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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

 
 Предлаганата работа е посветена на изследването на заемките 
от гръцки произход в съвременния руски език в контекста на тяхната 
история. Тя представя практическо изследване, опиращо се на 
основните етапи от историческия развой на руския език. Изводите, 
направени в нея, имат значение за лексикографията, общата теория 
на превода, сравнителното езикознание 
 
Актуалност на изследването 
 

Изследването е извършено предимно на базата на 
лексикографски източници и в общия контекст на изследванията на 
руски и чужди автори, свързани с въпросите на заимстването на 
гърцизми. Актуалността му се определя от факта, че както самите 
гръцки заемки, така и въпросите, свързани с тяхното проникване, 
използване и усвояване, не са достатъчно добре изучени.  
 
Научен принос 
 

По-голямата част от гърцизмите досега не са били предмет на 
систематично лингвистично изследване. Основният приносен 
момент в работата се съдържа в самия подход към изследването на 
ексцерпиранияматериал – той включва елементи на историко-
лексикологичен и историко-литературен, културологичен и 
текстологичен анализ, тъй като върху процеса и резултата на 
заимстване на чуждоезикова лексика влияние оказват както строго 
лингвистични, така и екстралингвистични фактори.  
 
Обект и предмет на изследването 
 
   
 Обект на изследването са гръцки думи, навлезли в руския език 
по време на историческия му развой. Предмет на дисертационния 
труд е изучаването на статуса на гърцизмите отделно за всеки 
период и в хронологичен ред, както и развоя на семантиката на тези 
лексикални единици, семантичните връзки помежду им и техните 
съответствия в руски. 
 
Практическа стойност на дисертацията.  

 



Резултатите от изследването могат да намерят приложение в 
преподаването на курса „История на руския литературен език”, при 
разработването на спецкурсове и спецсеминари по въпросите на 
анализа на гръцките заемки в руски език в диахронен аспект, както и 
при съставянето на речник на заимстванията.  
 
Методи на изследване 
 
 Използването в работата на определени научни методи е 
обусловено от целите и задачите на изследването. Така например 
при интерпретацията на езикови факти от оригинални и преводни 
текстове се прилага описателният метод;  при експлициране на 
подтекстова или културологична информация – историко-
етимологическият и херменивтичният метод; при сравняването на 
фрагменти от оригинала и превода им, на отделни лексични, 
фразеологични или паремиологични единици – съпоставителен 
анализ.  
 
Основната цел на изследването е да се покаже проникването и 
усвояването на гръцки думи от руския език на фона на неговия 
исторически развой. 
 
Източници на изследването 
 
 Основните източници, използвани за разработването на 
дисертационния труд са различни видове речници: етимологични, 
тълковни, исторически, терминологични, диалектни и др., както и 
научни трудове, посветени на въпросите, свързани с гръцките 
заемки в руски език. 
 
Апробация  
 
 Най-важните проблеми на дисертацията са апробирани като 
доклади и съобщения на международни научни конференции: 

1. «Греческие заимствования в русских народных 
говорах» (Пловдив, 2006 г.) 

2. «Греческие заимствования в русском языке»  (Велико 
Търново,  2006 г.) 

3. «Греческий вклад и греческие заимствования в сфере 
славянской христианской идеологии» (Гърция, 
Комотини,  2007 г.) 



4. «Греческие заимствования в древнерусском и 
церковнославянском языке», Институт Балканистики, 
(Гърция, Солун, 2008 г.) 

5. «Перевод и адаптация заимствованных грецизмов в 
русском языке (диахронический аспект)» (Порто-
Карас, Халкидики, Гърция, 2008 г.) 

6. «Основные способы религиозной терминологизации в 
первых переводах с греческого языка» (Стара Загора, 
2008 г.) 

 
Структура на дисертацията 
 
 Работата се състои от увод, три глави, заключение, 
библиография и приложения. 
 
Основно съдържание на работата 
 
 
  
   В уводната част се обосновава актуалността и научният 
принос на изследването, изяснява се проблематиката и състоянието 
на въпроса за гръцките заемки, определят се обектът на изследване и 
източниците на лингвистичния анализ, формулират се целите, 
задачите, основните принципи и методи на работа, експлицира се 
теоретичната и практическата стойност на работата, дава се 
описание на структурата й. 
 Първата глава представя теоретичния фундамент на 
дисертацията. В нея се разглеждат историко-културните условия, 
които определят процесите на заимстване във всеки един от етапите 
на развоя на руския писмено-литературен език. Посочват се 
основните източници на заимстване и се характеризират категориите 
заимствани думи. Тази глава включва пет раздела. В първия раздел 
се разглеждат изходните теоретични позиции, определящи научния 
подход към изучаването на проблема на заимстването. Дефинират се 
понятията „исторически” и „предисторически” времена в светлината 
на въпроса за хронологизацията на устните и писмени заемки от 
гръцки, обосновава се използването на термина старобългарски по 
отношение езика на първите преводи. Описва се състоянието на 
руската редакция на старобългарския литературен език, анализират 
се и термините църковнославянски и староруски език. 
 Във втория раздел на първа глава се анализира въпросът за 
историко-културните условия, обуславящи възможностите за 
заимстване на гръцки думи. Освещават се въпроси на заимстването, 



свързани с икономическите, политическите и културните контакти. 
Установява се, че първото и най-важно събитие в историко-
културните взаимоотношения между гърци и руси е гръцката 
колонизация на Северното черноморие през 8 – 6 в. пр. Хр. От 
тогава се датира първият и най-древен, основен, пласт заимствания, 
върху който се надграждат следващите. Този факт намира 
потвърждение и у М. Фасмер, който обръща внимание на 
присъствието на гърцизми с диалектно произношение, фиксирани в 
първите славянски ръкописи. Става дума за гърцизми като кровать, 
суббота, сахар, вишня, кимарить, артус, уксус и др. Другото 
важно събитие, обуславящо интензивното заимстване, е 
покръстването на Киевска Рус и като следствие от това - 
навлизането на голямо количество гърцизми чрез преводната 
литература. Това са както гърцизми, свързани с християнската 
религия: архимандрит, монах, келья, така и думи, нямащи никакво 
отношение към нея, напр. баня, скамья, бальзам, история, 
грамматика, терем, бальзам, парус, уксус и др. По-късните 
заимствания се отнасят към сферата на науката и изкуството попадат 
на руска почва вследствие многобройните реформи на Петър І и 
новият начин живот като резултат от тях: кафедра, логика, идея, 
магнит, климат и др.   

В третия раздел се разглежда въпросът за гърцизмите в 
староруски език и в староруския тип на църковнославянския език. 
Проникването на гръцки думи в писмено-литературния език на 
Древна Рус е следствие от широките й културно-исторически връзки 
с Византия. Така гърцизмите попадат в староруски както по пътя на 
устното заимстване (по-често преди християнизирането и по-рядко 
след това), така и по писмен път. Този период на езика  (ХІ-ХІV в.) 
се характеризира предимно с преводите от гръцки и, по-късно, с 
оригинални руски паметници. Като резултат от акустичното 
възприемане на първите църковни служби на гръцки език се 
появяват думи като исполати (от гр. εις πολλά έτη), куролесить (от 
гр. Κύριε ελέησον), гръцки по произход са също и много от личните 
имена, широко разпространени днес:  Пётр ( Πέτρος-«камък»), 
Евгений ( Ευγένιος «благороден), Зоя (Ζωή -«живот»), Ирина  
(Ειρήνη- «мир») и др. Гърцизмите са основна част от словника на 
староруския писмено-литературен език. Задължително условие за 
тяхното експлициране е изучаването на всеки отделен преводен 
паметник, например съчиненията на Светите отци на църквата, 
книгите на Светото Писание, хрониката на Георгий Амартол, 
«История на юдейската война» на Йосиф Флавий, както и 
оиригиналните произведения  като «Житие на Феодосий Печерски» 
и др.  Църковнославянският   господства в конфесионалната 



писменост чак до ХVІІ в. Освен чистите гърцизми в него се появяват 
и калки, представящи буквални преводи на гръцки думи: беззаконие 
(ανομία - anomia), бездушие ( αψυχία -apsykhia), богословие ( θεολογία 
- theologia) и др. Но традиционният подход за изучаване на 
гърцизмите изключително през призмата на историята на руската 
църква е неверен, тъй като заимстването на християнската религия е 
било възможно само при наличието на предшестващи 
продължителни и разностранни културни, политически и 
икономически връзки. Много гърцизми, появили се в староруски 
благодарение на лингвистичните предпочитания на самия преводач, 
така и са останали непреведени: «адоксите», «родостома», 
«олокавтамата» и др. В работата, на основание мнението на Н.А. 
Мещерски, гърцизмите, функциониращи в староруски език, са 
разделени на три големи групи. Към първата се отнасят думи, които 
напълно съвпадата със съответните думи в гръцкия оригинал: 
аггелъ, адъ, анфраксъ, варваръ, епистолия, грамматик, 
катапетазма, порфира и др. Във втората група влизат думи, за 
които няма съответствие в гръцкия текст. Най-често те се срещат в 
т.нар. «допълнения», внесени в текста от самия преводач с цел по-
подробно обяснение:  комитисъ, лигури, симея и др. Третата група 
представят думи, които в оригиналния гръцки текст са заменени от 
преводача с други гръцки думи асфальтъ- греч. στυπτηρία квасцы, 
грамота- греч. επιστολή, дискосъ- греч. πίναξ и т.д   

В четвъртия раздел на първа глава се изяснява въпросът за 
използването на гърцизмите през периода на формиране на руската 
народност. Образуването на единна централизирана държава, в 
която главната роля играе Москва, поражда потребността от 
културни авторитети. Такива стават родените в славянския юг 
българи и сърби митрополитите Киприян и Григорий Цамблак, 
Пахомий Серб и др. Два важни фактора характеризират описвания 
период: а) от една страна това е развиващият се език на деловата 
писменост на Московска Рус (този процес ще бъде разгледан по-
долу) и б) от друга – фактът, че езикът е подложен на изкуствена 
архаизация под въздействието на второто южнославянско влияние. 
Някои изследователи наричат това явление гърцизация. През този 
период се утвърждава българският (търновският) стил на риторичен 
изказ, т.нар. плетение словес. Това е периодът на масово поправяне 
на богослужебните книги. По отношение на гърцизмите може да се 
каже, че се връщат към формите от оригинала, например  аггелъ 
вместо ангелъ,   появяват се гръцките знаци за ударение и 
придихание - исо, оксия, вария, кендема, камора, голям апостроф, 
появяват се буквите ξ (кси),  ψ (пси), Θ (тита).  През този период 



някои гърцизми придобиват и допълнително значение: дьяк, 
подьячий- писцы, грамота, грамотик и др. 

В петия раздел на първа глава е описана ситуацията с 
гърцизмите от началния период на формиране на руската нация 
(ХVІІ – ХVІІІ в.). За начало на този нов период на заимстване може 
да се смята Петровата епоха. Преди него огромното мнозинство от 
гърцизмите се използват в църковнославянски, предвид 
свързаността му с богослужението и манастирската практика: 
антифон, ектения, ирмос, метохия, пенткостия, игумен. Едва в 
Петровата епоха се наблюдава разграничаване на функциите на 
езика: този, който обслужва религиозната сфера запазва по-архаична 
форма, а другият става език на държавната администрация, науката, 
техниката. По това време се засилва притокът на гърцизми, 
преминали през западноевропейско посредничество  и използвани в 
научната терминология и изкуството:  логика (λογική), психология 
(ψυχολογία), идиллия (ειδύλλιο), идея (ιδέα), критика (κριτική), 
металл (μέταλλο) , музей ( μουσείο),  лексикон (λεξικόν), комедия 
(κομωδία), трагедия (τραγωδία), хронограф (χρονογράφος), 
планета (πλανήτης) и др. Заедно с думите активно проникват и 
словообразувателни префикси и суфикси с гръцки произход: авто- 
(автомат, автомагазин, автопилот); андр- (андроид, скафандр); 
анти- (антипатия, антирусский); лог- (логопед, монолог); ман- 
(мания, меломан, наркоман); микро- (микроклимат, микроскоп, 
микроскопический); фон- (фонограмма, магнитофон, телефон); 
хрон- (хронология, анахронизм) и др. Срещат се и гърцизми, 
попаднали по два различни пътя: по-рано, като калка, напр.  
алфавит - азбука, и по-късно във формата алфавит. Краят на ХVІІІ 
в. се характеризира с дейността на шишковистите и други пуристи, 
стремящи се към прочистване на руския език. Те предлагат напр. 
гръцките заемки да се превеждат така: физика - телообразие, 
астрономия - звездачество, магия - неистовство, механика - 
трудоспор, эгоист – себятник и др.  

В шестия раздел на първа глава се описват гръцките думи в 
руския език от ХІХ – ХХ в. В творчеството на Пушкин например се 
срещат много калки: боговидный, главоболие, както и голям пласт 
гърцизми: каторга, кафедра, келья, кивот, кимвал, киннамон,, 
какофония, калуер, камера, камфора, клефт, климат, колона, 
колонада, комедия корифей, нервы, неофит, нектар,  музыка, 
муза, монополия, монолог, монастырь, монах, монархия, 
мифология, мистик, мистерия,  мирро и др. Тази традиция е 
продължена и от Лермонтов и Белински. Заимстванията от ХІХ в. 
могат да се разделят на два периода: 



1. Първата вълна от заимствания се отнася към 30-40-те год. на 
ХІХ в. и е тясно свързана с понятийната сфера на философията, 
естетиката, литературознанието и т.н. Това са грецизми като идеал, 
ойкумена (οικουμένη), идея (ιδέα), элегия (ελέγια), эстетика 
(αισθητική), тип ( τύπος) и др. Кръгът от понятия свързани с 
предметно-битовата номенклатура или със сферата на икономиката, 
медицината, техниката, финансите е сравнително малък, напр. крем 
(κρέμα (αντιδαν. Αρχ. Ελλ.χρίσμα)), амнезия (αμνησία), пандемия 
(πανδημία), полиартрит (πολυαρθρίτιδα),  маньяк( μανιακός) и др. 

2. Втората вълна от заимствания се отнася към 60-70-те год. на 
ХІХ в. Тук наред с типичните гърцизми като монархизм 
(μοναρχισμός), атрофия (ατροφία), эпидемия (επιδημία), навлизат и 
голямо количество думи образувани с помощта на гръцки морфеми 
и словообразувателни афикси, напр. клерикал-изм (-ισμός), 
гипнозировать (υπνοτίζω), , алкогол-изм (-ισμός), финанс-ист (-
ιστής),  елей-ность (έλαιον), журнал-ист, публиц-истика, 
псевдонародный и др. Гръцките афикси продължават да са актуални 
и през ХХ в. напр. автостоянка, гидробур, космоплавание, 
макромир, микродвигатель. Както и гръцките думи архитектор, 
библиотека, космос. Речникът от края на ХХ в. фиксира също така 
и появата на допълнително значение при някои гърцизми, напр. 
«диалог культур», «диалог партий», думата «анархия» назовава и 
идеологическо течение, «социальная драма» - трагичното 
положение на някои социални слоеве, към тази група се отнасят и 
думите геополитика, демократия, олигарх, икона, космополит, 
както и новообразуванията с използването на гръцки морфеми 
алконавт, апофегей, антиельцинский, антирыночный и др.  

Първа глава завършва с раздела «Изводи», в който се 
обобщават резултатите от наблюденията над проникването и 
функционирането на гърцизмите през различните хронологични 
етапи от историята на руския книжовен език. 

Във втората глава се разглеждат процесите на усвояване на 
гръцките думи в руски език.  

В първия раздел на тази глава се изяснява въпросът за 
теоретичните проблеми, свързани с изучаването на процеса на 
заимстване. Този процес  е залегнал в основите на самата езикова 
дейност. Дават се различни типове класификации на заимствани 
думи, както и критерии за дефиниране на понятието заимствана 
дума: фонетичен, семасиологичен и морфологичен. За заимстваните 
гърцизми на базата на обработения лексикографски материал се 
предлага следната класификация: 1. заимства се пълното 
възпроизвеждане на морфемата: идея, архидиакон, музыка, 
философия; 2) частично воспроизвеждане на морфемата, основата 



или аффикса: телемост, автоклуб, троцкизм, аристократический; 
3) гърцизми, чиито аффикси и основи попаднали в старобългарски, а 
след това в старорусски и русски език, както и в някои 
западноевропейски езици (посредством латински) са образували 
пласт от международна научна лексика, интернационализми от типа 
логика, критика, теория, анализ, анатомия, эпидемия, 
неврастения и др.; 4) гърцизми, които са останали на периферията 
на езика и не са влезли в активната лексика: пардал (рысь),, 
родостома (розовая вода), ефера (воздух, эфир), махера (нож), 
потир (чаша), алектор (петух), тимпан (барабан) и др.  

 
  Във втория раздел се анализира процесът на проникване на 

гърцизмите. Описват се екстралингвистичните фактори, оказали 
двлияние както върху процеса на заимстване на гърцизмите в 
диахрония, така и при формирането на руската културна 
концептосфера. Според начина на проникване гърцизмите са 
разделени на 1) устен (лесен и бърз начин за удвояване, но тук често 
се намесва «народната етимология», вследствие на което смисълът 
се изкривява); 2) писмен (заимстванията дълго време запазват 
фонетична и лексикална близост с оригинала, но пък остават 
неусвоени по-дълго време).  

Дефинирани са и два пътя за усвояване: 1) пряк – думата се 
заимства непосредствено от гръцки и 2) косвен – с посредничеството 
на друг език. Наблюдава се и феноменът на първично и вторично 
заимстване, когато една и съща дума се заимства два пъти, напр.  
Академия (Ακαδημία) вече е съществувала в старорусски във 
формата акадимия. Повторното заимстване е станало през 1697 чрез 
полски. Появява се и допълнително значение, дошло от френски 
през ХVІІІ в. -  «нагая человеческая фигура», липсващо както в 
оригинала, така и в първото заимстване.  

Сред косвените заимствания се отделя и още една категория, 
която ние наричаме «ложные грецизмы». Според нашето 
преброяване тя представя около 4-5% от гърцизмите. Това са думи, 
дошли от гръцки и възприемани от много хора като изконно гръцки, 
но всъщност те не са такива, напр.  пантера (πάνθηρας), 
сахар(ζάχαρι) (индийски), папирус (πάπυρος)(египетско), сандалии 
(Σανδάλια) (персийско), ладан (арабско),  акация (ακακία) (арабско), 
аминь (αμήν) (древноеврейско) и др.  

Гръцките заемки са прониквале по три пътя: 1) чрез 
старобългарската книжнина; 2) по пътя на непосредственото 
общуване с византийската литература и 3) чрез лични контакти с 
гърци (устен път).  



Някои учени допускат, че между гърци и славяни са се 
осъществявали икономически и културни връзки още през 
праславянската епоха, макар че тогава между тях не е имало общи 
граници. Подобно съждение намира основания в теорията за 
заимстванията от гръцки още в праславянския период. Посочват се 
следните езикови факти. В старогр. υ се произнася като [jü], а през 
византийския период като [i], следователно всички думи с такова υ , 
които се произнасят в руски с у (ю), са заимствания още от 
праславянския период. Л.П. Якубинский  и  К. Йордал  дават 
следните примери ср. Акулина -  Ακυλίνα, Глюкерия -Γλυκερία, 
Чурило – Κύριλλος и др. 

Според нас два периода са най-важни по отношение гръцките 
заемки и развоя на словника на руския език: 1) Периода на 
християнизацията и 2) Петровата епоха. Гърцизмите, навлезли в 
руски след приемането на християнството, условно могат да бъдат 
разделени на две големи групи: 1) църковни думи и термини и 2) 
думи, които нямат непосредствено отношение към църквата. През 
ХІХ, както и през ХХ в., се появяват гърцизми-авторски неологизми, 
напр. азот (άζοτο)– неологизъм на А. Лавуазие, динамит 
(δυναμίτης)– неологизъм на А. Нобел, логарифм (λογάριθμος) – 
неологизъм на Д. Непер. В съвременния дискурс, в средствата за 
масова информация, в периодиката, както и в ежедневната устна 
реч, гърцизмите и техните производни, станали неотделима част от 
лексиката на руския книжовен език и здраво сраснали се с неговата 
система от синонимни употреби,  продължават широко да се 
употребяват, напр.  разгорелся скандал, экономить время и нервы и 
др. В наши дни често научните термини се създават или само от 
гръцки или от гръцки и латински корени, вследствие високата им 
продуктивност, и назовават понятия, които са били неизвестни в 
епохата на античността, напр.  космонавт (κοσμοναύτης)[гр. kos-
mos (κόσμος) - Вселена + гр. Nautes (ναύτης) - (море)-плавател]; 
футурология (лат. futurum - бъдеще + гр. Logos  (λόγος) - слово, 
учение), автомотоклуб(αυτό-) и др. В края на ХХ в. се появява 
голямо количество термини, свързани с развитието на 
космонавтиката: космонавт, космодром, космовидение, 
телеметрия, космический корабль и др. След перестройката и 
особено през 90-те год. на ХХ в., по отношение на гърцизмите се 
наблюдава нова тенденция – не заимстване, а преосмисляне, поява 
на допълнително значение или актуализация на вече съществуващо, 
но в друг ракурс, напр. олигарх (ολιγάρχης), харизма (χάρισμα), 
диалог.   

 



 В третия раздел на втора глава се разглежда процесът на 
използване на гръцките думи. Използването на гърцизми още преди 
покръстването е неоспорим факт, който, макар и косвено, се доказва 
в най-ранните писмени източници, напр. «Повесть временных лет», 
«Слово о полку Игореве»,  текстовете на договорите между славяни 
и гърци по време на походите на първите срещу Византия.  

Условно можем да отделим две взаимодействащи и 
едновременно с това и независещи една от друга тенденции, 
наблюдаващи се в процеса на използване на гърцизмите. Първата – 
използването на гръцки заемки в преводни произведения, където 
тяхното количество е голямо, и които са проникнали и останали 
вследствие необходимостта да се предадат реалии и понятия от бита 
на друг народ. И втората – употребата на гърцизми в оригинални 
произведения, където те фигурират независимо от въздействието на 
лексиката и контекста на гръцкия оригинал. Изясняването на 
причините и функциите на употребата на гърцизми в тези източници 
дава представа за това, какво е накарало староруските писатели да 
прибягнат до тази употреба.  

Описани са и прийомите на терминотворчество в 
оригиналната литература, напр. 1) транспозиция – изконно 
славянски думи като   агньць, благо, ближнии, вина, духъ, душа 
придобиват ново философско-богословско съдържание и стават 
равни на гръцките термини αμνός, το αγαθόν, ο εγγύς, αιτία, πνεύμα, 
ψυχή; 2) заимстване – пренос на гръцката дума в нейната външна 
форма на славянска почва. Тази група думи преминава пълна 
фонетико-морфологична адаптация и започва да се променя според 
правилата на славянската, а по-късно и на руската граматика, напр. 
(ангелъ (άγγελος), (архи)ерей (αρχι)ιερέας), вельзьволъ(Βελζεβούλ), 
геена (γέενα), евангелие (Ευαγγέλιο), ехидна (Εχίδνα), 
легеонъ(λεγεώνα) и др.; 3) калкиране -  Богородица -Θεοτόκος, 
беззаконие- ανομία, законоучитель- νομοδιδάσκαλος  и 4) 
ментализация – този способ е отличителна черта на първия 
книжовен език на славяните. Той работи на по-сложно и разклонено 
фоново ниво, където се превежда не думата-термин, а подходяща и 
правилно изразяваща смисъла част от неговата смислова 
натовареност. Този прийом е най-сложен и най-слабо изучен. Напр. 
в по-голямата част от четенията думата  τύραννος се превежда като 
мѫчитель:  живѫштиихъ въ гробэхъ ѧже умѫчи 
обидьливы и непобэдимы мѫчитель «ους ετυράννησεν ο 
πικρός και ανίκητος τύραννος». В едно от четенията τύραννος вместо 
с очакваното  мѫчитель се превежда с губитель: въчера 



съвѧзанъ бывааше, дьнесь нераздрэшеными ѫзамI 
съвѧзаетъ губIтелѧ («καταδεσμεί τον τύραννον»). Този факт 
показва различната мотивация  в различните случаи на превод, 
каквато липсва в оригиналния текст, т.е. тя е привнесена от 
преводача.  

Четвъртият раздел на втора глава разкрива спецификата на 
усвояване на гръцките заемки. В зависимост от степента на 
асимилация гърцизмите са класифицирани в няколко групи. 
1. Гърцизми, имащи в съвременния руски език неограничена сфера 
на употреба. Според степента на асимилирането им от езика те се 
делят на три групи: 
1.1. Гърцизми изгубили всякакви признаци на неруски произход: 
кровать, тетрадь, диплом и др. 
1.2 Думи, пазещи някои външни признаци на чужд произход: а) 
неруски суфикси (машин-ист, геро-изм, акустика и др.); б) неруски 
префикси (анти-биотики, а-морфный, амфи-бия, авто-сервиз, архи-
военный, диа-хрония и др.)  
1.3. Думи от областта на науката, политиката, културата и 
изкуствата, известни не само в руски, но и в други европейски езици. 
Ние ги наричаме гърцизми-европеизми или интернационализми: 
телеграф, телефон, диалог, демократия, философия и др.  
2. Особено място заема заимстваната лексика с ограничена употреба. 
Това са: 
2.1. Книжни думи, които не са особено разпространени: апологет, 
неофит и които имат руски или старобългарски синоними, напр. 
апологет - защитник, заступник; неофит- приверженец, 
новообращённый, новокрещённый. Значителна част от заимстваната 
книжна лексика представя термини, за повечето от които няма руски 
синоними. Това ги прави незаменими в научния стил, напр. 
диалект, фонема, морфема, метрика, рифма.  
2.2. Екзотизми – заимствани думи, които характеризират 
националните особености на живота на различните народи и се 
употребяват при описание на неруска действителност, напр. 
действительности  эвкалипт, евнух, евхарист, сиртаки, узо, бузуки 
и др. 
 Усвояването на гръцките заемки се разделя на: 
1. фонетично – например а) някои гласни от гръцки с придихание 
като ‘η  дали в руски  [г], срвн. старогр. Hera - рус. Гера; б) 
преместване на ударението - гр. kathedra (καθέδρα) – с ударение на 
е: kathЕdra, в руски ударението е на а- кАфедра; в) има и 
гърцизми, които запазват ударението си, срвн. ανάλυση-анализ, 
μέθοδος-метод; г) гръцките дифтонги ев, эв (ευ), еф, эф, ав (αυ), аф, 



които в латински приемат формата eu, au - eukalyptos, automatos, в 
руски се разпространяват като эв, ав - эвкалипт, автомат; д) 
разпространяване на акането върху заимствана лексика: монархия, 
зодиак- [мLнархия], [зLдиак]; е) гръцко-латински 
словообразувателни елементи, напр. заетото от немски Automobil, 
придобива в руски фонетичен облик като автомобиль. 
2. морфологично – а) русифицират се наставки и окончания, 
чуждоезичните суфикси се отхвърлят или заменят с руски, по-често 
употребими: гр. αρμονικός (harmonikos) - гармонический, гр. 
paradoxos (παράδοξος) – парадокс и др.; б) гръцки наставки и 
окончания стават част от основата, напр. гр. μηχανικός (mechanikos), 
φιλόλογος (philologos), μαθηματικός (mathimatikos)  - руск. механик, 
филолог, математик; в) променя се категорията род, напр. 
гръцките думи на –ма, които са от ср. р. стават от ж.р. - θέμα 
(thema), σχήμα (shema), αξίωμα (axioma), πρόβλημα (problema) и 
др.; г) променя се граматичната форма на числото, напр. гр. Αθήνα - 
в р.ез. Афины; д) в някои думи се запазва твърдо произношение на 
съгласните пред е: термос, деспот и др.; е) друга част от 
гърцизмите остава непроменена, напр. аксиома –αξίωμα, 
оксюморон – οξύμωρον (гр. езиковедски термин), апокалипсис 
(<гр. αποκάλυψις -откровение); ж) неасимилиране на някои 
екзотизми в рускоезична среда и поради това употреба на две 
форми, напр. Я была на бузуки, я была на бузуках и др.  
3. лексикално – а) някои гърцизми дотолкова са усвоени фонетично 
и граматично, че носителите на езика не ги възприемат като заемки. 
Това са думи от най-ранния период на заимстване, напр. вишня, 
баня, свёкла, парус, сахар, кедр, тетрадь и др.; широк кръг от 
философски, религиозни и научни термини, напр. ряса, акафист, 
ладан, идиома, семасиология, хорей, лексика, синхрония; б) но не 
всички гърцизми са усвоени лексикално. Такива са напр. названия 
на длъжности, на елементи от държавното устройство, на 
хранителни продукти, строителни термини, наименования на 
скъпоценни камъни, на предмети от бита: архимагиръ, аеръ, 
доместикъ, дидаскалъ, дука, зизание, керамида, корвана, онагръ, 
пиргъ,  стамна, клир, анфракс, вирел, газофилакия, теревинф, 
адамант и др.  
4. графично – а) много гърцизми са усвоени веднага: :  категория, 
патриот, анализ; б) други имат двояко изписване: акиан (и океан), 
арган (и орган); в) дълго време са използвани и гръцки букви, напр. 
Θеолог, мΥро, Ξения и др. Трябва да се отбележи, че графичното 
изображение намира място в двете системи за четене – еразмовата, 
която е ориентирана към западноевропейската традиция, и 
райхлиновата – ориентирана към византийската.  



5. семантично – а) наблюдава се стесняване на семантиката на 
думата, напр. думата Синод, в гр. Σύνοδος κορυφής (синод верхушки), 
Σύνοδος για το περιβάλλον (синод по окружающей среде), в руски се 
употребява само като църковен термин; б) разширяване на 
семантиката - гр. κάμινος чрез итал. caminata - "помещение с 
камином", рус. комната - "любое помещение для жилья"; в) 
семантиката на думата може да се промени и значително, напр. гр. 
δίπλωμα diploma - "лист, сложенный вдвое" - рус. диплом - 
"документ"; г) нарушаване на семантичната и словообразувателна 
връзка между родствени по произход думи, напр. гимнастика 
(γυμναστική) и гимназия (γυμνάσιο); д) при някои от заемките 
преосмислянето е частично, напр. апокалипсис, трапеза, талант, 
плагиат  или такова липсва напълно, срвн. ойкумена, архипелаг и 
др.; е) като особен вид преосмисляне на заемките може да бъде 
разглеждана народната етимология, напр. : вместо поликлиника 
(греч. polis  (πόλις)- "город", κλινική (клиника) от κλίνη- койка, ложе 
-"городская клиника") - полуклиника, вместо микроскоп- 
мелкоскоп и др.  

В петия раздел на втора глава се описват гърцизмите в 
лексикалната система на руския език. Според степента на усвояване 
заемките се разпределят по следния начин:  

Първи тип – лексика, която напълно се е адаптирала във 
фонетичен, морфологичен и семантичен план, напр. игуменъ, идолъ, 
икона, иконостасъ, калиграфия, канонъ, анекдот, хор и др. 

Втори тип – лексика, която морфологично е адаптирана 
според законите на славянската граматика, и която е средство за 
запознаване на читателите с реалии и понятия от бита на други 
народи.Тези думи не са адаптирани семантично, не се употребяват 
често, затова са останали в периферията на езика и са станали част 
от групата на екзотизмите. В картотеката на Словарь русского языка 
ХІІ – ХVІІ в. те са представени с малобройни примери: : иамбикъ, 
идололатръ, идропозия, пиргъ  и др.   
 Трети тип – чуждоезични вмъквания с гръцки произход. Тази 
група думи не е подложена на фонетична и морфологична адаптация 
при превода и като следствие носи следите на езика от който се 
превежда:  отпусти съ фодионъ  (с припасами на дорогу) – в 
оригинала четем μετά εφοδίων, нарекоша и Афинеи дифуи 
(Хрон.И.Малалы, IV.355) – в оригинала четем αυτόν οι Αθηναίοι 
είπαν διφυή. 
 В раздела «Изводи» се отбелязва необходимостта от по-
подробно изследване на всички процеси на усвояване на гръцките 
заемки в диахрония, както и съответно на мястото им в системата на 
лексиката на руския книжовен език.  



 Третата глава «Функциониране на гръцките думи в 
руския език» се открива с раздел, посветен на подробен анализ на 
семантичните изменения на гърцизмите. Освен посочените по-горе 
примери на семантично усвояване (стесняване, разширяване – 
първите две групи) се анализират и гърцизми напълно променили 
своята семантика (третата група): деспот (в гр. δεσπότης – господин, 
повелитель, като църк. термин в знач. владыка,  в рус. – жестокий 
правитель, властелин), идиот (в гр. ιδιώτης –частное лицо, в рус. 1. 
человек, страдающий врождённым слабоумием; 2. глупый человек, 
дурак, (разг. бран.- тупица)), катавасия (в гр. καταβάσιον – 
церковное пение, во время утренней службы, при котором оба хора 
сходятся вместе на середину церкви, в рус. беспорядок, суматоха, 
неразбериха), панихида (в гр. πάννυχις – всенощная, в рус. - 1) 
гражданская панихида, собрание перед похоронами для прощания с 
умершим; 2) като църк. термин – служба по умершему), също така и 
такива думи като афоризм, анамнез и др.  

Четвъртата група е представена от гръцки изрази, имена, думи 
и фрази, попаднали по устен път и станали материал за образуване 
на глаголи и съществителни, които в семантично отношение нямат 
нищо общо с гръцкия оригинал. Такива са напр. устните 
заимствания преминали в книжния език - исполати (благодарить,  
межд. слава тебе, в диал. сполать – «спасибо»)  от гр. εις πολλά έτη 
(многая лета), куролесить (в рус. озорничать, безобразничать) от 
гр. Κύριε ελέησον- Господи помилуй и др.  

Към петата група се отнасят собствени имена (гръцки и 
еврейски), които след като попадат на руска почва стават не само 
нарицателни, но и придобиват саркастичен и отрицателен оттенък, 
напр. Δαμιανός –дёма (плут, обманщик), Ελισσαίος -елисей от 
собств. Елисей –(плут, льстец) Αιμιλιανός – от собств. Емеля, към 
нариц. емеля (пустомеля, у Дал – хитрец, притворяющийся 
дурачком), Μανουήλ – в рус. мануйла –льстец, обманщик и др. 
Дават се също така и примери за някои спорни и досега гърцизми, 
срвн. гр. πτηνό, в рус.ез. има и други думи от същото гнездо: птаха , 
пташка (<*пътахька), птенец (<пътеньць), диал. потка. Тук 
навсякъде коренът е път (с глуха гласна ъ). Пресъздаването на 
основната първообразна форма е съпроводено с известни трудности, 
напр. при думата терем. 

Вторият раздел на трета глава е посветен на функционалното 
разпределение на гръцките заемки на общоразговорни, книжни и 
заемки-термини. Отбелязва се наличието на немалък брой думи и в 
трите пласта. В по-голямата си част книжните и разговорните 
съвпадат, имат един и същ коефицент и честота на употреба: 
проблема, классический, телевизор, автомобиль, паника, 



телефон, философия, механика, политика, демократия. 
Специално внимание е отделено на термините, които навлизат в 
руски още по времето на Киевска Рус. С приемането на 
християнството русите получават и голямо количество книги с 
църковно-богослужебен характер изобилстващи с нови термини. 
Например в светогледа на славянските народи, в това число и на 
руския,  понятието «време» не съществува. Естествено липсва и 
съответната терминология. Поради това заимстването в тази област 
на познанието е особено интензивно и так от гръцки в руски 
преминават такива думи като индиктъ – ( ινδικτιώνι - гръцко-
латински произход), високостъ -βίσεξτος, календы (колядки) 
κάλανδα. Голям брой гръцки заимствания, станали термини, попадат 
в руски през епохата на Петър І. Към тази лексика се отнасят: 

А) голяма част от гърцизмите от църковно-религиозната 
сфера, напр. херувим, акафист, аксиос, еклисиархъ, еклисиаст, 
патерик, ипостась, ектения, анафема, елей, епископ,  еретик, 
епитимия,  иеродиакон, иконостас, келья, автокефалия, 
архимандрит, митрополия и др. 

Б)  гръцка по произход е и терминологията на практически 
всички области на науката и изкуствата: биологията (амитоз, 
автогенез, биоэтика,  анабиоз, анафаза), ботаниката (анабазис, 
адонис), геологията и минералогията (анаморфизм, александрит), 
физиката (акустика, анализаторы, анафорез) и т.н.  

В) по-късната терминология, която преди това е създавана 
чрез съчетаване както на гръцки и латински основи и афикси, така и 
на гръцки и руски, напр. парамедики, электронейростимуляция, 
автослесарь, телемост и др.  

В третия раздел се описват и анализират гръцките думи в 
руските народни говори. Съпоставянето на гърцизмите от руския 
книжовен език с тези от диалектите дава основание да бъдат 
направени следните констатации.  

А) По-голямата част от заемките, свързани с християнството, 
се запазват както в книжовната, така и в диалектната форма на езика, 
напр.  ангел (др.-гр. άγγελος), аминь (др.-гр. αμήν), апостол, (др.-гр. 
απόστολος), митрополит (др.-гр. Μητροπολίτης), канон (др.-гр. 
κάνων)  и др.   

Б) Друга част, запазила се и в двете форми, е представена в 
народните диалекти с известни разлики във фонетично отношение – 
факт, който свидетелства за тяхното приспособяване на диалектна 
почва, напр. анчихрист, алалуй, бальзан, ангель, коностас и др.  

В) Част от гърцизмите е представена в руските народни говори 
със значения, които не са характерни за книжовната форма. Подобни 
семантични разлики са обусловени от несходство в представите, 



асоциациите и др., напр. ад, в значение 1) пасть, горло, глотка; 2)о 
крикуне, о громком голосе; 3) о ненасытном человеке; 4) 
непроходимая грязь; 5) яд; аспид в значение 1) злой, вредный 
человек; 2) скупой человек, скряга. 

Г) Отликите между книжовните и диалектните форми се 
виждат добре и в техните словобразувателни гнезда, напр. ангель-
ангелюточка (в значение ласковое обращение к кому-либо); ад-
адина (в значение о жадном человеке), адить (в значение 
жадничать), адище (о ненасытном человеке, рте) и др. 

Д) Понякога семантичните разлики се съпровождат и от 
конотативно-стилистични, напр. акрида (бранное слово), ад (с 
отрицателен оттенък в значение непроходимая грязь), алалуй (в 
значение дурак, идиот с оттенком презрения) и др. 

Е) Определена част от гръцките заемки, представена в 
книжовния език, не получава разпространение в народните говори. 
Това са предимно книжно-абстрактни думи, специални термини или 
думи, за които в говорите има общоупотребяеми еквиваленти, напр. 
аксиома, антипод, аер, горизонт, акустика. 

Ж) Можем да отделим и група гърцизми, не засвидетелствани в 
руските народни говори, които не са проникнали и в книжовния 
език. По-голямата  част от тези думи или са с изключително книжен 
характер и за тях е имало еквиваленти, или са рядко употребявани, 
напр.  авва (в значение отец), епистолия (в значение письмо), вирел 
(в значение драгоценный камень), пентикостия (в значение 
праздник), кипро (в значение благовоние), порфира (в значение 
багряница), ипат (в значение наместник ) и др. 

Наблюдението над гръцките заемки в руските народни говори 
дава основание за следните изводи: 

1) Гърцизмите в тези говори са прониквали както чрез 
разговорния език на книжовниците, така и от църковнославянски, 
който се използвал в богослужението. 

2) Гръцките заемки запазват своята фонетична и 
словообразувателна форма и значение най-вече в сферата на 
сакралното. 

3) В процеса на адаптация в диалектна среда някои от тях търпят 
промени (по отношение на фонетиката, семантиката, стилистиката).  

Трета глава завършва с раздела «Изводи», където се обобщават 
резултатите както от семантичния анализ на заимстваната гръцка 
лексика в руския език, така и от съпоставителния преглед на процеса 
на заимстване в руските народни говори и в книжовната форма. 
Представят се резултатите от наблюденията над функционалното 
разпределение на гръцките думи на общоразговорна, книжна 
лексика и термини. 



В «Заключението» се обобщават резултатите от извършената 
работа и се набелязват перспективите за по-нататъшно проучване и 
подредба на заимстваните от различни източници и през различни 
епохи гърцизми.   

 
 
  

 


