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Влиянието на гръцкия език върху българския е доста старо и продължително. Както
посочва К. Мирчев (1978), то се е отразило предимно върху лексикалната система, въпреки
възможностите, които са предоставяли и други езикови равнища.
Като естествен резултат от многовековния непосредствен контакт между двете
народности в българския език навлизат значителен брой гръцки лексикални елементи. И въпреки
че големият корпус от гръцки заемки в българския език отдавна привлича вниманието на
български и чужди езиковеди, въпросът за отделянето на хибридите в специална категория
досега не е изследван и в повечето случаи те се разглеждат недиференцирано като заемки, без да
се отчита новият им статус в лексикалната система.
След фонетичната и морфологичната им адаптация, т. е. след приобщаването им към
българската граматична система, гръцките заемки продължават да бъдат подлагани на
асимилиране. Станали част от българската лексикална система, те започват да участват в
словообразувателните процеси на българския език, като се превръщат в произвеждащи основи,
свързващи се с домашни словообразувателни форманти. Така възникват хибридите и се поставя
началото на разглеждането на проблемите на хибридното словообразуване (Кювлиева, 1980, с.
87).
В тази работа се представят словообразувателните модели, по които се образуват
двоичните имена, като част от по-обхватно изследване, посветено на българо-гръцките хибриди,
в което те се разглеждат в два плана: а) синхронен – като част от съвременната българска
лексикална система, тъй като са образувани в резултат от адаптацията и асимилацията на
гръцките заемки в български, и б) в диахронен план – при търсене на гръцката основа. Самият
факт, че активно участват в българските словотворчески процеси и получават български
суфикси, вече показва, че гърцизмите са трайно навлезли в българския език, адаптирали са се, а
някои от тях дори не се чувстват като чуждици. Включването им в българската
словообразувателна и лексикална система е показател за тяхната крайна степен на асимилация в
българския, а новите им производни се подлагат под действието на синхронното
словообразуване, защото придобиват вторична прозрачност поради широката си връзка с други
думи, имащи същия корен. Редица от тях формират много големи словообразувателни гнезда с
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помощта също на много български суфикси. Според Докулил (1962), именно „мотивацията и в
други думи, идващи от корена, е условие за синхронния подход“ (1962, р. 208–210).
Съществителните имена, с които се назовават живите същества, в повечето случаи
образуват родови двойки, т. е. в ономасиологично отношение словообразувателната категория
Двоични имена се изгражда въз основа на идеята за биологичния род. Родовите двойки могат да
бъдат лексикални и словообразувателни. Предмет на анализ тук са двойките, чието именуване
има словообразувателен характер (Кочев, Домусчиева, 1997–1998, с. 46). При тях облиците за
женски род се различават от маскулинните само с модификационното си значение, като имат
същата ономасиологична характеристика.
Женсколичните формации се образуват: 1) с прибавянето на суфикси директно към
формите за мъжки род, които се включват изцяло в производната основа; 2) без
посредничеството на суфиксите за мъжки род, а в успоредица с тях (Холиолчев, 1962; Кочев,
1972; Тетовска-Троева, 1986 и др.) По класификацията на Перчеклийски (2008) формациите от
този вид се наричат „чисти словообразувателни формации“. В този случай е налице неутрална
основа, еднакво ориентирана както към мъжките, така и към женските образувания (Кочев,
Домусчиева, 1997–1998, с. 51).
1. Модел, в който основен член е названието за мъжка битност.
При разглежданите българо-гръцки хибриди, образувани по първия словообразувателен
модел, мъжкото име се превръща в основа, към която се присъединява феминалният формант.
При този тип лексико-хибридни корелати формите за мъжки род, които са просто адаптирани
гръцки заемки (да̀скал, срв. гр. δάσκαλος – учител), се включват изцяло в производната основа
(да̀скал – да̀скалка). Получените женски формации носят лексикалното и стилистично значение
на произвеждащите мъжки имена, но се отличават от тях с модификационното си значение
(Радева, 1991, с. 152).
Словообразувателните форманти, с които се образуват лексико-хибридните
корелационни двойки, са:
а) -ø//-иня: мона̀х – монахѝня , срв. гр. μονάχος – монах.
б) -ø//-ица:
- да̀скал – да̀скалица, срв. гр. δάσκαλος – учител;
- дявол – дяволѝца, срв. гр. διάβολος – дявол, клеветник;
- еретѝк – еретѝца, срв. гр. αιρετικός – еретик;
- калу̀гер – калу̀герица, срв. гр. καλόγερος – калугер;
- клиса̀р – клисарѝца, срв. гр. εκκλησιάρχης – църковен слуга;
- кореш – корѐш(н)ица, срв. гр. κόρος / κόρη – дъщеря.
в) -ø (-ин)//-ка (Тук са изброени и случаите, при които маскулинните названия имат две
форми, едната от които е образувана със суфикса за единичност -ин, който е тавтологичен, т. е.
само разширява формата на думата, без да привнася нищо ново в смислово отношение.):
- арбана̀с(ин) – арбана̀ска, срв. гр. αρβανός – албанец;
- арга̀т(ин) – арга̀тка, срв. гр. εργάτης – работник;
- да̀скал – да̀скалка, срв. гр. δάσκαλος – учител;
- еврѐин – еврѐйка, срв. гр. Εβραίος – евреин;
- еретѝк – еретѝчка, срв. гр. αιρετικός – еретик;
- игу̀мен – игу̀менка, срв. гр. ηγούμενος – игумен;
- иконо̀м – иконо̀мка, срв. гр. οικονόμος – иконом, стопанин;
- калу̀гер – калу̀герка, срв. гр. καλόγερος – калугер;
- клиса̀р – клиса̀рка, срв. гр. εκκλησιάρχης – църковен слуга;
- майстор – ма̀йсторка, срв. гр. μάστωρ (-ος, -ας) – майстор;
- пазарка̀кин – пазарка̀рка ‘този/тази, който/която обича да ходи на пазар‘, срв. гр. παζάρι
– пазар и εργάτης – работник с хаплология, с асимилация п-г-т > п-к-т.
- пирѐт – перѐтка, срв. гр. υπηρέτης – слуга;
- поп – по̀пка, срв. гр. παπάς – поп;
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- прамата̀р(ин) – прамата̀рка, срв. гр. πρα(γ)ματάρις – амбулантен търговец;
- проксинѝт – проксинѝтка ’странник – странница’, срв. гр. προξενητής – сватовник;
- протогѐр – прото̀герка, срв. гр. πρωτόγερος – глашатай, княз, кмет;
г) -ø//-етина:
- да̀скал – даскалѐтина, срв. гр. δάσκαλος – учител;
- дявол- дяволѐтина, срв. гр. διάβολος – дявол, клеветник.
2. Смесен модел
В следващите примери и маскулинните, и феминалните наименования представляват
хибридни формации, т. е. могат да се разглеждат като образувани независимо една от друга,
свързани директно с основата. Комбинациите от корелативни наставки при двоичните имена от
този вид са следните:
а) -ар (-ин)//-арка:
- калезма̀р – калезма̀рка ‘този/тази, който/която раздава ка̀лезми, покани за сватба’ <
ка̀лезма, срв. гр. κάλεσμα – покана;
- калеса̀р – калеса̀рка ‘този/тази, който/която калѐсва, кани на сватба’ <
калѐсам//калѐс(у)вам, срв. гр. κάλεσα, аорист от καλώ – каня;
- колиба̀р – колиба̀рка ’този/тази, който/която живее в колѝба’ < колѝба, срв. гр. κολύβη –
колиба;
- комата̀р – комата̀рка ’този/тази, който/която яде много кома̀ти хляб; готова̀н(ка)’ <
кома̀т, срв. гр. κομμάτι – къс;
- кромида̀р – кромида̀рка ’този/тази, който/която продава кромид’ < кромѝд, срв. гр.
κρεμμύδι – кромид;
- ливада̀р – ливада̀рка ‘този/тази, който/която работи на лива̀да’ < лива̀да , срв. гр. λιβάδα
– ливада;
- стипца̀р – стипца̀рка ’скъперник – скъперница’, срв. гр. στύψη – стипца.
Тук могат да бъдат посочени и названия, които са оформени с разширения на суфиксите ар//-арка, напр.:
-нар//-нарка: нестина̀р – нестина̀рка, срв. гр. εν εστία – в огъня;
-тар//-тарка: зиля̀тар – зиля̀тарка ‘този/тази, който/която проявява зѝля, завист;’ < зѝля
’завист’, срв. гр. ζήλεια – ревност, злоба.
б) -ан//-анка: комата̀н(ин) – комата̀на(ка) ’готова̀н (ка)’ < кома̀т, срв. гр. κομμάτι – къс.
в) -аш//-ашка: колиба̀ш – колиба̀шка < колѝба, срв. гр. κολύβη – колиба.
г) -ец//-(й)ка:
- византѝец – византѝйка, срв. гр. Βυζάντιο – Византия;
- гю̀пец – гю̀пка, срв. гр. Αίγυπτος – Египет;
- европѐец – европѐйка, срв. гр. Ευρώπα – Европа;
- па̀лавец – па̀лавка < па̀лав, срв. гр. παλαβός – щур, побъркан.
д) -(д)жѝя//-(д)жийка(джика):
- евтинджѝя – евтинджѝйка < евтин, срв. гр. ευθηνός – евтин;
- ма̀ндраджия – ма̀ндраджийка < ма̀ндра, срв. гр. μάντρα – кошара, двор;
- панаирджѝя – панаирджѝйка < панаѝр, срв. гр. παναγύρι – панаир;
- па̀нтаджия – па̀нтаджѝка ’този/тази, който/която гледа на па̀нти, карти’ < па̀нта
’карта за игра’, срв. гр. φάντης – карта вале;
- скандалджѝя – скандалджѝйка < сканда̀л, срв. гр. σκάνδαλο – съблазън, скандал;
- хоратаджѝя – хоратаджѝйка, срв. гр. χωρατεύω – шегувам се, закачам се.
е) -ин//-ка:
- гю̀птин – гю̀пка, срв. гр. Αίγυπτος – Египет;
- христия̀нин – христия̀нка ’последовател/последователка на „християнската“ религия’,
срв. гр. Χριστιανός – християнин.
ж) -ник//-(н)ица:
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се;

- арма̀сник – арма̀сница < арма̀свам, срв. аористната основа άρμασα от гр. αρμάζω – годя

- афорѐсник – афорѐсниц ‘този, който е афорѐсан, отлъчен от църквата’ <
афорѐсвам//афорѐсам, срв. аористната основа αφόρισ- на гр. αφορίζω – отлъчвам;
- дру̀мник – дру̀мница ‘този/тази, който/която ходи по дру̀мове’, срв. гр. δρόμος – път,
шосе;
- калѐсник – калѐсница ‘този/тази, който/която калѐсва, кани на сватба’ <
калѐсам//калѐс(у)вам ’каня, викам на сватба, годеж’ < калѐсвам, срв. аористната основа κάλεσна гр. καλώ – каня, викам;
- кукулник ’старец’ – ку̀кулица ’старица’ < ку̀куль ’старец’, срв. гр. κουκούλι – пашкул;
- магѐсник – магѐсница < магѐсвам, срв. аористната основа на гр. μαγεύω – извършвам
магии;
- нескопо̀сник – нескопо̀сница < ско̀пос, срв. гр. σκοπός – цел, намерение;
- ортоснѝк – ортоснѝца < орто̀свам, срв. гр. όρθωσα, аорист от όρθω – изправям, издигам,
оправям;
- па̀лавник – па̀лавница < палав, срв. гр. παλαβός – щур, побъркан;
- паря̀сник – паря̀сница < паря̀свам, срв. аориста παραείασα на παραεάω – изоставям,
напущам;
- петивнѝк – пѐтивница ’любим син, дъщеря’ < петимѝсвам, срв. гр. πεθυμώ – желая;
- скопо̀сник – скопо̀сница < ско̀пос, срв. гр. σκοπός – цел, намерение;
- трѝмерник – трѝмерница ’този/тази, който/която тримѝри, гладува три дни, извършва
„тримѐр“’, срв. гр. τριημερία – период от три дни;
- хало̀сник – хало̀сница < хало̀свам, срв. аор.к. χαλώσω на гр. χαλνώ, χαλώ – развалям,
повреждам.
С разширенията -аник//-аница са образувани формациите: орѝсаник – орѝсаница
‘този/тази, който/която орисва, предсказва, определя живота на някого’ < орѝсам//орѝсвам, срв.
гр. аористните форми ώρισα /ούρισα на ορίζω – определям; проко̀псаник – проко̀псаница <
проко̀псам, срв. гр. аористна основа -πρόκοψ- от προκόβω (προκόπτω) – сполучвам, напредвам,
успявам.
Разширения на суфиксите:
з) -ко//-ка: коко̀рко – коко̀рка ’този/тази, който/която се коко̀ри, гордее, перчи’ < коко̀ря
(се), срв. κοκκορεύομαι – перча се, ежа се. В този пример мъжколичната наставка -ко се държи
морфологически като от ср. р.
и) -ист//-истка:
В двоичните облици: евангелѝст – евангелѝстка (срв. гр. ευαγγελιστής – евангелист);
китарист – китаристка (срв. гр. κιθαριστής – китарист) мъжколичните форми са заети в
българския заедно със суфикса -ист след отпадане на гръцкото окончание -ής. Тъй като
суфиксът -ист е утвърден в българската словообразувателна система, от съвременна гледна
точка корелативните двойки могат да се разгледат в рамките на смесения модел, при който е
налице едновременност, а не последователност.
Сложни формации:
Мотивираната основа е двучленна, като основата, носител на субстанциално отношение,
и е от гръцки произход, а процесуалната основа е българска. Рядко е налице размяна на местата в
структурно отношение, срв. хороѝгрец, игрохо̀рец.
-ач//-ачка: хороѝграч – хороѝграчка, срв. гр. χορό – танц;
-ец//-ица: хороѝгрец – хороѝгрица, срв. гр. χορό – танц;
-ец//-ица: игрохо̀рец – игрохо̀рица, срв. гр. χορό – танц;
-ец//-ка: игрохо̀рец – игрохо̀рка ’този/тази, който/която обича и умее да играе хоро’, срв.
гр. χορό – танц;
- пипероя̀дец – пипероя̀дка ’този/тази, който/която яде пипер’, срв. гр. πιπέρι – пипер;
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- хорово̀дец – хорово̀дка ’този/тази, който/която води хоро̀то‘, срв. гр. χορό – танц по
χορεύω – играя, танцувам.
Редица формации могат да бъдат отнесени към различни словообразувателни категории в
зависимост от мотивиращата дума, срв. напр. ма̀ндраджия ’собственик на ма̀ндра за носител на
субстанциално отношение, субкатегорията Имена за изразяване на принадлежност,
собственост, но и с вършителско значение ‘този, който работи в ма̀ндра’ < ма̀ндра, срв. гр.
μάντρα – кошара, оградено място, двор; хоратаджѝя ‘този, който обича да хоратѝ, приказва’
(производител) < хоратя̀ ’бъбря, говоря’, срв. гр. χωρατεύω – шегувам се, закачам се или ‘този,
който обича хората̀та, приказването’ (вършител) < хората̀ ’шега, закачка, дума, приказка’, срв.
гр., мн. ч. от χωρατό – шега, като същото важи и за съответните женсколични формации.
За названията, образувани с наставки -ник//-(н)ица, също е характерна ономасиологична
многостранност на мотивацията. Освен към категорията Nomina mota (по отношение на
ономасиологичния базис), но и към категориите Имена за производители на действие и Имена
за носители на определени черти (по отношение на ономасиологичния признак) могат да бъдат
отнесени облиците:
- ортоснѝк – ортоснѝца ‘този/тази, който/която орто̀сва, върши всичко бързо и добре’
(ортос-нѝк//-нѝца) за Nomina agentis или ‘този/тази, който/която е орто̀сан/орто̀сана,
о̀ртосен/о̀ртосна’ (ортосн-ѝк//-ѝца) за Nomina attributiva.
- паря̀сник ‘този, който е паря̀сал, изоставил съпругата си, развел се е’ (паря̀с-ник) за
Nomina agentis и ‘този, който е паря̀сан’ (паря̀сн-ик) за Nomina attributiva, респективно паря̀сница
’тази, която е паря̀сала, изоставила съпруг, развела се е’ (паря̀с-ница) и ’която е паря̀сана’
(паря̀сн-ица) < паря̀сам//паря̀свам ’изоставям съпруг, съпруга, развеждам се’, срв. аористната
основа παραείασ- на гр. гл. παραεάω – изоставям, напущам.
- хало̀сник – хало̀сница ‘този/тази, който/която „хало̀сва“, разваля’ (хало̀с-ник//-ница) за
Nomina agentis и ‘този/тази, който/която е „хало̀сан/хало̀сана“’ (хало̀сн-ик//-ица) за n. attributiva <
хало̀свам ’блъскам, развалям’, срв. аористния конюнктив χαλώσω на гр. χαλνώ, χαλώ – развалям,
повреждам.
В зависимост от мотивацията словообразувателните им форманти са -ик//-ица или -ник//ница.
Във формациите скопо̀сник – скопо̀сница, наред с процесуалното и атрибутивното
отношение може да се открие и обстоятелствено-признакова целенасоченост: ‘този/тази,
който/която скопосва, подрежда, оправя’ (ско̀пос-ник//-ница), ‘този/тази, който/която е
ско̀посен/ско̀посна’ (скопо̀сн-ик//-ица), ‘този/тази, който/която върши добре работата си, със
скопос’ (скопо̀с-ник//-ница) < ско̀пос ’сръчност, изрядност, умение, спретнатост’, срв. гр. σκοπός
– цел, намерение.
Като тристранно мотивирано може да се разглежда и образуванието арма̀сник ’този,
който се е арма̀сал, сгодил, годеник’ (арма̀с-ник) за Nomina agentis, ’този, който е арма̀сан,
годен’ (арма̀сн-ик) за Nomina attributiva, но и ’този, който прави арма̀с, годеж’ (арма̀с-ник) за
Nomina actoris, срв. аористната основа άρμασ- на гр. αρμάζω – годя се. Същото важи и за
съответната женсколична формация арма̀сница ’тази, която се е арма̀сала, сгодила; годеница’,
’тази, която е арма̀сана, сгодена’ или ’тази, която прави арма̀с’.
Названията магѐсник – магѐсница също са тристранно мотивирани и освен в категорията
Двоични имена преливат и в категориите Имена за вършители на действие и за производители
на действие: ‘този/тази, който/която магѐсва, чародейства’ (магѐс-ник//-ница) за Nomina agentis и
’този/тази, който/която прави магии’ (маг-ѐсник//-ѐсница) за Nomina actoris.
Формациите дру̀мник – дру̀мница се разглеждат и като вършителски имена ‘този/тази,
който/която ходи по дру̀мове’, срв. гр. δρόμος – път, друм.
Названията византѝец – византѝйка, гю̀пец – гю̀пка, европѐец – европѐйка, христия̀нин христия̀нка се отнасят и към словообразувателната категория Имена за изразяване на
субстанциално отношение, подкатегория Имена за изразяване на принадлежност или
собственост.
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***
Словообразувателната категория Nomina mota включва значителен брой формации,
възникнали на домашна почва като резултат от хибридно словообразуване. Най-характерна
наставка при модела ’женска словообразувателна формация, получена от мъжки имена с
помощта на наставка’ (Кочев, Домусчиева, 1997–1998, с. 50), е -ка. По образеца да̀скал –
да̀скалка се образуват шестнадесет лексико-хибридни корелационни двойки. При смесения
модел с най-голям брой е представена корелацията -ник//-(н)ица и разширените ѝ варианти аник//-аница.
В зависимост от акцентировката, която може да се постави на двата компонента в
ономасиологичната структура – ономасиологичния признак и ономасиологичния базис, за някои
от названията е характерна преливност между отделните словообразувателни категории.
Характерната за българските говори конкуренция на суфиксите е налице и при
хибридните образувания, срв. например па̀лавец – па̀лавник//па̀лавка – па̀лавница (па̀лавица);
колиба̀р(ин) – колиба̀ш // колиба̀рка – колиба̀шка, комата̀н(ин) – комата̀р // комата̀на
(комата̀нка) – комата̀рка и др.
Хибридните формации заемат особено място в българския лексикален и
словообразувателен фонд, тъй като са показател за крайната степен на асимилация на гръцките
заемки и превръщането им в част от домашния инвентар като база за формиране на нови думи.
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