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• • • • • • • • 

Тракийският език е езикът на древното население на нашите земи. 
Този език е познат по засвидетелствуваните в гръцки и латински и~ 
ТОЧНIIЦИ географски, лични и др. имена и отделни думи (глоси). Въз 

основа на този материал са изследвани звуковата система и една част 

от лексиката на тракийския език. Установено е, 'че той принадлежи към 

индоевропейското езиково семейство. 

Книгата е предназначена за щирок кръг чиrатели~ учители, пре
под~ватели, студенти. 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

Заб е л е ж к а.И~lената на 

са цитирани според общоприетите 

което тук тези съкращения не се 

1. Е 3 И Ц И 

авеет. 

ал15. 

алб.-гег. 

-англ. 

англоеаке. 

армен. 

атuч. 

афган.
 

баЛn1.
 

балтоелав.
 

беОnl.
 

брет.
 

бълг.
 

гал. 

гег. 

герм. 

гот. 

гр. 

дак. 

еол. 

же,М. (жемаuтn.) 

заn.-герм.
 

ие.
 

илир.
 

ирл.
 

кимр.
 

киnр.
 

кримгот.
 

лат. 

.1afnB. 

..1иm. 

.нак. 

.несап. 

нбълг. 

нем. 

норв. 

нnере. 

оеет. 

nе.lаег.античните и византийските автори 

пере.съкращения в литературата, поради 

дават. 

И Д И А ЛЕК Т И 

авестийски 

албански 

гегийски диалект на албански 

английски 

англосаксонски (староанглийски) 

арменски 

атически (гръцки диалект) 

афгански 

балтийски 

балтославянски 

беотийски (гръцки диалект) 

бретонски 

български 

галски 

гегийски (албански диалект) 

германски 

готски 

гръцки (старогръцки)
 

дакийски
 

еолийски (гръцки диалект)
 

жемаитски (литовски диалект)
 

западногермански 

индоевропейски
 

илирийски
 

ирландски (ирски)
 

КИМРИЙGКИ
 

кипърски (гръцки диалект)
 

КРIlМСКОГОТСКИ 

пол. 

nраелав. 

I1редгр. 

рУМЪН. 

РУС. 

слав. 

словен. 

срвнем. 

срлаnl. 

срuрл. 

етбьлг. 

Сn16нем. 

сmинд. 

СfnUрЛ. 

Cn1uc.l. 

сmкuмр. 

сткур. 

стлат. 

етлат6. 

сmлuт. 

еmнорд. 

сmnере. 

стnрус. 

струс. 

сmеакс. 

etnфрuз. 

сmчеш. 

схр. 

mох. 

трак. 

латински 

латвийски 

литовски 

македонски (езикът Еа древните македонци) 

~1есапийски 

новобългарски 

немски 

норвежки 

новоперсийски 

осетинеки 

пеласгийски 

персийски 

полски 

пра славянски 

предгръцки (пеласгийеки) 

РУ~1ЪНСКИ 

руски 

славянски
 

словенски
 

средновисоконемски
 

латински от средновековни извори
 

средноирландски
 

старобългарски 

старовисоконемски 

староиндийски 

староирландски 

староисландски 

ета рокимрийски 

старокурийски (изчезнал балтийски език или 

диалеI{Т) 

старолатински 

старолатвийски 

старолитовски
 

старонордски
 

староперсийски
 

старопруски
 

староруски
 

старосакски
 

старофризийски 

старочешки 

сръбско-хърватски 

тохарски
 

тракийски
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уКр. украински 

фрuг. фригийски 

хет. хетитски 

хол. холандски 

хьрв. хърватски 

циг. цигански 

цслав. 
църковнославянски 

чеш. чешки 

швед. шведски 

швеЙц. швейцарски (немски диалект) 

П. дру г J'I СЪ К р А Щ Е Н 11 Я И 3 Н А Ц И 

БJf - име на божество 

BJf - водно име (на езера, бл.ата, извори, потоци и пр.) 
ЛИ - лично име 

Jv/И - :местно (географско) име 

ПлИ - племенно име 

РИ - речно име 

СИ - селищно име 

'същ.'- същото значение 

ФИ - фамилно име 

* - означава реконструирани (незасвидетелствувани) форми 
< - произлязъл (-ла, -ло) от 

> - изменил (-ла, -ло) се в 

ПРЕДГОВОР 

Задачата на този труд е въз основа на досега известния 

~lатериал да се даде кратък очерк .за фонетиката и J1екси" 

ката на тракийския език. По обективни причини, които са 

посочени в труда, граматическата ··.му система остава все 

още неразкрита за науката. Осветлен е и въпросът за от

ношенията на тракийския език към езиците на съседните 

области - дакийски и пеонски, които в миналото бяха при

чиСJ1явани към тракийски, а същ? и въпросът за ~IЯСТОТО 

~fY сред другите индоевропейски езици. 

При анализа на езиковия материал от досегашните 

изследвания е взето под ВНИlv1ание онова, което може да 

се С~'1ята за сигурно или правдоподобно изтълкувано. Не

убедителни, невероятни етимологии или хипотези са изо

ставени. С оглед на предназначението на книгата - за 

по-широк кръг читатели - c!vIeTHax за иЗJ1ИШНо да посоч

вам различните мнения по даден въпрос, както и да навли

зам в критичен разбор на хипотези и схващания. От само 

себе си се разбира, че авторът на подобен труд не може 

да не излиза от определена концепция за тракийския език, 

изградена въз основа на досегаll1ните чужди и собствени 

проучвания. Макар че фонемната система на тракийски, 

общо взето, бе правилно установена от акад. Д. Дечев в 

един негов труд от 1952 Г., за всеки специалист днес е ясно, 

че етимологиите, на които нашият именит учен се основава, 

са в по-голямата си част невероятни ("кор~нни етимологии"). 

Смесването на тракийски с дакийски у него също бе една 

от основните грешки, която водеll1е доногрешни етимо

логии. Затова в изложението на сравнителната фонетика 
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на тракийски бе привлечен в повечето случаи 110В ~'-' . lvIатериал, 

при които етимологиите са сигурни или правдоподобни. 

Внесени са и редица корекции и допълнения 
в схващанията 

за фонемната система на тракийски. В областта на тракий
ската лексика 1\1атериалът е значително попълнен въз ос

нова на изследванията през последните двайсетина години. 

Един важен етап в развитието на науката за т .~ 
t:: . . ракииския 

език ос разграничаването му от дакийски въз основа на 

лингвистични критерии, което е заслуга на нашия виден ези .. 

ковед акад. Вл. Георгиев. Тази концепция която С~lятам 
за добре обоснована, е намерила място ~ тук. 

Пак с оглед на предназначението на книгата изоста~ 
вих библиогра(Рските справки с изключение на отделни 
:~леста, където това се оказа наложително. От същите съоб

ражения предпочстох да посочвам съкратено изворите, в 
които са рег .. ~ 

истрирани тракииските езикови остатъци. Пре

дадените на гръцки тракийски думи и имена са транскри

бирани чрез латиницата, при кост о гр. it е заместено с k, 
а не с с. 

София - !(ьолн
 
5 :май 1974 г.
 

1. УВОД 

Тракийският език е езикът на древното население на 

наUIите земи, по-точно на днешна Тракия с някои съседни 

на нея краища. Въз основа на най-новите проучвания може 

да се приеме, че тракийската езикова област е обхващала 

освен днешна Тракия, на запад Осоговската планина, об

ластта по горното течение на Брегалница и по-нататък -
запа,Z:(но от долното течение на Вардар (Аксиос) включи

телно Солун с неговите околности. Към тракийската ези... 
кова област са принадлежали по всяка вероятност и краи

Iдата по северните разклонения на Стара планина, прибли= 

зително на юг от линията Михайловград - Девня. Въз 

основа на звукови особености опре,Z:(еляме древното име 

на Варна - Odessos, като нетракийско, така че Варна с 

нейните околности принадлежи към друга сзикова област 
областта на дакийския език (вж. за това гл. Vlll, стр. 110 и сл.). 

Траките не са имали своя писменост и това затруднява 

до голя:м:а степен проучването на езика им. Остатъците 

на тоя език са предадени с помощта на гръцката и латин~ 

ската азбука. Още преди идването на славяните значителни 

части от тракийското население са били подложени на интен

зивна гърцизация (елинизация) и РО1\-1анизация, особено в 

градовете. Мъчно е да се каже д:окога е съществувал в жива 

употреба тракийският език. Едно ОТ ПОСJ1едните сведения, 

което е ценно по тоя въпрос, ни е предадено от Йорданес 
в неговата история на готите, писана към средата на VI в. 

Така, говорейки за р. Дунав, той съобщава, че тая река се 

нарича на езика на бесите (тракийско племе) ИСnlЬР: "Qui 
[=Danubil1s] lingua Bessorum Hister vocatur'l. (Iordanis Ge
tica, Извори за бълг. история, 11, София, 1958, стр. 337). 
Прие1\'lа се, че тук lingua Bessoruln означава за него и за 

съвременниците му ."език на траките". Един интересен въ

прос, който досега не е намерил цялостно· разрешение, е, 

какво е оцеляло от тракийския език в езика на българските 
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слаВ}lНИ. Това са преди всичко редица имена на реки като 

Искър, BUnl, Панега, Оеълt, En1bJJ (Янтра), Ибьр (горно 

течение на Марица), Марица, СПljJя./vtа, Тунджа, Арда, Cfnpy
.иа, НеСПlеница (приток на Места), Брегалница, на планини 

като Осогово и Родопите, а Древното название на Стара 

планина ~ Хемус е оцеляло под формата И.м(-планина), 
едно рядко име, което е засвидетелствувано в ценния ~~Реч

ник на блъгарский язик'~ от Н. Гер о в (т. 11, стр. 32); "от 
тракийски произход са и някои селищни имена като Не

себър, Пловдив, Сuливрия (минало чрез гръцко посредство) 

и .др. 11маме основание да смятаме, че от тракийско по

текло са и някои географски имена, които не са засвиде

телствувани в античните извори, като например Ведека 

(р.), Несла (село, наречено по реката, която минава край 

него), Ба111 Kyll (село вПазарджишко), Пирдоп и др. Уста

новяването на този преДСJfавянски слой имена в нашата 

топонимия има голя.мо значение при осветляване на про

блема за етногенезиса на нашия народ. От тракийски ще са 

останали в днешните български говори и известен брой думи. 

По тоя въпрос досега липсва едно специално изследване. 

Проучването на граматическата структура (марфа

логическа и синтактическа) на един език е възможно въз 

основа на анализа на текстове, в които се срещат различ

ните граматически (рОр11И, изпълняващи съответни функции 

в изреченията. За съжаление най-големият текст на тракий

ски език представля.ва надпис, който се състои от осем реда 

(всичко 61 букви), гравирани върху плочка на" златен пръ

стен. Върху този надпис досега няма едно общоприето тъл

куване. Останалите надписи, повечето от които са съвсем 

кратки, също не дават възможност да се направят някакви 

по-съществени изводи за граматическата система на тра

кийския език. 

Езиковият материал, с който разполагаме за тракийски, 

може да бъде разпределен по следния начин: 

1. Думи (гласи), засвидетелствувани у античните автори 

и в един надпис - общо 23. 
2. Надписи, от които по-голям интерес за науката пред

ставляват четири, Докато останалите (около 20) са съвсем 

кратки. 

3. Географски имена. 

4. Лични имена. 

5. Племенни имена. 

6. Имена на божества. 

КЪМ тоя материал може да се прибавят и известен брой 
географски имена, които, макар и незасвидетелствувани у 

античните автори, принадлежат към предславянския, тра

кийския слой на българската топонимия. Ясно е, че при 
такъв ограничен по съдържание и количество материал 

представата ни за тракийския език ще бъде доста фрагмен
тарна, каквато е впрочем и за други древни изчезнали езици 

на Балканския полуостров (дакийски, илирийски и др.). 
Все пак въз основа на посочения материал науката е в със

тояние да реконструира в общи черти фонетиката на тра

кийски, отломки от неговия словен имот, а така също да 

долови редица елементи на словообразуването му. В тези 
насоки за един период от около сто и двайсет години са 
постигнати значителни резултати благодарение на п~оуч

ванията на А. Фик, В. Томашек, П. Кречмер, Н. Иокл 
и др., а между нашите учени заслуги за това J1MaT Ст. Мла
денов, Д. Дечев, Вл. Георгиев, В. Бешевлиев. Привлича

нето на сравнителен материал от балтийските езици при 

тълкуването на неясни досега тракийски лични и географски 
имена откри нови перспективи за установяване на славното 

богатство на тракийския език. Оказа се освен това, че ТОЯ 

език стои в най-близки родствени връзки с балтийските 
е:lИЦИ (ВЖ. гл. IX).l 

1 Тоя въпрос бе разгледан подробно в моята работа: Thrakisch
dlkische Studiел, 1. ТеН, Бзлканско еЗИКОЗ!Iание, ХIП, 2, София, 1969. 
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11.	 ТРАК:V111ският ЕЗИК
 

И ИНДОЕВРОПЕЙСКОТО
 

ЕЗIIКОВО СЕМЕЙС"IВО
 

На земното кълбо се говорят около 2500 - 3000 езика. 

Въз основа на обlЦИЯ произход и родствените им ВрЪЗКИ 

ги разпределяме в езикови семейства. Понятието "езиково 

родство" се разбира в смисъл, че дадена съвкупност от езици 

произлиза от един общ източник, наречен праезик, и че 

?vlежду тях поради общия им произход се откриват сходни 

черти и явления (сходна звукова структура на известно ко

личество думи и морфологични елементи), наследени или 

развити от общия праезик. Тракийският език принадлежи 

към индоевропейското езиково се~1ейство, в което се включ

ват над сто живи и изчезнали С,мъртви") езици. С едни от 

езиците, числещи се към това езиково семейство, той·, се 

намира в по-близко родство, с други - в по-далечно. Това ' 
е проблемът за мястото му в кръга на индоевропейските 

езици, който е предмет на гл. IX. В миналото се смяташе 

(Пол де Лагард), че тракийският език заедно с фригийския И 

други изчезнали древни езици спада към иранския клон от ин

доевропейското езиково семейство. Тази грешка бе отстра

нена още през 80-те години на миналия век, но все пак по

соченият проблем не бе разрешен задоволително: тракий

ски беше обединен с фригийски в една група (п. Кречмер 

и др.), а по-късно с илирийски (език, говорен в миналото 

в днешна Далмация и Албания). Преди да разгледам въ

проса за родствените отношени~ на тракийски, смятам за 

необходимо да запозная читателя накратко с другите езици 

или езикови групи от индоевропейското езиково семейство, 

тъй като нерядко ще бъдат привличани за сравнение думи 

от	 тези езици. 

1. И н дий с к И е з ици. Най-старата им фаза е 

представена от староиндийски, запазен писмено в две фор

ми: а) ведическа, това е езикът на ведите (божески химни, 

представляващи по-късно каноническата писменост на брах

манизма), при което корените на най-старата веда (Риг

веда) достигат до 11 хилядолетие пр. н. е.; б) санскрит, кни

жовен език, описан в строги правила от граматика Панини, 

живял през IV в. пр. н. е. На санскрит са създадени индий

ските национални поеми Махабхарата и Рамаяна (водят 

началото си от средата на 1 хилядолетие пр. Н. е.). Наред 

с тези литературни езици са съществували народните ИН

дийски диалекти. Те образуват основата на езика пали, 

книжовен език на южноиндийската будистка литература. В 

средноиндийски народните диалекти се наричат пракрит, 

от който са се развили съвреrvlенните индийски езици. Между 

последните най-разпространен е хиндустани, познат в две 

книжовни фОР~1И: хинди (официален език на Индия) И 

урду (официален език на Пакистан). И1tfа и други новоин

дийски езици, като бепгали, бихари, маратхи, пенджаби, 

раджастани, гуд)карати 11 пр., говорени в различните об

ласти на Индия. 

2. И ран с к И е з и Ц и с най-древен представител от 

източноиранския клон - авестийски, т. е. езикът на Зенд

Авестата (сбирка от религиозни текстове, чието Bpe1vle на 

възникване не е уточнено). Древен ирански език е и старо

персийски (от западния клон), засвидетелствуван в каменни 

надписи на Ахеменидеката династия (около 520 - 350 г. 

пр. Н. е., от Дарий 1 насам); средноперсийски, наречен още 

пехлеви, с писмени паметници от времето на Сасанидската 

династия (около' 11 в. пр. н. е.); новоперсийски език - за

почва от 900 г. от н. е. Близък нему е курдски, разпро

странен в Турция, Иран и Ирак. На ирански езици са го

ворели още древните сармати и скити, които отдавна са 

изчезнали. Други ирански езици, говорени някога в Средна 

Азия, са: согдийски (писмени паметници от II-VIII в. от 

н. е.), хорезмийски (с текстове от 111 в. пр. н. е., още малко 

изучени), сакски (хотански). Между съвременните ирански 

езици ще посочим: афгански (в Афганистан), балучийски 

(или белуджийски) в Белуджистан, памирските диалекти, 

осетински (в Среден Кавказ) и таджикски. 

3. А р мен с к И е з и к. Говори се в Арменската ССР, 

в областта на езерото Ван (южно от Кавказ). Най-рано е 

засвидетелствуван от V в. (староарменски или гра бар) 

с превод на Библията и други богословски книги, а така 

също и историческа литература. От ХУ в. започва ново

арменският език. 

4. Т о х а р с к И е з и Ц и, говорени още от VII в. За

С:9идетелствувани са в стари ръкописи, чиято най-голяма 
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част представлява преводи от будистката санскритска ли

тература. Различават се два диалекта, условно означени в 

науката като тохарски А (източнотохарски) и тохарски В 
(западнотохарски). 

5. Хет и т С к И е з и к - това е езикът на великата 

държава на хетитите във 11 хилядолетие пр. н. е. в Предна 

Азия, засвидетелствуван в хиляди надписи, по-голямата 

част от които датират от XV-XIV в. пр. н. е., открити при 

разкопките при днешното Богазкьой в Мала Азия. Близки 

ДО хетитски са л у в и й с к И И П а лай с к и, засвидетел

ствувани сравнително оскъдно в писмени паметници от 

същото място на Мала Азия. От хетитски език, наричан по

рано клинописен хетитски, се различава йероглифният 

лувийски език, засвидетелствуван в паметници на образно 

писмо от Предна Азия и Сирия. 

6. Лик И й С к И е з и к, говорен някога в Ликия, в 

югозападния ъгъл на Мала Азия. На ликийски език са на

мерени 150 надписа (най-често надгробни) от V-IV в. пр. 

н. е. 

7. Л и дий с к И е з и к, говорен някога в Лидия в 

западното крайбрежие на Мала Азия; засвидетелству~ан 
е в повече от 50 надписа от IV в. пр. н. е. 

8. Ф Р и г и й с к И е з и к, говорен също в Мала Азия, 

познат от многобройни надписи, най-старите от които да

тират от VII в. пр. н. е., и по известен брой думи (т. нар. 

глоси), предадени у гръцки и римски писатели. Фригите 

под названието бриги са обитавали до ХII в. пр. н. е. об

ластта на р. Ериrон (дн. Църна) в Западна Македония. 

9. Г Р ъ цки е з и к е най-рано засвидетелствуваният 

индоевропейски език в Европа. Най-старите му писмени 

паметници - надписи на глинени плочки, намерени в Кно

сос на о. Крит и в Пилос и Микена в Пелопонес - датират 

от средата на 11 хилядолетие пр. н. е. и са написани на срич

ково писмо, т. нар. линеарно писмо В. Дешифрирането 

на тези надписи се постигна през последните 25 години. 

Този най-ранен период в историята на гръцки се нарича 

критско-микенски. По-нататък различаваме още три пе

риода: старогръцки (от IX в. пр. н. е. докъм IV-VI в. от 

н. е.) с развита богата литература; средногръцки или ви

зантийски (от IV-VI до ХУ в.) и новогръцки (от ХУ в. до 

днес). 

10. Мак е дон С к И е з и к - това е езикът на ста

рите македонци, познат от собствени имена и гласи, за

свидетелствувани У гръцки автори. Македонски е изчезнал 
рано под силното влияние на гръцки и други съседни езици. 

11. П е л а с г и й с к И е з и к, наричан още пре д

г р ъ ЦКИ, говорен някога в Северна Гърция (южно от 
ГIинд) преди идването на гърците и познат по местни имена 

и думи (напр. &G&fJ-~vОCJ; 'вана', п6p"(o~ 'кула' и др.), за

па'1ени в гръцки. 

12. Д а к и Й с J( и е 1И J( - изчезнал език от източ

ната половина на Балканския полуостров; познат е главно 

от географски и лични имена и гласи (названия на расте

ния) (вж. повече в гл. VIII, сТр. 110 и сл.). 
13. И лир и й с к И е 3 и К, говорен някога в днешна 

]{)жна Далм'ация, Албания и отчасти в Западна Сърбия. 
11О'И-Iат е само от лични и географски И~1ена. 

14. А л б а. 11 с К И е з ик, ~~асвидетелствуван сравни

телно късно - от ХУ в. насам. Говори се в днешна Ал
бания, в някои области на Югославия и на отделни места 

в Г'ЪрЦИЯ, Южна Италия и Сицилия. Различаваме два главни 

диалекта: гегийски (В Северна Албания) и тоекийски (В Южна 
Албания), разделени от р. Шкумби. Има три схваlI~ания 

1а произхода на албански: че е потомък на илирийски, на 
тракийски или на дакийски (последното схващане изглежда 

засега най-вероятно). 
15. И т а лий с к И е 3 и Ц и - някога най-значител

ната езикова група на Апенинекия полуостров. Дели се 
на Две подгрупи: латинско-фалискийска и оскийско-умбрий= 
ска. Най-важният представител на първата подгрупа е ла~ 

тински език, чиито най-стари писмени паметници (надписи) 
датират от УI в. пр. н. е. По-късно на латински се развива 

обширна литература. Във връзка с разширението на РИ~f

ската империя латинският език измества останалите ита

лийски езици, които са познати по малък брой писмени 
паметници, и се разпространява в много страни на Европа. 
ЖИВИ продължители на народнолатинския език са роман

ските езици: италиански, сардински (говори се на о. Сар
диния), испански, каталански (говори се в Испания), пор

тугалски, френски, провансалеки (говори се в Южна Фран
ция), реторомански (говори се в Северна Италия и отчасти 

в Швейцария), румънски, познат в три гла~ни диалекта 

(дакорумънски, аромънски и истроруt\1ЪНСКИ), ·и изчезналият 

в края на ХIХ в. далматински. . 
16. Кел т с к И е з ици. Делят се на три подгрупи: 

а) галска, езиците от тая подгрупа са изчезнали в първите 
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векове от н. е., а преди това се били широко разпространени 

в Западна и Средна Европа, дори галски племена са минали 

през Балканския ПОЛУОСТрОВ и са достигнали Мала Азия; 

б) гаелска с най-стари писмени паметници (огамските над

писи) от IV в.; тук се отнасят ирландски (ирски), официален 

език на държавата Ейре, засвидетелствуван в писмени па

метници най-рано от VIII В., шотландски (шотски) в Шот

ландия, и манкс или манкски (на о. Ман, който се намира 

между Британия и Ирландия); в) бритска (бритонска или 

британска), към която принадлежат бретонски (на полу

остров Бретан, в западна Франция), кимрийски или уелски 

(в областта Вейлз, Южна Англия) и изчезналият през XVIII В. 

корнийски или корнвълски, говорен дотогава в областта 

Корнвъл. 

17. С л а в я нек И е з и Ц И, които се деля:т на три 

групи: южнославянска (български, сръбско-хърватски и сло

венски), източнославянска (руски, украински и белоруски) 

и западнославянска (полски, КсlllJубски в Полша западно 

от Гданск, чешки, словашки, rорно- и ДОЛНОЛУЖИllIКИ В 

Източна Германия, изчезналите полабски и славински език). 

Най-рано засвидетелствуван между славянските езици е 

български - с най-стари писмени паметници (от X--XI В.) 

на старобългарски, поради което последният има голямо 

значение за сравнителното ИНДоевропейско езикознание. 

17. Б а J[ тий С к И е з и Ц и: литовски език (В Ли

товската ССР), латвийски (В Латвийската ССР) и старо

пруски (изчезнал към края на XVII в., говорен някога в Из

точна Прусия). Писмените паметници на литовски и лат

вийски започват от ХУI В., на старопруски са познати от 

XV-XVI в. Особено ценен за езикознанието е литовски 

език, който е запазил архаични черти и в това отношение 

може да съперничи с рано засвидетелствуваните индоевро

пейски езици като гръцки, латински, староиндийски и пр. 

18.Г е р ман с к И езици. Делят се на три групи: 

източногерманска с главен представител готски език, за

свидетелствуван през IV в. (превод на Библията от готския 

епископ Вулфила); северногерманска, наричана още норд

ска или нордическа, със стари писмени паметниц'и (т. нар. 

рунни надписи) от II-VIII в., тук се отнасят: шведски, дат

ски, норвежки, исландски и ферьойски (на Ферьойските 

острови); западногерманска подгрупа, към която спадат 

немски (с най-стар период старовисоконемскиот VIII-XI в.), 

английски (с най-стара фаза староанглийски ИЛИ англосак

сонски от VII в.), фризийски език (говори се по крайбрежието 

на Северно море в Холандия и Северозападна Германия), 

(рламандски (говори се в Белгия и отчасти Франция) и хо

Л:1НДСКИ. 

КЪМ индоевропейското езиково се~{lейство се отнасят 

още изчезналите езици: венетски (близък с италийските 

езици) и месапийски, говорен някога в Италия; и двата езика 

ДО неотдавна бяха смятани за илирийски. 

[(акто вече отбелязах по-горе; тракийският език се на

rvlира в родствени ОТНОIllения със всички тези езици. По

ради това науката за тракийския език се развива в тясна 

връзка с постиженията на цялото ИНДоевропейско езико

знание. Пренебрегването на това важно научно положение 

е водело нерядко в миналото, а продължава да води и до 

днес до греILIКИ и заблуди, които отделни учени не са в съ

стояние да преодолеят.За да се занимава човек научно с 

тракийския език, необходимо е да познава добре, основно, 

в подробности резултатите на сравнителното индоевро

пейско езикознание, респективно на неговите дялове като 

сравнителна фонетика, сравнителна морфология, сравни

телна лексикология и т. н. 
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IIT, ТРАКИЙСКИТЕ ГЛО(~:(tI 

Най~наде){{дният Jvlатериал за проучването па тракий

ския език са глосите, т. е. думи, които 'са отбелязани из

рично като тракийски у античните автори или са обяснени 

като названия на предмети, употребявани от траките; при 

това отбелязано е и значението на тези ДУIvlИ. Ка7ГО вероятно 

тракийска определяме и такава дума, която се среща като 

съставен елемент на типично тракийски двуосновни гео

гра~)ски названия. Броят на тези г лоси, КЪМ които се ДO~ 

бавя оше една дума, засвидетелствувана в латински надпис 

с непосочено значение, е извънредно скромен - 23. По

вечето от тях са изтълкувани задов()лително, но има и та

кива, чиято етимология остава все още загадка. От тра

кийските глоси изключваме такива, чието тракийско по

текло е съмнително, като напр. mandakes 'превръзка 

'Нl сноц', засвидетелствувана във византийски източник; 

в тракийския характер на тая глоса се усъмни още 

)1,. Д е ч е в (Характеристика на тракийския език, София, 

1952, стр. 23, заб. 3), а В. Том аш е к (Die altet1 Тhrаkег, 

11, 1, стр. ]5), който я е включил в тракийските гласи, от

белязва, че думата е преминала у византийците чрез армен

ско посредство от ирански. 

1. а s а 'подбел'. Така са наричали бесите това растение 

според Диоскуридес. Сродни с тази ДУIvlа са лит. диал, 

asys ж. р. 'хвощ, Equisetum', латв. asi, asas 'хвощ,шавар, тръ
стика', които се отнасят възможно към латв. ass, ass 'ос

тър" стбълг. о,тръ, лит. astrus 'остър'. 

2. Ь о 1 i n t h о s 'див бик, бизон'. Думата е засвиде

телствувана у Аристотел, който отбелязва, че това животно 

се среща в Месапийската планина, която разделяла стра

ната на пеонците от тая на майдите (последните са тракий

ско племе, което е обитавало областта на Средна Струма 

и Горна Места), и че пеонците го наричали monapos. От 

контекста сс заКЛl0чава, че bo1inthos е майдийскн, т. е. тра

кийска лума. Тя се сравнява с HCf\1. Вlll1с 'бик~ и се извежда 

0'1 ИС. :;=Ь 11 1п-еnt- със суфикс -ent-, който сс cpCIJJa в стбълг. 

ТЕЛh\, род. п. Т~Лh\Т~ от основа *tel-cnt-. I1c. 1е дало в тра

кийСКИ -ul-, предавано на гръцки с -01.-, а -cnt- с преминало 

на тракийска почва в -il1t11-. 
3. Ь r i а 'град' (Strab.; Stepll. Byz. ПОД думата MCSCl11

l1гiа). У двамата автори, Страбон и CTeq)aH Византийски~ 

лумата е означена като тракийска. Среща СС често и като 

RТОРИ елемент в тракийски ееЛИLl[НИ имена, напр. в _МеsаП1

l)l'ia, Poltymbria, SelYlnbria, SkеdаЬгiа и др. Трак. bria с cpoд~ 

но с ТОХ. А ri, В riye 'град (убежище на ВИСОt{ина)" -- от не. 
:f!lJ гj iа. 

4. briza 'ЛИl\ilец, ръж' (Gal. de alim. facuJt. 1,13/6 р, 

514, Kii1111). Авторът (Гален) видял това растение в Тракия 

и Македония, от което се заключава, че думата е тракийска. 

Това е много вероятно (думата показва звуковите особе

ности на тракийски). За briza има ня.КОЛi<О етимологии до

сега, между които е приемлива еТИ~10ЛОГИЯТ« на А. ФИК, 

който свърза трак. briza със стинд. уг1 ]11-11, пере. biril1j, аЦ)ган. 

\Tizc ~ориз', гр. oril1da =oryza ж. р., 6гуzол, ~ориз\ откъдето 
с и бълг. ориз. Възможно с обаче и друго тълкуване: трак. 

l1гizа е родствено елит. ЬГlzсiis 'пирей" коста е раЗIнирено 

сьс суq)икса -d- от корена на глагола l)гigzti (brizgll, brizgau) 
'разкъсван съм, разнищен СЪ!\1·. За раЗDитиетона зпачеJlието 

~10ЖС да се сравнят лит. уагра 'клас (на растение)', vагрjs 

'плевел, бурен~ и родствената ДУ1\1а от староруски RЬfП(ТН 

(gЬ"П8) 'късам, откъсвам'.
\ J , 

5. Ь r у п с 11 О S 'китара у траКIГIС' ((olcsycll.). Дуr-.1ата 

с сродна с пол. brz~k 'звън, звънтене', уКр. брЯJ( 'ЗВЪН, ЗВУК' 

Н сс извежда от ие. *lJl1Гlnkо-s; КЪ'М сыilия. корен принад
о 

Лl'ЖИ и гр. сол. р110ГПliпх 'китара, гусла' от ИС. i;:bllГJn-i-. 
') 

6. Ь r у t о SM. р., Ь r у t о 11 ер. р. 'вид ечемичено пиво, 
бира' (ArcJlit., Hecat. 11 др.), Ьгutоs (Hesycll.), bryttiol1 (1Ie
[odjal1.). Думата с била разпространена У траки, ПСОIIЦИ 11 

q)риги. Сродна е с англосакс. 11rod, СТВНСМ. ргоd ~чорба" 
лат. de-fгпtllЛl ~MъeT (lllира)' -- от ИС. ;:;tJI1Гli-tQ.-, 1\1ИН. страд. 

прич. от корен *bllreu-: ;;:Ы1ГП- 'варя (бираУ~ срп. ствнем. 
Ьгillwап 'варн (бира)'. 

7. d i n u р u 1а (s i 11 U Р У 1 а) 'дива тиква' (Pseudoap.). 
Срешу дакийското название на това растение kinuboila (у 
Diosckur.) Псевдоап улей отбелязва, че бесите го наричат 
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dinupula ИЛИ sinllpyla, последното възстановено въз основа 

на текста "Bessi пируlа'" вм. "Bessi (si)пuруlа". И Двете на

.звания произлизат от не. *k'llп-аЬбlа: (или -o~s), букв. 'ку

чешка ябълка', към което се привежда като идентично лит. 

Sll11-obuolas със същото значение. В тракийски ие. k' е дало 

P(th), предавано в къснотракийски чрез d ИЛИ s, а ис. Ь е дало 

звукозакономерно р. 

8. g е 11 t о n "~leco' (Eust. ad Odyss. XIX 28 р. 1854; 
ad 11. XIII 25; Негоdiап., Suid., Hesycl1. ) от ие. *g1)hen~to

'.заклан, насечен, отрязан', СТИНД. 11ata- 'ударен, умъртвен'. 

9. k а 1 а ln i 11 d а г 'платан' у тракийското плеIvlе едони 

(Hesych.). Етимологията на тая дума все още не е изяснена. 

10. k е m о s 'вид шушуЛКО в плод' (Pl10t. Lex.). До

сега не е изтълкувано. 

11. k t i s t а i 'безбрачно живееuJ,И траки; монаси' (StгаЪ.). 

Няма убедително тълкуване. 

12. m i d n е 'село", първоначално 'място за пребива

ване". Думата е засвидетелствувана в латински надпис от 

РИ!vl, в който се говори за гражданин на провинцията Тра

кия п се добавя: midl1ePotelcnse, с което се уточнява мяс", 

стото, от което той произхожда (CIL, VI, Nr. 32567 =2819). 
Издателят на надписа предполага, че това е тракийската 

дума за лат. vicus "село", което е твърДе вероятно. Точно 

съответствие на думата намираме в латвийски: mltne "място 

за пребиваване, обиталище, ПОдСЛОН~, от по-старо *mitil1e 
(респ. -епе) ж. р., ПрОИЗВОДНО от корен ие. *n1eit(h)- '(място 

за) пребиваване' в латв. Illist, l11itu 'живея, обитавам~. В трак. 

midne от по-старо *ll1itiпе (или -епе) звучното d е произлязло 

от t (-р-) пред n, както в тракийското местно име Brel1d.ice 
от Brentice, или пък - по-малко вероятно - имаме суб

ституиране на трак. р чрез d в къснолатинското предаване, 

както в трак. dinupllla (вж. сТр. 21). 
13. Р о 1 t У п "дъсчена ограда, дъсчена кула, укрепле

ние от греди и дъски' (~tym. М.), от ие. *(s)pl-tu-(n)-, срв. 

стисл. spjald « *spel-to-s) 'дъска', англосакс. speld 'дър

весина, цепеница', нем. spaltel1 "цепя'. Тая дума определяме 

като тракийска въз основа на обстоятелството, че е съста

вен елемент на селищното име PoltYln-Ьriа, което спада 

към бе.зспорните тракийски названия на -bria. 
14. r h о III Р h а i а 'копие", ПО-КЪСНО 'меч' (Plut. Лет. 

Раиl. 18; Eust. ad 11. УI 166; Hesych.). Думата е засвидетел

ствувана още под формите rUn1pia (Liv., Gell., ЛSСОl1. ad 
МН.), romp11ea (Isid. EtYn1.), [отрЬаеа уеl romfea (CGL 7,212). 

(]шс В. 'TOMall1CK привежда като пряк наследник на тая ДУ1\fа 

бълГ. рофея, руфя '~1ЪЛНИЯ' И алб. ггuJё Интересно е, че 

тя ее е запазила в новогръцки под (pop~1aTa rll01npl1aia със 

lначение 'голям ШИрОI<'. меч'. В трак. rl10mpl1aia се съдържа 

корен ие. *rump- в лат. гитро, -еге 'чупя., разкъсвам'. 

15. s k а 1 m е 'нож, меч' (Soph. у РоНих 10, 165; Маг
CllS Апtоп., Hesycll., Phot. Lex.). Още А. Фик сравнява тая 

ДУ1\lа със СТИСЛ. skqlm Ж. р. 'къс меч, нож' от ие. *skolr113, 
косто е производно от корен ие. *skel- 'режа'. 

16. s k а r k е 'сребърна монета у траките' (Hesych" 
Pllot. Lex.). А. Фик обяснява тая дума като 'дрънчаща NI0

нета', от корен ие. *skerg- 'дрънча', срв. стнорД. skark "lJIY"t\1', 

СТИНД. kharjati 'скърца, скрипти', от ие. *skorg-. 
17. s р i n о s 'камък, който гори, като му се сипе вода' 

(Агistоt.). Няма тълкуване. 

18. t о r с 11 е 'оплаквателен припев (песен)' (Hesych.). 
.Липсва приемлива еТИ~10ЛОГИЯ. 

19. z а 11ll о s 'кожа' (Рогрl1уl'.). Думата с сродна със 

(Т ПРУС. sаlПlis 'lJJле'М', ЛИТ. saln1as "<':ы�l.';; по-нататък (в друга 

отгласна степен) гот. l1il111S, ствнем. стсакс. англосакс. helm 
"IIIЛСМ', СТНОРД. 11jal111r "съш.', СТИНД. sarlnal1- ер. р. 'ПОFРИВ, 
покривало'. 

20. z е i r а, z i г {! 'вид горна дреха' (f~dt. Хеп., Не

sycI1.). Няма правдоподобно тълкуване. 

21. z е 1 а s "вино' (Cll0erob. 124, 11 Gaisf.), zelas М. р. 

(C'obeti excerpta е cod. Mare. 489), zeila (Pllot. Lex.), zilai (Не
sYC11.). Като сродни с тая. тракийска дума сс сочат гр. cl1alis 
'чисто (несмесено) вино', мак. kalitll0S 'вино' (НеsусЬ.), 

еllIНД. 11ala 'ракия'. Трак. zelas и под. може да се свържат 

по~нататък с ЛИТ. zalas 'червен (З'l добитък)', латв. zals 'свет
лочервен, кафяв', брет. gel1 'червеникав, кафяв', всички от 

корен ие. *g'hel- 'блестя'. Така виното ще с било наречено у 

траките по червеНИЯ~1У цвят. 

22. z с t r а i а 'гърне' (РоНих). От първоначална форма 

*zеutгаiа от ие. *g'het1tr- към корен ие. *g'11eu- 'изливаЛ1', 

към който принадлежи (В нулевата отгласна степен) гръц

кото съответствие на тракийската дума cl,ytra 'делва, гърне' 

01 ие. *ghutra. 
23. z i Ь у t h i d е s 'благородните тракийки или траки' 

(tlesych.). Още А. Фик обяснява ДУМ1та 'като разширена 

на гръцка почва от корен на ЛИТ. zibeti (zibu) 'блестя, светя', 
еег. деят. ПРИЧ. zib,!S, ВИН. п. ZiЬапti. Той я схваща като при

частие в значение 'splendidus, iHustris, erlaucht (светлеЙllIИ)' 
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и затова я пише под фОРivlата zibynthides, КОЯТО в действи

телност не съществува. Основата на думата, преди да бъде 

гърцизирана чрез гръцкия суфикс -id-(es), ще е била само 

zibut-, към която може да се приведе точно съответствие 
от литовския език: zibute 'огън, светлина' и 'иеlНО светящо'. 

Но Фик правилно определя значението на тракийската дума 
като 'светлейши'. 

IV. 113 ТРАКIIЙСКАТА ОНОМАСТИI(Аl 

НаlIJИТС познания за тракийския език биха били доста 

ОСКЪДНИ, ако нямахме на разположение засвидетелствуван 

в антични и отчасти в по-късни извори богат ономастичеп 

~{атериал, който се състои от географски, ЛИЧНИ,!1леJ\1енни и 

60жееки и~лена.По-долу ще бъдат разгледани само онези 

(УТ ТЯХ, за които по моя преценка досега с дадена сигурна, 

правдоподобна или вероятна еТИ.малогия. За да се изтъл~ 

кува едно име научно, необходимо е да се открие думата 

(IIЛИ думите), която е легнала в основата му и чрез която 

J\iIоже да се долови значението му. Това е сравнително лесно 

'~a езици, чиято лексика (съществителни нарицатеJ1НИ, при~ 

лагателни, числителни, глаголи, предлози и пр.) е добре 

позната, какъвто е случаят със славянските, романските, 

геРМ.анските и др. Така например в български названия 

Ka"IO Пещера, Котел, Орехово, БУl(овец,Бяла река, ЧеРНll 

нрь:х, Червеи бряг и др., лични и:мена, като Добри, ЖеЛJlЗ/{О~ 

Драгаll, РУА1.П1l0, Цвеnlаllа и пр. са ясни откъм значение и 

нс представляват никаква трудност, тъй като в български 

са живи до днес съответните нарИЦателни и прилагателни. 

J'1Ma обаче трудни случаи, когато основната дума, от която 

е произведено собственото име, е изчезнала. Да вземем н(\,

JIРП~lер селищното име от Североизточна България С.МЛ~ 

дово. Днес то не е ясно откъм .значение за българина. За да 

ИТГЬJ1кувамс това име, трябва да излезем извън пределите 

на българския език и да потърсим съответствие в някой от 

другите сродни езици, в случая в най~близко СТОЯ.щите сла

вянски езици. И наистина в тях намира:ме прилагателно, 

коего съответствува (ронетически на основната Ду.ма на 

иаUIСТО CAt/lJ06V: в сръбско~хърнатски еА/ед, -ll, -о ~БРI0нет~) 

] Ономастиката е наука 1а произхода, значедието и ФУНКЦИОНИ~ 
рането на собствените имена от всякакъв вид - лични, фа~1ИЛНИ, гeo~ 
графски, племенни, божески (митологични). 
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в словенски SПlеd, SПlеdа, чешки SПlеdу 'тъмен; кафяв, 6Р10

нет', пол. sll1iady 'същ.', в църковнославянски па'метници 
(М1:>ДЪ ~черен, тъмен'. Разбира се, в случая сравнението 

трябва да се основава не само на звуковото сходство, но и 
на звуковите закони на съответните езици. При тълкуването 

на названието Смядово това е спазено, тъй като бълг. (изт.) 
л ['а] е за:местник на стбълг. 'Е, с което се съгласува засви

детелствуваната църковнославянска форма; по-нататък на 

това '~ съответствуват чеш. е, пол. 'а, означено чрез ia. Без 

този контрол съвпаДението на думи и имена, респ. на тех

ните основи, може да се окаже външно, без да е налице ге

нетична връзка. Тъй като от лексиката на тракийския език 
изрично засвидетелствувани са около Двайсетина думи (само 

нарицателни), ясно е, че при тълкуването на тракийските 
собствени имена (географски, лични и пр.) сме принудени 
Да посягаме често към лексиката на другите индоевропейски 

езици, като държим строга сметка за тяхната сравнителна 

фонетика, Т. е. за фонетичните закономерности. Така напр. 
тракийското речно име SеГlле (днес СmрЯ.Аtа) се тълкува убе

дително във връзка със СТИНД. sагmа-Ь 'течение' от корен ие. 

*sег-'тека, движа се бързо', значение, което подхожда за едно 
речно име; а в корена на староиндийската дума може да 

произлиза от ие. -е- или -0-, освен това идентична е и струк

турата на тая дума с тракийското име: наличие на -rn-су

фикс. Друг пример: тракийското РИ Utus (днес BUnl) се 

сравнява с гр. hydos 'вода' от корен ие. * Пd- 'вода', като се 
взема пред вид звуковият закон за обеззвучаването на ин

доевропейските Ь, d, g в р, t, k в тракийски. При тоя начин 
на тълкуване, който в миналото бе IlIИрОКО използуван от 

В. Томаlпек, Д. Дечев и др. по отношение на тракийски, 
нерядко значението на съответното собствено име оставаПJе 

неясно. Така се изпадна в една сериозна грешка, от KO~TO 
И до днес не са се освободили някои изслеДвачи на тракий

ския език: това е rpeIllKaTa на Т. нар. коренни етимологии. 

Нека поясним това с два примера. Д. Дечев се опита да ИЗ
тълкува първия еле.мент на тракийското селищно име Rum
bo-dol1a, като го свърза с литовския глагол rembeti 'не вирее 
(за растения)' от корен ие. *ren1b(h)-, *rmb(l1)- 'изкривявам, из
кълчвам'. Друг пример: тракийското

О 

лично име Brinka
zeris (респ. Bril1kainos и пр.) се свързва със слав. *brenk
(по-точно *br~k- 'звънтя'; В. Томашек), или със ствнем. 
r~nkel1 'въртя, тегля', срвне.М. ranc, мн. Ч. renke 'извиване, 
изкривяване' от корен ие. *lJreng- 'въртя' (Д. Дечев), или 

най-сетне с нем. bringen 'нося' от корен ис. *bl1renk- (И. И. 

Русу). Нито един от тези опити за обяснение на името не е 

приемлив, защото в същност не обяснява з н а чен и е т о 

н а и мет О. Това са примери за "коренни етимологии"\ 

!(оито нямат никаква научна стойност. Етимологията на 

едно неясно откъм значение име може да бъде оценена като 

убедителна или приемлива, когато е подкрепена с точно 

съответствие от ономастиката на някой друг, родствен език, 

което може да се обясни без мъчнотии, като се излезе от 

лексиката на тоя език, или, с други думи, като се върви от 

име към име и от това последното към съответното нари

цателно или прилагателно. То~и метод на тълкуване може 

да бъде представен схематично по следния начин: 

N -------~--~--~-----_4_ N 1 

1 
~y-------------- .. 

като N означава неясно И~lе от даден език, N]- точно съ

ответствие-имеот друг, родствен език, а1 - нарицателно (или 

прилагателно), респ. сложна дума от тоя език, която е по

служила за собствено И~1е или от която собственото име е 

произведено, а х е нарицателното (или прилагателното), респ. 

сложната дума, от която е произведено името N (при това х 

не е засвидетелствувано в съответния език като дума). Въз 

основа на отношението N 1 : а 1 , което съществува като без

спорен факт, значението на х може да бъде приблизително 

установено, а това означава, че ние Cl\le успели да разкрием 

и значението на неясното в началото име N. При тоя метод 

естествено работим с вероятности, които почиват на строго 

закономерни отношения в областта на фонеТИl<ата, лекси

ката, семантиката и нерядко на словообразуването. Прин

ципите за сравняване на ономастичен материал при при

лагането на посочения метод бяха изложени подробно с 

примери в споменатата l\10Я работа "Th'rakisch-dakische 
Studien"', 1, стр. 12-13. . 

При тълкуване на географските имена се прилага по~ 

някога и един друг принцип, изтъкван особено от Вл. Геор

гиев: това е принципът на превода или на МНИl\1ИЯ превод. 
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Ще поясним с един пример, за да покажем в IЦо се състои тоя 

принцип. В румънска Добруджа, западно от Констанца, сс 

намира селището Сегnа voda =бъл:г. Черна вода. До идва

нето на славяните това селище се е наричало Axiopa (или 

Axiupolis). За да се определи приблизително значението на 
последното име, постулира се положението на семантичен 

идентитет (сходство по значение) на двете ИI\1"ена (старо и 

ново), с други думи, положението, че старото име llle е от

разявало същата природна особеност (цвета на BoдaTa)~ 

както новото име. По-нататък се търсят съответни елеlVlенти 

(лексе.МИ) в родствените езици при условие, че тези елементи 

показват съответно на името Черна вода значение: името 

Axiopa се разчленява като сложно на два елемента - Axi-, 
което се сравнява като родствено с иранското (авест.) прилага

'геЛI1? а~sа~л~- 'ТЪ,мен, чер~н' от ие. ~:IJ-.kseil1o" + втора" част -ора 
~ЛИГ. ~Ipe река, следователно AXlopa [це означава 'чер

на peк.a~, съответно на днеlJlНОТО славянско име Черна вода, 

което като че ли представлява превод на древното име. 

Тоя принцип на тълкуване безспорно довежда до сигурни 
еТ'I1МОЛОГИИ (разбира се, и тук е задължителен контролыl 

от гледна точка на звуковите съответствия), но за съжале

ние :f\10)KC да ~lаl\1ери приложение при ~1HO[O малък брой 

ИI\1ена. 

А, ГЕОГРА(DСl(11 I'lI\1EI1A 

А ( 11 С 1 о о S, Л с 11 С 1 о 11, А с 11 С 1 о 11 (Leo G[amm,~ 
Gеогg. А111агtоl., Geogr.Mol1.; 917 г.) - рекичка при AIf~ 
хиало (Поморие) на Черно море. ИТVlето се обяснява от ие 

~;(~k\Jel- 'вода, воден', запазено в лит. ви А.kёlе (езеро), Ka-I-t; 
се сравнява OH~e с речното име от Лидия Ach61es, Akel~s 

фриг. akala 'вода'. Като идентично се привежда olJ1e AcЬc~ 
1008, название на пет реки в Гърция. Същото тракийско 
име се крие и в названието на градеца Анхиало, засвидс

lелствувано още у Страбон под формата Ancl1iale или у 

Ариан Ka~o Allcllialos, което в същност е погърчена {l}орма 
на тракииското име, като последното е ОС1\l[ислено по на

родна ет]'мология с гр. al1cllialos 'приморски'. 

Ai z i k е (Stepll. Byz.) - част от Тракия. И~lСТО е зпа
ч?ло 'Козяк, козя страна'; срв. армев. aic, гр. aix, род. П. 
alg6s 'коза" от ис. *aig'-. От сыlияя произход С дакийското 
СИ Aizisis (селище в Банат). 

*А 1 а а i Ь r i а - местно име, реконструирано от епи

тета на Зевс и Хера Alaaibrienoi (В надпис от Тракия). Тъй 

като -bria означава 'град' (вж. стр. 21), цялото име може 

да се обясни като 'град на *Alaja (река)', а *Alaja (Alaai е 

1YleCT. п.) като предполагаемо речно И.ме, което намира точно 

сьответствие в лит. ВИ Alaja (езеро), раЗНПfрено от ~!:ala< 

не. *01з от корен ие. ~::el-: *01- 'тека' II ЛИТ. a.l~ti ''Залят СЪ1\С 
оТ вода'. 

А 1 t о s (Steph. Byz.) - селище близо до Солун. С' 

оглед на положението му (В низина, която настояино е БНЛ~l 

'Нtливана от водите на Вардар) в името .му (от ие. ;;'Olto~s) 

lHe трябва да се търси дума с подобно звачение ~ 'залн= 

tlИluе', срв. илир. РИ Altus (при Драч), .пит. РИ Altis, рус. 

(от балт.) РИ Альt11G, от корен ие. ;::cl-, *01- IЗ ЛИТ. al~ti 'залят 
съМ от вода'. 

А n а s а m u s, А n s а m u s (В пътеводители) - кас

тел на устието иа Asan1us (р. Осъм). Името е =ап(а) "на', 

l:pll. авест. ana 'покрай,. на', гр. al1fl 'на, покрай', гот. ana 
'на, към' + Asamus (ВЖ. за него стр. 31). 

А n g i s s 6 s (В литературен извор) -- град в -Гракия. 

Иtv1ето е производно със суфикса -is- от корен ие. ~!:аI1k-: 

*апg- в стинд. aficati 'извива, КрИВИ', anka-h J\t1. р. 'завой, 
и'}вивка', гр. ankos 'долина, бездна', цслав: ,j\l,QTb 'кука'. 
]а структурата на И1vlето срв. трак. CJ;I К urpisos, PJ;IPal1i
sas (Panisos) и др. 

А n g i t е s (Hdt.) - приток на Струма, днес Ан

джиета. Името 0значава 'крива (река)', от ие. *ank-, *апg

'извивам', къ:м който принадлежи и предходното и~ме (B)I<. 

там). 

А n t h i u m (Plin.), А n t 11 е i а (Steph. Byz.), днес 

АlnUЯ - скалист полуостров западно от Созопол наЧерио 

море. Името се обяснява като гърцизирана форма (осмис~ 

лено по гр. antheion, anthos 'цвете')от трак. ~::Athija< ие. 

*Aktila, родствено с гр. akte 'стръмен бряг, полуостров, 

нос', застъпено и в гръцки местни имена, като Akte, Aktiol1 
(полуостров в Акарнания), пеласг. Atthis и др. ВЖ. по-долу 

н името Athos. 
А n t i s а r а (Steph. Byz.) - град и -пристанище на 

племето датени в областта по долното ~ечение на реките 

Струма и Места, близо до днешния град Кавала. Името 

-може да се обясни като преДложно-именно образувание: 

апt(i) 'среПlУ" срв. стинд. anti 'насреlца; наблизо', пит. afit 
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'към, срещу', ТОХ. ant 'през", гр. anti 'срещу, пред', хет. 1)а

an-ti 'отпред; особено'; + sara 'течение', стинд. sara 'река, 

поток', пол. РИ Sara, кимр. sor от ие. *sora, стпрус. Sar
ире, латв. Sarija. Откъм структура могат да се сравнят ли

товските местни имена Afi1-alksne (:Мksпаs, езеро), Ant

ilge (:пi'Ys, ез.), Anta-liede (:LiedYS, ез.). 
А р s i n t 11 о s, А р s у n t h о s (Dion., Steph. Byz.) 

гранична река и главно селище на племето Apsil1thioi (Hdt.) 
северно от Тракийски Херсонес (ДН.Галиполския полуос

тров); А р s i n t 11 i s (Apsynthis) (Strab., Steph. Byz.)
страна на същото племе. Името се свързв~ с apsinthion 'пе
лин (растение)', дума, смятана за пеласгийска в гръцки (Л. 

А. Гиндин), или С илир. РИ Apsus (в Албания), което се из

вежда от ие. *ар- респ. *аЬ- 'вода, река' (Д. Дечев). Според 
l\JeH в основата му се крие вероятно ие. *apsa 'трепетлика', 

засвидетелствувано в латв. apse, стпрус. abse, лит. apuse, 
пол. osa, osina, ствием. aspa; срв. стпрус. МИ Abs-medie, 
Abs-wangen, лит. Aps-lavas (езеро), РИ Aps-riuotis. 

*А r m 11 1 а - местно име, реконструирано от епи

тета на Хера Armulene В надпис от Софийско. Срв. лит. 

РИ Armul-lskis, от лит. arrna 'блато, мочурище', РИ Arma 
(В Пиемонт), Armel10 (В областта на Триент), Armit (в Шот

ландия) и др. 

*А r s е 1 а - местно име, реконструирано от епи

тета на Сабазиос (тракийско божество) Arselenos (в надпис 

от Новазагорско). Срв. РИ стпрус. Arsio, Arse, стлатв. Ar
sen, по-нататък Arsia (вИстрия), Erse < *Ersene < *Arsina 
(В Германия) и пр. - всички от ие. *ors-: *ers- 'тека; влага' 

в стинд. arsati 'тече', хет. ars- 'същ.'. От същия произход 

са дак. МИ· Arsa, Arsaza, Агsепа, Arsila. 
А r t а n е s (Hdt.) - южен приток на Дунав, в об

ластта на р. Янтра. Срв. СТИНД. ardati 'тече', гр. ardo 'орося
вам, поливам', ЛИТ. РИ Ardija. От същия произход е и РИ 

Artanes във Витиния (Мала Азия). 

А r t i s k о s (Hdt.), А r t а k е s или А r t а k о s (ТЬео
рЬап. cont.) - река в страната на одризите, приток на Марица. 

Името е производно от същия корен, както предходното. 

А r z о s (Ptol.) - приток на Хеброс (Марица), днес 

р. Сазлийка; Arzon (Prok.), Arzum (ТаЬ. Peut.) - кастел на 

същата река. ~ От ие. *arg'o- 'бял, блестящ' в гр. arg6s 
'бял', тох. А arki-, B~rkwi- 'бял', хет. 1)аг-ki-is (garkis) 'бял'. 
Името е означавало 'бяла река'. 

зо 

А s а m и s (Plin.), '!Ocrllo~ (у византийските автори), 

Оемъ (1479 г.) -- днес р. Осъм. Името отдавна се тълкува 

като 'каменна река, Каменица', от ие. *ak'amo- 'каменен' 

ветинд. asman- ср. р. 'камък; небе', авест. asman- 'същ.', 

пеласг. asaminthos' (каменна) вана', лит. аkmиб, -efis 'ка

мък'. Това значение отговаря добре на географския харак

тер на р. Осъм, особено в горното и отчасти средното и 

течение (коритото и е каменисто). В подкрепа на това тъл

куване се привежда сходното местно име от ДаЛ1vlация Asa
тит (град), което е заJvfенено през средновековието от 1..1а
pida (оттук ХЪРВ. Lapad) от лат. lapis, -idis 'камък', от което 

се заключава, че Asamum ще е означавало 'каменисто място'. 

А s е r m о s (в литературен извор) - местност в Тра

кийски Херсонес (днес полуостров Галиполи). Името ще 

'Н-Iачи 'при реката': от ие. *ad- ~при, къ:rvl', лат. а(} 'към, при', 

стиел. а1 'при, cpeulY', англосакс. re1 и пр., + ие. *sermo
'течение, река', срв. СТИНД. sarma-h 'течение', трак. РИ Serme 

(р. Стряма) и пр. Местни ИJvlена с предлог са нешо обикно
вено в индоевропейските езици, срв. лат. МИ ad Aquas, ad 
Novas, Ad Statuas, Asilva (Prok.) = ad Silvam 'при гората', 

бълг. МИ При дряна, При кр}'шаmа и пр. (В Севлиевско). 

А t h о s (Нот., Steph. Byz. и др.), А t h о s (Ovid.), 
А t h о n (Hdt., Strab.), А t h о (Рliп.) - планина на полу

острова Akte на Халкидика. Името се обяснява от ие. 

*Akto(n), срв. гр. akte '(висок, стръмен) морски бряг', като 

ие. -kt- се е променило в тракийски в -11- (аспировано ( е 

предадено на гръцки чрез 8). 
А 1 h l~ У s (Hdt.), 1 е t е r и s (Plin.), 1 а t r и s (Iord .), 

t(nlapb, Jetero (1685 г.) - р. Янтра, която в същност при 

Габрово се нарича Еmър, а от Търново до устието и в сели

щата със старо, коренно население - Йеmър, най-често в 
членуваната форма Йеmъра. Името се тълкува от ие. *etro
'бръз, пъргав' в ствнем. atar 'бръз', латв. atrs 'бръз' и пр. 

Формата Ieterus е тракийска, докато формите с А-, /а- из

дават особеност на дакийския език, в който ие. ё е преми

нало в а, ia. 
А t 1 а s (Hdt.) - река, която извира от Хемус (Стара 

планина), приток на Дунав между Черно море и Янтра. 

И!\lето е идентично с латв. РИ Adula, нем., РИ Attel < Attula 
(807 т.) от *Adulla или *AduHa; Adulas се е наричал и про
ходът Сен Готар в Алпите по извираlдите 1ам реки. Трак. 

Atlas е от по-старо *Atulas от не. *Ad1110s. Всички тези И1,lе
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на са ПрОИЗВОДНИ от корен ис. ;!~ad(l1)- ~течение' вавест. aOll
~течение, поток, канал'. 

В а i r о s (Ptol.) - град в Мигдония (област източно 

от долното течение на Вардар). Името в ГРЪЦКО предаване 

(с В =--~y) ще е звучало *Vairos от ие. *~oiro-s и ll(е е иден

ГИЧНО по основа с лит. МИ Vaira, което е произлязло от 

прил. vairus, vairas 'въртящ ce~, сродно със llJвед. vTrr 'спи_~ 
рала'. Откъм значение име'го JV10)KC да сс сраВIIll с БЪЛI~, MIl 
В'ЬРПlfluка, BlJpnlOJl. 

В а t k й n i о n (у византийски автори) -- крепост в 

СТ'ракия, в северните подно)кия на Родопите при с .. Батк~н, 
ПазаРД)f(ИШКО. Една гориста NleCTHOCT. северно от .с. Скра
вена, Ботевградско, до Преображенския манастир сыцо 

(.;е нарича БаР/1КУfl. Точно съотве~ствиена~ираме в бал
тийските езици: жемаитски (от XYI В.) М~1Ба}'nf{УJlЫ, н ли
товски Ваtkuлt1 kiljmas, т. е. 'селото на Баткуни'., първона
чаЛI{О родово "име от ЛИТ. ЛИ Batkunas._ 

В е r е s (Step11. Byz.) - град в Тракия. И~ето Jце е 

производно от прилагателно, идентично елит. Ьёгаs 'ка4)яв, 

MypгaB~, латв. Ь~гs 'сън{.' - от ие. *bh"er- и!'ложе да е BL'j
никнало във връзка с цвета на почвата или.от речн~ име, 

срв. речните имена в Литва веге., Btre, Ber-l1pis, Btr-up~, 
в Латвия Ber-upe, B~reka. .. 

В е r g е (Strab.) -- сеJIИIЦ~_ в Биза~тия, днеС lахино4 
на западния. бряг на езерото Гlрасиас (Тахино),_1 ова И:l\ле 
съд'ържа тракийската дуrv1а *berga(s) 'височина, бряг, пла

нина', от ие. *bhergho- в стбълг. Бftr'ъ, стисл. becg, етвнеЛ1. 

berg, ие:rvr. Berg 'ПJ1анина'. 
В е r g е р о 1 i s (Steph. Byz.) - град в Тракия. Името 

е двуосновно: трак. Berge- (вж. предходната иtv1е) + гр. 

pulis 'град'. 
В е r g i s о n (Steph. Byz.) - кастел по горното те

чение на Хеброс (Марица). Името е ПрОИЗВОДНО от трак. 

*berga(s) 'височина, брs(г, планина' (8)1(. по~rоре Вегgе) със 

суфикса -is-. 
В е r g u1 е (Prok.) - град в Турска. Тракия, днес ~ЮJ_~е 

Бургас. Името е производно от трак. *berga(s) (ВЖ. Berge) 
със суфикса ие. -ula. 

В е r s а m а е (G. Rav.) - селище между Анхиало и 
Кабиле днес Айтос. Вероятно името означава 'Брязово', 

, .. ь· , 'oi 

от трак. *berza или ;:~berzas 'бреза', сродно с ЛИТ. erzas, 
латв. b~rzs, диал. b~'i-za, стпрус. berse, py~. берёза, бълг. 

бреза и пр., от корен ие. *bheI(~)g'- 'блестя, бял', От същия 

произход е и дакийското :име Bersovia (град). 

В 6 1 Ь е (Thuk., Strab.) - езеро в Мигдония, днес 

БешИКГЬОЛ. Името е идентично по основа с редица балтий

ски имена: латв. МИ Balvi, Balvis, етлатв. Bolva (от *Balva), 
рус. (от балт.) РИ БО/Iва, ЛИТ. Balvis (езеро), стпрус. MII 
Ваlwепikеn. Нарицателното, от което са произлезли тези 

имена., не е запазено., вероятно ще е гласяло *balva, което 

може да се обясни като ПрОИЗВОДНО от ЛИТ. bala 9блато, 

мочурище', респ. латв. bala 'глинеста долина', NIH. Ч. balas 
;лоша, влажна почва". ·Трак. Bolbe (от ие. *BhollJa) ВМ. *Balva 
очевидно е било рано гърцизирано, като е било фонетично 

ИЗJ\fенено поради свързване с гр. b6lbos 'лук, кроми,r(', Ьоl= 

ыпе 'вид растение' и пр. 

*В о 1 Ь а Ь r i а ~ местно име, реконструирано от ЖИ~ 

гелекото название Bolbabrienoi (В надпис от Ст. Дими~ 

тровско). Името е двуосновно: Bolba- ~Bolbe (ВЖ. по~горе) 

и bria 'град' (ВЖ. сТр. 21). 
В 6 r m i s k о s (Thuk.) - селище в Мигдония, при 

изтичането на езерото Bolbe в морето. Името е произлязло 

вероятно от по-стара форма *Bermiskos и е сродно с Ber
miol1 oros (Hdt.), планина в околностите на Бероя, Маке

ДОНИЯ. То може ди се обясни като производно със суфикса 

~isk- от тракийска ДУlYlа, сродна със СТИСЛ. Ьагmг "краище, 

окрайнина', ey-barmr "бряг на остров', хол. barn1te "купчина, 

хълм', от ие. *bhermo-: *bhormo-. 
В r е d а i (PI'ok.) ~ кастел в областта Хемимонт, при 

днешното с. МОМКОВО, Свиленградско. Името се обяснява 

01' ие. *bhredh- 'газя' и вероятно ще е било идентично по 

значение с рус. бред, бредина 'пасище', родствено с рус.. цслав. 

Б~~ДЖ Б'~tТИ 'газя през брод', общослав. bl'"odo (с друга отглас= 

на степен), лит. Ьгаdа 'мека почва"; срв. още жемаит. (балт.) 

Бред-уnя (поток), СТПРУС. Bredyn (езеро), гал. РИ Bredanna. 
В r е n d i с е, В r е n t i с е (В пътеводители) - се

лище в областта на Гюмурджина, днес Капджилар. Името е 

производно от трак. *Ьгепtа(s) 'елен' (ВЖ. следващото име). 

В r е n t о р а r а (В гръцки надпис)- селище в Тра

кия, вероятно в Карловеко. Двуосновно име, чийто пръв 

елемент Brel1to- се тълкува като идентичен смесап. brendon 
"елен' (.f-Iesych.), от ие. *bhrento-s; срв. още латв. briedis 
~елен', лит. briedis (заето от латвийски), стпрус. braydis 'същ.', 

сткур. (балт.) ЛИ Brel1dicke, латв. МИ Briedis (често), Briedes 
и пр. За втория еле!\1ент ",para ~село' вж. ГЛ. V'j стр. 78 и СЛс. 
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в u r d а р а (В надпис) - село със светилище на НИМ
фите Bllrdapenai, днес с. Саладинаво, ПазаРДЖИIl1КО. Дву,; 

основно име със значение 'брод на река': трак. *burd- 'брод' 

от ие. *bhrd(h)-, срв. цслав. Н~Пf~-сfЬА.ОМОЬ 'непребродим', 

с друга отгласна степен в рус. бреду, бресmu 'газя през 

брод', общослав. brodb и Т. Н.; -ара 'вода, река' е идентично 

със стпрус. аре "Boдa~ река', срв. и apus 'извор', СТИНД. ~P= 
ж. р. 'вода'. 

В u r d е 11 i s, В u г d i р t а (В пътеводители), В u Г= 

d е р t о (PIok.) - станция на левия бряг на Хеброс, днес 

Хисар срещу l\10CTa на Марица при Свиленград. у!мето е 

производно от burd- 'брод' (ВЖ. предходното име). 

В н r t i с о m (В пътеводител) - селище на -Черно море 

между Аполония и Тюниас, приблизително при днешното 

с. Бродилово. Името е производно от трак. *burt-, еднакво с 

*burd- ;брод' (B)JC Burdapa). Подобно име се среща и в Дакия: 

Burticum. 
В u г t и d i z о S, В u r d i d j z о 11, В U r t i z о 11 (В ли

тературни извори и пътеводители) -- станция на р. Ерги= 

ниас (дн. Бабаески) в Турска Тракия. Двуосновно име, чиято 

първа част Bllrtu-, Burdi- е идентична с Burd- в Burdapa 
(ВЖ. по-горе); -dizos, -dizОl1 (среща се и под формата -diza 
в местни имена) означава 'крепост' и е родствено с авест. 

uz-daeza- 1\1. р. 'натрупване, укрепление', pairi-daeza- 1\'1. р. 

'ограда', от ие. *dheig'ho-, стперс. dida, нперс. diz, dez 'кре= 

пост', от ие. *dhig'l1a. 
В у z а n t i о n (Hdt., Thuk., Ptol. и др.), В У z а 11

t i u m (Liv., Атт. Магс. и др.) '- градът Византион на 

Босфора (по-късно Константинополис). В това название 

се крие изчезнало племенно име на -antes със значение 'КОЗ= 

ли', срв. авест. buza- 1vr. р. 'козел', от ие. *Ьhпg'о-s, нперс. 
Ъuz 'коза, козел', срирл. Ьосс, кимр. bwch 'козел' и пр. 

е а 1 s и s (В надпис) - село в Тракия, Старозагорско. 

Името е идентично по основа с латв. МИ Kalsi, Kalsins, 
Kals=strauts 'сух поток', които принадлежат към латв. kalst 
(-stu, -tu) "изсъхвам, изсушавам се'. Трак. Calsus от първо= 

начално *Kaltsus < ис. *(s)kolt~so- ще е означавало 'сухо 

1VfЯСТО, Сушица". 

с h а 1 а s t r а (Strab., Steph. Byz.), С h а 1е s t г а (Hdt.) 
-- селище при устието на Вардар. Името може да се обясни 

като двуосновно от ие. *Kalo-srolja 'кална, блатиста река', 

за първия елемент срв. стбълг. I~ДЛЪ, бълг. !<:ал и пр,; ~stra 

от по~старо *strava е сродно елит. srava 'течение', латв. 

stгаvа 'течение, порой', гр. rh60s 'течение, река'. Трак. -stra 
се е получило от *strava след изчезването на v ме)кду гласни 

и по-нататък чрез контракция на двете а-а в -а-. 

О а р h а Ь а е (В пътеводител) - селище близо до 

Адрианополис (ОДРИН), днес Текехан. Сложно име ~ Daph
аЬае с първи елемент Dapl1-, който е родствен с лит. dapas 
;наводнение', от ие. *dhapo-s; -аЬае би могло да бъде с вто

рично -Ь- от по-старо -арас както в местното име Zald-aba, 
покрай което се явява и форма с -р- (Zald-apa), а това про

йЗJ1иза от ие. *ii'p-' вода, река' в стинд. ар- р. 'вода', стпрус.)1(. 

аре 'река'. 

D а t о п, D а t о s (Hdt., Strab., Steph. Byz.) - селище 

на племето едони близо до днешната Кавала, локализи

рано при Берекетли. -Името е идентично с алб. dаtё 'място, 

поселище' от ие. *dhdta. 
D i n g i о n (Prok.) - кастел в областта на Марица. 

IIMeTO е идентично с местни имена от Балтика: стпрус. 

Dinge (гора), латв. МИ Diiigas, Dindze (ливада), Diпg-uрItе 

(поток) и др., тълкувани от латв. dinga 'растение' и 'плодо

родно място', сродно със стисл. dyngia 'торище', англо

сакс. dynge, ствне1-1. tunga 'наторяване'. 

D 11 n а х (Strab.), D о n и с а (Liv.), D i n а с е (В над-, 

пие) - планината Рила. И:~лето се извежда от ие. *dhii
l1ak- и е сродно с англосакс. dun 'височина, планина', англ. 

dOWh 'пясъчен хълм, дюна', нем, Dtine 'дюна', гал. dunum 
'крепост', от не. *dhun-. 

D у m е (Ptol.), D i m а е, D у m а е, D е m а е (В пъ

теводители) - град в Тракия, днес Фереджик в областта 

на долното течение на Хеброс (Марица). Родственици на 

това И~1е намираме в Балтика: стпрус. МИ Dumen, ЛИТ. 

РИ DПmе, латв. му! DUn1is, DUlnUciems, Dumu-kalns, рус. 
РИ l[(ыма, ДЫJиица (от балт. *Duma). Всички тези имена 

се извеждат от ЛИТ. dumas 'тъмен, тъмнокафяв (за говеда)', 

респ. латв. dПms ,ТЫvIнокафяв , - от ие. *dhПmо-s. От съ
щия произход е МИ Di111Um (ТаЬ. Peut.), което се е нами~ 

рало в околностите на Свищов. 

Е g е r i с а (В пътеводител).~ селище в~западна Tp~

кия, днес Леща-хан при llхтиман. Egerica предполага една 

гърцизирана форма *Egerike, прилагателно' от местно име, 
което ще е гласяло *Vegera. За последното н~мираме точни 

съответствия в Балтика: ЛИТ. РИ Vegere, жемаит. (от ХУ! в.) 
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Вегера (р.), от него С 111 Вегеры, латв. РИ Yedze,re ~ye
dzere "тесен, провиращ се през гора поточен сенокос - ОТ 

* u,ие. *yegVera, производно от корен ие. · yeg"- влажен, иа:rvIО
, . . k ' . , еркрен' в хол. wak 'влажен, англ. wa е водна след~. . едН

славното -g- в Egerica вм. очакваното -k- в тракииски може 

да се обясни с влиянието на латинското ЛУl Egerius или 

egeI'o, -ere 'измъквам'. Началното v- е отпаднало под гръцко 

влияние. 

Е r е t а (Plin.) - град южно от Одесос (Варна), на 

устието на Панисос (дн. Камчия). Името l\'Iоже да се изведе 

от първоначално *Yereta, чието v- ще е изчезнало под гръцко 

влияние. Така реконструираната фор1t1а се покрива напълно 

с литовското речно име Vereta, което е производно от КО= 

рен ие. *цег- в лит. virti (vегdu, viriau) 'вря, извирам, КЛО~ 
коча', стбълг. КЬf~ТИ Kbftm 'извира.!\.J, вря'. Селището е 

наречено вероятно по някакъв извор. _ 
G е r m а n i а (Prok.) - трад в областта на Гlауталия 

(ДИ. Кюстендил), днес Сапарева Баня. Градът се е намираJI 

на днешната р. Джерман, позната от по-стари извори като 

ГеРЛlанu/uца (1378 г.), Германь (1479 г.), в което се крие 

очевидно античното German-. То се обяснява отдавна от 

пе. *gtJhermo- 'топъл' в стинд. gharma- 'горещина', армен. 

;erm 'топъл', гр. thermos 'същ.'. Тракийското селищно име 
е произлязло явно от речно *Germal1a (респ. -as). Подобно 

речно име е засвидетелствувано в балтийски: Gernl0na, в 

руски извор от 1559 г. отбелязано под фОр1vlата НАДЪ f"tI\ON 

К r~fMOHOIO. .• . 
*0 е s i а (или *а е s 1 а 1) -- местно И~fе, peKOHCTpy~ 

ирано от епитета на Херос Gesie110S (В надпис. от ПЛОВ

дивско). Като сродни можем да приведем СТПI?УС. ~И Ое= 

saw (лит. Gesava), Geyze-lawken, латв. Dzesiens (блато}, 

които ·се обясняват от стпрус. geeyse· 'щъркел рибар', латв, 
dzese, dzes(n)is 'чапла, рибар'. 

G i n и 1 а (В надпис от Тополовградско, четенето не 

е сигурно) - местност в Тракия. Подобно име (на ~OT~K) 

се среща в старокурийски (балтийски): "ап dem Glnulle= 
Bache, ... den Ginullen..Bache a-bwarts~'; обяснява се като 

'пресъхнал поток' във вр~зка с латв. ginis, ginst 'разваля 

се' < Срв. 11 латв. МИ Ginuli. . __ 
н а i m о n (Hdt., Strab.), Н а i 111 О S (Ptol., Steph. Byz.}) 

Н а е m u s (Plino) - Стара планина, Името се обяснява 

от по-стара форма *Saiman (респ. ~as), която ше е била с'Ъ

шинската в тракийски и ще е означавала 'било, верига' от 

корен ие. *sei-: s~i~ (sei- : sI-) 'свързвам' в стинд. sIman~ 'би= 
JI0~ гран:ица, ивица', ирл. sIm 'верига'. Началното S= е пре= 
t\1инало в spiritus asper (означен по~гор~ сН) под гръцко 

влияние, при което името е било осмислено като идентично 

с ГРА haim-os 'гъсталак'. Старото име Haemus е познато в 
български говори катоИм(-планина), както се спомена ПО= 

горе; -то се е запазило и в названието Е'.ЦJ!не=бурун, нос на 
Черно ~Iope. 

Н а r m о n i а (Hierokl. Synek<.i.) селите, което се 

е на~1ирало някъде в областта източно ОТ средното течение 

на Вардар. Предполага се с основание. че Н~агmопiа е гърци~ 
lирана фОРl\1а на някое тракийско И~Iе, което ще е гласяло 

~ AIAmonia или *Агmапiа (срв. СИ (Jermania~ образувано от 

речно име със суфикса -iia). В този облик ТО!'.10же да се срав= 

ни с ЛИТ. РИ Arn10nac~ Лтmепа, които са произлезли от лит. 
агтио, -efis 'блато, М.ОЧУРИlпе', агта 'СЪЩ.'; други poд~ 

ствени имена вж. по-горе при *Armula. 
Н а r р ё s s о s (Арр.) - река в Тракин, приток на 

Хеброс. Името ~10же да се реконструира като тракийско 

във формата *Varpasas (респ. *Vаграtlаs), което е било ВЪЗ~ 

прието в гръцки като *Arpesos и след това е получило при= 

Дихание под влияние на думи като гр. l1аграх 'ХИIцен', l1ar
рё 'сокол'. Като родствено на тракийското име ~e ПОС2= 

чим латв. varpats 'водовъртеж', ЛИТ. varpyti (-paи~ -piau) 
~ровя, копая", както и редица Т\1естни имена 01:-, Балтика: 

стпрус. Warpen, WагрUllеll, ЛИТ. РИ Vafpe, Varputys, Varpa= 
pievis и др. . 

н е Ь г о s (Hd_t., Thuk., Eurip. и др.), Н е Ь r u s (Pl1n" 
Verg., Ovid.), N~ ИБЪ(СЦ1)И .•. f'"tЦ1; (1479 г.) ~-- днеlП~ 

ната река Марица. Името е запазено до днес в названието 

на горното и течениеИбьр, както и в СИ Поuбрене,Пана= 

гюрско. Познати са като ИДентични оrпе: Ilбар, приток на 

Морава в Сърбия, стсръб. HCfb; Jfбр, приток на Тетерев в 

Северна Украйна, недалеч от Киев; IЬгu (р;) в Румъния. 

Бълг. Ибьр И сръб. Ибар произлизат от, по-стара форма 

*lbrb. Очевидно е, че имаме работа с едно и сыlоo образу
вание, присъщо на различни индоевропеЙСКJ:I езици - тра= 

КИЙСКИ, илирийски, дакийски и др. Тъй като краткото е в чужди 

имена при заемането ИI\:1 в български, сръбски и пр. не може 
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да даде ~i-, трябва да се пр:ие!\1е, че у гръцките автори lп·лето 

е предадено неточно с е, като оставим настрана неорганич"': 

ното придихание, което на латински се предава с Н-. ФОР= 
мите Ибър, Ибар, Ибр могат да бъдат изведени. било от ие. 
*Eibhro-s при предпоставката, че дифто~гът et се е ~OHO= 
фтонгизирал на славянска почва в дълго [, било от не., Ibh~ 
ro-s, от което по-нататък в славянски би се получило *JьЬr.ъ 
=*Ibrb. Тракийското име по всяка вероятност !JJ:e е гласяло 

с дифтонг в начаJ10ТО. Може да се мисли, че то е ~ило про~ 
изводно от корен ие. *eibh- в пеласг. (предгръцки) еlЬО 'капя, 
разливам' и (медиално) 'протичам,~ значение, което ПОД= 

хожда за река. При това тълкуване все пак структурата на 

името остава не съвсем ясна~ 

1 d ё (Skyl.) - град в Тракийски ~epco~ec (п?луостров 
Галиполи). Името се обяснява от ие., *llldhu- ~ЪPBO, в ~тирл. 
fid, род. п. fedo 'дърво, ДЪРВJ-, гора, стисл. vldr м. р. гора, 
дърва, дърво', ствнем. witu, wito 'дърво'. Началното v~ е 
изпаднало под гръцко влияние. . "

1 d а k о s (Tl1uk.) ~ друго селище в Тракииски .Хер= 
сонес. От първоначално *Vidak-, прои~водно от ие. *llldhu
'дърво' (вж. предходното име). 

1 1 i о n (Stepll. Byz.) - град в Югоизточна Тракия. 
Името се обяснява от ие. *11-, *llu- 'кал, тиня' в гр. 11)'s, -)'08 
ж. р. 'кал, тиня', цслав. нлъ 'кал'. Срв. и стпрус. РИ Ilie. 

1 u r а s (Рlin.) - река в областта на Странджа пла

нина ме)I(ДУ Салмюдесос (днес Мидия) и Тюниас (днес ~ап 
Инеада на Черно море). Името е идентично с ЛИТ. РИ Jura, 
JUre, Jur-upis, жемаит. (ХУ! в.) РИ .Юра и. ~p.CЪOTBeTH~~e 
нарицателни в балтийските ези~и .~ ЛИТ. Jura и M~~ :-. JU~ 

ros, jures, латв. jпrа, jure, мн. ч. Juras, стпрус. вин. П. JUrln 
означават днес 'море'. 

К а Ь )' 1 ё (Harpokr., Demosth., Ptol.; в надпи~и), С а
Ь у 1е (Eutrop., Атт. Marc.) - град в Тракия, които се е 

намирал североизточно от с. Извор (по-преди Тавшантепе), 
Ямболско, при завоя на Тунджа. Местността, където е бил 
разположен 1-0ЗИ град, до днес се залива от водите на Тунджа. 
Срещу с. Завой, което се намира тук, се излива в Тунджа 
голям десен приток, наречен на турски АЗА1ак =тур. azmak 
'мочурище, блато'. Изхождайки от тези географски особ~... 
ности на 1-fеСТНОстта, можем да изтълкуваме името Kabyle, 
като го свържем с англ. quab 'мочурище', норв. диал. kvapa 
"изливам течност'. Точно с'ьответствие намираме в старо

~пруски: РИ СаЬиlа (B1vl. *Gabula), засвидетелствувано от 

1273 Г. Тези имена се извеждат добре от ие. ЖСтЦ~Ьhulа от 

корен *gt1ebh-, който се съдържа в посоч~ните по=горе думи 

от английски и норвежки. 

К а 1 i n d о i а, К а 1 i 11 d i а (Ptol.)~-~- град в МИГ= 

ПОНИЯ. Името е сродно със стпрус. Gа1iпdо C~1eCTHOCT; от 

1231 г.), КЪМ. което се отнася и племенното название, засви= 

детелствувано у Птолемей, Gаljпdаi~ срв. OlllC стпрус. аа

lynde (гора), Ga1inden (сеЛИlце) и Т. н. 'Тези имена се обяс= 

няваткато производни от лит. ga1as 'край~ граница на нива, 

ливада или гора', латв. ga1s 'околност'--- ОТ не. *'g1J.ol0-S. 

Срв. семантичните успоредици от български: ~1И Крайна, 

Крайно село, КраUlца и пр. 
К. а р i s t й 1" i а CProk.) - кастел в областта по ГОР= 

ното течение на Хеброс, близо до Бесапара. 11мето ще е 

означавало 'ХЪJThrfиста местност, ХЪЛI\;fиста страна": Kapi= 
е родствено слатв. kapa, kape 'дълга планинска ивица, дюна, 

склон', лит. кора 'пясъчен хълм'; ~stllria с от не. *stbri13 
'местност, околност', срв. (с друга отгласна степен) стбълг. 

CTr~H~ от праслав. *sHlrna~ бълг. про-стар. стбълг. про

CTbf"t:TH 'простирам·. ОТКЪ~f структура срв. стпрус. 1\111 
Kappe-galin, латв.караs-gаls, ЛИТ. Кар-1а\/а. 

К е i r i s (Dio) _.- пещера в западен Хемус. Името е 

предадено на гръцки под фОРJ\llата K€Ipt~ (с Е' =О ище е 

гласяЛО в тракийски *Kiris, в което се крие вероятно Tpa~ 

кийската дума за 'планина' или 'гopa~, сроДна със стинд. 

giri-h 'планина', авест. gairi- 'същ.', ЛИТ. giria., жеI\1. glre 'гора, 

лес~: СИ Gires kaimas, латв. dzira, dzire ~гopa' -- от не. 

*g11br(i)-. Че пещерата е могла да бъде наречена по съседна 

планина или планински дял (бърдо), се вижда и от съвре

менни названия, като /йагураmа, известната пещера ДО с. Ра= 

БИПlа, Белоградчишко, чието име е = румън. magu.ra 'хълм, 

бърдо', заето от слав. *magyla, стбълг. MOГ'Ы"~. Род

ствено с трак. Keiris (=Kiris) е дак. Giri- в МИ *GiI'i-dаvа, 

реконструирано от жителско име Giridavenses (Н надпис от 

-Плевенско), 'планински или горски град', както и Ziri= (със 
Z= от g) в СИ Ziri-daua (Pt01.), град в Дакия. 

К е i r р а r а (В надпис от Гоцеделчевско)' - селище, 

което се отъждествява със засвидетелствуваното в ново 

време Цuроnол (днес с.Господинци) при гр. Гоце Делчев. 

Името е предадено на гръцки Кесрпсхрсх (с Е' =i) и ще е гла= 

СЯJIО в тракийски *Kirpara с първи елемент Kir- от kiri= 
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'планина' или ~г()pa' (вж. предходната m1е) и -рага ~сель'" 

(ВЖ. за това гл. У). OTKЪ~M~ структура и значение Keirpara: 
съответствува точно на латв. Dziг=сiеms =dzira, dzire \гора' 

и ciems 'село', 

К е 11 а i (В надпис), С i 11 а е, С i 11 i 11 m (В пътево~< 

дители) - станция близо ДО Чирпан, северно от Хеброс. 

Името се сравнява със ствнем, qllella, нем. Quelle 'извор' 

от ие. *gllelna, От същия произход е името на станцията· 

КеПе на РИIvlСКИЯ път Via Egnatia в Македония. 

К е r i р а r о n (Prok.) ~ кастел в Хе:rvfИМОНТ (об

ласт приблизително между Поморие и. Одрин). И~fето е 

предадено на гръцки K'YJP~1tdpw'l (с 1) =i) и е еднакво с пред

ходното. 

*К е r s u 1 а - местно име, реконструирано от епи~' 

тета на Зевс Kersullos (в надпис). Срв. лит. МИ KersuliskiIJ. 
kciimas, вероятно от ЛИТ. kersulis 'див гълъб" гривяк', про~ 

изводно от лит. kersas ~напръскан с бели и черни петна' 
от ие. *k(t))er(d)SO=S 'черен'. 

К u r р j s о s (В надпис) - селяше в 1-'ракия, вероятно 

в Чирпанско. Името явно е образувано със суфикс -is= от 

основа kurp- и е сродно с лит. МИ Kurp\l kaimas, Kurpa
laukis, латв. Kazu-kurpe, Kurpes-gra,ris, Кurр-kаlпsи др., 

които се обясняват от лит. kurpti (-iiI) 'ровя', сроДно с рус. 

Kopnarnb 'разраВЯ1"\1 наоколо', укр. корnаmи 'ровя' от пра

слав. *kъrраti От същия корен са и бълг. СИ Кьрnец и хърв. 

Krpec. 
К u r t u х и r а (Prok.)·~ кастел северно от Хеброс. 

Името е очевидно двуосновно и ще е гласяло в тракийски 

*Kurtuzura (Koup'tou-~oupa според поправката на В. То

машек) със значение 'горска рекичка, горски поток'; Kurtu= 
е родствено със стпрус. korto "горичка' (от балт. *kurta),' 

k ' t ' '* 'гр. _yros плетеница ,от тръстика; =zura = sura течение, 

поток', срв. стинд. sira 'течение", нулев.а степен на корена 

*ser= 'тека', срв. ~stlra в трак. су! Kara.~sura (Prok.), кастел 

в Тракия. 

Кур s е 1 а (Strab., Ptol. и пр,)~ С у Р s е 1а (Liv" Plin.) - . 
град в областта по долното течение на Хеброс, днес гр. 

Ипсала. Името ще е гласяло в тракийски *Kupsela~ което 

е родствено елит. kupselis 'купче~- хълмче', срв. -и местните. 
имена в JIитва Kupseliai, в Латвия Kupseli. 

L i 11 g О S (Steph. Byz.) - кастел на племето потидеи. 

Иr..'lето е идентично с латн. МИ Lingas; срв. още латв. МИ 

Lingi~ Lingi, Lingas",dikis, лит. МИ ·Linge, L.ingenai, жемаит. 

(XVI в,) МИ ,;7инги, стпрус, MII Ling~"лrаг, Всички тези имена 

~ъдържат редуцираната отгласна степен *l1Jg= на корена ие, 
*leng.. влит. lenge 'низина~ малка ливада в низина', стбълг. 

Лif\ГЪ. нбълг. лъг, рус. луг и т, н. 

М а r k е 1 1а i~ М а r k е 1 а (във византийс:ки извори) 
селище в Тракия на левия бряг на р. Мочурица (по",преди 

.д.. змакДере), Днес развалини Карнобатски Хисар при Кар= 

нобат. Предполага се не без основание, че и:~t1ето се пази в 

названието на горното течение на същата река: Марцuл 

СМарсuл. Мърсил). Вероятно Markel1ai е производно от реч"" 

ното И1\.1е, което е първично. С~ходни по основа И~1ена cpe~ 

IJla~1e в Литва: Markelis (езеро), MarkeJyne (река). l'е са 
производни от лит. n1a.rka ~яма за топене на лен или ко= 

ноп', родствено с укр . .нороква '~10чурище\ пол. РИ Mrocza~ 

бълг .. Alpah'd(ma) (област в Югозападна България), стлит, 
Pl1 MapK~YnЬ (В руски извор), стпрус. ~1yI Marken. 

М е 1. d i а (В пътеводител) станция между днеш= 

ните градчета Сливница и Драгоман, северозападно от 

София. Родственици на това име намираl\1е в Балтика: лит. 

РИ MeTde, Meldinis (езеро), ..гraTB. "MJ1Meldine, Meldini\ 
жемаит. МИ Аlельды-квUРUlе" Мельдыны, стпрус. Mildio, 
Mi1die (поток) и пр. Тези имена се обясняват добре от лит. 

melda, .meldas 'блатен lпавар, тръстика", nатв. m~ldi 'TPЪ~ 

стика', родствени със ствие1\t1.. melta, англосакс. nlelde и пр., 

от корен ие. *meldh-. 
*М о s у р а - ~1eCTHO име, реконструирано от жител

екото Mosypenoi (В надпис от Карловеко). Името се въз,. 

вежда към ие. *Mlls=upa "мъхова река': от ие. *mt1so=s 
R ствнем. англосакс. lllOS ер. р. 'мъх, блато", стисл. mosj 
'1. р. ~същ.', лит. mПsаi м. р. мн. ч. 'плесен върху кисело 

мляко', РИ Mfisys, цслав. М'Ь)СЬ и пр.; вторият елемент 
~иpa е .C-~ лит. llpe 'река', латв. ире 'река, поток', 

М у g d о n i а (Thuk., Pt,o].), М у g d о n i s (Strab.), 
М у g d о n i а (Рlin.) -~ област, която се е простирала 

по средното и долното течение на р. Ехедорос (днес Галико) 

чак до морето, източно от Вардар. За да отгатнем 'Значе= 
нието на ~ова название, ще излезем от географските oco~ 
бености на областта, По-голе1\IИЯТ и дял се -ё намирал между 

р. Вардар (Аксиос) и Ехедорос, една а'лувиална местност, 

която често бива навоДнявана от разливащия се Вардар, 
така че сс образували множество блата. I{зточно от Вардар 
е езерото Аматовско блато, което, както показва и името 
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му, има блатист характер. В южния дял на -~1игдония се 

простира низината Лангаза, където се намират Лангаз~ 

кото езеро и БеIllИКГЬОЛ с блатистите си местности. Въз 

основа на тези данни можем да изтълкуваме Mygdonia като 

'блатиста CTpaHa~ от ие. *МПkо-ghdhоm с първи елемент 
родствен на латв. muka ~блато, в което се потъва', mukls 
~блатист', ЛИТ. lnпklils "влажен, блатист', срв. от сыIияя ко

рен ЛИТ. РИ МПkе, жемаит. РИ Мука, Мукя, латн. J\tIИ Мн= 
kas и пр. ~ вторият елемент е родствен с гр. chthon 'почва, 

зе~1Я'l, стирл. du, род. п. don 'място, местност' и т. Н., срв. 

И в трак. МИ Rumbo-dоnа.Ие.*МПkо-ghdhоm е дало в тра= 
кийски *Mllkogdon, от което чрез синкопа се е получило 

*Mukdon и чрез асимилация на k към d - *Mugdon, пре
дадено в гръцки чрез Мuуою'i (засвидетелствувано като 

лично име в Илиадата). 

N е s t о s (Hdt., Thuk., Aristot,., Strab., Mela и др.) ~--

река Места.И~1ето се обяснява от първоначална форма 

*Nettos (tt> st чрез дисимилация) от ие. ,*Ned-to-s от корен 

ие. *ned- в стинд. паdаti 'бучи, шуми', nadT- ж. р. 'река', стирл. 

nes 'река', в Гърция РИ Neda (в Аркадия), Nedon (в Месе

ния). От същия произход е иРИ Nestos в Далмация и на 

о. Парос. Още у Плиний (1 в. от н. е.) се явява и формата 

Mestus, върху монети от 11-111 в. Mestos, което е заето от 

славяните по-късно, но с промяна на рода според нарица

телното река. По всяка вероятност първоначалното тра,.:;

кийско име Nestos е било преобразувано по народна ети= 

мология на гръцка почва под влияние на гръцкото прила

гателно mestos 'пълен' (напр. в израза mestos hydatos 'пълен 

с вода'). Старата форма на името с N- се пази до днес в 

названието на един горен приток на Места - Нестеница. 

О s k i о s·' (Thuk.), S k i о s (Hdt.), О i s k о s (Ptol.), 
О е s с и s (Plin.), Н i s с u s, U s с u s (10гd.), 1 s k о s (Hie
rokl. Syn.), У s с о s (Cod. Theod.), ~itl<rъ (XV в.) - днеш

ната рек.аИскър. Името се свързва обикновено със стирл. 

u(i)sce 'вода', сткимр. l1isc, ирл. esc 'вода, мочур, блато' _с 

от ие. *udeskio-. Според мен би могло да се излезе от една 

форма ие. *udski-io-s, която би дала в тракийски *Uski(j)as 
(М. р.), предадено у Тукидид (V в. пр. н. е.) като "Oax.~o" 

с 0- вм. Ио., понеже в йонийско-атически по това време u е 

гласяло вече й, а ou е означавало дифтонг или а. Засвиде

телствуваните по-късни форми гр. Olcrxo~ (11 в.), лат. Oes
cus (1 в.) показват, че първоначалното трак. *Uski(j)as вслед= 

ствие на антиципация (избързване) в учленението на i се е 
и;менило в *Uiskas_> Uiskas, т. е. с дифтонг ui, който е 
~есвойствен на гръцки и затова е предаден чре~ Ot • .?Т :ази 
форма чрез монофтонгизация .на дифтонга ит > U > 1 се 
е стигнало до Yscos, Iskos (HlSCtlS). Последната форма е 

била преобразувана на славянска почва в стбълг. *НСI(fЪ, 
Т. е, *Jьskгъ (с протетично j пред 6-), разширено чрез cy~ 

фикса ~ro, което е станало вероятно. под влияние на речни 

и:м:ена като Cebrus ~ бълг. Цибьр (от *Цибръ) , Hebros 
бълг. Ибър (от *НБfЪ), Iatrus - Янтра. 

О s t а р h о s (Ptol.) - град в областта на източен 

Хемус, между Никополис при Хемус и Валла. Името е ДВУ= 
основно: трак. *Ost-aphos, респ. *Ust~aphus (или ~apl1a) от 

ие. *Oust-ipo-s (или -ара), при което вторият елемент е ПО= 
знатата вече дума, сродна със стпрус. аре 'река', а първият 
~10же да се обясни добр~, като се привлекат балтийски речни 

имена, напр. лит. Uбstаs, Ustas (езеро), латв.U'оst-uре, 

Uost-up (срв. и МИUоst-uрi) - от лит. uostas, uosta 'устие 
на река, пристанище', респ. латв. tlosts, uosta 'сыl.', род

ствени със стбълг. 0'fCTH~ 'устие на река; планински про

ход', лат. ostium 'устие'. ОТКЪ1vf структура тракийското име 
е идентично, както се вижда, слатв. Uost-upe. Вариантът 
и-а същото име у Прокопий Astaphos (с начално А- вм. O~) 
почива на пригаЖДане по народна ети:м:ология към гр. asty 
~гpaд'. 

- О s t u d i z о S, О s t о d i z о S, О s t i d i z о s (в пъте~ 

водители) - станция югоизточно от Адрианополис (Од

рин), днес Хафса в Турска Тракия - двуосновно име със 

значение 'град при устие (на река)": Ostu- е идентично с Ost= 
в предходното име, а за -dizos 'крепост' ВЖ. по-горе при 

Burtudizos. 
*Р а i s u 1а - местно име, реконструирано от епи~ 

тета на Зевс Paisulenos (в надпис от околността на Кавала). 
Името е образувано със суфикс -иlа от основна ДУ!\lа, която 

е сродна с лит. paisaf 'сажди', срв. балтийскиместни имена като 

стпрус. Paissyn, лит. Paiseliai. За значението срв. бълг. СИ 
Сажденuк, словен. МИ Sajevec, схр. Ca~aвaц:' 

Р а 1а е (в пътеводител) - селище в областта по cpeд~ 

ното течение на Хеброс, западно от Харманли. Името е 

идентично с лит. РИ Раlа, което принадлежи къl'.1 ЛИТ. ра

lios мн. ч. 'голямо блато, мочурище', родствено с латв. pa~ 

las, pali 'блатисти брегове на езеро', лат. palus 'блато', стинд. 
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palvala- ~блаТОJ мочур~, РИ PaliaJ десен приток на Тибър 
в 11талия. 

р а 1m а (в надпис)-с~ сей0 в областта на Филипо~ 
полие (ДИ. Пловдив). Името НЯ~fа нищо обшо с лат. раlта 
~палма', понеже палмата не расте в тая област. В СЪЩНОСТ 
то е тракийско и може да се обясни като първоначално речно 
название, идентично с рус. l1альма (река в басейна на Дне= 

пър), което се смята за балтийско. Срв. още ЛИТ. РИ Pal= 
miny~, МИ Pa]majos kaimas, латв. РИ PaТmuota.B основата 
на тези имена лежи вероятно образувание със суфикс не. 

=mз от основа, която се съдържа в лит. РИ Раlа, palios (1\1Н. 

Че) 'голямо блато, мочур' и пр. (ВЖ. предходната име). 
Рап а х, вин. п. Panaka (Kantak.) --~ река в областта Jfa 

Пангей (днес Пърнардаг). Името се обяснява като прои.з= 
водно от не. *ропО)- в гот. fani ер. р. 'ТИНЯ', стисл. [еп ер. 
р. 'блато\ стпрус. раппеап 'тресавище', гал. апаш (ВИН. Пе) 
'блато·; срв. стпрус.~1И Раnуеп, Раnуп (блато), рус. РИ 
Лоня (от балт. *Pania) и пр. 

Рап i о 11 (Suid.,Konst. Porphir.) - град на Пропон~ 
тида (Мра!vIОРИО мо\ре). От трак. *Panian, идентично със 
стпрус. раппеап 'тресавище' (ВЖ. предхоДНото име). 

Рап i s а s (Plin., вар. Panisos, ,Panisa, Panissa)-c 
крайбрежна река в областта Тюниас в Турска Тракия. Името 
е - произвоДНо СЪС суфикс -is- от трак. *рап(О- 'блато, мочу= 
рище' (ВЖ. повече при ,Рапах). 

Рап n у s i s (Plin., вар. Pallnisis, Panysis, Panysus), 
Рап у 8(S)0 S (Ptol.) - днеU1ната река Камчия; Р а n= 
n i s tl S (ТаЬ. Peut.) - станция на р. Камчия. Името е 
идентично с предходното. 

Р аи t а 1i а (Ptol., Steph. Byz.; в надписи) _.- град 
на племето дантелети, днес Кюстендил. Името е сходно 

по структура с латв. МИ Pauteli, образувано от основа *раи

ta, която се съдържа в цял ред имена от Балтика, като стпрус. 

Pauta (р.), Pauten (езеро), ЛИТ. PI1 Pa~t-Hpis, латв. РИ Paut
l1pIte, Pautu-strauts и др.; тези имена са роДствени елит. 

puta, мн. ч. piItos 'пяна" put6ti 'пени се', латв. putas 'пяна' 
от корен ие. *peut-: *put-. Като се има пред вид, че градът 
Кюстендил е разположен на река (Банщица) и че там се 
намират (V[HOrO минерални извори, може да се приеме, че 

Pautalia почива на първоначално речно име, което ще е 
гласяло *Pautala(s),Pautela(s) или под. със значение 'пе

неlца се (peKa)~. В подкрепа на това тълкуване можем да 

посочим като еднакво по значение РИ Пена, ляв приток на 

Вардар в горното му течение. . 
Р е г i n th о s (Hdt., Ptol.), Р е r 1 11 t h u s (Liv.~ 

Plin.) - град в Тракия на Пропонтида (Мра:rv[орио море), 

днес Хераклея, тур. Ерегли. И1t'fето е вероятно р~зшир~= 

ние със суфикс ие. -nt-, респ. -ent- от основа *per(u)- скала' ~ 

която се съдържа в хет. peruna- 'скала' и СТИНД. parvata= 
~планина' - ие. *реГЦl}-tо-.Връзката на това име с назва

нието на наПlата планина Пирин (Перuн) е съмнителна. 

Р i z о s (в надпис и в пътеводителя) - селище в Тра

кия, днес с. Ястреб, Чирпанско. И1vlето ще е гласяло първо~ 

начално *Pisus (-as) с озвучаване на интервокалното -s- в 

~Z-, една характерна особеност на тракийски. Ро.Дствени с 

това име са: стпрус. Pissa, Pissen (езеро и река), Plsse (езеро 

и село), МИ Pyse-kaym, Pise-lauk, ~aTB. P!sa ~z~rs t~зеуо~ 
Основната дума е запазена в латвииски: plsa от ие. plds~ 

~мочурище, KъдeT~ растат caM~ !vlалки брези или С~1ърчо~е ~ 

родствено с гр. plsea (МН. ч.) влажно място, ливади, Plsa7 

извор вЕлида. 

Р о 1 t У m Ь r i а (Strab., Steph. Byz.) - днес гр. Енос 

на Егейско море в Тракия. Името е двуосновно: Poltym", ~ 

p61tyn 'дъсчена ограда, укрепление от греди и дъски' (вж. 

сТр. 22) и bria 'град' (вж. стр. 21). 
Р r а s i а s 1i m n е (Hdt.) - днешното езеро Тахино 

в областта по долното течение на Струма. И:f\лето е погър". 

чена форма по народна етимология във връзка с гр. pra= 
son 'лук, праз', а ще е гласяло в тракийски първонача~но 

*Prausias или ПОД. от дума, която е родствена с ЛИТ. prausti 
(prausiu, -siau) 'мия', prausynes 'миене, пране', латв. praus= 
Hlt 'пръскам', бълг. (В нулева степен) пръсна, npbcKahl, стинд. 

ргu~пciti 'пръска'; срв. и лит. РИ Praustuve, производно от 
prausta 'пране'. Езерото е било наименувано като 'миещо~ 
перещо' бреговете си. 

Р u Р e(n)s i s vi с u s (В надп~с) - село в областта 

на Филипополис (дн. Пловдив). И~lето е латинизирано: 

лат. vicus е 'село', а Pupe(Il)sis е латинско прилагателно от 

локално местно име, което ще е гласяло *Рира; -as или *Ри= 

pai. Успоредици към последното можем Д.~ посоч~м, ОТ ' 

Балтика: стпрус. Cl1 Pup-kaym (-kaym =с~прус. caymls се= 

ло'), Раирауn, лит. Pupi1J kaimas, Pupine, латв. Рира ~MeCT~ 

НОСТ), обяснявани от лит. рира 'боб', ла~в._рuр~ ~същ.~._ОТ= 

КЪМ значение срв, бълг, СИ Бобов дол" Ь'обен" Ьооuща. Има 
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обаче и друга възможност за обяснение на името: срв. алб. 

рирё 'хълм'. Тъй като не знаем местоположението на се

лото, трудно е да се реши кое от тези две тълкувания е по

вероятно. 

Р u r d а е (В пътеводител) - селище в Егейска Тра... 
кия, северозападно от устието на р. Места, днес Саръшабан. 

Сродни с това име са стпрус. Рогdеl1, Purde (езеро), жемаит. 

(XVI в.) IIурдякснuсъ llоnелькu,'~ от основа *purd- 'влажен, 

мокър', която се съдържа в латв. purduli 'сопол', родствено 

с гр. pardak6s, pordak6s 'мокър, влажен'. 

р u s i n 6 n (Prok.) - кастел в областта на Хеброс. 

И~lето е сродно елит. МИ_ Pusine, Pusyno kaimas, РИ Ри

syne, жемаит. Пушuна (поток), Пушuне (ливади), Пушuныте 
(поле) и др. - всички от лит. pusYl1as 'смърчова гора', 

производно от лит. pusls 'С!vfЪРЧ'. . 
*R а i m u 1 а - местно име, реконструирано от епи

тета на Аполон Raimullus (В надпис). Името явно е обра..' 
зувано със суфикс -ulа от основа, родствена с ЛИТ. raimas 
(raImas) 'пъстър', към което се отнася ятвингското (балт.) 

МИРаuмоче (1265 г.). Откъм значение срв. бълг. МИ Па

С111ра, 1378 г. засвидетелствувано под формата ПЬtТf~; 

R h а k й 1 е (Prok.) - кастел в Хемимонт (област при

близително между Анхиало и Одрин). Това име е сродно 

по основа с лит. РИ Rakija, МИ Rakavos kaimas, стпрус. 

МИ Rok-lawken, Rocke и др., които се обясняват от лит.. 
[akti, [a(n)ku, rak(i)a; 'изравям', латв. r"akt, ruoku 'копая', 
l~aklJat 'ровя'. Името е означаваJIО 'равина, ровище' . 

R h а m а е (В пътеводител)·- селище в Тракия при 

Днешното село JIюбимец, северозападно от Свиленград. 

Името ще е родствено със стпрус. РИ Ramio, Rammen
flys, лит.Rаmis (езеро), РИ Ramllne и др., които принад

лежат към лит. гаmus 'тих'. 

R 11 О d 6 р е (Hdt., Thuk. и др.), R 11 О d о р а (Theokr.), 
R h о d о р е (Verg., Ovid., Plin.) ~ Родопите. Името се 

обяснява като първоначално речно (вероятно това е била 

Днешната Доспатска река) и идентично с ЛИТ. РИ Rud-upe, 
R~d-upe, латв. РИ Rud-upe, жемаит. (XVI в.) РИ Рудуnя~ 
Рудупъ, МИ Рудупи и т. Н ..~ всички от ЛИТ. rudas (от не. 

*rudho-s) 'червеникав, тъмножълт' и лит. ире 'река'. Че 

едно речно име може да стане планинско, това е нещо обик= 

новено в топонимията. Както е известно, названието на 

Рила планина (В среднобългарскиизвори РЬi"Л) е СЪЩО п'ърво

начално речно - ры�с\ се е наричала някога Днешната 
Рилска река, едно име, което се извежда от корена на гла

гола рия, стбълг. ~'ЫTH. 

R h u s i о n (Hierokl. Synekd.) - друго И1vfе на ан= 

тичния град Топейра на източния бряг на Места над устието 

и. Можем да сраВНИ~f това име със стпрус. МИ Russe (село 

и блато), Russiel1, Ruse-moter и др., които се обясняват 

или от лит. rusys (и rusas) 'яма за картофи; изба', латв. rUsa. 
~яма', или от глагола лит. rus~ti 'бавно тека'. Последното 
значение подхожда явно за речни имена като стпрус. Russa4 

R u m Ь о d о n а (В пътеводител) - селище в Егейска 
Тракия, днес Генисея (преди flенидже). Налице е очевидно 
двуосновно име: Rumbo- ще е идентично с латв. Rumba, 
главен ръкав на р. Двина, МИ RUlпЬа, Rufub, Rufubas} лит. 

МИ Rumbai и дрr, които се обясняват от латв. rufuba 'во

допад, праг на река (напр. на Двина, на Виндау)', сродно 

елит. rufubas, rumbas, rumba 'ръб, кант, окрайнина', от ие. 

*rrpb(h)-; вторият елемент -dona е родствен със стирл. dll, 
род. п. don 'местност, място', гр. chthon 'земя, почва', от 
ие. *ghdhom. 

*S а 1 d о k е 1 а - название на извора на р.Панега 

(Златна Панега), реконструирано от епитета на Асклепий 

Saldokelenos в надпис от Глава Панега. Името се обяснява 
като ~латен извор' във връзка със златистата (зеленикаво

червеникава) отсянка на водата на извора: Saldo- (~алоо-) 

се извежда от не. *g'holto- 'злато, златен', като се приема, 

qe гр. ~- предава трак. z (сигурни примери за такова пре= 

даване няма) и -kela 'извор' от ие. *gЦеlпа, което се съдържа 
и в СИ Kellai (вж. стр. 40). 

S а r t е (Hclt., Steph. Byz.) - град в източния ъгъл 
на полуостров Сито ния, днес Лонгос в Халкидика. _Името 

е идентично с ЛИТ. РИ Safte, Sarta, латв. Sart.e или Sart-upe, 
жемаит. РИ Сарmа, I\1И CaplnU и др., в основата на които 

лежи лит. sartas 'светлочервен (за коне)', латв. sarts 'червен 

(В лицето), свеж'. Тракийското име е дадено вероятно по 
Цвета на почвата. 

S с Т' е t i s с а (В пътеводител) - селище .между Мел~ 

диа и Сердика, при днешното с. Костинброд. И:rvfето е тъж= 
дествено по корен и суфикс с лит. МИ· Skretiske, което е 

съставна част (В род. п.) на названието Skretiskes ezeras 
(езеро). Налице е образувание със суфикс ·трак. -isk-, ЛИТ~ 
~isk>, от основа *skгеt- 'кръг, кръгло място', срв. лит. skrete 
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'(кръгъл) диск', в друга отгласна степен skrite 'окръжноет3 

• 

*S е i е t о v i а - местно име, реконструирано от епи

T~Ta на Херос Seietovien[us] (В надпис от Южна България). 

Името е вероятно сродно с лит. РИ Sietuva, Sietuvas, же
Ivlаит. Сетува - 01' лит. sietuva (диал. sietuva) 'дълбоко 

място в река, вир, яма', от ие. *sеituцз, респ. *sеitоца. Срв. 

и илир. МИ ~eto~ia (В Далмация). Трак. *Seietovia е от първо= 

начално *Selatovla (чрез вокална аСИ~'lилация е=а > e~e) оТ 

ие. *SеigtоЦiа. 

*8 е i 11 l11 а z a(s) rvlecTHo и.rvlе, реконструирано от 

епитета на Херос Sеiпulаziеs (8 надпис от Пловдив). Епи= 

тетъ'т 1\10же да се обясни като първоначалножителскоиме 

на -ijas, pe~~l. -ijis .~T местно име, срв .. съответните образу

вания на -lJаs и -lJlS В литовски: medijas "ловец" (първона~ 

чално 'горски обитател') от лит. mede 'гора', Seirljis (езеро), 

производно от РИ_ Seira. Трак. *Seino-laza(s) е означавало 

вероятно 'село (селище) *Лаза(с)': Seil1o- от ме. *kf:Jeino
Щ~. е_р?дствено с армен. sеп, род. п. sini 1 село ', гр. родоски 

k~Оlпаместожителство; общински участък' ~. от ие. *kf:Jo!~ 

па 1; вторият елемент -laza(s) е сроден със схр. лаз 'просека 

в гора, изтребено място в гора', рус. лаз ~път на зверовете 

към река или езеро', лазина 'поляна в гора", латв. laza 'стан, 

лагер', от кор. ие. *leg'h-. Славянските и балтийските думи 

от тази основа са познати и в топонимията. 

*8 е k i n а - местно име, реконструирано от жител~ 

ско Sеkiпёnоs (В надпис от Ст. Димитровско). Името е иден= 

тично с ЛИТ. РИ SekYne., което е произвоДНо от ЛИТ. s~kas 

'прясно окосена трева; сено', сродно с латв. s~ks 'с'ьщ.' 
от ие. *k'eko-. OTKЪ~1 значение срв. бълг. СИ Сеново, словен. 

Senovo, схр. Сеновац. 

S е r m е (В литературен извор), S у l' 111 U S (РНп.)

днешната р. Стряма, ЛЯВ приток на Марица. Идентични по 

основа са речните имена от Литва Sermas, от Полша Srem
от не. *sermo- 'река, течение' ветинД. sarma-h 'течение'. 

S е г Пl е (в литературен извор) --- селище югоизточно 
от Солун, засвидетелствувано ПО-КЪСНО в гърцизираната 

форма_ Thern1e (Strab.). И:rvlето е идентично с предходното. 

S i 1t а (Strab,) ~ сеЛИlце в Югоизточна Тракия близо 

ДО _Афродисия, днес СилтикьоЙ. Балтийски успоредици към 

, " 1 Моето предишно тълкуване на SeinoD като родствено с JШТ. at
selnUS ~небрежен', .стисл. seinn 'бавен, късен' и пр, (Thrakisch-dak1sche 
Studiеп, 1. стр, 62) е по~маЛКQ вероятно, 
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IOBa име са: латв. МИ Siltie, Siltums, Siltine, ЛИТ. РИ Sili
upis, които се обясняват от лит. siltas 'топъл, приятен', респ. 
латв. silts 'топъл', сродни с кимр. clyd 'топъл, топлещ' 
от ие. *k'lto-. Трак. Si1ta ще е означавало 'топло :tYIЯСТО, Топ

о 

лица'. 
S i l1d о s (Htit.), S i 11 t h о s (Step11. Byz.) -~ град между 

'Терме и Халастра (при устието на Bapдap).-~ Вероятно 

първоначално речно ИlVlе, сродно със СТИНД. sindhu- 'peKa~; 

стперс. hindus, авест. hapta hindava, малоазийско РИ Indus 
(от *Hindus), МИ Sil1da5 град в Пизидия в областта по гop~ 

ното течение на Indus. 
S i n g о s (Hdt., Ptol., Strab., Steph. Byz.), S i g g о s (РНп.) 

град в източното крайбрежие на полуостров Ситония при 
Атон. И:м:ето ще е означавало 'пропаднало, ниско място', 

vT ие. *SQ.g1)o-s КЪМ корен ие. *seng1)= 'падаl\l,спадам, потъ

вам' в гот. sigqal1, ствнем, sinkan, не}.1. sinken 'потъвам, 

спадаl\Д', англосакс. sIhte 'блатист' (от герм. *sinhti-), нем. 
seich't 'плитък'. ОТ СЪЩИЯ произход е първият елемент на 

дак, МИ Singi-daua (Ptol.), 
*8 k а 1 р а - местно ИI\'Iе, реконструирано от епи~

тета на Асклепий Skalpen6s (В надпис от Кюстендил). И:r..1ето 

е сродно с ЛИТ. РИ SkaTb~upis, Skalbyn-upis, Skalbstas, които 
принадлежат към лит, ska1bti (-Ыи, -biai~) 'бухаlVl (пранеУ. 

s k а р 1 i z 6 (Prok.) ~ кастел в областта Germel1ne 
по горна Струма, Името е производно със суфикс -is.. (ин~ 

тервокално =s- > ..z- в тракийски) от дума, родствена с лит. 

skaplis 'вид секира~. СрВ. откъм значение бълг, СИ Секuрка, 

схр, CeKupje, Секирuца и др, 

S k а р t е s ту 1 ё (Тhеорhr.)з S k а р t ё h У 1 ё (Hdt.),
S с а р t е n s u 1 а (Lucr.) - местно име на златните руд

ници в планинатаПангей (ДИ. Пърнардаг). То е двуосновно: 

Skaptea: (Sсарtепс ) е сродно с лит. skaptuoti jиздълбавам, 

дълбая (В дърво)', МИ Skaptotai, РИ Skaptutis; по-нататък 
с гр. skapto 'копая'; вторият елемент (..,sula) е сроден с гр. 

hyle 'гора, горичка'. 

*8 k а р t о Р а r а ~ местно име 5 реконструирано от 

жителското название Skaptoparenoi (В надпис от Благоев= 

градско). Двуосновно образувание с първи елемент Skapto-, 
за който вж. предходнота ·Иl\1е, а за втория елемент ...para 
~село5 ВЖ. ГЛ, У;; стр. 78 и: сл, 

*S k а r s а ~ l\1eCTHO име, peKoHcTpy1tpaHo ОТ епи= 

тета на Хера Skarsene (В надпис от Елховско). Идентично е 
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по основа със стпрус. Skarsin, Skarsaw (езеро), родствено 

елит. skersas 'напречен, кос' в речни имена, като Skerse, 
Skers-upys, Skers-ravis; СрВ. и гр. en-karsios, epi-karsios 'крив, 
наклонен, напречен': от ие. *skert-so-s, *skort-so-s. 

S k 6 m Ь г о s (Thuk., Aristot.) - планината Витоша. 

СГъй като в класическия гръцки език чуждото u се предава 

с о, понеже йонийско-атическото u е било вече преминало 

в й :NlожеIvl да възстановиr-vl тракийската форма на името 

KaT~ *SkuшЬгаs и по-нататък да го св'ьржем елит. kumbrys, 
kufubris 'малка височина, хълм, връх на планина; малка 

планина', латв. kufubr(i)s ~гърбица', норв. 11итр 'планина, 

малка височина' --- от ие. *(s)kemb~. Тракийското И?vlе е 

произлязло от ие. *Skrpbro-s. 
*S о n k ё t а "- местно име" реконструирано от епитета 

на Хера Sonketene (В надписи отРадомирско и Свърлиг, 

I-Iзт. Сърбия). Името е гласяло вероятно *Sunketa и е обра

зувано от дума, родствена с лит. изт. sunk~ ~COK (от ~ЪPB~~; 
течност', което се крие в ЛИТ. СИ SunkYlllal (SunkYnll} kal~ 

mas), РИ SUl1kllle, --" от корен ие. *Sl}k-. 
*S р i n d е а - местно ~Me,. реконструир~но от епи

тета на Аполон Spindeel10s (В надпис от IIваиловградско). 

Сродно е с ЛИТ. МИ Spindfiv kaimas, Spindzi~s (~зеrо), латв: 
РИ Spindags, които се обясняват от лит. splndus блестящ 

или от лит. spindis 'просека (в гора)' от ие. *(s)pl}d-. Вто
рата дума с оглед на значението повече подхожда за тракий

ското име, срв. семантичните успоредици от български МИ 

I/росека, Jlросеченuк. 

S t r а m Ь а i (Steph. Byz.) - град в Тракия. В името 

се крие тракийска дума, която е сродна със стпрус. strambo 
'стърнище', латв. stгuоЬs 'стрък, стъбло~ слаJ\,1ка' (от балт. 

*strambas), застъпено в латв. МИ Struobas, Struobas, от 

не. *stromb-. Звукосъчетанието тЪ в тракийското име стои. 

вместо очакваното тnр (асимилация по звучност). 

S t r u n е i 1 о n (В надпис от Чирпанско) - село в 

Тракия. Името е сходно по структура с лит. РИ Strfinele 
(с диалектно sty- BJ\tl. sr-), производно от основа, която е 

представена в лит. РИ Struna, жемаит. Струна (поток), 

Струны (имение) - от ие. *srfi.na, разширено от корена 

на глагола sruti (sruvu, диал. srunu) 'пълня се с вода, с кръв; 

тека, излиза~1 извън бреговете (за река)', към ие. корен *sreu-, 
*sгil-;срв. ЛИТ. (с друга отгласна степен) srauna 'течение', 

S t r у m Ь 11 (Hesiod.), србълг. CTfo~M~ - река Стру
ма. Името произлиза от ие. *Sru-mon (с вметнато ~ между 

s и ')' от удължената степен на корена ие. *sreu-: *sru- 'тека; 

течение" запазена В литовски sruti (sruviI, srunu) 'пълня се с во
да; TeKa~ (вж. предходната ИJv1е); срв. по-нататъкпол. strumien 
'поток', ствнем. stroum, нем. Strom 'течение, река', стирл. 

sruaimm ср. р. 'река', лит. sraumuo, -ens (и диал. straumuo, 
"ens) 'бързо течение'. 

S t r у m ё (Hdt., Steph. Byz.) ~ селище в Гръцка Тра-. 

кия. Името е от същия произход, както Stгуmбп (вж.. по

горе) и ще е гласяло в тракий,СКИ *Strulna. От подобно име 

е произлязло днешното ClI Стрима (село в Кумановско) 

ОТ по-старо *Stryma, първоначално речно И11е. ._ 
S u с с i (Аmт. Marc.), S и k е i s (Philostorgii .Hist·. 

есе1.) - проход между Родопите И Хемус, днес Траянави 

врата. Вероятно идентично с латв. МИ Sukas, Sucis (езеро)~ 

ЛИТ. РИ Sukis (и Suk-upis), в които се крие лит. suke 'праз
нина, пукнатина, цепнатина', латн. sukums 'празнина, щър

бел' - от ие. *k'uk-: *k'euk-. Тракийското име ще е озна-. 

чавало 'цепнатина, теснина'. 

*S u i t u 1 а - местно име, реконструирано от епи

тета на Херос Suitulenos (в надписи от Радо:~лирско и Кър

джалийско). Името произлиза от ие. *k'ljitula и е идентично 

по основа с ЛИТ. svitu1Ys 'нещо светящо, светлина', разши
рено със суфикса -ul- от ДУI\1а, застъпена в стпрус. МИ ~wit

the, латв. РИ Svite, срв. по-нататък лит. sviteti (-tu, -tejau) 
~блестя, блещукам', стбълг. CKbTrtTH C~ 'светя'. 

S u r а S (Prok.) - кастел в Хемимонт (област при

близително между Анхиало и Одрин). Името е вероятно 

сродно с лит. РИ Suris, Sur-upe, SПг-uрis, стпрус. Sure (по~: 
ток), от лит. sciras 'солен', латв. s~rs 'солен, горчив, кисел'_;. 
срв. и келт. РИ Sura, нем. Sauer. . -о. 

S у r а с е 11 а (в пътеводители) - селище: в -Турскз;. 

Тракия, днесМалгара. Името е двуосновно ище .е" озн~-. 
чавало ~солен (горчив, кисел) извор': Syra- =.Sura-, за което 

вж. предходното име; -сеНа от ие. *gtJelna 'извор' ,от KO~TO 
е и тракийското МИ Kellai (вж. стр. 40). .... .... 

Т а r р о d i z о s, Т а r р u d i z о s (в. Тiътеводители), 

'Т а r р u d i s о n (Rav.) - станция северно от Лозенград," 

днес Ковчас в Турция. Името е двуосновно: T.arpo~ е9Р9ДПО 

елит. tarpas 'междина' и 'празнина, цепнатина', цслав: 
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чь.пъ, иб'ълг. трап; срв. и лит. РИ Tarpija, жемаит. МИ 
Тарnу кальuе, Тарn-довбы, латв. МИ Tarpi, Тзгрu Рlауа. 
За втория елемент -dizos, -disОI1 'крепост' вж. по-горе при 

Burtudizos. 
т а r р о r о 11 (Prok.) - кастел в окръга Пауталия 

(ДИ. Кюстендил). Името е разширено от тракийската дума 
*tarpa(s) =лит. tarpas ':м:еждина' (вж. предходното име). 

т е r р у 1(1)0 s (Ptol.) - град в Мигдония. И:м:ето е 
производна с обичайния в тракийската топонимия суфик~ 
=-ul- от *terpa(s), вариант на *tarpa(s), което се съдържа в 

МИ Tarpodizos и TaI·poron. За редуването е: а пред " срв, 

ЛИТ. terpe =tarpas, РИ Terpine - Tarpija. 
т i r s а i (Steph. Byz.) -- град в Мигдония. Името е 

произлязло от ие. *Trsoi (1vIH, ч.) И е ИДентично с първия 

елеlVlент на стпрус. МИ Tirs-kaymen (-kaymen :=стпрус. _сауо= 

mis 'село'), сроден елит. tirstis 'гъстота' и 'гъсталак', от 
корена на глагола tirsti (tirstu, tirsau) 'сгъстява~1 се, по= 

мътнявам, втвърдяваlV1 се'. 
Топ z о s (върху монети от 11 в. пр. н. е.; Pt~l.), To()y~t:X 

(Theoph. Chrol1ogr. от VIII В.) - река Тунджа. Имало е и 
едноименен град в областта по средното и течение: Tonzos 
(Ptol.). Горното течение на реката се нарича до ДHec~ Тъжа, 

което се възвежда К'ЪА-l стбълг. *Т ЖЖ~; в него се съзира с право 

древното й ИNlе, което се обяснява напоследък (Вл, Геор", 
гиев) ОТ не. *(s)tundio= като сродно с армен. tC:ndium 'шум, 
движение, блъскане, удар', алб. shty(n)j 'блъскам' от ие, 
*studnio, лат. tundo 'блъека.lVl, удрям', СТИНД. tundate 'блъска'. 
В гръцкото преДаване на името (T6v~()~) =O~ в корена стои 
ВМ. и, тъй като с гр. u, което е означаваJIО ii или дори вече 

i не е могло да бъде предадено трак. и, чрез гр. ~(;;;:::Z) е пре'" 
7 

,падено трак. z (dz) или най-вероятно Z. Възможно е и друго 

тълкуване: като излезем от обстоятелството, че най=ста~ 
ряте имена на реки са означавали 'вода, река', можем да 
свържем Tonzos със стисл. pund ж. р. 'река' и в TaKЪ~ слу" 
чай да го изведем от ие. *tl}d(h)io- от корен ие. *tend(h}· в 
англосакс. dindan 'отича, подува се, приижда'. 

-т r а n u р а r а (ТаЬ. Peut.) ~ град в Пеония, някъде 

в областта на Кочани - Кратово. Името е двуосновно, 

чийто първи елемент може да се сравни с латв. МИ Trani, 
Tranava, ЛИТ. РИ TranYs и т. н.; които принадлежат към 
ЛИТ. tren~ti 'гние, разлаг'а се', латв. trenet 'същ,'; за втория 
елемент -para 'село' вж. ГЛ. y~ стр. 78 и сл. 

~2 

т r а u о s (Hdt" вар, Strauos) - река в крайбреж~ 

ната област на племето бистони, източно от устието на 

~1eCTa. Името може да се обясни от първоначална форма 

+Trausos, чието интервокално s е изчезнало под гръцко 

влияние и в такъв случай Пlе е идентично с първия елемент 

на литовското РИ Tra~s-upis със ]начение 'ломяща река, 
JIО~Iница', срв. ЛИТ. tIausti 'ЛОМ5I, троша", tTausus 'чуплив', 

латв. trauss, trausls 'леко ЧУПЛИВ, трошлив'. в нолза на това 

тълкуване може да се изтъкне, че областта по горното те

чение на тази река е била обитавана от племето Trausoi 
(ВЖ. сТр. 69), които са били наречени вероятно по речното 

и~{е (по Кречмер), В. ТомаПlек изли~а от втория вариант на 

името ~ Strat10S, което нгакъв случай е =,латв. stl"ava 
~течение', ЛИТ. Sl"(1va, 'съш." (тбълг, CT~O~~ и пр. от ие. 

*Sl'eu,., *SГП u 'тека'. 
*Т У n t а - местно И~,lе~ реконструирано от жител~ 

ското Tyntenoi (върху ~10нети), Успоредици към това име 

на~1ираме в Балтика:латв. MJ;l Tunti, 'Tunte, стпрус. СИ 

Thunt...lawken (1a\vken =стпрус-. lallcks 'нива'), които се обяс~ 

няват от лит. tufitas 'ято,- рояк; куп, купчина~ (ОТ по=старо 

*tumtas), производно от корена на глагола лит, tum~ti 'СГЪ= 
стява се, съ~ирва се', 

U с а s u s (В пътеводител) - днес р:. Яворица~ при

ток на Тополница, В областта на прохода Succi! Името е 

очевидно образувано със суфикс =as~ -от ду~tIа~ сродна елит. 

1Lkas 'мъгла; заоблачаване; изпарение', ukanas 'оБЛАчен, 
помътен', срв. и ЛИТ. РИ Okis, Uk5jas, латв. lJkis (езеро). 
Откъм значение срв. речните И!\fена А1Ъ2ленuца, мыlнuцаa 

(често). 

*U l' d а ~ местно име.. реконструирано от епитета 

на АполонUгdёnоs (В надпис от Първомайско). Сродни 

И~Аена от Балтика са: ЛИТ. РИ Urd-upis, Urdena, жемаит. 
МИ Урдuшкu, латв. РИ Urdava, които са производни от 

основа, с'ьдържаща се в ЛИТ. urdulys '(планински) поток; 
вир", латн. urdavi1}a 'поток'. КЪМ същата основа принап= 

лежат вероятно още речните имена: Urda, днес l'Ourde във 

Франция, и Urft. (Urd-efa от 1075 г.) в Германия (възможно 

от келтски произход). 

U r d а u s (Prok.) - кастел в областта на Хеброс. 

Иl\1ето ще е гласяло първоначално *Urdav~(us) или под. 

и в такъв случай е идентично с латв. РИ Urdava, сродно с 
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латв., urdavi!}a 'поток' (вж. повеч€ при предходнато 
име). 

*U е r z е 1 а (*У е r z е 1 а) - 1vfестио И1\.1е, реконструи

рано от епитета на Дионис Verzelenos (OtYI)P~€)"YJvo; в над

пис с неизвестноместонахождение).Името е производно със 

суфикс -ela (срв. напр. в СИ Kypsela) от основа *verza- 'пре

града за ловене на риба; яз' от ие. *llerg'ha (респ. -0-8) и е 

сродно с ЛИТ. РИ Verza, Verzas, с друга отгласна степен 

varzas 'кош за риба', латв. varza 'яз'. 

U s с u d а m а (Rllf. Fest., Eutrop. и др.) - днес гр. 

Одрин (Adrianopolis). И:~лето е двуосновно: Uscu- от ие. 

*udsko- (*utsko > usko-) 'воден', срв. стирл. u(i)sce 'вода', 

сткимр. uisc, ирл:. esc 'вода, 1vfОЧУР.. блато'; -dama от и~. 

*dhdma 'заселване, място за обитаване', сродно с гр. thal
m6s 'къща; сеитба, посаждане' от ие. *dhdmio-, стинд. dha
тап- 'място за живеене'. Това тълкуване на името отговаря 

на неговото местоположение при сл~ването на трите реки 

Марица, Тунджа и Арда. 

U t u s (Plin.) - река Вит; Utos (Prok.) ~ кастел,-,на 

устието Й. Името се обяснява от ие. *11(10-8 от корен ие. *пd-: 

*ued... : *uod- 'вода' в стинд. ud-an- 'вода', гр. hydos ср. р. 'вода' 

и r-пр .: и~. d е дало t по законите на тракийския език. От пър
~она~ална форма Utus се е получило в славянски *V-yto, 
стбълг. *g'fi1ТЪ (с протетично К- пред ы,' от последното 
нбълг. Ви/n. Известни мъчнотии създава названието на 

обитателите на една част от Долна Мизия у Птолемей (11 в. 

от н. е.) Oitensioi, което се С~1ята производно от речното име 

Utus" следователно с oi, което може да предава дифтонг 

ui или 11, с предполагаема субституция на тези звукове в 
славянски чрез ы (Вл. Георгиев). Като се и:rvlа пред вид обаче, 
че старобългарската гласна ъ1 е от средния (дори според 

някои от задния) ред, мъчно е да се приеме подобно пред

положение. По всяка вероятност Oitensioi няма нищо общо 
с речното име Utus, а ще е производно от някое друго гeo~ 

графско име, толкова повече, че от свеДението па Птолемеи 

може да се разбере, че това племе е населявало област близо 

до Черно 1\-10ре. 

у е v о с а s е n u s v i с u s (В латински надпис) - село 

в областта на Филипополис (дн. Пловдив). Лат. vicus значи 

'село' а Yevocasel111S е латинско прилагателно от хибридно 
, '1

местно име *Yevocasa, съставено от трак. "еуо- и лат. casa 
'къща, колиба'. Латинският облик Vevo- ще е произлязъл 

от по=старо *Vaevo= (ПРО!VIяната ае > е е 1асвидетелству~ 
вапа в латински от дунавските ПрОВИНЦИИ в 1 в. от н. е.); 

въз основа на това можем да реконструираl\1е И1\1СТО в тра

кийската му форма като *Vaivas или -j и да го сравним с 
латв. МИ Vaiva (ливада), РИ Vajve, стпрус. Woywe, Wewa, 
\Vaywe (област). Думата, от която са произлезли тези имена, 
не е запазена в балтийските езици: може да се :мисли за об

разувание със суфикса ие. -ца от корен на глагола *yei-: 
*~lei~-: *111- "вия' в лит. vуб veju 'вия", стбълг. кнтн RЬfЖ 
1-1 пр. 

Z Ь u r u 1 u s (В латински надТIИС)·~ село в областта 
на Филипополис. Налице е синкопирана форма от по-старо 
*Ziburulus. 11MeTO в този облик е раЗI11ирено със суфикса 
-01- от дума, коЯто е застъпена в лат. МИ Ziburit}, kajmas 
оТ ЛИТ. zibllrys "огън, светлина, нешо светяшо; факел". 

Z е r у n t h о s (Stepl1.Byz.), Z е г )1 11 t h i о n (Suid.), 
Z е r j n t 11 о n (Schol. ад Lykophr.), Z е г у n t ь. о n (Etym. 
М.), Z е r у n t 11 i u m (Liv.) - пещера и град на о. Само
трак!! и в Тракия. Името ~оже да се сравни с честото ЛИТ. 
РИ Zverificius от основа Zverint-, производна от ЛИТ. lVe
ris м. р. (диал. и ж. р.) 'звяр', сродно със стбълг. .зR""t~Ь 

1\1. р .., гр. ther - от ие. *g"hцег-. 

z i 1m i s s u s (В литературен извор) ХЪЛМ в "Гра= 
кия. Името е производно със суфикс от основа ziln1a- от не. 
*g'h}mo- ИЛи -а., която ще е родствена с ЛИТ. РИ Ziln1a., Zil= 

А 

mas (езеро), латв. zelme 'зеленееrца се трева или жито'. 
h о r о s Z у а k о z r е [ б n (O?O~ ZUXXO~PEPWV в над

пис от Грамади, около 25 км югозападно от Кюстендил) ~ 
селище, което е съществувало някъде на стария път Кюстен

дил - Кратово и Кочани. Думата h6ros (оро;) е гръцка 
и означава 'граница, граничен ка.мък, колона', или целият 
израз има значение 'граница (граничен камък) на 3вако

зрера (или -и)'. Zuахо~р€рш'У е слеДователно род. п. МН. Ч, 
(В гръцки) от *Zu~x.o~pep~ или *ZU~XO~PEPOt, селищно име, 
което е двуосновно по структура и според нас lце е озна

чавало 'светлите, белите камъни~: ZutZxo~- предава въз

можно трак. *Zyakuz-, което е иде!!тично по O~HOBa слатв. 
СИ Z"аkПzi, сродно с ЛИТ. PI1 Zvakute '- от лит. zvake 
~светлина, свещ', сродно с лат. fax (старо faces ) .ж. р. 'фа

кел, светлина (на небесни тела)' и др. --о от корен ие. 

*g'hЦdk1J : *g'hцоk1)- 'мъждукам, светя'; вторият елемент на 
И~Iето -rera (или rerai) Iце е произлязъл чрез асимилация 

54 55 



от първоначално *lёга (респ. ~ai) от ие, *l~ura 'камъни, Ka~ 
мънак', срв. алб. lеrё, =а 'каJvIЪНИ, скала; срутени камъни', 

Тракийски по произход са и известен брой названия, 

които не са засвидетелствувани в античните извори и които 

сJIавяните сигурно са възприели от завареното тракийско 

население. Тук ще се спрем върху' НЯКолко географски наз= 
вания от този род. за които е дадено сигурно или вероятно 

тълкуване. 

Ард а - peKa~ приток на Марица. Името се обяснява 

въз връзка със СТИНД. ardati 'тече, изтича'~ гр, ardo 'ПОЛИ= 

вам'. Звукосъчетанието ,·d се явява вместо очакваното rt 
В тракийски поради аСИ~1илация по звучност, 

В е лек а - река, която се влива в Черно ~10pe южно 

ОТ АхТОПОЛ. Според Вл. Георгиев това И~1е ~~He е ЯСНО от 

гледна точка на българския език". То не l\10же па се обясни 

от никой от добре известните, на Балканския полуостров 

езици, като ГрЪЦКИ, румънски~ ТУРСКИ. Най-вероятно е, че 

има~fе работа с наследство от предславянския, тракийски 

слой имена. Тълкуването на името се облекчава от нали... 
чието на точно съответствие в ХИДРОНИ~fията на Литва: 

Vel~kas се нарича там едно блато, а ;а обяснението на това 
название намираме в литовски и съответно съществител.., 

НО - "7elekles 'място във водата, където се пере', произ"" 

водно от глагола ЛИТ. vel~ti (-~ju, =~jau) ~пера (с бухалка)'. 
ОТКЪМ значение може да се сравнят немски водни имена 

като Wasch~Bach (ПОТОК), \Vaschsee (езеро), които са иден", . 
тични по корен с глагола waschen 'мия, пера'. 

Е р м а - река в Родопите, тече през с. Ерма...река и 

се влива в Голяма река, която е приток на Арда. Името е 

безспорно от тракийски произход и се обяснява добре като 

сродно с алб. jerm 'яростен, бесен' от ие. *ermo",. Такова 

значение подхожда за планинска река, Названието на р. 

Ерма, която тече през гр. Трън, не се отнася тук, понеже, 

както доказа К. Иречек, ТО е пренесено по книжовен път в 

най-ново време, 

К ниш а в а - дял в Рила планина. IfMeTO е засви= 

детелствувано оТ XII В. в т. нар. народно житие на св. Иван 

Рилски (познато по препис от ХУ в.). То не може да се из... ' 
тълкува от български. Вероятно имаме работа спославя.. 
нено чрез суфикса -ава тракийско име, което ще е гласяло 

*Knisa(s) или под., успоредици на което намира:r-ле в литов- ' 
ски: МИ Knisa, в латвийски МИ Knlsi, KnIsi, КпТsu-kаlпs 

(планина), Тези имена се обясняват от лит, knlsti (~su, ~s(i)аU) 

'ровя, разравям, тършува~fI', knysis ·ровене·. Трак. *Knisa(s) 
тде е означавало следователно 'ровина". 

Мар и Ц а" MCtp[t~~ (G. Akrop., XIII В.) --~- името на 

тая peKa~ 'Засвидетелствувано като tvI~fНЦl\ у Владислав Гра= 
~1атик (от 1479 г.), макар и да съдържа славянския суфикс 

=ица, се приема за тракийско по потекло. То е родствено с 

дак. РИ Marisos, днес РУI\1ЪН. Mllre~, унг. Maros. англо= 

сакс. merisc ~1. р. 'блато". cpBHe~I. mersch "~10ЧУР, БJIато'~ 

срлат. n1arisca 'същ." (rep~J1aHCKa lае1\1ка), стбълг. MOfK 

и пр, .запазването на краткото тракийско =а= в името показ= 

ва. -че славяните сравнително късно" след VIII~IX B.~ са 
узнали и заели това име от завареното население в Тракия: 
предполага се. че то ше е означаваJ10 средното и долното 

течение на реката. 

Н е с л а - село в Годечко. Името ще е било първо~ 

начално речно, в подкрепа на което се явява наличието на 

РИ Несла в РУСИЯ (означава две реки. от които едната е 

ляв приток на Птич в басейна на Припет, а другата е ляв 

приток на Припет), което се С1<lята като вероятно балтийско. 

Като изходна форма можем да приеl\fеl\1 *Nestla от ме. *Ned= 
t1а: от корен *.пе d,= в стинд. па'datl."звучи, гърми., ШУМИ,, паd"1= 
ж. р, 'река, течение'. Следователно I-Iесла е сродно r Tpa~ 

кийекото PII Nestos, за което ил(. стр, 42. 
О с о r о в о - планина. Познати са още формите Осо

гов, Осогова и Осоговека планина. Най=стари:те податки за 

и:r-.л:ето са засвидетелствувани в славянски извори: rOf~' 

WcorOKbCKHffi от XIII в.; H~ WcorOR8 от 1347 г. и Т. н. Това 

име I\-Iоже да се изтълкува добре като тракийско от пра= 

форма ие. *Ok'o-ghgya (-os) или *Ok'o-gh~1Jоm~ която е дала 

в траКИЙСЮf *Asagav~ 'ка~fениста страна (област), KaMe~ 

ниста планина': Asa- 'Ka~IeHeH', което се среща и в РИ Asa8" 
mus (ВЖ. стр. 31) и gav- 'страна, област', сродно с гот. gaw~ 

~CTpaHa, местност', ствпеrvf.gаwi, He~r. ааи, армен. gavar 
"страна, облз~ст', предгръцки gaia. атич. ge ~.земя, област~. 

В славянеКТI и:rvrето е било възприето доста рано, поради 

което трак. а е дало о, както в най-старите эаемки в славян= 

ски, следователно трак. *Asagav- > слав. Осоговь, респ. 

Осогово. Това тълкvване на името в значение на 'камениста 

планина' се съгласува добре с географския.характер на пла~ 
нината, особено на източния й дял. Известно е, че реките, 
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които извират в Осогово и протичат през областта К а ~1 е= 

н и Ц а (!), свличат твърде голямо количество едър камен ... 
лив материал (според Й. Захариев). 

Пан е г а, наричана още Златна Панега - река, де

сен приток на Искър; Глава Панега се казва нейният извор. 

Името Панега е производно от тракийската ДУlVlа *pan(i)
'блато, ~10чурище' и е сродна със стпрус. раппеап 'треса

вище'. От съrция произход са и засвидетелствуваните в гръц

ки и латински извори географски имена Paniol1 (селище), 

PI1Panisas, Pannysis (вж. стр. 44 ). Поради запазването 

на краткото тракийско а в славянската форма на името 

Панега трябва да се предполага, че то е било късно заето у 

славяните (след VIII-IX в.). 

Б. ЛИ·ЧИИ ИМЕНА 

Тракийските лични имена по структура са двуосновни 

и едноосновни; между едноосновните има нерядко такива, 

които са съкратени форми от двуосновните. По-долу ще 

бъдат разгледани подборно в азбучен ред известен брой 

тракийски И~lена, за които има вероятно или правдоподобно 

тълкуване. 

.Б е n d i d о г а ж. р., [В]е n d i d бго s (или [М]-) м. р. 

Според Д. Дечев името е хибридно: трак. Bendis (божество) 

и гр. -dora, -dОгоs. Доколкото е познато, хибридни имена 

в аНТРОПОНИl\1ията са редки. Затова по-вероятно е да се 

приеме, че имам;е работа с тракийско по начало лично име, 

което ще е гласяло *Benditora, респ. -as със значение 'дар 

на Бендис (божество)', с втори елемент -tor- от ие. *dбr~ 

в гр. doron, стбълг. Д~fЪ' армен. tur. Името е било по~ 

късно погърчено, като трак. -tбга е било преобразено в -dora 
(респ. -as > -os). За името на богинята Bendis, което се среща 
и като лично, вж. сТр. 69. 

В r i n k а z i s, В r i n k а z е i s, В r i n k а i n о s (В 

надписи). Сродно лично име лежи в основата на ЛИТ. МИ 

Brinkiskil) vienkiemis, латв. МИ BrIkuzis, Вгfkumi. От съ

шия корен в пълната е-степен са засвидетелствувани славян

ски лични имена като пол. Brz~k, Brz~ko, бълг. Брекоя М. 

(от стбълг. *ЬfА\КОtA). Във всички тези случаи са налице 

прякори със значение 'дебел, пълен, дебеJIак', което рекон

струираме въз основа на ЛИТ. brlnkti (brinkstu)' отичам", 

слав. *br~kn9ti *brttknQ 'същ.' в пол. na...brz~knqc 'същ.', 

рус. бр.qкн.уmь и т. Н. ОТ същия произход е очевидно пър= 
вият елемент на сложните тракийски лични имена Brinka~ 
zenis и Brinka-zeris. 

В r у z о s м. (В надпис от Асеновград). lIдентично с 

ЛИТ. ЛИ Brfizas, Brfizis, Bruze, балт. (от 1595 г.) ЛИ Bruzas, 
латв. ФИ Bruzis, Bruzis, които се обясняват от лит. bruzas 
"който винаги бяга насам-натам,без цел', слав. *Ьъгzъ, бълг. 

бръз, схр. бр.з. 
В у z а s, В у z е s, В у z о s М. ~ често тракийско лич

но и:rvrе. Обяснява се от ие. *bhng'o-s вавест. buza- м. р. 'ко
зел', армен. buz 'агне'. Срв. циганското JIИ Бузо, ФИ БУ306, 

а също така съществителното диго buzni 'коза'. 
С е r z u 1а м. (в надписи от Зъхненско, Гръцка Тра

кия). Идентично по основа с ЛИТ. JIИ Kersulis, производно 

ОТ ЛИТ. kersas 'с бели и черни петна' (повече вж. при ЛI1 

Kerses, стр. 63). 
D е n t u р е s м. (в надпис от място между Драма и 

Бук). Двуосновно име със значение 'момче, син на рода 

(племето)': Dentu- от ие. *g'ent- в лат. gel1s, -ntis 'род, племе'; 

и -p~s от по-старо pas =гр. paus (върху атически вази) 'дете', 

КИПр. pas 'същ.' Първият елемент Dепtu- се съдър)I(а ве

роятно и в тракийските лични имена Dentu-brisa ~1., Dentu
staina Ж., чийто втори елемент не е ясен, още в Dentu-sucu 
и под. (вж. по-долу), освен това и в съкратени имена като 

Dento М., Dentus ж. 

D е n t u s u с u ж. (В надпис от Търновско), D е п

t u s У k о s (в надпис от Пазарджишко), D е 11 t У s У k о s 
(в надпис от Ямболско). Двуосновно име на жени със зна

чение 'момиче (дъщеря) на рода, племето': Dentu-= трак. 

*dent- 'род, племе', сродно с лат. gens,-ntis 'род, племе': 

-sucu, -sykos =*suk- 'момиче', сродно с кимр. hogen 'моми~ 

че' от ие. *suka. Вторият елемент се съдържа oIue в тракий

ските лични имена Epte-sykos (Epte-sykos), Epte-sychis, 
Rhyme-sykis. От подобни двуосновни имена са възникнали 

чрез съкращаване на първия елеlVlент имената Sukus м. (в над

пис от Пловдив), Sukias !\-1. (в надпис от Радомирско), Su
kios м. (В надпис от Кюстендилско). 

D е о р u S М. (в надпис от Солун). Мож.е да се разчлени 

като Deo-pus 'син на бога': Deo- предстцвлява гърцизирана 

форма на предполагаемо трак. *desa- от ие. *dhцеsо- 'бог", 

сродно с rp.the6s 'бог'; -pus =гр. атич. paus 'дете, син'. 

D е о s р о r, D е о s р u r i s м. (в надписи от Ксан

ти, СТ. Загора, Чирпанско и пр.). Името е двуосновно със 
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значение 'син на бога 
3 

: Deos- (род. п.) е гърцизирана форма 

вм. *Desas- 'на бога' (ВЖ. предходното име); -рог, =puris 
~~10~lче, син' е сродно с лат. puer 'МОJ\lче' и с втория еле~ 

мент на Marci-por, Nae-por, Oli-роI' (имена на роби). ПО= 

край Deos~por, -puris се срещат и формите Diporis, Di(upor)is 
със същото значение. От подобни сложни имена се е ПО= 
лучило чрез съкращаване тракийското лично име Poris м, 

(В надпис от Сливенско), а чрез разширение на същото чрез 

суфикс -iz- (-is-) Purizia ж. (В надпис от Чирпанско), Трак. 

~puris е преДавано и под формите -pyris, -ругоs (В гръцки 
надписи), -pyrt1s, -ру1" (В латински надписи) в лични имена 

като Ap'YJ-1tuро~ ~1., r1J1tCX~... 1tUpt~ Ж., ~t(ct)1tt)PO' 1\.1" ЕЛ1:УJ-7tUрt; 
ж" Zie-pyrus, Zу-руг м. 

D е s а k е n t h о sr-л. (В надпис от Пазарджишко), 

Името означава ~чедо, потомък на бога': Desa- от пе. Жdhце= 

so~ 'бог', СРОДНО с гр. the6s' бог', ЛИТ. dvasii1 'дух'; =ken= 
thos 'чедо, потомък' от ие. *ken-to=s, с.родно с лат. re=cens! 
=ntis 'пресен, млад, нов' от корен ие~ *ken- 'произлизам, 
започвам' и също наименование на деца и малки на ЖИВОТ= 

НИ~ срв. по=нататък ОТ същия корен СТИНД. kanina~ '~1лад', 
kanya 'момиче!, кимр. сепаи 'младо куче или вълче' от не, 

*kendll0 : *ken=_ с друг суфикс стGълг, УА\ДО, бълг. чедо. Оче= 

ВИДНО идентично с Desakent.hos е регистрираното в над'" 

пие от Майнц (ГеРl\.fания) лично шле Disacentus М., а също 

и личното име Dizakenthos (В надпис от Брезнишко). Пър... 
вият еле:~л:ент се среща и под формата Diza=, произлязл:а 

чрез редукция на неудареното е в i и чрез озвучаване на ИН= 

тервокалното -S= в -Z-, засвидетелствуванав тракийски лични 

имена~ като Diza..zelmis, Diza-pes, Dizа=рог (вж. за тях ПО= 

110ЛУ). От подобни двуосновни имена са възникнали чрез 

съкраIЦаваие на втория елемент извънредно честите в Tpa~ 

кийски лични имена Dizas, Diszas, Diza, Dizes и под. ОТ 

Desakenthos чрез съкращаване са се получили простите 

..лични имена Kenthos, Kentis м. 

D i а s k е n t h о s, D i а s с е n t h u s, D i а s с i n %> 

t h u s М. (в надписи отЧирпанско и РИ!vl). Сложно име със 

значение 'чедо, потомък на бога': от Dias~ (род. П., ие. *diцоs) 

от пе. *dleus 'бог' в стинд. dyiuh 'небе', гр. Zeus 'Зевс' (Dias
с d вм. очакваното t под влияние на многобройните гръцки .. 
лични имена с първи елемент Diei-,Dii-, Dios-, Di-); -ken
thos, -centhus 'чедо, потомък', за което вж. предходното име. 

D i а z е 1m i s м. (В гръцки източник от Египет). Името 

означава 'потомък на бога': Dia- 'б9Г' (ВЖ. предходната 

име) и -zelmis 'потомък', сродно с ЛИТ. zelmuo, -efis 'расте

ние' и 'издънка, потомък', латв. zeime 'пищен растеж' ФИ 
Zelmin. Тракийската дума -zelmis се среща като cъc~aBeH 
еле~Iент още В редица двуосновни лични имена като АЬе

zelmis, Aulu-selmis, Abru-zelmis, Diza-zelmis, Ebry-zelmis, 
Dule-zelmis, Mes"tu-zelmes и др. 

D i ~ z е n i s м. (В надписи от Кюстендил и Чирпан

ско), D 1 и z е n е s 1vI, (В римска диплома). Името се отъж" 
дествява от В. Томашек насам с гр. Dio-genes 'роден от 
Зевс, божествен~, келт. Divogenus: Dia-, Diu- ~бог' (вж. пред.. 
ходното име) и -zenis, -zenes от корен пе. *g'en- ветинд. 
janat~ 'произвежда, ражда', етлат. geno ~раждам', кимр. 
gennl '~poдeH съм'. 

D i z а р е s м. (В литературен иззор). Името означава 
~дeTe, син на бога;: Diza... 'бог' е идентично с Desa- в ЛИ 

Desa-kenthos (ВЖ. по-горе), а -pes 'дете, син' - с втория еле ... 
1Vfепт на ЛИ Dentu=pes (ВЖ. по-горе). 

D i z а р о r м. (В латински надпис). И1\1СТО означава 
"МОl\fЧе, син на бога'; Diza= =Desa- в ЛИ Desa=kenthos (вж, 

по~горе), а =рог е идентично с втория еле1Vlент в ЛИ Deos
рог (ВЖ. по..горе). 

D i z az е 1 m i s 1\;1. (върху lt.l0нети на одризите от 1 в. 
пр, н. е. и в надписи от областта на Пангей и Олбия). Името 

означава 'чедо, потомък на бога': Diza= =Desa~ в ЛИ Desa= 
kenthos (ВЖ. по=горе), а czelmis е идентично с втория еле"" 
l\.fеит па ЛИ Diazeln1is (ВЖ. по..горе). 

D r е n i s м. (В надпис от Чирпанско). JtIMeTo е сродно 
~ алб. гегийски dre, dreni М. р. 'елен' от ие, *dhгеп=. 

Е р t а i k е n t 11 о S, Е Р t а k е n t h о s, Е р t е k е n 
! h о S~ Е Р t е k е n t h о s, Е р t а с е n t u s, Е р t а с е n Sj 

1 Р '[ а с е n s, Е р t е с е 11 S, Е р t е с е n t u s, Е f t а с е П= 

1 U S; Е f t е с е n t h u S М. - често тракийско лично ИIvlе 
(В надписи от Чирпанско, Пазарджишко, Радомирско, Кю
стендил, София, Казанлъшко, Т'ърново, Глава Панега и ДРQ)' 
Означава 'чедо, потомък на Епта (богиня)'. За ~kenthos 'чедо, 
потомък" вж. при И1vlето Desakenthos. Epta... според д' Де

:~~ е идентично с името на малоазийската богиня Hipta, 
Helpta, което първоначално гласяло Hepta. 
__ Е Р t а р е I' М. (В надпис от околността на Търново). 
Името означава 'момче, син на Епта (богиня)'; вторият 

елемент -ре}", който се среща още в тракийските лични име", 

на Zi-рег, Olu-per, Reci-per, Seici-per се ·извежда от ие. 
~pyer(o)· или *p(o)uer(o)= и се смята родствен с лат, puer 'дете, 
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момче, син'. Същата ДУ1vlа е позната и на дакийския език, 

засвидетелствувана е в надпис от Дакия: Decebalus per Sco
rilo 'Децебал, син на Скорило' (Скорило е дакийски вожд). 

. Е р t а р о r i s, Нер t а р о r i s, Е Р t ё Р о r i s, Е р

t 1 Р О r i s м. (в надписи от Разград, Чирпанско, Търновско, 

Унгария). Името е сложно и има същото значение като 

Eptaper: 'син на Епта'; вторият елемент -poris е =-puris, 
за което вж. по-горе при имената Deos-por, Deos-puris. 

Е р t а р у s М. (в надпис от Петричко), Е р t ё Р u s Ж. 

(В надпис от София). Името означава 'дете на Епта (богиня)', 

за -pys, -pus 'дете' вж. при ЛИ Deo-pus. 
Е р t е р у r i s, Е р t е р у г i s ж. (В надписи от Ел= 

ховско, Чирпанско, сПазарджишко И от горното поречие 

на Хеброс). Името е идентично с Ep1aporis (вж. по-горе). 

Е р t е s у с h i s ж., Е Р t ё s У k о s и Е Р t е s у k о s 
М.Ж. (в надписи от Ивайловградско, София и Чирпанско). 

Името означава ':rvl0lVfиче (респ. момче) на Епта (богиня)'; 

вторият елемент -sychis (с ch от ие. k), -sykos е сроден с кимр. 

hogen 'момиче' от ие. *suka, hogyn 'момче, момък, юноша' 

(вж. по-горе и при името Dentu-sucu). 
Е р t е n i s, Е Р t е n е s м. (в надписи от Чирпанско, 

Пазарджишко, :rv1ихаЙловградско). Името е разширено със 

суфикса -еп- от първия елемент Epta, Epte- в сложни тра

кий~ки лични имена, като Epta-kenthos, Epta-per, Epte
pyrls пр.и 

Е р t е z е n i s, Е р t е i z е n i s, Е Р t е z е n u s М. (В 

надписи от Ст. Димитров (Дупница), Карнобатско, Пазар

джишко, Врачанско). Името означава 'роден от Епта (бо

гиня)'; -zenis, -zenus е от ие. *g'en- 'раждам' (вж. по-горе 

при името Dia-zenis). 
Е z Ь е n i s, Е s Ь е n U s, Н е s Ь е n u s,H е z Ь е .. 

п u s, Е s Ь е 11 е i о s м. (в надписи от Гоцеделчевско, Хас

ковско, от ГЮ:~..1урджина или Кавала, от долното течение 

на р. Алутас в Румъния и др.). Името е производно със су

фикса -еп- от тракийската ДУlVfа за кон, която ще е гласяла 

приблизително *esva-s или *ezva-s от ие. *Н1еk'цо-s, сродна 

с лат. equus, стинд. asva-h 'кон', авест. aspa- 'същ.' 

G а i d r е s м. (В надпис от Амфиполис, при устието 
на Струма). И:~лето се обяснява от прилагателно, сродно 

с лит. gaidrus 'светъл, ведър (за време)', гр. phaidr6s 'бле

стящ, светъл, радостен' (срв. и в гръцки лични имена Phai
dros, P11aidron)~ от ие. *gt)h~dr- 'светъл, блестящ' от корен 

ие. *gt)heid-: *g1Jh~id-. 

к е 1" s е s м. (от О. Ca1vl0C), К е r s о s м. (в гръцки 

извор от Мемнонион), К е r z а )К. (в надпис от Пловдив

ско). Успоредици на тези И~.1ена намираме в старопруски: 

ЛИ Kerse, Кегsо (род. п. -onis), в литовски: ЛИ Kersis, Кер
lUblCD (1585 г.), в старолатвийски: ФУ! Kersse (Hans). Всички 

гези имена се обясняват от ЛИТ. keIsas 'напръскан с бели и 

черни петна' от ие. *k(tJ)ег(~)sо-s, сродно със стбълг. УfЬНЪ, 

(ТИНД. kr~na- 'черен, тъмен'. Откъм значение срв. бълг. ЛИ 

Черньо М.; Черна Ж., стчеш. ЛИ Crch, erna и др. Тракий
ското прилагателно kersas 'черен' се съдържа очевидно и в 

(,ложните тракийски лични имена Kerse-bleptes, Kerso
bleptes (одризки цар от 359-341 г. пр. Н. е.) и Kersi-baulos 
(тракийски цар), чиито втори елементи не са изтълкувани 

досега :задоволително. 

К е t r i р о r i s м. (върху монети от 283-284 г. и в 

литературни извори), С е t(r i)p(o r i s) М. (В надпис от Дo~ 

бруд~а); варианти: Kedripolis, Kedreipolis, Kedropolis, Ked
I'epol1s. Сложно име, което ще е означавало 'четвърто дете 

(син)': Ketri-, KetI·e- от ие. *ktJetr- в гр. tetra- 'четири-' в 

сложни съществителни, лат. quadru-pes, гал. Petru-corii 
'принадлежащите на четири племена', кимр. pedry- 'чети

рикратен' и пр.; -poris е вариант на -puris 'момче, син', за 

което вж. по-горе при Deospor. Тракийската дума ketri-, 
ketre- се съдържа и В тракийските лични имена Ketrezeis м. 

(В надпис от Драма), Cetrilas lVI. (в надпис от Кобалище), 

Ketri-zeris м. (В надпис от Варна). 

МсО k а s о k о s ж. (В надпис от Ст.-димитровско). 

Сложно име от ж. р. със значение 'момиче (дъщеря) на ро

да': Мока- =Muka-, за което вж. следващото име; -sokos е 

идентично със -sucu, -sykos 'момиче' в ЛИ Dentu-sucu (ВЖ. 

по-горе). 

М u k а Ь о г i s м. (в надпис от Чирпанско), М u k а
Ь u r М. (В надпис от Новозагорско), М u k а Ь u r i s (В над

пис от Харманлийско). С,ЛОЖНО име със значение 'мъж, 

син на рода': Muka- е сродно с иран. muka- восет. mugce 
~семейство', muggag 'семе, род'; вторият елемент -boris, 
-bur(is) е сроден с алб. Ьuггё 'мъж' от ие. *bhrno-s. Тракий
ската дума muka-s 'род, потомство' се съдър?Ка още в ре... 
дица двуосновни имена като Muka-kakes, M:uka-tralis, Muka
zeras, Muka-kenthos, Muka-poris, Muka-zenis и пр., за вто

рия елемент на първите три имена няма досега задоволц

телно тълкуване. От подобни двуосновни И~1ена са се по
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лучили по-късно чрез елиминиране на втория елемент лич

ните имена в тракийски Mukas, Mukos М., Muka (Миса) М., 

които са засвидетелствувани и под формите Mokas, Моса, 

Mokkas, Mokkos, Mokkus. Производни от подобна основа 

с различни суфикси са тракийските лични имена Мukazeis, 
Mukases, Mucasis, Mukasos; Mukala(s); Muccala, Mucalus. 

М u k а k е n t 11 О S М. (В надпис от Пазарджишко, 

Елховско, Сливенско и др.), М u с а с е nt U S М. (В над= 

пие от ОС~1анпазар, ДИ. Омуртаг). Името означава 'чедо, 

потомък на рода'; за Muka- вж. предходната име, а за 

-kenthos 'чедо, ПОТО:NIЪК' при и1tlето Desa-kenthos. 
М и k а р а i Ь е S, I\tl u с а р а i Ъ е SM~ (В надписи от 

Поповско). Двуосновно 1Гl\1e с приблизително същото зна.. 
чение като предходната - )дете, син на рода', с втори еле= 

I\ieHT -paibes (-is) от ие. *paljis 'дете, .rvl0~lче' в гр. paus (върху 

атически вази), pais, беот. тr.(J,Ft~. Същата тракийска дума 

се съдържа и в личното И!vlе DitпраiЬis (В надпис от L-\мфи= 

полис, при устието на CTpy:r...Ia). От подобни двуосновни 

имена са се получили чрез съкраI1~аване личните имена Pai~ 

bes (В надпис от Зъхненско, о. Тасос), Paibes (В надпис от 

ФИЛИПИ), Paibis (В надпис от ,АIvlфИПОЛИС) И пр. ' 
М u k а р о r i s, М о k а р о f i s, М u k а р о r е i S;i 

М u с а р о г, М о с а р о {, М о k k а р о r i s, М о k а
р 'о r о S М., М и с а р о r а м, и Ж. ~ често тракийско 

лично име със значение 'момче, син на рода': Muka- 5 Mo~ 

ka- (вж. предходнота име) и ~puris (-poris) 7момче, СИН', 

за което ВЖ. при ИIvfето DeospOf. 
М u k а р u i s м. (В надпис от llазарджишко), М и= 

с а р u i s м. (В надпис от Дакия), М u с а р u s ж. Св латин

ски надпис). Двуосновно ИlVIе със значение 'дете, син на ро= 

да'; Muka.., Миса= 'род', за което ВЖ. Mukaboris; ",puis, =PUS 

=гр. paus (върху атически вази) ~дeTe, син'. 

М u k а z е 11 i S :Nl. (В надписи от Кюстендилско, 11a~ 

зарджишко, Глава Панега и др.), 1vl u k а s е n е s 1\-1. (в над= 

пие от Пазарджишко), М u с а s е n е s 1v1, (В надпис от Бело= 

слатинско). Двуосновно ИlYlе: за Muka= 'семейство, род' 

вж. Muka=boris, за =zenis 'родеН j родом' вж. Dia*zenis. 
р у t r о s М. (В надпис от ItIваЙЛовградско). Името е 

идентично по основа със старолатвийските ЛИ Putre, ФИ 

Putre (Jan), Puttre (Michel), латв. ФИ Putris, Putra, стлит. 

ФИ Putr (Jan) и др. В тези И1\lена се крие прякор със зва..' 
чение 'кресльо, бъбрица, дърдорко', срв. латв: рutгuбt, 

putrat (-aju) 'кряскам:, крещя, бързо говоря'. 

R 11 а s k о s М. (в гръцки литературен извор) - вла

детел в областта над Филипи, Беломорска Тракия. Името 

е сродно със ствнем. rasc 'бръз', нем. rasch 'същ.', стнорд. 

rQskr, англ. rash 'пъргав, подвижен, жив; ловък'. Възможно е 

Rhaskos да е възникнало чрез съкращение от двуосновното 

ЛИ Rhaskuporis (вж. по-долу). 

R h а s k II рог i s, R 11 а s k у рог i s, I~ 11 е s k ll
Р О r i s, R 11 а s k и р о 1 i s, R а s С 11 Р О 1 i s, R (Ь) е s
l' и р о 1 i s (В литературни И'3вори) - име на трима тра

кийски царе, а също така на боспоранеки царе. Името е 

двуосновно с първи елемент Rhasku- 'бръз' (ВЖ. предходното 

име) и -poris ',МО~1че' (ВЖ. за него по-горе при DeospoI~). 

R 11 е s k и 1 о r 111 е ж. (В надпис от Пазарджишко), 

R е s с ut u r 111 е )К. (В надпис от Карлсбург). Името е ДВУ

основно с първи елеlVfСНТ Rhesku- = Rllasku- 'бръз' (ВЖ. за 

него по-горе при ,RJ1askos) и втори -tuгmе~ -tОГll1е, което 

l'e обяснява от ие. *dren1- 'бягам' ветинд. clran1ati 'бяга', 

гр. dr6mos "бяг'. Rl1eskutOl'l11e ж. 0значава следователно 

~бърза на бягане'. Вторият елемент се среща и в тракийски 

,ничии имена, като Smor(lo~tormos, Bu-torll1a1 Dotu-tul~ma. 

R h е s о SM. (Нот., Aristoph. и пр.), R h е s 1] s (Cic., 
Verg. и пр.) - известен тракийски цар; R 11 е s о S, R h е
s 11 S; R е s и s (В надписи). Името 0значава 'цар', от ие. *reg'
в лат. rex 'цар', стинд. raj- 'сыl.'' 

S а t r е s м. (В надпис от -Чирпанско) - ВЖ. за това 

име по=нататък при племенните названия, сТр. 69. 
S а u 't е s м. (В надпис от Misellllll1). Името е иден

тично по основа със стлатв. ФИ Sautte (Diderick), латв. ФИ 

Sal1till, които се обясняват като прякор от латв. sautis 'ле

нив човек, който непрекъснато спи; дремльо'. 

S k ar is tvf. (В надписи от София и Девня). Д. Дечев 

сравнява келт. ЛИ Sсагiпs, Scarus (без' обяснение). Не е из
ключено трак. Skaris да е сродно с латв. ФИ Skагis, лит.' 
ФИ Skara, стчеш. ЛИ Zkor, струс. ФИ Скора (Яков, Андрей), 

които се обясняват от балтослав.' *skar- 'бръз', стбълг. 

(I~ОfЪ' рус. Сl<ОРЫЙ, чеш. skorY· 
S k i 1 а s м. (В литературен извор). Вероятно идентично 

с ЛИТ. ли Skyle и старокурийското ЛИ Schille, които може 

да се обяснят от ЛИТ. skilti (skiliil, skyliau) 'р~зпалвам огън' 
и преносно 'бягам бясно, яздя'. . . 

S и r а- в ЛИ Suratralis М. (В f{адпис ·от Асеновградско). 
Първият елемент на това сложно име се сра~нява със стинд: 

sura-h 'герой, войн', авест. sura- 'силен,- смел, ~10ГЪЩ; герой". 
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т: а г u t h i n (п) а s, Т а r u s i n а s, Таг u t i 11 О S !ол. 
(предимно в литературни извори). В един надпис от Теса

лия е изрично посочено тракийското потекло на носителя 

на това име, поради което Д. Дечев го е включил в тракий

ските езикови остатъци. То би могло да се обясни като дву

основно: Taru- от ие. *dогu- в гр. d6ry 'дърво'и 'копие', 
стинд. daru- ер. р. 'дърво', хет. ta-ru- 'дърво, дърва'; ВТО= 
рият елемент -thin(n)as, -sinas не е съвсем ясен, вероятно 
се отнася като родствен КЪ!\1 лат. teneo, -ere 'държа' (от pe~ 

дуцираната степен на същия корен), така че името би могло 

да означава в цялост 'държещ копие, копиеносец'. 

Z i 1 е s !vl. (в надпис от Санданско). Името е сродно (' 
ЛИТ. zilas 'сивокос', латв. zi1s, zjls 'син', срв. и стлатв. ФИ 
Zylan (Beyth). 

Z i р а i Ь е S, Z i р а i Ь е s 1\-1. (В надписи от Гръцка 
'Гракия).Името е сложно, със значение 'дете, син на бога'; 
Zi- =zi-, съкратено вм. zio-, zia- или ПОД., със z BI\tl. d (t) по~ 
ради изравняване с фОРNlата за именителен падеж, срв. гр. 

Zeus от *dieus, обаче род. п. Di6s; -paibes 'рожба, син', за 
което вж. по-горе при Mukapaibes. 

Z i р е r м. (В литературен извор от IV в., в латински 
надписи и пр.). Двуосновно име със значение 'син на бога 

(Зевс)': Zi- 'бог' (вж. предходното име) и -per, сродно с лат. 
puer 'момче, син', от ие. *pyer(0)- или р(о)yer(0)-. 

Z i Р у r о n, Z е i р у r о n м. (В надписи от Филипи, 
Атос, Горно Крушево, Македония. Двуосновно име със зна
чение 'момче, син на бога (Зевс)': Zi- 'бог' (вж. по-горе при 
ЛИ Zi-paibes) и -pyr(on) 'момче, син' =tpak.-рuг- в ЛИ Deos= 
por, Deos-puris (ВЖ. по-горе). 

Z i р у r о s, Z е i р у r о s, Z 1 е р у r u s, Z у р у г (В 
литературни извори, в надписи от о. Тасос, Кобалище при 

Филипи и Белослатинско), Името е идентично с предход~ 
ното. 

В. ПЛЕtv1ЕННII ИIvlЕНА. 

l'ълкуването на племенните и народностните названия 
е свързано с ~fЪЧНОТИИ, ТЪЙ като нерядко те не принадле

жат на езика, говорен от съответното племе. Достатъчно 

е да посочим, че и до днес липсват задоволителни етимо .. 
логии за имената на повечето славянски народи, като сьрБU:J 

хървати, словенци, чехи, словаци, руси, па дори и за нашето 

народностно име българи, за което сигурно се знае, че не е 

от славянски произход. Няма нищо чудно, че и самото име 

ни траките, макар и да е обилно засвидетелствувано в ан

тичните извори от Омир насам и в епиграфски материали,' 

ДО днес не е изтълкувано задоволително (предложените 

оПИТИ за обяснението му от и. И. Русу и др. са наивни). 

Названието на едно от големите тракийски племена 

бесите, засвидетелствувано под формите Bessoi (Hdt., Dio), 

B~ssoi (Eust. към П.), Bessoi (StгаЬ.), Bessi (Caes., Cic" Liv., 
РНll.)~ се обяснява от ие. *bhel1dh-so- 'обвързан къ1tl нещо 

(напр. KЪ~l договор или KЪ~1 вяра)' от корен ие. *bhendh
'връзва~l' и се смята родствено с алб. Ьеsё 'договор, вяра, 
ПРИl\1ирие', стирл. bes(s) 'навик, обичай'. Тази етимология 

н'Зглежда на пръв поглед вер'оятна, но би трябвало да бъде 

подкрепена със семантични успоредици, каквито засега 

не са познати. Освен това изпадането на 11 пред s (респ. пред 

други фрикативни съгласни) не е засвидетелствувано със 

сигурност в тракийски. 

ItIMa случаи, когато племенното название е по начало 

жителско име, производно от географско, както е например 

при названието Apsinthioi, племе, което е населявало об

ластта северно от l~ракийски Херсонес (Галиполи). Това 

название се обяснява като производно от Apsinthos, Ар

sYl1thos, означаващи rранична река и главно селище на ап син

тиите (ВЖ. стр. 30). Тракийското племе MygdoIles (Strab.) 
е било наречено така по Иl\fето на областта Mygdol1ia (пър
воначално Mygdol1). Названието Panaioi (Thuk.), което е 

принадлежало на част от тракийското племе едони, също 

така представлява по начало )I(ителско име, производно от 

географско, в което се крие тракийската ДУNIа *pan(i)- и под. 

със значение 'блато, мочурище', съдържаща се в тракийски 

речни И~lена като Pal1isas, Рапах и пр. (вж. стр. 44). 
Названието на голямото тракийско племе одризи-, за

~видетелствувано от V в, пр. н. ~ Odrysai (Hdt., Thuk.) 
и по~късно под фОР1\'fата Odrysae (Liv.), Odrusae (Тас.), се 

обяснява напоследък (Вл. Георгиев) от И~lето на главния 

И1\,1 град Odrysa или Оdгуsiа (Stepl1. Byz.). Приема се, че 

това е градът Uscudama (по-късно Адрианополис), чието 

И1\1е е тракийско (вж. стр. 54). Малко е вероятно обаче един 

и същ град да е носел две различни имена от·~един и същ 

произход .(тракиЙски), и то у едно и също ·племе. Поради 

по-късното засвидетелствуване на второто име Odrysa (-ia) 
сыv1 наклонен да приема, че това име ще е било дадено от 

гърците по-късно на града Ускудама, след като последният 
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се е утвърдил като главно селище на одризите, т. е. градът 

е бил назован с ново име, вторично по произход, със значе

ние 'одризки (град)' (срв. формата Odrysia у Steph. Byz.). 
Самото племенно название Odrysai ще е било тотемно .на
звание, производно от името на видрата в тракийски: то 
Iце е гласяло *Udrusai (с dl" B~1. очакваното tr поради а~и

l\лилация по звучност) от ие. *udr-us-oi, срв. стинд. udra-~ 

'водно животно', авест. udra- м. р. 'видра', гр. hydros~ 
ствнем. ottar, с а лит.Udга, цслав. КЪ1Дf~' Тотемии названия 

ше са били очевидно и две други племенни ИNlена: 

, 1. В е ь r у k е s (АроН. Rhod., T11eo~r. и др.), които 
са живели в областта OTca~! и отвъд Босфора, чието име е 
означавало 'бобри(те)', срв. лит. ЬёЬгus, ЬёЬгаs, ,с.тпрус. 
bebrus, слав. *ЬеЬгъ в бълг. СИ Беброво, ствнем. blbar If 

пр. от ие. *bhebhru-s, респ. -Q-S. 
2. В у s n а i о i (Steph. Byz.), част от бебр~кит~; името 

означава 'кози' или 'козли', срв. ЦИГ. bUZnl коза, авест. 

ЬПzа- м. р. 'козел' - от ие. *ЬhПg'о-s. 
Племенните названия може да изразяват характерни 

качества на носителите им. Такива са например: 

1. D а r s i о i (Hekataios у Steph. Byz.), Dersaioi (Hdt., 
T11uk.), съседи на салеите и едоните ~ Егейска Тракия. И~е'~о 
е сродно със стпрус. ЛИ Dersko, Dlrse, лит. МИ DarSlskl1J 
kaimas (им. п. мн. ч. Darsiskiai), които се обясняват от 
стпрус. dyrsos в израза dyrsos gyntos 'способни, смели мъже', 
сродно със стинд. dhr~nu- 'смел, храбър, ДЪРЗЪК', авест.' 

darsyu- 'смел, силен', гр.' t11rasys 'смел', гот. ga-dars 'осме
лявам се'. Трак. Darsioi, Det·saioi е произлязло от ие. *dll0r
so- (респ. *dherso-). .. . 

2. К i k о n е s (Нат., Hdt., Strab.), Cicones (Pl1n., OVld. 
и пр.), племе между Бистонското езеро и долното течение 

на Хеброс; ед. ч. Kikon, засвидетелствувано и като лично 

И~fе, от ие. *g\1igo(n), сродно със ствнем. queh, quek 'жив',. 
нем. keck, швеЙц. check 'силен, як', англосакс. cwicu, стнорд. 
kvikr, kykr 'жив, подвижен', англ. quick 'жив, бръз' от ие. 

*g1Jig-, срв. илатв. dZ1ga 'живот'. . , . 
3. S k а i 6 i (Hekataios у Steph. Byz.; Strab.), Skalboal 

(Polyaen.), народ между Троя и Тракия. Името ~ идентичн? 
с гр. skai6s 'ляв', лат. scaevus 'същ.' от ие. *skаlЦО-S (*Sk~l
l1o-s). В страната на скаите е иJ\tlало река Skaios potamos и. 
селище Skaion teichos (Strab.). Възможно е речното име да 

е първично (срв. OTKЪ~l значение бълг. РИ Лева река във 

Врачанско), а племето да е било наречено по името на ре

ката. 

Названието на сатрите - Satrai (Hdt., Hekataios у 

Step11. Byz.), племе, което е населя.вало областта между 

Места и Струма при пл.ПангеЙ, се обяснява (В. Томашек, 

Д. Дечев) като сродно със стинд. k$atra- ср. р. 'господство', 

авест. стперс. ksa()ra- ср. р. 'господство, царство'. Не е из

ключено да е сродно с ЛИТ. (жем.) satrus 'жив, пъргав, су

ров', срв. откъм значение дадената по-горе етимология 

на племенното име Kikones. Засвидетелствувано е и ЛИ 

Satres, за което вж. стр. 65. 
За названието на племето Trausoi (Hdt., Steph. Byz.), 

Tllrausi (Liv.), които са населявали югозападния дял на 

Родопите, са възможни две обяснения: те може да са били 

наречени по РИ Trauos (гърцизирана форма на първона

чално тракийско *Trausas),· както бе изказано предположе

ние по-горе (стр. 53), или представлява просто прилага

телно, сродно с лит. tгаusus 'ТрОIПЛИВ, крехък', латв. trauss 
'трошлив' и "студен, хладен (човек)', което се съдържа в 

старокурийското (балт.) <1)11 Trousz (Hansz), по...нататък 

със струс. TfS;\OЬ 'ленив; печален, мрачен', СТРУС. ЛИ Т f8X~, 

ТfSWЪ. 

Г. ИМЕНА IIA БОЖ'ЕСТВА 

Името на женското божество Bendis, род. п. -idos (Не
rodian, Choer., Hesycll. и в надписи), у траките, идентифи

цирано от гърците с 'Артемида или с Хекате, се обяснява 

като 'съединителка', 'покровитсл:ка на брачното съединя

ване и на съвместния живот', от ие. *bl1el1dh- 'свързвам', 

сродно с авсст. bandayaiti 'свързва', стинд. bandhana- ер. 

р. 'свър.зване', гот. англосакс. Ьiпdап, нем. binden 'свърз

вам'. Култът на Бендис е бил познат и В'ЪВ Витиния, Мала 

Азия. 

Тракийското божество Sabazios (Orph., Aristoph. и 

др.), Sabadios (Arteln. и др.), почитана и от фригите, се смята 

за идентично с Дионис-Бакх, по-точно това е епитет на 

Дионис-Бакх. Името добре се обяснява от ие:~ *syobl1odhi
{i)o-s, сродно със стбълг. tRОБОДЬ 'свобо,nен'. Това тъл

куване се подкрепя от факта, че един от гръцките епитети 

на Дионис-Бакх е Eleuther6s, което е =eleuther6s 'свобо
ден'. Sabazios се определя като тракийско име поради това, 
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че в вего ие. о е застъпено от а, а di е дало zi, което е харак

терно за тракийски. _ 
Друго общо божество у траки и фриги е Semele... (:~I1HO= 

гократно засвидетелствувано), богиня на земята, ~~икаv на 

Дионис от Зевс. Името се свързва с фриг. zen1~~O .маика= 
земя', сродно със стбълг . .з~мл~, рус. зеJ\;lЛЯ, лит. zeme, латв. 

zeme и пр. и ще е гласяло *zeml'a с епентетично 1, както сла= 

вянската дума от ие, *g'h(a)emia. B~1ЪKBaHeTO на ~e- между

rh и 1 в гръцкото предаване на името се обяснява с липсата 

на ЗВVI<осъчетанието "n/ в гръцки. 
-- Едно от най-популярните божества в 'Тракия и съсед= 
ните й области е Zbeltllurdos (с варианти при предаването: 

Zbelthiurdos~ Zbelsurdos, Zbeltiurdos, Zberthllrdos, Zber
turdus). TOB~ име се среща и !(ато епитет на Зевс. Обяснява 
се като двуосновно: Zbel- (Zber-) принадлежи към латв, 

zibele 'бляскащ', глагол zibel~t 'святкаl'vf, блещука~1, блестя'; 
-thurdos е сродно с немски sttirzen 'сгромолясвам, съба

рям', ствнем. sturzen от ие. *(s)trd-io-. Името ще е означа= 

вало слеДователно '1УIятащ светкавици., :~л:ълнии', 'гърмо
вержец' което съответствува на гръцкия епитет на Зевс 

Zeus k~raunios 'Зевс Ivlълниеносец', срв. гр, kerallnOS 'гръм, 
мълния'. Формите Zberthurdos, Zbertl1rdus и под. l\10raT 
да се обяснят чрез аСИ:~.1илация на I-r в 1'-11'. 

Като епитет на тракийския богХерос се среща Pyru-
merulas (варианти: Pyrmerulas, Pyrymerylas, Pirmerulas), 
очевидно СЛОЖНОИ11е-, чийто пръв елемент се свързва с гр. 

pyr6s 'царевица' от ие. *рпго-, срв. и лит, рПгаI '.зи~на ца
ревица', nатв. рп{i 'царевица', цслав. П'ЫfО "лимец и т. 

Н,; вторият еле:rvlент е Р(;lзширение от корена ие. * - ,-mer- ГO~ 

лям, велик~ в славянски лични имена на =mеrъ (~"~ДНМ1)fЪ)'I
CTBHe~l. =таl· в имена като Volk-mar, Hlodo-mar, гал. ~maros 
В. имена като Nerto-n1aros 'голям по сила", стисл. mar 'голям'. 

В един надпис от местността Кайлъка при Плевен се 

среща като епитет на Диана Germetitha, което е несъмнено 

двуосновна дума, чийто втори еле11ент се CBъp~Ba ети~о: 

логично с гр. tito 'утринна червенина, утро, ден", алб. dlte 
'ден'; първият елемент Germe- се сравнява (не съвсем убе

дително) с МИ Germania от основа germ- < .ие. *g1Jherm
'топъл'. Вероятно чрез съкращение от Germetltha се е по

лучило женското лично име Tit11a, Thitha, засвидетелст

вувано в надписи от Кюстендил, Цариград, Витиния и др. 

в надписи от Егейска Тракия се споменава "великият 
боr" Rincaleus (или Ringaleus), чието име може да се из~ 
тълкува като 'бръз, ловък' от ис. *lJrlJgh=. ниска степен на 
корена ие. *tjrengh-, .застъпен в гр. rhimpha « *uгепghtlU-) 
'бързо, ловко', ствнем. (ge)ril1gi 'лек', срвне!,,!, (ge)ringi 'лек, 
бръз, бързо приготвящ се', 

Един от често срещаlците се в Тракия епитети на Аскле= 
ПИЙ, който се отъждествява с траКИЙСFиябог Херос, е Zy~ 
mydren6s (варианти: Zymdrenos, Zymlyzdrien6s, Zymyzre~ 
n6s, Zylmyzdrenos и др.). Налице е двуосновна дума, чийто 
пръв елемент се свързва със стбълг. $Mb~ 'змия' С епен= 

тетично 1 в Zyml-, като сс взеI\1а под вни.мание ЗJ\1ИЙСКИЯТ 
жезъл на Асклепий в изобра,жения (Д. Дечев). Напоследък 
Вл. Георгиев (устно) предложи по=сполучливо тълкуване 
на името като 'змей воден': zyml- 'змей' и =udrenos 'воден', 
производно от *udr- 'вода', сродно с гр. аn-уdгоs 'безво
ден', hydrinos 'отнаСЯIl\ се до вода, воден'.! 

1 През 1975 Г. излезе една статия от Вл. Г е о р r и е в (ВЖ. Бал~ 
канско езикознание, ХУН! 1, стр. 5-56), в която се тълкуват и други 
имена на божества у траките. 
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У.	 ЛЕКСИКАТА
 

НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК
 

Пълна представа за словния имотна съвреJмеННIIте 

познати нам езици ни дават ~1НОГОТО!\1ните тълковни реч-. 

нипи. По отношение на тракийски за съжаление не можем 

и да ~1ечтаем дори за един скромен по обем еднотомен реч"" 

ник ...Пипеата на писменост у траките затруднява нс само 

изследването на гра!\1атическия строй на техния език, но 

съшо и на СJI0ВНИЯ ~IY имот. Разгледаните в гл. 111 глоси са 

толкова :Lvlалко, че въпреки тяхната безспорна стойност за 

изучаването на тракийския език, далеч не !\10гат да дадат 

представа 'За лексикалното му богатство. За щастие този 

скромен брой глоси може да бъде допълнен с реконструи

раните лексикални еле!\fенти (преДИl\П-IО съществителни и 

прилагателни), които са послужили като градивен мате

риал за собствени Иl\fена от всякакъв вид. ПО този начин към 

23=те глоси се добавят още около 180 реконструирани думи, 

които заедно с гласите представляват вече основа за едно 

CKPO~lHO речниче на тракийския език, който ще е притежа

вал не по=малък по количество словен И1\.1.0Т от известните 

класически езици. 

~Гъй като гласите бяха предмет на гл. 111, тук ще из

броим ca~10 реконструираните тракийски думи (към тях е 

добавена и една дума, която се среща в тракийски надпис и е 

сигурно изтълкувана). с нсоБХОДИ!\1ите кратки податки. 

а с h е 1- 'вода, BoдeH~: РИ Acheloos, Асhеl0П, срв. ЛИТ. 

BII Akele (езеро), фриг. akala "вода', ис. *~kt)el-. 

а i z- "коза': областно име Aizike (В Тракия), срв. арм. 

aic, гр. aix, род. п. aig6s 'коза', ис. *ajg'~. 

а 1 а 'течение, IIOTOK': в МИ *Alaai-bria, срв. ЛИТ. ВИ 

Alajil (езеро), лит. al~ti 'залят съм от вода', от корен ис. *еl-: 
*01- 'тека'. 

а 1 t а (8) 'течение, поток': СИ Alt08, срв. илир. РИ Аl

tus, рус. (от балт.) РИ Алыnа, от корен ие. *еl-: *01- 'тека'.' 

а 11 (а) 'на, при': СИ An-asamus 'на Асамус (р. Осъм)', 

срв. авест. ава 'покрай, на', гр. апа 'на, покрай', гот. апа 

·на, към' - ие. *апа. 

а n g- 'крив, извиващ': РИ Angites, СИ Angiss6s, срв. 

стинд. aficati 'извива', anka-]1 м. р. 'завой, извивка', гр. ап

kos 'долина, бездна', ие. *ank-, *ang-. 
а п t (i) 'срещу': СИ Al1ti-sara, срв. стинд. апti "насреща, 

наблизо\ ЛИТ. afit. 'към, срешу', тох. апt 'през', гр. al1ti 'срещу' 

и пр. - ие. *hanti. 
а р а, а р h u s 'вода, река; извор': СИ Burd-'Pa, Ost

aphos, срв. стпгус. аре 'река', apus 'извор', стинд. ар- ж. р. 

~Boдa'. 

а р s а 'трепетлика': СИ и РИ Apsinthos, ApsYllthos, 
Гlлl1 Apsinthioi, срв. латв. apse 'трепетлика', стпрус. abse, 
пол. osa (от праслав. *apsa), ·ствнем. aspa 'трепетлика'. 

а r m а 'блато, ~IОЧУРИlде': СИ *Armula, Наrmопiа, 

срв. J1ИТ. arma 'мочурище, локва', armuo, -efis 'същ.' 

а г s- 'тека; течение, река': МИ *Arsela, срв. стпрус. 

РИ Агsiо, Arse, стинд. ar~ati 'тече', хет. ars- 'същ.' 

а r t а (s), а г d а (s) 'течение, река': РИ Artanes, Artis
kos (Artakes или -os), Арда, срв. стинд. ardati 'тече', гр. ardo 
'оросявам'. 

а r z а s 'бял': РИ Arzos, срв. гр. агgоs "бял', ТОХ. А 

arki-, В агkwi- ~бял', хет. tHtl-~ki-is (1)arkis) 'бял', ие. *arg'-. 
а s a(s) 'камък', а s (а) ln- 'каменен': планинско име 

Осо-гов(о) от трак. *Asa-gav-;P11 Asamus, срв. СТИНД. asman
ер. р. 'камък; небе\ авест. asmal1- 'същ.', пеласг. аsаmiпthоs 

"(каменна) вана', лит. akmu6, -efis 'камък', ие. *ak'mo-. 
а t 'при, към': МИ АsеГffiоs (от по=старо *At=sermos) 

'при СеР!\10С (р.)',срв. лат. ad 'към, при', стисл. at 'при, срешу', 

не. *ad~. 

а t 11- 'висок, стръмен бряг, височина~: МУ!" Anthium 
(Апthеiа), днес А,nuя, Athos (Athon), срв. гр. akte 'стръмен 

бряг, полуостров, нос', ие. *akt-. 
а t (u)- 'течение, поток': РИ At1as, срв. латв. РИ Adula, 

нем. Attel, авест. аои- 'течение, поток, канал' - ие. *ad(u)-. 
Ь е Ь r u s 'бобър': ПлИ Bebrykes, срв. ЛИТ. ЬёЬгus 'бо

бър', стпрус. bebrus, бълг. С_И Бебр=ово, CJBHeM. bibar и 

пр.- ие. *bhebhru-s (-O-S). . 
Ь е п d- 'свързвам': БИ и ЛИ Вепdis, срв. стинд. Ьап

dhana- ср. р. 'свързване', авест. bandayait,i 'свързва', гот., 

англосакс. Ьiпdап, нем. binden 'връзвам' - ие. *bhendh-. 

72 73 

http:�.)',���


ь е r а s ~:<афяв, 1o.1ypгaB~: CI1 Beres, срв. ЛИТ. b~ras 'ка

фяв~, латв. b~rs 'същ.', CTBHe~/I. Ьего ',мечка" (първоначално 

~кафяв') ~ не. *bl1~ro-s. 
? е r g а (s) 'височина, бряг": СИ Berge, Berge-polis 

Berglson, B~rgule, срв. стисл. berg 'планина', CTBHeJ\1. berg: 
не~л. Berg планина', стбъnг. Б~1:)ГЪ~ нбълг. бряг и пр. 
ие. *bhergh(o)-. 

Ь е r z а (s) 'бреза': СИ Bersamae, срв. ЛИТ. berzas, nатв. 

b~rzs" диал. Ь~гzа, стпрус. berse, рус. берёза, бълг. бреза -
не. ~bher(d)g'a. 

, Ь r ~ d,,",a s 'пас~ще': ~:и Bredai, срв. рус. бред, бредина 
пасище, орес~u, ореду газя през брод', балт. (же:м:.) РИ 
Еред-упя, ие, ~bhredh- 'газя". 

Ь ~ е n t а s (brendas) 'елен': СИ Вгепtо-рага, Brentice 
(Brel1dlce), срв. м~сап. brel1don 'елен' ~ от ие. *bhrento=s, 
балт. (сткур.) ЛИ Brendicke. ' 

Ь r.i n k- '~тичам, подувам се": ЛИ Brinkazis, Bri11kai= 
nos, Brlnka.-zenls и пр., срв. ЛИТ. brinkti (brinkstu) 'отичам, 
подувам се, пол. na-b[z~kac 'сыI." ПОЛ. ЛИ Brz~k пе. 
*bhrenk-, *bhrnk-. ' 

ь r и z а s ~бръз' :ЛИ Вгуzоs, срв. ЛИТ. bruzas 'който 
винаги бяга HacaM-HaTaM~, слав. *Ьъгzъ, бълг. бръз и под. ~
ие. *bhrg'-. 

ь и г, Ь u r i s (Ь о г i s) "мъж": ЛИ Muka-bur, Muka
buris, Muka-boris, срв. алб. Ьuггё 'мъж' от не. *bhrno-s. 

ь u r t- (burd-) 'брод': СИ Burtu-dizos, Burd-apa и др., 
срв. ц~лав. N~П'1)-Б~ЬД-ОМЪ 'непребродим'- от ие. *bhrd(h)
(слав. Ьгоdъ, бъ.лг. брод и пр. са от друга отгласна сте... 
пеи на същия- корен). 

Ь .11.Z а s 'козел': ЛИ Byzas, Byzes, CI1 Byzalltion, ПлИ 
Bysnal0], СрВ.. авест.. ЬПzа- м. р. 'козел' - ие. *bhfig'o-s 

с h а 1а s 'кал': СИ Chala-stra, срв. стбълг. I(~ДЪ, нбълг~ 
кал, чеш. kal 'блато; кал, мека почва'. 

d а m а '.заселище, място за заселване' от не. *dh~ma: 
СИ U~cu-dama, срв. стинд. dhaman~ 'място за живеене' 
от ие. *dhem-, гр. thaim6s 'къща' от ие. *dhdmio

. d а р h ,а s 'наводнение': СИ Daph-abae, ;рв: лит. dapas 
наВО,z:(нение от ие. *dhapo-s, НОрВ. диал. dave 'локва, бара~. 

. ,d а r s а s (dersas) 'смел, храбър': ЛлИ Darsioi (Der~ 
SalO}), C~B. стпрус. d~rsos (МН. ч.) 'способни, смели', авест. 
darsyu- смел, силен' - от ие. *dl10rso- (*dherso-). 

d а t а n (d а t а s) 'място, поселище': СИ Daton (Da~ 

tos), срв. алб. dаtё 'място, посеJ1ище' от и:е. *dhdta. 
d е 11 t 11= 'род, племе': ЛИ Dentus, Dentu-pes, Dentu~ 

sucu, Dentu-sykos - ие. *g'ent=, срв. лат. gens 'род, племе'. 
d е s а (s), d i s а (s), d i z а (s) 'божество, бог': ЛИ 

Desa-kenthos, Disa-centus, Diza=zelmis, Diza-pes - ие, *dhlle.. 
~O"', гр. the6s 'бог'. 

d i n g а 'плодородно място': СИ Dingion, срв, латв. 

dil1ga 'плодородно JvIяето\ стисл. d_yngia "торище' - ие. 

*dhl}gh=. 
d i z а 'крепост': СИ Bl1rtu-dizos" Kisti=dizos, Oru=djsza, 

Ostu~dizos, TyIo=diza, Тагро-dizоs ~-~ ие. *dhig'ha, срв. 

авест. uz-daeza м. р. 'натрупване, укрепление\ стперс. dida, 
впере. diz, dez 'крепост'. 

- d о n 'място, местност': областно И1vlе Myg...donia (пър= 

воначално Myg~don), СИ Rumbo-dona -- ие. *ghdhom, срв. 
С'тирл. du, род. п. don 'място, местност', гр. chthon 'почва,земя~. 

d r е n i s 'елен': ЛИ Dгепis от ие. *dhrenis, срв. алб. 

гег. dre, dreni 'елен'. 
d u m а s 'тъмен": СИ Dyme, срв. лит. dПmаs 'тъмен, 

тъмнокафяв (за говеда)", латв. dПms 'тъмнокафяв' - ие. 
УdhПmо-s. 

d П n~ 'вис.очина, ХЪЛ~1, .планина': Dunax (планина), 

срв. англосакс. dlln 'височина, планина', ангЯ. (lown 'пясъ= 

rleH ХЪЛ1\tI, дюна', He:~.1. Diine - ие. *dhun-. 
е (i) Ь- 'протича, капе': PI1 Hebros, срв. пеласг. еiЬб 

'капе, разлива се' и 'протича'. 
е r m а s 'яростен, бесен': РИ EpAta (В Родопите). срв. 

алб. jerm 'яростен, бесен' ~ ие. *ermo-s. 
е s v а s (е z v а s) 'кон' от ие. *Hlek'lJo~s: ЛИ Esbe11tls, 

Hesbenus, Ezbenis, срв. стинд. asva-h 'кон', авест. aspa- 'съш.', 

лат, eqllus и пр. • 
g а i d r u s 'светъл, ведър': ЛИ Gaidres, срв. JIИТ. gai

drus 'светъл, ведър (за време)', гр. phaidr6s "блестящ, све= 

тъл, радостен'; ие. *g1)h~id-ru-s (-ro-s). 
g а v а (8) 'страна, местност: бълг. Осогов(о) от трак. 

*Asa-gava(s), ие. *gh~lJо-s (*ghdlJa), срв. гот. gawi 'страна, 
~t1eCTHOCT', предгръцки gaia, атич. ge "зе~1Я, .област'. 

g е r 111 а s 'топъл, горещ': СИ Germania, бълг. (от трак.) 

РИ ГЕrм~нъ (1479 г.), днес Джep.tJ.ttан , срв. стинд. gharma

"горещина',apM.jerm 'топъл', гр. thermos 'cъ~.'; ие. *gllhermo-. 
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g е s а 'щъркел рибар': СИ *Gesia (или -ai), срв. етпруе. 

geeyse 'щъркел рибар', латв. dzese 'чапла, рибар (щъркел)'. 

g i п- 'чезне, разваля се, съхне': СИ Ginula, срв. сткур. 

Ginulle (ПОТОК), латв. ginis 'разваля се, чезне'. 

11 а i m о s (-о п), *s а i m а s (-а п) 'било, верига': Hai~ 

ll10П, Haimos (планина) - ие. *sdimo-, срв. стинд. Sfll1al1

'било, граница, ивица', ирл. slm 'верига'. 

i d а (i d е) 'дърво; гора': СИ Ide, Idakos, срв. етирл. 

fid, род. п. fedo 'дърво, дърва, гора' - ие. *цidhu-. 

i е t(e)r- (=jeter-) 'бръз, пъргав': РИ Ieterus (Atllrys), 
срв. ствнем. atar 'бръз', латв. atrs' бръз'; И~. *etro-. 

1 1 (и)- 'тиня, кал': СИ Ilion, срв. гр. Ilys, -У05 'кал, тиня', 

цслав. нлъ 'същ.' 

i (! r а s (=jiiras) 'вода, река': РИ Iuras, лит. jura 'Лfоре', 
стнорд. ur 'дребен дъжд' - ие. *ПГ-. 

k а Ь а (s) 'мочурище, блато': СИ Kabyle, срв. англ. 

quab 'мочурише' - ие. *gЦdbll-. 

k а 1а s 'край, краище': областно И~1е Ka1indoia, срв. 

лит. galas 'край, граница на нива, ливада или гора', латв. 

gals 'околност'; ис. *gЦоlо-s. 

k а 1 s а s 'сух, изсъхнал': СИ Calsus от ие. *(s)kolt
-50-S, срв. латв. k~tlst (-stu, -tu) 'изсъхвам, ИЗСУluавам се', 

k а р а s 'хълм, склон': СИ Kapi-sturia, срв. латв. kapa, 
ka.pe 'дълга планинска ИВИЦа, дюна, склон', лит. kopa 'пя

съчен хълм, дюна'. 

k е 1(1) а 'извор': МИ Kellai, *Salclo-kela, Sуга",ссllа, 

срв. ствнем. quel1a, нем. Quel1e 'извор' - ие. *gЦеlllа. 

k е n t h а s 'чедо, потомък': ЛИ Kcntl10s, Kel1tis, Desa
kenthos, Disa-centus, Dias-kentl10s, Epta-kепtl10S, Мtlkа-kеп

thOS,cpB. лат. re-cens 'пресен, млад, нов', с друг суфикс стбълг. 

y~дo, нбълг. чедо. 

k е г s а s 'черен': ЛИ Кегsеs, Kersos, Kerza, Сегzulа, 

срв. лит. kersas 'с бели и черни петна', стбълг. VfbHOЬ, бълг. 

черен, стинд. krsna- 'черен, тъмен'. 

k е t r i-, k e·t 'r е- 'четири': ЛИ Кеtгi-рогis, Kedre-polis, 
ие. *k1)etr- в гр. tetra- 'четири-', кимр. реш"у- 'четирикра

тен', лит. keturi, латв. cetri, стбълг. VET'liIfE. 

k i k- 'жив, пъргав': ПлI1 Kikones от ие. *gЦigо(п), срв. 

англосакс. c\vicu, стнорд. kvikr, kykr 'жив, подвижен', англ. 

quick 'жив, бръз'. 

k i r i- (или k i r а) 'планина', 'гора': МИ Keiris, Keir
para, Keri-paron (с гр. E~,'YJ =i) от ие. *glJьг(j)-, срв. стинд. 
giri-h 'планина', авест. gairi- 'същ.', лит. giria, gire 'гора, 

лес',' латв. dzi{a 'гора'. 

k n i s а (s) 'изровено място': ми I(HHUJ~K~ (XII В.) от 

[рак. *Knisa(s), срв. лит. knisti (-S11, -s(i)au) 'ровя, раз
равям'. 

k u р s е 1 а 'купче, х-ьлмче': СИ Kypsela, срв. ЛИТ. kup
sёlis 'купче, хълмче'. . 

k u r р- 'ровя, разравям': СИ Kurpisos, срв. лит. kUfpti 
(-iil) 'ровя', рус. корnауnь 'разравям'; ие. *krp-. 

k II r t а 'горичка, дъбрава': СИ Kurtu-xura, срв. стпрус. 

korto 'горичка' от балт. *kurta. 
1 а z а (-а s) 'просека (В гора), изтребено място, поляна': 

МИ *Seino-laza(s), срв. схр. лаз 'просека (В гора), изтребено 

1vlЯСТО', рус. лаз 'път на зверовете към река иJТи езеро', ла

зuна 'поляна'; ие. *ldg'ho-s, *l~g'ha, кор. *leg'h-. 
1 i n g а s 'падина, ливада': СИ Ljngos от ие. *lt1g0-S, 

срв. лит. lenge 'ниска местност', МИ Linge, стбълг. лж,''Ь, 

бълг. лъг. 

Jll а r- 'вода, река, мочур': РИ Марица, срв. англосакс. 

rпе[isс м. р. 'блато', стисл. m~rr ж. р. 'блатиста страна', 

С'тбълг. MOf~ и Т. н. 

m а r k а 'мочурище, блатиста NleCTHOCT': СИ Mar
kellai, срв. ЛИТ. marka 'яма за топене на лен или коноп', уКр. 

AlopOKBa 'мочурище'. 

m е 1 d a(s) 'блатен шавар, тръстика': СИ Meldia, срв. 

лит. mеlсlз, meldas 'блатен IlIaBap, тръстика', латв. fп~ldi 

'тръстика', ствнем. melta; ие. *mefdh-. 
m е r- 'голям, велик': БИ Pyru-mer-ulas, срв. цслав. ЛJlI 

К"~АН-М'ЕfСЬ' ствнем. ЛИ Volk-n1ar, Hlodo-mar, стисл. 111ar 
,голям' и пр. 

m е z е n а 'конник': mezenai (В надписа върху златния 

пръстен, от Дуванлии, Пловдивско), което се обяснява като 

зват. п. ед. ч. на -ai от mezena (м. р.) И се сравнява с името 

(епитета) на месапийското божество (Iuppiter) Menzana; 
срв. алб. mes, mezi м. р. 'жребец', румън. (субстратна дума) 

Jninz 'жребец' - ие. *mend-(O-. ' 
m u k а 'семе, род, потомство': ли Muka-boris, Muka

bur, Muka-zeras, Muka-tralis, Muka-poris, Moka-sokos, срв. 

иран. muka- в осет. mug~ 'семейство', muggag_ 'семе, род'. 
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ln и k а s 'блатиста местност, мочурище': областно ИNlе 

Myg-donia от първоначално *Muko-don, срв. латв. n1uka 
~блато, в което се потъва', n1ukls 'блатист', ЛИТ. РИ МПkе. 

m и s а s 'мъх, плесен': СИ *Mos-ypa, срв. ствнем. англо

сакс. mos ер. р. 'мъх; блато~, He~l. Moos 'мъх', цслав. МЪХ'Ь, 

ЛИТ. musaI мн. ч. 'плесен върху кисело мляко'. 

11 е s t- 'бучещ, шумящ': РИ Nestos (от *Ned-to-s), СИ 

(от ,РИ) flесла (от *Nestla), срв. стинд. nadati 'бучи, шуми', 

nadi- ж. р. 'река, течение'; ие. *пеd-. 
о s t а s 'устие на река': СИ Ost-aphos, Ostu-dizos, срв. 

лит. uostas, uosta 'устие на река; пристанище', латв. uosts, 
uosta 'същ.', лат. OstiUIl1 'устие', стбълг. О'ГСТНti; ие. *биst-. 

р а О) v i_ s 'рожба, син": JIИ Paibes, Paibes, Muka-pai.. 
bes, l\tluca-paibes от ме. *palJis 'дете, ~fомче' в гр. XO~1ep. 

pavis, атич. paus, pais, беот. 1taFt,. 
р а i s а (s) 'сажди': С'И *Paisula, срв. лит. paisaI '~ажди'. 

р а 1 а 'блато, мочур': СИ Palae, срв. лит. palios мн. ч. 

'ГОЛЯ~10 блато, мочурище', латв. pa!as, pali 'блатисти бре

гове на езеро; лат. palus 'блато". 

р а 1 m а 'блато, мочур': МИ Palma, ПрОИЗВОДно със 

суфикс ~lna от pala (вж. предходната дума). 

р а 11 (i)~ 'блато, тресаВИLце, торфище': РИ Pannysis, 
Panisas, Ранах, IIalleza, СИ Panion, срв. стпрус. рапnеап 

'тресавище', гот. fani 'тиня' и пр.; ие. *pon(i)-. 
р а г а, р h а r а ~засеЛИlце, село": в IVIНОГО селищни 

имена като Аgаtа-рага, Bendi-para, Веssа-рага, Brento-para, 
Drusi-para, Кеiг-рага, Вгеiего-рhага и др. За тая дума има 

няколко тълкувания, на които ня:rvlа да се спираNi. Ще от.. 
бележа само, че отнасянето й: към даден индоевропейски 

корен още не представлява научна еТИ~10ЛОГИЯ. Необхо

димо е да се намери такова значение, което да съответст

вува на думата като съставен елемент на голям брой селищни 

имена. Пренебрегването на този принцип е водело до не ... 
убедителни етимологии. Така например И. И. Русу отнася 

=para KЪ~1 индоевропейския корен *(s)per- (у него погрешно 

sper-) 'греда на покрив (IVlepTeK), прът, върлина; свързвам 

и подпира:rv1 с греди, с прътове'; посочвайки стисл. spari, 
sparri м. р. 5мертек, греда' и лат. paries 'стена'. Кое от тези 

значения подхожда за трак. -para или какво значи тая дума, 

остава неясно. Това е пример за несполучлива етимология. 

При моето тълкуване, което тук излагам за пръв път, из

хождам от следното. Предаването на трак. -para в един 

случай чрез фОрtvlата -рЬаl'а показва, че се касае до аспи

рованобеззвучно р' (ph) в тракийски, което 1\10же да про= 
излезе единствено от не. р. По-нататък правдоподобно е 

да се мисли, че като втори съставен елемент на голям брой 

двуосновни селищни И1\rIена -para ще е означавало в тра

кийски ня:какъв вид селище - 'село' в противовес на bria 
'град' и diza 'крепост'. Ако приемем, че това е би~о селище 

от примитивен тип, при което постройките за хора и жи

вотни са били изграждани от греди и мертеци, думата 1vlоже 

да бъде сродна със стисл. sрагi, sparri м. р. 'греда', sреГI& 

Ж. р. (от *sраггiоп) 'греди на покрив', ствнем. sрагго 'греда, 

греда на покрив'. Дотук още не може да се смята, че ети

t\-'10логията е решена, защото остава неясно как от значе

нието на приведените думи се е достигнало до значението 

~ВИД селище, село'. Може~f по-точно да изискваме да бъде 

доказан следният семантичен развой: 'греда, греди, Mep~ 

геци' ~ 'постройка с греди, мертеци' ~ 'сграда, къща, 

ЖИЛИlце' ~ 'заселище, село'. Вероятността на подобен ce~ 

l'лантичен развой се доказва от съответствията на ие. *tIeb-, 
(гоЬ-, treb- (или tт~Ь-, trb-) 'строеж с греди, сграда, жилище; 

двор, село' в различни индоевропейски езици: 1) лат. trabs 
н trabes, -is ж. р. 'греда', стисл. prafl1i м. р. 'греда'; 2) стисл. 

ргер ер. р. 'таван, таван с летви, гредоред'; 3) сткимр. 
('тбрет. treb' жилище', стирл. treb ~къща, имение~, ЛИТ. troba 
'къща, сграда', латв. traba 'постройка, сграда'; 4) стисл. 

jJorp ;селскостопански двор' (1'. е. 'мястото, където има 

дървени постройки'), стсакс. dorp, drop "имение, двор, се
ло', стфриз. therp и tl10rp, стсакс. tllorp, ствнем. dorf, He~I. 
Dorf 'село'. Опирайки се на тая семантична успоредица, 

можеl\:1 да реконструираме значението на трак. -para, -phara 
от ие. *(s)pora като "село~ или изобщо "Iнякакъв прю..1ИТИ= 

вен тип селище'. 

р а и t а (s) 'пяна' или пенещ се': СИ (производно от 

РИ) Pautalia, срв. стпрус. РИ Pauta., лит. (В ниска отгласна 

~'тепен) puta 'пяна', put6ti 'пени се', латв. putas 'пяна'. 

р е r '1vl0мче, син': ЛИ Epta-per, Zi-per и др., от ие. 

*pJJer(o)- или *р(о)lJег(о}-, срв. лат. puer 'дете, :м~о:rvIче~ син', 

р е r (и)- 'скала': СИ Peril1thos от пе. *РегiJl}tо-s, срв, 

хет. peruna~ 'скала', стинд. parvata- 'планина'.~ 

р е s 'моrv1че, дете': ЛИ Dепtи-рёs, Dizа-рёs, Dudu=pes 
и др., срв. гр. paus, pais 'дете', кипр. pas 'същ.' 

р i z а (s) 'мочурище, ливада': СИ Pizos, .срв. латв. pIsa 
~ДЬJ1боко блато', гр. pIsea (мн. ч.) 'влажни местаз ливада'. 
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р r а s- (респ. *praus-) 'мия, пръскам, оросявам'; Pra
sias liтпе (езеро) от първоначално *Prausias, срв. ЛИТ. praus
ti 'мия, опръсквам', латв. prafislat 'опръсквам', стинд. 

ргusnбti 'опръсквам'. 
.р u i s, р u s, р у s 'дете, син': ЛИ Muka-puis, Deo-pus, 

Muka-pus, Epta-pys и др., -pu(i)s :с-:-гр. атич. pal1S 'дете, син'. 
р u р а 'боб' или 'хълм' (?): СИ Рl1ре(п)sis vicus, срв. 

лит. рира 'боб' или алб. рирё 'хълм'. 
р u r а- 'царевица, лимец': БуI РУГU-lnегulаs, срв. гр. 

pyr6s 'царевица', ЛИТ. pura! '-зимна царевица', цслав. ПЪ1fО 

'лимец'. 
р 11 r (1 а 'блатисто, влажно място': СИ PUl"dae, СрВ. 

латв. purduli 'сопол', гр. рагdаkоs 'мокър, влажен'. 
р u r i s, р о r i s, Р о (, р У r i s, р у r о s, р у r 'син, 

момче': ЛИ Deos-puris, Deos-por, Diza-por, Epta-por-is, 
Epte-pyris, Muka-por, Ketri-poris, Muka-poris, Rhesku-po
Iis, Di(a)~PYfoS, Zy-pyr, срв. лат. puel~ 'дете, МОIvlче, син' и 

-рОl~ В латински лични И~1ена Магсi~рог, Nae=por, Oli=por, 
етр, nei-pl1r, naei-pl1rs. 

р u S, р у s 'дете, син': B)J(, puis. 
р u s i n а s 'С1\гьрчова, борова гора': СИ РusiПОll, срв. 

лит. pl1sYl1as 'смърчова гора', ПрОИЗВОДНО от pusis 'бор, 

С1vl'ЪРЧ'. 

Р u t r а s 'бърборко, кресльо': ЛИ Pyt"os, срв. стлатв~ 

ЛИ Рutге, латв. Рlltгuо't, putrat 'креп~я, бързо говоря'. 
r а i ln а s 'пъстър'; СИ ~~RaiIl1111a, срв. лит. rftimas 'пъ

стър, сивопъстър'. 
r а k а (s) 'изровеПОf\ЛЯСТО, ровина": (~И R,hakule, ерв. 

ЛИТ. rakti 'изравям'. 
r а m u s 'тих, спокоен': СИ RJlаlпае, срв. лит. [al1TUS 

'тих', стинд. ramate 'стои спокойно, почива'. 
r а s k u s 'бръз, пъргав, жив': ЛИ Rhаsku-рогis, Rlle

skl1-рогis, Rhesku-torllle, Rhaskos, срв. ствнем. rasc 'бръз', 
нем. rasch 'същ.', англ. rash 'пъргав, подвижен, жив, ловък'. 

f е r а 'камъни, камънак' (от по-старо *lera чрез аси

милация на l-r в r-y): МИ horos Zyakoz-reron, срв. алб. lеI'ё, 

-а 'камънак, срутени камъни'. 
r е z а s (resas) 'цар': ЛИ Rhesos, R11esus, срв. лат. 

rex 'цар', стинд. raj- 'сыl.';; ие. *reg'-. 
r i n g- (r i n k-) 'бръз, ЛОВЪК': БИ Rincaleus (Ringa

leus) от не. *lJГl}gh-, срв. ствнем. (ge)-lingi 'лек', срвнем. 

ge-ringi 'дек, бръз', гр. гhimрhа 'бързо, ловко'. 

1· U d_ а s 'червен, червени~ав': ~ланинско, име (от речно) 
Rhod-ope, срв. ЛИТ. РИ Rud-upe, прил. rudas '(червено).. 
кафяв, червеникав', латв. ruds 'червеНИ:&аВ'. 

r u m Ь а (s) 'окрайнина; праг на река': СИ Rumbo-dona 
срв. лит. ruIiIbas 'окрайнина', латв. ruIbba 'праг на река< 

r fi s-a (-а s, -i s) 'ЯIvlа' или rus- 'бавно, тече': СИ Rhusion, 
срв. стпрус. МИ Russe (село и блаТО)5 ЛИТ. rusys (и fusas) 
'яма за картофи; изба', латво гПsа 'яма', или лит. rus~ti 'бавно 
тече'. 

s а Ь а z i а s 'свободен': Бltl Sabazios, срв; стбълго (RОБОДЬ 

;свободен'; иео *syobhodhi(j)o-s. 
s а 1d а s (вм. *zaldas) 'златен': *Saldo-kela (изво

рът на ро Панега), срв. стбълг. ;3Л~ТО (от праслав. *zalta), 
нбълго злаnl0, златен; 

s а r а 'течение, поток': СИ Anti-sara, срв. СТИНД~ sar~ 'река, 
поток'; ие. *sora. 
, s а r t а s 'светлочервен': СИ Sarte, СрВ. лит, sartas 
'светлочервен (за коне)', латв. sarts 'червен

5 

• 

___ s а t r а s (satrus) 'жив, бръз, пъргав' (?): ПлИ Satrai, 
JIИ Satres,. cp~. лит. satrus 'жив, бръз, пъргав, суров'. 

s а u t-l S (-а s) 'ленив'~ J1И Sautes, срв. латв. sautis 'ле

нив човек, който непрекъснато спи;. 

S е i (е) t u v а 'дълбоко място в река': СИ *Seietovia, 
срв. ЛИТ. sietuva 'дълбоко J'vlЯСТО в peKa~. 

, s е i 11 а (s) i село , селище': Seinu-lazies (епитет на Хе,., 

poc~. ~T ,ми; *Seinu-laza(s), ие. ~kpeino-, срв. арм. sen, род. 
П~ _Sl~l село, гр. родоски ktolna '~fестожителство' от ие. 
~kpoina, 

« s е k а s 'TpeBa~ зеленина; сено': СИ ~Sekina, срв. лит. 

~ekas 'прясно накосена тре-ва' -'.. ('т·инД ... l..a-k-a~. м • Т.- ' ро 'j~ = хl ер • зе

ленчук'; ие. *k'eko-. 
s е m (е) 1 а (=zeml'a) 'зеJv:(Я~: БII Semele, срв, стбълг. 

;i~МЛ~, рус. земля, лит. zeme, латв. zеП1е. 

s е r m а, s е I~ rn а s 'течение, ПОТОК': РИ Serme- си 

Serme, A-sermos, срв. СТИНД; sarma-h м. р, 'течение',' ЛИТ. 
РИ Sermas. . 

s i 1 t а s 'топъл, приятен': СИ Silta, срв. лит.- silias 'то .. 
ПЪЛ, приятен', латв. silts 'топъл', КИ:М:Р. clyd 'топъл, топлещ' 

от ие. *k'l-to-. 
о 

, s i n ,d(u)-. 'река': СИ (от РИ) Sindos (Sinth<;>s), срв. СТИНД. 
slndhu- река', стперс. hindus 'същ.' 
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s i n g а s 'низина, падина': СИ Singos, срв. гот. sigqan, 
u 

ствнем. sinkal1, нем. sinken 'потъвам, пропадам'; ие. *s1Jg"-. 
s k а i v а s ,'ляв': ПлИ Skaioi (Skaiboai), срв. гр. skai6s 

'лчв' лат. scaevus ~сыI.';; ие. *skaiuo-s (*sk~iyo-s), 

~ k а 1 р- 'бухам, УДРЯ~f': ('11 *Skalpa, срв. лит, skaТbti 
(-biu, -biau) 'БУХДlvl (пране)'. 

s k а р 1 i s 'секира': СИ Skар1iZб; срв. лит. skaplis 'се
кира', 

s k а р t- 'дълбая, копая': МуI *Skapto~para, Skapte
syle, срв. лит. skaptlloti 'издълбаваtvI, дълбая (В дърво)'; гр. 

skар1б 'копая', " , 
, s k а г а s (-] s) 'бръ'~': J1И Skагis, срв, стбълг. \I(О~Ъ, 

рус. екорый 'бръз' и пр. (праслав. *skагъ). ' 
s k а r s а s 'напречен, КОС': СИ *Skагsа, срв. гр. еп

karsios, epi-karsios ~КРИВ, наклонен, напречен" ЛИТ. skef
sas 'напречен, кос', ие. *skort-so-, *skert-so-. 

s k i 1 а s 'бръз, етре!vfителен': ЛИ Skilas, срв. ЛИТ. skilti 
(skiliu, skyliau) 'разпалвам огън' и 'бягам бясно"; ие. *skblo':s. 

s k r е t а 'кръг, окръжност, кръгло място', у!'рил. skre
tiskas 'кръгообразен': СИ Scr·etisca, срв. лит. skrete '(КРЪГЪЛ) 

диск', skrite 'окръжност'. 

s k u m Ь r-a s (или -i s) 'височина, ХЪЛJ\.f, планинка',: 

планинско име Skombros, срв. ЛИТ. kumbrys, kumbris '?\.fалка 
височина, ХЪЛNl, планински връх, планинка'; ие. *(s)ktpbro-. 

s р i n d а (s) 'просека (В гора)': СИ *Spindea, срв. лит. 

spindis 'Пр'о~ека в, гора'. 
s t r а (от по-старо *strava) 'течение, ПОРОЙ': СИ Chala

-stra, срв. лит. srava 'течение', латв. strava 'течение, порой'. 
s t r а m Ь а s 'СТЪРНИlце': СИ Strambai, стпрус. stram

Ьо 'стърнище', латв. strllObs 'стрък, стъбло, сламка';, ие. 

*strombo-s .. 
s t r u П1 a~ s t r il m о n 'течение, река': РИ Stгуmоn, 

СИ Stryme, срв. ствнем. stroum, нем. Strom 'течение, река', 

лит. sraumu5, -e~s 'бързо течение', sruti (sruvu, srun-u) 'П'ЬЛ~ 
ня с вода' и 'излиза извън бреговете, прелива'. 

s t r П n а 'течение, река': C~ Struneilon, срв. лит. sгпti 

(Sl·ПV~, srunu) 'пълня с вода', РИ Struna. 
s t u r (i а) 'страна, местност': СИ Kapi-sturia, срв. 

стбълг. CTf~H~ (праслав. *starna), бълг. nро-стор. 

s'u с h i s, s u k i s, s u k и (s) (-о s) 'момиче' респ. 'момче, 

юноша': ЛИ Sukus, Sukias, Dentu'Xsucu, Epte~sychis, Ерtё

sykos, Rhyme-sykis, Moka-sokos, срв. кимр. 110gen 'момиче' 
от ие. *suka, 110gyn 'момче, момък, юноша', от" 'корен не.: 

*s~l.:l-: *sп~ 'раждам', от който е производно и не." *sun~-s 
\:ин',лит. sun-L1S 'син', стбълг. cыъъ 'син' и пр. 

s u k а, 'пукнатина, цепнатина, теснина': МИ Succ'i' (Su
keis), срв. лит. sukt 'празнина, цепнатина'; ие.*k'uk-; 
~k'euk-. 

s u 1 а 'горичка': M1I Skapte-syle, срв. гр. hyle 'гopa~ 
горичка', 

su n k а' 'сок; течност': МИ *Sопkеtа,ЛИТ. sunka 'сок 
(от дърво), течност'; не. *snka:. 

s u r· а (zuга)'течение, пот~к': СИ Kurtu-xura (вм. -zura), 
Кага~suга, срв. стиНД. sira 'течение, ПОТОК'. 

S U 1· а s 'силен, храбър; герой': ЛИ Suга-tгаl1s, срв; 

егинд. suга-h" 'герой, ВОЙН', авест. SUI<a- 'силен, смел, мо

гъщ; г'ерой';'· ие. *k'uго-. 
"s u r а s'с'олен, горчив': СИ (от водно име) Suras,Syra

сеllа',"СРВ. ЛИТ.sUгаs 'солен"латВ. surs 'солен, горчив, кисел'. 
s v i t- 'блестя, светя, блеiцука~1': МИ *Suitula,' срв. 

лит. svite'ti 'блестя, блещукам', стбълг. \KbT~1'H \,{\ 'светя·'. 
t а гра s, t е гра s 'междина, цепнатина': СИ ,Тагро

dizos, Тагр-огоп, Terp-yl(l)os, срв. лит. tarpas,terpe 'rvfеж

д.Й:На, цепнатина', цслав. Тf~ПЪ (от праслав. *tагръ). 

t а r и- 'копие": ЛИ Тагu-thiп(п)аs, срв. гр. d6ry 'дъp~o' 

и 'копие', хет. ta-l~u- "дърво, дърва', стинд. dагu- ер. р. 'дър
во'; ие.' *dor-u-. 

t 11 i п- 'държа, нося': ЛИ 'TaIu-tl1iП(11)аs 'копие';'Jiосец~ 

ат·ие. *tbno-s, срв. лат. (В пълна отгласна степен) teneo, 
-еl'е 'държа'. 

t 11 u r d- 'сгромолясвам, събарям'; БИ Zbel-thuтdоs, 

не. *(s)trdo-, срв. ствнем. ,sturzen, He~1. stiirzel1 'тласкам', 

сгромолясвам, изсипвам' (зап.-герм. *sturtjan). 
t i r s а s 'гъсталак': СИ Tirsai, срв. ЛИТ. tifstis 'гъсто

та'и 'гъсталак', tifsti (tirstu) 'сгъстявам се' . 
( i t h а 'светлина, сияние': ЛИ Ti'tha, ~ БИ Germe-thita, 

срв, гр. titб 'утринна руменина; утро, ден', алб. ditё 'дe~' 
ат не. *dita, . , 

t I' а 11 а s -'гниене; гниещ' ; Су] Tranu"lparas срв. лит. 

.f.'rl Tranys, глагол tl~~n~ti 'гние, разлага се'. 
t r а u s- 'троша, ЛОМЯ', респ. ';трошлив;' ленив': ПлИ 

1\ausoi, възможно и Ри Тгаuоs (от *Trausos), cp~. ЛI~Т. 
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trau sti 'ломя, троша', ЛИТ. trausus 'трошлив, крехгьк', струс. 
т,З)СЬ 'ленив, печален, мрачен'. 

t u n d- 'блъскам, тласкам'; 'река': РИ Tonzos, б·ълг. 

Тъжа (от стбълг. *ТЖЖЬ.), за първото значение срв. лат. tun
do, ·ere 'блъскам, УДРЯI\-f" стинд. tundate 'блъска', за ито.. 
рото ~ сти·сл. pund 'река'. 

t u n t а s 'ято, рояк, куп': СИ *l'ynta, срв. ЛИТ. tuntas 
'ЯТОj РОЯК, куп'. 

t и r ш- 'бяг': ЛИ Rhesku=tol--me, Rescu~turme, - не. 

*dlm.., срв. СТИНД. dranlati 'бяга', гр. dr6mos 'бяг'. 

u d r а (s) 'видра': ПлИ Odrysai, срв. стинд. иdrаиh 

'водно животно', авест. udra- м. р. 'видра', гр. hydros, cTBHe~i. 
ottar, ЛИТ. udl~a 'видра', Ц{'лав. Kъtд,~. ~ 

U d r е n а s 'воден': БИ Zym~ydren6s; СрВ. гр. hydri ·1···· 

n6s 'отнасящ се до водата, воден', an-ydros 'безводен'. .. 
~ fi k а s 'мъгла; мъглив, мътен': РИ Ucasus; срв. ЛИТ., 
ukas 'мъгла; заоблачаване', ukanas 'облачен; ПО1\-lътен'. ~ 

u р а 'река': МИ *Mos"'ypa, срв. ЛИТ. ире 'река', лат:в, 

ире 'река, ПОТОК'. 

u r d а (8) 'поток': МИ *Uгdа, Urdaus, срв. лит. urdu
tYs ~(пJtанинскц) поток, вир', латв. urdaviua 'поток'. 

u s k и- 'вода; воден, 1VfОЧУРЛИВ' ОТ" ие. *ud...sko-: СИ 
~scu=danla, РИ Oskios, срв. стирл. u(i)sce 'вода', сткимр, 
uisc, ирл. esc ~Boдa, мочур, блато'. 

й t- 'вода, река' от пе. *ud-: РИ Utus, срв. стинд. ud.. 
ап- 'вода', гр. hydos ер. р. 'СЪЩ.' 

V а i г-а s (-и s) 'въртящ се': СИ. Ваiгоs (=Vairos)j СрВ. 

лит. vairils, vairas 'ВЪрТЯЩ се', швед. vTrr 'спирала'. 

v а r р а s а s 'водовъртеж; ровина': РИ Harpess6s (от 

*Varp-), срв. латв. varpats 'водовъртеж', ЛИТ. varpyti ·'ровя, 
копая'; пе. *yorp-. 

v е g е г- (респ. *veker..) 'влажен; оросявам' или 'сено

кос': СИ Egerica (от *Veg-), срв. хол. wak 'влажен', латв. 

vedzere 'провиращ се през гора поточен сенокос'; пе. *1.1еgЦ •• 

v е 1 е k a(s) 'място на реката за пране': РИ Велекаj 
срв. лит. velekles с посоченото значение, глагол vel~ti 'пера 
(с бухалка)'. 

v е r- 'извирам': СИ (от речно) Ereta (от *Vereta), срв .. 
JIИТ. virti (verdu, viriau) 'вря,' извирам, клокоча', стбъм. 
Ebf1)TH Kbftm 'извирам, ВРЯ'. 

v е r z а( s) 'прегра.да за ловене на риба; яз': MfI *Ver
zela- ие. *yerg'h-, срв. латв. varza 'Я'3'. 

Z Ь е 1- (от първоначално *zibel-) 'СВЯ:Il(аш~ светкавица, 

~fЪЛНИЯ': БИ Zbel-thurdos '1\-1ятаlЦМЪЛНИИ', срв. J1aTB" zibele 
А 

'бляскащ', zibel~t 'святкам, блестя, блещукам'. 

z Ь u r u 1- 'светлина; светя.щ': СИ Zburulus (от първо~ 

начално *Ziburulus), срв. ЛИТ. ziЬuгУ:<; 'светлина'. 
z е 1 m i s 'издънка, потомък': Л11. Dia-zelmis, Mestu~ 

zelmes и др., СрВ. ЛИТ. zеlmuб, ..ens 'растение' и 'издънка; 

потомък'. 

z е n i s, z е n е s 'роден, родом': ЛИ Aulu-zenes, Aulu-" 
zenis, Dia-zenis, Epte-zenis и r-.1H. др., срв. -genes в гръцкото 

лично име Dio-genes, от корен ис. *gen'- 'раждам' в СТИНД. 

j~inati 'произвежда, ражда', стлат. geno. 
z ё r i- (от по-старо *zveri-) 'звяр': МИ Zervnthos, Z~rin~ 

thon, срв. ЛИТ. lveris- 'звяр', стбълr . .зR"'tfЬ, гр. ther "звяр'; 
пе. *g'hyer-. 

z i- 'бог': ЛИ Zi~paibes, Zi=per, Zi-pyron, Zi",pyr(os) и 

.пр., съкратено вм. ziu-, zia- и под., със z вм, d (трак. t) по
ради изравняване с имен. П., срв, гр. Zeus 'Зевс' от ие. *dl~US. 

z i 1 а s 'сив, посивял' или 'СИН': ЛИ Zilёs, СрВ. ЛИТ. zHas 
~сивокос', латв. zils, zils 'син (ЦВЯТ)' 

z i 1m а (s) 'зеленина': МИ Zi1missus, СрВ. лати. (В 
А 

пълна отгласна степен) zelme 'зеленееща се трева или жито'. 

z u т-, Z u m 1- 'змей': БИ Zym~(y)dren6s, Zyml=uzdri~= 

nos, Zylm-ydl'"en6s, пе. *g'hdhf!1i=, срв. стбълг. ,МЬН ~З~fей'~ 

.эМЬh\ 'змия'. 

z v а k а (8) 'светъл, бял': МИ horos Zyakoz=reron, СрВ. 

J1ИТ. Zv~kc 'светлина'; не. *g'hyok'J: *g'hY~k1)=. 
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> VI."ГРАКИЙСКИТЕ НАДПИСИ 

Траките, както вече се каза~ не са иrvIали своя писме

ност, Досега намерените надписи на тракийски език са пи

сани с .гръцки букви, без да са ра'зделени думите, и това 
създава голе~1И мъчнотии за правилното И!\1 тълкуване~' 

Тук ще бъдат разгледани накратко четири надписа, а именно: 
....--,'Т: Надпис върху златен пръстен от с. Езерово, Първо

~Ifайско, който датира от V В. пр. н. е. 

2, Надпис върху ка:~ленна плоча 01 С. КЬОЛ~1ен, Пре-: 

славеко, който датира вероятно от VIH. пр. н. е. 

. 3. Надпис върху златен ПРЪС'Iен от с. Дуванлии, ПJIОВ,~__ . 
див?ко, вероятно от втората половина на V В.пр. н. е. 

-: ~ - 4. Н'адпис, повтарящ се четири пъти върху четири cpe~ 

бърни съда, намерени при разкопаване на могила при СЪ.; 

щ:ото С. Дуванлии; датира открая наУ или началото на IV в. 

пр:~ .. н. е. 

1. ,НадnuеЪПl . вьрх}' 1лаnlJiUЯ пръстен от Езерово 

Намерен е през 1912 Г. при разкопаването на една !\10

гила в.меСТIlостта Пърженака при с. Езерово, Първомайска. 

Състои се от осем .реда или всичко 61 букви, изрязани BЪP~Y 

равната горна страна на плочката на пръстена. Текстът е 

следният: 

PO.llIXTЕ:АТЕА~ЛТ 

EPENEATIA 
TEANH~KOL4
 
РАZЕАJОД;[
 

EANTIAEZY 
ПТАМIНЕ 

PAZ 
НАТА 

ОСМИЯl ред е на ръба на 

нало ~.1ЯСТО върху овалната й 

плочката, понеже не е оста

cTpaJ:Ia. 

Наред с пръстена в същата I\feCTHOcT са били наме

рени още редица предмети, които се отнасят ДО погребение: 

златна диадема, малка златна лъжичка, две триъгълни пла~ 

сТИНКИ от злато, строшен бронзов съд, ~ръгло бронзово 

ог лсдало и счупена бронзова гривна ..ЯВНО е, че златният 

пръстен също ще е свързан с погре5ение, и то на някой знз-= 

1ен тракиец. Разчитането на буквите на надписа е сигурно, 

061'. 1. Златният пръстен от Езерово 

обаче докъде свърU1ва една дума 11 откъде започва друга, 

не е ясно поради свързаното писане (т. нар. scrjptio соn
tinua). В продължение на няколко десетилетия мнозина 
учени са се опитвали да разгадаят този странен текст, съ

ruecTByBaT досега над двайсет тълкувания·, но никое от 

СЯХ не е общоприето. Тук ще изложим тълкуванията на 

наJпите учени акад. Д. Дечев и акад. Вл. Георгиев. 

Д. Дечев, който на 'гри пъти се занима с надписа (пър~ 

ВИЯ ПЪТ В статия, излязла през 

археологическо дружество, кн. 

rеристика на тракийския език~' 
ното (трето по ред) тълкуване 

1914 г. в' Известия на Бълг. 

TV), в книгата си ~~XapaK= 

(София, 1952) предлага след
на надписа: ' 

1 Вж. D. D е t s с 11 е w, Die thrakischen Sprachr~ste, Wien, 1957, 
стр, 567-582. 
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Текст:	 Ro1isteneas Nerenea tiltean ёskо Arazea domean 
Tilezypta mie erazelta. 

Превод:	 .,Аз съм Ролистенеас, потомък на Неренеас.' 

Тилезипта, аразийка по род, ме предаде на 

земята (Т. е. погреба ме)." 

Вл. Георгиев, КОЙТО се занима с. надписа през 1938 r. 
(В статия, публикувана в немското списание Zeitschrift fiir 
vf;rgleichende Sprachforschung, т. 65), ИЗ.J10ЖИ своето тъл", 

куване отново, без съществени поправки в книгата си "Тра... · 
КИЙС.кият език 

Н 

(София, 1957) и напоследък в една статия 

в сп. ",Български език" (XXIII, 1973, кн. 5). .заедно с Дечев 

той приема, че пръстенът е бил направен специално за тър

жественото (тридневно) излагане на покойника, преди да 

бъде погребан. Освен това той излиза от обстоятелството, 

че по сведение на Херодот у някои тракийски племена е' имало 

обичай, когато умре някой знатен тракиец. една от жените 

му, и то избрана като най=любимата му, да бъде убита и 

погребан~ заедно с покойника ..Въз основа на това Геор", 

гиев заключава, че съдържанието на надписа стои в тясна 

връзка със споменатия погребален обичай у тракийците. 

Той дава с'ледното тълкуване: 

Текст:	 Rolistene, as Nerenea Tiltea nesko arazea do теап 

tilezyptam, ie eraz elta, 
Превод:	 "РОJ1истене, аз Неренеа Тилтеа умира..м спо= 

койна до (теб) моя блаженопочивши~ (аз) 

която децата отхрани (отrледа).Н 

2, КЬОЛ}~fеНСКUЯln надпис 

Издълбан е върху K~MeHHa плоча} в горния край CTPO~ 

шена на две, открита върху гроб при разкопки през 1965 г. 

в местността Зуньово кладенче при с, Кьолмен, Преславско, 

Написан	 е също с гръцки букви, но по особен начин: един 

ред следва отдясно наляво, следващият отляво надясно и 

т. н. (т, нар. бустрофеДон, начин на писане, обичаен за УI В. 

пр. н. е. у гърците). Надписът се състои от 56 букви, раз ... 
положени в три реда, и се разчита по следния начин: 

ЕВАР. ZE2~4~j\; HNETEIA lГЕК. ~4
 

ЛТВ~1АВАНl~г{
 

NУ.А~i\i~1ЕТЕtJNt-rЕ/Ji'ТЕINJАКА_ i.ТР. 
Обр. 2.	 Надгробната плоча с надписа от Кьолмен 
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Надписът е надгробен и това улеснява неговото тъл

куване. Текстът бе проучен от акзД. Вл. Георгиев, ~ойто 

въз основа на културно-исторически и лингвистични СЪОСе 

ражения (сравнение с антични надписи на гръцки език от 

Одесос - Варна и другаде) даде следното тълкуване (В 

статия, публикувана в "Балканско езикознание", XI, 1, 1966, 
и напоследък в сп. "Български сзик 

Н 

, XXIII, 1973, ICH. 5): 

Текст: ЕЬаг Zes(a) asn HN etesa igek. а 

N blabahe gn! 
N ua(s?) sn	 letedn ued(n), пе in dakatr s! 

Превод: .,Ебар (син) на Зеса(с) аз 58 години живях тук. 

Не повреждай този (гроб?)! 

Не осквернявай саI\1ИЯ този покойник, за да 

не ти се направи това (=същото)!~' 

КЬОЛ!\1енският надпис е намерен в Югоизточна Мизия, 

в околността на село, което се намира на границата към 

Тракия. Освен това по мнението на Вл. Георгиев в него 

Иlвестни елементи показват (дако )мизийски особености, 

поради което той предполага, че езикът на надписа пред

ставлява tpako-мизиЙск.и преходен диалект. 

3. НадnuеЪ/11 върху злаП1НUЯ ПрЪС!11ен 01n Дуванлuu 

Този пръстен е бил намерен до лявата ръка на скелет, 

погребан в Арабаджийската могила при с. Дуванлии, ПЛОВ

дивско. Върху пръстена И1vlа изображение на конник, а са

мият надпис окръжава цялото това изображение. Той не 

е добре запазен, редица букви в 

изтрити или се забелязват само 

жал е 21 букви, но от тях се четат 

ният: 

Hlr~ IH	 ..... LtEL1E 
AIEZHNA! 

горната му половина са 

остатъци от тях. Cъдъp~ 

само 16. Текстът е след

Тълкуването на надписа (по Вл, Георгиев) е следното: 

Текст: eys, ie ..... dele, n1ezenai.
 
Превод: "Могъщи, помагай.... закриляй, коннико!~~
 

Тълкуването на надписа се улеснява от изображението 

на конника. Това изображение в същност пояснява значе

нието на тракийската дума n1ezena като 'конник' и затова 

такова тълкуване е напълно сигурно. Самата дума mezena 

(в текста mezenai .зват. п.) не е изолирана само в тракийски: : 
ТЯ' е почти идентична с името (епитета)' на месапийското . 
божество (Iuppiter) Menzana, на което са били принасяни 

в жертI3а коне С,коиско божество"). Това име се обяснява 
отдавна във връзка с ·алб. mes, mezi !\-·1. р. 'жребец' и румън. 

minz (чети: .МЬllз).:'жребец', което е ОТ дакийски произход, 

nт ие. *mend(i)- 'кон'. Трак. 111ezena имесап. Menzana
отие. *mendiana (а-основа 0·1' м.р.) означават 'конник\ 

Обр.:. 3 Надписът върху златния пръстен от Дуванлии 

:,....-..: 

4. НадnUСЬnl	 върху чеn1UРll111е сребърни съда Оn1 дJ'ванлuu· 

Т~ЗИ съдове са открити заедно с други предмети при 

разкрпаването- на Башова могила при с. Дуванлии,Плов

,цивеко. Надписът се състои от Oce~1 букви, непосредно след

ващи еДна до nJ1yra: 

в този кратък текст според някои (Д, Дe~B и др.) се 
съдържало лично име Dadalemes, каквото оt;аче не е засви
детелствувано. Според Вл. Георгиев (.,ТракиЙският език'~, 

.~ София, 1957) надписът се състои оТ три тракийски думи,, 
които изразяват цяло изречение. Написани са свързано, 

I 
1 
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без отделя.-пе (scriptio continua), както е--яаписан и Езеров= 

сtrnят пръстен. Тълкуването (по Вл. Георгиев) е следното: 

Текст: Оа, dale те! 

Превод: "Земьо (Деметра) пази (закриляй, защити) Me.~~ 

В подкрепа на това тълкуване се привежда съответ

ният превод на албански език с думи, които точно съответ

ствуват на тракийския текст: 'ОЬе, del (zot) тё. Албанският 

език като наследник на дакийски е близко сроден на Tpa~ 

киЙски. 

* * * 
Освен тези четири надписа КЪ1\-! тракийски се отнасят 

оше около двайсетина надписа върху вази или фрагменти 

ОТ вази, открити при разкопки след Втората световна война 

на о. Самотраки. Тези надписи, отчасти повредени, са съв

сем кратки и не допринасят нешо съществено за проучва= 

нето на тракийския език, поради което СМЯТ8.1\1 за излишно 

да занимая читателя с тях. 

Накрай, за културната история на траките е важно да 

се СПО!\.fене, че на територията на древна Тракия и в нейно 

съседство бяха открити orцe два надписа с образно (пикто~ 

графско) писмо от една много далечна епоха, а именно: 
1. Надпис върху кръгъл глинен печат от края на IV или 

първата половина на 111 хилядолетие пр. Н. е., -открит в ше= 
стия пласт на селищната могила при- с. Караново, HOBO~ 
загорско. 

2. Надпис върху глинена плочка" намерена при раз= 
копки в пласт от kameHO-1\1едната епоха при C~ Градешница. 

Врачанско. 

Наличието на тези наченки на писменост в дp~BHa Tpa~ 
кия свидетелствува за развитието на висоха култура на нз= 
селението от тази област през IV и 111 хилядолетие пр. н. е. 

VII.	 СРАВНИТЕЛНА ФОНЕТИКА
 

НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК
 

Външната структура на думите в'ъв всеки език се опре

деля' от наличието и реда на определен брой ЗВУКОВИ еди~ 

ниnи или фонеми·. Тракийският език също е притежавал 

своя фонемна система след отделянето му от индоевропей= 

ския праезик. Едни от индоевропейските фонеми са се за~ 

пазили неизменни в тракийски, а други са претърпели из

вестни промени.. Съществени промени се наблюдават осо,.. 

бено при съгласните. Фонемната система на тракийския 

език f\110же да. бъде представена о п и с а тел н О, без оглед 

на произхода на отделните фонеми, или с р а в нит е л н 07 

Т. е. в сравнение с фонемните системи на другите индоевро'"' 

пейски езици; във втория случай за изходна основа служи 

установената фонемна система на индоевропейския пра

език. Предпочетох втория подход, тъй като той дава въз

можност да бъде осветлен проблемът за мястото на Tpa~ 

кийски сред другите индоевропейски езици. 

Тракийските езикови остатъци не са еднородни по вре

ме. Най-ранните се отнасят към края на второто хилядо". 

летие пр. Н. е. (това са няколко тракийски лични, племенни 

и географски имена, засвидетелствувани в Илиадата и Оди= 

сеята, чиито най-ранни части принадлежат към края на 

микенската епоха), а най-късните - къмУI В. от н. е. На 

това протежение от близо 1600 години фонемната система 

на тракийския език безспорно е претърпяла промени, които 

могат да се установят по данни предимно ОТ последните 

векове от историята на тракийския език, Т. е. от къснотра". 

кийския период. Не е изключено в някои случаи да е оказал 

влияние и гръцкият език, а по-късно, след идването на рим= 

ляните, и латинският език. Това са проблеми,'~КОИТО все още 

не са достатъчно проучени. За нас е важно, че въз основа 

1 Фонемата е звукова единица, която служи за различаване на 
дуl\Пlте ПО СМИС'Ъ.i1:. 
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на еТИl\'10ЛОГИЧНИЯ анализ. на !vrдтериаJ1il ·.сМе.в състояние да 

реконструираме, общо взеТО,-~артината"на фоне~ната сис

тема на тракийския език, а така също и ,да установим ре

дица звукови промени, някои от които се много стари, а 

други по всяка вероятност са се и'Звършили през късния 

период от историята на тракийския език. 

Г л а с н и.ИндоевропеЙският праезик е имал кратки 

и дълги гласни: а, е, i, о, и, dl И а, е, i", о, u. Тракийският език 

е запазил почти неизменно това състояние, с изключение 

на краткото о, което е преlVIинало в а, а също на т. нар. шва

гласна (~), която е дала а, както в повечето индоевропейски 

езици. 

Ие.а > трак. а. За това И~lа !vIHOfO примери. Срв. Pl;oI 
Asanlus, ие. *ak'amo- 'iKaJ\,lbK', гр. itkn1011 'наковалня', стинд, 

~sman- ер. р. 'камък; небе'; РИ Angites, ие. *ank- (*arlg-) 'ИЗ= 

Бивам', гр. ankon 'лакът', ankos 'долина, бездна'. 

Ие. е > трак. е: РИ Serme от не. *sern1a, от кореН.:ие~ 

*ser- 'тека' в лат. seruln 'суроватка от сирене'; СИ -Meldia 
от:ие. *rneldh-, срв. лит. lnelda, lneldas 'блатен шавар, TPЪ~ 

стика'. Пред -nt(h)- кр.аТКОТО е в късния период на тракийски 

(възможно в отделни диалекти) е започнало да преминава 

в. i,· както може да се съди от успоредната форма -cinthus.-·B 
ЛИ Dias-cinthus покрай ...centhus, -kentl10s (В Dias~centhus, 

Dias-kenthos-) от ие. *kento-s 'чедо, потомък', лат. ге-сеп.s 

'пресен, млад, нов'. Неудареното е е клоняло (вероятно 

диалектна особеност) към i (редукция), срв. успоредните 

форми Desa-(kenthos) и Disа-(сепtus), I)iza-(kenthos], Ие. 

*dhlleso- 'бог' в гр. theos 'бог'. 

Ие. i>TpaK. ": СИ lde,Idakos от ие. *llidhl1- 'дърво', стирл. 

fid 'дърво, дърва, гора', гал. ПлИ Uidu~casse8, англосакс. 

widu м. р. 'гора, дърво, дърва'; -diza, -dizos 'крепост' (В МИ 

1~yro-diza, Burtu-dizos) от ие. :;:dhig'}1a, стперс. dida (от diza) 
'крепост'. 

Ие. о > трак. а: skalme 'нож, меч' от ие. *skolma, стисл. 

sk91m ж. р. 'къс меч, нож', англосакс. helm 'дръжка'; трак. 

РИ Pan(n)ysis,Panisas от не. *pon-iso от корен ие. *pon(i)
в гот. f'ani ер. р. 'тиня', срирл.РИ Ол, МИ Onach (блато}; 

трак. СИ Магkеllаi от основа ие. *morka в ЛИТ.mагkа 'яма 

за топене на ленили коноп', УКр. Аl0роква 'мочурище' (от 

пр.аслав. *marky, -ъуе), корен ие. *lnerk- в лит~ lnefkti (n1er.kiu) 

.1 Тая rласна се е получила в късния индоевропейски език от съче. 
танието на т. нар. втори ларингал с е, т. е. от Н2е. ~_ 
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натопявам, накисвам (лен, коноп)'. I1ндоевропейекото окон

чание -os за имен. П. ед. Ч. при имената от о-основи е гла

сяло звукозакономерно в тракийски -as, както може да се 

види от точно предадените речни ИJV1ена Iuras, Panisas (по
край Panisos), ЛvI Tarllthinas (покрай -os). В повечето слуqаи 

обаче тракийското окончание -as се предава на гръцки чрез 

=os и на латински чрез -us (понякога ttpe'j -os под гръцко 

влияние) поради наIаждането (морфологична адаптация) 

на 1ракийеките съществителни ОТМ. р. На -as Kbrvl гpъц~ 

ките имена на -os и латинските на -us. 
Ие. u > трак. и: Sllilulепоs (епитет на Херос), обра

зуван отМИ *Suitula от ие. *k'llitula, срв. лит. svitulys 'нещо 
свеТЯIЦО, светлина'; Muka- в ЛИ Muka-boris, Muka-poris 
и:·пр. от ие. *muk-, срв. иран. muka- восет. mugre 'сеI\1ей

ство', muggag 'семе, род'. Понякога трак. u се предава на 

гръцки чрез· о (а оттук и на латински по същия начин), което 

може да се о-бясни било с отворената окраска на траК.и 

(според Д. Дечев), било поради невъзможността в гръцки 

да се означи трак. и с u, тъй като u е означавало вече й или 

,пори i. Срв. наПРИl\lер: J]];[ Moka-poris, Moca-por покрай 

Muka-;ПлИ Odrysai вм. *Udrusaj, ПрОИЗВОДНО от ие. *udra, 
аВест. udra~ 'видра'. 

Ие. д > трак. а: ЛИ Gaidres от ие. *glJh~idr- в ЛИТ. 

gaidrus 'свеТЪSI, ведър (за Bpe!vlC)', Тр. phaidr6s 'блестящ, 

светъл, радостен' от корен ие. *gtJhei-: *glJll~i-; МИ Daton 
(-os)от ие. *dh~to-m (-0-8), срв. алб. dаtё 'място, поселище' 

от корен ие. *dhe:- *dh~- 'поставя1tv1'. 

Ие. е > трак. е (означавано на гръцки чрез 1)): ЛИ Rhe
sos CPijoo~, засвидетелствувано у Омир) от ие. *t'eg'o-s, 
срв. лат. rex 'цар', стинд. raj- 'СЪЩ.'; ми Zerynthos, Zегуп

thion, Zегiпthоп (на гръцки Z~pu'lOo~ и пр.) от основа йе. 

*g'lllJer- 'звяр' в лит. zvегls 'звяр', стбълг. ~K1)fb, гр. ther 
'животно'. 

Ие. о > трак. о (означавано на гръцки чрез ы): РИStгу

топ (на гръцки ~'tpuf!W'I, засвидетелствувано така у Хезиод 

от VII в. пр. н. е., у Херодот от У в. пр. н. е.) от ие. *Sгti-rnОl1 , 

срв. лит. sraumuo, -e;;s 'бързо течение на p.~Ka, порой', в 
което ио е произлязло от ие. о; Mygdon ,C~fuyowy. засвиде
телствувано като лично име у (\мир) е в сыIностT областно 

име,П01нато ПО-КI-СI-fО СОД qор]\лзта Mygdonia от не. *Мпkо
ghclllom с втори еле1\1ент сроден с гр. сhthбп ~земя, почва'. 

95 



Ие.и > трак. il (означавано на гръцки чрез u,ou): РИ 

Strymon (~tpuf.1oov) от не. *SгП-mоn от корен ие. *sreu-~ *sгП
в лит. sruti 'пълня с вода; тече, приижда (за река)'. 

Дължината на тракийските гласни най-често не е озна

чена на гръцки, особено това се отнася до гласните а и i. 
Въз основа на горните сигурни примери можем да' приемем, 

че на тракийската фонемна система са били присъщи дълги 

гласни, следователно наред с о, ё, и й трябва да са съще

ствували и дълги гласни а и 1, които могат да бъдат рекон

струирани с ПОМОIцта на сравнителния ~1eTOД. Така ие. а 

ще е ,застъпено във флексията за им. п. ед. Ч. при имената от 

ж. р. на -а, напр .. в трак. bria ~гpaд~ от ие. *цrijЗ, срв. тох. А 

~i., В riye 'град (убежище на височина)'; ~diza в МИ Tyro", 
dlza, Oru..,disza от ие. *dhig'ha: 'крепост'. Трябва да' се има 

пред вид обаче, че на гръцки трак. а се предава нерядко 

чрез 1] (особено в края на думите) съответно на законите 

на гръцкия език (йонийско=атически), срв. напр. трюс МИ 

l:tpuf.L1J, което ще е гласяло в тракийски *Strun1a. 
'Трак. 1 от ие.l 1Vl0же:t\1 да предполагаме в МИ Ilion 

ат ие. *Il(u)= 'кал, тиня' в гр. 1lys 'тиня'; цслав. НЛЪ. 

В късния тракийски ~ЗИJ( са настъпили промени при 

някои дълги гласни. Така дългото й се е делабиализирало 

и е преминало в гласна от предния ред i, вероятно пряко и 

като преходна степен. За такава промяна СЪДИl\f от фор

мата на планинското и:t\-1е Dinax (В латински надпис от Кар

~HTY~, Австрия), ако не е погрешно предадена, докато'у 

LTpaOOH срещамеОuпаkа (~ouvCtx~, вин. п.) от ие. *dhun"" 
ak= ~T основа ие. *dhUll=, срв, англоса:кс. dun 'височина~ пла~ 

нина". Вероятно същата промяна на. трак. ii в i е отразена в 

тракийските лични И:Nfена Bizo, Bizens, Bizias, Bizzos' М.) 

Deo...bizos М. (В надписи), покрай които се явяват Byzas~ 

Byzes, Byzos, предадени на гръцки чрез u в корена, в което 

се крие трак. й, както показва еТИ~10логията на тези имена: 

от ие. *bhug'o-s в авест. biiza~M. р. 'козел'. Посочените про~ 
мени на трак. й може да са били ограничени само в изве~ 

стни диалекти, без да са обхванали цялата тракийска ези~ 

кова област. Предаването на названието на тракийското 

племе беси у Херодот като В1}оао! (с '1J =ё), а у по-късните 

автори под формата ВЕаао! (Strab., Polyb., Арр. и пр.) с -€

не дава основание да се предполага преходна трак. ё в кратко 

е, а може да се обясни с обстоятелството,че гр. '1J през 1-11 в. 

от н. е. вече е означавало i,поради което чуждото ё пе е 

могло вече да бъде предавано с тая буква, а по необходи~ 

мост гърците са си послужили в случая с €, макар то да не 

е означавало в гръцки дълго ё. Пред гласните е и [j, се явява 

протетично j, както се вижда от примерите: РИ Ieterus от 

пе. *etro-, ствнем. atar 'бръз' (с а от ие. ё); РИ Iuras от не. 

*fiI'O-S~~РВ.~лит.;,И Juга, нариц.jUга(и мн. ч juros, ..es) 'море', 
латв. Jura СЪЩ. Това явление не ще да е било общотракий.. 
ско, _както показват примери с начално а без протетично j 
(за е липсват сигурни примери): РII Ucasus, lTtus (вж. стр. 

53, 54). 
В тракийския език (особено през късния период, от 

IП-II в. пр. н. е. насам) неударените гласни са били под
ложени на редукция, вследствие на която са могли и CЪBce~I 

да изчезнат. Най-ранният пример за подобно изчезване в 

средата на ду:м:ата (синкопа) представлява Лl1 Mygdon (за

свидетелствувано още у Омир), в което се крие първоначално 

областно име, известно по=-късно под фОР11ата Mygdonia_ 
(у Тукидид от V В .. пр. н. е.), което се обяснява от ие. *Mllko
ghdhom 'блатиста земя' (вж. сТр. 41)~ Друг ранен пример 

на синкопа ни дава PJtI Atlas (у Херодот от V В. пр. н.) 

от _първоначално *Atulas, срв. латв. РИ Adula и нем. 

РИ Attel от Att1l1a (вж. сТр. 31). Синкопирани форми ,се cpe~ 

щат и при други тракийски И~1ена, СрВ. напр.: Pyr-me
rulas iеП~fет на Херос) покрай Pyr'u-merulas и Pyry..meru
las; БИ Zbel=t11urdos, Zbel=1hiurdos и пр. от първоначално 

*Zibel-thuгdоs, срв. латв, zibele 'бляскащ'; СИ Zbufulus 
от' първоначално *Ziburulus, срв. лит. ziburys 'огън, свет
лина'; Zym-dren6s, Zym-zdren6s (епитет на Асклепий) по

край Zym-ydren6s, ZYlnl-уzdI'iеп6s и т. Н. В думата midl1e 
'село' също имаме синкопа, както и в нейната латвийска 

успоредица mItne 'обиталище, подслон' от по-старо *тI

tine (или -епё). 

Д и Ф тон г и. В индоевропейския праезик е имало 

i- .и и-дифтонги, Те са застъпени в тракийски по следния 

начин: 

Ие. ai > трак. ai: i\1И Aizike от корен ие. *aig'- 'коза', 

срв. гр. aix, р. п. aig6s, арм. aic 'коза'. 

Ие. ei > трак. ei: Seietovien(us), епитет на Херос от МИ, 

*Seietovia от ие. *Sei~totlia, срв. ЛИТ. sietuva ·'-дълбоко :м:ясто' 

в, реката, вир, яма'. 

Ие. oi > трак. ai: Ра.isulёпоs, епитет на Зевс от МИ 

*Paisula от ие. *Роik'ulз, срв. ЛИТ. paisaI 'сажди', гр. poi
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kilos jпьетър'. В късния тракийски дифтонгът ai е преtvlИНал 

в е, както показва МИ Vevocasel1us vjcus с Vevo- от първо", 

начаJ1но *Vaiva-, срв. латв. МИ Vaiva, Vaive, ц .. образувание 

от корен на глагола *lJel;)-: *цol~-: *Ц1- 'вия'. 
Ие. ai « H',:.ei) > трак. ai: ЛИ Gaidres от основа ие. 

*g\t1h;)idr'-, срв. ЛИТ. gaidI'us 'светъл, ведър (за време)', гр. 

phaidr6s 'блестящ, светъл'. 

Ис. аu «Н2 ец) > трак. аи (a-v): бълг. Осогов( о) (пла~ 

нина) от трак. *Лsаgаv= < ие. *Ok'o~gh~ljO~, срв. ОТНОСНО 
втория елемент на името гот. ga\vi 'страна, ~fecTHoCT', пред

гръцки gaia 'земя'. 

Ме. ои > трак. аи: 1v1И Pautalia от не. *pout"', срв. стпрус. 

РИ Pauta < ие. *Pouta: от корен ие. *peut=: *put- в лит, puta 
7 пяна', латв. putas 'същ' .. 

Ие. Ви > трак. о (вероятно д): СI1 Ost-aphos j Ostu~ 

dizos С първи член от ие. *ousto""s (или *бustа} 'устие', ЛИТ. 
ziostas, uosta 'устие на река', лат. Ostiuln 'СЪЩ.) 

В думата zetraia 'гьpHe~ от ие. *g'heutr", индоевропей
ският дифтонг еа е представен от е, но по всяка вероятност 

думата е предадена неточно (вм. *zeutraia). Сигурен пример 

за застъпването на не. еи няма. Липсват примери и за застъп

ването на останалите индоевропейски дифтонги в тракийски< 

С о нан Т и. Индоевропейските сричкови съгласни (со

нанти) 1, r5 Ур, IJ са застъпени ДВОЯКО: 

1. Ие. 1, [, lJ > трак. il, ir, in: CvI Silta, ЛИТ. siТtas 'ТОПЪЛ:._ 
приятен 

5 

от ие. *k'lto=; МИ Zilmissus < ие. *g'hlш=is=(iо}\ 

СрВ. ЛИТ. РИ Zilma,o пълна отгласна степен на O~HOBaTa в 

латн. zeime 'зеленина'; СИ Tirsai < ие. *Trsoi, срв. стпрус. 
МИ Tirs-kaymen, ЛИТ. tifstis 'гъстота; гъсталак'; СИ Din
gion от корен ие. *dhl}gh"" срв. латв. dinga 'плодородно ~1ЯСТО'; 

ЛИ Brinkazis, Brinkainos от корен не, *bhrIJk.., срв. ЛИТ. 

brinkti 'подувам се', За ие. IJl > трак, iПl липсват примери, 

2. Ие. 1, [, Ур, IJ' > трак. ul (01),. иг (о[), ит (от), un (оп): 

b6linthos 'див бик, бизон~ от ие. *bhl11=ent=, срв. нем. Виllе 

'бик
5 

; p61tyn 'дъсчена ограда, дъсчена кула' и в СИ Poltym... 
bria - ие, *(s)pl-tu-(n)=, срв. стисл. spjald (*spel-to-s) ';дъска'; 

burt-=, burd.. 'брод' в МИ Burd..apa, Burd~enis, Вuгt-iсош, 

Burtu-dizos от не. *bhrd(h).. в стбълг. (цслав.) ~~Пf1)-БfЬД-ОМЪ 

прич. 'непребродим' (от праслав.*Ьъrd-); СИ Kurpisos от 

корен ие. *krp", срв. лит. kurpti 'ровя'; brynch6s 'китара' 

от не. *bhrtpko-s, срв. пол. (В пълна отгласна степен) brz~k 

'звън~ звънтене', уКр. бряк'; Rumbo- в СИ Rumbo-dona от 

не. *:1Jlb(h)=, срв. латв. ГUlпЬа 'праг на река', лят. rufubas 
'икраинина'; Sonketene, епитет на Xena от МИ *Sonketa' ..&. , 

срв. лит. SUl1kа 'сок (от ДЪРВО), течност' ~-- пе.*~:!}k-. Преда
ването на трак. u·чрез о на гръцки в някои ПРИ~1ери се дължи, 

както вече се посочи, на отвореното произношение на гла~ 

сната и в тракийски IIЛИ на липсата на друга ВЪЗ!-.10)I(ноет за 

()ЗI~ач~ването :й в ГрЪЦКИ, понеже гр. u е било вече преминало 
'Н u (1). 

За застъпвu.н(~т() на _~~д~~~ропей(ките сонанти пред 
[~~C~~ ,~~~.~~ T~!1 FП'рИlVl~ра: JIИ Ski1as от ие. <;'skыl-s,' СрВ. лиТ. 
~Kllt1 (SKI11l!, skyl1au) разпалваrv1 огън' и 'бягаNl бясно'; СИf 

1
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Keiris, Kei~~para, Кегi=раГОl1 (с гр, eJ, 1J =i) от ие. *g1)ьг(i)

Е стинд, glгi-~'планина55 ПИТ, giria, жем. gire 'гора, лес'; 

~tllil1~~ (-sinas) в JI}l Taru-thin(ll)as, Taru=sinas, Taru-tinos 
,ОТ _И~•. *tьп-, сродно с лат< СВ пълна отгласна степен) tеl1еб 
~ere ~държа'. 5 

I
 
11нд~европейската полугласна 11 е дала в тракийски V)
 

което е Ьило означавано на гръцки чрез u, ~, OU, а на латин


СКИ чрез V?", и Ь. Добър 1:2)I?-Jep за запазването ·на трак. v пред

ставлява оългарското lJИ Вел.ека, наследено от тракийски)
 

~oeTO е п~о~зведено от корен не. *ljel- в ЛИТ. vel~ti 'пера 
~C бу~алка) . Запазено е трак. v още в селищното име B~[po~ 
(=Valros), З,а~видет.елствувано у Птолемей (11 в. от Н. e.)~ 
срв. ЛИТ. ValI'US, valras 'въртящ се' от не, *lloi-ro... Трак. v 
е предад~но чрез гр, _ou _!3 епитета на Дионис OUYJP~E/~1J'iO' 
\ =Verzelenos) от Ml1 ~Verzela~ срв, ли:т, PI1 Verza. в Ha~ 
чална сричка пред гласна трак. v е могло да изчезне очевидно 

под гръцко влияние, напр. в ~'III Egerica, срв. лит. РИ Уе .. 

?ere, латв. vedzere )сенокос в гора' от корен ие. *lJegl).. ; СИ 
ldё 5 !dakos от .ие. *цidhи- 'дърво' в етирл. fid 'дърво, дърва, 
[ора', 'стисл, Vlar 'дърво', В СИ C11alastra вторият елемецт 
-stra е произлязъл от по=старо *strava, срв, латв. strava 
'течение, порой', следователно интервокалнотоv е изчезнало, 
вероятно под гръцко влияние, а след това от *straa чрез 

контракция на двете а се е получило =stra. Трак. v не се е З&,е. 

държало след зъбната съгласна d « ие. dh\ както се вижда 
от ЛИ Desa-kenthos с първи елемент от иео *dh1.1eso'" 'бог', 
срв. сродната дума ЛИТ. dvasia 'ДУХ', Запазванете- на трак. 'l! 
след фрикативните съгласни s и .Z се доказва от слеДните 
примери: 

'} ~Ие. k\l > трак. sv в епитета на Херос' ~оu~'tQUЛ1)'УО~з 
l;ouYJ!t()u)...1}VO~ (SlltSvitulenos) от M1tI *Svi'tula (ВЖ. стр. 51); в' ли 
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E~~EY~~, Ea~€.VEtO~ които са про.'·.·.'
(= Ezvenis, Esveneios), .••,.'•••..'"...••.,,••.· 
изводни от трак. esva-, ezva- 'кон' < ие. *Н 1 еk'цо-. ::: 

2. Ие. g'hц > трак. zv в МИ opo~ ZUCGitO~PEPW'I (=Zva-:, 

~ozreron), с първи елемент от пе, *g'llц;:)k 1J·, срв. лпт. Zv1!.kefI 
светлина. ~ 

в някои тракийски говори или ВЪ'31v10ЖНО под гръцко,j 
влияние съгласната '(' след фрикативните съгласни s и z e'~! 
изпаднала, срв. например му! Zerynthos, Zerintl10n (Z~puv-'~ 
eo~, Z~p~'i8ov) от ие. *G'hЦёГ-1Jt- (ВЖ. стр. 55); БИ Saba-~Ъ 
zios, Sabadios (~(X~c(~~O~, ~CG~c(o~o~) от ие. *sJJobhodhi(i)osS, 
срв. стбълг. (СОБОДЬ 'свободен'. 

В ДУ?vlатаЬгiа 'град', предадена на гръцки под формата + 
~p(a (Stl"ab.)~ по същия начин и в цяла редица местни имена~ 
(*Ала(Х~-~р~а, *ВОЛ~CG-~Р'CG, M(XO'it'O"~P~CG, Mea(XJ.L-~р(а:, Пол 'tuJ.L~~p{~ 
и Т. н.) гр. ~ може да предава трак. v или Ь. Има основание 

да се приеме, че в този случай имаме работа с фонематаЬ, 

т. е. че трак. v от пе. Ц в положението пред r е преминало в Ь 

(възможно фрикативно о). Така ИIvIето МесеАtврuя е пре

дадено у Херодот (V в. пр. н. е.) под фОРNlата MEaa;~-~p{a, 
когато гр. р е означавало Ь. С -Ь- (-6-) са заели името и сла

вяните след завладяването на черноморското крайбрежие 

през УI - VII в., както може да се съди от славянските 

податки: N~ (БfЬ (от ХI в.), tiEt,{\&fb. (от 1337 г.). В ЛИ 

Esbel1us (Hesbenus), засвидетелствувано така в латински 

надписи, вероятно е също налице трак. Ь от първоначално 

v след s. 
С ъ г л а сни. В системата на съгласните се наблюда

ват значителни промени в тракийски, някои от които са 

характерни и за други индоевропейски езици. 

Индоевропейските звучни аспировани съгласни (1'. нар. 

mediae aspiratae) bh, dll, gh са загубили аспирацията си 

тракийски и са се превърнали в чисти звучни съгласни Ь, 
d, g: 

Ие. bh > трак. Ь: b61inthos 'див бик, бизон' от ие. *bllln~ 

ent~, срв. нем. ВиНе 'бик'; brytos, brytol1 'вид ечемичено пиво, 

бира' от пе. *bhri1to-, срв. лат. de-frutum 'мъст (от грозде)'; 

МИ Berge, Bergule от ие. *bhergho-, срв. стисл. berg, ствнем. 

berg, нем. Berg 'планина'. 

Ие dh > трак. d:СИ Dyme, лят. dumas 'тъмен, тъмно

кафяв (за говеда)', латв. dПms 'тъмнокафяв', стинд. dhuma-h 

'дим' от ие. *dhiimo-s; -diza, -dizos в СИ Tyro-diza, Burt~
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dizos, Tarpo-dizos от ие. *dhig'ha (-o-s), стперс. dida, нперс. 
diz, dez 'крепост', гр. teichos 'зид, стена'. 

Ие. g/l > трак. g: СИ Berge и др. от ме. *bhergho- 'пла

нина, бряг' (вж. по-горе); СИ Dingion от ис. *dhngh-, латв. 

d.inga 'плодородно място', англосакс. dynge, CTB~eM. tunga 
~TopeHe'. 

Индоевропейските звучни съгласни (mediae) Ь, {l, g са 

преминали в тракийски в съответните беззвучни р, t, k: 
Ие. Ь > трак. р: Skalpenos, епитет на Асклепий от МИ 

*Skalpa, срв. лит. РИ Skai'b-uрis, глагол skafuti (-biu, -biau) 
"бухам (пране)'; dinupula 'дива тиква' от ис. *k'un-abola, 
СрВ. ЛИТ. sun--obuolas 'кучешка ябълка" КрИМГОТ. ареl 'ябъл

ка' от ие.' *ibel-, *~ьБl-. 
Ие. d > трак. t: РИ Utus от ие. *пdо-s, от корен в 

СТИНД. ud-an 'вода', гр. 11ydos 'съп{.'; ]'aru- в ЛИ Taru-thinas 
(Taru-sil1as) от ис. *dогu-'дърво' в гр. dory 'дърво; копие'. 

Ие. g > трак. k: ПлИ Kikones, сд. Ч. KikOl1 от не. *g1.Ч

go(n), срв. англосакс. cwicu, англ. quick 'жив, бръз'; skarke 
'сребърна монета' от ие. *skor-ga, срв. етнорд. skark 'гпум', 

СТИНД. kharjati 'скърца, скрипти'. 

Ако в пределите на древна Тракия откриваме ~1естн:и 

И?\1ена, в които индоевропейските звучни С"l':гласни Ь, d, g 
са се запазили неизменни, подобни Иl\,1ена ~10жем да опре

делим със сигурност като нетракийскн или като принадле~ 

жащи на някакъв друг език. Такъв е случаят с античното 

селищно име Salmydes(s)6s (Soph., Hdt., Хеп. и др.), което 

е означавало крайбрежна местност, град (днес Мидия на 

l-Iерно море) и вероятно река. Това име се извежда от не. 

*salm-udes-jo- или *salm-udes- 'солена вода', като първият 

елемент се сравнява с гр. halme 'солена вода, rvfopcKa вода', а 

вторият - със стинд. ud-an- 'вода', гр. hydos 'вода'; във 

втората част на името -ydes(s)os следователно не. d се е за~ 

пазило неизменно. Въз основа на тоя признак може?\-1 да 

приемем, че това име не е от тракийски произход. Че в дpeB~ 

на Тракия е иrvfало селищни (и изобщо географски) имена от 

нетракийски произход, в това няма нищо чудно. Достатъчно 

е да се позовем на днеIllНОТО състояние на топонимията от 

тази област: покрай славянските имена се срещ~т рум'ьнски, 

турски, гръцки, а съшо и малък брой наследени тракийски 

имена. 

Индоевропейските беззвучни съгласни (т.' нар. tenues) 
р, t, k са се изменили в тракийски в съответни аспировани 
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(придихателнп~ т. Hap~ tenlJeS aspiratae) рf з (\ k~ (ph~ th, kh),
предавани на гръцки чрез cp~9 их: 

Ие, р > трак. pf: (ph): rhomphaia (Р0!-1сра[а) ~копие\ 

по-късно 'меч' от не. *rump-- в лат, rumpa, =ere ~ЧУILq, раз~ 

късвам'; =ap110s в CIrI Ost-aphos ('!O!Jt-хсро~), срв. с тпрус. 
- '-../ 

apus 'извор' от ие, *ap~ 'вода, peKa~ 

, Ие, t > трак. tf: (th): =kenthos в ЛII Kenthos (КЕу8о,)", 

Desa-kenthos (~Ea~-XEyeo~), Bithi-centhus, Epta-kent,hos (Етс'С(Х

xEv8o~) И др. от ие, *ken-to~s 'чедо, потомък', лат. re-cens~ 

=ntis ~пресен, ~Iлад~ нов'; CI1 Perinthos (п~р~уео~) от ие, 

*РеГlJ1Jtо-s, стинд. parV'ata- ~планина~, хет, peruna~ ~скала~ ~ 

покраЙ Trausoi (TpauaQ~ у Херодот), тракийско племе в юго~ 
запаДните Родопи, е засвидетелствувана и фОР!\-1ата Tl1rausi" 
~y Ливий с th от ие, t (вж. по=подробно на стр, 69). 

Ие. k > трак, kf: (kh): brync110s (ppuvx6~) 'китара' от 

не, *bhrtpko-s, пол, brz~k 'ЗВЪН, звънтене'; Chala- в СИ Cha", 
la-stra (Ха:лd-crtрсх) от ие, *kalo~ в стбълг, I(~Лъ; -SУСllis в 

JIИ E,pte-sychis (E7t't1)crux~~) оТ не, *sukis ':М:О1\1иче'" срв. кимр-. 

hogen 'момиче' от пе, *suka, Поради сравнително по-сла

бата аспирация на рс, (\ k C 

в тракийски, отколкото в гръцки' 

(според Д, Дечев) тези съгласни се означават често чрез п,
!, x~ респ. р, t, с. "Гака покрай -pllara в МИ Breiero-phara' 
се среща често -para (от ие, *(s)pora) в местни И~1ена като 

Agata-para, Веssа-рэха, Brento~para, Drпsi-рага и мн. др. 

Наред с -acpo~ в MII ·'O'J1'-a;cpo~ се среша ~apa в МИ Burd-apa 
(и в епитета на НИ~,,1фите от съшото :rvIЯСТО Boupo-~1t-r;va~); 

покрай =kenthos, =centhlls - и =centus в JIИ Dias~centus, 

Disa-centus, Epta=centus, =kentios в .JIИ М€а!~-хе;v't~О~; ПО~' 
край -sychis (ВЖ, по=горе) - и =sykis в ЛИ PUf1'YJ-аuх~~, 

~sykos в ЛИ ~ЕVtu-а'Jхо" E1ti:E-cruХО~, =SUCll в ЛИ Dentu
sucu. Поради изтъкнатата по~горе причина в повечето случаи 

тракийските аспировани беззвучни съгласни са означени 

при преДаването на гръцки само с п~ 'С, X~ съответно на' 

латински с р, t, С. 

РазглеД f1ните по=горе ПРО~lени с трите групи индоевро

пейски съгл.асни bh dh gh, Ь d g ир t k, известни под наиме~ , 
нованието о~звукови из:~л:естванияН (нем. LаutvегsсhiеЬung), 

ще са се извършили по всяка вероятност в тракийски не по 

едно и също -време, а в различни периоди, инак трябваше 
да очакваме като краен резултат CaI\10 една категория СЪ= 

гласни (pll, tll, kll). Трите звукови процеса възможно са след= 

вали хронологически следния ред: най-напред ие. р, t, k са 

преминали в р\ (~, k~ (pll, th, kh); след като с завършил този 

процес и звуковият закон е престанал да действува, е за
почнал вторият .звуков процес, а ИМ~ННО Ь, d, g > р, t, k; 
едва след завършването на тази промяна" в еl1ИН по-късен 

период е протекъл третият звуков процес--Ьh, d/l, gh > 
Ь, d, g. ХРОНОЛОГИЯIа на трите 1ВУКОВИ процеса !\10же да се 

представи схеl\tlатично по следния па.ЧИН: 
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ТА '----------=~ МА ТА -----~-----........... 1.1 
ПраmРЙНUЙСКlJ 1/ ТраКУУСНlI 

т = Tenues (p~ t, k);
 
Jl =Mediae (b~ d, g);
 
_МА =Mediae aspiratae (bh, dh, gl!).
 

Индоевропейските палатални съгласни k', g', g'h, които 

(според Вл. Георгиев) са възникнали от първоначални ве= 

ларни (задноезични) k, g, gl1 пред гласни oi предния ред и 

пред j, са преминали в спиранти (съскави съгласни) s, р и 
ь, d: 

102 103 



Ие. k' > трак. s (Р): РИ Asamus от ие. *ak'amo- 'каме* 
нен', СТИНД. asman- ср. р. 'камък; небе', авест. asman- 'същ.', 

пеласг. asaminthos '(каменна) вана', лит. akn1UO, -ens 'камък'; 
СИ Pusjnon, ЛИТ. pusynas 'смърчова гора', pllsis 'смърч, 

бор', гр. (В друга отгпаена степен) peuke ж. р. 'същ.' от ие. 

*peuk'-: *puk'-. 
Ие.g' > трак. z (d): РИ Arzos < ие. *Arg'o-s, срв. гр. 

argos 'бял'; -zenis в ЛИ Dia-zenis от не. *g'enis, срв. гр. 

L\toyiv~~, стлат., gell0 'раждам', СТИНД. janati 'произвежда, 

ражда'; Dentu- (с D =d) в ЛИ Dentu-pes, Dentu-brisa, Dentu
sueu и др. от ие. *gent(i)- в лат. gens, -ntis 'род/-цлеме'. 

Ие. g'll > трак. z (d): zetraia 'гърне' (Bl\I. *ielltraia) от ие. 
*g'hеutг- от корен ие. *g'heu- 'излива~1" СрВ"Тр. chytra 'дел
ва, гърне'; -zelmis 'издънка, ПОТО~1ЪК' в ,ЛИ Abrue zelmis, 
Dia-zelmis и пр., срв. лит. zelm1l5, ~ens 'растение~ И'~здънка, 
потомък' от корен ие. *g'hel-. 

"·ИндоевропеЙските лабиовеларни ('ъгласни'- kY,'- gll, gtJ11 
са изгубили в тракийски лабиаJ1НИЯ си елемент (устнената 

окраска) и са се превърнали в чисти велари k' (kh), k, g:
Ие. kt) > трак. k' (kh), означавано в гръцки чрез х: 

РИ Acheloos~ Ac11elon ('Ах€лб)о, 'AX€),ЫY) от _ ие~ *~kЦеl

'вода, воден', срв. лит. РИ Аkёlе, лат. aqua "вода' от не. 

*~klJa. Поради слабата аспирация на тракийското k' и тук 
то може да бъде предавано на гръцки и чрез х: Ketri.. в ЛИ 

Ketri-poris (К€'tр~-1tОР~~)от ие. *klletr~ 'четири', гр. tetra~ 'че~ 

тири='., ЛИТ. keturi, латв, cetri, стбълг. УЕТ'Ыf~' 

Ие. gt) > трак. k: MII Kellai, -сеНа (Syra=cella) от ие. 

*gfJelna в CTBHe~f. qllella, нем. Quelle 'извор'; СИ КаЬуlе от ие. 

*Gt}dbhula, срв. англ. quab '~10чурище'от ие. *gt)~bh.. ; областно 

име Kalindoia (Kalindia)., срв. стпрус. МИ Galynde, лит. 

galas 'край, граница на нива, ливада или гора"., латв. gals 
'ОКОЛНОСТ' -- ие. *gЧоlо .. s. 

Ие. gtJh > трак. g: genton '!vleco' от ие. *gt}hent'o- 'убит, 

заклан, отрязан', срв. стинд. hata= 'ударен, умъртвен'; ЛИ 

Gaidres, лит. gaidrus 'светъл, ведър (за Bpe~le)', гр. phaidros 
'блестящ, светъл, радостен' от ие. *g1)hdidr-. 

Индоевропейската спирантна съгласна s се с запазила в 

тракийски в началото, средата 11 края на думите, както по". 

казват МИ Sегmё, Singos, Sarte, Kypsela, 'Ostaphos, Antisara,. 
Kurpisos, Asamus, Atlas, Iuras и пр. В късния тракийски език 

тя е проявила наклонност към озвучаване, т. е. започнала 

е да преминава в z в началото на думите пред гласна или 

пред v (респ. Ь =0), в интервокално положение и също така 

след У. Примери: zalm6s 'кожа' от първоначално *salmos, 
срв. стпрус. salmis 'шлем', ЛИТ. salmas 'същ.', стинд. *sarman
ер. р. 'покрив, покривало', от ие. корен *k'el- 'обвивам'; ЛИ 

Ezbenis (или Ezvenis, на гръцки предадено като E~~EY")' 
Hezbenus със z покрай Esbenus, Esbeneios (или Esveneios, 
на гръцки Ea~€VEto;), производно от трак. esva- 'кон' от 

пе. *Hlek'yo-~ срв. стинд. asva-h 'кон', авест. aspa-, лат. equus; 
~.fИ Pizos от първоначално*Pisos, срв. латв. pisa 'мочурище, 
къдетр растат само малки брези или смърчове' от ие. *pldsa, 
гр. pisea (мн. ч.) 'влажни места, ливади'; Diza- в ЛИ Diza.. 
zelmis, Diza-pes, Diza-por, Diza-tralis покрай Disa..centus (и 

Desa-kenthos), от първоначално Desa- < пе. *dhlJeso- 'бог', 

срв. лит. dvasia 'дух'; ЛИ Kerza ж. р., Сегzulа м. р. от първо... 
начални *Kersa, *Kersula, срв. трак. ЛИ Kerses, Kersos, срв. 

ЛИТ. kersas 'с бели и черни петна' от не. *K(tJ)er(~)so.. s 'черен'~ 

Индоевропейските сонорни СЪГJ1асни 14, 1, 111, n са се за.. 
пазиЛи неизменни в тракийски. 

Беззвучните шумови съгласни независимо от техния 

произход могат да се озвучават в съседство със сонорна 

съгласна (асимилация по звучност): 

1. Ие. dr > трак. [1· > dr: ЛИ Gaidres, ЛИТ. gaidriIs 
~свеТЪЛ,ведър (за BpeMe)'~ гр. phaid/ros 'блестяш, светъл, 

радостен' от пе. *g1)h~idr-, което би трябвало да даде в тра", 

кийски *gaitr-; ПлИ Odrysai - ие. *udrusoi, производно 

от ие. *udra 'видра' (вж. стр. 68), следователно с dr вм. очак= 

ваното tr от ие. dl". От друга страна, срещаме zetraia 'гъpHe~ 

от не. *g'heutr-, слеДователно със запазено tr (или thr). 
2. Ие. rd > трак. rl > rd: Bllrd- в СИ Burd=apa, Burd

enis покрай Burt- в СИ Burtu-dizos., Burt~icom, от ие. *bhrd(h}.. 
'брод'; бълг. РИ Арда (от тракийски) покрай РИ Artanes,Artis
kos (Artakes, Artakos), срв. стинд. ardati 'тече', гр. ardo 
'оросявам'; -thurdos в БИ Zbel-thurdos (Zber..thurdos, Zber
turdus и пр.) от ие. *(s)trdo-, СрВ. ствнем. sttlrzen, нем. stur
zen 'тласкам, сгромолясвам'. 

З. Ие. Ь1
А > трак. pr > ы1':: планинско име, Sk6mbros от 

пе. *Sktpbro-s, срв. ЛИТ. kUlnbrys, kUt11bris '~лка височина, 
ХЪЛМ, планински връх, манинка'. 

, 4. И'е. nt > трак. nt(h) > nd: СИ Brendice покрай Bren
1ice и Brento-para от не. *bhrento= 'елен', срв. месап. brendon 
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J~лен·. Възможно е тая про1\tlяна да е настъпила в късния 

тракийски, зашото ИIvlа и При:t-.1ери със запазено nО?: b6lin~ 
thos 'див бик, БИЗ0Н', СИ Perin1hos, Zerynthos. 

5. Ие. {n > трак. t(h)n > dn: midne 'село', първона"" 

чално '1\.lяето за пребиваване', срв, латв. n1Itne ~място за пре ... 
биваване, подслон~ ог по=старо *mItine (респ. =еl1е) от корен не. 

*meit(ll)~: '1<mIt(11)~, 
6. 1'1е , ng, nk > трак. Jlk > ng~ СИ Lil1g0S, лит. МИ 

Linge от ие. *l!Jg=; PII Pi.ngites, CII Angissos от Kope~ не. 

1" • - t" " -k' h*апк=. *ang= извива!v1 в СТIПJI(. 3,ПС8. ~l извива, криви, ап а-._ 

м. р. 'Jавой, извивка' и пр. 

Съчетанието di Ule е дало в тракийски z (от първона
чално dZ). което е било предавано на ГрЪЦКИ чрез ~, а на 

J1аТИНСIi.'И чрез z (на Двата тези езика не са познати фрика~ 

тивни съгласни от типа на z, s). Пример за подобно застъп~ 
ване на не, di ни дава РИ Tonzos (T6y~o~), което славяните са 

заели, от една CTpaHa~ под формата стбълг. *Тжж~> нбьлг. 

Тъжа (горно течение на 'Тундх(а) И:. от друга страна, под 

('pop~.1aTa Тунджа (вероятно турцизирано ВМ, *Тунжа). Оче~ 

ВИДНО e~ че втората фОР1fа на името е била заета след VIII-
IX в" когато в славянски (български) е престанал па дей~т= 

вува законът за отворените срички~ по силата на който са 

се образували и носови гласни от съчетания на гласна + 
носова с~гласна пред съгласна. Съгласната =Jf~= в бълг. Тъжа 
от стбълг. *Т ЖЖ~ 1\10же да се обяспи само като се приеме~ 

че тя е съществувала в тракийската форма на името, следо= 

вателно в тракийски то ше е гласяло приблизително така, 

както се изговаря и днес, т. е. *Tunza (или =as), 

Съчетания от съгласните n! и 1 с полугласната в тра

кийски се заместват по следния начин: 

Не. mi > трак, тl: Zyml-yzdrienos (епитет на Асклепий) 
с тl от mi, покрай което се срещат форми без епентетично 
1-Zym=ydrenos, Zym-yzrenos; срв. :и метатезираната форма 

(тl > 1т) Zylm-ydrenos, Zylm-yzdrel1os. 
Ие. 1i > 11: Kersul1os, епитет на Зевс, от първоначално 

*Kersulios, производно от МИ *Kersula; Raimul1us, епитет 
на Аполон, от първоначално *Raimulios, производно от 
МИ *Raimula. 

Промени се наблюдават в тракийски и при редица други 
съчетания на съгласии, а именно: 

1, Ие. d~t > трак. t-t > s-t: РИ Nestos от ие, *~ed...to-s 
от корен ие. *ned- ветинд. nadati 'бучи, шуми', nadi", ж. р. 

'река' ~ стирл. nes 'река'. 
2, Ие, kt > трак. tt > {(; (tI1) , предавв.-НО на гръцки чрез 6: 

планинско име АthБS, АthБП от ие. *Аktб(п), срв. гр. akte 
'(ВИСОК, стръмен) МОРСКИ бряг'; бълг. ~411'lUЯ, скалист полу"' 

остров западно от СОЗОПОЛJ от трак,. *Athija, з~свидетел

ствувано в гърцизираната форма Anthium, Anthela, от ие, 

*Aktiia, срв, гр. аktё (вж. по ..горе). Тази промяна ще се е осъще"" 

ствила значително по",късно от разгледаната в т. l~ П9 BpeMe~ 

когато законът за l1исимилацията на ие. d~t (t~t) в st е пре~ 

станал да действува.в тракийски, 

3, Ие, ts, ds > трак, -5 (z): Cll CaJsus от ие, *(s)kolt..so-~ 
срв, латн. kaJst (~stu, =tu) 'ИЗСЪХ:В3J'/f~ изсушавам ce~, разшире

но от глагола kaltet 'CЪXHa~, срв. и kaltuonis 'сухо дърво 

(растение)'; СИ Pizos от първон~чално *Pisos, срв. латн. 

pIsa 'мочурише' О: не, *pIdsa, гр. pise~ (~H. ч.) 'влажн~ ъ!e~Ta, 
ливади' от ие. *pldses, за корена ие, 'pld= срв, ГР. pldax из

вор', стисл, fit 'ливада". 

- 4, ие. sr > трак, str: РИ Strymon, МИ Stryme от ие$ 
*sru... в ЛИТ, sruti (sri1vil~ диал, srunu) ~пълня се с вода, тека, 

прииждам (за рекаУ; ~stra(OT първоначално *strava ) в МИ 

Chala~stra от ие. *srolJa~ срв. лит; sга\'з ~течение', латв. strava 
'течение, порой'. 

5. Ие. [n > трак, [(/): CII Kellai, ~cel1a в CII Syra~cella 

от ие, *gtJelna, срв. ствнем. ql1ella, нем, Quelle 'извор'. 

6, Ие. n1t > трак, nt: Tyntenoi, жителско име от МИ 

*Tynta, срв. лит. turrtas 'ято. рояк; куп, купчи~а' от по=старо 
*tпmtаs, производно от корен на глагола tumeti 'сгъстява се. 
съсирва се'. 

Резултатите от ,проучването на фонемната система на 

тракийския език .С оглед на ОТНОluението на отделните фа., 

неми към индоевропейските 1\10гат да бъдат представени 

резюмирано в с.ледната таблица: 
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Индоевропейски Тракийски 

a~ ;), о 

е 

1 

u 
а 

~, (!

1 
о 

П~ й

ai~ ~l 
el 
ои, ~U 

ОП 

1, (, тр, !J 

11 
ЬЬ, dh, gh 
Ь, d, g 
р, t, k 

k' 
g, g'h 

k fJ 

g11 

g1J.h 
s
..s.. 
r, 1, т, n 

а 

е 

1 

u 
а 

ё, j~. 

1 
0(> fi >ti>i) 
пе> il > О, ju
ai 
ei (> i?) 
аи (av) 
о (о) 

{ Н, ir, (in1?), in; 
иl (01), ur (or), ит (от), 

v 
Ь, d, g 
р, t, k 
рЬ, th, kh 

s, Р 
z, d (=d) 

k' (kh) 

k 

g 
s- (по-къспо>z-) 

... 8.. (по-късно) ~~=) 

r, 1, т, n 

ип (оп) 

Звуковите промени, които са се извършили в тракийски 
в резултат на въздействието на фонетичната среда, Т. е. 

Т. нар. комбинаторни звукови промени, са отразени накратко 
в следната таблица: 

Индоевропейски 

sr 
dt (lt) 
lJr 

dhy 
k'y 
g'hy 
kt 
ts (ds) 
11 
ln 

lni 
mt 

dI 
dr 
tr 
rd 
br 
nt 
tn 
ng, nk 

'Тракийски 

str 
st 
vr>br 
d 
sV~ sb, zb (zv) 
zv) z 
{Ь 

s (z) 
11 
11 (1) 
тl 
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i 
tг>dг 
thr, tl" 
rt, rd 
pr>br 
nth, nd 
t(h)n>dn 
nk>ng 



VIП. 1'РАКJtlfIСКИ, ДАlсft1ЙСКИ 

И ПЕоиеки 

До неотдавна в науката господствуваше схващането, 

че тракийският език се е говорел H~ еднаоБIПирна тери~~

рия, която се е проетир~а от Карпат~те, ~ВКЛ. ~гозапаДtiа 

Украйна) на юг ДО Егеиско море, на ИЗТОК _~,~,_ Iep~o ~10P~5 
включвайки Северозападна Мала Азия (или знаЧИlелен 

ДЯЛ от нея), а на' запад е обхващала ИЗТОЧ:Н~~ Ун!ария, с 
басейна на р, Тиса и по-нататък е включвала оас_еини!е на 

реките Морава, Тиl\tIОК, IIишава и Вардар. Тази терИIОрИЯ 

е била населявана през второто и първот~ хилядо~етие пр. 

н. е. от многобройни племена, чиито имена, .са дооре изве

стни от исторически извори. Гlо-главните от ТЯХ_ са ?свен 

гракитеэ които са се делели на много пле:м:е~а, (~еси, одризи, 

дантелети и пр.), още даки, гети, :м:изи, дар~анци, пеонци, 

битини и др. Въпросът, дали всички тези племена са гово" 

рели само на един език ~ тракийски, ~ЛИ на н~колк~ раз

ЛИЧНИ, ~M:aKap и родствени ИНДоевропеиски -еЗИКа, може да 

бъде решен с а м о въз о с н О В а нал и н г ~ _И c~- Т_И__ : ~ ~ 
кри тер и и. По ТОЯ въпрос не са ~1ерода~ни__ ~Jjеде~И~Т(i 

на древните автори, тъй като те не са И!vlали ника~~о _ПОliят.ие 

за роДство на езиците и поради това не са О!IЛИ _В ~ съ ... 
стояние да различат познатите ИI\1 роДствени езици 01 Ьалw 

канския полуостров. . ~ 

Изследванията от най=ново време (глави,? H~ акад. Вл" 

Георгиев) показах~~ че в източната половина на ьал~~нския 

полуостров освен тракийски се е (оворел още ~дин ~~дoe~~ 
ропейски език, различен ОТ_ него, именно Д ~.~ _О~_И 3 и_~.. 
с к И ИЛИ Д а к и й с к И, Тъй като до днес ИМа учени, КОИIО 

продължават да поддържат старото схващане 1, въпреки че то 

1 Така например РУlviЪНСКИЯТ историк 1, 1, R и s s и, публикуВtt 
през 1959 т, книга върху тракийския език под З,аглавие ~nL~mba --.:raco:. 
dacilor" (издадена в БукуреIП;, II издание през 1967 _Г,)}. в КОЯl0 за~l ЪПВё1 
категооично погрешното схвашане за единен тракийски език, ... говорен в 

древността на територията от Карпатите (Галиция) до Егеиско море, 
включително някои области на Мала Азия, Авторът нарича тоя език 

ту ~,език на TpaKO~ даките' или ~,TpaKO- дакийски'\ ту накратко "тра

кийсlCИ" , 
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днес е неудържимо от гледна точка на съвременното състоя

ние на ИНДоевропейското езикознание, смята~1 за уместно 
да разгледам накратко въпроса за отношенията между тра", 

кийеки и дакийски, главно с оглед на различията J\tfе)кду ТЯХ. 
Преди да занимая читателя с този въпрос, необходимо е 
да бъде уточнено какво се разбира под идакиЙски·', за да 
бъдат избягнати нежелаIелни недора3УЛ-1ения у читателя. 
Преди всичко нека отбележа, че- е за предпочитане краткото 
название "дакийски'" пред "даКОlvlИЗИЙСКИ'" като по~удобно 
и съответно на това то ще бъде отнасяно и КЪ1vI езика на пле~ 

1vfеиа, които не са населявали древна Дакия, '1, е. днешна 

РУМЪНИЯ, но които са говорели на език, споделящ характер
ните черти на дакийски н сыинскаa Дакия. За да бъде от'" 
странено всяко С1vlущение у историците или филолозите j 
които са свикнали да гледат на тракийския език през приз

.tYiaTa на сведенията на античните автори, подчертава1vf, че 

понятието "дакийски език" не свързвам ни наЙ-,Nj:алко с 
късното образуване на двете РИ1vfСКИ провинции отсам Дy~ 
нава - Dacia ripensis (Прибрежна Дакия) и Dacia medi~ 
terranea (Средизе~Iна Дакия). Тер 1\1 И Н Ь Т "Д а к и й ~ 
с к иН н 1\.1 О Я тар а б о т а 0:1 Н а ч а в а ч и с ТОЛ и н ~ 
г в и с т И ч н О, а н е и с тор И ч е с :к о и л и е т н И~ 

ч е с к О п о н Я т И е. В пределите на Д а к и й с кат а 

е з и к О В а о 6 л а с т са вли:зали, както Iце видим, освен 
същинска Дакия (днешна Румъния), но и редица области 
на юг от Дунава, като Гетия или Scythia minoI' (днешна 
Добруджа), по=голеlVIИЯТ северен дял на Долна lvlизия, Гор
на Мизия и Дардания (Югоизточна Сърбия и Скопската об
ласт), Би било абсурдно да се изисква лингвистичният тер
l\1ИН в случая да бъде съставен от И1VIената на всички тези 
области, респ. от иl\tlената на съответните плеIvIена. Дори и 
rеРl\iИНЬТ "дакОIvlИЗИЙСКИ"~ не задоволява подобно изиск~ 

ване, защото не включва имената на гетите и дарданците. 

Практиката показва, че кратките условни означения на 
езиците са нещо обикновено в езикознанието. Така напри
l\.1ep с tep:r-vIина "сръбски език~' означаваме езика на населе
нието не caIvfO на същинска Сърбия, но и на редица други 

области като Войводина, Косово, :ivlетохия, та ДОРИ и на 
самостоятелната република в границите на Югославия 
Црна Гора. 

, След уточняването на понятието "дакийски" нека се 
върне:rvl към поставения в началото ВЪПРОС., Различията 

между тракийски и дакийски ИЗпъкват особено ясно в то
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понимията. Така, на територията на древна Тракия и в някои 
съседни на нея краИIЦа на запад и отчасти на север се сре

щат сравнително често двуосновни (композитни) образу
вания като селиIЦНИ имена, в които като втори съставен еле

мент се явяват думите -para (-phara, -pera, -paron и под.) 
'село', -bria 'град' и =diza (..disza7 =dizos) 'крепост': 

Местни Иl\1ена Местни имена
 
с -para (~phara, 

с -bria с -diza, ~dizos
 
=pera, paron)
 

Местни иtv1.ена 

Agatapara *Alaaibria5 Bedizos 
*Athypara1 *Bolbabriati Beodizos 
.Authiparu Maskiobria Burtudizos 

Mesambria KistidizosBazopara 
Belaidipara Poltymbria Orudisza 

SelYn1brie Ostudizos 
Skedabria Tyrodiza (2 пъти?) 

Bendipal~a 

Beripara (2 пъти) 
Bessapara 
Bospara 
Breierophara 
Brentopara 
Briparo(n) 
*Buaipara2 

Busipara 
Сhеsduрага 

Dardapara (2 
Dodoparos 
Drusipara 
Gelupara 
Isgipera 
Keirpara 
Keriparon 
Krasalopara 
Longinopara 
Mutzipara 
Priskupera 
*Skaptopara3 

Skaripal~a 

*Skaskopara4 

Spinopara 
Stratopara 
Subzupara 
Tranup_a_r_a_--- I
 

7 (81)
 7Общо: 35 

1 В епитета на Сабазий Athyparenos в надпис от с. Драгоман, 

Софийско. 
2 В епитета на Хера Buaiparene в надпис от Трънско. 
3 В жителското И~1е Skaptopal~enoi (вж. стр. 49). 
4 В жителското име Skaskoparenoi в надпис от Първомайско, 
5 В епитета на Зевс и Хера Alaaibrienoi (вж. стр. 29). 
6 В жителското име Bolbabrienoi (вж. стр. 33). 

Подобни имена липсват в същинска Дакия (на север 

от Дунава), в Добруджа и в по-голямата част на Северна 

България, с изключение на южните и краища, където се 

срещат седем имена: Мutziрага, LOl1ginopara, Agatapara, 
Beripara, Kistidizos, Maskiobria, *Alaaibria (ВЖ. картата 

на сТр. 114). За дакийската езикова област са типични дву

основни селищни И~fена с втори елеrvlент -dava (-deva, -daua, 
..daba и под.) 'град', чието значе'ние бе отгатнато още от В. 

ТО11ашек въз основа на гласата у Хезихий )'.E~~ (leva) 'град', 

погрешно написано вм. o€pa. Думата е произлязла от ие. 

*dhеца с първично значение 'стан' и е производна от корен 

ие. *dhe-: *dh~- 'поставя:~.1' в нбълг. дяваЛl, гр. хам. tll00kos 
(e6ыxo~ вм. *в6[P]axo~) 'седалище' и пр. Селищните имена 
с втори елемент -dava, -deva, като ИЗКЛЮЧИ~I несигурните, 

се разпределят географски по следния начин: 

1. В Дакия: Acidava, Argedauol1, Burridava~ Dokidaua, 
Karsidaua, Klepidaua, Komidaua, Markodaua, Netindaua, 
Patridaua, Pe1endova, *Perburidava1, Petrodaua, Piroboridaua, 
Rhamidaua, Rusida:va, Sacidaba, Sangidaua, Setidaua, Singi
daua, Sykidaba, ~Tanlasidaua, Utidaua, Zargidaua, Ziridaua, 
Zusidaua -,- общо 26 И~lена. 

2. В Долна Мизия (Северна България) и Scythia minor 
(Добруджа): Aedabe, *Buteridava2 

, *Giridava3, Dausdaua, 
Kapidaua) МuгidеЬа, Sacidava, Scaidava (Skedeba), Sagadava, 
Sukidaua (Sucidava) -- обпJ,О 10 имена. 

3. В Горна Мизия (НИJlIКО, Софийско, отчасти Кю

стендилска): Aiadaba, Bregedaba, Danedebai; Desudaba, Ita
deba, Kuimedaba~ ZiSl1udeba - общо 7 и~лена. 

Извън посочените по-горе области към тоя 'ТИП селищни 

имена се отнасят още три от различни места: 

Т 11 е 1" m i-d а u а (Ptol.), град в ДаЛ:f\.1ация. Името явно 

е гърцизирано, предполага се, че първоначално е гласяло 

*Gern1idava. Това селище по всяка вероятност е било осно

вано от преселници из Дакия. 

G i l-d о Ь а - селище в Тракия, което не може да се 

локализира по-точно въз основа на единствената податка: 

in tracia civit. Gildoba (Acta SS. Nov. 2, 155 [XIII Ка1. ian.]). 

1 В жителското И~.Jе Perburidavensis в надпис от ':Novae (днес с. 
Стъклен на р. Дунав, Свищовско). 

2 Вжителското Иf\ле Bllteridavenses в латински надпис (вероятно 
от Добруджа). 

s Вжителското И1-.rе Giridavenses в надпис от Плевенско. 
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р u 1р u-d е v а (Iord.), (Т(/f>Лг. 11ЛЪПЪДНЕЪ (ХП в.), 

rl"o д1iкъ (Х! в.), известен още под гръцкото име Philippo~ 

polis (Liv., Рliп., Ptol. и др.). Градът е наречен така след 

превземането му от Филип 11 Македонски (359-336 г. пр. 

Н. е.), следователно касае се до едно дадено по администра

[явен път название в чест на завоевателя. Мъчно е да се 

приеме обаче, че ТЪК!\IО l'лакедонците са донесли и наложили 

на местното население фор:~лата Pulpucleya. СеЛИIЦНИ ИI\IеН[1 
на =deva не се срепrат n l\1акедония. Един:етвеното И!\Iе, което 

съдържа тази ДУl\'Iа; Н\] под фОрlVfата =dаЪз-) от Североизточна 

Македония е Desu=daba} което сс;локализира някъде в об

ластта на Кочани, Това селищно Иl\1е обаче е засвидетел

ствувано късно - у сЛивий, По всяка вероятност селището 

ще е основано от преселници из Daci[t mediterra.nea~ където 

подобни ИIvlена са били познати (срв; напр~ Aiadaba;J Kui
mеdаЪа). JlIMeTo Plllpudev-a следва да се обясни като превод 

на ГрЪЦКОТО Philippopolis у r·.1:eCTHOTO насел~н:ие) което ще си 

е ПОСЛУЯ(ИЛО с една заСlVfка от дакийски, ДОluла от езика на 

съседните I\1ИЗИЙСКИ плеl\1ена в Северна БългаРИЯ 5 като й: 

е дало свой фонетичен облик - *deva; СрБ, селищните имена 

от Северна България I-r:,t ..оЕра', ~~G~/o,,6-cs~a, Mou~:"Ot~d (за

свидетелствувани у Прокопии: С р =V), Че тракииското Ha~ 

селение е възприело дак, dava в звуковия облик *deva, се до .. 
казва от ранните славянски податки на името Pulpudeva 
Плъпъд.нкъ, Пло дii gъ , т, е, с =U~ ВЬВ втория елеf..,lент~ което 

е произлязло от TP~:К, l от първоначално тясно ё, т. е. от трак. 

'*dev-a пряко *deva:> ~i<dI\ia се е стигнало до стбълг,~* ДНК'Ь (име .. 
то е приело ФОРl\fата за 1Vl, р. по ДУIviата стбълг. Гf~ДЪ)' 

ВЪВ всеки случай по едно изолирано И1:fС в Тракия срещу 

десетките Iп·лена на =dava, -deva в Дакия, Долна и Горна 

Мизия не l\-Iоже да се твърди, че на тракийски са били СВОЙ~ 

ствени подобни двуосновни ИJ\Iена. Напротив~ географското 

разпределение на селищните Иl'лена с втори еле:~лент ."para5 

...bria, =diza (=OS), от една СТРJиа, и с =dava, =deva:~ от друга, 

показва ясно разграничението на две езикови (,И етнически) 

общности върху обширната територия ат Карпатите' ДО 

Егейско море. 

На .второ IvIяето, даКИЙСI\И се различава '01' тракийски 

по редица съществени фонетични особености~ а Иlviенно: 

1. На дакийски, противополо}кно на тракийски, са били 

чужди "звуковите ИЗJ\1ествания'~ на индоевропейските звучни 
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съгласни Ь, d, g в р, t, k, от една страна, и на беззвучните 
съгласнир, t, k вр', t', k' (ph, th, k]1), от друга. За това говорят 

следните примери: 

S а 1 m о r u d е (В пътеводител от III-IV в.) - езеро 
(или блато) и кастел до него южно от делтата на Дунав. 
Името е двуосновно СЪС значение 'солена вода': Sa]mor
'солен', сродно с гр. ha]mY1'OS 'солен' (ие. *salm~o-s), и 

-ude 'вода', сродно със СТИНД. ид~an- 'вода' от ие. *пd- (сле

дователно ие. d се е запазило непроменено във втория еле

h-1ент на ИI'vfето). 
d у 11 'коприва' ~ отбелязано като дакийс:ка дума у Диос

курид (от 1 в.). Обяснява се от ие. ~;;dt1nt '~орящо' от корен 

*dll- (*dau~; *dJll=) 'горя, Лfъча' ветинд. dllnoti (транз.) 'гори, 
~1ЪЧИ'. 

G а 1 t i s (Тогd.) .- селище на р. Алутас в Дакия, днес 

Галт. J;IMeTo е сродно със етлит. СИ Ga.lten, латв. МИ oai
tene, срв. латв. ga]a 'тънка ледена покривка, снежни оста

тъци по пътя', рус. гОЛОJilЬ Ж. р. 'поледица' (от праслав. *gal
tb) от :корен ие. *gal- (следователно със запазено ие. g). 

К а r р а t е s 6 r о s (Ptol.) - Карпатите; от ие. *Ког

pat-, производно от ие. *korpa 'скала', срв. ало. kагрё 'скала' 
(следователно беззвучните съгласни ие. k 11 Р не са се из

менили васпировани kll и pJl). 
2. Ие. ё се е ра'3ВИЛО в дакийски в IПИрОКО, отворено ti 

[се], близо до а, което се предава на гръцки чрез 0:, ~(X (лат. 
а, ia). По същия начин - чрез 0:, ~O: - византийските ав

тори са предавали стбълг. rt, което също е било широко, 

отворено й [re]., СрВ. напр. 'tO'l Прссахоv :=: стбълг. Пfоt'ВКЪ, 

E'~ tbv Пр(лсх1tОV =стбълг. ПfНЛrвпъ, Прt~Sрсо:vо: = Гl'Н'f<БНЪ 
И пр. Като пример за застъпването на не. е в дакийски 

можем да посочим СПО~fенатата по-горе дума dava 'град', 

която се извежда от пе. ~~dheya. Покрай dava с -а- в корена 

(-О(iU~, -ocxuov, -OO:~CX, -dava, -daba) е засвидетелствувана и 

форма с -€-, -е- (-OE~CX, -deva) в редица имена, която не пред

ставлява изключение, а може да се обясни с тракийско влия

ние (ВЖ. за това по-нататък). 

3.Ие. е след съгласна се явява в дакийски като ie (je) , 
а също и като ia (ja) в резултат на преглас (пред сричка с а): 

D i е g j s (Cass. Dio) е име на дакийски цар, покрай 

което се явява и форма с -е- на същото лично име: Degis 
(В литературен извор). Това И1\;fе е сродно с латв. ФИ De

gfs, Dedzis и ЛИТ. Лl1 Jau~degis, които се обясняват от ЛИТ. 

dJ~gti (degu) 'горя' от ие. *dl1cglJl1-. , 
D i е r n а (в надписи), Д[еруа (Ptol.),T i е г n а (ТаЬ. 

Peut.) - ееЛИLце на левия бряг на Дунава нДакия, днес 

Оршова (Югозападна Румъния). Името се обяснява от не. 

*derna, срв. стпрус. МИ Dегпс,DеГПСI1, сродно със етнорд. 

tjqrn ж. р. (*dегпа), 1:jarl1 ер. р. (*derl1om) 'rvfалко езеро', пър

воначално 'дупка във вода'. 

s k i а r е (Diosk.) 'лугачка, чеПIЛИК3, чесалка (растение)', 

в дакийски ще е гласяло *skiara от ис. ~~skега от корен ис. 

*sker- 'режа' в алб. sllqeI" 'одрасквам, откъсвам', стисл. skel~a 

·режа, бода, откъсваI\1', следователно дак. skiare показва 

преглас на ~e от ие. е в [а пред следващата сричка с -а. На 

тракийски такаваqJонетична особеност с напълно чужда. 

4. Ис. ai > дак. а: С_И Azizis (В пътеводител) покрай 

по-старо Al~ta!, (Ptol,), селитце в днеНJСН Банат, от не. 

*aig'-isio-, производно от *aiz- < ис. *aig'- 'коза' в арм. aic, 
гр. aix, aig6s 'коза'. 

5. Ие. ei > дак. е: дaK~ scva (cri~:x у Диоскурид) "бъз, 

свирчовина' - ис. *k"еiцз, СрОДНО с ли·г. seiva 'цев', срв. 

ЛИТ. sеivа-Пlеdis "бъз' (буквално 'цев-дърво'). 

6. Ие, dt > tt > дак. s: "t\111 Sa.lso\,ia (8 надпис и в пъте

водители), град в делтата на Дунав, днес МаХ!vfУДИЯ, от не. 

*sald-to-, срв. лат. salsus 'солен·. 

Фонетичните различия ~lежду дакийски и тракийски 

~/tOraT да бъдат представени накратко в следната таблица: 

lfндоевропейеки Дакийски Тракийски 

Ь, d, g Ь, d, g р, t, k 
р, t, k р, t, k ph,th, kh 
е ~i (а) е (ПО-КЪСНО>Т) 

е -- след съгласна ie, респ, ia е 

ai а ai 
е} е ei 
dt (tO s st 

Въ] основа на изложените по-горе факти от лингвисти

чен характер може да се направи само един извод: т р а

х и й с к И И Д а к и й с к И С а Д в а раз л ,И ч н И И Н Д о .. 
ев рап е й с к И е 3 ика. 
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По~горе бе отбелязано, че KЪ~1 тракийската езикова 

област са спадали и краищата в северните склонове на Стара 

пла.нина. В подкрепа на това МОЖ<:l"Л: да приведем наличието 

на няколко двуосновни селищни Иl\;lена с втори еле~1ент 

-para ИЛИ =bria, намираши се на север от Стара планина: 
Мпtziраrа, Lопgiпорага. Agatapara, Beripara" !\1askiobria. 
От тракийсн:и произход са и речните Иl\!1ена Utпs (с t от ие. d), 
Ietеrпs (с [е= от ис, е, ие, *etro= ~6рьз'), а също така И~lето 

на извора ~kSaldokela (В епитета на- А_СJ(лепий Sаldоkеlёnоs в 
надпис от Глава Панега) поради застъпването на не. g чрез 

k във втория елемент =kela от ие. *glJell1a ~извор'. В ceBep~ 

ните райони на областта l-ОЖНО от Дунава п в Добруджа 

(5cythia mi110Г) са. застъпени двуосновни селищни имена с 

втори еле:м:ент ~d/[LVa~ =dJ~\la~ характерен за дакийската топо

нимия и сыIевре~А:енноo за дакийската езикова област. Въз 

основа на фонетични чеРТИ~10жеl\1 да определи~л със СИГУР= 

ност като принадлс)каши на дакийския език OIlle слеД:ните 

названия в областта южпо от Дунава: 

I. у g i n о s (.AUYtVO~; Arr,) - река в областта на 

три6али;те, вероятно приток на JlcTpoc (Дунав) в областта 

на р, Янтра, liMf.'TO е идентично с литовското Руl Luginas, 
което се обяснява като сродно с лат}], luga З~10ЧУРЛИВИ ~1eCTa 

край езера~. срв, и лит, lifi'gas, liПgllаs '6лато~ мочурише~ 
тресавище' - 01~ корен не, *l11g=: *leug= (следователно в 

',Lу,giпоs се е запазило ие, g~ а не е преминало в k, както 

бихме очаквали~ ако името беше 01 тракийски произход). 

О d е s s <5 s (SkYIl1n,~ Strab,~ Steph. Byz, и др.), О d е s'" 
S н S (Р1iп<) - J1неIIIНИЯТ град Варна, IIJ\,1eTo се обяснява 

ст ие, *udes-Jo- ~BoдeH'~ сродно със СТИНД, ud_~an- ~Boдa', гр, 

hydos ~вода3з Mlf Edessa (ДН. Воден) от :не, *yedes"'ia, В Odes~ 

s6s (на гръцки 'Oor;(Jcr6~) O~ предава Дене U~~ така че И~lето 

е идентично с втория еле~1ент на CII Salm",ydessos (~сХЛfl· 

u01J(J(0')6;)~ за което стана. дума. по~горе, следова.телно със за~. 

пазено ие. d, 
В СЪЩНОСТ границата между Д13ете езикови зони, тра .. 

кийска и дакнйска, в Северна България :rложе да ее определи 

са:~ло приблизително, Между TyI( обитавашите племенаэ 
говорещи на два родствени е.зика~ е И1'лало по всяка веро.с 

ятноет не са1\10 непрекъснати контакти от всякакъв вид (кул", 

турни~ иконо1\.1ичеci.и , битови и Т. H.)~ НО И частични про
никвания, преселвания и заселвания ат едната КЪ11 другата 

.зона, непреI(ъе:ната етническа инфилтрация:, което е пред

ставлявало благоприятни условия за езиково взаИI\10дей

(твие, Тоя процес на контактиране и :интерференция межпу 
]1вата еЗИFа тде е започнал доста рано. вероятно още преди 

у- в, пр. Н. е. или i\1HOГO по-рано. Зq iочг СЪДИ~1 от най-ран~ 

ната форrvlа на РИ Янтра, 3~tt::ВИД·~ТЕ'}rстг~/пэ.на ОПlе у Xepo~ 
ДОТ (средата на V в. пр. Н. с.) под q1СРJ.·Еiтг '1 A8pu; (Athrys). 
110=къено се явяват формите Ia1IHs (уtiорданес~ от VI в.- а'т 
н. е,) и IeterllS (у Плиний ОТ 1 в. ОТ н. ('.). Сьотвегно ин YTBЪP~ 
пената вече в науката етимология на. тона ИI\1е (от ие. *et,fO~ 
'бръз') началното А- (респ. /а) и le~ ]астъпват ие. ё. Ако 

ариемем, че името е дадено от тракийе:котn население под 

формата Iеtсгнs, КОЯ~ТО продължава да )},·ивее в днеТllНОТО 

[)nьр, ifelnop (ВЖ, сТр. 31). {'О ФОР1vlите"" Aepи~, Iаtrпs 
показват, че мизийските плеi-.1сна C~T средното и долното 

теч:ени~ на Янтра сн възприели това и:r-,1f; от траките [lЛНОГО 
рано с дълго е, което впоrлеДствпе (>hГЛ(1(НО СЪС звуковите 

закони на дакийския Е:'зик се е И3I\/!('НИJIО н а, предаl1ено на 

гръцки с сс За тракийското потекло на ИJ\Jет() говори нали~ 

чието на аспировано G (=th) във фОР~Iата "A8pu~~ което 
по=къено" на дакийска почва" с 6ил~'J 'за~lестено (субституи-
рано) от =t~ (срв, фор:м:ата Iatrus у I'10рдансс) поради липсата 
на подобна съгласна въn q)ОН'(l\,{ИЗ-ТЗ СП('lr~lа на лакийския 
F-3ИК. 

Обратно, влияние на тра.киЙr:кия С3ИI( върху звуковия 
облик на местни имена 01 Д1КИЙСFИ произход В областите 
ю~.кно от Дунава съшо ~.fОЖ~ да се предполага с ГОЛЯ~1а Be~ 
РОЯТНQСТ. Че подобно преДIlол:оженис~не е лишено от ОСНО"" 
вание, сс вижда от звуковия облик на една дакийска ДYMa~ 

застъпена в топони~лията ЮЖНО от l~YHaHa, Касае се до фор
'~\laTa deva на дакийската ДУl\-13. dava '! рад' в ДВУОСНОВНJI ce~ 
лишни И~-1ена. За тази фОРI\1а с =е=- в кopeH~. вместо ~a
в противоречие със звуковите lакони на дакийския език 
НЯ~lа досега обяснение. Географското разпределение на 

Двете фОР~IИ СС =а= и с =С=) показва. че на (,евер от Дунава в 
селитните имена~ образувани с посочената дума" обшо 26. 
се среща само фор:м:ата с =a~ в корена, т. е, ca~l~ -a~ua, -о(Хuоv~ 
-dava, =daba~ и нито едно име с ~deya, В областите -южно 
от Дунава покрай =daY8. (=8aua~ ~6a~1J~ ~daba) се срещат и 

редица селищни и:м:ена с =dеуз като Nloup~-8spi (В Южна 
Добруджа)~ d~Y€=OEpo:t (В областта Ka\Tetzos, 11зточна Сър

бия), Z~O'YOu ...oepCl (В областта на Хемус, без точна локали~ 
зация), 'I1a=a€~i (В Dacia lnedi-terranea). В някои случаи 
се явяват Двойни форми (с ~a= и =е-) ОТ едно'И също име: 

Scai=dava (В пътеводител) покрай ~XEoe~& (Prok,), селитле 
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~lежду Iatrus и Т'Iimаn1шiuт, днес Аб..тrаново; Sl1ci-dava (В 

пътеводител), ~uxt ...Bci~o; (Prok.) покрай ZtX[ ... BE~o; (Prok.), 
град на р. Дунав в Добруджа при Рахаво; Kout~€-Qa~~ по.,. 

край КООI~tоu-8Е~С(; (и двете форми у Прокопий), кастел в об.. 
.тraCTTa на Пират. Формите на имената с -deva могат да се 

обяснят според мен с влиянието на тракийския език като 

последица от инфилтрацията на тракийско население в съ

ответните области, което е· възприело дакийската дума dava 
ВЪВ формата deva (Т. е. *deva) със cыотоo значение ('град') и, 

както бе посочено по=горе, ще си е послужило с нея при 

назоваването на града· Plllpudeva, И~1е, коеТО,както е по

знато, пре,r(ставлява точен превоД на гръцкото Philippopolis. 
При близко родствени езици или диалекти такива промени 

във фонетичния облик на ДУ~1ите са напълно понятни. Така в 

български думата дело, възприета от руски, в l1зточна Бъл

гария се изговаря дяло (напр. РаБОnlнuчеСf(О дяло ВМ. Рабо

тническо дело) съответно на якавия изговор на стБЪJlГ. '"t В 

тази област. И~1ето на град Орехово в миналото е .звучало 

Оряхово (стбълг. *O~"bXOKO), както се вижда и от турската 

му форма Рахово (Рахова); 1-fеСТНОТо население днес изго

варя това И1vIе с ~e-, което се обяснява с приток на заселници 

от .западните екавеки български области (с е < стбълг. 1;). 
На територията· на древна Тракия естествено също са 

!vIОГЛИ да проникват заселници,. говорещи на дакииски диа-· 

лекти, от съседни области. Те ·са ~10ГЛИ да оставят следи в 

топонимията на Тракия. Един интересен пример за подобен 

езиков процес представлява речното И11е Ведена от областта 

югоизточно от София. Така се нарича долното течение на 

р. ЕГУJ1Я,. ляв приток на Искър под Урвичкия манастир. 

ИЛfето се обяснява добре от ие. *цеd-еnа от корен ие. *цеd-: 

*Пd- 'вода", срв. фриг. ~€OU 'вода', ap1'vl. get 'същ.' и пр. За", 
пазването на ие. d срещу t в РИ Utus от същия корен показва, 

че това име не е от тракийски произход. То е идентично с 

днеПIНОТО румънско название от дакийски произход Vedea, 
ляв приток на Дунава при Гюргево. (Джурджу). Въз основа 

на това определяме и Ведена като дакийско име. Същото 

име се среща като название на местност в Чипровския бал

кан (несъмнено първоначално речно име), където в .древ

ността ще е обитавало население, принадлежащо КЪМ пл:е;. 

мето трибали, които са говорели на дакийски език (диалект).. 
Западно от тракийските племена, по средното течение 

на Вардар и долното течение на Брегалница, са живеели 

пеонците, чието И?vlе е .заеВИ,r(етелствувано· още у Омир. 

Техният най-голям град е бил Bylazora, днес Велес на р. 

Вардар. В миналото едни учени (В. Томашек, п. Кречмер, 

Н. ЙОКЛ И др.) прие!'vlаха, че пеонците принадлежат към 
илирите 11 че съответно на това техният език еилирийски, 

а други (Д. Дечев) ги отнасяха КЪ1У1 траките. При оскъдните 

данни, с които засега разполагаме, е трудно да се да,r(е една 

изчерпателна характеристика на този език, а оттук и да се 

реши въпросът за неговата същност. От досегашните про

учвания можа да бъде установено, че илирийското схващане 

за 'езика на пеонците е необосновано, че има1'vlе работа със 

самостоятелен индоевропейски език, който е различен и от 

тракийски по редица <ронетични особености. Тъй като въ

просът е от съществено значение за определяне границите на 

тракийската езикова област, смятам за у.местно да посоча 

тези особености, като бъдат приве,r(ени и при!\tlери. 

1. Ие. о > пеонски о:
 

m о пар о s (Arist.), nl о пор s (Aelian.) "див бик,
 

бизон'. Думата се обяснява от ие. *mоnо- 'врат, грива' в 

стин,Ц, nlanya 'врат', CTBHel'.!. тапа "грива'. 

р о n t о s (Arist., Аеliаn.), Р о n t II S (Isid.) - днес 

река СТР~fица. От пе. *ponkto-s "блато, блатист' (с -kt- > 
-tt- > t) от корен ие. *pen-, *penko- 'тиня, блато, вода; вла

жен" ветинд, panka- !\-f. р. ~тиня, кал, блато', ствнем. fПht, 
fuhti, англосакс. fПht 'влажен'. 

S t о Ьо i (Strah., Ptol.), S t о Ь i (Liv.) - пеонски град 
на устието на Еригон (днес Църна), южно от Градско. От 

не. *stob(h)- в стпрус. stabis 'Ka~,IЪK", стисл. stapi М. р. 'ви

сока и стръмна скала'. 

2. Ие. Ь, d, g > пеонски Ь, d, g: 
А g r i а n е s (Hdt., Thuk.) - пеонско племе В областта 

на горното течение на СТРУ!\fа.Името е първоначално жи

телеко название на -anes, производно от МИ *Agria (-os) 
от пе, *agro-s 'поле', гр. аgгоs 'поле, земя', гот. akrs 'нива'. 

А m у d о 11 (Нат.), А Ь у d о n (Strab.) - пеонски град 

на Аксиос (Вардар). - От ие. *ambh(i)-udon 'около водата'. 

D 6 Ь е r о s (Thuk., Strab.) - пеонски ~гpaд, който се 

е намирал НЯКЪДе В околността на днешното с. Валандаво, 
вероятно по горното течение на Струмица. - От ис. *dhu

,...., , d Ь" бЬёrо-s, срв. ЛИТ. duburys 'я:м:а, пълна с вода, и us дъл ОК, 

кух', стбълг. ДЪGfЬ. 9бездна', латв. dubra 'локва, бара'. 
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3, lIe, р, {~ k> пеонс:kи р, (, k: 
р о n t о s, Р о n t u s днес р, Струмица, ~ От ис. 

~ponkto=s 'блато, блатист' (ВЖ. по=rоре)~ rл:едователно със 

запазени ие. р и (. 
4. Ие. sn > пеонски 1111: 

1 n n а (В литературен ИЗТОЧНИК) -- извор в граничната 

област на тракийското пле~'lе !'леди (~lайДи)l и пеонците, 

Името се обяснява от пе. *Isпа~ сродно със СТИНД, i$nati "раз= 
J1вижва, за:r-.1ахва; напръсквз~ бърза~ напира'. гр. inя.о (от 

*isnaO) 'отпраJпам" изпразвам, излива:м-". В тракийски език 

групите sn, zn не са били подложени на подобна асимилация~ 

каКТО~10же да се види от племенното И1vlе Bysnaioi, ПРО= 

ИJВОДНО от ие. i:~bhiig'no-~ срв. ПИГо bl1zni 'коза' (ВЖ, повече 
Rq стр. 68). 

Фонетичните различия ~fежду тракийски и пеонски ~10~ 

га.т да бъдат СУТ\1ираНJf по следлия начин: 

Индоевропейски Пеонски Тракийски 

а (1 а 

b~ d, g b~ d~ g p~ t~ k 
р, t~ k р, t, k рЬ. th~ kh 
sn, zn п(n) (sn), zn 

·Тези различия, ~faRap и NIалко на брой~ са съществени и 
достатъчни да покажат, че пеонците не са говорели на Tpa~ 

кийеки и че съответно на това не е оправдано от J1ИНГВИ~ 

етично гледище тяхната територия да бъде включвана в 

тракийската езикова област. 

1 Медите са населявали областта по ерелното течеНИе на CTpy~;{a. 
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IX. мястото НА ТРАКИI1с:кия ЕЗИК 

СРЕД ДРУГИТЕ 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИUИ 

I(aKTo вече бе посочено (гл, 111 сТр. 14), тракийският' 
език е член на ИНДоевропейското е·тиконо се~Iейство) което 

1начи, че той се намира в родствени връзки със всички OCTa~ 

нали индоевропейски езици. С>rепента на това родство е 

различна и се определя от количеството на обшите или 
~ХОJ1НИ черти и явления. 'Тук може}л да се запитаме с кои 
от индоевропейските езици тракийският език стои в ПО= 

близки родствени отношения -и с КОИ в по=далечни, Това 
е основен проблем в науката за тракийския език - про~ 
блемът за мястото му в систе:~.1:атЗ. на индоевропейските 
езици. В главни линии~ този проблеl\1 ~10же да бъде решен 
въз основа на сравнението на фонемната система и лекс.и~ 

ката на тракийския език и на Qстаналите индоевропейски 

езици; за -съжаление в областта на~10Рфологията.~ чиито 
данни са от съществено значение., такова сравнение lасега 

е невъзможно" тъй като не ни е позната !\Jfорфологичната 

систе~Аа на тракийския език. 

А_ПРЕГЛЕД НА ОБУЛИТЕ ЧЕРТИ В ОБЛАСТТА 

НА ФОНЕТИКАТА 

1, в областта на вокалната систе~1а тракийски език 

показва една характерна черта, която е обrца за някоЛко 

ИНДоевропейски езика: ие, о > трак, а, както е в дакийски~ 

албанеКИ 7 пеласгийски~ балтославянски~ геР1\,fански з ИНДО~ 

ирански и хетитеки, 

2, Двоякото. застъпване на ИНДоевропейските сонанти 

1, [, W, 1} чрез il, ir, im, in и чрез иl, ur, ит, ип е,общо за тра= 

кийеки, даки:йеки1 , албански, балтославянски и пеласгийски, 

докато в германски се среща второто застъпване. 

1 11е. Ь пред съгласна дава ri э както в албански. 
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i
I 

тра- дакий- ал6ан-1 балто- "пела
Фонетични признаци 

I кийеки ски ски ! слав. с.гиЙски~' 
I 

I 
I 

1. 11е. о>а + + -f- I + 
2. Ие. ~, l>llf (ОГ), I -{- ( +-)	 ( -\-) -t+нl (01); ir, il	 I
 

!
3. 1rle. Ip, ч>um	 (от) + + +- +- +ип	 (оп); im, iп i
 
I
 

ktJ u
4. IIe, , g", gtJh> I -+ -} - -i-+	 +k, g (k). g 

I 
5. 11e. k', g', g'h> .+ -+-	 I -+- +s (р), z (ct)	 I

i 

I 

6. Ие. р, t, k>pc, t\ k( I -t + 
ii 
I7.. Уlе. Ь, d, g>p,	 t, k + +I 
II 

+. I
i8. 11е. ЬЬ, dh, gh> Ь, d, gi

I 

-+ + i + + 
I i 

I +9. Ие. sr>str -t -j- -t-- ? 
i (лит.--) 

1 

10. lIe tt, dt>st -+ ?
i 

?! + 

3.	 В за:м:естването на ИНДоевропейските лабио:веларни 

glJhсъгласни k1), g\), тракийски показва сходство с дакий= 

ски, пеласгийеки, балтославянски, албански, индоирански, 

арменски и тохарски, което значи, че лабиалният елемент 

на посочените	 съгласни е елиминиран в тези езици. 

4. Заместването на индоевропейските палатализирани 

съгласии k', g', g'h е cыотоo в тракийски, както в дакий

ски, албански, пеласгийски, балтославянски, индоирански, 

арменски и тохарски, а именно: s ер), z (d). 
5. ИЗ~,fенението на ИНДоевропейските беззвучни съглас

НИ •./J, t, k васпировани р', t', k' (pll, t11, kll) И на индоевро" 
пеиските ЗВУЧНИ съгласни Ь, (1, g в беззвучни р, t, k е общо 

:за тракийски, пеласгийски, (Рригийски и арменски; герман

ски и хетитски споделят втората особеност. 

6. В тракийски език индоевропейските звучни аспиро

вани съгласии bIl, dh, gll са съвпаднали 'със звучните Ь, d, g, 
което се наблюдава още в дакийски, пеласгийски, балто., 

славянски,- илирийски, македонски, ирански, хетитски, ТО

харски и келтски. 

I 

гер- индо- IIГРЪЦ-: 
I 

фри- 'армен италий- I келт- Iхетит-\тохар
мански ирански	 I ки .гийски[ ски ски i ски I ски 1 ски 

1_ Т . I I--------.--~\--------_·_---I··~----

I I + I А+-t т I I 
! I IB

: \ I 

i + I !<+) 
I 

1: 

iI 

+	 I I 

I 

инд.*±
 
иран.** ±
 
ПНД. S,j,Jl -f+иран. +

-t +
 
+
 -+	 -t+	 + 

ИНД.  +- + + + 
+
+ иран. +. 

? 

ПНД.  -+- ? ?	 ') ?
иран. + 

* Инд. k, К, gJl, респ. с, j, /1 пред предни гласни . 
•• Иран. k (стпере. ~, авест. Х), g. 

7. в третирането на ие. 8}1O тракийски се присъединява 

към онази група ИНДоевропейски е'Зици, в които :f\.1ежду s 
и r се вмята	 едно t (епентеза), именно към албански или

рийски, славянски, латвийски, старопруски, герман~ки и 
бритски. 

8. Зъбните групи clt, 11 са подложени на дисимилация в 

тракийски, в резултат на което се получава sl, така както е в 

балтославянски, гръцки, илирийски, келтски и ирански. 

Изброени са само онези звукови черти на тракийски, 

които са важни за изясняване на отношенията му към оста

налите индоевропейски езици. Резултатите от този кратък 

преглед са- представени в горната таблица/. 

Както се вижда от таблицата, разпределението (дис

,!,рибуцията) на фонетичните признаци показва ясно, че 

тракийски ще е имал по-близки отношения, от една страна, 

със северните индоевропейски езици - с дакийски (7 общи 

точки) и балтославянски (8 общи точки), от друга страна, 

1 Употребените знаци в тая таблица означават: +- наличие на 
съответния признак, а -- , .че той липсва. 
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с предгръцки (,~пеласгийски'~) (8 общи точки). Не би тряб

вало да се отдава голямо значение на Т. нар. "звукови ИЗ~ 

мествания~~ (неl\Л. Lautverschiebungel1), засягащи съгласните 

Ь5 d~ g и p~, t, k, които се срещат по един и същ начин в тра

I(ИЙСКИ, фригийски И арменски; тъй като има цяла редица 

фонетични признаци, по които тракийски се различава 

съществено от двата речени езика, а именно: 

Ие, 0·-· трак. а .- фриг, о, кла~. аРl\'lеи. и.
 

IIe, }; !; 1}1, I} трак, иl (01), ur (or), и111 (ОПl); ип (ОП),
 

респ. 11, iI; iln, iп ~ фриг., армен, al) аг, ап, 

Ие. glJ - трак. k (от по=старо g) - фриг, Ь, 

IIe, sr -- трак, st1' - армен. г, 

И~, s~ - грак, s~ - фриг. (h~) О - apivleH, 11, О, 11 т, н. 

l\t1HOro е вероятно, че при въпросните "звукови ИЗl\1е= 

ствания~~ се касае до фонетични процеси) които са се осъще~ 

ствили изолирано и незаВИСИ1VIО в тракийски, "пеласгийски" 

и фригийски, във всеки случай по Bpe1VIC, когато балтийските 

(респ. балтославянските) и дакийските племена не са имали 

вече никакви интензивни контакти или общувания с тракий= 

ските. Както се изтъкна по=горе, инфилтрация на тракийски 

и дакийски говори би .IVI0ГЛО да се прие:rvIе за областта южно 

от Дунава ДО Стара планина, и то в една по=късна епоха~ 

когато вече тракийски и даки-йски са били разграничени 

съществено във фонетично отношение. 

Б. ОБЩНОСТИ В ОБJIАСТТА НА JIЕКСИКАТl~ 

Как стои въпросът с лекси:калните отношения на тра

кийски КЪ1\'I останалите индоевропейски езици? Пълна Kap~ 

тина на тези отношения за жалост не .IVIоже да се даде, тъй 

като е известен ca:rv10 незначителен дял от тракийския словен 

имот .~ 23 гласи и около 180 думи, реконструирани въз 

основа на еТИl\10ЛОГИЧНИЯ анализ на !vfеетни, лични, пле:tvIенни и 

божески имена. Все пак въз основа на досегашните изслед

вания може да се направят известни наблюдения, които 

хвърлят светлина върху този въпрос. При сравнението на 

лексикалния материал бе обърнато внимание особено на 

тъждеството в структурата на ДУl\1ите, а не на изолирани 

корени. 

1. Jракuйскu и "nеласгuйскu~~ (nреогрьцкu) 

При наличието на значителен брой общи фонетични 

признаци на тракийски ,;и предгръцки ("пеласгийски) е из
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вьнредно странно, че l\Jе)f.:ДУ тези два езика почти не l\'10raT 
да се открият някакви специфични речникови успоредици~ 

кы\t1 преДЛО)I(ените досега успоредици от подобен род винати 
се присъединява съответствие и ОТ някой друг индоевропей~ 

ски език. Така наПрl'Пvfер основата asam- 'каменен' < пе. 

*ak'aIl1-, КОЯТО се среща в трак. РИ ASan1tlS и в пеласгий~ 
ската ДY~1a asi111inthos '(ка1vfеппа) вана', се съдържа и в Me~ 

стното и:м:е от Дал~..1:ация AsanlUnl, което би 1V10ГЛО да бъде 

илирийско. Трак. Astai (племе в областта на Странджа пла~ 

нина) и As'tike (страната lvIY) се t:вързват с предгръцки asty 
ер. р, ~гpaд', но и тази успоредица не е и'З:ключително Tpa~ 
кийско~пеласгийска,доколкото са познати родствени думи още 

ОТ lvfесапийск:и vastei (дат, п.) 'град', стинд, (В УДЪТL'}f~ена сте

пен) vastu~ ер. р. ~~tfЯСТОj къща', vastu= ер. р, 7 веЩ;; нещо'; 

ирл. foss 'покой', ТОХ.А wa~;t;; В ost 'къща'. 

Между тракийското племенно ИIYlе Apsintllioi, i\PSYl1~ 
Ihioi (обитавало северно от Тракийски Херсонес), Apsyn
thos (гранична река и главен град на това пле1\lе) и: бота

ническото название арsiпtl1iоп 'пелин' което се Сl'лята за 

предгръцко, е ВЪЗ~:[ОЖНО да ИlV1а ВРЪЗl\:J, но не е сигурно. 

За тра:к. Apsynthos е предложена и друга еТИI\10ЛОГИЯ (B)IC 

сТр. ЗО). Изобrцо проучванията на речниковия материал 
на "пеласгийеки" и тракийски ОIпе не са довели ДО сигурни 
резултати по поставения въпрос. 

2. rГракuйекu и албански 

()тдавна е известна тракийско~албанската успоредица: 
трак. lvIИ Datorl (Datos) и алб. dаtё ~:t\'lЯСТО5 1vfeCTHOCT' от не, 

*dhdta (ВЖ. сТр. 35). Друга двойка;> специфична за тези 
ези.ци~ би :м:оглада бъде: трак. J1If Dгеnis -~ алб. гег. drе э 
dI'eni ~елен'; с различна гласна На корена обаче е известно 
съответствие от илариi:iск:и: dГапis (от ие. ~;;dhГОIli~}, което 

се реконструира от Хезихиева та I'Jloca Apx',;~~' E)~XCPO~ (с 
А=; погрешно, 81\1. ~). 

Вторият елеJlлент на трак. МУ] Basi~buIlOn, Kasi-ЬоllОП 
се свързва с алб. Ьиl1ё ~овчарска колиба' от ис. *blluna; но 

към тая успоредица се присъеДиняват и други съответствия 

от западния ДЯЛ на Балканския полуостров: Buni (либур

нийско пле:rv1е), MII ВllППОS. 

_ ГIо-нататьк., трак. -ЬuIis (~bOl'is) }j JII1'~ ~Iuka=bur(is)~ 

~b0t2s и пр. се сравнява с алб. Ьuггё ~мъж' от ие. *bhrno=s; 
Д. Дечев сочи обаче същия fлеl\fент и в келтсl'~И илидийски 
лични IП~"It;на. 
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З. Тракийски и балтийски 

Между тракийски и балтийските езици съществуват 

значителен брой успоредици, които са показани подробно 

в една моя работа, публикувана преди няколко години.1 

Сходството на тези успоредици се простира често върху 

основния елемент и суфикса едновременно, което прави 

силно впечатление. В подкрепа на тезата за близките лекси

кални връзки !\1ежду тракийски и балтийските езици ще 

приведа за илюстрация няколко примера: 

Тракийски Балтийски 

СИ Batkunion ЛИТ. СИ Batkunai 
СИ Calsus латв. МИ Kalsi, Kals-strauts 
СИ Kypsela ЛИТ. СИ Kupseliai, същ. kupse

lis 'купче, ХЪЛl\1че' 

СИ Rumbo-dопа стпрус. МИ RUn1bow (брод), латв. 

rufuba 'праг на река' 

Clf Sarte ЛИТ. РИ Safte, прия. saftas 'свет
лочервен' 

СИ Scretisca ЛИТ. СИ Skretiske 
СИ Strambai СТПРУС. strambo 'стърнище', 

латв. Сlt! Struobas 
..ЛИ Sautes етлатв. ФИ Sautte, латв. sautis 

'ленив човек' 

ЛИ Skilas ЛИТ. ли Skyle 
ЛИ Sparke стпрус. ЛИ Sparke 
midne 'село' латв. mItne 'място за пребиваване' 

zibythides 'благо- ЛИТ. iibilte 'светлина, нещо све

родните тракий.. тящо'
 

ки или траки'
 

СИ Zburulus лит. ziburys 'светлина' 

4. Тракийскu, баЛnlUЙСЛ:U 11 славянски 

Че славянски взе1vlа участие в някои тракийско-бал

тийски успоредици, в това няма нищо чудно, тъй като, както 

е известно, балтийски и славянски показват близки род

ствени отношения, поради което често ги поставят в ~ДHa 

1 Thrakiscll-dakische Studien. 1. ТеН: Die 'thrakisch- und dakisch
baltischen Sprachbeziehungen. Балканско езикознание, ХIП, 2, София, 
1969. 
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група - балгославянеки езици. Нека посочим няколко 
примера. 

На тракийските ЛИ Brinkazis, Brinkainos съответствуват, 
от една страна, славянски лични имена като пол. Brz~k, 

Brz~ko, бълг. Брекоя М., а от друга страна - лат. СИ (от 
ФИ) Brinkiskiai. 

Трак. ЛИ Kerses, Кегsоs имат най-близки родственици 
в стпрус. ЛИ Kerse, Kerso, ЛИТ. ЛИ Kersis (от kersas 'с бе

ли и черни петна'), към които се присъединяват славянски 
лични имена (ВЪВ всеки случай с редуцирана отгласна сте
пен на корена) като стчеlII. ЛИ Crch (от праслав. *сьгсhъ), 

бълг. Черньо от черен, стбълг. уfы�'ь от ие. *k(lJ)r(~)snо-s. 

Трак. СИ Kurpisos е идентично по основа с лит. СИ 
Kurpai, Kurpikai и Т. н., а СЪЩО така с бълг. СИ Rърnец (от 
праслав. *kъгр-), рус. н.орnаnlЬ 'разравям', укр. карпати 
'ровя се, тършувам'. 

Трак. ПлИ Trausoi е идентично със етлатв. ФИ Trousz 
от латв. trauss 'ТРОIПЛИВ', сродно с лит. trausus 'трошлив, 

крехък', KЪ~! които се присъединяват като сродни струе. 
ЛИ Труха, Труи/ь, струе. Тf8)(Ь 'ленив, печален, мрачен'. 

Първият елеl\lент на трак. СИ Tal'po..dizos се свързва 
отдавна с л~т. tArpas 'ме:JКдипа, празнина' и цслав. Тf~ПЪ, 

бълг. 111раn (от праслав. *tагръ). Балтийската дума е раз

пространена и в ТОПОИИ!vlията. Тук се присъединява във 

всеки случай и съответствие от тохарски (А), но с откло

нение в значението: tarp 'блато, езеро'. 

5. ТраКUЙСl\'U и герЛ'1l111СКU 

Като специфични тракийско-геР~fански успоредици ~10

же да се приемат следните: 

Трак. b6lintll0S 'див бик, бизон' от ие. *Ьhlпеllt-, срднем. 
He!'.'f. Виllе от ие. *bhlnen-. 

Трак. ~tllurd(a)- в БИ Zbel-tllurdos, Zbel-thiurdos и т. Н. 
от ие. *(s}t[do- ~- ствне:~Лi sturzen, срвнем. sturzen, нем. 

stuгzеll ,тласKa1vf, СГРОl\fолясваl\'1, изсипвам". 

Трак. МИ Kellai, -сеНа в Syra-cella, -kela в *Saldo-kela 
ствнем. quella 'извор\ нем. Quelle от ие. *g1).elna. 

Трак. skallne 'нож, меч~ - стисл. skqlm '~:ЪC меч, нож'; 
родствените думи от други индоевропейски езици (гр. skal
m6s, хет. kalmisana= и т. н.) се отклоняват в значението си, 

поради което не следва да се вземат под внимание в този 

случай, 
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6. Тракийски, баЛfnИЙСКU u гер)нанекu 

Съществуват няколко успоредици, които са общи за 

тези три езика, а именно: 

Трак. МИ Beres - лит. b~ras 'кафяв', РИ Bere, латв. 
Ьегs 'кафяв (за коне)', РИ Ber-upe - ствнем. bero, англо
сакс. bera, нем. Вэг 'мечка' (първоначално значение 'кафяв'). 

Трак. daph- в СИ Daphabae - ЛИТ. dapas 'наводнение' 

от не. *dhapo-s - стисл. dafla 'пляскам във вода; плискам', 

НОрВ. диал. dave 'локва, бара'. 

Трак. СИ DingioI1 - стпрус. МИ Dinge, латв. dinga 
'растение; плодородно място' ствне:~л. tunga 'наторя

ване' от не. *dhllgh-.
o

Трак. СИ Kabyle - стпрус. РИ Cabula (вr-л. *Gabula) 
от ие. *Gt)Jb11ula - англ. quab ~блато, мочурище' от ие. 

*gtJ~Ьh-. 

7. Тракийскu и индоuранеки 

Между тракийски и индоиранските езици могат да се 

установят :~.1aJГк.o успоредици: 

Трак. =dama в СИ UsCU-dаIl1а се обяснява от ие. *dh~ma 

и се сравнява със стинд. dhamal1= ер. р. 'място за живеене' 

(от ие. *dhemen-), авест. dаmап ср. р. 'място, местност' (има 

различие в отгласната степен на корена). 

Трак. =diza, -dizos 'крепост' в СИ Tyro-diza, Kisti-dizos, 
'Tarpo-dizos ~-~ авест. pairi-daeza= 'ограда', стперс. dida (от 

diza) 'крепост', нперс. diz 'същ.'; с друга отгласна степен се 

явява тук като родствена гръцката дума teichos 'зид, стеиа
S 

• 

Съмнително е дали се отнасят тук племенното название от 

Панония Alldizetes и илирийс:кото РИ Dizeros. 
В два случая се присъединява съответствие и от някой 

друг индоевропейски език: 

Трак. J1И Byzas, Byzes авест. buza- м, р. 'козел'~ 

нперс. buz 'същ.' ~-~ армен. buz 'агне'. 

Трак. C11 Perinthos СТИНД. parvata~ 'планина, ска

ла, камък', авест. раUгvаtа- ж. р. 'планина~ от не. *реГЦI}=tо

хет. реrUПа= 'скала'. 

8. 'Гракuйекu и гръцки 

r--Гракийският елемент -sula, -syle в СИ Scaptel1-sula, 
Skapte-syle отдавна се свързва с гр. hyle 'гора, горичка', 

i:OeTO досега няма сигурна еТIПvl0ЛОГИЯ. ВЪВ всеки случай 

съответствие от друг ИНДоевропейски език към тази успо

редица не е познато. Първият член на същото селищно име 
Skapte-, който се среща още като Сl,ставсв елемент на СИ 
*Skapto-para (в жителското име Skарtорагеnоi), се отъжде
ствява като сроден с гр. skарtб 'ровя, изравям'. Тази успо

редица обаче не е изключително тракийско-гръцка, тъй като 
литовският език ни предлага съответствие към нея (ДО днес 

неотбелязано в еТИ1-fологичните речници): skaptuoti 'дъл

бая (в дърво), режа'. 

Тракийската глоса zetIaia 'гърне', която се сравнява 
по основа с гр. сl1уtга със същото значение, показва подобна 

структура на гръцката дума, но се различава от нея по от

гласната степен на корена: от не. *g'heutr- срещу *ghutra, 
от което е произлязла гръцката дума, 

9. :Тракuйекu и илuрuйекu 

Старото схващане (Н. Йокл, и. И. Русу и др.) за едно 
по-близко родство на тези два езика е вече преодоляно в 
науката. По-новите проучвания (Вл. ['еоргиев) показаха, 

че различията между тези два езика са значителни, така че 

вече не бива да се поставят в една ("трако-илирийска") група. 
Тук ще посочим три успоредици от топонимията, които са 
фрапиращи, но не са специфично тракийско-илирийски: 

Трак. PII Asamus съответствува точно на селищното 
име от Далмация Asamunl от ие. *ak'am-; срв. обаче пред

гръцки (пеласг.) asamintlloS '(каJ\,1еина) вана', стинд. asman
'камък; небе' и пр. 

Трак. РИ Nestos "- илир. РИ Nestos (В Далмация); 
срв. обаче и рус. (от балт.) РИ Несла от !10-старо *Nestla, 
ие. *Ned-tla, от корен ие. ned- ветинд. nadi- ж. р. 'река, те
чение'. 

Трак. РИ Hebros -< илир. РИ Hebros (в Албания). 
Срв. още бълг. (от трак.) РИ Ибър и сръб. РИ Ибар, което 
е вероятно наследено от илир:ийски, рус. РИ Ибр, което 

явно не е от славянски произход. 

* * * 
Има единични успоредици 1VIСЖДУ тракиiiски и някой 

друг индоевропейски език, които обаче нямат съществено 
значение за поставения тук проблем. Така например трак. 

bria 'град', засвидетелствувано и J3 ГОЛЯl\-! брой двуосновни 
селищни имена като MesambIia5 Poltym-bria и пр.; се свързва 
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с тохарската дума ri (В ТОХ, А) и r-iye (в тох, В) 'град' от не. 

*urija. 
Най-точна картина на родствените връзки на тракий

ския език с другите индоевропейски езици в областта на лек

сиката би ни дала една статистика на различните речникови 

успоредици. Такова статистическо проучване не би довело 

обаче до точни резултати в случая, тъй като, както вече се 

изтъкна, не ни е познат в цялост словният И~10Т на тракий

ския език, Все пак въз основа на изнесения по-горе материал 

~10же да се направят някои изводи. 

Преди всичко прави впечатление големият брой тра

кийско-балтийски (респ. тракийско-балтославянски) успо

редици. По-нататък, няколко специални изоглоси (речни

кови успоредици) говорят, че тракийски е имал непосред

ствени връзки, от една страна, с германски, от друга, с индо

ирански. Подобни отношения на тракийски към "пеласгий

ски" (предгръцки) може да се предполагат по-скоро въз 

основа на фонетичните сходства между двата езика, откол

кото въз основа на речникови успоредици. 

С фригийския език тракийски няма почти никакви спе

цифични успоредици в лексиката. Като се вземе под внима

ние този факт, както и редицата фонетични различия между 

двата езика, би могло да се приеме, както се изтъкна вече 

по-горе, че характерните за тракийски и фригийски сходни 

"звукови измествания (1'. нар. на немски Lautverschiebungen) 
не са от решаващо значение за нашия въпрос. С оглед на 

това и на изнесените по-горе факти може да се направи из

водът, че тра к и й С к И В е Д н О п о-д а л е ч н о В р е

J\,-1 е в е р о я тно В 111 ХИЛ я дол е т и е n р. н. е., 

и топ ред и о същ е с т В Я В а нет о н а с [1 о мен а

т и тез в у к О В И изм е с т В а н и Я - е о бра з У= 

в а лед нап 0-1' Я С Н а е 3 и К О В а общ н О С теб а Л= 

тий с к И (респ. 6 алт О -с л а в я н С·К и), Д а к и й с к И 

И ~,П е л а с г и й с к и\", rI 0=0 т дал е чен и О т т р а

к и й с к И С Т О Я Т О С тан а Л и l' е и н Д О е в р о п е й

е к и е 3 и Ц И, О С О бен о г р ъ цки, И т а лий с кит е 

и кел тек И т е е з и Ц И, К О И топ о каз в а т с а м о 

п о е Д н а общ а <}) о нет и ч н а чер т а стр а к и й

е к и; О т дал е чен и О т н е r о IЦ е с а 6 и л и и х е 
тит С к И И Т О Х а р с кит е е з ИЦИ. 
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ПОСЛЕСJI()В 

След предаването на тоя труд за пе13Т бяха публикувани две 
статии от Вл. Георгиев, от които едната разглежда тракийски лични 
имена, а другата -- имена на божества у траКИТе (вж. Балканско ези

кознание ХУН 3, 1974, стр. 5 - 21, и Х УП; 1. 1975 стр. 5 - 56. За 
жалост реЗултатите от тези нови ПРОУ"iI3ания не можаха да бъдат 

взети под внимание в нашата работа. 

Авторът 
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ПОКАЗi\ЛЕЦ 

1. И Н Д О Е В Р О ПЕЙ С К И ПРА Е 3 И К 1
 

*аЬ с 30	 *bhrg"· 74
 
*bhrm-i~ 2]
*~bel-: *й'Ь61= 101
 
*ы1фkо=ss 21. 98~ 102
*ad- 31,73 
*bhrnk= 74, 98
 *ad(u)= 32. 73
 
~Ьh[Ilо-s (\3. 74, 127
*Adt11o-s 31
 

*agro-s 12] *bhrt1- 21
 
*aig'~ 28. 72, 97 ~ 117
 "'bhriito- 21. 100
 
""aig'-isjo- 117
 *bl1Йg'по~ 122

*ak'am- 127 

*bhOg'o-s 34, 59, 68, 74. 96
 *ak'amo- 3 С 94, 104. 131
 
*ak'mo- 73 *bl1una J27
 
*akt- 73
 *dau- 116
*Aktiia 29. 107
 

*dеrl1З 117
*Akt6(n) 31, 107
 *dernom 117

*ambh(i)lldon 121
 *dau- 116 
*апа 73
 *dita 83
 
*ank~, *ang- 29, 73, 94, 106
 *dietls 60. 66
 
*'&р- 30, 35, 102 *d5r= 58
 
*apsa 30 *doru- 66, 83, 101
 
*arg'- 73 *drem- 65
 
*arg'o- зо *drm- 84
*' Arg'o~s 10ct *dб 116
 

*dtlnt 116

*bhebhru-s (-o-s) 68, 73
 

*dhapo-s 35, 74, 130
*bhend11- 67, 69, 73
 
*dhe- 95. 113
*Bhelldh=so= 67
 
*dheg1J.h- 117
*bh~r- 32 
*dheig'0- 34 

*bher(~)g'- 33 *dl1em- 74
 
*bher(a)g'a 74
 *dhemen- 130
 
*bhergh(o)- 32, 74, 100, 101 *dherso- 68, 74
 
*bhermo- 33
 *dhецз 113, 116
 
*Ьh~Iо-s 74 *dha.. 95, 113
 
*brllnel1- 129 *dh~ma 54, 74, 130
 
*ЬhJп-еnt- 21, 98, 100, 129 *dhamjo- 54, 74
 
*Bholua 33 *dhata 35, 75, 127
 
*bhormo- 33 *dh~to-m (-o-s) 95
 
*bhrd(h)- 34, 98. 105 *dhig'a (o-s) 34, 75, 94, 96, 101
 
*bh~edh- 33, 74 *dhngh- 75, 98, 101, 130
 
*bhrenk- 27, 74 *dhOl'SO- 68, 74
 
*bhrento-(s) 33, 74, 105 *dhren- 61
 
*bhrell- 21 *dhrenis 75
 

1 Буквата ~ следва след е; 1) след u. 
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*dhroni~ 127
 *g1)hen-to~ 22~ 104
 
*dhubero-s 121
 *gtJherm- 70
 
-dhОmо-s 35, 75, 100
 

·g1J.hermo~ 36, 75
 
!kdhn n- 35, 75, 96
 *gVhai- 95 
*dhi1п-зk- 35, 96
 

:+; gVh~id~ 62
+'dhtjeso- 59, 60. 75, 94, 99} 105
 
*g1Jh~idr- 62~ 95, 98, 104, 105
 

+eibh~ 38 ,.. g1Jh~id-rl1-s (~1"o-s) 75
 
+Eibhro-s 38
 
*el- 29, 72 *hanti 73
 
*ermo-, ermo=s 56, 75 *H1ek'1)o-(s) 62, 75, ]00, 105
 
*ers- зо
 

*etro- З1, 76. 118. 119
 *Ibhro-s 38
 
*Il(и)= 38, 96
*~kVa 104
 
*Isna 122
 

*~k1J.el- 28, 72. 104
 *Kalo-sroua 34
 
*k'eiua 1{7
 

*gal- 116 *k'eko- 48} 81
 
*g'en- 61, 62. 85 *k'el- 105
 
*g'enis 104 *ken- 60
 
*g'ent- 59, 75 *ken-to-s 60, 94, 102
 
*gent(i)- 104 *k'ellk- 51, 83
 
*g'h(d)emia 70
 *kenaoo 60
 
*g'hdhtpi- 85
 *k'!-to- 49, 81, 98

*ghdhom 47,· 75
 

*kогра 116

*g'hel- 'блестя' 23
 *Korpat- 116
*g'hel- 'раста, зеленея' 104 *kEP- 77, 98
*g'heu- 23 ,104 *kPeino- 48, 8] 
*g'heutr- 23, 98, 104. 105, 131
 *kpoina 48, 81

*gh~ya. *gh~1Jо-s 75
 *k'tlk- 51, 83

*g'hlm-is-(io)- 98 

*k'un-аЬбlа (-o~s) 22, 101

*g'hlmo- (-а) 55
 *k'uro- 83
*g'holto- 47 *k'tJitt11a 51, 95
*ghutra 23, 131
 
*g'hver- 55, 85, 95
 

*k(1))er(~)so~s 40, 63, 105, 129
*G'huer-nt- 1оо 
~ о *k1)etr- 63, 76, 104
 

*g'hy~kl)- 55, 85, 1оо
 

*g'hцбk1)- 55, 85 *leg'h- 48, 77
 
*leng- 41
 
*1eug- 118
*gVelna 40, 47, 51, 76, -104, 107,
 

118, 129
 *leura 56
 
*l~g'h- 48


*g1J~bh- 39, 76, 104, 130
 
*l~g'ha 77
 

*GV~bhllla 39, 104, 130
 *l~g'ho-s 77
 
*gt)ig- 68 *lng- 41, 106
 
*gVigo(n) 68, 76, 101
 *lngo-s 77
 

*lug- 118
*g1J. br(i)- 39, 77, 99
 
*gtJolo-s 39, 76. J04
 

*meit(h)- 22, 106
 
*meldh- 41, 77, 94
 

*g1JЪёi- 95
 *mend-(i)- 77, 9i
 
*g1Jheid- 62 *mendiana 91
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*nler~ 70
 
*merk~ 94
 

*mIHh)= 106
 
"'тоnо= 121
 
"'morka 94
 
*muk- 95
 
*МGkо=gh_dhОП1 42, <)='. 97
 

*mПsо=s 41
 
"'Mi:ist1pa 41
 

*l1ed- 42, 57. 78. 107. 131
 
*Ned-tla 57. 131
 
*Ned-to-s 42. 78, 107
 
*t)=kseino= 28
 

>}Ok~o~gl1atJa. (=gh~tjo=m) 57, 98
 
*01- 29. 72
 
*оlа 29
 
*01to=8 29
 
*ors= 30
 
*бust- 78
 
*ousta 98
 
*6ust~apo-8 (~apa) 43
 
*ousto~s 98
 

*рацis 64, 78
 
*pen-, *penko~ 121
 
*per(u)- 45
 
*регtJ1J-tо~ 45, 130
 
*Perunto-s 79. 102
 
~peuk~- 104 .
 
*peut~ 44, Q8
 
*pId= 107
 
'*pidsa 45, 105~ 107
 
*pIdses 107
 
*Poik'u1a 97
 
*pon(i)- 44, 78, 94
 
*poniso- 94
 
*ponkto-s 121, 122
 
*pout- 98
 
*Pouta 98
 
*р(о)цег(0)- 61, 66, 79
 
*puk'- 104
 
*pi1ro- 70
 
*put- 44, 98
 
*рчег(о)- 61, 66, 79
 

*reg'- 65, 80
 
*reg'o-s 95
 
*remb(h)- 26
 
*rmb(h)- 26, 47, 99
 
*Лldhо-s 46
 
*rump- 23, 102
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*sald~to~ 117
 
'*salm-udes- 101
 
*sa1m-udes-io= 101
 
*sаlmПfО-S "11 6
 

*s~i- 37
 
*Sei~touia 48. 97
 
*sei1-t1v'i (=оца) 48
 
*sengV- 49
 
*ser- 26. 40, 94
 
"'serma 94
 
*sermo= 31. 48
 
*seu= 8-"'
 
*s~i~ 37
 
*s~imo= 76
 

*sl= 37
 
·skaiuo-8 68. 82
 
*ske1-" 23
 
*(s)kemb~ 50
 
*sker= 117
 
*skera 117
 
*skerg= 23
 
*skert-so=(s) 50. 82
 
*skb1o-s 82, 99
 
*sk~it)o=s 68, 82
 
*(s)kmbro= 82
 
*Skmbro-s 50, 105
 
*sko1ma 23, 94
 
*(s)ko1t-so-(s) 34, 76, 107
 
*skorg- 23
 
*skorga 101
 
*skort-so-{s) 50. 82
 
*sQg1J~ R2 

*sпg1Jо-s 49
 
*snk- 50. 99
 
*snka 83
 
*sora 30, 81
 
*spe1-to-s 22. 98
 
*(s)per- 78
 
*(s)p!-tu-(n)- 22, 98
 
*(s)pnd- 50
 
*(s)pora 79, 102
 
*sreu- 50, 51, 53, 96
 
*srolJa 107
 
*sгП- 50, 51, 53, 96, 107
 
*Sгi1mбп 51, 95, 96
 
*sri1na 50
 
*stыiiа: 39
 
*stob(i)- 121
 
*(s)Чd-iо- 70
 
*(s)tbdo= 83. 105, 129
 
*stromb- 50
 
*strombo-s 82
 

-+:Studl1io 52 
*(s)tundio- 52
 
*s5- 83
 
*suka 59, 62, 83. 102
 
*sukis 102
 
*si1nu-s 83
 
*sцоЬhоdhi(i)о-s 69, 81, 100
 

+ tend(h)~ 52
 
+tnd(h)io= 52
 
*tbn- 99
 
*tbno-s 83 .
 
*trb- 79
 
+treb~ 79
 

*treb= 79
 
*-tr~b= 79
 
*tгБЬ- 79
 
*Trsoi 52, 98
 

*Йd~ 26, 54, 84. 116. 120
 
*udes-io= 118
 
*udeskio~ 42
 
*udo-s" 54. -101
 
+udra 95, -105
 
*udr-us-oi 68. 105
 
*l1dski-io~s 42
 

11, ТРА К И Й с к И 

-аЬае 35
 
А. bezelmis 61
 
Abruzelmis 61. 104
 
*acheI~ 72 
i\сhе10П 28
 
Achelon 28, 72, 104
 
Ache100s 28, 72, 104
 
A.gatapara 78,102,112,113.118
 
*aiz~ 72 .
 

Aizik~ 28, 72, 97
 
*а1а 72
 
*A1aaibria 29, 72, 112, 113
 
Alaaibrienoi 29, 112
 
*a1tas 72
 
Altos 29. 72
 
*an(a) 29, 73
 
Anasamus 29. 7"
 
AnchiaJe 28 .
 
Anchia10s 28
 
*ang- 73
 
Angiss6s 29. 73. 106
 
Angites 29, 73, -94, 106
 
Ansamus 29
 
Antheia 29, 73, 107
 
Anthillm 29, 73, 107
 

*udsko~ 54, 84
 
·ur= 76
 
'kt1ro-s 97
 

*ued- 54. 120
 
*ued-ena/ 120
 
*чеdеs-iа 118
 
*цеgЧ- 36, 84, 99
 
*цеgЦега 36
 
*uei= 55
 
*ueia- 55. 98
 
4'ие1- 99 
'*uer- 36
 
+цегg'h= 85
 
~1)erg'ha (-os) 54
 
'*иУ- 55, 98
 
*1)idhu~ 38, 76, 94. 99
 
*uod~ 54
 
*uoiJ= 55
 
*uoiro= 99
 
*Иoiro-s 32
 
·tJorp= 84
 
*IJreng= 26
 
*tJrengh~ 71
 

*tJri!a 21, 96~ 132
 
*lJrQgh~ 71. 80
 

*ant(i) 29, 73
 
Antisara 29, 73. 81. 104
 
=ара 102
 
~apa 34, 73
 
*aphus 73
 
=aphos 102
 
*apsa 7З
 

Apsinthioi зо, б7~ 7З, 127
 
Apsinthis зо
 

Apsinthos 30, 67. 73
 
Apsynthioi 127
 
Apsynthis зо
 

Apsynt110s зо, 67. 73, 127
 
*arda(s) 73
 
*arma 73
 
*armula зо. 73
 
Armulene 30
 
*ars- 73
 
*Arsela зо, 73
 
Axselenos 30
 
Artakes 30, 73, 105
 
Artakos зо, 73, 105
 
Artanes зо, 73, 105
 
*arta(s) 73
 

Artiskos 30, 73, 105
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*arzas 73
 
Arzon 30
 
Arzos ЗО~ 73, 104
 
Лrzum 30
 
*asa 20
 
Asa- 57
 
,.. Asa=gav= 57 ~ 73
 
*Asagava(s) 75
 
*as(am)- 73, t27
 
*asa(s) 73
 
Asamus 29, 31, 57, 73, 94, 104,
 

127,131
 
Asermos 3J, 73, 81
 
Astaphos 43
 
L.\stat 127
 
Astike 127
 
*at 73
 
*ath- 7,1
 
*aHи)~ 73
 
*Athjja 29, 107
 
Atll0 31
 
Athon 31, 73, 107
 
Athos 29. 31
 
Athos 31, 73. 107
 
Athrys 31, 76, 119
 
.. Athypara 112
 
Л.thураrёпоs 112
 
At1as 31, 73, 97, 104
 
Алlllsеlmis 6' 
Aullizenes 85
 
Апluzепis 85
 
Аl1thiраГl1 112
 

Bairos 32, 84
 
*balva 33
 
Basibllnon 127
 
Batkunion 32, J28
 
Bazopara 112
 
*bebrus 73
 
Bebrykes 68, 73
 
Bedizos 112
 
Belaidipal"a 112
 
Bendidora 58
 
(B)endidoros 58
 
Bendipara 78, 112
 
Bendis 58, 69, 73
 
Beodizos 112
 
*beras 74
 
Beres 32, 74, 130
 
*berga(s) 32, 74
 
Berge 32, 74, 100, 101
 
Bergepolis 32, 74
 
Bergison 32, 74
 
Bergule 32, 74, 100
 

140
 

Beripara 112, 113, 118
 
Bersanlae 32, 74
 
*berza(s) 32. 74
 
Bessapara 78, 102, 112
 
Bessi 67
 
Bessoi 67
 
Bessoi 67
 
Bitllicenthtls 10.2
 
Bizens 96
 
Bizias 96
 
Bizo 96
 
Bizzos 96
 
Bolba- 33
 
*Bolbabrja 33. 112
 
Bolbabrienoi 33, 112
 
861be 33
 
Ьб1iпthоs 20, 98, НЮ, 106, 129
 
-boris 63, 127
 
*Ьогis 74
 
Вбгmiskоs 33
 
Bospara 112
 
Bredai 33, 71
 
*bredas 74
 
Вгеiегорhага 78, 102. 112
 
*brendas 74
 
Вгепdiсе 22. 33, 74, 105
 
*brenta(s) 33, 74
 
Brenticc 22, 33, 74, 105
 
Bl"ento- 33
 
Breniopara 33, 74, 78, 102, 105,
 

112
 
Ьгiа, -bria 22, 29, 31,45, 79, 100,
 

112, 115,118,131
 
*bIink- 74
 
Brinkainos 26, 58, 74, 96, 98, 129
 
Brinkazeis 58
 
Brinkazenis 59, 74
 
BrirLkazeris 26, 59
 
Brinkazis 58, 74, 98, 129
 
Briparo(n) 112
 
briza 21
 
brutos 21
 
*bruzas 74
 
brynch6s 21, 98, 102
 
bryton 21, 1ОО
 

brytos 21, 1ОО
 

bryttion 21
 
Bryzos 59, 74
 
*Buaipara 112
 
Buaiparene 112
 
*bur 74
 
-bl1r(is) 63, 127
 
*buris 74
 
*bl1rd- 34, 74, 98
 

Burd- 34, 105
 
Bl1rdapa 34, 73, 74, 98, 102, J 05
 
Burdapenai 34
 
Burdenis 34, 98, J05
 
Btlrdepto 34
 
Burdi- 34
 
Burdidizon 34
 
Burdipta 34
 
Burt- 105
 
*burt- 34, 74, 98
 
Burticon1 34, 98, J 05
 
Burtizon 34
 
Burtu- 34 
Burtudizos 34, 43, 52, 74, 75, 94,
 

98, 100, 105, 112
 
Btlsipara 112
 
Butorma 65
 
*buzas 74
 
Bysnaioi 68, 74, J22
 
Byzes 59, 74, 96, 130
 
Byzantion 34, 74
 
Byzantium 34
 
Byzas 59, 74, 96, 130
 
Byzos 59, 96
 

Cabyle 38
 
Calsus 34, 76, 107, 128
 
СеЬПIS 43
 
~cella 51, 104, 107, 129
 
-centhlls 60, 94, 102
 
~centus :1 02
 
Cerzu]a 59, 76, 105
 
Cetrilas 63
 
(~et(ri)p(oris) 63
 
СЬаlа- 102
 
*chalas 74
 
Chalastra 34, 74~ 82, 99, 107
 
Cha)estra 34
 
Chesdupara 112
 
Cicones 68
 
Cillae 40
 
Cilliu111 40
 
~cjnthus 94
 
C'ypsela 40
 

~dama 130
 
*dama 54, 7~J
 
daph- 1ЗО
 

Daph- 35, 130
 
Daphabae 35, 74, 1ЗО
 
*daphas 74
 
Dardapara 112
 
*darsas 74
 
Darsioi 68 j 74
 

*datan (-as) 75
 
Daton, Datos 35, 75~ 95, 127
 
Demae 35
 
Dento 59
 
Dentu- 59, 104
 
*dentu- 75
 
Dentubrisa 59, ] 04
 
Dentupes 59, 61, 75, 79, 104
 
Dentus 59, 75
 
Dentustaina 59
 
Dentusl1cU 59, 62, 63, 75; 82) 102,
 

104
 
Dentl1sykos 59, 75
 
Dепtуsуkоs 59
 
Deo- S9
 
Deobizos 96
 
Deopus 59, 62, 80
 
Deos- 60
 
Deospor 59, ба, бl, 62, 64, 65~
 

66, 80
 
Deospl1ris 59, 62, 66~ 80
 
Dersaioi 68, 74
 
*dersas 74
 
*desa- 59
 
[)esa- 60, 61, 105
 
lJesakenthos 60, 61; 64, 75, 76, 94,
 

99, 102, ]05
 
*desa(s) 75
 
Dia- 60, 61
 
Di(a)pyros 80
 
Dias- 60
 
DiascentJlus 60, 9-4

Diascentlls 102
 
Diascinrhus 60, 94
 
Diaskenthos 60, 76, 94
 
Diazelmis 60, 61, 83, 104
 
Diazenis 61, 62, 64, 85, 104
 
])imae 35
 
Dinax 96, Djnace 35
 
*d;inga 75
 
Dingion 35, 75, 98, 101, ] 30
 
dinllpula 21, 22, 101
 
Diporis 60
 
Disacentus 60 75, 76; 94, 102, 105
 
*disa(s) 75 '
 
~dison 52
 
~disza 112
 
!)iszas 60
 
Ditupaibis 64
 
Diu- 61
 
Di(upor)is 60
 
Diuzenes 61
 
·diza 34, 94 j 96, 1ОО, 112, 115, 1ЗО
 
*diza 75, 79
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Diza 60
 
Diza- 60, 61, 105
 
Dizakenthos 60, 94
 
Dizapes 60, 61, 75, 79, ]05
 
'Dizapor 60, 61, 80, 105
 
*diza(s) 75
 
Dizas 60
 
Dizatralis 105
 
Dizazelmis 60, 61, 75, 105
 
Dizes 60
 
-dizon 34
 
~dizos 34, 43, 52, 94, lOO~ 112,
 

115, 130
 
DodopaIos 112
 
*don 75
 
=dona 47
 
Donuca 35
 
Dotuturma 65
 
Drenis 61, 75, 127
 
*drenis 75
 
Drusipa1"a 78, 102, 1] 2
 
Dudupes 79
 
Dlllezelmis 61
 
*dumas 75
 
*dun- 75
 
Dunaka 96
 
Dunax 35, 75
 
Dyme 35, 75, 100
 
Dymae 35
 

Ebryze1mis 61
 
Eftacentus 61
 
Eftecenthus 61
 
Egerica 35, 84, 99
 
*e(i)b- 75
 
Eptacens 61
 
Eptacentus 61, 102
 
Eptaikenthos 61
 
Eptakenthos 61, 62, 76, 102
 
Eptaper 61, 62, 79
 
Eptaporis 62, 80
 
Eptapys 62, 80
 
Eptecens 61
 
Eptecentus 61
 
Epteizenis 62
 
Eptekenthos 61
 
Eptekenthos 61
 
Eptenes 62
 
Eptenis 62
 
Epteporis 62
 
Eptepus 62
 
Eptepyris 62, 80
 
Eptepyris 62
 
Eptesychis 59, 62; 82, 102
 

Eptesykos 59, 62
 
Eptesykos 59, 62, 82
 
Eptezenis 62, 85
 
Eptezenus 62
 
Eptiporis 62
 
Ereta 36, 84
 
*ermas 75
 
Esbeneios 62, 105
 
Esbenus 62, 75, 100, 105
 
*esva(s) 62, 75, 100, 105
 
Esveneios 105
 
Ezbenis 62, 75, 105
 
*ezva(s) 62, 75, 1ОО
 

Ezvenis 105
 

Gaidres 62, 75, 95, 98, 104, 105
 
*gaidIus 75
 
*gav- 57
 
*gava(s) 75
 
Gelupara 112
 
genton 22, 104
 
*germ- 70
 
Germania 36, 37, 70, 75
 
*germas 75
 
Germe- 70
 
Gеппеtithа 70, 83
 
*gesa 76
 
*Gesia (-ai) 36, 76
 
Gesienos 36
 
*gin- 76
 
Ginllla 36, 76
 

Haemus 36, 37
 
Haiffion 36, 76
 
Иаimоs 36, 76
 
*haimos (-оп) 76
 
HaImonia 37, 73
 
Harpess6s 37, 84
 
Hebros 37, 43, 75> 131
 
Hebrus 37
 
HeptapoIis 62
 
Hesbenus 62, 75> 100
 
Hezbenus 62, 105
 
Hiscus 42, 43
 
Hister 11
 

Iatrus 31, 43, 119
 
*ida (*ide) 76
 
Idakos 38, 76, 94, 99
 
Ide 38, 76, 94, 99
 
*iet(e)I= 76
 
Ieterus 31, 76, 97, 118, 119
 
Ilion 38, 76, 96
 
*П(u)~ 76
 

1ptacel1s 61
 
Isgipera 112
 
Iskos 42, 43
 
Iuras 38, 76, 97, 104
 
*iuras 76
 

*kaba(s) 76
 
Kabyle 38, 76, 104, I30
 
kalan1il1daI 22
 
*kalas 76
 
Kalindia 39, 104
 
Kalindoia 39, 76. 104
 
*kalsas 76 '
 
*kapas 76
 
Kapi- 39
 
Kapisturia 39 76 82
 
Karasura 40, '83 '
 
Kasibonon 127
 
Kedreipolis 63
 
Kedrepolis 63, 76
 
Kedripolis 63
 
Kedropolis 63
 
Keiris 39, 77, 99
 
KeirpaIa 39 40 77 78, 99, 112
 
=kela 47, 118, 129 '
 
*kel(l)a 76
 
Kel1ai 40, 47, 51, 104, 107, 129
 
КеПе 40
 
kemos 22
 
*kellthas 76
 
:1Eenthos 60, 61, 64, 94, 102
 
Kellthos 60, 76, ]02
 
=kentios 102
 
Кепtis 60, 76
 
KeripaIon 40 77 99, 1J2
 
*kersas 63, 76 '
 
Kersebleptes 63
 
!<-ers~s 59, 63, 76, 105, 129
 
KerSlbaulos 63
 
Kersobleptes 63
 
Kersos 63, 76, 105, ]29
 
*Kel'sula 40, 106
 > 

Kersullos 40, 106
 
Kerza 63, 76, 105
 
*ketl'e~ 63, 76
 
Ketl'e= 63
 
Ketrezeis 63
 
*ketri- 63. 76
 
Ketri- 63,' 104
 
Ketriporis 63 76 80, 104
 
Ketrizeris 63' , 
*kik- 76 
Kik6n 68, 101
 

Kikones 68 69 76, 1О]
 
KiI- 39 ' ,
 
*kiIa 77
 
*kiIi- 39, 77
 
Kistidizos 75112,113,130
 
*knisa(s) 77 '
 
Krasalopara 112
 
ktistai 22
 
*kupsela 77
 
*kurp- 40, 77
 
kurpisos 29 40 77, 98, 104, 129
 
*kL1rta 77' ,
 
Kurtu- 40
 
Кurtuхuга 40 77, 83
 
*Kurtuzura 40 '
 
Kypsela 40, 54, 77, 104, 128
 

*laza (-as) 77
 
*-lazas 48
 
*lingas 77
 
Lingos 40, 77, 1Об
 
Longinopal'a 112, 113, 118
 

-t mandakes 20
 
*rпаг= 77
 
*ll1aIka 77
 
Markela 41
 
Markellai 41, 77, 94
 
Maskiobria 112, 113, 118
 
*melda(s) 77
 
Meldia 41, 77, 94
 
*mег= 77
 
!\1esambria 21 j 112; 131
 
Mestos 42
 
Mestus 42
 
Mestuzeln1es 61, 85
 
*mezena 77, 90~ 91
 
П1еzепаi 91
 
~l1_idne 22, 97, 106, 128
 
Моса 64
 
Мосаро!' 64, 95
 
Moka- 63, 64
 
Mokaporis 64, 95
 
Mokaporos 64
 
Mokas 64
 
Mokasokos 63 77, 83
 
Mokkaporis 64
 
Mokkas 64
 
Mokkos 64
 
lvIokkus 64
 
*Mosypa 41; 78, 84
 
Mosypenoi 41
 
Миса 64
 
JV!ucacentus 64
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Mucalus 64
 
Mucapor 64
 
Mucapora 64
 
Mucapuis 64
 
Mucapus 64
 
М L1casenes 64
 
Mucasis 64
 
Миссаlа 64
 
Muka 64
 
*muka 77
 
Muka- 63, 64, 95
 
Mukaboris 63, 64, 74, 77, 95, 127
 
Mukabur 63, 74, 77
 
Mukabur(is) 127
 
Mukaburis 63, 74
 
М ukakakes 63
 
Mukakenthos 63, 64, 76
 
Mukala(s) 64
 
Mukapaibes 64, 78
 
Mukapaibes 64, 66, 78
 
Mukapor 80
 
Mukaporeis 64
 
Mukaporis 63, 64, 77, 80, 95
 
Mukapuis 64, 80
 
Mukapus 80
 
*mukas 63, 78
 
Mukas 64
 
М ukasenes 64
 
Mukases 64
 
Mukasos 64
 
Mukatralis 63, 77
 
Mukazeis 64
 
Mukazenis 63, 64
 
Mukazeras 63, 77
 
Mukos 64
 
*mLlsas 78
 
Mutzipara 112, 113, 118
 
Mygdon 67, 75, 95, 97
 
Mygdones 67
 
Mygdonia 41" 42, 67, 75, 78, 95, 97
 
Mygdonis 41
 
*nest- 78
 
Nestos 42, 57, 78, 107, 131
 

OdIusae 67
 
Odrysa 67
 
Odrysae 67
 
Odrysai 67, 68, 84, 95, 105
 
Odrysia 67, 68
 
Oescus 42
 
Oiskos 42
 
Oitensioi 54
 
Oluper 61
 
Orudisza 75, 96, 112
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Oskios 42, 84
 
Ostaphos 43, 73, 78, 98, 102, 104
 
*ostas 78
 
Ostidizos 43
 
Ostodizos 43
 
Ostu- 43
 
()stlldizos 43, 75, 78, 98 j 112
 

Paibes 64, 78
 
Paibes 64, 78
 
-paibes (-is) 64
 
-paibes 66
 
Paibis 64
 
*paisa(s) 78
 
*Paisula 43, 78, 97
 
Paisulenos 43,97
 
*pa(i)vis 78
 
*pala 78
 
Palae 43, 78
 
Palma 44, 78
 
*раllпа 78
 
Panaioi 67
 
Рапах 44, 67, 78
 
*pan(i).. 44, 78
 
Panion 44, 58, 78
 
Panisa 44
 
Panisas 29, 44, 58, 67, 78~ 94, 95
 
Panisos 29, 44, 95
 
Panissa 44
 
Pannisis 44
 
Pannisus 44
 
Pall(n)ysis 94
 
Pannysis 44, 58, 78
 
Panysis 44
 
Pal1ys(s)Os 44
 
Panysus 44
 
=para 33, 40~ 49, 52, 79, 102, 112,
 

115, 118
 
*para 78
 
=pal'on 112
 
Pautalia 44, 79, 98
 
*pauta(s) 79
 
=pera 112
 
·phara 78, 79
 
-phara 102, 112
 
=per 6е 66
 
*per 79
 
*per(u)- 79
 
Perinthos 45, 79, 102, 105. 130
 
Регшthus 45
 
=pes 59, 61
 
*pes 79
 
Pirmerulas 70
 
*piza(s) 79
 

Pizos 45, 79, 105, 107
 
Poltymbria 21, 22, 45, 98, 112, 131'
 
p61tyn 22, 45; 98
 
-por 60, 61
 
*рот 80
 
Poris 60
 
-poris 62, 6З, 64. 65
 
*poris 80 -

Potelense 22
 
*pras- 80
 
Prasias Нmnе 45 э 80
 
Priskupera 112
 
*puis 80
 
",pu(i)s 80
 
=puis 64
 
Pulpudeva 115~ 120
 
*рира 80
 
*Рира, -as 45
 
*Pupai 45
 
Pupe(n)sis vicus 45, 80
 
*рита- 80
 
*purda 80
 
Purdae 46, 80
 
-pur 66
 
~puris 60, 62, 63, 64
 
*puris 80
 
Purizia 60
 
-pus 62, 64
 
*pus 80
 
*pusinas 80
 
Pusin6n 46з 80; 104
 
·putras 80
 
*pyr 80
 
",pyr 60
 
.,pyris 60
 
*pyris 80
 
Pyrmerulas 70, 97
 
-pyr(on) 66
 
*pyros 80
 
~pyros 60
 
Pyruтerulas 70, 77, 80, 97
 
-pyrus 60
 
Pyryn1erylas 70, 97
 
'"pys 62
 
*руз 80
 
Pytros 64, 80
 

*raimas 80
 
*Raimula 46, 80, 106
 
Raimullus 46, 106
 
*raka(s) 80
 
*ramus 80
 
Rascupolis 65
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*raskus 80
 
Reciper 61
 
-rera (-rerai) 55
 
*rera 80
 
*resas (rezas) 80
 
ReSCl1tuffile 65, 84
 
Resus 65
 
*rezas (resas) 80
 
Rhakulf 46, 80
 
Rhamae 46, 80
 
Rhaskos 65, 80
 
Rhasku- 65
 
RhaskupoIis 65
 
Rhaskuporis 65, 80
 
Rhaskyporis 65
 
R(h)escupolis 65
 
Rhesku- 65
 
Rheskuporis 65, 80
 
Rheskutorme 65, 80 84
 
Rhesos 65, 80t 95 '
 
Rhesus 65, 80
 
Rhodopa 46
 
Rhodope 46
 
Rhod6pe 46, 81
 
rhomphaia 22, 23, 102
 
Rhusion 47, 81
 
Rhymesykis 59, 83
 
Rincaleus 71, 80
 
*ring- (*rink-) 80
 
Ringaleus 71 ~ 80
 
romfea 22
 
romphaea 22
 
romphea 22
 
*rudas 81
 
*rumba(s) 81
 
Rumbo- 47
 
Rumbodona 42, 47, 75, 81, 98,128
 
rumpia 22
 
*rfisa (-as, -is) 81
 

Sabadios 69, 1ОО
 
*sabazias 81
 
Sabazios 69, 81~ 100
 
*saldas 81
 
Saldo- 47
 
*Saldokela 47, 81, 118, 129
 
Saldokelenos 47$ 118
 
*sara 81
 
*sartas 81
 
Sarte 47, 81, 104", 128
 
Scitrai 69, 81
 
*satras 81
 
Satres 65, 69, 81
 
*satrus 81 .
 
Sautes 65, 81, 128
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*saut-is (-as) 81
 
Scapten- 49
 
Scapicl1st11a 49, 130
 
SCl'etisca 47, 82, 128
 
*Seietovia 48, 81, 97
 
Seietovien(us) 48, 97
 
*seJ(e)tнуа 81
 
Seicipel' 61
 
*seiaa(s) 81
 
Seino- 48
 
*Seinulaza(s) 48, 77
 
Seinulazies 48, 81
 
*sekas 8]
 
*Sekina 48, 81
 
Se1ymbria 21
 
SelYn1briC 112
 
*sem(e)la 81
 
Senle]e 70; 81
 
*sеП11а, *sеПl1аs 81
 
Sепnе 26, 31, 81, 94, 104
 
Siggos 49
 
Silta 48, 49, 8] j 98
 
*siltas 81
 
-sinas 66, 99
 
*sind(о)- 8 J
 
Sindos 49, 81
 
*singas 82
 
Singos 49, 82, 104
 
Sinthos 49, 81
 
sinupyla 21, 22
 
Skaib6ai 68, 82
 
Skai6i 68, 82
 
Skaion teichos 68
 
Skaios potamos 68
 
*skaivas 82
 
skalme 23, 94, 129
 
*skalp'- 82
 
*Skalpa 49, 82, 101
 
Skalpen6s 49, 101
 
*skaplis 82
 
Skap1iz6 49, 82
 
*skapt- 82
 
Skapte- 49, 131
 
Skapte hyle 49
 
Skaptesyle 49, 82, 83, 130
 
Skapto- 49
 
*Skaptopal'a 49, 82, 112, 131
 
Skaptoparenoi 49, 112, 131
 
*skaras (-is) 82
 
Skaripara 112
 
SkarJs 65, 82
 
skarke 23, 101
 
*Skarsa 49, 82
 
*skal'sas 82
 

Skагsеп~ 49
 
*SkaskopaI'a 112
 
Skaskopal'enoi 112
 
Skedabria 21, 1i 2
 
*skilas 82
 
Skilas 65, 82, 99, 128
 
Skios 42
 
Sk6mbIos 50, 82, 105
 
*skгеt- 47
 
*skl'eta 82
 
*skretiskas 82
 
*SklН11Ьг-аs (~is) 81
 
Slnordotorr11os 65
 
-sokos 63
 
*Sonketa 50, 83, 99
 
Sonketene 50, 99
 
Sparke 128
 
*spinda(s) 82
 
*Spindea 50, 82
 
SpiI1deenos 50
 
Sрiпораrа ] 12
 
spinos 23
 
-stra 34, 35, 99, 107
 
*stra 82
 
StпimЬаi 50, 82, ]28
 
*strall1bas 82
 
Stratopara 112
 
Stcauos 53
 
*struma 82
 
'*StrlHna 96
 
Stryme 51, 82, 107
 
Strym6n 5), 82, 95, 96, 107
 
*stramon 82
 
*stru па 82
 
StruneiloIl 50, 82
 
-sturia 39
 
*stur(ia) 82
 
SLlbzupara 112
 
SlIcci 5], 53, 83
 
*SLIChis 82
 
-sucu 59, 6З, 102
 
*Sl1itl1ia 51, 83, 95
 
Suitulenos 51, 95
 
*sllka 83
 
Sl1keis 5], 83
 
Sukias 59 i 82
 
Sokios 59
 
*sukis 82
 
*slIkLl(S) 82
 
Sukus 5~, 82
 
-sula 49, 130
 
*suJa 83
 
*sunka 83
 
-SUl'а 40
 

Sura- 51, 65
 
*sura 83
 
Suras 51, 83
 
*suras 83
 
Suratralis 65, 83
 
*svit- 83
 
*Svitula 99
 
-sychis 62, 102
 
-sykis 102
 
-sykos 59, 62, 6З, 102
 
-sy]e 130
 
Syra- 51
 
Syracel1a 51, 83, ]04; 107, 129
 
Sупnus 48
 

*tarpas 52, 83
 
Tarpo- 51
 
Tarpodizos 51,52,75; 83, 101, 129,
 

130
 
Tarporon 52, 83
 
Tarpudison 51
 
Tarpudizos 51
 
Taru- 66, 101
 
*tart1- 83 '
 
Tarusinas 66, 99, 1О 1
 
Taruthinas 95, 101
 
Tart1thin(n)as 66, 83, 99
 
Tarutinos 66, 99
 
*terpas 52, 83
 
Terpyl(l)os 52, 83
 
*thin- 83
 
-thinas 99
 
-thin(n)as 66
 
Thitha 70
 
Thrausj ,69, 102
 
*thurd- 83
 
*-thurd(a)- J29
 
-thl1rdos 70, 105
 
Tirsai 52, 83, 98
 
*tirsas 83
 
Titha 70,83
 
*titha 83
 
Tonzos 52, 84, 106
 
torelle 23
 
-torme 65
 
*tranas 83
 
Tranupara 83, 112
 
Trauos 53, 69, 83
 
*traus- 83
 
Trausoi 53, 69, 83, 102 i 129
 
*tund- 84
 
*tuntas 84
 
*tUf111- 84
 
-turme 65
 

*Tynta 53, 84, 107
 
TYlltenoi 53, 107
 
Tyrodjza 75, 94, 96, 100, 112, 130
 

Ucasus 53, 84, 97
 
*udra(s) 84
 
*udrenas 84
 
-lldrenos 71
 
*UeIzela 54
 
*ukas 84
 
-ира 41
 
~f Llpa 84
 
*Urda 53, 84
 
*ul'da(s) 84
 
Urdaus 53, 84
 
Urdenos 5З
 

USCll- 54
 
Uscudama 54, 67, 74. 84, 130
 
Uscus 42
 
*usku- 84
 
*u t- 84
 
Utus 2n, 54, 84,97, 101, 118,",120
 

*vair-as (-us) 84
 
Vairos 84, 99
 
*val'pasas 84
 
*veger- (*veker-) 84
 
*veleka(s) 84
 
*vel'- 84
 
*verza(s) 85
 
*Verzela 54, 85, 99
 
Verzelenos 54, 99
 
Уеуо- 54
 
Vevocasenus ViCllS 54, 98
 

Yscos 42, 4З 

zalln6s 23, 105
 
Zaldaba 35
 
Zaldapa 35
 
Zbel- 70
 
*zbel- 85
 
ZbelsuIdos 70
 
Zbelthiurdos 70, 97, 129
 
Zbel1hurdos 70, 83,85,97,105; 129
 
Zbeltiurdos 70
 
Zber- 70
 
Zberthurdos 70, 105
 
Zbel'turdos 70
 
Zberturdus 105
 
*zbtlrul- 85
 
ZЬНfulц& 55, 85, ,97, 128
 
zeila 23
 
Zeipyron 66
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Zeipyros 66
 
zeirA 23
 
zilas 23
 
zelas 23
 
=zelmis 61, 104
 
*zelrnis 85
 
·zепёs 85
 
-zenes 61
 
-zerus 61, 62, 64, 104
 
*zenis 85
 
~·zenus 62
 
*zeri- 85
 
Z~rinthon 55) 85, 95} 100
 
lerYnthion 55) 95
 
Zerynthium 55
 
Zfrynthon 55
 
Zёrynthos 55~ 85, 95, 100, 106
 
zetraia 23, 98_ 104, 105; 131
 
*zi.. 66, 85
 
Zi.. 66
 
*zia- 66
 
zibythides 2J~ 128
 
Ziepyrus 60, 66
 
zi1ai 23
 
*zi1as 85
 
Zi1es 66, 85
 
*zilma.. 55
 
*zilma(s) 85
 
Zi1missus 5.5, 85, 98
 
*по .. 66
 
Zipaibes 66
 
Zipaibes 66, 85
 
Ziper 61, 66, 79, 85
 
Zip)'Ton 66, 85
 
Zipyr(os) 85
 
Zipyros 66
 
zirlt 23
 
*zцm- 85 
*zumi.. 85
 

..zura 40
 
*zura 83
 
*zvakas 85
 
Zyakozreron (horos) 55, 80, 85
 
Zylmydren6s 85, 106
 
:Zylmyzdrenos 71, 106
 
Zymdren6s 71, 97
 
Zyml- 71
 
*zym15 71
 
Zymluzdrienos 85
 
Zym1yzdrien6s 71, 97. 106
 
Zym(y)dren6s 85
 
Zymydren6s 71, 84, 97, 106
 
Zymyzrenos 71, 106
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Zymzdrёn6s 97
 
Zypyr 60, 66, 80
 

~'A8pu~ 119
 
•Ал.ааtf3рtа. 100
 
APll1tUPO~ 60
 
=aq>oc; 102
 
•АХЕЛrov 104
 
,Ах€лroо~ 104
 

Baipoc; 99
 
ВЕаао1. 96
 
Bll(Jcro{ 96
 
*вол.!3аJ3рtа. 1ОО
 
Boup8a1tr1V'Q1. 102
 
~p{a 100
 
~pиyx6~ 102
 

Г11nut1tuрtс; 60
 

AevTu(J\)KOC; 102
 
llE(JaKEVeO~ 102
 
дl(а)1tuрос; 60
 
~обvака. (ВИН. п.) 96
 

E~J3f;vt~ 100, 105
 
E1t'taKeVeo~ 102
 
E1t'!ecruKo~ 102
 
E1t'tl11tUPt~ 60
 
E1t'tllcruXt~ 102
 
Ecr{3€VEIOc; 100. 105
 

ZiHHVGov 100
 
Z"puv8o<; 95. 100
 
ZuaKo~- 55
 
Zua1Co~pEprov (~po~) 55~ 100
 

KEtPl~ 39
 
KEtpnapa 39
 
KByeo~ 102
 
Kt:tpt1toptt; 104
 
Кll pt1tUProv 40
 
*](ouptou~o~pa 40
 

/~t~a (= bEfja) 113
 

МааК1.0fЗр1.U 100
 
MEcra~L{3pia 100
 
МЕа'ПКЕV1"tО<; 102
 
МuуБrov 42, 95
 

OtcrKOC; 42
 
~/Ocr1CtO<; 42
 
"О(j'tаqю~ ~02 

OUflP'EJ..n\'OC; 54, 99
 

ПSрtv80С; 102
 
Пол:ruрrзрiа 100
 

epf!croc; 95
 
po~q>aia 102
 
PuJ111O"VK1<; 102
 

ПJ. АЛБАНски 

bese 67
 
Ь1Шё 127
 
Ьurгё 63, 74, 127
 

dаtё 35, 75, 95, 127
 
ditё 70. 83
 
dre, dreni 61, 75, 127
 

erm 56, 75
 

Iv', БАЛТИЙСКИ 

1. Прабалтийски 

*Balva З3
 
*DOma 35
 
Ga1indai (Ptol, ') 39
 
*kurta 40. 77
 
*NеstlЭ 131
 
*Pania 44
 
*sk~r= 65
 

2. С тар о п р у с к :и 

abse 30, 73
 
Absmedie 30
 
Abswangen 30
 
аре 34, 35, 43, 73
 
apus 34, 73, 102
 
AJse 30, 73
 
Arsio ЗО, 73
 

Balweniken 33
 
bebrus 68. 73
 
berse 74 "
 
braydis 33
 
Bredyn 33
 

СаЬиlа 38, 130
 
alymi~ 45, 52
 

Deme 117
 
Dernen 117
 

!a~~10C; 100
 
!ал.во- 47
 
LOUll't'01)~ ..l1Vor; 99
 
r.oUltoUA.llVO~ 99
 
L1'puJ.ltl 96
 
EtptnHJ)\' 95, 96
 

'т 6v~oc; 52, 106
 
Тр(1)ОО( 102
 

Хал-ucrтра 102
 

karp~ 116
 
]ere 56, 80
 
mes. mezi 77, 91
 
рирё 46, 80
 
rrufё 23
 

shqer 117
 
5116>(n)j 52
 

Dersko 68
 
Dinge 35, 130
 
Dirse 68
 
Dllmen 35
 
dyrsos 68, 74
 
Galinden 39
 
Galynde 39, 104
 
geeyse 36. 76
 
Gesa'.v 36
 
Geyze]awken 36
 

llie 38
 

jiirin 38
 

Kappegalin 39
 
Kerse 63, 129
 
Kerso 63. 129
 

. korto 40, 77
 

laucks 53
 
L.ingwar 41
 

Marken 41
 
Mildie 41
 
MiIdio 41
 

Paissyn 43
 
pannean 44, 58, 78
 
Panyen 44
 
Panyn 44
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Paupayn 45
 
Pauta 44, 79, 98
 
Pauten 44
 
Piselauk 45
 
Pissa 45
 
Pisse 45
 
Pissen 45
 
Porden 46
 
Pupkaym 45
 
Purde 46
 
Pysekaym 45
 

Ramio 46
 
RammenfIys 46
 
Roeke 46
 
Rokla\vken 46
 
Rumbo\v 128
 
Rusemoter 47
 
Russa 47
 
Russe 47, 81
 
Russien 47
 

salrnis 23, 105
 
Sal"upc зо
 

Skarsa\v 50
 
Skarsin 50
 
Sparke 128
 
stabis 121
 
strambo 50, 82, 128
 
Sure 51
 
Switthe 51
 
Thuntlawkell 53
 
TirskaYlnen 52, 98
 

\Varpen 37
 
Warpunen 37
 
\\'aywe 55
 
Wewa 55
 
Woywc 55
 

3. Ли т О В С К И 

(с жемаитеки) 

Аkеlё 28, 72, 104
 
аkmuб, -efis 31, 73, 104
 
Al~ja 29, 72
 

aleti 29, 72
 
Alksnas 30
 
Altis 29
 
ant 29, 73
 

Antalied~ 30
 
Afitalksne зо
 
Aiitilge зо
 

iso 

Apslavas 30
 
Apsr~otis 30
 

aptlse зо 
Ardija 30
 
arma 37, 73
 
Armena -37
 
Armona 37
 
Апnпliskis 30
 
апnuо, -efis 37, 73
 
as~ 20
 
astrus 20
 
atseinlls 48
 

bala 33
 
Balvis 33
 
Batkullas 32
 
Ва tkппаi 128
 
Batkun(l kaimas 32
 
ьe'bras 68, 73
 

ь~ы1t1ss 68, 73
 

beras 32, 74, 130
 

Be~ 32, 130
 

Bere 32
 

BAerupe 32
 

Berupis З2
 
berzas 32, 74
 
brada 33
 
briedis 33
 

bl-igzti (br~zgil brizga"i'i) 21
 

Brinkiskiai 129
 
Brinkiski~ vienkiemis 58
 
brikti (brinkstu) 58, 74, 98
 
Ьгjzdis 21
 
bruzas (етлит.) 59
 
bruzas 59, 74
 
Br11zas 59
 
Bruze 59
 
Br11iis 59
 

dapas 35, 74, 130
 
Darsiskiai 68
 
Darsiski~ kaimas 68
 
degti (degu) 117
 
dubl1rys 121
 
dubus 121
 
dcimas 35, 75, 100
 
DUme 35
 
dvasia 60, 99, 105
 

gaidrus 62, 75, 95, 98, 104, 105
 
gаlаз 39, 76, 104
 
Galtcl1 (етлит,) 116
 
Gеrmопа (етлит.) 36
 
Gesava 36
 
giгё 39, 77, 99
 
Giгеs kаiП1ClS 39
 
giriil З9, 77, 99
 

IJgys зо 

Jalldegis J 17
 
jO ra, ~IH. ч. jO[05, jQres 38, 76, 97
 
JOl'a 3R, 97
 
JП re 38
 

JOrlJpis 38
 

KapJa"a 39
 
kersas 40, 59, 63, 76, ]0.5, 129
 
Kersis 63, 129
 
kersuJis 40
 
Kersulis 59
 
КеГSt11iSkil,l kаilпаs 40
 
keturi 76, 104
 
Knisa 56
 
knysis 57
 
knisti (-su, -s(i)atl) 57, 77
 
kopa 39, 76
 
kumbris 50, 82, 105
 
kumbrys -50, 82, 105
 
kupscl1s 40, 77, 128
 
Kupse1iai 40, 128
 
Kurpai 129
 
KUIpalauk is 40
 
Kurpikai 129
 
kurpti (-iu) 40, 77, 98
 
Kurp~ kaiI11as 40
 

I lспgё 41, 77
 
~~
 Lied~ зо 

Linge 40, 77, 106

I
 l..ingenai 40
 

\ liOgas 118
 
liOgnas 118
 
Luginas J 18
 

markii 41, 77, 94
 
Markelync 41
 
Mark~iis 41
 
m~de 48
 

medijas 48
 
melda 41, 77, 94
 
meldas 41, 77, 94
~1(·IJe 41
 
МеТdiпis 41
 
l1--~kti (111crkilJ) 94
 
j\10kc 42, 78
 
п1tlklus 42
 
n1usaT' 41, 78
 
Musys 41
 

paisaT 43, 78, 97
 
Paise1iai 43
 
Раиl 43, 44
 
palios 43, 44, 78
 
rall1:~ajos k~1iПЕiS 44
 
Ра1,niпуs 44
 
ra~'tupi5 4/1
 
~чаlJsY:,ёs 45
 
pralJsta 45
 

r[a~~ti ~, 80
 

Ргаllstuvе 45
 
pLlpa 45, 80
 
Рuрil1ё 45
 
PlIP;l,1 kaill1as 45
 
ри raT 70, 80
 
pllsynas 46, 80, 104
 
Pusine 46
 
Pl1s);l·e 46
 

l\lsyno kai1l1tlS 46
 
plISJS 46, 80, 104
 
pLlta 44, 79. 98
 
put6ti 44, 79
 
PL!tr (етлит.) 64
 

пiiП1аs 46, 80
 
гаТi'nаs 46
 
Rakavos kaimas 46
 
Rakija 46
 
гаkti (l'a(n)ktl l"ak(i)au) 46, 80
 
Ramis 46
 
RаП1Llпе 46
 
ra111US 46, 80
 
п~mЬсti 26
 
l"udas 46, 81
 
Rudupe 46, 81
 
R_i1dupe 46
 
Iumba 47
 
RUn1bai 47
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· riImbas 47
 
rumbas 47, 81, 99
 
riIsas 47.. 81


" . 
ruseti 47, 81
 
rOsyS 47, 81
 
Sarta 47
 
sartas 47, 81, 128
 
Sarte 47. 128
 
Seira 48
 
Seirijis 48
 
Sermas 48, 81
 
sietuva 48, 81, 97
 
sietuva 48
 
Sietuva 48
 
Sietuvas 48
 
Ska1bynupis 49
 
Skalbstas 49
 
skаlЬti (-ЬiiI, -biau) 49, 82
 
Skalbupis 49, 101
 
sk~plis 49, 82
 
Skaptotai 49
 
skaptuoti 49, 82, 131
 
SkaptiItis 49
 
Skara 65
 

Skyle 65, 128
 
skersas 50, 82
 
Skёr'se 50
 
Skersravis 50
 
Skersupys 50
 
skiItiJskiliiI, skYliau.) 65, 82, 99
 

skrete 47, 82
 
Skrеtiskё 47, 128
 
Skreti~kes ezeras 47
 
skritё 48, 82
 
spindis 50, 82
 
spindiIs 50
 
Spindziltl kaimas 50
 
spindziiIs 50
 
sraumuo, -efis 51, 82, 95
 
srauna 50
 
srava 35, 53, 82, 107
 
sriHi (srfiviI, srfiniI) 50, 51, 82, 96,
 

107
 
straumuO: -efis 51
 
Strfina 50, 82
 
StrOncle 50
 
sunka 50, 83, 99
 
Sunkine 50
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Sunkyniai 50
 
Sunkyni~ kaimas 50
 
sDniIs 83
 
sOras 51, 83
 
SOris 51
 
SOrupe 51
 
SOrupis 51
 

sa]mas 23, 105
 
satrus 69, 81
 
seiva 117
 
seiva-n1edis 111


J - - 

sёkаs 48. 81
 
Sekyne 48
 
si1tas 49, 81. 98
 
Sil"iupis 49 .
 

sukё 51, 83
 
Sukis 51
 
SiIkupis 51
 
siln-obuolas 22, 101
 

" " 
sviteti (-tu, -tejau) 5С 83
 
svitulyS 51, 95
 

tarpas 51, 52. 83. 129
 
Tarpija 52 

terpe 52, 83
 
Terpine 52
 
ticlti (tirstu, tirsail) 52, 83
 
tirstis 52, 83, 98
 
Tranys 52, 82
 
trausti 53, 84
 
Traustlpis 53
 
trau~us 53, 69, 84, 129
 

treneti 52, 83
 
troba 79
 

J 

tumёti 53, 107
 

tuntas 53, 84, 107
 

udra 68, 84
 
Okanas 53, 84
 
~kas 53, 84
 

Ukis 53
 
Ukбjаs 53
 
uosta 43, 78, 98
 
uostas 43, 78, 98
 
Uбstаs 43
 
ирё 28, 41, 46, 84
 

Urdena 53
 
urdulyg 53, 84
 
Qrdupis 53
 

Ustas 43
 

Vaira 32
 
vairas 32, 84, 99
 
vairiIs 32, 84, 99
 
уатра 21
 
Varpapievis 37
 
Vafpe 37
 
"arpis 21
 
varpYti (-раи, ,.piau) 37,84
 
Varputys 37
 
varzas 54
 

,.....; 

Veg~re 35, 99
 

-Velekas 56
 
,.." 

velekles 56. 84
 
~ , 

veleti 56, 84, 99
 
-Vereta 36
 
Verza 54, 99
 
Verzas 54, 99
 
virti (verdu, viria~) 36, 84
 
vyti (veju) 55
 

zAlas 23
 
zеlmuб, .,ens 61, 85, 104
 

zё::~е 70, 81
 

zibeti (zibu) 23
 
ziburys 55, 85, 97, 128
 
Ziburir.t kAimas 55
 
zibiIte 24, 128
 
zilas 66, 85
 
Zilma 55, 98
 
Zilmas 55
 
zvake 55, 85, 100
 
ZvakiIte 55
 
Zverincius 55
 
zveris 55" 85, 95
 

Баткуны 32
 
Бредупя 33, 74
 

Вегера 36
 
Вегеры 36
 

Кгермоиа (етлит.) 36
 
Кершысъ 63
 

Лиши 41
 

Маркупь (С!JIИТ.) 41
 
Мельдыквирmе 41
 
мелъдыны 41
 
Мука 42
 
Мукя 42
 

ПУРДЯКСНИСЬ попелъкы 46
 
Пушина 46
 
Пушине 46
 
Пymиньrте 46
 

Раимоче (ятвинrски) 46
 
Рудynи 46
 
Рудупь 46
 
Рулynя 46
 

Сарта 47
 
Сарти 47
 
Сетува 48
 
Струна 50
 
Струнь! 50
 

Тарпдовбы 52
 
Тарny кальпе 52
 

Урдиmки 53
 

Юра 38
 

4. Лат в И й с к И 

Adu1a 31, 73, 97
 
apse зо, 73
 
Arsen (етлатв.) ЗО
 

asas 20
 
asi 20
 
a~s, ass 20
 
atrs 31, 76
 

bala 33
 
Balvi33
 
Balvis 33
 
B~reka 32
 
b~rs 32, 74, 130
 
Berupe 32, 130
 
b~za 32, 74
 
b~zs 32, 74
 
Bolva (етлатв.) 33
 
Briedes· 33
 
briedis 33
 
Briedis 33
 
Brikuzis 58
 
BrIkumi 58
 
Br~zis 59
 
Brufis 59
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сiеmз 40
 
cetri 76~ 104
 

Degis J 16
 
Din'dze 35
 
diпgа 35, 75, 98, 101 ~ 130
 
r)ifigas 35
 
Dingupite 35
 
dllЬга 121
 
DЙlnis 35
 
dO nlS 35, 75, 1ОО
 
DOnluciems 35
 
DO 111l1kall1s 35
 
dzese 36, 76
 
dzes(n )js 36
 
Ozesicns 36
 
dziga 68
 
dzira 39, 40. 77
 
DzirсiеП1S 40
 
dzire 39, 40
 

gala 116
 
gals 39, 76, J04
 
G~tene 116
 
ginis, gil1St 36, 76
 
Ginu~i 36
 

jura 38, 97
 
jure, :МЛ. ч. jt11~as 38
 

Kalsi 34, 128
 
Kalsins 34
 
Kalsstrauts 34, 128
 
kalst (-stl1, -tu) 76, 107 '
 
kaltet 107
 
ka1tllonis ]07
 
kapa 39, 76
 
kape 39, 76
 
Kapasgals 39
 
Kazakul"pe 40
 
Kersse (етлатв.) 63
 
Knisi 56
 
Knisu-kalns 56
 
Knisi 56
 
ku~br(i)s 50
 
K1.Jpse~j 40
 
Kurpes-gravis 40
 
KUl"pkalns 40
 

laza 48
 
Lingas 40
 
Lingas-diki§ 40
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[ingi 40
 
Lingi 40
 
111ga, 118
 

111~ldi 41, 77
 
f\1eldinc 41
 

Меldiпi 41
 
l11ist (mi1l1) 22
 
111НПС 22, 97, 106~ 128
 
l11lJka 42. 78
 
MtJkas 42
 
Лlнkls 42, 78
 

palas 43, 78
 
pa~i 43, 78
 
Ра'I'П1l10tа 44
 
Pautcli 44
 
Pautupite 44
 
Раutt1stгаl1{S 44
 
pIsa 45, 79, 105, 107'
 
Pisa ~z~rs 45
 
pl"auslat 45, 80
 
pupa 45
 
Ptlpa 45
 
purdu~j 46, 80
 
pu~i 70
 
put.as 44, 79, 98
 
Рпtга 64
 
putrat (-aju) 64, 80
 
Putre (етлатв.) 64, 80
 
Putris 64
 
putrllot 64, 80
 
Puttre (етлатв.) 64
 

гаkriаt 46
 
[akt (гtIоku) 46
 
ruds 81
 
Rudupe 46
 
Rumb 47
 
rom,ba 47, 81, 99, 128
 

Romba 47
 
Rull'1bas 47
 
rt1sa 47, 81
 

Sarija 30
 
Sarte 47
 
sarts 47, 81
 
Sartupe 47
 
Satltin 65
 
sautis 65, 81, 128
 
Sautte (етлатв.) 65, 128
 

s~s 48
 
Si1tie 49
 
Si1tine 49
 
si1ts 49, 81
 
Si1tums 49
 
Skaris 65
 
Spindags 50
 
strava 35, 53, 82, 99, 107
 
Sti:tiobas 50, 128
 
Stгпб bas 50
 
stЛJОЬS 50, 82
 
Sucis 51
 
Sukas 51
 
sukums 51
 
s~rs 51, 83
 
Svite 51
 

Tarpi 52
 
Tarpu p~aya 52
 
traba 79
 
Tranava 52
 
Trani 52
 
tral1s1s 53
 
tral1ss 53, 69, 129
 
trenet 52
 
Trousz (етлатв.) 129
 
Tunte 52
 
Tunti 52
 

Ukis 53
 
uosta 43, 78
 
uosts 43, 78
 

У. ГЕР МАН С К И 

1. Готски 

akrs 121
 
ала 29, 73
 
ареl 101
 

bindan 69
 
fani 44, 78, 94
 

gadars 68
 
gawi 57, 75, 98
 

hiln1s 23
 
sigqan 49, 82
 

2. С тар о в и с о кон е ~! с КИ 

aspa 30, 73
 
atar 31, 76
 

Uostup 43
 
U ostupe :. 43
 
Uostupi 43
 
ире 41, 84
 
Urdava 53
 
urdavina 53, 54, 84
 

Vaiva 55, 98
 
Vaive 55, 98
 
varpats 37, 84
 
varza 54, 85
 
vedzere 36, 84, 99
 
"edzere 36
 

zaJs 23
 

zelme 55, 61, 85, 98 '
 
Zelmin 61
 
zenle 70, 81
 
zibelc 70, 85, 97
 

zibel~t 70, 83
 
zils, zils 66, 8'5
 
Zvaki1zi 55
 
Zylan (етлит.) 66
 

5. Старокурийскй 

BH~ndicke 33
 
Ginulle 36, 76
 
Scl1ille 65
 
TfOllSZ 69
 

berg 32, 74, 100
 
Ьето 74, 130
 
bibar 68, 73
 

dorf 79
 

fnht 121
 
fu hti 111
 

gawi 57
 
(ge )ringi 71, 80
 

helm 23
 
Hlodomar 70, 77
 

Пlапа 121
 
-Пlаг 70
 
l11еНа 41, 77
 
mos 41, 78
 
ottar 68, 84
 
prod 21
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queh, quek 68
 
quella 40, 76, 104, 107, 129
 
rasc 65, 80
 
r~nken 26
 

sinkan 49, 82
 
sparro 79
 
strounl 51, 82
 
sturzen 70, 83, 105, 129
 

tunga 35, 101, 130
 
Volkmar 701 77
 
,vito 38
 
witu 38
 

3, _с ред н О :в и с о :к 0

не-'м:ски 

ge4 ringi 71, RO
 
mersch 57
 
ranc, мн. ч. renke 26
 
stiirzen 129
 

4, Н о в о в и с о кон е ~f с к И 

(немски) 

Attel 31, 73, 97
 
Bar 130
 
Berg 32, 74, 100
 
binden 69, 73
 
bringen 27
 
ВиНе 21, 98, 100, 129
 

check (швейпарс!Си) 68
 
Dorf 79
 
Diine 35, 75
 
Erse 30
 
Оаи 57
 
keck 68
 
Moos 78
 
Quelle 40, 76, 104, 107, 129
 
rasch 65.. 80
 
Sauer S{
 
seicht 49
 
sinken 49, 82
 
spalten 22
 
Strom 51, 82
 
stiirzen 70, 83, 105, 129
 
Urft 53
 
Wasch-Bach 56
 
91aschen 56
 
Waschsee 56
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5. С тар о Ф р и з и й с к И 

therp 79
 
thorp 79
 

6, Хол а н л С :к и 

barmte 33
 
'J;7ak 36, 84
 

7. С тар о с а к с к И 

dorp 79
 
drop 79
 
Ьеlт 23
 
thorp 79
 

8<А н r л о с а к с О в с к И 

(староанглийски) 

bera 130
 
brod 21
 
bindan 69, 73
 
c\vick 76, 101
 
dindan 52
 
diln 35, 75, 96
 
dynge 35, 101
 
fnht 121
 
helm 23. 94
 
melde 41
 
merisc 57, 77
 
mos 41. 78
 
ret 31
 
sIhte 49
 
speld 22
 
\vidп 94
 

9, А н г лий с к И 

down 35, 75
 
quab 38, 76, 104, 130
 
quick 68, 76, 101
 
rash 65, 80
 
\vake 36
 

10, С тар о нор дск И 

hjalmr 23
 
kvikr 76
 
kykr 76
 
rQskr 65
 
skark 23. 101
 
tjarn 117
 

tjQffi 117
 
ar 76
 

11. Староисландски 

at 31, 73
 
Ьалnr 33
 
berg 32, 74, 100
 
dafla 130
 
dyngia 35
 
ey-barmr 33
 
fen 44
 
fit 107
 
m~r 70, 77
 
mosi 41
 
m)6rr 77
 

seinn 48
 
skera 117
 
sk9lm 23 J 94, 129
 

YI, ГР Ъ ЦКИ 

1, Старогръцки 

agr6s 121
 
аи, aig6s 28, 72, 97~ 117
 
akroon 94
 
akt~ 29, 31, 73, 107
 
Ak"1~ 29, 31
 
Aktion 29
 
апа i9, 73
 
anchialos 28
 
ank6n 94
 
ankos 29, 73, 94
 
antheion 29
 
anthos 29
 
anti 30, 73
 
anydl'os 71, 84
 
ardo 30, 56, 73, 105
 
arg6s ЗО, 73, 104
 

bolbine 33
 
b61bos ЗЗ
 

сЬаНэ 23
 
chthbn 42, 47, 75, 95
 
chytra 23, 104, 131
 

Diоgепеs 61, 85
 
doron 58
 
-doros 58
 
d6ry 66, 83, 101
 
ш6тоз 65, 84
 

spari 78, 79
 
sparri 78, 79
 
sperra 79
 
spjald 22, 98
 
stapi 121
 

POI"p 79
 
Ргер 79
 
prafni 79
 
pund 52~ 84
 
vidr 38, 99
 

12, Нор в е ж к И 

dave 74, 130
 
Ьитр 50
 
kvapa 38
 

13. Шведски 

virr 32» 84
 

eleuther6s 69
 
Eleuther6s 69
 
enkarsios 50, 82
 
epikarsios 50, 82
 

ge 57, 75, 85
 
=genfs 85
 

haim6s 37
 
hltlmf 101
 
halmyr6s 116
 
harpax 37
 
harpf 37
 
h6ros 55
 
hydos 26 54 84 101, 118
 
hydrin6s '71, '84 '
 
hуdгоs 68, 84
 
hyle 49, 83, 130
 

Пуs, ayos 38, 76, 96
 
[пао 122
 

keIaun6s 70
 
keraunios 70
 
ktoina 48 j 81
 
kyrtos 40
 
mest6s 42
 
Neda 42
 
Nedon 42
 

orinda 21
 
6ryza 21
 
6ryzon 21
 



kinllboila 21
pardak6s 46, 80 tetra- 63, 76, 104 Siлgidа на 49, .] 13
 
pais 64, 78, 79 1haiIn6s 54, 74 Klepi<.lalla 113
 Skedeba 113
 
pas 59, 79 tlle6s 59, 60, 75, 94 Komidalla 113 skiare 117
 
paus 59, 64, 78, 79, 80
 
pavis 78
 
peuke 104
 
Phaidron 62
 
phaidr6s 62, 75, 95, 98, 104, 105
 
PIHiidros 62
 
Phi1ippopo1is 115
 
рh6Пlliпх 21
 
pidax 107
 
Pisa 45
 
pIsea 45, 79, 105, ]07
 
poikilos 97
 
p6lis 32
 
pordak6s 46
 
рлisоп 45
 
pYi"6s 70, 80
 

rhimpha 7], 80
 
rh60s 35
 
skai6s 68, 82
 
skalrn6s 129
 
skapto 49, 82, 131
 

teichos 1О], 130
 

VП. Д А К И Й с к И 

Acidava 113
 
Aedabe 113
 
Aiadaba 113, 115
 
Aizisis 28
 
Argedal10n 113
 
Arsa 30·.
 
Arsaza 30
 
Arsena 30
 
Arsila 30
 
Axi- 28
 
Axiopa 28
 
Axiupolis 28
 
Azisis 117
 

Bel'sovia 33
 
Bregedaba ] 13
 
Burridava 113
 
*Buteridava 1] 3
 
Buteridavenses 113
 

Danedebai 113
 
-daba 11 З, 115, 116, 119
 
-dана 113
 
Dausda1.la 1L3
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tller 55, 85, 95
 
Therme 48
 
1hel'm6s 36, 75
 
HJl10kos 11 3
 
tht"asys 68
 
1it5 70, 83
 
Zells 60, 66, 70, 85
 

AIOytvl1~ 104
 
еоroко~ 113
 
орос; 55
 
ТCUFIC; 64, 78
 

2. В и зан тий с к И 

Mapit'a 57
 
"Ocrj.lOC; 31
 
Прi~3Рlаvа 116
 
Ilр6аакоу (16у) 116
 
Ilрiлuпоv (EIC; ТОУ) 116
 
Tooy~a 52
 

3. Н о в о г р 'ъ цки 

гhОПlрhаiа 23
 

-dava 113, 115, 116, 118, 119, 12
 
DeceЬаl us 62
 
Degis 116
 
Desl1daba 113, 115
 
~deua 113 .
 
-deva 115, 116, 118, 119, 120
 
Diegis 116
 
Dierna 117
 
Diml1m 35
 
Dokidal1a 1] 3
 
dyn 116
 

Galtis 116
 
*Gern1idava 113
 
Gildoba 113
 
Gil'i- 39
 
*Giridava 39, 113
 
Giridavenses 39; 113
 

Itadeba 113
 

Kapidaua 113
 
Кдrраtеs 6Г05 116
 
Karsidaua 113
 

~ 

;.
 

Kuimedaba 113, 115
 

Lyginos 1] 8
 

Mal'isos 57
 
Ma1"koda1l3 11 J
 
М ll1'i(lebn 113
 

Nеtiпdаt1а 113
 

Odessos 11
 
Odessos 1J 8
 
Odesslls 118
 
-ора 28
 

Patridalla 113
 
Pelendova 11 3
 
per 62
 
*Perbllridaуа 1 1-3
 
Perbl1ridav.enses 113
 
Petrodaна . 1] 3
 
Piroboridalla 113
 

Rllamidalla 113
 
Rl1sidava 113
 

Sacidaba 11 J
 
Sacidava J J3
 
Sagadava 1]3
 
Salmor- 116
 
Salmorl1de 1] 6
 
Salmydes(s)6s 101, ]18
 
Salsovia 11 7
 
Sangidaua 113
 
Scaidava 113, 119
 
Scorilo 62
 
Setidaua 113
 
seva 117 .
 

VIII. и РАН С К И 

1. А вестийски: 

аБи- 32, 73
 
ana 29
 
asman- 31, 73, 104
 
aspa- 62, 75, 105
 
ax~aena- 28
 

bai1dayaiti 69 \ 73
 
Ьй za- 34, 59.; 68~ 74~' 96~ ]30 .
 

Sucidava 113, J20
 
Sukidaua 113
 
Sykidaba 113
 

Ta1l1asidall~t 1J3
 
'jЪеПl1idаtlа 11 J
 
'l'itrf1a j J7
 

~llde 116
 
Utidalla 11 3
 
-ydessos 101
 

Zargidalla ] J3 
2iri- 39 
Ziridal1a 39, 113
 
Zisnudeba 1t3
 
Zusidaиа '] J
 

At~L(JL~ 117
 
-БаРа 116
 
-80JЗ11 119
 
L\аVЕ6tJЗUL 119
 
-8aua 116, 119
 
-Баuоv 116, 119
 
-8E~a 116
 
L\i€pva 117
 
ZlKi8tf3a 120
 
Zlcrvо68ЕJЗа 115, 119
 
'ItаБ€~а 115, 119
 
КОUlJ1tБаВа ] 20
 
КОUJlо66€JЗа 120
 
Л6УIVО~ 118
 
1VlouP18€fj6. 115, 119
 
'ООl1аа6; 118
 
:rал~!uБllcr(cr)6с; 118
 
crеJЗа 11.7
 
LKEOEf:>a 119
 
LUKLouf3a 120
 

dan1an- 130
 
darsYll- 68, 74
 
gairi- 39, 77
 
l1apta 11indava 49
 
pairidaeza- 34, 1ЗО
 
pauIyata- 130
 

Sйl'а- 65, 83
 
udra- 68, 84, 95
 
l1zdaeza- 34, 75
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2. С тар о пер с и й с к И 

dida 34, 75, 94, 101, 130 
hindus 49, 81 
ksa8ra- 69 

3, Н о в о пер с и й с к И 

birinj 21 
buz 34, 130 
dez 34, 75, 101 

IX. КЕЛТСКИ 

1, Старокелтски 

Divogenus 61 
Scarius 65 
Scarus 65 
SQra 51 
Urda 53 

2, Гал с ки 

апаш 44 
Bredanna 33 
diinum 35 
-шагоs 70 
Nertom~ros 70 
Petrucorii 63 
Uiducasses 94 

З. и р л а в дск И 

-bes(s) (стирл.) 67 
-Ьосс (срирл.) 34 
dn~ род. п, don (стирл.) 42,47,75 
esc 42, 54, 84 
fid (стирл.) 38, 76~ 94, 99 

Х. ЛАТИНСКИ 

ad 31, 73
 
ad Aquas 31
 
ad Novas 31
 
ad Statuas 31
 
ачиа 104 
Asilva (=ad Silvam) 31
 
саэа 54
 
defriitum 21, 100
 
Egerius 36
 
egero, ~ere 36
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diz 34, 101, 130 

4. А Ф ган с к И 

vrize 21 

5, О с е тин С к И 

muggag 63, 77, 9S 
mugre 63, 77, 95 
*muka- 63, 77, 95 

foss 127 
nes (стирл.) 42, 107 
Оп (срирл.) 94 
Onach (срирл.) 94 
sim 37~ 76 
sruaimm (стирл.) 51 
treb (стирл.) 79 
u(i)sce (стирл.) 42, 54, 84 

4, Бре тон С к И 

gell 23
 
treb 79
 

;, КИМ рий с к И 

bwch 34 
cenau 60 
clyd 49~ 81 
genni 61 
hogen S9~ 62» 831 102 
hogyn 62, 83 
sor ЗО 

рету 6З~ 76 
treb (сткимр.) 79 
uisc (сткимр ..) 42. 54> 84 

equus 62~ 75 j 105 
fax (faces) 55 
geno (стлат.) 61, 85, 104 
gens, -ntis 59, 75, 104 
lapis, -idis 31 
Marcipor 60, 80 
marisca (срлат.) 57 
Naepor 60, 80 
Оlipor 60, 80
 
ostium 43> 785 98
 

palma 44 
palus 43, 78 
paries 78 
puer 60, 61, 66, 80 
quadrupes 63 
recens, -ntis 60, 76, 94, 102 
1"ех 65, 80, 95 
ILln1po, -еIе 23, 102 

XI. С Л А В Я нек И 

1. Праславянски 

*apsa 73 
*ЬеЬrъ 68 
*brenk-, *Ьл~k- 26 
*br~kn9tj, ыIkп99 58 
*ы'dъъ 33, 34, 74 
*Ьъrd- 98 
*Ьъrzъ 59, 74 
*сьrсhъ 129 
*gаltь 116 
*IЬrъ 37, 38 
*JьЬгъ 38 
*kыI-- 129 
*kъrраti 40 
*magyla 39 
*n1arky, -ъуе 94 
*skагъ 82 
*starna 39, 82 
*tагръ 83, 129 
*tel-ent- 21 
*Vуtъ 54 
*za1ta 81 

2. С тар о бъл г а р с к И 

Бf'ЕГЪ 32, 74 

*Ьf~l~оtA 58 
ЕНТН ЕЬtЖ 55 

*gыfi 54i 
Ebf~TH Ebftit\ 36, 84 
ГfдДЪ 115,Abt.ffi 58 
-ДНЕЪ 115 
ДЪБfЬ 121 
;зg'ЕfЬ 55, 85, 95 
;i~fv1лtA 70, 81 
;злbt.ТО 81
 
;3МЬИ 85
 

11 Езикът на траките 

salsus 117
 
scaeyus 68, 82
 
serum 94
 
teneo, -еIе 66, 83, 99
 
trabs, trabes 79
 
tllпdб 52, 84
 
\/lCllS 22, 54 

;зt,;IЬtt\ 71, 85 

*Ньуъ 43 

*НCI<ръ ~!3 
1(t\l\Ъ 34, 74, 102 
Лi1'\ГЪ 41, 77 
'_10ГЪ1Л;\ 39 
r\:IOf~ 57, 77 

*ОР13l'ОЕО 120 
остръ 20 

Пло А Ijсъ 115 

Гl"ЪПЪД.НЕЪ 115 

Пу Н;3f'ЕНЪ 116 

Г19tiЛ--ЕПЪ 116 

Пf~С ТЬ9'ЕТН 39 

ПfОС'tI\Ъ 116 

fынH 47 
'EO~OДb 69, 81, 100 
\ ЕЬ Т'ЕТН CI.\ 51, 83 
С '~OPЪ 65, 82 
CT~~H~ 39, 82 

\,Tfo~it\ 53 
CЪfHЪ 83 
Т~ЛI.\, -h\'r~ 21 

*Т ЖЖд 52, 84, 106 
oycTtJ к 43, 78 
fJ'~ТЪ1f\· 76, 104 
урьнъ 63, 76, 129 
\'л'\ДО 60, 76 

3. С ред ноб ъ лга р с к И 

Г ~rr'.I1~НIJJИЦД 36 

ГСflv1~нъ36, 75 
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НБЪf'I,~~ f1)8'A 37 

H~KP'Ь 42 

Кннш~~~ 56, 77 

r"'~fНЦ~ 57 
N~ , Gfb 100 

HH~&Pb lСО 

ООJЪ 31 

W,oroKo 57 

W\~гоgЬСI,НЖ (rofbI) 57 

ПЬ'Тf~ 46 
ры�~~ 46, 47 

CTfo~'M~ 51 

4. Н о в о б ъ л"т а р с к и1 

АЗ1vIак 38 
Арда 12, 56, 73, 105 
Атия 29, 73, 107 
Банщица 44 
Баткун 12, 32 
Беброво 68, 73 
Бобен 75 
Бобища 45 
Бобов дол 45 
Брегалница 12 
бреза 33, 74 
Брекоя 58, 129 
брод 74 
бръз 5~, 74 
Буко вец 25 
бряг 74 
Бяла река 25 
Бедена 120 
Белека 12, 56, 84, 99 
Вит 12, 26, 54 
Въртешка 32 
Въртол 32 
Глава Панега 58 
дело 120 
Джерман 75 
Добри 25 
Драган 25 
дявам 1]3 
дяло 120 
Емине-бурун 37 

1 Включени с,а и ДУ~fИ 

вани или засвидетелствувани 

Ерм:а 56, 75 
Етър 12, 31, 119 
Желязко 25 
златен 81 
Златна Панега 58 
злато 81 
Ибър 12, 37, 38, 41, 131 
И:м-планина 12, 37 
Искър 12 

t-€тlл~Ъ 31 
Jetero 31
 
Йетър 31, 119
 
кал 34, 74
 
Котел 25
 
Краища 39 
Крайна 39 
Крайно село 39 
Кърпец 40, 129 
Лева река 68 
лъг 41, 77 
Магурата 39 
Марица 12, 57, 77 
Марсил 41 
Марцил 41 
Месемврия 100 
Мрака( та) 4] 
Мъгленица 53 
Мърсил 41 
Мътница 53 
Несебър 12 
Несла 12, 57, 78 
Нестеница 12, 42 
Орехово 25, 120 
ориз 21 
Оряхово 120 
Осогов 57 
Осогов(о) 98 
Осогово 12, 57, 73, 75 
Осоговска планина 57 
Осоговъ 57 
Осъм 12 
Панега 12, 58, 78 
Пастра 46 
Пена 45 
Пещера 25 
Пирдоп 12 
Пирин (Перин) 45 
Пловдив 12 
Поибрене 37
 
При дряна 31
 

и имена от чужд произход, употреб~

в новобългарски. 

При крушата 31
 
Просеха 50
 
Просеченик 50
 
простор 39, 82
 
пръскам, пръсна 45
 
Рахово (Рахова) 120
 
Рила 46
 
Родопите 12
 
рофея 23
 
Румяна 25
 
руф~ 23 
Сажденик 43 
Секирка 49 
Сеново 48 
Силиврия 12 
С:мядово 25, 26 
Стрима 51 
Струма 12 
Стряма 12, 26 
трап 52, 129 
Тунджа 12, 106 
Тъжа 52, 84, 106 
Хемус 12 
Цветана 25 
Цибър 43 
Циропол 39 
чедо 60, 76 
Червен бряг 25 
черен 76, 129 
Черна 63 
Черна вода 28 
Черньо 63, 129 
Черни връх 25 
Янтра 12, 43, 119 

5. Ц ъ р к О В Н О ол а в я нек И 

БfЕtТИ, Бf~ДЖ 33 

rs"~ДНМ1)РЪ 70, 77 
gъ,Дf~ 68, 84 
н"ъ 38, 76, 96 
мъхъ 41, 78 
Н~П~"ЕБ~ЬДОМЪ 34, 74, 28 
ПЪfро 70, 80 
СМ1;ДЪ 26 
Тf~ПЪ 52, 83, ]29 
ЖI(ОТЬ 29 

6. С ръб с к о-х ъ р в а т с к И 

брз 59 
Ибар 37., 38, 131 

H&fb (стеръб.) 37
 
ла) 48, 77
 
Саt,авзп 43
 
СеКиРица 49
 
Секирjе 49
 
(~eHOBaц 48
 
смёл, -а, -о 25
 

Krpec (хърв.) 40 
Lapida (старохърв.) 31 
Lapad (хърв.) 31 

7. С л о в е нек И 

sme<i, smeda 26 
Sajevec 43 
Senoyo 48 

8. С тар о р у с к J{ 

КЬfПСТН, RЬfП8 21 
CI(Opt\ 65 

TfH)(t\ 129 
TP~~Ъ 69, 84, 129 

Т p~;<ъ 69 

TpHUJD 69, 1]9 

9. Руски 

Альта 29, 72 
берёза 32, 74 
Болва 33 
брсд 33, 74 
бредина 33, 74 
брести, бреду 34, 74 
брякнутъ 59 
голоть 116 
Дыма 35 
Дымица 35 
зе~1ЛЯ 70, 81 
корпать 40. 77, 129 
лаз 48, 77 
лазина 48, 77 
луг 41 
Весла 57, 131 
палы\:а 44 
ПОНЯ 44 
схорый 65, 82 

10. У к р а и н с к И 

бр як 21, 98 
Ибр 37, 38, 131 
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карпати 40, 129 ХПI. дру Г и Е 3 И Ц И 

1\10роква ,,11, 77) 94 stгпmiеl) 51 
Sгеm 48 1. А р мен с к И asty 43, 127 

Sага 30 

11. Полски	 ~l11iady 26 Atthis 29
aic 28, 72. 97, 117 eibo 38, 75 
bl1z 59. 130IJl'zt;k 21, 98, 102 1.~. Чешки gaia 57, 75, 98 

BIZ~k 58. 74, 12') gavai· 57 
get 120	 aaCt)ltv90c; 17Brz~ko 58, '2У	 ('сс}) (стчеПI.) 63, 129 

1tUPYOC; 17Mrocza 4{ ('[па (стчеlП.) 63 
v 

jeIm 36,75 •
паЬгzеkас 74 kal 74 sen, род. п. sini 48, 81 8. 11 е о нек Иn:.1brz~knq(: SS skогу 6S t(ndium 52 
osa 30. 73 snled)i 2С tur 58 *Agria (-os) 121 
оsiпа зо Zkог 6S Agrianes 121

2. Е тру с к И Abyd6n 12] 
Аmуd6п 121naeipurs 80 
Bylazora 121

ХВ. С ТАР О И Н Д И 11 с к 1:1"	 neipur 80 
D6beros 121 

3. 11 лир и й с к И Iппа 122 
ksаtпi- 69 m6napos 20, 121 ancati 29, 73~ t06 
kharjati 23, 101 Altus 29, 72	 m6n6ps 121 

anka-l1 29, 73, 106 Apsus 30	 Pontos 1211 122
тa~ya- 121anti 29, 73	 A.samum 31, 127, 131 Pontus 121, 122 
пяdаti 42, 57, 78, 107 Stobi 121 
nadi- 42. 57, 78, 107, 131 

~p- 34. 35. 73	 Dizeros 130 
ardati зо. 56, 73, 105 dranis 127 Stoboi 121 
arsati 30. 73 palvala- 44 Hebros 131 

Nestos 42, 131 9. Ру м ъ н (К Иasinan- З1, 7З, 94, 104, 13 1	 panka- 121 
Setovia 48asva-h 62. 75. 105 parvata- 45, 79, 102, 130 Ibru 37 

Ьапdhапа- 69, 73 magura 39prl1sn6ti 45 ~ 80	 ApO.Vl~ (ВМ. Apavl~) 127
darll- 66, 83	 minz 77, 91raj-' 65, 80, 95 
dramati 65. 84 ran1ate 80 4. Ли дий с к И Mure~ 57 

\'edea 120dпп6ti 116	 sar~ зо, 8] 
i\cheles 28dyauh БО sarma-h 26, 31, 48. 81	 10. Т о х а р с к И
i\keles 28

d11anlan- 54.. 74, 130 SiI~ ·40, 83 
dhrsnlt- 68	 ant 30, 735.tvl ак е Д о :н: с к и1

siill<in- 37, 76 arki- (ТОХ. А) 30. 73lihПmа-h 1ОО t,indhu- 49, 81 Edessa 118	 irkwi- (ТОХ. В) 30, 73 giri-h 39, 77, 99 
saka- 81	 kalithos 23 ost (тоХ. В) 127 

gharina- 36, 75 sarn1an- 23, 105 ]'i (ТОХ. А) 21, 96. 132
 
hala 23 50 ra-11 65, 83 6. М е с а пий с к И riye (ТОХ. В) 21, 96, 132
 
hata- 22, 104· tarp (ТОХ. А) 129
tl1ndate 52, 84 brendon 33, 74, 105 wast (ТОХ. А) 127isп~ti 122	 lldal1- 54. 84, 101, 116, 118 

Мепzаnа (luppiter) 77, 91 
j~natj 61, 85, 104 lldПl-11 68, 84 yastei 127 11. Турскиyasth-· 127kanIna- 60 

7. П е л а с r и й с к И
kany~ 60	 "istu- 127 azmak 38
 

\Tilli-h 21
krsna- б\ 76	 (предгръцки) 

12. У н r а р с к И 

apsinthion зо, 127
 
1 Редът на букните е според латинската азбука със следните из
 abliminthos З1, 73, 104, 127, 131	 MaIOS 57 

ключения: bI1 следва по Ь, ch по с, d/l по (1, g!l ПQ g, jl1 ПО j, k/1 ПО 
k, РП по р, th IIQ t, S по S, 

1 Езикът на старите македонци. 
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1З. френски 

l'Ourde 5З 

14. Ф l' и r и й с к И 

akala 28, 72
 
zcme16 70
 

f3EbU 120
 

15. Хет и тек И 

ars- зо, 73
 
ha-an-ti 30
 
v
 

har-kЬоis (harkis) 30, 73
 
v v
 

kalmisana- 129
 
peruna- 45, 79, 102, 130
 
ta-ru- 66, 83
 

16. Ц" г а FI с К И 

buzni 59, 68
 
Бvзо 59
 
Бузов 59
 

* • • 
Adulas 31
 
Andizetes 130
 
Arsia зо
 

Attula 97
 
Bermion oros 33
 
Вит 127
 
Bunnos 127
 
Heipta 61
 
Hepta 61
 
Hipta 61
 
Indus 49
 
РаНа 44
 
Sinda 49
 
Urd-efa 5З 
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