
ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  
за  труда на СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВНА АМИРИДУ, задочна докторантка  
по професионално направление 2.1. Филология – Общо и сравнително 
езикознание (съпоставително езикознание и балканско езикознание) в СУ 
”Св. Климент Охридски”, на тема ”Слова греческого происхождения в 
русском языке (в контексте их истории)”, представен за защита като 
дисертация за присъждане на образователната и научна степен ”доктор” 

 
от проф. д.ф.н. Иван ХАРАЛАМПИЕВ Иванов, редовен професор в 

Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика на Великотърновския 
университет ”Св. св. Кирил и Методий” 

 
Предложеният за обсъждане дисертационен труд e посветен на 

гръцките заемки в историята на руския език. Той разглежда един много 
важен, труден и недостатъчно добре изследван проблем, който е сериозно 
предизвикателство и за учени с голям опит – в такъв смисъл темата е 
определено дисертабилна. Тя е била възложена за разработване от 
покойната проф. П. Филкова, която за съжаление не  е успяла да доведе 
докрай своето научно ръководство. Въпреки неблагоприятните условия, в 
които е била принудена да работи, Ст. Амириду се е справила успешно с 
нелеката задача: тя е навлязла достатъчно дълбоко в проблематиката, 
правилно е формулирала  основната цел и свързаните с нея задачи, 
извлякла е от различни източници голям по обем и надежден лексикален 
материал, избрала е подходяща методика на изследването и  се придържа 
последователно към нея. Важно предварително условие за успешна работа 
върху темата е обстоятелството, че Ст. Амириду владее в еднаква степен и 
двата езика – руския и гръцкия.  

В уводната част авторката прави преглед на предходните 
проучвания по разглеждания в дисертацията проблем и показва, че 
гръцките заемки в руския език са изследвани недостатъчно добре в 
исторически план, което ще бъде основна цел на дисертационния труд. 
Авторката обръща внимание на факта, че гръцките думи в руския език 
досега не са класифицирани по общоприети принципи откъм произход, 
време на възприемане през различните периоди в развитието на руския 
литературен език, според измененията, които гърцизмите са претърпели 
при приспособяването си в системата на руския език и т. н. Авторката е 
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използвала като източници за своята научна разработка различни 
едноезични и двуезични, тълковни, етимологически, исторически, 
диалектни и други речници, както и речници индекси към различни 
творби, теоретични изследвания и др. Обемът на източниците е 
впечатляващ и е добра основа за разнообразни наблюдения и надеждни 
изводи. 

Основната част на дисертацията са трите глави, в които е представен 
и изследван материалът: I. Състав на гръцките заемки и промени в този 
състав през различните етапи от историята на руския език; II. Процеси на 
приспособяване на гръцките думи в руския език; III. Функциониране на 
гръцките думи в руския език. След всяка глава има изводи, а в края на 
дисертацията те са представени в общо заключение. Приложен е списък на 
използваната литература (168 заглавия на кирилица, латиница и на 
гръцки), списък на лексикографските източници (71) и различни графики, 
с които се илюстрират основните наблюдения и изводи в дисертацията.  

В първата глава се характеризират историческите, обществените, 
политическите и общокултурните условия, както и пътищата за 
проникване на гръцки думи в руския книжовен език през различните етапи 
на неговото развитие. Тук Амириду показва много добра библиографска 
осведоменост и изследователски качества, както и стремеж да разгледа 
процесите не само подробно, но и обективно и критично. В първата част на 
тази глава авторката отделя достатъчно място, за да изясни своите изходни 
теоретични позиции – разглежда проблемите, свързани с процесите на 
лексикално заемане, уточнява съдържанието на използваните в 
дисертацията термини, обстойно се спира на ролята на 
църковнославянския език с неговите две разновидности, изяснява статуса 
на книжовния староруски и на руския език. Тази част на дисертацията 
трябва да се оцени високо, тъй като показва умението на дисертантката да 
се ориентира добре в различните схващания по изследваната от нея 
проблематика, като заема ясна и категорична позиция. Тя обстойно се 
спира на съдържанието на термина църковнославянски език,  Според нея 
църковнославянският език е староруска и руска (!) редакция на стария 
български книжовен език, разбиран широко, която в Русия е започнала да 
разширява регионалните си граници и да играе ролята на език на 
източноправославната християнска църква. Въпреки че категорично 
показва българското влияние при възникване и развитие на различните 
форми на проява на руския книжовен език след края на Х в., Амириду не 



3 
 

 
 

се решава да  направи същото и когато се спира на  характера на първото и 
на второто южнославянско влияние в Русия. Изразяването на категорично 
отношение по този дискусионен въпрос, разбира се, не е по възможностите 
на Амириду, а и не е сред целите на нейното изследване.  

В следващите пет раздела обстойно и добре обосновано се разглежда 
проникването на гърцизмите в руския език през различните периоди на 
неговото развитие по книжовен път или по пътя на пряк езиков контакт.  

Втората глава –  ”Процеси на приспособяване на гръцките думи в 
руския език” – заема основно място в дисертацията. В нея се уточнява 
теоретичната основа, свързана със заемането на чуждоезикова лексика и се 
предлагат различни класификации и периодизации, свързани с 
проникването на гръцките думи в руския език. Материалът в тази глава е 
изключително богат и е характеризиран разностранно. Тук авторката най-
добре изявява своите изследователски качества, усилени от много доброто 
познаване на гръцки и руски.  

Третата глава на дисертацията, озаглавена ”Функциониране на 
гръцките думи в руския език”, се състои от три части. В първата се 
разглеждат видовете семантични промени на гръцките заемки в руския 
език (тук са обособени пет групи), а във втората заемките се 
характеризират като разговорни, книжовни и заемки термини. В третата 
част са представени гръцките думи в руските диалекти. Представянето на 
семантичните промени на гръцките думи в руския език се основава на 
достатъчен по обем лексикален материал, който е анализиран 
разностранно и задълбочено. Авторката не само класифицира в различни 
групи гръцките заемки според начина, по който са възприети и семантично 
променени (или пък са с непроменено значение) в руския език, но 
привежда и тълкува редица примери много точно и с добро познаване на 
научните изследвания по разглежданата проблематика.  

От заключението в края на дисертацията се вижда, че целите и 
задачите, които авторката си е поставила в увода, са постигнати и успешно 
решени.  

Естествено е, че в едно толкова интересно и многопластово 
изследване, каквото е дисертационният труд на Ст. Амириду, може да се 
открият и отделни малки недоглеждания, пропуски или спорни моменти. 
Такива вероятно ще бъдат посочени в подробните рецензии. В това 
становище ще отбележа само няколко по-общи неща, върху които 
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авторката би могла да помисли в бъдеще, ако реши да публикува своята 
дисертация.  

Според мен заглавието на първата глава може да се конкретизира 
или поне да се изясни какво съдържание се влага в словосъчетанието 
състав на гръцката лексика.  

Прегледът на теоретичните схващания за характера на езиковите 
заемки във втората глава може да се прецизира и ограничи, тъй като на 
места създава впечатление за известна самоцелност. Ст. Амириду би могла 
да прегледа като материал за сравнение и две книги, свързани с гръцките 
заемки в българския език: Хр. Дзидзилис. Фонетичните проблеми при 
етимологизуването на гръцките заемки в българския език. София, 1990; М. 
Филипова-Байрова. Гръцки заемки в съвременния български език. София, 
1969. 

Теоретичната основа на третата глава може да бъде разширена и 
организирана по-добре. Струва ми се освен това, че работата би спечелила, 
ако в тази глава се приведат и някои статистически данни (според пълния 
материал, с който разполага авторката). Сега примерите, с които се 
илюстрира една или друга група заемки според вида на семантичната 
промяна, завършват с ”и др.”, т.е. представянето им е избирателно. 
Поначало такива наблюдения са много полезни, особено за изследвания 
със съпоставителен характер. Ако дисертантката има намерение да издаде 
словник на гръцките думи в руския език според съществуващите и 
използвани от нея речници и други извори, това трябва да се уговори 
специално. 

 В библиографията биха могли да се включат още три изследвания, 
които без съмнение ще бъдат полезни на Амириду по-нататък при 
подготовката на работата ѝ за печат: Румяна Павлова. Болгарско-русские 
и русско-болтарские языковые связи. София, 1979; Имре Тот. Русская 
редакция древнеболгарского языка в конце XI-начале XII вв. София, 1983; 
Борис Андреевич Успенский. История русского литературного языка (XII-
XVII вв.), Москва, 2002 (неговото трето поправено и допълнено издание). 

Тези препоръки, както посочих, са по-общи и те не се отразяват на 
добрите качества на дисертацията.  

Приложеният автореферат отразява точно всички практически 
наблюдения и теоретични обобщения в дисертацията. Изследваните 
проблеми са апробирани в 6 доклада на международни научни 




