
A. I. ΘΑΒΩΡΗ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΗ ΔΑΝΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΣΤΙΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΎΣ ΤΗΣ*

Τό ζήτημα των έλληνικών δανείων στή βουλγαρική γλώσσα εξακολουθεί 
νά παρουσιάζεται έλκυστικό για τον ερευνητή γλωσσολόγο άκόμα καί δστερα 
άπό τις δυο αντιπροσωπευτικότερες εργασίες πού πραγματεύτηκαν τό σχετι
κά πλούσιο ύλικό : τή μια ελληνική του μακαρίτη πια Ν.Π. ’Ανδριώτη : Τα 
έλληνικά στοιχεία τής βουλγαρικής γλώσσης, Άθήναι 1952 (Άρχεΐον Θρακι- 
κοϋ λαογραφικοϋ και γλωσσικού Θησαυροϋ, τόμος 17, σελ. 33-188), καί τήν 
άλλη βουλγαρική τής κ. Μ. Filipova - Bajrova : Gracki zaemki v s&vre- 
menija M lgarski ezik, Σόφια 1969.

Παρουσιάζεται έλκυστικό, γιατί, ερευνώντας κανείς τις σημερινές βουλ
γαρικές διαλέκτους, μπορεί άκόμα νά έντοπίσει καί νά άνακαλύψει καί άλλα 
έλληνικά δάνεια, έκτος άπό κείνα πού είναι καταχωρισμένα στις προηγούμε
νες εργασίες. Φυσικά ή εργασία τής κ. Μαρίας Filipova - Bajrova, ως νεώ- 
τερη έ'ρευνα, πού ελαβε ύπόψη της μαζί μέ δλες τις άλλες καί τήν έργασία του 
Ν. Άνδριώτη, είναι ή άρτιώτερη, κυρίως άπό άποψη πληρότητας του ύλικοϋ.

'Η κ. Filipova - Bajrova, έκτος άπό μια σύντομη Γραμματική των έλ
ληνικών δανείων, γιά τήν οποία θά χρειασθεΐ ’ίσως νά μιλήσω σέ άλλη εύκαι- 
ρία, προτάσσει μιά πολύ κατατοπιστική ιστορική εισαγωγή, εξίσου ένδιαφέ- 
ρουσα μέ τήν εισαγωγή πού προτάσσει στή δική του έργασία καί 6 Ν. Άνδρι- 
ώτης. Στο πρώτο μέρος τής εισαγωγής αύτής άναφέρεται ή ερευνά πού εγινε 
άς τότε στο θέμα των έλληνικών δανείων τής Βουλγαρικής γλώσσας καί ΰ- 
στερα στον τρόπο καί τούς δρόμους άπό τούς οποίους οΐ έλληνικές λέξεις μπή
καν στή Βουλγαρική. ’Ά ς τούς θυμηθοϋμε μέ συντομία: I. τον 6 αΐ., δταν οί 
μογγολικής καταγωγής Βούλγαροι έμφανίστηκαν στή Βαλκανική χερσόνησο καί 
ήλθαν σέ επαφή μέ τούς έλληνικούς πληθυσμούς τής βυζαντινής αύτοκρατορίας

* ’Ανακοίνωση στό Β' Βούλγαρο-ελληνικά Συμπόσιο. Πνευματικές καί πολιτιστι
κές σχέσεις 'Ελλήνων καί Βουλγάρων άπό τά μέσα τοϋ ΙΕ' έως τά μέσα τοϋ ΙΘ' αιώνα. 
Σόφια 18-22 Σεπτεμβρίου 1980.
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ήδη πριν περάσουν τόν Δούναβι. II. τον 7 αί., δταν ιδρύθηκε τό σλαβικό βουλ
γαρικό κράτος, οπότε ώς έπίσημη γραπτή γλώσσα καθιερώνεται ή Ελληνική. 
Τή γλώσσα αύτή τή βρίσκουμε γραμμένη στις λεγάμενες πρωτοβουλγαρικές 
έπιγραφές του 8 καί 9 αί. III. τόν 9 αΐ. οπότε οί Βούλγαροι άσπάζονται τόν 
Χριστιανισμό. Τό γεγονός αύτό γίνεται καινούργια άφορμή νά εΐσρεύσουν στή 
βουλγαρική γλώσσα ελληνικές λέξεις, εφόσον τά κείμενα καί οί τελετουργίες 
τής νέας θρησκείας ήταν δλα καθιερωμένα σέ ελληνική γλώσσα. 'Η έπίδραση 
τής ελληνικής γλώσσας τήν έποχή αύτή στή Βουλγαρική εισχωρεί μέχρι καί 
αύτόν ακόμα τόν τρόπο του σκέπτεσθαι : ελληνικές εκφράσεις, τρόπος σχημα
τισμού σύνθετων λέξεων, δπως Θεοτόκος - bogorodica , παροιμίες, ιστορικές 
εκφράσεις, άρχαϊα καί βυζαντινά ελληνικά ρητά, δλα αυτά μεταφέρονται πα
ράλληλα στή Βουλγαρική γλώσσα. ’Ιδιαίτερα δταν IV. τόν 11 αί. ή Βουλγα
ρία γίνεται υπόδουλος στή βυζαντινή αύτοκρατορία για δυο περίπου αιώνες 
(1018 - 1186), κάπου 170 χρόνια. Τήν έποχή αύτή μπαίνουν στή βουλγαρική 
γλοισσα νέες λέξεις τής επίσημης βυζαντινής διοικήσεως, δπως bula βονλα 
kybernia κνβερνεΐον pentarchia πενταρχία  (δέν υπάρχει στο Λεξιλόγιο τής 
κ. Μ. Filipova), sevastokraror σεβαστοκράτωρ, chartofilax χαρτοφνλαξ 
(Fil. , 170), chrisovul χρνσόβονλλο κ.ά.

Παράλληλα, μεγάλη ήταν ή λογοτεχνική, πολιτιστική καί έπιστη- 
μονική ή άλλη έπίδραση τής Ελληνικής. ’Έτσι οί μεταφράσεις έλληνικών 
έ'ργων στή βουλγαρική γλώσσα, τά έλληνικά όνομαστά σχολεία καί διδακτή
ρια στά όποια σπουδάζουν καί οί Βούλγαροι καί τέλος τό εμπόριο πού ανθίζει 
τήν έποχή αύτή στις έλληνικές πόλεις στή Βουλγαρία, χαρίζουν νέες δάνειες 
έλληνικές λέξεις στή Βουλγαρική γλώσσα.

Ή  έπίδραση αύτή συνεχίζεται στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, οπότε δ 
έλληνικός καί ό βουλγαρικός λαός ζοΰν στήν ϊδια περιοχή τής τουρκικής κυ
ριαρχίας καί ή βουλγαρική έκκλησία ώς αύτόνομη έξαρτάται από τό Πατριαρ
χείο τής Κωνσταντινουπόλεως καί τούς "Ελληνες μητροπολίτες. Παρουσιάζε
ται λοιπόν καί πάλι ή εύκαιρία οχι μονάχα γιά εμπορικές, πολιτιστικές καί 
θρησκευτικές άλλά καί μέσω αύτών καί γιά γλωσσικές έπιδράσεις.

Έκεΐνο δμως πού πρέπει νά τονίσει κανείς ιδιαίτερα είναι ή έπίδραση τής 
καθημερινής ελληνικής γλώσσας, τής λαϊκής ή των έλληνικών διαλέκτων τών 

περιοχών αύτών, πράγμα πού προϋποθέτει τήν παρουσία πυκνού ελληνικού 
πληθυσμού μέ τόν όποιον ήλθαν σέ συνάφεια καί έπικοινωνία οί βόρειοι γείτο- 
νές μας. «Τό ελληνικό λεξιλόγιο» γράφει ή κ. Μαρία Filipova - Bajrova «μάς 
ήλθε σάν ποθητός φιλοξενούμενος, κουβαλώντας λεκτικά χαρακτηριστικά 
νέων ιδεών καί άντικειμένων, ξένων ώς τότε στή βουλγαρική γλώσσα. 
'Η έλληνική λέξη στρογγυλοκάθησε στο σπίτι μας, στήν κουζίνα μας, στις κα
θημερινές δουλειές μας. Κατέκτησε δλότελα τήν έκκλησία καί τά έκκλησια-
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στικά γενικώς πράγματα. Την έποχή αυτή μπαίνουν στή Βουλγαρική γλώσσα 
τά ελληνικά χριστιανικά ονόματα». «Λέξεις» τονίζει ή κ. Filipova «δπως di- 
lav διλάβι, moliv μολύβι, pirostia πυροστιά, skara σκάρα, prion πριόν ι, si- 
nor σύνορα, stomna στάμνα, trapeza τράπεζα, hora χώρα - άνθρωποι, ela, 
elate ελα, ελάτε, κ.ά., ακόμα και σήμερα  δεν έχουν άντίστοιχες βουλγαρικές 
στή γλώσσα μας». Αύτό σημαίνει πώς μπήκαν στή βουλγαρική γλώσσα άπό 
τήν άμεση έπαφή και συνάφεια του βουλγαρικού λαοϋ μέ τον ελληνικό, άπό 
τήν άμεση δηλαδή συναναστροφή των δύο γειτόνων στή διάρκεια τόσων αιώ
νων» ( σελ. 12 καί 62).

Πραγματικά, πόσο πολύ μεγάλη ύπήρξεν ή ελληνική γλωσσική επίδρα
ση φαίνεται ειδικότερα στήν περιοχή των βουλγαρικών διαλέκτων. Πολλά 
άπό τά δάνεια αύτά είναι γνωστά σήμερα σε πολλά νεοελληνικά ιδιώματα, 
δχι μόνο τής Μακεδονίας και τής Θράκης, άλλά καί του Πόντου.

Γενικά στο σημείο αύτό σχετικά μέ τό μεγάλο πλήθος των έλληνικών 
δανείων στή βουλγαρική γλώσσα θά μπορούσε νά κάνει κανείς τήν άκόλουθη 
παρατήρηση : "Αν συγκρίνουμε τον άριθμό των έλληνικών δανείων τής Βουλ
γαρικής καί τών άλλων σλαβικών γλωσσών μέ τον άριθμό τών έλληνικών δα
νείων τής Τουρκικής, θά δοΰμε, δπως έχει ήδη πιστοποιηθεί, δτι οί Τούρκοι 
πήραν όλιγότερα έλληνικά δάνεια, απ’ δ,τι οί σλαβικοί λαοί1. ’Αντίθετα οί 
Έλληνες δέχτηκαν περισσότερο τή γλωσσική έπίδραση τών Τούρκων καί τά 
τουρκικά δάνεια στήν έλληνική γλώσσα είναι πολύ περισσότερα, άπ’ δ,τι τά 
σλαβικά. Καί δμως οί "Ελληνες συνέζησαν έπί αιώνες τόσο μέ τούς Τούρκους, 
δσο καί μέ τούς Σλάβους γείτονές τους καί ιδιαίτερα μέ τούς Βουλγάρους. 
Που άραγε νά οφείλεται αύτή ή διαφορά; 'Υπάρχει νομίζω ή γνώμη δτι ή με
γάλη έπίδραση τής Τουρκικής στήν Έλληνική, αν καί γλώσσας πού δέν άνή- 
κει στή μεγάλη Ίνδοευρωπαική οικογένεια, οφείλεται στο γεγονός δτι οί Τούρ
κοι ήταν γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ό κυρίαρχος λαός καί τον σπουδαι
ότερο ρόλο στήν εισροή πολλών τουρκικών γλωσσικών στοιχείων στή Έλλη
νική τον έπαιξε ή τουρκική διοίκηση, ή οποία εΐχεν επιβάλει στούς 'Έλληνες 
καί στούς άλλους ύπόδουλους λαούς τής Βαλκανικής χερσονήσου τήν Τουρ
κική γλώσσα σέ πολλούς τομείς τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Γιαυτό 
καί στούς σλαβικούς λαούς έπίσης τά τουρκικά δάνεια δέν είναι λίγα.

’Ά ν λοιπόν, δπως πιστεύω, ή αιτία είναι πράγματι αύτή, τότε ό μικρός 
άριθμός σλαβικών ή βουλγαρικών δανείων στήν έλληνική γλώσσα, άκόμα καί 
στα έλληνικά ιδιώματα καί τις διαλέκτους της, δικαιολογεί τήν άποψη πολλών 
έρευνητών (πβ. π.χ. καί τήν έκφραση zaselvane = έγκατάσταση σλάβων καί

1. Βλ. ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑ  στον καθηγητή Ν. Π. Ά  ν δ ρ ι ώ  τη , Θεσσαλονίκη 1976, 
σ. 264.
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δχι εισβολή ή κατάκτηση, τοϋ φίλου κ. Zaimov1) δτι κατά τό πέρασμα  των 
αιώνων ναι μεν υπήρξαν περίοδοι κατά τις όποιες είχαμε επιδρομές βουλγά- 
ρων - σλάβων καί κατάληψη έλληνικών έδαφών καί περιοχών άπό τούς πλη
θυσμούς αύτούς, δηλαδή προώθηση σλαβικών πληθυσμών σέ έλληνικά εδάφη 
(αύτό είναι γεγονός καί δεν νομίζω δτι εχει κανείς άντίρρηση. ’Άλλωστε στό 
γεγονός αύτό οφείλεται ή παρουσία πολλών τοπωνυμίων σλαβικής άρ- 
χής σέ ελληνικές περιοχές, σέ άντίθεση μέ τον μικρό άριθμό σλαβικών δανεί
ων στην έλληνική γλώσσα). Άλλά οπωσδήποτε ή προώθηση αυτή δεν εϊχε πά
ντοτε ή καλύτερα σπάνια εϊχε τήν έννοια τής διοικητικής κατακτήσεως έλλη
νικών πληθυσμών άπό τούς σλάβους βουλγάρους. Για τον λόγο λοιπόν αύτόν 
ή άποψη δτι λαοί μέ άνώτερο πολιτισμό δίνουν συνήθως περισσότερα δάνεια 
άπ’ δ,τι παίρνουν δταν έρχονται σέ έπαφή μέ λαούς βαρβάρους, ϊσως δεν είναι 
τώρα άπόλυτα ορθή. Πρόκειται μάλλον γιά δευτερεύοντα παράγοντα κοντά 
στον κύριο πού είναι, φαίνεται, ή διοικητική έξουσία ένός λαοϋ πάνω σέ εναν 
άλλον. Καί στήν περίπτωση των Ελλήνων άπό τή μιά καί τών βουλγάρων 
σλάβων άπό τήν άλλη ή πολιτιστική ύπεροχή τών Ελλήνων δέν θά ήταν ίσως 
άρκετά άποτελεσματική γιά τήν εισροή έλληνικών δανείων στή Βουλγαρική, 
αν ο'ι "Ελληνες δεν είχαν πρώτα επί πολλούς αιώνες τή διοικητική έπιρροή- 
στούς Βουλγάρους σλάβους πρώτα κατά τή βυζαντινή έποχή, δταν οί Βούλγα
ροι διετέλεσαν υποτελείς τών βυζαντινών αύτοκρατόρων καί έπειτα τή θρη
σκευτική έπιρροή πού διοχετεύονταν μέσα άπό διοικητικές διαδικασίες ως τήν 
έποχή τής αυτονομίας τής βουλγαρικής εκκλησίας, άλλά καί κατά τήν περίοδο 
τής αύτονομίας (τουλάχιστο στά πρώτα χρόνια της). Τόν κύριο αύτόν παρά
γοντα οπωσδήποτε ένίσχυσε νομίζω καί ό δευτερεύων : ή πολιτιστική υπεροχή 
τών Ελλήνων μέ τή μακροχρόνια παράδοση καί ιστορία πάνω στή Βαλκανική. 
Άπό τό άλλο μέρος πάλι, στήν κύρια αιτία πού οί Τούρκοι πήραν όλιγότερα 
έλληνικά δάνεια άπό δ,τι θά επρεπε καί πού δπως είπαμε είναι τό γεγονός δτι 
οί Τούρκοι ήταν 6 κυρίαρχος λαός καί άσκοϋσε διοικητική έξουσία καί οί 'Έ λ
ληνες ήταν οί υπόδουλοι, οί ραγιάδες, προστέθηκε καί τό γεγονός δτι ή τουρ
κική γλώσσα είναι γλώσσα πού δέν άνήκει στή μεγάλη Ίνδοευρωπαϊκή οικο
γένεια, καί φυσικά πολύ διαφορετική άπό τις ίνδοευρωπαϊκές. Επομέ
νως ώς δευτερεύων παράγοντας εστω έπέδρασε καί αύτός στον περιορισμό τών 
έλληνικών δανείων στήν Τουρκική. Στήν Τουρκική π.χ. δέν μπήκε οΰτε έ'να 
ελληνικό ρήμα, ένώ στήν Έλληνική πολλά τουρκικά. Στην περίπτωση Ελλη
νικής καί Λατινικής, δπουοί άμοιβαϊες γλωσσικές έπιδράσεις είναι εξίσου πολ
λές·, είναι αμφίβολο νομίζω άν τά λατινικά δάνεια στήν Έλληνική θά ήταν τό

1. /. Z a i m o v , Zaselvane na Mlgarskite slavjani na balkanskija poluostrov. 
Proucvane na zitelskite imena v  balgarskata toponimija, Sofia 1967.
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σο πολλά αν δέν συνέβαινε νά είναι οί Ρωμαίοι δ κυρίαρχος λαός.
Γενικά γιά τή διοικητική έξάρτηση ενός λαοϋ άπό τον άλλο όμιλεΐ τις πε

ρισσότερες φορές και τό είδος τών δανείων, τά όποια κατά ενα μεγάλο ποσο
στό συμβαίνει νά είναι διοικητικοί δροι.

’Αλλά ας ερθουμε τώρα, υστέρα άπό τή μικρή αύτή εισαγωγή, στο θέμα 
μας. Σκοπός μου σήμερα είναι νά σάς παρουσιάσω λίγα άκόμα άπό τά έλληνι
κά δάνεια πού διαπίστωσα δτι υπάρχουν στή Βουλγαρική γλώσσα και ιδιαίτε
ρα στις διάλέκτους <της. "Οπως εύκολα θά διαπιστώσει κανείς οί περισσότε
ρες άπό τις λέξεις αύτές προέρχονται άπό τήν καθημερινή ομιλία τών άπλών 
άνθρώπων καί άνήκουν στή λαϊκή γλώσσα. Είναι κυρίως λέξεις πού χρησιμο
ποιούνται σέ έκφράσεις μιας μακρινής κάπως τώρα εποχής, δπως ή βυζαντι
νή καί γιαυτό μερικές, δπως ήταν φυσικό, μέ τό πέρασμα τών αιώνων ή άλλα
ξαν σημασία ή καί παραξηγήθηκαν άπό τήν άρχή ως προς τή σημασία τους 
άπό τον βουλγαρικό λαό πού τις παρέλαβε.

Ή  λ. ami = άμή, αλλά, μά , άμπώς, άμε, σύμφωνα μέ τό Balgarski 
Etimologicen Recnik (= B E R ), προέρχεται άπό τό a-mi δηλ. τον βουλγ. 
σύνδεσμο a = ενώ, αλλά, μά  καί τή βουλγαρική προσωπική άντωνυμία mi = 
σε μένα, μοι, π.χ. kazi rni= πες μου , ne mi dava -δέν μου δίνει (πβλ. 
καί τήν κτητική άντωνυμία mi = μου, π.χ. molibat mi τό μολύβι μον ). 
Κατά τή γνώμη μου ή ετυμολογία αύτή παρουσιάζει τή δυσκολία τής προσω
πικής ή κτητικής άντωνυμίας. Πρέπει τό ami νά προέλθει άπό έκφράσεις μέ 
τή σημασία : άλλα σε μένα ή άλλά μου οί όποιες είναι πιθανές άν άποδεί- 
χθεΐ δτι έχουν άποκοπεϊ άπό πληρέστερες έκφράσεις. Αντίθετα άρκετά ικανο
ποιητική είναι ή ερμηνεία άπό τό ελληνικό μεσαιωνικό άμμή, άμή-άμέ,= άμμέ  
τά όποια προέρχονται άπό τό άν μή =  άλλά (Ν. Άνδριώτη, ’Ετυμολογικό 
Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, στή λ. άμή, άμε). ’Ήδη τό ελληνικό μη  
ώς mi=  nedei είναι σέ χρήση στή βουλγαρική διάλεκτο τής Στράντζας, 
βλ. Μ. Filipova - Bajrova, σελ. 125.

Ή  λ. nalum a  (θηλ.) σημαίνει στή βουλγαρική διάλεκτο τής Στράντζας, 
βλ. B.D. (=Balgarska Dialektologija1) 1,116 εύφορο χωράφι πού κατακλύ
ζεται άπό τό ποτάμι δταν πλημμυρίσει (plodorodna niva, kojato se zaliva 
Ot reka pri priizdane). 'Η λ. πρέπει κατά τή γνώμη μου νά προέρχεται άπό 
τήν έλλην. λέξη άνάλωμα ή άνάλυωμα - άνάλειωμα (άναλειώνω). Στο Λεξικό 
τής μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους Γραμματείας τοϋ Ε. Κριαρά2 σημειώ
νεται τύπος άναλώνω δπως καί αναλύω  καί άναλώ μέ τή σημασία : διαλύω,

1. Σειρά: B algarska D ialekto logija , P roucvan ija  i m ateria li I (1965), II (1966), 
III (1967), IV (1968), V  (1970), VI (1971), VII (1974), VIII (1976).

2. B. Κριαρα, Λεξικό της μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους Γραμματείας, τόμος Β' 
Θεσσαλονίκη 1971, στίς λλ.



348 A. I. Θαβώρη

καταστρέφω. Π βλ. καί τούς τύπους τής Ποντιακής διαλέκτου (Κερασοϋς, 
Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζοΰντα, Χαλδία) βλ. Α.Α. Παπαδοπούλου, 'Ιστορι
κόν Λεξικόν τής Ποντικής Διαλέκτου, στή λ. άναλύαο - άνελνω, άναλώ =  θέτω 
έντός υδατος γιά νά μαλακώσει : ούσιαστικά, ανάλυαμαν, άνάλυγμαν. 'Η πα
ραγωγή από τό ούσ. άνάλωμα - του ρ. αναλίσκω  μοϋ φαίνεται λιγότερο πιθα
νή.

'Η  λ. pok otisvam  (ρήμα) σημαίνει στή διάλεκτο τής Στράντζας (B.D.
I 127) άποκτώ θάρρος dobivam smelost, bezstrasie καί τό έπίθ. pokut = 
άφοβος, τολμηρός - bezstrasen, smel. Πρόκειται φυσικά γιά τις μεσαιωνικές 
έλληνικές λέξεις άποκοτος (<άπό--κοτος=κύβος), βλ. Γ. Χατζιδάκη, Μεσαι
ωνικά καί Νέα Ελληνικά (=ΜΝΕ) 2,465 καί άποκοτιά, άπ’ δπου επειτα τό 
νεοελλ. ρήμα άποκοτώ—τ ολμώ βλ. Λεξικό Δ. Δημητράκου στή λέξη. 'Οπωσ
δήποτε τό βουλγαρικό ρήμα προήλθε άπό τό θέμα του άορ. (ν ά ), (θά) άποκο- 
τήσ-ω  καί τή βουλγ. κατάληξη - vam, Βλ. Μ. Filipova - Bajrova, σ. 47.

'Η λ. napopan (=B.D. VIII, 151) έχει τή σημασία: γεμίζω, πλη
ρώ (napalnja). 'Υποθέτω δτι εδώ κρύβεται ή ελληνική φράση : άπό πάνω -που  
κατέληξε στον τύπο popan (άπό πάνω - ’ποπάνω - ποπάν') - καί ή βουλγ. 
πρόθεση ηα. ’Ίσως άπό φράση δπως γεμίζω βάζοντας άπό πάνω καί άλλο, 
πβ. ρα«α§Ό/ζ=έπανωγόμι, Μ. Fil. 134 καί A. I. Thavoris, Greek loan - 
words in modern Bulgarian, Balkan Studies 20 (1979) 32.

Ή  λ. artisvam  B.D. 1,64 καί VIII,1 86 ( a r tisoom ), σημαίνει σέ βουλγ. 
διαλέκτους πλεονάζω, μένω περιττός (ostava, ν  povece e). Ή  λέξη είναι συ
νηθισμένη καί σέ ελληνικά βόρεια ιδιώματα, δπως π.χ. στο ιδίωμα τ̂ ής ιδιαί
τερης πατρίδος μου Βελβεντό τής Δυτικής Μακεδονίας μέ τόν τύπο : άρτιρνώ  
καί μέ τήν ΐδια σημασία : πλεονάζω, περισσεύω, π.χ. άρτίρσιν -= εφτασε καί 
περίσσεψε. Ίσω ς ή λ. εχει σχέση μέ τήν άρχ. έλλην. άρτιος =  είμαι άρτιος, 
πβ. αρτιαζω=παιζω μονα ζυγα. 'Ο συνάδ. X. Συμεωνίδης μέ πληροφορεί δτι 
ή λ. είναι ή Τουρκ. artirmak.

'Η λ. sim  χρησιμοποιείται στο Κιουστεντίλ (βλ. Ivan Umlenski, kiu- 
stendilskiat govor, Trudove po balgarska Dialektologija, Σόφια 1965, σ. 
258) με τή σημασία : λεπτές χρυσοκεντημένες κλωστές γιά ύφανση (tanki sar- 
meni nizki za takane). ’Επίσης sim en , έπίθ. σημαίνει: αύτό πού είναι καμω
μένο απο sim  (koito e s&s sim). Πρόκειται φυσικά γιά τις έλληνικές λέξεις: 
ασήμ ι καί ασημένιος, άν καί τό έπίθετο sim en  μπορεί νά είναι καθαρά βουλ
γαρικός σχηματισμός άπό τό sim  καί τήν βουλγ. κατάλ. - en των έπιθέτων.

'Η λ. asm a, Μ. SI. Mladenov, Ichtimanskiat govor, Trudove κλπ. II, 
37, πβλ. B.D. II, 66 σημαίνει τό άσθμα, τήν άρρώστεια (zaduch, δύσπνοια), 
καί είναι φυσικά ή ελληνική λ. άσθμα  (Πβ. καί λ. aslm a  τής κοινής Βουλ
γαρικής). Δέν είναι καθόλου άπίθανο οί Βούλγαροι νά παρέλαβαν τή λέξη ί -  
τσι άκριβώς δπως τήν παρετυμολόγησαν οί "Ελληνες άπό τήν έλλ. λ. άσμα.
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Καί σήμερα στήν Ελλάδα σέ πολλά μέρη λέγουν : εχω ά σ μ α !
'Η λ. va rtop  στήν κοινή Βουλγαρική καί vratop σέ διαλέκτους, B.D. I, 

187 έκτος άπό : δίνη, ρούφηγμα, πού ’ίσως μπορεί νά συνδεθεί μέ τό βουλγ. 
ρήμα vartia=στρέφω, γυρίζω, άν καί ή κατάλ. -ορ είναι δυσεξήγητη1, εχει 
καί τή σημασία : λημέρι, ενδιαίτημα. 'Η δεύτερη αύτή σημασία μας οδηγεί νά 
διαχωρίσουμε τήν παραγωγή της άπό κάποιο έλληνικό σύνθετο με συνθετικά 
τις λέξεις βαρύς καί τόπος ή κατ’ εύθεΐαν άπό τή φράση βαρνς τόπος, π.χ. βα- 
ρντόπιον> βαρντόπι πβλ. τήν έλλην. λ. (κατά τόπον>) κατατόπ ι. ’Ήδη ό βαρνς 
τόπος, ό υγρός τόπος λέγεται σήμερα σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος: βαρικός 
ή βαρικό> βαρκό. Ό  Ξενοφών, ’Απομνημονεύματα 3,6,12 άναφέρει τά έξης: 
λέγεται βαρύ τό χωρίον ε ίνα ι μέ τή σημασία : έπιβλαβές στήν ύγεία, βλ. καί 
Λεξικόν Δ. Δημητράκου στή λ. Κατά τό BER ή λ. εΐναι starinna slozna du- 
ma, sastavena ot korena na gl. va rtia  i IE. « - ip o -s»=voda, reka, δηλ. vo- 
dovartez.

Μιά ενδιαφέρουσα έλληνική διαλεκτική λέξη διασώζουν τά βουλγαρικά 
ιδιώματα μέ τον τύπο z igra  καί τή σημασία : βάλτος τέλμα, (mozur), B.D.I, 
88 Στράντζα : ν  zigrite. 'Η ΐδια λέξη εΐναι σήμερα γνωστή σέ πολλά κυρίως 
βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα μέ τούς τύπους τζνγρα, τσνγρα  καί ζνγρα 
( πρβλ. καί τοπωνύμιο στήν Πελοπόννησο ζούγρα, ίσως μεσαιωνικό2), καί μέ 
τήν ίδια σημασία: βάλτος ή καί βάτος, βατόμουρα, έπειδή συνήθως τά βάτα 
φυτρώνουν σέ τέτοια βαλτώδη μέρη. 'Η λέξη είναι ήδη βυζαντινή καί προέρ
χεται άπό τήν άρχ. έλληνική όίνγρος, ’Αριστοτέλη, Προβλήματα 887 - 25, 
πβλ. «τό δίνγρον τής ϋλης» Ίουλιανός imper. IV αΐ. μ.Χ., Orationes 6,165 
έ'κδ. Teubner : τέλμα δίνγρον ύπέτρεχεν, ίππον τε ομοίως κα ί άνδρός βάσιν, 
εις βνθισμόν ένεδρεϋον, 'Ηλιοδώρου, Αΐθιοπικά 9,8. Τον μεσαιωνικό ζνγρα 
τον άναφέρει ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (12 α ΐ.) 295,28 : δτι δε τό Ιλος ν- 
γρόν τινα τόπον δηλοι και σνμφντον δήλον εμφαίνει δέ τοϋτο κα ι ή Ιδιωτική 
παραφθορά, ζνγραν τον τοιοντον λέγοντα τόπον, δπερ ονδέν άλλ’ ή διύγρα τις 
ίατιν. Κατά τό Liddel - Scott - Jones, Greek-English Lex. (LSJ), στή 
X.=«dialectical form διύγρα  (sc. χώρα) marsh land3» . ’Ασφαλώς καί ή λ. αύ
τή μπήκε στή βουλγαρική γλώσσα πολύ νωρίς στή μεσαιωνική έποχή.

'Η λ. dokim  σημαίνει σέ βουλγαρικές διαλέκτους (B.D.I, 80): τόπος στον 
όποιον υπάρχουν βαριές στρογγυλές πέτρες γιά νά δοκιμάζουν τή δύναμή τους 
οί νέοι (mestnost) ν  kojato ima tezki oblikamani za izprobvane silata na

1. Βλ. B E R , στή λ.
2. Ά ρχ. Nani, τόμ. 11 φ. 273 κλπ. = ’Εθνική Βιβλιοθήκη, πβ. καί Leake, T ravels 

in Greece III, 214 (πληροφορία κ. Μ. Κορδώση).
3. Πβλ. I. Προμπονα, ΠΛΑΤΩΝ 24, 1972-70, σημ. 14 καί βλ. καί Κ. Οικονόμου 

έξ Οικονόμων, Περί της γνήσιας προφοράς κλπ ., σ. 368, α.
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mladezite. Φυσικά ή λ. είναι ή έλληνική δοκίμων , μεσν. δοκίμιν. 'Η κ. Μ. Fi- 
lipova - Bajrova σ. 46,86,93 έχει μόνο τό ρήμα dokimasvamμέ αναγωγή στο 
έλλην. ρ. δοκιμάζω  καί τίποτε άλλο. 'Η λ. δοκίμιν ωστόσο άναφέρεται καί σή
μερα στά έλληνικά δημοτικά τραγούδια μέ τή σημασία: τό πρός δοκιμήν γινό
μενον, τό πρός έλεγχον τής ίκανότητος γινόμενον : άθλος, άγών, βλ. Λεξικόν 
Δ. Δ η μ η τ ρ ά κ ο υ ,  στή λ. δοκίμων , οπού άναφέρεται καί τδ ακόλουθο 
δημοτικό τραγούδι :

μάρμαρον εχει ό αφέντης μου, δ ο κ ί μ ι ν  τής αγάπης 
κ ι οποίος βρεθή κα ι π ιάση το κ ι όπ ίσω  τον τό ρ ίξε ι1...

Πρόκειται λοιπόν καί πάλι για λέξη πού μπήκε στή Βουλγαρική γλώσσα πο
λύ νωρίς στά βυζαντινά χρόνια, όταν ήταν συνηθισμένο καί τό έθιμο τής δοκι
μής τής άγάπης μέ τή διεξαγωγή άγώνων - άθλων.

Γνωστός είναι έπίσης στήν κοινή Βουλγαρική γλώσσα δ διαζευκτικός σύν
δεσμος /α=γιά, βλ. Balgarsko - gracki recnik - Βουλγαροελληνικόν Λεξικόν, 
Σόφια 1960: ja  ti, ja  toi, vse edno=8i/re σύ εΐτε αύτός, είναι τό ΐδιο. 'Ο σύν
δεσμος αύτός παρουσιάζεται καί σέ βουλγαρικά ιδιώματα μέ τον τύπο: i a (Ιά ), 
π.χ. B.D. I, 91: ti ia dos, ia ne άο§=ή έρχεσαι ή δέν έρχεσαι, I, 250 : περι
οχή Σόφιας: ia ti, ia οη=ή σύ ή έκεϊνος, Trudove ρο B.D., IV, (1968)100 
πβ. ia, ia, etu, όπου τό ia έχει τή σημασία δεικτικού. Πβ. ακόμα Trudove 
κλπ. VII, 195: ia tva, ia sva ζβηϊ=ή...ή, VII, 202: ia gu ΐιΛ=νά το αύτό, 
ia βκ>=νά, ia gu ia=vά το ια, VII, 277 ia doide ia ne doide ia κλπ.

Πρόκειται γιά τό άρχ. έλληνικό παρακελευσματικό μόριο κ ί  α το όποιο 
ώς γε ιά  - γ ιά  καί είά - ίά  πήρε στή μεσαιωνική ήδη Έλληνική διάφορες ση
μασίες οί όποιες σώζονται μέχρι σήμερα στή νέα Έλληνική: Νεοελληνική Κοινή 
καί ιδιώματα, όπως: δεικτικό μόριο, διαζευτικός σύνδεσμος, επιτατικό μόριο 
πού προτάσσεται καί επιτάσσεται σέ άντωνυμίες καί έπιρρήματα κλπ. Τό ζή
τημα αύτό τό πραγματεύομαι διεξοδικά στήν εργασία μου: Ή  φράση «κα ι τώ 
ρα ε ΐα  πού φθάνω» τών Προδρομικών ποιημάτων καί τό νεοελληνικό μόριο 
γ ιά  (γε ιά=  άρχ. ε ΐα )2.

Ή  λ. e le n e  άναφέρεται σέ ορισμένα ιδιώματα τής Βουλγαρικής μέ τή ση
μασία «κατά τήν παράδοση, άλλοτινοί προϊστορικοί άνθρωποι» πού έζησαν στήν 
περιοχή τής Στράντζας (βλ. B.D. I, 82). Αύτοί ήταν ασυνήθιστα ψηλοί στο άνά- 
στημα, όταν δμως σκόνταφταν άπό τούς βάτους πέθαιναν άπό τό πέσιμο, γιατί

1. Ν. Π ο λ ί τ ο υ ,  Έ κλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ, 119,9.
2. A. I. Θαβώρη, Ή  φράση ((καί τώ ρα e la  πού  φθάνω » τών προδρομικών ποιη

μάτων και το Νεοελληνικο μόριο γ ιά  ( γ ε ια  άρχ. ε ϊα ) , ’Αφιέρωμα στον καθηγητή ΛΙΝΟ 
ΠΟΛΙΤΗ, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 9-23.

3. Ο τύπος e l e n e  κα ι στό BER μέ τήν ίδια σημασία, ερμηνεύεται άπό τό Ιλλην= 
ειδωλολάτρης, βουλγαρ. e len .
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λάτρευαν πάρα πολύ τούς βάτους. Άπό τό e le n e  έχουμε τό έπίθ. e len ck i =αύ- 
τός πού ανήκει ή άναφέρεται ή προέρχεται άπό τούς e le n e , τούς προϊστορι
κούς άνθρώπους τής Στράντζας.

• Πρόκειται φυσικά γιά τήν ελληνική λέξη 'Έλληνες2 (’ίσως τύπος : 'Έλλη- 
νοι), ή οποία και σήμερα σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος σημαίνει τούς υπερφυ
σικούς γίγαντες, τούς προϊστορικούς άνθρώπους τής Ελλάδος. Γνωστά επίσης 
είναι καί τά κάστρα τους πού λέγονται ε λ λ η ν ι κ ά .  Βλ. σχετικά I. Θ. Κα- 
κριδή, Οί άρχαϊοι Έλληνες καί οί'Έλληνες τοϋ ’21, Θεσσαλονίκη 1956, σ. 9,10 
Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1904, τόμος I, σ. 52-71, Cl. Fauriel, Δημοτικά 
τραγούδια τής συγχρόνου Ελλάδος, Άθήναι 1956, έ'κδ. Χατζηεμμανουήλ, σ. 
48, A. Thumb, Οί Νεοέλληνες καί ή καταγωγή των, μετάφρ. Φ. Δραγούμη, 
Άθήναι 1910, σ. 192.

Χαρακτηριστικό είναι καί τό γεγονός πώς σέ άλλους σλαβικούς λαούς καί 
τό ονομα ^Α,—γραικός, ελληνας, πήρε τήν ϊδια σημασία τοϋ γίγαντα, βλ. Ν. 
Zupanic, Der Name G r k (Grieche) in der Bedeutung «R iese» bei den 
Belokranjci in Jugoslawien. Actes du VI Gongres des Etudes byzantines, 
Sofia 1936, βλ. Glotta 27, 21.

'0  Cl. Fauriel, Τά δημοτικά τραγούδια τής συγχρόνου Ελλάδος, Εισα
γωγή Ν. Βέη (Bees), μετάφραση Ά π . Δ. Χατζηεμμανουήλ, ’Αθήνα 1956, σ. 
48 γράφει σχετικά: «Εις ώρισμένα μέρη τής 'Ελλάδος, δπως εις τήν Θεσ
σαλίαν, ή άόριστος αύτή ιδέα διά τούς προγόνους των άπλοποιήθη κατά θαυ
μαστόν τρόπον. Τούς αρχαίους "Ελληνας των χρόνων τής ειδωλολατρίας τούς 
έφαντάζοντο ώς γίγαντας, των οποίων τό άνάστημα του σώματος έφθανε τήν 
κορυφήν των ύψηλοτέρων λευκών, καί οί-όποιοι άπέθνησκον έπί τής γής, διό
τι δεν ήδύναντο νά έγερθοΰν, έάν κάποτε επιπτον».

’Ενδιαφέρουσα περίπτωση επίσης είναι τό γεγονός, δτι, έκτος άπό τόν 
τύπο m iga r  τής κοινής Βουλγαρικής, βλ. Βούλγαρο - ελληνικόν Λεξικόν, έ.ά. 
στή λέξη, καί τούς τύπους m iga r  καί m iger  καί m iga r  πού άναφέρει ή κ. Μ. 
Filipova - Bajrova, σ. 125=nima, μή τυχόν, μήπως, (άπό τό άρχ. ελληνικό 
μη γάρ, πβ. νεολλ. διαλεκτ. μήγαρ ις ) , υπάρχει σέ βουλγαρικά ιδιώματα καί ό 
τύπος mer, π.χ. B.D. I, 110 μέ τήν ίδια σημασία: nima, μήπως.

Ό  τύπος αύτός πρέπει νά σχετιστεί μέ τούς τύπους μέρ, μάρ, μαάρ, μάρ  
πολλών ιδιωμάτων τοϋ Πόντου. Κατά τόν A. Λ. Παπαδόπουλο1, πρόκειται γιά 
τό άρχ. άπορηματικό μόριο μη αρα, ένώ ό Ν. P. Andriotis παραθέτει μόνο 
τόν τύπο μάρ  (κοντά φυσικά στούς μηγάρ  κ .ά .) καί τόν άνάγει στο άρχ. έλλην.

ν / 2
μη  γα@ ·

1. A. Α . Παπαδοπούλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ποντικής διαλέκτου στις λλ.
2. Ν. P . Andriotis Lexikon der Archaismen in neugriechischen D ialekten, 

W ien 1974 στή λ. μ ή  γάρ .
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Άπό τήν περίπτωση αύτή, δπως ίσως καί άπό άλλες περιπτώσεις, μπο
ρούμε νά διακρίνουμε κάποια σχέση τών βουλγαρικών διαλέκτων καί ιδιωμά
των καί μέ τήν Ποντιακή διάλεκτο.

Στή βουλγαρική διάλεκτο τής Στράντζας άναφέρεται ή λ. bulaki μέ τή 
σημασία : μακάρι, πώς οχι, μήπως, B.D.I, 70: dano, kak ne, nima, πχ. da- 
no, bulaki, hubavo ne vidis. Πρόκειται κατά τή γνώμη μου γιά τήν έλλη
νική διαλεκτική λέξη μπονλλάκι μ , μπονλλάκ ι, μπολλάκι κλπ. τών ιδιωμάτων 
τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, ή οποία ανάγεται στήν άρχ. ελληνική λέξη : 
πολλάκ ι(ς), καί πού ήδη στήν άρχαία Έλληνική εϊχε πάρει τή σημασία: τυχόν1· 
Συχνή εΐναι επίσης ή χρήση τής λέξεως στά Προδρομικά ποιήματα μέ διά
φορες σημασίες, π.χ. I, 35: ΕΙ δέ πολλάκις δόξει την κα ι φθάσει δ καρκατζάς  
της, 11,217: civ δέ πολλάκις πλανηθή κάνεις τών καλογέρων χΛ. π ολλά πβ. 
'Ησύχ. τυχόν  ώς φθάσει* ώς λάχοι ή  πολλάκις. 'Η λέξη δέν υπάρχει στό BE R.

Θά τελειώσω τά παραδείγματα μέ τό άκόλουθο:
Στήν κοινή Βουλγαρική υπάρχει τό ρήμα : spastrjam (spastrja). Στό 

Βουλγαρο-ελληνικόν Λεξικόν, ε.ά. σημειώνεται ώς λέξη λαϊκή, καί σημαίνει 
έξοικονομώ, σιγουρεύω, συμμαζεύω, διαφυλάσσω. Σέ βουλγαρικά ιδιώματα 
τό ρήμα σημειώνεται ώς spastruvam, π.χ. B.D. I, 140: φυλάγω, κρύβω κά
τι σέ κατάλληλο μέρος, pastre, π.χ. B.D,I, 124 κρύβω, βάζω κατά μέρος, φυ
λάγω κάτι.

’Ιδιωματικό εΐναι τό ονομα ρΒβ1^=μέ τή σειρά, nared, βλ. καί ΑΝΤΙ- 
ΧΑΡΙΣΜΑ στον καθηγητή Ν. Π. Ανδριώτη, έ.ά. σ. 313, pastro=καθαρό, 
ώραΐο, παστρικό cisto, hubavo καί τό έπίθ. επίσης pastar, - ra, - Γθ=καθα- 
ρός, παστρικός, π.χ. B.D. I, 124 : tova zena e mnogo pastra.

'Οπωσδήποτε πρόκειται γιά τό μεσν. ρ. σπαστρεύω , βλ. Du cange, Glos- 
sarium ad scrip tores mediae et infimae graecitatis, Gratz 1958 (άνατύ- 
πωση), στή λ. σπάστρα  δπου: σπάστρα, σπαστρ ία , σπαστροσννη, ρ. σπαστρεύ- 
γειν, σπαστρίζειν, άσπαστρία , άσπάστρεντος ν.Λ., νεοελλ. παστρεύω .

'Η λ. εχει σχέση μέ τήν άρχ. έλλην. σ π ά ρ τ ο ν, τό γνωστό φυτό πού 
φαίνεται πώς τό χρησιμοποιούσαν γιά τήν φιλοκαλίαν. Επομένως φιλοκαλω=  
σπαρτενω  καί σπαστρενω , βλ. Ν. Π. Άνδριώτη, Έτυμολ. Λεξ. στή λ. πα 
στρεύω.

’Ενδιαφέρον φυσικά  εΐναι δτι ή κοινή Βουλγαρική διατηρεί τό αρχικό s- 
πράγμα πού σημαίνει δτι ή λ. μπήκε στή βουλγαρική γλώσσα νωρίς κατά τή

1. Βλ. Ν. P . Andriotis Lexikon κλπ. στή λ. πολλάκ ις.



βυζαντινή εποχή. Οί σημασιολογικές μεταβολές στή Βουλγαρική δέν φαίνεται 
νά παρουσιάζουν δυσκολία.

Γιά άλλα έλληνικά δάνεια στις βουλγαρικές διαλέκτους θά μας δοθεί ελπίζω 
ή ευκαιρία νά μιλήσουμε άλλη φορά*.
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* Πρόκειται γ ιά  δάνεια πού άνάγονται στις έξης έλλην. λέξεις; εμ -εμ , εποπας, ( ζ ό ρ )  
- ζορ ινά , ζυγώ νω , καβαλλαρ ιά , κακό , κ αρπολόγ ι, καταβάλλω  ( = συκοφαντώ ) , κ ατά , κ ά 
τεργο , κ ιόλας , κόν ιδα , κοηέλλα , κοταά ν ι, κουβάρι ( κ οντο γούν ι;) , κ οντσόζ , κουφάρι, κρούω , 
κύπερη , κωδώνιον, Λ αζαρΙνεζ, Λ αζοί, λάγγερο (= λάκυρος  ο ίν ο ς ), λ ίγο , λοπάς, μ άν ι -  μάν ι, 
μ α ν ιτά ρ ι, ( μανουάλι)>  μανάλ ι, μαντός , μ ασκα ρεύομα ι, μ ερ ία , μέρος, μερομήνια , μ ο ίρ α , μ ο ί-  
ραση , μ ο σ κά το , μουντζουρώ νω , μ ούργκ ισμ α , μουρλός ( μπουντρούμ ι) ,  ν ά !, ν ιπ τήρας, όργα 
νο, όργυ ιά , ορεινός, παγανάς, π αγούρ ι, π α π ού τσ ι, (π α ρ α λή ς ) , π α τάρ ι, πατούνα , πεντάρ ι, 
πενταρούλα , π ίτ τ α  -* π ιτ τ ά ρ ι, πορεύω , π ρή ζομα ι, προβοδώ , ράφ ι, σ ακκ ί, σαμάρ ι -* σ αμαρ - 
μ ίτη ς , σησαμένιος>  ( σαμέν ιος ) ,  ααπουν -  άρης, σεα , (* σερνοκόλα ! ) ,  σ η μ ίτ ι, σή τα , σ ιω 
πώ  - σω πώ , σκάφ η , σκελετός, σ κ ίζω , σκόλη , σκοπός, σ κου τ ί, ( σκύβαλα )* σκνβαλάκ ια , 
σκώ ρος, (σ ο λφ ά το ) , σ ταφ ιδόω , στε ίρ ος , σ τνλοβάτης , σύρμα , (σφ υρώ ), σωρός, σώ σμα , τ έ ϊ-  
ον, τ ιμαρεύω , ( τ ιτθ ίον)> τσ ιτσ ί, τραβώ , τρ ις , τσ ικν ιάρης , τ σ ίπ α , τσ ίπουρα , τσουλούφ ι 
(* σκολλύφ ιον ), τυπάρ ιον  ( τ ύ π ο ς ) , Φαέθων, φουδονλία , φουντακ ιά , φουρλατίζου , φ ρυγανιά , 
χόρ το -, χω ρατά ς.


