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ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ
ТОМ ДЕСЕТИ

ДИХОТОМИЯТА БЪЛГАРИ — ГЪРЦИ В СЕЛО
СВЕРДЛОВО, ОДЕСКА ОБЛАСТ
Марияна Парзулова
Свердлово е село, разположено на около 20 км от Одеса. Основано е от
българи и гърци, преселници от Адрианополския вилает. До 1920 г. селото
се е наричало Малък Буялък, а първичното му название е било Аджелък (вж.
повече в История 1978, 564).
Настоящият доклад е по повод книгата на Н.А.Калмакан «Малобуялыкские
греки. 200 лет на Одесщине», издадена през 2002 г. В предговора на книгата
авторът пише, че в Малък Буялък всички са говорели на гръцки език, спазвали са гръцките обичаи и малобуялъкската колония фактически никога не
е била българо-гръцка, и още повече не е била българска, както често са я
назовавали в официалните отчети, а гръцка (Калмакан 2002, 5). В нея се разглеждат въпроси, свързани с първопреселниците, националния им състав,
историческата им родина и т.н.
Особено ценни са списъците с имена на жителите на с. Свердлово, които
съдържат богата информация: 1) представят първопреселниците на селото, родени
до 1801 г.; 2) дават сведения за най-важните моменти от живота им като раждане,
кръщене, венчавка, смърт; 3) отразяват онези фамилни имена на малобуялъкски
жители, които завършват на гръцки суфикси –аки и –опуло; 4) посочват репресираните жители в периода 1920-1939 г., както и изселените в Казахстан «по
национален признак» като гърци и т. н. Всички документи са представени с цел
да се даде една картина на жителите на село Свердлово, като се поставя акцент
на техния етнически произход, т. е. че те са гърци, и всички доказателства за това,
според Н. Калмакан, са налице. Той счита, че имената им чрез характерните за
гръцкия език суфикси достатъчно ярко свидетелстват за гръцкия им произход.
Целта на тази работа е да се докаже, че историята с малобуялъкските
гърци е мистифицирана: 1) много от първопреселниците са били с български корени; 2)както в миналото, така и днес българска реч звучи в селото.
Следователно съществуват езикови доказателства за българско присъствие в
с. Свердлово, което означава, че в някогашното с. Малък Буялък са живели
българи, а днес там има техни потомци.
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Доказателствата ще бъдат посочени в следния ред:
I. Относно етническия състав на Малък Буялък в книгата на Н. Калмакан
е поставен акцент на това, че населението на селото е гръцко.
Първите сведения за селото са дадени от А. Скалковски, който посочва, че Малък Буялък е колония, основана през 1801 г. от българи и гърци на
Адрианополския окръг. Броят на жителите е бил 1350 души, обединени в 175
семейства, живеещи в 182 дома (Скалковски 1848, 91).
За М. Буялък пише и Клаус. Той посочва, че колонията е била в състава
на Буялъкския окръг, в Херсонска губерния, заедно с други две колонии, в които живеят българи — Голям Буялък (основана през 1802 г. със старо название
Кошково) и Кубанка (основана през 1804 г.). Основните етноси, населяващи
Буялъкския окръг, са българи и гърци (Клаус 1869, 28).
Колония М. Буялък е била обект на изследване и от Державин. За нея
той казва, че е гръцко-българска колония, чиито основатели са преселници
от Адрианополския вилает. За населението на колонията Державин пише, че
в официалните документи при основаването на това селище е казано, че са
гръко-българи (от рус. греко-болгары).
За М. Буялък С. Бернштейн през 1958 г. пише, че след Олшанка това е
най-старото българско село в Съветския съюз (Бернштейн 1958, 10).
Доста по-късно Е. Дружинина отбелязва, че колония Малък Буялък
се е състояла предимно от българи и гърци (Дружинина 1970, 116). За
българо-гръцката колония Малък Буялък пишат С. Коч и Е. Самаритаки
(2006, 49-52).
Следователно, във всички източници, засягащи въпроса за основаването на Малък Буялък се упоменава, че първопреселниците са били предимно
българи и гърци, което е в противоречие с твърдението на Н. Калмакан, че
колония М. Буялък е била винаги гръцка колония.
II. Относно говора на местните жители в книгата «Малобуялыкские
греки» e казано, че в колонията винаги се е говорело на гръцки език. Могат
да се посочат редица доказателства, отричащи това твърдение.
Първо Н.С.Державин пише, че цялото население в колонията говори на
български и гръцки, като господстващият се счита гръцкият език, но в качество на разговорен език все повече и повече се явява руският език (Державин
1914, 47).
В колония Малък Буялък се е говорело на български език. Този факт
се потвърждава и от наблюденията на С. Бернштейн, направени върху говора
на тамошните българи, публикувани в «Атлас болгарских говоров СССР».
Ученият отнася българският малобуялъкски говор към групата на тракийските говори, като го посочва заедно с говорите на българите от Катаржино,
Бакалово, Благоево (Голям Буялък), Кубанка и Терновка на Николаевска област (вж. Бернштейн и др. 1958, 39-40). Българският говор е картографиран
под № 62.
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Направено е и изследване, което представя системата на миналите времена в българския говор на с. Свердлово (Николаевская 1970, 145-148).
С цел да проверя достоверността на твърдението на Н. Калмакан относно говора на малобуялъкските жители посетих с. Свердлово два пъти — в
началото на септември 2006 г. и в края на месец октомври същата година.
Първият ми информатор бе Мария Илинична Грудева (54-годишна, жителка
на с. Свердлово и депутат в Коминтерновски район). За себе си тя казва, че е
дете от смесен брак — баща ù е българин, а майка ù — гъркиня. Съпровождана
от М. Грудева осъществих срещи с някои от местните жители и с помощта на
диктофон успях да запиша някои интервюта. Като илюстрация на казаното
ще представя кратки откъси от тях:
Разговор със Степанида Илинична Кутуза, род. 1914 г.:
С.К. — Йа не съм учùла. Н’àмаше врèме. Вар’àх в бригàдътъ. За да
знàйа, да запùша свòйата си фамùлийа — Кутỳза, тр’àбваше да се подпùша
задèто получàвам продỳкти. Сàмо пòдпис. Не знам нùшто да прòчета. Знам
бỳквите. Фсùчки ги знам. Мъжò ми четвъ̀рти клас учù. А йа не.
Йа сирòта б’ах, дòчка. На мòйата т’òт’а мъжò ù ùскаше да ме главù
за идùн. Той багàт. Имàше млòго парù. Не го шт’ах. Не такà хортỳваше.
Не можàх да го трàйа. Дòйде той да ме главù. Пък ас вùкам не та шта, не
те л’ỳб’а. Йа си ùмах…такòва …Кутỳза.
М.П. — Фамилията Кутуза каква е по произход?
С.К. — Кутỳза веднъ̀ш са билù гъ̀рци, веднъ̀ш — бъ̀лгари. Мàйка му
— гречàнка. А баштà му йа на знàйа.
М.П. — Със свекърва си на какъв език говорихте?
С.К. — С мен свек`ървата говòреше по бъ̀лгарски, с мъжò ми — по
гръ̀цки.
М.П. — Какъв е мъжът ви по произход?
С.К. — Те са идùн рет бъ̀лгаре, идùн рет — гъ̀рци.
М.П. — А той за какъв се смяташе — българин или грък?
С.К. — Нùкак не се счùташе.

***

Разговор с Маня Григориевна Личикаки, род. 1921 г.:
М.Л. — Йа съм гречàнка. Мàйка ми бèше от багàта сем’à. Те ги
раскулàчиха.
М.П. — На какъв език говорихте вкъщи?
М.Л. — На гръ̀цки. Ас си хортỳвам и по рỳски.
М.П. — Разкажете нешто за себе си.
М.Л. — Сегà ужè съм склерòзна. Глèдам си агорòда.
М.П. — А катò млàда с каквò се занимàвахте?
М.Л. — Ас от мàлка òдих на зàрабатка: то детè да глèдаш, то да
сед’à в Адèса…. Трỳдно ми е да хортỳвам сигà.
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***

Разговор с Георгий Андреевич Бургазли, род. 1955 г.:
М.П. — Кажете няколко думи за родителите си.
Г.Б. — Баштà ми е бъ̀лгарин, мàйка ми е гречàнка.
М.П. — Вие като какъв се определяте?
Г.Б. — По совèцкому пàспорту — грек, а йа не знàйа.
М.П. — Какво работите?
Г.Б. — Водùтел’. По бъ̀лгарски — шоф’òр.
М.П. — Имали ли сте желание някога да посетите България?
Г.Б. — Ѝмаше желàние, н’àмаше възмòжнос.

***

Разговор с Иван Николаевич Грудев, род. 1951 г.:
М.П. — На дядо си ли носите името?
И.Г. — На д’àдо ми навèрно.
М.П. — Тук ли сте роден?
И.Г. — Ас се родùх ф тва сèло. Тва сèло ми такà раскàзват, че е на
шейсè гудùни по-стàро от Адèса.
М.П. — Знàете ли откъдè са предцùте ви?
И.Г. — Отдèка са не знам. Но такà кàкто дỳмат от тỳрците катò
бèгат насàм додèха.
М.П. — Били ли сте в България?
И.Г. — Седемдесèт и шèстата гудùна б’ах в Албèна, във Вàрна, ф
Сòфийа, въф фсùчката Бългàрийа б’ах.
М.П. — Какво ште кажете за родителите си?
И.Г. — Баштà ми е б`ългарин, а майка ми е гъркùня.
М.П. — А съпрỳгата ви?
И.Г. — Т’а у мèне е гъркùня. Хортỳваме и по гръ̀цки, и по бъ̀лгарски.
На базата на проведените интервюта могат да се посочат следните
особености на българския говор на местните жители:
1. Фонетични особености:
а) елизия на начално в, напр.: сички вм. всички;
б) редукция на о в у, съчетана с елизия на в, напр.: удичка вм.
одичка<водичка;
в)редукция на е в и, напр.: идин вм. един;
г) eлизия на а в нашта вм. нашата;
д) употреба на групата ръ вм. ър, напр.: връвят вм. вървят; тръсят
вм. търсят.
2. Морфологични особености:
а) членната форма за м.р. ед.ч. е о, напр. Сестра ми с мъжо си ма тръсят. # По път’о брат му идеше;
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б) форми на причастията душли, били;
в) въпросителното местоимение га вм. кога, напр.: Га се главях цяло
село бяше.
г) наречието отдека вм. откъде, напр.: Отдека сме, не зная.
д) мин. вр. на глагола съм за 3 л. ед. ч. — бяше;
е) личното местоимение за 1л. ед.ч. йа вм. аз, напр.: Йа не го штях.
ж) частица ке вм. ще за бъдеще време, напр.: Утре бабата ке рече…
з) глаголът довадаме за сег. вр. вм. идваме, напр.: Довадаме черес неделя.
3. Лексикални особености. Функционират лексеми, квалифицирани
днес като диалектизми, срещащи се в някои диалекти в България, напр.:
хортувам ‘говоря’, трошка ‘малко’, харна ‘хубава’, главя ‘женя се’, трая
‘търпя’, саде ‘само’, джурапи ‘чорапи’.
В речта на интервюираните е забелязана лексикалната синонимия думам — хортувам.
Когато интервюираните говорят на български в речта им функционират
русизми, напр.: тарелки, хазяйство, колхоз, креват, школа, уже.
4. Синтактични особености. Една от най-характерните синтактични
особености е употребата на безподложно изречение, напр. Са стараем с образованието… вм. Ние ще се стараем с образованието….
На базата на примерите, илюстриращи българския говор в с. Малък
Буялък и на посочените особености, може да се каже, че в селото от основаването на колонията до наши дни български език се говори, което е опровержение
на твърдението на Н. Калмакан. Проведените интервюта с някои лица, които се
представят, че са от гръцки произход, но говорят български език, характерен
за този говор, са изключително силно доказателство, че в селото са живели
и живеят българи. Функционирането на български език (с посочените характеристики) в днешното с. Свердлово свидетелства за българско присъствие в
селото. Оттук може да се направи изводът, че днешните му носители могат
да бъдат както етнически българи, така и гърци, които са живели съвместно
с българи. С други думи, българският език, пренесен от България, в това
село е продължил да живее 200 години, като е служил за език в битовата
сфера при общуването както между самите българи, така и между българи
и гърци. Следователно, езикът като основен белег за принадлежност на лица
към даден етнос в случая категорично свидетелства, че в селото се е говорело
и се говори български език, което доказва наличието на българи в селото.
Теренното проучване показа, че жителите говорят еднакво добре български и гръцки език. Следователно, ако в колонията не са живели българи, едва
ли би било възможно такова масово владеене на български език от днешните
потомци на някогашните колонисти, представяни от Н. Калмакан за гърци.
Приведените доказателства допълват изложените мнения на учени за съществуването на българо-гръцка колония и оборват твърдението на Н. Калмакан,
че в селото винаги се е говорело само на гръцки език.
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III. Относно имената на жителите на с. Малък Буялък Н. Калмакан
твърди, че повечето са гръцки, като поставя акцент на тези, които имат суфикси, типични за гръцката антропонимна система, като –аки и –опуло.
В настоящата работа ще се направи кратък анализ на имената на малобуялъкските жители.
1. Личните имена, включени в списъците, са:
а) предимно от българската антропонимна система, напр. на лица от ж.
пол : Стоя̀нка, Злàта, Рàда, Я̀на, Стàна, Дèна, Кòйна, Стòя, Дòбра; за лица
от мъжки пол, напр.: Стоя̀н, Стàнко, Жèло, Дèно, Дòйчо, Пèтко, Грỳди. Тези
имена се срещат в списъците на първопреселниците;
б) от християнския именен календар, напр.: Анастасия, Магдалùна,
Дионùсий, Атанàс, А̀нгел, Пантелèй <Пантелеймòн, но те се срещат както
при гърци, така и при българи, и не могат да бъдат сигурен белег за наличие
на гръцки етнос;
в) функциониращи предимно сред гърците, напр.: Олимпиàда, О̀мир,
Стàврий, Дàфна, Костàнди.
г) характерни за руската антропонимна система, напр. Евдòкия,
Матрòна, Ксèния, Степанùда, Зòя, Дàря, Параскèва, Акилùна, Алексèй,
Анатòлий, Афанàсий, Федòр, Степàн. Такива имена малобуялъкските жители
са носели още в края на ХIХ и началото на ХХ в. Срещат се и сред днешните
малобуялъкски жители. Тази група антропоними е доказателство, че техните
носители са живели на територията на бивша съветска република. Днес по
личните имена на потомците на малобуялъксите преселници не може да
се съди за техния етнически произход — българи или гърци. Те не могат да
бъдат етноразличителен белег.
2. Бащините имена, отразени в именните списъци на лица, упоменати в метрическите книги на малобуялъкската Йоано-Предтеческа църква
за период от 1814 до 1833 г., са важен източник за определяне принадлежността на техните носители към един или друг енос. Като примери могат
да бъдат посочени следните бащини имена, които функционират в различни структурни модели, напр.: Панаиотов Иван Волкàнов<от ЛИ Вълкàн,
русифицирано; Панаиотов Варбан Вỳлов<от ЛИ В`ъло, русифицирано;
Ставракаки Иван Мùлчов и Ставракаки Ян Мùлчев (образувани от едно и
също ЛИ — Мùлчо с различни суфикси –ов и -ев); Терновский Степан Грỳди
и Терновски Федор Грỳдев (двете БИ са от ЛИ Грỳди, образувани по безсуфиксен и суфиксален път — със суф.-ев); Пулчаки Христо Жèлевич<от
ЛИ Жèло; Мармураки Димитрий Жèлов <от ЛИ Жèло; Карджали Стояна
Петкòва< от ЛИ Пèтко; Проданаки Стояна Жèли син Жèло — по стар
именен модел.
Посочените антропоними са от български произход и свидетелстват,
че техните носители имат български корени — бащите им са с български
имена.
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2. Фамилните имена са изключително разнообразни както по своята
етимология, така и по структурата си. Това, което най-силно прави впечатление, че едни и същи основи на ФИ са претърпели различно суфиксално словообразуване в различните поколения, респективно в различните
периоди от съществуването на имената на територията на с. Свердлово.,
напр. Ст`оян — Стоянàки, Стоянàкий; Недèлко — Недèлков, Недел`яки,
Нидельчàти; Карàиван — Караивàнов; Кутỳза — Кутỳзов, Кутузàки; Прòдан
— Проданàки; Мùно — Мùнов; Пỳльча — Пульчàки; Андрùца — Андрицàки,
Андрицàкий, Андрицòпуло; Барỳта — Барутàкис (с.95); Бèдро (1914 г.)
— Бедрозàки (1912 г.); Бимбасòпуло (1884 ) — Бùмбас (1901) — Бимбасàки
(1884); Маджарàки (1888 г.) — Маджàр (1889) (при следващите поколения
— с.221); Никòла (1872) — Никòли (1885 г.) — Николàу (1888 г.) — Никòлов
(1901 г.) (с.234-235).
Сред ФИ се наблюдават няколко структурни модела:
а) ФИ, образувани от ЛИ от български произход, напр.: Пèйо, Никòла,
Стоя̀н, Грỳди, Гùнко, Мùлчо, Жел`яско, Чùло, Чàни, Дòйчо, Дòнчо;
б) голяма част от ФИ са образувани от български ЛИ+ суф.-ов и са
характерни за българската антропонимна система, напр. Стоя̀нов, Дàнчев,
Грỳдев, Дùмов, Жèков, Жèчев, Пèйчов, Жèлев, Лàмбов, Стòев, Стàмов,
Стòйков, Тòдоров, Сèбов, Мùлков;
в) някои от ФИ са сложни по състав с първи елемент Кара ‘черен’ от
тур. + ЛИ, напр. Карàивàн, Карàтòдор, Карàгеòргий, Карà`ян;
г) срещат се ФИ, представени от прозвища, означаващи професии, които
са от турски произход, напр. Ковàнда ‘пчелар’, Бербèр ‘бръснар’, Коямжù
‘златар’, Бахчевàн ‘градинар’ ;
д) има ФИ, образувани от селищни имена, напр. Бургазлù < Бургас
‘град в България на брега на Черно море’ и Бургàз (Калмакан 2002, 65),
Румелèц<Румелия, Терновский<Терновка ‘село в Николаевска област’;
е) откриват се ФИ, образувани от прякори, възникнали по суфиксален
или несуфиксален път.
Към първата подгрупа се отнасят ФИ, образувани от диалектни думи
или думи от турски произход и суфикс -аки напр.: Кратункàки < диал. кратунка, гърцизирано чрез суф. -аки; Крунàки — от Круна <диал. ‘корона, венец’; Бурназàки <тур. burnaz ‘1. с голям нос; 2. надменен’ (Илчев 1968, 94) с
гръцки суф. -аки; Демирàки < тур. demir ‘желязо’, гърцизирано със суф. -аки;
Бислимàки < тур. besleme ‘храненик’, гърцизирано чрез суф. -аки.
От приведените примери ясно се вижда, че етимологията на ФИ е турска, но е осъществен процес на гърцизация чрез умалителния суфикс -аки. В
българската антропонимна система съществуват ФИ, образувани от същите
основи, но с помощта на суф.-ов.
Следователно направеният етимологичен анализ показва, че по своята
същност това са имена с турска етимология. Техните носители могат да бъдат
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българи, гърци, гагузи. Суф. -аки е осъществил процеса на гърцизация на
имената, но това не означава, че той е маркер за принадлежност към гръцкия
етнос на неговите носители. По него не може да се съди за това, че всички
притежатели на ФИ със суф. -аки са гърци.
Към втората подгрупа се отнасят ФИ, представени от прякори, напр.:
Делиùбàлт < тур. deli balta ‘луда секира’, метафора, т. е. сече безразборно
(Илчев 1968, 75); Бùмбас < тур. binbasi ‘началник на 1000 души’ (Илчев 1968,
75); Улàр < тур. уular ‘оглавник’, Камбèр ‘свой човек, приближен’< от тур. ЛИ
Камбер; Караджù ‘клеветник’ < от тур. karaci. Такива имена могат да носят
както българи, така турци, гърци, гагаузи.
ж) ФИ, образувани от ЛИ от български произход+ суф.-аки, напр.:
Станкàки<Стàнко+суф.-аки, Савàки<Сàва+суф.-аки, Пенàки<Пèно
+суф.-аки, Личикàки<Лùчо+суф.-аки и Личкàки, Данкàки<Дàнко+суф.аки, Неделчàки<Недèлчо+суф.-аки, Стоилàки<Стоùл+суф.-аки,
Стоянàки<Стоя̀н+суф.-аки, Гинкàки<Гùнко+суф.- аки.
Тази группа ФИ илюстрира модел, по който се осъществява процес на
гърцизиране на български имена по пътя на суфиксалното образуване чрез
умалителния суффикс –аки. Тези ФИ биха могли да бъдат повод за анализ не
само от страна на езиковедите, но и на историците, на народопсихолозите и
социолингвистите. Те свидетелстват не само за етапи от развитието на българската антропонимна система, но и за етапи от българската история: за периода на силното влияние на гръцкия език върху българския — резултат от
политиката на Вселенската патриаршия в Константинопол. Последната е представлявала важен фактор в зараждането и утвърждаването на гъркоманията.
з) ФИ, образувани от ЛИ или Пр+ суф.-опуло ‘син на…’, напр.:
Андрицòпуло, Бимбасòпуло, Каламоканòпуло.
Като се има предвид, че първите преселници в Малък Буялък са от
Адрианополския вилает и са дошли с кораби, то би могло да се посочат следните факти и хипотези:
1) една част от тях са дошли от Созопол (Калмакан 2002, 14);
2) друга част от преселниците са били от Бургас (това е отразено в антропонимите Бургаз, Бургазли). Доказва се и от архивен документ, съхраняващ
се в ГАОО (ф. 6, оп. 1, д. 627, л. 33);
3) за селищата в Буялъкския окръг в руските статистически трудове е
казано, че са били населявани предимно от българи, гърци, гагаузи. Имайки
предвид, че първопреселниците в Малък Буялък са били от Източна България,
то логично е да се мисли, че в периода, в който те са живели по българските земи, висшето гръцко духовенство е провеждало яростна политика за
асимилирането на българите (на асимилация са били подлагани и гагаузите
— вж. при Тонев 1995, 63-64). С това може да се обясни и появата на група
от българското население, наричащо се гръко-българи. Това са били българи, които забравяйки родния си език, са ползвали гръцки или турски, а може
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и друг. Названието гръко-българи свидетелства за техния произход — те по
произход са българи, изповядващи гръцка вяра (Мещерюк 1965, 168).
Като външен белег за наличие на гърци, според Н. Калмакан, могат да
се вземат имената с гръцки суфикси.
Самият Н. Калмакан пише, че «проблемът с възстановяването на фамилиите на първопреселниците в Малък Буялък се състои не само в отсъствие
на съответстващи документи от това време, но и в това, че даже в намерените
документи до 1820 г., фамилии, като правило, не са посочени. Присъстват само
личното и бащиното име, напр.: Йоан син на Продан» (Калмакан 2002, 16).
В списъка на лицата, упоменати в метрическите книги в периода 1814-1833
г., съществуват фамилни имена, сред които е и фамилното име Проданаки.
Може да се предположи, че процесът на гърцизация на имената е настъпил
след преселването им.
Това е резултат от провежданата асимилаторска политика на гръцкото
духовенство или на техни представители. Известен е фактът, че в по-големите градове на България и най-вече в черноморските градове този процес е
бил най-активен. В този период българите са били лишени от възможността
да се обучават на роден език и ето защо обучението се е провеждало на
гръцки в училища под влияние на гръцкото или огърченото духовенство.
Пребиваването в такива училища е довело до това, че техните възпитаници
станали образовани по това време хора, но се считали за гърци и се противопоставяли на българите (Мещерюк 1965, 165). Константинополската
патриаршия чрез свои верни хора е внушавала на българите мисълта за
това, че те са гърци, и е получавала известни успехи. Някои от българите,
преимуществено по-богатите граждани започнали да се наричат гърци,
даже и да не са владеели гръцки език. Имало е немалко образовани българи, които се срамували да се признаят за българи, и се обявявали за гърци.
Такива българи са подлагани на критика от Паисий в неговата «История
славяноболгарская».
Примери за такива българи са В. Априлов и д-р И. Селимински, които
в по-късен етап от живота си са осъзнали грешката си и изказват съжаление
за това. В. Априлов е бил нежински грък (Бележити българи 1969, 153, 154155; 311; Мещерюк 1965, 166).
В литературата са описани редица случаи, когато българи се представят
за гърци и променят имената си, напр. «Абаджи Георги от Калофер, когато се
преселва във Варна става родоначалник на известната тук фамилия Георгиу.
Синът му Желез, след като получава образованието си в Атина се именува
Апостолаки». Родът на Драко Кардоматоолу, най-многочисленият и между първите в Созопол, идва от Карнобат. Синовете му променят фамилното
име от Карнобатооглу на Кардоматоолу (Тонев 1995, 59). В Бургас една от
най-старите и авторитетни фамилии — Хрисопулос, възниква към средата
на ХVIII в., а за неин родоначалник се смята българчето Златю от с. Факия.
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Сто и тридесет години по-късно тя се представя от тримата братя Костаки,
Андонаки и Янко (Тонев 1995, 60).
Според съвременник на доосвобожденската епоха истинските гръцки
семейства в Бургас са сравнително малко: 2-3 от по-стари времена. 17-18 са
преселени от Анхиало, Месемврия и егейските острови и 20-30 пристигнали
от Гърция във връзка с разрастването на черноморската търговия. Останалите
гърци са всъщност гъркомани. В Бургас българите ден през ден си топят
народността. В църквите чрез проповедите на гръцки език и в училищата са
втълпявали темата за величието на Елада, че тя е била разсадник на науките
и изкуствата, както и на християнството и в края на краищата «всеки, който
не е грък, е варварин» (Тонев 1995, 59; 60;61).
Може да се предположи, че част от първопреселниците в Малък Буялък,
а и по-късно — през 1828-1834 г. са били жертва на разрастващия се процес
на гърчеене на българи, т. е. гъркомани (за гъркоманията вж. повече при Тодев
1994, 77-80).
В Русия е било честа практика преселниците да се представят като носители на друга националност, напр. в книгата на Е.И.Дружинина е посочено,
че малобуялъкският жител Аргир Кирязов е бил по произход арменец, но се
е представял за руснак през 1816 г., когато се е зачислил в трета търговска
гилдия в гр. Одеса (Дружинина 1970, 358). Фамилното име Кирязов днес
носят лица от български произход.
В заключение може да се каже, че изнесените факти — български говор,
функциониращ в днешното с. Свердлово, и съществуване на фамилни имена,
съдържащи в основата си български лични имена, са достатъчни ярки доказателства за наличие на български корени у някои у неговите жители. Всичко
това отхвърля категорично опитите на Н. Калмакан да представи населението
на с. Свердлово само за гръцко. Оттук не звучи правдоподобно и заглавието
на книгата му — «Малобуялъкские греки».
Съществуването на смесени бракове още през ХIХ в. е довело до изчезването на известни различия между българи и гърци. Днес лица, носещи
една и съща фамилия, се определят различно: едни се представят за гърци, а
други за българи, като упоменават, че водещата роля е на майката: щом майката е гъркиня, значи и наследникът е грък. Днес в селото се говори гръцки
и български, което е доказателство, че то е възникнало от българи и гърци.
Всички контактуват извън къщи на руски, а в последните години — след
1991 г. започва да се чува постепенно и украинска реч — свидетелство, че
жителите на с. Свердлово са граждани на независима Украйна.
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СЪКРАЩЕНИЯ:
БИ — бащини имена
ЛИ — лични имена

Пр — прякор или прозвище
ФИ — фамилни имена
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