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У пропонованій статті обґрунтовано важливість словникових праць 

однієї говірки, які формують кадастр загальномовного діалектного 

словника – вагомого джерела фактажу для перспективних наукових 

студій з лексикології, історії мови, порівняльних досліджень тощо. 

Представлений у статті фрагмент словника сформовано на підставі 

записів авторки в селі Росохи Старосамбірського району Львівської 

області в липні 2010 року. Говірка цікава передусім тим, що належить до 

смуги перехідних – бойківських, надсянських і наддністрянських говірок, 

які сходяться на території західних окраїн Львівщини. 

Мета такого словника – якнайповніше представити лексику 

досліджуваної говірки. Щоб удоступнити словник для якнайширшого 

кола зацікавлених читачів, застосовано спрощене транскрибування 

текстів та надрядковий наголос. 

Зазначено, що до реєстру словника говірки села Росохи ввійшли 

слова, стійкі словосполучення, фразеологізми, паремійні одиниці. Це 

лексика, відома літературній мові (позначена локальними особливостями 

у вимові, наголошуванні, граматиці або ж має відмінне від літературного 

значення), та вузьколокальна. Цінними для лексикографічної праці 

такого типу, безперечно, є рідкісні, раритетні слова та вислови, які 

вдається зафіксувати. Засвідчено чималу кількість запозичень, а також 

інтерферентний вплив російської мови. 

Значення реєстрових одиниць витлумачено літературним 

відповідником, описово чи за допомогою синонімів; деякі пояснено 

за допомогою вокабул, які виділено курсивом.  

Представлено різні тематичні групи лексики: кулінарну, медичну, 

музичну, ботанічну, будівельну, церковну й обрядову та ін. 

Ілюстративний матеріал різного обсягу, подекуди у вигляді 

мікротекстів, дає змогу витлумачити вокабули, продемонструвати 

особливості досліджуваної говірки й водночас пізнати мовно-культурний 

світ росохівців. Урізноманітнюють словник і народні сентенції про 

морально-етичні правила поведінки мешканців цього села, реалізовані 

в мовленнєвих формулах подяки, прохання, заборони, оберегу тощо.  

Словники та словнички однієї говірки – украй потрібні 

лексикографічні праці, багатий матеріал яких матиме постійний 
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науковий інтерес, мотивуватиме дослідження колоритного говіркового 

мовлення. 

Ключові слова: бойківсько-надсянсько-наддністрянське порубіжжя, 

діалектний словник, словникова стаття.  

 

The proposed article substantiates the importance of dictionary works 

of one dialect, which form a general-linguistic dictionary register. It is a strong 

factor source for advanced scientific studies in lexicology, language history, 

comparative research, etc. 

The fragment of the dictionary presented in the article is based on the 

author's records in Rosokhi village of Starosambir district of Lviv region in 

July 2010. The dialect is interesting, because, first of all, it belongs to the 

transitional dialects: boyko dialect, Sian dialect, naddnistriannia dialect, which 

meet together on the western territory of Lviv region suburbs. 

The objective of such dictionary is to present the vocabulary of the 

dialect researched as fully as possible. In order to provide a dictionary for the 

widest range of interested readers, simplified text transcription and diacritic 

accent are applied. 

It is noted that there are words, set phrases, phraseologisms and 

paremias units included in the dictionary register of Rosokhy village. This 

vocabulary is known to the literary language (denoted by local features in 

pronunciation, words stressing, grammar or has another meaning different 

from a standard language) and narrow-sided. 

Key words: dialect lexicography, dictionary, dictionary entry, lexeme, 

Boiko dialect. 

 

Вступ. Останнім часом у діалектології, окрім лексиконів, які 

репрезентують говір як цілісність, чи діалектних тематичних словників, 

усе більшої популярності набувають словникові праці однієї говірки, що 

передбачають формування максимально повного різнотематичного 

корпусу її лексики, адже говірковий фактаж української мови 

залишається першочерговим завданням для науковців. Такі словники 

й словнички складають кадастр загальномовного діалектного словника, 

є не лише вагомим підґрунтям для різноаспектного вивчення говірок,  

а й джерелом для перспективних наукових студій з лексикології, історії 

мови, порівняльних досліджень тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Укласти словник 

говірки – це копітка, скрупульозна праця, яка займає чимало часу. У ній 

важко „поставити крапку”, бо навіть після появи друкованого видання 

виникає потреба призбирувати все нові слова. Останніми роками 

з’явилася низка таких розвідок, об’єктом опису яких часто стає рідна для 

укладача говірка (Астафʼєва, Воронич, 2014; Гнатишак, 2017; Голянич, 

2018; Крохмалюк, 2015; Неґрич 2008; Осташ, Осташ, 2010; Піпаш, Галас, 

2005; Сабадош, 2008; Турчин, 2011 та ін.).  
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Мета дослідження. Представлений у статті фрагмент словника 

сформовано на підставі записів авторки в селі Росохи Старосамбірського 

району Львівської області під час колективної експедиції „Тексти: 

мовно-культурний аспект”, яку організував відділ української мови 

Інституту українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича та НТШ 

у Львові (керівник проекту – п. Наталя Хобзей) у липні 2010 року. 

Говірка цікава передусім тим, що належить до смуги перехідних – 

бойківських, надсянських і наддністрянських говірок, які сходяться 

на території західних окраїн Львівщини [детально про фонетичну 

та морфологічну будову, лексичні риси говірки села Росохи з огляду на її 

ареальну специфіку див.: Хібеба, с. 2012].  

Мета словника – якнайповніше представити автентичну лексику 

сучасної говірки досліджуваного населеного пункту. Попри те, що 

матеріал з аналізованої говірки наводить „Словник бойківських говірок” 

М. Онишкевича (Онишкевич, 1, с. 27), діалектне мовлення села Росохи 

ще не було об’єктом спеціального лексикографічного опрацювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою удоступнити 

словник для якнайширшого кола зацікавлених читачів застосовано 

спрощене транскрибування текстів та надрядковий наголос. 

Реєстр словника – слова, сталі словосполучення, фразеологічні 

звороти, прислів’я та приказки. Це лексика, відома літературній мові 

(позначена локальними особливостями у вимові (діал. лóвка – літ. лавка, 

скíра – літ. шкіра, славáк – літ. словак), наголошуванні (ліщинá – літ. 

ліщи на, рýм’яний – літ. румʼя ний, смíятися – літ. смія тися), граматиці 

(маргари на – літ. маргарин, мéбіль – літ. меблі) або ж має відмінне від 

літературного значення (війнá обр. ʻвесільна свита (оточення) 

нареченого)ʼ, відбивáти ʻвідмовляти від одруженняʼ та ін.), 

і вузьколокальна (заверéчи ʻзакинутиʼ, комáшні ʻгуртове шинкування 

капусти та гостина із цього приводуʼ, бýля ʻкартопляʼ та ін.). Цінними 

для лексикографічної праці такого типу, безперечно, є рідкісні, 

оригінальні слова та вислови, які вдалося зафіксувати (пожвáкати 

ʻдоговоритися за приданеʼ, там хробáк йе ʻуявна тварина, якою лякають 

дітей’ та ін.). 

Засвідчено чималу кількість полонізмів (бальóн ʻм’ячʼ, форéнга 

ʻкорогваʼ, офірувáти ʻжертвуватиʼ та ін.), а також виявлено 

інтерферентний вплив російської мови (болíти ʻхворітиʼ, ви лка 

ʻвиделкаʼ, грузи ти ʻвантажитиʼ, спрáвка ʻдовідкаʼ). 

Структура словникової статті та її оформлення вже адаптовані 

в словниках серії „Діалектологічна скриня”
1
: реєстрове слово, яке 

передано літературною графікою (за абеткою), граматичний коментар 

(для іменників зазначено число; збірні іменники позначені скороченням 

зб.; для дієслів – вид), ремарки подано курсивом (указують 

                                                           

1
 Книжкова серія, заснована 2003 року у відділі української мови 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів). 
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на стилістичне чи емоційно-експресивне забарвлення), тлумачення, 

ілюстративний матеріал.  

Значення реєстрових одиниць викладено літературним 

відповідником (акафíст ʻакáфістʼ (за потреби зазначено нормативний 

наголос)), описово (за Áвстрії ʻза часів Австро-Угорської імперіїʼ), 

за допомогою синонімів (бáйка ʻдурниця, вигадкаʼ) чи за допомогою 

вокабул, які виділено курсивом, наприклад:  

вінéць (мн. вíньці) обр. 2. вінкоподібний купований головний убір 

нареченої, який чіпають на корóну 1.  

Фонетичні та граматичні варіанти подані як окремі гасла й мають 

відсилач (→) до інваріанта (найбільш належний до літературного 

відповідника або ж – у разі його відсутності – за абеткою): ни ньки   

ни нька; зи чити   жи чити. Фонетичні варіанти подано в дужках: 

дрýжка (дрýшка). 

Синоніми зафіксовано після значка ||; синоніми наведено після 

першого слова за абеткою: перéд давніш || перéчи, пéрші, рáньче та ін. 

Омоніми – в окремих словникових статтях:  

рýский
1
 російський 

рýский
2
 (мн. рýскі) росіянин. 

Словосполучення, фразеологізми й описові конструкції, які 

переважно подано під ключовим словом, наведено після значка ♦, 

наприклад: 

лíтний літній 

♦ лíтна кýхня   кýхня 

принімáти брати до рук; приймати 

♦ принімáти діти ну → діти на  

Цитати-ілюстрації можуть бути різного обсягу – від одного речення 

до мінітексту, що залежить від потреби пояснити деталі семантики.  

Урізноманітнюють словник фрагменти зв’язного мовлення – 

народні сентенції про морально-етичні правила поведінки мешканців 

села Росохи, реалізовані в мовленнєвих формулах: 

– подяки: Дя кую ти, Гóсподи, шо менí дав день переби ти, дай менí 

ніч переночувáти в щє стю, здорóв’ю; 

– прохання (Бóже борони , Дай Бóже небо, най Бог дарýє); 

– заборони (Не давáти дíвку пред дíвков – не можна видавати заміж 

молодшу доньку швидше за старшу); 

– оберегу (Хто шо рóбе, то на нéго нехáй пáдає – вислів, що ним 

застерігають себе від людей, які, намовляючи, накликають біду).  

Прокльони, погрози чи лайки подано після значка : А бодáй їх 

всіх лóманий. 

Паремійний матеріал – після значка ◙: Хлóпець сі жéне солом’я ний, 

а дíвка не мóже сі віддати  золотá; Як ся постéлиш, так будéш спов. 

Образні вислови, які виголошують під час виконання тієї чи тієї 

обрядодії або які мають стосунок до обрядодій, – після▲: Бýдеш рóдила, 

то ті не зрубáю, а як не бýдеш рóдила, то ті зрубáю – вислів, яким 
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„лякають” яблуню, щоб рясно родила; Мóї ключí в вівсí, ходíт дівчáта за 

мнов всі – так промовляє наречена, ідучи до шлюбу, щоб інші дівчата 

швидко повиходили заміж) тощо.  

Ілюстрації з пісень наведено після значка ♫. 

Спеціальні позначки маркують галузь використання; багатий 

різнотематичний мовний матеріал представлено лексикою кулінарною 

(бульбéник, запрáвка, печéні), медичною (гри па, струп, склірóз), 

будівельною (ґóнцьо, поцінькóваний), ботанічною (будáк, барвíнок, квас), 

орнітологічною (бýсько), музичною (бýбен, гармóнія), церковною 

(Ведéниє, парастáс, Пéрша Мáтка Бíжа), а також дитячою (хóйці). 

Реєстр словника містить обрядові слова, які репрезентують весільний, 

родильний обряди, чин похорону (бзóрини, свáшка, кри жма, пращáня, 

нóші), відображаючи не тільки особливості говірки, а й духовну 

культуру, світогляд її носіїв. 

Стилістично марковані слова позначено ремарками: згруб. –

згрубіле (банячи ско, найдуши ско), здр. – здрібніле (кріпéць, стає нка), 

знев. – зневажливе (маскáль, освободи тель), пестл. – пестливе (дівчá, 

стари йкий), вульг. – вульгарне (кýрва, шльóндра).  

Стрілками ↔ позначено слова з ідентичною семантикою: буля ник 

↔ бульбéник. 

Якщо значення слова не вдається точно з’ясувати або ж воно є 

сумнівним, недостатньо зрозумілим з ілюстрації, використано знак 

запитання ‘?’, наприклад, дзíнькало ‘?’: Такí пати кє, дзíнькало і юш.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Словники 

та словнички однієї говірки – украй потрібні праці, що збагачують 

діалектну лексикографію новим фактажем, багатий матеріал якого 

матиме постійний науковий інтерес та формуватиме базу зведеного 

Словника українських народних говорів.  

 

áбó або, чи: Давáли кáждому росíл, фасóли áбо з тим ри жом вари ли  

акафíст акáфіст  

акт:  

♦ акт весíльний обр. весільні гості: 

♫ На дзінь дóбрий, на дзінь дóбрий, áле не каждéму, пáну óйцу, пáні 

мáтци й цілóму áкту весíльному ‖ весíля     

áле алé: Áле ї сти не да
о
в  

áсма мед. астма: Жíночко, ви мáли áсму з діти нства?  

ая  частка, уживається для вираження заперечення: Ая  не піднімáється!  

 

бáба 1. матір батька або матері; баба: Як внýки сі врóдят, то вонá бáба  

2. жінка, яка приймає пологи: Бáба завʼязáла пýпок і пішлá ‖ бáба, 

шо дíти принíмат; повитуха 

♦ бáба, шо дíти принíмат ↔ бáба    
3. жінка, яка народила дитину, не будучи у шлюбі: Повíли, шо 

зави ласі, то сьміх роби ли з таки х бабíв ‖ зави тка 
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♦ бáба шо вмíє відрáдити жінка, яка лікує врóки народними 

методами:   такí баби , шо вміє відрáдити ‖ бáба шо вмíє зливáти 

♦ бáба шо вмíє зливáти ↔ бáба шо вмíє відрáдити 
бабíй хлопець, який одружується із жінкою з дитиною: Бабíй, шо йшов 

на дíти на дрýгі  

бадáти мед. обстежувати: Типéрка вéзут в лікáрню і в лікáрни рóдит і 

бадáют, чи бýде рóдити, чи не бýде  

бáйка дурниця, вигадка 

♦ бáйки клáсти розповідати нісенітниці: Мóже, я вам бáйки кладý?  

бáлець (бáлиць) обр 1. весільний подарунок нареченої для батьків та 

родичів нареченого: Бáлець ту мáмі давáли яки й найлíпший, а там 

сéстрам юш там по хусти ньці, чи там на сукє нку, їкє  могли ; Роби ли 

бáльці, ну дворíдним ше далá, áле по чоловíку, по жíньці нє ‖ подáрок 

2. весільний подарунок нареченої для матері нареченого – полотно 

(тепер хустина), тримаючи яке дрýжба танцює із матірʼю нареченого: 

Дрýжба бров гуля ти, такí би ли настанóви, шо брáли бáлець, метáли, а 

потíм бров дрýжба гуля ти тáнець с тим бáльцьом  

бáлиць   бáлець 

бальóн м’яч 

♦ бальóном літáти залицятися, не давати спокою: А коханкє  за ним 

бальóном літáли  

балювáти бенкетувати: То він ше приї де, хто знáйе, де він балю є ше  

бамбéтиль дерев’яна канапа: Бамбéтиль ше називáли таки й якби  дивáн, 

знялóсі вíко, солóми наклáли, спáли на тім  

бандéра (перев. мн. бандéри) учасник національно-визвольної боротьби 

1940 – 1950-х років: То не такí лю ди ходи ли бандéри, нарóд був, то бив 

нарóд вчéний  

бáнта (мн. бáнта) поперечна балка між кроквами; банта: А кýрям зроби ли 

бáнта, такí бáнта пороби ли з таки х патикíв  

банячи ско згруб. велика каструля: Навари ли цíлий банячи ско тóго 

барáнок шерст баранячої шкіри 

барвíнок (бервíнок) бот. барвінок 

♦ мерли й бервíнок барвінок, який нарізали для похорону: Нарвáли 

бервíнку, áле би не бив мерли й  

♦ при іпля ти барвíнок обр. прикрашати вікна барвінком на знак 

святкування весілля: Барвíнок в нас по вíкнах кладýт друшкє , барвíнок на 

вíкнах прищіпля ют, ви дно, шо весíля, бо барвíнок є на вíкнах 

бáтяр бабій, розпусник: Швáгєр мій, вибачáйте менí, бáтяр  

бервíнок   барвíнок  
бéрег берег: Там скоси в бéрег гет  

берéмена вагітна: Невíста би ла берéменна ‖ грýба 

бертáти повертати: Я кáжу, бертáйте тóго чоловíка де він бив  

бéсідувати говорити; бесíдувати: Кажíт, шо хóчете, я бýду бéсідувати; 

Не казáли говори ли, а бéсідували  
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бзóрини обр. оглядини: Пóтом батьки  молодóї йдут ся диви ти, то 

пішли  до сватíв, на бзóрини 

би щоб: Роздавáли лю дім, би мáла, шо ї сти  

биз через: Такó хóжу биз хáту, води  ви несу  

би ти бити, ударяти 

♦ би ти дзвóнами → дзвін  

бíгти бігти 

♦ з коньóм бíгати про фізично здорову людину: Я з коньóм бíгала, 

менí то не шкóдило 

біднí ий бідніший: Хто бив біднíщий, звари в фасóлі тичнóї  

біль (мн. болí) відчуття фізичного страждання; біль 

♦ болí бéрут про початок переймів: Вéчір прийшлá, менé болí бéрут, 

я дити ну рóджу  

бли  ий який перебуває в близьких родинних стосунках; близький: 

Придáне й ту називáли, то як здалéка є він áбо вонá, йшли до нéго з 

придáнами, брáли так свóїх бли щих  

блуди ти помилятися, плутатися в думках: Склірóз зачєлá мáти, блуди ти  

блю  а жіноча блузка: Купи в якíсь кýльчикі, якє сь блю ща 

Бог:  
♦ Бог забрóв про померлих: Казáв свящéник, шо я бýду дóвго жи ла, 

бо я двóє дітéй далá Бóгу, менí Бог забрóв двóє дітéй  

♦ Бóже борони  прохання про Божу поміч, заступництво, опіку ‖ 

най Бог дарýє 

♦ Бóже прийми  і заступи  прохання-молитва за померлих ‖ дай 

Бóже нéбо 

♦ дай Бóже нéбо ↔ Бóже прийми  і заступи   

♦ дай Бóже  áстє! традиційне християнське вітання 

♦ до Бóга вернýтися навернутися до християнського життя: Я ся до 

Бóга вернýла бíльше  

♦ най Бог дарýє ↔ Бóже борони  

♦ не дай Бог застереження від злого, небажаного ‖ не дай Хри сте-

Бóже: Áле як вони  нас ви зволили, ой, не дай Бог 

♦ не дай Хри сте-Бóже ↔ не дай Бог: Я сі бóю, не дай Хри сте-

Бóже, тутó полíтика 

богáтий багатий: Тепéр весíля богáте, тепéр дóрого весíля роби ти, всьо 

дорогé; Бо бáтько кáже йомý ї брáти, бо вонá там богáта  

богáто багато: Як є шісьть сестéр абó пʼять, абó братíв богáто 

богáтший багатший: Хто бíдний взьов метр, а хто бив богáтший взьов 

шти ри  

богáчка заможна, багата жінка: Ти бери  богáчку, бíдне не бери , бíдне 

ни хто не хтів 

бодáй хай, хоч би 

а бодáй їх всіх лóманий (проклін) 
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бóї е (бóй е) господарське приміщення, стодола: Бóйще, то називáют 

стодóла, шо сíно грýзимо, кладéмо на стáйню; Такє  бóїще нази ват, тут 

мóже січкáрня стоє ти, шо трéба кладéсі  

бóй е   бóї е 
болíти хворіти: Я знáю, мóя сестрá заболíла, то вози ли ї до Перéмишля 

больни ці лікарня 

бóрше швидше: То ше би ло бóрше, я то не памнітáю; Четвéро вмéрло 

бóрши 

бор  кул. борщ 

♦ підби тий бор  кул. борщ з буряків, заправлений збитим до 

однорідності борошном з водою (молоком) та сметаною: Звари ла бýльби і 

борщý підби того 

братáнич племінник по братові чи по сестрі: То сестри  хлóпець абó 

брáта хлóпець  

брáти:  
♦ болí бéрут → біль 

♦ брáти рóзписку → рóзписка 

♦ брáти сьлюб (слюб) → шлюб  

братовá дружина брата: Мій ся брат жени в, та братовá  

бриди ти гидувати: Той нанáшко такý рýку мов, шо я так ся тóго 

бриди ла  

брýсок здріб. брус: Сíно кладýт на стіл, під брýсок, брýсок повéрха, 

чеснóк кладýт під то 

бýбен муз. бубон: Крáсно співáют, бýбня грáют  

будáк бот. будяк: А де ж та земля ? Позаростáла будакáми  

бýкє т (бýкіт) 1. букет: Даю т їй вéльон, даю т їй пéрстень, бýкєт, то всьо 

даю т, як на шлюб  

2. обр. нагрудна відзнака нареченого – букет зі штучних квітів, до 

якого доплітають галузку барвінку та привʼязують стрічку: Бýкєт бив, 

бíлий чи рожóвий  

3. обр. нагрудна відзнака дрýжби – букет зі штучних квітів, до 

якого доплітають галузку барвінку: Друшкє  даю т дружбáм вінкє  такí, 

букє ти купýют, а молодá молодóму купýє 

4. обр. букет зі штучних квітів як оздоба на короваю: Коровáй 

пекли , замає ли кíчками рíжними, букє т, вíти і вíтти понапинáли тай 

всьо  

бýкіт   бýкє т 
бýльба бот. картопля: Бýльба вся ссóхла ‖ бýля 

бульбéник кул. паляничка з картопляною начинкою, запечена в печі: 

В хáті навари ли гóлупців, спекли  в п’є цу бульбéників ‖ буля ник  

бýля (мн. бýлі) ↔ бýльба: Нáвіть ни ні ходи ла шукáти бýлі  

буля ник ↔ бульбéник: Кáжут, напекли  буля ників  

бурáк буряк: Бурáк но вилáзе малéнький  

бурíвка (мн. бурівки ) чорниця 
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бýсько орн. лелека: Там мáют три мали х бýськи, там вже голóвку 

піднімáют; Кáзали, шо там дóбрі лю ди, дóрий пляц, де гніздó бýська є  

бýти: 

♦  бýти  на при знаці → при знак  

♦ бýти на чéхах працювати в Чехії: А мій там був на чéхах, я не 

знáла, чи він жи є, чи не жи є 

важáти (важє ти) зважати, надавати значення: Трéба бýло важáти, би не 

змéрзнути, вонó пішлó бóсими ногáми і всьо 

важє ти   важáти 

важни й важливий: То важнé, то помічни й чеснóк зі Світóго вéчора  

валя тисі лежати не на своєму місці: Бáба взялá с сéбе спíдницю ширóку 

пороздирáла – пеленкє ! Як сі валя ло, повипирáла  

вандрувáти
 
мандрувати:

 
Ни ні молодí мудрíші, ше як йа бýла, бо йа ніґдé 

не вандрувáла так  

вапри на аґрус 

вари шка ополоник: Той вари шку с кýхні вкров  

вáрта варто: А вісіля  якé гáрне рóбіт, вáрта подиви ти  

вбід денна трапеза; обід: Зі сьлю бу ви йши, кропи ли свячéнов водóв, давáли 

вбід  

вбóє обоє: Молоди й сі вклоньóв дóма свóїм рóдичам, а в молодóї сі 

вкланя ли вбóє  

вбóра місце, де стоїть хата та сільськогосподарські приміщення; обійстя: 

Прихóдили на вбóру 

вборт аборт: Як не хтіла дітéй, то пішлá роби ти вбóрти  

вбрáнє чоловічий костюм: Чóрне вбрáнє, сорóчка бíла, типéр бéрут я сне 

‖ вбрáнька 
вбрáнька ↔ вбрáнє: На Пáску кóжен продáв якýсь штýку і купи в якýсь 

сукє нку, хлóпцеві вбрáньку  

вбрус (вобрýс) скатертина: Застели ли вбрус і тоди  на вобрýс давáли 

вечерю  

вбрýсок здріб. до вбрус: То як юш повечéряли, поскладáли всі ви лки і 

лóшки, то звязувáли і ховáли, спеціáльно ховáли ті ви лки під вбрýсок  

вбýтисі взутися: Вбýтисі не би ло в шо  

ввéчер (ввéчір, ввéчор, вéчір  ) увечері: Весіля  сі починáло рáно с 

пйáтої годи ни, а ввéчер в деся тій юш ся кінчáло  

ввéчір   ввéчер 

ввéчор   ввéчер 
вгорí попереду: Кíлько так би ло, шо вгорí би ло п’я ть дівóк, прийшóв 

кавáлір брáти трéту чи четвéрту, не дали , бо ше ся та не віддалá  

вдóва удовá: А мóже не мáє чоловíка, а вдóва ‖ вдови ця 

вдови ця ↔ вдóва: Кáжут, шо то недóбре, би вдови ця йшла кропи ти  

вдоли ну униз: Швáгєр кáже, пішлá вдоли ну до сóлтиса  

вдуси тисі (вдуси тися) задушитися: Берíт то теля , шо вонó сі вдуси ло 

корóві  

вдуси тися → вдуси тисі  
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Ведéниє церк. Уведення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня): На 

Ведéниє не вíльно жінкáм ходи ти  

вели чне поважно, урочисто: Хрéсні, хрéсна мáма, хрéсний тáто, то би ло 

вели чне 

вéльóн обр. весільний головний убір нареченої; фата: А пізнíше всьо 

вéльони; Вельóни ше за Пóльщі брáли лю ди  

♦ здоймáти вельóн обр. частина весільного обряду, коли нареченій 

знімають вéльóн, що символізує прощання з дівоцтвом: Як вéльон здóйме 

молодá, всі дівчáта, якí-но є там, кóжна с тим вельóном таньцю є ‖ 

розбирáти 

вéргти із силою кидати, шпурляти: Пéрший дрýжба вéргне  

верáнда ґанок; веранда: Мáю ту на верáнді дивáн єдéн; А ту бýла ше 

верáнда гет до кіньця    

верéчи кидати: А то насíнє мож верéчи і в зýпу, так пáхне дýже лáдно  

вернýти   вертáти  
вертáти, док. вернýти 1. іти, їхати назад; повертатися: Кíлько мáє грóші, 

хтів вертáти  

2. блювати: Я мáла з дрýгим бідý, шо я дýже вертáла, то я дýмала, 

шо вже с свíта пíду  

3. вкладаючи кошти, зусилля тощо, отримувати очікуване: Бýлі не 

бýде, аби  хоч насíнє вернýло  

весели ці веселка: Як є весели ці, то бýде три дни дожджý абó три дни 

погóди  

весíля  (весíлє , вісіля ) обр. 1. весілля: Бо трéба мáти слух, гóлос то 

гóлос, алé як немá слýху, не мóже співáти в хóрі, хібá на весілю ; А вісіля  

якé гáрне рóбіт, аж сі вáрта подиви ти ‖ свáдьба 

♦ з животóм весíля весілля вагітної нареченої: Тепéр перевáжно 

вже з животóм весíля  

♦ ходи ти по весíльох брати участь у святкуванні весіль 

2. ↔ акт весíльний: Вони  тóго пильнувáли, раз-два хлóпці, 

загороди ли вори нами всьо, мýсіло весіля  стáти  

Вечéря обр. надвечір’я Різдва Христового; Святий вечір (6 січня): У нас 

прихóдят колідникє  сами  свóї з роди ни на Вечéрю ‖ Сьвіти й вéчір  

▲ всі хре éні ходíт до Вечéрі вживають, символічно запрошуючи 

всіх християн до Святої вечері 

вéчір 1. вечір  

♦ Сьвіти й вéчір ↔ Вечéря: Покóвтати дéрево соки ров, не рубáти, 

но покóвтати, кáжут, вонó лíпше рóдит, то на Сьвіти й вéчір  

♦ Щедри й вечíр обр. надвечір’я Богоявлення (18 січня): І тоди  юж 

на Щедри й вечíр то до хáти солóму не нéсли, тíлько на стіл 

2. → ввéчер  

вечíрки спільні зібрання для виконання певної роботи (сіяти льон, 

прясти, скубти вовну тощо): Вечíрки то лю ди всі сíяли лен  

вечíрня церк. вечірнє богослужіння; вечірня: Пíсля обíду, коли  вечíрня, 

пів п’я та, пів шóстої  
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вздрíти побáчити: Казáли, ти не вмерш, пóки не вздриш Спаси теля  

взє ти (взя ти) одружитися: Взєв ми без пóлі 

♦ взє ти шлюб   шлюб  

вибачáти вибачати 

♦ вибачáйте уживають, звертаючись до особи, у якої просять 

вибачення: Вибачáйте, кýрку нажéну  

вибирáти, док. ви брати надавати перевагу, вибирати 

♦ ви брати по любóви одружитися за власним бажанням: Мýсе 

слýхати, то не так шо ви бире по любóви 

ви від церк. обряд очищення породіллі на 40-й день після пологів 

♦  іти   на ви від іти з дитиною до церкви, щоб отримати ви від: То 

вже казáли, шо на ви від, вонá йшла на ви від до цéркви, ксьондз 

відправльóв 

виводи ти вивóдити: Би ло завернýли молодý в плáхту, потóм дрýгу, 

потóм трéту молодý виводи ли  

вивóжувати вивозити: Йак ксьóндза вивóжували на Сибíр, а я билá там 

на долíшні селá 

ви гнати добути що-небудь; вигнати 

♦ ви гнати горíвку   горíвка  
ви діти бачити: Всі ви дят, шо вонá нечéсна  

ви жити залишитися живим, незважаючи на важкі умови життя: Не хóчу 

той пéнсії, не хóчу ни чого, ви жию тим шо є  

ви здихати загинути (про тварин): Прóшлого рóку нам ви здихали кýри, 

якáсь хорóби зайшли  і ви здихали кýрі  

визирáти виглядати: Прийшли  пóпід вíкна, визирáют, би дали  трóхє 

горíвки ви ніс хто надвíр, би ви пив  

ви купити   викýпувати 
викýпувати, док. ви купити обр. давати викуп за наречену: Молодá в нас 

вартýє, викýпували так, би ви купив си жінку 

вилази ти, док. ви лізти 1. виходили за столу: Пізнíше вилази ли, йшли 

таньцювáти юш то урочи сто сі скінчи ло; З-за столá ви лізут, весíля ся 

скінчи ло 

2. підніматися: Вíдтам бýло вíсім схóдів і догори  вилази ти  

ви ли вила: Дрýга шóпа то там ви ли, грáблі  

ви лізти   вилази ти  
ви лка виделка: Ли шню лóшку давáли, ли шню ви лку на столí  

ви мняти помʼяти зварену картоплю: Як я підби ла той борщ, бýльби 

звари ла, ви мняла так, подуси ла ‖ подуси ти 

винóшувати виносити: По Йордани  винóшували сніп  

виповня ти дотримуватися встановлених правил: То був таки й закóн, шо 

дíвчина мýсіла дотри мати вінéць, не всі виповня ли  

ви продати продати частинами; випродати: Кали нів всю худóбу ви продав  

вироб’є ти (вироблє ти) виготовляти, виробляти: То всі лю ди сíяли лен, 

мáли конóплі, то вироблє ли, тéрли; Вироб’є ти докумéнти  

вироблє ти   вироб’є ти 
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ви сіти ви сíти: То би ло такє  на гóлову і до тóго би ли пришпелéні стончки  

ви сіли   

витваря ти робити те, що виходить за межі прийнятої поведінки; 

витворяти: Перéд рíжне витваря ли, гуля ли і такє , і такє   

ви товкти викувати з металу обрýчку: Там би ли кýлі, с кýлі так ви товкли 

і то би ла обрýчка  

вихóдок туалет: А я й не бýду хлопськи м вихóдком  

ви холодити остудити: Тíлько печýт дві палани ці, ше не ви холодили в 

п’є цу  

вишивáні вишивання  

вівíвкувати вигукувати, викрикувати  

від: 

♦ від а до б від початку до кінця, повністю: Слýжбу Бóжу всю 

мóжу розказáти від а до б 

відбивáти відмовляти від одруження: Тепéрка такá устанóва, же не 

хóче ни хто ни кому відбивáти 

відбирáти приймати пологи: Та, шо вмíє відбирáти ‖ принімáти діти ну 

♦ відбирáти дíти ↔ відбирáти: Бáба би ла, по хатáх ходи ла, 

відбирáла дíти, пýпок відрíзала  

віддавáти, док. віддати  виходити заміж: Ше мóй дóчка віддавáла ‖ 

віддавáтисі 

віддавáтисі (віддавáтися), док. віддáтисі ↔ віддавáти: Бо я ся 

віддавáла, як би ли війни , а шо в війни  мóже бýти за весíля?  

віддавáтися → віддавáтисі 

віддавнá з давніх часів; віддавна: Ну і то вже віддавнá, пáру рóків бýло і 

дітéй вчи ли ‖ дáвна 

віддáна заміжня: Бýла вже віддáна, віддалáсі ‖ зáмужна, невíста 1  

віддати  1.   віддавáти 

2. видати заміж: Як полюби в молóдшу не дали  йомý. Мýсіли пéрше 

стáршу віддати  

віддáтисі → віддавáтисі 

віддихáти відпочивати: Дíти ту віддихáли  

відказáти → відкáзувати  

відкáзувати (віткáзувати), док. відказáти 1. відповідати: Вонá йомý на 

ті словá відкáзувала  

2. засуджувати, нарікати: Лю ди відкáзували  

3. відмовлятися: Я перестáла ходи ти по весільóх, відказáла, я ся до 

Бóга вернýла більше 

відми кати вирвати з корінням: П’ятнáйціть рядíв то би ло на пів свíта, 

бурáк обсíчи, відми кати, підси пати  

відміни ти скасувати: А пізнíще відміни ли, то за Польщі  

відопéрти відчинити: Відопéрти ти фíртку?  

відпрáва церк. Служба Божа; богослужіння: В грéко-катóликів мóже 

бýти відпрáва, а в правослáвних немá відпрáви  

відрíзнюватисі відрізнятися: То вони , ті шляхтичí сі відрíзнювали  
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відсє чка відпочинкова поїздка: То відсє чки ми роби ли до Варшáви  

вíдтам (звíдтам, звíтам) звідти: Йóсип мов сестрý вíдтам ‖ вíти 

відчутє  відчуття: Я по телевíзору ви джу, питáюся в свóї невíстки, якє  

то відчутє  до чужóї дити ни?  

війнá обр. весільний супровід, почет нареченого: А дрýгий день юш 

молоди й до молодóї з дружбáми виспíвували, бо типéр всьо ї де ти хо, то 

виспíвували, вівíвкували, гоп-гоп, вівáт! війнá! 

вíльно дозволено: Не бýло вíльно свиню  годувáти  

вімагáти вимагати: Хóче пóлі, вімагáв  

вінéць (мн. вíньці) обр. 1. барвінковий вінок нареченого чи нареченої: 

То там в субóту вéчір плéли з барвíнку вíньці, барвíнкові вíньці ‖ вíнóк 1 

2. вінкоподібний купований головний убір нареченої, який чіпають 

на корóну 1: На вéльоні ше бив яки сь вінéць, то купувáли; Та корóна бýла 

всі вíньці, вíньці 

♦ доноси ти віньця  зберегти цноту до шлюбу: Як лю ди мóжут 

знáти, чи вонá доноси ла віньця  ‖ дотри мати вінéць 

♦ дотри мати вінéць ↔ доноси ти віньця : То був таки й закóн, же 

дíвчина мýсіла дотри мати вінéць, моглá з тим хлóпцем знáтисі, як шлюб 

взялá  

вíнóк (мн. вíнки) ↔ вінéць 1: Жеби  молоди м не рвáти в тім горóді, но 

спеція льна гря дка би ло для молоди х і вітáк плéли вíнки на гóлову 

♦ справля ти вінóк обр. купувати та прикрашати головний убір 

нареченої: Справля ли вінóк, забавля лисі ввéчір  

вінчóванє віншування: Зі стодóли брав сíно, тóго дідухá, тóго дíда і 

приходи в до хáти, вінчувóв вінчóванє  

вінчувáльник той, хто вітає зі святами: На Нови й рік ходи ли 

вінчувáльникі такí  

вінчувáти вітати, віншувати  

▲вінчýю з ти ми святáми, з тим Різдвóм Христóвим, котри й сі 

нарóдив в шóпі Вифлеє мі, розвесели в цíлий світ, нéбо і зéмля, нехáй 

розвесели ть ваш дім, всьóго зла обороня є, а добрá наповня є шо вам 

вінчýю, то вам жи чу на мнóгая літ  

▲ Вінчýю вам з тим Нови м рóком, би сте мáли в комóрі, стодóлі, 

на столí, би сте бýли ціли й рік веселí, шоб корíвка здорóва нехáй ся 

плекáє, огóнь, град, тýча нехáй вас минáє. Отí словá, шо ми отýт 

сказáли, бувáйте здорóві, Христóс ся раждáє  

▲ Вінчýю вам господáрю, що Христóс роди вся, щоб наш нáрід 

украї ньський з ярмá осовободи вся. Ті шо в пóлі, ті шо в гóрі, ті, шо на 

Сибíру, ті, шо нéсли хрест і мýку за Христóву вíру. І ми ни ні рожденóго 

всі Ісýса прóсим, нехáй нáша Украї на своє  ім’я  нóсить. Нехáй нóсить і 

голóсить, нехáй сповіщáє, нехáй в вáшій кóжній хáті Христóс сі рождáє  

вíньчик здріб. до вíнóк  

вісіля  → весíля   

вíти ↔ вíдтам: Принéсла дров до хáти, показáла, як сі будýє і всьо, тáко 

вíти і вíти  
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віткáзувати → відкáзувати  

вíтки звідки: Я не знáю вíтки то до нас зайшлó  

власть право та можливість розпоряджатися, керувати; влада: Даю  тобí 

власть  

влóцький волоський 

♦ влóцький ворíх   ворíх 

вмерли й померла людина, небіжчик, небіжчиця: Як зімлíв, зачáли го 

очýтувати, приї хала скóра... Зак го брáти – і він вже вмер. То бýде 

дрýгий вмерли й ‖ покíйний, помéрший 

♦ вмерлá водá   водá 

вмóтуватисі обмотуватися  

внýка онука: Моя внýка грýба ся врóдила  

вобá обидва, вобí обидві: При йде там, цілю юцця вобí, вітáюцця  

вóбласть область: Приїжáли лю ди з райóну і з вóбласти приїжáли  

вóбраз образ: Все сідáли там під вóбрази молоди й з молодóв  

вобрýс   вбрус 

вогéнь вогонь: Нéсут вогéнь з кýхні, рахýют дéв’ят, вíсім до їднóго  

вóгірок огірок: А Украї на купýє по дрýгих держáвах вóгірки, цибýлю  

вóда вода 

♦ вмерлá водá вода, якою залишається після омивання покійника: 

Та то вмерлá водá, є такí лю ди, шо ше ворóжат тов водóв ‖ вóда з 

мерця  
♦ вóда з мерця  ↔ вмерлá водá: Та то вóда з мерця   

Воздви женя Чéсного Хрестá церк. Воздвиження Чесного Хреста 

Господнього (27 вересня): То святá  лéна віднайшлá хрест, то 

святкýємо Воздви женя Чéсного Хрестá  

вóйна війна: Бо вóйна за вóйнов  

вóлово свинець: Та бáба розтопля ла вóлово, виливала 

волоцю га гультяй, розпусник  

волочéний ім. той, хто провадить розгульний спосіб життя: А свящéник 

шо бýде роби в з тим волочéним?  

волоши йський який стосується с. Волошиново Старосамбірського 

району; волошівський  

вóповіди→ óповіди  

вóпух мед. пухлина: Дістáла вóпух мóзку  

ворáти орати: Хто ранíше повечéряє, скорíше вóре, сади т  

вори на жердина в огорожі: Раз-два хлóпці, загороди ли вори нами всьо 

ворíх горіх 

♦ влóцький ворíх бот. грецький горіх: Бýльба як ворíх влóцький   

вородáй 1. міфологічний персонаж весняних ігрових пісень 

♦ кли кати вородáй (вородаю ) (мн. вородаї в) обр. співати 

веснянки: Та то старí жінки  кли кали вородаї в; Вихóдят з цéркви, жінкє , 

чоловікє  ну і то вже віддавнá, пáру рóків бýло і дітéй вчúли, стаю т кóло 

цéркви, ну і і зача ли, вородáй кличýт; Кривóго тáньцю йдéмо, ни ні кіньця  
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не найдéмо, то співáли, коли  вородáй кли кали на свя та Великóдні. 

Кли кали вородаю  на такíй плóщі ‖ кли кати Гáлю  

2. обр. великодні забави коли церкви 

▲ вородáй, пáскє дай, а я їх не схóчу, бо я ся лоскóчу  

ворожби та передбачення; ворожіння: Кáжут, сорóчку звя зувати, то не 

бýде ї бив, будé рукави  звя зувала, як ви пре. То є ворожби та, а та вóда то 

є нездáла, то ни хто не зберігáє то ‖ ворóжинє 

ворожи ля 1. чоловік, який угадує минуле або передбачає майбутнє; 

ворожбит: А ми не уважáємо йогó так за ворожи лю  

2. жінка, яка вгадує минуле або передбачає майбутнє; ворожка: 

Ходи ли по ворожи лях ‖ ворóшка 

ворóжинє ↔ ворожби та: То ворóжинє такє   

ворóжити віщувати, пророчити; ворожити: Я не вмію ворóжити  

ворóшка ↔ ворожи ля  : Я никóли не знáла ті чáри, шо ті ворóшкє  

воруши ти злегка рухати чимось; ворушити: Мáло шо ногáми воруши ла   

вотéць батько 

вохóта бажання, прагнення; охота 

♦ йти з вохóти: виходити заміж за власним бажанням: Питáєсі 

менé свіщéник, ти, як то кáжут, ти з вохóти йдеш чи примусóво? 

вóчередь черга: Тудá вóчередь бýла чéрез ті гóри, ї хали на свóю 

теритóрію німéцку  

вперéд раніше, спочатку: Вперéд рóдичі збиткувáли, шо вони  з дітьми  ‖ 

значáла, пéрше, почáтками, спочаткý 

впнýти впнути 

♦ впнýти óчі → óко 

врахóвуватисі брати до уваги: А то сі не врахóвує  

врóда зовнішній вигляд; врода: То мóя такá врóда, лицé нíби нежóвте 

рóбицця 

врóдити народити: Бáба не мóже дíтину врóдити, тиш то помагáє та 

водá, корóва не мош теля  врóдити і то помагáт та водá, вми є, 

покрóпит тов водóв, всьо  

врóки шкода, якої людина може завдати іншій урекливим поглядом; 

вроки: Дýже та діти на врóки дістає ; Та тодí нáруби шось брáли, а 

врóки діставáли і дістаю т зáраз 

♦ хáпнути врóки постраждати від врóків: Казáли, шо зав’я зували 

червóне шось на рýку, ни тку абó стóнчку, áбо шпилькє  на грýди 

пришпиля ли, кáжут, то сі врóки не хáпнут 

всвіти ти освятити 

все (всьо): усе: Всьо посóхло, ні їднóї черéшні, всьо посóхло  

♦ все їднó все-таки: А все їднó ту є прирóда, чи сте повíтря, 

поди хати ‖ їднáко 

встидáтисі соромитися; встидатися: Бач, яки й ти непослýшний, 

встидáйсі людéй хоч  

встрáшитисі налякатися: При стріт то такє  шо сі встрáшло до чóгось  

всьо   все  



Лінгвістика № 2 (41), 2019 

 98 

всю да усюди: Вородáй всю да називáє, по цілóму свíті  

втвóрити відчинити, відкрити: То є син мій возлюблéний, шо пéкло 

замкнýв, нéбо втвóрив 

втели тися народити теля: Йогó корóва ся втели ла, а теля  задуши ло  

вýгіль (вýгол) вугіль, вуглина: Рахувáли вýгля з-під кýхні, рахувáли, 

вми ли тим діти ну, тов водóв і всьо 

вýгол   вýгіль 

вýйко брат матері; дядько: Взєв пáру так молоди х хлóпців, вýйка чи 

якóгось там взєв  

вхолоди ти вистудити, вихолодити:  й шось слáбо стало, там ї 

вхолоди ли, а він кáже, вонá сі притворя є  

вчéний ім. освічена людина; учений: Вчéних є багáто, а робóти нема, і 

зарплáта малá  

вчýти почути: Пізнíще він вчув, шо вонá зачалá в утрóбі, хтів ї тайкóм 

поки нути 

вшкóдити отримати травму; пошкодити: Кáжут, як хтось рýбат, би 

грýба не перейшлá, бо мóже дíтину вшкóдити  

в’язáти звʼязувати, вʼязати 

♦ в’язáти яблуньки  обр. на Сьвіти й вéчір привʼязувати до 

стовбура яблуні стебла вівса  

 

Гамери ка Америка: З Гамери ки присилáли грóші, там столíті 

присилáли грóші би ту цéркву побудувáли   

Гáнглія Англія: І в Гáнглію ли сти, і в Амéрику ли сти  

ганя ти швидко їхати; ганяти: Ше кавалє ром ганя в, типéр мáє трáктор   

гармóнія муз. пневматичний інструмент; гармонія: З гармóнійов ходи ли, 

і зо бýбнами, і зо скри пками, приходи ли пóпід вíкна колідувáти ‖ 

гармóшка 
гармóшка ↔ гармóнія: Тоди  ше бýла в клýбі мýзика, так скри пкі, 

гармóшка  

гáрни гарно: І си на, червóна і рíжна-прерíжна, то гáрни бýло так  

гет 1. цілком, зовсім: А хоть бив гет бíдний, спáрив молокá на снідáня  

2. кудись; геть: А я ви йшла гет; Пішóв гет 

ги нути умирати; гинути: Та ги нули, по п’ятéро вмирáло  

гéктар гектáр: А посáг то давáли пóли, чи гéктар, чи два гектáри  

гíсьць обр. учасник весілля; гість: Тоди  рéшту засідáли гóсьці  

глаз здатність бачити; зір: Я рóки не рахýю, я рахýю житя , здорóв’я, 

глаз, гóлос, шо менí трéба, я всьо мáю  

гля дати 1. дивитися; глядіти: Я не гля дам, не старáюсі гля дати 

2. шукати: Гля дали тóї свинí, де вонá є  

гної вка рідка частина гною; гноївка: Коли сь нáвіть гної вков сі обливали  

гóдитисі домовлятися; годитися  

гóдний який може, має сили і здатний щось зробити  

голóвчя зб. головки капусти: Три хлóпи, сікачí такí дóвгі, перéд не би ло, 

як типéр бíла капýста, і то голóвчя то всьо метáли в ту кáску 
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голодíвка голодування; голодовка: Ви везли на Си бір і вонá там в 

голодíвку вмéрла 

голодни й голодний: Що ж я мáю роби ти, голоднá  

гóлос голос 

♦ на пóвний гóлос дуже сильно, з усієї сили: Співáют на пóвний 

гóлос, я мовчý, а я не співáю, я негóдна, я захри пла 

голоси ти оголошувати, поширювати, оприлюднювати 

♦ голоси ти зáповіди   зáповіди 

♦ голоси ти óповіди   óповіди 

горíвка міцний алкогольний напій; горілка 

♦ ви гнати горíвку виготовити самогон у домашніх умовах  

горíшний верхній: Як є з горíшного кінця    

горнéц (горни ць) горщик; горнець: Нéсе горнéц; Пізнíще пекли  в мали х 

горця х мéнші паски   

горнє тко здріб. до горня : Постáвили горнє тко, ли йте 

горни ць   горнéц  
горня  кухоль 

городи ти обр. перегороджувати дорогу весільним гостям нареченого: 

Молоди й не раз був з дрýгого селá, з трéтого, то вони  два рáзи городи ли, 

не пущáли 

горя чий гарячий: Не їч хлíба богáто, бо вмреш, горя чий хліб з п’є ца  

господáрка господарство: Тáмка господáрка вели ка  

господи ні (господи ня) обр. господиня на весіллі: Спеція льну наймáют 

чи як там. Вонá то вари т, подає . То ся нази ват когó си закли кали за 

господи ню, то шо вари т  

господи ня   господи ні 

гости ниць дорога, шлях: Загороди ли ту гости ниць  

грáбати збирати граблями в купу: Ціли й день за тов горóв, там є поля  а 

поля , цíлий день я грáбала і в’язáла  

грáблі граблí: Дрýга шóпа то там ви ли, грáблі  

грани ця кордон; границя: В Смíльници там є грани ця  

♦ за грани цю до іншої країни; за границю: А він попáв там за 

грани цю 

грани читисі межувати: Як мерлóго вéзут, пóки йогó пóле є, то кладýт 

хліб на трýно звéрха і вéзут. А де пóле сі грани чит, кінчáє, то той хліб 

знимáют 

гризóта душевні страждання; гризота: Шо ми мáли гризóти за той 

бамбéтель тамтóго рóку  

гри зтися переживати; гризтися: А я спанє  не мáла, но ся гри зла  

гри па мед. грип: А   щенко шо зроби в? Кри зу, недостáчу, гри пу  

гріб домовина; гріб 

♦ запечáтати гріб обр. частина поховального обряду, коли 

священник знаком хреста символічно закриває гріб до другого приходу 

Ісуса Христа: Най ксєнз прийдé запечáтати гріб  

грýба ↔ берéмена: Коли сь казáли «грýба» 
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грузи ти вантажити: То всьо грузи ли на фíру  

губи ти мати викидень (про жінку): Шо був пóхорон, прощáні йде, то 

Бóже борони  грýбій бáбі йти, бо казáли, шо дітéй немáє, гýбе ‖ дити на 

(діти на) пішлá 
гуля ти мати інтимні стосунки поза шлюбом 

 

ґáзда чоловік: Áле їй ся недóбре повéло, син ї вмер, ґáзда вмер 

ґой розумово обмежена людина; дурень: Називáли хлопíв «ґой»  

ґóнцьо буд. будівельний матеріал у вигляді тонких дощечок; ґонт: Там 

стáйня покри та черепи цьов з тим ґóньцьом, такé з дéрева кладýт, то 

вже черепи ці називáют  

ґóрсет верхній жіночий одяг без рукавів; корсетка: Був лáдний ґóрсет в 

тій валíзі  

 

давáти давати 

♦ не давáти дíвку пред дíвков   дíвка  
дáвна ↔ віддавнá: Весíля починáлося дáвна ше вéчір  

дáльше далі: А як в житí тобí бýде йшло, то ніхтó не знáє, дáльше, 

дáльше  

двáйціть двадцять: А тепéр менí давáй двáйціть рублíв до Львóва, а я ї ду 

бесплáтно  

двéрці здріб. двері в пічці: Тепéр в пʼє цу двéрці, а вперéд двéрців не би ло, 

но дірá і дóшков заступлéна    

двíста двісті: Типéр по дéсіть, по сто, по двíста типéр мéчут  

дебéр яр; дебра: Там таки й дебéр вели кій  

дев’є тий девʼятий: Хóдит в девʼє тий клас  

депéша донесення; депеша: Прийшлá з селá такá депéша, шо тебé 

зóвтра ростріля ю  

дéрти роздирати 

♦ дéрти пíря → пíря  

десє тий десятий: Та бли ско, десє та хáта  

диринчáти тремтіти: Тепéр гóлос диринчи т, та то стáрість 

дисциплíна порядок; дисципліна 

♦ німéцка дисциплíна суворий порядок 

дити на (діти на) дитина 

♦ дити на (діти на) пішлá ↔ губи ти: А типéрка дівчáта чи жінкє , 

чуть-чуть і юш пішлó, дити на пішлá; Шось сі зроби ло, не доноси ла 

діти ну, діти на пішлá   

♦ постарáтисі  на  дити ну звабити, спричинивши вагітність: Бýли 

такí, же люби лисі, а бýли такí, вибачє йте, дити ну сі постарáв і лиши в  

♦ принімáти діти ну ↔ відбирáти: Перéд би ла лíкарка діти ну 

принімáла  

дíвка 1. донька: Я мáю прáвнучи по дíвці; Мóя дíвка, як сі віддавáла, то я 

далá бáлець, а як син ся жени в, то менí  
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2. дівчина: З ти х дівóк шо зі мнов роби ли, то ни кого не зістáло, то 

би ло йіх сім, аж но йа йіднá зістáла  

♦ не давáти дíвку пред дíвков видавати заміж доньок за віком – 

від старшої до молодшої: Не давáли дíвку пред дíвков, мнóго дівóк, Бóжи 

борони , мýсіли брáти за поря дком. Сáма найстáрша, потóм шо та йшла 

♦ лиши тисі дíвков до смéрти не вийти заміж: Мáла щє стя 

віддалáся, не мáла лиши лася дíвков до смéрти   

♦ старá дíвка дівчина, яка, давно досягнувши шлюбного віку, не 

вийшла заміж 

▲ мóї ключí в вівсí, ходíт дівчáта за мнов всі промовляє 

наречена, ідучи до шлюбу, щоб інші дівчата швидко повиходили заміж 

◙ хлóпець сі жéне солом’я ний, а дíвка не мóже сі віддати  золотá  

дівчá (дівчє ) здріб. до дíвка 2: Дівчє  лáдне, фáйне, áле, кáже, пóлі немáє  

дівчє    дівчá 

дід 1. чоловік похилого віку; літній чоловік: Дýже стари йкий, то вже 

дідýсь, дíдо чи дідýсь, як коли  хóче  

2. обр. сніп вівса, який ставлять у кімнаті під час Різдвяних свят: На 

сами й Йордáн винóсят с хáти дíда і до стодóли в січкáрню врíзати 

худóбі, а він був з вíвса, таки й закóн, з вівсá ‖ дíдо, дідýх 

♦ купáти дíда обр. занурювати дíда в освячену на Йордан воду: А 

тоди  як сі вóда всвíтит, тóго дíда скупáют в тій свічéній вóді, нéсут на 

рікý чи ми мáєм ту потíчок і до води  і замóчут йогó цілóго, на сами й 

Йордáн винóсят с хáти  

3. евф. чорт, дідько: Дідýх, ну, той дíтко, то на йóго і дідухóм 

називáют ‖ дíтко 

дíдо ↔ дід  :
 
Ми кладéмо сніп, дíдо називáли, коли сь в кут клáли 

дідýх ↔ дід  : Зі стодóли бров сíно, тóго дідухá, тóго дíда і приходи в до 

хáти 

діжá деревʼяна діжка, у якій готують тісто; діжа: Стáвили діжý, стáвили 

лáвку 

дíсно дійсно: Чи лю ди знáют, якá причи на, мóже ви думали, чи мóже 

дíсно шо шкóдит?   

дістáти здобути; дістати 

♦ дістáти мóву   мóва 

діти на   дити на  
діти нство дитинство 

дíтко ↔ дід 3: Дíтко то він одéн є 

дíтча мат (лайка) 

дзвін дзвін 

♦ би ти дзвóнами дзвонити в церковні дзвони, щоб розвіяти хмари 

(на думку носіїв говору): Паламáр в цéркві звони в, захмáрилосі си льно, 

бýрі бýдут, то він біг до цéркви і дзвóнами бив-бив, і він розганьóв то, ті 

хмáри сі росходи ли  

дзінь день 
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♦ на дзінь дóбрий ↔ надобри день: То на дзінь дóбрий казáли, то 

переробля ли, бо то бíльше йшло в нас пóльскої мóви 

дзíньґати обр. вигравати грати весільну мелодію під вікнами нареченої: 

Там як під вікнó пішли  і гоп дзíньґа, гоп дзíньґа, дзíньґали по годи ні, по дві 

дзíнькало ‘?’: Такí пати кє, дзíнькало і юш  

дни на частина доби; день: Хри стив Йóан Спаситéля зи мної днини   

добáвити додати; добавити  

довкóла довкола: Стóнчка так довкóла, довкóла, то в стончкáх би ла  

дождж (дóждь, мн. дождí) дощ: Я кáжу, то бýдут дождí 

дóждь   дождж  
дозволя ти давати згоду; дозволяти 

♦ дозволя їте йти до хáти обр. прохання про дозвіл колядувати 

доля р (мн. доля ри) долар: Брат ї мéнший вимагáїся грóші, і молоди й не 

рас давóв рубéль, товó деся тку дав, сóтку чи дві, чи доля ри  

доноси ти закінчити носити; доносити 

♦ доноси ти віньця    вінéць 

дотри мати зберегти; дотримати 

♦ дотри мати вінéць   вінéць 

дочини ти доробити: Там ше шо дочини ли і всьо  

дрáка обр. частина весільного обряду, коли гості нареченої „продають” 

наречену за певну винагороду: Стáвили стóлик і на тім столí пи ли, а 

хлóпці як хлóпці, шо ти нам бéреш дíвку, став горíвку, такє  би ло, такá 

дрáка  

дри гатисі робити різкі уривчасті рухи; дриґатися: Дíти дри галисі, 

перевертáлисі по солóмі  

дрóва дровá: Там сíно кладéмо, якíсь дрóва, там пилá, отакє  рíжне  

дрýгий інший: Тодí дрýгі якíсь свáти приходи ли  

дрýжба обр. товариш-свідок нареченого; дружба ‖ свíдок 

♦ пéрший дрýжба обр. найстарший за рангом весільний дрýжба: 

Прийшóв пéрший дрýжба, старóста йшов 

♦ другий дрýжба обр. молодший за рангом весільний дрýжба 

дрýжка (дрýшка) обр. подруга-свідок нареченої; дружка: А типéрка 

молодá йде з друшкáми  

♦ пéрша дрýшка обр. найстарша за рангом весільна дрýжка: Йшла 

таньцювáти пéршу дрýшку, чи дрýгу дрýшку  

♦ друга дрýжка обр. молодша за рангом весільна дрýжка 

дрýшка   дрýжка 

дупáк гра, під час якої треба вгадати, хто вдарив по сідницях  

дурачóк соска для немовлят: Дити на чоти ри мíсяця мáла нáвіть не 

знáла дурачóк  

дурни й розумово обмежений; дурний 

♦ дурни й ґой ↔ ґой  
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