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Лексикални особености на говора в село Маломирово, Елховско 
 

 

      1. ЗА СЕЛОТО И НЕГОВИЯ ГОВОР 

      Село Маломирово (Хамбарлий), известно с Хамбарлийския надпис на хан Крум и с 

тракийското съкровище, намерено през 2005 г. на границата със село Златиница, е 

разположено югоизточно от град Елхово, Ямболска област. Има около 400 жители, 

половината от тях преселници цигани
1
. В говорно отношение селото се намира в така 

наречения загорски клин. Неговият говор е смесица от мизийско-балкански и тракийски 

диалекти. Основните му фонетични, морфологични и синтактични особености са 

разгледани от Илиев и Хенцелман.
2
 Околните села: Добрич, Златиница, Славейково, 

Чернозем и Раздел не са изследвани по програмата за съставяне на БДА, с изключение 

на последното. За останалите говори от този край на България липсват цялостни 

изследвания. Може все пак да се отбележи изследванeто на Кочев
3
 върху фонологията 

на говора в Стралджа, на Павлова и Китанова
4
 за делението на о-говорите в загорския 

клин, както и за говорите в Тополовградско от Китанова.
5
 Наскоро излязоха и 

проучвания върху топонимията на Елховско и Ямболско.
6
 

      2. ЛЕКСИКАТА НА ГОВОРА 

                                                 
      

1
 (Павлов 2010: 22)    

      
2
 (Илиев 2015)  

      
3
 (Кочев 1975) 

      
4
 (Павлова 1988) 

      
5
 (Китанова 2002) 

      
6
 (Мишева 2013; Петрова 2013). 
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      В лексикално отношение говорът на Маломирово е много интересен. Както при 

другите видове особености, и при лексикалните част от спецификите се дължи на 

тракийския субстрат, друга – на мизийско-балканския суперстрат, който може би 

включва и еркечки елементи. Твърде често една дума се е наложила в говора, понеже се 

среща едновременно в повече от една от образувалите го съставки. По-долу ще бъдат 

изброени повече или по-малко характерни за говора думи.  

      А. БЪЛГАРСКА ЛЕКСИКА 

      Една от специфичните маломировски думи е бọйàницạ ’момиче, което танцува на 

Лазаровден и води хорото’ – думата идва от името на Боян, син на цар Симеон Велики 

– среща се и в и вмизийските говори, в еркечкия (танцът буèнец е отглас от шаманските 

ритуали на Аспаруховите българи).
7
 Други думи: бàбичкạ, д’àдичку ’овални колбаси’ – 

и в Миз; бùваме ’добре сме’; ни бùвам/бùўам ’не съм добре’; да сạ блłска ’да се убива 

от работа’ – и в Миз (’старая се’), Копр; блъскутùйạ ’тежък труд’ – има я и в Ерк, Миз; 

мънùнкọ, мънùнкạ, мънùнки; пạшмòл ’охлюв’; кòцкар ’женкар’; бутùлка ’уред за 

отделяне на маслото’;   очàлки ’очила’; мèко и кътмà ’палачинка’; перà и пèрки ’листа 

на млад лук’ – използва се и в Миз; цàр ’водачът на кукерите’ – при мизийците с тази 

дума се нарича водачът на коледарите; наквàс’а сạ ’намокря се’ – и в Миз; 

попрłжа ’псува’ – и в Миз; дъ го сłди ’да го командва’; жа ва надмòшни ’ще стане по-

силен от вас’; испłлних съ ’дотегна ми’; пупрèлки ’седянка на закрито, на която се преде’ 

– общорупска дума; òгин дъ стъкмùм ’да запалим огън’ бỳл’а ’жена на по-голям брат 

или братовчед’ – също в Миз, Тр); бỳлкạ ’снаха’; гỳбъ съ ’лигавя се’; ọмàлен ’досаден’ – 

и в Тр; натурùи ’багажи’; б’àлка ’забрадка’; дạ сạ ùма с нèгу ’да се показва и хвали (с 

гердан)’; трùйница ’вид тестено ядене’- също и в Миз, Копр; ср’àштạми съ със 

кукòшкъ ’гощаваме се семейно с кокошка’; бọгуслàфкạ (на други места се нарича още 

благослòфка) ’коледно обредно пожелание, сродно на заклинателните магии’
8
 – в 

Маломирово завършва с амùн’; прòткạ ’дворна врата’ – и в Миз, Ерк; (той) 

жỳрми ’подклажда, поддържа печка’;  икуглàв ’проклет’, ’безръзсъден’ – има я и в Миз, 

Сл; òгинạ кłшта ’помещение с огнище или странична пристройка’ – в значение 

на ’помещение с огнище’, като в някои родопски и мизийски говори, е типична за 

Ямболско;
9
 стр’àпам съ ’спъвам се’; чòпẹрẹк ’мярка за дължина, равна на разстоянието 

между върховете на палеца и показалеца’ – вероятно думата е донесена от 

копривщенските терзии, защото се използва и в Копривщица;
10

 

штùчи/фтùчи ’птичка’, ’врабче’; ништивùчка ’лястовица’; гуидàрка ’вид дребна руба’; 

драгùнко ’по-малък брат на съпруг или братовчед’ – и в Миз; калùна ’зълва’ – и в Миз, 

Ерк; збòр ’селски празник’ – и в Миз, Ерк; да та бàцна ’да те целуна (към дете) – и в Тр, 

Стр; съ дùгнал ’преместил се от едно селище в друго’; зàсиф ’сватбена питка’; пò-

възмòжни òръ ’по-богати хора’ – думата се използва в Руп; да кỳсам, ’да опитам от 

ядене’; сłшти брàт ’рòден брат’ – като в Миз; пуфтурùи ’деца от различни родители 

или самите родители с втори брак’; да н съ просичèш ’да не се порежеш’; змийỳрки 

пùсънички ’шарени змиорки’; сми брàли рùби/пашмòли ’събирали сме риба/охлюви’; 

сиџỳк нạдỳвạйми ’пълнехме суджук’; свùдиш ми съ ’жал ми е за теб’; с(в)ирчòфка ’вид 

бъзов храст’; жъ издънгълàчи ’ще надхитри’; гъзлùч ’гърбом’; шỳнки ’клечки’, ’шумки’; 

чèрен боп ’бакла’ – също като в Ерк; трътù дạ б’àга ’хукна да бяга’ – среща се в Миз; 

да зъпрł ’да затворя животно’ – и в Тр, Ерк; чур’àсло ’чукало за чукане на пипер в 

чỳтурата’ – и в Ерк, същата дума в Маломирово се използва и за ’предплужник’; 

                                                 
      

7
 (Добрев 2007: 118-120)  

      
8
 (Арнаудов 1913: 138)   

      
9
 (Младенов 1974: 405; Витанова 2012: 75)  

      
10

 (Керемедчиева 2007: 113)  
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снạгà ’тяло’ – и в Миз; жèлка ’костенурка’; клòчка ’квачка’ – и в Миз; глłм ’прост’, 

нỳжник ’клозет’; скрип’à ’стоножка’; да обùда нùвата ’да обходя нивата’ – и в Тр; ни 

рачù ’не пожела’. Мизийска дума е и използваната в Маломирово разбòй ’стан’. Името 

на топлия и силен южен вятър в селото е Б’àлчо или Б’àлийо в’àтър – среща се в Тр, 

Ерк. Несъмнено това название е свързано с отъждествявянето на земните посоки с 

цветове, което съществува още от древността.
11

 Следващите няколко думи от 

маломировския говор се срещат и в Копр, и в други говори: бòска ’гръд на жена или 

животно’; вàрда ’пазя’; бунèла ’вилица’ – но в говора на Маломирово по-често се 

употребява набòтка. Копривщенски, и не само, съответствия имат и следващите 

маломировски думи: џумèрки ’пръжки от сланина’, трỳнна ’бременна’, чèкна са ’кълча 

се’, ’глезя се’. Съответствия пък в Ерк освен посочените дотук имат още редица 

лексеми: ваџùшки ’проклет’, врътòглаф,  гỳшки ’сарми’, слłнцето зас’àда ’залязва’, 

кòпан ’част от месо на птица’,  лàпат’ ’полско растение от рода на киселеца’,  

мùжа ’държа си очите притворени’, нòйца ’ножица’,   тỳргам  ’слагам’, 

ч’èпкам ’разнищвам вълна’, чèрга ’груба домашно тъкана материя за постелка или 

завивка’, глùс ’земен червей’ – в Маломирово думата чèръф се използва за червей в 

плод или месо. 

      Б. ЛЕКСИКА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОНИКНАЛА ЧРЕЗ ТУРСКИ 

      В маломировския говор се срещат доста заемки от турски, макар и не толкова, 

колкото в рупските говори. Ето някои от тях: кавармà ’специален уред за жътва с 

гладък нож’; арłш ’теглич на волска кола’; бондрỳк ’приспособление за впрягане на 

волове’ – и в Миз; палдłм ’дебел кожен ремък за впрягане на коне’; сакàр ’бивол с бяла 

козина на челото’; карамàн ’напълно черен бивол’; пèнџури ’очила’; пашмàги ’обувки’; 

чалгłн ’мана по житните растения’; търпàн ’инструмент за сечене на тръни’; 

бил’ỳк ’стадо овце’; идùн бил’ỳк нърòт ’много народ’; имùш ’плодове’; т’урлùйа ’вид’ – 

и в Миз; чиùр ’ливада’; кłрџийкъ ’работничка на полето’; коџà нив’à ’много 

ниви’, ’големи ниви’ – и в Ерк, Копр; àсъл кọлидàр/бàш кọлидàр ’главен коледар’, 

използват се наред със станẹнùк’; шạрлàн ’олио’ – и в Копр; шъ стàни билнù ’ще стане 

ясно’; чапà ’мотика’; мисùрка ’пуйка’; гизлимù ’вид баница от точени кори със сирене’ 

– и в Миз; марамà ’дебела жетварска забрадка’ – и в Руп; съкł ’много здраво’ – и в Ерк; 

тръхънà ’вид тестено ястие’ – разпространена в Руп, Ерк, Миз; кирпидèн ’клещи за 

челно рязане’; сундурмà’помещение с огнище или странична пристройка’; 

казалџà ’пшеница’; каплаџà ’лимец’, ’зимница’; бурчàк ’бобово растение от рода на 

фия’ – и в Миз; кишкùл ’канче’ – и в Ерк; ạгłл ’кошара за овце’ – и в Тр, Миз; 

ърłк ’троскут’; дараџàн ’кощрява’; кундỳри ’вид обувки’ (думата вероятно е заета чрез 

турски, макар че има гръцки произход); бабалłк ’шафер’; йълмà ’надолнище’ – и в Тр; 

чалłм ’начин’; ạлùс-(ạлùс) ’всъщност’, ’тоест’; да тạнạдùсъм ’да разбера’; 

бозалłк ’тревясало място’; џамàл/ џамàло ’маскараден празничен обичай’; 

бйèшка/бèшка ’топченце за игра’; бйèшки/бèшки ’игра с (пет) топченца’; тъсмà ’колан’ 

– среща се и в балканско-мизийския говор на Задунаевка в Украйна и в Тр); 

д’ỳс ’навсякъде’, ’равномерно’; на бàшо ’начело (на хорото)’ – има го в Тр; 

òлум ’обръщение към дете’ – и в Тр; армỳда ’дребна круша’; алàй ’вид риба, която идва 

от Бяло море по Тунджа до Поповската река да си хвърля хайвера’; 

муштурàк ’тоалетна’ – втората дума се използва широко в Руп, Миз; сòба ’печка’, ’стая 

за спане’; сърà ф лòзẹту ’ред в лозето’;  съйвàн ’закрита лятна тераса’; лабỳт ’бой’; 

уйдùсвам ти ’правя, каквото ми кажеш’; г’урл’ỳк ’бурени’; џ’игèр ’дроб’; џỳна ’устна’; 

дириџè ’състояние’; калабалłк ’навалица’; кандùсвам ’омръзва ми’ – в Маломирово се 

                                                 
      

11
 (Добрев 1985: 199-201)  
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използва и турският израз къндłм и бактłм със същото значение; кълтърмà ’юзда’; 

кир’èч’ ’вар’;дик’ан’ ’магазин’; стàвам з’àн ’похабявам се’; кушỳм ’дървен конски 

хамут’; къшлà ’кошара извън селото’; майданòс ’магданоз’ (през турски от гръцки 

произход);  масỳр ’цев за намотаване на конец’; чинè ’челюст’; самàр’ ’дървено седло’; 

ч’увùйа ’желязна клечка’, ’клин’ – има я и в Тр;  шикèр’ ’захар’.                        

      В. ЛЕКСИКА ОТ ГРЪЦКИ ПРОИЗХОД 

      Като цяло гръцките заемки в говора на Маломирово са по-малко от турските. 

Представени са от следните лексикални единици: òти ’защо(то)’; съм гу 

спътънгàлъ ’съм го затрупала някъде (и не мога да го намеря)’; тòй съ придисàчил нъ 

плитł ’преметнал се върху плета’ – от употребяваната в говора гръцка заемка дисàги; 

уртỳвам ’говоря’; (прис)кỳнд’а съ ’претъркулвам се’– същото е в Миз, Ерк; 

пирòн’ ’гвоздей’; пèтало ’подкова’.   

 

      3. БЕЛЕЖКИ ПО АНТРОПОНИМИЯТА НА СЕЛОТО 

      Характерни местни имена са: Мùтър, Мùнка, Тạнàс, Г’òрги, Гèрги, Йòрги, Йòрџу, 

Йòрџитọ, Лùчкọ (умалително от Илиа), Рùсто (умалителни от Христо), Пàвли, Џèна, 

Џèнко, Дòйчо. Името Џèна, Џèнко, което Илчев
12

 извежда от Гена, Гено, явно е 

мизийско (cреща се в Силистренско, Варненско, Сливенско, Ямболско, Чирпан) – в 

гребенския мизийски говор по първа палатализация има рефлекс џ вместо ж: 

сригł ’стрига’, сригłт но: сриџèш, сриџè, сриџèм, сриџèти.
13

 Въпросното име се 

споменава многократно и в други околни на Маломирово селища през 19 век – Дженко 

и Михо Дженев от Елхово, Атанас Дженоолу и  Никола Дженов от Попово, родът 

Дженкови от Мелница. Загинали елховци през войните в началото на 20 век пък са 

Дженко Върбанов, Дженко Караколев, Поп-Дженковите и в наши дни са един от 

елховските родове. Сред имената на убитите елховци през Освободителната война се 

среща и Митър – Митър Арнаудов, Митър Иванов, Георги Митрев. Някои от 

споменатите умалителни имена пък са характерни и за Копривщица – Рùстьо, Лùчо, 

Мùхо – от Михаил, Мùна, Мùнка.
14

   

      Омъжените жени в Маломирово, както и в другите села в Ямболско (Славов 2012: 

121), обикновено се наричат с името на съпруга си: бàа Гèргийцạ, Рùстуйцạ. Това се 

среща и в други български краища. За различаване на двама души, които носят едно и 

също лично име, в Маломирово могат да се използват и различни умалителни имена – 

на Георги, примерно, може да се казва или Йòрџито, или Гèнито. В тракийските 

говори се среща турската по произход дума кỳшку ’пъргав’.
15

 В Маломирово има 

родово име Кушкùев. Други неспоменати дотук родови имена са Мàркофчийтẹ, 

Мурдạнлùите, Дòбри-Ивàнọфчиитẹ, Стòйчоф-Г’орг’ỳеви, Йỳзбашùите, Миралàите, 

Минùстерови, Мùнчов-Ивàнови, Мàлък-Кłневи, Д’àнко-Танàсови.      

      Много характерно за Маломирово и околните селища е поставянето на родовото и 

бащиното име пред личното при именуване. Така например, Павел Христов Павлов се 

изговаря като Пàвлиф Рùстуф Пàвли, което обаче по принцип се съкращава до Пàвли 

Рùстуф Пàвли. На тази особеност на именуването в Ямболско, без да се опитва да 

търси пораждащата причина, внимание е обръщал Славов.
16

 Това може да се види и в 

околните диалекти – в кариотските села е документирана Згурева Рада Стоянова;
17

 в 

                                                 
      

12
 (Илчев 1969: 165)   

      
13

 (Кочев 1969: 76)  

      
14

 (Керемичиева 2007: 131-132)  

      
15

 (Иванов 1994: 86)  

      
16

 (Славов 2012: 120)  

      
17

 (Попов 1938: 31)  
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Дедеагачко, където има Къвържùкуф Стуиàн;
18

 в капанския говор
19

 – Йòшчоолу 

Йордàн, Ръбъџùува Пàсъ, както и бàбинътъ Стуйèнинъ кłштъ, д’àдувътъ Рàйкувъ 

пèсин; или дори в Западноропския говор в Чеч, където родовият прякор също се слага 

пред личното име: Сучев Пламен, Дерев Мануш.
20

 В Маломирово и района обаче 

въпросният начин на именуване е извънредно разпространен: Пàни-Стуйàнченийо 

Тòшку, Крłстеф Тòдур, Крłстеф Тòдурца. Изказаното твърдение се подкрепя и от 

данните на топонимията: Влàдовдòйчовиа кладенец = ’кладенецът на Дойчо Владов’, 

Вłлчи Марùнов дол = ’долът на Марин Вълчев’, Крłстеф Янчовата нùва = ’нивата на 

Янчо Кръстев’, Мàркомùтровите кьошèта = ’кьошетата на Митър Марков’.
21

 

Положението в околните села е същото: в Добрич, където има преселници от 

Маломирово, един от родовете е Радев-Драгановият. В Кирилово има род Жèльо-

Мùтюите, в Славейково – Дòйчогèргов дол, в Златиница – Андòнкòльовата рекичка. В 

село Изгрев, което се намира в югозападна посока и също не е изследвано по 

програмата за БДА, има род Димо-Колеви и Костòдорова махалà. Не прави изключение 

и самият град Елхово с родовете Въльо-Колеви, Гечо-Вълеви, с топонимите Ганчо 

Йоргиевите нивя или Вłльомùхохрùстовата могùла.
22

 Явлението се наблюдава и пò на 

север – в Ямболските села също има родове и топоними като Баев-Руси-Тодоровите, 

Атанас-Иванята, Коста Петков Стоева чешма, Джеджев-Петрова нива, Енчо-

Митрева могила.
23

 Корените на споменатия начин за именуване не са чужди като цяло 

на българската антропонимична система и вероятно тръгват от употреби като тези от 

Маломирово – Бọжùлууто Кòли или нạ Крłстеф Йàчу синł му. Но при всички 

положения въпросната употреба е катализирана от чуждоезиково влияние. Докато на 

български може да се каже и момчето на Стоян, и Стояновото момче, на Стоян 

момчето, Стояновият Иван, в турски притежателят се слага винаги отпред: Halimin 

çocuĝu ’Халимовото момче’, Halimin Ahmedi ’Халимовият Ахмед’. Едва ли е случайно, 

че именно при капанците, които се смятат за наследници на тюркоезичните Аспарухови 

българи,
24

 показаният начин за изразяване на принадлежност при лични имена е 

толкова типичен
25

 – нещо, което в Европа е много характерно за унгарски, а унгарците 

дълго време са съжителствали с тюркоезичните българи в териториите на север от 

Черно море. Както личи и от лексикалните съответствия, сред мизийските преселници в 

Маломирово вероятно е имало и капански елемент, а употребата на пославянчената 

тюркска притежателна конструкция се е катализирала вероятно и от контакта с 

каракачаните – техните непрекъснати каракачански миграции и зимувания в района 

също ще да са оказали влияние – известно е, че  когато каракачаните назовават някого, 

първо казват прякора му (т. е. фамилията) и след това собственото име. Например, 

Георги Грунов се произнася Грунас Георгос.
26

 

      

      4. ИЗВОДИ 

      Разгледаните лексикални особености на смесения маломировски говор са 

изключително интересни. Бъдеща задача е пълното описание на говора, както и 

                                                 
      

18
 (ДДБЕ 2014: 3)  

      
19

 (Младенов 1985: 323; 329)   

      
20

 (Вълков 2005: 72)  

      
21

 (Мишева 2013: 59)  

      
22

 (Мишева 2013: 28, 35, 39, 40-41, 46, 81).   

      
23

 (Петрова 2013: 25, 34, 105).  

      
24

 (Колев 1987: 63)  

      
25

 (Младенов 1985: 323, 329)   

      
26

 (Батаков 2004: 64)  
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сравняването му с тези на околните села: Добрич, Златиница, Славейково, Чернозем, 

Изгрев, за които няма информация, както и със слабо проучения говор на Раздел. 
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