
Языкъ „Еротокрита" со стороны его лѳ-
кеичѳекаго состава· 

(Окончанге) 1). 

λάβρα ή жаръ стр. 97, стр. 234 
πλειά λάβραις τόν Φωτόκριτον και πλειά καϋμοί κεντούσαν, 

стр. 294 γιάτ' άρτυμένοι με φωτιάν και με την λάβραν ήσαν. 
Постоянно въ Кипрскихъ пѣсняхъ о жарѣ любви, П. γέροντος 24, 

Δεήγ. Άπολλ. 554. 
λαβωματιά ή рана, всюду въ описаніяхъ поединковъ и битвъ. 
λαγκάδι и λαγγάδι τό долина, долъ, лощина. 
стр. 94 έκεΐ ήσαν κάμποι και βουνά και δάση και λαγγάδια, 
стр. 207 καί τό λαγκάδι καί βουνί, срв. ΓΡημάτα κόρης 24, Ι. Пи-

кат. 251, Imb. et Marg. 587 
κάμπους, βουνιά, λαγκάδια, και βράχη και ποτάμια. 

G. Meyer, Neugriech. Stud. Π 37: слав. л*ка. 
λαγούτο τό лютня, cip. 14 и дрр. мм. 
λαγουτάρης ó игрокъ на лютнѣ стр. 23, стр. 32. 
G. Meyer, Neugr. Stud. 42: ital. liuto, изъ арабскаго ¿¿JJ; tur. 

lavut, G. Meyer, Alb. Wbch. 231. 
λαίνι τό большой глиняный сосудъ для запаса воды, стр. 170: 

ωσάν λαίνι που γενϊ) πολλά πλατύ στον πάτο, 
κ' εις τόν λαιαόν πολλά στενό, κ' είναι νερό γεμάτο. 

Срв. G. Meyer, Alban. Wörterb. 234, Neugr. Stud. II, S. 83. 
λακτάρα ή страстное желаніе, λαχταρίζω пылать желаніемъ 

стр. 23, стр. 57 и дрр. мм. 
λαμπυρός стрр. 56, 80, 305; λαμπηράδα ή стр. 91, въ этой 

Формѣ всюду в^ «Еротокритѣ», стр. 112 и проч. 'Ρημάτα κόρης 80. 

1) См. Византійскій Временникъ, т. XIII (1906), вып. 1, стр. 58—112. 
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λιαλιά ή стр. 85 = λαλιά. 
λιαλιά ή въсмыслѣ, вѣроятно, «бабушка», или νέννα (срв. тур. ЭД 

дядька), стр. 89 
εις μιας λιαλιας του μάγισσας στό σπητιν άνετράφη. 

Г. Мейеръ, Alban. Wörterbuch, 236, указываете на новогреч. 
λάλας дѣдъ, дядька; λαλά бабушка. 

λιβάδι τό, стр. 94 δροσερά λιβάδια и дрр. мм. 
Срв. Бергады стт. 5, 55, Belth. et Chrys. 1208, Imb· et Marg. 

592 и проч. 
λιγαίνω уменьшаться стрр. 183, 205, «ЕроФила» I 391; Бер

гады ст. 58 ¿λιγαίνω. 
λιγερή ή, λυγερή ή дѣвица, стр. 94 и проч. 
Обычно въ средневѣковой и новой народной греческой поэзіи, 

собств. гибкая (срв. λιγαριά ή ракита, ветла), иодвижная, срв. λιγυσμα 
стр. 115 στο σείσμα καΐ̂ στό λίγυσμα, λιγυζω 118 s. med., стр. 262 
έσείσθη κ' ελιγυσθηκε ή ώμορφή τους νειότη, стр. 110 να λιγυσθϊ], ν' 
άποφθιασθη, να τρέξϊ) το κοντάρι, αλύγιστος, какъ синонимъ съ ασάλευ
το«, въ одномъ стихѣ, стр. 83. 

Для λυγερή срв. ΊΡημάτα κόρης 42, Бергады стт. 100, 114 ή λυ-
γεραΐς въ соотвѣтствіи съ oí νέοι, 467, I. Пикатора стт. 128, 294, 
Belth. et Chrys. 1076, въ смыслѣ еще эпитета Ист. Сусанны ДеФа-
раны ст. 25, .βεργόλυγος и κυπαρισσοβεργόλυγος см. въ нашемъ введе-
ніи. Και σείσθη και λυγίσθηκε Γαδ. λύκου διήγ. 480, τό σείσμα και το 
λύγισμα Belth. 645, другія мѣста во Введеніи. 

λιγομάρα ή обморокъ или состояніе, къ нему близкое, сопрово
ждающееся ознобомъ, дрожью; синонимъ ζάλη (Гомеровское όλιγοδρα-
νίη). Слово стоитъ въ связи съ λιγώνομαι, слѣдующимъ ниже. 

Стр. 11 κι' ώς το λογιάσω μουρχεται μεγάλη λιγομάρα 
τα μέλη άποκρυγαίνουσι, και μ5 έρχεται τρομάρα, 

стр. 23 κι' ώς θυμηθώ πώς τραγουδεΤ, μουρχεται λιγομάρα, 
стр. 151 μεγάλη κατασκέιΐ&σι τόν εύρε και τρομάρα, 
δυο τρεις φοραΐς έγροίκησε («почувствовалъ») να τουλθη λιγομάρα, 
стр. 200 και τα συχναντρανίσματα, αγάπης λιγομάραις, 
стр. 206 μέ λιγομάραις και δαρμούς τόν άποχαιρετοΟσαν, 
стр. 274 ποϋ λιγομάρα τουδωκε (s. med.) κ' όλόκρυον τόν άφηκε, 
стр. 286 και λιγομάραις τουρχονταν, να τήν άναντρανίζη, 
292 και λιγομάρα τ' έδιδε, τό γλήγορα να μάθη, 
стр. 306 ή λιγομάρα объ обморокѣ. 



366 ОТДѢЛЪ I. 

Слово, очевидно, имѣетъ разные оттѣнки значенія, отъ слабости 
подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго потрясенія или страсти до полной 
потери сознанія. Захликисъ I 266 въ смыслѣ, повидимому, саюбовь 
до самозабвения». 

λιγώνομαι теряю сознаніе, падаю въ обморокъ, 
стр. 186 μεγάλο πραμμα ήτονε τό πώς δεν έλιγώθη, 

т. е. потребовалось съ ея стороны большое усиліе, чтобы не упасть 
въ обморокъ, стр. 216 έπεσε κ' έλιγώθηκε, то же стр. 202; ξαναλιγώ-
νομαι возвращаюсь къ сознанію изъ обморочнаго состоянія, стр. 294: 

ώραις έξελιγώνετο, κι' ώραις νεκρή 'πομένει, 
стр. 203, стр. 305. 

Λιγώνομαι см. Жертва Авраама, ст. 197, 303; ξελιγώθηκε ibid. 
300 (синонимъ ξεζαλιζομαι ст. 307), το λίγωμα ( = въ «Еротокритѣ» 
λιγομάρα) ibid. 304 «обморокъ». Захликисъ II 559 λιγόνουνται και 
χάνουνται, πέφτουν, λιγοθυμουσιν. 

λιγοψυχώ «теряю присутствіе духа», въ смыслѣ «горю нетерпѣ-
ніемъ», стр. 119 

μα κράζεις με, κι ωσάν θωρώ, λιγοψυχας περισσά; 
μα κάτεχε κι' όπουλαχα, ποτέ δέν μ' ένικησα, 

стр. 117, о бойцѣ, горящемъ нетерпѣніемъ вступить въ едино
борство: 

τον 'Έρωτα άνέκραξε, στον πόθον παρεδόθη, 
λιγοψύχα ό 'Ρώκριτος και κάνουσι του χάρι, 
νάν ' πρώτος για τον κύριν του να τρέξη τό κοντάρι, 

стр. 195 ο любовникахъ, ждущихъ часа свиданья: 
λιγοψύχα ή καρδιά τους. 

λιμώνας ό, др. греч. λιμήν «гавань», новогреческое λιμιόνας, λι-
μιώνας, λιμένας ό. Стр. 93 

συχνά έπεριδιαβάζασι, καθ' ώρα έξεφαντώνα, 
ώραις σε δάση, σέ βουνά, κι' ώραις σ' γιαλοΟ λιμώνα, 

срв. I. Пикат. 31 νερού λιμιώνα (accusât.), Γαδ. λύκου διήγ. 154 
είσέ λιμιώνα, Imb. et Marg. 673 εις τον λιμιώνα. 

λινόξυλα τα «трутъ и хворостъ», составное, какъ ζαφυρομπάλασα 
τά, άνδρόγυνον τό и проч., 

стр. 11 
εύκολα και τα κάρβουνα, κ' ή σπίθα άναλαμπάνει 
τα αχερα, τά λινόξυλα, ποΟρι καί («едва только») να τα φθάνν), 

стр. 233, пословично, въ смыслѣ «поджигать», «подзадоривать» 
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κι' όπουχε 'δη λινόζυλα, 'κεΐ έβανε τ άπύρι. 
«ЕроФила» IV 134 fotia me ta glinoxila ñaue anacatomegni, гдѣ 

въ ркп. glinoxina. 
λογάρι το казна, стр. 181 τα πλούτη, το λογάρι, 
стр. 270, Захликпсъ II 189, 191; «ЕроФила» I 635 tetio axo 

thissauro tetio λογάρι, (Бергады ст. 291 въ другомъ смыслѣ), П. γέ
ροντος 21 σε φλουριά, σε ρου/α, σε λογάρι, Irab. et Marg. 711 πλουτον 
πολύν έπόταζεν, άμέτρητον λογάριν. λογαριάζω считать Род. Чума 404 
λογαριασμός «Еротокритъ стр. 8 (рядомъ съ [λίτροζ). 

λουκτουκιώ, lat. luctus, ital. lutto, стонать, плакать, горевать, 
стр. 42 και λουκτουκια και κλαίγει, стр. 195 δρυμια κ' έλουκτουκήσαν, 
стр. 238 λουκτουκια ή καρδιά του. Стр. 200 λουκτουκίσματα, какъ слѣ-
дуетъ вѣрнѣе читать вмѣсто λακτουκίσματα (и стр. 42 λακτουκια) из-
данія. Срв. Жертва Авраама 541 

μάννα μου, γιατί λουκτουκιας και κλαΐς και δεν είρνεύγεις; 
ХоЫоиЬо τό цвѣтокъ, стр. 94, стр. 268 и дрр, мм., срв. 'Ρή

ματα κόρης 106 τα λούλουδα καί τ' άνθη, Бергады ст. 409 въ подоб-
номъ же сопоставленіи: 

άνθος ήτον ή δόξα τους, λουλούδιν ή χαρά των. 
G. Meyer, Neugriech. Stud. II S. 68 (отъ lilium?). 

λώ (=λύω, срв.. φτεΤ = πτύει стр. 109; также μηνώ изъ μηνύω) 
стр. 156 στό χιόνι έθεμέλιωσες. ..'.". κι' ó ήλιος τα θεμέλια του λεΤτα, 
γοργό χαλουσι. Захликисъ II 238 καταλεΐ. 

άναλυγώνω. Обычно въ новогреч. λυώνω, по въ діалектѣ «Еро-
токрита» срв. κρουφευγω εγνοίαγεσαι, θεργιό, μαστοργιά и проч. и проч., 
s. med., таять, стр. 24 σαν τό κερί άνελύγωνε, κ' έφύρα («убывала»). 
σαν τό χιόνι, καταλώ (καταλνώ): 

стр. 182 δλα τα πλούτη κι' άφεντιαΐς έσβύσαν και καλουσι, 
κι' όντες άλλάσσουν οί καιροί, συχνά τα καταλουσι, 

стр. 229 καί μεταλλάσσονται οί καιροί, συχνά τα καταλουσι. 
σάν τό γιαλί ραγίζονται, σαν τόν καπνόν διαβαίνουν, 
ποτέ δέν στέκουν σταθερά, μα πηλαλουν καί πηαίνουν. 

μάγγανοντό прессъ (виноградный), тиски, 
стр. 267 μηδέ στροφίδι («шпиль», «стержень») μάγκανου ετοιον 

σφιγμόν δέν κάνει, 
ωσάν την εσφιγγεν αυτός έκεϊ που τήνε πιάνει, 

о зажатой подъ мышкой въ борьбѣ рукѣ противника. 
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μάγισσα ή волшебница стр. 89, μάι'σσα стр. 237 срв. μαρτυριστα 
стр. 195. 

μάγουλο τό щека стр. 56, 119 и дрр. мм., Бергады ст. 275 и 
проч. G. Meyer, Neugr. Stud. Ill, p. 40 fg. 

μαζώνω собираю, Ж. Авраама ή ψή μου συμμαζώνεται ст. 192, 
Бергады ст. 203, 543, περμάζωξε «Еротокритъ» стр. 149, έμάζωξε 
«ЕроФИла» III 339 и проч. έμαζωκτήκετε «Еротокритъ» стр. 103. 
περμαζωχθήκασι стр. 105, Imb. et Marg. 362 περιμαζωκτήκασι. «Еро
токритъ» стр. 290 έμαζωκτήκαν, стр. 78 νά μαζωχτούν. Другая Форма 
глагола, Георгилла «О Велизаріѣ» 518 νά μαδευτοϋν, νά συνακτοΟν. У 
Захликиса II 570 Wagner, μαζωθήτε, 575 μαζωθουμεν. 

μακάρι «хорошо бы», въ оборотахъ, стр. 35 
μακάρι ας ήτο μπορετό, μακάρι νά τό μποζου, 
ενα όπου δέν έγνώρισα στο νου νά μην έθώρου, 

стр. 280 μακάρι' έδα νά συβασθή, μακάρι δά νά θέλη, 
μακάρι 'σένα όχι \ \ γυναίκα νά σου μέλλη 

Π дрр. мм. (противоп. ανάθεμα). Διήγ. 'Απολλώνιου 581. 
μακελλειό τό бойня, рѣзня, стр. I l l 

δλοι ειν' εκείνοι του μακελλειου, στον θάνατον γυρίζουν, 
Срв. Род. Чума 288 

γίνεται τόσον μακελλειόν, και πιπτουσιν σάν ψόφια. 
Πουλολόγος 645 

και γένη ό γάμος μακελλειόν, κ' ή χαρμονή σφαγεΤον, 
гдѣ греческій переводъ слова стоитъ въ томъ же стихѣ. 

I. Picat. v. 353, μακελλάρηςίΜά. 67 (μακελλάρης και φονιάς), μακελ-
λευω Γαδ. λύκου διήγ. 430, уновыхъ поэтовъ, напр., у Дросини, Αμά
ραντα, σελ. 106 (Η Χανούμισσα) μη μακελλέψαν πρόβατα, μη μακελ-
λέψαν βώδια и проч. G. Meyer, Neugriech. Stuđ. Ill 41. 

μάκρος τό (Arph. Aves 1131) долгота, стрр. 179, 200 (τό) μί 
xpoţ της ζωής (τους или μου), стр. 290 τό μάκρος του καιρού, «Ερο-
Фила» IV 129. 

μαλιά ή борьба, бой стр. 22; стр. 83. «ЕроФИла» 1 интерм. 
ст. 74, 160. Μαλώνω дерусь, борюсь стр. 37, стр. 300 и проч. 
«ЕроФила» 3 интермедія 126 (конецъ), П. γέροντος 107. 

μανίζω, παραμανιζω гнѣваться стр. 36 и дрр. мм., παραμανιζω 
Жертва Авр. 490; μάνιτα ή гнѣвъ стр. 184. «ЕроФИла» IV 80, 83. 
Захликисъ II 282, 290. 
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μαντάτο τό вѣсть. Очень часто въ «Еротокритѣ», въ самомъ 
общемъ значеніи, напр. стр. 38 (наше «дѣлать глазки»): 

και με την άκρα του ματιού μαντάτου της μηνοϋσι, 
въ смыслѣ «новости» стр. 64 

κι' αυτός πασιχαρος ρωτά και λέγει тгсбс επήγα, 
στα ξένα που γυρίζασι κ' ήντα μαντάτα έφερα; 

стр. 184 и проч. Чрезвычайно часто въ Жертвѣ Авр. 21, 121, 
149, 299, 1068 ипроч., Belth. et Chrys. 1308, 1316, Imb. et Marg. 
1002 и проч., Бергады τό δολερόν μαντάτον 404, 410, τά μαντάτα 
105, 107, Γαδ. λύκου διήγ. 392, Πουλολόγος 547 и дрр. мм., Διήγ. 
'Απολλώνιου 367, у Георгиллы «О Велизаріѣ» 112 μανδατοφόροι 117, 
«ЕроФила» III 46, 177; IV 46, 512 и проч., Захликисъ I 327. 

μαντατευω, въ смыслѣ μαθητεύω, «извѣщать», «доносить». 
стр. 72 ό πόθος τα φανέρωνε, ή αγάπη μαντατευεί, ЗахликисъII673. 
μανταλώνω запирать, стр. 49, стр. 207, см. καρφώνω, σφικτο-

μανταλώνω Τημάτα κόρης 189, Бергады ст. 200. ξεμανταλώνω отво
рить, стр. 52. 

μαργαριτάρι τό жемчугъ, стр. 186. «ЕроФила» IV 726, Диге-
нисъ IV 918, μαργαριταρένος стр. 46, стр. 48, Чума на Родосѣ 133. 

μαργώνω студить; стыть отъ холода, s. act. стр. 163 
μά τό δροσίζει καίει με, τά καίει με μαργώνει, 

стр. 179 γιατί τά τόσα γερατιά την ορεξιν μαργώνουν, 
s. med. стр. 58 

έμάργωνε εις την φο τιά, κ' έβραζε στον αέρα, 
ει/ε τόν ήλιο σκοτεινό, και μαύρη την ήμέρΑ, 

стр. 204 και τά ζεστά κρυαι'νουσι, τά μαργωμένα βράζουν. 
μαρτυρισσα ή см. μάγισσα. 
μασέλλα ή челюсть, стр. 130, стр. 136. Ital. mascella, venez, 

massella. Такимъ образомъ слово совершенно сходится именно съ ве
нецианской Формой его. Срв. G. Meyer, Neugriech. Stud. Ill S. 42. 

μάστορας о ремесленникъ; мастеръ (своего дѣла). 
Стр. 78 τέχνη των μαστόρων, стр. 118 της ανδρείας ό μάστορας, 

стр. 270 μαστόροι. Μαστοργιά passim напр. стр. 109; adverb, μαστο
ρικά стр. 73. Срв. Imber. et Marg. 416 μαστόρου καλλιέργου, Чума на 
Родосѣ 255 πόσος ό μέγας κεραμευς, о μάστορας, «ЕроФила» III 25 
(объ Еротѣ) μάστορας κάλος, Георгиллы Взятіе КП. 650. Gr. Meyer, 
Neugriech. Stud. III S. 43. 

1) G. Meyer, Neugriech. Stad. III, S. 42. 
Византией! Временеявъ. З 
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μάτια μου ласкательное обращеніе, стр. 186, стр. 201. Φημάτα 
κόρης 47, Imb. et Marg. 214, «Ерофила» III 359 (заглазное найме 
нованіе). 

μαχητά ή стр. 312. 
μεγαλότη ή стр. 11, plur. μεγαλότητες стр. 184, стр. 229, срв. 

ψιλότητες, I. Picat. 420 εις όμοιότητάν του, «ЕроФила» IV 652 ταπει
νότητα nommât., αγαθότητα 259, μάκρητα 1 интерм. 133. 

μελάνι τό чернила, въ пословичномъ выраженіи, 
стр. 188 γιατί τό γράμμα στην καρδιάν είναι δίχως μελάνι, 

και δεν μπορεί πλειό να λυωθη, παρ' Ολον άποθάνη. 
μελανόμαυρος стр. 237, срв. подобный образованія: χρυσοκόκκι-

νος стр. 80, μαυρόψαρος (темносѣрый, пѣгій) стр. 82. 
μερόνυκτα adv. день и ночь, стр. 38, см. подъ словомъ βιγλίζω. 

Срв. 'μέρα νύκτα Γαδ. λύκου διήγ. 36, νύκτα 'μέρα стр. 4, стр. 215, 
όλο τό μερονύκτι стр. 53, стр. 45, срв. Imb. et Marg. 626 τριά μερό
νυκτα. Захликисъ I, v. 14Q Wagner, 'μερονύκτιν κάθεται. 

μεροξημερώνομαι живу изо дня въ день, провожу дни, стр. 274. 
μετόχι τό пастушеская хижина, Ферма, стр. 94 

μετόχια μέ πολλούς * κι' άρίθμητα κουράδια. 
μικρούλης стр. 4. 
μίλι τό миля, стр. 239 ήτον μακρά £να μίλι. Срв. Imb. et Marg. 

812 κοντεύει τό διάστημα μισοο μιλλίου τόπου, Διήγησ. Άπολλ. 144 — 
145 ή Τρίπολις κοντά 'ναι, έχει δε δύο μίλια. 

μίλιγγος δ високъ, стр. 133 
προς του μιλίγγου την μεριάν, που τοϋ γ,ουτίΧου 'γγίζει. 

стр. 130 εις τοΟ μιλίγκου την μεριάν, ή κοπανιαΤς κτυπουσι. 
У Леграна и Византія τό μελίγγι, при чемъ послѣдній ставитъ 

слово въ связь съ древ, μήνιγξ «оболочка мозга». 
Замѣтимъ, что μήνιγγα ή plur. ή μήνιγγες встрѣчается въ смыслѣ 

«виски» или верхней части лба вообще въ Belth. et Chrys. 693 (зна-
чевіе явствуетъ изъ порядка описанія: волосы, ή μήνιγγες, глаза, 
брови) въ описаніи наружности красавицы: 

ή μήνιγγες της έκ παντός, χωρίς αμφιβολίας, 
έχουν τό αποτύπωμα τό σόν χρυσοποικίλον, 

гдѣ Вагнеръ читаетъ τόσον. При послѣднемъ чтеніи еще яснѣе зна
чеше «лобъ» вообще, въ связи съ дальнѣишимъ текстомъ о глазахъ 
(срв. въ «ЕроФилѣ» II 325). Переходъ ν въ λ, срв. ниже: παλίτζι изъ 
πανίτζι. 
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μισσεύω уходить, и сложныя, passim, μισεμμός стр. 272, μισεμ-
μός Жертва Авр. 435, άπομισεμμός 881, Imb. et Marg. 876 μισσεύω 
и проч. Въ виду широкаго распространенія глагола не приводишь 
всѣхъ ссылокъ, какія легко могли бы быть увеличены до безконеч-
ности. άπομισέμματα «Еротокритъ» стр. 304. G. Meyer, Neugriech. 
Stud. Ill S. 45. 

μίσμα τό, вѣрнѣе μύσμα, отъ μύζω стонать, тяжело вздыхать, 
стр. 300. 

μόδος ό. Заимствованное изъ итальянскаго слово это упо
требляется, какъ свое, въ народномъ греческомъ на островахъ, см. 
G. Meyer, Neugr. Stud. IV S. 52. Такъ же часто встрѣчаемъ его и 
въ средневѣковыхъ поэмахъ. Въ «Еротокритѣ» стр. 108 

εις άλλο μόδο πολέμα, κι' άλλην βουλήν έπιασε, 
чаще впрочемъ употребляется въ «Еротокритѣ» другое заимствован
ное нарѣчное выраженіе, со словомъ στράτα, см. ниже. 

Срв. Чума на Родосѣ 561 σ τέτοιον μόδον, «Ерофила» IV 346 
štetio modho, то же Басни Эзопа Георгія Этол. 14, 4 и 28, 2 μ ενα-
τέτοιον μόδον, Кипрскія пѣсни, въ изд. Леграна nr. 41 и проч. У 
Дюканжа для слова μόδος цитуется Διήγ. 'Απολλώνιου, м. проч. выра-
женіе μέ πάσα μόδον και όρδινιά (въ изданіи Вагнера нѣтъ). 

μοιρολόγι τό, стр. 305 
και μοιρολόγι θλιβερόν τξ' έλεγεν ή καϋμένη, 

срв. сходный у Бергады и Георгиллы стихъ 
κι' άθιβολήν πολυθλιβον κ' ζμοιαζεν μυρολόγιν, 

въ Чумѣ на Родосѣ μυριολόγι. О Формѣ слова срв. I. Schmitt, Indo-
germ. Forsch. XII Bd. [1901], S. 6, который считаетъ болѣе поздней 
Форму μυριολόγι, μυριολογώ. Belth. et Chrys. 228 και μυριολόγιν Ελε
γεν στεναγμογεμισμένον 1157, Жертва Авр. 444 τα μυρολόγια, Imb. 
etMarg. 208 μυρολόγια κράζει, Πουλολόγος 129 και /ήρα πάλιν θλιβερά 
μετά μυρολογίου. Μοιρολογούμαι «Еротокритъ» 224 срв. «Ист. Су
санны» ДеФараны ст. 215 μυρολογώ (έκλαιγε, μυρολόγα), Φημάτα κό
ρης 161. Π. τ. ξενιτείας 292 (здѣсь же.286 μυρολόγι) 

ώς πέρδικα μυρολόγα, ωσάν τρυγόνα κλαίγει 
177 και πάλι κλαίει, θλίβεται, πάλι μυρολογαται. 
μοσκος и μόσχος благовонное вещество, 
стр. 35, Аретуза*о своихъ куклахъ 

και κάθ' αργά ώς πραγμ* ακριβό τζή μόσκους εβανά τα 
και στα χρυσά και στ' αργυρά έμοσκοφύλασσά τα. 
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«Исторія Сусанны» ДеФараны ст. 101 γουργά μοο φέρετε τόν μόσχον 
με σαπώνι (сборы въ ванну) срв. Бергады ст. 120 

και ώς άπό μόσχου καί λουτροϋ περνώντα να μυρίζουν. 
Захликисъ II 238 

βρώμος της της φυλακής τον μόσχον καταλεΐ τον. 
Часто въ составныхъ, «Еротокрить», стр. 88 

νά πάρης ρόδο ώμορφο και μοσχομυρισμένο, 
о дѣвицѣ «Дигенисъ» II 279 Legrand 

καί μη έχάρην εις έσέ, την μοσχομυρισμένην. 
μουγκός илиμoυγγóς хриплый,глухой (о голосѣ), прежнее μογγός 

(Paul. Aeginet. p. 80, 10 Hippiatr. у Пассова; по Византію же «нѣ-
мой» βουβός), стр. 271: 

με σάλπιγγες μουγκαΐς μουγκαΐς και τύμπανα σπασμένα. 
μουγκαλίζομαι ревѣть (о звѣрѣ), стр. 109; у Склава ст. 109 

έμουγκατον, «ЕроФИла» IV 43 μουγγαται, Жертва Авраама ст. 40 и 
ст. 816 μουγκαλίζομαι о быкѣ, μουγκαλιασματιά ή ревъ «Еротокрить» 
стр. 108. 

μουγκρίζω реву, рыкаю, о львѣ стр. 106, о свирѣпомъ варварѣ 
стр. 107, стр. 140; о коняхъ стр. 263; μουγκρισμός о стр. 109. 

μουλώνω вѣшать (голову, отъ горя или отъ слабости, о ране-
номъ), стр. 45 

κ' έμούλωνε την κεφαλήν, καί το κορμί άπορρίκτει, 
стр. 122 μα μούλωσε την κεφαλήν, στα χαμηλά την μπήχνει, 

склонять (копья на перевѣсъ, при нападении) стр. 133 
μουλώνουν τα κοντάρια τους, σφίγγουν τα τζ' άμασχάλαις, 

стр. 109 съ добавленіемъ τό κορμί, о нападающемъ: «спускаться 
всѣмъ тѣломъ», сгибаться, наклоняться: 

στρέφεται χάμω καί θωρεί καί τό κορμί μουλώνει 
καί μέ μεγάλη μαστοργιά στα πόδια του 'ξαμώνει. 

μουρδών(υ пачкать, марать, стр. 188 
λίγον αν έμουρδώθηκε τό ρούχο, πάστρεψαί το, 

άναμουρδώνω, стр. 309, въ переносномъ смыслѣ: 
εις ενα πράγμα μοναχά συμπάθειο δέν ευρίσκει, 
όντε τό σφάλμα στην τιμήν πληγώνει καί βαρίσκει. 
ιουτο δέν έχει γιατρικά, γιατί πολλά πληγώνει, 
ουδέ παστρεύεται ποτέ, έκεϊ V άναμουρδώνει, 

стр. 155 δέν 'μοιάζει ν' άναμουρδωθή τό στόμα του έτοια βρώσι, 
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«ЕроФила» II 127; IV 630. G. MeyeiyNeugr. Stud. Ill, S. 46. 
na n'amurdhosso tagbates ti pricamegni ghiera? 

μούρη ή лицо стр. 120, клювъ (у птицъ) стр. 297; срв. «Еро-
Фила» II 157. Итальянское диалектическое (генуэзск., пьемонтск.) 
muro морда, лицо, moro, староФранц. mourre, см. G. Meyer, Neugr, 
Stud. IV 54 fg. 

μουρμουρητό ропотъ, журчанье, стр. 95 
και τό μουρμοορι τοΟ νερού σ γλυκυτη τον έβαναν, 

срв. μουρμουρίζω Γαδ. λύκου διήγ. 407 «нашептывать (сладкія 
рѣчи)» 

και μουρμουρίζει, λέγει του μέ τα γλυκά τά λόγια. 
Πουλολόγος 407, о горлицѣ «ворковать»: 

μυρολογίστρια θλιβερή καί μυριοπικραμένη, 
τό γουϊ πάντοτε λαλείς, τό γοϋϊ μουρμουρίζεις, 

παραμουρμουριζω Imb. et Marg. 446. 
Срв. G. Meyer, Neugriech. Stud. Ill, S. 46. 
μουρτζινος гнѣдой (о конѣ; также о мулѣ, см. G. Meyer, Indo-

germ. Forsch. VI Bd. S. I l l fg.). Стр. 48: 
ψαρά τά πόδια κι' ó λαιμός και μούρτζινη ή τριχιά του, 

стр. 85 
ήτον ή τρίχα του ψαρή, μπαλώματα γεμάτη 
κόκκινα, μαύρα, μουρτζινα επάνω στό δερμάτι. 

стр. 86 τρία μουρτζινα, τρία κόκκινα («рыжія»), κ' ενα ψαρό με
γάλο. 

μουστάκι τό усы, стр. 103. Итал. i mustacchi, въ греческомъ 
заимствуемое какъ neutr, sing., срв. άρμα, заимствуемое какъ femin. 
sing. (G. Meyer. Neugr. Stud. Ill 11). Въ древнемъ дорическомъ 
слово звучало μούσταξ, что могло бы дать на Критѣ đeminut. το μου
στάκι (срв. κρουφευγω); но вопросъ въ томъ, насколько удержались 
особенности древняго нарѣчія на о-вѣ. Съ другой стороны, сила ро-
манскаго вліянія здѣсь чрезвычайно значительна. 

μπάλωμα τό, τά μπαλώματα яблоки, о конѣ въ яблокахъ; въ но-
вогреч. μπαλώνω штопать, μπάλωμα заплата. «Еротокритъ» стр. 85, 
см. выше подъ μούρτζινος. Срв. Πουλολόγος 179 слѣд. 

πώς Évi μαύρη ή ράχη σου κ' εις την κοιλιάν σου κείται 
τό ασπρον τό έμπάλωμαν από λινόν πανίτζιν, 

Отсюда 326 ή έμπαλωτου, срв. новогреч. femin. къ mascul, на—ας. 
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μπάρμπας ό дядя, значеніе ясно стр. 248, см. далѣе, стрр. 249, 
250, 260, 261, 269. 

μπερδαίνω стр. 92 срв. έμπερδεύω. 
μπουκώνω класть кому либо кусокъ въ ротъ. Въ переносномъ 

смыслѣ, срв. наше «у него каша во рту», «Еротокритъ» стр. 285 
άλλαξε και την όμιλιάν, κι' ώμιλει, μπουκωμένα, 
κ' έτράβλιζεν ή γλωσσά του και έγέλα κάθε ένα 

(послѣдняя Фраза «такъ что каждый смѣялся», см. въ другомъ смыслѣ 
стр. 79), 

стр. 313 και γονατίζει να μιλή κλιτά, με ταπεινότη, 
στην γλώσσάν του την φυσικήν, στην όμιλιά την πρώτη, 
την μπουκωτήν και την τραυλήν και την ψευδήν άφίνει. 

Глаголъ связанъ съ ital. boccone, τό μπουκούνι Γαδ. λύκου διήγ. 
195 и Захликисъ II 352 Wagner 

και πάντα έμπροτίμουν τον εις τα καλά μπουκούνια. 
Оба стиха приведены для слова еще у Дюканжа. Срв. въ Συναξ. 

τ. τιμημ. γαδάρου 13 καλώς το άμπουκώνεις, 229 
έγύριζα τό στόμα μου κ' έμπουκονόμην φύλλον. 

G. Meyer, Neugriech. Stud. III 16 fg., s. ν. βούκκα; bocca, въ 
итал. «ротъ». Глаголъ μπουκώνω у Захликиса см. Пападимитріу, 
примѣч. 164 слѣд. 

μυριορέγομαι. 
Простой глаголъ ρέγομαι или ορέγομαι, съ винительньшъ дополненія 

или съсослагательнымъ(съѵа), употребляется въ «Еротокритѣ» и дру-
гихъ средневѣковыхъ поэмахъ чрезвычайно часто, въ значеніи «стре
миться къ чему либо», «желать чего либо», съ винительньшъ иногда 
«любоваться», какъ въ такомъ, напр., мѣстѣ «Еротокрита»: стр. 90 
πολλά τόνε ¡5εχτήκασιν όλοι μικροί μεγάλοι, Часто соединенъ онъ въ 
стихѣ, какъ съ синонимами, то съ глаголомъ αγαπώ, то ποθώ, то επι
θυμώ, то θέλω, то съ безличнымъ αρέσκει μου. Срв. П. γέροντος 166 
έκεϊνο όπου όρέγεστεν καλά και αγαπάτε, Γαδ. λύκου διήγ. 72 έγώ 'γαπώ 
κι ορέγομαι ναχετε την υγειά σας, Imb. etMarg. 318 αν άγαπορς και ρέ
γεσαι και θέλης την ζωή μου, Belth. et Chrys. 967 και ώς στρατιώτην 
εϋμορφον ποθώκαΐ ορέγομαι τον, «Еротокритъ» стр. 238 την όμίλια ποϋ 
'πιθυμώ καΐ ρέγομαι ν' ακούσω, Захликисъ 1339 όταν τελείωση τό κακό 
τό ρέγεται και θέλει, «Еротокритъ» стр. 53: κι' όποιος τά ρέγεται άκλουθα, 
κι' δτι, του αρέσει κάνει. 

Другіе примѣры употребленія глагола ορέγομαι: «Жертва Авра-
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ама» 685 ξένοι, δικοί το ρέγονται, Бергады 35 την τροφήν ώρέχθην 
Πουλολόγος 21 κι ορέγεσαι να μέφεσαί, Захликисъ II 20 καιν' άποθάντ) 
ορί^ιτο^ δια την τιμήν του φίλου, 221 κι αν ην' κι ορί^ιτον κανείς νά 
γράψη τα κακά της. 

Сложный глаголъ μυριορέγομαι въ «Еротокритѣ» стр. 48 δλα τά 
μυριωρέγουνταν, περισσά τους άρεσα, стр. 86 κι' δλοι τους μυριοραίγουν-
ταν, εκεί που τους θωρούσαν, Жертва Авраама 462 όπου τα μυριορέ-
γουνταν και καμαρόναν τ' δλοι. 

Изъ составныхъ съ μυριο — срв. Belth. et Chrys. 12 μυριοκατα-
οοονεΤτον, 1347 μυριοευλογημένα, и даже 260 μυριοχιλιοκατάρδατον, 
«Еротокритъ» стр. 91 μυριοχάρητος, срв. Imb. et Marg. 14 μυριοχα-
ριτωμένος, 1014 μυριοχαριτωμένη, Πουλολόγος 591 μυριοχαριτωμένος 
(τόπος), Imb. et Marg. 736, λουλούδια πανεξαίρετα μυριοανθισμ.ένα. 
Часто при глаголахъ, выражающихъ сильныя душевныя волненія 
(какъ и μυριορέγομαι), срв. μυριοαναστενάζω Бергады 222, μυριοθορυ-
βουμένη Бергады ст. 425, μυριομυρολογοϋνται Imber. 583, μυριολυ-
τιοΰμαι «Еротокритъ» стр. 192, Бергады ст. 167,1. Пикатораст. 291 
(μυριολυπημένος эпитетъ Хароса), П. τ. ξενιτείας 17 μυριοτυραννίζω, 
157. Срв. еще Бергады ст. 27 μυριαρίφνητα πουλιά. 

μυρωδιά ή благоуханіе, стр. 269, въ переносжшъ смыслѣ о 
юности1) 

χάν ' ώμορφιά, καΐ μυρωδιά, κάλλη και δροσερότη, 
стр. 306 κ' ή ώμορφιά του χάνεται, την μυρωδιάν δέν έχει. 
Въ собственномъ смыслѣ «ЕроФИла» Ш 250. 
μυρίζω см. подъ словомъ βρώμος. 
μύτη ή носъ, стр. 125, стр. 263, Belth. 701 и проч. 
μωρό(ν)τό дитя, стр. 78 

κι' αν εις τον φόρον ή μωρό ή ανήμπορος προβάλϊ), 
гдѣ выше τά μωρά παιδιά. Стр. 73 

σαν τό μωρόν όπου κανείς φαγητό δέν τ' ορμηνεύει, 
και 'κείνο δ, τι ώρα γεννηθη, ναυρη βυζί γυρεύει. 

νάτο τό жесть, знакъ, стр. 115 στης ανδρείας τό νάτο. Значеніе 
слова ясно въ сценической припискѣ «ЕроФИлы», въ 3-ей интермедіи, 
послѣ стиха 64-го: 

is tuto о Solimanos tose cagni nato me so ghieridu, cine sopussi. 
Въ «Еротокритѣ» της ανδρείας τό νάτο, рядомъ съ τά αρχοντικά 

1) Срв. II. γέροντος 165 μυρίζουσι τα χνώτα του ώς Χίτρολιμωνιτσι. 
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άναρρήματα «явныя черты благородства происхожденія», можетъ 
быть, ближе къ первичному значенію слова, какъ синонимъ съ сосѣд-
еими выраженіями το σείσμα και τό λύγισμα. 6. Meyer объясняешь 
слово изъ ital. atto, Neugriech. Stud. IV S, 64. Выраженіе της αν
δρείας τό νάτο всего лучше передать по русски: «молодечество«, «мо
лодцеватость». 

νειάτα τά молодость, стр. 198 έδά στα νειάτα, στον άνθόν «во 
цвѣтѣ молодости», стр. 213. Форма слова, обычная въ новогрече-
скомъ. Параллельная Форма, ближайшая къ древней ή νειότης, ή νειότη 
Ψημάτα κόρης 105, Жертва Авр. 849, accus, την νειότην Imber. 834 
την νειότην, Π. γέροντος 180, 185 та же Форма (но· 181 ή νειότης, 
что, быть можетъ, требуетъ поправки). Старость τα γηρατειά «Ерото-
критъ» стр. 219 и дрр. мм. τά γερατειά Ψημάτα κόρης 101, »ЕрОФИла» 
II 488, IV 611 (stí gnioti, ta gieratia). 

νειούτζικος стр. 204 ή νειουτζικες «дѣвицы», стр. 80 νειούτζικο 
βασιλόπουλο. Ό νεουτζικος Π. γέροντος 151, 163 «юноша». 

νεράιδα ή, въ смыслѣ «красавица» (срв., наприм., обращеніе къ 
дѣвицѣ въ народной пѣсни νεράιδα του γιαλοΟ, Passow, Carm. popular, 
nr. 436 *H νύφη κουμπάρα), 

стр. 94 εκείνος δέν ώρέγετο άλλης νερά>δας κάλλη, 
стр. 80 έδειχνε πώς μαραίνεται για μιας νεράιδας κάλλη, 

срв. «ЕрОФИла» 1 interm. 117 νεράιδα μου Армида о своихъ дѣвуш-
кахъ, ст. 106 Ринальдо объ Армидѣ νεράιδα μου ώμορφη, III 170 
Панаретъ въ обращеніи къ «ЕроФилѣ» νεράιδα μου, и въ монологѣ 
ст. 194 ή νεράιδα μου ώμορφη, о ней же. Въ собственномъ смыслѣ, въ 
сравненіи, Родосская Чума ст. 115 

κυπαρισσοβεργόλυγες, άψεγαις κόραις ήσαν, 
νεράδες ή άγγέλισσαις και πλέον έξεφυσήσαν, 

сочетаніе языческаго и христіанскаго образа, напоминающее у К. Πα-
ламы, въ егогН κόρη της Λήμνου (Τραγ. τ. πατρ. σελ. 19): 

νεράϊδ' άλλοι την έλεγαν, και άλλοι Παναγία. 

νεραντζάτος померанцевый, о цвѣтѣ одежды, стр. 80; ital. aran
cio, срв. νάτο изъ ital. atto. 

νερουλάκι τό струйка воды, ручеекъ, стр. 305, синонимъ κου-
τζοναρί. 

νιάκαρα ή труба, стр. 82, срв. Συναξ. τ. τιμ. γαδ. 340 άνακαρά-
δες, βούκινα, χοντρά άπελατίκια, съ позднѣйшимъ толкованіемъ перваго 
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слова въ слѣдующемъ стихѣ: συρλάδες και τα μπιφαρα ανακαραν τον 
λέγουν. 

Георгиллы «о Велизаріѣ» ст. 397 
παίζουν τρουμπέταις, όργανα, τουμπάκι', άνακαράδες. 

Послѣдній стихъ цитуется еще въ Глоссаріѣ Дюканжа, который 
указываетъ слово, въ Формѣ τα άνάκαρα, также у Кодина De offne, 
cap. 5. Слово арабскаго происхожденія: \ . 

νοδάρος ό нотаріусъ, стр. 299 
στον οίδη στεφανώνομαι, μάρτυρας νάν' ό Χάρος, 
σκουλίκια ναναι τα προικιά, κι' τάφος μου νοδάρος, 

срв. Άπόκοπος Бергады 470 ρήτοραις και νοδάρους, 
%473 είδα και φέρασιν σκαμνιά νά κάτζουν οι' νοδάροι* 

κοτύλι έκράτειν ό καθείς, χαρτιν καί καλαμάρι. 
Къ роли нотаріуса при брачныхъ контрактахъ срв. Belth. et 

Chrys. 1022 sq. 
γοργόν προστάσσει φέρνουσι γραμματικον νοτάρην 
κ' έγραψε προικοσυμφωνον κόρης της Φαιδροκάζας. 

νοικοκύρις δ хозяинъ; супругъ, какъ глава дома, стрр. 196, 206, 
219, 303, Imber. et Marg. 639, Io. Picat. 345, Захликисъ, Άφήγ. 
παράξ. 119. 

νοικοκυράτα τά хозяйство, стр. 28 
άφήκες τζ' έγνοιας τοο σπητιοϋ και τά νοικοκυράτα. 

Срв. τά ρηγάτα Склава 186 
και τά ρηγάτ' έτι'μησες με την διπλή κορώνα. 

«Еротокритъ» 167 καί τά ρηγάτα εις ταΐς κοπραΐς έπολυτάρρηξές 
τα. τά συμπεθεράτα Imber. et Marg. 654. 

νοστιμάδα ή прелесть стр. 285. Π. γέροντος 43г). Къ суффиксу 
G. Meyer, N.St. IV 99. 

ξαναγιαγέρνω стр. 30, стр. 123, см. γιαγέρνω. 
ξαναγίνομαι проявляюсь, стр. 193 

και τάχα ξαναγίνηκεν εις κάθε πραμμ' ή φύσι, 
проглядываетъ сквозь ыалетъ условности, налагаемой обществомъ. 
Ниже: 

για 'με έξαγεννήθηκεν ή φύσι των πραμμάτω. 
Стр. 198 возродиться (въ новомъ видѣ): 

τουτ' ή καρδιά, που συ έβαλες τζ' αγάπης τό καμίνι, 

1) Не отмѣчаемъ слишкомъ обычнаго νόστιμος. "Ανοστος Π. ^εραντος GO, отсюда 
άνοστώ «Еротокритъ» 117. Положительная Форма глагола, ένοστιμήθην Род. Чума 453. 
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κ έξαναγίνη εις την πυράν, την πρώτην φύσι 'χάσε, 
ή στόρεσί μου 'χάθηκε, και την οικήν σου πιάσε. 

«Измѣниться» стр. 163 
ώμίλειε με κλαυματα, ήλλαξε, ξαναγίνη. 

Пословично стр. 173 ό κόσμος αν ξαναγενη, стр. 224 ή φύσις ξα
ναγίνηκε, въ смыслѣ «измѣнила себѣ», «совратилась съ пути»: 

κύρις ποτέ δέν μ* έσπειρε, μάννα δεν μ έγγαστρώθη, 
ή φύσι ξαναγίνηκε, κι' δλοι παραστράτησα. 

ξανθοσγουρομάλλης бѣлокурый, кудрявичъ-блондинъ, стр. 116,ξαν-
θόσγουρος, стр. 270. 

ξανοίγω наблюдать, высматривать, глядѣть. Стр. 88 
στράφου κ' έσυ και ξάνοιξε, όπου θωρούσα δλοι, 

стр. 91 ζερβά δεξιά, γην κι' ουρανόν χαρούμενο ξανοιξη, 
ниже εκείνον μόνον συντηρα έκεΤνον έξανοίγει 
стр. 95 και προς τα δάση περπατεΐ, τοπώνει και ξανοίγει 

(«высматривать», «выслѣживать») срв. Ист. Сусанны ДеФараны 
ст. 258 και πώς την έξανοίξετε; срв. «Еротокритъ» 123 

ωσάν γεράκι δντε χυθή κι' από ψηλά ξανοίγει, 
Стр. 112 

ή 'Αρετή σηκώθηκε, το παραθύρ' ανοίγει 
και την αύγήν την λαμπηρήν με την χαράν ξανοίγει, 

ξαργητου нарочно, стр. 131. Жертва Авраама 538. 
ξαρρωστικό τό, синон. τό γιατρικό, το βοτάνι, стр. 68. 
ξεκαθαρίζω выяснять. Въ «Еротокритѣ» часто о рѣшеніи спора 

поединкомъ, напр., стр. 104, 143 и дрр. мм. «Уясняю себѣ» Жертва 
Авраама 1090, Imb. et Marg. 542. Нарѣчіе καθάρια=σαφώς обычно. 

ξεπεριορίζομαι быть внѣ себя. Стр. 125 о внезапно вспугну-
тыхъ птицахъ: 

καί νά πετάξουν το ζημώ σαν ξεπεριωρισμένα, 
быть внѣ себя отъ радости, стр. 309 

ό κύρις της κ' ή μάννα της τόσην χαράν γροικοϋσι, 
ποο ξεπεριωρισθήκασιν, ώστε νά την ίδοϋσι. 

Но въ томъ же смыслѣ и περιορίζομαι. Стр. 308 δλοι περιωρισθή-
κασι μέ της χαράς την ζάλη, 

Περί της ξενιτείας 53 
νους των περιορίζεται, ου ^еЬрош νά 'μιλήσουν, 

«Еротокритъ» стр. 197 
κι' άγκουσεμμένη ευρίσκεται, και περιωρισμένη, 
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срв. Жертва Авраама 108 
^περγιωρισμένον σε θωρώ από τό γύρισμα σου, 

295 στρέφετ έδώ, στρέφετ' έκεΐ ωσάν περγιωρισμένη. 
Въ томъ же смыслѣ часто εξίσταμαι, напр. έξέστησαν Исторія 

Аполлонія Тирскаго ст. 199, έξέστηκε 233, έξέστησαν το κάλλος της 
542, Георгилла «О Велизаріѣ» 118 

έτρόμαξεν, έξέστηκεν, έφύρθην, έπαγώθην, 
έξεστηκώς έγι'νη Belth. et Chrys. v. 721, Исторія Валахіи, у Ле

грана во 2-омъ томѣ Bibi. vulg. v. 2067 
μη κοίτεσαι έξεστηκώς ωσάν δαιμονισμένος, » 

Подвиги Михаила Храбраго, въ Recueil Леграна, ст. 70. 
ξερνώ = έξεράω, стр. 155 

γιατί αν την φάγη, δεν 'μπορεί ποτέ να την χωνέψϊ), 
ξερνά την, δεν την δέχεται, πριν στην κοιλιάν του σώσΥ). 

Срв. Захликисъ, index Пападимитріу. 
ξεστίχου наизусть, стр. 15. 
ξετρέχω. Глаголъ, чрезвычайно часто встрѣчающійся въ «Еро-

токритѣ», въ самомъ общемъ значеніи: «пускаться на что либо», «стре
миться къ чему либо», «предпринимать что либо», «добиваться чего 
либо», «искать». Въ боевыхъ описаніяхъ встрѣчаемъ простой глаголъ 
τρέχειν съ дополненіемъ ̂ ъ винит, пад., τρέχειν τό κοντάρι «вступать въ 
бой на копьяхъ»; 

ξανατρέχω стр. 123, стр. 126 «возобновить столкновеніе». Въ бо» 
лѣе общемъ значеніи, съ винит, дополненія или съ сослагательнымъ съ 
νά, какъ ρέγομαι, иногда въ соединеніи, какъ съ синонимомъ, съ γυ
ρεύω. 

См. стр. 54 και να γλυτώση απ' τη σκληρά ξετρέχει και γυρεύει 
(«добиваться»), стр. 251 κι' απάνω τουνά 'χ8ικηθΐ), γυρεύει και ξετρέχει, 
срв. также въ соотвѣтствіи съ γυρεύω стр. 52 

έδ' ευρηκε το γύρευε, και πλειά δέν το ξετρέχει. 
ξετρέχω вмѣсто γυρεύω ясно стр. 252 

μά λές, να πέμπω σήμερο, να παν να τοϋ ξετρέχουν. 
Примѣры съ винит, дополненія: стр. 242 ξετρέχοντας το νΐκος, 

стр. 162 ήντα γιατρούς και γιατρικά μοϋ λέγεις να ξεδράμω, «ЕроФИла» 
3 интермедія 28 

sognime mono па su po gđhichia to pos xejlregho, 
(срв. «Еротокритъ» стр. 251 τό δίκιόν σου γυρεύει), Ά πόκοπος Бер-
гады 16 ξετρέχειν τ' άπιαστον. Примѣры съ νά «Еротокритъ» 184 



380 ОТДѢЛЪ I . 

κυρις πάντα κι' ό γονής με προθυμία γυρεύει 
τα τέκνα εις μεγαλότητές και πλούτη ν' άναπεύη, 

гдѣ вскорѣ за тѣмъ: 
κ' έξέδραμες ωσάν γονής ναυρης καλά για μένα, 

стр. 317 κάθε γονής ξετρέχει νά κάμν) πλουσο τό παιδί и проч.— 
Захликисъ I 251 Wagner 

δλοι την έξετρέχουσιν ώς δια νά την χαρίσουν, 
II 602 νά κατέχουν τοΟτο τό κάμωμα, ώς διά νά μας ξετρέ/ουν. 
ξεφαντώνω развлекаться, веселиться, стр. 28 и проч. Ист. Су-

самы ДеФараны 59 ст., Belth. et Chrys. 1084, Imb. et Marg. 496, 
Жертва Авраама 508, Георгиллы Род. Чума 164; ξεφάντωσις «Ерото-
критъ» стр. 16, стр. 38 и проч. П. γέροντος 131 του πόθου ταΤς ξεφάν
τωσες, Ιο. Picat. 128 εις γάμους και ξεφάντωσες, Belth. et Chrys. 1035 

έποΐκαν και ξεφάντωσιν, έπαιξαν, έχορέψαν, 
Жертва Авраама 434, «ЕроФила» 1 интермедія 48 tu pothu ci xefa-
đosses (какъ въ П. γέροντος 131), 78, 161 

gami chie peridhiauasses, xefadosses, chie scoles, 164. 
ξεφαντωτής «Еротокритъ» стр. 81 

τραγουδιστής, ξεφαντωτής, και νυκτογυρισμένος. 
ξηλώνω, ξυλώνω разрушать, уничтожать стр. 104 που ώς είδε κ' 

έξυλώθη ετοιο κονταροκτυπημα, «увидавъ, что турниръ разстроился», 
срв. стр. 102 

τό κάλεσμα του βασίλεια μη θέλη νά ξυλώση, 
срв. «ЕроФила» 1 интермедія ст. 32 

tus logismus to ghristiano mono già na xilossi 
II дѣйствіе 173 na xilothun i proxegnies («разстроиваться», какъ 
выше въ «Еротокритѣ»). — См. ниже τά ξυλώματα. 

ξιφάρι τό остріе (стрѣлы) стр. 55, объ Еротѣ, 
με τό ξιφάρι μου μιλεΤ, με την σαίτα λέγει, 

ξόμπλι τό, lat. exemplum. Стр. 3 νά παρ?) ξόμπλι κ' ερμηνεία (по
учеше), стр. 23 τα ξόμπλια τ' ακριβά и ниже τό διάβασμα έσκόλασε, τό 
ξόμπλι δεν τζ' αρέσει, стр. 68 μ' ετοια ξόμπλια φανερά «признаки», 
стр. 67 μ' αν ειν και 'δη από λόγου σου ξόμπλι κανένα άλλο, τό φανε
ρώνει του κυρου, стр. 235 ξόμπλι μεγάλον έδειξε, ξομπλιάζω стр. 38: 

κ' έξόμπλιαζε καθημερνά εις την καρδιά του μέσα 
κείναις τοις τόσαις ευμορφιαΐς όπου τόν έπλανέσαν, 

стр. 285 ξομπλιάζει πώς νά της τό 'πη, πώς να τηνέ κομπύσν], 
«воображать», «соображать». Для перваго значенія срв., какъ синонимъ, 
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стр. 290 στάν νουν του (της) ζωγραφίζει. Но ξομπλιάζω въ «Ерото-
критѣ» означаетъ порою просто «разсматривать», какъ видно и изъ 
добавления стр. 129 

και που να κάμη κοπανιά ξομπλιάζει με τό μάτι, 
«высматривать», «примѣриваться», налаживаться»; 

стр. 48 καί μέσα που τα ξόμπλιαζε, κι' όπου τα συχνοθώρει, гдѣ 
συχνοθώρει «приглядываться», какъ часто, синонимъ заимствованнаго, 
негреческаго слова, стоящаго рядомъ въ стихѣ, стр. 51 πιάσ' ξόμ
πλιασε τη ζωγραφιά. Срв. έξόμπλισις еще въ «Дигенисѣ» IV 810, ξόμ
πλι Жертва Авраама 560, 963, «ЕроФила» I 450, III 227, 288 (ξόμ
πλι παίρνω въ «Жертвѣ» и въ «ЕроФИлѣ» «брать примѣръ»); ξομπλιάζω 
*Ρημάτα κόρης και νέου 116. 

Срв. къ заимствованно слова G. Meyer, Neugr. St. Ill 49 fg. 
ξύλο τό челнъ, лодка, стрр. 211, 214, 318, срв. Георгиллы «О 

Велизаріѣ» 253; о пловучемъ гробѣ Διήγ. Άπολλωνίου 514, 533. 
ξυλώματα τά, можетъ быть, въ связи съ ξυλιάζω деревенѣть, 

ξυλίασμα = κοκκάλιασμα, стр. 214 
τελειώνουν τα ξυλώματα, τό δυνάτ' άπαλαι'νει, 
δλα μερώνουν κάτεχε, κι' άφς τόν καιρό να πηαίνγ), 

что соотвѣтствуетъ нашему «перемелется, мука будетъ». — Выше, въ 
толкованіи сна, — вѣра въ нихъ самого автора, на основахъ даже 
своеобразной психоФизіологической теоріи, видна изъ разсужденія на 
стр. 212-ой,—няня опирается насозвучіе словак ξύλον, челнъ, въснѣ 
Аретузы, и слова: και τούτα τα ξυλώματα, που ο κύρις εμποδίζει можно 
понимать о «преградахъ», воздвигаемыхъ отцомъ. 

ξυππάζω, ξιππώ пугать, стр. 38 ξιππασμένος, 
стр. 124 και συ νά μέ ξιππας έδά, χαϊμένον κόπον έχεις, 
стр. 149 μά 'σάν χαράκι δυνατό, π' άνεμον δεν φοβάται, 

καί μηδέ σ' άστραπήν δείλια, μηδέ βροντήν 'ξιππαται, 
стр. 211 μην την ξιππάση μέ φωνήν, και πα νά ξαφορμήση1). 
ξώφαλσος, объ ударѣ коиья, κοπανιά^ «неудачный», 
стр. 130 μα έπήγασί νε ξώφαλσαις, και βλάβην δέν έκαμαν, 

χαϊμένη επήγε ή κοπανιά και των δυονών αντάμα. 
ξώφαρσα «поверхностно», о пораненіяхъ, стр. 263 

κ' έβοήθησεν ή μοΧρά του καί ξώφαρσα του πάγει, 
λιγάκι τον έλάβωσε, μα πόνον δέν έγροίκα, 

1) По Хаджидакису, ξυππάζω=εξ-συσπαζω, Eînl. in d. neugr. Gramm. S. 445. 
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стр. 267 κ' ήτο δαμάκι ξώφαρσα, вѣроятно, въ связи съ φράζω = 
φράσσω, φάρσωμα перегородка; у Ѳеодора Продрома или Иларіона 
Продрома, Пападимитріу, Ѳеодоръ Продромъ, Одесса 1905, стр. 80 
Ѵ-нѴІ 226 γείτοναν εχω κοσκιναν, φάρσωμα μας χωρίζει, 

όγκιά ή унція, стр. 223, «скудная порція» 
μ' όγκιά ψωμί, κι' όγκιά νερόν έπέρνα ή ζωή της. 

όκνιάρης о медлитель, стр. 20, любовь дѣлаетъ 
τόν φοβιτζάρη , πρόθυμον τόν όκνιάρη. 

όλημερνις ежедневно,стр. 7 и дрр. мм., «ЕроФйла» II 160, 330, 
350. 

όληνυκτίς или όλονυκτίς стр. 56 и дрр. мм. П. γέροντος 63, 141, 
Γαδ. λύκου διήγ. 292. 

οργητα ή стр. 37, стр. 102 
κι' ας σιγανέψη ή μάνιτα, κ οργητα ας μερώση, 

«ЕроФйла» II 342, III 364. 
όρδινιά ή рядъ, порядокъ, стр. 92 θέλουν νά μπούνε σ' όρδινιά, ο 

рыцаряхъ, выстунающихъ на арену, 
стр. 109 μέ σπουδα μπαίνει σ' όρδινιά νά κονταροκτυπήση, 
стр. 123 άφήκαν τ' άπονέσματα, κ εις όρδινιάν έμπηκαν, 

«ряды», «боевое построеніе» стр. 256 
μήνυσαι τους στρατιώτας του είς όρδινιάν νά βάλη, 

«приказъ» стр. 151 νά τόνε συντροφιάσουσιν, είναι όρδινιά του ρήγαορΒ. 
Жертва Авраама 24 ст. τέτοιας λογής ειν' ορισμός κ' ή όρδινιά δοσμένη, 
163 όρδινιά θεού, 278. «Порядокъ дня» Еротокритъ стр. 16 τοο ύπνου 
ταίς ανάπαυσες, την όρδινιά, που κράτει άφηκε. Ιο. Пикатора 
ст. 73 ας κάμω τρόπον κι' όρδινιά, то же Γαδ. λύκου διήγ. 399; часто 
въ качествѣ нарѣчнаго выраженія: μ' όρδινιά Imb. et Marg. 702, εις 
όρδινιάν Πουλολόγος 507. — У Георгиллы «О Белизаріѣ» 38 με την 
γνώσιν του και μέ την όρδινιά του («распорядительность»), 68 την πρα-
ξιν καΣ την όρδινιάν. 

όρδινιάζω «отдавать распоряженіе» Imb. et Marg. 412 και λέγει 
«στρώσε τό φαριντήν ώραν», τ' όρδινιάζει, Γαδ. λύκου διήγ. 439 και έτσι 
τόν όρδινι'ασε, γονατιστό νά στέκη, Чума на Родосѣ 320 και τ' άλλα τά 
ώρδινίασε, Жертва Авраама 476 άγγελοι του δουλεύγουσι, και 8, τ' όρ-
δινιάση, κάνει, «устроивать» «ЕроФйла» 1 ннтерм. ст. 52 onan amorfo 
peruogli na ordhignasso; «приводить въ порядокъ», «прибрать» Жер
тва Авраама 405 όρδίνιασέ το γλήγορα, ντύσε τό να κινήσΥ), «пригото-
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влять», тамъ же 515 μας όρδινιάζει τό φαϊτό. Въ «Еротокритѣ» о пе-
ревязкѣ раны стр. 129 

δένουν καλά, όρδινιάζουν την, και γιατρικά του βάνουν, 
«отдать распоряжение» стр. 270 

ώς τον έπηγ' όρδίνιασε, να κάμη την ταφήν του, 
стр. 318 (χέ γνώμην όρδινιάζει. Καταρδινιάζει «отдавать распоряже-

ніе» стр. 234 господинъ слугѣ: 
καταρδινιάζει μιαν αυγήν, κρυφή γραφή του κάνει. 
και κάτω στό στιβάλι του εις ταΐς ραφαΤς τήν βάνει. 

Въ общемъ залогѣ «снаряжаться», «собираться», стр. 240 ν' αρ
ματωθώ), ν όρδινιασθη, стр. 78 κρυφά καταρδινιάζεται, стр. 312 καταρ-
δινιάζονται κ' οι δυο, οι πολυπικραμμένοι, τα μαϋρα ρούχα βγάλασι и 
проч. — καλορδινιάζομαι Жертва Авраама 448, Π. γέροντος 95 άνά-
πλεκη, άνορδίνιαστη («неприбранная»). G. Meyer, Neugr. St. ΠΙ 50. 

ορέγομαι срв. μυριορέγομαι. Стр. 23 ώς ρέγουμου να τοΟ γροικώ, 
стр. 281 νά τήν ρεχθώ τόσα πολλά, стр. 175 ορέγομαι να πανδρευθω, 
Τημάτα κόρης 82 

και πάσα νεός ορέγεται τέτοιαν κόρην νά πάρη. 
ορμηνεύω, срв. ερμηνεύω, «внушаю», «совѣтую», стр. 73, 

стр. 132 и проч. «ЕроФила» III 38 
miglies glichies mu ermineuge, chie dhidhascaleugeme, 

όρμηνευγω Φημάτα κόρης 197". 
δστερος (=οστερος), στ' δστερο και στ' όλόστερο «рано ли поздно 

ли», «въ концѣ концовъ», стр. 131. 
παβιώνι τό павильонъ, ital. paviglione, стр. 270, «ЕроФила», дѣй-

ствіе I 511, II 288, 3-ья интерм. 115. 
παγίδα ή петля, ловушка, капканъ. Въ особомъ значеніи 

стр. 274, о глубокой въѣдающейся ранѣ: 
ό τόπος ήτον ακριβός, κ' ζχουν όλίγ' ελπίδα, 
γιάτ' εσων' ή λαβωματιά, κ' έτρυπα τήν παγίδα. 

Это мѣсто очень напоминаетъ одно у Валаоритиса, въ «Фотинѣ», 
Ποιήματα Π 485 

και τόσο μ' έζεμάτισε (причиняло воспаленіе),г^о βαθειά, παιδί μου, 
έσκύλαψε τή σάρκα μου, π' ακόμα τρομισμένος 
'ς τόν οπνο μου ονειρεύομαι συχνά τό δοκανίκι, 
πώδερε τό κεφάλι μου. 

παιγνίδι τό забава стр. 35 и проч. «ЕроФила» 1 интермедія 
ст. 65, Imber. 48. Παίζω играть, о трубахъ έπαιξεν ή σάλπιγγα 
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стр. 124, см. также мѣста подъ^ βούκινο. Διήγ, Άπολλ. 210; adverb. 
παιγνίδάτα «Еротокритъ» стр. 40 

ωσάν του μίλιε σπλαγ/νικά, κ' έθώριε παιγνίδάτα. 
παιδάγγονα τά дѣти и внуки стр. 318 *), срв. άνδρόγυνον, μερο-

νύχτι, λινόξυλα, βρομοκρίθαρον у Захликиса. 
παιδεύω наказывать, стр. 309: 

κι' αν ειν' κι' ό κύρις τό παιδί καμμιά φορά παιδεύει, 
μέ τόν καιρόν σχολάζεται ή μάχη και τελειώνει, 

срв. Чума на Родосѣ 260 о θεός τίνα παιδεύγει; «ЕроФИла» 2-ая 
интерм. ст. 162 παίδεψι ή наказаніе. 

«Мучить» «Еротокритъ» стр. 6 
άφίνει το λαγωνικό, γιατί τόνε παιδεύει, 

стр. 115 ας 'πουμεν και της 'Αρετής 'κείνο που την παιδεύει, сино
нимы κρίνω, πειράζω и проч. Отсюда παιδομή ή мука, см. стр. 30 έμ-
πηκες σ' έτοια πεδομή, стр. 25 την παιδομήν σου πάψε, и сокращенно ή 
πέδα стр. 253 έγροίκησε κ' ή Αρετή τήν πέδαν τήν μεγάλη, стр. 23 κ' 
εις έγνοια μεγαλήτερη και πέδα τήν έβαναν, ниже έπλήθυνεν ή πέδα της 
κ' ή πε(ραξις ή τόση и еще разъ στην πέδα της δέν εύρισκε πράγμα να 
της φελέσν). Въ «ЕроФИлѣ» πεδομή Ι 603, II 361, III 223, 324 и въ 
начальномъ монологѣ этого дѣйствія 6 и 16 стихи. 

παλίτζι τό и παλέτζι τό грубая ткань, толстая холстина, изъ τό 
πανίτζι (напротивъ τό πανάκι Род. Чума 123 тонкіяпривозныя ткани), 
срв. τό μελιγγι изъ τό μενιγγι, стр. 228 μέ τό παλίτζι τό χοντρό και 
μ' άχερα της κάνει στρώμα και μέσα στα σακκί πέτραις κ' αγκάθια βά
νει, стр. 303 μέ τό παλέτζι 'ντύθηκα, κ' εις τ άχερα κοιμούμαι. 

παλληκάρι τό passim, παλληκαριά молодечество, стр. 82. Слово 
τό παλληκάρι (уменьшит, τό παλληκαράκι Чума на Род. 38, Irab. et 
Marg. 398, въ смыслѣ нашего «молодчикъ«, «добрый молодецъ») Imb. 
et Marg. 32, «Ист. Сусанны» ДеФараны 153 просто въ смыслѣ 
«юноша», у Склава ст. 195, άνδρες και παλληκάρια, у Io. Пикат. 
ст. 106, у Бергады ст. 467 άνδρες και παλληκάρια. 

πανί τό стр. 93, Imber. 617 и проч. G. Meyer, N. Stud. III 51. 
παραδέρνω s. raed. стр. 79 ί'δρωσα κ' έπαράδειρα, ετζι ψηλά νά 

σώσω 2). 
παραθύρι τό окно, стр. 207 и дрр. мм., παραθυράκι τό, παραθυρό-

τζουλο τό оконце, окошечко, стр. 165 срв. ψαλιδόπουλο Theod. Prodr. 

1) Отдѣльно γκονια και παιδιά стр. 203. 
2) Срв. Περ\ τ. ξενιτείας 47 έπαθα και παράδειρα και πάντα παραδέρνω, 124, 162, 196. 
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I 93 Miller, έμβοτόπουλον, βουνοπουΚον Морейск. хроника 2804 ст. 
(распространеніе суффикса на неодушевленные предметы). 

παραμύθια τά поговорочно стр. 51 άφες τα παραμύθια срв. наше 
«сказки!», стр. 220 ήντα παραμυθίσματα ειν' αύτάνα; για παρα
μύθι стр. 35. Π. γέροντος 81 λοιπόν αν λέγω ψέματα ή γράφω παραμύ
θια, то же 108, Захликисъ I 289 κι' ό φρόνιμος τα λόγια της τάσσει 
τα παραμύθια. У новыхъ авторовъ, напр., ВалаоритисъІІ514 σαν ενα 
παραμύθι μοϋ κάζοντ' δσα θα γενοϋν. 

παραφαντασά ή стр. I l l : 
είπα την παραφαντασά, κ' έσυ καλά άφουκρου την. 

παρεθεσμιά ή отсрочка, стр. 256 
δεν ειν' καλή ή παρεθεσμιά σ' έτοια δουλειά μεγάλη, 

стр. 106 και διχωστάς παραθεσμιά 'σαν δράκος ξεσπαθώνω, Жертва 
Авраама 1078 παραθεσμιά, 545. 

π^ρλαμπαστός стр. 199 
ας πιάσΥ), λέγει, ό *Ρώκριτος την χέρα, που 'πιθύμα, 
με την όποια παρλαμπαστοί νά μπούμε σ Sva μνήμα, 

стр. 301 το στόμα με τό στόμα μου παρλαμπαστά σιμώνει (вплот
ную). Срв. περιλαμπαστός у Бергады 172, 361. 

πασίχαρος стрр. 52, LH την ώραν ποο ό αυγερινός πασι'χαρος 
προβαίνει. Срв. «ЕроФИла» II 330, III 228. 

πασπατεύω ощупывать; брести, ощупью, стр. 52 
τυφλά πασπάτευε να βρϊ], τόν άγαπα νά μάθη, 

стр. 147 και πασπατεύουν τ' άρματα αν εινε Ραγισμένα, 
стр. 73 και το βυζί για ζησί του να τόβρττ] πασπατεύει (о грудномъ 

младенцѣ). Жертва Авраама ст. 530. 
πάστρα ή чистота, опрятность, стр. 61 

ταΐς στόλισες ώρέγουνταν, ταΐς πάστραις επαινούσαν. 
См., далѣе, подъ словомъ μουρδώνω. Π. γέροντος 102 τό σπητι 

αν είναι σπαστρικό, λέγει «ασάρωτο 'ναι». Захликисъ II 569 δλα ;̂ έδα 
'σπαστρεύεσθε, δλαις εύρορφωθητε. 

πασχάζω стр. 277, о благопріятномъ приговорѣ врачей: 
κ' εις λίγαις 'μέραις μιαν βουλήν δίδουν, νά τόν πασχάσουν, 
και πλειό δεν έφοβούντανε τους κόπους τους νά χάσουν, 

πατάρι τό помостъ, стр. 78 и т. дал. 
πεδουκλώνω, καταπεδουκλώνω давать подъ ножку, сбивать съ 

ногъ, s. med. спотыкаться: 
Стр. 52 σκοντάπτει, πεδουκλώνεται, και πέφτει και βαρίσκει. 

ВиаантШскІЙ Врѳмѳнникъ. g 
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Стр. 128 έκαταπεδουκλώθηκε, πέφτει, κουλουμουντρίζει. 
Стр. 268 παραγλυστρα ό 'Ρώκριτος, πέτρα τον πεδουκλώνει. 
Образно стр. 316 

δεν θέλει να πολυμιλ>], μή λάχη και μπερδέση, 
και θέλοντας νά βοηθηθή, πεδουκλωθή και πέση. 

'Ρήματα κόρης 40 και 'ς της αγάπης την φιλιά ήτον πεδουκλωμένη. 
Георгиллы «О Велизаріѣ» 244 

έπεδουκλώθην, επεσεν, εις γαΤαν έξαπλώθην. 
Lat. peđica петля для ногъ, impeđicare. G. Meyer, Neugr. St. 

III S. 53. 
πεζό β όλος ό рыболовная сѣть, стр. 89 

κ' εις τ άκρογιάλιν εις ψαράς πεζόβολον έκράτει. 
πελελός глупый, синон. κουζουλός, ζαβός, стр. 9 

τά χόρτα π* άγκυλώνουσιν, τ' αγκάθια που κεντουσι, 
για πελελους τους κράζουσιν, δσοι κι' αν τα κρατοϋσι, 

стр. 213 και πελελόν τον κράζουσιν, τοϋτ' όποιος τά δηγαται (отомъ, 
кто толкуетъ сны, вѣритъ въ нихъ). 

Стр. 214 κ' ol φρόνιμοι ετοι' όνειρα γελούν και δεν ψηφουσι, 
μα οί πελελοί πιστεύουν τα, κι' άλλοι που δέν γροικοϋσι 

(послѣдняя Фраза означаетъ: «кто ничего не понимаетъ»). 
Срв. «ЕроФила» II 273 mapgliapar' alo pélelo chie dhighos gnossi 

crino. Захликисъ II 71, I 287, 290, 311 Wagner, ή πελελιά Ι 225 
Пападимитріу. Ή πελελάδα «проступокъ» у ДеФараны Ист. Сусанны 
ст. 67 слѣд. 

ήσαν oí δύο γέροντες τους είχαν διά κριτάδαις, 
δια να παιδευγουν πάσα εν που κάναν πελελάδαις. 

πενήντα, въ пословичномъ выражении, стр. 274, врачи о тя
жело раненомъ: 

κράζουν τόν ρήγα σ' μιά μεριά, κι' όλ' οΓγιατροί του λέσι, 
πώς τό πενήντα νάχαθή, κ' εις τόνα νά κερδαίση («поправится»). 

Срв. наше: смерть грозитъ изъ 100 случаевъ въ 99-ти. 
πέννα ή (ital. =греч. τό κοντύλι) стр. 235 όλα του ταπε στην 

γραφήν μέ πέννα καί μελάνι, стр. 260 πένναν, χαρτί, μελάνι, стр. 286 
ποϋ ή πέννα, τό μελάνι, ή γλώσσα, ή χέρα, το χαρτί, νά σας το 'πή, δέν 
φθάνει. G. Meyer, Neugriech. Stud. IV 70. 

περβόλι τό садъ, стрр. 38, 47, 293; образно стр. 73 
τούταις ή τέχναις βρι'σκουνται τζή φύσις τό περβόλι, 

стр. 24 τζή τιμής περβόλι. Жертва Авраама 491 περιβόλι, «Ист. 
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Сусанны» ДеФараны ст. 44, Belth.et Chrys. 832, Διήγ. Άπολλ. 348. 
«ЕроФила» 1-ая интермедія СТТ. 52, 57. 72, третья интерм. ст. 117. 

περιδιαβάζω развлекаюсь, сянон. ξεφαντώνω, стр. 93 
συχνά έπεριδιαβάζασι, καθ' ώρα έξεφαντώνα, 

стр. 102 μάθελ' αφήσει να χαρούν και περιδιαβάσου, 
стр. 248 δέν ήλθα έδά νά τραγουδώ καί νά περιδιαβάσω, 

въ Διήγ. Απολλώνιου 348 νά παραδιαβάσουν срв. παραδιάβασες (οι) у 
Ιο. Пикат. 378, Belth. et Chrys. 1083 εις παραδιάβασιν. περιδιαβάζω 
Γαδ. λύκου διήγ. 83. περιδιάβασι ή «забава», «Еротокритъ» стр. 32, 
«ЕроФила» 1 интерм. 54, 62, 161 gami chie peridhiauasses, xefados-
ses, chie scoles, 2 дѣйствіе ст. 4, 3-ья интерм. ст. 118. «Еротокритъ» 
стр. 316 

λογιάσατε πόσαις χαραΐς ήσαν τήν ώρα 'κείνη, 
και πόση περιδιάβασι σ' δλην τήν χώρα γίνη, и проч. мм. 

περισσοξαπλώνω, стр. 53: 
νά μήν αφήσουν τό κακό νά περισσοξαπλώση 

(«развернуться во всю ширь»). Περισσάρης, plur. ot περισσάροι «богачи» 
стр. 93. 

πεσματιά ή паденіе, пораженіе, неудача, стр. 126, стр. 128. 
πέταλον τό подкова, стр. 242, см. подъ словомъ βουλώ. Συναξ. τ. 

τιμ. γαδ. 270, 281, 309. 
πετρίτης ό порода коршуна или сокола (γεράκι, ξυφτέρι). Πουλο-

λόγος 642, Георгиллы «О Велизаріѣ» 126 φάλκωνες και πετρίταις. 
«Еротокритъ», стр. 82, объ изображеніи сокола (γεράκι), съ надписью: 

πολλά πουλιά έκυνήγησα, και λέσι με πετρίτη и проч. 
πηλαλώ,cинoнимъγλακώ, см. подъ этимъ словомъ. Другіямѣста: 
стр. 229 ποτέ δέν στέκουν σταθερά, μα πηλαλοΟν και πηαίνουν, 
стр. 234 βιαστικά νά πηλαλϊ], μέ τ' άλογο νά τρέχΥ), 
стр. 308 см. подъ γλακώ и проч. Глаголъ встрѣчаемъ у Іоанна 

Пикатора ст. 24 ας πηλαλω νά τρέχω, ст. 22 και κίνησεν, άπηλαλεΐ, 
55 νά πηλαλήσω δυνατά, \ τό σπήληον μέσα νάμπω. Захликисъ II 
676, 683, Wagner. У Пападимитріу отмѣченъ случай употребленія и 
въ переходномъ значеніи, соотвѣтствующемъ и происхожденію слова 
(έπιλαλώ) II 422 ;= 657 изд. Папад. 

πίκρα ή стрр. 96 ,273, 302, πικραίνομαι 247 и проч., πικραμμένος 
часто (πικρά φαρμακεμμένος 200). 

πιοτό τό питье, стр. 174, δίχως φαγί, δίχως πιοτό, 
стр. 233 φαγητό νά φάγη δέν ζήτα, μηδέ πιοτό γυρεύει, 
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стр. 252 κι' ουδέ φαγητό, μηδέ πιοτό δέν θέλει, ουδέ γυρεύει. 
Параллельная Форма τα πότον стр. 207. 
πιπιλίζω сосать, о грудномъ младенцѣ, стр. 73 

στο στόμα του τα δάκτυλα βάνει να πιπιλιση. 
Π. γέροντος 156 νά πιπιλίστ) ένας τάλλοϋ τό στόμα και τά χείλη, 

срв. наше «цѣловать въ засосъ». 
πιπιριζω охорашиваться, оправлять перья (о птицѣ), 
стр. 91 άπλώση τα φτερούγία του, τό στήθος πιπιρίση. 
πλαντάζω лопаться, разрываться. Образно стр. 186 

και μη μπορώντας να γροικα, έπλάνταζ' ή καρδιά της, 
срвн. наше: «сердце разрывалось, глядя ». 

Отсюда ποθοπλανταμένη стр. 211. 
Глаголъ часто встрѣчается у Захликиса (см. указатель Пападими-

тріу), между прочимъ и въ значеніи «издыхать», какъ иногда у но-
выхъ поэтовъ, напр., yΠaлaмы,Tραγ. τ.πατρ. μου, σελ. 32 (Та νειάτα 
της γιαγιάς), 

πλάτη ή ширь (рѣки) стр. 211. 
πλεξούδα ή коса (у женщины), стр. 223, срв. Род. Чума 109 и 

глаг. πλεξουδιάζομαι, ст. 112, «заплетать косу», вплетать въкосу (жем-
чужныя нити). Коса у варвара стр. 85 και μια πλεξοοδα έκρέμουνταν 
εις τδνα του ριζάφτι, можетъ быть, плетешокъ въ качествѣ серьги. 

πλήρωμα τό плата стр. 237 
και ρόγα μηδέ πλήρωμα ποτέ να μη γυρεύη, 

ниже: μέ δόξα και μέ πλήρωμα και μέ καλό κανίσκι, 
стр. 239 και δέν γυρεύει πλήρωμα, μηδέ ζήτα κανίσκι, 
стр. 287 και μή θαρρης για πλήρωμα έπάτησα στον άδη, 

μόνον γιά σε, που πιθυμώ, να σμίξωμεν όμάδι, 
πληρωμν) ή стр.252 (срв.«Ист.Сусанны» ДеФараны 132, «Еро-

Фила» I 382 и проч.). 
κι ότι αν έκαμε για μας τούτο το παλληκάρι, 
μέ χοντρικήν άνταμοιβήν τήν πληρωμήν να πάρη; 

стр. 288, стр. 311, стр. 318 πληρωμή στα βάσανα «воздаяніе за 
муки, испытания», срв. πληρώνω «ЕроФИла» IV 157. 

πλίσκω скучаю, досадую, стр. 29 άγανακτακαι πλισκει. Слѣдуемъ 
опредѣленію значенія глагола у Пападимитріу, указатель, и примѣча-
нія кь Захликису стр. 200. Авторъ ссылается на стихъ изъ аДиге-
ниса» изд. Ламброса 334 
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για τοοτο πάλ άρχίζουσιν, μυριολογουν καί πλήσκουν, 
но не приводить ссылокъ длясочетанія και κλαίω και πλήσκω. 

У Захликиса, съ поправкою Пападимитріу, I 81 Wagner читаемъ 
κλαΤ και πλήσκει. 

Глаголъ встрѣчается также два раза въ П. γέροντος: 
ст. 64 πλήσκει και τικτικιάζει, 69 πλήσκει και καλοντόνει. 
πλουμί τό вышитая ткань, вышитая одежда, срв. το πλουμίον еще 

у византійцевъ, въ цитатахъ у Дюканжа: Ргосор. De aedif. 1. 3 
cap. 1, Chron. Alexandr, an. 4 Iustini Thracis; Theophan. pg. 168, 
26 de Boor στιχάριν άσπρον έχον πλουμία χρυσά о вышивкѣ по ткани. 
«Еротокритъ» стр. 47 

καί τζόγια κάνει ολόχρυση, πλουμιά τηνέ στολίζει, 
гдѣ πλουμιά neutr. plur. Πλουμάκια τα Род. Чума, ст. 172. 

πλουμίζω первое значеніе «вышивать по ткани» (ποικίλλω, κεντώ), 
срв. Род. Чума, ст. 179. Въ средневѣковыхъ же поэмахъ въ расши-
ренномъ, обобщенномъ значеніи, «украшать», «наряжать», часто 
s. med. Такъ, въ «Еротокритѣ» стр. 309 πέμπουν τό γλιγωρότερον 
στολίστραν, να την ντύσΥ], να της στολίστ) το κορμί, να λάμπη, να πλου-
μήση («чтобы она блистала своимъ нарядомъ»), 

стр. 86, гдѣ говорится о видной по улицѣ издали блестящей ка-
валькадѣ свиты византійскаго царевича: 

κι' άπό μακρά έπλουμίζανε , κ' έλάμπασιν ή στράταις. 
Стрр. 38 и 80 μια πλουμισμένη κόρη — одинъ изъ эпитетовъ дѣ-

вицы-красавицы, широкораспространенныхъ и въ народной пѣсни, 
срв. также «ЕроФИла» I 417, έρωτοπλουμισμένη fΡήματα κόρης 99, 
Belth. et Chrys. 816, о юношѣ Imb. et Marg. 704 ροδοπλουμισμένος. 
Тотъ же эпитетъ затѣмъ переносится и на абстрактное понятіе: «Еро
токритъ» стр. 81 πλουμισμένα κάλλη срв. «ЕроФИла» II 265; на от-
дѣльныя черты красиваго лица: τα φρύδια πλουμισμένα Imb. et Marg. 
83, τα μάτια τους. ...ώραιοπλουμισμένα у Бергады ст. 497. 

Съ вышитыхъ тканей: βλαττία παμπλούμιστα Imb. et Marg. 502 
(και μαργαριτένα указываетъ въ этомъ стихѣ на нашивку драгоцѣн-
ныхъ камней), σέλλαις χρυσοπλούμισταις у Георгиллы «О Велизаріѣ» 
342, τζάμπραις χρυσοπλουμισταις у ДеФараны въ «Ист. Сусанны» 58, 
(ближайшимъ образомъ, можетъ быть, о комнатахъ, украшенныхъ 
вышитыми золотомъ занавѣсями и коврами), глаголъ переносится на 
красивыя вещи изъ дорогого металла или камня, Imb. et Marg. 594 
κ' έναν τραπέζιν θαυμαστόν, μαρμαροπλουμισμένον. 
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πλουμιστός «ЕрОФма» II 14 đhio peristergia plumista, Георгиллы 
«О Велизаріѣ» 660 слѣд. τον θρόνον. . . .έγκοπτος δλος πλουμιστός και 
παραχρυσωμένος. 

ώρόπλουμος «Еротокритъ» стр. 35: 
και σωθετή κι' ώρόπλουμη έγίνη ή ζωγραφιά του, 

стр. 46 τζόγια ώρόπλουμη, стр. 300 νειόν ώραιόπλουμον. 
πλούτη τα богатство, стр. 129 и дрр. мм. το νίκος стр. 37, 

стр. 242 и проч. Hatziđakis, Einl. in d. neugr. Gramm. 354 fgg. 
πόδια τα ноги стр. 285. «ЕроФила»ІѴ 1. Жертва Авраама 1049. 

Лапы (льва) «Еротокритъ» стр. 85, ноги лошади стр. 84. ποδάρια τά, 
Бергады, ст. 496. Imber. 601. Στο ποδάρι μου «вслѣдъ за мною», «послѣ 
меня», «вмѣсто меня», «моимъ замѣстителемъ», «Еротокритъ» стр. 206 

βάλετε στο ποδάρι μου, νάναι στην συντροφιά σας, 
τόν φιλον να τόν έχετε θάρρος στα γηρατειά σας, 

слова покидающаго родителей сына. Срв. «Жертва Авраама» 930 εις 
τά ποδάρι του παιδιού τάν Έλισεέκ να τάξης. 

πόρτα ή, plur. ворота, стр. 267 τζ' άραχνιασμέναις πόρταις. 
Разумѣются врата Аида, Хароса, срв. стр. 109, объ убитомъ: 
πάγει να 'δη του Χάρωνος τα μαυρισμένα σπήληα и стр. 298 ο γάμος 
έχει νά γένη σέ σπήληα αραχνιασμένα (и къ этому ниже, стр. 299 στον 
αδη στεφανώνομαι и проч.). Паутина неразлучна съ представленіемъ о 
могилѣ, покойникахъ, срв. у Бергады ст. 73 μαύροι και αραχνιασμέ
νοι о мертвецахъ; въ вѣнскомъ спискѣ 492 κορνιαχτός αράχνης, ο мо
гил ьномъ прахѣ. Слово πόρτα см. у Бергады стт. 72, 252, у Склава 
ст. 65, Ρήματα κόρης 142 sq.; «Исторія Сусанны» ДеФараны 99, 
Io. Пикат. 80, ή πόρταις τοΟ αδου у Бергады ст. I l l , — πορτοποΟλαή 
дверца (шкафа) «Еротокритъ» стр. 48. 

ποννιάλο τό кинжалъ, срв. Родосск. Чума ст. 60 σπαθιά σας και 
μπουνιάλα σας, πουνιαλιά ή ударъ кинжала стр. 267 (τά πουνιάλα), 
268. ital. pugnale. 

πουρί только, passim (стрр. 63, 251, столь же часто какъ ζημιό, 
το ζημιό, двѣ характеристичныхъ частицы въ «Еротокритѣ»). При-
мѣръ, стр. 251 πουρί πρωχθές «только третьяго дня». «ЕроФИла»ІѴ 93 
στην Έρωφιλη γύρισε πουρί, και μη φοβάσαι, Γαδ. λύκου διήγ. 356 καί 
πουρί δεν τό έκλεψα, μα 'χω το δουλεμένον «и не только не укралъ его, 
но заработалъ». 

προξενητής о сватъ, plur. προξενητάδες (срв. των δουλευτάδων 
стр. 27, «ЕроФИла» I 380, βασιλειάδες ibid. II 283, 473) стр. 72, 
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женск. р. προξενήτρα ή стр. 289, П. γέροντος 111 τους προξενητάξες, 
«ЕроФила» II 284, 405, ή προξενεία, ý] προξενειαϊς «сватовство» «Еро
токритъ» стр. 282, стр. 300, «ЕроФила» IV 319. 

προσκεφαλάδι τό подушка, стр. 204, стр. 243. 
προσκέφαλα τα изголовье стр. 304. 'Ρημάτα κόρης 146,Imber. 601. 
πωρικά τά плоды, стр. 192 и 195 τζ' αγάπης πωρικά. — «Еро

Фила» I 611, IV 724, (τό) οπωρικό Π. γέροντος 35. 
ράξιμο τό пристань, стр. 318 

έσίμωσε το ξύλο μου, τό ράξιμο γυρεύει. 
ράσσω приставать къ берегу Belth. 1226, Imb. et Marg. 732, 

Георгиллы Род. Чума 272, «О Велизаріѣ» 394. 
ράψιμο τό шитье, стр. 35 plur. τά ραψίματα стр. 164. 
ρέμπομαι увлекаюсь, срв. ρεμβάζω, стр. 229 

μα ρέμπεται σταΤς άφεντιαΤς, στα πλούτη του καυχάται. 
ριζάφτι τό мочка уха, стр. 85, τ' αυτιά уши стр. 67. 
ρ'ιζικό τό (ροιζικό) доля, жребій, passim, срв. «ЕроФила» I 477, IV 

65. Κακορροιζικος стр. 291 и дрр. мм. «ЕроФила» IV 4. Γαδ. λύκου 
διήγ. 522. Πουλολόγος passim, καλορροιζικος «Еротокритъ» стр. 285, 
Γαδ. λύκου διήγ. 119, κα^ορροιζικιά ή «Еротокритъ» стр. 230. «Еро
Фила» III 222, καλορριζικιά ή ibid. I 449. Срв. указатель къ Морей-
ской хроникѣ изд. Шмитта. 

ριζικάρης Георгиллы «О Велизаріѣ» ст. 174 ευτυχος και καλότυ
χος και μέγας ριζικάρης. — ѣъ итал. risico. 

ριμάρω сочинять стихи, стр. 49 
τραγούδια κι' ό'Ρωτόκριτος κατέχει και ριμάρει, 

срв. ρίμαις Чума на Родосѣ 447, ριμάδα π. Βελισαρίου у Вагнера, 
*Ρημάτα κόρης και νέου, 1Α.πόκοπος του Μπεργαδή ρίμα λογιωτάτη, Imb. 
et Marg. 10 τό ¿ιμαρισμένον. G. Meyer, N. Stud. IV S. 77. 

По образованію срв. κουράρω у Бергады 547; φινίρω, въ сцени-
ческихъ припискахъ «Ерофилы», ροζονάρω (ragionare) Захликисъ. 

ρουθούνια τά ноздри, стрр. 67, 97, 241, 262, τάρθούνια 
стр. 270. Πουλολόγος 552. τρυπανορρούθουνη ibid. 406. 

ρούχα τά одежда, passim ροοχα άπό βλαττίου Imb. et Marg. 56, Διήγ. 
Άπολλ. 173, «Ист. Сусанны» ДеФараны 108, Бергады 232, ροοχον 
Belth. et Chrys. 1150, «ЕроФила» 2 интерм. 144, 145 и проч. проч. 
G. Meyer, Neugriech. Stud. II S. 55 (старослав. ¡ογχο). 

σάζω (изъσtάζω срв. σωπαίνω, δηγοϋμαι и проч.) поправлять, на
лаживать, стр. 53 τάσφαλες νά σάσγ)ς, 
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стр. 119 στην σέλλα σάζουν τό κορμί «поправляться въ сѣдлѣ», 
здѣсь же σάζει τ' άρματα του «оправлять оружіе», стр. 161 

έδαν τό ξύλο δροσερό, και σάζεις τ' αν θέλησης, 
σαν ξεραθή, δέν ημπορείς παρά να το τζακίσης, 

стр. 182 s. med. 
και κατά πώς του σάζασι, ταλεγεν ενα ενα 

и стр. 93 ó καιρός δέν σάζει «время не подходить». — «ЕроФила» IV 
316 «устроить»: 

ma tato па to sassome stechi sto theglimamas. 
σασμός о «Еротокритъ» стр. 260 «договоръ». 
σαίτα ή стрѣла, стрр. 55, 85, 93, 95 και την σαίτα έκόκιασε. 

σαϊτιά ή ударъ стрѣлы, стр. 10 
οι λογισμοί μου ε!ν' σαιτιαϊς, καρδιά μου είν' τό σημάδι 
καΐ μάχουνται, καί ποιος μπορεί νά συβάση δμάδι, 

стр. 24 то же образно о чувствахъ, вызываемыхъ рѣчью: φάρμα-
κεμμέναις σαϊτιαΐς τό στήθος τζη έκτυπουσα, 

стр. 223 μαλλιά (красавицы) ποΟ ρίχταν σαϊτιαΐς και την καρδιάν 
πλήγωναν срв. стр. 93 καί τοΟ φανίσθη ώς τήνε 'δη, καί σαϊτιάν τοο 
δώχα, срв. въ народной иѣсни изъ Эпира, Thumb, Gramm. S. 136 
Ή χορεύτρια 

να σκώνω τα ματάκια μου, 
νά $χν' αστροπελέκια, 

σαϊτευω стр. 84 
εις κάθε μιαν άπ' ταϊς θυλιαΐς καρδιάν σαϊτεμμένην. 

Слово σαγίττα, σαιττα встрѣчается очень часто въ различныхъ 
поэмахъ: у Бергады ст. 8 σαγιτταις, 418 σαγίτταις, у Io. Пикатора 
ст. 69 σαγίττα, ст. 312 σαΐττα, Belth. et Chrysi σαΐττα 494, 410 
σαϊττοερωτοτόξευτος, «ЕроФила», 3 интермед. ст. 40 σαΐτα, ІІ-ое дѣй-
ствіе 339σαΐταις. 

σαλίζω пускать слюну (τά σάλια П. γέροντος 192), въ простона-
родномъ выраженіи, стр. 99 ψωματινα σαλίζει («изрыгать ложь»). 

σαποονι τό стр. 190 
σαπούνια δέν τα πλυνουσι, μηδέ νερά τα βγάνουν. 

У ДеФараны «Исторія Сусанны» 101 γουργα μοΟ φέρετε τον μό-
σχον μέ σαπώνι. Ital. sapone, G. Meyer, Neugr. St. IV 79. 

σέλλα ή сѣдло, стр. 119 и дрр. мм. 
σελλοσκαλοχάλινα τά стр. 147«сѣдло, стремена и узда», въ одномъ 

словѣ, срв.подобное тройное образовате въаРодосской Чумѣ»ст. 575 



С. ШЕСТАКОВЪ: ЯЗЫКЪ «ЕРОТОКРИТА» СО СТОР. ЕГО ЛЕКСИЧЕСК. СОСТАВА. 3 9 3 

ταργουνοσπαθοκόνταρον τό «щитъ, мечъ и копье», 
σελλοχάλινον τό въ «Дигенисѣ» напр. IV 232 Legrand «сбруя», 

σελλοχαλινωμένον (φαρίν) у Бергады ст. 6. Къ заимствована слова, 
G. Meyer, N. Stud. III 58. 

σεντόνι τό покрывало, одѣяло, стр. 228 
δίχως σεντόνια καί φτερά (вмѣстѣ: «перина»)1), δίχως προσκεφα-

λάδι, 
срв. Валаоритисъ II 501 

όπου ει'χανε σεντόνι 
την νύχτα τό δροσόπαγο, προσκέφαλο τό χιόνι. 

σημάδι τό цѣль; passim въ описаніи боевъ, σημαδεύω стр. 118, 
гдѣ передъ тѣмъ синонимъ иностраннаго происхождения ξαμώνω, срв. 
182 εις τό σημάδι vèc ξάμωνα. «Знакъ» на шлемѣ, гербъ рыцаря Imb. 
et Marg. 427. «Признакъ» «Еротокритъ» стр. 91 σημάδια της παρη
γοριάς καί της χαράς του δείξϊ], стр. 160 τιμής σημάδια κ' ευγένειας, 
срв. у Склава ст. 187 о царской коронѣ: 

διατί βαστάς βασιλικό σημάδι 'ς τό κεφάλι, въ припискѣ «Ерофилы» 
въ концѣ 3-ей интермедіи, Бергады ст. 401, «Еротокритъ» стр. 296 

πολλά σημάδια της χαράς στον ουρανό φάνηκαν. 
«Знаменіе» «Еротокритъ» стр. 207 ήλιε σημάδι δείξε, Склавосъ ст. 131 

σημάδιν έδωκεν ό θεός τό τόξο (=τό δοξάρι) 'ς την νεφέλη. 
σιγαλιασμός о трескъ (грома), стр. 108: 

κ' έφάνη κ' ήτονε βροντή, που άπ' τα υψη αρχίζει, 
καί κάνει ταραχήν πολλήν, τά νέφελα ξεσχίζει, 
καί μέ πολύ σιγαλιασμό στα βάθη κατεβαίνει 
έδέτζι κι' απ' τό στόμα του ό μουγκρισμός εύγαίνει. 

Отъ основы древняго глагола σίζω (осн. σιγ-) «шипѣть», «трещать». 
σιγανός тихій, σιγανή λαλιά о птицахъ, стр. 112 «щебетанье»; 

о человѣкѣ «шепотъ» стр. 85 
κ' είναι ή λαλιά του σιγανή, σάν άλλα δτε φωνάζει, 

σιγανάδα ή, μέ σιγανάδα «тихонько» стр. 240 
μέ σιγανάδα τόν λαόν καί του έχθροΟ σιμώνει, 

σιγανεύω о погодѣ означаетъ наступленіе затишья, 
стр. 89 σάν σιγανέψη ό καιρός «когда погода стихнетъ», 
стр. 69 'μέρα σιγανεμένη о затишьѣ палящаго лѣтняго дня; но и 

о страсти, стр. 204 ή μάνιτα ϊγιι να σιγανέψττ). 

1) φτερά еще подъ словомъ βρυγια. 
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σιγανεμιά ή затишье, стр. 276. 
Составные глаголы: σιγοτρομώ о трепетаньи листвы передъ гро

зой стр. 149 σιγοτρομοϋν τα δάση, въ «ЕроФИлѣ» относительно τά 
φύλλα της καρδίας (см. ниже) 

II 280 chi ola essigotroinaxassi ta fila ci cardhiasmu, 
σιγανοπορπατώ «Еротокритъ» стр. 11 

κι' άρχιζε, κ' έστρατάριζε, κ' έσιγανοπορπάτει. 
σικχαίνομαι чувствую отвращеиіе, брезгаю, стр. 224 

πάντα τους σάρκα ζωντανή σιχαίνουνται να φασι, 
стр. 280 συγχαίνουνταί τη ή μυγαις. 'Ρήματα κόρης 88 και την 

άγάπην σιχαίνονται, τον έρωτα λησμονούνται, συχαντερός Π. γέροντος 
149, συχασίαΐΙ)ΐ<1. 145. Склава Συμιφ. τ. Κρήτης 151 δεν έσυχάθηκεν ό 
θεός μόνον τήν σοδομιαν. 

σκάλα ή стремя, стрр. 129, 130, 133, 206 (въ описаніяхъ пое-
динковъ); лѣстница у Io. Пикатора 275 и дрр. G. Meyer, Neugr, 
Stud. Ill S. 60. 

σκιάς, одна изъ характерныхъ частицъ, общихъ «Еротокриту» и 
«ЕрОФИлѣ». Считаемъ нужнымъ привести всѣ замѣченныя нами мѣста, 
сюда относящаяся. «Еротокритъ»: 

стр. 56 και σκιάς εις το δακτύλι μου αυτός δεν θέλει απλώσει, 
срв. стр. 196 κι' ουδέ ν' απλώσω μουδωκες σκιάς τό δακτύλι μόνον, 
стр. 95 όπου δεν είχε ή λιγερή καιρό σκιάς νά γυρέψν), 
стр. 170 πολλά 'πιδέξια ανέβηκε, χαλίκι σκιάς δεν πέφτει. 
«ЕроФила« II 74 giana girepso sta boro schias na sas uuithisso, 
2-ая интерм., 102 chie udhe schias pios ine anastorate, 
IV 7 giada dhen ighana to fos schias na mi dhe borussi 

ť amatiamu tin simero tosso caco na dhussi? 
ibid. 701 thimissu schias, afedimu, pos monaghosmu ebica 

stossussu eghthrus tosses fores chie gnichitis eugica. 
Значеніе «хотя бы», «лишь бы», «дая;е» ясно опредѣляется изъ 

приведенныхъ мѣстъ. 
σκλάβος ό рабъ, въ буквальномъ и переносномъ смыслѣ, женск. 

р. σκλάβα ή рабыня. Послѣднее въ буквальномъ смыслѣ «Еротокритъ» 
стр. 221 и стр. 283, Φημάτα κόρης 119 σκλάβας θυγατέρα, Io. 
Пикат. 165, «Исторія Сусанны» ДеФараны 41 δια 'ς τό σπίτι αυ-
τουνοΟ σκλάβοι και σκλάβες ήσαν (о слугахъ). Гораздо чаще въ «Еро-
токритѣ» въ переносномъ значеніи, особенно σκλάβος о вѣрномъ влю-
бленномъ, срв. и въ «Ерофилѣ» 2 интермедія 102 σκ>άβος τοΟ πόθου, 
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IV 749 τζη έρωτιας σκλάβος. Срв. о любовномъ увлеченіи, какъ араб-
ствЬ, и въ «Еротокритѣ», объ увлеченіи Аретузы стр. 32 

κ' ετοιας λογής να σκλαβωθής και να τον άγαπήσης, 
и то же о героѣ, стр. 93 ¿σκλαβώθηκε ή τρυφερή του νειότη, «ЕроФИла» 
1 интерм. 110 στο πόθο με σκλαβώνουν, IV 108 ci agapis ta berdhe-
mata uriscbiete sclauomeuos. 

Σκλάβος очень часто въ одномъ стихѣ съ ζουλος^ δουλευτής, «Еро-
токритъ»стр. 24 

σκλάβοι είναι του άφεντάκη σου, κ' έσέ, κυρά μου, δούλοι, 
стр. 294 πώς ειν' εκείνος πιστός σκλάβος και δουλευτής της, 
стр. 313 γιατί σκλάβος και δοϋλός σου είμαι, νά το κατέχης, 
«ЕроФИла» 1 интерм. 89 sclauos chie dhuleftissu, 
Πουλολόγος 319 δούλη και σκλάβα, Belth. et Chrys. 888. 
σκλάβος также Γαδ. λύκου διήγ. 424. 
σκλαβώνω «ЕроФИла» II 512 τή λεφτερια σκλαβώνει, 3-ья интерм. 

ст. 15, κατασκλαβώνω Георгиллы «О Велизаріѣ» 607. «Еротокритъ» 
116 πολλά σκλαβώνει ταΐς καρδιαΤς τό ζαχαρένιο στόμα, с Ρήματα κόρης 73 

διατί γυρίζω ελεύθερος και θέ να με σκλαβώσης. 
«Еротокритъ» стр. 54 εύκολα έσκλαβώθηκα. Иногда въ самомъ общемъ 
значеніи, напр. о зажатой противникомъ въ борьбѣ рукѣ, стр. 267 

ή χέρα του σκλαβώθηκε στου έχθροϋ του την μασχάλη. 
σκλαβιά ή рабство Διήγ. 'Απολλώνιου 565, 761, * «Еротокритъ» 

стр. 272 έχασα χώρα<ς καΐ χωριά, και σέ σκλαβιάν λογουμαι, 
«ЕроФила» II 58 ti vassiglia sclauia crato, tin afedia flachimu, 
Род. Чума 379 και έσωσε και γλύτωσε θανάτου την σκλαβιάν. 
σκλαβοσύνη ibid. 395, ή σκλαβινα рабыня 278 (въ собирательномъ 

смыслѣ, объ о-вѣ Родосѣ, въ смыслѣ жителей его). 
Въ ст. 395 σκλαβοσύνη риѳмуетъ съ δουλοσύνη въ предшествую-

щемъ стихѣ — указаніе на происхожденіе суФФикса къ заимствован
ному слову. 

ξεσκλαβώνω «Еротокритъ» стр. 283 
έγλύτωσε ό βασιλείας κ'ή χώραξεσκλαβώθη. 

σκόνη ή пыль, стрр. 92,118, 241, 262. Захликисъ Π 26, «Еро-
Фила» II 237 (въ мѣстѣ, напоминающемъ описанія бури въ сравне-
ніяхъ «Еротокрита»). 

σκοντάπτω спотыкаться,'стр. 52, см. подъ словомъ πεδουκλώνω. 
σκόνταμμα τό €тр. 312: 

ασφαλτα, δίχως σκόνταμμα ^ρριχνε κάθε ζάλο. 
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σκοπός ό напѣвъ, мелодія. О человѣческомъ пѣніи стрр. 12, 14, 
15, 16 и проч. Бергадыст. 274 

έχαμηλώσαν την φωνήν, και τον σκοπόν άλλαξαν. 
О пѣніи птиаъ «Еротокритъ» стр. I l l , срв. у Бергады ст. 28 

κατά την φυσιν καζ σκοπόν («въ природной своей мелодіи», «напѣвомъ, 
какимъ одарена отъ природы») έλάλειν τό καθένα. 

σκοποτραγουδίσματα τα стр. 31. 
σκοτίδι τό, τό σκότος, тьма, стр. 172 и проч. 
σκοτίδι τό также «ЕроФИла» III 215. 

'σκοτινάδα ή «Еротокрить» стр. 276 
ή σκοτινάδα ξέφεξεν, ή συννεφιά σχολάζει. 

ή σκοτεινάγρα стр. I l l , ή σκοτεινάγρα της φλακής. 
σκοτώνω убиваю, passim, (стр. 22 и проч.), σκοτωμός ô убійство 

стр. 270. 
σκουριάζω покрываю ржавчиной, стр. 88 

αρματωσιά πολλά βαρειάν εϊχε και σκουριασμένην, 
стр. 89 κατασκουριασμένη, стр. 119 πολυσκουργιασμένα. Срв. 

древнее σκωρία ή, съ инымъ значеніемъ. 
σκουτάρι τό щитъ, стр. 104, стр. 108 и проч. «ЕроФИла», 3 ин-

термедія, въ концѣ (сценич. приписка), у Георгиллы «О Велизаріѣ» 
403. Отъ лах. scutum, G. Meyer, Neugr. Stud. Ill S. 61. To же 
scutum черезъ посредство ital. scudo въ Imb. et Marg. 

σκουδέρις ó оруженосецъ ст. 411, G. Meyer, N. Stud. IV 83 
(можетъ значить и «конюшій»). 

σουρώνω (отъ діалектичсской Формы основы глагола σύρω, съ 
другой разновидностью значенія σουρευω у Захликиса) «собирать въ 
складки», «морщить», затѣмъ «дѣлать тощимъ». Въ послѣднемъ значе
нии въ «Еротокритѣ» стр. 14 s. med. 

και τό κορμί του έσουρωνε, κ' Ζτρεμε ωσάν καλάμι, 
стр. 38 άσουσουμ,ος κι' ανέγνωρος ήτον άποδομένος. 

κλιτός πολλά και ταπεινός, στεγνός και σουρωμένος. 

Послѣднее (στεγνός) въ противоположность здоровому, цвѣтущему 
состоянію юности, что въ народной поэзіи обычно означается эпите-
томъ δροσερός, δροσάτος (δροσερότη ή стр. 269 «Еротокрита»). 

σουσουμι(ν) τό черты лица (изъ συσσημον, см. у Hatzidakis, 
Einleit. in die neugr. Gramm. S. 292, A. Thumb, Indogerman* 
Forsch. II Bd., S. 105, S. 110). 
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Стр. 89 δράκου σουσοομιν έχει, стр. 289 έπαναι τα σουσουμιά του, 
стр. 247 

γιατί καμμιαν έγνωριμιαν ουδέ σουσουμιν έχει, 
о наружности, измѣнившейся до неузнаваемости. Въ связи съ послѣд-
нимъ выраженіемъ стоить сочетаніе въ «Еротокритѣ» о человѣкѣ, на
ружность коего измѣнена до неузнаваемости недугомъ, заключеніемъ, 
близостью смерти и т. п., двухъ эпитетовъ, ασούσουμος κι' ανέγνωρος 
стрр. 27, 38, 204 κι' άποθαμμένος, και νεκρός (образное выраженіе) 
κι' άσούσουμος έγίνη (наше «на немъ лица нѣтъ»), стр. 228 

κι' άσουσουμη κι' ανέγνωρη ή ΆρετοΟσα γίνη, 
на этотъ разъ объ измѣненіи наружности костюмомъ и прической; 
стр. 269 

άσούσουμον κι' άνέγνωρον κι' αίματοκυλισμένον, 
объ умирающемъ, побѣжденномъ въ кровавомъ поединкѣ; стр. 280 

άσουσουμη κι' ανέγνωρη, άτζαλη, βρωμισμένη, 
объ Аретузѣ въ темнидѣ; стр. 286 άσουσουμη, стр. 290 ανέγνωρη κι' 
άσούσουμη, стр. 306 άσουσουμη κι' ανέγνωρη. 

Слово характерно для лексическаго запаса и другихъ средневѣко-
выхъ поэмъ. Срв. άσουσουμος, какъ насмѣшливый эпитетъ, въ Πουλο-
λόγος 7 и 496. Критское бѣдствіе ст. 103 слѣд. 

τόν Μακαρέλα έβγάλασι με την αρχόντισσα του 
άσούσουμους^ άγνώριμους από τόν αδη κάτω, 

гдѣ άγνώριμος = ανέγνωρος «Еротокрита» (въ «ЕроФИлѣ» ανέγνωρος 
2 интерм. 153 въ другомъ значеніи: «неблагодарный»), 

Imb. et Marg. 81 
τό ήθος και ή σουσουμιαΐς του γέροντος ομοιάζουν. 

σουσουμιάζω «Флорій» 1415 Bekker, Захликисъ см. въ указателѣ 
Пападимитріу, Imb. et Marg. 435, здѣсь въ Формѣ σουσουμνιάζω, съ 
обычнымъ развитіемъ звука ν послѣ μ подъ вліяніемъ j , и s. med. τι-
νος σουσουμνιαζει; 

σπάζω или σπάνω ломаюсь, трескаюсь; s. act. разбить. Стр. 244 
κι' οκτώ κοντάρια του ρηγός τό χουτυ,ον έσπασαν, s. med. стр. 133 και 
τό κοντάρι αν έσπασε, ή χέρα δεν έρράγη, стр. 271 μέ σάλπιγγες μουγ-
καΐς μουγκαΤς και τύμπανα σπασμένα, 

σπιδα ή и σπίθα ή, стр. 82 
σπιδαις, λιοντάρια 'σκότωσε μέ την παλληκαριά του, 

стр. 115 σπίθας και λιονταριού καρδιάν βαστούν κ' οι δυο τους τούτοι. 
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Въ собственномъ имени Σπιθόλιοντας стр. 85 и проч. первая со
ставная часть, поводимому, происходить отъ того же слова. 

σπίδα ή можетъ происходить отъ древняго ασπίς ή, въ смыслѣ 
змій (драконъ). 

σπλάγχνος τό жалость, состраданіе, стр ПО 
ίτοΰτο ή φύσις τουδωκε στην σάρκα την καϋμένη, 
κάθε κορμί νά συμπονϊ) τ' άλλου την πονεμένη, 
και τόν έχθρόν του να θωρΐ] κάνεις πώς παν να θάψουν, 
δεν ημπορούν τα ματιά του παρά να τόνε κλάψουν, 
εις ετοιας χρειαις βρίσκεται με πόνον και μέ λύπη. 

Срв, Жертва Авраама ст. 50, въ мольбѣ къ Богу: 
κ' έπέρασε τά σπλάγχνος («милосердіе») σου, κ' ήφερες τόν θυμόν 

σου, 
стихъ 967 μεγάλον σπλάγχνος σήμερον έδειξες εις έμενα, 
у ДеФараны «Ист. Cyc». 330 ελεημοσύνη μέ σπλαγχνιά φέρνει τό 

άγιον πνεύμα, гдѣ выше 328 ελεημοσύνη, ευσπλαγχνια. «Ерот.» стр. 221 
θωρώ τό σπλάγχνος ήλλαξε κ' εις εχθρητα γυρίζει. 

Учтивость, деликатность, «Еротокритъ» стр. 84 
μέ σπλάγχνος έχαιρέτησεν δλους μικρούς μεγάλους 

(о привѣтѣ вновь прибывшаго рыцаря собранію), стр. 126 
ν' άκούση τό ρηγόπουλο, μέ πόση σπλαγχνοσυνη 
ó Λιοκαρέτης του μιλεί τότε την ώραν 'κείνη, 
σ' μεγάλην καλοθέλησιν για λόγου του 'κινήθη, 
και μέ σπλαγχνότητα πολλήν ώμορφ άπελογήθη, 

стр. 129 είπασι κι' άλλα σπλαγχνικά λόγια κ' οι δυό τους τούτοι, 
πολλά κερδαίνει ή φρόνεψι και τζ' αρχοντιάς τά πλούτη. 

Срв. въ томъ же смыслѣ «ЕроФила» 1 интермедія, ст. 154, гдѣ 
σπλάγχνος въ предшествующемъ стихѣ соотвѣтствуетъ ή τιμημένη 
άπο^ογΎΐ 

Сыновняя почтительность, «Еротокритъ» стр. 45 μέ σπλάγχνος 
αποχαιρέτα, ο прощаньи сына съ родителями, Belth. et Chrys. 49 (и 
52) σπλάγχνος άδελφικόν братская любовь. 

Любовь, σπλάγχνος κόρης ώμορφης «ЕроФила» II 265, σπλαγχνική 
θωριά «миловидность» ibid. 351, III 414 μέ σπλάγχνος και μέ αγάπη, 

σπλαγχνικουλα «Еротокритъ» стр. 110 
και του κυρου τζη έσίμωσε και σπλαγχνικουλα έγίνη, 

о дочери: «съ почтительностью». 
σπλαγχνικά, «ЕроФила» II 149 о голубкахъ 
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κι έσμίγασι κανακιστά και σπλαγχνικά έφιλοϋσαν, 
Belth. 73 περιλαμβάνουν σπλαγχνικά, άδελφικώς φιλοϋσιν. 
«ЕроФИла» III 164 πόσα πιστά και σπλαγχνικά τον αγαπώ να δουσι, 

«Еротокритъ» 218 εχω κανάκια σπλαγχνικά. 
σταλαγματιά ή капля, стр. 215 

και μια σταλαγματιά κακό στον αγαπώ μη στάξη. 
στανιό, стр. 208 στανιό της «вопреки ея желанію», стр. 220 στα

νιό σου, стр. 289 στανιό της. 
στανιός, какъ прилагательное, стр. 189 στανιό στεφάνι «вѣнецъ 

(бракъ) противъ воли», «принудительный бракъ». Другая Форма στα-
νικός стр. 289 ή έσμιξες ή στανικαΤς, то же, что στανιό στεφάνι, срв. 
стр. 220 ή σμίξις πουναι στανικώς. «ЕроФИла» IV 525 στανικώς σου, 
Τημάτα κόρης 187 στανικώς δυναστικώς (о изнасилованіи), στανιώς μου 
«Еротокритъ» стр. 55, στανιώς μου «ЕроФила» 2-ая интерм. ст. 69. 
Чума на Родосѣ 599 εις στανιό του. «ЕроФила» στανιό τζη II 519, IV 
451. Жертва Авраама 838 στανικόν μου. Басни Эзопа Георгія Это-
лійскаго στανέο σας 129,16, από στανιό του λες ibid. 7,10, στανέο του 
Исторія Валахіи Legrand, Bibi. vulg. vol. II v. 885. στανεώς του Γαδ. 
λύκου διήγ. 134. 

στερευομαι лишаюсь, чувствую недостатокъ, стр. 29 δσο στερεύ-
ομαι τό πράγμα όπου μου αρέσει и ниже τα στερευομαι и проч. «Еро
Фила» I 494. Бергады, ст. 119 

τόν ουρανόν στερεύγουνται, τον ήλιον δεν θωροϋσιν. 
στηθοδέρνω, стр. 31 έστηθοδάρθηκεν, образно, о сильной степени 

горя, отчаянія. τα παραδέρματα страданія стр. 48, παραδέρνω см. 
выше. Простое δέρνομαι стр. 270 и часто, -въсмыслѣ «горевать», «пла
кать»; срв. «Чума на Родосѣ», 298 Imb. et Marg. 207 κλαίγει, δέρνε
ται, 214 και δέρνεται και κλαίγει, 931 κλαίγω πολλά και δέρνομαι, Γαδ. 
λύκου διήγ. 292 όλονυκτίς έδέρνετο, послѣ μεγάλα έλυπήθη въ пред-
шествующемъ стихѣ. 

στιβάλι τό, ital. stivale, стр. 234 
εις ενα δουλον μπιστικόν 
καταρδινιάζει μιαν αυγήν, κρυφή γραφή του κάνει 
και κάτω στό στιβάλι του εις ταΐς ραφαΐς τήν βάνει, 

стр. 235 και πάντα τήν κρυφήν γραφήν Εβανε στό στιβάλι. 
στόλισι(ς) ή объ убранствѣ комнаты, стр. 47, стр. 61 ταΐς στόλι-

σαις ώρέγουνταν («любовались»), ταΐς πάστραις επαινούσαν, срв. τό στό-
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λισμα стр. 48, одежда (нарядная), наряды τα στολίδια стр. 164 (си
нонимы: τα ρούχα, ή φόρεσα). 

στολιστρα ή швея, стр. 309. Стр. 112 ντύνεται και στολίζεται и 
проч. 

στομάχι τό желудокъ, стр. 212 
κ' είναι τό πνεύμα 'λεύθερον προβλέπει και κατέχει 
κι' από καπνούς τοΟ στομαχιού έμπόδισμα δέν έχει, 

стр. 267 εις τόν λαιμόν, στό πρόσωπον, στό στήθος, στο στομάχι. 
στόμαχος желудокъ еще у Плутарха и Аѳинея. 
στόρησι(ς) ή см. ζωγραφιά, стр. 50. Еще въ до-МетаФрастовыхъ 

житіяхъ святыхъ: ή ιστορία τών αγίων μαρτύρων икона свв. мучени-
ковъ (Житіе Анастасія Перса изд. Узенера стр. За, 29 и т. д.). 

Въ переносномъ смыслѣ «образъ» стр. 41 
τη στόρισι της ανθρωπιάς έξέσχισες κ' έγδύθης, 
και περπατεΐς ωσάν το ζώ, λογαριασμό δέν έχεις, 

гдѣ ανθρωπιά дивилизація, культура, срв. Родосская Чума ст. 600. 
О возвращеніи признаковъ жизни тяжело раненому, стр. 273 

στην στόρησιν την ζωντανήν ό'Ρώκριτος γιαγέρνει. 
στουμπώνω заткнуть, ital. stoppare конопатить, затыкать, 

стр. 121 
την άναπνοιάν του έστούμπωσε, κακό πολύ του κάνει. 

στραβώνω скривить, сбить съ прямого направленія, стр. 224 
ή φύσις ξαναγίνηκε («измѣнила себѣ»), κι* δλοι παραστράτησα, 
κι' δλα στράβωσαν έδεπα μ' εκείνα πουσαν ίσα. 

στράτα ή дорога, путь; въ переносномъ значеніи «путь», «спо-
собъ». Характеристично это послѣднее употребленіе, очень распро
страненное въ «Еротокритѣ». Въ прямомъ смыслѣ широко распростра
нено въ средневѣковой греческой поэзіи: 'Ρήματα κόρης 22 («ЕроФила» 
IV 716) δντεν δ ήλιος τουρανου τη στράτα του ν' άλλάξη, θαλάσσης τζή 
στράταις «ЕроФила» III 340; πιάνει θεού στράτα Чума на Родосѣ 345 
о пути покаянія (уже съ переходом ь въ переносное значеніе); улица 
Чума на Родосѣ ст. 68, Io. Пикат. 135 αυλαΤς και στράταις, Захли-
кисъ II 631, проѣзжая дорога'Ρήματα κόρης 35, Imber. 546, Жер
тва Авраама 1080, Io. Пикат. 47, 73, «ЕроФила» II122, о морскомъ 
пути Γαδ. λύκου διήγ. 155, 163г). Часто въ сочетаніи съ δρόμος или 
οδός. Belth. et Chrys. 1172ποιαν στράταν και ποίαν όδόν, που πορευθώ, 

1) О раз стояніи Γαδ.λύχου οιηγ.σαράντα 'μεΡ<*>ν στράτα 391. 
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ή άθλ(α; Жертва Авраама 1045 ποιάν στράταν, ποιόν δρόμον κρατώ, 
ποιόν κάμπον, ποιον λαγκάδι (νά πα), Ιο. Пикатора ст. 106 

ποιος δρόμος σ* Ιφερεν εδώ, ποια στράτα, παλληκάρι. 
Георгиллы «О Велизаріѣ» 731 

και διάβαινε την στράτα σου, πάγαινε την όδόν σου. 
στην στράτα можетъ· значить «съ собой, на дорогу» (брать запасъ) 
напр. Жертва Авраама 515 ст., или «вслѣдъ», напр., «Еротокритъ» 
стр. 285 

ήσανε κ' οι πρωτόγεροι στην στράτα κι' άκλουθοϋσαν. 
Въ переносномъ значеніи объ образѣ поведенія, объ образѣ 

жизни. Такъ, въ приведенномъ примѣрѣ въ Чумѣ на Родосѣ θεού 
στράτα о «пути покаянія», П. τ. ξενιτείας 46 της ξενιτειας ή στράτα 
«жизнь эмигранта»; у Захликиса II 47 о иоворотѣ въ людскихъ дѣ-
лахъ: 

άμμή θωρώ οτι έλλάΕασι τα πράγματα του κόσμου, 
και τά σημάδια τουρανου γυρίζουν άλλην στράτα 

(срв. στράτα о пути солнца въ ΊΡημάτα κόρης и въ «ЕроФИлѣ», здѣсь 
τά σημάδια, какъ у насъ «знакъ» зодіака и проч.). Въ «Еротокритѣ» 
очень часто ή στράτα означаетъ способъ, образъ поведенія, иногда со-
стояніе, въ.какомъ находятся дѣла (напр. стр. 69 για να γνωρίσω και 
να 'δώ εις ήντα στράταν είμαι), стр. 27 объ образѣ жизни 

σά γέρος άπορρικτηκες και δέν ψηφάς την νειότη, 
την στράτα εκείνη την καλή βλέπω άλλαξες τήν πρώτη, 

срв. стр. 28 έδά άλλαξες τήν στράτα1) и ниже σκόλασαι («брось») 
τήν στράταν όπου έπιασες, образно стр. 40 

ή στράτα αυτή ποΟ περπατεΐς, αγκάθια ε tv' γεμάτη, 
о тернистомъ пути, здѣсь относительно της έρωτιας ή στράτα, на кото
рую «указала» герою Аретуза (см. выше). Стр. 158 

μά έσυ, κυρά μου, περπατεΐς σε μπερδεμένην στράτα. 
Въ самомъ общемъ смыслѣ, «способа», даже, можно сказать, 

аравственнаго характера поступка: 
стр. 252 καλλιάχω θάνατον έγώ κι' δλα μου τά φουσάτα, 

παρά νά μπώ στά γέρα μου τζ' άναγνωριας τήν στράτα, 
здѣсь άναγνωριά отсутствіе признательности, неблагодарность, срв. 
«ЕроФила» ανέγνωρος неблагодарный 2 интерм. ст. 153. Съ выраже-
ніемъ «Еротокрита» τζ' άναγνωριας ή στράτα срв. въ «ЕроФилѣ» Π 381 

1) Срв Жертва Авраама 696 о смѣнѣ суровости состраданіемъ: τήν στράταν τήν 
χεριπατεΤς άλλαξε και τον δρομον. 

ВизантіЛскН! Врѳмѳнникъ. до 
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τζή στράτες τζή αρετής. 'Ρήματα κόρης και νέου 108 (τέτοιαν όδόν, τέ-
τοιαν στράταν). 

Въ смыслѣ самомъ общемъ, «способа», «пріема», въ нарѣчномъ 
выраженіи стр. 37, объ Еротѣ «многоразлично»: 

με πόσαις στράταις μας γέλα, με πόσαις μας πειράζει. 
Такъ, въ «ЕроФилѣ» неоднократно chiamia strata «какой либо cno-

собъ» II 183 (срв. 172 strata caglia), III 186, IV 79, στράτα εύκολη 
III 237. 

στρατεύω двигаться, стр. 266 о мечахъ въ пылу схватки: 
κι' ώς αστραπή τό σι'δηρον στρατεύει πάνω κάτω, 

Жертва Авраама ст. 1050 και γόνατα, στρατεύσετε νά πάτε να τους 
βρήτε, ст. 1084 μαντάτο της παρηγοργιας για λόγου μου στρατεύει. 
Срв. τοΟ κύκλου τα στρατεύματα ώς θέλει τά γυρίζει, объ обычномъ 
кругооборота времени (см. въ началѣ поэмы и другія мѣста) стр. 229; 
τοϋ πόθου τα στρατέμματα стр. 81, очевидно, наше «любовныя noxo-
жденія» = Belth. et Chrys. 363 τά ερωτικά στρατεύματα, τά στρατεύ
ματα Жертва Авраама 439. 

στρατηλάτης ó въ «Еротокритѣ» означаетъ не болѣе, какъ «пут-
никъ», «путешественникъ», срв. στρατοκόπος Басни Эзопа Георгія Это-
лійскаго, 46; стр. 58, 

стр. 71 έμοιασε ό 'Ρωτόκριτος 'κείνου τοϋ στρατηλάτη, 
ποολαχε εις ποταμιά θολή, κ' είναι νερό γεμάτη, 

т. с. «путнику, которому пришлось встрѣтить на пути мутную рѣчку 
въ половодье», стр. 308 

δυό μήνες έπεράσασιν, όποο τόν στρατηλάτη, 
στην "Εγριπ' ο 'Ρωτόκριτος χωσμένον τόν έκράτει. 

Μεσόστρατο τό стр. 128 срв. τό τρίστρατον «Исторія Сусанны» 
Марка ДеФараны 194, παραστρατίζω 224 ή φύσις ξαναγίνηκε κι' δλοι 
παραστράτησα («сбились съ пути»), στραταρίζω стр. 11 

κι' άρχιζε κ' έστρατάριζε, έσιγανοπορπάτει. 
Срв. στρατεύω «итти» въ Жертвѣ Авраама ст. 347, στρατεύματα 

τά путь 439, 843 («во всѣхъ путяхъ твоихъ»). 
στρατηγός ό воинъ, рыцарь, стр. 75. 
στρυφογυρίζομαι стр. 111 

μα ή Αρετούσα δεν 'μπορεί νά κοιμηθη όπου πάγει, 
άμ' έστρυφογυρίζουνταν σ' τδνα κ' εις τ άλλο πλάγι, 

συμβουλάτωρας ό стр. 249 συμβουλάτωροι. «ЕроФИла» IV 147. 
συμβούλιο τό стр. 209; срв. συμπάθειο 255, 309, 313; «ЕроФИла» 
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1 интерм. 135, συμπεθεριό стр. 186; θεράπειο стр. 29, «ЕроФила» 
III 442 τα παρακάλια и проч. 

συνηφέρνω, παρασυνηφέρνω успокоиваюсь, прихожу въ себя, стр. 23 
να συνηφέργ) ό λογισμός, όπου τηνέ πειράζει, 
να δροσερέψϊ) την καρδιά, που σάν καμίνι βράζει, 

стр. 151 έμέρωσε, έσυνήφερεν, έλαμψε ή ώμορφιά της, 
стр. 252 να συνηφέργ ό λογισμός που βρισκετ' άνω κάτω, 
стр. 273 στοΟτα τ ανακατώματα δαμάκι συνηφέρνει, 

στην στόρησιν την ζωντανήν ό Τώκριτος γιαγέρνει, 
стр. 60 σαν έπαρασυνήφερεν ό λογισμός του μέσα и проч. 
Срв. Жертва Авраама 309 s. act. 

συνήφερε τα λογικά, μη δειλιαίς μην κλαιγγ)ς, 
ст. 657 συνήφερε τοο νου σου, Διήγησις Απολλώνιου 409 τόν νουν 

της έσυνέφερεν, δλον τόν λογισμόν της« 
Въ томъ же сочетаніи неоднократно Belth. et Chrys. ст. 85, 1186 

(на этотъ разъ ήφερε), 1209, 1280; П. τ. ξενιτειας 70 συνέφερε, έλα 'ς 
τόν λογισμόν σου. 

συντυχαίνω бесѣдовать, говорить стр. 211 έτότες ό Τωτόκριτος 
του φίλου συντυ/αίνει, стр. 243 (см. подъ словомъ βαβούρα), стр. 276 
πολλών λογιών άθηβολαϊς όμάδι συντυχαίναν и мнн. друг, мм.,'срв. Belth. 
et Chrys. συντυχαίνω бесѣдовать ст. 497, 965 (συντυχία, 821), Бер-
гады стт. 436, 444, Io. Пикат. 506. Синаксарь осла 65, Γαδ. λύκου 
διήγ. 489 и проч. и проч. 

συργουλιαΐς ή вкрадчивыя рѣчи, уловки лукавства, хитрости. 
Стр. 165 κράζει την και μέ συργουλιαις και πονηριαΤς αρχίζει, 

να της μιλη, και σπλαγχνικα να τήνε κανακίζν), 
стр. 227 κι' ας είναι μετά λόγου σου και μέ καιρόν μπορουσι 

ή συργουλιαΤς νά κάμουσι στα θέλει νά 'πακουσν), 
«ЕроФила» III 22 ci sirgugliestu ci poles (о любви) 

32 glicotetes parigorgies chie sirguglies giemati. 
«Еротокритъ» стр. 15 τό σύνθεμα του τραγουδιού και τοϋ σκοπού ή 

γλυκότη 
έσκλάβωνε συ9γουλιστά της κορασιάς τη νειότη 

«ЕроФила» III 99 rae logia chie me sirguglies m' estile na secamo 
na siuastis na carnete to pricameno gamo, 

«Еротокритъ» стр. 42 και έγιάτρευε συργουλιστα του φίλου του τη 
νειότη, 

стр. 211 συργουλιστα, κανακιστά και σιγανά μιλεϊ της, 
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стр. 110 συργουλιστά συργουλιστά φίλε? τόν («отца») εις την /έρα. 
0. Д. Пападимитріу, касаясь слова въ своихъ примѣчаніяхъ къ За-
хликису, указываетъ на то, что глаголъ συργουλίζω, συργουλεύω до 
сихъ поръ существуетъ въ критскомъ говорѣ (Примѣч., стр. 223 
слѣд.), и хотя не ссылается ни на*«Еротокрита», ни на «ЕроФИлу», 
приводить слѣдующее интересное критское двустишіе: 

γιάντα, παντέρμε έρωτα, τον νουν τ' άνθρωπου παίρνεις 
κ υστέρα χέλια βάσανα συργουλιστά τοϋ φέρνεις; 

Глаголъ находимъ въ «ЕроФилѣ» III 397 
Ftoghia gharitomegni, chie me possi 
glicoti proscaglis chie sirguglisis 
stin cglignissu ton ipno na simossi. 

У Захликиса II 582, по чтенію ркп. Ν, σιργουλήζει, и сюда же 
относится слово συγγρουλίστρα ή ст. 485 (см. Пападимитріу). 

Что касается происхожденія слова, позволимъ себѣ высказать до
гадку о связи глагола συργουλίζω съ ital. suggerire внушать. Вставка 
ρ результатъ Фонетическихъ измѣненій на почвѣ греческаго языка 
(срв. ниже τζαμαρδαρός cf. ital. zavađarsi). Затѣмъ второе р измѣни-
лось въ λ. 

συχνανατρανίζω стр. 249, съ ослабленнымъ значеніемъ первой 
части слова: 

κι' άπέκει δυο και τρεις φοραΐς τους συχνανατρανι'ζει. 
συχνανατρανίσματα τα см. подъ словомъ λιγομιάρα, стр. 200. По

добный образованія: συχνοφιλήματα τά Belth. 863, συχνοαναστενάγ-
ματα Π. τ. ξενιτείας ст. 140 (и глаг. ст. 74), συχνοτρομώ Π. γέρον
τος 134, συχνοπυκνογελώ Belth. 353 (рядомъ съ χα/ατουριζω срв. χα-
χαρίζω Жертва Авраама 1055; Захликисъ см. указатель Пападими-
тріу; Род. Чума /αχανιζω 589; (¿ε χά/ανα και γελοία 571); συχνοζυ-
μώνω у Захликиса. 

σφαινω ошибаться, въ одинаковомъ оборота стр. 64 и стр. 71: 
Стр. 64 σφαινει όπου πη, και λογισμοί τ' άνδρωπου δεν γροικουνται, 

γιατί (λέ St/ως ομιλία στό πρόσωπον θωρούνται, 
стр. 71 μά τούτο σφαινει όπου τό irfj, ό πόθος δεν κομπώνει, 

μα όποια άγαπα στον άγαπα γοργό τό φανερώνει. 
Срв. Жертва Авраама 699 

σφάνεις να λες πώς ήτονε όνειροφάντασμά του, 
τ' αφέντη μ' ή παραγγελιαΐς και τα θελήματα του 

(«но приказъ и воля владыки», т. е. Бога). 
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. act., съ предлогомъ, стр. 53: 
ευκολον είναι τό κακό, κι' Οποιος βαλθή το κάνει, 
κι' όποια πληγώθη στην τιμή, δεν ί'δαμε να γιάνν), 
ωσάν το πρώτο μπερδευθή, τό δεύτερο άκλουθα του, 
τό τρίτο και τό τέταρτο ξεσφαίνει και τζουρλα του, 
πώς και δέν άναπεύεται ώστε να πέσΥ] κάτω, 
και κάνει αρχήν εις τήν κορφήν και τέλος εις τόν πάτο. 

τζουρλώ см. ниже. 
συ μπα iv ω, параллельная Форма стр. 37 σβαίνει, 
стр. 163 συμιπαίνει και (въ смыслѣ «что») σπουδάζει, 
стр. 236 σ' μιαν βράσιν έκεντούσασι, τα ξύλα ίτζ έσυμπαίνα, 

πουφθανεν ή αναλαμπή, στους δυο κι' όχι στον ένα. 
σφάκελλα (=φάσκελα) τά сбств. жестъ, показываемый пальцами; 

потомъ въ очевидно простонародномъ выраженіи, стр. 183 
ωσάν τήν έκατάστησες, υιέ μου, σφάκελλα της, 

срв. Γαδ. λύκου διήγ. 156 
να μήν παραστρατήσωμεν κι άπέκει σφάκελά σου. 

σφάκελος = φάσκελος см. G. Meyer, Neugr. Stud. Ill 68 fg. 
σφαλίζω запирать, стр. 23 και τό βιβλίον έσφάλισε захлопнуть 

книгу, стр. 78 σφαλίζουν τ' αργαστήρια и проч. Ιο. Пикат. 80 ή 
πόρτα. . . . σφαλισμένη, Жертва Авраама 549 и проч. Такъ еще у 
византійцевъ, напр. въОбрядаикѣ Константина Багрянороднаго. Άνοι-
γοσφαλίζω «Ерофила» II 357 «запирать и отпирать», срв. έμπαινο-
βγαίνω и т. под. 

σφάνω см. выше σφαίνω, стр. 92 
ανάθεμα τόν "Ερωτα με τα καλά τα κάνει, 
και πώς κολπώνει, και γέλα, τήν φρόνεψιν και σφάνει, 

срв. s. act. Τημάτα κόρης 95 
λοιπόν, μαλατεμμένη μου, τούτοι ο νους σου σφάνει. 

σφίγμα τό, стр. 133, мѣсто копья, гдѣ оно зажато подъ мышкой 
при нападеніи, срв. σφίγγουν τα τζ' άμασκάλαις. Копье отъ сильнаго 
удара обломалось о собственные доспѣхи нападающаго. 

σφουγγίζομαι утираюсь (сбств. губкой), стр. 122, ξερόν σφογ-
γάριν Io. Пикат. 300. 

σχολάζω упраздняюсь, перестаю, прекращаюсь. 
Стр. 40 εκείνον οπ' ώρέγετο, σ άργητα τόνε φέρνει, 

σκολάζει και ξεγνοιάζεται, 
стр. 193 τό διάταμμα έσχόλασε, τ' έρμήνεμμα σωπαίνει, 
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И ниже: συχνά δλα μεταλλάσσονται και τά βαρυά λαφραι'νουν, 
άμ' δντεν ελθ' ό θάνατος, σχολάζουν και σωπαίνουν. 

стр. 161 και δεν σχολάζει να μιλή, δεν παύει να διατάσση, 
стр. 246 έβράδυασε κ' ή σάλπιγγες έπαιξαν να σχολάσουν 

οί σκοτωμοί, νά πάψουσι γιά τότε νά περάσουν, 
стр. 183 κι' λογισμός σου σχόλαζεν εισέ καιρόν okíyoy 

стр. 184 για να σχολάσΥ) ό βασιλείας στον λογισμόν εκείνο, 
s. act. стр. 37 έσκόλασε το διάταγμα («нравоучение»), για τότε ή 

Φροσυνη. 
Срв. у Бергады ст. 373 

έσκόλασεν τό βιάζετον, έπαυσεν το σπουδάζειν. 
«Чума на Родосѣ», 630 

ήλθαμεν εις τα Γάδειρα και θέλω να σχολάσω, 
Жертва Авраама 752 

ώράναι νά σκολάσωμεν και νά ξεκουραστουμεν, 
S. act. Бергады ст. 46 κ' έγώ τό φαί έσκόλασα. 
σχολειό τό стр. 4 

ό λόγος του ήτανε σχολειό και νόμος τών ανθρώπων. 
'Ρημάτα κόρης 115 

ώ Παναγιά, που τάμαθες καί 'ς ποιο σκολειόν έμπήκες. 
Жертва Авраама ст. 494. Διήγ. Άπολλ. 404. 
σκόλη ή праздникъ, стр. 38 

καβαλλικεύουσι κ' οί δυο μια ταχυνή, μια σκόλη, 
πασι καμπόσο άκρόμακρα εις ενα περιβόλι. 

Срв. Жертва Авраама 461, Чума на Родосѣ 164 
να παν, να ξεφαντόνουσιν πάσα εορτή και σκόλη. 

Бергады 99 γινουνται γάμοι και χαραΐς, παράταξες καί σκόλαις. 
«ЕроФила» 1 интерм. 161 ст. 

γάμοι και περιδιάβασες, ξεφάντοσες και σκόλαις, 
3 интерм. стихъ 118. σκολινα ρου/α праздничное платье, Жертва 
Авр. 435=σκολινά absol. y Бергады ст. 118, σκολάζω «праздновать» 
Бергады ст. 115. 

σωθικά τά глубина души, сердца, стр. 4 
και μόνον εές τα σωθικά έβραζαν νύκτα μέρα, 

«пылали желаніемъ въ глубинѣ сердца» и т. п., очень часто. Срв. 
Imber. et Marg. 894 

και μα ταΤς παραπόνεσες πώχω 'ς τα σωθικά μου, 
и проч. 
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σφθεμα τό стр. 48 
τό στόλισμα, τό σώθεμα κι' δ,τ' ήσαν έκεΐ μέσα, 
δλα τά μυριωρέγουνταν, περισσά τους άρεσα, 

стр. 300 σγουρά, ξανθάχε τα μαλλιά, κ' εις τα σωθέματά του, 
μ' δλον οπουτον σαν νεκρός, Ιδειχν ή ώμορφιά του. 

Въ связи СЪ ЭТИМЪ «ЕроФИла» I 516 слѣд. 
os о calos iconomos me prothimia spud haši, 
pri to ghimona, ci carpus sto spiti na sođhiasi, 

1 интерм., ст. 101 ta logiassu ta glicossothemena. 
τάβλα ή доска стр. 78; обыкновенно въ смыслѣ «столъ» Beltb. et 

Chrys. 783, 1295. Διήγ. Άπολλ. 148, и проч. G. Meyer, Neugr. 
Stud. Ill S. 64 fg. 

ταπεινότητα ή стр. 185 με ταπεινότητα ζήτα συμπάθειο να του 
δώση, срв. αγριότητα ή 228, εχθρητα, μάνιτα и проч. 

τάσσιμο τό обѣтъ, стр. 199 τό τάσσιμο τοΟ γάμου, plur. τασσί-
ματα «ЕроФИла» III 33 

ghiglia acriua tassimata mu tasse passa mera, 
τάσσω «обѣщаю» также 1 интерм. ст. 157; 3-ья интерм. ст. 53; 

τάξε μου Жертва Авраама ст. 135; τό τάσιμον 666. 
τάχατες passim, Γαδ. λύκου διήγ. 69, «ЕроФИла» IV 630. 
ταχύ τό утро стр. 57, пословица (наше: «утро вечера мудренѣе»): 

κ' ημέρα άλλοιώς νάν τό ταχύ, κι άλλοιώς τό μεσημέρι. 
ταχυνή ή см. напр. стр. 7, ταχτερινή ή, напр., стр. 93, ταχυά τα-

χυά стр. 16. 
τεντώνω натягивать, растягивать; ставить палатки, разбивать 

лагерь, стр. 237 
τεντώνει απ' έξω στα τειχιά, την χώραν φοβερίζει. 

Срв. Бергады ст. 123 объ охотникахъ: στους κάμπους να τεντώ
νουν, Ιο. Пикат. 65 φλάμπουρα απ εξω τεντωμένα. G. Meyer, Neugr. 
Stud. Ill S. 65, lat. tendere. 

τζαγκουρνιζω царапать стр. 192 
θες τζαγκουρνίζει 'σαν με δης, στο μνήμα πώς μ' έβαλα, 

синонимъ δέρνομαι (κόπτομαι) срв. о той же нянѣ стр. 304 έδέρνετο κ' 
ή νέννα της. Срв. Захликисъ II 665 τζαγκουρνισμένη. Въ связи съ 
этимъ стоитъ τζαγκαρόνω «сцапать» Συναξ. τ. τιμ. γαδ. 185, и, можетъ 
быть, τζούκνια της τύχης Belth. et Chrys. 1238. 

τζακίζω ломать, ломаться. Постоянно въ боевыхъ описаніяхъ 
стрр. 133, 245 
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και το κοντάρι τζάκισε, με το σπαθί σιμώνει 
И проч. Άτζάκιστος стр. 130. 

τζαμαρδαρός стр. 286: 
κείνα που 'φόρει ξέσχισε, τζαμαρδαρά 'πομένει, 
βάνει πηλά στό πρόσωπον, και μέσ' στα βουρκα 'μπαίνει. 

Въ виду этого послѣдняго стиха, мы предполагаемъ нѣкоторую 
связь слова τζαμαρδαρός съ ital. zavadársi пачкаться. 

τζά(ν)τζαλον τό стр. 309 обрывокъ, лохмотъ, G. Meyer, 
Neugriech. Stud. IV 92. Thumb, Germanist. Abhandl. f. Herm. Paul, 
s. v., Indogerm. Forsch. XIV Bd. S. 361. 

τζινώ лягаться, брыкаться; перебирать ногами (о лошади), стр. 86, 
о конѣ 

τοχε πετάξει στα ψηλά, στην γήν να μην έγγίξη, 
έτζίνα κ' άγριευετο, 

биться, стр. 141, о всадиикѣ, упавшемъ съ коня, 
κ' έτζίνα και έταράσσονταν στ' άλογο άποκάτω. 

Глаголъ употребленъ авторомъ съ умысломъ о томъ варварѣ, ко-
тораго онъ обзываетъ bzùio θεριό и боевой кличъ коего онъ уподо-
бляетъ реву животнаго (стр. 140 έμούγκρισε της Σκλαβωνιας ο δράκος 
κ' εβρυχατο). 

Стр. 87, о томъ же конѣ, что въ первыхъ приведенныхъ для 
слова стихахъ, авторъ далѣе говорить : 

καΐ δίχως να πατη την γην, καθώς άναθηβάνω, 
ερριχνεν εκατό τζινιαϊς στον άνεμον επάνω, 

τζινιαΐς Y¡ срв. еще стр. 242, о коняхъ, топчущихъ павшихъ въбою: 
και με τζινιαΐς, δαγκαματιαΤς κριτήρια ποϋ τους διδα. 

τζόγια ή вѣнокъ, діадема, стр. 46 νά κάμη τζόγια ώρόπλουμη и 
ниже: κι' ας ειν' ή τζόγια ολόχρυση και πλούσια πλειά παρ'άλλη, стр. 77 
σαν νάχω τζόγια όπουκαμε με πόθον ή κυρά μου, стр. 137 την τζόγιαν 
την όλόχρυσην. Срв. «ЕроФила» 1 интерм., въ концѣ (сценич. замѣтка) 
mia sogia sti chiefagli. G. Meyer, Neugriech. Stud. IV S. 28: 
«ζόγια ή украшеніе, вѣнокъ, ντζόγελο драгоцѣнность, it. gioia ven. 
zogia, giojello. старовенец. zoja вѣнокъ, въ новомъ zogia de morto вѣн-
чикъ у покойника». 

τζουρλώ, см. мѣсто, цитованное подъсловомъ σφαινω, ital. zurlare 
рѣзвиться, шалить, играть. 

τιμονι τό руль, стр. 231, стр. 210, Бергады ст. 356, «ЕроФила» 
III 5 0 \ 
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τοκάρω стр. 99 τό δίκιο ωσάν τοκάρει, стр. 250 
και να γεν' ή άπόφασι και δίκαιο που τοκάρει, 

ital. toccare (срв. tocca a me, tocca a lui, a fare, a dire). G. Meyer, 
Neugriech. Stud. IV S. 89. 

У Захликиса II 277 λιθάρι της τόκας пробирный камень II 177. 
τονιάρω стр. 105: . 

δεν ειν' πρεπό του 'Ρώκριτου να στέκη να τονιάρη, 
μά μέ τους άλλους έσμιξε μακρά από τό πατάρι. 

Вѣроятно, надо читать τορνιάρη. Глаголъ = ital. torneare «ло
мать копья на турнирѣ».—tornare предполагаетъ Пападимитріу у 
Захликиса въ ст. 774 Αφήγ. παράξ., примѣч., стр. 189 слѣд. 

τορνέσι τό, стр. 60 
κ ,' ουδέ είναι μπορετό κι' έπα κλέφτης νά μπήκε μέσα, 

γιατί γυρέψει ήθελεν ασήμι ή τορνέσα, 
срв. Imb. et Marg. v. 960 

και τώρα δε μοϋ βρίσκεται τορνέσιν εις τό χέρι. 
Наше: «ни копѣйки въ карманѣ»; ital. tórnese мелкая монета. 

G. Meyer, Neugr. St. IV S. 89. 
τράβα ή бревно, балка, ital. trave, G. Meyer, N. Stud. IV S. 90, 

стр. 78, въ описаніи постройки помоста (τό πατάρι): 
τάβλαις (tavola) καί τράβες και καρφιά, και τέχνη των μαστόρων 
έξετελειώσαν ο,τ' ήθελε αφέντης εις τον γόρον. 

τραβοπάλεμμα τό. Первая часть слова стоитъ въ связи съ гла-
голомъ τραβώ тащить, влачить. Слово означаетъ «борьба» въ томъ 
спедіальномъ смыслѣ, для котораго въ древнемъ языкѣ служило про
стое слово ή πάλη. Стр. 268 

και μέ τό τραβοπάλεμμα αγκαλιασμένοι πέσα. 
τρεμουλιζω. ital tremolare, стр. 11, о птицахъ: 

κι' ωσάν από μικρόν αυγό πουλί μικρόν ευγαίνει, 
τρεμουλισμένο κι' άφαντο, και μέ καιρό πληθαίνει, 

τρέχω. Здѣсь отмѣчаемъ пословичное, очевидно простонародное, 
выраженіе, стр. 304: 

να μοϋ φωνάξης· 'Αρετή, έλα και βοήθησε μου, 
νά τρέξω μέ τά τέσσαρα, κι' ώς αστραπή νά σώσω. 

τρέξιμο τό, стр. 262. 
τριτώνω, срв. δευτερώνω, повторяю въ третій разъ, о возобно

вляющейся схваткѣ въ турнирѣ, по трубному сигналу, стр. 130 и 
стр, 136. 
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τρομάρα ή стр. 175, стр. 243 и дрр. мм. Жертва Авраама 29 
τρομάρα με κρατεί, у Склава ст. 124 

έμπήκ' о κόσμος 'ς οχλησιν καί φόβον καί τρομάρα, 
Захликисъ Ι 267. «ЕроФила» II 126. 

τροπώνω, вѣрнѣе τρυπώνω, τρουπώνω прятать въ укромный уголъ; 
забиваться въ уголъ (сбств. въ дыру), стр. 228, пословично: 

ή [Lia σας κόβει, 'σαν θωρώ, κ' ή άλλη τα τροπώνει, 
здѣсь «прикрываетъ». Не тотъ же ли глаголъ s. med. долженъ имѣть 
мѣсто и стр. 95, гдѣ въ изданіи Константиниди читается: 

και προς τα δάση περπατεΤ, τοπώνει καί ξανοίγει, 
τυφλάδα ή стр. 52, слѣпота, но на этой же страницѣ, выше, ή 

τυφλάγρα. Срв. такіе же варіанты ή σκοτινάδα и ή σκοτινάγρα. 
φαγί τό стр. 174, φαγητό τό стрр. 73, 233, 252, τό φαί, τό φδν 

(=φαίν) у Бергады 42, 46, 54. 
φανειά ή видъ, наружность; въ выраженіи, соотвѣтствующемъ 

нашему «чтобы и вида твоего не было видно», вѣроятно тоже народ-
номъ, стр. 313: 

'πέ μου το, να ξενιτευτώ, να μη φανή ή φανειά μου. 
φανεράδα ή стр. 112 въ значеніи того, что имѣетъ дѣло во снѣ, 

призрачность, сновидѣніе: 
δέν είναι ιουτο όνειρο, νέννα, καί φανεράδα, 
τό τέρι μου 'κινδύνευε σ' εκείνη την σκοτεινάδα. 

φαρί τό конь, стр. 82 и дрр. мм. (синон. το &коуо). Срв. 'Κπόκοτζος 
Бергадыст. 16;Чума на Родосѣ 577 φαρία καί ίππάρια, Imb. etMarg. 
412, Io. Пикат. 325, 365. Въ «Дигенисѣ» близко къ первичной араб-

ской Формѣ слова I 161 (и дрр. мм.) Legrand φάρας, араб. ^j*. 
φθηνός щедрый (противоп. ακριβός) стр. 20. 
φ (λεν α ή стр, 84 любовница, 

την βοσκοποϋλ' έλόγιαζε πώς φιλενά του γίνη, 
стр. 192 любимица (Аретуза няньки) 

κ' έγώ, που σ' είμαι φίλενα καί τέκνο στην αγάπη. 
Въ «ЕроФилѣ» въ качествѣ прилагательнаго жен. рода, 1 интерм. 

ст. 29, или въ смыслѣ «подруга». 
Къ латинскому происхожденію суффикса срв. G. Meyer, Neugr. 

Stud. Ill S. 76. У Бергады ελαφίνα ή ст. 9. П. γέροντος 139 προβα
τίνα ή. Лат. ρηγίνα ή у Склава 192, Belth. et Chrys. 796, въ no-
слѣдней поэмѣ имѣемъ параллельную Форму 1083 ή ρήγαινα. βιλάναινα 
ή Род. Чума 429. 
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φλάγω, вм. φυλάγω, стр. 290 
κ' ήντα μου φλάγει ή μοΐρά μου, π' αν το λογιάσω μόνο, 
την ώρα τούτη ξεψυχώ, πόλλ' άσχημα τελειώνω. 

φλακή вм. φυλακή ή часто, см. стрр. 207, 224, 227 (рядомъ φυ
λακή), 295, φλακιάζω стр. 176: 

μή θες να καταφρονεθώ τώρα, στα γερατιά μου, 
να μου φλακιάσουν το κορμί, να χάσω τήν έξά μου. 

οΐ φλακατώροι стр. 236, τους φλακατόρους стр. 290. 
Срв. Захликисъ ό φλακάτορας, указатель Пападимитріу. Жертва 

Авраама οι φλακισμένοι ст. 500. «ЕроФИла» Π 58 φλακή. 
φλασκί, τό Флаконъ, сулея, стр. 307, φλασκάκι τό 
стр. 238 σ' ένα φλασκάκι άλλο νερό του δίδει νά φυλάξγ). 

G. Meyer, Neugriech. Stud. Ill S. 70. 
φλέγα ή стр. 315 της άνδριας ή φλέγα, въ другихъ поэмахъ 

также ή φλόγα, см. Φημάτα κόρης 54, Belth. et Chrys. 832. Флорій 
802 (срв. ή φρένα и ή φρόνα и т. д.). 

φλιντζακίδα ή осколокъ, стр. 121 
έσπασε τό κοντάρι του κ' έπήε που καί κομμάτι, 
μια φλιντζακίδα αλύπητη έμπηκε προς τό μάτι. 

φοβέρα ή стр. 213 είδαν φοβέρας πραμμα, «ЕроФИла» II 112. У 
новыхъ поэтовъ, напр., Соломосъ, Гимнъ къ Свободѣ, строфа 4-ая. 

φορεσιά ή, φορεσά ή одежда стрр. 79, 80, и проч. 
φοβιτζάρης ό трусъ, стр. 20, стр. 148 

μ' Sva που καβαλλίκευεν &\оуо φοβιτζάρη. 
φόρος ό городская площадь, рынокъ, стр. 21 

ήσανε νέοι δροσεροί στον φόρον ολημέρα, 
стр. 78 и дрр. мм. Io. Пикат. 160, 230, гдѣ φόρος мѣсто тор

говли; ή ayopài του φόρου, Διήγ. Άπολλ. 477. 
φουσάτο(ν) τό войско. Слово очень употребительное еще у визан-

тійцевъ. Стр. 236 
καταρδινιάζουν πόλεμον, μαζώνουν τα φουσάτα, 

стр. 237 στδνα ^ουσάτον ήσανε κ' εις τ άλλο ανδρειωμένοι, 
и дрр. мм. У Георгиллы, въ поэмѣ о Велизаріѣ passim, Imber. et 
Marg. 15, 449 и проч. Io. Пикат. 167. «ЕроФила» 2 интерм. ст. 10; 
II 389, III, 283. Въ смыслѣ просто «сборище», «толпа», «множество» 
у Бергады ст. 465, 475, у Io. Пикат. ст. 259.—У Захликиса Π 41 
«войско». Жертва Авр. 688 «народъ», «племя». 

φουσκώνω вздувать, пучить; вздыматься; пучиться. Стр. 54 
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παιγνίδι μας έφαίνετο τό δούμε φουσκωμένη 
από μακρά την θάλασσα, κι9 άγρια και θυμωμένη, 

стр. 83 φόβοι, τρομάρες, μάνιτες και κύματ ώς φουσκώσουν, 
δέν ημπορούν μιαν μπιστικήν φιλιάν να ξερριζώσουν, 

стр. 130 δταν ο νότος κι' 6 βορράς στα δυνατά φούσκωση, 
και κατακόψΥ) ταΤς κορφαΤς, ταΐς ριζαις ξερριζώση, 

стр. 220 σαν το θερμό στα κάρβουνα που ό χόχλος τό φουσκώνει, 
стр. 241 οπουλαχε να 'δη ποτέ σύγκλυσιν να φούσκωση, 

να πνίξ' ανθρώπους καΐ θεριά, δένδρα νά ξερριζώση. 
Срв. «ЕроФила» III 50 (ta chimata) ci fuscomognis thalassas, 
ГѴ 464 os agria thalassa ghoghlasi chie fuscogni, 

въ сравненіяхъ, очевидно, навѣянныхъ «Еротокритомъ». Φημάτα κό
ρης 29 

και κίνα ο κυρ ήλιος του δρόμου νά φούσκωση. 
Въ переносномъ значеніи: «злиться», «сердиться», «раздражаться», 

«Еротокритъ» стр. 133 
κι' ωσάν λιοντάρι αγρίεψε, φουσκώνει και μανιζει, 

Imber. et Marg. 183 
σαν θάλασσ άγριόφθαλμος και δράκος φουσκωμένος. 

φούσκωσι(ς) ή «Еротокритъ» стр. 168 о раздраженіи: φουσκωσιν 
μεγαλειτερη δέν θέλει νά της δώση. Но иногда φουσκώνω употребляется 
и о печальномъ настроеніи, напр. Захликисъ I 30 Wagner 

και του πατρός σου ή φιλιά φουσκόνει με να κλάψω, 
Imber. et Marg. 393, о Магдалинѣ, грустной по случаю отсутствія 
избранника ея сердца: 

μέσα καρδιά της ήτονε βαρά και φουσκωμένη. 
φτερνιστήρι τό шпора стр. 125 

τ άλογα έγονατισασι, κι' απάνω oi καβαλλάροι, 
κ' εις την κοιλι'αν καί των δυό ήτο τό φτερνιστήρι, 

срв. Imber. et Marg. 135 = 461: 
άγριόνουν τά φαρία τους, τα πτερνιστήρια κρουσιν, 

«Дигенисъ» IV 227 τά πτερνιστήρια. 
φτερούγες ή крылья, стр. 12, Belth. et Chrys. 775 πτερουγα ή. 

Другая Форма въ «Еротокритѣ» τά φτερούγια стр. 111 и дрр. мм. 
φύλλα τά, τά φύλλα της καρδίας. Въ прямомъ смыслѣ «сердечныя 

ушки», въ переносномъ «тайники сердца», выраженіе, въ этомъ смыслѣ 
примѣняемое къ самымъ глубокимъ, сильнымъ душевнымъ потря-
сеніямъ: 
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стр. 70 έχλώμιαινε κ' έκρύγαινε την ί'διαν ώραν πάλι, 
έξάψαν, έξεκοκκι'νισαν τά πλουμισμένα κάλλη, 
άνοιγαν κ' έσφαλιζασιν τα φύλλα της καρδίας της, 

стр. 127 τά σωθικά αιματώσασι κ' αίμα πολύ έφτυσαν, 
σ' δλα τά φύλλα της καρδίας τον πόνον έγροικήσαν, 

здѣсь о Физическомъ страданіи, 
стр. 162 ή φύσις τζ' αναστεναγμούς έκαμε δταν κινοϋσι 

πάντα τα φύλλα της καρδιάς, εμπρός να τους γροικοϋσι, 
стр. 293 έγροι'κησ δ *Ρωτόκριτος έκεΐνα που του λάλει, 

μέσα στα φύλλα της καρδίας μιαν ταραχή μεγάλη. 
О любимомъ существѣ, родной дочери, стр. 309 

πάλι στα φύλλα της καρδίας έμπηκε ή 'Αρετούσα, 
т. е. родители вернули Аретузѣ свои чувства любви; и даже τα φύλλα 
της καρδίας прямо въ значеніи саюбимѣйшее, родное существо» 
стр. 228 

κ' έδά, που θεμελιώθηκεν, άφέντ , ή μάνιτά σου, 
κ' έπλήγωσες ετζ' άσχημα τά φύλλα της καρδίας σου; 

Срв. τα φύλλα της καρδίας Жертва Авраама 
351 ώφου τά φύλλα της καρδίας και πώς να μην τρομάσουν, 

δταν εις άλλωνοϋ παιδιού γροικήσω τ' δνομά σου, 
822 πώς ητον και δέν μ' έχωσε 'ς τά φύλλα της καρδίας της; 

«ЕроФила» Ι 475 (въ выраженіи, какъ въ сейчасъ цитованномъ стихѣ 
Жертвы Авраама). III 120 

messa sta fila ci cardhias tone crato mégalo, 
IV 638, а также ΠΙ 166 уже въ одномъ словѣ φυλλοκάρδια τά, какъ 
въ новогреческомъ. — Срв. еще τά φύλλα της καρδίας «Флорій» 467. 

φυρώ убавлять, уменьшать, изводить; убавляться, убывать. S. act. 
стр. 186 

# κ' έτοιο μαντάτο ξαφνικό βλάπτει την και φυρα τη, 
чаще s. med., стр. 167 

αν είν' κι' απόμακρα κεντάς, φυρας κι άπολιγαίνεις, 
αν του σιμώσης κάτεχε πώς κάρβουνο πομένεις, 

стр. 174 έστωντας να τονέ θωρη ο κύρις του γνοιασμένον, 
κι' αδύνατον, πολλά χλωμον και κατηγορημένον, 
δίχως φαγί, δίχως πιοτό, και νά φυρα στα κάλλη, 

стр. 26 σάν τό κερί άνελύγωνε κ' έφύρα σαν το χιόνι, 
стр. 24â γιατ' έβλεπε κ' έχάνουνταν οι άνδρες κ' έφυρουσαν, 

т. е. «убывали въ числѣ». 
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Срв. у Бергады 242 δακρύων ουκ έφυροϋσαν «не убавляли плача», 
«не переставали плакать». 

φυραίνω П. γέροντος 197 —198 
δτι δσον γεροϋν oi γέροντες δσον καιρός διαβαίνει, 
τόσον εκ το κεφάλιν τους ό μυαλός φυραίνε'ι. 

χαλίκι τό кремень, стр. 170, см. подъ словомъ σκιάς, 
χαράκι τό каменная глыба, большой камень, утесъ. Стр. 54, въ 

описаніи бури на морѣ: 
και τα χαράκια όντε κτυπούν κι' αφρίζουν ενα ενα, 

о подводныхъ камняхъ, о которые съ пѣной разбиваются волны, срв. 
стр. 160 и стр. 232. 

Стр. 141 κΓ ώσαν από ψηλό βουνι χοντρό χαράκι πέση, 
стр. 149 μα 'σαν χαράκι δυνατό («твердый») π' άνεμον δέν φοβάται, 

καί μηδέ σ' αστραπή ν δείλια, μηδέ βροντήν ξιππαται· 
έτζι έστάθηκ' ασάλευτοι στην κονταριάν εκείνη. 

Въ этомъ сравпеніи, въ эмбріонѣ, стихотвореніе Валаоритиса Ό 
βράχος καί τό κϋμα, Ποιήματα Ι σελ. 176. 

Срв. еще «Еротокритъ» стр. 263 и стр. 300 
βρίσκω τό νερό στοΟ χαρακιοϋ τήν τρύπα, 

стр. 120 (см. s. ν. θρουλιζω). 
Стр. Ι Ι Ι , ο птицахъ 

ποιο κάθεται χλωρό κλαδί, 'ς ποιο δένδρο, ποιο σ' χαράκι 
(въ ИЗД. σχαράκι). 

Срв. Imber. et Marg. 945 
καί 'φήκε με εις τό νησίν, τό ερημον χαράκι. 

«Исторія Сусанны» ДеФараны ст. 46 (о каменной стѣнкѣ, изъ за 
которой виднѣются цвѣтущія вершины миртъ и лавровъ). 

χαράτζι τό, арабск. J^¿ налогъ, подать, оброкъ. Стр. 264 о дани 
съ покореннной страны: 

και νά χρωστή παντοτεινά 'κείνος κ' oi κληρονόμοι 
χαράτζι τ' άλλονοϋ ρηγός. 

Χάρος ό. Эта Фигура народной миѳологіи, играющая такую боль
шую роль въ народной греческой словесности, во времена ближайшія 
къ изданію «Еротокрита» воспѣтая пластическими чертами у Эмма
нуила Георгиллы (конецъ ХѴ-го — начало XVI в. Точная дата въ 
самомъ началѣ «Род. Чумы»), въ его Τό θανατικόν της 'Ρόδου (стт. 202 
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слѣд.), и въ «Еротокритѣ» упоминается довольно часто, такъ, стр. 272 
(представленіе о борьбѣ умирающаго съ Харосомъ, смертью), стр. 299, 
въ мѣстѣ, приведенномъ у насъ подъ словомъ νοδάρος. «Завѣшанныя 
паутиной» пещеры Харона (см. подъ словомъ πόρτα) замѣнили для на-
роднаго воображенія новыхъ грековъ античную преисподнюю. Образъ 
Харона настолько привыченъ представленіямъ автора романа и его 
читателей, что слово γλάρος употребляется и какъ нарицательное,-
напр., стр. 243, о богатырѣ, избивающемъ враговъ: 

κι' όπου κι' αν έπερπάτησεν εκείνη ν την ήμερα, 
ήτονε χάρος τό σπαθί και θάνατος ή χέρα, 

гдѣ ясно χάρος синонимъ съ θάνατος. Срв. 4Ρημάτα κόρης 184 
γιατί è ύπνος εις έμέ ήτον μεγάλος χάρος, 

или у Склава ст. 127 слѣд. 
δέν εΓχαμ' αλλην 'παντοχήν, ουδέ κανένα θάρρος, 
μόν μέ θυμάν ή θάλασσα νά μας έδώση χάρος. 

χιλιμιντρίζω ржать, стрр. 85, 90 и дрр. мм. О разныхъ Фор-
махъ глагола по нарѣчіямъ см. Thumb, Inđorgerm. Forsch. II Bd. 
[1893] S. 92. 

χιονιά ή снѣжиая погода, стрр. 156; 306. 
χιόνι τό стр. 26 и дрр. мм. 
χολικισμός ό стр. 253 

παρέκει σάν χολικισμόν κι' ανδρός φωνήν γροικοϋσι. 
χοντρός грубый, стр. 228 о матеріи (толстый, напр., о золотой 

цѣпи, Род. Чума 135). О народѣ «простой народъ», «черный народъ», 
«чернь», въ противоположность знати, стр. 99. Χοντρικές стр. 252 
грубый въ нравственномъ смыслѣ, χοντρική ανταμοιβή о черной не
благодарности, срв. Φημάτα κόρης 118 μίλησες ετζι χοντρά. У За-
хликиса oí χοντραίς «простолюдинки», II 492 Wagner 

άφινω τάχα ταις χοντραϊς και ταΐς 'ψηλαΐς διαλέγω. 
χωνεύω переваривать (пищу) стр. 155 

γιατί, αν τήν φάγη, δέν 'μπορεί ποτέ να τήν χώνεψα. 
χωνί τό см. подъ словомъ κόκα. Χώνω прячу стр. 10, стр. 99 и 

проч. χώνομαι стр. 78 и дрр. мм. 
ψαρός пѣгій, о лошади, стрр. 79, 84, 86, μαυρόψαρος стр. 82. 
ψεγάδι τό стр. 179, стр. 194 срв. τό άσχημάδι, τό σημάδι, τό 

σκοτίδι. Срв. Жертва Авраама 448 νά μήν του βρουν ψεγάδι, Συμφορά 
τ. Κρήτης Склава ст. 56 διχώς έγνωριμάδι, 260 τό σκιάδι. 
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ψείριάρης ο (ψειριάζω «искаться», ή ψείραις Захликисъ 11*241), 
стр. 50 

και πόσοι κακορροίζικοι πόσοι πτωχοί ψειριάροι. 
ψεσινός лживый, стр. 138, параллельная Форма ψωματινός 

.стр. 99 и дрр. мм. 
Срв. подобнымъ образомъ въ *Ρημάτα κόρης ст. 48 ψεσινός, ст. 18 

(τό) ψώμα. 
ψή ή = ψυχή ή стрр. 192, 199, 272, 299, 304, вездѣ у Кон-

стандиниди ή ψυ, accus, стр. 304 την ψύν, nom. plur. ή ψαΐς. Сокра
щенная Форма проведена всюду въ Жертвѣ Авраама, ст. 88, ст. 192 
и т. дал. (ст. 193, 753 genit. 842, 859, 1116) и встрѣчается одинъ 
разъ въ Чумѣ на Родосѣ, ст. 590 την ψήν. 

ψήγω (новогреч. ψήνω). Др. греч. ψέω (развитіе спиранта, какъ 
въ άναλυγώνω, κρυφεύγω, κλαίγω etc. etc.) варить, жарить; въ пере-
носномъ смыслѣ напр. о ήλιος τον έψησε, примѣръ изъ словаря Ле
грана. Срв. также Палама, Τραγ. τ. πατρίδος μου, σελ. 27 

της λίμνης τ' αργυρά νερά, τα μαϊστράλια, ο ήλιος 
δυνάμωσαν κ7 έψήσανε κι' άργασαν τό αορμ,ί του, 

(гдѣ αργάζω сбств. «дубить кожу»). 
Срв. въ «Еротокритѣ» стр. 156 

κ' έπεσαν ή ελπίδες μου 'σαν του δένδρου τα φύλλα, 
οντε τα ψήγουν ή χιονιαΐς, και κάμνουσι τά ξύλα, 

о листвѣ, почернѣвшей отъ холода. 
Глаголъ чрезвычайно часто, и въ «Еротокритѣ» и въ другихъ поэ-

махъ, соединенъ, какъ съ синонимомъ, съ глаголомъ μαραίνω «причи
нять увяданіе», «вянуть». Такъ, о цвѣткѣ, скошенномъ плугомъ, «Еро-
токритъ» стр. 269 

ψυγή ζημιό και μαρανθή, κι' ή ώμορφιά του λυώση, 
и ниже: γέρα ζημιό και ψύγεται и ψυμμένον τον άφήκε, стр. 81 

κ* ενα δενδρόν άνάδια τζη ψημμένο μαραμμένο, 
δίχως ανθούς, δίχως βλαστούς, δίχως καρπούς καί μήλα. 

Захликисъ II 238 
ό βρώμός της της φυλακής τον μόσχον καταλεί τον, 
μαραίνει τους βασιλικούς καΐ ψύγει τους βαλσάμους, 
και ταΐς μυρτιαΐς ταις δροσεραΐς όλόξηραις ταΐς κάμνει. 

Изъ послѣднихъ двухъ мѣстъ опредѣляется значеніе ψήγω, ψύγω 
«сушить». «ЕрОФила», 2 интерм., ст. 81. 

Часто въ переносномъ значеніи (срв. ниже «Еротокритъ» 306 со-
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поставленіе съ цвѣткомъ) объ увяданіи красоты, свѣжести, бодрости 
молодости. Такъ, стр. 14 

και πώς σ' αγάπη έμπέρδεψε, και έψίγη κ' έμαράθη, 
гдѣ έμπέρδεψε s. med., 

въ другомъ случаѣ стр. 45 сохранена болѣе первоначальная Форма 
глагола: 

ήτανε νειά και δροσερή κι' άμάθητη στα πάθη, 
κι' ώς έμπερδεύθη στην φιλιάν, έψήθη κ' έμαράνθη. 

Послѣдняя параллель подтверждаете съ очевидностью пониманіе 
ψήγω, какъ новаго измѣненія древняго ψέω. Мы, потому, не можемъ 
согласиться съ пониманіемъ (наир., у Пападимитріу, въ указателѣ къ 
Захликису) ψυγω, какъ видоизмѣненія ψύχω. 

Срв. также'Ρημάτα κόρης 100 
σκόπησε ότι ό καιρός τα κάλλη σου μαραίνει, 
ψύγει και συζαρώνει σε, σε γερατειά σε φέρνει. 

Ιο. Пикат. ст. 221 (о тлѣнности благъ мірскихъ) 
κι' ωσάν λουλούδι ψύγονται κι ώς άθος διαβαίνουν. 

Потому, если въ составномъ (изъ вышеупомянутыхъ двухъ) гла-
голѣ въ изданіи Константиниди «Еротокрита» одинъ разъ читается 
стр. 189 

κ' έψηγομαραθήκασι της ευγένειας του τ' άνθη, 
а въ другомъ случаѣ, стр. 306 

σαν τό λουλούδι, που ώμορφο παρ' άλλο ή φύσι κάνει, 
κ' ελθ' άνεμος με τήν χιονιά νά τό ψηχομαράνη, 

мы полагали бы правильнѣе читать и здѣсь ψηγομαράνγ]. ψυχομαραί-
νομαι (срв. ψυ/ομαχώ), напротивъ, на мѣстѣ тамъ, гдѣ говорится о 
нравственныхъ мукахъ, напр., стр. 32 να ψυ/©μαραίνεσαι объ Аре-
тузѣ, срв. также стр. 58 

και τόσο πλειά τα κάλλη τζη τον έψυχομαραι'ναν. 
Особо стоитъ заклятіе стр. J 38 

τα δυό μου χέρια νά ψηγουν για πρώτη αν δεν σε ρήξω. 
ψιλότητες ή стр. 23; вѣрнѣе слѣдуетъ читать ψηλότητες (Срв. 

еще πιδεξιότητα ή, стр. 50, и дрр. слова того же образования): 
κι' ώραις ψιλότητες ξομπλιών έμάζωνεν ή κόρη, 
και ώραις βιβλία φρόνιμα έδιάβαζε κ' έθώρει, 

стр. 35 напечатано правильно: 
σ' άγάπαις και ψηλότητες oi λογισμοί μου έμπαινα, 

«выспреннія матеріи». 
Визлнтійсвій Временяивъ. \\ 
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ψοφώ издыхаю, о животныхъ, стр. 109, стр. 243 (о людяхъ ξε
ψυχώ, въ послѣдвемъ мѣстѣ. Жертва Авр. 851, Склава ст. 96, «Еро-
Фила» 2 интерм. ст. 68). О человѣкѣ лишь съ умысломъ («издыхаетъ») 
Чума на Родосѣ 545 (о развратныхъ и обжорѣ). ψοφούν τα πρόβατα 
Чума на Родосѣ 260, ψόφια 288. «ЕроФИла» 2 интерм., ст. 97, ψοφισ-
μένος σκύλος «дохлая собака» Π, γέροντος 53. ψοφώ въ переходномъ 
значеніи, «уморить», Πουλολόγος 382 

θεέ, τόν λούπην ψόφα τον όπώφα τα πουλιά μου. 
ψυχαλίδα ή или ψιχαλίδα ή пылинка, стр. 262 вѣтры 

ταΐς ψυχαλίδες τοϋ γιαλοο στά νέφελα σηκώνουν. 
ώμορφος красивый, passim, ώμορφιά ή красота. 
ώμορφοκαμωμένος стр. 80, стр. 94 и проч. «ЕрОФила» IV 123 и 

дрр. мм. 
ώφου ο! увы! охъ! стр. 42, стр. 275 и проч. и проч. Очень ча

сто въ «Жертвѣ Авраама» (37, 493, 633, 1093, 1113). «ЕрОФила» 
I 465, II 49, IV 5, 59, 235, 2 интерм. 153. 

С. Шестаковь. 


