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Mykoła Łesiuk

Ukrainizmy w tetralogii Stanisława Vincenza 
Na wysokiej połoninie (leksykon)

Proponujemy czytelnikom, wielbicielom twórczości Stanisława Vincenza, 
słowniczek ukrainizmów, którymi bardzo gęsto, obficie okraszone są jego 

utwory o Huculszczyźnie, tj. jego tetralogia Na wysokiej połoninie.
Do każdego tomu jego utworów dodany jest słowniczek trudniejszych wyra-

zów huculskich (ukraińskich), opracowany przez syna pisarza, Andrzeja Vin-
cenza. Lecz, jak się nam wydaje, słowniczki te nie obejmują wszystkich nie-
znanych czytelnikowi polskiemu ukrainizmów, wykorzystanych przez pisarza 
dla odzwierciedlenia huculskiego kolorytu, dlatego też spróbujemy, na ile się to 
uda, uzupełnić je.

Dlaczego Stanisław Vincent sam nie dał objaśnień obcym dla Polaka wyra-
zom? Dlatego, że oba języki – i polski, i ukraiński – były dla niego rodzime, oba 
języki pisarz dokładnie i doskonale znał i, jak widać, myślał, że dla wszystkich 
innych czytelników te teksty też będą zrozumiałe.

Stanisław Vincent bardzo kochał język ukraiński, zwłaszcza gwarę huculską. 
Pisał o niej z zapałem:

Tam na Bukowcu i wokół Bukowca... usłyszałbyś starożytny słowiański język. Daleki pod-
dźwięk Słowa Igorowego. W tych ustroniach poszedł on sobie swoimi tropami, tak rozgałę-
zionymi jak tutejsze ścieżki. Czyż dlatego tak bogaty, że język to samotnych, co wciąż się go-
tują do godów – do spotkania z ludźmi? Mowa śpiewna jak lutnia wieszczego Bojana, słodko 
swobodna jakby dla powitań serdecznych, dla błogosławieństw i życzeń na drogę lub dla 
zdrobnienia imion przyjacielskich. Jest w niej stary optativus, wyraz życzeń i marzeń: Bych 
zawsze był z tobą lubeńko! – Kobych cię jeszcze zobaczył, synku! – Abych był tak mocny 
jak dobosz! – Jest i dualis widocznie ważny dla samotnika, dla którego druga osoba jest 
światem. Czy może dostępniejsze to dla umysłu dawnego człowieka przejście od jednostki 
do wielości? Dwi dołoni, dwi jabłoni. Słyszy się też starożytny pluralis osobowy, pociechę 
osamotnienia, w którym wszystkie postacie przychodzące do człowieka stają się osobami: 
nie tylko gazdowie, bratowie i synowie, lecz także Orłowie, wichrowie, gromowie.
Lecz słowo to nie tylko piesze jest, jak się mówi, nie tylko po ziemi chadza ścieżkami ludz-
kimi. Przebija się modlitwą ku słoneczku, ku licu Bożemu. A gdy nie ma z kum mówić, 
spowiada chudobie lub drzewu tajemnicę serca...

Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog, Warszawa 1983, s. 220

W naszym słowniczku oprócz słów, które chcemy objaśnić, podajemy też 
wszystkie wyrazy opracowane przez A. Vincenta (nie włączamy do naszego 
słowniczka tylko wyrazów żydowskich), lecz w niektórych wypadkach uzupeł-
niamy, uściślamy lub zmieniamy ich objaśnienia i tłumaczenia. Na przykład 
A. Vincent objaśnia wyraz kieptar jako rodzaj serdaka z rękawami, jest to 
natomiast kożuszek bez rękawów; nużda – jako smutek, a powinno być nędza 
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(nużdenne żyt’e – nędzne życie); dudka – kobza, a powinno pozostać dudka, 
fujarka; zacurikać się – przeląć się, natomiast, jak się wydaje, byłoby lepsze 
objaśnienie – przestać się poruszać, cofnąć się (z niemieckiego zurük – wstecz, 
do tyłu) i inne. I jeszcze jedna uwaga. O ile język ukraiński nie ma stałego 
akcentu, jak to jest w języku polskim, uważamy za niezbędne zaznaczać ten 
akcent kreską nad literą. Nad akcentowanym [o], żeby odróżnić go od polskiego 
[ó] kreskowanego, będziemy stawiać kreskę w przeciwną stronę [ò].

a czúj! (a czúj! Słychać coś?) – słu-
chaj! 

a nú! (anú!) – spójnik a i partykuła 
rozkazująca nu

abých – spójnik a i forma l os. l.p. 
aorystu czasownika *byti. Wyraz 
używany jako słowo posiłkowe 
w trybie przypuszczającym – że-
bym

abýs – to samo, co abych dla 2 os. l.p. 
– żebyś

áfiny (wariant fonetyczny jáfyny) 
– czarne jagody

ahí! albo ahí, ahí! (ahí na tébe!) – 
wykrzyknik wyrażający oburzenie

akáfist – nabożeństwo, modły do Mat-
ki Boskiej lub do Jezusa Chrystusa 

Archijúda – Lucyfer
arkán – bardzo rozpowszechniony ta-

niec huculski dla mężczyn
Árydnyk – nieczysty, zły duch
aż héj – partykuła i wykrzyknik. 

Oznacza wysoki stopień jakiejkol-
wiek czynności

ba! („ba, nawet wskrzeszczał to, co ga-
sło powoli” Prawda starow., s. 44) 
– wykrzyknik stwierdzający 

bába, babúnia – babcia
babý – kobiety
bábyn (babyna detyna) – przymiot-

nik dzierżawczy od baba
báchkać – trzaskać

bachkáte wszy – duże wszy, które 
trzaskają (bachkają) głośno, gdy je 
zabijać

bajstrúk – nieślubne dziecko, bękart
bałáczka – gadanina
bałákaty – rozmawiać, gadać
bałamut – mąciwoda, warchoł 
bałta – starodawna siekiera
bambirzyć – wróżyć, czarować
bánno – tęskno
banuwáty (banować) – tęsknić, nu-

dzić się
bánysz – kulesza (mamałyga) na śmie-

tanie, bardzo prestiżowa i wyszuka-
na strawa na Huculszczyźnie

barabòla – ziemniaki 
baránczyk – baranek, barancí – ba-

ranki
bárdka – mała siekierka z długim 

drzewcem; nieodłączny atrybut 
młodego Hucuła

bászta – wielkie drzewo, świerk lub 
jodła

basztárnik – duży las jodłowy lub 
świerkowy

báteńko – pieszczotliwe od bat’ko; 
ojczulek 

bátko (prawidł. bat’ko) – ojciec 
chrzestny

behekánie od behekaty – pogardliwie 
o śpiewie w cerkwi

behekaty (behekać) – monotonnie 
śpiewać w cerkwi
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berbenica – niewielka drewniana be-
czułka na bryndzę

berbenýczka – mała berbenica
bérdo – przepaść
beréza – l) brzoza; 2) starszy grup ko-

lędników
berféła – ruchomy przyrząd (drąg) 

z hakiem dla zawieszania kotła nad 
watrą 

besáhy – dwa połączone i przewieszo-
ne przez ramię worki dla przeno-
szenia niedużego ładunku, bagażu, 
atrybut każdego Hucuła lub Hucuł-
ki, którzy wyruszają w podróż

bézdnia (prawidł. – bezodnia) – ot-
chłań, przepaść

bezdòłny – biedny, nieszczęśliwy, nie-
mający dobrej doli

bezwírok – niechrześcijanin
bidá – l) bieda; 2) diabeł
bidaczýna – biedny, nieszczęsny czło-

wiek
bidák – biedny człowiek
bídny – biedny
bidúla – biedny, nieszczęsny człowiek, 

częściej o kobiecie
bidýty (bidywbys) – biedować (znał-

byś biedę, biedowałbyś)
biłánia – kłoda okorowana (dlatego, 
że jest biła – biała, odarta z kory)

biłobòkyj – który ma białe boki
bíłyj (biła, biłe, bili) – biały
bíłyczka (prawidł. bíłoczka) – l) wie-

wiórka; 2) rodzaj gry, zabawy
bizuwáty (bizować) – móc, potrafić
błahúnka – pieszczotliwa nazwa kro-

wy – od błaha, tj. dobra, cicha
błukáty – błądzić
błýskaty – błyskać; błysło – błysnęło
bodáj – l) niech, żeby (< Boh daj – bo-

daj tebe kaczka kopnuła>); 2) przy-
najmniej, chociaż

bodiák – oset
bogomaz – artysta-malarz, który mali 

obrazy
bohomòlny – pobożny Bohoròdyca 

– Matka Boska; bohosłòwie – teo-
logia 

bojahúz – tchórz
bòjkowski (ukr. bòjkiwskyj) – odno-

szący się do Bojków (etniczna gru-
pa Ukraińców). Huculi nazywają 
z pogardą Bojkami nawet ludzi 
z Pokucia, wszystkich, kto nie 
mieszka w górach

bòła – choroba
bòłe, bòty – dobrze, dobrze, że.., chwa-
ła Bogu, że...

borbá – walka
bordiúh – skórzany worek różnej 

wielkości
bormotáć (huc. bormotáty) – mru-

czeć pod nosem
borodá – broda
bortáwy – dziurawy, spróchniały
botéj owczy – z rumuńskiego – trzoda, 

otara owcza bądź młodszy pasterz
bòuhar – starszy pastuch na połoni-

nie
Bòżeńko (W. – Bożeńku święty!) 

– piesz czotliwie od Bóg
bożewílnyj – niespełna rozumu
bráha – l) płyn, z którego wyrabia się 

wódkę; 2) przenośnie – w ogóle ja-
kiś mętny płyn

brátczyk (W. – brátczyku) – deminu-
tywna forma od brat

brátec – to samo, co brátczyk
brechácz – kłamca
brecháty (brechać) – kłamać
brechłýwyj – kłamliwy
brechniá – kłamstwo
brechún – kłamca
bryndúszka – wiosenny kwiatek
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brýndza – ser z owczego mleka, ucie-
rany z zagleganego budzą (patrz)

búchnia – nędzna, biedna chałupa
buduwáty – budować
budykròwka – roślina, która pobudza 

krew, dodaje sił mężczyznom
budz – świeży owczy ser sformowany 

w dużą kulę (jak głowa człowieka)
budżenýca (budżenyna) – wędzonka
bujányty – swawolić, zadzierać się
buk – l) buk (drzewo); 2) buczak, kij 
bukáta – kawał czegoś (sera, budza, 

chleba) 
bułátny – stalowy
burínnyk (burzánnik) – młody rocz-

ny niedźwiedź (< huc. bur’ýn – ukr. 
lit. burján ‘chwast’), który żywi się 
roślinnością (burján – burzan)

búty (buw, buła, buło; búdu, -esz, -e, 
-emo, -ete, -ut) – być

bútyn – miejsce wyrębu lasu
butynáry – drwale
bych („Nie raz bych już uciekał sam 

od siebie” Barw. wian., s. 220) 
– czasownik *byti w 1 os. l.p. aory-
stu. Służy dla tworzenia trybu przy-
puszczającego – bym

býrnia – kłoda, bierwiono (ros. бpe-
вno) 

byś (byś ne tużýw) – to samo, co bych 
tylko dla 2 os. – żebyś (żebyś nie tę-
sknił)

bżòły – pszczoły

cára – ziemia
carýczka – deminutywna forma rze-

czownika carýcia – rodzaj żeński 
od car (wykorzystano w przymów-
ce; wodýczko-carýczko)

cáryna – łąka kośna, polana, pole
carýnka – mała caryna
carynkòwy – przymiotnik od carynka

cerkotać, corkotaty – klaskać, szczę-
kać

chapáty, chapáć (chapałby) – chwy-
tać (chwytałby)

charcz – jedzenie, jadło
charczować (huc. czarczuwáty) – jeść
chárkać – pejoratyw – pluć charcząc
cháta – drewniane mieszkanie wiej-

skie na Huculszczyźnie, chałupa
chibá, chibáż – czyżby
chie-chie-chie! – wykrzyknik onoma-

topeiczny
chitár (częściej hotár) – granica, mie-

dza
chlib – chleb 
chłòpce – chłopak 
chluszcz – deszcz, ulewa 
chłyst – rzemienny bicz, bat
chochłáty – rosochaty, czubaty; cho-

chłáta smereka – duży, rozgałęzio-
ny, z wielkim konarem świerk

chochòł – l) kosmyk włosów na wy-
strzyżonej głowie (jak to było u 
ukraińskich kozaków); 2) tu: zale-
siony wierzchołek górski

chód połonínski – uroczyste wypro-
wadzenie pasterzy i bydła wiosną 
na połoninę

chodýti – chodzić1

chołòsznie – męskie (albo i żeńskie 
– tylko do kolan) spodnie wełniane 

choròmy – sień 
chotíty (choczu, -esz, -e, -emo, -ete, 

-ut; chotiw, -ła, -ło) – chcieć
chram – l) święto, odpust; 2) jako sy-

nonim do słowa cerkiew
chudòba – bydło

1 W niektórych gwarach Huculszczyzny 
bezokolicz nikowy sufiks -ty wymawia się jak 
-ti. Właśnie w ta kiej postaci S. Vincenz podaje 
bezokoliczniki w pieś niach lub w kołomyjkach 
huculskich: chodyti, lubyti, kłasti i inne.
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chudòbie się – zbydlęcić
chwòja – gałęzie jodły, choiny
cia, céji (zaimek) – ta, tej
cichòńko – cichutko
cípko – mocno, sztywno
ciúrkało (częściej wymawia się czúr-

kało) – źródełko
ciúrkaty – o wodzie – ściekać cienką 

strużką
còrkot – cichy szczęk 
cot (do cotu) – dokładnie
cugáry – robotnicy zwożący drzewo z 

portaszu na mygłę (< cug – ściągać 
drzewo cugiem)

cwit – kwiat 
cy – partykuła czy
cýcka – cycek, pierś kobieca
cykòty – kamienie, piargi („gonić po 

cykotach czy zaspach”)
cýmbra, cymbrýni, cimbýni – drew-

niana nadbudowa studni, krynicy
cyrknąć (mleka) – czasownik onoma-

topeiczny (od cyrk-cyrk – przy doje-
niu krowy lub owcy)

czabán – pastuch owiec, krów
czáchnąć (huc. cziáchnuty) – l) odrą-

bać (gałąź) jednym ciosem topora; 
2) więdnąć

czéladź (huc. cziéled’) – rzeczownik 
zbiorowy oznaczający kobiety

czelidýna – kobieta
czémnyj – posłuszny, grzeczny
czepéłyk, czepíłyk – pogardliwie o 

starym nożu
czerdák, czardák – l) strych (ros.); 2) 

tu: wartownia, strażnica
czerniéc, czern’c – zakonnik, mnich
czíczienyj (r.ż. czícziena, czíczina) 

– (przymiotnik od cziczia, cziczka 
– patrz) piękna, ładna, miła, caca-
na

czíczka – kwiatek

cziúha (palić cziúhy) – wiecha, wici, 
które się zapala dla podania sygna-
łu; ognisko

cziúty (cziúju, -jesz, -je, -jemo, -jete, 
-jut) – słychać

czołány (matòczyna) – średnia część 
drewnianego koła do wozu z otwo-
rem dla osi, od której rozchodzą się 
szprychy. S. Vincenz, opisując wóz, 
pisze tak: A był to ciężki wóz górski, 
zaopatrzony w podwójny hamulec... 
o potężnych dębowych czołanach, 
czyli zwonach u kół, o żelaznych 
osiach, o żelaznym u nasady dyszlu 
(Barw. wian., s. 225).

czort – diabeł
czorteniétko – mały czorcik
czòrtow (ukr. czòrtiw) – diabłów
czortòwski (huc. czortíwskyj) – dia-

belski
czubáty herétyk – o Hucułach iro-

nicznie
czuczúrny (prawidłowo czepúrnyj) 

– zgrabny, akuratny, umyty, ucze-
sany

czúper – czub
czuprować (huc. czupruwáty) – szar-

pać za włosy
czużá czużenýca – cudzy kraj
czużýj – obcy
czużiná (huc. czużyná) – cudzy kraj, 

obczyzna
czużynéczka – pieszczotl. od czużyna 
czýhra – zarośla, krzaki, gąszcze 
czýnki – czary
ćwíkać – krzyczeć cienkim, przeraźli-

wym głosem

daléczko – deminut. forma od daleko 
darába – kłody powiązane w pewnym 

porządku dla spławu; tratwa
darmowís – kutas
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débry (huc. débri) – gęste zarośla, 
krzaki

delòrnyj – cudowny, wspaniały
deputát – właściciel połoniny lub jego 

pełnomocnik
detýna (prawidł. dytýna) – dziecko
diaczýcha – żona diaka, rejenta
diak – diak, rejent
dído – dziad
dído leśny – leśny duch
dídycz – dziedzic
diédia – ojciec
diédyk – ojczulek
dijníca (huc. dijnýca) – dojnica
diłétka (giłétka) – drewniane naczy-

nie – (od czasownika dzielić), co 
wymawiane jest na Huculszczyźnie 
ze zmiękczonym /g’/ zamiast /d’/ 
(giłétka). Przedmiot ten służy do 
przenoszenia albo jako miara ziar-
na, mąki etc. (mieści 2–3 wiadra)

dítczyj – diabelski
dítko (di’ko, did’ko) – diabeł
díty – dzieci
diwcziétka – dziewczynki, dziewczęta 

(ukr. literacka forma – diwczátka)
díwka – dziewczyna
díwno (prawidł. dýwno) – dziwnie
díwny (ma być dýwny) – dziwny
diwáty sy (diw sy) – podziać się 

(gdzieś się podział)
doboszczúk – od nazwiska przywódcy 

opryszków Dobosza (Dowbusza)
dobuwáty – dobywać
dòbre – dobrze
dołònia – dłoń; dwi dołòni – dwie 

dłonie2

domár – ten, kto pozostaje w domu, 
na domarstwie (patrz)

domarstwo, być na domarstwie – 
siedzieć w domu, pilnować gospo-
darkę 

domowína (huc. domowýna) – trumna 
dònyk (W. – dònyku, dònyczku, 

dòneczku) – synek (synku, synecz-
ku). Utworzono od dońka ‘córka’ 
pieszczotliwy zwrot do chłopca 
(syna). Do dziewczynki (córki), na 
odwrót, mówi „synku”

dopomoczý (dopomòżu, -esz, -e, 
-emo, -ete, -ut, dopomożý) – dopo-
móc (pomóż)

dorniénka – rodzaj siekiery o długim 
drzewcu

doròżeńka – pieszczotliwe od Dorota 
– droga

dosięgać (huc. dosieháty) – brać je-
dzenie ręką lub łyżką, częstować 
się. Dosihájte – tak zapraszają do 
częstowania się na przyjęciach

dòubnia (dòwbnia) – duży drewniany 
młot

dowòli – dużo, wiele czegoś
dráczka – podatki, zdzierstwo
dranýca, dranica – kłuta deska. Dra-

nicani, inaczej gonty, pokrywają 
dachy huculskich chat

dránka – stara podziurawiona płó-
cienna koszula

drankáwy, drantywy – dziurawy
drobięta – owce, kozy
drýmba – drumla, instrument mu-

zyczny, który przykłada się do zę-
bów

2 Na Huculszczyźnie pozostały jeszcze do 
dziś szczątki liczby podwójnej: dwi hodyni, 
dwi rud, dwi nozi, dwi żinci i inne. Vincenz w 
Barwinkowym wianku na s. 220 mówi o tym, 
ale podaje przykłady niezbyt wyraziste (dwi 
dolani, dwi jabłoni), dlatego że rzeczowniki 
z miękką spółgłoską mają takie formy nie tylko 
w liczbie podwójnej, lecz i w liczbie mnogiej. 
Natomiast rzeczowniki z twardą spółgłoską 
mają różne końcówki: w l.mn. -y (try hodyny, 
nohy, żinky), w l. podwójnej -i (dwi hodyni, 
nozi, żinci).
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dúdka – dudka, fujarka
dufáty – wierzyć komuś; zwracać 

uwagę na kogoś
dúka – bogacz, bogaty gazda
dúma (dúmka) – myśl 
duríjka – szaleństwo
durníca – bzdura, głupstwo
dúrzyć – oszukiwać, kłamać
dúszka (dúszko) – od dusza. Używa-

ne jako wołacz wyrażający uczucie 
czułości wobec dziewczyny, kobie-
ty

duty (dmie) – dąć, dmuchać
dúże – bardzo
dúżyj – mocny
dychánie – stworzenie (wszystko co 

dyszy, co jest żywe)
dýmało – upiór, straszydło w kształcie 

pęcherza
dýrka – dziura
dzieńdziòra (dżendżòra z Czarno-

hory) – górskie ziele lekarskie
dzieńdziorzýsty (prawidł. dżendżo-

rýstyj) – zalotny
dzierżáwa – państwo
dziatki – dzieci
dziáukaty, dziawkaty – ujadać; nie 

szczekać, lecz skowyczeć
dziewki-niáwki – rusałki, leśne mi-

tyczne stworzenia
dżéga – kora i gałęzie pozostałe po ko-

rowaniu
dżémory – zarośla, krzaki
dżíga – ptak (sójka)

egzecýrka (huculski wariant zycýrka) 
– wojskowa musztra, ćwiczenia

wízycyruwaty – wymusztrować, wy-
ćwiczyć

ej-há! – wykrzyknik wyrażający za-
dzierżystość

fałszować (huc. fałszuwáty) – oszu-
kiwać

fántie – odzież (różna)
fe! – wykrzyknik wyrażający osądze-

nie, potępienie
fijn (wariant fiłýna) – chrześniak
fíwkać (huc. fíwkaty) – pogwizdywać 

(„Ptaszyny chramowe rozświergo-
tały się chmarą. Brzęczały migotne 
bączki, buczały szafirowe żuczki, 
fiwkały bukaszki – świetliki, cie-
niutko bzykały... komary” – Zwada, 
s. 234)

flééga – błoto
fłojára (fonetyczny wariant huculski 

– fłojéra) – fujarka, sopiłka
fortúna – burza, huragan
fòszkać, fúszkać – fyrkać, ciężko i 

głośno oddychać powietrzem, pry-
chać

furdýga – więzienie
fírys, fíras – tartak

gáura – legowisko niedźwiedzia, jama
gazdýni – gospodyni
gazdýńka – pieszczotliwie gazdyni 
giłguł – wędrówka dusz u kabalistów 

(objaśnienie autora)
giłétczuk – tak nazywano biednych 

ludzi, którzy dorabiali, pracowali za 
giłetkę ziarna: „Gwałtu, gwałtu, ra-
tujcie od zbójów, od watażczuków, 
łajdaczuków, giłetczuków, dobosz-
czuków!” (Zwada, s. 221).

gleg – podpuszczka do robienia budza
głuchár (huc. hłuchár’) – l) duży ptak 

– głuszec, cietrzew; 2) pogardliwie 
o człowieku, który czegoś nie usły-
szał

głúchman (prawidł. hłúszman) – po-
gardliwie o człowieku, który czegoś 
nie usłyszał
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gògodze – jagoda – brusznica
gol-gol-gol – wykrzyknik naśladujący 

dźwięki picia jakiegoś napoju, płynu
gon (ukr. hon) – miara długości – oko-
ło pół kilometra

gòtur – głuszec
gráżda – duży huculski ogrodzony 

dom z dworem w środku
grendżòły – rodzaj sani, wykonuje się 

je z desek (tutaj płozy nie są gięte, 
lecz wykrajane z deski)

gromòwnik – zaklinacz piorunów
gruń – wzgórze, pagórek
grúnyk – mały gruń
grys, grýsik – otręby, łuski ziaren 

zboża; krupy
gudzúła – owad; giez
gúgla weselna – peleryna, ubranie 

weselne panny młodej

ha? – wykrzyknik, którego używa się, 
kiedy ktoś czegoś nie usłyszał

ha-ha – wykrzyknik, imitujący śmiech
hába – fala
háczi, gácie – spodnie z płótna
hać – konstrukcja, która tamuje wodę 

w rzece, w potoku, tama
hadać (huc. hadáty) – myśleć
hadiúczyj – podły, jadowity
hadiúka – żmija
hádka – myśl
hádoczka – pieszczotliwie hadka
hádyna – żmija
hadynòczka (pieszczotliwie o hadiu-

ce; N. - hadynòczką) – żmija, gad
hadżúga – młody świerk
haj – gaj, niewielki lasek
hálba (hálba piwa) – półlitrowy ku-

bek (od niemieckiego halb – ‘pół’)
halmować (huc. halmuwáty) – hamo-

wać
hałakánie (od hałakaty) – hałas

hałakać (huc. hałakáty) – hałasować
harázd – l) dobrze, zgoda; 2) pomyśl-

ność, obfitość, szczęście
harazdòczok – pieszczotliwie harazd
hasaty – hasać 
hátar, hátasz – kierownik spławu; 

ten, co trzyma tylny ster tratwy
hau-hau-hau! – wykrzyknik naśladu-

jący szczekanie psa
haukácz – ten, kto hauka, szczeka
háukać – szczekać
hej; heej! – wykrzyknik używany dla 

nawoływania
hájby – niby
hen – wskazuje na oddalenie od jakie-

goś miejsca (hen z dolin)
het – precz (piszły het, daleko – poszli 

precz, daleko)
hłybòkij – głęboki
hnáty – gnać
ho-ho; ho-ho-ho; ho-hooo! – wy-

krzyknik wyrażający radość, za-
chwyt

hòden – zdatny do czegoś
hòdi – wystarczy; nie wolno, nie ma 

możliwości
hodować (huc. hoduwáty) – karmić
hodòwaniec – przybrany syn albo ktoś 

inny, kto jest na utrzymaniu 
hodyna – 1) godzina; 2) jakiś odci-

nek czasu (tiażka hodyna – ciężki 
czas); 3) niepogoda

hodýty sy – zgodzić się
hoj; hoj-hòoja! – wykrzyknik używa-

ny przy śpiewie, tańcach
hòla! – wykrzyknik używany dla po-

ganiania owiec
holukać (huc. holukáty, hulukáty) 

– hałasować, krzyczeć, nawoływać 
holukánie – hałas, krzyki
hołosnýj – głośny
hołosýty – „głośno” płakać, szlochać
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holowýca – źródło szczytowe 
hółubci – potrawa – gołąbki
hòmon (prawidł. hòmin) – gwar, od-

głos rozmowy
homoníty – cicho rozmawiać
honýty – gonić
honoròczok – pieszczotliwie honor
horá – góra
horíwka – wódka (S. Vincenz podaje 

czasami paralelną formę w polskiej 
postaci fonetycznej – jako gorzałkę)

horòd – ogród
Hòspod’ Boh – Pan Bóg; Hòspody!
Hòspody świteńkij! – Panie Boże 
święty!

hotuwáty (hotúju, -jesz, -je, -jemo, 
-jete, jut) – gotować

hou! – wykrzyknik ze znaczeniem 
‘stop!’

howorýty – mówić
hrań – jarzące się węgle
hráty (hráju, -jesz, -je, -jemo, -jete, 

-jut) – grać
hríty (hríju -jesz, -je, -jemo, -jete, 

-jut) – grzać, ogrzewać
hrob (ukr. hrib) – mogiła, grób
hrobòczok – pieszczotl. od hrib
hrom (hrim) – grzmot, piorun
hròszi – pieniądze
hruba – piec
Huculííja – rzeczownik zbiorowy od 

Hucuł
húcułka – nazwa tańca
hucznýj (huczná zabáwa) – gromki, 

dźwięczny
hudíty – huczeć
huk – l) dźwięk, grzmot, gromki od-

głos; 2) wodospad na górskiej rzece, 
który szumi, wydaje łoskot

hukáty – nawoływać
huláty – hulać
huláwy – swawolny, porywczy, szalony

húślanka (huc. húslinka) – mleko 
słodkie sparzone, podpuszczone (za-
glegane)

huzýcia – tyłek
huzýczka – pieszczotliwe od huzycia
huzýczny – tylny, tyłkowy 
húżwa – pas, powróz z łyka drzewa
hyrkýj (hyrká, N. hyrkòw) – gorzki

iha-ha-ha – wykrzyknik imitujący 
rżenie konia

ínsza – inna

ja – fonetyczna wstawka w kołomyj-
kach huculskich „A ja pídu w poło-
nýnku ja w totú Beríju...”

jałowiéc – roślina lekarska
jałòwnia – jałowe bydło
jarmúrka – jarmułka
jaruga – jar
jébłonia, dwi jébłoni (prawidłowa 

huculska forma – jeblínka, na Po-
kuciu i w innych miejscowościach 
Galicji – jáblinka) – jabłoń

jehnýca – jagnię, mała owieczka
jeí, jijíi, ji – zaimek ona w D. i C. 
jek – jak
jeká – jaka 
jekúż – jaką że
jes – „szo jes sam na switi” (że jesteś 

sam na świecie) – jesteś
jeśm (<*był jesmь) – jestem
jezýk (ukr. lit. jazýk) – język, jęzor
jísty (jíła, jíły) – jeść
joj-joj-joj! – wykrzyknik wyrażający 

ból, zmartwienie, troskę
jòjkać (huc. jòjkaty) – czasownik od 

wykrzyknika joj – martwić się, ję-
czeć

jordanýczka (wodýczka-jordanýcz-
ka) – woda Jordańska (patrz Jor-
dan)
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júrienka – kwiat wiosenny (od święta 
Jurija 6 maja)

júszka – zupa

kabacze – jamy, wyboje
kachtánka (częściej kaftán, ka-

ftányk) – kamizelka
kaczán – oczyszczona kolba kuku-

rydzy; objedzony środek jabłka; 
główka kapusty

kajdánycy – kajdany
káluch – brzuch
kałabánia – zagłębienie zapełnione 

wodą 
kamíni – rzecz, zbiorowy od ka-

mień
kápaty (kápaju, -jesz, -je) – kapać 
kaplíwiec (huc. kapłýwec) – małe 
źródełko cieknące kropla za kro-
plą

kapczúry – grube, ciepłe skarpetki 
wełniane, przeważnie splecione z 
kolorowych nitek

kapelúniec (nazbierać do kape-
lúńcia) – zdrobniałe od kapelusz. 
Można by to traktować jako zdrob-
niałe od kapela (zespół muzyczny). 
Mówi to muzyk żydowski Hamer o 
pieśniach huculskich, które chce ze-
brać do swego „kapeluńcia” (patrz 
Barw. wian., str. 247. Niestety, wą-
ski kontekst nie daje możliwości na 
dokładniejsze objaśnienie)

káper – roślina lekarska
karb(ý) – znaki wycięte na desce lub 

na lasce
karbować (huc. karbuwáty) – noto-

wać dla pamięci, wycinając prze-
ważnie na deseczce

karczúhy – krótkie zagięte do góry 
płozy, które są przeznaczone do 
przewożenia długiego drewna; przy 

czym na jedną parę karczuh stawia 
się jeden koniec, na drugą zaś drugi 
koniec owego drewna: „Tymczasem 
woły... w spokoju i poddaniu zwo-
ziły drzewo karczuhami” (Zwada, 
s. 208)

kaszýca – wykonane z drewna „pod-
murowanie” dla haci albo dla ochro-
ny brzegu od powodzi

kaszycòwy – przymiotn. od kaszyca
katrafòja – krzew
kazáty (káżu (huc.), káżesz, káże, 

kazáw, kazáła, kazáły) – mówić
kiczéra – górny lesisty grzbiet
kiédra – drzewo limba
kieptér’ (wymawia się z miękkim r’) 

– kożuszek bez rękawów z owczej 
skóry. Świąteczne kieptarze są bo-
gato zdobione, dekorowane, upięk-
szane

kieptáryk – mały kieptar’
kiérma – długi drąg w kształcie wio-

sła na dziobie daraby
kiermányctwo – kierowanie spławem 

i darabami
kiermanycz – człowiek, który kieruje 

darabą
kiernýca, zdrobn. kiernyczka – źró-

dło, studnia
kieròn – kierownik
kilím – dywan
kin – koń
klácz(a) – stary, szczupły koń
kláuza – zapora na potoku, którą się 

otwiera, gdy się spławia drewno
kleć, klit (prawidł. kli’) – komora
klej-hou! – wykrzyknik używany dla 

nawoływania owiec
klicz (prawidł. kłycz) – wołanie 
klúczka – haczyk drewniany, zaczepa
ktabúka – duży sękaty kij
klańcástyj – zębaty
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kłáńce (kłáńci) – kły, zęby (frazeolo-
gizm kłáncaty zubámy – dzwonić 
zębami)

kłapánia (kłepánia) – czapka zi-
mowa, wykonana ze skóry lisa, o 
szczególnym wyglądzie

kłásti, kłásty – kłaść
kłekotáty (kłekòce – powinno być 

kłekòcze) – bulgotać, hałasować
kłopòtnik – ten, kto ciągle martwi 

się
kłýwa (prawidł. głýfa) – stromy nie-

zalesiony szczyt
kłýkaty – zwać
knieź – l) książę; 2) pan młody
knur – wieprz, samiec świni
knysz – rodzaj białego chleba z zagię-

tymi do środka krajami, posmaro-
wany słoniną lub olejem

kobý, kobých – jakby, jakbym
kochániec – kochanek
kocháti (kocháju, -jesz, -je, -jemo, 

-jete, -jut) – kochać
kolíba – mieszkanie, szałas pasterski 

na połoninie
kolínka (na kolinkach) – kolana, ko-

lanka
kołésznia – gospodarcza przybudowa 

do chaty, grażdy dla wozów i innych 
gospodarczych rzeczy

kòło – nazwa tańca, „hucułki”
komaszniá (częściej używany jest 

wyraz pomynki albo obid) – stypa, 
uczta pogrzebowa

komysze (ukr. komyszí) – gęstwiny
konéc – koniec
konéwka (po huculsku częściej wy-

mawiana jest jako konowka) – 
drewniane naczynie uchem z boku 
do wody, mleka etc.

konięta (fonetyczny wariant huculski 
konieta) – małe, szczupłe koniki

kònwa – duża konewka
kopnuty – kopnąć
kopylęta – małe bękarty
kòpył – bękart
korniági – grube korzenie
koròbka – pudełko
koròmyslo – nosidła na wodę (do no-

szenia wiader na plecach)
korsz (prawidłowo kórż) – płaski 

okrąg wyrób z przaśnego ciasta; tu: 
kukurydzianyk, wyrób z kukury-
dzianej mąki

kosár’ – kosiarz
kostrubáty – nie gładki, z nierówną 

powierzchnią; kosmaty
kosýcia – kwiatek
kosýczka – deminutywum od kosýcia
kosziéra (koszara) – zagroda dla 

owiec
Koszierýszcze – miejscowość (od ko-

sziera)
kotiúha – zły, duży pies
kòubur, kòwbur – głębokie miejsce 

w rzece lub w ścieku
kraj (dorohýj) – mała ojczyzna, miej-

scowość
krájka – kolorowy tkany pas, który 

wiąże się na talii dziewczyny w for-
mie węzła dla ozdoby, upiększenia

krásnyj – piękny, śliczny
kresánia – kapelusz ze słomy z szero-

kimi kresami
kris – strzelba krzesana
kropíwa (prawidł. kropýwa) – po-

krzywa
krow – krew
kròwcia – pieszczotliwie od krow
kruhlék (kruhlák) – l) kruhłe drew-

no; 2) nazwa tańca (w koło) albo ko-
łomyjki – pieśni improwizowanej. 
Jak objaśnia ksiądz Buraczyński w 
Zwadzie, – Belitanz
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krýha – kra
kryminár – kryminał 
kúczma – czapka futrzana
kúcyj – krótki 
kudá – dokąd
kujáwa – pustkowie
kukúc – mały, okrągły chlebek; roz-

dawane kukuce dzieciom w „Żyw-
nyj Czetwer” (przed świętem Wiel-
kanocy)

kukurúdza – kukurydza
kukurýczyć się (por. jeszcze kuku-

jíżytycy) – pysznić się jak kogut
kulésza – mamałyga, potrawa goto-

wana z mąki kukurydzianej na wo-
dzie, używana na Huculszczyźnie 
zamiast chleba

kulészka – pieszczotliwie od kulesza
kúrbało – źródło
kurmán – gruby skręcony powróz
kutiá – kucja, wigilijna potrawa z 

pszenicy (dodają mak, orzechy, 
miód)

kusz! – wykrzyknik: precz!
kuwáty, kowáty – l) kuć; 2) kukać
kýcka – grudka gliny, gruntu

lapotać (prawidł. lopotáty) – wyda-
wać dźwięki podobne do chlapania; 
dudnić

látornica – kobieta lekkich obycza-
jów

lédski, lécki (łącki od Lach) – polski
lélio – pieszczotliwie: tatuś
lepiotać (huc. łepetáty) – bełkotać, 

mówić jak dziecko, niewyraźnie
leśná (huc. lisná) – mitologiczna isto-

ta, która mieszka w lesie i wysysa 
krew z mężczyzn

léża – choroba obłożna
lęcznie (huc. léczno) – strasznie
lípsze – lepiej

liubýti, liubýty – kochać, lubić
líżnyk – kołdra, koc utkany z grubej 

wełny owczej, bardzo popularny u 
Hucułów: „O nie, panoczku, u nas 
najbiedniejszy ma liżnyk z wełny” 
– mówi jeden z drwali (Zwada, 
s. 270)

lúbas – kochanek
lubáska – kochanka
lubiétka – kochaniątka: pieszczotli-

wy zwrot do miłych, przyjemnych 
ludzi

lúbka – kochana dziewczyna lub ko-
bieta

lúbo – miło, przyjemnie
lúbyj – miły, kochany
lústro-załúda – lustro, które łudzi, 

pokazuje co innego
lúty – groźny, wściekły

łába – łapa
łajá – stado wilków albo psów
łánda/ć (-ty) – wałęsać się
łapíduchy – sanitarni żołnierze (w 

Galicji) 
łástiwka – jaskółka
łáta – l) łata, brus drewniany, do któ-

rego mocuje się dachówkę; 2) po-
gardliwa nazwa dla ludzi z miasta 
(biedne, połatane) 

łégiń – młody chłopak, zuch 
łéłyk – nietoperz
łewáda – łąka, równina 
łòdwa – gruba deska
łomága – sucha odłamana wielka ga-
łąź

łomagi (prawidł. huc. łomadżi rze-
czownik zbiorowy) – pogruchotane 
gałęzie

łopotíty – łopotać; przenośnie – pa-
plać, dużo gadać
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łupýty – l) zdzierać skórę; 2) silnie 
bić, grzmocić (po pysku łupysku 
– żartobliwie: bić po twarzy)

łusznica – łuczywo
łýnwa – lina
łynówka (łyníwka) – zdrobn. od łyn-

wa
łyskać – błyskać
łystòczok – listek (z drzewa)
łysz – tylko
łysziéty – zostawiać

máchem (máchom) – raz-dwa, szyb-
ko 

macierzánka – roślina lekarska, ko-
rzeń wilczej jagody 

maćkòa – błoto
madrygán – roślina lekarska
małáj – rodzaj chleba z kukurydzy lub 

grochu
mandátor – urzędnik austriacki
mandatòria – urząd mandatora
mantá – gruby płaszcz sukienny (w 

języku współczesnym mantò)
mará – zły, nieczysty duch
marżýna – bydło (krowy, owce itd.)
marżýnka – pieszczotl. od marżyna
matarżányk, matarżiynyk – placek, 

chleb z lebiody, może być z kapustą 
wewnątrz

máty (maju, -jesz, -je, maw, máła, 
máło) – mieć (mam, masz itd.) 

med – miód
medwéżyj – niedźwiedzi
méży – między
mia – mnie (D. od ja)
migi (pokazywyć na migach) – gesty, 

grymasy
mij (moho) – mój
mirtúk – miara równa dwóm litrom
misiaczéńko – pieszczotliwe od mi-

siać – księżyc

miszjénnyk (od misziety – ‘mieszać’) 
– właściciel trzody, który oddaje ją 
na połoninę, zmiesza ją z innymi 
trzodami

mjéso, mniéso – mięso
młáka – moczar, trzęsawisko, maćko-
ła

młynówka (mlyníwka) – potok wody 
skierowany na wodny młyn

mnòho – dużo. Obecnie w języku 
ukraińskim uważa się za wyraz nie-
normatywny

mochnátyj – włochaty, kosmaty
mòda – sposób zachowania; wynala-

zek
mòdar – wynalazca
modòwać – wymyślać coś nowego
molfár – czarownik, wróżbita
mòlfy – czary
mołodéńkyj – młodziutki
mołodýca – młoda zamężna kobieta
mołodýczka – pieszczotliwe od moło-

dycia
monách – mnich
most – l) most; 2) pomost, podłoga
moszénka – portmonetka, trzos. 

Mówią na Pokuciu: „Bida w Ho-
rodénci, jak nemá hròszej u mo-
szénci”

mòtuz – sznur, lina
motuzek (ukr. motuzòk) – zdrobn. od 

motuz
mòwnia – grzmot
mráka – mgła
mrażníca – źródło pod śniegiem
mudrahéłyk – mądrala
múrga – nieprzyjemny człowiek, gru-

bianin
músznia – rzeczownik zbiorowy od 

mucha
mut – forma 3. os. l.mn. czasowni-

ka prasłowiańskiego *imati: imu, 
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imesz, imet’, imem, imete, imut’ ze 
straconym i – będą

my – l) my; 2) mnie (C. od ja)
mýgla – skład kłód nad wodą, które 

przygotowane są do złożenia w da-
raby

myłéńkyj – zdrobniało-pieszczotliwa 
forma od myłyj

mýłyj, mýła: moji mili gości) – miły, 
kochany, drogi

myr – pokój
mýrno – spokojnie
myròm? – pozdrowienie huculskie: 

czy wszystko dobrze, „mýrno”, spo-
kojnie?

nabíj – l) twardo ubity śnieg; 2) wrzód, 
ropień (przeważnie na stopie) 

nabútok – zabawa 
nabuwánie – zabawa
nabuwać się (huc. nabuwátysy) – go-
ścić się, bawić się

nachodýti – znajdować
nadíja – nadzieja
nadíjatysy – mieć nadzieję
naj – partykuła niech, niechaj
nájte! (naj!) – wykrzyknik zabrania-

jący: Naj! Ne rusz! Ne można! 
napowáty (napowáła) – napoić
naród (ukr. lit. naròd, huc. nárid) 

– ludzie 
naserú – l. os. l.p. od nasraty (nasrać) 
nasíjaty (nasíjaw, -ła, -ło) – nasiać 
nasłánia – czary („nasyłane” przez 

czarownika)
nastawáty – nastawać, nadchodzić
nastáwnik – l) nauczyciel, poradnik; 

2) pilnujący, dozorca
nastýgacz – dozorca 
nauròczyty, nawròczyty – urzec 
nawúka – nauka (z epentetycznym w) 
ne (huc. ny) – nie

néchar’ (z miękkim r’) – brud, nie-
czystości, coś bardzo nieprzyjem-
nego

nechárny – brudny, nieczysty, nie-
przyjemny 

nedíla – niedziela
nedúha („túha – wełyka nedúha”) 

– słabość, choroba
nekrutácja – rekrutacja 
nemá, nymá – nie ma
nénia – mamcia, mamusia, mateńka
nénieczka, néneczka – pieszczotliwe 

od nenia
neposidúszczyj (prawidł. neposydi-

úszczyj) – nie mogący usiedzieć na 
miejscu

nicznýci – przewidzenia nocne, halu-
cynacje

niczò – nic
niebòha – nieboga
niebożietka – niebożątka
niebylíca (huc. nebylýca) – żartobliwa 

bajka, nieprawdziwe opowiadanie
niéchryst – niechrześcijanin 
niedaléczko – zdrobn. od niedaleko 
nietlénny, netlínny – niezniszczalny
nieuròku (prawidłowo – niwròku) 

– żeby nie urzec: Fájna díwka, 
niwròku

nikòły – nigdy 
níżka – zdrobn. od noga
nocziuwáty (nocziúju, -jesz, -je, 

-jemo, -jete, -jut) – nocować 
nowéńki – nowiutki
nowynòczka – pieszczotl. od nowina 
núżda – nędza, bieda 
nýgura, négura – mgła
nýpać (huc. nýpaty) – chodzić bez 

celu, czegoś szukać

obertýn – odesłanie nasłanych cza-
rów
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òbłaz – strome zbocze, zagrożone ob-
sunięciem

obrosty (obris, obrosła, obrosło) 
– obrosnąć

obsmúszony (od smuszok patrz) – ob-
skubany, obdarty z futra

obuzdáć (-ty) (konia) – zakładać 
uzdę 

och – wykrzyknik
òchać – (< wykrzyknika och-och!) 

– wyrażać żal, ból, inne emocje
odczekánić (huc. wydczekányty) 

– przemówić z przyciskiem, wyraź-
nie wyrecytować, jak odrąbać

oho! – wykrzyknik
oj – wykrzyknik
okoszélić się (od koszil – kosz) – za-

gospodarować się, mieć pełno w 
koszach

òmkno (przysłówek) – mdlejąco; nie-
swojo

omráza – zły czar
On – niedźwiedź
oprýszek – młody chłopak, zuch. 

Opryszkami nazywali towarzyszy 
słynnego Dobosza. Może mieć ne-
gatywną konotację: ten, który robi 
zbytki, swawolnik 

opýnka – zapaska (patrz), fartuch, 
noszona częściej od tyłu, ale na tyle 
szeroki, że można owinąć go na-
około pasa kobiety 

orłòńko – pieszczotl. od oreł ‘orzeł’
osòwnia – słoneczna strona góry 
ot – partykuła
otáwa – powtórnie skoszona trawa, 

drugi pokos
otéc duchòwnyj (W. òtcze duchòwnyj) 

– ksiądz
ouwá! – wykrzyknik wyrażający zdzi-

wienie
owéczka – pieszczotl. od owca

palamár – osoba, która usługuje księ-
dzu w czasie nabożeństw

pálci (N. palciemy) – palce
paleniék, paliniék – wypalony las, 

zwolniona przestrzeń dla rolnic-
twa

páliczka (huc. páłyczka) – deminuty-
wum od pałycia – kij, laska

pálinka – wódka, gorzałka (przeważ-
nie) ze śliw

pałánycz, połònycz (prawidłowo huc.
połònnyk) – chochla drewniana

pan-otéc, pan-òtczyk – ksiądz
panòuje – panowie (wymowa lokalna 

– spółgłoskę w wymawia się jak u 
niezgłoskotwórcze)

pantrować (pantruwáty) – pilnować
Pápa rýmskij – papież
páporot’ – paproć
Párma – nazwa pułku austriackiego, 

w którym służyli Huculi
parobczák – młody człowiek
parubczýna – młody człowiek
páska – Wielkanocny obrzędowy „ko-

rowaj”, chleb z białego ciasta
pásti – paść (o bydle)
paszníca (prawidł. huc. pasznyca) 

– wszystko, co rodzi się w rolnic-
twie (od paszniá – rola); przeno-
śnie – bogactwo. Mówią: „Szczob u 
was rodýły żýto, pszenýcia i wsiáka 
pasznýcia”

paździòkać (-ty) – paplać
pełechátyj – kudłaty
pełkocący – ledwo dosłyszalny
pełkotáć (-ty) – cicho brzmieć
peréczyty – zaprzeczać
peremítka – chustka na głowę dla za-

mężnych kobiet
pępkòwy (pupkòwyj) – (o gospoda-

rzu) – osiadły od dawna, gazda z 
dziada-pradziada
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peredowòża – przywódca (pered 
– przód, woża – wódz)

perekíńczyk – zdrajca swego narodu, 
renegat

peták – rodzaj serdaka
piastún – młody niedźwiedź, który 

trzyma się matki
pidmína – podmiana, podrzutek
pidpyráty sy – podpierać się
pieczònka (pieczínka) – wątroba
pierwák – pierwszy syn w rodzinie
pílha – drewniany kołek, który służy 

do staczania kłód
písany (huc. pýsanyj) – kolorowy, 

piękny (pisana torba – piękna, ko-
lorowa torba)

pitý (pídu, -esz, -e, -emo, -ete, -ut, 
piszòw, piszłá, piszłò, piszłý) – 
pójść

píwkaty – piszczeć, wydawać piski
piznawáty – poznawać
pies (ukr. lit. plas) – pląs, huculski 

taniec – „rześki, skoczny, zwrotny 
jakby młode kózki tańczyły”

płaj – górska ścieżka pasterska, dróż-
ka

płájek, płáiczek – zdrobniał. od płaj
pławáczka – spław luźnych bier-

wion
płáwaty (płáwaj) – pływać 
płekáti (dytynu) – karmić dziecko 

piersią
płéso – głębokie i spokojne miejsce 

w potoku
poberéżnik (ukr. poberéżnyk) – ga-

jowy
pobratým – bliski (jak brat rodzimy) 

przyjaciel, kolega
pobratymować (3. os. l.p. pobraty-

múje) – przyjaźni się z kimś, przyj-
muje go za brata poczynácz – cza-
rodziej

podmiòtki (częściej – pidòszwy) – ze-
lówki 

podoròżnyj – ten, kto podróżuje
Podoròżni lude – pielgrzymi albo że-

bracy zawodowi
podúmać (podumaju, -jesz, -je, 

-jemo, -jete, -jut, podumaj, -te) 
– pomyśleć 

podwołòki – żerdzie podkładane pod 
kłody w celu ich przesunięcia

poháne – przymiotnik użyty w zna-
czeniu rzeczownika: pohańcy; nie-
dobrzy, źli ludzie; niechrześcijanie

pohániec (prawidł. pohanec) – l) nie-
dobry, zły człowiek; 2) niechrześci-
janin

pohány (pohányj) – niedobry, pa-
skudny, zły

pohynuty (pohyb, -ła, -ło) – zginąć 
pokájaty sy – pokajać się
pokłásty (pokław, -ła, -ło, -ły) – po-

kłaść 
pokòjnik (prawidł. pokíjnyk) – nie-

boszczyk
połatájko – o biednym człowieku w 

połatanym ubraniu 
pòleński – polny
pòlitok – oddanie połoniny komuś w 

dzierżawę albo letni czynsz za pa-
stwisko 

połonína, połonýna – duży bezleśny 
plac, gdzie wypasają bydło 

połonýnka – zdrobn. od pohnyna
połowýk – jastrząb 
półtorák – nazwa tańca 
połowýna – połowa
połúdniować (huc. połúdnuwaty) 

– jeść obiad
połynòczka (N. połynòczkow) – na-

pój z piołunu
pomýłuwaty – przebaczyć, ułaskawić 

(pomyłuj – zmiłuj się)
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ponecháty (ponechájte topòry) – 
przestać wykorzystywać

ponòwa – pierwszy śnieg
popadiá – żona popa, księdza
poperécznyk – poprzeczka. W utwo-

rze Vincenza Poperecznyk – nazwi-
sko, ale o nosicielu tego nazwiska 
mówili, że on jest poperecznyk, któ-
ry zaprzecza komuś, jest przekorny

pòpid – przyimek ‘pod’
pòpyk – pogardliwie o popie
pòrtasz – miejsce, w którym składa 

się odarte z kory kłody
posiepáka – ten, kto służy komuś, 

pomaga w niedobrych, haniebnych 
sprawach 

posiżínie, posidżíni – czuwanie przy 
zmarłym

postołý – chodaki skórzane, miękkie 
obuwie z grubej skóry bez pode-
szwy i obcasa „z przodu zakręcone 
zadzierżyście ślimakowato” (Praw-
da starowieku, s. 45) 

posuwáty (posuwáju, -jesz, -e, -jemo, 
-jete, -jut) – posuwać

posyłáty (posyłáju, -jesz, -je, -jemo, 
-jete, -jut) – posyłać

posztúrkuwaty (sztúrkaty) – pchać, 
popychać, zmuszać do wykonywa-
nia wszystkiego, co należy

potánuty – potonąć
potruszki (huc. potruszký) – wnętrz-

ności kury, kaczki lub gęsi
powiastún – opowiadacz
pozwòłyty – pozwolić
prądy – czary posyłane na odległość
práwednyj – prawdziwy, wierny 

Bogu
preoswiaszczénnyj – nazwa wyższej 

osoby duchownej (biskupa, metro-
polity) – święty

prjéczka, prýczka – wypadek

probużáty – budzić
proływáty – przelewać
propástnyca – febra
propowídnyk – kaznodzieja
propýty (propju, -jesz, -je, -jemo, 

-jete, -jut, propýw, -ła, -ło, -ły) – 
stracić pieniądze, majątek na wód-
kę

prostíbih (prawidł. prostýbi) – zrobić 
coś lub dać coś za „Bóg zapłać”

prosýty – prosić
prosziék (ukr. lit. proszák) – ten, kto 

prosi, żebrak
protésy – przeciosy, przepołowione 

słupy
pryhornúty (pryhornuła) – przytu-

lić, przycisnąć do siebie
pryjtý (pryjszòw, -łá, -lò, -łý) – 

przyjść
pryszkrumłényj – przypalony
prýwił, priwił – obrzęd pogrzebowy 

przy nieboszczyku w domu
przemówka (ukr. prymòwka) – ja-

kieś szeptanie, zaklęcia wróżbity, 
czarownika

przemòwnik – wróżbita, zaklinacz
przesiéki – w gęstym lesie wyrąbane 

przejścia
przodki-Welíty – olbrzymi ludzie
przyłúczka – mała pryłuka (patrz) 
przyłúka, pryłúka – miejsce porosłe 

trawą i krzakami nad rzeką
przynádzić – przynęcić
przysiúdy – przysiady w tańcu
przytúły – skrzydła dachu na chacie 

nakrywające inne przybudówki do 
budynku

psiołúpy – hycle
pszenycznéńkyj – pieszczotliwie 

pszenycznyj
ptácha – ptak
púlkać – bulgotać, chlupotać
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pulkátyj (o oczach) – wytrzeszczony, 
wybałuszony

púrchnąć – prychnąć
púryc, púrec (często używane na Hu-

culszczyźnie) – bardzo pretensjo-
nalny człowiek

pustýj – l) niegrzeczny, nieposłuszny, 
leniwy

puszkáryk – strzelec 
pútnia – wiadro drewniane 
pútyna – drewniany skopek, beczka
pysznosráka – wulgarnie: l) pyszny, 

okrągły tyłek; 2) o człowieku za-
rozumiałym, o zbyt wygórowanych 
ambicjach

rachmánny – łagodny, miłosierny, 
zgodny

Rachmanowie – dobre duchy, pośred-
nicy między niebem a ziemią

rágasz – droga, którą ściąga się drze-
wo na dół lub którą chodzą owce

rákwa – okrągłe drewniane pudełko, 
w którym trzyma się masło lub ser

ramát (inna nazwa – katran) – szma-
ta

rapáwy – o nierównej powierzchni, 
nie gładki, szorstki

razòk (cztery rázki) – pieszczotl. raz 
razòwać – pościć, jeść raz na dzień
réjwach – zamieszanie, bałagan (na 

Huculszczyźnie ten żyd. wyraz 
można spotkać bardzo często)

remesłò – rzemiosło
réwasz – różne obliczenia, umowy o 

współpracy między stronami w po-
staci drewnianej tabliczki lub laski 
z naciętymi karbami (znakami)

rewkać – głośno i grubo wykrzyki-
wać 

rębacze (huc. rubaczí) – drwale
ròchkać – chrząkać (jak świnia)

ròdija – „rodzina”, wyląg niedźwie-
dzia

rojíty sy – roić się
rokowýzna, rokowyna – gody co-

roczne; rocznica
rosýca – rosa
ròwta – oddział straży bezpieczeń-

stwa
rozczòlina – (< czoło) obnażona część 

zalesionego zbocza 
rozdziáwiać (rot) – szeroko otworzyć
rozhowòry – rozmowy
ròzihry – wiosenne święto płodności 

lub inne, kiedy bawią się ludzie
rozlożytysy (rozlożyw, -ła, -ło) – roz-
łożyć się

rozplés – pląs, nazwa huculskiego tań-
ca, która została utworzona od cza-
sownika plasaty (tańczyć). Przeważ-
nie taniec na zakończenie kolędy

rozpobratým – już nie pobratym
rozstupátysy (rozstupájsy) – rozstę-

pować się (rozstępuj się)
ròżenki – śliwki suszone na patykach 
Rusałým – Jerozolima
rýbeńka (prawidł. rýbońka) – piesz-

czotliwe od ryba (rybeńko – wo-
łacz do kochanej dziewczyny) 

rýpać – o starych drzwiach
rýpać się (huc. rypaty sy) – stawiać 

się, fatygować się
ryskál, roskál – rydel
rýza – l) zbity z drewna żłób, który 

służy do spuszczania drewna z góry; 
2) w l.mn. ryzy – ubranie księży

rzęsny (huc. riasnýj) – gęsty, rzęsisty

sadòczok – ogródek
sałamácha – l) roztłuczony czosnek 

na wodzie lub oleju (jako przypra-
wa do potrawy); 2) mieszanina róż-
nych potraw lub rzeczy
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sáapa – motyka
sapína (częściej wymawia się capina 

albo czokan) – rodzaj kilofa, uży-
wanego do ściągania kłód

sarsáma – narzędzie 
saż – klatka na kury 
schowáty sy – schować się
sczezáty (sczezaj) – znikać
sczéznyk, szczéznyk – duch leśny, 

czarcik
sełò – wieś
serbòwać – świętować uroczyście 
serdák – kurtka z grubego sukna 
serdeńko – serduszko 
seredýna – l) wnętrzności, środek, 

brzuch; 2) środek
sraty (seru, -esz, -e, -emo, -ete, -ut; 

sery, serít) – srać
sestrá – siostra
sestrýca – siostra
sestrýczka – siostrzyczka
sfałszòwać (huc. sfałszuwáty) – oszu-

kać, nabrać
siándar, szándar – policjant, żan-

darm
siáno – wysuszona trawa; tu – miara, 

jakaś ilość siana, przygotowanego 
na zimę (na przykład, stóg lub kop-
na, kopica. Zrobić siano – zrobić za-
pas)

siarnik (ukr. sirnýk) – zapałki 
siekiéra (ukr. sokýra) – topór
skakáty (skáczu, -esz, -e, -emo, -ete, 

-ut, skaczý!) – skakać
skáłusz – więzy, kajdany
skit – w prawosławiu – klasztor
skòki – spady wody
skòryj – bystry
skrypnyczéńko (W. skrypnyczéńku) 

– skrzypek (skrzypku)
skrýpyci – kajdanki na ręce
skusýwnyk – arnika

słábko – słabo, źle
słobòda – swoboda
słobòdnyj – wolny, swobodny
słoténnyk – ptak zapowiadający słotę 
słozá (l.mn. słòzy) – łza 
słuhá – ten, kto usługuje, sługa
Słúżba Bòża – Msza Święta 
Słúżbę słúżyć – Mszę św. odprawiać 
smeréczka – pieszczotl. od smereka 
smereczýna – gałęzie świerkowe 
smeréka – świerk, najbardziej roz-

powszechnione drzewo w Karpa-
tach

smerekòwyj – świerkowy 
smert’ – śmierć
smołá – żywica
smołýki – pogardl. o żołnierzach 

(czarnych „smolistych” mundurów)
smúszok – futro młodego jagniątka 
sobi sobie (C. zaimka zwrotnego)
sokòłyk – zdrobniałe od sokół
sołdát – żołnierz
sołodéńkij – słodziutki
sònce – słońce
sòneczko – słoneczko
sopiłka – sopiałka, fujarka
soròczka – koszula
spáty (spiu, spysz, spyt) – spać
spiwák – śpiewak
spíwanka – piosenka
spiwanòczka – pieszczotl. od spiwan-

ka
spiwáty – śpiewać
spławáczka – spław
spohánić – zepsuć, spaskudzić 
spoprzéczyć – sprzeciwić się; zaprze-

czyć
spúzar – człowiek, który powinien 

pilnować watry (ognisko w ko-
libie) i przygotowywać posiłki 
(utworzony od rzeczownika spuza 
– popiół)
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stája – mieszkanie na połoninie paste-
rzy, przeważnie bez okien, pieca

stájnia – pomieszczenie dla bydła 
staréńkyj (staréńka) – zdrobniałe od 

staryj
stárszy brat – kierownik parafii, dy-

spozytor spraw i gospodarki cer-
kiewnej 

starygán – pogardliwie o starszym 
człowieku

stojáty (stòju, -jísz, -jít, -jimò, -jité, 
-ja) – stać

stołpý (ukr. stowpý) – słupy 
stòubur, sztòwbur – l) pień drzewa; 2) 

przenośn.: o niemądrym człowieku 
strasznýj Sud – Sąd Ostateczny 
studenéńkyj, studenéńka – pieszczo-

tliwie od studenyj
studényj – zimny
stysnúty (stýsło) – ścisnąć (ścisnęło) 
suk – sęk
suksýwnyk – roślina lekarska 
sum – smętek
súmno – smutno
sumnýj – smutny
sus – krótka siekiera
suszeníce (huc. suszenýci) – suszone 

owoce
súto – kompletnie, jak powinno być
swiaszczénnyk – ksiądz, duchowny 

greckokatolicki lub prawosławny
swíczka – świeca
świt – świat
swòłok – drewniana belka, która pod-

trzymuje sufit
sytá – napój z miodu; miód nasycony, 

pitny 
sy – huculski postfiks (cząstka) się 
sýhła – nieprzebyty las 
sykmánycz – pomocnik kiermanycza
sýłuwaty (sýłuju, -jesz, -je, -jemo, 

-jete, -jut, sýłuj) – przymuszać 

symbríla – ugoda, umowa 
syrítka – pieszczotl. od sierota
Syrojídy – mityczne istoty 
syrýj (syrá) – surowy, niegotowany 
szapczýna – mała czapka 
szarapátka – przybłęda z miasta 
szczebetáty – szczebiotać
szczéznyk (sczeznyk) – diabeł, nie-

czysty duch (od szczezać – znikać)
szczýryj – szczery
szendzíwy – siwy
szoplénic – seplenić
szepotíty – szeptać
szie, sze, szej (sze+i) – jeszcze
szkapiéta – pogardliwie o nędznych 

koniach
szkidz, szkid’ – suche drzewo rosnące 

wśród skał
sztapák – tułacz, przybłęda; pokraka
szo, ukr. lit. szczo – co
szodòwy sos – sos z wina, żółtka, cu-

kru i wody
szołkòwiji (prawidłowo – szowkòwiji) 

– jedwabne (struny)
szpúrnąć (huc. szpúrnuty) – cisnąć, 

rzucić
sztaný – spodnie 
sztudérnie – majsternie 
sztuderować (huc. sztuderuwaty) 

– wymyślać coś, kombinować
szukáty (szukáwbys) – szukać (szu-

kałbyś)
szumíty (szumyt woda) – szumieć 
szurować (ukr. szuruwáty) – l) trzeć; 

2) tu: zmykać, uciekać; 
szurúj! – zabieraj się! 
szwára – l) lina, sznur; 2) wysoka 

ostra trawa, osoka 
szýbenyca – szubienica
szýbenyczka – zdrobn. od szybenyca
szymbáłe-szymbáłe – na początku 

każdej zagadki: ‘zgaduj-zgaduj’
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szympfowáć (-ty) – wymyślać komuś
szypòty – małe wodospady. Możliwie 

od szeptać. W Karpatach jest wieś 
pod nazwą Szepit (szept), w której 
jest wielki wodospad

ślípanka – nazwa lampki w chałupai 
huculskich utworzona od czasowni-
ka ślipaty 

ślípanki leśne (huc. slipanký) – ciem-
ne drogi leśne, gdzie się idzie na 
oślep 

ślípaty – patrzyć, przypatrywać się 
ciemności, przy bardzo słabym 
świetle 

świechcíwie – świstające
świtowán – wędrowiec, tułacz

taj (grała taj huczała) – spójniki łącz-
ne ta + i 

tájna – tajemnica
tájstra – ozdobiona torebka, przeważ-

nie skóry
táki, táki tak – przecież tak 
tálba – odrębna część daraby
tamtò – zaimek to: to, co gdzieś tam 
tárnica – siodło drewniane 
tatarwá – pogardliwie o Tatarach 
táto – tata, ojciec
tátońko – pieszczotliwie tato 
tatúńcio – pieszczotliwie tato
téleg – pastwisko dla bydła
temnýca – więzienie 
témnyj – ciemny 
tepér – teraz
tépłyj – ciepły
terch – siodło albo to, co można wziąć 

na jeden raz na siodło
tjeżkýj (tjeżka) – ciężki
tobíwka – torebka skórzana 
tòczno – dokładnie 
toj (tòho, tòmu) – ten

tòkma – umowa pasterska
tołòka – l) równina, duży plac, gdzie 

wypasają bydło albo 2) wspólna 
praca wielu ludzi, która kończy się 
przyjęciem „z muzyką”

topiréć (N. topircem) – toporek na 
długim ozdobnym drzewcu – atry-
but każdego Hucuła

totá, totò, totý – to (zaimek – norma-
tywne literackie ukr. ta, to, ti)

towarýstwo – towarzystwo
towárysz – towarzysz , kolega
tòwstyj – gruby
tradowáć (-ty) – wyjaśniać, tłuma-

czyć
trembíta – huculski narodowy in-

strument muzyczny o wyglądzie 
długiej (do 3 metrów) drewnia-
nej trąby, owiniętej paskami kory 
brzozowej

tremtíty (tremtíw, -ła, -ło) – drżeć, 
trzepotać

tròpasz – ścieżka udeptana przez 
owce

tryndać sie – włóczyć się
túcza – chmura (obecnie w języku 

ukraińskim nieużywane – uważa 
się za rusycyzm)

tudá – tędy
túha – smętek, tęsknota
tuhýj rok – głodny, nieurodzajny rok
tursziéki – zarośla, krzaki
túżej (w j. ukr. nieobecny) – ściślej
túżno – tęskno
tużyć (tużýty) – tęsknić
ty (tebé, tobí) – ty, ciebie, tobie
týbla – drewniany kołek, który służy 

do staczania kłód

ubýty – zabić, zamordować 
ubywáty – zabijać 
uczéra – wczoraj
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udziérżek, bez udzierżku (prawidło-
wo – rodzaj żeński: udziérżka, bez 
udziérżki – bez zatrzymania

ugòdnik – święty; mówią tak o św. 
Mikołaju

ukrasty (ukráłbych) – ukraść, ukradł-
byn

ułògi (huc. ułòhy) – występy skalne, 
zbocza

umérty – umrzeć
umíty – umieć
upcháty – zapchać
uplotki (huculskie brzmienie úplitky) 

– wstążki wplecione we włosy
ustanòwa – prawo, porządek, obyczaj
ústawki (huc. wústawky) – haft, wy-

szywki na rękawach koszuli (prze-
ważnie kobiecej)

utikáty – uciekać

wájkać – jęczeć (od żyd. waj-waj!) 
wára – nie wolno (Ale wara chwalić 

się...; W ten dzień wara chodzić do 
butynu, coś tam na was nasłane!) 

wárko – niebezpiecznie
wátah – najważniejszy człowiek, prze-

wodnik na połoninie
watáżko – l) to samo, co watah; 2) 

przywódca jakiejś grupy (tutaj – 
opryszków)

watażczuk – to samo, co watażko, 
lecz z pogardą

wáterka – pieszczotliwie watra
wáternik – część stai, w której się pali 

się watra (ognisko)
wátra – stara nazwa ogniska u wszyst-

kich pasterzy i górali, „to najstarsza 
macierz pasterza i górala”

wátra żywá – połonińska watra, ogni-
sko, które zapala się przez tarcie 
drewienek, podtrzymuje się je (nie 
może zgasnąć) całe lato

wáżko – ciężko 
wbráty, ubráty – ubrać 
weczáreńka – pieszczotl. od weczeria 
weczéria – kolacja 
welikán – olbrzym
wélit (prawidłowo wéłet, wéłeteń), 

l.mn.
welici (wéłety) – mityczny olbrzym, 

wielkolud
welmòżny – szanowny, wielkopański
wełýkyj – duży, wielki
wereciany (huc. werétianyj) – przy-

miotnik od wereta (patrz)
wéremie – dobra pogoda, dobry czas 

(porównaj starocerkiewnosłowiań-
skie wremję – czas)

wéremieczko – pieszczotl. od were-
mie

weréta – grube prześcieradło konopne
wertép – szopka
weś – cały
weś świt, wsému śwítu – cały świat
weséłyj, weseła – wesoły, wesoła
wesełéńka – pieszczotl. od weseła
wesná – wiosna
wesnárka – prymitywne zabudowanie 

na sianokosach
wesnòczka – zdrobniałe od wiosna 
wícznyj – wieczny 
wid – od (przyimek)
widkáz – testament
widmołodíty (widmołodíju, -jesz, -je, 

-jemo, -jete, -jut) – odmłodnieć 
widrubáty – odrąbać
wídtyn – odrębywanie wierzchołków 
ściętych drzew 

wielikán – wielkolud
wieszczún – wieszcz, wróżbita
wíjaty (wiju, -jesz, -je, -jemo, -jete, 

jut) – wiać 
wijnòczka – pieszczotl. od wojna
wíkołoty (oczi) – wykłuć
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wíkroity – wykroić
wikt – jedzenie
win – on
wíra – wiara
wíter – wiatr
wiwciá, wíwci – owca, owce
wiwczér’ – owczarz
wíwernyci – splątane wywrotne ko-

rzenie
wíwkanie – śpiewne wykrzykiwanie 

podczas tańca, śpiewu albo w le-
sie

wíwkać (huc. wiwkaty) – śpiewnie 
wykrzykiwać wysokim głosem; da-
wać hasło w lesie dla kogoś

wízgi – wrzaski, śmiech; rżenie 
wizyráty – wypatrywać
Władýka – wyraz pochodzący z języ-

ka starocerkiewnosłowiańskiego, na-
zwa wyrażająca godność dostojnika 
duchownego – biskupa, metropolity 
(Władýka Preoswiaszczénnyj)

wodýca – pieszczotl. od woda
wodýczka – pieszczotl. od woda 
wojuwáty – wojować
worínie (prawidł. worýni) – „rodzaj 

oparkanienia, gdzie w wysokie pa-
liki poustawiane parami, wkłada się 
jedną na drugą ociosane belki”, tj. 
drewniany płot, który łatwo się roz-
biera i ponownie się go składa

wowk – wilk
woznéstysy – unieść się do nieba
wse – wszystko
wsiékij – wszelki
wsioznájka – ten, który wszystko zna 

(o Piętrze Szykieryku-Donykowym 
– autorze licznych i bardzo cennych 
ukraińskich prac etnograficznych)

wtychomòwku – samotnie
wúhow (powinno być wúhoł) – wę-

gieł

wújko – l) wujek; 2) eufemistyczna 
nazwa niedźwiedzia

wúrda – słodki ser niższej jakości 
przygotowany z odpadków mleka

wybatożyć (huc. wíbatożyty) – pobić 
batem 

wýbehekáty – wyśpiewać (patrz be-
hekaty)

wýdno – widać
wýglegać – zrobić z mleka budz (ser)
wýkaluszyć – wybrzuszyć
wýmarszkać – wypędzić (od wy-

krzyknika marsz!, marsz!, którym 
się wypędza psa)

wýmieckany (wýmieckane stroje) – 
pognieciony (pogniecione ubranie)

wýpalyty (wípałyty) – wypalić 
wýpłakaty (wípłakaty) – wypłakać 
wýpulić (oczy) – wytrzeszczyć 
wýsity – wisieć
wýslidyty – wyśledzić 
wýsztafirkować – wystroić się 
wýtiehnuty (wítieh, wítiehia, wítie-

hio) –wyjąć, wyciągnąć 
wýty – l) wyć, skomleć
wýworot’ – lewa lub tylna strona cze-

goś; tu: wąwóz, zbocze (w paporoti, 
w wyworoti jawir zełeneńkyj)

wýzolować – prać płótno, bieliznę w 
wodzie z popiołem drzewnym (zołą)

wýżni – górny
wzríty, wzdríty – zobaczyć, ujrzeć 

wzwesełýty – rozweselić 
wzwýty (wzwýło) – podnieść się

ýstynno (ukr. lit. ístynno) – naprawdę

za dúrno – za darmo 
zabrestý (zabrýł prawidł. zabríw, za-

brełá, -ło) – zabrnąć
zybýty (zabýw, -ła, -ło) – l) zabić, za-

mordować 2) zasunąć
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zacuríkać się – od niemieckiego zu-
rük – wstecz, do tyłu – przestać po-
ruszać się, cofnąć się

zacziéty – zacząć
zadwíria – poza dworem, domem 
zadziòra – zadra, to, co kogoś gnębi
zaglégać – podpuścić (skwaśić) mle-

ko, przygotować je do robienia bu-
dza

zahalmuwáty – zahamować 
zahasýty – pogasić
zaháta – l) to samo, co hać, ale w po-

wieści – bezładne nagromadzenie 
kłód na zakręcie rzeki lub w wąskim 
jej miejscu; 2) ocieplenie zewnętrz-
nych ścian wiejskiego budynku 
spresowanym liściem z drzew

zahomoníty – zacząć cicho rozma-
wiać, gwarzyć

zahrymíty – zagrzmieć 
zahúlyty sy (zahulyw sy) – zwabić 

(się)
zairżáty (zairżáw, -ła, -ło) – zarżeć
zájda – przybłęda, cudzy w górach 

człowiek
zakłýkaty – zawołać
zakòsy („zjechać zakosami do rzecz-

ki”) – zbocze, stok brzegu
zakowaty, zakuwały – l) zakuć; 2) za-

kukać
zakútać (-ty) – owinąć, otulić
załúpa – napletek
załyszýty sy (załyszyw sy) – pozo-

stać
zamówiony (zamòwłenyj) – zaczaro-

wany
zapaska (l.mn. zapaský – dwie na-

rzutki (jedna z przodu, druga z 
tyłu), fartuchy używane zamiast 
spódnicy, przeważnie tkane (świą-
teczne) z kolorowych nitek lub ha-
ftowane

zapytáty – zapytać
zarębiny – zasieki z wyrąbanych 

drzew lub ich resztek
zarínok – kamieniste pobrzeże rzeki
zarýka/ć (-ty), zaryczy – zaryczeć (o 

bydle)
zarwaníca – stroma skała, osuwisko
zasie! zaś! – partykuła wzbraniająca: 

nie wolno! Nie! (Szo popowi można, 
to diakowi zaś!)

zasnòwa – fundament
zasòwa – „półpłynna lawina błota”, 

która w górach po ulewie zjeżdża, 
zsuwa się na drogę

zasòwa śnieżna – lawina śnieżna 
zaspiwáty – zaśpiewać
zastáwa – l) podnoszona zapora 

drewniana na potoku lub rzece 
górskiej; 2) rodzaj bariery przeciw 
czarom

zystýnuty (zastyw, -ła, -ło) – zasty-
gnąć, zamarznąć

zaswitýty (zaświtý – tryb rozkazują-
cy) – zaświecić

zawedíja – zawadiaka
zawídca – przywódca, kierownik
záwiź – lawina
zawiżżeć – zawyć, zakrzyczeć
zawołòka – przybłęda
zazełenýtysy (zazełenýwsy) – zazie-

lenić
zazúla (zozula) – kukułka
zazúlka – zdrobn. od zazula
zażmurényj, zażmurzony – przy-

mrużony
zażmurzyć (prawidłowo zażmurýty) 

– zmrużyć oczy
zażurényj – zasmucony, zatroskany
zbidòwanyj – zbiedzony
zbożewòlity – zwariować 
zdorowéńki! – forma etykiety – wita-

nie się (bud’te zdorowéńki!)
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zdoròwieczko (Daj Boże zdorò-
wieczko!) – zdrobn. forma zdrowie

zełeneńkyj – zdrobn. forma zielony
zełenity (zełeníje) – zielenieć
zemlák – rodak, ziomek 
zgònnik – handlujący trzodą chlewną
zháry – pole powstałe po wypaleniu 

lasu
zhon – ściąganie kłód na portasz
zimòwik – chata, pomieszczenie, w 

którym się zimuje
złoczýniec – złoczyńca
złodiúha – złodziej
zmyj (żmij, żmijá) – smok, gad
zołotnýk – choroba wątroby
zołotýj – złoty
zoreńka – pieszczotliwe od zoria
zoria, zornica (huc. zirnyca) – zorza, 

gwiazda
zrobýty – zrobić, wygotować
zwedenýcia – kobieta z dzieckiem bez 

męża
zwídky – skąd
zwiérno – wiele zwierza (np. wilków)

zwòny – patrz czołany
zwòry – jary, wąwozy
zwúhłyty – zwęglić
zwúrdzić się – skwaśnieć (o mleku)
zymárka — zimowe pomieszczenie 

dla bydła, dla owiec
zýmka – zdrobn. od zyma ‘zima’ 
z-za – spoza

żérep – kosodrzewina 
żértwa – smok
ziéba (żiebow – N.) – żaba
żiełýty sy – żałować się, skarżyć się 

komuś
żònwa – dzięcioł
żupaníca – panna
żurbá – smutek
żurýty sy (ne żurýsy!) – martwić się
żużúkało – rodzaj zabawy
żýtnica – komora, spichlerz
żýty – żyć
żywít – brzuch
żywocína – wszystko, co żyje 
żwákać – żuć głośno, żreć 

Święta:
Bohoròdyca letnia – 28 sierpnia 
Bòże Tiło – dzień świętej Eucharystii (drugi czwartek po Niedzieli Świętej) 
Żýwnyj Czetwér – czwartek przed Wielkanocą
Dídowa subòta – sobota przed Niedzielą Świętą
Jordán – święto 19 stycznia, kiedy odbywa się obrzęd święcenia wody
Mychájłowe czúdo – 19 września
Pokròwa – święto Matki Boskiej 14 października
Rizdwò – święto Bożego Narodzenia 7 stycznia
Siétce (prawidł. Świetci) – dzień świąteczny
Spása – święto 19 sierpnia
Święta Piátnycia – piątek przed Wielkanocą
Święto Iwána Kupáła – 7 lipca
Święto Pétra – 12 lipca
Święto Nykòły – 19 grudnia
Święty Júrij – dzień Jurija 6 maja
Święty Wiéczór – wigilia Bożego Narodzenia 6 stycznia
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Uśpiénie – Wniebowzięcie Matki Boskiej 28 sierpnia
Wełýkdeń – Wielkanoc

Frazeologizmy i paremie

A co, myròm? Daj Hòspody! – czy wszystko spokojnie; dobrze?
abým się z tégo miéjsca nie ruszył –przysięga w sprawiedliwości słów
ani ksiądz ani diyk (diak) – ktoś niewyraźny, niezdecydowany
ani mru-mrú – cicho! Milczeć, nie mówić ani słowa
bídna púcka – (wulg.) biedny człowiek bídny z tego, że durný, a durný, bídny 

– o sytuacji bez wyjścia
błýskać huzýcią w òczy – być biednym, chodzić w podartym ubraniu
Bòża wòla – jak ma być, tak będzie 
Bòże pomaháj! Odpowiedź: Diekowát’
za słòwo dòbre, naj Boh pomaháje j Wam! – pozdrowienie dla pracującego 

człowieka i odpowiedź na nie
cárstwo mu niebésne – przy wspomnieniu o zmarłym
co gruń to ínsza ustanòwa – o różnicy między ludźmi
co pagórek, to ínsza ustanòwa – to samo
czòrtowa mać – wyraz obelżywy: idy na czortowu matir (mamu, mat’)!
Cy duzi? – pytanie o zdrowie. Odpowiedź: Dòbre, jek wy?
daj Boże mýrno! – pozdrowienie i życzenie spokojnego życia
gazdá z gázdów – bardzo dobry gospodarz
głádka huzýczka – o grubym człowieku czy kobiecie
háła-dráła – szybko uciekać
hałáj-bałáj – jakkolwiek, byle jak
Hospòdnia ręka – życie człowieka zależy od wyższej siły
Hòspody pomýłuj – Panie, zmiłuj się nad nami!
hraj abo hròszi widdáj – bądź zdecydowany w jakiejś sprawie
kúca (twòja) godzína – życzenie szybkiej śmierci
makúch pustýj – o głupiej głowie
mierzyć z pánem púcki – (wulg.) równać się z kimś wyższym, bogatym
mòja cháta z kráju – o ludzkiej obojętności
nasermátery – obelżywie o matce oponenta
nasyrú mátery – obelżywie o matce oponenta
ni tak, ni siak – nijak
niech szlag tráfi (kògoś) – przekleństwo – żeby kogoś trafił cios (życiowy)
po pýsku, łupýsku, dupamáca, dupahòra – ironicznie o języku rumuńskim
pójść na żébry – zbiednieć
pucka ci furczý(t) – (wulg.) o niecierpliwym człowieku
sczezáj bidò-czòrcie! – (o diable): zaklęcie ochronne
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słáwa Bòhu! – wyraz używany jest po szczęśliwym zakończeniu poważnej 
sprawy

słáwa Isú! (przeważnie: Słáwa Jsu!) – niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus! Odpowiedź: Nawíki słáwa!; Nawíki słáwa Bòhu!

sobácza załúpa – (wulg.) o niedobrym, wulgarnym człowieku
ślad ukráść – sprawić, aby ślad urwał się nagle (np. przejść potok)
ten aby sczezi, niech precz od nas odléci – o diable
ten aby szczezł – o diable
ten, aby sczezło precz od nas jego imię – o diable
tfu, szczeźnij biedo! – o diable
usráwsy ne dáwsy – ironicznie o kimś zadzierzystym
wícznaja piat’ – śpiew na pogrzebie albo w rozmowie o zmarłym
wiejska huzýcia smerdząca – (wulg.) o nieprzyjemnym, wulgarnym człowie-

ku
wòla Hospòdnia – jak ma być, tak będzie
Zdorowéńki! Daj wam Boże zdoròwieczko! – witanie i życzenie zdrowia

Zagadki

Bába sy rozłożýła, a dídowy wýsyt sarsáma – studnia, wiadro
bábyno remesłò naokòła obrosłò, a w seredýni dýrka – studnia
mama tłustula, córka krasula, a wnuk kędzierzawy (chata, watra, dym)
panna cieniutka, dziureczka malutka, dwa palce trzymają, dwa palce pcha-

ją, duszko słodziutka! – igła
prosýł chłopec u díwki dýrki, ona káże: tòwste májesz, ne upchájesz – palec, 

pierścień
cípko stoít, słábko wysýt, sam mochnátyj, konéc łýsyj – śliwa albo orzech
zabýw jek suk, wýtieh jek flak, a z kińciá kápaje – ogórek


