаченко Г. В., учитель (Київщина). ??
Чапленко Василь Кирилович, мовознавець, письменник, (Дніпропетровщина). З

1945 р. на еміграції. Помер 1990 р.
Чепіга-Зеленкевич Яків Теофанович (Херсонщина), педагог, професор НДІ

педагогіки. Репресований, помер 1938 р.
Чернявський Микола Федорович, письменник (Дніпропетровщина).

Заарештований 1929 р., вдруге 1933 р., втретє 1937 р. Помер 1946 р. на засланні. (За
деякими свідченнями розстріляний 1938 р.)

Шумлянський Федір Михайлович, професор (Поділля). З 1932 р. професор Біл-
городського пед. інст., 1933-1939 рр. зав. кафедри рос. мови та літератури
Тамбовського пед. інст. Після 1939 р. професор Одеського унів. Помер
1980 р.

Щепотьєв Володимир Олександрович, етнограф, історик літератури (Полтава).
Засуджений по справі СВУ, засланий на три роки. Після повернення
репресований 1937 р., розстріляний.
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Ярошенко Володимир Григорович, мовознавець (Полтавщина). Учень О.
Шахматова. Репресований 1934 р. У 1944-1957 рр. на педагогічній роботі. Помер
1957 р.

Сумний рахунок. 42 були репресовані або померли у 1930-ті.
Про 4-х викладачів, педагогів та журналістів мені не вдалося зібрати

інформації. Розглядаючи біографії инших можна припустити, що вихідці з Західньої
України на десять років пережили своїх великоукраїнських колег.

З відомих мовознавців залишилися працювати в цій галузі дев ятеро. З них
троє рятувалися, бо були вихідцями з Західньої України, один перечекав репресії на
педагогічній роботі в російських вишах, одному вдалося емігрувати під час війни.
Отже, репресій пощастило уникнути лише чотирьом східноукраїнським
мовознавцям, що брали участь у правописній конференції: Булаховському, Грунському, Ка-
линовичу та Наконечному. Справді, видатні люди, добре відомі своєю працею у
Радянській Україні. Можна сказати, що саме вони стали головними
відповідальними за вироблення сучасного правопису, упорядкування повоєнних словників та
опрацювання основ сучасної літературної вимови.
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