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English surnames of Celtic origin are the second most popular type of 
surnames in the English surname system. Most of them are motivated by personal 
names – male or female. Surnames motivated by physical features, occupation 
and office are less widely presented and many trade names are descriptive or may 
vary depending on the goods manufactured or the material used. 
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Келтите се появяват за първи път в писаната история през VI в. 
пр. н. е., но тяхното разселване е започнало още през първото хилядо-
летие пр. н. е. Първите им селища са в земите по горното течение на 
реките Рейн, Рона и Дунав (Елис 2008: 9), а най-активната им експан-
зия датира от III в. пр. н. е.  

Липсват източници, които конкретно да посочват периода на за-
селването на Британия с келтски племена, но се предполага, че този 
процес е бил продължителен и е протекъл на няколко етапа. Против-
но на разпространеното мнение келтите не са били само воини, а и 
добри земеделци и занаятчии. Те са имали силно развити медицински 
познания и строителни умения. Майсторството им в приложните из-
куства е било изумително, а учените им са били високо ценени в ан-
тичния свят.  

Келтските езици се разделят на две подгрупи – континентални 
келтски езици: галски (галски, лепонтийски, галатийски), келтибе-
рийски (в северната част на Иберийския полуостров), и островни 
келтски езици: гойделски (ирландски, шотландски келтски, мански) 
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и британски (уелски, бретонски, корнски, кумбрийски, пиктски, 
ивернийски). За целите на настоящото изследване от Oxford 
Dictionary of English Surnames (Рийни 2005) сме ексцерпирали 276 
фамилни имена (ФИ) с възможен келтски произход, или 2,4% от ФИ в 
английската антропонимна система. Отнесени към споменатите подг-
рупи, всички примери принадлежат към островните келтски езици и 
по-точно – ирландски, шотландски келтски, мански, уелски и бретон-
ски. Особеностите на така формирания корпус се разглеждат в три 
периода: V – XI в., XI – XV в. и XVI – XX в., които съответстват на 
утвърдените периоди в развитието на английския език. Получените 
данни за относителния дял на различните келтски езици и за мотива-
цията при формирането на фамилните антропоними са обобщени в 
диаграми. Използваните съкращения са посочени в края на статията. 

 
1. Фамилни имена от британски келтски езици 
 
1.1. Фамилни имена от уелски 
Наследствените имена в Уелс се развиват след XVI в. Много от 

съвременните фамилни имена, получени от стари уелски лични име-
на, се появяват първо в Англия, а не в Уелс, и стават наследствени 
през XIII – XIV в. Стандартният вид уелски имена са патронимни: 
Madog ap Jevan ap Jorwerth – ,,Madoc, син на Evan, син на Yorwerth“. 

 
1.2. Фамилни имена от бретонски 
Големият брой бретонци, които се бият край Хейстингс през 

1066 г., са възнаградени за храбростта си със земи в Англия. В райо-
ните на източните графства – Линкълншир, Съфолк и др. – има силно 
бретонско влияние. С консерватизъм, характерен за англо-
скандинавците, сред които живеят, бретонските заселници в източни-
те графства от XI и XII в. грижливо съхраняват древната личноименна 
система. Най-разпространени бретонски имена през XII в. са Alan, 
Brian, Conan, Jarnegon, Justin (с галената форма Just), Mengi, Samson и 
Tengi, които се срещат и днес като съвременни ФИ. 

 
2. Фамилни имена от гойделски келтски езици 
 
2.1. Фамилни имена от ирландски  
Фамилните имена се появяват в Ирландия в средата на X в. Това 

са патроними, образувани с поставянето на афиксоидите O’ или Ua 
пред името на дядото или Mac пред името на бащата. От тези два ва-
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рианта имената с Mac са по-късни, развитието им е бавно и отнема 
няколко века. Като цяло ФИ навлизат в Ирландия до края на XII в., но 
в началото са с непостоянен характер и се утвърждават напълно едва 
към края XIV в., а някои от тях – дори и през XVI в. През 1366 г. се 
приема закон, в който се постановява всеки англичанин да използва 
английския език и да носи английско име, като изцяло изостави ир-
ландския начин за именуване (Рийни 2005: lvi). През 1465 г. се прави 
опит да се спре употребата на ирландски ФИ и сред самите ирландци. 
Всеки ирландец, живеещ в графствата Дъблин, Мийт, Лаут и Килде-
ър, е длъжен да приеме английско ФИ: на град – като Sutton, Chester, 
Trim, Skreen, Cork, Kinsale; на цвят – например White, Black, Brown; на 
занаят – като Smith или Carpenter; на професия или занаят – като 
Cook, Butler и т. н. Така избраното име трябва да се използва и от 
потомството на неговия носител, защото в противен случай ги грози 
наказание. 

 
2.2. Фамилни имена от шотландски келтски 
Най-ранните ФИ в Шотландия, открити по времето на Дейвид І 

(1124 – 1153), са тези на норманите: Robert de Brus, Robert de 
Umfraville, Gervase Ridel и др. имена, които вече са станали наследст-
вени в Англия. В градовете гражданите носят английски ФИ, свързани 
със занаят или по-рядко – с прякор. В Шотландия и най-ранните из-
точници за ФИ са много по-късни от тези в Англия. Много имена не са 
вписани преди XIV в. или XVI в. и в повечето случаи е невъзможно да 
се уточни тяхната етимология. В Шотландия разпространена практика 
е земевладелецът да вземе името на имението, което пък в повечето 
случаи носи името на собственика. Земите на Hugh de Paduinan (1165 – 
1173) са наречени villa Hugonis или Huwitston ,,имението на Hewitt“, 
галено име от Hugh. Оттук потомците получават ФИ de Hustone, което 
е съвременното Houston. През XVII в. е приет закон, според който ни-
кой, с изключение на благородниците и духовниците на високи посто-
ве, няма право да се подписва с името на имението, в което живее, но 
ФИ с такъв произход се запазват дълго в речта. 

 
2.3. Фамилни имена от мански 
Фамилните имена на о-в Ман отразяват историята на острова. 

През V в. Ирландия и о-в Ман са населени със скоти – шотландски 
келти. Те дават името на Шотландия (Scotland). През IX в. скандинав-
ски племена, главно норвежки, покоряват острова. През 1266 г. Нор-
вегия отстъпва о-в Ман на Шотландия, която го задържа за около сто 
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години, макар островът често пъти да попада в ръцете на англичани-
те. Скандинавските заселници, които отчасти са усвоили келтските 
нрави, започват да сключват смесени бракове с местните шотландски 
келти и добавят норвежка нотка към келтските лични имена, разпрос-
транени по онова време. Бащините имена се образуват чрез прибавяне 
на префиксоида Mac към името на бащата. Ирландското O’ така и не 
се налага. В началото на XVI в. префиксоидът Mac е почти универса-
лен, но сто години по-късно се среща изключително рядко. При про-
изнасянето Mac остава без ударение и постепенно се слива с ЛИ. На 
това се дължи характерната особеност на ФИ от о-в Ман да започват 
със C, K, или Q: Caine (<MacCathain), Curphey (<MacMurchadha), Kay 
(<MacAedha). 
 

3. Фамилни имена от келтски езици през V – XI в. 
 

В обособената група всички 
тринайсет ФИ, които сме ексцер-
пирали, са с антропонимен произ-
ход – осем са от ЛИ на лице от 
мъжки пол, а пет са от патроними. 
При ФИ, свързани с лични имена 
на лица от мъжки пол, откриваме 
примери за четири от петте засег-
нати в изследването келтски ези-
ци, а именно – бретонски, уелски, 
ирландски и шотландски келтски. 
В подгрупата на ФИ с произход от 

патроними са налице примери само от ирландски и мански. Разпреде-
лението им по видове изходни езици е показано на Фиг. 1. При използ-
ваните примери първо е посочена основната форма на името, следвана 
от други фонетични или ортографични варианти (в квадратни скоби). 
Годината след името е тази, в която носител на това ФИ е регистриран 
за първи път. 

Примери: Brettel [Brettell, Brettle, Bretelle] (1035) < от корнско 
ЛИ Brytthael или от бретонско ЛИ Brithael; Clague (1014) < от ирлан-
дско ЛИ или от ЛИ от о. Ман – MacLiaigh „син на лекаря“ (liagh); 
Cowell [Cowwell] (967) < от ЛИ от о. Ман Mac Cathmaoil „син на 
Cathmaoil“; Malcolm (1066) < от келтско име Mael Coluimb „поклон-
ник на св. Columba“ < „maol“ – „плешив, с тонзура“ и личното име 
„Columb“ от латински „columba“ – „гълъб“; Marvin [Marven, Mervin, 

Фиг. 1. ФИ с келтски произход 
(V – XI в.) 
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Фиг. 3. ФИ с келтски произ-
ход през XI – XV в., образувани 

от ЛИ 

Mervyn, Mirfin, Murfin] (1066) < от уелско име Mervin < Merlin; 
O’Brian [O’Brien, O’Bryan, O’Bryen] (1055) < от ирландско ЛИ Ó 
Briain – „потомък на Brian“. 

 
4. Фамилни имена от келтски езици през XI – XV в. 

 
През средноанглийския пери-

од разполагаме с 207 ексцерпирани 
примера, от които 66 са от британс-
ки келтски езици, а 141 – от гой-
делски. Разпределението им според 
видовете езици е показано на Фиг. 2, 
а според начина им на образуване – 
на Фиг. 3. Прави впечатление, че и 
тук основна роля за образуването 
на ФИ имат ЛИ. Названията на фи-
зически и психически характерис-
тики на личността и названията на 

професии постепенно добиват значение при образуването на ФИ, до-
като названията на топографски особености на обитавания район все 
още са слабо застъпени. 

При ФИ, образувани от ЛИ, примерите са разпределени основно 
в две групи. Близо половината (48%) са с патронимен произход, а ос-
таналите (42%) – с произход от преномен на лице от мъжки пол. Име-
ната на светците заемат едва 7%, а ЛИ на лица от женски пол, които 
дават начало на фамилни антропоними, са само 4 на брой, или 3% от 
общия брой в тази група (Фиг. 4). 

Фиг. 2. ФИ с келтски произ-
ход (XI – XV в.) 

Фиг. 4. ФИ с келтски произход 
през XI – XV в. според начина им 

на образуване 
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Примери от МЛИ: Conan [Conant, Conen] (1155) < от бретонс-
кото ЛИ Conan със значение „висок и силен“; Jekyll [Jeckell, Jeckells, 
Jickells, Jickles, Jiggle, Jockel, Giggle, Jockelson] (1218) < от бретонско 
или корнско ЛИ Iudicael със значение „Бог е щедър“; Craddock [Crad-
duck, Cradock, Cradick] (1205) < от уелското ЛИ Caradawc, Cradawc, 
Caradoc, Caradog, познато в латинския му вариант Caractacus или 
Caratācos; Griffith [Griffiths] (1392) < от уелското ЛИ Griph-iud, чийто 
втори елемент означава „господар, владетел“, но първият е с неизвест-
на етимология; Murdoch [Murdock] (1130) < англицизиран вариант на 
ирландското ЛИ Muireadhach със значение на „господар, крал“; Dun-
can [Dunkin, Donkin] (1275) < от шотл. келтското ЛИ Donnchadh със 
значение „тъмнокож войник“ от donn – „кафяв“, и cath – „войник“.  

„В сравнение с посестримите си от класическия свят келтските 
жени се радват на значителни права и свободи, дори се ползват и с 
политическа власт“ (Елис 2008: 99). Те имат право да наследяват соб-
ственост и остават във владение на цялата зестра, с която влизат в 
брака. Играят и важна роля в обществения живот – от богинята майка 
и пантеона на женските божества до многобройните жени водачи, 
жрици и християнски светици. С утвърждаването на християнството 
тяхната роля не намалява, а продължава да е значима и през Средно-
вековието и би следвало ексцерпираните в нашето изследване приме-
ри за ФИ, образувани от женски лични антропоними, да са повече от 
показаните тук. Причината за това може да бъде както неточна ети-
мология, така и недостатъчно проучени или липсващи източници. 

Примери за ЖЛИ: Jennifer [Junifer, Juniper] (1296) < от уелското 
Gwenhwyvar , където „gwen“ означава „светъл, бял“, а „hwyfar“ – 
„спокоен, любезен“; Wantling (1221) < от уелското Gwenllian със зна-
чение „рускокоса“; Muriel [Murrell, Murrells, Murrill, Merrall, 
Merralls, Merrell, Merrells, Merril, Merrill, Merrills, Mirralls ](1188) < 
от уелското Meriel, Meryl – „сияйно море“; Cain [Caine, Kain, Kaine, 
Kayne, O’Kane, Cane, Kane < (1198) < от уелското име Keina, където 
„cain“ означава „красив“. 

Следващата група, която можем да обособим през разглеждания 
период, съдържа ФИ, мотивирани от названия на физически и психи-
чески характеристики на личността (ФПХ) – Fиг. 5. Приведените 
примери илюстрират характерни физически черти, които са отличи-
телни за определени представители на келтското общество. От пет 
примера, свързани с цвят на кожата, четири отразяват нейния тъмен 
нюанс. Това предполага, че като цяло келтите са били със светла ко-
жа, а тъмният тен се е смятал за характерен отличителен и нетипичен 
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белег, който е правел впечатление. Аналогична е ситуацията при 
особеностите на лицето и главата – плешивостта и червеният цвят на 
косата са сравнително редки и могат да се приемат като физически 
признак. В примерите, свързани с ръст и телосложение, специфични 
се оказват ниският ръст и закръглените форми. При физическите ха-
рактеристики, свързани с оприличаване на животно, най-ярка е връз-
ката с келтската митология, в която гарванът е едно от превъплъще-
нията на келтската богиня на войната Мор Риоган (Мориган – Велика 
Кралица) (Елис 2008: 211). 

Примери за ФПХ: 
Campbell [Camble] (1282) < от 
шотл. келтското caimbeul – ,,с 
крива или уродлива уста“; Dow 
[Dowe] (1194) < от шотл. келтско-
то dubh – ,,черен“; Foyle (1249) < 
от уелски moel – ,,плешив“; Boyd 
[Boyde] (1301) < от шотл. келтски 
или ирландски buidhe – ,,жълт, 
рус“; Vaughan [Vaugham] (1222) 

< от уелското fychan, видоизмене-
но от bychan – ,,малък, дребен“; 
Brann (1275) < от уелското bran – 
,,гарван“; Bly [Blyde, Blyth, Blythe, 

Bligh, Blight] (1177) < от корнски blyth – ,,вълк“. 
Фамилните имена, образувани от названия на занаяти, също са 

характерни за разглеждания период, макар и да са малко на брой. На-
личието на няколко ФИ с произход – название на един и същи занаят, 
предполага, че тази дейност е била силно разпространена. Тази хипо-
теза напълно отговаря на историческата действителност за периода – 
келтите са прочути майстори при обработката на метали и това със 
сигурност се е отразило при формирането на имената им. 

Примери за занаяти, свързани с обработка на метал: Caird 
(1275) < от шотл. келтски или ирландски ceard – ,,занаятчия, ковач, 
калайджия“; Goff [Goffe] (1208) < [от шотландски келтски или ир-
ландски gobha, от уелски или бретонски gof, или от корнски gov – 
всички със значение ,,ковач“; Gow (1230) < от шотландски келтски 
gobha – ,,ковач“; 

Под влияние на образуването на патроними от ЛИ, което е сил-
но изразено в северните графства, в тази група откриваме и патро-
нимно образуване на ФИ, мотивирани от занаяти: 

Фиг. 5. ФИ с келтски произход 
през XI – XV в., образувани  

от ФПХ 
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Brew (1408) < от о. Ман MacVriw – ,,син на съдията“; McIntosh 
(1382) < от шотл. келтски Mac an toisich – ,,син на вожда на племето, 
главатаря“; McNamara (1311) < aнглицизирана форма на шотл. келтс-
кото Mac con-mara – ,,син на пирата“; Macintyre (1268) < от шотл. 
келтски Mac an tsaoir – ,,син на дърводелеца‘; Macmillan (1454) < от 
шотл. келтски MacMhaolain –,,син на духовник“; MacNab (1376) < от 
шотл. келтски Mac an Aba – ,,син на абата, игумена“; Macpherson 
(1447) < от шотл. клетски Mac an Phearsain – ,,син на пастора“; 
McTaggart (1215) < от шотл. келтски или ирландски Mac an tsagairt – 
,,син на свещеника“.  

Най-малобройната група от ексцерпираните примери се форми-
ра от фамилни имена, мотивирани от названия на заети в сфера-
та на социалното обслужване. Разнообразието е малко и преобла-
дават имена, свързани с армията, социалното обслужване и артис-
тичните качества. 

– армия и охрана: Mair (1296) < от шотландски келтски maor – 
,,длъжностно лице, служител или офицер“; Toshach (1219) < от шот-
ландски келтски toisech, toiseach – ,,вожд, водач“;  

– обслужващ персонал: Gill (1103) < от ирландски или шотланд-
ски келтски gille – ,,слуга“; Gilroy (1331) < от ирландски или шотлан-
дски келтски Giolla rua – ,,слуга на червенокосия младеж“; Gillespie 
(1175) < от келтски Gilleasbuig – ,,слуга на епископа“; Marmaduke 
(1276) < от ирландски Maelmaedoc – ,,слуга на Maedoc“; 

– актьори и поети: Bard (1155) < от шотлански келтски bard – 
,,поет“. 

 
5. Фамилни имена от келтски езици през XVI – XX в. 
 
През този период разполагаме с 53 ексцерпирани ФИ. Разпреде-

лението им според видовете езици е показано на фиг. 6, а според на-
чина им на образуване – на фиг. 7. Прави впечатление, че ролята на 
ЛИ като основен фактор при образуването на ФИ се запазва и дори 
леко нараства – от 76% на 79%. Названията на професиите и занаяти-
те като когноменни мотиватори увеличават своя дял от 9% на 11% за 
сметка на названията на ФПХ, които се редуцират от 13% до 8%. 
Единствено непроменени като фактор остават названията на топог-
рафските особености на обитавания район, които дават основа за въз-
никване на 2% от фамилните антропоними в тази група.  

 



Милена Нецова  

 

 454 

Фиг. 8. ФИ с келтски произ-
ход през XVI – XX в., 
образувани от ЛИ 

 
При фамилните имена, обра-

зувани от лични имена през разг-
леждания период, прави впечатле-
ние, че делът на патронимите е на-
раснал от 48% на 83% (фиг. 8). Това 
означава, че като цяло образуването 
на фамилни оними при носителите 
на келтски езици се основава на 

МЛИ – името на бащата. 
Примери за патронимни фор-

ми: Cadwallader (1641) < от бретон-
ски Catuuallon или уелски 
Caddwaladr – „битка-водач“; Dougal 

[Dougall, Dougill] (1552) < от шотландски келтски или ирландски 
Dubhghall – „черен странник“; Finlay [Finley, Findlay, Findley, 
Findlow, Finlow] (1526) < от шотландски келтски Fionnlagh – „спра-
ведлив, честен герой“; Probin [Probyn, Brobyn] (1550) < от уелското 
ap Robin – ,,син на Robin“, където Robin е умалително от Robert < ста-
рогерманското Hrodebert ,,блестяща слава“; Prodgers (1538) < от уел-
ското ap Roger – ,,син на Roger“, където Roger < германското Hrodger 
,,славно копие“; McLaren [Maclauren, Maclaurin, McClarron] (1586) < 
от шотландски келтски Mac Labhruinn – ,,син на Labhruinn“; O’Leary 
(1601) < от ирландското Ó Laoghaire – ,,потомък на Laoghaire“, където 
Laoghaire е със значение „пастир“; Reardon (1678) < от ирландското 
Ó Rioghbhardáin – ,,потомък на Rioghbhardán“, където Rioghbhardán е 
със значение „кралски певец“. 

Фиг. 6. ФИ с келтски 
произход (XVI – XX в.) 

Фиг. 7. ФИ с келтски произход 
през XVI – XX в. според начина 

им на образуване 
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Фамилните имена от келтски произход са на второ място по по-
лулярност сред английските ФИ заедно с тези от иврит, отстъпвайки 
първенството единствено на ФИ със староанглийски произход. Чети-
ринайсет процента от стоте най-употребявани английски ФИ са имен-
но с келтски произход (Фиг. 9): 

 
 
 
Като цяло в тази група преобладават ФИ, образувани от лични 

оними – имена на лица от мъжки или женски пол, имена на светци 
или патроними. Най-голям брой регистрирани носители на ФИ има в 
периода XI – XV в., който е и времето, в което се формира английска-
та фамилноименна система. Оскъдните примери в староанглийския 
период са напълно разбираеми и се дължат основно на едва започва-
щите процеси на утвърждаване на ФИ, които невинаги са успявали да 
намерят отражение в писмени паметници или тези паметници са били 
унищожавани. Драстичното намаляване на ФИ с келтски произход 
през новоанглийския период обаче се дължи вече на политически ре-
шения, а именно – налагане на фамилни антропоними с английски 
произход.  

№ име
брой по тел. 
указател

приблизителен 
брой носители

10 Evans 48916 213026
44 Morgan 24011 104566
50 Campbell 21858 95190
52 Allen 21555 93870
60 Kelly 20346 88605
61 Price 20052 87325
62 Graham 19908 86698
65 Griffiths 19594 85330
69 Murray 18627 81119
79 Owen 16047 69883
81 Alan 15848 69017
84 Murphy 15617 68011
93 Powell 14863 64727

100 Lloyd 13986 60908

Фиг. 9. Най-разпространени ФИ от келтски произход 
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По отношение на дела на всеки един от келтските езици като из-
ходен за фамилноименните форми се установи, че в периода V – XI в. 
преобладават примерите от гойделските езици (мански, шотландски, 
ирландски) за сметка на тези от британските езици (бретонски и уелс-
ки), като отношението е 54%: 46%. През средноанглийския период (XI – 
XV в.) разпределението се променя в полза на ФИ от британските ези-
ци, които вече преобладават с 53%, от тях само уелските примери са 
37%. Този превес на ФИ от британски келтски езици обаче е временен и 

през XVI – XX в. ФИ от 
гойделски езици отново 
преобладават с 68%, от ко-
ито само примерите на ФИ 
от шотландски келтски са 
49%. Трябва да се има 
предвид, че направените 
тук разсъждения се основа-
ват само върху изследвания 
корпус от английски ФИ 

(11 273 на брой) и в тях не се 
включват топонимите с кел-
тски произход. 

Ако обобщим данните 
за трите разглеждани периода (Фиг. 10), ще установим, че при ФИ от 
келтски езици преобладават мотивираните от личен антропоним. Фи-
зическите и психическите характеристики на личността, както и наз-
ванията на професии мотивират далеч по-малко на брой ФИ. Явлени-
ето може да се обясни с протичащите през XII – XIV в. процеси на ут-
върждване на ФИ и най-вече на тези със суфикс -son. Като цяло ФИ, 
образувани със суфиксоида -son, са рядко срещани в Англия, но по-
често срещани в Шотландия и северните графства, където добиват 
наследствен характер. Причината за това е, че процесът на възникване 
на ФИ протича с по-голяма скорост в южните графства и през XIV в., 
когато ФИ на -son са в разцвета си, там вече има ФИ с друга мотива-
ция, които са добили наследствен характер. В същото време в север-
ните графства ФИ тепърва започват да се налагат и този процес съв-
пада с развитието на ФИ на -son. Местните варианти на -son са съот-
ветно с префиксоидите Mac / Mc, O’ и ap, което задоволително обяс-
нява наличието на толкова патроними при ексцерпираните примери 
от келтски езици. 

 

Фиг. 10. Хронологично разпределение 
на ФИ от келтски езици 
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Използвани съкращения: 
ЖЛИ – лично име на лице от женски пол 
ЛИ – лично име 
МЕСТ – название на топографски характеристики на местността 
МЛИ – лично име на лице от мъжки пол 
ПРОФ – название на професия или занаят 
ФИ – фамилно име 
ФПХ – физически и психически характеристики на личността 
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В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМНА СИСТЕМА 

(в контекста на антропонимната наследственост/ 
приемственост и апелативната типологизация)1 
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A NEW VISION ABOUT GREEK PERSONAL NAMES  
IN THE BULGARIAN ANTHROPONOMICAL SYSTEM  
(in the context of anthroponomical inheritance/succession 

and the typology of motivating appellatives) 
 

Boryan Yanev 
Paisii Hilendarski University оf Plovdiv 

 
 

The process of borrowing names from other languages is a major way of 
enriching each system of personal names. Few comprehensive studies exist of 
Greek anthroponomy loan-words in the Bulgarian onomastic scholarship. In the 
following article we make an attempt to systematize Greek personal names in 
the Bulgarian anthroponymikon as we describe some principal characteristics 
and features of these names basic for our personal names system. We have also 
included some of the author’s principles and ideas about the analysis in the 
study of foreign personal names in each language.  

 
Key words: personal names, Greek names, foreign personal names, loan-

words, classification, systematization  
 
Основен начин за обогатяване на всяка личноименна система е 

заемането на имена от други езици. В ономастиката и езикознанието 
като цяло този процес е охарактеризиран като езикова универсалия, 
тъй като няма европейски език например, в чийто онимен фонд да не 
фигурират (дори да изобилстват) по-древни (най-често християнски) 
и по-съвременни преномени от други култури.  
                                                 
1 Настоящата статия се осъществява по проект МУ13-ФЛФ-004 към Фонд „На-
учни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
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Развитието и оформянето на българската антропонимна система 
става на пластове с течение на времето. В този процес се преплитат и 
наслояват две големи групи от лични имена – домашни и заети. Още 
Густав Вайганд (срвн. Вайганд 1926), проучвайки личните ни имена, ги 
разделя на наследствени и народни. Народните (или домашните) лични 
имена в българския са наследени, от една страна, от праславянската ан-
тропонимна система, а от друга, са образувани в ново време с помощта 
на домашна лексика във вид на прости и сложни форми. Повечето ант-
ропонимисти причисляват към тази група и имената с тракийски и пра-
български произход. Към чуждите (или наследствени) антропоними се 
отнасят главно тези, които са се разпространили посредством християн-
ската религия. Такива са гръцките, латинските и еврейските имена. 
Освен тях към този основен антропонимен пласт се причисляват и дру-
ги преномени от езици, много от които нямат генетическа връзка по-
между си и представят четири различни езикови семейства: семито-
хамитското, индоевропейското, угро-финското и тюркското. 

Разглеждането на чуждите имена в която и да е антропонимна 
система трябва да бъде двуаспектно, т.е. да се прилагат два подхода, 
при които да се разграничават основната форма на преномена в чуж-
доезиковата култура и неговите иноезични вариации, които също мо-
гат да циркулират в номинативните практики на дадения социум. Ка-
зано по друг начин, на първо място трябва да се уповаваме на изкон-
ните за даден език имена, разграничени по „естествен род“, след кое-
то отделно да се разглеждат съответните за същия език форми на дру-
ги по произход имена, които българската антропонимна система е 
приела: форми – резултат от функционирането на инвариантните пре-
номени при реализацията им в речта на съответния етнос, което дава 
все по-силни и трайни отражения върху антропонимикона, напр.: Ме-
ри от Мария, Дейвид от Давид, Пиер/Питър от Петър, Майкъл от Ми-
хаил, Стивън от Стефан и др. 

От фрагментарността и спорадичността на българските езико-
ведски проучвания по въпроса все пак личи нагласата на езиковедите 
антропонимисти да търсят изконната етимология на името, т.е. „езика 
първоизточник“, откъдето възниква преноменът или апелативът, кой-
то го е мотивирал.  

Посредническата роля на другите езици за достигането на прено-
мена до антропонимната ни система като че ли се избягва, в определени 
проучвания само накратко се споменава. Това би могло да се обясни и с 
факта, че много от чуждите преномени са нови за системата, навлезли 
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са през последните години и все още не са получили своите системоп-
ридобити и не са изпълнили своите системообразуващи функции.  

Ето защо с оглед на една от основните дихотомии в езикознани-
ето спрямо езиците и техните интерферентни отношения официалната 
(побългарената) форма на чуждото име има инвариантен характер, 
докато нейните модификации – вариантен.  

Едно от имената със световна приемственост е гръцкото 
Στέφανος. Преноменът се извежда от стгр. същ. нар. στέφανος със зна-
чение `венец“. В другите езици откриваме формите Stephen, Ste, 
Steph, Steve, Steven, Stevie (английски), Ստեփան (*Степан) (арменс-
ки), Estebe, Eztebe (баски), Stephanus (латински), Esteve (каталонски), 
Stjepan, Štefan, Stevan, Stevo, Stipan, Stipe, Stipo (хърватски), Štěpán 
(чешки), Stefan, Steffen, Stephan, Stef, Stefanus, Steven (датски), Tapani, 
Tahvo, Teppo (фински), Étienne, Stéphane (френски), Stefan, Stephan 
(немски), István, Pista, Pisti (унгарски), Stiofán (ирландски), Stefano 
(италиански), Stefan, Steffen (норвежки), Stefan, Szczepan (полски), 
Estevão (португалски), Ştefan, Fane (румънски), Степан (руски), 
Steafan, Steaphan, Steenie (шотландски), Stefan, Stevan, Stevo, Stjepan 
(сръбски), Štefan (словашки), Štefan (словенски), Esteban, Estavan (ис-
пански), Staffan, Stefan (шведски) и пр. 

Официалната българска форма е Стефан. Тя ще бъде определена 
и като инвариант. Останалите чуждоезиково трансформирани форми 
(инвариантни за съответните страни) в личноименната ни система са 
вариантите на официалната форма: 

 
Например: 

Инвариант 
Стефан 

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
(руски) (италиански) (испански) (английски) (френски) (немски) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Степан Стефано Естебан, Стивън Етиен Щефан 

Естеван 
(инвариант) 

              ↓ 
варианти 
Стив, Стиви 
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Чуждоезиковият вариант също може в определени случаи да по-
еме функцията на инвариант спрямо други форми от същия език. 
Сравни по-горе англ. Стивън. 

Анализите на Татяна Калканова показват, че в българския антропо-
нимикон навлизат все повече чуждоезикови преномени в оригинална 
форма от изходния език, която не търпи промени, налагани от асимила-
ционните тенденции на българския (срвн. Калканова 2004: 78 – 81).  

Като цяло обаче чуждите имена претърпяват известни фонемни, 
морфемни и ортографични промени, с което умело се „нагаждат“ към 
останалите единици в съответната онимна система, независимо от кой 
език произлизат. Имената на календарните светци – еврейски, гръцки 
и латински – според повечето български езиковеди, занимавали се с 
ономастика, като Ст. Илчев, Н. Ковачев, Л. Андрейчин и Ив. Дурида-
нов, се окачествяват като натрапени в българския и на българите от 
византийските църковни власти както в миналото, така и днес и като 
чужди на езика ни. Затова българинът се е опитвал да ги асимилира, 
да ги направи по-лесни за изговор и по-характерни за езиковата ни 
система. Това се е постигало чрез превод или съкращаване.  

Сред българските ономастични проучвания върху чуждите лични 
имена някак си липсват достатъчно изчерпателни разработки, отна-
сящи се до гръцките антропонимни заемки. Изключение прави изс-
ледването на Хараламбос Симионидис „Гръцкото влияние върху сис-
темата на българските собствени имена“, издадено на български през 
2006 г. В много отношения обаче трудът е подчинен на националис-
тичен субективизъм – както по отношение на представените оними, 
така и на образуващите ги форманти (праславянски суфикси се предс-
тавят за изконно гръцки и др.). Този факт не ми дава основание да 
приема темата за приключена. Все пак става въпрос за изключително 
голям корпус от имена – както изконно гръцки, така и елинизирани 
варианти на други антропоними.  

Гръцките лични имена съществуват в две форми – официална и 
разговорна. Официалната е паспортната форма – тази, с която лицето 
се идентифицира във всички административни звена. Разговорната 
форма се използва в неформалното общуване, тя, за разлика от бъл-
гарските производни форми на официалните преномени, не може да 
бъде давана като паспортна и има своите стилистично-контекстови 
употреби. Интересен факт е, че в документите за самоличност на 
гръцките граждани много често се изписват и двата варианта. 

Двама от гръцките антропонимисти – Йоргос Бадзиос (Γιώργος 
Μπάτζιος) и Мариа Галани (Μαρία Γαλάνη), в много от разработките си 
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подчертават характеристиките на тази социомаркирана антропонимна 
двувалентност. В редица радиопредавания се коментират форми като 
Γρηγόριος и Γρηγόρης; Ελευθέριος и Λευτέρης; Ευθύμιος и Ευθύμης; 
Ευστράτιος и Στρατής ; Κυριάκος и Κυριακός; Σπυρίδων и Σπύρος и много 
други2. Специално изискване е антропонимите да бъдат акцентно мар-
кирани, затова и настоящите примери са посочени по такъв начин (този 
принцип няма да бъде спазван по-надолу в настоящата разработка). 

Съвременните гръцки имена могат да бъдат разпределени услов-
но в два културно-исторически пласта с оглед на техния произход. 
Първия пласт формират античните (главно от митологията) имена с 
гръцки произход. Вторият пласт се свързва с имената от православния 
календар. В българската антропонимна традиция се срещат преноме-
ни и от двете групи. От първата, разбира се, са много по-редки, но 
списъците на Националния статистически институт показват, че все 
още имат приемственост, макар и тя да е минимална и често да се от-
нася за единични случаи. Такива имена са Афродита, Софокъл, Апо-
лон, Пенелопа и др. Вторият пласт дава имена, които в световен ма-
щаб са едни от най-честотните (това се дължи основно и на факта, че 
гръцката цивилизация е един от най-древните културни феномени в 
световен мащаб). Такива преномени в българския антропонимикон са 
Петър, Стефан, Георги, Васил, Ирина, Елена и др. 

Гръцките лингвисти класифицират личните антропоними по два 
начина. Първият ги разглежда според изходния език. Така се оформят 
две основни подгрупи – имена у гърците с гръцки произход и чужди 
имена (основно еврейски и латински). Вторият подход, който самите 
колеги ономасти от южната ни съседка предпочитат и все по-често 
налагат в изследванията си, е въз основа на пътя, по който тези имена 
са навлезли в езика, респ. в културата им. Възможностите са три. Това 
са: 1. древногръцката традиция; 2. църковната традиция и 3. масовата 
култура.  

Както се вижда, тенденцията е към изследване на преномените не 
с оглед на интралингвистичните факти, а въз основа на лингвокулту-
рологичните им особености. Тази изследователска перспектива в ант-
ропонимията се налага все повече при ономастичните изследвания в 
световен мащаб. Съвременната наука се опира все повече на екстра-
лингвистичните факти, на когнитивния аспект, на културните особе-
ности. Това обаче е обект на друга разработка. 

                                                 
2 Срвн. http://users.uoa.gr/~nektar/history/language/giwrgos_mpatzios_onomatwn_-
episkepsis.htm 
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Гръцките имена (според Речник на личните и фамилните имена 
у българите от Стефан Илчев и Българска ономастика от Николай 
Ковачев) спадат към четвъртия по старинност пласт в именната сис-
тема на българите след старославянските, тракийските и прабългарс-
ките групи преномени. Те навлизат първоначално в средата на феода-
лизма и най-вече под натиска на църквата след покръстването и при-
емането на християнската религия през IX век. Използват се първона-
чално за изместване/заместване на старите езически имена. У члено-
вете на отделните родове и семейства през Средновековието до пада-
нето на България под турско робство е характерна едновременната 
употреба както на домашно славянско или прабългарски име (нарече-
ни общо дохристиянски имена), така и на официално църковно – 
християнско (каноническо). Дори самият княз Борис І е получил вто-
ро име от гръцки произход – Михаил.  

От всички християнски имена историческите и политическите ус-
ловия благоприятстват най-силно възприемането и разпространението 
на гръцките. През Средновековието християнските имена са разпрост-
ранени главно сред духовенството, благородниците и градското насе-
ление, докато в селата чак до XIX век преобладават славянските имена 
и техните производни. Както и другаде, така и в България християнс-
ката именна система е „преработена“ според звуковите и граматичните 
закони на местния език и му се подчинява почти безпрекословно. Зато-
ва много от българите не осъзнават например факта, че Николай е 
гръцко име и се извежда от апелативи, образуващи синтагма със зна-
чение „победа на хората/ победител на народа“, и смятат името за тра-
диционно българско. 

Гръцките имена са най-многобройни, защото повечето светци са 
от елинизираните области на Източното Средиземноморие. Тъй като 
около 2/3 от календарните светци и мъченици имат гръцки имена, 
техният брой у нас надминава 200, а с производните и видоизменени-
те форми – дори много повече.  

Както се знае, в недалечното минало мнозина образовани българи 
са знаели гръцки, поради което са разбирали значението на голяма част 
от имената и са ги превеждали. Ако дядото например се е казвал Тодор, 
Теодор или Доротей, т.е. „дар от Бога, Божи дар“, кръщавали внука 
Божидар. Както го описва Илчев, това явление се е засилило особено 
много през Възраждането (Илчев 1969: 11). Превод или калкиране на 
гръцки имена са съответно: Благородна – Евгения, Боголюб – Теофил 
или Филотей, Възкресия – Анастасия, Кръстьо – Ставри, Надежда – 
Елпида, Небесна – Урания, Спас – Сотир, Сребро – Аргир.  
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При много други имена от домашен произход има близки, дори 
еднакви по значение гръцки или латински, но голяма част от ономас-
тите смятат, че в повечето случаи българските са възникнали самосто-
ятелно и семантичната близост е случайна. Такива са: Богдан – Теодо-
сий, Божана – Теофана, Веселин – Иларион, Воин, Войно – Страти, 
Господин – Кирил, Желязко – Сидер, Живка, Жива – Зоя, Камен – Пе-
тър, Люба – Агапия, Мира – Ирина, Руса, Руска – Ксанта, Светла – 
Фота, Сретен – Тихон, Черньо – Мавро и много други.  

 
С оглед на казаното по-горе смятам за уместно да представя те-

матично разпределение на гръцките имена според тяхната функция и 
семантиката на мотивиралите ги лексеми. Освен споменатите в нача-
лото първопричини за антропонимна интерференция в по-късни вре-
мена съществено влияние са оказали и преките гранични (езикови) 
контакти, художествената литература, театърът, киното, телевизията, 
радиото и печатните медии, както и туристическите връзки. 

Преномените от гръцки произход могат да бъдат разпределени 
според функцията и семантиката на изходните апелативи в следните 
условни тринадесет групи: 

 
1. група – преномени с пожелателен и защитен характер 
Акома – от гр. ακόμα – „още“, пожелателно име – за още деца 
Грамо/а – от гр. γράμμα – „буква, писмо“, пожелателно име – да бъде 
грамотен  
Зисо от гр. Ζήσος – „Да живее!“ 
Полихрон от гр. πολυχρόνιος – „дълголетен“ 
Скули от гр. σκυλί – „куче“, защитно, като Кучо, Песьо 
Стамат, Стаматка гр. Σταμάτιος – от σταματώ – „спирам, прекратя-
вам“, еднакво по значение със Запрян 
Стилиян(а) гр. στυλιανός – „стълпник“ (от гр. στύλος – „стълб, коло-
на“) – име на календарен светия. Давали го като защитно име, защото 
св. Стилиян се е смятал за защитник на децата 
Харизан(а) от диал. харизан – „подарен“ (от гр. χαρίζω – „подарявам“) 
Щергени от гр. στερεά γενιά – „Здраво поколение!“ 
Щерьо от гр. στερεός – „твърд, здрав“, и други 

 
Тук се натъквам на пример за т.нар. нумерални пожелателните 

имена, срвн.: 
Саранди, Саранда от гр. σαράντα – „40“ – защитно име: да доживее 
до 40 дена (докато укрепне) / (срвн. румънското Сута, Суто от рум. 
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sutǎ – „сто“, пожелателно – да живее 100 години – като лексикален 
балканизъм). 
 
2. група – преномени с положителна семантика, образувани от прила-
гателни имена  

 
Агата, Агате, Агати от гр. αγαθός – „добър, благ“  
Агнес, Агнеса от гр.‘αγνός – „чист; целомъдрен“ 
Ариета – от гр. Χαριέττα – „мила, прелестна“ 
Арсен(ий), Арсо, Арсения от гр. Αρσένιος – за „мъжествен, юначен“ 
Аспасия – от гр. Ασπασία– „приятна, мила“ 
Герасим, Герас, Гераско от гр. γέρας – „почитан, почтен“ 
Евгалия от стргр. εὐγάληνος – „тих, спокоен, ясен“ 
Евден/а от гр. ευδαίμων – „щастлив, честит“ 
Евстати(й) от гр. ευσταθής – „издръжлив, траен“ 
Калο/у/с от гр. καλός – „добър, хубав“ 
Партен/и от гр. παρθένιος – „целомъдрен, девствен“, и други 
 
3. група – преномени с отрицателна семантика или негативно възпри-
емащо се значение 

 
Агрион от гр. άγριος – „див, свиреп“ или „полски, селски“ 
Агура от гр. άγουρος – „неопитен, незрял, зелен“ 
Анести – от гр. ανέστιος – „бездомен“ 
Ерфан от гр. ορφανός – „сирак“ 
Полимен от гр. πολύμηνις – „много злопаметен“ 
Тарас(ий) от гр. ταράσιος – „безпокоен“  
 
4. група – преномени, образувани от абстрактни съществителни имена 
 
Армен – от гр. ειμαρμένη – „съдба“ 
Евдокия от гр. ευδοκία – „добра воля, благопожелание“ 
Евпраксия от гр. ευπραξία – „щастие; добродеяние“ 
Елевтерия от гр. ελευθερία – „свобода“ 
Еморфия гр. ευμορφία – „хубост“ 
Ефария от гр. ευχάρεια – „прелест, съгласие“ 
Зои, Зоя гр. ζωή – „живот“ 
Клеомен от гр. κλέος – „слава“ 
Офелия от гр. όφελος – „полза, печалба“ 
София от гр. σοφία – „мъдрост“ 
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5. група – преномени, свързани по значение с външността на хората 
 
Андрей, Андрея, Андреан, Андреана от гр. ἀνδρός (Р.п.) – „на мъжа, 
мъжествен“ 
Згуро от гр. σγούρος – „къдрав, къдрокос“ 
Калиопа гр. καλλιόπη – „хубаволика“ 
Ксант, Ксанти, Ксантия, Ксантина от гр. ξανθός – „рус, русокос“ 
Пахомий от гр. παχώμιος – „дебел, широкоплещест“ 
Педо, Педьо от гр. παιδί – „дете“ 
 
6. група – преномени, значещи животни 
 
Драко от гр. δράκος – „змей“ 
Леон, Леона гр. λέων – „лъв“ 
Пагона от гр. παγώνα – „пауница“ 
Пердика от гр. πέρδικα – „яребица“ 
Пульо от гр. πουλί – „пиле, птиче“ 
Рахил, Рахила на гр. Ραχήλ – от евр. „дойна овца“ 
Скули от гр. σκυλί – „куче“ 
 
7. група – преномени, означаващи растения 
 
Дафина, Дафинка, Дафин от гр. δάφνη – „дафина, лаврово дърво“ 
Карп гр. καρπός – „плод“ 
Керез от гр. κεράσι  – „череша“ 
Кипарис от гр. κυπάρισσος – „дървото кипарис“ 
Корде, Корда от гр. κόρδα – „струна, млада лозова пръчка“ 
Смирна от гр. σμύρνα – „дръвче мирт“  
Флор от гр. φλώρος – „цвете“; от лат. flos 
Хрисант, Хрисанта от гр. Χρύσανθος – за „златно цвете“ 
 
8. група – преномени, значещи минерали, скъпоценни камъни, мета-
ли, химични елементи 

 
Аргир, Арго /Аргил/ от гр. αργυρός – „сребро“ 
Диаманди от гр. διαμάντι – „диамант“ 
Замфир/а, Зафир/а от гр. σάπφειρος – „минерал сапфир“ 
Малама от гр. μάλαμα – „злато“  
Маргарит, Маргарита от гр. μαργαρίτης – „бисер“ 
Петър от гр. Πέτρος, πέτρα – „камък, скала“ 
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Сидер от гр. σίδερο – „желязо“ 
Хрис, Хриса, Хриси, Хрисо от гр. χρυσός – „златен, злато“ 
 
9. група – преномени, означаващи занимание, социално положение, 
професия, специфична дейност 

 
Алекси, Алекса, Алексей от гр. Αλέξιος – за този, „който носи по-
мощ, защита“ 
Александър от гр. Αλέξανδρος – за „защитник на мъжете“ 
Андромаха – от гр. Ανδρομάχη – за тази, „която се бори с мъжете“ 
Андроник – от гр. Ανδρόνικος – за „победител на мъжете “ 
Архангел от гр. αρχάγγελος – „старши ангел, архангел“ 
Архип – от гр. Άρχιππος – за „водач, началник на коне“ 
Архонд/и – от гр. άρχοντας – „големец, господар“ 
Василиса – от гр. βασίλισσα – „царица“ 
Генади(й) от гр. Γεννάδιος – за „благородник“ 
Георги от гр. γεωργός – „земеделец“; име на календарен светия 
Деспа, Деспина от гр. δέσποινα – „господарка, госпожа“ 
Деспот, Деспотка от гр. Δεσπότης – за „господар, владика“ 
Калистрат от гр. Καλλίστρατος – за „добър войн“ 
Кирик от гр. κήρυκος – за „проповедник“ 
Никандър от гр. Νίκανδρος – за „побеждаващ мъжете“ 
Никита от гр. νικητής – за „победител“ 
Никифор от гр. Νικηφόρος – за „победоносец“ 
Никодим от гр. Νικόδημος – за „народопобедител“ 
Онуфри(й) от гр. Ονούφριος – за този, „който храни магарета“ 
Пимен от гр. ποιμήν – за „пастир, овчар“  
Полит от гр. πολίητς – за „гражданин“ 
Сотир от гр. Σωτήρ – за „спасител“  
Филип от гр. Φίλιππος – за „обичащ конете“ 
 
10. група – преномени, отразяващи семейни и роднински отношения, 

възрастови показатели 
 
Делфина – от гр. αδελφή – „сестра“ 
Кора от гр. κόρη – „девойка, дъщеря“ 
Паиси(й) от гр. Παΐσιος – „детски“ 
Палая от гр. παλαιά – „стара“ 
Педо, Педьо от гр. παιδί – „дете“ 
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11. група – преномени, изразяващи произход, националност и место-
живеене

 
Аркади(й) – от гр. Αρκαδίας – „жител на Аркадия в Пелопонес“ 
Варвара от гр. βάρβαρος – за „варварка, негъркиня“ 
Виза, Визант, Византа, Византи от гр. βυζάντιος – „византийски“ 
Пелагия, Пелаги от гр. πέλαγος – „море“ 
Урания от гр. ουράνιος – „небесен“ 
Франго от гр.φράγκος – „европеец“ 
 
12. група – преномени, оначаващи домашни и религиозни вещи, 

предмети и материали 
 
Врета – от гр. βρέτας – „грубо дървено изваяние, статуя, идол“ 
Гемо, Гемко – от гр. γέμος – „товар, пълнеж“ 
Калуд, Калуди, Калуда от гр. καλούδι – „дар“ 
Козма гр. κόσμος – „подредба; украса“ 
Корде, Корда от гр. κόρδα – „струна“ 
Меро от гр. μέρος – „част, дял“ 
Мирон, Миро от гр. μύρων , сродно с миро – „благовонно масло“ 
Плума от гр. πλουμί – „накит, украшение“ 
Пране, Праньо от гр. πράμα – „домащна вещ, покъщнина“ 
Ставри, Ставро от гр. σταύρος – „кръст“ 
Стефан(а) от гр. στέφανος – „венец“ 
Темелко – побългарена форма на Темелион от гр. θεμέλιον – „основа“ 
 
13. група – преномени, отразяващи имена на празници  
 
Гръцки антропоними 
Ламбри/а, Ламбрин(а) гр. Λαμπρή μέρα – Великден 
Паскал, Паско, Паскалина на гр. Πασκάλης или Πάσχα  – „Великден“ 
 

Според Александра Суперанская (Суперанская 1986: 181) през 
византийската епоха в Гърция се заимстват едни от най-мелодичните 
и положителни (по значение на изходния апелатив) имена от други 
субкултури, с които елините са имали търговски и културни взаимо-
отношения. Освен древногръцките, древноеврейските и древноримс-
ките към тях се причисляват и древноперсийските, асирийските, 
древноегипетските и др. по произход преномени. Колкото и да са де-
семантизирани в днешно време (както се знае, антропонимите нямат 
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лексикално значение) тези имена и употребата им в личностнономи-
нативните процеси да е по културни, родствени или индивидуални 
причини, все пак трите основни християнски антропонимни фонда са 
възникнали в древността с оглед на семантиката на първоизточните 
нарицателни форми. Ето защо за древногръцките имена се смята, че 
са ориентирани към „моралните и физическите достойнства у хора-
та“ (напр. Ксения – от Ξενία / ξενία – „гостоприемство“; София – от 
Σοφία / σοφία – „мъдрост, знание“, σοφός – „мъдър, умен“; Клеопатра – 
от Κλεοπάτρα / от κλέος (слава) и πατρός (за/на бащата /генитив/) – 
„слава за баща си“, Александър – от Αλέξανδρος / от ἀλέξω (помагам, 
защитавам) и генитивната форма на ἀνήρ (мъж) – ανδρός (на мъжа) – 
„защитник на мъжете“, Анастас – от Αναστάσιος / от ἀνάστασις (ανά 
(представка за нагоре – въз, над) и στάσις (стоящ) – „възкресение“; 
Атанас – от Αθανάσιος / от αθάνατος – отриц. префикс α и θάνατος 
(смърт, смъртен) – „безсмъртен“, Евгени(й) – от Ευγένιος / ευγενής – 
от ευ (добър, благ) и γενής (роден) – `благороден“, и мн. други). Нап-
равената по-горе класификация доказва до голяма степен наблюдени-
ята не великата руска изследователка на собствените имена. 

Интересно и немаловажно явление е превръщането на много от 
гръцките имена в „патронни“ (нещо, което е различно от „семантика-
та“ на името) за определена социална прослойка от обществото (което 
произлиза от дейността, която е упражнявал даденият светия или 
идол), ето защо Георги е покровител на войската, Николай – на моря-
ците, рибарите и банкерите, Димитър – на лозарите и винопроизводи-
телите, Козма и Дамян – на лечителите. Между различните култури се 
откриват, разбира се, и различия – Петър в българската култура е 
покровител на занаятчиите, докато Petrus в някои части на Германия 
например се свързва с метеорологичното време, а Katharina в немска-
та култура е покровителка на пекарите и мелничарите, докато в Бъл-
гария това е Спас (св. Спас) и др. 

От приведените примери става ясно, че изследването на „значе-
нието“ на гръцките (чуждите) имена е проблем на етимолозите и би 
следвало да е обект на диахронни изследвания в посока „семантика 
на апелативите, мотивирали появата на даден преномен“, а патрон-
ните имена са проблем на етнолингвистите и етнолозите.  
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Гръцките имена в българската антропонимна система 
 
Гръцки женски имена 
 

Изходен апелатив 
(значение) 

Изходен 
преномен 

Форма на  
преномена  

в български език 
αγαθός – „добър“ Αγάθη Агата, Агате,  

Агати 

αγλαΐα – „разкош, великолепие“ Αγλαΐα Аглая, Аглаида 

αγνός – „непорочен,целомъдрен“ Αγνή Агнес, Агнеса  
„мъжествен“ от гр. ἀνήρ – „мъж“ 
(Gen. – ανδρός) 

 Адриана,  
Андриана 

ακόμα – „още“  Акома  
αύξηνη – „увеличаване“  Аксения,  

Аксиния 

„защитник на мъжете“ – от гр. ἀλέξω 
–„защитавам, помагам“, и ἀνήρ – 
„мъж“ (Gen. ανδρός) 

 Алекса,  
Александра,  
Александрина 

„възкресение“ – ἀνάστασις, от ανά – 
„нагоре“, и στάσις – „изправен, стоящ“ 

 Анастасия 

άγγελος – „пратеник“  Ангела, Ангелина 

άνθος – „цвете“  Андония,  
Антония,  
Антоанета 

„която се бори с мъжете“– от ανδρός – 
„мъж“, и μάχη – „битка, борба“ 

Ανδρομάχη Андромаха  
 

„най-свята“ – от гр. αρι – „най-“, и 
ἀδήν, род. пад. ἀδένος – „свят, свещен“

Αριάδνη Ариадна 

άρτια – „цяла, непокътната“  Арта  
ἀσπάσιος – „добре дошла, приятна, 
мила“ 

Ασπασία Аспасия  

„безсмъртен“; от гр. α – отриц.  
префикс, и θάνατος – „смърт“ 

 Атанаска 

от гр. ἀθήρ – „острие, оръжие“, и 
αἴνη – „похвала, възхвала“ 

Αθηνή, 
Αθηνά 

Атина 

αφεντιά – „благородство“  Афенда 

βαγγέλης – „благовестител“  от м. 
Βαγγέλης 

Ванга, Вангела, 
(Е)вангелия  
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βάρβαρος – „чужд“, т.е. „чужденка“  Варвара 

βασίλισσα – „царица“  Василиса  
βασιλεύς – „цар“  Василка, Василена 
„носещ победа“ – от φέρω – „нося“, 
и νίκη – „победа“ 

Φερενίκη Вероника 

γεωργός – „земеделец“ – от гр. γη – 
„земя“, и έργο – „работа“ 

 Гергана 

γράμμα – „буква, писмо“  Грама  
γρήγορος – „буден, бдителен“  Григоре(и)на, 

Григория 

δάφνη – „лаврово дърво“ Δάφνη Дафина 

δελιά – „от остров Делос“ Δελιάς Делиа, Делия 

αδελφη – „сестра“ 
(според друга теория – от δελφις – 
„делфин“) 

 Делфина  

δέσποινα – „госпожа, господарка“  Δέσποινα Деспа, Деспина  
„майката земя“ – от гр. δε – „земя“,  
и μήτηρ – „майка“ 

 Димитрина 

δώρο – „подарък“, и θεός – „бог“,  
т.е. „божи дар“ 

Δωροθέος Доротеа, 
Доротея  

„изобилие на цветя“ Ευανθία Евантия  
εὐγάληνος – „тих, спокоен, ясен“  Евгалия  
ευγενής – „благороден“– от гр. ευ – 
„добър, благ“, и γενής – „роден“ 

 Евгения 

от ευ – „добър“, и δοκέω – 
 „изглеждам“ 

Ευδοκία  Евдокия  

от ευρύς – „отворен, обширен“,  
и δίκη – „присъда“ 

Ευρυδίκη Евридика,  
Евредика 

ευσεβής – „смирен, богобоязлив, бла-
гочестив“ 

 Евсевия 

„цъфтеж, цвете“ Ευθαλία Евталия  
„с добро настроение, весел“,  
от εύθυμος, от ευ – „добър“, и – θυμός 
„настроение“ 

 Евтима, Евтимия 

„щастие“ Ευτυχία Евтихия  
καθαρός – „чист“ (други хипотези: 
от Εκατερίνη /‘ ἑκάτερος – „всяко от 
двете, всеки от двамата“; от αἰκία – 
„мъчение, мъка“) 

Αικατερίνη Екатерина, 
Катерина 
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εὔξενος – „гостоприемен“  Ексена 

ελένη – „факла, лампа“ или „сияние“ / 
или ελη – „слънч. светлина“ / или от 
σελήνη – „луна“ 

Ελένη Елена 

„хубост“ Ευμορφία Еморфия  
„вътрешна победа“ Ένδοννίκη Ендоника  
ειμαρμένη – „съдба“  Ермена 

„добро предвещание“ или „добро 
име“ – от гр. ευ – „добър“, и φημί – 
„да говоря, да предвещавам“ 

 Ефимия  
 

„радост, веселие“ – име на една от 
трите грации в старогръцката  
митология 

Ευφροσύνη Ефросина  
 

σάπφειρος – „минерал сапфир“  Замфира, Зафира 

Ζηναις, ἶδος – „божествена като 
Зевс“ 

 Зинаида  

ζωή – „живот“ Ζώη Зоя 

„цвят на теменуга“; от гр. ιόλη – 
 „теменуга“, и άνθος – „цвете, цвят“  

 Йоланда 

ειρήνη – „мир“ Ειρήνη  Ирина 

„дъга“, откъдето идват и названията  
на цветето ирис и на ириса на окото 

Ίρις Ирис 

„подарък на Изис“ – от името на 
егип. богиня Изида3 и гр. δώρο – 
„подарък“ 

 Исидора 

κάλλος – „хубост“, и οψ – „израз, ли-
це“ или „глас“ 

Καλλιόπη Калиопа  

„хубав Иван“ – от κάλλος – „хубав“, 
и евр. Иван 

 Калояна 

„светлина за мъжа“– от κέκασμαι – 
„светя“, и ἀνήρ – „мъж, човек“ (Gen. 
– ανδρός) 

Κασσάνδρα Касандра  
 

„слава“ – от κλέος – „слава“  Клео 

„слава за баща си“ – от κλέος –  
„слава“, и πατρός – „баща (на бащата)“

Κλεοπάτρα Клеопатра 

„момиче, девица“ Κόρη 
Κόριννα 

Кора, Корина 

                                                 
3 Покровителката на жените и децата. Тя е най-популярна сред египетските 
богини, почитана също от гърците и римляните. 
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κόρδα – „струна, млада лозова  
пръчка“ 

 Корде, Корда  

„гостоприемство“ Ξενία Ксения  
по град Лариса  Лариса  
„жена“; име от античната митология Λήδα Леда  
„като лъв / силен като лъв“; от λέων – 
„лъв“ 

 Леона  

„от/родом от областта Лидия4“ Λυδία Лидия 

μαύρος – „черен, тъмнокож“  Мавра  
μάλαμα – „злато“  Малама  
μάλτα – „мека, нежна“  Малта  
μαργαρίτης – „перла, бисер“  Маргарита 

μελανιά – „тъмна, черна“ Μελάνια Мелания 

„пчела“ Μέλισσα Мелиса 

μορφή – „форма“, „хубост“  Морфа  
„победител / победа на народа“ – от 
νίκη – „победа“, и λαός – „хора, народ“ 

 Николина  

от топонима Όλυμπος Ολυμπία Олимпия 

όφελος – „помощ“  Офелия 

παλαιά – „стара“  Палая  
„пресвета“ – от παν – „изцяло,  
напълно, всички“, и άγιος „свята“ 

Παναγία Панагия  

„дарена от всички, вседарена“ Πανδώρα Пандора  
Παρασκευη – „петък“; „подготовка“  Параскева,  

Парашкева 

πηνέλοψ –вид патица (според друга 
хипотеза – от гр. πήνη – „конец, 
влакно“) 

Πηνελόπη Пенелопа 

πέρδικα – „яребица“  Пердика  
„камък“; πέτρος, πέτρα – „камък,  
скала“ 

 Петра, Петрана 

„гостоприемна“ – от πολλοί „много“, 
и ξένοι „чужденци, пътници“ 

Πολυξένη Поликсения  
 

πρώτη – „първа“  Прота  
σεβαστός – „почитан, почтен“  Севаста,  

Севастия 

„луна“ или от прил. „блестяща,  
лъчиста“ 

Σελήνη Селена  

                                                 
4 Древна област в Мала Азия. 
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„жена от хълма Кинтос“ Κύνθια Синтия 

σμύρνα – дръвче мирт или смола  
от него 

 Смирна  

„мъдрост, знание“ Σοφία София 

στέφανος – „венец“  Стефана 

„стълпник“ – от гр. στύλος – „стълб, 
колона“ 

 Стилиана,  
Стилияна 

„божи подарък“– от θεός „бог“, и 
δόσις – „дар“ 

 Теодора, Тодора 

„божи подарък“ – от θεός – „бог“,  
и δόσις – „дар“ 

 Теодосия 

„Богоявление“– от гр. – θεός – „Бог“, 
и φανής – „явяване“ 

Θεοφάνεια  Теофана,  
Теофания  

„жителка на Тира5“ (колеблива ети-
мология – от θέρος – „лято“, или  
от θερίζω – „жъна“) 

 Тереза 

ουράνιος – „небесен“ Ουρανία Урания  
„любител на коне“; от φίλος – 
„приятел“, и ‘ιππος – „кон“ 

 Филипа,  
Филипия 

χρυσή – „златна“   Хриса  
χρυσή – „златна“  Хриса / Христа  
χρυσός – „златен, злато“ Χριστίνη Христина 
 

Гръцки мъжки имена 
 

Изходен апелатив 
(значение) 

Изходен 
преномен 

Форма на прено-
мена в български 

език 

αύριον – „утре“  Аврион  

αγαθάγγελος – „добровестител“  Агатангел  

άγριος – „полски, селски“/„див, свиреп“  Агрион  

„защитник“ – ἀλέξω – „защитавам, 
помагам“ 

Αλέξιος Алекс, Алекси, 
Алексей  

„защитник на мъжете“ – от гр. ἀλέξω 
– „защитавам, помагам“, и ἀνήρ – 
„мъж“ 

Αλέξανδρος Александър 

„безпечален“ Άλυπιος Алипи  

                                                 
5 Тира (Санторини) е остров от групата на Цикладите. Той заема територия от  
74 кв. км.  
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„възкресение“ – ανάστασις, от ανά – 
„нагоре“, и στάσις „изправен, стоящ“ 

Αναστάσιος Анастас 

ανατολή – „изгрев“ Ανατόλιος Анатол, Анатоли(й)
άγγελος – „пратеник“ Άγγελος Ангел 

ἄνθος – „цвете“  Андон, Антон 

„мъжествен“– от гр. ἀνήρ – „мъж“  Ανδρέας Андрей 
„победител на мъжете“– от гр. 
ανδρός – „мъж, мъжки“, и νίκη – 
„победа“ 

Ανδρόνικος Андроник  
 

ανέστιος – „бездомен“  Анести  
ἄνθος – „цвете“ ἌΑνθιμος Антим  
ἀπόλλυμι – „да унищожавам,  
да разрушавам“ (други теории: 
1) от индоевр. корен *apelo –  
„сила, мощност“; 
2) родствено с Appaliunas –  
анатолски бог – „бащата лъв“  
или „бащина светлина“) 

Απόλλων Аполон 

απόστολος – „пратеник; апостол“ Απόστολος Апостол  
αργυρός – „сребро“ Αργυρός Аргир, Аргил  
името на бог Арес Άρης Ари 

„най-добра цел“– от άριστος –  
„най-добър“, и τέλος – „цел“ 

Αριστοτέλης Аристотел  
 

„жител на Аркадия“ (от гр. άρκτος – 
„мечка“) 

Αρκάδιος Аркади(й)  

ειμαρμένη – „съдба“  Армен  
αρσένιος – „мъжествен, юначен“ Αρσένιος Арсен(и/ий) 

αρχάγγελος – „старши ангел,  
архангел“ 

 Архангел  

„безсмъртен“; от гр. α – отриц.  
префикс, и θάνατος – „смърт“ 

Αθανάσιος Атанас 

αφέντης – „господар“  Афенди  
βαγγέλης – „благовестител“  Βαγγέλης Вангел  
βασιλεύς – „цар“  Васил, Васили(й) 

βυζάντιος – „византийски“ Βυζάντιος Визант, Византи  
γέμος – „товар, пълнеж“ ) прен. – 
„чедо от сърце“) 

 Гемо  

γεννάδιος – „благородник“ Γεννάδιος Генади(й)  
γεωργός „земеделец“ – от гр. γη – 
„земя“, и έργο – „работа“ 

Γεώργιος Георги 
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γέρας – „стар“ или „почитан, почтен“ Γεράσιμος Герасим  
γρήγορος – „буден, бдителен“ Γρηγόριος Григор,  

Григори(й) 

„сила, мощ на народа“– от δήμος – 
„народ“, и σθένος – „сила, мощ“ 

Δημοσθένης Демостен  
 

ø Διαγόρας Диагор  
διαμάντι – „диамант“  Диаманди  
„майката земя“ – от гр. δε – „земя“,  
и μήτηρ – „майка“ 

Δημήτριος Димитър 

διός – „божествен; светъл“  Дио  
„роден от Зевс“ – Διός – „на/от 
Зевс“, и γενής – „роден“ 

Διογένης Диоген  
 

от гр. Διός – „на Зевс“, и Νύσσα –  
легендарната планина Низа  
(на остров Крит) 

Διονύσιος Дионис,  
Диониси(й) 

„дар Божи“– от гр. δώρο – „пода-
рък“, и θεός – „Бог“ 

Δωρόθεος Доротей  

„даден от бога“ Δοσίθεος Доситей  
δράκων – „змей“  Драко  
δρόσος – „роса, прохлада“  Дросьо  
„благовестител“– от гр. ευ – „добър“, 
и άγγελος – „вестител, пратеник“ 

Ευάγγελος Евангел  

ευγενής – „благороден“– от гр. ευ – 
„добър, благ“, и γενής – „роден“ 

Ευγένιος Евгени(й) 

„добре изглеждащ, похвален“– от гр. 
ευ – „добър“, и δοκέω „изглеждам“ 

Ευδόκιμος Евдоким  
 

εύλογιος – „благоразумен“ Ευλόγιος Евлоги(й)  
ευμένιος – „благосклонен“ Ευμένιος Евмений  
ευσεβής – „смирен, богобоязлив,  
благочестив“ 

Ευσέβιος Евсевий  
(разпространено 
през Средновеко-
вието име заради 
св. Евсевий  
Верчелски6) 

ευσταθής – „траен, издръжлив“  Ευστάθιος Евстати(й)  

                                                 
6 Той е първият (около 345 г.) епископ на Верчели. Изявил се като ревностен 
защитник на Никейската вероизповед. Понеже се противопоставил смело на 
осъждането на св. Атанасий Велики на събора в Милано (в 355 г.), бил изпратен 
на заточение в Скитополис в Палестина. При император Юлиан му било 
позволено да се завърне и заеме трона си. Заедно със Св. Иларий Пиктавийски 
водил борба до края на живота си против арианството. 
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„плодородният“– от гр. ευ –  
„добър“, и στάχυς – „жътва, плод“ 

Ευστάχυς Евстах,  
Евстатхи(й) 

„добър воин“ Ευστάθιος Евстрати(й)  
„с добро настроение, весел“–  
от εύθυμος, от ευ – „добър“, и θυμός – 
„настроение“ 

Ευθύμιος  
 

Евтимий, Евтим  
 

ø Αιγεύς Егей  
ειμαρμένη – „съдба“  Ермен, Ермин  
εὔφρων – „весел“  Ефрон  
σάπφειρος – „минерал сапфир“  Замфир, Зафир  
σγούρος – „къдрав, къдрокос“  Згуро 

„Да живее!“ Ζήσος Зисо  
ζωγράφος – „живописец“  Зограф  
ζώσιμος – „жизнеспособен,  
приспособим“ 

Ζώσιμος Зосим  

ζωτικός – „жизнен“ Ζωτικός Зотико  
„свято име“ ‘Ιερωνυμος Йероним 

οικονόμος – „пестелив човек,  
домакин“ 

 Иконом  

ιλαρός – „весел, усмихнат“ Ιλαρίων Иларион  
виж Ирина  Ириней, Ирин  
„подарък на Изис“ – от името на 
егип. богиня Изида и гр. δώρο  
„подарък“ 

Ισίδωρος Исидор, Изидор 

„добър/ красив воин“ – от κάλλος – 
„хубав“, и στρατός – „воин, армия“ 

Καλλίστρατος Калистрат  
 

„хубав Иван“– от κάλλος – „хубав“,  
и евр. Иван  

 Калоян  

καλούδι – „дар“  Калуд  
καρπός – „плод“  Карп  
κέρας – „череша“  Керез  
κυπάρισσος – „дървото кипарис“  Кипарис  
„от остров Кипър“ Κυπριανός Киприан,  

Киприян  
„принадлежащ на господаря си“ –  
от κύριος – „господар“ 

Κυριακός Кириак, Киряк 

κήρυκος – „проповедник“ Κήρυκος Кирик  
κύριος – „господар“ Κύριλλος Кирил 

κύριος – „господар“ Κύριλλος Кирил 
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„неделен“/ или от κύριος – 
 „господар“ 

Κυριακός Кирияк/и  

κόσμος – „порядък“ Κόσμος Козма, Кузма, 
Кузман 

κρίνος – „крин, лилия“  Крино 

κορώνη – „врана“ Κρόνος Крон, Кроно/ьо 

ξανθός – „русокос“  Ксант, Ксанти  
„чуждоезичен“ Ξενοφών Ксенофон  
λαμπρός – „светъл, блестящ“  
(или от Λαμπρή μερα – „Великден“) 

Λάμπρος Ламбро, Ламбри, 
Ламбрин 

λέων – „лъв“  Леон  
„като лъв / силен като лъв“; от λέων 
– „лъв“  

Λεωνίδας Леонид 

μαύρος – „черен, тъмнокож“  Мавро, Маври  
μαύρος – „черен, тъмнокож“  
(или преосмислено от мавруд –  
винен сорт грозде) 

 Мавруди 

виж Маргарита  Маргарит 

„ученолюбив“ Μελέτιος Мелетий  
μέρος – „част, дял“  Меро  
„който изследва, води се по метод“– 
μέθοδος – „стремеж“ / „метод“,  
от μετά – „с/със“, и οδός – „път“ 

Μεθόδιος  Методи, Методий, 
Методия  
 

„благовонно масло“ Μύρων Мирон 

„от майка явен“– от μήτηρ – „майка“ 
(Gen. – μητρος), и φάνης – „явен“ 

Μητροφάνης Митрофан  
 

„наскоро посаден, новопокръстен“ Νεόφυτος Неофит  
„идващ в дома“ Νέστωρ Нестор  
„победител“ Νικητής Никита  
„победоносец“– от νίκη – „победа“, 
и φορέω – „нося“ 

Νικηφόρος Никифор  
 

„победа/победител на хора-
та/народа“– от νίκη – „победа“,  
и δήμος – „народ“ 

Νικοδήμος Никодим 

„победител на народа“– от νίκη – 
„победа“, и λαός – „хора, народ“ 

Νικόλαος Николай, Никола 

ὀδύσσομαι – „мразя“ Οδυσσεύς Одисей 

ø Όλυμπος Олимп 

ὀνοφορβός – „който храни магарета“ Ονούφριος Онуфри(й)  
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ορφνή – „тъмнината на нощта“ Ορφεύς Орфей  
παΐσιος – „детски“ Παΐσιος Паиси(й)  
„пре/все/свети“ Παναγιώτης Панайот  
„всемилостив“ Παντελεήμων Панте(а)лей, 

Панте(а)леймон 

παρθένιος – „целомъдрен, девствен“ Παρθένιος Партен(и /ий) 

„камък“; πέτρος, πέτρα – „камък, скала“ Πέτρος Петър 

ποιμήν – „пастир, овчар“ Ποιμήν Пимен  
πλατύς – „широкоплещест“ Πλάτων Платон  
προκοπή – „късмет, напредък“ Προκόπιος Прокопи(й)  
ρίζωμα – „корен, племе, род“  Ризо  
Σάββατο – „събота“ Σάββα Сава  
σαράντα – „четиридесет“  Саранди  
σεβαστός – „почитан, почтен“ Σεβαστός Севаст 

σίδερο – „желязо“  Сидер  
σκυλί – „кученце“  Скули  
от σως – „цял, съхранен“, и κράτος – 
„сила“ 

Σωκράτης  Сократ  

σωτηρία – „спасение“ Σωτήρ Сотир  
σοφός – „мъдър“  Софо  
σώφρων – „благоразумен“ Σωφρόνιος  Софрон(ий)  
σπάνιος – „рядък, изключителен“ 
(или от Ισπανός – „испанец“) 

 Спано  

σπυρίς – „кошничка за хляб“  
(или от лат. spiritus – „дух“) 

Σπυρίδων Спиридон  

σταύρος – „кръст“  Ставри, Ставро  
σταματώ – „спирам, прекратявам“ Σταμάτιος Стамат  
στερεός – „твърд, здрав“  Стерьо(ю),  

Щерьо(ю)  
στέφανος – „венец“ Στέφανος Стефан 

„стълпник“ – от στύλος – „стълб,  
колона“ 

Στυλιανός Стилия/ан,  
Стелия/ан 
Щилия/ан,  
Щелия/ан 

στρατός – „армия; военен“  Страти  
τάξιμον – „обричане, обещание“  Таксим  
ταχύς – „бърз“  Тахо  
„основа“ (вероятно от турски) Θεμελίων Темелион,  

Темелко  
„дар божи“– θεός – „бог“,  
и δώρο – „подарък“ 

Θεόδωρος Теодор, Тодор 



Борян Янев  

 

 480 

„божи подарък“ – от θεός – „бог“,  
и δόσις – „дар“ 

Θεοδόσιος Теодоси(й) 

виж Теофана Θεοφανός Теофан 

„божи приятел“– от θεός – „бог“,  
и φίλος – „приятел“ 

Θεόφιλος Теофил 

„Божия благодат“ Θεοχάρης Теохар  
τιμή – „чест, почит“ Τιμών Тимон  
„уважаващ, почитащ Бога“ – от 
τιμάω – „почитам, уважавам“, и θεός 
– „Бог“ 

Τιμόθεος Тимотей 

„щастливец“ Τυχών Тихон 

τρυφή – „сантиментален,  
деликатен“ 

Τρύφων Трифон  

„добродетелен“ Φιλάρετος Филарет  
„обичащ“, „приятелски“ Φιλήμων Филимон  
„любител на коне“– от φίλος –  
„приятел“, и ίππος – „кон“ 

Φίλιππος Филип 

от φίλος – „приятел“, и θεός – „Бог“, 
т.е. „любим на бога, боголюб“ 

Φιλόθεος Филотей  
 

φως – „светлина“ Φώτιος Фоти(й)  
„светнал от радост“– от χαρά – 
„щастие, радост“, и λάμπω – „светя“ 

Χαραλάμπος Харалампи(й)  
 

χάρις – „прелест, добрина“ Χάρις Хари  
χάρη – „прелест, доброта“ Χάρις Харит 

χάρη – „прелест, доброта“ Χαρίτων Харитон  
έκτωρ – „който държи здраво“, 
от έχω – „държа, хващам“ 

Έκτωρ Хектор 

χρυσός – „златен, злато“  Хрис, Хрисо, 
Христо  

„златно цвете“ – χρυσός – „златен, 
злато“, и άνθος – „цвете“ 

Χράσανθος Хрисант  

στερεά γενιά – „Здраво поколение!“  Щергени  
„закрепявам“ στερεών Щерион  
ἰᾶσθαι – „лекувам, церя“ Ίασων Ясон  
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The research object of the present text are feminine Bulgarian personal 
names derived from Roman cognomina. Our main aim is a presentation of a full 
list of these names including all their variants. Names are divided into several 
groups according to the type of the appellative used during the process of their 
formation, i. e. whether it is a noun, an adjective, a verb, etc., and according to 
the word-building model used during their derivation from a Latin personal 
name, i. e. whether it is derived from the working base or from the form for 
Nom. sg. of the Latin anthroponym. 

Also worth mentioning, when that is possible, is the initial meaning of the 
observed name. 

 
Key words: feminine Bulgarian personal name, Roman cognomina 

 
По време на Републиката римският гражданин носи минимум две 

имена, съдържащи компонентите – лично име (praenomen) и родово 
име (nomen) (Джонсън 1903, 1932; Федорова 1982: 85) / nomen gentile 
(Джонсън 1903, 1932; Фелекан 2010: 65) / nomen gentilicium (Джонсън 
1903, 1932). Възможно е да притежава и прякор, който да е родов 
(cognomen1) или личен (agnomen) (Федорова 1982: 85; Фелекан 2010: 
                                                 
1 Когноменът се използва за всички членове на дадена фамилия – от най-
главния, наричан pater familias, до робите. Първоначално изпълнява ролята на 
индивидуален прякор, но по време на императорския период загубва индивидуа-
лизиращия си характер и започва да се унаследява от поколение на поколение. 
От него може да се получи информация за родствените връзки, родината, етни-
ческия произход или местообитанието на притежателя му (Фелекан 2010: 65). 
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65). Преноменът се дава при раждането2, а родовото име се унаследява 
(Фелекан 2010: 65), но понеже съществува традиция първородният син 
да получава както личното, така и родовото име на своя баща, когно-
менът индивидуализира отделните членове на дадена фамилия (Феле-
кан 2010: 70 – 71). Дори през 230 г. пр. н. е. тази традиция се узаконява 
с постановление на Сената, т. е. преноменът на бащата задължително 
се предава на най-големия син (Федорова 1982: 86). 

Така е структурирана тричленната именна система (наречена 
tria nomina, т. е. „трите имена“) в Древен Рим, която се запазва в то-
зи вид до управлението на Сула (Sulla) (Фелекан 2010: 66; 
http://www.novaroma.org). 

След възникването на християнството една огромна част от 
древните римски имена са канонизирани и така навлизат в чужди ант-
ропонимни системи – в това число и в българската. 

Обект на настоящото изследване са 38 български женски лични 
имена, образувани от римски когномени, и техните варианти. То е 
част от по-голямо проучване, обхващащо имената от латински произ-
ход в славянските езици и по-точно в българския, сръбския, хърватс-
кия, словенския, руския, украинския, беларуския, чешкия, полския и 
словашкия. 

Основните източници, от които сме ексцерпирали разгледаните 
антропоними, са „Честотно-етимологичен речник на личните имена 
в съвременната българска антропонимия“ от Николай Ковачев, 
„Речник на личните и фамилните имена у българите“ от Стефан Ил-
чев, „Български именник“ от Йордан Заимов, както и електронните 
сайтове www.behindthename.com и http://kurufin.narod.ru/, които пред-
лагат изключително богата информация по изследвания въпрос. 

  
Българските женски лични имена, образувани от римски когно-

мени, според канонизацията си са следните: 
  
I. Български женски лични имена, образувани от римски когно-

мени, които са канонизирани от Католическата църква: 
Адриана/ Хадриана, Албина, Валентина, Викторина, Виктория, 

Германа, Емилиана, Камила, Лоренция, Максима, Урсула, Фелиция, 
Фермана, Флоренция, Флориана, Флорина, Цезара. 
                                                 
2 Според Варон (Varro) съществува списък, включващ 18 лични имена, от които 
може да се избира при кръщаване на новородено от мъжки пол (Фелекан 2010: 
65). Всъщност имената, засвидетествани в античните текстове като римски пре-
номени, са доста повече (Федорова 1982: 86). 
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II. Български женски лични имена, образувани от римски когно-
мени, канонизирани и от Католическата, и от Православната църква: 

Акилина, Руфина, Сабина/Савина, Татяна, Фауста, Юлиана, 
Юстина. 

Разглежданите имена разпределяме в няколко групи с оглед на 
изходния им апелатив и според използвания модел на деривация от 
латинския антропоним. Целта е да се проследи изконното значение на 
изследваните римски когномени, което с течение на времето е изб-
ледняло и не е така ясно разбираемо. Възможна е и замяна с т. нар. 
народна етимология под въздействие на направени асоциации с лек-
семи, които са характерни за езика, в чиято именна система римският 
когномен е навлязъл. 

Българските женски лични имена, образувани от римски когно-
мени, са изведени от готови лексикални единици. Мотивиращи са съ-
ществителни собствени имена:  

 
А) Български женски лични имена, изведени от латински антро-

поним за лице от мъжки пол: 
а) с мотивираща дума съществително нарицателно име: Леонтия 

< Leontius (< гр. име Λεοντιος < λεων – „лъв“), Павуна < Pavo  
(< pavo – „паун“); 

б) с мотивираща дума прилагателно име: Валента < Valens  
(< valens – „силен, здрав“), Феликса < Felix (< felix – „щастлив; къс-
метлийски, успешен“). 

 
Б) Български женски лични имена, изведени от латински антропо-

ним за лице от женски пол: Адриана (< Adriana/Hadriana < 
Adrianus/Hadrianus), Алба (< Alba < Albus), Албина (< Albina < Albinus), 
Валериана (< Valeriana < Valerianus), Германа (< Germana < Germanus), 
Емилиана (< Aemiliana < Aemilianus), Камила (< Camilla < Camillus), 
Лаврентина (< Laurentina < Laurentinus), Леонтина (< Leontina < 
Leontinus), Лонгина (< Longina < Longinus), Лоренция(< Laurentia < 
Laurentius), Максима (< Maxima < Maximus), Руфина (< Rufina < 
Rufinus), Сабина/Савина (< Sabina/Savina < Sabinus/Savinus), Татяна (< 
Tatiana < Tatianus), Траяна (< Traiana < Traianus), Фабиана (< Fabiana 
<Fabianus), Фауста (< Fausta < Faustus), Фелиция (< Felicia < Felix), 
Фермана (< Firmina < Firminus), Флоренция (<Florentia < Florentius), 
Флориана (< Floriana < Florianus), Флорина (< Florina < Florinus), Юли-
ана (< Iuliana < Iulianus), Юстина (< Iustina < Iustinus), Юстинияна (< 
Iustiniana < Iustinianus). 
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В следващата група срещаме лични имена с латински корен в 

състава си, чиято етимология не може да бъде изведена еднозначно. 
Според лексикографските сведения при тези имена мотивиращ би мо-
гъл да бъде както латинският когномен, така и някакъв апелатив с 
друго значение. С оглед на тяхната семантика те могат да бъдат при-
числени към пожелателните имена, с които се предвещава дълголе-
тие, здраве и успехи. 

  
Акилина (< Aquilinа < 1) римския когномен Aquilinus; 2) aqullina – 

„орлова“), Барболина (< Barbatus < 1)„barba“– „брада“; 2) barbatus – 
„брадат“ ; 3) от рум. „barbă“ – „брада/косми“), Валентина (< Valentina 
< 1) римския когномен Valentinus; 2) valentinа – „която е здрава“), Вик-
торина (< Victorina < 1) римския когномен Victorinus; 2) victorinа – 
„победна“), Виктория (< Victoria < 1) римския когномен Victor; 2) рим-
ския когномен Victorius; 3) директно от името на римската богиня на 
победата Victoria < victoria – „победа“), Тацита (< Tacita (< 1) римския 
когномен Tacitus; 2) директно от името на римската богиня на мълча-
нието и на магията Tacita), Урсула (< Ursula < 1) римския когномен 
Ursulus; 2) ursula – „малка мечка, меченце“ – деминутив от ursa – 
„мечка“), Цезара (< Caesar <1) caesaries – „коса“; 2) caedo – „режа“). 

  
Най-голяма е групата на имената, образувани от латински ант-

ропоним за лице от женски пол (26 български женски лични имена), 
следвана от тази, в която антропонимите са образувани директно от 
римския когномен (6 български женски лични имена), и от групата на 
имената с повече от една посочена в източниците етимология (6 бъл-
гарски женски лични имена). Тези резултати са логични с оглед на 
факта, че почти всички от разглежданите латински имена са канони-
зирани. С приемането на християнството за официална религия в Бъл-
гария транслитерираните на български еквиваленти на латинските 
имена, включени в официалните списъци на светците, навлизат в ант-
ропонимната ни система. 

Налице са два пътя, по които се осъществява това заимстване – 
директно от латинския език или чрез посредничеството на трети език, 
в чиято именна система антропонимът е станал толкова популярен, че 
придобива на местна почва ново тълкуване по принципите на народ-
ната етимология. На това се дължи и немалкият процент на имена с 
нееднозначна етимология. 
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 Съществуват два модела за образуване на български антропо-
ним от латинско име – директно от формата за Nom. sg. на изходното 
латинско име или от неговата работна основа, т. е. от формата му за 
Gen. sg., но с изпуснат падежен формант. 

  
I. Женски лични български имена, образувани от формата за 

Nom. sg. на изходното латинско име: Адриана/Хадриана (< Adrianna/ 
Hadriana), Алба (< Alba), Албина (< Albina), Акилина (< Aquilinа), Ва-
лентина (< Valentina), Валериана (< Valeriana), Викторина (< 
Victorina), Виктория (< Victoria), Германа (< Germana), Емилиана (< 
Aemiliana), Камила (< Camilla), Лаврентина (< Laurentina), Леонтина 
(< Leontina), Лонгина (< Longina), Лоренция (< Laurentia), Максима (< 
Maxima), Руфина (< Rufina), Сабина/Савина (< Sabina/Savina), Татяна 
(< Tatiana), Тацита (< Tacita), Траяна(< Traiana), Урсула (< Ursula), 
Фабиана (< Fabiana), Фауста (< Fausta), Феликса (< Felix), Фелиция 
(< Felicia), Фермана(< Firmina), Флоренция (< Florentia), Флориана (< 
Floriana), Флорина (< Florina), Юлиана (< Iuliana), Юстина (<Iustina), 
Юстинияна (< Iustiniana); 

  
II. Женски лични български имена, образувани от работната ос-

нова (от формата за Gen. sg., но без форманта за падеж) на изходното 
латинско име: Барболина (< Barbatus), Валента (< Valens), Леонтия (< 
Leontius), Павуна (< Pavo), Цезара (< Caesar). 

  
Очевидно е, че по-продуктивен от двата модела е първият, при 

който българското женско лично име е образувано директно от фор-
мата за Nom. sg. на изходното латинско име. Този резултат е логичен, 
защото по-голямата част от разглежданите български антропоними 
представляват транслитерирани еквиваленти на латински женски 
лични имена, изведени от римски когномени. 

  
От направените наблюдения можем да направим следните изводи: 
– От разгледаните български женски лични имена, образувани 

от римски когномени, най-голяма е групата на имената, изведени от 
латински антропоним за лице от женски пол. 

– Моделите на образуване на български антропоним от латинско 
име са два – директно от формата за Nom. sg. на изходното латинско 
име или от неговата работна основа, т. е. от формата му за Gen. sg., но 
с изпуснат падежен формант. По-продуктивен тук се оказва първият 
от двата представени модела. 
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– Почти всички от разгледаните имена (с изключение на Алба, 
Барболина, Валента, Валериана, Лаврентина, Леонтина, Леонтия, 
Лонгина, Павуна, Тацита, Траяна, Фабиана, Феликса и Юстинияна), 
т. е. 24 от включените в това изследване 38 антропонима, са имена на 
светици. По-голяма е групата на имената, канонизирани от Католи-
ческата църква (17 български женски лични имена). Седем са канони-
зирани и от двете църкви. Липсват български женски лични имена, 
образувани от римски когномени, които да са включени единствено в 
списъка на светците, приет за официален от Православната църква. 

  
Индекс на българските женски лични имена, образувани от римс-
ки когномени 
  
Използвани абревиатури: 
  
ЖЛИ – женско лично име; 
КС – католическа светица; 
ЛИ – латинско име; 
ПС – православна светица; 
РК – римски когномен. 
  
Адриана (Адреана, Адреяна (КО3), Адрианка (КО, КУ), Адрианна 
(КУ), Адриена (ИЛ, КУ), Адрияна (КО, КУ), Адриянка (КО), Андриана, 
Андрияна, Адриянка (КУ)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ 
Adriana/Hadriana, изведено от РКAdrianus/Hadrianus (< 1) Hadrianus 
– „родом от Адрия; жител на Адрия“ (Hadria – град в Северна Ита-
лия, откъдето произлиза и името на Адриатическо море) (КО, КУ); 2) 
„адриатически; родом от Адриатическо море“ (КУ); име на КС 
(КУ); 
Акилина (Акелина, Акулина (КО)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Aquilinа < 
1) римския когномен Aquilinus (КО, КУ) (< аquilinus – „орленце“ (БТН, 
КУ); „орлов“ (НР); 2) aqullina – „орлова“ (КО); име на ПС (КУ) и КС 
(БТН, КУ); 

                                                 
3 В скоби са поставени абревиатурите, използвани в индекса за отбелязване на 
използваните източници, от които са ексцерпирани антропонимите и наличната 
лингвистична и екстралингвистична информация за тях: Батаклиев 1979 (БА), 
Войнов, Милев 1990 (ВОМИ), Заимов 1993 (ЗА), Илчев 1969 (ИЛ), Ковачев 
1995 (КО), www.behindthename.com (BTН), www.kurufin.narod.ru (KУ), 
http://www.novaroma.org (НР). 
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Алба< ЖЛИ, образувано от ЛИ Albа, изведено от РК Albus < аlbus – 
„бял, ярък“ (БТН, КУ, НР); „с бяла кожа“ (НР); 
Албина (Албиния, Албинка (КО)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Albina, 
изведено от РК Albinus (< римския когноменAlbus (КУ) и е със значе-
ние „който е бял“ (КО, НР); име на КС (КУ); 
Барболина < ЖЛИ, образувано от РК Barbatus < 1) „barba“ – „бра-
да“ (ИЛ); 2) barbatus – „брадат“ (КУ, НР); 3) от рум. „barbă“ – 
„брада/косми“ (ИЛ); 
Валента < ЖЛИ, образувано от РК Valens (КО) < valens – „силен, 
здрав“ (КО, КУ); 
Валентина (Валентинка, Валинтина, Валянтина (КО) < ЖЛИ, обра-
зувано от ЛИ Valentina < 1) римския когномен Valentinus < 1) valens – 
„силен, енергичен, здрав“ (БТН, ИЛ, КУ); 2) valentinus – „който е 
здрав“ (КО); 2) valentinа – „която е здрава“ (КО); име на ПС и КС 
(КО, КУ); 
Валериана < ЖЛИ, образувано от ЛИ Valeriana, изведено от РК 
Valerianus (< римското родово име Valerius), което е със значение 
„Валериев, принадлежащ на Валерий“ (БТН, ВОМИ, ИЛ, КО, КУ); 
Викторина (Викторинка (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Victorina < 
1) римския когномен Victorinus (< 1) римския когномен Victor (БТН, 
КУ); 2) victorinus – „победен“); 2) victorinа – „победна“ (КО); име на 
ПС и КС (КУ); 
Виктория (Виктора, Викториа, Викторица, Викторияна (КО), Вик-
торка (ИЛ, КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Victoria < 1) римския ког-
номен Victor (БТН, КО) < victor – „победител“ (БТН, ИЛ, КО, КУ); 2) 
римския когноменVictorius < 1) victor – „победител“ (БТН, КУ); 3) 
директно от името на римската богиня на победата (< victoria –- „по-
беда“ (БТН, КО, КУ); име на ПС и КС (БТН, КУ); 
Германа (Германия (КО), Германка (ЗА, ИЛ, КО), Джермана (ИЛ), 
Жармена (КО), Жермана (ИЛ) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Germanа 
изведено от РК Germanus < germanus – „брат“ (БТН, КО, КУ), „близ-
нак“ (БА, ИЛ); „роден, братски“ (КО); име на КС (КУ); 
Емилиана (Емилияна (ИЛ, КО, КУ), Емилиянка (КО) < ЖЛИ, образу-
вано от ЛИ Аеmiliana, изведено от РК Aemilianus < родовото име 
Aemilius (БА, БТН, ИЛ, КО, КУ); име на КС (КУ); 
Камила < ЖЛИ, образувано от ЛИ Camilla, изведено от РК Camillus, 
който е с неясно значение (БТН); име на КС (КУ); 
Лаврентина < ЖЛИ, образувано от ЛИ Laurentina, изведено от РК 
Laurentinus < римския когномен Laurentius(БТН, КУ); 
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Леонтина (Леонтинка (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Leontina, из-
ведено от РК Leontinus < гр. име Λεοντιος, образувано от λεων – „лъв“ 
(БТН, КО, КУ); 
Леонтия < ЖЛИ, образувано от РК Leontius < гр. име Λεοντιος, обра-
зувано от λεων – „лъв“ (БТН, КО, КУ); 
Лонгина < ЖЛИ, образувано от ЛИ Longina, изведено от РК 
Longinus < longus – „дълъг“ (БТН, ИЛ, КО, КУ); 
Лоренция < ЖЛИ, образувано от ЛИ Laurentia, изведено от РК 
Laurentius < Laurentius – „от/ родом от Лаврент, лаврентийски“ 
(град в древна Италия, чието име вероятно е образувано от лат. laurus 
– „лавър“) (БТН, ИЛ, КО, КУ); име на КС (КУ); 
Максима (Максимка (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Maxima, изве-
дено от РК Maximus < maximus – „най-голям; най-велик“ (БТН, ИЛ, 
КО, КУ); име на КС (КУ); 
Павуна (Павуния, Павунка (КО) < ЖЛИ, образувано от РК Pavo < 
pavo – „паун“ (КО, НР); 
Руфина (Руфинка (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Rufina, изведено от 
РК Rufinus < римския когномен Rufus (БТН, КУ); име на ПС и КС 
(КО, КУ); 
Сабина/Савина (Сабине (КО), Сабинка/ Савинка (КО, КУ), Събина 
(ИЛ)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Sabina/ Savina, изведено от РК 
Sabinus/ Savinus < 1) Sabinus – „сабинянин, сабински“ (БТН, КО, КУ); 
2) гр. Σαββα – „събота“; 3) от дума с еврейски произход със значение 
„стар човек“ (ИЛ)); име на ПС и КС (КО, КУ); 
Татяна (през гр. Τατιάνα) (Татиана (КО), Татияна (ИЛ, КО), Татянка 
(КО), Фитяна (ИЛ)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Tatiana, изведено от 
РК Tatianus < Tatius, римско фамилно име от сабински произход с 
неясно значение (БТН); име на ПС и КС (КУ); 
Тацита < ЖЛИ, образувано от ЛИ Tacita < 1) римския когномен 
Tacitus < tacitus – „тих, ням“ (БТН); 2) Tacita, името на римската бо-
гиня на мълчанието и на магията (ВОМИ); 
Траяна < ЖЛИ, образувано от ЛИ Traiana, изведено от РК Traianus, 
който е с неясно значение (БТН, ВОМИ, КУ); 
Урсула (Орсула, Урзула (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Ursula < 1) 
римския когномен Ursulus (БТН, КУ) < ursulus – „меченце“ (ИЛ, КУ); 
2) ursula (деминутив от ursa – „мечка“) – „малка мечка, меченце“ 
(БТН, КО, КУ); име на КС (БТН, КО, КУ); 
Фабиана (Вавиана (КО), Фабианка (ИЛ), Фабияна (КО) < ЖЛИ, об-
разувано от ЛИ Fabiana, изведено от РК Fabianus (< римското родово 
име Fabius) и е със значение „Фабиев“ (БТН, КО, КУ); 
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Фауста < ЖЛИ, образувано от ЛИ Fausta, изведено от РК Faustus < 
faustus – „благоприятен, късметлийски, щастлив“ (БТН, КУ); име на 
ПС и КС (КУ); 
Феликса (Фелиска (КО) < ЖЛИ, образувано от РК Felix < felix – 
„щастлив; късметлийски, успешен“ (БТН, КО, КУ); 
Фелиция (Филиция (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Felicia, изведено 
от РК Felix < felix – „щастлив; късметлийски, успешен“ (БТН, КО, 
КУ); име на КС (КУ); 
Фермана < ЖЛИ, образувано от ЛИ Firminа, изведено от РК 
Firminus < firminus – „здрав, твърд, як“ (БТН, КУ); име на КС (КУ); 
Флоренция < ЖЛИ, образувано от ЛИ Florentiа, изведено от РК 
Florentius < florens – „цветущ, процъфтяващ“ (БТН, КО, КУ); име на 
КС (КУ); 
Флориана (Флорияна (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Florianа, изве-
дено от РК Florianus < римския когномен Florus (БТН, КО, КУ); име 
на КС (КУ); 
Флорина (Флоринка (ИЛ, КО)) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Florinа, 
изведено от РК Florinus < римския когномен Florus (БТН, КУ); име 
на КС (КУ); 
Цезара (Кайзерка (КО) < ЖЛИ, образувано от РК Caesar < 1) 
caesaries – „коса“ (БТН, КУ, НР); 2) caedo – „режа“ (КУ); име на КС 
(КУ); 
Юлиана (Джулиана, Жулиана, Жулиена, Жулияна, Жюлияна, Улиана, 
Улианна, Улияна, Уляна (КО), Юлианка (КО, КУ), Юлианна, Юлиона 
(КО), Юлияна (ЗА, ИЛ, КО, КУ), Юлияния (КО), Юлиянка (КО, КУ), 
Юлиянна (КО) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Iulianа, изведено от РК 
Iulianus < римското родово име Iulius (БТН, КУ); име на ПС и КС 
(БТН, КО, КУ); 
Юстина (Устина, Устине, Устиния (КО), Юстиния (ИЛ, КУ), Юс-
тинка (КУ) < ЖЛИ, образувано от ЛИ Iustinа, изведено от РК 
Iustinus < iustus – „заслужен, справедлив“ (ИЛ, КУ); име на ПС и КС 
(КО, КУ); 
Юстинияна (Юстенияна, Юстиниана (КО) < ЖЛИ, образувано от 
ЛИ Iustinianа, изведено от РК Iustinianus < римския когномен 
Iustinus (ИЛ, КО, КУ). 
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