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Abstract: The article studies lexical units taken from the Greek dialect of Stanimaka 
(today – Asenovgrad, Plovdiv region), published in 1861 in the Athenian magazine “Pan-
dora”. The author of the publication is Vlasios Skordelis, a Greek born in Stanimaka. An 
intriguing moment is the presence of vocabulary of Bulgarian origin. Phonetic and mor-
phological characteristics typical for the Bulgarian language are found in the glossary. The 
pointed data reveal a strong Bulgarian language influence on the Greek dialect spoken in 
Stanimaka.
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Твърде малко е писано за гръцките говори през ХIХ и началото на 
ХХ в. по нашите земи. Това може би е така, защото до днес са запазени 
малко гръцки писмени документи от оная епоха, посветени на особености-
те на местните гръцки говори. Обстоятелства като развихрилата се борба 
на българския народ за църковна независимост през втората половина на 
ХIХ в. и неприязненото отношение на българите в южните български земи 
към опитите за гърцизирането им от страна на гръцкото духовенство, са 
способствали да бъде унищожено гръцкото писмено наследство. Трябва да 
се има предвид и това, че след края на църковната борба и последвалото 
освобождение на част от българските земи от турско робство, гърцизмът, 
със редоточен главно в някои по-големи градове, губи своите позиции. Част 
от гръцката интелигенция се преселва в тогавашна Гърция или на терито-
рията на Османската империя, а друга част не демонстрира вече така явно 
прогръцките си настроения.

Все още не е проучена основно създадената по нашите земи гръцка 
книжнина (множество книги и отделни публикации в гръцки периодични 
издания) през ХIХ в., като основна пречка за това е съхраняването на тези 
писмени документи в гръцки книгохранилища, докато в нашите големи 
книгохранилища тази литература е оскъдна. Така например не е проучена 
цялостно гръцката историко-географска книжнина от ХIХ в. в Пловдив и 
Пловдивско (Христемова 2001: 1). Едва в последно време се появиха публи-
кации за живота и творчеството на станимашкия грък Власиос Скорделис – 
един от водачите на гърците в Пловдив и Пловдивско по време на борбата на 
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българския народ за църковна независимост (Христемова 2001; Христемова 
2000). Вл. Скорделис завършва философия в Атинския университет през 
1858 г. Владее френски и немски език, което му дава възможност да използ-
ва писмени източници на тези два езика. Член е на Атинския археологиче-
ски силогос и сътрудник на сп. „Пандора“. Бил е директор на станимашкото 
гръцко училище (1858–1863 г.) и на пловдивското централно гръцко учили-
ще (1863–1874 г.). Като общественик е представител на плов дивските гърци 
в Цариград (1868–1869 г.) при решаване на църковния въпрос (Христемова 
2001: 4). По данни от цитираните източници Скорделис е автор на немалък 
брой книги, брошури, учебници, преводи от чужди езици, които са свързани 
главно с утвърждаване на гръцкия облик на Тракия в Плов дивско. Стреме-
жът му е чрез исторически и етнографски данни да докаже, че тия земи са 
изконно гръцки.

Нужно е да се отбележи, че в написаната от писателя Н. Хайтов исто-
рия на Асеновград не се споменава за гръцката възрожденска интелигенция 
в града и за нейните най-ярки представители. Авторът се е ограничил само 
да представи станимашките гъркомани и гръцкото духовенство, както и ня-
кои от механизмите за поддържане на гърцизма в града и за погърчването на 
заселващи се там българи от околните на Станимака райони (Хайтов 2001: 
166–170).

Предмет на настоящото съобщение е представянето на един интере-
сен от етнографска гледна точка материал на Вл. Скорделис, обнародван на 
страниците на атинското списание „Пандора“ от 1861 г. под заглавие Пερί 
της επαρχίας φιλιππουπόλεως (За филипополската епархия), в който са описа-
ни обичаи, легенди, детски игри и е включен речник на стари гръцки думи 
(Скорделис 1861). Направено е и описание на гръцки епиграфски паметници 
(Христемова 2001: 6). Несъмнен интерес представлява публикуваният речни-
ков материал по гръцкия говор на Станимака1.

Речникът е публикуван под заглавие Σ Γ. Λεξιλόγιον, последвано от крат-
ко предисловие: Εν τη εφημερίδι των φιλομαθών έδημοσίευσα άλλοτε (1857 
άριθ. 236 καί 237) λέξεις τινάς της ίδιαιτέρας μου πατρίδος Στενιμάχου όθεν 
παραπέμπων έκει σιμειώ άλλας τας οποίας έκτοτε συνελεξά παραλείπων δέ τάς καί 
παρ άλλοις κοινάς καταχωρίζω μόνον τάς ιδιαιτέρας. [Във Вестника на любозна-[Във Вестника на любозна-Във Вестника на любозна-
телните публикувах преди време (1857 г., бр. 236 и 237) някои думи от моето 
родно място Стенимахос, поради което, препращайки там, отбелязвам други, 
които събрах оттогава, и като пропускам общите и у другите, помествам само 
специфичните].

От тая кратка бележка става ясно, че Вл. Скорделис има трайни интере-
си към събиране и публикуване на речников материал от говора на родния 
му град – Стенимахос (дн. Асеновград). Краткият речник включва лексика, 
оформена в 168 речникови статии, като в доста от тях има приложен илюстра-
тивен материал2.
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В една част от речниковите статии гръцката дума само е пояснена с друго 
гръцко съответствие:

Αγωνιούμαι = βιάζομαι, επείγομαι ‘бързам’
Βουρλίδα (^) = πλεξούδα ‘плитка (за коса)’; ‘плетеница’
Γοργόνω = αροτριώ, αρόω ‘ора, обработвам почвата с рало’
Καταθεό (επίρρ.) = κάτωθι, παρακάτω ‘долу, отдолу, по-долу’
Κατσιποδιά (^) = αναποδιά, καταδρоμή τύχης ‘несполука, нещастен обрат 

на съдбата’
Λαχανιάζω = πνευστιώ ‘задъхвам се, не мога да си поема дъх’
Παρατήμι (τό) = έκτρωμα ‘изтърсак, недоносче’
Σωμός (}) = τελείωσις ‘съвършен, окончателен’

В някои речникови статии са засвидетелствани фонетични и морфоло-
гични варианти, характерни за гръцкия говор на Станимака:

Αδρύς = αδρός ‘едър’; прен. ‘обилен, изобилен’
Απαλάμη (^) = παλάμη ‘длан на ръка’
Βακχιούμαι = εκβακχεύομαι ‘пиянствам’
Гέρμоς = Έρημоς ‘пуст, изоставен’ (μέ τό δίγαμμα с гама)
Λαγόνι (τό) = λαγγόνια анат. ‘слабини’; Н λαγών анат. ‘хълбок’
Στένος (τό) = στενοχωρία ‘притеснение, затруднение’
Τυργιά (^) = τρυγία, τρυξ. ‘винена утайка’
Χαρασμάδα (ή), χαράδρα ‘пропаст, урва’
Χορχιούμαι = ορχούμαι ‘играя хоро, танцувам’

В отделни случаи съответствието е представено описателно:

Καταβολάδα (^) = καταβολάς (λεξ. γεωργική) ‘растение за разсад’ – земе-
делски термин

Λαίφος (}) = Ο λαιμός, κυρ. αυχήν ‘шия’, ‘врат’; ‘гърло’
Λαμπίδα (^). Τό σίδηρον της μαχαίρας ‘желязото на ножа’
Περι(λι)στεριά (^) = μικρόν σπήλαιον όπου δύναταί τις νά καταφύγη εν καιρώ 

βροχής ‘малка пещера, където човек може да се подслони по време на дъжд’
Πλόχειρο (τό) = τό κοίλον της παλάμης ‘вдлъбнатина на длан, шепа’
Σκαλίζω καί σκαρλίζω = σκάπτω κυρ. μέ τούς όνυχας ή μέ τό ρύγχος ‘копая, 

ровя, обикновено с нокти или с муцуна’
Στρουμπάδα (^) φθορά εις τήν κόψιν τής μαχαίρας (στρόμβος) ‘повреда, из-

хабяване на острието на ножа (пумпал)’ 
Φλούδα (^) ο φλοιός (κυρ. о χλωρός) των δένδρων ‘кората (обикн. зелена) 

на дърветата, после и при други неща’
Χοχλίδες (αs) είδος άνθους ‘вид цвете’

40  70 години българска академична лексикография
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Както бе отбелязано и по-горе, немалка част от речниковите статии 
включват и илюстративен материал: 

Γάλα (τό) φρ. „Έχει από πουλί γάλα“, επί αφθονίας καί ποικιλίας πραγμάτον 
„Има от пиле мляко“, при изобилие и разнообразие от неща

Γλίγωρα φρ. „γλίγωρα θά τό κάμω“ (λέγεται εν ήθει) ουδαμώς „Скоро ще го 
направя“, обикновено означава никога 

Γρηά (^) = Γραιά „αυτά ναι γρηάς μαντεύματα καί γέρου παραμύθια“ 
πράγματα απίθανα ’старица, баба’ „Това са бабешки баяния и старешки при-
казки“, невероятни неща 

Θρύμμα (^) μόνον είς τήν όνομαστ. εύχρηστον μικρόν τι πράγμα Удобен 
малък инструмент „μιά θρύμμα παιδή“ Оμоίως λέγоυσι мое малко дете; „μιά 
σταλιά“ επί της αυτής σημασίας [само в им. п.] удобно малко нещо „едно пар-
ченце дете“. По подобен начин казват „(една) капка“ със същото значение.

Καί (συνδ.) φρ. „Είναι όλος καί χαρά“ ‘И’ съюз „Целият е самата радост“
Καταδίκη επιρρηματικώς πλήθος πολύ αμέτρητον „Ήτον είς τήν πανήγυριν 

άνθρωποι καί καταδίκη“ голямо, неизброимо множество. „На празника имаше 
страшно много хора.“

Σφουνίζω ούδ. = στεγνόνω „Σφουνίσαν αί λάσπεις“ = ετραβίχθησαν, εξηράν-εξηράν-
θησαν ‘суша, изсушавам’ „калта изсъхна“ 

Φτορώ βαστώ διαρκώς „Αυτά τά υποδήματα δέν μέ φτόρησαν δέν μέ 
εβάσταξαν“ εφθάρησαν ταχέως (αφθоρέω) Нося непрекъснато. „Тези обувки не 
ме износиха“, изхабиха се бързо

Интерес представлява и разграничаването на лексиката откъм произход. 
Открива се група лексика, която е от гръцки произход, но е характерна за 
българските говори, т.е. това са гръцки заемки, навлезли в българския език 
в резултат на вековната гръцко-българска езикова интерференция. Направен 
е опит да се локализира териториалното разпространение на заемките в бъл-
гарската езикова територия, по данни от изследването на М. Сл. Младенов 
„Ареална характеристика на гръцките заемки в българските диалекти“ (Мла-
денов 1991: 31–47): 

Βουλή (^) = γνώμη, απόφασις ‘мнение, решение, съвет’ – вỳла остар. нар. 
‘печат; черковно разрешение за женитба’

Διλαβία (^) = η μασιά, η πυράγρα ’маша’ – дилàф ‘маша’ (Изт)
Καράβι (τό) ά πλοίον β μικρός μετακομιστός ληνός (τουρκιστί σιαραπανάς) 

1. ‘кораб’; 2. ‘малък съд за пренасяне на грозде – лин (по турски шарапанà)’ 
- кòраб ‘голям продълговат съд за превозване и мачкане на грозде’ (Търн, 
Шум, Тврд), корàб ‘корито за превозване на грозде’ (Вид); срв. стб. ÊÎÐÀÁÜ, 
ÊÎÐÀÁËÜ ‘кораб’ (Зогр, Мар, Асем, Сав, Супр), стара гръцка заемка в българ-кораб’ (Зогр, Мар, Асем, Сав, Супр), стара гръцка заемка в българ-
ския език, а оттам и в останалите славянски езици.
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Λισγαριά (^) Όργαν. γεωργικ. λίσγος ‘земеделски инструмент, лопата’ – 
лизгàр ‘права желязна лопата за копаене’, лизгèр (Ихт), лизг¾р (Севл), лизгдр 
(Пав)

Σκέλδα (^) η σκελίς του σκορόδου του καρύδου καί άλλων ‘парче от чесън, 
орех и др.’ – скелùда ‘парче от глава чесън’ (Слив, Лов), скилѝда (Общобъл) 

Τσιφούνι (τό) оπή, δι ής εξερχόμενоν μεθ’ оρμής τό ύδωρ τоυ μύλоυ, κινεί τоν 
τρоχό αυτоύ (Σίφων) ‘отвор, през който изтича със сила водата на мелницата и 
задвижва колелото ѝ (сифон)’ – сифòн ’приспособление, стеснено отвърстие, 
от което изтича течност’ (Общобъл)

Включени са и турски заемки, навлезли в българския език, а и в гръцките 
говори:

Αργιάνι (τό) = Οξύλαγον αναμεμιγμένον ύδατι ‘кисело мляко, размесено с 
вода’ – айр’àн (Общобъл) < тур. ayran ‘мътеница’

Καρκάντζαλος (}) = Αλιτήριος δαίμων άρπυια ‘зъл дух, харпия’ - каракàнзал 
таен дръндарски говор ‘дявол’ (Ил), каракàндзор (Плев), калакàнзер ‘зъл дух, 
бродещ нощем във времето между Коледа и Богоявление’ (Род, Гб, Еник)

Σιουρμιά (^) Το σύρσιμον καί τό ήχος αυτού – σύρτιμον ‘резе, мандало’ 
– с’урмè ‘приспособление да се заключва отвътре врата, прозорец; мандало’ 
(Общобъл) < тур. sürme ‘ключалка, желязно мандало’

Интерес представлява облик Σκρούμα επίρρημτκ. [като наречие] „έγινε 
σκρούμα“ = έγινε κομμάτια ‘стана на парчета’. Според данните от Български 
етимологичен речник (БЕР) облик скрум диал. ‘изгоряла вълна, сгур’ (Кот) се 
явява румънска заемка skrum ‘пепел, изгоряла вълна, сажди’, сродно с алб. 
shkrumb.

В публикувания речников материал се открива и лексика от български про-
изход, навлязла в речта на станимашките гърци, или по-вероятно това е лексика 
от речта на погърчените в Станимака българи, наричани още лангерия (Хайтов 
1984: 8; Хайтов 2001: 149), които са били основната част от гръкоезичното на-
селение на градеца. В тая група влизат следните названия:

Γηρουμούδα (^) Βώλαξ βώλος χώματος ‘буца, буца пръст’ – грамỳда ‘буца 
пръст’ (Рад), гърмỳда ‘буца пръст, група хора или животни, плътно притисна-
ли се в купчина’ (См, Ар, Ас, Мад, Дев) < срб. ÃÐÀÌÀÄÀ (Ман. хр.)

Ζάπαρος (}) (καί ρήμα [и глагол] ζαπαρίζω) = Ζέστη ανυπόφορος βράσις (ζά 
– πυρός [усилващ префикс твърде + огън]) ‘непоносима жега, кипене, възви-
ране’ – зàпара ж. ‘много топло и задушно място’ (См, Ар); запàрник м. диал. 
‘вид ястие като попара’ (Геров) < стб. ПÀÐΘТΘ, ПÀÐ›, ПÀÐΘΨΘ (Супр)

Ζιάρα (^) Η υποκαίоυσα τέφρα ανθρακιά σωρός μικρών κυρίως ανθράκων 
‘горяща отдолу купчина пепел, жар, купчина от обикновено малки въглени’ 
– жар (Общобъл), заето в гр. диал.: ζιάρα (Дорида), ζάρα (Тесалия), ζιαρι (без 
указание за териториално разпространение), по данни от БЕР, т. 1.
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Κίσα [^] = Καιρός βροχερός συννεφώδης ‘дъждовито, облачно време’ – 
к£ша ‘продължително дъждовно време, мокрота, влага’ (Общобъл)

Κλάπα (^) Ξύλον δενόμεον είς τούς πόδας των βοών διά νά μή μακρύνωνται 
εκ της αγέλης ‘дърво, завързано за краката на говедата, за да не се отдалечават 
от стадото’ – клàпа ‘разсоха или тежина, вързана на крак на буйно добиче, за 
да не може да ходи надалеч’ (Рак; Сух, Вис) 

Κουρά (^) = Η πέτσα τού ψωμιού β ο ξηρός φλοιός τών δένδρων 1. ‘кора на 
хляб’; 2. ‘сухата кора на дърветата’ – корà (Общобъл) < стб. ÊÎÐА   

Μωριά [^] = Εφιάλτης ‘кошмар’ – морà ‘мъчителен сън, свързан с виде-
ния, които потискат; кошмар, тежест в гърдите’ (Соф); мòра ‘зъл дух’ (Мм, 
Сок, Бс), морồ (Рак) < чсл. ÌОÐÀ

Ναι επιρρ. επιτάσεος „νάϊ καλά“ – κάλλιστα (ναίς) [нареч. за усилване, за-
силване] „най-добре“ – най ‘частица за изразяване на превъзходна степен’ 
(Общобъл)

Νάριδα (τά) = Εργαλεία τεχνίτου (έναρας) ‘занаятчийски инструменти’ – 
нàреда ‘подредба, украса вкъщи’ (Стж), нарèда диал. ‘нареждане, редене, оп-‘нареждане, редене, оп-нареждане, редене, оп-
равяне’ (Геров 1977), нàр’ада ‘ред, порядък’ (Сит) < от общобългарско ред < 
стб. ÐќΔΪ (Супр), НАÐќΔИТИ Сќ (Ман. хр.)

Πρέγγλα Όργανον θηρευτικόν ‘оръдие, инструмент за лов’ – преглò ‘капан 
за птици’ (Крм.) – срв. чсл. ПÐ™ÃΛО, заето в нгр. Πρέγγλα ‘приспособление 
за лов’ (Трак)

Πоυστάλια (τά) Εϊδος υποδήματος ’вид обувки’ – постàл ‘обувка’ (Чгр, 
Крв); постàли мн. ‘обуща’ (Терв, Омт, Шум, Пвд), заето в нгр. μποστάλι ‘вид 
високи ботуши’; μποσταλιά ‘детски обувки’

Σείτα (^) τό λεπτόν κόσκινον (σείω) ‘тънко сито, решето’ (треса, разтърс-
вам) – сѝто (Общобъл)

Στεργιακός [}] τό αραιόν κόσκινον ‘рядко, неплътно сито, решето’ – от об-
щобългарско стърг- стъ̀ржа < стб. СТÐΪÃАТИ, ÑТÐОYÆ™ (Супр)

Στρέχα (^) υδρορρόα ‘улук, тръба в края на покрива за отвеждане на дъж-‘улук, тръба в края на покрива за отвеждане на дъж-улук, тръба в края на покрива за отвеждане на дъж-
довната вода’ – стрьàха ‘навес, издаденост на покрива’ < стб. ÑТÐÝÕÀ (Супр)

Τσαρβούλια, αρβουλίδες βουλγρ. Τσαρούχη τоυρκβ. Τσαρούκ. ‘обуща, боти, 
бълг. цървул; тур. чарък – цървỳл (Общобъл). Интерес представлява бележ-
ката, че название τσαρβούλια царвỳлиа е характерно за българския език, като 
несъмнено наблюденията на Вл. Скорделис са свързани с речта на българите 
от Пловдивско и от района на родния му град Станимака.

В речниковия материал са налице и лексеми, чиято етимология не е изця-
ло прозрачна, но за тях може да се предположи вероятен български произход. 
От друга страна, има данни, предполагащи техен гръцки произход. Поради 
това те са обособени в отделна група: 

Βώχα [^] = δυσωδία, κακή αποφορά ‘зловоние, смрад’ – срв. бълг. диал. 
вồхам гл. ‘дишам’ (См); въ̀хам гл. несв. ‘търся нещо по мириса му, душа’ (Кот); 
срв. словен. voháti ‘мириша на хубаво’, пол. wąchać; węch ‘воня, миризма, усет’
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Κρούνα (^) η επί της άνω επιφανείας τού βουτσιού οπή δε ης γεμίζεται. 
(Κρουνός) και μεταφρ. „Έγινε κρούνα“ εμέθυσε ‘отвор върху горната повърх-
ност на бъчва, през която се пълни (кран, канела)’; и прен. стана круна ‘напи 
се’ – крина ‘дървен цилиндричен съд, стара мярка за житни храни, около 
15 кг’; словен. krinja ‘каца’, горлуж. křina ‘корито’, рус крùна ‘съд за мляко’ 
и др. < стб. ÊÐÈÍÀ (Остром), ÊÐÈÍÈÖÀ ‘стомна, делва, гърне, кана’ (Супр) 

Μαρκάτι [τό] = πυτία [сирище], καί ρήμα [и глагол] μαρκατιάζω = πυτιάζω 
‘подквасвам с мая, подсирвам’ – срв. бълг. диал. мъ̀рка – ‘за овен – опложда’ 
(Бан); мърка се – ‘за добитък – опложда се’ (Кюст); общобъл. мъ̀ркам ‘мър-
моря’ < чсл. МÐЪÊÀТИ ’врещя’ 

Μουχώ = α‘ εύνουχίζω, β‘ αποτυγχάνω 1. ‘скопявам, кастрирам’; 2. ‘не ус-
пявам, пропадам’ – мỳхам диал. и разгов. ‘мушкам, бода’; срв. срхр. мухати

Στιγγόνω ενερ. Φέρω τινά είς τά στενά τον πολιορκώ επομ. αναγκάζω ‘поста-
вям някого, хващам натясно, обкръжавам, принуждавам’ – срв. бълг. стигам 
‘настигам някого’

В лексиката от български произход са засвидетелствани диалектни фоне-
тични особености, характерни за източните български говори, част от които 
са и говорите на Асеновград и на селищата в Асеновградско. Засвидетелства-
на е редукция о > у (κουρά курà ‘кора’, πουστάλια – постàл ‘обувка’); е > и 
(νάριδα нàрида ‘занаятчийски инструменти’).

Интерес представлява и употребата на частица νάϊ най за изразяване на 
превъзходна степен, както в българския език. Наличието на такава морфоло-
гична особеност на българския език несъмнено показва влиянието на мест-
ните български говори върху речта на гърцизираното в по-голямата си част 
българско население на града.

Краткият преглед на лексиката, включена в речника на Вл. Скорделис по 
гръцкия говор на Стенимахос (дн. Асеновград), дава интересни данни за тоя 
гръцки говор, просъществувал в българско езиково обкръжение чак до края 
на ХІХ и началото на ХХ в. Основната част от лексиката, включена в речника, 
е от гръцки произход, като са налице и немалко диалектни форми. Откри-
ват се и гърцизми, които са характерни главно за южнобългарските говори 
(Младенов 1991: 31–47). Може да се предположи, че тая лексика е била заета 
в местните български говори в един по-ранен период на вековната българ-
ско-гръцка езикова интерференция, с оглед наличието ѝ в архаичните рупски 
български говори.

Интересно е, че е включена и лексика от български произход. Едва ли по-
явата ѝ в тоя гръцки говор е само резултат от общуването на местното гръцко 
население с българското население от околните и по-отдалечените села. По-
скоро наличието ѝ е резултат и от погърчването на местно българско насе-
ление, главно по икономически причини (Хайтов 1984: 8; Хайтов 2001: 166, 
170), което, колкото и да се е стремяло да усвои гръцкия език, не е могло да 
изчисти всички следи от българското си минало. 
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СЪКРАЩЕНИЯ НА СЕЛИЩНИ НАЗВАНИЯ

Ар – Ардинско
Ас – Асеновградско
Бан – Банско, Разложко
Бс – Бостина, Смолянско
Вид – Видинско
Вис – Висока, Солунско
Гб – Габрово, Ксантийско
Дев – Девинско
Еник – Еникьой, Ксантийско
Изт – Източни български говори
Ил – Илинден, Гоцеделчевско
Ихт – Ихтиманско
Кот – Котелско
Крв – Кривина, Разградско
Крм – Кремен, Разложко
Кюст – Кюстендилско
Лов – Ловешко
Мад – Маданско
Мм – Момчиловци, Смолянско
Омт – Омуртагско

Пав – Павелско, Асеновградско
Пвд – Пловдивско
Плев – Плевня, Драмско
Рад – Радуил, Самоковско
Рак – Ракитово, Велинградско
Род – Родопите
Севл – Севлиевско
Сит – Ситово, Пловдивско
Слив – Сливенско
См – Смолянско
Сок – Соколовци, Смолянско
Соф – Софийско
Стж – Странджанско
Сух – Сухо, Солунско
Тврд – Твърдица (Молдавия)
Терв – Тервелско
Трак – Тракия
Търн – Търновско
Чгр – Черногорово, Пазарджишко
Шум – Шуменско

СЪКРАЩЕНИЯ НА ПИСМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ

Ман. хр – Манасиева хроника
Остром – Остромирово евангелие
Супр – Супрасълски сборник

БЕЛЕЖКИ

¹ Използването на речниковия материал стана възможно благодарение на отзивчи-
востта на уредничката в историческия музей на гр. Асеновград Мина Христемова, 
за което £ изказвам своята благодарност.

² Изказвам благодарност на н.с. Божидар Христов, който прегледа текста и направи 
ценни бележки и уточнения.

СЪКРАЩЕНИЯ В ГРЪЦКИЯ ТЕКСТ
βоυλγρ. – Воυλγαρικάν [(на) български]
γεωργ. – γεωργικоς [земеделски]
’ενερ. – ’ενεργική  (πτώση)  [деятелен  

залог]
’επίρρ. – ’επίρρημα [наречие]

’επίρρ. – ’επίρρημτκ. – ’επίρρηματικώς 
[като наречие]

’επоμ. – ’επоμένως [следователно]
κυρ. – κυρίως [главно, обикновено]
λέξ. – λέξη [термин]
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μεταφρ. – μεταφρικώς [преносно]
’оνоμαστ. – ’оνоμαστική (πτώση) [име-πτώση) [име-) [име-

нителен падеж]
’όργαν. – ’όργανоν [инструмент, оръдие]
о’υδ. – о’υδέτερо (διάθεση) [непреходен 

глагол; медиален залог]

алб. – албански
анат. – анатомически (термин)
бълг. – български
в. – век
гл. – глагол
горлуж. – горнолужишки 
диал. – диалектно
им. – именителен
м. – мъжки род
нар. – народно
нареч. – наречие 
нгр. – новогръцки 
непрех. – непреходен (глагол)
несв. – несвършен (вид)

обикн. – обикновено 
общобъл. – общобългарско 
остар. – остаряло 
п. – падеж
пол. – полски 
прен. – преносно 
разгов. – разговорно 
рус. – руски 
словен. – словенски 
срв. – сравни 
срхр. – сърбохърватски 
стб. – старобългарски 
тур. – турски 
фразеол. – фразеологизъм 
чсл. – черковнославянски
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παρμ. – παρоιμία [(като) пословица]
σύνδ. – σύνδεσμоς [съюз]
τоυρκβ. – Тоυρκιστί v [(на) турски]
Фρ. – φράση [фразеологизъм] 

ГРАМАТИЧЕСКИ И ЛЕКСИКОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ


