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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH LEKSEMÓW
Z ZAKRESU „CZ0OWIEK I 1WIAT DUCHOWNY”

Helena Krasowska
Var5ovia

W niniejszym artykule zajm( si( charakterystyk- wybranego s"ownictwa
polskoj(zycznych Górali bukowi.skich mieszkaj-cych dziŒ w szeŒciu wsiach na
Bukowinie podzielonej mi(dzy Rumuni( a Ukrain-.
Polacy na Bukowin( przybyli szlakami migracyjnymi z trzech kierunków – z
po"udniowo-wschodniej Galicji, Ma"opolski oraz rejonu Czadcy, obecnie
znajduj-cego si( w granicach S"owacji. Najbardziej charakterystyczny jest trzeci z
tych kierunków – szlak Górali. Korzenie tej grupy si(gaj- daleko w przesz"oŒ1
po"udniowego •l-ska i pogranicza Œl-sko-ma"opolskiego. W wyniku przeludnienia
Czadeckiego od 1803 r. rozpocz("a si( migracja polskiej ludnoŒci na Bukowin(.
Na Bukowin( przenieŒli swoje kulturowe elementy, ale mieszkaj-c na
terytorium wielokulturowym i wieloj(zycznym przej(li teŽ cechy najbardziej
reprezentatywne.
S"ownik Etnologiczny1 wed"ug O. Kolberga podaje: kultura ludowa to „Lud, jego
zwyczaje, sposób Žycia, mowa, podania, przys"owia, obrz(dy, gus"a, zabawy, pieŒni,
muzyka i ta.ce”. Wi-Že si( z tym takŽe znany podzia" kultury na kultur( materialn- i
kultur( duchow-.
Nas interesowa1 b(dzie tu kultura duchowa i jej zwi-zki z j(zykiem, poprzez
przygl-danie si( relacji kultura ! j(zyk. Zainteresowanie zwi-zkami kultury i j(zyka
musi prowadzi1 do •róde" kultury. Bardzo cz(sto utoŽsamiamy te •ród"a z kulturludow-, z folklorem. Natomiast w ŒwiadomoŒci i w refleksji istotn- rol( w Œledzeniu
w-tków kulturowych odgrywa j(zyk. Cz(sto o wzajemnych wp"ywach
mi(dzykulturowych Œwiadcz- bowiem nazwy poszczególnych faktów. WŒród
mieszka.ców wsi o ludnoŒci mieszanej dochodzi do wzajemnych wp"ywów, a w
konsekwencji do procesu ujednolicania zjawisk kulturowych.
„Bukowina stanowi"a niezwyk"a mozaik( j(zykow- i wyznaniow-. ‹adna
grupa etniczna czy wyznaniowa, ŒciŒle na tej w-skiej przestrzeni wspó"Žyj-ca ze
wszystkimi pozosta"ymi grupami, nie mog"a w sferze zwyczajów pozosta1
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integralna” – K. Feleszko.
Kultura w której odzwierciedleniem jest j(zyk si(ga g"(bszych pok"adów
ludzkiego Žycia. Znajduje zaŒ swój wyraz w obyczajowoŒci, pieŒniach ludowych, w
ca"ej narodowej tradycji. Pami(1 o obyczajach narodowych, jego •ród"ach, czyli o
sposobie Žycia i post(powania przodków, powinna by1 przedmiotem specjalnej
troski. KaŽdy cz"owiek ma swoj- toŽsamoŒ1, rodowód, histori( i j(zyk. Cz"owiek
przyzwyczajony do j(zyka gwarowego, przyjmuje go jako coŒ zupe"nie naturalnego i
nie zastanawia si( nad jego rol- we wspó"czesnym Œwiecie. Traktuje go jako
instrument porozumienia si( z najbliŽszymi w kr(gu rodzinnym, czy szerzej: w kr(gu
regionalnym. Gwara odpowiada nieuŒwiadomionym potrzebom ludu wiejskiego,
który j- tworzy" przez pokolenia dla potrzeb wspó"Žycia, im dalej w przesz"oŒ1 tym
bardziej wspólnotowego.
S"ownictwo kultury duchowej w OKAD przedstawia si( bardzo sk-po, moŽna
natomiast si(gn-1 po inne prace opisuj-ce je z róŽnych terenów, np. ze wsi Stara Huta
w powiecie buczackim2 lub po opis zimowych obrz(dów dorocznych obrz(dy na
Wile.szczy•nie3.
S"ownictwo z zakresu kultury duchowej dotyczy m.in. magii, wróŽb, ale i
obrz(dów rodzinnych lub Œwi-t dorocznych; wi-Že si( z tym takŽe s"ownictwo
instrumentów muzycznych. W moich badaniach z szeŒciu wsi zebrano 43 leksemy,
które poddaj( metodzie polegaj-cej na sprawdzeniu wariantywnoŒci leksyki
dotycz-cej kultury duchowej
I. Ten sam wyraz:
1. We wszystkich zbadanych miejscowoŒciach znane s- wspólne - 23 leksemy:
bosorka ‘wróŽka zabieraj-ca mleko od krowy’
Bo§e Narodzynie ‘BoŽe Narodzenie’
bratki ‘grupa, ludzi odwiedzaj-ca z kol(d- rodziny w Dzie. BoŽego Narodzenia’
chram ‘odpust w parafii’
cynter' ‘cmentarz’
dru§ka ‘druhna na weselu’
kalfa ‘osoba odpowiedzialna za stosowny zapis i zebranie pieni(dzy’
klaka ‘bezp"atna pomoc s-siedzka’
kocianki ‘bazie, kwiaty z wierzby, które Œwi(ci si( w Palmow- Niedziel(’
Yubek ‘wspólne posiedzenie wieczorem przy zmar"ym’
mloducha/mYoducha ‘panna m"oda’
mlody/mYody ‘pan m"ody’
mohorycz ‘postawi1 komuŒ flaszk( za coŒ’
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mosza ‘babka odbieraj-ca poród’
ostatki ‘zapusty, ostatnie dnie karnawa"u’
pisanki ‘Wielkanocne jaja malowane’
piszczoYka ‘piszcza"ka’
pogrib ‘pogrzeb’
poYa§niczka ‘choinka na BoŽe Narodzenie’
pomana ‘ja"muŽna, datek ofiarny’
pszenica ‘potrawa wigilijna z pszenicy, maku i miodu, kutia’
truhla ‘trumna’
zestria ‘wiano panny m"odej’ (DPu, SHu, Tu, PMr, NSr, Pr)
2. W pi(ciu zbadanych miejscowoŒciach znane s- wspólne – 3 leksemy:
bosor ‘m(Žczyzna, który zna si( na wróŽbach’ (DPu, SHu, Tu, NSr, Pr)
harmonijka ‘drumla’ (DPu, SHu, Tu, PMr, Pr)
trumba ‘tr-ba, tr-bita’ (DPu, Tu, PMr, NSr, Pr)
3. W czterech zbadanych miejscowoŒciach wspólne s- – 4 leksemy
czimpoj ‘gajdy, dudy’ (DPu, Tu, NSr, Pr)
klaka na prindzenie ‘prz-dki’ (DPu, PMr, NSr, Pr)
wiano ‘wiano panny m"odej’ (DPu, PMr, NSr, Pr)
wilia ‘Dzie. przed BoŽym Narodzeniem, wigilia’ (SHu, PMr, NSr, Pr)
4. W trzech zbadanych miejscowoŒciach znanych jest – 6 leksemów
adwent ‘adwent przed BoŽym Narodzeniem’ (PMr, NSr, Pr)
drymba ‘drumla’ (DPu, Tu, NSr)
haldamasz ‘postawi1, komuŒ flaszk( za coŒ’ (Tu, PMr, Pr)
napriondki ‘prz-dki’ (Tu, NSr, Pr)
post ‘adwent przed BoŽym Narodzeniem’ (DPu, SHu, Tu)
pridane ‘wiano panny m"odej’ (DPu, SHu, Tu)
5. W dwu zbadanych miejscowoŒciach znany jest - 1 leksem
weczeria Lwienta ‘Dzie. przed BoŽym Narodzeniem, wigilia’ (DPu, Tu)
II. Wyrazy charakterystyczne tylko dla jednej z badanych miejscowotci:
1. Dla Dolnych Piotrowiec - 1 leksem
§enich ‘pan m"ody’
2. Dla Starej Huty – 3 leksemy
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buhaj ‘gajdy, dudy’
hajzy ‘prz-dki’
trembita ‘tr-ba, tr-bita’
3. Dla Tereblecza – 2 leksemy
mYoda ‘panna m"oda’
poYa§niczka ‘ga"-zka drzewa owocowego, s"uŽ-ca do sk"adania Žycze. rano we
wigili(’
Nie ma w zebranym materiale takich leksemów, które znane s- tylko w poniŽszych
wsiach.
4. Dla Pojany Mikuli – 0
5. Dla Nowego So"o.ca – 0
6. Dla Pleszy – 0
Dla scharakteryzowania omawianego s"ownictwa pos"uŽ( si( podzia"em
mówi-cym o pochodzeniu leksyki uŽywanej przez Górali bukowi.skich.
III. S1ownictwo zgodne z:
1. J(zykiem ogólnopolskim:
adwent ‘adwent przed BoŽym Narodzeniem’ (PMr, NSr, Pr)
dru§ka ‘druhna na weselu’
harmonijka ‘drumla’ (DPu, SHu, Tu, PMr, Pr)
mYoda ‘panna m"oda’ (Tu)
mYody ‘pan m"ody’
ostatki ‘zapusty, ostatnie dnie karnawa"u’
pisanki ‘Wielkanocne jaja malowane’
post ‘adwent przed BoŽym Narodzeniem’ (DPu, SHu, Tu)
wiano ‘wiano panny m"odej’ (DPu, PMr, NSr, Pr)
a) leksemy równobrzmi-ce z polszczyzn- ogóln-, lecz o odmiennym znaczeniu:
buhaj ‘gajdy, dudy’
pszenica ‘potrawa wigilijna z pszenicy, maku i miodu, kutia’
b) z form- gwarow-:
Bo§e Narodzynie ‘BoŽe Narodzenie’
piszczoYka ‘piszcza"ka’
trumba ‘tr-ba, tr-bita’ (DPu, Tu, PMr, NSr, Pr)
wilia ‘Dzie. przed BoŽym Narodzeniem, wigilia’ (SHu, PMr, NSr, Pr)
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2. Z dialektem •l-skiem:
cynter' ‘cmentarz’ AJPP, m. 22 tylko w Wys i Czarne (Czadeckie); z "ac.
cimentarium, a tu z s"c. cintarin;
kocianki ‘bazie, kwiaty z wierzby, które Œwi(ci si( w Palmow- Niedziel(’ z
po"udniowego •l-ska AJ•, m. 192;
mloducha ‘panna m"oda’ AJ•, 704 po"udniowy zasi(g wyrazu mYoducha; por. s"c.
mladucha ‘panna m"oda, narzeczona’
3. S"ownictwo wspólne dla Górali bukowi.skich wyst(puj-ce w gwarach ukrai.skich
i rumu.skich na Bukowinie:
bratki ‘grupa, ludzi odwiedzaj-ca z kol(d- rodziny w Dzie. BoŽego Narodzenia’
buhaj ‘gajdy, dudy’
chram ‘odpust w parafii’
kalfa ‘osoba odpowiedzialna za stosowny zapis i zebranie pieni(dzy’
klaka ‘bezp"atna pomoc s-siedzka’
Yubek ‘wspólne posiedzenie wieczorem przy zmar"ym’
mohorycz ‘postawi1, komuŒ flaszk( za coŒ’
mosza ‘babka odbieraj-ca poród’
trembita ‘tr-ba, tr-bita’
pomana ‘ja"muŽna, datek ofiarny’
zestria ‘wiano panny m"odej’ (DPu*, SHu, Tu, PMr*, NSr, Pr)
Zebrany materia" z szeŒciu wsi Górali bukowi.skich zawiera 43 leksemy, w
tym dla wszystkich badanych miejscowoŒci wspólne s- 23 leksemy. Zachowano tu 9
leksemów ogólnopolskich, dwa leksemy zatem maj- inne znaczenie: buhaj oznacza w
Starej Hucie na Bukowinie ‘rodzaj instrumentu muzycznego: gajdy, dudy’, a pszenica
na ca"ej Bukowinie to równieŽ ‘najwaŽniejsza potrawa wigilijna z maku i miodu
zwana teŽ kuti-’. S- teŽ leksemy polskie róŽni-ce si( jedynie wymow- gwarow-. Na
szczególn- uwag( zas"uguj- leksemy wspólne z gwarami rumu.skimi i ukrai.skimi
na terenie Bukowiny; maj- one czasami szersze zasi(gi.
Leksem bosorka w znaczeniu ‘wróŽka, zabieraj-ca mleko od krowy’ znany jest
we wszystkich polskich miejscowoŒciach na Bukowinie. Bosor, w pi(ciu z nich, cho1
informatorzy zaznaczali, Že m(Žczy•ni takimi sprawami si( nie zajmuj-. W OKAD
IV, m. 5, w znaczeniu ‘kobieta maj-ca si"( wyŽsz-, wróŽka’ spotykamy na terenie
S"owacji i Czech w trzech punktach w Polsce i dwóch na Ukrainie. Atlas ten podaje
teŽ inne znaczenia tego leksemu: ‘kobieta lekkiego prowadzenia si(’, ‘z"a, k"ótliwa
kobieta’, ‘nocny motyl’. Górale do swojego zasobu s"ownikowego wyraz ten
prawdopodobnie zapoŽyczyli na S"owacji, z w(g. boszorkány ‘duch zmar"ych,
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straszyd"o, czarownica’ a tu z turecko-tatarskiego.
Na desygnat ‘pocz(stunek po pracy (wódka i przek-ska)’ otrzymano dwa
leksemy: haldamasz i mohorycz. Wyraz haYdamasz znany jest w trzech badanych
miejscowoŒciach obok formy mohorycz, która uŽywana jest we wszystkich badanych
wsiach i na terenie ca"ej Bukowiny pó"nocnej. W OKAD V, m. 50 obejmuje obszar
karpacki S"owacji, Ukrainy i Mo"dawii w róŽnych znaczeniach: ‘pocz(stunek
(winem) po pracy, zakupie i td’, ‘pocz(stunek po bezp"atnej pomocy’, ‘Œwi(to po
zako.czeniu Žniw’, ‘Œwi(to z okazji zako.czenia pracy np. budowy domu’, ‘bezp"atna
s-siedzka pomoc’. AJ• m. 98 natomiast leksem h/oYdoma" podaje z Oszczadnicy w
Czadeckiem, a z inn- wymow- fonetyczn- teŽ w Istebnej i na po"udnie od regionu
orawskiego. Wyst(puje teŽ w gwarach rumu.skich ald%ma‡, z w-g. áldamás, Rob,
140. Jest to wyraz rzadko uŽywany przez Górali, uŽywan- powszechnie form- jest
mohorycz w znaczeniu ‘pocz(stunek po pracy (wódka i przek-ska)’.
Wyst(puj-cy we wszystkich badanych miejscowoŒciach leksem truhla w
znaczeniu ‘trumna’ ma szerszy zasi(g. W OKAD IV, m. 7 przewaŽa na terytorium
S"owackim po Bratys"aw(, a pojawia si( w kilku punktach Polski. Zasi(g tego
leksemu i jego znaczenie pokazuje równieŽ AJ• m. 393-394. WyjaŒnienia
historyczno-etymologiczne nazw ‘trumny’ podaje J. Siatkowski4 zaznaczaj-c „czes.
truhla, sYc. truhla (wyst(puj-ca w dialektach Œrodkowej i zachodniej S"owacji; g"uŽ.
truhla i pol. dial. Z pogranicza czesko-s"owacko-polskiego truhla, truchYa, truwYa,
truYa, trugYa ‘skrzynia’, ‘trumna’; z niem. baw. truhel, trugel zasi(g form niemieckich
wydaje si( wskazywa1, Že wymienione wyŽej gwarowe formy polskie s- przej(te za
poŒrednictwem czeskim lub s"owackim”5 .
W miejscowoŒciach po"oŽonych po stronie rumu.skiej na desygnat ‘adwent
przed BoŽym Narodzeniem’ mamy leksem ogpol. adwent, natomiast w
miejscowoŒciach po"oŽonych po stronie ukrai.skiej post.
Leksem pridane* w znaczeniu ‘wiano panny m"odej’ znany jest tylko
miejscowoŒciom po"oŽonym na Bukowinie pó"nocnej, jako zapoŽyczenie z ros.
mnevihhWb, na co sami informatorzy zwracali uwag(.
W dwu zbadanych miejscowoŒciach zachowa" si( staropolski wyraz i
znaczenie weczeria Lwienta ‘Dzie. przed BoŽym Narodzeniem, wigilia’, jednak w
fonetyce ukrai.skiej, tj. «. Form- staropolsk- jest wyraz wilia, wyst(puj-cy teŽ w
SHu, PMr, NSr, Pr. W XIX wieku forma wilia uŽywana by"a powszechnie, dziŒ juŽ
coraz rzadziej. Drugie znaczenie wyrazu wigilia to, oczywiŒcie, ‘uroczysta kolacja
spoŽywana 24 grudnia’. PodnioŒle posi"ek ten nazywa si( wieczerz4 wigilijn4; w
nazwie tej przechowa" si( rzadki dziŒ w polszczy•nie wyraz wieczerza, w dawnych
wiekach znacz-cy po prosu ‘kolacja, posi"ek wieczorny’.
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Dolne Piotrowce jako jedyna z badanych wsi zachowa"a znany leksem §enich
obok mYody w znaczeniu ‘pan m"ody’ I cho1 AJ• m. 702-703 podaje zasi(g tego
wyrazu na •l-sku bardzo szeroki, to uwaŽam go na Bukowinie za poŽyczk( rosyjsk-,
por. ~bheˆ e hbabcdi pan m"ody i panna m"oda’. W OKAD III, m. 59 2enich
wyst(puje w Czechach i na S"owacji oraz w dwu punktach na Ukrainie. By" to
niew-tpliwie wyraz ogólnos"owia.ski.
W Starej Hucie na desygnat ‘gajdy, dudy’ pojawi" si( leksem buhaj, który na
Bukowinie znany jest w postaci ‘instrumentu muzycznego, drewnianej beczu"ki z
ko.skim ogonem, umocowanym u góry beczki skór-’. OKAD IV, m. 11 nie notuje
tego leksemu. W Pojanie Mikuli po stronie rumu.skiej brak nazwy wogóle, a w
pozosta"ych miejscowoŒciach wyst(puje leksem czimpoj, jako poŽyczka z rum.
cimpoi ‘dudy’, znany równieŽ w OKAD IV, m. 11 w dwu punktach na Ukrainie w
gwarach rumu.skich oraz w dziewi(ciu punktach na terenie Mo"dawii.
W Starej Hucie wyst-pi" leksem trembita ‘tr-ba, tr-bita’ znany w ca"ym paŒmie
Karpat ukrai.skich, w pozosta"ych wsiach trumba.
Dla Tereblecza charakterystyczne s- dwa leksemy: mYoda wyst(puj-cy obok
mloducha ‘panna m"oda’, mYoda cz(sto wyst(puje teŽ w mowie potocznej w ca"ej
Polsce.
Drugi leksemem to leksem poYa§niczka ‘ga"-zka drzewa owocowego, s"uŽ-ca
do sk"adania Žycze. rano w wigili(’ maj-ca teŽ inne znaczenie tj. ‘choinka wieszana
przy suficie’, w AJ• m. 200 wyst(puj-ca w Oszczadnicy, ale i w ‹abnicy k/‹ywca.
Niektóre zwyczaje s- wspólne dla wszystkich grup zamieszkuj-cych region
bukowi.ski, a róŽni- si( tylko w czasie; zgodnie z kalendarzem julia.skim Œwi(ta
prawos"awne obchodzone s- pó•niej. Do takich zwyczajów naleŽ- np.: zanoszenie
pocz(stunku za pomane, chodzenie z kol(d- – kawalerowie i m(Žczy•ni, chodzenie
po kol(dzie bratków i zbieranie datków dla koŒcio"a czy cerkwi, robi to kalfa - osoba
odpowiedzialna za zorganizowanie i zbiór pieni(dzy.
W zwyczajach okresu BoŽego Narodzenia zachowa"a si( do dzisiaj dawna
nazwa wigilijnego atrybutu w postaci poYa¬niczki. WyraŽnie wskazuje ona teren, z
którego przybyli górale na Bukowin( tj. Czadeckie. (por. mapy). Zestaw potraw
wigilijnych i formy kol(dowania, nawi-zuj- do podobnych zwyczajów znanych z
róŽnych cz(Œci Polski.
Obrz(d odwiedzania domów przez ch"opaków z poYa¬niczkami 24 grudnia dziŒ
juŽ zanik". Jest to spowodowane tym, Že obecnie w zwi-zku z budowaniem
wi(kszych mieszka. stawia si( duŽ- choink( na pod"odze. Do rzadkoŒci naleŽy
równieŽ wieszanie poYa¬niczki przy suficie.
Obyczaj ‘wieczornych spotka. kobiet przy prz(dzeniu’ nazywany jest róŽnie:
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Tabela: ‘wieczorne spotkania kobiet przy prz!dzeniu, prz0dki’

DPu SHu Tu

NSr

Pr

PMr
kYaka
na
prindz
enie

+

+

+

+

+

+
hajzy

napri

+

+

ontki

Tabela ta pokazuje, Že desygnatowi moŽe odpowiada1 w jednej wsi jeden lub
dwa leksemy uŽywane naprzemian. Najcz(Œciej jednak na ca"ej Bukowinie uŽywa si(
w tym wypadku leksemu kYaka - ogólnie na oznaczenie ‘pracy wspólnej lub pomocy
s-siedzkiej’.
S"ownictwo zwi-zane ze specyficznie polskimi ludowymi obrz(dami jest
bardzo stare. Przekazywano je z pokolenia na pokolenie razem z innymi zwyczajami
których przestrzegano, by zachowa1 ich podstawowe polskie elementy. Cho1 na
terenie Bukowiny zwyczaje zmienia"y si( pod wp"ywem obrz(dów rumu.skich i
ukrai.skich, to zachowa"y jednak sporo cech polskich.
S"ownictwo z zakresu obrz(du weselnego w porównaniu z polsk- terminologiweseln-, zawiera duŽo elementów w"aŒciwych standardowemu polskiemu obrz(dowi
weselnemu. Wszystkie osoby, które graj- g"ówne role w obrz(dzie weselnym
(dramatis personae wesela) Oskar Kolberg nazywa urz(dnikami weselnymi. Noszone takie nazwy, jak: mYody lub §enich, mYoducha, dru§ka, dru§ba.
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W Œrodowisku j(zykowo polskim widoczne s- wp"ywy rumu.skie, których
konsekwencje zauwaŽalne s- w róŽnych dziedzinach kultury. Przyk"adem mog- by1
leksemy: czimpoj, kalfa, mosza, zestria i ich znaczenia.
S- tez liczne zapoŽyczenia ukrai.skie, np.: chram, Yubek, mohorycz, trembita.
Podsumowuj-c moŽna stwierdzi1, Že:
W sferze kultury duchowej zebrano 43 leksemy:
a) 15 leksemów wspólnych z j(zykiem polskim lub z jego formami gwarowymi,
b) 3 leksemy zgodne z terenem pochodzenia górali tzn. z regionem Czadeckiem i z
pograniczem Œl-skim,
c) 11 zaŒ wyrazów – zgodnych z gwarami rumu.skimi i ukrai.skimi na terenie
Bukowiny.
Badania terenowe pokazuj-, jak wiele elementów przyniesione z Polski w XIX
wieku tradycyjnej kultury ludowej dochowa"o si( do naszych czasów w takiej samej
formie i tejŽe funkcji. Badania pokazuj- takŽe wzajemne przenikanie si( kultur na
tym terenie, co da"o w efekcie powstanie wspólnej cz(Œciowo siatki leksykalnej z
lokaln- wspólnot- ukrai.sko-rumu.sk-.

NOTE
1

S"ownik Etnologiczny pod red. Z. Staszczak, Warszawa-Pozna. 1987, s. 196
M. Šesiów, Kultura duchowa wsi Stara Huta w powiecie buczackim [w:] J(zyk polski
dawnych Kresów wschodnich pod red. J. Riegera, t. 2, s. 197-214
3
K. Rutkowska, S"ownictwo zimowych obrz(dów na Wile.szczy•nie [w:] J(zyk polski
dawnych Kresów wschodnich pod red. J. Riegera, t. 2, s. 27-46
4
J. Siatkowski, Karpackie nazwy trumny [w:] Procesy rozwojowe w j(zykach s"owia.skich
pod red. J. Zieniukowej, Prace Slawistyczne 99, Warzawa 1992, s. 167-178
5
Ibidem, s. 170
2
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SBuk }idbn-iue vW cuWaheli yqlWaehc.leˆ pWa-nWl. r;:B•@G• 1971-1979 + VII i XI w
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I-VIII, Warszawa 1953.
OKAD – xyzblinmidcle• veiubldWuWpe|bcle• iduic, I-V, 1989-1997.
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Skróty
SHu – Stara Huta (miejscowoŒ1 po"oŽona na Ukrainie)
DPu – Dolne Piotrowce (miejscowoŒ1 po"oŽona na Ukrainie)
Tu – Tereblecze (miejscowoŒ1 po"oŽona na Ukrainie)
PMr – Pojana Mikuli (miejscooŒ1 po"oŽona w Rumunii)
NSr – Nowy So"oniec (miejscowoŒ1 po"oŽona w Rumunii)
Pr – Plesza (miejscowoŒ1 po"oŽona w Rumunii)
Oszcz – Oszczadnica (czadeckie)
Wys – Wysoka (czadeckie)
reg. – regionalne
tur. – turecki
rum. – rumu.ski
ukr. – ukrai.ski
ros. – rosyjski
pol. – polski
niem. – niemieckie
w(g. – w(gierskie
czes. – czeski
s"c. – s"owackie
tur.-tatar. – turko-tatarski
ogpol. – ogólnopolski
ogs"ow. – ogólnos"owia.ski
dial. – dialektalny
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