
Wstęp

Frekwencyjny wykaz zoonimów w układzie alfabetycznym
zawartych w tomach I–IV

Zgodnie z planem tom V Słownika. . . zawiera frekwencyjny wykaz zoonimów
wukładzie alfabetycznym. Przy każdymhaśle podana jest liczba imion odnotowa-
nych dla danego gatunku zwierząt z podziałemna języki, których nazwywpostaci
skrótów występują w porządku liczby wystąpień. I tak na przykład przy haśle Ar-
tysta w odpowiednich tomach Słownika dla konkretnych gatunków zwierząt i wy-
mienionych krajów mamy następujące dane liczbowe: dla konia: pol. – 12, buł. –
2, brs. – 1, ros. – 1, słc. – 1, ukr. – 1; dla krowy (r.ż. Artystka): ukr. – 3, pol. –
1, ros. – 1; dla psa brak przykładów; dla kota: ros. – 1; dla chomika: pol. – 1; dla
papugi: ros. – 1.

Przypomnę, że podstawowe hasło reprezentujące w Słowniku konkretny zoo-
nim należy do języka polskiego. W przypadku, gdy akurat w gwarach polskich
nie występuje określone imię dla danego zwierzęcia, wówczas odpowiednie hasło
jako podstawowe zapisane jest w języku tego kraju, który w kolejności alfabetycz-
nej figuruje jako pierwszy, czyli język białoruski, następnie bułgarski, czeski itd.

Przy konkretnym haśle podstawowym zapisane są wszystkie te imiona po-
szczególnych gatunków zwierząt, które mają identyczną budowę słowotwórczą,
bez względu na to, czy są nimi struktury pochodzenia apelatywnego, czy onimicz-
nego.Wobrębie tego samego hasła są też umieszczonewszystkie zoonimy o zróż-
nicowanej postaci fonetyczno-fonologicznej oraz odmiennych rodzajach grama-
tycznych. Jest to zrozumiałe, ponieważ analizowany materiał zoonimiczny po-
chodzi z różnych systemów językowych, zarówno gwarowych, jak i literackich,
stąd też ogólna nazwa materiału: Słowiańska zoonimia ludowa.

Tak więc pod jednym wspólnym i podstawowym hasłem pol. Biały są np.
imiona koni: pol. Biały – ‘koń maści białej lub siwawej’; brs. Bely ‘ts.’; cz. Bjely;
gł. Bĕly, ros. Belyj, słc. Biely (Bily), ukr. Bilyj.

Zgodnie z przyjętą zasadą podwspólnymhasłem znajdują się również np. zoo-
nimy typu:

a) Marta (:im. os. Marta) ‘imię klaczy’ – odnotowane w językach: pol., słc.
i ukr., oraz

b) Marta (:ap. mart ‘marzec’) ‘klacz urodzona w marcu’ – w językach buł.,
ros. oraz ukr. jako zapożyczenie z ros. Tego typu przykłady są dość liczne wśród
różnych gatunków zwierząt.

Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej - Stefan Warchoł 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016
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Uwagi o historii i sposobie gromadzenia zoonimii ludowej
w latach 1960–2008

Początkowo, a mianowicie już w latach 1956–1960, imiona własne (zoonimy)
zwierząt domowych zapisywałem doraźnie, ze zwykłej ciekawości podczas pro-
wadzenia badań gwarowych związanych z Atlasem gwar Lubelszczyzny, zapla-
nowanym jako praca zespołowa w ramach ówczesnej Katedry Języka Polskiego
UMCS. Podobnie postępowałem, zbierającmateriał gwarowy do swojej pracy dok-
torskiej (lata 1958–1961) pt.Gwary dawnej Ziemi Stężyckiej (opublikowanej w roku
1967). Już podczas tych badań stwierdziłem, że w niektórych wioskach, zwłaszcza
starych, o długiej tradycji folklorystycznej i w hodowli zwierząt, występują zoo-
nimy niezwykle interesujące, o specyficznej i archaicznej budowie, przypomina-
jące często hipokorystyczne imiona własne osobowe. W szczególności te charak-
terystyczne imiona dotyczyły najbardziej cenionych w gospodarstwach wiejskich
gatunków zwierząt – krów i wołów oraz koni, owiec, psów, a także kur i gęsi.

Podczas tych ostatnich badań dialektologicznych moją szczególną uwagę
zwróciły imiona krów typu Biedrula, Czarnucha i Czarnula, Godula, Łysocha i Ły-
sula itp. oraz – już wówczas dość rzadko występujące imiona wołów typu Gnia-
doń, Krasoń, Smoluch,Wiśnioch i in. Moje zainteresowanie zoonimią ludową coraz
bardziej się pogłębiało. W miarę upływu czasu zacząłem też poszukiwania ana-
logicznych nazw własnych zwierząt w różnych publikacjach, a także w źródłach
archiwalnych. I los tak zdarzył, że wiosną 1960 roku, przeglądając różne ręko-
pisy historycznew Bibliotece im. H. Łopacińskiegow Lublinie, natrafiłemna kilka
rękopiśmiennych inwentarzy z różnych majątków i folwarków z południa Mało-
polski z końca XVII i XVIII wieku, w których łącznie zapisanych było 86 różnych
imion krów. Co szczególnie interesujące, budowa słowotwórcza wielu z tych zoo-
nimów była identyczna lub bardzo zbliżona do imion wcześniej przezemnie zapi-
sanych podczas badań dialektologicznych. Już wówczas zauważyłem, że zapisane
zoonimy gwarowe mają charakter archaiczny i nawiązują do imion siedemnasto-
i osiemnastowiecznych z południowej Małopolski, a więc są niezwykle ważnym
materiałem także do badań nad zoonimią historyczną oraz, być może, etnoge-
nezą Słowian. Od tego czasu moje zainteresowania zoonimią były coraz głębsze
i po analizie oraz opublikowaniu materiałów wynotowanych z małopolskich in-
wentarzy w roku 1961 w rozprawie pt. Nazwy własne krów w kilku zabytkach rę-
kopiśmiennych małopolskich z końca XVII i XVIII wieku („Onomastica” VII, z. 1–2,
s. 327–351), badania nad zoonimią ludową stały się dla mnie wyjątkowo ważne,
inspirujące. Nic przeto dziwnego, że po tej publikacji oraz szczegółowej anali-
zie zebranej zoonimii gwarowej (ludowej), odnoszącej się w tym wypadku już do
kilku różnych gatunków zwierząt, zacząłem coraz poważniej myśleć o prowadze-
niu w tym zakresie badań terenowych na szerszą skalę, oczywiście najpierwwwy-
typowanych wcześniej wioskach na obszarze Polski, a następnie – w mniejszym
lub większym zakresie – w pozostałych krajach słowiańskich, w całej Słowiańsz-
czyźnie.

Z uwagi na konieczność zrealizowania różnych, wcześniej zaplanowanych
prac dialektologicznych, onomastycznych i slawistycznych, kontynuacją bardziej
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szczegółowych badań nad zoonimią zająłem się dopiero od początku lat osiem-
dziesiątych, zwłaszcza – w tym tzw. pierwszym etapie badań szczegółowo zapla-
nowanych – w latach 1980–1990 w ramach planu CPBP 08.09. nr 7.5 PAN.

W tym bowiem okresie do pomocy w eksploracji zoonimów w terenie zapra-
szałem też pracowników naukowych z różnych ośrodków uniwersyteckich (głów-
nie onomastów i dialektologów), jak i wybitnych studentów studiów slawistycz-
nych i polonistycznych.

Prace związane z eksploracją zoonimóww terenie oraz ich układaniew postaci
rozpisanych na fiszki pojedynczych imion w Kartotece były prowadzone – dzięki
dotacjom głównie z PAN-u – w ramach prac zleconych.

Począwszymniej więcej od roku 1980, przyjęto jako zasadę, iż podczas prowa-
dzonych badań terenowych każdy z eksploratorów powinien w miarę możliwości
pozyskiwać od informatorów motywację semantyczną dla danego zoonimu, czyli
wmiarę dokładnie opisać okoliczności powstania danego imienia, przyczyny jego
utworzenia itd. Dzięki temu zebrane od początków lat osiemdziesiątych XXwieku
zoonimy w olbrzymiej większości są pod względem strukturalno-semantycznym
i etymologicznym przejrzyste. Pod tym względem różnią się one od tych imion
zwierząt, które zgromadzono w latach wcześniejszych głównie na podstawie róż-
nych źródeł etnograficznych i dużej części publikacji. W pracach tych konkretne
imię zwierzęcia było najczęściej zanotowane bez odpowiedniej, jasnej motywacji.

Zgromadzone w opisany wyżej sposób do roku 1990 zoonimy były już na tyle
materiałem różnorodnym i bogatym, że na ich podstawie opracowałem specjalny
Kwestionariusz [Warchoł 1993], który od chwili jego opublikowania, czyli od roku
1993, służył do prowadzenia usystematyzowanych badań terenowych w zakresie
zoonimii ludowej już nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach sło-
wiańskich (z Łużycami włącznie).

Tak zatem dzięki prowadzonym badaniom w tym tzw. II etapie, z wykorzysta-
niemowegoKwestionariusza (na około 1500pytań), uzyskiwanywposzczególnych
krajach i wioskach słowiańskichmateriał był wmiarę porównywalny zarówno pod
względem ilościowym, jak i strukturalno-semantycznym. W latach 1990–2001
eksplorację zoonimóww terenie prowadzono głównie w oparciu o fundusze pozy-
skane przez kierowany przezemnie Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego (wcze-
śniej Zakład Filologii Słowiańskiej) z PAN-u i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na tzw. badania własne i statutowe.

W sumie w latach 1980–2001, czyli w tzw. pierwszym i drugim etapie badań,
w eksploracji zoonimów w terenie uczestniczyło około 100 osób. Kolejnych kilka-
naście osób, głównie studentów z IV i V roku slawistyki i polonistyki, brało udział
w rozpisywaniu zebranych w terenie imion zwierząt na tzw. fiszki (karty doku-
mentacyjne), przy czym na pojedynczej fiszce zapisane jest imię zwierzęcia wraz
z odpowiednią motywacją semantyczną.

Końcowy, trzeci etap badań terenowych oraz porządkowanie i układanie
zebranego materiału w Kartotece Słowiańskiej Zoonimii Ludowej (znajdującej
się w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS pod moją opieką) objął lata
2001/2002–2007/2008, przy czym w latach 2004–2007/2008 przeprowadzono
głównie badania uzupełniające. W okresie tym dzięki finansowemuwsparciu mo-
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ich ogólnosłowiańskich badań zoonimicznych przez Komitet Badań Naukowych
(por. Projekt badawczy nr 5HO 102621 z roku 2001) przeprowadziłem osobiście
w latach 2002–2003 eksplorację zoonimii na terenie Chorwacji, Macedonii i na
Łużycach Górnych. Z kolei na terenie Białorusi dodatkowo bardzo cenny i bogaty
materiał, głównie w zakresie imion krów, zebrał i nadesłał mi dr Iwan J. Jaszkin.

W tym też czasie przeprowadzono, już wyłącznie z wykorzystaniem Kwestio-
nariusza, uzupełniające badania zoonimów na obszarze Polski, głównie w woj.
małopolskim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim.

Dzięki wykorzystaniu w badaniach terenowych Kwestionariusza, który prze-
słałem kolegom językoznawcom z różnych krajów w ramach współpracy nauko-
wej już w roku 1993, wiele bardzo cennego materiału zoonimicznego, odpo-
wiednio semantycznie umotywowanego, nadesłano mi z Bułgarii, Rosji, Słowacji
i Ukrainy.

W niniejszym Wstępie do tomu V Słownika. . . celowo nieco szerzej opisali-
śmy wszystko to, co dotyczy jakości zebranego materiału zoonimicznego i eta-
pów czasowych jego gromadzenia. W szczególności zwrócono uwagę na fakt, że
zoonimy zebrane w tzw. etapie I, głównie na podstawie różnych źródeł opubli-
kowanych, zwłaszcza z prac etnograficznych, a także doraźnie eksplorowanych
w terenie przed 1960 rokiem, w olbrzymiej większości nie mają zapisanej moty-
wacji, są jednak ważne z uwagi na zachowaną w dużym stopniu archaiczną bu-
dowę słowotwórczą, jak np. imiona krów typu Łysocha, Łysula, Mrozicha, Smolicha
czy nazwy wołów typu Gniadoń, Smoleń, Wiśnioch.

Już o wiele bardziej dokładny opis mają zoonimy gromadzone w tzw. II etapie
badań, czyli mniej więcej w latach 1980–1993, kiedy to dzięki wcześniej zdoby-
temu doświadczeniu podczas eksploracji terenowej zwracano baczną uwagę nie
tylko na formalną budowę danego zoonimu, ale również na jego, przekazywaną
przez informatora, motywację semantyczną.

Ten w miarę pełny opis, czyli zarówno strukturalny, jak i semantyczny,
a także ujęty w układzie porównawczym,mają zoonimy wyeksplorowane w latach
1993–2007/2008, czyli w tzw. III etapie.Wówczas to bowiemeksploracja terenowa
zoonimówwewszystkich krajach była prowadzona na podstawie opublikowanego
w roku 1993 specjalnego Kwestionariusza.

Podziękowanie za pomoc w opracowaniu Słownika

Niniejszy, tom V Słownika jest swoistym podsumowaniem wyników wielolet-
nich badań nad słowiańską zoonimią ludową. Należy jednak pamiętać, że w ten
sposób zaplanowane dzieło nie mogłoby powstać bez zaangażowania do jego
realizacji, przede wszystkim zaś do eksploracji terenowej zoonimów, zarówno
w Polsce, jak i w pozostałych krajach słowiańskich, całej rzeszy pracowników na-
ukowych (głównie językoznawców-onomastów), wybitnie uzdolnionych studen-
tówpolonistyki i slawistyki, a także specjalistów–programistów, redaktorów, tłu-
maczy języków obcych itp. Łącznie na przestrzeni tych około 50 lat pracy nad tym
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dziełem współpracowało ze mną ponad 150 osób z kraju i zagranicy. Pod okre-
śleniami: Eksploratorzy i Współpracownicy są oni odnotowani według nazwisk
w porządku alfabetycznym w tomie I Słownika (s. 16–20).

Wszystkim moim współpracownikom za udział w przygotowaniu tego dzieła
do druku pragnę w tym miejscu złożyć wyrazy serdecznego podziękowania.

W imieniu wszystkich, krajowych i zagranicznych eksploratorów zoonimii
w terenie, słowa szczególnej serdeczności i gorącego podziękowania kieruję do
rzeszy wspaniałych wiejskich informatorów, którzy z wielką powagą i zaangażo-
waniem udzielali wszelkich informacji na temat hodowli zwierząt w danej wio-
sce, okoliczności powstawania konkretnego imienia zwierzęcia, jego semantycz-
nej motywacji itd. Lista ich nazwisk z całej Słowiańszczyzny wyniosłaby co naj-
mniej około 1500. Większość nazwisk tych „anonimowych” szlachetnych infor-
matorów jest zapisana w specjalnie opracowanych Kwestionariuszach zawierają-
cych zoonimy z poszczególnych, 465 słowiańskich wsi. Materiał w nich zgroma-
dzony jest przygotowany do ewentualnego wykorzystania w planowanym Atla-
sie słowiańskiej zoonimii ludowej. Kwestionariusze te są przechowywane pod moją
opieką w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS.

Wykaz skrótów

ang. – angielski
ap. – apelatyw
ap. bot. – apelatyw botaniczny
ap. daw. – apelatyw dawny
ap. demin. – apelatyw deminutywny
ap. ekspres. – apelatyw ekspresywny
ap. folk. – apelatyw folklorystyczny
ap. gw. – apelatyw gwarowy
ap. mors. – apelatyw morski
ap. rasy – apelatyw nazwy rasy
ap. onomatop. – apelatyw onomatopeiczny
ap. pieszcz. – apelatyw pieszczotliwy
ap. poet. – apelaryw poetycki
ap. przest. – apelaryw przestarzały
ap. reg. – apelatyw regionalny
ap. zool. – apelatyw zoologiczny
brs. – białoruski
buł. – bułgarski
ch. – chutor, chorwacki
cz. – czeski
dem. – deminutyw
dł. – dolnołużycki
franc. – francuski
gł. – górnołużycki
gm. – gmina
gr. – grecki
litew. – litewski
łac. – łaciński
mac. – macedoński
muz. – muzyczny
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niem. – niemiecki
nazw. – nazwisko
ngr. – nowogrecki
NP – nomen proprium
NP aktorki film. – nomen proprium aktorki filmowej
NP drużyny sport. – nomen proprium drużyny sportowej
NP hipok. – nomen proprium hipokorystyczne
NP czasop. – nomen proprium czasopisma
NP etn. – nomen proprium etniczne
NP film. – nomen proprium filmowe
NP firm. – nomen proprium firmowe
NP geogr. – nomen proprium geograficzne
NP gwiazdozbioru – nomen proprium gwiazdozbioru
NP marki – nomen proprium marki
NP napoju – nomen proprium napoju
NP obiektu kosm. – nomen proprium obiektu kosmicznego
NP piosenkarki – nomen proprium piosenkarki
NP postaci bajkowej – nomen proprium postaci bajkowej
NP postaci film. – nomen proprium postaci filmowej
NP postaci hist. – nomen proprium postaci historycznej
NP postaci kosm. – nomen proprium postaci kosmicznej
NP postaci lit. – nomen proprium postaci literackiej
NP postaci mit. – nomen proprium postaci mitycznej
NP postaci pieśni lud. – nomen proprium postaci z pieśni ludowej
NP postaci z opery – nomen proprium postaci z opery
NP postaci z piosenki – nomen proprium postaci z piosenki
NP postaci z serialu – nomen proprium postaci z serialu
NP programu telew. – nomen proprium postaci z programu telewizyjnego
NP tradycyjne – nomen proprium tradycyjne
NP z podręcznika – nomen proprium z podręcznika
NP z reklamy – nomen proprium z reklamy
NP zoonim. – nomen proprium zoonimiczne
NP zorzy porannej – nomen proprium zorzy porannej
p. – posëlok
pejor. – pejoratywny
plur. – pluralis
pol. – polski
pot. – potoczny
pow. – powiat
psł. – prasłowiański
ros. – rosyjski
rum. – rumuński
rzad. – rzadki
s. – selo
słc. – słowacki
słw. – słoweński
srb. – serbski
tur. – turecki
ukr. – ukraiński
węg. – węgierski
wł. – włoski
wojsk. – wojskowy
zestaw. ap. – zestawienie apelatywne
złoż. ap. – złożenie apelatywne
żart. – żartobliwy
żyd. – żydowski
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Badany obszar

W tym miejscu, ze względów praktycznych, przypominam jedynie w punk-
tach te dane, które zostały zawarte w tomie I Słownika (s. 23–41). Są to: 1. Wykaz
zbadanych punktów (wsi) z obszaru Polski w obrębie województw i dat oraz róż-
nych podziałów administracyjnych; 2. Lista przebadanych punktów i obszarów; 3.
Alfabetyczny spis miejscowości i odpowiednio oznakowanych obszarów; 4. Lista
punktów, które nie znalazły się na mapie; 5. Mapy i ich krótka charakterystyka:

Mapa 1. Słowiańszczyzna Zachodnia;
Mapa 2. Słowiańszczyzna Wschodnia – część zachodnia (Białoruś, północno-

-zachodnia Rosja, północno-zachodnia Ukraina);
Mapa 3. Słowiańszczyzna Wschodnia – Ukraina Centralna;
Mapa 4. Słowiańszczyzna Wschodnia – Ukraina Wschodnia i Rosja Środkowa;
Mapa 5. Słowiańszczyzna Wschodnia – Rosja Wschodnia;
Mapa 6. Słowiańszczyzna Południowa – część zachodnia i środkowa;
Mapa 7. Słowiańszczyzna Południowa – część wschodnia.
W konsekwencji – podczas eksploracji zoonimów w terenie, którą na obsza-

rze Polski przeprowadzono w tzw. trzech etapach, a zapoczątkowano już w latach
1956–1960 podczas badań dialektologicznych na terenie Lubelszczyzny – w su-
mie w Polsce zebranomateriał zoonimiczny ze 175 punktów (wsi), zaś w pozosta-
łych krajach słowiańskich (z Łużycami włącznie), w których eksplorację terenową
zoonimów przeprowadzono głównie w latach 1986–2003/2004, odpowiednio bo-
gaty materiał zoonimiczny pochodzi z 280 punktów (wsi), co łącznie wynosi 465
punktów. Wymieniona we Wstępie do III tomu Słownika liczba 528 punktów wy-
nika z faktu, że do liczby 465 wsi, które zbadano w ramach moich planów w la-
tach 1960–2007/2008, świadomie dodano liczbę 63 wsi wytypowanych na podsta-
wie solidnie opracowanego i dobrze zlokalizowanego materiału zoonimicznego
w rozprawach Wandy Budziszewskiej, Huberta Górnowicza i Piotra T. Porotni-
kowa (por. Bibliografia).

Pragnę też podkreślić, że liczba wiosek słowiańskich, z których zebrano zoo-
nimy różnych gatunków zwierząt na podstawie publikacji, jest trudna do obli-
czenia. Z dość ogólnych moich obliczeń wynika, że liczba ta może dochodzić
do około 700. W niektórych cytowanych w Bibliografii źródłach odnotowywano
zaledwie pojedyncze zoonimy, jak np. w polskich wydawnictwach etnograficz-
nych. W sumie z publikacji tych pochodzi około dziesięć procent imion zwierząt
na ich ogólną liczbę ponad 101 000. Proporcjonalnie w całym zebranym w czte-
rech tomach Słownika materiale najliczniejsze są zoonimy z obszaru Polski, co
wynika z faktu, że były one gromadzone najdłużej – w ciągu blisko pięćdzie-
sięciu lat. W pozostałych krajach słowiańskich eksplorację terenową zoonimów
oraz ich gromadzenie na podstawie różnych źródeł prowadzono głównie w latach
1986–2007/2008.

Wymienione w tomie I obszary stanowią swoiste uzupełnienie załączonych
tam map (1–7), bowiem uściślają w szczególny sposób zbadany teren, jednakże
bez opisu nazw miejscowości. W tomach od 2–5 zrezygnowaliśmy jednak z pu-
blikacji map, które mają charakter orientacyjny dla całości Słownika, natomiast
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zaprezentowaliśmy dokładny wykaz zbadanych punktów (wsi) oraz tzw. obsza-
rów. Wykaz ten przedstawiony jest w porządku alfabetycznym (według alfabetu
łacińskiego), z dodatkowym opisem przynależności danej wsi (punktu) do woje-
wództwa bądź regionu i kraju.

Errata do tomu IV

Strona Wiersz Jest Powinno być
7 (nlb) 15 od góry łabądź łabędź
27 11 od dołu (Zakopane) (Małopolskie)
27 8 od dołu ; lub lub
29 17 od góry Bòkaška Bòkoška
29 20 od dołu Barýs ‘Borys’
29 13 od dołu Brenduška Brynduška
31 18 od góry Ceco Ceca
32 21 od góry černyj čërnyj
43 21 od dołu ap. gw. pieszcz. pieszcz., ap. gw.
43 15 od dołu ap. gw. pieszcz. pieszcz., ap. gw.
43 12 od dołu ap. gw. pieszcz. pieszcz., ap. gw.
45 10 od dołu ap. pieszcz. pieszcz., ap.
45 5 od dołu ap. pieszcz. pieszcz., ap.
71 8 od dołu Blandinka Blandinka – ros: zob. Blondinka
74 5 od góry Čirnolapka Čirnalapka
84 1 od góry mt. mit.
85 13 od dołu ap. pieszcz. pieszcz., ap.
97 15/16 od dołu Gramatikovko Gramatikovo
97 8 od dołu ap. zool. ap. bot.
99 16 od dołu ap. ‘bezzębny’ ap. bezzubyj ‘bezzębny’
99 10 od dołu buł. Grizáč buł. Grizáč – buł: zob.
99 4 od dołu Gryzón Gryzón – pol: zob.
100 5 od góry ap. pieszcz. ‘myszka’ pieszcz., ap. myška ‘mysz’
100 15 od góry ap. pejor. pejor., ap. palec
102 5 od góry Dz’urdzovden Dz’urdz’ovden
102 8 od góry Dz’urovden Dz’urdzovden
104 8 od dołu ap. zool. pieszcz pieszcz., ap. zool.
104 5 od dołu ap. zool. pieszcz pieszcz., ap. zool.
120 13 od góry [motywacja niejasna] [ap. cipa ‘błona’(?)]
128 10 od góry Smizany Smižany
151 19/20 od góry ap. demin. zool. mrávac

‘mróweczka’
pieszcz., ap. zool. mrávac
‘mrówka’

151 2 od dołu mъrk mrъk
153 12 od dołu Musrgasisty Murgasisty
167 21 od góry ap. pieszcz. ‘sopelek lodu’ pieszcz., ap. ros. ‘sopel’
169 1 od góry ap. pieszcz. pieszcz., ap.
181 6 od dołu sierści szczecinie
207 9 od dołu ap. nevzutyj ap. gw. newzutyj
210 15 od dołu ap. pot. ap. pot. ros.
211 3 od dołu ap. ap. gw.
211 16 od góry pr̀ùtarast pr̀ùtast
217 6 od dołu Ššo Šišo
231 17 od góry šypity šypécь
232 2 od dołu NP NP etn.
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Strona Wiersz Jest Powinno być
237 19/20 od góry [ap. daw. i gw. ‘gołąb pstry,

czarno-biały’]
[ap. daw. i gw.] ‘gołąb pstry,
czarno-biały’

240 10 od góry ap. ap. zool.
240 16 od góry Sifčo Sifčo – buł: zob. Sovčo
240 17 od góry Sifču Sifču – buł: zob. Sivču
243 13 od dołu ap. pejor. pejor., ap.
248 11 od dołu Zadavaa Zadavaka
249 12 od dołu Beljanka Biljanka
258 14 od dołu Varanój Varanoj – brs: zob. Voronoj
259 23 od góry Zoja lub Zoja; por. Sofija
276 4 od góry ap. gw., ap. srb.
276 6 od góry ap. gw., ap.
277 14/15 od dołu Japonia Japónija
282 17 od dołu ap. zool. ap. zool. kokosz
287 17/18 od góry [ap. lataty ‘latać’ lub ap. pol.

‘latać’ (?)]
[gw., ap. pol. latać (?)]

287 20 od góry ap. lataty ‘latać’ (?) gw., ap. pol. łaciaty (?)
294 10 od dołu Pëtr Petъr
294 15 od góry Petka Pet’ka
295 22 od góry Pec’ka – brs: zob. Petka Pec’ka – brs: zob. Pet’ka
295 23 od góry NP hipok. NP hipok. ros.
297 7 od dołu ap. zool. pieszcz. pieszcz., ap. zool.
300 1 od góry pieszcz., ap. ap.
305 19 od dołu złoż. ap. złoż. ap. ros.
313 4 od góry [NP hipok. Bina(?)] [imię sztuczne]
314 15 od góry ‘pić’ ‘napój, napitek’
321 11 od góry pyszka pyszczka
323 11/12 od góry ap. bilyj ‘biały’ ap. biljavyj ‘jasnowłosy,

blondyn’
324 15/15 od góry ap. čornyj ‘czarny’ ap. čornjavyj ‘czarniawy’
336 19 od góry NP NP. etn.




