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ABSTRACT: The object of analysis here are the deverbal abstract nouns with roots of Greek origin and Bulgarian 

suffix. Most of them are motivated by fully adapted verbs borrowed from Greek and of particular interest from the perspective 
of word formation are the secondary derivatives formed from denominative verbs motivated by Greek nous and adjectives. 
The transformation of borrowed words into productive bases, which are combined with local word-forming suffixes, is the 
final stage of the complex process of lexical borrowing, which follows the stage of morphological adaptation of borrowed 
words, i. e. their grouping into a certain lexical-grammatical type. Many of them have formed large groups of derivatives. 
Being composed of elements of different languages, the new lexemes are hybrid in nature regarding their word-formation and 

their separation into a special category reflects the new status of the Greek bases of the borrowings. The hybrid formations of 
this type are the final result of the assimilation of the Greek loan words into the Bulgarian language, which is why they occupy 
a specific position in the Bulgarian lexical fund. The use of some of them is dialect or archaic, but they all contribute to the 
enrichment of the vocabulary and the ways of expression in Bulgarian. 
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Значителен е броят на гръцките лексикални заемки, които, станали част от българската 

лексикална система, започват да участват в словообразувателните процеси на българския език, 

като се превръщат в произвеждащи основи, свързващи се с домашни словообразувателни 
форманти. Включването им в българската словообразувателна и лексикална система е показател 

за тяхната крайна степен на асимилация в български, а някои от тях формират много големи 

словообразувателни гнезда и дори не се чувстват като чуждици. Новите лексеми, възникнали 

вече на домашна почва, са съставени от разноезични елементи (в повечето случаи те са 
образувани от основи на гръцки заемки, към които се прибавят български словообразувателни 

форманти – суфикси и префикси), т.е. в словообразувателен аспект те имат хибриден характер 

(Патев, 1970; Кювлиевa, 1980, с. 87; Лютакова, 1997, с. 6; Кочева-Лефеджиева, 2004, с. 122; 
Барболова, 2012; Маринов, 2013 и др.)1. И макар че съществителните имена съставляват най-

голям процент от заетите гръцки лексеми, база за по-нататъшна деривация създават и редица 

глаголи. Повечето от тях са проникнали със своя аористен облик2 и запазват аористния показател 
-σ-3 и в производните си, както е видно в примерите проко̀псаник, проко̀псаница, непроко̀псаник, 

непроко̀псаница,  проко̀псване < проко̀псам // проко̀псвам < аористната основа (по-нататък АО) 

πρόκοψ- на гръцкия глагол προκόβω (προκόπτω) ’сполучвам, напредвам, успявам’. По-малко на 

                                                
1 Терминът хибридно словообразуване е използван от посочените автори, за да се обозначи именно 

процесът на превръщането на заемките от различни езици (френски, турски, английски, немски, 

румънски) в българския книжовен език и неговите диалекти в произвеждащи основи, към които се добавят 

български словообразувателни форманти.   
2 Тази особеност, характерна за гръцките глаголни заемки и в останалите балкански езици, е свързана с 

честотата на употреба на глаголните форми в гръцкия, образувани от аористната основа.    
3 Този показател се появява и при глаголните заемки от турски (напр. боядисвам, курдисвам), в които се е 
сраснал с показателя за мин. вр. -ti-/-di- и е образувал хибридния формант -ti-s/-di-s, но служи за 

образуване на глаголи и от чисто български произход (напр. варосвам, белосвам). В строежа на такива 

глаголни заемки нито гръцкият формант, нито хибридният формант изразяват финитност, на която са 

носители по произход (вж. Мирчев, 1978, с. 86; Матов, 1893, с. 22; Скорчев, 1947, с.19). 
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брой са глаголите, заети направо от сегашната основа на гръцките глаголи (коко̀ря се < 

κοκκορεύομαι; харѝзвам < χαρίζω; хорату̀вам < χωρατεύω; тру̀фя се  < τρυφώ и др.). Друга група 
глаголи, лежащи в основата на разглежданите девербални формации, са деноминативни. Те са 

мотивирани на местна почва от заети гръцки съществителни или прилагателни имена 

(даскалу̀вам//даскаля̀ < да̀скал < δάσκαλος; майсторя̀ < ма̀йстор  < μάστορας; евтинѐя, 

поевтиня̀вам < ѐвтин < ευθηνός и др.), към които се присъединяват обичайните за българския 
език наставки за образуване на глаголи от имена. При някои от тях се прибавя и аористната 

сигматична наставка -с(в)ам (харо̀свам < хара̀ < χαρά). Част от глаголите от гръцки произход 

могат да бъдат префигирани на българска почва, като се свързват с представки като до-, за-, из-
, от-, по- и др., а някои от тях мотивират други производни (до-мирисвам//до-мириша, за-

мирисвам//за-мириша, из-мирисвам//из-мириша, на-мирисвам//на-мириша, от-мирисвам//от-

мириша, по-мирисвам//по-мириша, раз-мирисвам//раз-мириша и др. от глагола „мирѝсам“ 
’мириша’, срв. АО μύρισ- на гр. μυρίζω ’мириша, ухая, воня’). Срещат се случаи и на двойно 

префигирани на българска почва глаголи, заети от гръцки (по-на-со̀свам, на-по-со̀свам < со̀свам 

’уморявам се, изтощавам се, стигам, достатъчен съм’, срв. ΑΟ σώσ- на гр. гл. σώνω ’свършвам, 

завършвам, отслабвам, стигам, спасявам’; из-до-фта̀сам, не-до-фта̀сам, из-при-фта̀сам < 
фта̀сам, срв. АО φθάσ- на гр. гл. φθάνω и др.).  Обект на анализ тук са абстрактните девербални 

формации с основи от гръцки произход и български суфикси. Предвид хибридния характер на 

разглежданите словоформи, където си дават среща резултатите от синхронни и диахронни 
процеси, се прилага комплексен метод на анализ, като те се разглеждат двупланово: а) 

синхронно – като част от съвременната лексикална система на българския език, образувани в 

резултат от процесите на адаптация и асимилация на гръцките заемки в него, и б) диахронно – 
при разкриване на гръцката основа. Според М. Докулил именно „мотивацията и в други думи, 

идващи от корена, е условие за прилагане на синхронния подход“ (Dokulil,1962).  

Материалът е ексцерпиран от Българския етимологичен речник (БЕР), трудът на 

Филипова-Байрова „Гръцки заемки в съвременния български език“ (1969) и монографията на 

Дзидзилис „Фонетични проблеми при етимологизуване на гръцките заемки в българския език“ 

(1990). При част от разглежданите в тази работа акционни формации, като се има предвид 
контекстовата им употреба, се посочва и резултативното им значение. Пример за такива 

субстантивни хибриди, които могат да означават както самото действие, така също и резултата 

от процеса, е формацията залисѝя: 1) ’действието „залисване“, объркване, замайване’, но и 2) 

’резултат от действието „залисване“, шум, глъчка’, мотивирано от глагола „залѝсам//залѝсвам“ 
’забавлявам, замайвам, отвличам вниманието’, срв. АО ζάλισ- на гр. ζαλίζω ’замайвам, 

обърквам’. Именно въз основа на еднаквата им ономасиологична мотивираност, както и въз 

основа на невъзможността при повечето от облиците да се разграничи действието от неговия 
резултат, редица автори обединяват акционните и резултативните имена в рамките на една 

категория (Szymański, 1968; Кочев, 1972;  Домусчиева, 1999; Мострова, 1989; Перчеклийски, 

2011; Кочев, Кочева, Мострова, 1980).  

Имена от женски род 

1. Словообразувателен тип с наставка -ия  

1.1.  Мотивирани от глаголи, заети от гръцки език с аористния им облик: 

залисѝя ’действието „залисване“, объркване, замайване’, но и ’резултат от действието 
„залисване“, шум, глъчка’, мотивирано от глагола „залѝсам//залѝсвам“, срв. АО ζάλισ- на гр. 

ζαλίζω ’замайвам, обърквам’. 

прокопсѝя ’действието „проко̀псване“, преуспяване’, но и ’резултат от действието 
„проко̀псване“, сполука, успех’, мотивирано от глагола „проко̀псам“ ’преуспявам, напредвам’, 

срв. АО πρόκοψ- на гр. προκόβω ’сполучвам, напредвам, успявам’. 

1.2.  Мотивирана от деноминативен глагол, образуван на българска почва от заето от 

гръцки език съществително, е формацията: 
харосѝя ’действието преуспяване, успяване’, мотивирано от глагола „харо̀свам“ ’виждам добро, 

преуспявам’, срв. гр. χαρά ’радост’. 

1. Словообразувателен тип с наставка -ост 
2.1. Название, мотивирано от глагол, зает от гръцки език с аористния му облик:  

залѝсаност, действие, обусловено от глагола „залѝсам“ ’забавлявам, замайвам, отвличам 

вниманието’, срв. АО ζάλισ- на гр. ζαλίζω ’замайвам, обърквам’. 
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2.2. Название, мотивирано от глагол, зает от гръцки език със сегашната му основа:  

порѝзливост ’послушност’, мотивирано от глагола „рѝзам“ ’слушам, покорявам се’, срв. 
гр. χαρίζομαι ’проявявам благоразположение, показвам снизхождение’ с изпадане на първата 

сричка чрез хаплология. 

Единични названия са образувани със суфиксите:  

-(а̀н)ица: вя̀саница ’действието бързане’, мотивирано от глагола „вя̀сам“ ’бързам’, срв. 
АО βιασ- на гр. глагол βιάζομαι ’бързам’ < βιάζω. 

-(увач)ка: та̀ксувачка (таксу̀ачка) ’действието обещаване, обричане’, но и ’резултат от 

действието обещаване – обещание’, мотивирано от глагола „та̀ксам//таксу̀вам“ ’обещавам, 
обричам се’, срв. АО -ταξ- на τάζω ’обещавам, обричам, правя обет’.   

 

Имена от среден род 

1. Словообразувателен тип с наставка -не (-ане, -ене)  

1.1. Мотивирани от глаголи, заети от гръцки език с аористния им облик: 

амболя̀сване ’действието присаждане, ваксиниране’, мотивирано от глагола 

„амболя̀свам“, срв. АО на гр. (α)μπολιάζω диал. ’εμβολιάζω’ ’ваксинирам, присаждам’. 
аксио̀сване ’действието прославяне’, обусловено от глагола „аксио̀свам“ ’вдигам някого 

на ръце, прославям го’, срв. АО αξιωσ- (аор. к. αξιώσω) на гр. αξιώνω ’удостоявам’. 

арга̀сване ’действието щавене на кожа’, мотивирано от глагола „арга̀свам“ ’щавя кожи’, 
срв. АО άργασ- (аор. к. αργάσω) на гр. αργάζω ’обработвам кожа’. 

арма̀сване ’действието сгодяване’, мотивирано от глагола „арма̀свам“ ’годя, сгодявам’, 

срв. АО  άρμασ- (аор. к. αρμάσω) на гр. αρμάζω ’годя се’.  
афорѐсване, действие, обусловено от глагола „афорѐсвам“ ’отлъчвам от църквата’, срв. 

аор. к. αφορέσω на гр. αφορίζω  ’отстранявам’.  

ва̀псване ’багрене, боядисване’, действие, мотивирано от глагола „ва̀псвам“ ’багря, 

боядисвам’, срв. ΑΟ -βαψ- (аор. к. βάψω) от βάφω ’боядисвам’. 
вта̀ксване ’обричане, обещаване’, действие, мотивирано от глагола „та̀ксам//таксу̀вам“ 

’обещавам, обричам се’, срв. АО -ταξ- (аор. к. τάξω) на τάζω ’обещавам, правя обет’.   

в(ф)та̀сване ’стигане, пристигане’, действие, мотивирано от глагола „вта̀свам“ 
’свършвам работа, стигам, достигам’, срв. АО φθάσ- (аор. к. φτάσω) на гр. гл. φθάνω ’стигам, 

достигам; достатъчен съм; сварвам’. 

вя̀сане ’бързане’, действие, мотивирано от глагола  „вя̀сам“ ’бързам’, срв. АО βιασ- на гр. 

глагол βιάζομαι ’бързам’ < βιάζω. 
гано̀сване ’калайдисване’, действие, мотивирано от глагола „гано̀свам“ ’калайдисвам’, 

срв. АО  γάνωσ- (аор. к. γανώσω) на гр. γανώνω ’калайдисвам’. 

захаро́сване ‘действие, обусловено от глагола „захаро́свам“’, срв. АО  ζαχάρωσ- (аор. к. 
ζαχαρώσω) < ζαχαρώνω също.  

з(д)игя̀сване ’теглене’, действие, мотивирано от глагола „з(д)игя̀свам“ ’тегля на кантар’, 

срв. АО ζυγιασ- (аор. к. ζυγιάσω) на гр.  ζυγιάζω.  
зильо̀(я̀)сване ’завиждане’, действие, мотивирано от глагола „зильо(я̀)свам (зилѐпсвам)“ 

’завиждам, ревнувам’, срв. АО  ζήλεψ- (аор. к. ζηλέψω) на гр. ζηλεύω  също. 

икономи́сване, действие, мотивирано от глагола „икономи́свам“, срв. АО οικονόμησ- 

(аор. к. οικονομήσω) на гр. οικονομώ също. 
калѐсване ’канене’, действие, мотивирано от глагола „калѐсвам“ ’каня, викам за сватба’, 

срв. АО  κάλεσ- (аор. к. καλέσω) на гр. καλώ ’каня, викам’.  

камаро̀сване ’надуване, перчене’, действие, мотивирано от глагола „камаро̀свам“, срв. 
АО καμάρωσ- (аор. к. καμαρώσω) на гр.  καμαρώνω ’гордея се, надувам се’.  

карфо̀сване ’забиване на гвоздей, заковаване’, действие, мотивирано от глагола 

„карфо̀свам“ ’забивам гвоздей, заковавам’, срв. АО  κάρφωσ- (аор. к. καρφώσω) на гр. гл. 
καρφώνω ’забивам гвоздей’.  

катиля̀сване ’прималяване’, действие, мотивирано от глагола „катиля̀свам (каталя̀свам)“ 

’капвам от умора, прималявам’, срв. аор. к. καταλύσω на гр. гл. καταλύω ’разлагам, западам, 

спирам, премахвам, унищожавам, отнемам’.  
кокаля̀сване ’действието втърдяване’, мотивирано от глагола „кокаля̀свам“ ’ставам корав 

като кокал’, срв. АО  κοκάλιασ- (аор. к. κοκαλιάσω) на гр. κοκαλιάζω ’втвърдявам се като кокал’.  
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липсване, (резултат от) действие, мотивирано от глагола “липсвам“, срв. ΑΟ λειψ- (аор. 

к. λείψω) на гр. λείπω ’липсвам’.  
магѐ(п)сване ’чародействане’, действие, обусловено от глагола „магѐсам“ ’извършвам 

магия, чародействам’, срв. АО μάγεψ- (аор. к. μαγέψω) на гр. μαγεύω също. 

мала̀ксване ’припадане, прималяване’, действие, обусловено от глагола  „мала̀ксвам“ 

’капвам от умора, срв. АО μάλαξ- на гр. μαλάζω, μαλάσσω (μαλακώνω) ’стискам, мачкам, 
омекотявам ’. 

мирѝсане, действие, мотивирано от глагола „мирѝсам“ ’мириша’, срв. АО μύρισ- (аор. к. 

μυρίσω) на гр. μυρίζω ’мириша, ухая, воня’. 
миро̀сване ’помазване с мѝро’, действие, мотивирано от глагола „миро̀свам“, срв. АО 

μύρωσ- (аор. к. μυρώσω) на гр. μυρώνω ’миропомазвам’.  

молѐпсване, действие, обусловено от глагола „молѐпсвам“ ’заразявам с болест’, срв. АО  
μόλεψ- (аор. к. μολέψω) на гр. μολεύω ’замърсявам, заразявам’. 

мундзо̀сване, действието мъмрене, хокане’, мотивирано от глагола „мундзо̀свам“ ’мъмря, 

хокам, карам се някому’, срв. АО μούντζωσ- (аор. к. μουντζώσω) на гр. μουντζώνω ’правя обиден 

жест с ръка, осквернявам’.  
мухля̀сване ’плесенясване’, действие, мотивирано от глагола „мухля̀сам“ ’хващам мухъл, 

плесенясвам’, срв. АО  μούχλιασ- (аор. к. μουχλιάσω) на гр. μουχλιάζω също. 

насо̀сване ’доизмисляне, лъжене’, действие, обусловено от глагола „со̀сам“ ’снаждам’, 
срв. АО σώσ- (аор. к. σώσω) на гр. σώνω ’свършвам, завършвам, запазвам, спасявам’.  

омала̀ксване ’изнемощяване, отслабване’, действие, мотивирано от глагола 

„омала̀ксвам“ – предст. о +  АО μάλαξ- на гр. μαλάζω, μαλάσσω (μαλακώνω) ’стискам, мачкам, 
омекотявам’.  

орѝсване ’определяне, предсказване’, действие, обусловено от глагола „орѝсвам“ 

’определям живота на някого, предсказвам’, срв. аористните форми ώρισα, όρισα (аор. к. ορίσω) 

на ορίζω ’определям’. 
паря̀сване ’напускане, изоставяне’, действие, мотивирано от глагола „паря̀свам“ 

’напускам, изоставям, срв. аориста παραείασα на гр. гл. παρεάω/παρεάζω също.  

педѐпсване ’възпитаване, наказване’, действие, мотивирано от глагола „педѐпсвам“ ’уча, 
възпитавам, наказвам’, срв. АО παίδεψ- (аор. к. παιδέψω) на гр. глагол παιδεύω ’възпитавам, 

измъчвам, наказвам’.    

петимѝсване ’жадуване’, действие, обусловено от глагола „петимѝсвам“ ’жадувам, 

милея за нещо’, срв. АО πεθύμησ- (аор.к. πεθυμήσω) на гр. глагол πεθυμώ ’желая’.   
пихто̀сване, действие, мотивирано от глагола „пихто̀свам“ ’правя нещо на пихтия’, срв. 

АО πήχτωσ- (аор. к. πηχτώσω) на гр. πηχτώνω ’правя на желе’. 

проко̀псване//проко̀псвание ’действието „преуспяване“, мотивирано от глагола 
„проко̀псам“ ’преуспявам, напредвам’, срв. АО πρόκοψ- (аор. к. προκόψω) на гр. προκόβω 

(προκόπτω) ’сполучвам, напредвам, успявам’.   

прохандако̀сване ’проваляне’, действие, мотивирано от глагола „прохандако̀свам“ 
’провалям се, продънвам се’ – с представка про- от АО χαντάκωσ- (аор. к. χαντακώσω) на гр. 

χαντακώνω ’опропастявам, унищожавам ’. 

псов(ф)ѝсване ’умиране’,  действие, мотивирано от глагола „псовѝсвам“ ’умирам’, срв. 

АО  ψόφησ- (аор. к. ψοφήσω) на сргр. гл. ψοφώ ’умирам (за животно)’.  
руганѝсане ’изглаждане дъски за каци’, действие, обусловено от глагола  

„руганѝсвам//руганѝсам“ ’рендосвам, подготвям дъски за каци’, срв. АО ροκάνισ- (аор. к. 

ροκανίσω) на гр. ροκανίζω ’рендосвам, стрижа’.  
сапика̀сване, действие, обусловено от глагола „сапика̀свам“ ’съзирам, забелязвам’, срв. 

АО  απείκασ- (аор. к. απεικάσω) на гр. гл. απεικάζω ’мисля, узнавам, забелязвам’. 

скалѝсване ’действието плевене’, обусловено от глагола „скалѝсвам//скалѝша“ ’плевя’, 
срв. АО σκάλισ- (аор. к. σκαλίσω) на гр. σκαλίζω ’копая, чопля, ровя’.  

скало̀сване ’действието претупване’, мотивирано от глагола „скало̀свам“ ’претупвам’, 

срв. АО σκάλωσ- (аор. к. σκαλώσω) на гр. σκαλώνω ’закачам се, спъвам се’ с преосмисляне на 

значението.  
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скита̀ксване ’действието забелязване’, мотивирано от глагола „скита̀ксвам//скита̀сам“ 

’виждам, забелязвам, съглеждам’, с представка с- от АО κοίταξ- (аор. к. κοιτάξω) на гр. κοιτάζω 
’гледам, виждам’.  

скола̀сване действие, обусловено от глагола  „скола̀свам“ ’успявам, намирам време да 

свърша нещо’, срв. АО  σκόλασ- (аор. к. σκολάσω) на гр. σκολάζω ’прекратявам работа’.   

скопо̀сване ’уреждане, нареждане, свършване’ действие, мотивирано от глагола 
„скопо̀свам“ ’правя нещо добре, уреждам, натъкмявам’, срв. аор. к. σκοπεύσω на гр. гл. σκοπεύω 

’целя, постигам целта си’. 

слѝсване ’действието смайване’, обусловено от глагола  „слѝсвам“ ’смайвам, обърквам 
някого’ – образувано с представка с- от гр. λύομαι ’отвързвам се, ставам безсилен, отпускам се’.  

со̀сване, действие, мотивирано от глагола „со̀свам“ ’уморявам се, изтощавам се, стигам, 

достатъчен съм’, срв. АО σώσ- (аор. к. σώσω) на гр. гл. σώνω ’свършвам, завършвам, отслабвам, 
стигам, спасявам’. 

стѐпцване, действие, обусловено от глагола „стѐпцвам“ ’правя нещо от нищо, правя как 

да е, скопосвам’, срв. АО  (ε)φτ(ε)ιαξ- на гр. гл.  φτ(ε)ιάνω ’правя, изготвям, създавам’, със с- на 

мястото на φ-, с промяна кс > пс на гръцка диалектна почва и накрая с промяна пс > пц на 
българска почва.  

стива̀сване ’действието редене’, обусловено от глагола „стива̀свам“ ’редя нещо на 

пластове’, срв. АО  στοίβαξ- (аор. к. στοιβάξω) на гр. гл. στοιβάζω ’натрупвам, напластявам, 
натъпквам’. 

стрѐксване ’приемане, скланяне; обещаване’ действие, мотивирано от глагола 

„стрѐксвам“ ’приемам, скланям; обещавам’, срв. АО  στρέξ- на гр. гл.  στρέγω ’скланям, съгласен 
съм’.  

типо̀сване, действие, мотивирано от глагола „типо̀свам“ ’печатам, отпечатвам’, но и 

’заставам на предна линия, изтъквам се’, срв. АО τύπωσ- (аор. к. τυπώσω) на гр. гл. τυπώνω 

’отпечатвам’. 
три(о)по̀сване, действие, обусловено от глагола „три(о)по̀свам“ ’зашивам временно, 

прикрепвам с конци’, срв. АО τρύπωσ- (аор. к. τρυπώσω) на гр. τρυπώνω ’тропо̀свам’.  

троня̀сване ’възкачване на трон’ действие, обусловено от глагола „троня̀свам“, срв. гр. 
θρονιάζω (аор. к. θρονιάσω) ’възкачвам на трон’. 

фиря̀сване, действие, мотивирано от глагола „фиря̀свам“ ’офейквам, изчезвам; загубвам 

от теглото’, с аористна сигматична наставка от гр. φυραίνω ’давам фира, намалявам’.  

хало̀сване ’действието разваляне’, мотивирано от глагола „хало̀свам“ ’удрям, развалям’, 
срв. АО χάλασ- (аор. к. χαλώσω) на гр. χαλνώ, χαλώ ’развалям, повреждам’.  

(х)арѐсване, действие, обусловено от глагола  „(х)арѐсвам“ ’допада ми’, срв. АО άρεσ-

(аор. к. αρέσω) на гр. αρέσω със същото значение. 
1.2.  Мотивирани от глаголи, заети от гръцки език със сегашната им основа:  

ливо́сване ’действието намазване’, мотивирано от глагола „ливо́свам“ ’намазвам, 

заливам, заглаждам нещо’, срв. гр. αλείβω ’мажа, намазвам’ с изпадане на α-. 
мя̀зане ’приличане’, действие, обусловено от глагола „мя̀зам“ ’приличам’, срв. гр. μοιάζω 

’приличам’. 

пса̀лене, пса̀лнуване ’пеене’, действие, мотивирано от глагола „пса̀лвам//пса̀лнувам“ ’пея, 

опявам в църква’, срв. гр. ψάλλω ’пея в църква’. 
рѝзане ’слушане’, действие, обусловено от глагола „рѝзам“ ’слушам, покорявам се’, срв. 

гр.  χαρίζομαι ’проявявам снизхождение’. 

тру̀фене ’действието гиздене, контене’, мотивирано от глагола „тру̀фя се“ ’гиздя се, 
контя се’, срв. гр. τρυφώ ’гиздя, пирувам’. 

харѝзване ’действието подаряване’, мотивирано от глагола „харѝзвам“ ’подарявам’, срв. 

гр. χαρίζω ’подарявам’. 
хора̀тене//хорту̀ване ’говорене, бъбрене’, действие, мотивирано от глагола 

„хорату̀вам//хоратя̀“ ’бъбря, приказвам’, срв. гр. χωρατεύω ’шегувам се, закачам се’.   

1.3.  Мотивирани от деноминативни глаголи, образувани на българска почва от 

заети от гръцки съществителни и прилагателни имена: 
анатемѝсване//анатемо̀сване ’действието проклинане’, но и ’резултат от действието 

проклинане – проклятие’, мотивирано от глагола „анатемѝ(о̀)свам“ ’отлъчвам някого от 
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църквата чрез проклятие’ < ана̀тема, срв. гр. ανάθεμα ’религиозен дар’, в християнско време 

развива значение ’проклятие, клетва’. 
даскалу̀ване ’действие, мотивирано от глагола „даскалу̀вам“ < да̀скал, срв. гр. δάσκαλος 

’учител’.   

друму̀ване ’пътуване по друмове’, действие, мотивирано от глагола „друму̀вам“ 

’пътувам’ < друм, срв. гр. δρόμος ’път’. 
магѐрене ’готвене’, действие, обусловено от глагола „магѐря“ ’готвя, приготвям, 

майсторя’ <  ма̀гер, срв. гр. μάγερας ’готвач’.  

майсто̀рене, ’действие, обусловено от глагола „майсто̀ря“ < майстор, срв. гр.  μάστορας 
’майстор’. 

маламо̀сване ’позлатяване’, действие, обусловено от глагола „маламо̀с(в)ам“ ’позлатя’ < 

ма̀лама ’злато’, срв. гр.  μάλαμα ’злато’. 
напипѐрване ’поръсване с пипѐр’, действие, обусловено от глагола „напипѐрвам“ 

’поръсвам с пипер’ < пипѐр, срв. гр. πιπέρι ’пипер’. 

палу̀ване  ‘действие, обусловено от глагола „палу̀вам“’ < па̀лав < παλαβός ’щурав, 

побъркан, луд’.  
панагю̀рване ’ходене на панагю̀р’, действие, обусловено от глагола „панагю̀рвам“ ’ходя 

на панаир’ < панаир, срв. гр.  παναγύρι < πανηγύριον ’празник, панаир’.   

панагѝрстване ’ходене по панагѝри’, действие, обусловено от глагола „панагѝрствам“ 
’ходя по панаири’ < панаир, срв. гр. παναγύρι < πανηγύρι ’панаир, празник, тържество’. 

пѝзмене ’мразене’, действие, мотивирано от глагола „пѝзма“ ’мразя, ненавиждам’ < 

пѝзма, срв. гр. πείσμα ’мъст, инат’. 
Поевтиня̀ване, действие, обусловено от глагола „поевтиня̀вам“ < ѐвтин < ευθηνός. 

праматару̀ване, действие, мотивирано от глагола „праматару̀вам“ ’упражнявам 

професия на прамата̀рин’ < прамата̀рин’, срв. гр. πρα(γ)ματάρης ’търговец на дребни стоки’. 

сарандо̀сване, действие, обусловено от глагола  „сарандо̀свам“ ’водя дете в черква за 40-
ия ден’ < сарандо̀с ’четиридесетият ден от деня на раждането на дете’, срв. гр. σαράντα 

’четиридесет’.  

стипцо̀сване, действие, обусловено от глагола “стипцо̀свам“ ’слагам на нещо „стѝпца“, 
за да стегне’ < стѝпца, срв. гр.  στύψη ’стипца’.   

тримѐрене ’тридневно гладуване’, действие, обусловено от глагола „тримѐря“ ’не ям 

нищо три дни’ < тримѐр, тримѝр ’тридневно гладуване през великденския пост’, срв. гр. 

τριημερία ’период от три дни’. 
фтикя̀сване, действие, обусловено от глагола  „фтикя̀свам“ ’хваща ме болест „фтикьо̀“, 

туберкулоза’ < фтикьо̀, срв. гр. φθίκιο < φθίνω ’гасна, линея’. 

харо̀сване ’действието преуспяване, успяване’, обусловено от глагола „харо̀свам“ 
’виждам добро, преуспявам’ < хара̀ ’радост, веселие’, срв. гр. χαρά ’радост’.   

Изводи  

Хибридните акционни названия, предмет на анализ тук, са само малка част от 
лексикалното богатство, основано на заетите гръцки думи и тяхната асимилация в българския 

език и на диалектно, и на книжовно равнище. Деривацията им е още едно свидетелство за това, 

че лексикалното заимстване не е просто един механичен процес, а е сложен акт на усвояване на 

чуждите елементи, подчинен на степента на чуждоезиковото влияние и силата на приемащия 
език.  Разгледаните субстантивни хибриди са предимно от среден род. Женският род е по-слабо 

представен, като словообразувателни типове формират наставките -ия, и -ост, а единични 

облици са образувани с разширените наставки -аница и -увачка. Срещат се и примери на 
междусуфиксна конкуренция (вя̀саница // вя̀сане; залисѝя // залѝсаност; прокопсѝя //  

проко̀псване; харосѝя // харо̀сване; вта̀ксване // та̀ксувачка), които са показателни за 

потенциала на българските говори да образуват разнообразни названия от една и съща 
мотивираща основа и са доказателство за пълната асимилация на гръцките заемки в българската 

езикова среда. 
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