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ПЕРЕДМОВА

Джерелом для укладання збірки стала жива мова моєї родини, 
краян з рідного села Ванівки і сусідніх сіл українського етнічного ост-
рова на північному сході від Коросна, лемків від Горлиць і Ясла, які 
були виселені у 1945–1946 рр. з рідних земель і опинилися у м. Борис-
лаві Львівської обл. та його околицях. 

Дослідники Лемківщини в основному зупиняються на суцільній 
смузі Низького Бескиду, де компактно проживали лемки, і дуже рідко 
згадують малий етнічний острів на північ від Коросна, на південь від 
Стрижева і на схід від Фриштака, на якому знаходяться всього десять 
сіл, а саме: Близнянка, Бонарівка, Ванівка, Гвоздянка, Красна (Кросна, 
Коростенка), Опарівка, Петруша Воля, Ріпник, Чорноріки, Яблониця, 
який ще називають «Замішанщина». 

В самому центрі цього острова знаходиться село Ванівка. Істо-
ричні джерела підтверджують існування Ванівки у 1418 році1. Село 
розкинулося у розлогій долині річки Чорний Потік, обмеженій лісис-
тими узгір’ями, з яких виступають три значні височини – Суха Гора, 
Королівська Гора і Кичера (до 400 м).

В давні часи поселенці займалися випалом деревного вугілля, 
виробництвом смоли, дьогтю, відгодівлею худоби, від викорчовуван-
ня лісу розширювали поля для посіву зернових, льону, конопель.

Подальші згадки про Ванівку датуються 1447 і 1448 роками2. 
У кінці ХVІІІ ст. у Ванівці налічувалось 1122 мешканці. Серед 

них було 45 римо-католиків і 22 жиди3. Від початку ХІХ ст. в селі діє 
парафіяльна школа, яку на початку ХХ ст. замінила мурована двох-
поверхова загальноосвітня школа.

Село Ванівка поляки називали Венглівка. Це, мабуть, того, що вен-
гель по-польськи – вугілля. Фактично ж у Ванівці колись поселився 
українець Ваньо з родиною, що, між іншим, підтверджується й архівами. 
Отож село Ванівка могло дістати свою назву від її першого поселенця.

Після першого поділу Польщі у 1772 р., коли ці краї увійшли до 
складу Австрійської імперії, австрійці у цьому селі знайшли нафту і 
по трубах качали її до Коросна на нафтопереробний завод (рафіне-
рію), де переробляли її на нафтопродукти. Отож початок добування 
нафти у Ванівці значиться 1888 роком.

1 Bata A., Luczaj M.  Zamieszancy Losy Rusinow na Pogorzu. – Krosno, 2012.
2 Міські і Земські акти, бернардинські архіви у Львові. – Т. ХІ. – С. 229, 316.  
3 Bata A., Luczaj M.  Zamieszancy Losy Rusinow na Pogorzu.
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Фрагменти руїн замку XIV ст. в Одриконі
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З розвитком нафтопромислу Ванівка перетворилася на головно-
го видобувача нафти на Прикарпатті, стала однією з найбільш розви-
нених місцевостей в регіоні. Селяни мали добре оплачувану роботу 
при розвідці родовища і видобутку нафти, мали можливість опану-
вати професію нафтовика.

У 1898 році було завершено будівництво мурованої греко-като-
лицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці в народно-візантійсько-
му стилі. До того тут стояла дерев’яна церква, яка прославилась на 
весь світ своїми іконами XIV – поч. XV ст., що тепер зберігаються 
в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького та На-
ціональному музеї у Кракові. Науковці припускають, що така висо-
комистецька іконописна школа могла пояснюватись тим, що Ванів-
ка знаходилась близько від старовинної кріпості-твердині Одрикінь 
(по-польськи Оджиконь), яка колись могла бути форпостом нашої 
держави часів Ярослава Мудрого, Рюрика та Володаря Ростиславичів, 
перемишльських князів4 

Село в релігійному плані було греко-католицьким, а сповідувало 
русинські (давньоукраїнські) традиції й культуру.

У 1934 році у Ванівці проживало 2246 українців, 37 поляків, 12 
жидів5.

Відносини між русинами-лемками і поляками були доброзичливи-
ми. Поважали релігійні свята один одного: на великі релігійні польські 
свята лемки не показувалися з господарськими роботами, на наші ре-
лігійні свята польські керівники копальні відпускали русинів з роботи.

Молодь спільно гуляла на фестинах, весіллях, інших народних 
святах. 

Співали пісні лемківські, українські народні, польські.
Говір ванівчан і решти сіл етнічного острова має в собі відтінок 

лемківського говору. Все ж ми ніколи не вживали слів «лем», «пак», 
«кус», «хижа»; замість «мам», «знам», «єдинадцет» говорили «мав», 
«знав», «єдинайцят».

На початку ХХ ст. демографічна ситуація не змінилася, хоча ва-
нівчани емігрують до Америки, виїжджають до Борислава на нафто-
промисли. 

У міжвоєнний час зросла громадська активність у селі, діяла чи-
тальня товариства ім. М. Качковського (русофільська), театральний 

4 Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України ХІІ – XV ст. – Львів, 2005. 
– С. 214.
5 Пащак Я. Родимий край, село родиме. – К., 2001.
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Дуб «Поганин» коло церкви у Ванівці. Вік 650 років, висота 20 м.
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гурток, який ставив виключно українські п’єси – М. Старицького, 
М. Кропивницького, І. Тобілевича. Вистави ставилися не тільки для 
селян, а й для чисельного колективу працівників копальні нафти. 
Перше у Ванівці діяли такі українські просвітницькі організації як 
«Просвіта», «Рідна школа», молодіжні «Пласт», «Сокіл», громадські 
«Маслосоюз» тощо. 

У бібліотеці-читальні ім. М. Качковського висіли портрети Т. 
Шевченка, І. Франка, а також Л. Толстого та О. Пушкіна.

У 1943 р. завдяки переконливій роботі отця М. Цолти Ванівка 
задекларувала українство, а мешканці отримали від німецької влади 
кенкарти синього кольору з позначкою U.

У 1945 році було виселено в Україну майже все населення Ванів-
ки (1553 особи). Залишилася нова мурована церква з повним обла-
штунком, в т. ч. іконостасом, цвинтар, надгробки, хати. Опустілі після 
виселення оселі зайняли репатріанти. Свідком усіх діянь в селі був і 
донині є пам’ятний дуб «Поганин», який налічує понад 650 років. 

Наша родина опинилась у с. Салівці Чортківського р-ну. Весною 
1946 р. на пропозицію вербувальників ми перебралися у Борислав, де 
потрібна була робоча сила на нафтопромислах. Разом з нами у Борис-
лав приїхали три татові брати, дві мамині сестри і брат. Дві мамині 
сестри і брат лишилися в с. Ягольниця Тернопільської області. 

Зараз, на тлі пройденого життєвого шляху, чим більше я себе 
усвідомлюю, постає моє дитинство, моя рідна бесіда, мій рідний 
край, мій етнічний острів на північний схід від Кросна – «Замішан-
щина». В Інтернеті натрапив на русинсько-лемківські приповідки і 
почав пригадувати своє, те, що мені говорили моя баба, батьки, які 
мали що приповісти на кожну життєву ситуацію. Це було і повчаль-
не, і жартівливе, і іронічне, і виховне. Дещо підглянув у класиків. 
Побачив, що досить приповідок вживається майже всіма народами 
світу.

У збірці також наведені деякі приповідки, що запам’яталися вже 
внаслідок тісного спілкування з місцевим українським населенням.

Отож моя збірка – це згадана, зібрана і записана маленька час-
тинка того, що зникає на наших очах, як лід навесні.

Шановний читачу, русине-лемку. Прочитуючи цю збірку, відчуй 
рідний говір, роби замітки, поправки і доповнення, наскільки виста-
чить пам’яті, просто так, для душі. 

Роман Періг
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Різдво Пресвятої Богородиці. Ікона з Ванівки. Поч. XV ст.
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
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«Приповідка, як монета, –
поки в обігу, кожний знає її ціну…»

І. Франко 

А

1. Аби голова на плечах, а розум буде.
2. Аби ден до вечера.
3. Аби розум – щесьтя буде.
4. Аби хліб, а зубы будут.
5. Аби хтіти, можна найти.
6. Або вшытко, або нич.
7. Або грай, або пінязі вертай.
8. Або пан, або пропав.
9. Або розумне повідати, або цілком мовчати.
10. Або так, або сяк.
11. Аж до дібровы чути вашы розмовы.
12. Аж клекотит в нім зліст.
13. Аж скора на нім ходит.
14. Аж ся іскры посипали.
15. Ангельскый голосок, а дябельска душа.
16. Ани взад, ани вперед.
17. Ани втяти, ани взяти.
18. Ани выпросити, ани вымолити.
19. Ани до Бога, ани до людий.
20. Ани до любови, ани до жытя.
21. Ани до рады, ани до звады.
22. Ани з ним гев, ани там.
23. Ани з плечый, ани з очый.
24. Ани за студену воду ся не возме.
25. Ани збрехати, ани правды сказати.
26. Ани злому кары, ани доброму вынагороды.
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27. Ани мысли, ани гадкы не было.
28. Ани нашым, ани вашым.
29. Ани не мушу, ани не хочу.
30. Ани пары з уст.
31. Ани слуху, ани вісти.
32. Ани смраду за ним ся не зостало.

Б

33. Баба з воза, коням лекше.
34. Баба з воза, спицям лекше.
35. Баба надвоє ворожыла: або гмре, або буде жыла.
36. Бабі дорога – вод пеца до порога.
37. Бабска хворота – язык.
38. Бабскый язык – чортове помело.
39. Багатий, як пес кудлатий.
40. Байка байков, а борщ стине.
41. Байка пливати, але як бы казали нурка дати!
42. Банує, як пес за кыєм.
43. Барз тяжко жыти ощадно, як твій сусід жыє неоповідні 

до своіх статків.
44. Без Бога ани до порога!
45. Без бука не иде наука.
46. Без єдного жыда ярмак буде.
47. Без крывих дерев лісу не быват.
48. Без мяса прожыєш, а без хліба пропадеш.
49. Без приповідкы не прожыєш.
50. Без терпіня не дає Бог спасіня.
51. Без травы не буде отавы.
52. Без языка й дзвін німий.
53. Безмежни ено сьвіт і глупота людска.
54. Бер ся за розум!
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55. Бере ся в ногы та й втіче.
56. Бесідує, нибы медом мастит.
57. Бесідує, нибы порожна діжка дуднит.
58. Бечати з баранами не барз гідніше, як выти з вовками.
59. Биє біда того, хто не тримат ся розуму свого.
60. Битка до добра не доводит.
61. Битому псови ено кыя вкаж.
62. Біда бідного глядат.
63. Біда біду знайде, хоц і сонце зайде.
64. Біда біду перебуде: єдна мине, десят буде.
65. Біда вымучыт, біда й выучыт.
66. Біда з дітми, а більша без них.
67. Біда на біді, бідов поганят.
68. Біда намучыт, покаль не научыт.
69. Біда не ходит по лісі, а по людях.
70. Біда розум вострит.
71. Біда росне без дожджу.
72. Біда тому, хто добра не чынит никому.
73. Бідакови все вітер в очы.
74. Бідна душа без гроша.
75. Бідний робит, а богатому родит.
76. Бідному всяди біда.
77. Бій ся Бога, не роб злого!
78. Бій ся того, хто нич ся не боіт.
79. Бій ся цапа спереду, коня – ззаду, а бортака – 

зо вшыткых сторін.
80. Білий, як циганскый сыр.
81. Більше днів, як кобас.
82. Більше дыму, як огня.
83. Більше люда – більше чуда.
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84. Більше людий, як народу.
85. Блазні і діти мовят правду.
86. Ближе познаш, далі пошлеш.
87. Блудна вівця – вовча вечеря.
88. Блудна вівця все знайде свого барана.
89. Бог відат, хто як обідат.
90. Бог вшытко выдит, а не повіст.
91. Бог дав пальці, як выдельці.
92. Бог дав сьвато, а чорт – гості.
93. Бог дав, Бог взяв.
94. Бог дає, але до коморы не кладе.
95. Бог думат про нас, але він не думат за нас.
96. Бог палицев не карат.
97. Бог правду выдит, та не скоро повіст.
98. Бога взывай, а рукы прикладай.
99. Богатий тот, хто много знає.
100. Богатий, як циган на блохы.
101. Богатого і серп голит.
102. Богатому чорт яйця носит.
103. Богацтво зо собов до гробу не возмеш.
104. Богацтво мож сховати, а злидні ніт.
105. Богу духа не вынен.
106. Богу ся молит, а чорту вірує.
107. Бодай ти добрі было.
108. Божа воля – наша доля.
109. Боже, дай му ліпшій розум, або тот одбер.
110. Боже, помож, а сам не леж.
111. Божы очы выдят вден і вночы.
112. Боіт ся власноі тіни.
113. Боіт ся, як кітка лою.
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114. Боіт ся, як чорт кадила.
115. Боіт ся, як чорт сьваченоі воды.
116. Борода не робит чловека мудрым.
117. Борода пришла зарано, а розум ся спізнив.
118. Боронь, Боже, вод выпадку!
119. Бракує му семоі клепкы в голові.
120. Брехати – не ціпом молотити.
121. Бреше, і оком не мругне.
122. Бреше, аж му ся з-під носа курит.
123. Брови навысли, – злоба на мысли.
124. Буд добрым слухачем, будеш добрым оповідачем.
125. Буд простійшым – потягнут ся – посилай.
126. Буд самоуком – не ждий, зак тя навчыт жытя.
127. Буд собом, іншы ролі юж заняти.
128. Буде добрі, як мине зле.
129. Буде погода, як не потече з неба вода.
130. Будеш вівцев, вовки ся знайдут.
131. Було – не було, а само ся минуло.
132. Бут до бута, кєрпец до кєрпця.
133. Был бы карк, а хомут ся найде.
134. Был бы кін, буде й сідло.
135. Был лісничим, а тепер ничым.
136. Бют не для мукы, а для наукы.

В

137. В голові, як у млині.
138. В гостях добрі, а дома ліпше.
139. В жывій студенці вода студена.
140. В жытю всяке быват, ено з роками все рідше.
141. В жытю, як в танци – каждий крок має значіня.
142. В криміналі тильо не сідят, як в Інтернеті.
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143. В кышенях му вітер гуляє.
144. В лінюха фурт сьвато.
145. В лісі был, а дров не выдів.
146. В міру вшытко добре.
147. В него сім пятниц на неділю.
148. В ногах правды німа.
149. В огни і камін трісне.
150. В піст іме хрін, а в масниці – кыслиці.
151. В старім пецу дябол палит.
152. В сусіда розуму не пожычыш.
153. В чуджій церкві свічок не поправляй.
154. Важно не то, кельо ты зарабляш, а на кого тратиш.

Мурована церква Різдва Пресвятої Богородиці у Ванівці. 1898 р.
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155. Варият з мокров чівков.
156. Вартат єден другого.
157. Великій бріх не од пива, а для пива.
158. Великій хлопчыще, а в голові му свище.
159. Великій, як дуб, а глупий, як слуп.
160. Великой дерево помалу росне.
161. Вельо бесіды, а мало хісна.
162. Весіля ся кінчыт – біда ся зачынат.
163. Весна днем красна.
164. Вечір покаже, які был ден.
165. Взимі ся пригодит то, што ся вліті вродит.
166. Вік перешов, як бичом тріснув.
167. Він бы за него у оген скочыв.
168. Він бы псовы з горла выдер.
169. Він все з воды сухым выйде.
170. Він і на студену воду дує.
171. Він легкій до роботы.
172. Він має більше щесьця, як розуму.
173. Він не старий, ено давний.
174. Він нигда правдов не дихне.
175. Він ходыт до чуджой капусты.
176. Вір своім очам, а не чуджым речам.
177. Вісемнадцет літ быват ено раз, а 81 іщы рідше.
178. Вітців, як псів, а мати єдна.
179. Вічно тобі треба печеного леду.
180. Вкаж му, де ракы зимуют!
181. Вказав ся, як місяц з-поза хмары.
182. Вліз медже вороны – кряч, як воны.
183. Вліті і баба на пец сердита.
184. Вмів розчынити, то вмій замісити.
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185. Вмієш казати, вмій мовчати.
186. Вовк старіє, але не добріє.
187. Вовка все до ліса тягне.
188. Вовка ногы кормят.
189. Вовча натура до ліса тягне.
190. Вод заздрости не гмерают, вод заздрости забивают.
191. Вод того, хто обіцює вшыткой, можна ся сподівати 

вшыткого.
192. Вод того, як ся посмотриш, залежыт то, што вздрієш.
193. Вода в решеті ся не встоіт.
194. Вода вшытко сполоще, а злого слова – нигда. 
195. Водросне, як на вівци вовна.
196. Воз наш ніж та й вріж си свого хліба.
197. Воліє згоріти, як має зогнити.
198. Волос выліз. А рогы підросли.
199. Вона повідат, же то было в екстазі, а я памятам, 

же в стодолі.
200. Вопив ся, як Беля.
201. Воркотів, кілько хотів, а зробити мусів.
202. Восени – лыжка воды, а цебер болота.
203. Вострой словечко коле сердечко.
204. Впав, як трава на востру косу.
205. Вперта вівця вовку на хосен.
206. Все в роботі, як кін в кєраті.
207. Все так не буде!
208. Всему єст конец, ено роботі німа кінця.
209. Вставай і лігай з молитвом.
210. Встид очей не іст.
211. Встид повідати, а гріх таіти.
212. Встидай сам себе, втовди іншыма не будеш завстиданий.
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213. Встидай ся красти, але не робити.
214. Всяди бывав, нигде місця не загрів.
215. Всяди добрі, а дома найліпше.
216. Всяди добрі, де нас неє.
217. Всяк чловек не без гріха.
218. Всякій глупоті свій час.
219. Втікай, голий, – село горит.
220. Втішив ся, як сирота сонцю.
221. Втовди Бог даст, як сам заробиш.
222. Втовди добрий, як спит.
223. Втовди одпочнеме, як гмреме.
224. Втовди полудне, як бріх схудне.
225. Втопив бы го в лыжці воды.
226. Втраченого часу нигда не однайдеш.
227. Вуголь і в попелі тліє.
228. Вчений з неба не хпаде.
229. Вчепив ся, як чорт за грішну душу.
230. Вчера мі не было так добрі, як мі зле гнеска.
231. Вчера не доженеш, а вод завтра не втечеш.
232. Вчерашноі воды не доженеш.
233. Вчыти ся нигда не пізно.
234. Вчыти тебе вчыли, але мало били.
235. Вшытко Боже, ено гріхы нашы.
236. Вшытко в нас выйде, інша річ – што з того буде.
237. Вшытко в нашых руках, а треба, жебы было і в головах.
238. Вшытко вод Бога, ено теля вод коровы.
239. Вшытко добре, за што добрі заплачено.
240. Вшытко добре, што добрі ся кінчыт.
241. Вшытко зачынат, нич не кінчыт.
242. Вшытко иде напереверты.
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243. Вшытко мине, гріх ся зостане.
244. Вшытко мож купити, а здоровля – ніт.
245. Вшытко мож купити, опріч вітця й матери.
246. Вшытко мож познати, ено не самого себе.
247. Вшытко на сьвіті кінчыт ся плачем.
248. Вшытко сотворив Бог, решта натворив чловек.
249. Вшытко ся купує. Тото вам підтвердит каждий 

непідкупний.
250. Вшыткы в сему жытю гості, тілько єдни – дорогы, 

іншы – незваны.
251. Вшыткы люде – братя, но єдни – Авелі, иншы Каіни.
252. Вшыткы люде братя, – жыют, нибы ділят спадок.
253. Вы іщы не гмерли, жебы про вас гварити лем добре.
254. Выберат, як дзяд палицю.
255. Выглядат, як з хреста знятий.
256. Выдит під лісом, а під носом не выдит.
257. Выділи очы, што купували.
258. Выдно пана по холявах.
259. Выдно, аж очей не треба.
260. Выдурив бы з дябла пінязі.
261. Выпас ся, як бык.
262. Выпив, і оком не мругнув.
263. Выскочыв, як Филип з конопель.
264. Выстроів ся, як стрык на Великден.
265. Высше носа пыск задерат.
266. Высьпівав вшытко, як канарок.
267. Вытріщыв очы, як баран.
268. Вытягний біду з воды, а вона тобі на голову сяде.
269. Выцицкав го дочыста.
270. Вышмарив дурной з головы, і там ся нич не зостало.
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Г

271. Газда першый встає і остатний лігат.
272. Газду пізнати по дворі, а газдыню – по коморі.
273. Гвар не про то, што-с чув, а про то, што-с выдів.
274. Гварит направо, а смотрит наліво.
275. Гварит просто, а робит криво.
276. Гірка зорівка, та й жытя не солодке.
277. Гірко гывтати, та шкода вертати.
278. Гіркы тому вікы, кому треба лікы.
279. Гіркым лічат, а солодкым калічат.
280. Гіст – не кіст: за двері не шмариш.
281. Гіст не довго гостит, але много выдит.
282. Гіст непрошений не барз быват гощений.
283. Гладь коня вівсом, а не бичем.
284. Глибоко – жабі по коліна.
285. Глупий, як теля.
286. Глупому не радь, а розумного не вчы.
287. Глядаєте жену? Глядайте пінязі. Жена вас сама знайде.
288. Глядай вітра в поли.
289. Глядай серпа, бо скоро Петра.
290. Голий єс ся уродив, а глупым гмреш.
291. Голий терну ся не боіт.
292. Голий, як фляшка, а гонор, як у пана ляшка.
293. Голит без мыдла і голяка.
294. Голова без розуму, як ліхтарня без камфіны.
295. Голова сивіє, а дупа шаліє.
296. Голова – як дыня, а в голові – мох.
297. Головы му ся не тримат.
298. Голого ремін гріє.
299. Голод вовка з ліса гонит.
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300. Голод кыєм не водженеш.
301. Голод не знає посту.
302. Голодний кыя ся не боіт.
303. Голодній курці просо на думці.
304. Голодному все полуденок.
305. Голодному хліб на гадці.
306. Голодному цигани ся снят.
307. Голяк ваньси голит, а слово серце ріже.
308. Гора з горов ся не сходит.
309. Гораздови терпіти мож, а біді мус.
310. Горбатого лем гріб выправит.
311. Горе тому дворови, де корова розказує волови.
312. Готовий у лыжці воды втопити.
313. Гризут ся, як пси за кістку.

Школа у Ванівці. 1939 р.
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314. Гумору в него не водбереш. Чого неє, того неє.
315. Гучыт, як у жыдівскій школі.
316. Гыблюйте, гыблюйте, а тато приде – попривит сокыром.
317. Гыне, як рыба за водом.

Д

318. Давали істи й пити, та не было кому просити.
319. Давно пропало, што з воза хпало.
320. Давня любов поржавіє, як сьвіжом завіє.
321. Дай му, Боже, што мі не гоже.
322. Дай нам, Боже, што нам треба, а по смерти – шуп до неба.
323. Дай си на стриманя!
324. Дай, Боже! – Роб, небоже, то й Бог поможе!
325. Дай, Боже, вашому теляти вовка зісти.
326. Дай, Боже, жартувати, аби не хорувати.
327. Дай, Боже, старым очы, а молодым розум.
328. Даколи жытя бере своє, даколи одберат.
329. Далі сховаш, борше знайдеш.
330. Дармовому сыру в дюркы не зазерают.
331. Дахто в справах «ни бе, ни ме», а зато якой «ку-ку-рі-ку»!
332. Дахто далеко піде, як го подалі послати.
333. Два кухары – лиха зупа.
334. Де вас не просят, там нех вас ногы не носят.
335. Де вітер не віє, там листя не шелестит.
336. Де все гостина, там і голод недалеко.
337. Де два іст, там ся третий наіст.
338. Де дым, там і оген.
339. Де много бесіды, там мало хісна.
340. Де много крыку, там мало роботы.
341. Де молода жена у діда, жди в гості сусіда.
342. Де оген горит, там не піддувай.
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343. Де рукы й охота, там спора робота.
344. Де сут добри люде, там біды не буде.
345. Де ся кін напасе, там ся і вытрясе.
346. Де ся курит, там ся палит.
347. Де ся своі пси кусают, нех ся чуджы не мішают.
348. Де там свини до коня.
349. Де ты жыєш? – Нигде. А ты? – Як раз напроти тебе.
350. Де хліб та й вода, там німа голода.
351. Ден біжыт, а неділя летит.
352. Ден за днем – і ближе до смерти.
353. Ден має очы, а ніч має вуха.
354. Де-с не клав, водтам не бер.
355. Десят раз втинам – все короткє.
356. Дзюраві міх нихто не наповнит.
357. Дзяд дзяда знайде, хоц сонце за гору зайде.
358. Дзядови і з горця втіче.
359. Дийде до літ, то дийде й до розуму.
360. Дівка, як верба, – де посадят, там ся прийме.
361. Дідо за палицу, – діти – за лавицу.
362. Дідо і баба – то єдна порада.
363. Діти – наша радіст, хлопи – слабіст. Раз ся розслабиш – і 

ціле жытя радієш.
364. Діти в кут, кєд гості до хыж идут.
365. Дітий цєкавит, водкаль ся вшытко бере, а дорослих – де 

ся вшытко подіват.
366. Дітко в нім сідит.
367. Дітко го ту принюс!
368. Дітям треба дати, але й собі на дорогу зоставыти.
369. Для доброго чловека ниякых обіцянок не шкода.
370. Для смерты вшыткы двері одперти.
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371. До Бога взывай, а дохтора глядай.
372. До вечера дожыти – ден пережыти.
373. До доброі студенкы все стежка протоптана.
374. До ліса дырва не возят.
375. До Митра дівка хытра, а по Митрі пец нев вытри.
376. До місяця хыба зубы сушыти.
377. До него і на козі не підъідеш.
378. До ничого й соли не треба.
379. До Покровы давали молоко коровы, а по Покрові пішло 

молоко в рогы корові.
380. До роботы – йой, а до ідла – гой.
381. До роботы хорий, а до погарыка скорый. 
382. До свого роду – хоц през воду.
383. До Сьватого Духа не знимай кожуха, а по Сьватім Дусі 

іщы ход в кожусі.
384. До чуджого ідла соли не сип!
385. Добра паска, як єст кобаска.
386. Добра псови муха, як гола юха.
387. Добре глухонімому, бо не повіст никому.
388. Добре там ся діє, де два оре, а третий сіє.
389. Добри жорна вшытко перемелют.
390. Добри зубы, што кыселицу ідят.
391. Добрий дохтор вратує як не од хоробы, то од злого дохтора.
392. Добрий звычай: не пожычай.
393. Добрий камін вшытко перемеле, а злий сам ся змеле.
394. Добрий розум ученый, а рожденый – ліпше.
395. Добрий, хоц го до раны прикладай.
396. Добрі вшытко знати, та не вшытко робити.
397. Добрі плечы за собом маты.
398. Добрі, як голому в коприві.
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399. Добрі, як у дябла за дверямы.
400. Добро не ходит зо злом. Але не обходит ся без него.
401. Доброй далеко ся розходит, а недоброй іщы далі.
402. Доброй діло роб сміло.
403. Доброй тра глядати, а злой само приде.
404. Доброму всяди добре.
405. Доброму танцуристу нич не заважат. Шкода чловека.
406. Доброта довго памятат ся, а зло іщы більше.
407. Докаль є глава, доталь є слава, неє главы – неє славы.
408. Дома і солома ідома.
409. Дома сідиш – нич не висідиш.
410. Доокола чудже, а всередині не наше.
411. Допав ся, як свиня до вальбіі*.
412. Доробив ся: порткы подерты єдны, а кошуль іщы менше.
413. Доробили ся того, же неє ничого.
414. Доробили ся хліба, як зубів не стало.
415. Дорогы лікы вшыткым помагают: як не слабому, 

то дохторови.
416. Дорогы приятелі нам гнес не по кышені.
417. Достав фігу макову.
418. Дронгаль аж до неба, а глупий, як не треба.
419. Дуже дыму – малий оген.
420. Дуже робити не значыт дуже зробити.
421. Дуй на горяче, бо будеш дув на боляче.
422. Дурний язык голові не приятель.

Е

423. Є вода – неє мукы, є мука – неє соли.
424. Є коли красні ходити, лиш коби у чім.
425. Єден гріх цілу душу спаскудит.
* Вальбія, вальбійка – корито для свиней.
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426. Єден за осемнадцет, а другій за без двох двадцет.
427. Єден кіл плота не тримат.
428. Єден робит очамы, другый – плечамы.
429. Єден розум добрі, а два – ліпше.
430. Єден сьпіват, другы підсьпівуют.
431. Єдинячок – шыбенячок.
432. Єдна дяка, – што за рыбу, што за рака.
433. Єдна нога ту, друга – там.
434. Єднакый гріх – гідной хвалы гудити і ганебной выхваляти.
435. Єдним вухом слухат, другым выпущат.
436. Єдно гнес ліпше двох заран.
437. Єдно налице, другє – нарубы.
438. Єднов руков дав, другов взяв.
439. Єдного тріска голит, а другого й голяк не бере.
440. Єдному втіха, другому – смуток.
441. Єдному сито, другому решето.

Ж

442. Жаба го дусит.
443. Ждий тілько тых, хто приде; бесідуй тілько з тыма, хто 

чує; мовч тілько з тыма, хто розуміє.
444. Ждий, псе, зак кобила здохне.
445. Жебы дашто маты, не тра довго спаты.
446. Жебы маты ангельскый характер, треба маты дябельскє 

терпіня.
447. Жебы розуміти чуджы мысли, треба маты своі.
448. Жебы тя качка копла!
449. Жебы-сте так жыли, як ся прибідняєте.
450. Жена добра – бита, а пінязі – рахувани.
451. Жена три угли тримат, а газда – єден.
452. Жена, як мята, – як більше мнеш, то більше пахне.
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453. Женска робота нигда не лігат спати.
454. Жену найліпше выдно, як на драбині стоіт.
455. Жовтен зимі ворота отверат.
456. Жыв недовго, але часто.
457. Жыд, як не ошукат, то не пообідат.
458. Жыдівскє і панскє не пропаде.
459. Жыє з дня наден.
460. Жыє на шыроку ногу.
461. Жыє, як голий в коприві.
462. Жыєш тілько раз.
463. Жыєш, як можеш, а не як хочеш.
464. Жый так, жебы твоі заздрісникы не нудьгували.
465. Жыйте медже собов, як рыба з водов.
466. Жыти будеме – не збрешеме.
467. Жытя – то школа, але спішыти з єй закінчыням не треба.

Випуск 7 кляси школи у Ванівці. Директор школи Іван Міхновській. 1930 р.
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468. Жытя – як вітер в поли.
469. Жытя – як квітя.
470. Жытя дає ся раз, і то не каждому.
471. Жытя пролітат, як куля, през голову, – нич толком не 

зрозумів, а тебе юж неє.
472. Жыют, як пес з котом.

З

473. З Богом, Парасю, кєд тя люде хтят.
474. З горы не тра пхати, само піде.
475. З доброго коня не шкода і хпасти.
476. З дурным ся не вадь і не радь.
477. З єдинака ни пес, ни собака.
478. З єдного дровна огню не розкладеш.
479. З женом і пінязями кєпскы жарты.
480. З козы худобы, а з ляха слугы нигда не буде.
481. З кым ся поведеш, вод того ся й набереш.
482. З лежы німа одежы, а зо спаня не буде коня.
483. З мудрым розуму ся набереш, з глупым свій стратиш.
484. З мужем тра обходити ся, як з псом: не дражнити, вчасно 

годувати і час вод часу выпущати на прогульку.
485. З ничого тілько Бог сьвіт сотворив.
486. З панскым свого языка не рівняй, бо, як довгий, то при-

тнут, а як короткій, то натягнут.
487. З приповідкы слів не вышмариш.
488. З самоі мукы хліба не спечеш.
489. З села вышов, а до міста не дишов.
490. З татаркы й проса і каша, і паша.
491. З тебе слово тягнути, як з яловой коровы теля.
492. З тобов бесідувати, як за зайцем ся гонити.
493. З тобов гварити, як з конем ся молити.
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494. З тобов ся набесідуєш, як зо смаркатым наіш.
495. З тобов, як і без тебе.
496. З чым горнец выкыпит, тым його чути.
497. З чым пришов, з тым пішов.
498. За добро воддяч водразу, за зло – водлож.
499. За доброго мужа – жена, як ружа.
500. За доброй добрым не платят.
501. За добру справу варто добрі постояти.
502. За єдним засідом – сьніданя з обідом.
503. За запросини пінязів не берут.
504. За компанію і циган (жыд) ся повісив.
505. За морем бывай, а свого не забывай.
506. За паном і свиня газдыня.
507. За своє заступай ся, за чуже не хапай ся.
508. За сидженя німа ідженя, за спаня німа коня, за флякы 

німа дякы.
509. За туні грошы пси мясо ідят.
510. За што-м купив, за то й продаю.
511. Забагнуло ся, як взимі леду.
512. Забрав чорт корову, нех заберат теля.
513. Забыла баба, кєд дівком была.
514. Забыла корова, кєд телятком была.
515. Завзятий, як панской песя.
516. Загнав го на слизкой.
517. Задармо ани курка не гребе.
518. Зажурена, як у воду опущена.
519. Заздріст здоровля іст.
520. Заздріст мучыт і сама ся мучыт.
521. Зазерат, як сорока на кістку.
522. Закохав ся, як чорт к сухій вербі.
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523. Закохани думают, же іншы очей не мают.
524. Закус си варгу!
525. Заляв му добрі сала за скору.
526. Заощаджай, закля молодий, трать, кєд старий.
527. Запиш си тото на челі.
528. Зараз, або нигда!
529. Заран задурно, гнеска – за пінязі.
530. Заробленый грош ліпший за краденый злотий. 
531. Зарубай си на носі.
532. Засукай рукавы і бер ся до роботы.
533. Засхло, як на псі.
534. Зателепов ся, як Мошко.
535. Затулят сонце решетом.
536. Затятый, як лемко.
537. Зачав очами прясти? – Буде красти!
538. Зачынати все трудно.
539. Збанок до часу воду носит.
540. Зберат ся, як за море.
541. Збераш ся, як дзяд на войну.
542. Звада до добра не доводит.
543. Звыват ся, як медвід у танци.
544. Звычай бычый, а розум телячый.
545. Згорів зо встиду.
546. Згынув, як роса на сонці.
547. Згынув, як сьніг в марцу.
548. Здвигы внас сут, загалом по фазі.
549. Здоймий окуляри – ты занадто выдиш!
550. Здоровля не купиш, а платити за него ся приходит.
551. Здоровля не купиш, ним можна лем ся розплачувати.
552. Здоровому вшытко іде на хосен.
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553. Здуриш лем раз.
554. Ззаду спідниця, а з фасаду – гуз...ця.
555. Зигар істи не просит, а свою роботу робит.
556. Зима ся зьвідат, де-с літував.
557. Зле зубожіти, гірше – здобувати злом.
558. Зле, як над хлопом ся сьміют, іщы гірше, як під ным.
559. Злий доброго зопсує, а сам добрим не стане.
560. Злий набыток не иде на пожыток.
561. Злий пастух вовка кормит.
562. Злий, як польска вош.
563. Змерзлякови і на пецу зимно.
564. Змішав горох з капустов.
565. Знав бы, де хпадеш, то бы си соломы підстелив.
566. Знає ся, як вовк на зьвіздах.
567. Знає ся, як свиня на дрожджах.
568. Знай свою міру. Але в ничім сой не водмовляй.
569. Знайомство може зачынати ся й з копняка.
570. Знаш діти родити, знай їх навчыти.
571. Знашов своє місце в жытю. Жду, закы оно ся звільнит.
572. Знают сусіди, хто як сідит.
573. Зо вшыткыма добрий – собі лихый.
574. Зраду пробачыти мож, а образу – ніт.
575. Зрілый вік, коли носиш з собов до туалєты не тілько га-

зету, а й окуляры.
576. Зроб за сьвіжоі памяти.
577. Зробив курам насьміх.
578. Зробили спішно, та вышло смішно.
579. Зуб на зуб не трафлят.
580. Зъів, як за себе шмарив.
581. Зышов гет на пси.
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І

582. І брати не хоче, і вышмарити жаль.
583. І буд мудрий!
584. І в Парижу не зробят з вівса рыжу.
585. І вовк ситый, і вівці ціли.
586. І грушок не хочу, і на грушку не полізу.
587. І десятому закажу!
588. І душа даколи має быти на дієті.
589. І завтра буде ден.
590. І зламного гроша не вартат.
591. І на твій гонор єст приповідка.
592. І на ярмаку нихто не вподобат.
593. І небоячого пси кусают.
594. І рыба бы сьпівала, якбы голос мала.
595. І сліпій курці даколи трафит ся зерня.
596. І стара корова любит быка.
597. І то перегварено, што іщы не зварено.
598. Ів бы очами, та бріх не принимат.
599. Ід до фраса!
600. Ід там, одкаль пришов.
601. Іде зима, а кожуха неє, скірні ледащо, і купыти неє за што.
602. Іде май, Марку, бер ся за татарку.
603. Іде, де го вітер задує.
604. Іде, ниби пером выписує.
605. Іде, як бы дашто на голові несла.
606. Іде, як возом іде.
607. Іде, як г літі на санях.
608. Іде, як на завтра.
609. Іде, як смола по дереві.
610. Ідеш в гості – наідж ся!
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611. Ідеш коло церквы – перекстий ся!
612. Ідеш на ден – бер хліба на неділю.
613. Ідж до півсыта, пий до півпитя.
614. Ідж, коли дают, скач, коли грают.
615. Ідж, покаль своі коліна выдно.
616. Ідж, Семене, хоц не солене.
617. Іди на зламаня карку!
618. Іли бы очы, та варга не хоче.
619. Іли, як паны, а нахляпали, як свині.
620. Імай вітра в поли!
621. Імали го на грушках.
622. Імам тя на слові.
623. Іст, як кін, а робити й за пса не хоче.
624. Іст, аж за вухамы тріщыт.
625. Іст, як бортак мыдло.
626. Іст, як паця.

Магда Кармазин з дітьми (Марина, Семен, Фецко). 1928 р.
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627. Іст, як цыбуля очы.
628. Істину у вині не найшов, тепер пиє палюнку.
629. Ішла бы душа в рай, но гріхы не пускают.
630. Іщы гамбы не перекстив, а юж кричыт істи.
631. Іщы му молоко на варгах не обсохло.
632. Іщы му цомплі під носом не высхли.
633. Іщы неє так зьлі, як повідают.
634. Іщы ся такі не вродив, жебы каждому догодив.

Й

635. Його добрі по смерт посилати.
636. Його не тра два разы просити.
637. Йому і сім – пара.
638. Йому робота горит в руках.
639. Йому хоц кіл на голові теш!
640. Йому штоден неділя.

К

641. Кавальчык білого хліба, а ікра, – та Бог з нев, нех буде чорна.
642. Кади ігла, тади й нитка.
643. Кади отара, тади й вівця.
644. Кади ступит – всяди го повно.
645. Кажда корова своє теля лиже.
646. Кажда хыжка – инакша варышка.
647. Каждому – своє.
648. Каждому не догодиш.
649. Каждому своє, дакому – чуже.
650. Каждый має своі мухы в носі.
651. Каждый під Богом ходыт.
652. Каждый по свому сходит з розуму.
653. Каждый пташок своім дзьобком жыє.



34

654. Каждый ремісник прибрехує.
655. Казав пан, – мусів сам.
656. Каменя на камени ся не зостало.
657. Камін, котрі ся котит, мохом не обросне.
658. Карат Бог стари кости за гріхы в молодости.
659. Квап ся, але помалу.
660. Квітя любови просит молока, а не воды.
661. Кєд є хліб і вода, то неє голода.
662. Кєд єс поів сметану, поідж і сыр.
663. Кєд єс пропив коня, не бануй за бичем.
664. Кєд маш пса, то сам не гавкай.
665. Кєд мусиш, то й камін вкусиш.
666. Кєд робиш махом – піде прахом.
667. Кєд сіно косиш, то дожджу не просиш.
668. Кєд ся боіш – не роб, а зробив – не бій ся.
669. Кілько вовка не кормити, він все до ліса позерат.
670. Кілько не істи, не будеш богатий, а будеш бріхатий.
671. Кілько свиню не кормити, а жыд все на курку позерат.
672. Кін відат, як му сідло долігат.
673. Кін на штирйох ногах, й то ся шпортат.
674. Кіт ся гмыват – будут гості.
675. Клин клином выбивают.
676. Коби болото, а дябли ся найдут.
677. Коби было за што, было бы дашто.
678. Коби жытя, а смерт приде.
679. Коби здоровля, гріхы будут.
680. Коби літа ся вернули, то і хлопці бы ся горнули.
681. Коби свини крила, она бы небо зрила.
682. Кого Бог хоче скарати, тому розум одберат.
683. Кого люблю, того й терплю.
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684. Кого не бє слово, тому й палиця не поможе.
685. Коли кпиш, то ся не сьмій.
686. Коли неє силы, то і сьвіт немилый.
687. Коли я – пан, і ты – пан, то хто буде свині пас?
688. Коли? – На сьватого нигда.
689. Колиси не хтів лежати, тепер стояти.
690. Коло гнилого ябка й здоровы погниют.
691. Кому добрі веде ся, тому і когут несе ся.
692. Кому дуже дано, тот юж менше не бере.
693. Кому дырва, тому й тріскы, кому горці, – тому мыскы.
694. Кому на Руси жыти добре, тому і на Кипрі незле.
695. Кому як на роді написано.
696. Комуси сьмішкы, а комуси – плач.
697. Комуси того-сього, а комуси – ничого.
698. Конец языка за провідника.
699. Коня глядав, на нім быв.
700. Корова, котра барз ричыт, дає мало молока.
701. Коровамы орати, а ляхамы робити, – єден чорт.
702. Корона ти з головы не хпаде.
703. Коротку памят маш.
704. Косит коса, закля роса.
705. Косо-криво, лем бы жыво.
706. Котрі кін тягне, того і поганяют.
707. Коцюба – в пецу газдыня.
708. Кравец без порток, а швец – без скірнів.
709. Краса – до вінця, а розум – до кінця.
710. Красна, як ружа.
711. Крук круковы ока не выбере.
712. Круковы і мыдло не поможе.
713. Крутит cьвітом, як циган сонцем.
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714. Крывда людска боком вылізат.
715. Крыком огню не згасиш.
716. Крычит, як встеклий.
717. Ксьондз два разы казаня не каже!
718. Куй желізо, зак горяче.
719. Купив, як пса облупив.
720. Курит, як з комина.
721. Курка – не птах, баба – не хлоп.
722. Куры сокочут, до міха не хочут.
723. Кухарка самов паров сыта.
724. Куцо скроіли, та й куцо сшыли.
725. Кыєм того, хто не любит свого!
726. Кыселицев зубы не зопсуєш.
727. Кышкы марша грают.

Л

728. Ладна, як свиня в дощ.
729. Лазыт, як потемрі.
730. Лакома іда – бріхови біда.
731. Ласкавой теля дві коровы ссе, а норовистой і єдну не годно.
732. Ласый, як кіт до кобасы..
733. Легко зопсути, тяжко направыти.
734. Легко пришло, легко піде.
735. Легко ся достало, легко і пропало.
736. Легкого хліба захтів.
737. Лежачого хліба нигде німа.
738. Лекше людям давати, як в них пожычати.
739. Лем пушка духу в нім.
740. Лет на зламаня карку!
741. Летит, як без душы.
742. Летит, як німий до суду.
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743. Ліє, як з цебра.
744. Ліпша старого порада, як молодого робота.
745. Ліпше быти старым левом, як молодым сомаром.
746. Ліпше гдома на бандурках, як на чужыні на булках.
747. Ліпше гмерти зо сьміху, як зо страху.
748. Ліпше дашто, як ничого.
749. Ліпше добрі робити, як красні говорити.
750. Ліпше єден раз помацати, як сто раз увидіти.
751. Ліпше з розумным стратыти, як з дурным найти.
752. Ліпше кус, як нич.
753. Ліпше лиха латка, як добра дюрка.
754. Ліпше менше дати, як дуже обіцяти.
755. Ліпше рахувати своі вошы, як чуджы грошы.
756. Ліпше своє латаноє, як чужоє хапаноє.
757. Ліпше яйце гнес, як заран курка.
758. Літа плинут, як вода.
759. Літат, як старша дружка.
760. Літо – то не втовды, як тепло, літо втовды, як сут пінязі.
761. Літо зробит, зима зъіст.
762. Літо на зиму робит.
763. Літо пролежыш, взимі до сусіда полетиш.
764. Люба моя красото, люблю тя за тото.
765. Любит го, як пес палку.
766. Любит, як пес кота.
767. Любов гріє, як ся нею занимати.
768. Любов, як ватра, – не шмарыш патика – загасне.
769. Люде чомуси все выберают тых, хто одберат.
770. Людсков кривдов не доробиш ся.
771. Людской жытя вымагат нелюдского здоровля.
772. Ляха гріє чорт у вуха, лемка – в груди, а жыда – в пяти.
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М

773. Мав пес хату!
774. Має ідло скыснути, волит бріх тріснути.
775. Має пінязів, як жыд пацят.
776. Май більше, як вказуєш, гвар менше, як знаш.
777. Май голову на карку.
778. Май серце, май душу, і будеш чловеком повсякчас.
779. Май хоц трохы олію в голові.
780. Мала кропля камін довбат.
781. Мала купа, мала – тепер бы ся більша здала.
782. Мале сьніданя – великій обід.
783. Малі діти ідят хліб, а великы – серце.
784. Малі діти не дают спати, а великы – дихати.

Парубки з Ванівки. Стоять зліва направо: Ябчаник Миколай, Періг Михав,
Періг Кирило, Віталіш Василь, Начас Василь;

сидять: Ланяк Михав, Періг Клемес, Смагула Осип, 30-ті рр.
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785. Мало до порток не наробив.
786. Марно не зли ся – рано постарієш.
787. Мати язык за зубамы – чеснота над чеснотамы.
788. Матко Боска, руска, польска!
789. Маханя за вдареня не рахуют.
790. Махат пес огоном, бо огон не годен махати псом.
791. Маціця грудка, но сам сыр.
792. Маш знати, як, де і што повісти.
793. Медже вовками жыти – по вовчы выти.
794. Меду переіш, то ти пупцем вытече.
795. Меле, як порожний млин.
796. Менше вкусиш – борше гывтнеш.
797. Менше ход в гості – здоровшы будут кости.
798. Микытиш ты штоси, небоже!
799. Минули ся котовы масниці.
800. Минули ся тоты часы, што літали кобасы.
801. Митре, тримай быкы, бо процесия иде!
802. Мі ся не розходыт о грушкы, але чого-с там выліз?
803. Мішана лем фізоля з капустов добра.
804. Млин меле – мука буде, язык меле – біда буде.
805. Много квитне, а мало пристигат.
806. Много, як у кобилі кышок.
807. Мовив слово – буд його паном.
808. Мовч, бабо, а я буду слухав!
809. Мовч, дупо, кєд писма не знаш!
810. Можеш – помож, не можеш – не обіцюй.
811. Мозок чловека на 98% складат ся з воды, а дакому іщы 

не доливают.
812. Моі сусіди слухают файну музыку, і не важно, хтят они 

того, чы ніт.
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813. Мокрий дожджу ся не боіт.
814. Молит ся під фігуром, а дябла ма під скуром.
815. Молодіст – не помылка, старіст – не заслуга.
816. Молодый місяц не цілу ніч сьвітыт.
817. Молоти жорнамы – не то, што языком.
818. Молотит языком, як прайником.
819. Мудрий не вшытко повідат, што знає, а дурний 

не вшытко знає, што повідат.
820. Мудрійше теля вод коровы.
821. Мудрого без дорогоі шаты по єднім слові познати.
822. Мудрый робит рукамы і головом.
823. Муж з женов, як мука з водов.
824. Муж пахне вітром, а жена – дымом.
825. Мус – великі пан.

Н

826. На бідного дзяда й дерево пада. 
827. На біду дуже не треба.
828. На востру косу много покосу.
829. На впертых воду возят.
830. На всякого гада своя рогачка.
831. На вшыткой Божа воля.
832. На вшыткы рукы – майстер.
833. На готовім і циган господар.
834. На дітвака палиці не жалуй.
835. На другого примова, а о собі ни слова.
836. На злодію шапка горит.
837. На каждой зіля є своя хвиля.
838. На милуваня німа силуваня.
839. На пецу щесьця не воднайдеш.
840. На помилках молодости не вчат ся, – на ных ся женят.
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841. На похыленой дерево і козы скачут.
842. На празник і пси ся злітают.
843. На світі брешут три річы: вага, зыгар і жена.
844. На слова речыстий, а на руку нечыстий.
845. На словах, як на гусьлях, а рук не піднимай!
846. На сьмітю і когут гоноровый.
847. На тобі, небоже, што мі не гоже.
848. На третий ден гіст, як в горлі кіст.
849. На хліб зарабляют руками, на масло – головом.
850. На хлопскій розум.
851. На хотіня є терпіня.
852. На хрестинах – вшыткы кумы, на весілю – 

вшыткы сваты, а у корчмі – вшыткы братя.
853. На чуджу жену чорт ложку меду кладе.
854. На языку мюд, а на серцу – люд.
855. Набыв ся, як Марко на войні.
856. Нагынай галузку, покы молода, уч дітий, закы малі.
857. Надій ся на ліпше, але буд готовий до гіршого.
858. Наів ся, аж чоло тверде.
859. Наів ся, дай псови варгы облизати.
860. Наів ся, як глупий мыдла.
861. Найефективніше лічыня травамы – копривом по дупі.
862. Найстрашніший зьвір – жаба, вона задусила пів сьвіта.
863. Найтяжче выбрати: жену, косу і голяк.
864. Найцєкавше все ся творыт за сусідскым плотом.
865. Найшов – не скач, стратив – не плач.
866. Найшов, як сокиру під лавом.
867. Наперед не высувай ся, позаду не зоставай.
868. Наповідало ся много, а неє нич з того.
869. Напустив на мя туману.
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870. Наробив москаль технікы, а ты, лемку, пар ся!
871. Наробив, як кіт наплакав.
872. Нас памятают, поки мы заваджаме іншым.
873. Наставив вуха, як перогы.
874. Научыт біда перогы істи.
875. Нашему народови юж стілько наобіцяно, а йому все мало.
876. Нашого цьвіту по цілому сьвіту.
877. Не бав ся з огнем!
878. Не бер си дурного до головы, а тяжкого – до рук.
879. Не бер того, што-с не зоставыв.
880. Не берте вод жытя вшытко, не поможе.
881. Не бій ся дябла, а злого чловека.
882. Не бій ся пса, газда привязаний.
883. Не бій ся, не жури ся, але сокоти ся.
884. Не буд гіркым, бо тя сплюют, не буд солодкым, бо тя злижут.
885. Не буд такій герой!
886. Не буд такій захланний – май міру!
887. Не буд тым, што рыє.
888. Не буде нас по нас.
889. Не будеш дбав – не будеш мав.
890. Не быват уміня без терпіня.
891. Не варта скора за выправу.
892. Не великій пан – возмеш си сам.
893. Не вір жені гдома, а кобилі в дорозі.
894. Не вказуй мі ворону на плоті.
895. Не все бурчати, тра і помовчати.
896. Не все до Бога, треба й до розуму свого.
897. Не все котови масниці, буде і вєтнамска кухня.
898. Не все перескакуй, даколи й переліз.
899. Не все то ся творит, што ся говорит.
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900. Не все тото маме, о чім гадаме.
901. Не всяка приповідка при всякім ся мовит.
902. Не вшытко доброй, што смакує.
903. Не вшытко, што сіре, вовк.
904. Не вшыткы пчолы мюд носят.
905. Не выдит далі свого носа.
906. Не глядай біды, вона тя сама знайде.
907. Не глядай сам на себе кыя.
908. Не гмієш літати, не муч мітлу!
909. Не гнівай пана, – втратиш барана.
910. Не грай варията!
911. Не давай ся за ніс водити.
912. Не дай си в душу наплювати.
913. Не дай собі по голові бродити.
914. Не дай ся два разы просити.
915. Не дай, Боже, бугаями орати, а ляхами зберати.
916. Не дай, Боже, з Ивана пана.
917. Не дорікай Барна Барні, кой оба в ярмі.
918. Не завертай мі головы!
919. Не заглядай до сусіда – може быти з того біда.
920. Не зазерай по чуджых горцях!
921. Не зачынай десят робіт.
922. Не земля родит, а рукы.
923. Не знайти жытя без смутку в никого.
924. Не знаш броду, не ліз у воду.
925. Не знаш, де знайдеш.
926. Не зъіст пес, поки не повалят.
927. Не зыч другому того, што тобі не мило.
928. Не зыч сынови богацтва, а зыч розуму.
929. Не йме голова, што язык лепече.
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930. Не крут словом, як пес огоном.
931. Не кывай никого, не бій ся ничого.
932. Не кыєм, то палков.
933. Не любит правды, як пес мыдла.
934. Не мала баба гризоты, купила си паця.
935. Не мала баба роботы, нашла си клопоты.
936. Не маш зеленого понятя.
937. Не маш коня, не купуй хомута.
938. Не мож быти водночас веселым, розумным і терезблим.
939. Не мож водночас на двох конях сідити.
940. Не мож тому вірити, хто людям не вірит.
941. Не може добрым быти вод злого вітця народжений.
942. Не можу стояти на своєму, – барз болит.
943. Не на бідного трафило.
944. Не намастиш – не поідеш.
945. Не нарікай на рік, покаль не мине.
946. Не одкладай на заран тото, што мож зробити гнес.
947. Не плюй в кырницу, здаст ся прийти по водицу.
948. Не повідай «гоп!», зак не перескочыш.
949. Не повідай, што знаш, знай, што повідаш.
950. Не повідайте мі, што я мам робити, і я не буду повідав, 

де вы мате піти.
951. Не поможе сьватий Боже і воскова сьвічка.
952. Не псуй си дармо кырвы.
953. Не пхай свою лыжку в чуджу мыску.
954. Не пхай ся середа перед четвер, бо іщы і пятниця буде.
955. Не пхай ся там, де тя не просят!
956. Не пхай ся, де тя не тра!
957. Не роб з пыска холяву.
958. Не роб з языка помело.
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959. Не робит сильний, а спосібний.
960. Не робота сушыт, а гризота.
961. Не родит роля, ено Божа воля.
962. Не роззявляй гамбу!
963. Не росне на вербі грушка, а на осиці кыслиця.
964. Не руш бабыних груш! Сам натряс і бабі принес!
965. Не руш пса, то тя не вкусит.
966. Не рушай г...но, не буде смерділо!
967. Не рый яму другому, нех сам рыє.
968. Не слизгав-єм ся з тобом на єднім гівні.
969. Не слухаш вітця-матери, то будеш слухав псьой скоры.
970. Не спіш языком, спіш справов.
971. Не стій надо мнов, як чорт над душов!
972. Не суш си головы.
973. Не сьмій ся з чуджоі біды, бо твоя тя не омине.
974. Не сьмій ся зо старого, – сам такым будеш.
975. Не так не може, як не хоче.
976. Не так старый, як давний.
977. Не так тоты паны, як підпанкы.
978. Не так шкода, як невыгода.
979. Не то гризе, што много роботы, а то, што єй німа.
980. Не тот даст, хто має, а тот, хто хоче дати.
981. Не тот отец, што сплодыт, а тот, што до розуму доводыт.
982. Не трат нервы на то, на што можеш потратыти пінязі.
983. Не хваль погоду зрана, а постіль звечера.
984. Не хваль ся травов, а хваль ся сіном.
985. Не хваль ся, же твоя жена найліпша: іншы жены можут 

ся погнівати, а хлопи захтят ся переконати.
986. Не хоче, як кобила вівса.
987. Не хочеш ворога мати, не тра пінязі пожычати.
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988. Не хочеш ся вчыти – будеш волам огони крутыти.
989. Не шкода вина выпитого, а шкода розуму загубленого.
990. Не штука пожычыти, а штука вернути.
991. Не штука розметати, а штука зобрати.
992. Не штука розчынити, а штука замісити.
993. Не штука стрілити, а штука вцілити.
994. Не штука хпасти, а штука встати.
995. Недобрый, як хліб з честком.
996. Недогода старій бабі – ни на пецу, ни на лаві.
997. Неє байкы без правды.
998. Неє більшої біды, як злі сусіди.
999. Неє злого, жебы не вышло на добре.
1000. Неє мяса без кости, рыбы без ости, а чловека без злости.
1001. Неє приповідкы без правды.
1002. Неє села без болота.
1003. Неє торговиці без жыдівской головиці.
1004. Неє што в дві тріскы взяти.
1005. Неправдов сьвіт перейдеш, але назад ся не вернеш.
1006. Несе битий небитого.
1007. Нех буде, як повідят люде.
1008. Нех лежыт: оно істи не просит.
1009. Нехай, нехай – та й цілком занехаш.
1010. Нехотячы зъіли кума паця.
1011. Ни в пліт, ни в ворота, а ходит, як сирота.
1012. Ни вісьта, ни гетта.
1013. Ни з пса солонини, ни з зятя дітини.
1014. Ни масло, ни олій.
1015. Ни пес, ни баран, але і не Иван.
1016. Ни слуху, ни вісти.
1017. Ни стій, ни почкай.
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1018. Ни тады, ни сяды; ни взад, ни вперд; ни вбік, ни в сторону.
1019. Нихто людям пыска не заткат.
1020. Нихто не відат, де го біда спіткат.
1021. Нихто не заважат жыти бідно, але жыти богато 

заважают вшыткы.
1022. Нихто не хце быти старым, але до старости хтят 

дожыти вшыткы.
1023. Нихто тя за язык не тягнув.
1024. Нич на сьвіті не вічне.
1025. Нич не вартат тот, хто вартує лем себе самого.
1026. Нич так не гріє, як лопата.
1027. Нім буде літо, буде іщы розмаіто.
1028. Ніс носит выже варгы.
1029. Нова лыжка варгу дре.
1030. Нога ся зашпортат, а голові ся дістає.
1031. Ногы калічыт, а скірні на патику носит.
1032. Ногы на плечы, і гайда на піхоту!
1033. Ногы носят, рукы робят, а голова кормит.
1034. Носит ся, як курка з яйцем.

О

1035. О біду не трудно.
1036. Обіцюй помалу, роб споро.
1037. Обіцянка-цяцянка, а глупому радіст.
1038. Обіцяного три рокы ждут.
1039. Обіцят і горы, і долины.
1040. Обріс лемко бідом, як камін мохом.
1041. Оген з водов нигда не погодиш.
1042. Оген і вода жартів не знают.
1043. Од великоі воды надій ся шкоды.
1044. Од добра нихто не втіче.
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1045. Од доброго газды пес не втече.
1046. Од злодія замка не істніє.
1047. Од злости старієш, а вод сьміху молодієш.
1048. Од красных слів язык не водсохне.
1049. Од кривого дерева й тін крива.
1050. Од Львова до Кракова всяди біда єднакова.
1051. Од огня, воды і злоі жоны, Боже, борони.
1052. Од пияного і чорт втіче.
1053. Од свого роду не бреди через воду.
1054. Од своєі тіни ся не сховаш.
1055. Од смерти не мож ся заперти.
1056. Одкладаний ено сыр добрий.
1057. Одкладат, як циган сьвато.
1058. Одповід на звіданя, – што важнійше – пінязі чы 

здоровля, залежыт од того, што вы стратили.
1059. Око – пан, а рука – трудар.
1060. Око выдит далеко, а розум іщы далі.
1061. Олій і правда все наверх выходят.
1062. Осін тлуста – сут зимякы і капуста.
1063. Откаль пришло, тады й пішло.
1064. Очам страшно, а рукы вчынят.
1065. Очам страшно, а рукы лізут.
1066. Очы не выдят – серце не болит.
1067. Очы, як цибулі.
1068. Ощаджай, кєд ти добрі, будеш мав г біді.

П

1069. Палюнку пиєте?– Пию, пане дохтор, не помагат!
1070. Пальці старшы за выдельці.
1071. Пан завынив, а бідного завісили.
1072. Пан паном, а хам хамом.
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1073. Пан спит, ліс росне.
1074. Пане майстер, злізте з даху, не псуйте гонты!
1075. Пане майстер, то єст смола, а не кляйстер!
1076. Пани єднакови, што у нас, што в Кракові.
1077. Пани на ціли сани, та й іще ногы вісят.
1078. Панство в голові, а вошы за коміром.
1079. Папір вшытко вытримат (стерпит).
1080. Пасує му до лиця, як свини в коралях.
1081. Патик о двох кінцях, – або ты мене, або я тебе.
1082. Переболит і присхне, як на псі.
1083. Перешов на лікы – пропав на вікы.
1084. Перша жена од Бога, друга – од людий, трета – од дябла.
1085. Перше глядаш справедливіст, а потім інше місце роботы.
1086. Перше, як повісти глупоту, подумай!
1087. Першым дорогу дає мудрійшый.
1088. Пес бреше, вітер несе.
1089. Пес сіна не іст і козі не дає.
1090. Пиєме за чыєсе здоровля, а своє калічыме.
1091. Пиєш – знай міру, жебы-с не выпив менше.
1092. Пияний, як швец.
1093. Пів сьвіта тобі замало.
1094. Підголив так, як без мыдла.
1095. Піду в гості, а то самы ся припрут.
1096. Пінязі позволяют залатвити такы проблемы, якых без 

пінязів г вас не было.
1097. Пішов свинскым кроком.
1098. Пішов, як за море с...ти.
1099. Пішого орла і ворона клюне.
1100. Плач, плач – будеш мав чорни очы.
1101. Пливат, як пампух в олію.
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1102. Пливат, як сокыра.
1103. Пливают ріжныма способами, а тонут єдним.
1104. По лихім обіді і худа вечеря добрі смакує.
1105. По пыску лекше достати, як дати.
1106. По християнскы ближнього любив, а іщы більше єго жену.
1107. По ярмаку і Русин мудрий.
1108. Повів так, же ни пришыти, ни прилатати.
1109. Повідав німый сліпому: «позерай, як хромый біжыт».
1110. Повідай правду в очы. 
1111. Повідай правду в очы, але стій здаля.
1112. Повідай, што думаш, роб, што повідаш, і посьмій ся над 

тым, што натвориш.
1113. Повідало мі штоси, же приде хтоси.
1114. Повідж мі, з чым єс пришов, і я ти повім, з чым підеш.
1115. Повідж мі, хто твоя жена, і я ти од душы поспівчувам.
1116. Повідж, о чим ты думаш, і я ти повім, чым.
1117. Повім ти просто з моста.
1118. Повісти легко, а зробити тяжко.
1119. Повітря не зауважаш, закы го не зопсуєш.
1120. Подалі від кумы – менше гріха.
1121. Пожычыв на вічне оддаваня.
1122. Позерай під ногы: грошы не найдеш, зато ніс не розтовчеш.
1123. Позерат, як вовк на козу.
1124. Позерат, як теля на нови ворота.
1125. Покаль єс не втратив совіст, ты не втратив нич.
1126. Покаль не впрієш, поталь ся не зогрієш.
1127. Покы выповіст, то курка яйко знесе.
1128. Покы грубый схудне, худый здохне.
1129. Покы ся вберне, то сонце зайде.
1130. Покы тото буде, дуже воды убуде.
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1131. Полетів вітра здоганяти.
1132. Полетів на зламаня карку.
1133. Полову іст, а фасон тримат.
1134. Помагаш мі з горы віз тягнути.
1135. Помогло, як мерцю кадило.
1136. Поночы вшыткы коровы чорни.
1137. Порожна бочка шумит, а повна мовчыт.
1138. Порожний мішок просто не стоіт.
1139. Посинів, як пупец.
1140. Послав Бог роботу, кой водибров чорт охоту.
1141. Послухай жену, а зроб по свому.
1142. Послушний, як медвід.
1143. Постимо, а солонины меншат.
1144. Поступ ся, ляше, нех русин сяде!
1145. Поталь збанок воду носит, покаль му ся вухо не одорве.
1146. Пошкодуєш вухналя, то й підкову згубиш.
1147. Правда в кєрпцях, кривда в скірнях.
1148. Правда все наверх выйде.
1149. Правда очы коле.
1150. Правда у Бога, а кривда на земли.
1151. Правда, як бы з мотикы стрілив.
1152. Правды нигде не подієш.
1153. Правыло жытя – або пхай, або не пхай ся.
1154. При роботі і час скоро летит.
1155. Прибер пняка, дай му імя – і буде чловек.
1156. Прибитый мішком з-за рогу.
1157. Приде коза до воза, аж збырчыт.
1158. Приде час – не буде і нас.
1159. Приіхов верхом на палици.
1160. Прийміт мою Параску до громады, бо вона добра до порады.
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1161. Прикус си язычок!
1162. Прилип, як гівно до тріскы.
1163. Присхло, як на псовы.
1164. Притулив, як сліпого до плота.
1165. Пришло му на розум.
1166. Пришов гіст – забуд про зліст.
1167. Про вовка промовка, а вовк – ту!
1168. Про то не брехне, што не вымислив.
1169. Продав дяблу душу.
1170. Пропав ни за цапову душу.
1171. Пропав, як пес на ярмаку.
1172. Просили – не хтів, казали – мусів.
1173. Проти віку неє ліку.
1174. Псовы, як спит, цигановы, як прирікат, а жені, як плаче, – 

не вір!
1175. Пустив го з дымом.

Р

1176. Рад бы косити, та неє кому косу носити.
1177. Рад бы му неба прихылити.
1178. Рад-нерад, а мушу.
1179. Ржа іст желізо, а горе – серце.
1180. Рідной гніздо і птах не забыват.
1181. Роб не з розгоном, а з розумом.
1182. Роб, небоже, то й Бог поможе.
1183. Робит тото юж рускый місяц.
1184. Робит, як бы три дни не ів.
1185. Робит, як мокрой горит.
1186. Робити – треба впріти і змерзнути.
1187. Робота – не вовк, до ліса не втече.
1188. Робота дурных любит.
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1189. Робота сама за себе повіст.
1190. Родима сторона – мати, чуджа – мачеха.
1191. Роззуй очы!
1192. Розум силі не завада.
1193. Розумний пес на вітер не гавкат.
1194. Розумного терпят, покаль не заважат, а дурака – покаль 

не помагат.
1195. Розуму не купиш.
1196. Рук не выстарчат, а головом не выходит.
1197. Рука руку мыє, а злодій злодія крыє.
1198. Рука руку мыє, а нога ногу підперат.
1199. Рушат ся, як бы до порток навалив.
1200. Рыба глядат, де глибше, а чловек – де ліпше.
1201. Рычыт, як корова.

С

1202. Сам блудит, а іншых судит.
1203. Сам голий, а кошуля за пазухов.
1204. Сам зготовыв – сам зъів.
1205. Сам не гам, і другому не дам.
1206. Само ся нич не зробит.
1207. Самой плине до рук лем то, што не тоне.
1208. Свиня все болото знайде.
1209. Свиня не зъіст, покаль не обабрат.
1210. Свій пец найліпше гріє.
1211. Свій язык, своя й гвара.
1212. Свого не забывай, чуджого не заберай.
1213. Своя кошуля ближча до тіла.
1214. Се бы треба на комині записати.
1215. Се выламы на воді писано.
1216. Се ти боком вылізе.
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Курс дамського крою і шиття у Ванівці. 1927 р.
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1217. Се товды буде, як рак на дубі свисне.
1218. Сирота, сирота, а пыск, як ворота.
1219. Сироті все вітер в очы.
1220. Ситый пес з горазду бісит ся.
1221. Сідит, як квока на яйцях.
1222. Сій овес в кожусі, а жыто – в капелюсі.
1223. Сіль жытя в тім, же воно не цукер.
1224. Сім миль пішкы за кавалок кышкы.
1225. Скривыв ся, як середа на пятницю.
1226. Скрипливой дерево найдовше жыє.
1227. Слова ласкавы, а думкы лукавы.
1228. Слова масни, а перогы пісни.
1229. Слово до рады, а рукы – до звады.
1230. Слово не дым, очы не выіст.
1231. Слово старше за пінязі.
1232. Слухати го мож, а вірити – ніт.
1233. Смаруй хлопа лоєм, а він смердит гноєм.
1234. Смерт і жена вод Бога призначена.
1235. Смот – мовч, а своє роб.
1236. Смот серцем і душом, очами того не увыдиш.
1237. Смутно, як у грудни по полудни.
1238. Сокоти ся, то й Бог тя всокотит.
1239. Сонце низко, вечір близко, домів далеко.
1240. Спішыт, як жыд на шабаш.
1241. Спішыт, як з козамы на ярмак.
1242. Спокійний, як паця в міху.
1243. Спочатку пиєш зорівку, а потім вона тебе.
1244. Став шыршый, як довшый.
1245. Стара любов не ржавіє.
1246. Старат ся, як пес о пяту лабу.
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1247. Старий зьвір нигда не дримле.
1248. Старий пес дармо не гавкат.
1249. Старіст – не радіст.
1250. Старіст приходит з мудростев, а быват, же і сама.
1251. Старіст приходит не на жарт.
1252. Старшый Гриц, як Параска.
1253. Старый много знає, а іщы більше забыл.
1254. Стидно повідати, а гріх таіти.
1255. Стичен не так січе, як у вуха пече.
1256. Стілько правды, як у козы огона.
1257. Страшно – не хпасти, страшно – не встати.
1258. Стрыко бабі вуйко.
1259. Студін, як в псярні.
1260. Стуль гамбу, бо ворона влетит!
1261. Стуль си пыск!.
1262. Сумліня мя не гризе, – я му не по зубах.
1263. Сумліня у нас чысте – мы ным ся не корыстуєме.
1264. Сусіда люб, але плота не розвалюй.
1265. Сут два способи кєрувати женамы, але іх нихто не зна.
1266. Сут люде і людиска.
1267. Сходит краса, як роса.
1268. Сяде й на чорта.
1269. Сьвіт не без добрих людий.
1270. Сьпівай своім голосом, гвар своіма словамы.
1271. Сьпіваш добрі, а перестанеш – іщы ліпше.

Т

1272. Так выривав, аж му пяти блискали.
1273. Так го люблю, як сіль в оці, а кольку в боці.
1274. Так дриготив, аж ся спотив.
1275. Так завинив, як баран вовкови.
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1276. Так кравец крає, як му сукна стає.
1277. Так летит, аж ся ногамы по дупі бє.
1278. Так му встид, як кобилі, што віз переверне.
1279. Так схуд, мало не трісне.
1280. Так ся вынюс, як бы го хто вымюв.
1281. Так тепло, аж ся вочы потят.
1282. Так тя треба, як воды в кєрпцях.
1283. Така любов щедра. Єдним приносит крила, іншым – рогы.
1284. Така студін, же добрый газда пса надвір не выжене.
1285. Такій бідний, як мак на четверо.
1286. Такій вояк, як каждый поляк.
1287. Такій встеклий, аж піднебіня чорне.
1288. Такій язык, же й на припоні не втримаш.
1289. Там добрі, де нас німа.
1290. Там, де дябол повів «добраніч».
1291. Танцує, як корова на леді.
1292. Тебе ани в поле брати, ани гдома лишыти.
1293. Темно, – перед собов пальця не выдно. 
1294. Терезбла голова уважат на слова.
1295. Терп, душо, спасена будеш.
1296. Тильо правды, што в решеті воды.
1297. Тисне, як мороз на бабу.
1298. Тілько варгы помастив.
1299. То байка, же над тобом ся сьміют. Гірше – коли плачут.
1300. Тобі товч, як горохом о стіну.
1301. Товды мі лиж варгы, як мі гірко, солодки я й сам си оближу.
1302. Товче ся, як Марко по пеклі.
1303. Тот ден честуй, што пришов.
1304. Тота курява, што вівця збила, вовка не задусит.
1305. Тота сторона мі мила, де мя матір породила.
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1306. Тоти сливи смак мают, котри на галузці достигают.
1307. Трафив свій на свого.
1308. Трафила коса на камін.
1309. Треба тя, як дзюры в мості.
1310. Три дни ходу, а ярмаку до полудня.
1311. Тримай ся в руках, як тя не тримают ногы.
1312. Тримай ся землі, то не хпадеш.
1313. Тримай ся пензля!
1314. Тримай язык за зубами!
1315. Тримай язык на припоні!
1316. Тримат ся, як пияний плота.
1317. Тримат ся, як пісок на вылах.
1318. Троє єдного не ждут.
1319. Трудно вліті без коровы, а взимі без кожуха.
1320. Трясе ся, як чорт над грішнов душов.
1321. Ту мя болит, ту мя коле, ту мя не рушайте!
1322. Тунє мясо пси ідят.
1323. Туній, як борщ.
1324. Тупий, як обух.
1325. Ты мі зубы не загварюй!
1326. Ты му слово, він ти десят.
1327. Ты не першый і не остатний.
1328. Ты, дябелку єден!
1329. Ты, Кальвіне!
1330. Ты, москалю, добрий чловек, та твоя шынелія – злодій.
1331. Ты Томо невірний.
1332. Тым жыєш, з чого жыєш.
1333. Тыха вода берегы рве.
1334. Тыха вода людий топит.
1335. Тыхо, як в церкві.
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1336. Тягне з него, як з бровара.
1337. Тяжко заробити, але легко розгубити.

У

1338. У Великодним пості не ход в гості.
1339. У голові, як у млині.
1340. У заздрости німа радости.
1341. У красній бесіді не вшытко ся мовит.
1342. У крутой дерево кривий клин бют.
1343. У нас в державі не бардак, то такій порядок.
1344. У нас вшыткого выстарчат, інша річ, же не вшыткым.
1345. У нас, як не идеш в ногу, то идеш в дупу.
1346. У скупого все по обіді.
1347. Убрало бы ся красно, іло бы ся смачно, а робити страшно.
1348. Увыдів, як свій карк.
1349. Уж много літ, як правды ніт.
1350. Умів ся помилити, умій ся поправыти.
1351. Упертый, як жыд у танци.
1352. Усьміхний ся, завтра буде гірше.
1353. Уч дітину кожду годину.
1354. Уч ся змолоду, не зазнаш голоду.

Ф

1355. Файна й богата, лем фрасувата.
1356. Фіглі фіґлями, но можут быти й діты.
1357. Фільозоф, а кобилы в хомут не гміє запрячы.

Х

1358. Хата не церква, люди – не ангели.
1359. Хваль ден гвечер, а жену рано.
1360. Хваль ден гвечер, а жытя перед смертев.
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1361. Хваль не гостину, а газдыню.
1362. Хлопа выдно коло снопа.
1363. Ходит, як теля за коровом.
1364. Ходыт од Савла до Павла.
1365. Ходыт, ледво ногы волочыт.
1366. Ходыт, як бортак по ярмаку.
1367. Ходыт, як зыгарок.
1368. Ходыт, як не свій.
1369. Ходыт, як овечка, а буцкат, як баран.
1370. Хорує на свинскы сухоты.
1371. Хоц іду в гостину, беру хліба в хустину.
1372. Хоц каменем в голову, хоц головом об камін.
1373. Хоц му кіл на голові теш, а він все своє.
1374. Хоц серп кривый, та солому ріже просто.
1375. Хочеш втратыти приятеля – пожыч му пінязі.
1376. Хочеш допровадити чловека до склерозы, пожыч му пінязі.

Народний хор. Керівник Мрозек Войтко. 30-ті рр.
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1377. Хочеш познати чловека – пожыч му пінязі.
1378. Хпав, як міх з воза.
1379. Хпав, як сьніг на голову.
1380. Хпасти лекше, як встати.
1381. Хпертый, як віре дерево.
1382. Хтів бы вшытко маты, а нич не робити.
1383. Хтів по клині, втяв по коліні.
1384. Хто барз обіцює, тот нич не робит.
1385. Хто барз обіцює, тот рідко слова дотримує.
1386. Хто біды не выдів, тот щесьтя не шанує.
1387. Хто бреше, тому легше, а хто правдує – бідує.
1388. Хто вліті гайнує, тот взимі голодує.
1389. Хто вліті глядат холоду, натерпит ся взимі голоду.
1390. Хто вынен, воддати повынен.
1391. Хто добрый до ідла, тот добрый до роботы.
1392. Хто мало не хоче, много не дістане.
1393. Хто мастит, тот іздит.
1394. Хто много зачынат, тот мало кінчыт.
1395. Хто много ся зьвідує, тому много брешут.
1396. Хто на молоці ся попюк, тот дує на студену воду.
1397. Хто не выдит, тот не завыдит.
1398. Хто не має, тот не стратит.
1399. Хто не робит на себе, буде робив на іншых.
1400. Хто нич не робит, тот нигда не має часу.
1401. Хто нич не робит, тот ся не помилят.
1402. Хто ніж має, тот солонину крає.
1403. Хто палюнку пиє, тот довго не жыє.
1404. Хто перше встав, тот порткы вбрав.
1405. Хто пізно приходит, тот сам собі шкодит.
1406. Хто по обіді не ляже, тому ся сало не завяже.
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1407. Хто правду повідат, тот слів не глядат.
1408. Хто празникує Пилипа, буде голий, як липа.
1409. Хто ранше приде, тот борше змеле.
1410. Хто робит, тот ся доробит.
1411. Хто роботы ся боіт, а кого – робота.
1412. Хто сивый, не конче мудрий, ено старый.
1413. Хто собі біду глядат, тот і знайде.
1414. Хто стратив стид, тот стратив чест.
1415. Хто ся зьвідує, тот не блудит.
1416. Хто часто в дорозі, был під возом і на возі.
1417. Хто як робит, так і має.

Ц

1418. Цєкавіст – то перший стопін до пекла.
1419. Цєкавскы cкоро ся старіют.
1420. Циган знає, што кобилі треба.
1421. Цілив у ворону, а трафив у корову.

Ч

1422. Час – то дохтор на вшыткы гризоты.
1423. Час летит, як вода по камени.
1424. Час робит не на тебе, а на твою твар.
1425. Час робит своє. А ты, чловеку?
1426. Час, якій мы маме, то пінязі, якых мы не маме.
1427. Частуй голий босого.
1428. Черепя довше жыє, як цілий горнец.
1429. Чловек не з соли, вод дожджу ся не розтопит.
1430. Чловек не свиня – вшытко зъіст.
1431. Чловек рідко помилят ся два разы, зазвычай зо три 

або й більше.
1432. Чловек учыт ся не до старости, а до смерти.
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1433. Чого глухый не дочує, то си домислит.
1434. Чого замного, того й свині не хтят.
1435. Чого очы не выдят, того серцу не жаль.
1436. Чого-м не выдів, того не повім.
1437. Чорний, як мурин.
1438. Чуджа крывда вылізе боком.
1439. Чуджого не руш, свого не оддавай.
1440. Чуджой перекроч, але не руш!
1441. Чуджы діты скоро роснут.
1442. Чуджый пец не гріє.
1443. Чуджым добром сит не будеш.
1444. Чуджыма рукамы добрі гада імати.
1445. Чуджыма рукамы добрі оген загрібати.
1446. Чуджых злиднів не наситиш.
1447. Чы іде, чы ходит, на єдно выходит.
1448. Чы я тому вынна, же перина зимна? Як бы было Петра, 

то бы была тепла.
1449. Чыгат, як чорт на грішну душу.
1450. Чым горнец накыпит, тым череп смердит.
1451. Чым горнец накыпів, тым його чути.
1452. Чым менше розумних гадок в голові, тым більше сьмітя 

на языку.
1453. Чым пес старшый, тым огін твердшый.
1454. Чым ся не наів, тым ся не налижеш.
1455. Чыя фляшка на столі, того й правда на селі.

Ш

1456. Шануй вітця-матір, і буде ти всяди добре.
1457. Шануй старого, бо сам такым будеш.
1458. Шануй учытеля, як родителя!
1459. Шануйме ся, як братя, рахуйме ся, як жыди.
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1460. Шварна дівка, як маківка.
1461. Шмар в липцу пипню (файку), а хапай серп.
1462. Што було і не було, все ся перебуло.
1463. Што було, то ся перебуло, што іщы буде, того не знают люде.
1464. Што бы діти не робили, лем бы дітий не робили.
1465. Што было – выділи, што буде – увыдим.
1466. Што было, то перешло, што буде, приде.
1467. Што было, юж ся не верне.
1468. Што вільно панови, то не вільно Иванови.
1469. Што вліті впильнуєш, то взимі схіснуєш.
1470. Што вчера, то не гнес.
1471. Што гмієш робити – за плечами не носити.
1472. Што гнес утече, того заран не зімаш.
1473. Што дихне, то брехне.
1474. Што є, то ся мине, чого неє, то ся обийде.
1475. Што з воза хпало, то пропало.
1476. Што занадто, то не здорово.
1477. Што змолоду здобудеш, то на старіст як найдеш.
1478. Што кін, то норов; што село, то гвара; што край, то 

звычай.
1479. Што кому написано, тото го не мине.
1480. Што кому ся годит.
1481. Што мав, то з дымом пустив.
1482. Што має бути, того не минути.
1483. Што на штоден, то не на сьвато.
1484. Што наглі, то по дяблі.
1485. Што не мож, то полож!
1486. Што повідят про тебе іншы, як ты сам про себе повісти 

не можеш.
1487. Што правда, то не гріх.
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1488. Што про то гварити, чого ни парити, ни варити.
1489. Што серпен зожне, то марец зожре.
1490. Што ся дає, то ся не одберат.
1491. Што у кого пече, тот про то й рече.
1492. Што у терезблого на гадці, у пияного юж всередині.
1493. Штоден Бога хвалит, і штоден людий дурит.
1494. Штоси великой в лісі здохло!
1495. Штыри етапи людского жытя: іщы неє, юж є, іщы є, юж неє.

Щ

1496. Щезнув, як камін у воді.
1497. Щербатий погар не бє ся.
1498. Щесьця – коли не тра брехати, же ти добре.
1499. Щесьця за горамы, а нещесьця – за плечами.
1500. Щесьця розум одберат, а нещесця – вертат.
1501. Щесьця тяжко знайти, та легко згубити.
1502. Щесьця, коли тя розуміют, а нещесьця, коли тя розкусили.
1503. Щырой слово три зимы гріє.

Ю

1504. Юж не тра за вшытко платыти, за вшытко тра просто 
переплачувати.

Я

1505. Я більше вынен, як ты маш.
1506. Я бы ти повів штоси, та нех ти повіст хтоси.
1507. Я з тобов свині не пас.
1508. Я не смутний, я терезблый.
1509. Я палюнку не пию, я нев душу дезінфікую.
1510. Я ту нигда не был, але выджу, же ся поправило.
1511. Ябко од яблони далеко не падат.
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1512. Язык без кости – што хоче, то й лопоче.
1513. Язык меле, як жорна.
1514. Языком капусты не шаткуют.
1515. Як біда докучыт, то й розуму научыт.
1516. Як біда, то до жыда, а як по біді, то по жыді.
1517. Як бріх повний, то й костям добрі.
1518. Як бы кізка не скакала, то бы ніжкы не зламала.
1519. Як бы молоде знало, а старе – могло!
1520. Як бы так ся хтіло, як ся не хоче!
1521. Як бы-м розумів вшыткы жарты, то юж давно бы-м 

гмер зо сьміху.
1522. Як быти такым, як вшыткы, то нашто втовды быти?
1523. Як в ногах неє правды, глядай выжей.
1524. Як вітер не повіє, так він ся хылит.
1525. Як гміє, так і піє.
1526. Як гнес дбаєш, так заран маєш.

Весільні гості Перога Василя. Ванівка. 1933 р.
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Ванівчани. 30-ті рр.

1527. Як грибочкы роснут нашы діточкы.
1528. Як до роботы, то рукы дрижат, а погарык добре тримат.
1529. Як зачав, так і скінчыв.
1530. Як земля парує, то ся овес готує.
1531. Як знаш вшыткы одповіди, а нихто тя ся не звідує, 

значыт пришла старіст.
1532. Як ідеш в гості з пустыма рукамы, то ід хоц бы з повним 

бамбухом.
1533. Як мі зле, я сьпівам, і втовди зле робит ся вшыткым.
1534. Як не знаш, за што ся взяти, то бер ся за розум.
1535. Як не маш нич до повіданя, то сьпівай.
1536. Як ся не удало за першым разом, спробуй послухати жену.
1537. Як тонко повіджено. І не жыд.
1538. Як ты маш надію, то іщы не значыт, же ты маш шанс.
1539. Яка мама, така сама.
1540. Яка мука, такій хліб.
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1541. Яка праца, така й плаца.
1542. Яка приправа, така й потрава.
1543. Яка сповід, такой рогрішеня.
1544. Якє дерево, така сливка, яка мама, така дівка.
1545. Якій гріх, така й кара.
1546. Якій іде, такій і поганят.
1547. Якій майстер, така й його робота.
1548. Якій пастух, такы його вівці.
1549. Якій пташок, така й його пісня.
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