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ÚVOD 

Společensko-politické změny z první poloviny devadesátých let s sebou 

přinesly Makedonii spolu s demokratizací politického ovzduší také větší svobodu 

v užívání spisovného jazyka, což mělo za následek i reaktivaci turcismů 

v publicistickém stylu l
. Podobný trend je jasně patrný i v sousedním Bulharsku. 

Slova, která byla do roku 1989 spojována jen s mluvenými útvary makedonštiny a 

bulharštiny, anebo byla považována za zastaralá, si po politicko-společenských 

změnách snadno našla cestu k liberalizovanému mediálnímu trhu jak v Makedonii, 

tak v Bulharsku. Tento i pro ne příliš všímavého čtenáře, zcela evidentní jev je 

jasným kontrastem kjazykové situaci, která panovala ve sdělovacích prostředcích 

v obou zemích ještě před nástupem demokratizačních změn. V případě bulharského 

tisku je tento kontrast snad ještě výraznější, přihlédne li se k vyostřené situaci 

v druhé polovině 80. let, která byla výsledkem oficiální asimilační politiky 

Živkovova režimu vůči turecké národnostní menšině. 

1. Předmět, cíl a metodika diplomové práce 

Předmětem diplomové práce Turci srny (orientalismy) v současném 

makedonském tisku s podtitulem Paralely a odlišnosti v užívání tzv. turcicismů 

v bulharské a makedonské publicistice je srovnání postavení tzv. turcismů ve 

spisovné makedonštině a bulharštině na základě materiálu excerpovaného ze 

současného bulharského a makedonského tisku. 

Srovnávací materiál bude čerpán výhradně z internetových verzí 

makedonského periodika Vreme, vycházejícího každý den a bulharských novin Sega, 

1 V případě makedonštiny, ač se to může zdát nepravděpodobné, se skutečně dá mluvit o reaktivaci 
turcismů v publicistickém stylu, a to z toho důvodu, že těsně po její kodifikaci v roce 1945 bylo 
mnoho turcismů v makedonském tisku záměrně používáno s cílem podtrhnout svébytnost tehdy 
nejmladšího slovanského spisovného jazyka. Postupně však bylo od této praxe upouštěno. 
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které vycházejí denně kromě neděl. Oba deníky jsou celostátní a jsou vydávány také 

v tištěné podobě. 

Cílem práce je v první řadě poukázat na shody a rozdíly ve stylistickém 

užívání tzv. turcismů v obou jazycích, a to na základě článků, vycházejících v 

podobně koncipovaných bulharských a makedonských denních periodikách, 

určených pro širší veřejnost2 • Při analýze této specifické jazykové vrstvy bude kladen 

důraz především na lexikologické (lexikografické) a stylistické srovnání. 

Morfologickým turcismům3 bude věnována pozornost jen okrajově a pouze 

v souvislosti s vývojovými jazykovými tendencemi, které ovlivňují užívání 

lexikálních turcismů. Totéž platí do jisté míry i o tureckých frazeologismech. 

Morfologicko-sémantické klasifikaci turcismů vyskytujících se ve zvolených 

periodikách ale bude věnována samostatná kapitola. Kalky a syntax však zůstávají 

stranou z ájmů této studie. Základní představu o fonetických změnách, které nastaly 

jako důsledek adaptace tureckých lexikálních výpůjček v makedonském a 

bulharském jazykovém prostředí, se pokusí poskytnout srovnávací slovníčky 

turcismů ajejich derivátů, užívaných v periodikách Vreme a Sega4
• 

Zvláštní pozornost bude věnována kontextu, ve kterém se jednotlivé 

turci srny vyskytují. Bude přihlíženo k žánru textu a k názvu rubriky, do které byl 

novinový článek zařazen. V případě shledání příznakových rozdílů u jinak 

podobných lexikálních jevů budou rozdíly analyzovány. Zvláštní pozornost bude 

věnována charakteristice a sémantice turcismů v dostupné odborné (převážně 

lexikografické) literatuře. 

2. Koncepce diplomové práce 

Na základě dostupné odborné literatury, vztahující se k tématu, bude 

zhodnocena situace ve spisovné makedonštině a bulharštině v širším kontextu 

balkánského jazykového areálu. Podstatná část diplomové práce bude věnována 

historickému přehledu pronikání tureckých (orientálních) jazykových výpůjček do 

2 V žádném případě se ale nejedná o tisk bulvární, kde je užívání turcismů zpravidla nejmarkantnější 
(platí to jak v případě bulharského, tak i makedonského bulvárního tisku). 
3 Jedná se o slovotvorné formanty, zejména sufixy -lluja, -'tuja (bul. -OJICUR, -'tUR) < -ci, -Cl, - cU,- Cu, 
-(:i, -(:1, -(:U, -(:u, -Jluja (bul. -JlUR) < -li, -lz, -lu, -lU, -JlaK (nář. -JlyK; bul. -JlOK, -JlyK) < lik, lzk, luk, luk. 
4 Viz přílohy na konci této diplomové práce. 
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makedonského a bulharského jazykového prostředí a jejich následné adaptaci. Pro 

srovnání bude přihlédnuto i k situaci v sousedních jazycích, zejména v srbštině. 

2. 1. Vymezení pojmu 

Ze všeho nejdříve však bude nutno vymezit pojem turcismus. Tomuto 

problému bude věnována hned první kapitola, kde bude podrobně vysvětleno, co vše 

je v této práci označováno tímto velmi nejednotně chápaným termínem. Bude 

naznačen obecný rámec fenoménu turcismů v makedonském a celobalkánském 

kontextu. 

V této práci budou hodnoceny orientální jazykové prvky bez ohledu na 

jejich skutečný etymologický původ (arabský, perský, řecký, italský a další), které do 

bulharského a makedonského jazykového prostředí přešly během několik století 

trvající osmanské nadvlády. Půjde tedy z velké části o jazykové prostředky, které 

prošly "tureckou modifikací", než o pravé, etymologické turcismy. 

2. 2. Historický úvod do problematiky 

V prvních třech kapitolách bude v hlavních bodech zmapována historie tzv. 

turcismů v makedonštině a bulharštině. Zvláštní pozornost pak bude věnována 

dobovým názorům na přejímání slovní zásoby z turečtiny. Jedna z kapitol se pokusí 

zhodnotit postavení orientální slovní zásoby ve spisovné makedonštině a bulharštině 

v kontextu jazykové politiky v Makedonii a Bulharsku po roce 1945. Pozornost bude 

věnována divergenci a konvergenci jazykových trendů v obou spisovných jazycích 

v období od konce druhé světové války do počátku společensko-politických změn na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, jež se sebou přinesly 

"renesanci" tureckých jazykových prvků v makedonských a bulharských 

periodikách. 

2. 3. Analytická část diplomové práce 

V dalších, z hlediska zaměření této diplomové práce stěžejních, kapitolách 

již bude věnována pozornost tzv. turcismům v makedonštině a bulharštině dnes. 

8 



Teoretické poznatky o tureckých jazykových výpůjčkách budou konfrontovány se 

současnou komunikační praxí ve vybraných periodikách. Pozornost bude obrácena 

především směrem k stylistické diferenciaci turcismů v makedonském a bulharském 

tisku. Bude provedena také morfologicko-sémantická klasifikace orientálních slov. 

Vše bude názorně ilustrováno citacemi ze zvolených makedonských a bulharských 

novin. I když bude věnována pozornost také gramatickým charakteristikám 

tureckých jazykových výpůjček, důraz bude kladen především na zmapování jejich 

stylistických příznaků. Srovnání mezi turcismy v makedonštině a bulharštině bude 

probíhat v rovině příznakovost-bezpříznakovost. Excerpované turcismy budou z větší 

části verifikovány a konfrontovány dostupnou lexikografickou a další odbornou 

literaturou. 

3. Hypotéza 

Očekávám, že se potvrdí můj předpoklad, že turcismy jsou v makedonštině 

méně stylisticky příznakové než v sousední bulharštině, což je do jisté míry 

důsledkem: 

a) puristických tendencí, které se projevily v bulharském knížectví po pádu 

osmanské nadvlády v souvislostí s prosazovanou "reslavizací" a "evropeizací" 

bulharského slovního fondu a nepřátelským postojem režimu Bulharské 

komunistické strany skoro ke všemu co mělo něco společného s tureckou kulturou a 

jazykem - toto nepřátelství vyvrcholilo v osmdesátých letech minulého století 

snahou o definitivní asimilaci muslimského obyvatelstva v Bulharsku, jehož většinu 

tvoří právě etničtí Turci; 

b) snahou o zachování velké části tzv. lidového lexika ve spisovné 

makedonštině, a to zejména v prvních letech po její kodifikaci, čímž měla být 

podtržena svébytnost tehdy nejmladšího slovanského spisovného jazyka. 

Předpokládám, že se potvrdí i opačný případ, kdy část turcismů v bulharštině 

setrvala v aktivní slovní zásobě obyvatelstva a postrádá stylistickou příznakovost, 

zatímco ve spisovné makedonštině byla naopak zaměněna jiným lexikem. 

9 



Domnívám se, že excerpce jasně prokáže velkou oblíbenost tureckých 

lexikálních výpůjček v případě jak makedonské, tak i bulharské publicistiky, a že 

spolu s všudypřítomnými anglicismy se tak turcismy stávají na lexikální rovině 

jedinými nositeli sbližovacích trendů mezi spisovnou makedonštinou a bulharštinou. 

I. TURCISMUS NEBO ORIENTALISMUS? 

PROBLEMATIKA TERMINOLOGIE A SKUTEČNÉHO 
ETYMOLOGICKÉHO PŮVODU TZV. TURCISMŮ 

1. Turecké přejímky v jazycích balkánských národů 

Předtím, než se přistoupí k analýze současné komunikační praxe ve 

vybraných periodikách5 a ke stěžejnímu úkolu této práce - stylistickému hodnocení a 

srovnání tureckých jazykových výpůjček, které se v nich vyskytují, je třeba vymezit 

pojem turcismus. Tato kapitola by měla nabídnout alespoň základní charakteristiku 

jazykových prvků (především lexikálních), které jsou dnes jako turcismy obecně 

chápány a označovány. 

Počet tzv. turcismů je v případě makedonštiny odhadován na více než tři 

tisíce slov6
• Zastoupení tureckých lexikálních výpůjček je v sousední, nejen spisovné, 

bulharštině patrně o něco menše, i když díky dlouhodobému a bezprostřednímu 

kontaktu mezi Turky a Bulhary, mezi státním aparátem a lidem, do bulharských 

nářečí, a to především východních (na jejichž základech byla budována spisovná 

5 Tato diplomová práce zkoumá paralely a odlišnosti v užívání tzv. turcismů, které se vyskytly 
v internetových verzích makedonského periodika Vreme a bulharského deníku Sega (více o výběru 
těchto deníků viz v kapitole věnované jejich charakteristice). 
6 KOHeCKH, EmPKe, lfcmopuja Ha MaKeOOHcKuomja3UK, CKorrje: Ko'lO Pa~HH, 1965, str. 186. Toto 
číslo ale neplatí pro dnešní spisovnou makedonštinu. Do tohoto počtu je započítáno také mnoho 
nářečních slov orientálního etymologického původu a velké množství tureckých, arabských, perských 
a dalších lexikálních výpůjček, pocházejících z různých časových období a vyskytujících se 
v různorodých jazykových útvarech, užívaných slovanským obyvatelstvem Makedonie v průběhu víc 
než pět století trvající osmanské nadvlády. V dnešní spisovné makedonštině je počet tzv. turcismů 
menší, ale přece jen poměrně vysoký. 
7 Je to můj subjektivní dojem. Srovnání situace v hovorovém jazyce dnešních Bulharů a Makedonců 
by si zcela jistě zasloužilo samostatnou studii. Jelikož předmětem této diplomové práce je analýza 
situace v publicistickém stylu, budou otázky turcismů v hovorovém stylu probírány pouze 
v souvislosti působení tohoto stylu na styl publicistický. 
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bulharština), proniklo mimořádné množství tureckých slov, která měla vztah 

k pracovním činnostem, k výrobním nástrojům, kuchyni, oblečení, společensko

politickému životu atd.8 

Tzv. turcismy by se daly formálně rozdělit do dvou skupin: 

a) turecké jazykové výpůjčky, neboli etymologické turcismy; 

b) jazykové výpůjčky z dalších (především orientálních) jazyků, např. z 

arabštiny, perštiny, ale také z řečtiny aj., jež pronikaly do makedonštiny, resp. 

bulharštiny prostřednictvím turečtiny. 

Vliv turečtiny na jihoslovanské jazyky zasáhl nejvíce jejich slovní zásobu. 

Nejvíce slov přešlo do těchto jazyků z lidové turečtiny, přesněji řečeno z tureckých 

nářečí, kterými si sloužilo turecké obyvatelstvo Balkánského poloostrova. Tak např. 

výpůjčky9 arjJepUM (výborně, bravo), 3ap3aeam (zelenina), KOMap (hazardní hra), 

cerjJme (počinek, první ranní tržba; poprvé), rjJupa (ztráta, úbytek na váze) odpovídají 

tureckým lidovým tvarům aferim, zarzavat, komar, sejte, jira a nikoliv spisovným 

aferin, zerzevat, kumar, siftah, furu lO. Velké množství slov bylo ovšem převzato také 

ze spisovné turečtiny!! . 

Podle stáří se mezi tureckými výpůjčkami rozlišují tvary starší a novější. 

Tak např. některá slova mají dubletní tvary, kdy jeden z nich byl přejat dříve než 

8 llonoB, KOHCTaHTI1H, H3 ucmopU5lma Ha 6bzapCKU5l KHUJ/C06eH e3UK, CO<plliI: 113.ll.aTeJIcTBo Ha nAH, 
1985, str. 129. 
9 Uvedené příklady platí jak pro makedonštínu, tak i bulharštinu. 
10 Jarnap-HacTeBa, OJIl1Bepa, TypcKume JleKcu'tKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jmuK, CKonje: 
MHCTHryT 3a MaKe.ll.OHCKH ja3I1K "KpcTe MI1CI1pKOB", 2001, str. 30. V bulharském výkladovém 
slovníku (E'bI12apCKU m'bllK06eH pe'lHUK, JII06oMI1p AH.npeWII1H 11 KOJI., pe.ll.. ,n:I1MI1Tbp IIonoB, 
Co<pwl:M3.ll.aTeJICTBO HayKa 11 113KyCTBO, 1995) a ve slovníku cizích slov v bulharštině (Pe'lHUK Ha 

'lyJ/Coume OyMU 6 Ó'bllZapCKUR e3UK, AJIeKCaH.ll.'bp MI1JIeB H KOJI., CO<plliI: M3.ll.aTeJICTBO HayKa 11 
113KyCTBO, 1978) se uvádí. že slovo qJUpa pochází z novořečtiny. Bulharský slovník cizích slov 
(Pe'lHUK Ha 'lyJ/Coume Oy.HU 6 Ó'bllZapCKURe3UK, AJIeKCaH.ll.'bp Ml1JIeB 11 KOJI., Co<plliI:M3.ll.aTeJICTBO 
HayKa 11113KyCTBO, 1978) dokonce uvádí novořecký tvar "phýra" 
II Část autorů nazývá tuto spisovnou podobu turečtiny, která byla zrušena až dekretem velkého 
tureckého reformátora AtatUrka, osmanštinou. Tímto poněkud neobvyklým termínem tito autoři 

označují psanou variantu úředního jazyka Osmanské říše, nikoliv lidová nářečí, kterými si sloužilo 
turecké obyvatelstvo v různých končinách tohoto státního útvaru. Poslední etapa vývoje osmanštiny 
končí v roce 1928, kdy byly jazykovou reformou MustafY Kemala Atatiirka položeny základy 
novodobé turečtiny. Ve stejném roce byla zavedena nová turecká abeceda (latinka), která nahradila 
původní arabské písmo. Jelikož turecký jazykový vliv skončil v případě všech balkánských jazyků 
již před touto reformou, jsou pojmy "osmanština" a "spisovná turečtina" v této diplomové práci 
synonymní. 
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druhý. V makedonštině se tak např. vyskytují jak 6ez, tak 6ej, jaHulfap i jaHulfep, a 

kromě tvaru aMUp se lze setkat i s eMup12. 

V této diplomové práci nebude věnována podrobnější pozornost 

etymologickému původu tureckých výpůjček, vyskytujicích se v makedonštině a 

bulharštině. Původ slov, které z turečtiny přešly do balkánských jazyků, je různý. 

Skoro polovina slov v osmanské turečtině nebyla tureckého etymologického původu, 

ale byla přejata z jiných jazyků. Největší podíl z nich před reformou Atati.irka 

připadal arabštině a perštině. Kromě nich do turečtiny pronikla slova z řečtiny, latiny 

a maďarštiny. Některá slova byla do turečtiny přejata ze západoevropských jazyků, 

zejména z italštiny a francozštiny. Část z nich údajně prostřednictvím turečtiny 

pronikla do makedonštiny13. 

Je třeba připomenout, že se naprostá většina těchto tzv. turcismů vyskytuje 

ve všech balkánskýchjazycíchl4
, a to jak slovanských, tak i neslovanských. Hodně 

z těchto turcismů se zabydlelo jak v makedonštině a bulharštině, tak v srbštině a 

chorvatštině (o situaci v tzv. bosenštině ani nemluvě), a stejně tak i v neslovanských 

jazycích - v rumunštině, v řečtině a samozřejmě také v albánštiněl5 . O všech těchto 

jazycích platí (o některých více, o jiných o něco méně), že turci srny JSou 

zastoupeny nejvíce v jejich běžně mluvených útvarech, a slouží nejčastěji k označení 

konkrétních předmětů a psychologických stavů. V mluvené podobě bulharštiny, dle 

názoru Konstantina Popova, se pomocí turcismů dosahuje přirozenější atmosféra a 

intimněj ší jazyková komunikace 16. 

12 Jarnap-HaCTesa, OmIBepa, TypcKume JleKCU'iKU eJleMeHmU 80 MaKe()OHCKuom ja3uK, CKonje: 
HHCTHTyT 3a MaKe.ll.OHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 31. 
13 Jarnap-HacTesa, OJIHBepa, TypcKume JleKCU'iKU eJleMeHmU 80 MaKe()OHCKuom jmuK, CKonje: 
HHCTH1yT 3a MaKe.ll.OHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 33. 
14 Pojem "balkánské jazyky" zde užívám ve smyslu geografickém, nikoliv ve smyslu jazyků patřících 
do tzv. balkánského jazykového svazu, kam nepatří spisovné jazyky srbochorvatského jazykového 
diasystému (patří tam samozřejmě jižní srbská nářečí, která tvoří pozvolný přechod mezi spisovnou 
srbštinou, bulharštinou a makedonštinou. 
15 1I000s, KOHCTaHTHH, Jf3 ucmopU5lma Ha 6ozapCKU5l KHUJ/C08eH e3uK, CO<pIDI: H3.ll.aTeJICTBO Ha 
I>AH, 1985, str. 128. 
16 1I000s, KOHcTaHTHH, Jh ucmopU5lma Ha 6ozapCKU5l KHUJ/C08eH e3UK, CO<pIDI: H3.ll.aTeJICTBO Ha 
I>AH, 1985 129. 
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2. Etymologie tzv. turcismů 

2. 1. Etymologické turcismy 

Výpůjček z turečtiny, které se staly součástí makedonské a bulharské slovní 

zásoby, je co do počtu hodně. Kromě toho, že se jejich počet v průběhu staletí měnil, 

prošla podoba těchto výpůjček v mnoha případech většími či menšími změnami. 

Z celkového počtu tzv. turcismů, který se v případě makedonštiny odhaduje na více 

než tři tisíce slov, je počet etymologických arabismů a persismů odhadován na více 

než polovinu, zatímco etymologických turcismů by mělo být de facto méně než 

padesát procent z celkového množství orientálních jazykových výpůjček, které 

v makedonštině zdomácněly v době osmanské nadvlády 17. Lze předpokládat, že je 

inventář tureckých výpůjček v sousední bulharštině a koneckonců i v ostatních 

balkánských jazycích podobný. Větší rozdíly lze pozorovat hlavně v případě 

spisovných jazyků, což dosvědčují také příklady v této diplomové práci. V zásadě se 

"pravé turcismy" dají rozdělit do tří skupin - na archaismy, slova "živá", ale 

stylisticky příznaková, a slova, která se zcela adaptovala v lexikálním systému 

makedonštiny I 8. 

Archaismy mají často vztah ke státní, soudní a vojenské terminologii 

v někdejší Osmanské říši. Ze synchronního hlediska se pak turcismy mohou rozdělit 

na dvě části: na lexikální výpůjčky, které vlivem extralingvistických faktorů přešly 

do pasivní slovní zásoby dnešních Makedonců - jsou to většinou slova stylisticky 

zabarvená, a na slova tureckého původu, která jsou stále přítomna v každodenní 

komunikaci, a která jsou pociťována jako stylově neutrální. 

Větší část stylově neutrálních výpůjček tureckého původu ve spisovné 

makedonštině zařazuje Murtezani do podskupiny "kulturních" a "terminologických" 

výpůjček. Těmi jsou např. slova Kana} (cín), Kallam (křídlo dveří n. oken), KOJlall 

(kožený pás), j02ypm, 6aKap (měď), 6apym (střelný prach), fepferjJ (vyšívací rám) aj. 

17 MypTe33HII, !haIIM, TYPlJU3MUme 60 jG3UKOm Ha ClJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKorrje: MaTIIIJ,a MaKe,n:OHCKa, 2002, str. 30. 
18 Tamtéž, str. 31 [Autor se odvolává se na: Crr3coB, J1y,n:MIUI, JleKcuKama Ha MaKeOOHCKama 
HapOOHa noe3uja (nepublikovaná diplomová práce), CKorrje 1977]. 
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Poznamenává však, že turecké výpůjčky pronikly takřka do všech sfér materiální a 

duchovní kultury19. 

Vliv turečtiny je přítomný samozřejmě také v slovotvorbě. Zvlášť 

produktivní byly (a běžně mluvené makedonštině a bulharštině zůstávají) např. 

morfémy -Jluja (tur. -lil-II, -lu/-lli), -JlaK (tur. -lik/-hk, -luk/-luk), -'j1uja/-lJuja (tur. -

ci/-Cl, -yi/-Yl). Nepříliš častý je, v případě makedonštiny, výskyt tureckých sufixů -

Man, -Men < -man, -men. V turečtině tento sufix přidává substantivům odvozených z 

adjektiv augumentativní význam20. Kromě toho, že jsou sufixy -Jluja, -!laK, -'j1uja, -

lJuja součástí velké řady přejatých tureckých slov, lze se s nimi setkat i u odvozenin 

slov domácího či západoevropského původu. Tyto sufixy jsou v některých případech 

stylisticky bezpříznakové, ale častěji se používají k dosažení určitého stylistického 

ozvláštněn 

2. 2. Jazykové výpůjčky z dalších jazyků 

V této práci je kladen důraz především na srovnání stylistického užívání 

turcismů (orientalismů) v makedonském a bulharském denním tisku. Jejich 

etymologické rozvrstvení je v této kapitole jen zběžně naznačeno. Platí to o 

arabských, perských, řeckých a dalších výpůjčkách, které prošly "tureckou 

modifikací" před tím, než se staly integrální součástí dnešní makedonštiny a 

bulharštiny21. 

19 MypTe3aHH, 1I3aHM, TYPl/U3MUme 60 jCl3uKom Ha aJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKorrje: MaTHu;a MaKeLloHcKa, 2002, str. 31. 
20 Jarnap-HaCTeBa, Omrnepa, TypcKume J/eKCU'IKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jCl3UK, CKorrje: 
MHCTHryT 3a MaKeLloHcKH ja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2001, str. 224. Kromě toho, že se sufix -MaH 
vyskytuje v tureckých lexikálních výpůjčkách jako např. O)lUlMaH (nepřítel), 6aJla6aH (velký člověk, 
-6aH jako fonetická varianta sufixu -MaH), aCMaH (velký beran) a v dalších se v některých dialektech 
vyskytuje i u slov domácího původu. Nastevová udává přříklad slova JlaJICOMaH. Kvůli jazykové 
okrajovosti tohoto jevu, tomuto sufixu v této diplomové práci nebude věnována bližší pozornost. 
21 Proti takovému pojetí termínu "turcismus" by se oprávněně mohlo vyskytnout spoustu námitek a asi 
nejzásadnější z nich by jistě byla skutečná etymologie těchto slov. Přesnější by možná bylo označení 
orientalismus. Jelikož si ale tato práce klade za cíl zanalyzovat ze synchronního hlediska základní 
stylistická specifika těchto orientalismů, přesné etymologické vymezení jednotlivých jazykových 
elementů se jeví nepodstatným. Proto je třeba pod pojmem "turcismus" chápat označení přejímek 
spíše z hlediska vývoje jazyka ajeho kontaktů, než jejich strukturních vlastností a původu. 
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2.2. 1. Výpůjčky z arabštiny (arabismy) 

Slovní fond makedonštiny, bulharštiny a dalších balkánských jazyků 

obsahuje značný počet arabských lexikálních výpůjček, které reflektují značný vliv 

středověké arabské kultury nejen na obyvatelstvo Balkánského poloostrova, ale 

v první řadě na kultury Blízkého východu a střední Asie a především pak na kulturu 

Osmanské říše a její spisovný jazyk - osmanskou turečtinu (osmanštinu). Arabština 

ovlivnila slovní fond tzv. osmanštiny více než jakýkoliv jiný jazyk. Odtud pak 

arabská slova přešla nejen do lidových tureckých nářečí, ale i do jazyků Osmany 

podmaněných balkánských národů22 • 

Je známo, že po přijetí islámské víry od Arabů Turci přebírají mnoho prvků 

z arabské kultury, resp. arabského jazyka a umělecké literatury. Navíc se arabština 

těšila mezi Turky v době jejich nadvlády nad Balkánským poloostrovem statusu 

,Jazyka vědy". Převzaté prvky arabské kultury, zejména pak lexikální výpůjčky, se 

stávají neodmyslitelnou součástí turečtiny (osmanštiny). Různými cestami 

(prostřednictvím státní zprávy, osmanského vzdělávacího systému, cestou šíření 

islámu atd.) se pak tyto prvky dostávají do jazyků balkánských národů23 . Bez 

nadsázky lze říci, že tím, čím byla pro středověkou Evropu latina, byla pro 

Osmanskou říši a celý muslimský svět arabština. 

Skutečnost, že arabská slova přešla do jazyků balkánských Slovanů v jejich 

naprosté většině prostřednictvím turečtiny (osmanštiny), vedla (a stále ještě vede) 

k obtížím při určování jejich skutečného původu. Část lexikálních arabismů byla 

balkánskými Slovany přejata již ke konci praslovanského období a další část pak 

pronikla např. do novodobé bulharštiny až v 19. a 20. století v podobě tzv. 

mezinárodní slovní zásoby, neboli intemacionalismů24 . Z hlediska problematiky tzv. 

turcismů je však podstatná ta část lexikálních arabismů v makedonštině a bulharštině, 

která je pozůstatkem pět století trvající osmanské nadvlády v bulharsko

makedonských končinách slovanského jihu. V souvislosti s tím by se ale nemělo 

zapomínat na jeden důležitý problém balkánské turkologie, a to na výpůjčky z 

22 Velká část arabismů jistě přešla do balkánských jazyků právě prostřednictvím tureckých lidových 
nářečí. Velká část těchto slov však byla podmaněnými národy zcela přirozeně přejata díky jejich 
kontaktům s různými institucemi Osmanské říše, které v úředním styků požívaly právě "osmanštinu". 
23 MypTe3aHH, II3aHM, TYPl1U3Mume 60 jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKe(JoHcKama HapOOHa noe3uja, 
CKorrje: MaTHua MaKe.n:oHcKa, 2002, str. 32. 
24 PaqeBa, Mapllil, ,,3a 3aeMKHTe OT apa6cKH rrpoH3Xo.n: B 6'bJIrapCKH e3HK", in IloMa2aJlo no 
6bJI2apCKa JleKCUKOJl02U51, COcpllil: H3.n:aTeJICTBO HayKa H H3KyCTBO, 1979, str. 161. 

15 



jazyků oguzských a kumánských kmenů. Nelze totiž vyloučit, že 

v předosmanském období do balkánských jazyků pronikla prostřednictvím 

turkických jazyků některá arabská slova2s . U části arabismů lze dokonce 

předpokládat, že se dostala do jazyků podmaněných balkánských národů 

bezprostředně. Jsou to především výpůjčky z oblasti islámského náboženství. 

Soustava arabských antroponym byla např. s největší pravděpodobností 

islamizovaným obyvatelstvem přejata přím026 . 

Hlavním zdrojem, ze kterého balkánské jazyky doplňovaly od druhé 

poloviny 14. století do první poloviny 19. století svůj slovní fond, byla turečtina. 

Jejím prostřednictvím do nich proniká, jak již bylo řečeno, mnoho arabských slov. 

Bulharská jazykovědkyně Marija Račeva uvádí ve svém článku věnovaném 

arabským lexikálním výpůjčkám níže citované příklad~7. 

a) Konkrétní substantiva: 

- názvy osob: 6aJlU51 (správce, představitel moci), aCKep (voják; vojsko), 

capa'i (sedlář, řemenář), ma6aK (koželuh; obchodník s kůžemi), O:J/CeJlenUH 

(překupník dobytka na porážku), myo:J/CapuH (velkoobchodník), capapuH (směnárník 

peněz), o:J/CepaXUH (chirurg), KaOU51 (islámský duchovní soudce); 

- názvy předmětů: Kuman (kniha, psaní), ma6Ufl (opevnění; okop), 6uHa 

(budova), XClMClM (lázně; koupelna), coppa Gídelní stůl), aHmepUfl (vatovaný kabát 

nebo vesta), Ke6an, 3aKyM (oleandr), eJlMa3 (diamant)28. 

25 PaqeBa, Mapllil, ,,3a 3aeMKMTe OT apa6CKM rrpOM3XO.ll: B 6'bJIrapCKM e3MK" , in IIoMazCUlo no 
6'bJlZapCKa JleKCUKOJlOZUJl, Coclm5f: H3.ll:aTeJICTBO HayKa M M3KYCTBO, 1979, str. 163. 
26 MypTe33HM, H3aMM, TYPl1U3Mume 80 ja:3UKOm Ha CUl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKorrje: Maurua MaKe.ll:OHCKa, 2002, str. 33. 
27 PaqeBa, Mapllil, ,,3a 3aeMKMTe OT apa6CKM rrpOM3XO.ll: B 6'bJIrapCKM e3IIK", in II OMazCUlO no 
6'bJlZapCKa JleKCUKOJl02U51, CO<pllil: H3.ll:aTeJICTBO HayKa M 1I3KYCTBO, 1979, str. 163-166. V tomto 
případě jsou příklady arabských výpůjček uvedeny ve své bulharské podobě. Jelikož se ale tyto 
"arabismy" vyskytují i v makedonštině, mohou posloužit jako ilustrace pro oba jazyky. Tak např. dle 
pravidel makedonského pravopisu by část z vyjmenovaných arabských výpůjček měla být uvedena 
v následující podobě: 6CUluja, '{JeJlen[uH}, mwap, Kaouja, Kuma6, ma6uja, aMaM, aHmepuja. Ke6an. 
V dostupné makedonské odborné literatuře se mi protějšky k bulharským arabismům o:J/CepaxuH a 
3aK)lM nepodařilo objevit. 
28 Značného počtu arabských slov pro názvy osob, zejména pak názvy označující různá povolání, 
tituly, hodnosti atd., si všímá i makedonská jazykovědkyně Olivera Jašar-Nastevová, která uvádí např. 
tato slova: 6aKCUl, 8CUluja, 8e3Up, Za6a:3, Kaouja, KajMaKaM, KCUlcjJa, cyJlmaH aj. Velké množství 
původně arabských slov pak označuje osoby a předměty, mající vztah k islámu: CUlax, 6aKacjJ, UMaM, 
UCJlaM, K)lpaH, K)lp6aH, MUHape, Mye3uH, o'{Ja, paMa:3aH, meKe, '{JaMuja atd. (Viz Jarn3p-HaCTeBa, 
OJIlIBepa, TypcKume JleKCU'IKU eneMeHmu 80 MaKeOOHCKuom ja:3UK, CKorrje: HHCTIITyT 3a MaKe.ll:OHCKII 
ja3IIK "KpCTe MMCMpKOB", 2001, str. 34.) 
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b) Abstraktní substantiva: 6eJl5l (nepříjemnost, neštěstí, smůla), KbCMem 

(štěstí; úděl, osud), uUJax (přání; chuť k jídlu). 

c) Adjektiva: aCM (mak. aCOJleH - pravý, skutečný, opravdový)29. 

d) Adverbia: eJl6eme (to se ví, bezpochyby, samozřejmě). 

e) Složená slovesa (parciální kalky): cmaeaM KaUJl (mak. ce cmopaM KaUJl 

- souhlasím) z tur. kail olmak (tur. olmak - být; stát se) , npae5l, cmpyeaM, ltUH5l ceup 

(mak. ltUHaM ceup - dívám se, pozoruji30
; z tur. seyretmek < seyr+etmek, kde se tvar 

etmek používá jednak jako pomocné sloveso k tvorbě složených sloves, zejména ve 

spojeních s arabskými masdarami31
, anebo ve významu dělat, vyrábět, stát - o ceně). 

Je dobré mít na paměti, že arabské výpůjčky prošly již během své adaptace 

v turečtině (osmanštině) různými fonetickými, a někdy i sémantickými změnami. 

Tyto "turcismy arabského etymologického původu" se pak následně různými 

způsoby adaptovaly v jednotlivých balkánských jazycích. Část arabismů navíc 

pronikla do osmanštiny prostřednictvím perštinY2. 

Zkoumání historie pronikání arabské slovní zásoby do turečtiny je samo o 

sobě velmi složitý počin, který by si jistě zasloužil samostatnou studii ze strany 

turkologů. Vymezit jasnou hranici mezi lexikálními arabismy a "pravými turcismy" 

by zaprvé vyžadovalo větší jazykovou kompetenci autora této diplomové práce a 

zadruhé je pojem "turcismus" v balkánském jazykovědném prostředí všeobecně 

chápán jako jazykový prvek přejatý z turečtiny bez ohledu na jeho etymologický 

původ. 

29 Toto slovo se v bulharštině častěji užívá jako částice ve tvaru aCllb. Makedonské adjektivum je 
derivované. 
30 Jak v bulharštině, tak v makedonštině se častěji užívá fráze ZlleOaM ceup < seyir bakmak. 
31 Typel(KO-pyCCKUU CJlO6apb, ,n:. A. Mara3aUHK, MOCKBa: Of113, 1945, str. 180. Masdary - arabská 
nomina actionis. 
32 PaqeBa, MapIDI, ,,3a 3aeMKFlTe OT apa6CKFI npoFl3xo}J, B 6'bJIrapCKFI e3F1K" , in IloMazaJlo no 
6bllzapcKa lleKCUKOllOZU51, CO<pIDI: 113}J,aTeJIcTBo HayKa Fl Fl3KyCTBO, 1979, str. 165. 
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2.2.2. Výpůjčky z perštiny (persismy) 

Značná část turcismů v dnešní makedonštině a bulharštině je perského 

etymologického původu. "Turcismy perského původu" zaujímají co do počtu třetí 

místo po "pravých turcismech" a arabismech33. Na rozdíl od turečtiny a arabštiny 

patří perština, podobně jako balkánské jazyky, do indoevropské jazykové skupiny. 

Na turečtinu perština působila především prostřednictvím své bohaté literaturf4. 

Persismy jsou v makedonštině a bulharštině např. tato slova35; 6apoaK (hliněný 

džbánl6
, 603a, l.fapOaK (krytá pavlač, veranda), l.fapUtuja (ulice n. náměstí s obchody, 

tržiště), l.fUpaK (učedník, učeň), oepm (starost, zármutek soužení), fepoaH 

(náhrdelník), U6PUK (hliněná n. kovová nádoba na polévání vodou při mytí), U6pUtUM 

(hedvábné nitě), mGM6ypa a další. 

Perského původu je sufix hane s významem "dům" , který je součástí 

tureckých slov han (mak. aH, bul. xaH), mayhane (mak. MeaHa, bul. MexaHa - krčma, 

hospoda), hapis(h)ane (mak. ancaHa, bul. xancaHa n. xanbcxaHa - vězení, žalář), 

kahvehane (mak. KarjJeaHa, bul. KarjJeHe - kavárna)3? 

Perština se v osmanské říši těšila, podobně jako arabština, prestižnímu 

postavení. Velký vliv na osmanskou turečtinu měla krásná literatura známých 

perských autorů. Pro perské výpůjčky je příznačné, že označují většinou, na rozdíl od 

výpůjček arabského původu, konkrétní předměty38. 

Část persismů se podobně jako některá arabská slova dostala do 

makedonštiny a bulharštiny prostřednictvím západoevropských jazyků. Tato slova 

z pochopitelných důvodů nemohou být za turcismy označována. V zájmu objektivity 

33 MypTe3aHH, I-!3aHM, TYPZfU3Mume 60 jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKedoHCKama HapodHa noe3uja, 

CKonje: ManIlJ,a MaKe,ll.OHCKa, 2002, str. 39. 
34 Jarnap-HaCTesa, OJIUBepa, TypcKume JJeKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKedoHCKuom jmuK, CKonje: 
MHCTHT)'T 3a MaKe,ll.OHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 35. 
35 viz MypTe3aHH, M3aHM, TYPZfU3Mume 60 jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKedoHCKama HapodHa 

noe3uja, CKonje: MaTHlJ,a MaKe,ll.OHCKa, 2002, str. 39. Příklady ponechávám jen v jejich makedonské 
pravopisné podobě. 
36 Ve výkladovém slovníku bulharštíny (E7JJ12apCKU mMK06eu pellHuK, JII060Mllp AH,ll.peÍÍ'IIIH II 
KOJI., pe,ll.. ,n:HMHThp I1onoB, CO<pIDI: H3,ll.aTeJICTBO HayKa II H3KyCTBO, 1995) jsou uvedena dvě 
homonymní hesla 6apdaK. U prvního hesla je uveden turecký původ a význam slova se shoduje 
s významem slova 6apdaK v makedonštině. U druhého hesla je však uveden arabský původ a jedná se 
pejorativní výrazodpovídající českému slovu bordel. 

37 MypTe3aHH, M3aHM, TYPZfU3Mume 60 jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKedoHCKama HapodHa noe3uja, 

CKonje: MaTHlJ,a MaKe,ll.OHCKa, 2002, str. 39-40. 
38 Jarnap-HaCTesa, OJIUBepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKedoHCKuom jmuK, CKonje: 
MHCTHT)'T 3a MaKe,ll.OHcKllja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 35. 
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je však nutno připomenout, že oddělit persismy a arabismy, které se do balkánských 

jazycích dostaly prostřednictvím turečtiny od těch, které pronikly "ze západu", 

nemusí být snadný úkol. 

2. 2. 3. Výpůjčky z řečtiny (grecismy) 

Prostřednictvím turečtiny se do makedonštiny a bulharštiny infiltrovala také 

část grecismů. Na rozdíl od grecismů, které se do bulharštiny a makedonštiny dostaly 

přímo z řečtiny, byly "turcismy řeckého etymologického původu" přeneseny ústní 

cestou39
. Jde tedy o naprosto odlišný druh řeckých jazykových přejímek než ten, 

který se šířil díky přepisování a překládání řeckých textů s převážně náboženskou 

tématikou a díky řeckému školskému systému fungujícímu na území dnešního 

Bulharska a Makedonie v době osmanské nadvlády. 

To, že se některá řecká slova infiltrovala do makedonštiny a bulharštiny 

prostřednictvím turečtiny, potvrzuje skutečnost, že z foneticko-fonologického 

hlediska vykazují rysy turecké, nikoli řecké". Murtezani tento fakt dosvědčuje 

následujícími příklady4o: fener - peHep - qJavapl; kararifil - KapaHpwz -

KapvoqJvMOV; kalem - KaneM - KaAa~Y]; legen- JleZeH - AeKaVYf; mermer - MepMep -

I-wP/lapo(v); talaz - manac - BaAa(J(m; tefter -mepmep - olqJBepa aj. Jako argument 

potvrzující větší blízkost těchto výpůjček k tureckým než řeckým tvarům autor uvádí 

také příklady avlu - aeJluja - aVAYf a angarya - aHzapuja - ayyapela. Dle mého 

názoru, konkrétně v těchto dvou příkladech, jsou z foneticko hlediska řecké tvary 

bližší makedonským než tvary turecké. V prvním příkladě je totiž tvar aVAY] 

(novořecky čteno avli) jen rozšířen formantem --ja (podobně je tomu v případě kutu 

- Kymuja -KOVTlJ). V druhém případě je dobré si uvědomit, že novořecká výslovnost 

slova ayyapeW je "angaria". To ale samozřejmě nevylučuje možnost, že i tyto slovní 

výpůjčky byly přejaty prostřednictvím turečtiny. 

39 MypTe3aHU, 113aHM, TYPlJU3MUme 60 ja3UlWm Ha ClJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKorrje: MaTuu;a MaKe,n:OHCKa, 2002, str. 42. 
40 Murtezani srovnává řecké, turecké, albánské a makedonské tvary (zde příklady v pořadí: turecky -
makedonsky - řecky). 
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3. O turcismech a jejich derivátech v této práci 

Na závěr této kapitoly zbývá stanovit několik zásad, co se týče používání 

pojmu turcismus v této diplomové práci. 

3. 1. Termín turcismus 

Jak již bylo na začátku této kapitoly zmíněno, do turečtiny proniklo i velké 

množství latinských, francouzských, italských, maďarských a jiných slov, která si 

jejím prostřednictvím našla cestu k balkánským jazykům. Etymologický původ 

tureckých výpůjček však není klíčovým problémem této diplomové práce, a to platí 

i o spletitých cestách těchto výpůjček do makedonštiny či bulharštiny. Kvůli složité 

problematice skutečného etymologické původu tureckých výpůjček je tato otázka jen 

nastíněna a pojem turcismus bude užíván pro všechny lexikální prvky, které dnešní 

makedonština a bulharština zdědily z časů osmanské nadvlády. Paralelně s tímto 

pojmem je v této práci užíván i termín orientalismus, který má zde, spolu s pojmem 

turcismus, význam zcela totožný. Výpůjčkám, které byly přejaty z arabštiny, perštiny 

atd. prostřednictvím jiných jazyků než turečtiny, ale v této práci nebude věnována 

pozornost. Základním kriteriem je požadavek, aby turečtina (ať už lidová či spisovná 

- tzv. osmanština) byla spojovacím prvkem mezi těmito jazyky na jedné straně a 

makedonštinou a bulharštinou. 

3. 2. Turečtina a osmanština 

Z praktických důvodů bude jako turečtina označován i úřední jazyk 

osmanské říše, tzv. osmanština, která v sobě zahrnovala obrovské množství slov 

arabského 

a perského původu, a která se výrazně lišila od lidové podoby jednotlivých tureckých 

nářečí, jejímž prostřednictvím do balkánských jazyků proniklo nejvíce orientálních 

lexikálních výpůjček. Pojem osmanština bude používán jen výjimečně, a to 

v případech, kdy bude třeba zdůraznit, že jde o slova přejatá ze spisovného jazyka 

Osmanské říše. V případech, kdy bude termín osmanština uveden v závorkách za 
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názvem turečtina, to bude znamenat, že nelze vyloučit infiltraci zmiňovaných 

orientálních výpůjček přímo ze spisovného (úředního) jazyka Osmanské říše (např. 

prostřednictvím osmanské administrativy) bez prostřednictví lidové (vulgární) 

turečtiny. 

3. 3. Deriváty turcismů (orientalismů) 

V makedonštině a bulharštině je mnoho slov, odvozených od tureckých 

(orientálních) lexikálních výpůjček, které byly v procesu přejímání do nového, 

slovanského, jazykového prostředí adaptovány podle fonetických, morfologických a 

dalších pravidel jeho systému. Jsou to tzv. deriváty, pro které "již není možné 

používat termínu turcismus pro často silnou významovou a formální vzdálenost od 

adaptovaného základního tvaru slova,,41. Sem patří zejména velké množství adjektiv 

a sloves. Tato diplomová práce turcismy a jejich deriváty striktně od sebe 

neodděluje. Deriváty jsou totiž z hlediska jejího zaměření jen okrajovým problémem. 

Navíc je mnohdy sporné, kde vést pomyslnou hranici mezi vlastními turcismy nebo, 

přesněji řečeno, orientalismy a slovy odvozenými od tureckých (osmanských) 

základů. Na případy odvozených slov s orientálním kořenem je ale na několika 

místech v této práci poukazováno. V přílohách na konci této studie jsou vždy 

označeny hvězdičkou. 

41 Vajskebrová, Silvie, Turcismy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005 
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, v 

II. OBECNY PREHLED PROBLEMATIKY PRO 
, v " , , 

OBDOBI PREDCHAZEJICI KODIFIKACI SPISOVNE 
v 

MAKEDONSTINY V ROCE 1945 

1. Historický nástin problematiky pro období od příchodu 
Turků na Balkán do roku 1878 

Turecký jazykový vliv na řeč jižních Slovanů a jiných národů a etnických 

skupin, obývajících Balkánský poloostrov, byl v minulosti obrovský a byl podmíněn 

historicko-politickými podmínkami, ve kterých se obyvatelstvo jihovýchodní Evropy 

ocitlo po invazi Osmanů, a se kterými se muselo chtě-nechtě smířit v průběhu 

přibližně pět set let trvající osmanské nadvlády. Turečtina (nebo lépe řečeno 

osmanština - pozn. M S,), která byla v průběhu století úředním jazykem na celém 

území Osmanské říše, ovlivňovala strukturu jazyků podmaněných národů. Její vliv 

nejvýrazněji zasáhl především lexikální rovinu všech balkánských jazyků. Lexikonje 

totiž ze všech jazykových rovin zcela přirozeně nejpřístupnější vnějším vlivům. 

Právě proto se pozornost badatelů při výzkumu cizích jazykových vlivů soustřeďuje 

zpravidla právě na lexikální stránkujazyka42
• 

Vzhledem k tomu, že osmanská turečtina jakožto oficiální státní a 

administrativní jazyk měla po staletí dominantní postavení na makedonské a 

bulharské půdě, málokoho asi překvapí množství tureckých, resp. orientálních slov 

v dnešní makedonštině a bulharštině. Počet turcismů, do nichž se právem zahrnují 

všechny orientální a jiné jazykové prvky, které se prostřednictvím turečtiny dostaly 

do jazyků balkánských Slovanů, je poměrně vysoký - jde o tisíce slov43
. 

Již počátkem 15. století bylo území dnešního Bulharska a Makedonie plně 

pod kontrolou osmanských Turků a místní obyvatelstvo se tak dostalo do těsného 

kontaktu s tureckým jazykem, který na rozdíl od jazyků původních romanizovaných, 

helenizovaných a dalších obyvatel Balkánského poloostrova nepatřil do skupiny 

42 HcmopUR Ha HOB06'b/uapCKUR KHUJlCOBeH e3UK, EJIeHa reoprHeBa H KOJI., COcpID!: 113,naTeJICTBO 
HaEAH, 1989, str. 319. 
43 Pa)J.HD, IIpBocJIaB, TypCKU CypUKCU Y CpllCKOM je3UKy ca ocepmOM Ha cmalúe y MaKeOOHCKOM u 
6yzapcKoM, Eeorpa)J.: I1HCTlITyT 3a cprrcKHje3HK CAHY, str. 8. 
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indoevropských jazyků. Několik set let trvající soužití balkánských Slovanů a Turků 

zcela přirozeně zanechalo své stopy jak v duchovním, tak i v materiálním životě 

jedněch i druhých. 

Osmanští Turci ale nebyli prvním turkotatarským národem, se kterým se 

balkánští Slované dostali do styku. Již v době příchodu slovanských kmenů na 

Balkán docházelo k různým kontaktům Slovanů s Avary, Pečeněhy, Kumány atd. 

Navíc, Asparuchovi Bulhaři, kteří s největší pravděpodobností etnicky i jazykově 

patřili do skupiny turkotatarských kmenů44, měli již v 7. století na východě 

Balkánského poloostrova svůj mocný stát45
. Výraznější jazykové vlivy, které 

zejména v předhistorickém období slovanštiny nelze u bulharských Slovanů vyloučit, 

lze ale jen stěží vystopovat. Stefan Mladenov se ve svých dějinách bulharštiny 

zmiňuje jen o několika slovech, která se vyskytují v novodobé bulharštině. 

V současnosti je počet slov protobulharského původu v bulharštině odhadován na 40 

až 50 slov46
. 

Díky svému společensky prestižnímu statutu, kterému se těšila meZI 

podmaněným slovanský mluvícím obyvatelstvem bulharských a makedonských 

zemí, se turečtina stala prostředníkem, díky němuž si do slovníku bulharských a 

makedonských Slovanů prorazily cestu západoevropské lexikální výpůjčky. To platí 

především o 19. století a zejména o jeho druhé polovině, kdy např. do makedonské 

společnosti začala intenzivněji pronikat moderní, kulturní, technicko-hospodářská a 

další terminologie. Byla to doba, kdy se stále dynamičtěji rozvíjely městské stavy a 

zejména pak stav obchodnický47. 

44 Po roce 1989 se mezi bulharskými historiky stále častěji začaly vyskytovat názory, zpochybňující 
turkotatarský původ Asparuchových Bulharů (tzv. Protobulharů - bulh. npa6bJl2apu). Jedním z nich je 
ředitel bulharského Národního historického muzea Božidar Dimitrov. Více o tom viz např. 

)l:UMUTpOB, EO)KII.lI.ap, 12 Muma 3a 6bJl2apCKama ucmopU5l, COcpM.Sl: <ĎoH.lI.aU;IDI KOM, 2005, str. 13-
19 
45 Pail:uli, I1pBocnaB, TypCKU CypUKCU Y cpncKOAt je3uKy ca ocepmOM Ha cmmve y MaKeOOHCKOM u 

6y2apcKoM, Eeorpail:: I1HCTIIT)'T 3a cpncKIIje3IIK CARY, str. 7. 
46 MpbBKapOBa, MapM.Sl MrrxaŘJIoBa, Clleou om 6JlU5lHUemO Ha 6'bJl2apCKU5l e3UK 6'bpxy e3UKa Ha 

OCMaHCKume OOK)lMeHmu (XV-XIX 6eK), COcpIDI: I13.l1.aTeJICTBO ABAH.D,r AP.D, I1PI1MA, 2005, str. 
21l. 
47 KopyoUH, EJIaroja, MaKeooHcKu ucmopuo-cOl/UOJlUH26UCmU'IKU meMU, CKonje: MaTrru;a 
MaKeJ(OHCKa, 1994, str. 157. 
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1. 1. Turecké (orientální) přejímky v období od příchodu Osmanů 

do počátku národního obrození 

Infiltrace tureckých jazykových výpůjček do jihoslovanských jazyků začíná 

bezprostředně po příchodů Osmanů na Balkán. Lze však s velkou pravděpodobností 

předpokládat, že se jistý minimální počet turcismů v běžně mluveném jazyce 

vyskytoval již před tím48
• Izaim Murtezani, odvolávaje se na Blažeho Koneského, 

uvádí, že se jisté turci srny vyskytovaly v makedonských textech od počátku 16. 

století49
• Naproti tomu Olivera Jašar-Nasteva ve své doktorské práci, kterou obhájila 

v roce 1962 na Filozofické fakultě ve Skopji50, uvádí příklady již z 15. století. "Bo 

pa3HHTe 3a6eJleWKU H Hamnucu o.r:t:XV eeK (kurzíva o. J-N.) ce cpeKaBaaT CJIe.r:t:HHBe 

3aeMKH o.r:t: rypCKHOT ja3HK, KOH ce Hae.r:t:HO H rrpBHTe 3arrHInaHH TypCKH 36opOBH BO 

MaKe.r:t:OHCKHOT rrHCMeH ja3HK: aMUP, 6e2, MaxaJla, MycpoMaHCKU, I.wyw. ,,51 Kiril 

Koneski ve svém referátu věnovaném slovotvornému systému spisovné 

makedonštiny, odkazuje na tvrzení svého kolegy Mita Miovského, píše: 

"Pe3yJITaTHTe o.r:t: TOa BJIHjaHHe (Ha TypCKHOT Bp3 MaKe.r:t:oHcKHOT ja3HK - pozn. M s.) 

ce rrOKa)l(YBaJIe eo nO'lemOKOm 6aeHo u nocmeneHO Ha Hueo Ha pa320eopHuom ja3uK, 

00 Kaoe wmo nOOOlfHa ce umpUJlmpupaJle u eo nUCMeHuocm".52 Z 16. století jsou 

turcismy doloženy v damaskinských textech. Ve svých dějinách makedonského 

jazyka (Hcmopuja Ha MaKeOOHcKuomja3uK) z roku 1965, Blaže Koneski konstatuje: 

"TaKa BO rrpBo6HTHHOT rrpeBo.r:t: Ha .r:t:eJIOTO Ha )J;aMacKHH CTy.r:t:HT (16 B.) rIf 

CpeKaBaHe Typ:U;H3MHTe: jaHU'lapa2a, 6auw, oy2aHe (= .r:t:yKaHH), Kapac (= Ka<l>e3), 

Kupua, Kece, CaH:JICaK, xaJlua/xaJlUHa (= KHJIHM).,,53 

V zásadě nic nenasvědčuje tomu, že by vliv turečtiny na makedonská nářečí 

a jejich prostřednictvím na psaný jazyk byl až do přelomu 17. a 18. století nějak 

zvlášť intenzivní. Obdobná jako v textech z makedonského území byla situace i 

48 MypTe3aHH, l'13aHM, TYPlfU3Mume 60 ja3UKOm Ha aJl6aHCKama u MaKeiJoHcKama HapOOHa noe3uja, 
CKonje: MaTHua MaKe,lJ,OHCKa, 2002, str. 25. 
49 Tamtéž. 
50 Jamap-HaCTesa, Omrnepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKonje: 
MHCTI1T)'T 3a MaKe,lJ,OHcKoja3I1K "KpCTe MOCI1pKOB", 2001, str. 7. 
51 Tamtéž, str. 20. 
52 KOHeCKH, KI1pI1JI, ,,360poo6pa3)'BaIhe o JIeKCHKa", in MHHosa-rypKosa, JIl1JIjaHa (red.), 
MaKeOoHcKu ja3UK, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. 144 (cituje 
MUOSCKU, MOTO: ,,<paKTopOT Ha ja3WIHI10T KOHTaKT BO cpopMI1paIheTO Ha MaKe,lJ,OHCKI10T ja3I1K", in 
JlumepamypeH 36opXXXl4, 1983, str. 35). 
53 KOHeCKU, oJIame, Hcmopuja Ha MaKeOOHcKuomja3UK, CKonje: Ko'lo PaUI1H, 1965, str. 187. 
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v textech vzniklých na území dnešního Bulharska. Větší množství turcismů se 

v tomto období vyskytovalo především v již zmíněných damaskinech. Texty těchto 

sborníků byly psány víceméně lidovým jazykem, stále častěji v nich byla zastoupena 

světská tématika, což ostře kontrastovalo s do té doby dominantní a přísně 

normativní náboženskou literaturou. Kvůli lidové povaze jazyka jsou damaskiny 

považovány např. bulharským jazykovědcem Andrejčinem za první předzvěst 

novodobé bulharštiny54. 

Konstantin Popov soudí, že turecká jazyková kolonizace v případě 

bulharštiny55, nikdy nedosáhla takového rozsahu, aby ji ohrozila, jelikož nikdy 

nebyla spojena se silným kulturním vlivem, dlouhodobým a všudypřítomným 

bilingvismem a se systematickou jazykovou asimilací a odnárodňováním. Turecký 

jazykový vliv podle něj v různé míře zasáhl slovní fond bulharských nářečí, ale 

neovlivnil vnitřní strukturu bulharštiny, která se svou jazykovou strukturou náleží ke 

zcela jiné jazykové skupině56 • Popov dokonce zpochybňuje i široce rozšířený názor, 

že bulharské perfektum vděčí za svoji nynější sémantiku a funkce57 tureckému 

vlivu58
• Popírá tak názor svého předchůdce Kirila Mirčeva, který " ... odmítá 

jakýkoliv vliv turečtiny (osmanštiny) na bulharský jazykový systém. Za jediné 

významnější rysy tureckého vlivu považuje: 1. nové významové funkce slovesných 

forem starého perfekta, které strukturně plně odpovídají tureckým slovesným 

54 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 

periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 10-11. 
55 Konstantin Pop ov, podobně jako většina bulharských autorů, neuznává svébytnost makedonštiny a 
zdůrazňuje její údajný bulharský charakter. Z tohoto důvodu se vyhýbá i označení spisovná 
makedonština, kterou označuje pojmem MaKeooHcKa nucMeHo-peZUOHaJlHa HopMa. V bulharské 
odborné literatuře pojednávající o spisovné makedonštině se lze setkat i s označením peZUOHaJlHa 

popMa. Tímto označením spis. makedonštiny si slouží např. Slavka Veličkova ve své studii 
TeHoeHlfuu e e3UKoeama nOJ/umUKa Ha Peny6J/UKa MaKeooHU5l. Makedonská nářečí jsou bulharskými 
autory označována za bulharská, a proto je i na spisovnou makedonštinu pohlíženo jako na druhou, 
západní variantu spisovné bulharštiny. Z toho důvodu je třeba vztahovat veškeré poznatky a hypotézy 
bulharských autorů, na které je odkazováno v této diplomové práci, a které se vztahují k dějinám 
bulharského jazyka do roku 1945, také na makedonštinu. Na dějiny a vývoj spisovné makedonštiny po 
roce 1945 pohlížejí přirozeně i bulharští lingvisté jako na proces, ubírající se jiným směrem, než je 
tomu v případě spisovné bulharštiny. 
56 llonoB, KOHcTaHTHH, 113 ucmopU5lma Ha 6bzapCKU5l KHUJ/CoeeH e3UK, CO<pIDI: 113,L(aTeJICTBo Ha 
EAH, 1985, str. 128. 
57 Jedná se zejména o modální funkci bulharského perfekta, pomocí níž se vyjadřuje nepřímá 
výpověď, kdy tvary perfekta signalizují, že na zmiňovaném ději se mluvčí nebo pisatel osobně 
nepodílel a ani nebyl jeho očitým svědkem. 
58 llonoB, KOHcTaHTHH, 113 ucmopU5lma Ha 6bZapCKU51 KHUJ/CoeeH e3UK, CO<pIDI: fb,L(aTeJICTBO Ha 
EAH, 1985, str. 128. 
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formám a přejímají jejich sémantiku, tj. vznik nepřímé výpovědi a 2. další rozvoj 

starého perfekta, tj. nového vzniku příčestí s imperfektním významem"S9. 

Co ale nelze v žádném případě zpochybnit a co je naprosto evidentní, je 

velký vliv turečtiny na slovní zásobu. V souvislosti s politickými a ekonomickými 

změnami, které nastaly na konci 17. a počátkem 18. století, a které zasáhly 

především městská centra, došlo k masové infiltraci tureckých slov z běžně 

mluveného do psaného jazyka. Murtezani, odvolávaje se na Jašar-Nastevu se 

domnívá, že se turci srny do makedonštiny infiltrovaly díky dlouhodobé přítomnosti 

osmanského vojska a administrativy v Makedonii a stejně tak díky kontaktům 

místního obyvatelstva s řemeslníky a obchodníky, kteří doprovázeli turecké vojenské 

jednotky. Velký byl podle něj vliv městského tureckého obyvatelstva. Jazykový vliv 

venkovského obyvatelstva tureckého původu byl podle Murtezaniho naopak 

mnohem slabší. Kromě rozvoje řemesel a obchodu měl vliv na rozšíření turcismů dle 

Murtezaniho, který se ztotožňuje s názorem Jašar-Nastevy, celkový dočasný 

hospodářský a feudální rozkvět v Osmanské říši, což mělo za následek to, že si 

turečtina získala společenskou prestiž mezi netureckým a nemuslimským 

obyvatelstvem6o. Zmiňované hospodářské oživení měst v Osmanské říši vede 

Murtezaniho k názoru, že jsou turecké lexikální výpůjčky v první řadě vázány na 

městské prostředí, odkud později postupně pronikaly do rurálního prostředí61 . 

Vzhledem k tomu, že ještě na začátku 19. století měla bulharská a makedonská města 

téměř orientální vzhled, zatímco naprostá většina slovanského obyvatelstva bydlela 

na venkově, se Murtezaniho předpoklad jeví jako opodstatněný. 

Abdulah Škaljié, který vydal rozsáhlý slovník turcismů v srbochorvatštině, 

by ale s největší pravděpodobností s takovýmto názorem nesouhlasil, jelikož 

v souvislosti s výskytem turcismů ve městech a na venkově vyslovuje tento názor: 

"Ne može se vršiti nikakvo razgraničenje u tom pravcu da bi neki turcizmi bili samo 

u upotrebi na selu a drugi u gradu, niti se može izvesti zaključak da su turcizmi više 

u upotrebi na selu nego u gradu ili obratno. Takva klasifikacija mogla bi se izvršiti i 

zaključci izvoditi samo za pojedina odredena područja,,62. Přesto, že Škaljiéův názor 

souvisí se stavem, který panoval v "srbochorvatském" jazykovém prostředí v době 

59 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 14. 
60 MypTe3auu, I-hallM, TYPlfU3Mume 60 jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKeooHCKama HapoOHa noe3uja, 
CKorrje: MaTJIIJ;a MaKe.n:OHCKa, 2002, str. 25-26. 
61 Tamtéž, str. 26. 
62 Turcizmi u srpskohrvatskomjeziku, Abdulah Škaljié, Sarajevo: Svjetlost, 1985, str. 16. 
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před několika desetiletími, zatímco Murtezani vyslovuje předpoklad o situaci, která 

mohla nastat před několika stoletími na makedonském a albánském jazykovém 

teritoriu, je možno vyvodit závěr, že pokud nelze vyslovit jednoznačný názor o 

současném stavu užívání turcismů ve městech a na venkově, lze těžko odhadnout, 

jaký byl stav před několika stoletími. 

Multikulturní prostředí Osmanské říše nepochybně nabízelo příhodné 

podmínky pro vznik bilingvismů (případně multilingvismu) zejména v oblastech s 

etnicky smíšeným obyvatelstvem. Na základě výše zmíněných skutečností lze 

předpokládat, že zejména v makedonských a bulharských městech, jejichž etnický 

ráz byl až do přelomu 19. a 20. století smíšený, byl bulharsko/makedonsko-turecký 

bilingvismus (celo )společenským jevem. Tak, jak byl bilingvismus (multilingvismus) 

příznačný např. pro Habsburskou říši (např. česko-německý bilingvismus), byl 

s největší pravděpodobností podobný stav typický i v Osmanské říši. 

Problematice bulharsko-tureckého a bulharsko-řeckého bilingvismu 

v období od 15. do 19. století se ve své monografii EUJlUHZeU3Mbm Ha 6bJlZapUHa 

npe3 XV-XIX eeK Kamo nOJlea Ha cy6cmaHoapmHocm věnuje bulharská badatelka 

Nadka Nikolova. Autorka si ve své studii všímá variantnosti tohoto fenoménu, která 

je důsledkem sociální diferenciace osmanské společnosti a tudíž i různého postavení 

bilingvních jedinců v tehdejší sociální hierarchii. Důsledky několik století trvajícího 

bilingvismu dle autorky ovlivnily jazykové chování bulharského etnika, jeho 

jazykovou politiku, utváření a další vývoj novodobého bulharského jazyka63
• 

O tom, že byly turcismy v bulharském jazykovém prostředí pevně 

zakotveny, svědčí příklady v písemných památkách ze 17. a 18. století a později 

práce bulharských obrozenců, kdy byla turecká slova využívána k vysvětlení jejich 

slovanských ekvivalentů. Tak je tomu např. v Lukovitském damaskinu ze 17. století. 

Obdobně postupoval i Sofronij Vračanski v jednom ze svých přepisů dějin jeho 

předchůdce Paisije Chilendarského64
• V podobném duchu přistupoval v první 

polovině 19. století, jak o tom informuje Kiril Mirčev, i bulharský obrozenec Anastas 

Kipilovski, který údajně v jednom ruském překladu (KpamKo HalJepmaHUe Ha 

eceo6Ufama UcmopUJl, Ha POCCUUCKUJlm e3UK COlJUHeHHO om nporjJecopam HeaHa 

63 
HUKOROBa, HaL(Ka, "bMJUIHfBM3M'hT Ha 6'hRfapMHa npe3 XV -XIX BeK KaTO IIOJIBa Ha 

cy6CTaHL(apTHOCT", Pe310Mema Ha OOKllaoume 3a KOHrjJepeHljU51ma "CmaHoapm u cy6cmaHoapm" -
OUaxpOHHU u CUHXpOHHU acneKmu , http://labling.shu-bg.netlrezumeta.doc 
64 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 10-11. 
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KaUOaJI06a - pozn. MS.) z roku 1836 vysvětloval slova: Ba)l(HO, BemIKOJIenHO, 

BJIa.n;eHlIe, BJIaCT, npe.n;cTaBJIeHlIe ... ,,65 

Z období od 15. do 18. století se nedochovala žádná makedonská písemná 

památka, z které by byla jasně patrná penetrace a kvantita tureckých jazykových 

prvků v jazyce slovanského obyvatelstva Makedonie, a na základě svých poznatků o 

dostupných písemných památkách z 15. do 18. století makedonská akademička 

Olivera Jašar-Nasteva konstatuje, že je počet turcismů v nich relativně omezený66. 

1. 2. Turecké orientální výpůjčky v době národního obrození 

Co se týče makedonského prostředí, tak se s tendencí vysvětlovat význam 

ruských a církevněslovanských slov původem tureckými slovy setkáváme u 

obrozeneckých a osvětových pracovníků v průběhu 19. století. V tomto období sílila 

v intelektuálních kruzích tendence k omezenějšímu používání turcismů v písemném 

projevu. Byla to doba rozvoje psaného jazyka. Tento proces šel ruku v ruce se 

zrodem národně-osvobozeneckého hnutí na území Makedonie a lze se domnívat, že 

odmítání tureckých výpůjček bylo jedním ze způsobů omezování tureckého vlivu 

obecně. Současně s tím však v 19. století užívání turcismů dosáhlo svého vrcholu jak 

v běžně mluveném jazyce, tak i v písemném projevu slovansky mluvícího 

obyvatelstva dnešního Bulharska a Makedonie. Místo turcismů prosazovali osvětoví 

pracovníci jim odpovídající slovanské a mezinárodní ekvivalenty. Ve svých dílech 

se, co se týče výkladu slovanských slov bez pomocí turcismů, neobešli např. Joakim 

Krčovski (bul. Karčovski) a Kuzman Šapkarev. Krčovski např. vysvětloval slovo 

2opoocm tureckým výrazem rjJOOYJlJlYK. Šapkarev tlumočil slovo CbcmOflHue pomocí 

tureckého Mepme6e a pojem Hapoo vykládal pomocí tureckého termínu MUJlem67
• Z 

toho vyplývá, že 19. století bylo mezníkem mezi dvěmi protichůdnými tendencemi, 

kdy počáteční "invaze" tureckých jazykových prvků z lidového jazyka do knih byla 

vystřídána odmítáním turcismů ze strany makedonských a bulharských buditelů 

s cílem podtrhnout slovanský charakter jejich jazyka. 

65 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 12-13. 
66 MypTe3aHH, 1I3aHM, TYPlfU3Mume 60 ja3uKom Ha aJ/6aHCKama u MaKeooHCKama HapoOHa noe3uja, 
CKonje: MaTHlJ,a MaKe,lJ,OHCKa, 2002, str. 27. 
67 KOHeCKH, bJIa)J{e, lfcmopuja Ha MaKeooHcKuomjasuK, CKonje: KOIJO PaIJ,HH, 1965, str. 187. 
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V Makedonii to byli Joakim Krčovski a Kiril Pejčinovik' (bul. Pejčinovič), 

kteří odstartovali novou etapu v dějinách písemnictví Makedonie, jejímž 

nejpodstatnějším rysem bylo vytlačování církevní slovanštiny lidovým jazykem. V 

dílech těchto průkopníků našel své místo velký počet turcismů, které představují 

názorný příklad toho, jak silný a permanentní musel být vliv turečtiny na jazyk nejen 

makedonských Slovanů. 

Lidová tvorba, zaznamenaná v 19. století, a stejně tak i knihy národních buditelů 

Krčovského, Pejčinoviče, bratří Miladinovových, Žinzifova, Piírličeva (mak. 

Prličev), Misirkova, Cepenkova a jiných, oplývaly nejen tureckými slovy, ale také 

tureckými výrazy, obraty, kalky a příslovími68 . Jak již bylo řečeno, v době rodícího 

se národního-hnutí sílily-tendence-nahrazovat-turcismy-domácím lexikem a 

výpůjčkami z ostatních slovanských jazyků a z církevní slovanštiny. Nová tendence 

je nejzřetelnější při nahrazování slovní zásoby s abstraktním obsahem. Proces 

postupného nahrazování do té doby expandující turecké slovní zásoby novým 

slovanským lexikem se, jak již bylo řečeno, neobešel bez příslušného vysvětlení 

nových slov s pomocí často i několika tureckých termínů69 . Uvedený trend je 

samozřejmě doložen u autorů z do té doby od sebe kulturně a administrativně 

neoddělených bulharských a makedonských zemí7o• 

Dle mého názoru by bylo neproduktivní sledovat probíranou problematiku 

zvlášť pro bulharské a zvlášť pro makedonské jazykové prostředí, a to minimálně do 

roku 1878, kdy byly položeny základy novodobého bulharského státu, čímž byly 

vytvořeny podmínky pro nový a dynamický rozvoj bulharštiny za pomoci postupně 

se zakládajících vědeckých institucí. Je to dáno především povahou tureckých 

jazykových prostředků, které jsou víceméně přítomny nejen v dnešní bulharštině a 

makedonštině, nýbrž také v jazyce národů, které spolu s bulharským a makedonským 

obyvatelstvem sdílely určitou dobu stejný nebo podobný osud pod osmanskou 

svrchovaností. 

Dalším a neméně důležitým důvodem je ten, že neexistuje žádný 

nezpochybnitelný princip, podle kterého by se makedonští obrozenečtí a osvětoví 

68 Jamap-HaCTeBa, Omrnepa, TypcKume J/eKcu'tKU eJ/eMeHmu 60 MaKeOOHCKuom jmuK, CKorrje: 
I1HCTHryT 3a MaKe)J,oHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 23. 
69 Tamtéž. 
70 Tím mám na mysli zejména období společného národního obrození s jeho významným kulturním 
přínosem a Osmanskou říši, jejíž součástí byly do roku 1878 jak makedonské, tak i bulharské země. 
Významným společným úspěchem bylo navíc oddělení bulharského exarchátu od cařihradského 
patriarchátu. Pod jurisdikcí exarchátu, který měl pod kontrolou rozsáhlou síť škol, zůstala, jak známo, 
větší část makedonských Slovanů až do roku 1913. 
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pracovníci dali oddělit od bulharského kulturně-osvětového vývoje, a to 

přinejmenším do roku 1878. Nejvýraznější tendencí na počátku formování 

novodobého bulharského spisovného jazyka bylo podle Kirila Mirčeva důsledné 

vyhýbání se a odstraňování orientalismů a kolokviálních grecismů ze systému 

jazyka. Dělo se tak přesto, že tyto prvky byly úzce spjaty s běžnou jazykovou praxí 

lidových vrstev, jejichž jazyk se měl stát základem v té době vytvářejícího se 

spisovného jazyka71
• Příčiny tohoto jevu je třeba hledat především v tehdejším 

společensko-politickém a kulturním klimatu a v rozvoji nových obrozeneckých idejí. 

Asi nejtypičtějším představitelem bulharského purismu je bezesporu 

vášnivý jazykovědec Ivan Bogorov, který celý svůj život zasvětil budování a rozvoji 

svého rodného jazyka, jakožto nezbytného předpokladu ke konsolidaci a prosazení 

bulharského národa72
• Přestože v první polovině 19. století Bogorov usiloval o 

vybudování spisovného jazyka na lidovém základě, tak ve druhé polovině století již 

usilovalo ochranu tohoto spisovného jazyka před cizími vlivy73. Týkalo se to v první 

řadě grecismů a turcismů, které se Bogorov snažil nahradit prostřednictvím 

"modernizace starých církevněslovanských slova přejímáním rusismů,,74. Později se 

do jisté míry jeho brusičství projevuje částečně i ve vztahu k církevněslovanskému a 

ruskému vlivu. Jeho zásluhy na tomto poli se ale týkají především přizpůsobení 

pravopisu církevněslovanských a ruských slov bulharské fonetice 75. Ve vztahu 

k problematice turcismů je zajímavé, že díky puristickému snažení tohoto 

jazykovědce, jehož krajní metody se v širší míře neprosadily, dnes vděčíme tomu, že 

např. slova eepu2a, CMem, nellaJl6a, O 6Jt 02, K'bm, noonJtama a peM'bK, které měly 

v bulharštině v 19. století povahu neologismů, již zatlačily jim odpovídající turci srny 

CUHO;)fCUP, 60KllyK, 6ac, KbOUle, xacmap a KauUl do jiných jazykových vrstev76 

(především do běžně mluveného jazyka - pozn. M S.). 

Na závěr této podkapitoly bych ještě doplnil, že výsledkem nahrazení 

turcismů (orientalismů) v utvářející se spisovné bulharštině slovanskými slovy a 

71 HcmopUR Ha HOB067JJ12apCKUR KHUJlCOBeH e3UK, EJIeRa reoprneBa II KOJI., CO<plliI: 1'!3.n:aTeJICTBO 
RaEAH, 1989, str. 319. 
72 Tamtéž, str. 103. 
73 Tamtéž. 
74 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 12. 
75 HcmopUR Ha HOB067JJ12apCKUR KHUJ/COBeH e3UK, EJIeRa reoprHeBa II KOJI., CO<plliI: 1'!3.n:aTeJICTBO 
RaEAH, 1989, str. 105. 
76 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 12. 

30 



omezením jejich užívání především do oblasti dialektů a běžně mluveného jazyka, 

dochází již před osvobozením Bulharska, k odsunutí velké části tureckých 

jazykových prostředků mimo stylisticky neutrální slovní zásobu. Specifický 

stylistický odstín získaly turcismy již v publicistice Ljubena Karavelova a u 

významného revolučního básníka Christa Boteva77
• 

V případě makedonštiny je hodnocení tureckých lexikálních prvků a vztahu 

makedonské inteligence k nim mnohem komplikovanější, a to zvlášť pokud se jedná 

o 19. století. Jakákoliv jazyková komparace mezi bulharštinou a makedonštinou je 

vůbec pro období před kodifikací spisovné makedonštiny plná úskalí a komplikací, a 

to z mnoha navzájem souvisejících a proplétajících se důvodů. Za nejpodstatnější 

z nich by se dalo označit společné národní obrození a s ním související snahy o 

konstituování společného spisovného jazyka, a dále pak až do roku 1913 

v Makedonii fungující rozsáhlý bulharský školský systém, který zcela přirozeně 

prosazoval spisovnou bulharštinu. Snahy obrozenců v 19. století budovat společný 

spisovný jazyk Bulharů a Makedonců na základě jak bulharských, tak makedonských 

nářečí, jsou vůbec nejpádnějším důvodem se domnívat, že na turcismy pohlíželi 

bulharští a makedonští osvětoví pracovníci podobně. Tuto domněnku lze podpořit 

citátem ze společného referátu Liljany Minovy-Gjurkovy a Blažeho Ristovského 

v publikaci MaKeOOl-lCKU ja3uK, vydanou Opolskou univerzitou: ,,06HOB]'BaIheTO Ha 

KlIplIJICKam Tpa,n:IIUlIja BO MaKe,n:oHlIja BO rrpBaTa rrOJIOBIIHa Ha 19. BeK, KaKo II 

CTpeMe)I(OT 3a BOBe.ll:YBaIbe Ha Hapo,n:HlIoT ja3IIK BO rrlIcMeHocTa ro rrocTaBII Ha 

,n:HeBeH pe,n: rrpamaIbeTO 3a II360pOT Ha oCHoBaTa Ha JIInepaTypHlIoT ja3IIK. TecHIITe 

BpCKII, 3ae,n:HIIQKaTa 60p6a 3a upKoBHa aBToHoMlIja, rrplI,n:oHecoa 3a rrojaB]'BaIbe Ha 

II,n:ejaTa 3a 3ae,n:HIIQKII JIIITepaTypeH ja3IIK 3a CJIOBeHIITe BO EyraplIja, MaKe,n:omrja II 

coce,n:HIITe 06JIaCTII, a rrlICMeHIIOT ja3IIK BO C03,n:aBaIbe ce 03HaqyBame co 

TepMIIHIITe cJlaeeHo-6oJlzapCKU IIJIII rrpocTo 60JlZapCKU ... ,,78 

Dalo by se říci, že spisovná bulharština (formující se převážně na základě 

východních bulharských nářečí - pozn. M S) dominovala jako vyučovací jazyk 

v slovansko-makedonském školství ještě před založením bulharského exarchátu. 

77 HcmopUR Ha Hoco67JJlzapCKUR KHUJICOCeH eJUK, EJIeHa reoprHeBa H KOJI., COcpIDI: Ih.naTeJIcTBo 
Ha EAR, 1989, str. 320. 
78 MUHOBa-typKoBa, JIHJIjaHa, PUCTOBCKU, EJIa)Ke, "MaKe,n:oHcKHOT ja3HK ,n:o 1945 ro,n:HHa", in 
MUHoBa-typKoBa, JIHJIjaHa (red.), MaKeOOHCKU jCl3UK, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut 
Filologii Polskiej, 1998, str. 26 (odkaz na: KOHecKH, EJIa)Ke, "MaKe.noHcKHoT JIHTeparypeHja3HK", in 
Peq;epamu Ha MaKeOOHCKume CJla6UCmU 3a 11. MefyHapooeH CJla6ucmU'IKU KOHzpec 60 EpamUCJla6a, 
CKorrje: MARY, 1993, str. 14). 
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Díky exarchátu a jeho školského systému získala bulharština v druhé polovině a 

zejména pak ke konci 19. století na makedonské půdě zcela dominantní postavení 79. 

Z těchto důvodů je třeba nahlížet na proces nahrazování turcismů v písemném 

projevů vzdělanějších Bulharů a Makedonců do roku 1913 (případně do roku 1918, 

kdy bulharština definitivně ztratila své dominantní postavení vyučovacího jazyka ve 

Vardarské Makedonii) jako na společný. Na druhou stranu se nesmí přehlížet 

skutečnost, že po vyhlášení autonomního bulharského knížectví a jeho následném 

sjednocení s Východní Rumelií se začala projevovat stále větší kulturně-společenská 

diferenciace v prakticky nezávislém Bulharsku a v de facto porobené Makedonií. Po 

vzniku Bulharského knížectví se od myšlenky vytvoření spisovného bulharského 

jazyka, vycházejícího ze širšího, řekněme "bulharsko-makedonského", nářečního 

základu definitivně upustilo. Vytvořila se tak živná půda již před rokem 1878 

probouzejícího se makedonského separatizmu (zpočátku jen politického a později i 

národního), který po druhé světové válce vyústil v kodifikaci spisovné 

makedonštiny. 

2. Obecný přehled problematiky pro období od roku 1878 do 
kodifikace spisovné makedonštiny v roce 1945 

Po vymanění se z osmanské nadvlády začalo v Bulharském knížectví 

docházet k postupné centralizaci a stabilizaci jazykových procesů, jejichž 

problematika se stala záležitostí státní politiky. Kromě oficiální jazykové praxe a 

státního administrativního aparátu na stimulaci těchto procesů nejvyšší měrou 

působil regulovaný vzdělávací systém v Bulharsku. V těchto podmínkách došlo 

k urychlenému utváření terminologických systémů různých vědních oborů, jejichž 

základy byly často položeny již v době před osvobozením. Na těchto procesech se 

bezpochyby nejintenzivněji podílela nově založená Sofijská univerzita a vědecko

osvětová činnost prvních významných bulharských vědců (lingvistů, literátů, 

právníků, historiků, fyziků, chemiků atd.)8o. 

Ve zkratce by se dalo říci, že pokud jde o turcismy v bulharštině, tak 

procesy, které nastaly již v době obrození, probíhaly v mnohem intenzivnější podobě 

79 KOPYOUH, Enaroja, MaKeooHcKu ucmopuo-c0l1UOJlUH26ucmU'-tKu meMU, CKorrje: MaTuua 
MaKe.ll:OHCKa, 1994, str. 157. 
80 HcmopUR Ha HOOOÓ7J/lZapC1<UR KHUJlCOOeH e3UK, EneHa reoprueBa u Kon., CO«PIDI: I13.ll:aTellCTBO 
HaEAH, 1989, str. 271. 
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i po osvobození Bulharska. V první polovině 20. století se u části bulharských 

jazykovědců opět vyskytly puristické snahy, i když nikdy nedosáhly takové intenzity 

jako v případě jejich předchůdce Ivana Bogorova. Puristický přístup byl příznačný 

pro Aleksandra Teodorova-Balana, Ljubomira Miletiče a o něco později i pro 

Stefana Mladenova. Své teze vyjadřovali v rámci hnutí, které neslo název J(6UJlCeHUe 

3a IIucmomama Ha KHUJlC06HU51 6bJl2apCKU e3uK, a na stránkách časopisu PoOHa pell. 

"Vylepšený" purismus těchto jazykovědců byl podle Svetomira Ivančeva zaměřen 

především proti neslovanským jazykovým elementům v bulharštině81 . 

Kvůli velice komplikovanému procesu, který v konečném důsledku vyústil 

v kodifikaci spisovné makedonštiny, která se po 2. světové válce stala jedním 

z úředních jazyků v jugoslávské federaci, pokus i o ten nejobecnější přehled vývoje 

problematiky turcismů naráží v případě tohoto, s výjimkou bosenštiny, nejmladšího 

jihoslovanského jazyka na mnohá úskalí. Problematice turcismů v makedonštině pro 

období od roku 1913 do roku 1945 se pravděpodobně zatím nikdo odborně 

nevěnoval. Ve své podrobné doktorské disertaci nevěnuje tomuto období pozornost 

ani Olivera JaŠar-Nasteva. 

Do roku 1913 a během krátkého období bulharské správy v letech 1915-

1918 bylo bulharské školství ve Vardarské Makedonii naprosto dominantní. 

V meziválečném období pak byla bulharština ze škol "vykázána" a nahrazena 

srbštinou, aby se pak po vstupu Bulharska do druhé světové války na straně 

nacistického Německa opět stala na krátkou dobu vzdělávacím jazykem ve větší části 

Vardarské Makedonie. 

Z důvodů naprosté absence vhodných podmínek pro rozvoj a fungování 

spisovného makedonského jazyka ve všech částech rozdělené Makedonie se toto 

období dá z hlediska problematiky turcismů velmi těžko analyzovat. V podmínkách, 

kdy de facto ani nebyly položeny základy spisovné makedonštiny (nepovažujeme-li 

za ně Misirkovovo nejznámější dílo 3a MaKeOOHl1KUKme pa6omu), zcela přirozeně 

nemohl ani vzniknout nějaký obecně platný jazykový trend, který by se dal porovnat 

s trendy probíhajícími v první polovině 20. století v již poměrně rozvinuté spisovné 

bulharštině. 

81 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 13. 
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Abychom lépe pochopili postoj makedonských jazykovědců k turcismům po 

kodifikaci spisovné makedonštiny, je dobré mít alespoň hrubý přehled o postavení 

tureckých jazykových výpůjček v srbštině a to přinejmenším z důvodu, že se 

v makedonské společnosti v dobách před rozpadem SFRJ srbochorvatština těšila 

prestižnímu postavení. Vliv srbochorvatského jazyka byl patrný v jazykovém 

projevu Makedonců už v meziválečném období a zdaleka neskončil kodifikací 

spisovné makedonštiny. Důvod je nutno hledat v dominantním postavení 

srbochorvatštiny v bývalé Jugoslávii a v její již zmíněné prestižnosti.82
. Navíc, vliv 

srbštiny na makedonštinu patrně pokračuje i po rozpadu Jugoslávie, což je 

nejpatrnější z běžně mluveného projevu mladších generací. 

Proces pronikání tureckých jazykových výpůjček do srbštiny (resp. 

srbochorvatštiny) byl v podstatě totožný jako u ostatních balkánských jazyků. Z 8742 

slova výrazů, které našly své místo ve čtvrtém vydání Škaljiéova slovníku turcismů 

v srbochorvatštině, je kolem dvou tisíc součástí srbského spisovného jazyka83
. 

S pádem turecké nadvlády začaly do Srbska a dalších balkánských zemí 

nevyhnutelně pronikat evropeizační trendy, kdy docházelo k postupnému vytlačování 

v srbštině bohatě zastoupené turecké terminologie z oblasti občanské a vojenské 

organizace. Došlo tak k postupnému nahrazení do té doby zcela běžně používaných 

tureckých výpůjček jako např. a6a'tJuja, oyMeH'tJuja, oynaH'tJuja, ljeMu'tJuja, Kupu'tJuja, 

KoeaH'tJuja, KyjYH'tJuja, cUMu'tJuja, myrjJez'tJuja novými, popř. aktualizovanými 

srbskými (slovanskými) slovy Kpojatt, KOpMUJlap, mpzoeal,f, Jwljap, npee03HUK, 

ntteJlap, 3Jlamap, KpttMap/zocmuOHUttap, neKap, nyUlKap atd.84 Podobně jako 

v případě ostatních balkánských jazyků, tak 1 v případě srbštiny vyvstala 

v souvislosti se snahou o její kodifikaci otázka, co s turcismy. Spisovná srbština 

z XVIII století, kterou používalo srbské obyvatelstvo v Uhrách, byla údajně 

zaplavena turcismy do té míry, že metropolita Stratimirovié, a později řada dalších 

srbských intelektuálů, vedli proti nim doslova válku ve snaze zabránit odpoutání 

Srbů od evropské kultury a civilizacé5
. To mělo za následek, že srbští intelektuálové 

spatřovali východisko z této nežádoucí situace v příklonu k ruskému jazyku a 

82 KOPyoUH, EJlaroja, MaKeooHcKu ucmopuo-cOljUOlluHZ6UCmU'IKU meMU, CKorrje: Manm:a 
MaKe,!J;OHCKa, 1994, str. 158. 
83 Pai1:uli, IIpBocJlaB, TypCKU CypUKCU Y CpllCKOM je3uKy ca OC6pmOM Ha cmaJ-be y MaKeOOHCKOM 

u 6yzapcKoM, Eeorpa,!J;: I1HcmryT 3a cprrcKMje3llK CARY, str. 8. 
84 Pai1:HIi, IIpBocJlaB, TypCKU CypUKCU Y CpllCKOM je3UKy ca OC6pmOM Ha cmaJ-be y MaKeOOHCKOM 

u 6yzapcKoM, Eeorpa,!J;: I1HCTMTYT 3a cprrcKMje3MK CARY, str. 9. 
85 Tamtéž. 
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literatuře. Bohatý lexikální fond příbuzné ruštiny se měl stát pro srbštinu 

alternativním zdrojem pro doplňování srbské slovní zásoby po dlouhá staletí 

dominující turečtině. 

Z komparativního hlediska je velmi zajímavý postoj Vuka Karadžiée 

k tureckým výpůjčkám. Přestože zastával názor, že je třeba vyvíjet snahu o čištění 

jazyka od cizích slov, a že se většina turcismů dá bez větších problému "vyhodit" ze 

srbštiny, vzápětí zdůrazňoval, že je lepší "vzít" cizí slovo, které je mezi lidem obecně 

známé, než naopak - vytvářet nové6
. Karadžié ve svém překladu Nového zákona do 

lidového jazyka dokonce upřednostnil některé turcismy před rusismy a v 

požehnaném počtu se turecká slova vyskytla i v jeho srbském slovníku z roku 1852. 

Tento velikán srbského národního obrození usilovalo prosazení lidového jazyka 

jakožto základu spisovné srbštiny, s čímž souvisel i jeho liberálnější přístup k otázce 

zastoupení tureckých lexikálních výpůjček ve slovníku srbského jazyka. Historické 

okolnosti mu nakonec daly za pravdu a jeho koncepce rozvoje spisovného jazyka se 

víceméně prosadila, a tak se do spisovné srbštiny dostal poměrně velký počet 

turcismů. Vztah Karadžiée, Jagiée a Maretiée vůči turcismům v srbochorvatštině byl 

vstřícnější než např. ke germanismům a k ostatním cizím slovům, ba dokonce je ve 

svém písemném projevu sami používali87. Významný představitel ilyrského hnutí, 

básník slovinského původu Stanko Vraz pojmenoval svou sbírku básní ,,:Dulabije" 

(druh červených jablk)88. Turecké výpůjčky tak zcela vytlačily část domácí slovní 

zásoby a tak dnes průměrný srbský čtenář nevnímá jako cizí např. následující slova: 

6aKap, 6apym, 6amma (tur. bah~e), 6oja, oyzMe, eKcep, 3ejmUlI, jacmYK, KajMaK, 

KamUKa, Ky1l0aK, Kymuja, MaKaJe, MapClMa, nanytte, paKuja, cam, mop6a, ne6e, 

ttapana, tteKUn, tteJlUK, tteCMa, ttU3Ma, ?le6, mamop, menep a další89. Dalo by se říci, 

že vůči turcismům byl v případě srbštiny, resp. srbochorvatštiny, zaujímán poměrně 

tolerantní postoj a nedocházelo k tak výrazným puristickým snahám jako v případě 

sousední bulharštiny. 

Problematiku turcismů ve spisovné makedonštině by bylo obtížné zpracovat 

nezávisle na širším balkánském zázemí a bez kontrastivních srovnání se situací 

v sousední srbštině a bulharštině. Důvodů, proč se nelze vyhnout kontrastivním 

86 Pa,lJ,un, I1pBOCJIaB, TypCKU CypUKCU Y CpllCKOM je3uKy ca OC6pmOM Ha Cma1ňe y MaKeOOHCKOM 

u 6yzapcKoM, Eeorpa.n:: IIHCTMT)'T 3a cprrcKMje3MK CARY str. 9-10. 
87 Turcizmi u srpskoltrvatskomjeziku, Abdulah Škaljié, Sarajevo: Svjetlost, 1985, str. 14. 
88 Tamtéž. 
89 Pa,lJ,un, I1pBOCJIaB, TypCKU CypUKCU Y CpllCKOM je3UKy ca OC6pmOM Ha cm a1ň e y MaKeOOHCKOM 

u 6yzapcKoM, Eeorpa.n:: IIHCTMT)'T 3a cprrcKMje3MK CAHY, str. 10. 
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analýzám mezi spisovnou makedonštinou a srbštinou, je vícero. Kromě toho, že byla 

v době mezi dvěmi světovými válkami srbština jediným úředním jazykem ve 

Vardarské Makedonii, tak jí lze její statut prestižního jazyka v rámci SPRJ stěží 

odepřít. Její několik desetiletí trvající přítomnost v pozici makedonštině nadřazeného 

jazyka (nehledě na to, zda byla tato pozice hrubě či subtilně prosazována) měla silný 

vliv na více generací makedonských rodilých mluvčích9o • I dnes jsou její stopy 

v makedonštině nepřehlédnutelné. Kromě toho je makedonština, která je ze všech 

jazyků nejbalkanizovanější91 , v samém centru balkánského jazykového svazu, kde 

mimo jiné pramení část "balkánských jazykových proudů, směřujících na sever k 

srbštině92 . Prvoslav Radié v této souvislosti zmiňuje Jovanem Cvijiéem definovaný 

migrační koridor (MemaHaCma3UlJKU KOpUOOp), vedoucí vardarsko-moravským 

údolím, kterým v průběhu středověku neustále procházely migrační proudy směrem 

k severu, čímž se etnicky i jazykově stíraly hranice mezi Slovany, obývajícími tuto 

část Balkánu (Vardarská Makedonie a jižní Srbsko - pozn. MS). "Vardarsko

moravský" neboli ,jižní migrační proud s sebou po staletí přinášel Srbsku etnické a 

jazykové "nánosy" z jihu93
• Jazykovými "nánosy" je třeba rozumět tzv. balkanismy, 

k nimž je třeba připočítat i část tureckých jazykových vlivů, které mimo jiné našly 

svoje místo v tzv. tajných jazycích různých sociálních i profesních skupin 

(především řemeslnických). Stopy těchto argotů jsou údajně patrné i v současných 

městských slanzích na celém Balkáně a jeden z hlavních pramenů těchto idiomů by 

se měl nacházet v západní Makedonii94
• 

Z uvedených skutečností vyplývá, že v průběhu kontrastivního pozorování 

turcismů v současném makedonském a bulharském tisku je třeba přihlížet i 

k makedonsko-srbským jazykovým vlivům, popř. k širšímu balkánskému 

jazykovému prostředí. 

Proces pronikání tureckých jazykových prvků do makedonských dialektů 

skončil rokem 1912, kdy skončila také turecká nadvláda v Makedonii. Spolu s tím 

zanikla jedna, několik století trvající, fáze orientálního vlivu, který zasáhl téměř 

90 TpeHeBCKH, TOMHcJIaB, "Tyfoja3WIHH BJIHjaHHja BO rreqaTHHTe Me.IJ:nyMH", in MaKeOO/-tCKU 

COllUOllUH26UCmU'IKU u rPUJlOllOUlKU meMU, CKorrje: COBeT 3a MaKe.IJ:OHCKH ja3HK Ha Peny6mIKa 
MaKe.IJ:OHHja, 2002, str. 246. 
91 Ve smyslu jazyka, ve kterém jsou rysy tzv. balkánského jazykového svazu nejvíce zastoupeny, 
92 Pa.IJ:HI1, IIpBocJIaB, Typcl<.u cyrjJUl<.CU y CpnCl<.OM je3Ul<.y ca OC6pmOM Ha cmmóe y MaKeOOHCKOM 

u 6y2apcKoM, Eeorpa.IJ:: HHCTHryT 3a cprrcKHje3HK CAHY, str. l3. 
93 Tamtéž, str. 14. 
94 Tamtéž. 

36 



všechny sféry duchovní a materiální kultury slovanského obyvatelstva této země95 . 

Pád Osmanské říše byl přirozeně doprovázen pádem osmanské státní správy a spolu 

s celým státním aparátem Makedonii opustila také větší část tureckého obyvatelstva. 

Veškerá terminologie související s tureckým státním uspořádáním, pojmy vojenské a 

občanské administrativy, a stejně tak všechna soudní a právní terminologie, záhy 

zmizela v nově vzniklé politické situaci96
. 

Po balkánských válkách (1912 - 1913) byla Makedonie rozdělena mezi 

Řecko, Srbsko, Bulharsko a malá část připadla také Albánii. V jednotlivých částech 

rozdělené země byl následně systematicky zaváděn řecký, srbský či bulharský 

školský systém. Dominantní postavení bulharského školství v egejské a vardarské 

části země bylo, jak již bylo řečeno, automaticky ukončeno, čímž se přeťala 

kontinuita působení spisovného bulharského jazyka na makedonské dialekty. V době 

první světové války byla větší část Makedonie obsazena Bulharskem a vliv spisovné 

bulharštiny na makedonská nářečí byl na krátkou dobu opět obnoven. V roce 1918 se 

stala tzv. Vardarská Makedonie součástí Království SHS (od roku 1929 královské 

Jugoslávie). Bulharské školy byly přirozeně opět uzavřeny a výuka v místních 

nářečích byla samozřejmě také přísně zakázána. Vardarská Makedonie tak byla 

vystavena dominantnímu srbskému jazykovému vlivu. Cílem srbské správy bylo 

makedonské obyvatelstvo jazykově a národnostně asimilovat. 

O "makedonských turcismech" se lze logicky domnívat, že zůstaly v užívání 

pouze v ústním projevu, a že se v písemné podobě mohly vyskytnout maximálně 

v zanedbatelném počtu děl autorů, kteří v období mezi dvěmi světovými válkami 

literárně tvořili v místních makedonských nářečích. Po druhé světové válce, během 

níž byla většina území Vardarské a východní část Egejské Makedonie obsazena 

Bulharskem, a kdy byla do úřadů a škol zavedena spisovná bulharština, vznikla 

Lidová republika Makedonie jako jedna ze svazových republik nové federativní 

Jugoslávie. Velmi rychle byly položeny základy spisovné makedonštiny a současně 

s tím byly poprvé v historii vytvořeny podmínky pro samostatnou makedonskou 

jazykovou politiku97
• Spolu s kodifikací spisovné makedonštiny se po dlouhé 

95 MYPTe3aHH, I-i3aHM, TYPZfU3Mume 60 ja3UKOm Ha ([JJ6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa nOe:Juja, 
CKonje: MaTHlJ,a MaKe.D.OHCKa, 2002, str. 26. 
96 Jarnap-HaCTesa, Ommepa, TYPCKume J/eKCU'IKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKonje: 
MHCTHTyT 3a MaKe.D.OHcKHja3HK "KpCTe MHcHpKoB", 2001, str. 23. 
97 Otázku skutečné samostatnosti jazykové politiky v nově vzniklé Makedonské lidové republice 
záměrně ponechávám stranou, jelikož by si rozebrání tohoto problému jistě zasloužilo samostatnou 
studii. 
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odmlce, která nastala po rozdělení země v roce 1913, opět zaktualizovala otázka, co 

s turcismy, jejíž rozluštění se pokusí osvětlit následující kapitola. 

, v v 

III. TURCISMY VE SPISOVNE MAKEDONSTINE 
v v , v " 

A BULHARSTINE PO DRUHE SVETOVE V ALCE 

Klíčovou roli v osudu turcismů v makedonském jazykovém prostředí 

sehrála kodifikace spisovné makedonštiny a směřování jejího vývoje po roce 1945. 

Jak píše ve své doktorské disertaci Olivera Jašar-Nasteva, počet tureckých slov 

v makedonštině každým dnem neustále klesá98
• V prvních poválečných letech ale 

docházelo ke zcela opačnému trendu, tedy poměrně častému užívání tureckých slov 

především v denním tisku99
. Tento počáteční trend v čerstvě kodifikované 

makedonštině Blaže Koneski vysvětluje jako snahu o vymezení se vůči sousední 

bulharštině a srbštině: " ... e.n;eH CTpeMe)K .n;a ce Haj.n;e noce6eH 360p BO O.n;HOC Ha 

.n;pynne jY)KHOCJIOBeHCKH Ja3H[(H, onHpajKH ce npHTOa Ha norpellIHara 

npeTnocTaBKa .n;eKa Haj.n;eHHoT 360p e 'lHCTO Hapo.n;eH, MaKe.n;oHcKH"IOO. 

Ve svém článku o turcismech v makedonštině, který vyšel v deníku Nova 

Makedonija 101
, podává autorka, makedonská lingvistka Liljana Minova-Gjurkova, 

zběžný nástin této problematiky. Kromě toho, že v něm uvádí příklady tureckých 

slova frazeologie, srovnává věty z článků publikovaných v roce 1945 v jediném 

tehdejším denním periodiku Nova Makedonija102 s názvy článků obsahujících 

98 Je třeba si uvědomit, že Olivera Jašar-Nasteva svou tezi obhájila v roce 1962, kdy nejspíš skutečně 
docházelo ke zřetelnému úbytku tureckých slov, a to díky mnoha jazykovým i mimojazykovým 
faktorům. 

99 Jamap-HaCTeBa, OJIHBepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jG3UK, CKonje: 
MHCTMTYT 3a MaKe,ll.OHcKMja3MK "KpCTe MMCMpKOB", 2001, str. 24. 
100 KOHeClm, bJIa)Ke, 3a MaKeooHcKuom JlumepamypeH jG3UK, CKonje: CKonje: KOlJO PaI.(MH, 1952, 
str. 13. 
101 MUHOBa-rYPKOBa, JIMJIjaHa, "TypcKMTe 360pOBM (TYPI.(M3MMTe) BO MaKe,ll.OHCKMOT ja3MK", H06a 

MaKeooHuja, 25. 8.2004, JIMK, www.novamakedonija.com.mk 
102 Autorka cituje příklady vět z blíže nespecifikovaného článku "O,ll.)KHBeaHMTe JIeKCMlJKM eJIeMeHTM 
BO HaIlIMOT ja3MK" Blaže Koneského. Konkrétně autorka uvádí tyto věty: 

(1) Tpe6a oa ce UMa MHocy OOJlHO MHeHue 3a MaKeooHcKuom Hapoo, 3a oa n06epyam oeKa moj Ke 
Kanouca oa cmaHe 06jeKm Ha KOJleKmU6eH noceo ... 

(2) SaUlKa 00 moa, MUHucmepcm60mo Ha npOC6emama oooeJlu nOMOUl. 
(3) Meíy 6{fJlKaHCKUme Hapoou UMa o06pu KOMUlUCKU omHoUleHuja. 

(4) AH2Jluja nOKaJlC)l6a 3azaj/lenocm nopaou HeMupume 60 NHooHe3uja. 
Článek Koneského byl patrně o několik let později v poněkud pozměněné podobě začleněn do 
brožurky 3a MaKeooHcKuom JlumepamypeH jG3UK pod názvem "O,ll.)KHBeaHMTe pelJHMlJKM eJIeMeHTM 
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turcismy, které vyšly v makedonských novinách po společensko-politických 

změnách v devadesátých letech minulého století103
. Z pojednání Minovy-Gjurkovy 

se čtenář dozvídá, že se již v roce 1945 dosud nejvýznamnější makedonista a jeden 

z kodifikátorů spisovné makedonštiny, Blaže Koneski, vyslovuje proti, dle jeho 

názoru, nevhodnému používání přežitých turcismů v tisku a pro účely publicistiky 

uvádí příklady stylově vhodnějších Slov104
. Snahu vymezit spisovnou makedonštinu 

vůči spisovné bulharštině dokládá Blaže Koneski příkladem z tisku, kdy překladatel 

jistého původně bulharsky psaného textu neadekvátně překládá původní slovní 

spojení Ufe ce Cb2JlaCU výrazem Ke KmtOuca105 . 

Vzhledem k tomu, že se v případě makedonštiny jednalo o čerstvě 

kodifikovaný spisovný jazyk, jehož životaschopnost se měla teprve prokázat, a který 

měl navíc programově čerpat lexikální materiál v první řadě ze studnice lidových 

nářečí106 , je dle mého názoru diskutabilní tvrzení, že šlo již tenkrát o přežitá slova. 

Ověřit, zda skutečně byla Koneským uváděna slova před více než šedesáti lety 

přežitá, jistě nemusí být snadný úkol, ale zcela určitě bychom se mohli domnívat, že 

tato slova v tehdejších převratných sociálně-politických podmínkách mohla být 

pociťována jako společensky neprestižní. V tomto případě lze konstatovat alespoň 

částečnou shodu v názorech makedonisty Koneského a bulharisty Mirčeva na status 

těchto jazykových prvků ve spisovné makedonštině a v bulharštině. Mirčev totiž ve 

svém známém článku z roku 1952 ,,3a C'b.n;6aTa Ha TyprUI3MMTe B 6'bJIrapCKM5I e3MK", 

tvrdí: "He e Tpy.n;HO .n;a ce rrpe.n;BM.n;M, "lle c HapaCTBaHeTO Ha e3MKoBaTa KyJITypa cpe.n; 

6'bJIrapCKOTo HaCeJIeHMe B'brrpOCHMTe TypI(M3MM, KOMTO rrpM.n;aBaT Ha pe"llTa HeMaJIKO 

BO HaUIHOT ja3MK" jako samostatná kapitola. Jak název kapitoly, tak i příklady v ní uvedené se 
nápadně podobají názvu Koneského článku, na který se Minova-Gjurkova odvolává. Dokládají to 
i v ní citované příklady (viz KOHecKM, EJIa)l(e, 3a MaKeOOHCKuom JlumepamypeH jmuK, CKonje: Ko'lo 
PaUMH, 1952, str. 11-18). Dle odkazu, uvedeného ve studii bulharská lingvistky Slavky Veličkovy 
(TeHoeHlfUU 8 e3UK08ama nOJlUmUKa Ha Peny6JlUKa MaKeooHllH, MaKeooHllH, Cocjnrn: 113,naTeJICTBO Ha 
EAH, 1992 str. 140), byl Koneského článek poprvé publikován ve třetím prosincovém čísle časopisu 
Nov den v roce 1945. 
103 Bohužel autorka neuvádí název (nebo názvy) novin. Pravděpodobně se jedná opět o periodikum 
Nova Makedonija. 

104 Naprostá většina turcismů je totiž v makedonštině, podobně jako v bulharštině, stylisticky 
příznaková a patří do sféry hovorového jazyka. 
105 KOHeCKM, EJIa)l(e, 3a MaKeOOHCKuom llumepamypeH jmuK, CKonje: Ko'lo PaUMH, 1952, str. 13. 
106 Otázkou role makedonských lidových nářečí při vytváření slovního fondu spisovné makedonštiny 
se zabývá Blaže Koneski ve své gramatice spisovné makedonštiny (KoHecKM, EJIa)l(e, rpaMaTMKa Ha 
MaKe.n:oHcKMOT JIMTeparypeHja3I1K, CKonje: KyJIrypa, 1981, str. 75-84). 
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ByJIrapeH OTTeH'bK, rrocTerreHHo me ll3'le3HaT, c KoeTo OrpaHll'laBaHeTo Ha 

TYP[(ll3MllTe B 6'bJIrapCKllH e3llK me ce rroqyBcTBYBa ome rrO-CllJIHO"I07. 

Klíčovou roli, kterou měla sehrát lidová nářečí při vytváření slovníku 

spisovného jazyka, jasně ilustruje tento citát z Koneského gramatiky: ,,113JIe3Ham 

TO'lKa 6eIlIe 6e3,[(pyro jacHa: ,[(eKa BO HaIlIllOT JIllTepaTypeH ja3llK Tpe6a,[(a ,[(oj,[(aT ,[(0 

ll3pa3 I1ITO rrOBeKe 360pOBll 0,[( HapO,[(HllOT ja3llK, ,[(eKa Tpe6a ,[(a ce O,[(BllBa 

rrocTojaHa pa60Ta yrrpaBeHa KOH TOa ,[(a ce O)J(llBOTBopYBaaT 3a orrIlITa yrroTpe6a 

HeKOll HaIlIll y6aBll 360pOBll, 3aqyBaHll BO Hapo,[(oT, HO BO rOBopOT Ha 

llHTeJIllreH[(lljaTa 'leCTO rroTllCHaTll 0,[( 360pOBll 3eMeHll oTcTpaHa".108 Jako příklady 

pak autor udává původně jen v určitých regionech se vyskytující slova 6pa1l 109 

(vodní vlna), ze kterého se dokonce vytvářejí nové deriváty jako např. 6pwIOea 

OOJlJ/CUlIa (vlnová délka) a epeutja (pěšinka, stezka). I když se první slovo původně 

vyskytovalo především v ochridském nářečí a druhé v některých severovýchodních 

nářečích jako např. v kratovském, jsou dle Koneského tato dvě slova dnes známa 

všem makedonským rodilým mluvčím. Tímto směrem by se podle něj měla ubírat 

cesta k obohacování slovní zásoby spisovné makedonštiny. 

Záměr vytvářet lexikon spisovného jazyka čerpáním slov ze studnice 

lidových nářečí ale přirozeně vyžadoval určitou selekci lexikálních prvků, a to jak 

z důvodu velké dialektální rozdrobenosti makedonského území, tak i z důvodu, že 

žádné nářečí přirozeně nedisponovalo takovým slovním fondem k zajištění různých 

funkcí, které by měl plnit spisovný jazyk. S problémem selekce vyvstala přirozeně 

také otázka, jak naložit se značným množstvím turcismů přítomných v lidovém 

jazyce11O
• 

V prvních letech po kodifikaci spisovné makedonštiny bylo možno, jak již 

bylo řečeno na začátku této kapitoly, tu a tam pozorovat oproti pozdějším letem 

častější užívání turcismů, což lze bezpochyby dát do souvislosti se snahou 

poskytnout co nejširší prostor lidovým slovům v procesu budování nového 

107 qaKbpoBa, KpaCllMHpa, "OTHOBO c'b.ll.6am Ha 'f)'pUH3MHTe B C'bBpeMeHHIDI 6'bJIrapCKH e3HK 
(H30JIaUIDI H/HJIH pea6HJIHTaUIDI)", http://www.belb.net/personal/chakyrova/Turcizmi.htm (cituje 
MHpqeB, KHpHJI, ,,3a C'b.ll.6aTa Ha 'f)'pUH3MHTe B 6'bJIrapCKIDI e3HK", H38ecmUfl Ha HHcmumyma 3a 
6bJl2apCKU e3UK, CO<PIDI, 2/1952). 
108 KOHeCKH, bJIa)Ke, TpaMamUKa Ha MaKeOOHCKuom J/umepamypeH jmuK, CKorrje: KyJI'f)'pa, 1981, 
str. 76. 
109 Z hlediska problematiky této práce je zajímavé, že regionalismus 6paH dostal přednost před 
teritoriálně mnohem rozšířenějšími turcismy maJlac a OaJl2a. Slovanský kořen tohoto slova byl zřejmě 
rozhodující, aby se na rozdíl od ostatních dvou stalo slovem spisovným. 
110 KOHecKH, bJIa)Ke, TpaMamUKa Ha MaKeOOHCKuom J/umepamypeH jmuK, CKorrje: KyJIrypa, 1981, 
str. 77. 

40 



spisovného jazyka. Pozdní kodifikace oproti sousedním slovanským spisovným 

jazykům šla přirozeně ruku v ruce s opožděným řešením otázek, které byly v případě 

bulharštiny a srbštiny již dávno vyřešeny. Jak již bylo naznačeno v předchozí 

kapitole, vůči problému velkého zastoupení tureckých slov v procesu utváření 

spisovných norem bulharštiny a srbštiny se přistupovalo různými způsoby. V případě 

bulharštiny byl zvolen radikálnější přístup a díky obrovskému ruskému kulturnímu a 

jazykovému vlivu docházelo v prostředí bulharské inteligence k plošnému 

nahrazování turcismů rusismy a církevními slovani srny. V případě spisovné srbštiny 

byly výsledky puristických snah o poznání slabší. Makedonským jazykovědcům se 

v podstatě nabízela možnost posoudit výsledky obou přístupů, bulharského a 

srbského, a rozhodnout o osudu tureckých lexikálních výpůjček v nově kodifikované 

makedonštině. 

Makedonský přístup k problematice turcismů vykazuje více shodných rysů 

se srbským než s bulharským přístupem. Je to dané především tím, že způsob 

kodifikace spisovné makedonštiny byl pravděpodobně inspirován pojetím 

kodifikátora a reformátora spisovné srbštiny Vuka Stefanoviée Karadžiée, který za 

základ spisovného srbského jazyka určil východohercegovská štokavská nářečí. 

Z bohaté pokladnice lidových nářečí měla podle Karadžiée utvářející se novodobá 

spisovná srbština obohacovat svůj lexikon. Analogicky byla, v případě 

makedonštiny, za základ spisovného jazyka zvolena tzv. centrální makedonská nářečí 

a stejně tak se zdrojem slovní zásoby nově vzniklého spisovného jazyka měla stát 

všechna makedonská nářečí a ústní lidová slovesnost. Vzhledem k tomu, že jsou 

makedonská nářečí a lidová slovesnost bohatá na turcismy, umožnil zvolený model 

budování spisovného jazyka infiltraci značného množství tureckých jazykových 

prvků do spisovného jazyka. 

Jak již bylo výše zmíněno, proti nadměrnému a nevhodnému užívání 

turcismů se vyslovil i nejvýznamnější z kodifikátorů spisovné makedonštiny - Blaže 

Koneski. Ten ale tento jev ve své publikaci 3a MaKeooHcKuom JlumepamypeH ja3uK 

označuje za efemerní: ,," . KaKo coceM e<peMepHa rrojaBa MO)l(eMe ,n:a ro crrOMeHeMe 

06H,n:OT Ha H3BecHH Typ:QH3MH, IIITO He 6ea rroro,n:HH 3a Toa, ,n:a HM ce rrpH,n:a,n:e 

3Haqelbe Ha cOBpeMeHH TepMHHH, rrpH Koe ce pa60TeIIIe 3a e,n:Ha HaHBHa rrpeTcTaBa 
, 6 . . ,dll ,n:eKa TaKa My ce ,n:aBa rroBeKe Hapo,n:cKa oJa Ha nHTepaTypHHoT Ja3HK . 

111 KOHeCKH, EJIa)l(e, 3a MaKeOOHCKuom numepamypeH ja3UK, CKonje: KyJITypa, 1967, str. 130. 
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Turcismům ve spisovné bulharštině a makedonštině se v druhé polovině 

kapitoly, pojmenované "C'b,ll;6aTa Ha TypcKHTe ,lJ,)'MH B 6'bJIrapCKH5I e3HK", věnuje 

bulharský jazykovědec Konstantin PopOVo V této vůči spisovné makedonštině velmi 

polemické kapitole Pop ov nabízí kvantitativní srovnání turcismů zařazených pod 

písmenem "A" v třídílném slovníku makedonského jazyka a v stejně tak třídílném 

slovníku současné spisovné bulharštiny 112 . Srovnává jak celkový počet turcismů 

umístěných pod písmenem "A" vobou slovnících, tak i poměr styllově 

příznakových a bezpříznakových slov na základě poznámek u jednotlivých hesel. 

Výsledek je 275 tureckých slov v makedonském slovníku, z toho 145 bez 

stylistického příznaku oproti 47 turcismům v bulharském slovníku, z nichž je 20 

bezpříznakových 113. 

U písmene "E" Popov uvádí pouze údaje z makedonského slovníku, a sice: 

342 turcismů, z nichž 207 je bezpříznakových, 59 kolokviálníchl14
, 63 

archaizovaných a 13 nářečníchl15 . 

Jak již bylo řečeno, Popovovo srovnání tureckých lexikálních prvků ve 

spisovné bulharštině a makedonštině je ale vedeno v silně polemickém duchu, kdy se 

jasně projevuje autorův negativní postoj jak vůči turcismům, tak i vůči spisovné 

makedonštině. Autor se pomocí dalších příkladů snaží přesvědčit čtenáře o 

provinčním a dialektálním rázu spisovné makedonštiny, na čemž se nemalou měrou 

podílí velké množství turcismů. Přestože poukazuje na zajímavé momenty z různých 

112 I když to Pop ov vysloveně neuvádí, tak se jistě jedná o třídílné slovníky, PellHuK Ha 

MaKeOOHCKuom jll3UK co cpnCKoxp8amCKU m0Jl1()l8aT-ba, To.ll.Op )J;HMH'rpOBCKH H KOJI., pe.ll.. nJIa)Ke 
KOHecKH, CKorrje: MaKe.ll.OHCKa KHHra, 1961-1966 a PellHUK Ha C08peMeHHUJl Ó'bllZapCKU KHUJlC08eH 

e3UK rJI. pe.ll.. CTmlH POMaHCKH H KOJI., CO<pID!: nAH, 1954 -1959. 
V této práci bude pro označení slovníku makedonského jazyka užíváno také zkratky "PMJ". 

ll3 1I000B, KOHcTaHTHH, H3 ucmopUHma Ha 6b2apCKUH KHUJ/C08eH e3UK, CO<pID!: f13.l1.aTeJICTBO Ha 
EAH, 1985, str. 133. 
114 Tato slova jsou v "PMJ" označena zkratkou "razg." (srb. razgovorna rec). To znamená, že se jedná 
o slova z běžně mluveného jazyka Makedonců. Mnohdy ale není zcela jasné, zda jsou takto označena 
slova spisovně či nespisovně mluvená. Tak např. Karel Hora, který při sestavování svého 
makedonsko-českého slovníku (Makedollsko-český SIOVllík s makedonskou gramatikou Františka 
Václava Mareše, Karel Hora, Praha: Slovanský ústav A V ČR v nakladatelství Euroslavica, 1999) 
vycházel z "PMJ" , označil slova, která jsou většinou užívaná v běžně mluvené komunikaci, zkratkou 
"hovor. ". Jelikož ale česká teorie chápe hovorovost většinou trochu jinak než teorie makedonská, 
srbská či bulharská, není úplně zřejmé, která z těchto slov jsou spisovně mluvená, a kdy nikoliv. 

Na druhou stranu, přestože "PMJ" nebyl zamýšlen jako přísně normativní slovník, tak skutečnost, 
že byl do nedávna jediným výkladovým slovníkem makedonského jazyka, z něj dělala pomůcku, která 
svým uživatelům vždy sloužila k ověřování standardnosti či nestandardnosti jednotlivých 
makedonských slov. Navíc i nedávno vydaný výkladový slovník makedonštiny (TollKo8eH pellHUK Ha 

.MaKeOOHCKuom jll3UK, TOM I, A - )I{; TOM II, 3 - K, CHe)KaHa BeJIKOBCKa H KOJI., rJI. pe.ll.. KI1pHJI 
KOHecKH, CKorrje: HHCTHryT 3a MaKe.ll.OHCKH ja3HK "KpcTe MHCI1pKOB", 2003-2005) z "PMJ" při 
svých výkladech do značné míry vycházel. 
liS 1I000B, KOHcTaHTHH, H3 ucmopUHma Ha 6b2apCKUH KHUJ/C08eH e3UK, CO<pID!: H3.l1.aTeJICTBO Ha 
EAH, 1985, str. 133. 
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sfér fungování spisovné makedonštiny, kdy bylo v jistých situacích užito turcismů, 

autor nenabízí objektivní srovnání reálného stavu vobou spisovných jazycích, 

jelikož je od samého počátku patrná snaha vsugerovat čtenářům názor o 

neschopnosti makedonské jazykové normy fungovat nezávisle na korektivním vlivu 

srbochorvatštiny, jejíž spisovná norma se dle autora také nedokázala zbavit 

nadbytečného množství turcismůll6 . Jeho neadekvátní postoj k fungování spisovné 

makedonštiny by zcela jistě neobstál i v případě, že by se za nezpochybnitelný uznal 

názor, že makedonština je na úroveň spisovného jazyka povýšený dialekt. 

Přijatelnější než názor Popova se jeví např. názor jeho bulharské kolegyně 

Petji Asenové, která píše: «He 611Ba ,n:a ce llrHOpllpa COl(llOJIllHrBllCTll'1eCKll5IT 4>aKT 

Ha rreT,n:eceTro,n:llIllHoTO C'blI(ecTBYBaHe Ha MaKe,n:oHcKll KHlDKoBeH e311K, KOŘTO llMa 

,,3acrryraTa ,n:a rrOKa)Ke, '1e KOŘTO II ,n:a e ()UaJleKm MO)Ke ,n:a 6'b,n:e B'b3,n:llrHaT ,n:o 

rrllcMeHa HopMa"» 117 . 

Negativní postoj Popova ale asi málokoho překvapí, pokud nebude přehlížet 

fakt, že jeho monografie vyšla tiskem v roce 1985, tedy v době oněch nechvalně 

známých událostí ze sklonku osmdesátých let, pro které se po změně politického 

režimu vžilo označení "obrozenecký proces" (bul. 6b3po()umeJlell npol1ec). Kromě 

toho, že se totalitní moc v tomto ekonomicky nestabilním období pokoušela násilím 

národnostně asimilovat turecké obyvatelstvo a další islám vyznávající etnické 

slupiny, byl mimo jiné v této národnostně vyostřené situaci veden "organizovaný 

odpor vůči turcismŮIll především na lexikální (tj. hlavní) úrovni" I 18. 

Il6 Tamtéž, str. 131-135. ° neobjektivnosti autorových insinuací týkajících se spisovné makedonštiny 
svědčí i skutečnost, že naprosto stejné příklady nevhodného užití turcismů v různých útvarech 
makedonského spisovného jazyka ostře kritizoval Blaže Koneski v článku "O)J:)KllBeaHHTe JIeKCWIKH 
eJIeMeHTH BO HaruHoT ja3HK" již v roce 1945 (viz začátek kapitoly). Jak již bylo řečeno, tento článek 
byl publikován v brožuře 3a MaKeooHcKuom JlumepamypeH jCl3UK pod názvem "O.n:)l(llBeaHHTe 
pe'lHWIKH eJIeMeHTH BO HaruHoT ja3HK" jako samostatná kapitola v roce 1952. Všech pět článků této 
brožury bylo zahrnuto do výběru Koneského statí z roku 1967, pojmenovaném opět 3a 
MaKeooHCKuom JlumepamypeH jCl3UK (viz KOHecKH, EJIa)l(e, 3a MaKeooHcKuom JlumepamypeH jCl3UK, 
CKorrje: KyJITypa, 1967, str. 11-17). Popov tudíž využil Koneského postřehy a neaktuální informace, 
navíc vytržené z kontextu, k ostré kritice spisovné makedonštiny. 
Il7 AceHoBa, IIeDI, EMKallCKO e:JUK03llaIlUe, OCH06HU np06JleMU Ha 6aJ1KaHCKUR e3uKo6 C0103, 
BeJIHKO T'bpHOBO: <I>a6ep, 2002. (Cituje: Drettas, G. "Pour un aproche sociolinguistique des bulgares 
méconnus", in Bulletin de liaison N! 1, Centre ď études balkanique, Paris: INALCO, 1982, str. 31.) 
118 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 19 
(odkazuje na: EbJlZapCKU e3UK, Pe.n:. CTe$aHa ,ll;HMHYpoBa, Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut 
Filologii Polskiej, 1997, str. 34). Dle mého názoru se ale v 80. letech už nemohlo jednat o odpor vůči 
turcismům, a to z toho důvodu, že čistota bulharštiny po několika puristických vlnách už nemohla být 
tureckými jazykovými výpůjčkami nijak ohrožena. Šlo spíše o nepříliš dobře promyšlený a domyšlený 
záměr, jak spolu s defmitivním vyřešením turecké národnostní otázky odstranit ze spisovného 
bulharského jazyka jedny z posledních lexikálních nánosů z dob osmanské nadvlády. 
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Dalo by se říci, že nepřátelský postoj vůči turcismům nebyl v době 

totalitního režimu, který v Bulharsku panoval do konce roku 1989, nijak neobvyklý. 

Dle mého názoru až agresivní purismus, který vedl k odstraňování stále většího 

množství turcismů, dialektismů a archaismů ze spisovné bulharštiny, kjejímu 

lepšímu fungování nepřispěl. Proto také, kromě statistických údajů, Popovova 

kapitola o tureckých slovech zájemci o tuto problematiku žádné cenné informace 

nepřináší 1l9 . To, že se bulharština ve srovnání např. se srbštinou dokázala brzy a 

rychle "vypořádat" s turci srny, není žádnou její předností. Zaměňování turcismů za 

rusismy či internacionalismy nemůže být dle mého názoru považováno za 

zušlechťování či obohacování spisovné bulharštiny, jelikož tím dochází např. 

k ochuzování expresivních možností spisovného jazyka. 

Velký rozdíl v počtu turcismů mezi bulharským a makedonským slovníkem 

spíš poukazuje na to, že velké množství tureckých slov nebylo do bulharského 

slovníku záměrně zařazeno, jelikož na ně autoři pohlíželi jako na dialektismy. 

Mnoho nářečních turcismů, které by do slovníku současné spisovné bulharštiny 

mohly být zařazeny, obsahuje např. užitečný slovník PelJHUK Ha peOKU, ocmapeJlU u 

OUaJleKmHU OyMU e Jlumepamypama HU om XIX U .xx eeK. Předpokládám, že 

sestavovatelé slovníku makedonského jazyka, který je zatím jediný svého druhu v 

makedonské lexikografii, ve své snaze dokázat slovní bohatství malého spisovného 

jazyka, do svého díla mohli zařadit i některá regionální slova přejatá z turečtiny. 

Navíc je nutno připomenout, že ve své snaze popírat jakýkoliv vliv turečtiny na 

bulharštinu někteří autoři přicházeli i s teoriemi o předosmanském turkickém původu 

některých původem orientálních slov, či poukazovali na jejich perský nebo arabský 

původ. 

Trend omezování užívání turcismů se postupem času začal projevovat i 

v makedonštině. K tomu podle názoru Jašar-Nastevy přispěly mimo jiné i některé 

vlastnosti samotných tureckých výpůjček. Část z nich je údajně přežitých i v případě 

samotné turečtiny. Takový je případ např. velkého množství archaismů či 

119 Nutno zdůraznit, že v případě lexika přejatého z turečtiny existuje značná nejednotnost 
v charakteristice jeho příznakovosti obecně. Třeba u příznaku archaičnosti je to bohužel velmi 
znatelné (více o tomto problému viz v páté kapitole - Stylistická charakteristika turcismů 

v makedonském a bulharském tisku). Tato skutečnost tak znesnadňuje jak identifIkaci skutečných 
archaismů v makedonských a bulharských textech, tak provádění objektivních stylistických srovnání 
založených na statistických údajích získaných z obsahu objemově srovnatelných slovníků spisovné 
makedonštiny a bulharštiny. 
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dialektismů, kterým se nedostalo místa ani ve slovníku současné turečtiny 120. Další 

skupina slov byla vytlačena z aktivní slovní zásoby Makedonců, jelikož postrádají 

schopnost zcela vystihnout význam některých pojmů a předmětů tak, jak jsou 

v moderní společnosti chápany. Takový je případ slova ceeoa, které podle Blažeho 

Koneského nemůže ani zdaleka obsáhnout veškeré nuance, které dnes v sobě 

zahrnuje slovo /by6oe 121
• 

Jak píše na jiném místě Koneski, redukce počtu zasáhla část abstraktních 

pojmů a z tohoto hlediska se stav slovní zásoby spisovné makedonštiny začal 

podobat situaci v jiných jihoslovanských spisovných jazycích. Slova jako ceeoa (1. 

láska 2. milý, milá), ma6uem (povaha, nátura; návyk), MapU(jJem (schopnost, 

šikovnost) apod. zůstala přítomna v živém jazyce, ale s upevněním normy 

spisovného jazyka se tato slova stala stylisticky příznaková122 • 

* 

Na základě faktů, uvedených v této kapitole, docházíme k závěru, že 

navzdory podobným vývojovým tendencím, které lze v otázce turcismů pozorovat 

v procesech utváření obou spisovných jazykůl23 , bylo tureckým jazykovým 

výpůjčkám ve spisovné makedonštině dopřáno příznivější klima. Důvodů bylo 

vícero. Zřejmě nejpodstatnější z nich byl ten, že spisovná makedonština čerpala více 

z lidových nářečí a ústní lidové slovesnosti, než tomu bylo v případě sousední 

bulharštiny. Vliv ruštiny na slovní zásobu makedonského jazyka byl minimální. 

Zcela jinak tomu bylo v případě bulharského jazyka. Rusismy a církevní slovanismy 

se na procesu doplňování makedonského slovního fondu na úkor turcismů velkou 

měrou nepodílely. 

Ve srovnání se sousedními spisovnými slovanskými jazyky se u spisovné 

makedonštiny dá pozorovat, co se týče turcismů, více paralel s jazykovými trendy v 

120 Jarnap-HaCTeBa, OJUffiepa, TypcKume lleKCU'lKU elleMeHmu 60 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKorrje: 
HHCTHryT 3a MaKe.noHcKHja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2001, str. 24. 
121 KOHeClm, EJla)Ke, TpaMamUKa Ha MaKeOOHCKuom llumepamypeH ja3UK, ,lI;eJl I, CKorrje: IIpocBeTHo 
.neJlO, 1957, str. 54. 
122 KOHeCKH, EJla)Ke, Hcmopuja Ha MaKeOOHCKuom ja3UK, CKorrje: KOLIO PaUHH, 1965, str. 188. 
123 Je třeba ale vždy mít na zřeteli skutečnost, že tyto tendence probíhaly za naprosto odlišných 
podmínek a ve zcela jiném časovém horizontu. V době, kdy se v případě čerstvě kodifikované 
makedonštiny řešila otázka, co s turcismy, měl být osud tureckých jazykových výpůjček ve spisovné 
bulharštině dávno zpečetěn. Jinými slovy, užívání turcismů mělo být, alespoň z hlediska jazykové 
kultury, zcela nežádoucÍ. 
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srbštině než v bulharštině. V neposlední řadě je nutno mít na paměti, že proti 

turcismům nebyl v Makedonii, na rozdíl od Bulharska, nikdy veden silný a 

cílevědomý odpor. 

Odmítání nadměrného užívání turcismů bylo ovšem příznačné pro oba 

spisovné jazyky v době budování socialismu po 2. světové válce až do příchodu 

politicko-společenských změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let. 

V případě bulharštiny však byl negativní postoj vůči tureckým jazykovým prvkům 

vždy zcela očividně mnohem silnější. 

IV. TURCISMY V BĚŽNĚ MLUVENÉ MAKEDONŠTINĚ 

FUNKČNÍ A STYLISTICKÁ ANALÝZA TURCISMŮ 
V MAKEDONŠTINĚ 

Dnes se lze s turci srny bezpochyby nejčastěji setkat v běžně mluvených 

projevech mluvčích makedonského jazyka. Na rozdíl od situace v mluvených 

útvarech makedonského jazyka se v textech, psaných např. administrativním a 

odborným funkčním stylem,124 turecké jazykové výpůjčky téměř vůbec nevyskytují. 

Ne zcela odmítavě, ale přece jen s jistou dávkou opatrnosti, přistupují k turcismům 

sdělovací prostředky. Publicisticky funkční styl se tak z hlediska frekvence výskytu 

tureckých jazykových prvků nachází přibližně na půli cesty mezi odborným a 

administrativním funkčním stylem, na straně jedné, a hovorovým funkčním stylem 

(mak. pa32060pel-t <pyl-tKlJUOl-taJzel-t cmUJl
I25

), na straně druhé l26. Slovní zásoba přejatá 

z (nebo prostřednictvím) turečtiny, která je charakteristická zejména pro běžně 

mluvené útvary makedonského jazyka, by se dala rozdělit do dvou základních skupin 

- standardní a nestandardní. Přitom by se měl brát zřetel na to, že vymezit jasnou 

hranici mezi oběma skupinami by nemusel být vůbec snadný úkol. Tato kapitola 

124 Otázce rozlišení funkčních stylů v této diplomové práci nebude věnována pozornost. výjimkou 
z pochopitelných důvodů bude pouze styl publicistický a jeho vztah k různým varietám běžně 
mluvené makedonštiny. 
125 V' M r' JI' CA' C' lZ HHOBa- ypKoBa, HJIjaHa, mWlUcmUKa Ha COBpeMeHuom MaKeuOHCKU ]a3UK, KOIIje: 

Marop, 2003, str. 215-229. Pojetí tohoto funkčního stylu ve stylistice Minovy-Gjurkovy a v 
encyklopedickém slovníku spisovné češtiny (ES SČ) je poněkud odlišné (mak., bul., srb. 
pa320BOpHocm - mluvenost). Pod termínem pa320BOpeH rjJyHKZfUOHaJteH cmWl je třeba chápat běžnou 
mluvu, jelikož se vztahuje také k nespisovné mluvenosti. 
126 Popis jednotlivých funkčních stylů viz např. v Encyklopedický sloVllík spisovné češtiny, Petr 
Karlík a kol., Praha: NLN, CENTA, Brno, 2002, str. 450-463. 
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nabízí jeden z možných způsobů klasifikace turcismů přítomných v Jazyce 

každodenní komunikace naprosté většiny makedonských rodilých mluvčích. 

Co se týče příkladů tureckých jazykových výpůjček uvedených v této 

kapitole, tak pro jejich zařazení do skupiny standardní slovní zásoby jsem zvolil ten 

nejjednodušší možný princip, a sice, že na hesla, přítomná ve slovníku 

makedonského jazyka127
, která v něm nejsou označena jako nářeční či slangová 

(neboli-zkratkami dijal. a žarg.) jsem nahlížel jako na standardníl28
. K ostatním 

abreviaturám poukazujícím na stylovou příznakovost jsem přihlížel jen v souvislosti 

s jejich zařazení do jednotlivých podskupin standardní slovní zásoby. 

1. Standardní slovní zásoba 

Největší skupinu turcismů v dnešní makedonštině tvoří slova, která měla 

v minulosti (a často tomu tak bývá i dnes) vztah ke každodennímu životu 

průměrného obyvatele Makedonie. Značný počet těchto turcismů zůstal v aktivní 

slovní zásobě Makedonců a je pevnou součástí lexikální struktury makedonštiny. 

S větší částí těchto z turečtiny přejatých slov se lze setkat v běžně mluvených 

varietách makedonštiny, ale kvůli řadě mimojazykových faktorů i zde dochází k 

jejich postupnému opouštěníI29 • Turcismy-jsou každopádně dodnes přítomny v 

neformálních rozhovorech ajsou nepřehlédnutelným znakem, podtrhujícím i tak dost 

výrazný kolorit lidového jazyka. 

Není třeba zdůrazňovat, že se v naprosté většině případů jedná o konkrétní 

pOJmy. Zejména v běžně mluveném jazyce se podle jazykovědkyně Gjurkovy 

udržela také většina tureckých výpůjček, vyjadřujících emoční stavy-a abstraktní

pojmy. I tato slova dle tvrzení této makedonské lingvistky zůstala v aktivní slovní 

zásobě Makedonců, což platí zejména o starší generaci 130. 

127 Permul< Ha Jltal<eiJoHcI<uomja3uI< co cpnCKoxpeamCKU mOJ/lé)lea1ba (PMJ), To.n:op ,lJ;HMlnpOBCKH H 
KOJI., CKonje: IIpocBeTHo .n:eJIO, 1986. První vydání tohoto slovníku vyšlo ve třech dílech (I. - 1961, 
II. - 1965, III. - 1966). Při psaní této diplomové práce jsem používal novější jednodílné vydání z roku 
1986, které je ovšem obsahově zcela totožné. 
128 Na str. IV. nového vydání slovníku makedonského jazyka (PMJ) píše: "HaKo TOj (PMJ, 1961-1966 
- pozn. M s.) He 6eme 3aMHCJIeH KaKO crporo HopMaTHBeH pe'lHHK, TOj nOHy.n:H e.n:eH H360p 36opOBH 
mTO CBe.n:O'leme 3a BHCOKHOT CTeneH Ha CTaH.n:ap.n:H3aUHja Ha MaKe.n:oHCKOHT JIHTeparypeH jmHK". 
129 MypTe3aHU, H3aHM, TYPllu3Mume eo jmuKom Ha aJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKonje: MaTHua MaKe.n:oHcKa, 2002, str. 26-27. 
130 MUHoBa-typKoBa, JIHJIjaHa, "TypcKHTe 36opOBH (rypUH3MHTe) BO MaKe.n:OHCKHOT ja3HK", Hoea 
MaKeooHuja, 25. 8. 2004, JIHK (www.novamakedonija.com.mk) Jou to nmohdy slova, která lze 
zařadit do podskupiny turcismů, vzbuzujících zvláštní konotativní asociace (viz níže). 
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Lexikální výpůjčky z turečtiny, které by se daly označit za slova 

každodenního života, neboli pojmy vyskytující se ve své naprosté většině v jazyce 

každodenní (převážně ústní) komunikace, které nejsou ve slovníku makedonského 

jazyka označeny jako dialektismy, případně jako slova slangová, lze rozdělit ze 

stylistického hlediska do tří menších podskupin. 

1. 1. Slova stylově neutrální 

Pravděpodobně největší podskupinu turcismů ve spisovné makedonštině 

tvoří slova stylově neutrální. Kromě toho, že jsou slova z této podskupiny ze 

stylistického hlediska zcela neutrální, v mnoha případech je ani nelze nahradit jiným, 

synonymním výrazem. Jsou to především slova spjatá s materiálním životem 

makedonského obyvatelstva. Patří sem např. tato slova: KaJupa (1. tovaryš 2. 

obchodní příručí), MYUlmepuja (zákazník, kupující, odběratel), 3azap (lovecký pes, 

ohař, chrt), MajMyH (opice; opičák), jopzoeaH (šeřík - Suringa vulgaris), KapaHpUJl 

(karafiát - Dianthus caryophyllus), llaJle (tulipán), mymyH (tabák), elleK (kazajka, 

vesta, živůtek), ttopan (punčocha), UlaMuja (šátek na hlavu), fepoaH (náhrdelník), 

ttaHma (taška, brašna, aktovka), allea (chalva), 6ypeK (druh listového pečiva 

plněného sýrem n. masem), KajMaK (1. smetana, škraloup na mléce 2. pěna na černé 

kávě), IlOKyM (lokum - druh orientálních cukrovinek), paKuja, ttop6a (polévka), 

6yHap (studna), oyKaH (krám, obchod), 0'tJaK (1. komín 2. krb), maeaH (1. strop 2. 

půda, podstřeší), MaUla (kleště na uhlí n. dříví k ohništi), peHoe (1. hoblík 2. 

kuchyňské struhadlo), mypUluja (různá zelenina naložena v octovém nebo ve slaném 

nálevu), KaJlaj (cín), ttellUK (ocel) aj .131 Nutno zdůraznit, že slova z této podskupiny 

jsou stylově naprosto neutrální. Byla zcela integrována do systému spisovné 

makedonštiny a lze je použít bez ohledu na styl. 

Tvrzení Minovy-Gjurkovy by ale, dle mého názoru, mohlo čtenáře přimět k mylnému přesvědčení, že 
je mluva mladých Makedonců vůči turcismům v zásadě imunní. O tom, že tomu tak zdaleka není, se 
ale lze přesvědčit z materiálu, získaném při terénním výzkumu a zpracovaném v magisterské práci 
Eleny Jovanovy-Grujovské BaJlOpU3alJuja Ha KOJlOKBujaJlU3MUme BO MaKeOOHcKamaja3U'lHa cpeOUHa, 

ze které je patrné, že turcismy se v poměrně hojném počtu vyskytují např. v každodenní ústní 
komunikaci makedonských vysokoškolských studentů, s poněkud pozměněným významem pak také 
v studentském slangu (viz níže). 
131 KOHeCKu, KUPHJI, ,,36opoo6p(3)'BaIhe H JIeKCHKa", in MHHoBa-rypKoBa, JIHJIjaHa (red.), 
MaKeooHcKu ja3UK, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. 145. 
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1. 2. Slova vzbuzující zvláštní asociace 

Především v mluvených podobách makedonštiny a bulharštiny se vyskytuje 

také mnoho turcismů, jejichž užití samo o sobě často vzbuzuje zvláštní asociace. 

Zvláštní konotace Gak záporné, tak kladné) jsou mimo jiné typické pro slova 

z nestandardní slovní zásoby (nářečí, slang, argot), kterým je věnován zvláštní oddíl 

v této kapitole. 

Zvláštní asociace mohou vyvolat např. názvy věcí, které JSou 

charakterizovány příznakem časové platnosti - jsou to v podstatě historismy a 

archaismy, i když je slovník makedonského jazyka v mnoha případech jako takové 

neuvádí Jedná se o terminologii těsně spjatou s každodenním životem v minulosti, 

která je dnes v mnoha případech nahrazena jinou slovní zásobou. Zvlášť patrné je to 

u pojmů z materiální sféry každodenního života, kdy navzdory velké vnější 

podobnosti a stejnému přiřazení některých věcí z dnešního materiálního života 

ajejich předchůdců z dob turecké nadvlády, nelze jejich pojmenování chápat jako 

synonymní. 

Představu dob minulých vyvolávají např. následující turcismy: aeaH (1. 

moždíř 2. přístroj na řezání tabáku), aHmepuja (šaty se širokými rukávy 132), 

6e3ucmeH (krytá hala, pasáž s prodejnami), U6PUK (hliněná n. kovová nádoba na 

polévání vodou při mytí), HaJlaH (dřevák), capaj (serail- palác tureckého hodnostáře, 

dvorec), COKaK (ulička), lJUrjJJlU2 (dvůr statek, feudální panství) aj. 133 

Převážně v běžně mluvené makedonštině se lze setkat s velkým počtem 

substantiv134 (v turečtině patří tato slova do kategorie adjektiva mají často abstraktní 

povahu), která v sobě obsahují větší či menší příznak vulgarity a pejorativnosti. Dalo 

by se říci, že tato slova stojí na pomyslné hranici mezi standardní a nestandardní 

slovní zásobou. Většina těchto slov s původně abstraktním obsahem má v dnešní 

makedonštině zcela konkrétní význam. Pro ilustraci mohou posloužit např. tato slova 

132 Takto je přeloženo heslo aHmepuja v makedonsko-českém slovníku (Makedonsko-český slovník 
s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, Praha: EUROSLA VICA, 1999), 
zatímco v bulharsko-českém slovníku (Bulharsko-český slovník, Karel Hora a kol., Praha: ČSA V, 
1959.) je u hesla aHmepU51 uvedeno "vatovaný kabát n. vesta". 
133 KODeCKU, KupUJI, ,,36opo06pa3yBaI-be u JIeKCUKa", in MUDoBa-rypKoBa, JIUJIjaHa (red.), 
MaKeOoHcKu ja3UK, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. 145. 
134 Jsou to většinou substantivizovaná adjektiva, o čemž se snadno přesvědčit při srovnání se situací 
v turečtíně, kde tato slova plní dodnes funkci adjektiv (viz Jarnap-HacTeBa, OJIHBepa, TypcKume 
neKCU'IKU eneMeHmu 60 MaKeOoHCKuom jmuK, CKorrje: I1HCTHlyT 3a MaKe;:J:oHCKU ja3UK "KpCTe 
MUCHpKOB", 2001, str. 107). 
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s jasně zápornou konotací: a60ClJl (hlupák, idiot, blb), a3ZaH (prudký, vznětlivý, 

vášnivý), ajeaH (zvíře, dobytek), aj/ba3 (lenoch, zahaleč), aKMaK (hlupák, trouba), 

aUlJlaK (ničema, darebák, tulák), 6aKcy3 (smolař; nešťastník), 6eKpuja (pijan, 

ochlasta), 6yoClJla (hlupák, pitomec, hňup), oeM6eJl (lenoch, příživník), fayp (d'aur, 

nevěřící), KClJlna3aH (darebák, ničema, lajdák), KOOOUl (I.kuplíř, dohazovač 2. 

udavač, denunciant), MaCKa pa (nestyda, hanebník), MyrjJme'{luja (vyžírka, příživník), 

opocnuja (prostopášnice, nemravná žena), ne3eeeHK (1. podvodník, kuplíř 2. ničema 

darebák) atd. 135 Nutno podotknout, že ze sémanticko-stylistického hlediska většina 

z výše vyjmenovaných slov nemá v turečtině, na rozdíl od makedonštiny, pejorativní 

význam I 36. 

1. 3. Slova, nahrazená ve spisovném jazyce slovanismy a 
internacinalismy 

Velké množství turcismů bylo v procesu budování a standardizace spisovné 

makedonštiny postupně nahrazováno jim odpovídajícím lexikem slovanského 

původu nebo tzv. internacionalismy. Postupně tato slova začala vytěsňovat turecké 

jazykové výpůjčky 1 z běžně mluvených útvarů makedonského jazyka. 

Upřednostňování slovanských a mezinárodních slov před turcismy v psaných 

útvarech makedonštiny dokládají např. následující příklady: a6ep - eecm, aea -

e030yx, aoem - o6ulJaj, aMClJl - HOCalJ, an - ma6Jlema, anc 3ameop, apaMuja -

Kpaoelf, 6ajpaK - 3HaMe, 60plJ - OOJlZ, zajJle - zpuJlCa, oyU1MaH - HenpujameJl, eMUUl 

- oeoUlje, 3ap3aeam - 3eJleHlJyK, 3ejmuH - MaCJlO, 3ujaH - Ulmema nebo 3azy6a, 

u3MeKap - CJlyza, ja6aH'{luja - myfuHelf nebo cmpaHelf, Kaeza - KapaHUlfa, KaCMem-

1. cpeKa, 2. cyo6uHa, KapUluja - cnpomu, KOOOUl - UlnUOH, KOMUluja - coceo, 

KypmyJlU - cnacu, MepaK - JlCeJl6a, OUlae - KOMnom, neH'{lepe - np03opelf, nepoe -

3aeeca, ce6an - oo6puHa, ma6uem - KapaKmep, meHeKe - JlUM, KeMaHe - eUOJlUHa, 

ypHeK - MOOeJl, ymuja - neZJla, rjJajoe - nOJl3a nebo Kopucm, lJuifJm - nap, '{laM -

cmaKJlO (Ha np03opelf), UlaopaeaH- eooocKoK nebo rjJoHmaHa a další137
. 

135 JalUap-HaCTeBa, OJIHBepa, TypcKume J/eKCU'lKU eJ/eMeHmu 80 MaKeOOHCKuom jG3UK, CKorrje: 
I1HCTlf'f)'T 3a MaKe.n:oHcKlfja3lfK "KpcTe MlfClfpKOB", 2001, str. 107-108. 
136 Tamtéž, str. 108. 
137 KOHecKu, KlfpIfJI, ,,36opoo6pa3yBalhe u JIeKClfKa", in MUHoBa-typKoBa, JIIfJIjaHa (red.), 
MaKeOOHCKU jG3UK, Opole: Uniwersytet Opolski, lnstytut Filologii Polskiej, 1998, str. 145-146. 

50 



2. Substandardní slovní zásoba 

V každodenní neformální komunikaci používá část makedonských rodilých 

mluvčích také turcismy, které jsou z hlediska makedonské spisovné normy 

substandardní. Jsou to slova, která jsou bud' součástí různých nářečí, anebo se jedná 

o kolokvialismy138 vyskytující se v mluvě příslušníků různých sociálních a 

zájmových skupin. 

Substandardnímii útvary mluvené podoby makedonského jazyka jsou např. 

slang, argot a profesní mluva. Původní význam části turcismů, vyskytujících se 

v těchto jazykových útvarech, je v některých případech zcela odlišný od jejich 

od" t·k 139 puvo nI seman 1 y . 

2.1. Dialektismy (regionalismy) 

Asi nejčastějšími útvary mluvené komunikace v makedonštině jsou dialekty, 

neboli nářečí. V lexikálním a morfologickém systému teritoriálních dialektů nebo 

skupin dialektů našlo své pevné místo velké množství tureckých (orientálních) 

jazykových prvků. Část turcismů se vyskytuje pouze v makedonských nářečích, 

zatímco spisovná makedonština dává přednost jiným slovům, často slovanského 

nebo západoevropského etymologického původu, která v mnoha případech obsadila 

prázdná místa vzniklá "zavržením" části tureckých lexikálních výpůjček. Mnoho 

z turečtiny přejatých slov se však udrželo v neoficiální mluvené komunikaci, a tak 

dnes plní úlohu substandardních (a většinou také neprestižních) významových 

ekvivalentů novodobějších slovanismů či internacionalismů. 

Tak např. místo standardního slova Jly6eHulfa se v některých nařečích užívá 

turcismů Kapny3 nebo 6ocmaH 140. Podobně místo yM a nooapoK se lze v případě 

některých nářečí setkat s turcismy aKaJZ a apMazaH141 . 

138 Termín kolokvialismus je v této diplomové práci užíván v souladu s jeho definicí ve Slovníku 
lingvistických termínu pro filology, Dvard Lotko, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 1998, 
str. 54. Defmice zní: "lexikální hovorový prostředek, jehož základní oblastí užití jsou projevy 
mluvené". Termín "kolokviální" je pak defmován takto: "mluvené povahy (může být nespisovně i 
spisovně mluvený)". 
139 Posun v sémantice turcismů je přítomný, jak uvidíme v dalších kapitolách, i v případě některých 
turcismů ze skupiny standardní slovní zásoby. 
140 Slovo 60cmaH se sice vyskytuje i ve spisovné makedonštině, má ale poněkud jiný význam. 
Zatímco v případě spisovného jazyka znamená 60cmaH pole osázené melouny a dýněmi, nebo slouží 
jako hromadné označení pro melouny a dýně, v některých nářečích označuje toto slovo třeba i jen 
jeden jediný meloun. 
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Dialektismy se v naprosté většině případů vyskytují v komunikaci mluvené, 

zatímco v psaném projevu většinou jako příznakový stylistický prostředek142 . 

2. 2. Sociolektismy 

Turcismy jsou významnou měrou zastoupeny i v různých sociolektech. Platí 

to zejména o slangu a argotu. Tyto svébytné substandardní jazykové útvary si 

v případě makedonštiny (a do jisté míry snad i bulharštiny) libují v užívání některých 

turcismů, které jsou v jiných sférách národního jazyka považovány za neprestižnÍ. 

Sémantický posun bývá oproti původnímu významu tureckých jazykových výpůjček 

v těchto případech přirozeně největší. 

Tak např. v rámci slangu se některá již pozapomenutá turecká slova 

aktualizují a získávají nový význam. Je tomu např. u slov yK)'MaT (dříve stát, státní 

správa, případně budova státní správy, dnes policejní stanice), apaq (místo .n:aHOK; 

lexikální aktualizace historismu), KorrYK (slangově hlupák, jinak chudák, nuzák nebo 

tulák, bezdomovec), rreIIIKHp (homosexuál), uaM (nejen sklo, okno, ale také pěkné 

děvče) a další143 . Hojně využívá turcismů také argot. Tento typ sociolektu je v české 

tradici chápán "jako specifická lexikální vrstva příznačná pro neoficiální ústní 

komunikaci sociálních skupin v oblasti společensky nežádouCÍ až škodlivé"144. Tímto 

termínem se označují jak argoty historické145, tak i některé mluvy současné146 . Dalo 

by se říct, že toto chápání argotu se shoduje s pojetím makedonským. 

141 Příklady dialektismů jsou z: 
1) MMHoBa-rypKoBa, JIMJIjaHa, CmWlUcmUKa Ha C06peMeHuom MaKeOOHCKU jmuK, CKorrje: Marop, 
2003, str. 142. 
2) Pe11lluK Ha JJtaKeOoHCKuom jaJUK co cpnCKoxp6amCKU mOJlT')'6a1-ba, To,Uop ,ll;llMMTPOBCKII II KOJI., 
CKorrje, 1986. 
142 Dialektismy, nejen orientálního etymologického původu, ve funkci stylově příznakových 
prostředků občas používá, jak makedonský, tak bulharský tisk (viz pátou kapitolu - Stylistická 
charakteristika turcismů v makedonském a bulharském tisku). 
143 JOBaHOBa-rpyjoBcKa, EJIeHa, BClJlOpU3alfuja Ha KOJlOK6ujClJlU3MUme 60 MaKeOOHCKama jmU'lHa 
cpeOUHa, CKorrje: MHCTIITyT 3a MaKe,UoHCKII ja3IIK "KpCTe MIICIIpKOB", 2002, str. 70, 110, 129. 
Příklady dalších slangových turcismů uvádím na konci této diplomové práce v samostatné příloze. 
144 Encyklopedický slovník češtiny, kol. autorů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 406. 
145 V případě makedonštiny by se jako takové daly jistě označit argoty profesních a sociálních skupin 
(především řemeslnických) z přelomu 19. a 20, stoL, o kterých se zmiňuje Radié v úvodu ke své 
monografii (str. 13-14), a které jsem již zmínil v kapitole pojednávající o problematice turcismů do 
roku 1945. 
146 Encyklopedický slovník češtiny, kol. autorů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 406. 
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Tak např. v prostředí různých asociálních skupin se lze setkat s těmito 

pojmy: KyMe3, KOUl (vězení), Kapu (ukrást), ?laHKU (toxikomani) aj.147 Věta Aj oa 20 

3eMeMe mymyHom znamená Pojďme to ukrástI 48. 

* 

Na závěr této kapitoly zbývá odpovědět na otázku, která se může 

v souvislosti s analyzovanou problematikou turcismů v makedonském tisku nabízet, 

a sice: Jakou mají souvislost turci srny vyskytující se v běžně mluvené makedonštině 

se zpravodajskými žánry publicistického funkčního stylu? Odpověď na položenou 

otázku se pokusí nabídnout následující kapitoly. 

V této chvíli lze říct jen to, že po přečtení reprezentativního počtu 

namátkově vybraných a stylově odlišných článků z novinl49 nutno konstatovat, že 

kolokviální jazykové prvky (z nichž podstatnou část tvoří právě turcismy) mají 

v současném makedonském tiskul50 své pevné místo. 

Se změnou státního politického režimu došlo v Makedonii (stejně jako v 

sousedním Bulharsku) k liberalizaci mediálního trhu, což mělo za následek, že 

v nových politicko-společenských podmínkách začala transformující se publicistika 

stále častěji čerpat z různých variet běžně mluveného jazyka. Proto ve spojitosti se 

změnami, které nastaly v prostředí sdělovacích prostředků začátkem devadesátých let 

minulého století, začal být stále patrnější proces, který se dá asi právem označit za 

kolokvializaci publicistického stylu. O této otázce ale budou podrobněji pojednávat, 

jak již bylo řečeno, další kapitoly. 

3. Tabulky turcismů a jejich derivátů v makedonském slangu 

Na úplný závěr této kapitoly připojuji několik tabulek, podávajících 

základní informaci o tureckých jazykových elementech v makedonském slangu. 

147 Mimo argot vyjmenovaná slova mají tyto významy: ryMe3 - kurník, holubník, KOUl - úhel, roh, 
Kapu - vydělat, 71aHKa slivoň, slíva. 
148 MHHoBa-rypKoBa, JIHJIjaHa, Cmw/UcmUKa Ha coepeMeHuom MaKeOOHcKU jmuK, CKonje: Marop, 
2003, str. 144. 
149 Míněno seriózních novin, nikoliv bulvárního tisku, u kterého lze zcela přirozeně předpokládat 
velké množství hovorových jazykových prvků všeho druhu. 
150 A nejinak tomu je i v případě bulharského tisku. 
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Turcismy v makedonském slangu151 

IaJIaT < aHit pems 

lapaq < hara~ daň 

IapCJIaH < aslan pěkný 

IamJIaK < a~Hik darebák, chuligán, výtržník 

~aTaraH < yatagan nůž, zbraň 

IKaTpaH < katran snědý 

IKOIIIIJb, srb., PMJ - KOIHme < kahpoglu < dítě, chlapec, hoch 

kahpe oglu; kahpe - prostitutka, 

prostopášnice 

/KOllyK < kopuk hlupák 

fTIem < le~ líný 

lnem Klip < pe~kir homosexuál 

~aja < reaya lidé, návštěvníci 

~o4>pa < sofra hostina 

'ramJIaK, PMJ - TaIIIaK < ta~ak to nic není! to je toho! 

roneM TaWJIaK = roneMa pa60Ta) 

rrOKMaK < tokmak hlupák 

tyKyMaT < hiikiimat policie 

lXapeM < harem budova studentských kolejí "Stiv 

Naumov" 

\'1KeM6a, PMJ - lJKeM6e, IIIKeM6e < břicho 

i~kmbe 

lUaM < cam pěkná dívka 

lUaH)J;ap < candar policajt 

151 Turcismy zařazené do této tabulky, stejně jako deriváty z ostatních tabulek s výjimkou poslední, 
byly excerpovány z indexu kolokviálních substantiv, který je součástí magisterské práce Eleny 
Jovanovy-Grujovské (viz JOBaHoBa-rpyjoBcKa, EJIeHa, BanopU3alfuja Ha KOJlOK8ujanu3Mume 80 

MaKeOOHCKama ja3U'IHa cpeOUHa, CKonje: I1HCTHT)'T 3a MaKe.ll:OHCKH ja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 
2002). Poznámky k tabulkám: PMJ - PellHUK Ha MaKeOOHCKuom ja:JUK co cpnCKoxp8amCKU 

mOJll')l8al-ba; PMJ O - heslo není zařazeno do slovníku makedonského jazyka (PMJ). 
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Slangová slova odvozená z tureckého slovotvorného základu 

aJIaTKa < aHit pems 

aTepJ,lHKa < aTepJ,lHja < hatlr + ,,-ci" svobodná dívka 

KeBa, srb., PMJ ° < kevčija, kepčija < matka 

kep~e, kef~e 

KeJbO, PMJ ° < kel plešoun 

KOIIHJbaK, PMJ KOrrHJIjaK < kahpoglu dítě 

JIemHHap, PMJ 0, srb. < le~ - mrtvola, sběratel zbytků 

zdechlina 

omaBKa, PMJ ° < o~af vagína 

llarryqap, PMJ 0, srb. < pabu~ muž "pod pantoflem" 

QKeM6apH < i~kmbe fanklub sportovního družstva "Pelister" 

QOKanqe, < ~okal opilec, alkoholik 

mMeKepaU;HH, PMJ ° < ~eb + keri darebácké (chuligánské) aktivity 

Slangová hybridní kompozita s tureckým slovotvorným základem (slovní 

h v,vk )152 nc y 

apCJIaH "lJ)'IIe, < tur. aslan 

ja6aHI,mracTap6ajTep, < tur. yabancl 

rrCHXOamJIaK, < tur. a~Hik 

TamJIaKOJb y6eu;, < tur. ta~ak 

QOKaH rrapTH, < tur. ~okal 

152 Ani jedno z kompozit se nevyskytuje v "PMJ". 

pěkná dívka 

pracovník v zahraničí 

bláznivý chuligán (urážka) 

homosexuál (urážka) 

pitka 
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Slangová slova s netureckým slovotvorným základem zakončená tureckým 

sufixem 153 

HMOTJIHja, tur. sufix ,,-li" boháč 

KOMlljyTepI.IHja, tur. sufix ,,-ci" studentí informatiky na Elektotechnické 

fakultě ve Skopji 

ryllm.IHja nudný, tur. sufix ,,-ci" nudný, otravný, protivný 

Tzv. "ad hoc kOlokvialismy,,154 

a6ep rajTaH < haber + gaytan telefon 

typyJITHKyTHja < giiriiltii + kutu kazetový přehrávač 

typy JITHCaH)1;aK < giiriiltii + sandlk televizor 

enTeH typyJITHKyTHja < hepten + giiriiltii soundsystem 

OpTaKJIap-paaTJIaK < ortaklar + rahathk partnerství pro mír 

cypaT-TanHja < surat + tapu občanský průzkaz 

153 Ani jedno z těchto tří slov není v "PMJ". 
154 Termín je převzat od autorky Eleny Jovanovy-Grujovské, která tak pojmenovává kolokvialismy, 
které vznikly jako parodie morfologického nebo fonetického systému nějakého jazyka (viz JOBaHOBa
rpyjoBcKa, EJIeHa, BaJlOpU3a11uja Ha KOJlOK6ujaJlU3MUme 60 MaKeOOHCKama jG3U'IHa cpeOUHa, 

CKonje: I1HCTlITyT 3a MaKe.noHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2002, str.71). 
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V. STYLISTICKA CHARAKTERISTIKA TURCISMU 
V MAKEDONSKÉM A BULHARSKÉM TISKU 

Ve své monografii, pojednávající o stylistice současné makedonštiny, 

rozděluje Liljana Minova-Gjurkova turecké lexikální výpůjčky do tří skupin: 

1) historismy, kam patří např. slova eWlaem (vilajet), Haxuja (okres;obvod), 

aza (aga; bohatý člověk), 6ez (beg - titul tureckého hodnostáře), lwjMaKaM (správce 

okresu, okresní hejtman), 3anmuja (turecký strážník, četník), apatt ("harač" daň z 

hlavy) a další; 

2) neutrální slovní zásobu - sem patří např. slova Ma}MyH (opice; opičák), 

!laJte (tulipán), mymyH (tabák), e!leK (kazajka, vesta, živůtek), ttopan (punčocha), 

ttaHma (taška, brašna, aktovka), aJtea (chalva), ttop6a (polévka), 6yHap (studna) a 

další; 

3) archaizované turcismy, které byly nahrazeny slovy slovanského původu 

či internacionalismy. Jako příklady archaismů, které byly nahrazeny lexikem 

slovanského původu či internacionalismy, uvádí Minova-Gjurkova: a6ep (zpráva, 

novina), aea (vzduch), aoem (obyčej, zvyk, mrav), aMaJt (nosič, veřejný posluha), 

apaMuja (zbojník, loupežník, zloděj), zaj!le (starost, potíž, nesnáz), 

oYUlMaH(nepřítel), KOOOlU (udavač, donašeč, denunciant), ceeOa (láska) a ma6uem 

(povaha, charakter)155. 

Ve slovníku makedonského jazyka156 je však z uvedených příkladů jako 

archaismus označeno pouze slovo aea (vzduch). U naprosté většiny vyjmenovaných 

archaismů je ve slovníku poznamenáno, že se jedná o slova kolokviální (srb. 

razgovorna rec"'). V případě hesel aMaJt, apaMuja a oyUlMaH dokonce chybí jakákoliv 

abreviatura poukazující na stylistickou příznakovost. Uvedený nesoulad dle mého 

názoru do jisté míry poodhaluje subjektivitu pří určování stylové příznakovosti a 

poukazuje na velmi nejasnou hranici mezi lexikem typickým pro útvary mluvené 

155 MHHOBa-tYPKOBa, JIHJIjaHa, CmWlucmUKa Ha C06peMeHuom MaKeOOHCKU ja3UK, CKorrje: Marop, 
2003, str. 137. 
156 PelLHUK Ha JlfaKei)oHcKuom ja3UK co cpnCKoxp6amCKU mOJ/K)l6alfJa, kol. autorů, CKorrje: 
MaKe)J,oHcKa KHura, 1986 (zkráceně PMJ). Vždy, když v této kapitole zmiňuji slovník spisovné 
makedonštiny, mám na mysli tentýž slovník a stejné vydání. 
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makedonštiny, aktivně používaným makedonskými rodilými mluvčími mladší a 

střední generace, a z dnešního hlediska již poněkud archaizovanou slovní zásobou 

příslušníků starší generace, často přítomnou také v literárních dílech některých 

makedonských spisovatelů. O tom, že se označení archaismus a kolokvialismus v 

makedonské (a velmi pravděpodobně i v bulharské) lexikologii často zaměňuje a 

překrývá, podle mě svědčí i tento citát ze Stylistiky Liljany Minovy-Gjurkovy: 

"TypU:Ii3MHTe o,n: BTopaTa (HeympaJl1la JleKCU1W 00 mypcKu npOU3Jle3 - pozn. MS), a 

oc06eHo Ha oHHe o,n: TpeTaTa rpyrra (apxaU3upanu mYPljU3MU, 3GMeHemU co 

360poeu 00 CJlOeeHCKU npOU3Jle3, UJlU naK co UHmepHaljUOHGllU3MU - pozn. M S)157 

ce oc06eHo KapaKTepHcTWIHH 3a pa3rOBopHIIOT q,yHKUHoHMeH CTHJI, a o,n: Hero 

HaBJIerysaaT BO rry6JIHUHCTH"LfKHOT" 158. 

Z tohoto citátu je jasně patrné, že podle makedonské lingvistky Minovy

Gjurkovy se stylové příznaky časové neaktuálnosti a mluvenosti vzájemně 

nevylučují. Na druhou stranu je nutno uznat, že při pokusech o srovnání 

archaizovaných turcismů, uváděných v novějších odborných publikacích, 

s archaismy orientálního původu ve slovníku makedonského jazyka (PMJ) je dobré 

mít na paměti, že první vydání tohoto slovníku vyšlo před více než čtyřmi 

desetiletími 159, a proto se některá slova mohou jevit z dnešního pohledu jako 

zastaralá. 

Jsem toho názoru, že by se mělo rozlišovat mezi kolokviálním a 

archaizovaným lexikem, přestože tento záměr může narážet na obtíže, vycházející ze 

subjektivity chápání mluvenosti a zastaralosti, a to z toho důvodu, že výraz, který 

může v psaném projevu působit neaktuálně, může být v ústním projevu pociťován 

jako naprosto běžný. Jako příklad by v našem případě mohlo posloužit v různých 

útvarech mluvené makedonštiny zcela běžně používané slovo zajJle (Minovou

Gjurkovovou označené jako archaizované), které se většinou vyskytuje v několika 

ustálených frázích jako např. He 6epu zajJle!, HeMaj zajJle!, U'l He MU e zajJle, wmo MU 

e zajJle! atd .. Ačkoliv se třeba v psaném projevu téměř neužívá, tento jistě 

expresivnější ekvivalent slovanského slova zpu:JICa nemůže být v žádném případě 

157 Viz začátek kapitoly. 
158 MUHOBa-tYPKOBa, JIlUIjaHa, CmWlUcmUKa Ha C08peMeHuom MaKeOOHCKU jCl3UK, CKorrje: Marop, 
2003, str. 137. 
159 První vydání tohoto slovníku vyšlo ve třech dílech (I. - 1961, II. -1965, III. - 1966). Při psaní této 
diplomové práce jsem si sloužil novějším jednodílným vydáním z roku 1986, které je ovšem obsahově 
zcela totožné s prvním Osou v něm provedeny pouze korekce některých chyb v označení 

gramatických kategorií slov). 
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označen za archaismus už kvůli jeho přítomnosti v aktivní slovní zásobě naprosté 

většiny makedonských rodilých mluvčích. 

Praktičtějším řešením by proto podle mého názoru bylo rozdělit turcismy do 

dvou základních skupin. Do první skupiny by patřily turcismy s libovolným 

stylovým příznakem, zatímco do druhé skupiny by byla zahrnuta bezpříznaková 

(neboli stylově neutrální) orientální slovní zásoba spolu s termíny. 

1. Stylově příznaková slovní zásoba 

Do této skupiny zařadíme veškerá slova, která svými slohovými příznaky 

odpovídají kriteriím první a třetí skupiny rozdělení, které zvolila Minova-Gjurkova 

(viz začátek kapitoly), anebo přesněji řečeno veškeré turecké výpůjčky vyznačující 

se jakýmkoliv stylovým příznakem. Skupina příznakové slovní zasoby by se podle 

konkrétních stylových příznaků dala rozdělit do několika menších podskupin160
: 

1) slovní zásoba s příznakem omezené časové platnosti - slova zastaralá 

(archaismy a historismy) a slova nová (neologismy); 

2) kolokvialismy - jak standardní, tak substandardní slovní zásoba 

(pojmenování, která nejsou začleněna do slovníku makedonského jazyka, slova 

nářeční, slangová či argotická); 

3) slovní zásoba s příznakem expresivity; 

4) poetismy a termíny. 

160 Následující rozdělení přestavuje jen jednu z více možností klasifkace stylově přímakových 
turcismů a je podmíněno omezeným množstvím a charakterem excerpovaného a analyzovaného 
materiálu. Podrobnou stylistickou klasifikaci turcismů (orientalismů) v makedonštině nebo v 
bulharštině se mi bohužel nepodařilo objevit. 
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1. 1. Slovní zásoba s příznakem omezené časové platnosti 

"Ve slovní zásobě současné češtiny se historismy, podobně jako archaismy, 

řadí do vrstvy prostředků příznakových z hlediska dobového výSkytu,,161. Velká část 

turcismů v makedonštině a bulharštině je z hlediska dnešní doby časově neaktuální

buď vyšla zcela z užívání (archaismy), nebo se používá převážně v souvislosti s 

reáliemi Osmanské říše, popisovanými zejména v historické nebo umělecké literatuře 

(historismy). 

S pádem osmanské nadvlády vliv turečtiny na do té doby podmaněné 

národy skončil, tudíž se žádné neologismy, které by byly přejaté z turečtiny, v 

makedonštině a bulharštině nevyskytují. Poměrně časté jsou ale neologismy s 

tureckými slovotvornými sufixy -?,-uja, -'Juja (bul. -O:JICU5l, -'JU5l). 

1. 1. 1. Archaismy a historismy 

Jak již bylo zmíněno, výsledkem více než pět století trvající osmanské 

nadvlády byla přítomnost několika tisíc tureckých slov v makedonském jazykovém 

prostředí. Nutno ale připomenout, že po kodifikaci makedonského spisovného jazyka 

po druhé světové válce začalo docházet k postupnému upouštění od užívání 

tureckých lexikálních výpůjček a kjejich nahrazování domácím a mezinárodním 

lexikem162. Mnoho z nich je proto třeba zařadit mezi archaismy nebo historismy.Jsou 

to tedy slova z hlediska dobového výskytu příznaková. 

Část lexikálních turcismů v makedonštině vyšla zcela z užívání - jsou to 

archaismy, u nichž se původní denotát dnes pojmenovává novým slovem. 

Archaismy jsou např. tato slova: oojyH?,-e (hojně), oOHoypMa?,-uja 

(zmrzlinář), aea (vzduch), ajeaH (zvíře, dobytek), zeMuja (plachetnice, loď), 

oozpaMa?,-uja (truhlář) apod. 

161 Encyklopedický slovník spisovné češtiny, Petr Karlík a kol., Praha: NLN, CENTA, Brno, 2002, str. 
166. 
162 MypTe3auu, If3aHM, TYPlfU3Mume 60 j(13UKOm Ha aJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKonje: ManuJ;a MaKe.ll:OHCKa, 2002, str. 26. 
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Jiné turcismy s příznakem omezené časové platnosti mají samozřejmě 

souvislost s někdejším státním zřízením Osmanské říše. Jsou to tzv. historismy, které 

se v současnosti až na výjimky (např. v historické literatuře) nepoužívají, neboť 

označují původní denotát, který zmizel z objektivní reality a tedy i z běžné 

komunikace. 

Historismy JSou např. následující turecké lexikální přejímky: aCKep 

(turecký voják n. vojsko), ajoYK (hajduk, zbojník,-povstalec), jamaK (1. přechovávač 

pronásledovaných 2. ochránce), pepMall (sultánský dekret n. příkaz), cYJlmall, 6e3up, 

nauta, aza (bohatý člověk), cejMell (osmanský četník, pandur), ttupttuja (1. nájemce 

zemědělské půdy 2. rolník, zemědělec), Kaouja (kádí, turecký soudce), paja (ráje, 

křesťanské obyvatelstvo v Osmanské říši), xamuLUepup (sultánův dekret z roku 

1856, který stanovoval práva křesťanů v Osmanské říši) atd. 163 S historismy se lze 

taktéž setkat např. v umělecké literatuře, vztahující se k období osmanské nadvlády 

v Makedonii. 

Svým charakterem mají k historismům blízko názvy věcí, které souvisely s 

každodenním životem v minulosti, a které jsou dnes nahrazeny podobnými, ale 

modernějšími předměty. V mnoha případech jsou tato slova ve slovníku spisovné 

makedonštiny vedena jako bezpříznaková. Dle mého názoru je ale např. slovo 

apLUUll, podobně jako např. OKa Gednotka váhy, 1282 g), příznakové. V obou 

případech jde o staré jednotky míry a váhy, které byly nahrazeny novými 

jednotkamy. 

Podobnou povahu mají také např. tato slova: 6e3UCmell (krytá hala, pasáž s 

prodejnami), U6PUK (hliněná n. kovová nádoba na polévání vodou při mytí), capaj 

(serail - palác tureckého hodnostáře, dvorec), COKaK (ulička), ttUpJlUZ (dvůr statek, 

feudální panství) a další. Přestože existují také důvody pro zařazení těchto hesel do 

skupiny stylově neutrální slovní zásoby, je zřejmé, že tyto předměty z materiální 

kultury dokážou již samy o sobě vyvolávat, zejména u mladších generací mluvčích, 

představu o době Osmanské říše. Proto, v závislosti na kontextu, ve kterém se 

vyskytují, mohou tato slova posloužit, např. v analytických (komentářových) 

163 Uvedené příklady archaismů a historismů jsou převzaty z: 
a) MUHoBa-rypKoBa, JIHJIjaHa, CmWlUcmUKa Ha coepeMeHuom MaKeooHcKU jmuK, CKorrje: Marop, 
b) MUHoBa-rypKoBa, JIHJIjaHa, "TypCKHTe 36opOBH (ryPUH3MHTe) BO MaKe.I(OHCKHOT ja3HK", Hoea 
MaKeooHuja, 25. 8. 2004, JIHK (www.novamakedonija.com.mk). 
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publicistických žánrech, jako účinný stylistický prostředek, zvyšující expresivitu 

sdělení 1 64. 

Tak např. slovo U6PUK, které se objevuje v následujících dvou citacích, 

bezesporu takovou představu vyvolává, a platí to v obou případech, i když je na 

první pohled zřejmé, že jsou oba citáty vyňaty ze stylově naprosto odlišných článků, 

psaných se zcela odlišným záměrem - záměrem makedonského článku bylo 

informovat čtenáře o kulturní události, zatímco bulharský text byl psán v jasně 

ironickém duchu s cílem zesměšnit negativní společenský jev. 

Ha u3JloJ/C6arna eo HcrnaH6yJl Ke 6uoarn EAEAHT-IIAPTH - 3a onpeOeJleHUrne e 
U3JlOJ/CeHU 6aKapHu caooeu (CUHUU, uoeuHo ornHomeHue UJlU KOlt-Xa.Ma.M c 
u6puu,u, caaHU, KOrnJlUlba, fyM06U, HapZUJlema 3a KOJle6aeUf-urne ce. 
fe36ulba .. .), nOKyKHuHa, 06JleKa, MeXJleM 3a oymarna c U6PUK u 6aKJla6a 
npOU3eoou Ha ceoeljJKapcKuorn 3aHaem (Ceza, I1ocJIe, 20.4.2005). 
(ltu6yu,u, ltUlteKJlau,u, HlUlaHU, 
U, UzapJl a u, U, pGMKa 3a oZJleoaJlo .. .), 
36upKa a.MajJluu, u3pa60rneHu KaKO 
HaKurn, Ha KOU, KaKO mrno OljeHyeaam 
aernopurne Ha u3JloJ/C6arna, ce 
HajeUOJlueu OCMaHJlUCKUme eJlujaHuja, 
KaKO u opyxje u npu60p 3a opyJ/Cje 
(BpeMe, KyJIT)'pa, 1.9.2004). 

Zavést jednoznačný princip, podle něhož by bylo možné bezchybně oddělit 

archaismy od historismů a naopak, není vůbec snadné. O tom, že někdy dochází ke 

směšování obou podskupin zastaralého lexika, je všeobecně známo a málokoho to asi 

překvapí. Historismy tureckého původu se v makedonském tisku vyskytují na rozdíl 

od archaismů jen ojediněle, a pokud ano, tak často v přeneseném smyslu či s jistou 

dávkou ironie. Dobře to ilustrují následující dva příklady, kdy se v prvním případě 

pomocí historismu apa'-l ("harač" daň z hlavy) vyjadřuje negativní postoj k 

současnému ekologickému poplatku, který musí makedonští řidiči platit při vjezdu 

do Řecka. V druhém případě, kdy se parafrázuje lidová moudrost, je pak slova 6ez 

(beg - titul tureckého hodnostáře) použito v aktualizovaném frazeologismu ve 

smyslu boháč. 

164 Expresivní potenciál tzv. turcismů je z pohledu zaměření této diplomové práci základním stylovým 
atributem, kterému bude věnována největší pozornost. V rámci žurnalistického jazyka jde totiž 
expresivita ruku v ruce s ostatními stylovými vlastnostmi této specifické slovní vrstvy. 
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Tu pa3y6aeuja MaKeooHl1ume u KyKyUl u JIepuH, eo '1UU Kacu ce Clleeaam 
napume 00 U3MUClleHuom eKOllOUlKU apall Ulmo ce c06upa Ha Ee30HU ... (BpeMe, 5 

8 165 
IIpMqMHM, .3.2006) . 

ApHO UMa Hapooom He clly'1ajHo peKoll 00 ljJyKapa 6ez He 6uoyea, a u aKO zo 6uoe, 
He ZO llU'1U (BpeMe, CTaB, 21.5.2004)166. 

Jak již bylo řečeno, makedonský tisk, stejně jako bulharský, s oblibou 

používá historismy tureckého původu k dosažení ironického efektu. Je to vidět na 

následujících příkladech, kde slovo '10p6a?luja (1. hist. zbohatlý obchodník n. statkář 

2. lid hospodář, zaměstnavatel) plní funkci expresivního prostředku k vytvoření 

obrazu makedonských a bulharských novozbohatlíkůl67 • 

Cemo OHa Ulmo ce MaHurpecmupa 
KaKO 60zamcmeo eo pa3llU'1HU rpOpMU 

360pyea oeKa Ha HaUlume IlOp6allUU He 
UM e !lOUlO uaKO ce ;)ICa!lam 

(BpeMe,MaKe.noHMja, 2.7.2005). 

CmpaXbm om '1y;)IC6uHa e Ob!l60KO 

eKopeHeH y HaUleHCKU51 mapuKam oopu 

Kozamo e Hampyna!l MUllUOHU u ce nep'1u 
Kamo llop6aoJ/CUR Ha 115l!la UMnepU51 om 

uHoycmpUa!lHU, mbpz06cKU, '1e u 
rpUHaHC06U npeOnpU51mU5l (Ceza, 

Ha6mo.naTeJI, 29.1.2007). 

V případě turcismu '10p6a?luja (bul. '1op6ao:JICU5l) nutno uznat, že se zdaleka 

nejedná o jednoznačný historismus, jelikož je hojně užíván v mluvených projevech 

jak makedonštiny, tak bulharštiny. Stejně tak má dvojí stylistickou charakteristiku 

v makedonštině široce užívané slovo ajoYK (zbojník/povstalec proti Turkům; zloděj, 

lupič). Toto dvojznačné slovo může mít v závislosti na kontextu, ve kterém se 

vyskytuje, jak povahu historismu, tak i kolokvialismu. Přesné určování stylových 

příznaků turcismů, přítomných v lexikonu obou jazyků, je ostatně v případě obou 

jazyků velmi komplikovaný úkol. 

Na rozdíl od historismů, u kterých je obvykle jasně patrná souvislost 

s dobou, která pominula, a z toho důvodu jsou v zásadě všemi mluvčími 

makedonštiny (i bulharštiny) vnímány jako časově neaktuální, je problém 

165 Kukuš a Lerin (řec. Kilkis a Florina) - města v severním Řecku (v Egejské Makedonii), nedaleko 
státních hranic s Makedonskou Republikou. Evzoni (mak. Mačukovo) - hraniční přechod mezi 
Makedonií a Řeckem jižně od města Gevgelija (z makedonské strany hranice - Bogorodica). 
166 Jde o parafrázi přísloví 00 Ce/baK 6ez He 6uoyea, a u oa 20 6uoe, He 20 llU'IU (CellaHelf 6ez He 
6uoyea, u aKO cmaHe He My npUJle2a). Slovo pyKapa je také turcismus a znamená chudák, chuďas 
apod. 
167 Více o expresivitě tureckých jazykových prvků pojednává v této kapitole samostatná část (1. 3 
Slovní zásoba s příznakem expresivity). 
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s archaismy, jak již bylo naznačeno, poněkud složitější. Nutno zdůraznit, že v 

případě lexika přejatého z turečtiny existuje značná nejednotnost v charakteristice 

jeho příznakovosti obecně. Právě u příznaku archaičnosti se tato skutečnost projevuje 

velmi nápadně. Tím se znesnadňuje jak identifikace skutečných archaismů 

v makedonských a bulharských textech, tak provádění objektivních stylistických 

srovnání založených na statistických údajích získaných z obsahu objemově 

srovnatelných slovníků spisovné makedonštiny a bulharštiny 1 
68. Charakter 

příznakovosti slov je proto nejčastěji patrný z kontextu sdělení. Tak např. turcismus 

apCllan (lev) je ve slovníku spisovné makedonštiny označen jako archaismus, jak je 

ale patrné z následujícího příkladu, může být toto slovo v jistých situacích vnímáno 

např. i jako nářeční. 

Koj Ke nuem 00 6U7-l0mO Ulmo Ke zo pooum Jl03je60 nompoa oa 6uoum 
KpomOK u 6eCeJl KaKO pyoo jaz7-Ie, KOj Ke nuem noeKe oa 6uoum KaKO s6ep (apCltan) 
jy7-laK u CmpaUle7-l, a KOj Ke nuem 00 MepKama 7-Ia060p 3a oa npenuem, oa nafa no 
3eMU u oa ce 6aJtKa, KaKO C6Wba 60 mW-ba, co 7-Iezo cuom C6em oa ce Ulezya (BpeMe, 
MaKe.n:oHlija, 14.2.2007). 

Ze srovnávacího hlediska je zajímavé, že i když je v případě turcismů 

s historickým stylistickým příznakem situace v obou sousedních jazycích podobná, 

tak v případě archaismů je stav do jisté míry odlišný. Některá slova jsou totiž 

v bulharštině archaizovaná, zatímco v makedonštině nikoliv, a naopak169
• Bulharská 

lexikografická literatura charakterizuje jako archaismy např. tato slova: oOJlan (skříň 

n. police vtesaná do stěny), 7-IuUla7-1 (I.terč, terčová figura, cíl 2. znamení, jizva, 

stopa), meMeJl (základ), lfapUlUfl (ulice n. náměstí s obchody, tržiště, obchodní čtvrť), 

UleKep (cukr), zatímco makedonský slovník (PMJ - Pelf7-lUK 7-Ia MaKeo07-lcKuomjmuK 

co cpncKoxp6amcKu mOJlKy6aJ-ba) uvádí tyto turcismy jako stylově neutrální. 

HeUlmo nOMaJtKY, 7-10 MaKeo07-luja 60 Bbp65lXa cu u cpb6cKume JlUlje7-l37-1U 
E6ponCKama Y7-Iuja u36e3y6a MJleKO u ljuzapu - no 2 Jle6a, oU7-Iume no 50 
na6JlaKa, UleKep 00 UleKepna mpcKa u CmOmU7-IKU u 3axap, 7-Ia KOJlmO cmOJlxa 
00 UleKepna penKa, 7-10 u MaJtKy nelfU6a, 7-Iaonucume ''IlIe«ep'', no 1.60 (Ceza, 
6ucK6umu u 6ape7-l0 u 7-Ie6ape7-l0 060Ulje Ha6mo.n:aTeJI,24.7.2007). 

168 Viz kapitolu Turcismy ve spisovné makedonštině a bulharštině po 2. světové válce. 
169 Slovo 6umna3ap (vetešnický trh) se v makedonštině dnes téměř nepoužívá a v deníku Vreme se 
vyskytovalo pouze v souvislosti se skopskou čtvrtí Bitpazar (Eumna3ap). Obdobná je situace 
v bulharštině v případě slova UleKep (mak.. UleKep), které se dnes vyskytuje nanejvýš v některých 
dialektech, případně jako jedna z komponent v některých oikonymech (např. llleKep-MaxaJla -
název jedné z rómských čtvrtí v Plovdivu). 
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(BpeMe, IIapM, 17.6.2006). 

PaMaOaH lllumu e OCOMHUtleH u oeKa e B nO'lU6HUme OHU l1apu OJICU6lleHUe Ha 
Hapa'lamell Ha 60M6aUlKuom Hanao Ha He3aKOHHUR 6umnll3ap no Kopumomo Ha 
nOJlUl1UCKama cmaHUl1a Eumna3ap, 3a BJlaOaUCKa peKa (Ceza, O'bJIrapWI, 
KOj ce 066UHemu u UM ce cyou Ha 06e 17.7.2006). 
MOM'lU1ba 00 CKonje (BpeMe, XpoHMKa, 
20.12.2005). 

1. 1. 2. Neologismy 

Před tím, než se pustíme do charakteristiky této vrstvy dobově příznakových 

prostředků současné slovní zásoby makedonského a potažmo také bulharského 

jazyka, nutno zdůraznit, že se turci srny (orientalismy) v pravém slova smyslu mezi 

makedonskými a bulharskými neologismy nevyskytují. 

Jak již bylo na několikrát v předcházejících kapitolách řečeno, penetrace 

jazykových výpůjček z turečtiny do jihoslovanských jazyků skončila spolu s koncern 

svrchovanosti Osmanské říše nad naprostou většinou balkánských Slovanů. Vliv 

turečtiny na spisovné jazyky dnešních Bulharů a Makedonců je tudíž v současné 

době oproti minulosti naprosto nulový. Nicméně, existuje určitá skupina převážně za 

pomocí tureckých formantů fundovaných slov, která se nepochybně dají označit za 

neologismy. Nejsou to tedy z turečtiny slova přejatá v novější době, nýbrž pojmy, 

zcela, nebo mnohem častěji jen z části utvořené pomocí tureckých slovotvorných 

prvků. 

Kromě neologismů, které jsou utvořeny pomocí slovotvorných formantů, 

nejčastěji sufixu -1-mja, -'luja (bul. -OJICUR, -'lUft) < -ci, -Cl, - cU,- cii, -r;i, -r;l, -r;u, -r;ii, -

lluja (bul. -llUft) < -li, -h, -lu, -Iii, -llal<. (nář. -llyK; bul. -llbK, -llyl<.) < -lik, -hk, -luk, -liik, 

kdy slovotvorný základ většinou nemá orientální etymologický původ, nová slova 

vznikají i opačným postupem - slovní základ je turecký (orientální), zatímco 

slovotvorné formanty jsou domácího etymologického původu. 

Je jistě sporné, zda je možno tyto hybridní tvary považovat za turci srny 

(orientalismy) 170, a proto, ačkoli by si to jistě zasloužily, jim nebude v této práci 

věnována větší pozornost. Jako protipól prostředků zastaralých a archaismů si ale 

170 Jsem toho názoru, že nikoliv. Slovotvorné formanty je ale možno označit za turcismy 
(morfologické turcismy). 
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tyto částečné orientalismy jistě zaslouží zmínku, jelikož jsou jasným důkazem 

mimořádného vlivu turečtiny na slovotvorbu jižních slovanských jazyků. Tato 

"ozvěna" dob minulých je v dnešní době velmi oblíbeným stylistickým 

prostředkem. Tato hybridní slova jsou v hojném počtu přítomna v mluvených 

podobách makedonštiny a bulharštiny a spolu s takříkajíc pravými turcismy 

představují výrazný příznak současného makedonského a bulharského tisku. 

Nutno také připomenout, že jako součást nestandardní slovní zásoby mají 

tato nová slova mnoho společného s dalším lexikem, které také nebývá zastoupeno v 

normativních slovnících. Jde o slova regionální a slangová. Slang je bezesporu také 

jedním ze zdrojů, odkud proudí část neologismů do jazyka moderních sdělovacích 

prostředků. Je proto někdy obtížné stanovit jasnou hranic i mezi neologismy a 

slangovými výrazy a dalo by se říct, že taková hranice vpodstatě ani neexistuje. 

Jeden z hlavních důvodů, proč je identifikace neologismů v makedonském 

tisku poměrně komplikovaná, spočívá v tom, že - jak již bylo řečeno - výkladový 

slovník makedonského jazyka z let 1961-1966 je sám o sobě již poněkud zastaralý, a 

řada termínů, které v něm nejsou zastoupeny, by nemusela být pociťována jako nová. 

Proto uvádím několik citací obsahujících neologismy - jak hybridních slov Gen 

částečně tvořených z tureckých jazykových prvků), tak i několik neosémantismů 

(turcismy s novou sémantikou) - z makedonského a bulharského tisku, jen pro 

ilustraci. V dalších kapitolách ale této jistě zajímavé vrstvě "novodobě příznakových 

prostředků" nebude věnována pozornost. 

Nejproduktivnějšími tureckými sufixy v bulharštině i makedonštině, jsou zcela 

jistě -?lUja, -'mja (bul. -OJfCUfl, -lJUfl). 

3a cpeKa, 60 MaKeooHuja u 60 ljeJla KOMnlOmbpOJ/CURma e nycHam noo 
6U6UIG JyzOCJla6uja, "KoMnjymeplluja" napurllla zapaHljufl. Tou e 066UHeH 6 
UMa n03umU6HO 3HalJe1be, ... OCH06HO e pa3npocmpaHeHue Ha npOU36eoeHUfl C 
oeKa aKO 6apame KOMnjymeplluja/Ka, Ha nopHozparpCKO CbObpJfCaHUe Ha 
06UlJHUme cajm06u Mopa oa npe6apame MaJlOJlemHU, 3a Koemo 3aKOHbm 
UJZjaOHUljU nporpUJlU 3a oa oojoeme 00 npe06UJfCOa 005 ZOOUHU 3am60p u zJl06a 
maK6a JlUlJHOCm" (BpeMe, CajT Ha 00 8000 Jl6 (Ceza, E'bJIrap:(U[, 21.1.2006) . 
.n:eHOT, 30.1.2007). 

Jedním ze způsobů vytváření neologismů je také derivace slov z tureckého 

základu za pomoci domácích slovotvorných formantů. Následující citace ukazují jak 
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pomocí o dvozování z tureckých slov alát (mak. (lJlam nástroj, nářadí, náčiní) afayda 

(mak. cpaj.n;e - úžitek, výhoda, prospěch) mohou vzniknout moderní pojmy171. 

Nicméně, u slovesa orjJajou připouštím možnost, že se může jednat i o starší 

kolokvialismus, který nebyl zařazen do slovníku makedonského jazyka (PelJHUK Ha 

MaKeOOHCKuom jmuK co cpnCKoxpeamCKU mOJlKyea1ba - zkr. PMJ ). 

"Kllacmep Menc" Hyoam OOJlUlJHa a.namKa, Koja MO:JICe oa ce 6KJlylJU eo 
6JlOZ UJlU ee6-cajm: ZpapUlJKO npemcmaeyea1'be Ha zeozpapCKama MecmonoJlo:JIC6a 
Ha nocemumeJlume (BpeMe, CajT Ha .n;eHoT, 12.12.2006). 

Koj ce OljJaji>Wl 00 Op:JICaeHUme napu Ha HCHurjJapuc? (BpeMe, HacnoBHa, 
4.12.2006) 

Koj Ke ce ofjJaji>u 00 Hoeuom eU3eH pe:JICUM? (BpeMe, HacnoBHa, 17.4.2007) 

Neosémantismy lze často těžko oddělit od slov slangových. Turcismy se 

navíc často, kvůli zesílení expresivity výrazu, používají s přeneseným významem. 

Tak např. Elena Jovanova-Grujovska, která ve své magisterské práci zpracovala 

problematiku kolokvialismů v makedonském jazykovém prostředí, poukazuje na 

nové významy slov apalJ (původně - daň z hlavy mužů křesťanské víry; nyní jen 

"daň") a apCJlaH (původně -lev; nyní - pěkný)l72. V indexu kolokviálních substantiv, 

který je součástí její studie, jsou ale tato slova označena navíc jako slangová. Jak již 

ale bylo řečeno, tak se pojmy neologismus a slang nemusí navzájem vylučovat. 

Problematice neologismů nebude v této práci věnována další pozornost. 

Z řady důvodů, z nichž nejvýznamnější je absence aktuálních lexikografických 

pomůcek, zpracovávajících makedonskou slovní zásobu, lze s jen s obtížemi oddělit 

od sebe neologismy, slangové výrazy a slova s přeneseným významem. Proto budou 

tato slova posuzována hlavně v rovině standard - substandard, a také z hlediska 

jejich expresivity. 

171 Slovo (lJlamKa se dá označit za neologismus, když je řeč o výpočetní technice. Jelikož se ale 
jedná o slovo, které je už dlouho součástí lexikonu makedonštiny (znamená: 1. nástroj" 2. strojek), se 
nedá označit za lexikální neologismus. Získalo en nový význam, neboli jde o neosémantismus viz 
níže. 
172 Citace z tisku s těmito slangovými neosémantismy jsou v této kapitole uvedeny níže, a to v části 
pojmenované "Slovní zásoba s příznakem expresivity". 
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1. 2. Kolokvialismy 

Kvůli řadě mimojazykových okolností, o kterých již byla řeč v různých 

částech této práce, je značná část turcismů a jejich derivátů jak v makedonštině, tak i 

v sousední bulharštině, zařazována mezi prostředky běžné mluvy, jejichž základní 

oblastí užití jsou projevy spontánní verbální komunikace173. Stejně jako mluvenost 

obecně, lze kolokviální turcismy rozdělit na standardní a nestandardní. Kromě velké 

skupiny slov tureckého (orientálního) původu, tvořících součást stylově neutrální 

slovní zásoby, a které se vyskytují v různých funkčních stylech (nejméně však ve 

stylu odborném), je v projevech běžně mluvené každodenní komunikace přítomno 

mnoho turcismů, jež se vyznačují rysy běžné mluvy. 

O stylově příznakových kolokvialismech orientálního původu, a to jak 

standardních, tak i substandardních, pojednávala již předešlá kapitola (Turcismy 

v běžně mluvené makedonštině). Na tomto místě tedy bude věnována spíše 

pozornost konkrétním případům užití kolokviálních turcismů, zaznamenaných 

v makedonském (a pro srovnání také v bulharském) denním tisku. 

Oblíbenost stylových prostředků běžně mluvených projevů, a to zejména 

vanalytických žánrech žurnalistiky, komentujících často stav makedonské a 

bulharské společnosti, si lze vysvětlit jak jejich inherentní expresivitou, tak rovněž 

skutečností, že díky těmto jazykovým jednotkám dochází k nápadnému ozvláštnění 

textu novinových článků. 

V souvislosti s výskytem kolokviálních turcismů v tisku nutno poznamenat, 

že se tak poměrně často děje v citátových výpovědích (viz např. kontext u slov 

6aouj(lJla -zadarmo, za babku, a 3ujaH - škoda, ztráta, v tabulce níže). Intertextovost 

se ovšem ve zpravodajských žánrech, na rozdíl od textů komentářových, téměř 

nevyskytuj e. 

EaoujaJla ce mpyoeeMe, t.tucm 3ujaH CMe Te UjellU oa nO:JICUeeflm e Haií-pucKoeume 
- eellU EmeMu Caopuy, npou3eooumell oeopoee, 3a oa ce euou O(lJlU HflMa oa 
00 CKonCKomo cellO Cmpat.tuHlje (BpeMe, nunHam HflKOfl 3apa3a. EaoeBa - cnopeo 

173 Viz definici termínu kolokvialismus v Lotkově slovníku lingvistických termínů - Slovník 
lingvistických termínů pro filology, Edvard Lotko, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
1999, str. 54. 
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ITapIl, 20.7.2006). ''J(yMa'' u y'leHU om EAH - "H5lMaMe 
nmu'lU zpun, nepHamume Mpam om 
ltYMa" (Ceza, ITocJIe, 26.7.2006). 

Cmpa6 Ulmo HU OCmaHaJl yUlme npeo oa J.(eH CJleo KamacmpocpU'lHUme 
Hay'lUMe oa zo n06eJlaMe OZHom. Koza pe3yJlmamU cu nooaoe ocma6Kama 
My ce nJZaUle6Me, 6apa6ap co opyzume 6apa6ap C tJJlJlOmO pbK060ocm60 U 
(OU6U) :JICU60mHU (BpeMe, HOB CBeT, KaHouoambm 3a e6pooenymam 
3.3.2006). KOHcmaHmuH J.(UMumpo6 (Ceza, 

Ha6mo,Il;aTeJI, 23.5.2007). 

Užitím stylových prostředků příznačných pro běžbě mluvené jazykové 

útvary se v žurnalistických textech se nepochybně zvyšuje expresivita sdělení174. 

Především prostřednictvím analytických publicistických textů se tak lépe zdůrazňují 

postoje autorů ke komentovaným skutečnostem. V naprosté většině případů se jedná 

o akt stylizační. Dochází tak k aktualizaci publicistického textu. V neposlední řadě 

lze kolokvializací publicistického textu lépe vyjádřit ironický postoj k popisované 

skutečnosti. 

MUHaa zooUHume Koza CU uzpa6Me Majman co Eyzapume... oeMeK Hue 

6e6Me AMepUKaHtJU 3a HU6 (BpeMe, CTaB, 20.4.2007). 

TaM He :JICU6eeUle U Kbopa6 myp'lUH, Koumo oa mopM03u MecmHomo 

6bJlZapCKO HaCeJleHUe, ma Ka6JleUlK06 y6u 06aMa tJuzaHU, 3a oa HanUUle 
"Kbp6a6omo nucMo" (Ceza, Ha6JIIO,Il;aTeJI, 3.3.2007). 

Protipólem mluvených prostředků obvykle bývají jazykové prostředky 

knižní. Autor této práce se ale na internetových stránkách vybraných makedonských 

a bulharských periodik s turcismy, které by náležely k stylové vrstvě knižních 

prostředků, nesetkal 175 . 

1. 3. Slovní zásoba s příznakem expresivity 

Velká část tureckých lexikálních turcÍsmů je dnes jak v makedonském, tak i 

v bulharském jazykovém prostředí vnímána, buď sama o sobě, nebo častěji v určitém 

kontextu, jako expresivní. 

174 Příznaku expresivity je zde věnována zvláštní pozornost v samostatné podkapitole (1. 3. Slovní 
zásoba s příznakem expresivity). 
175 Za výjimku by se možná dalo považovat sloveso meMeJlU, které je odvozeno od substantiva meMeJl 
(základ - také přeneseně). Jako knižní je totiž označeno v "PMJ". 
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Lotkův slovník lingvistických termínů definuje expresivitu jako 

pragmatickou složku významu lexému nebo jeho výskytu, popřípadě jiných jednotek, 

která je "dána jako různě silný projev afektivního a volního vztahu, n. vyplývá 

z užití, které se v kontextu chápe jako neobvyklé, resp. vybočující z očekávané 

formy" 1 
76. Příbuzným pojmem expresivity je "emocionálnost, ta se však obvykle 

vztahuje jen k vyjádření pozitivních n. negativních emocí, a má tedy užší význam 

než expresivita" .177 Expresivita nebývá striktně vázaná na konkrétní slohové útvary, 

je hojně zastoupená v projevech běžně mluvené komunikace a v uměleckých 

slohových útvarech. Je také oblíbeným stylovým prostředkem některých 

analytických žánrů publicistického stylu. 

Ze všech základních jazykových rovm, nabízejících speciální prostředky 

k vyjádření exprese, bude v této práci věnována pozornost především z turečtiny 

přejatému lexiku (s frazeologií) a v souvislosti se slovotvorbou také některým 

tureckým slovotvorným morfémům. V makedonštině (i v bulharštině) totiž často 

vznikají nová pojmenování s pomocí tureckých slovotvorných prostředků. V obou 

jazycích je řada expresivních výrazů např. odvozena z netureckého slovotvorného 

základu přidáním slovotvorných formantů, a to nejčastěji sufixů -'{luja, -l.Juja (bul. -

o'U/'U5l -l.JU5l) < -ci -Cl - Cu - cil -ri -rl -ru -ril -JlUlj'a (bul -JlU5l) < -li -lz -lu -lu" -<JIL- J "" y, y, y , y , . "" 

JlaK (nm. -JlyK; bul. -JlbK, -JlyK) < tik, lzk, luk, lUk. Část makedonských a bulharských 

lingvistů si dnes všímá neočekáváné produktivity zejména sufixů -'{luja, -l.Juja (bul. -

O:JICU5l, -l.JU5l) , které překračují hranice hovorového stylu (mak., bul. pmzoeopeH 

cmUll) a pronikají zejména do jazyka tisku. Jedná se v první řadě o nomina agentis: 

cjJUllMa'{luja, cjJecmueaJl'{luja, CMemKa'{luja, napoJl'{luja (ten, kdo používá slogany, 

hesla, klišé), MOmOp'{luja178. 

OcmaHyea oa ce HaOeeGMe oeKa HueHume cjJuJlMallUU Ke U3eJlel.Jam nOyKa 
00 oea u Ke pm6epam oeKa co zopoocma Ha MaJlUme Hapoou HeMa UZpa7ňe, na 

176 Lotko, Edvard, Slovník lingvistických termínů pro filology, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 1999, str. 31. 
177 Encyklopedický slovník češtiny, kol. autorů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, str. 131. 
178 BeJIeBa, CJIaBHua, "BJIHjaHHeTo Ha Ha,nBopellIHoja3WIHHTe cpaKTopH Bp3 360po06pa3ysatIKHOT 
CHCTeM BO MaKe,noHCKHOT jasHK", MaKeooHcKU c01jUOJ/UHZ6UCmUttKU u rjJUJ/OJ/OUlKU meMu, CKorrje: 
COBeT 3a MaKe,noHCKH ja3HK Ha Perry6mIKa MaKe,noHHja, 2002, str. 47. Slova rjJecmu6aJ111uja a 
Momopl1uja se nevykytují ve slovníku makedonského jazyka (PetIHHK Ha MaKe,noHCKHOT ja3HK co 
cprrCKoxpBaTCKH TOJIKyBaHja). Vzhledem k tomu, že tento slovník obvykle uvádí hovorová slova, 
zakončená sufixem -l1ujal-ttuja, a to jak s tureckým slovotvorným základem, tak i s netureckým, 
předpokládám, že by se mohlo jednat i o neologismy. 
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MaKap u Ha pUJlM! ", nUUlyea zacmap6ajmepom ,l(apKo eo nucMomo 00 " OH-Hem" 
(BpeMe, KyJITypa, 11.4.2007). 

MomoPlluja ce yopUJl eo KClMUOH u cpyUlUJl oeajlfa neUlalfu (BpeMe, 
XpoHfIKa, 9.5.2007)179. 

Se záporně hodnotícím významovým odstínem se v rámci expresivní slovní 

zásoby přejaté z turečtiny vyčleňují např. vulgarismy a pejorativa a obecně slova 

hanlivá. Takové jsou např. výrazya60an, aj/ba3 (buL xaií.rza3), aKMaK (bul. aXMaK), 

aUl/laK, 6yoana, opocnuja, ne3eeeHK, mOKMaK (1. arch. palice, kyj, palcát 2. přen. 

hlupák) atd. 180 Uvedená slova v sobě obsahují inherentní expresivitu, která je snadno 

identifikovatelná i bez znalosti kontextu, ve kterém se vyskytují. 

}Coj e 6yoana eo lfeRaea npuKa3Ha? -
UpoHu3upaam KOMeHmapume Ha 6Rozom 

"MaKeoOHcKu ja3OR" (BpeMe, KyJITypa, 
11.4.2007). 

,l(opu He MO:JICeR oa npeoynpeou 

KORezume cu, mbU Kamo e OlJume UM Uje 
ocmaHe Kamo mbn 6yoana. (Ceza, 

Ha6mo.n:aTeJI, 17.8.2006) 

Častěji než inherentní expresivity turcismů využívá publicistika Gak 

bulharská, tak makedonská) jejich potenciálu k dosažení expresivity adherentní, 

neboli přenesení základního významu orientálních lexikálních výpůjček. Tento druh 

expresivity je patrný v následujících příkladech z denního tisku, kde jsou slova 
;. v' v " 181 meMeR, a jJaHuap pouzlta v prenesenem vyznamu . 

TeMeJl Ha ceKoja oeMoKpamuja Ho He3a6UCUMO om Moume RUl-lHU 

npemcma6yea npa60mo Ha npueamHa lJy6cm6a, apMUJlma 6UHazu e 6UJla eOUH 

concm6eHocm (BpeMe, CTaB, 17.4.2006). om meMeJlume Ha Obp:JICa6ama HU 

(Ceza, Ha6mo.n:aTeJI, 1.12.2006). 

Co lfeRuom c60j HempaHcnapeHmeH ,l(a ce HaOJl6aMe, lJe n06elJe Kbomeu,u 

K'CMem, OOHOCHO mpaHcnapeHmHa OKORO cMemUUjemo HJlMa oa UMa, HO 6ce 

HecpeKa, ce 06UOY6ClM oa HajoClM 6apeM e no-006pe omalloapume, omKORKomo 

eoeH apzyMeHm 3a OmppRal-be Ha maHK06eme oa oouoam (Ceza, TIocJIe, 

179 Název článku. 
180 Viz kapitolu "Turcismy v běžně mluvené makedonštině" (část 1. 2. Slova vzbuzující zvláštní 
asociace). 
181 Prvotní význam slova meMeJ/ je "základ" (např. domu), zatímco lwHoap (bul. O:JICaHoap) je 
označení policistů, které se oficiálně jak v bulharštině, tak i v makedonštině už dávno nepoužívá, a 
z toho důvodu slouží jako vhodný prostředek k vyjádření ironie. Přenesený význam slova meMeJ/ 
(zejména ve tvaru plurálu) je v obou jazycích oblíbeným stylistickým prostředkem. V bulharštině se 
dnes navíc toto slovo ve svém prvotním významu skoro vůbec nevyskytuje, jelikož bylo nahrazeno 
jeho slovanským ekvivalentem OCH08a. 
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cmepeomunom Ha ZJlyn llaHOap (BpeMe, 9.7.2005). 
HOB 6paH, 26.2.2006). 

Vícevýznamovost je obecně velmi oblíbeným prostředkem k vyjádření 

ironického postoje k některým subjektivně nežádoucím okolnostem, jak je vidět i 

z následujícího příkladu. 

/{aJlU Ke e KouHl1uoeHl1uja wmo oeHom Ha perpepeHoyMom ce c06nafa co 
Mump06oeH? "Í'ypf06oeH, ajoyrlKa cpeo6a, Mump06oeH, ajoy'lKa pa30eJl6a!?" Kou 
ajoyll,u

182 
Ke ce pa30eJlam, Koza ajoYl1u HeMa omKaKO 3aMUHaa TYPl1ume!? (BpeMe, 

CTaB, 4.11.2004) 

Výborným stylistickým prostředkem k vyjádření kontextové expresivity 

JSou v současné makedonské a bulharské publicistice např. výpůjčky z turečtiny 

(osmanštiny), které jsou v dnešní době vnímány jen jako historismy nebo archaismy 

(např.6UJlaem). 

CenaK, 60 Hawuom "meMeH 6UJlaem Ha PeCOpHU51m 6ul1enpeMuep EMeJl EmeM 
EaJlKaHUme" He ce pa36u HUKaK6a 6ceKU oeH pa3Maxea npbcm u cot.tu 
oe6ama, a JlOKaJlHUOe napmHep Ha 6UHoeHume, Koumo 3aObJl:JICUmeJlHO ca 
npoeKmom, KOj e MHOZy ZJlaCeH npu U36bH HeUHU51 6UJlaem. 
HeKOU opyzu ceou aKmueHocmu, oeoj (Ceza, Ha6mo.n:aTeJI, 22.3.2006) 
nam ocmaHa MHOZy MOJlt.taJlUe (BpeMe, 
OrrIIITeCTBO, 17.9.2006). 

Zdařilým prostředkem k docílení kontextové expresivity může být užití 

kolokviálních turcismů ve sděleních, komentujících průběh evropeizačních procesů 

v balkánských zemích. 

AKO HanpaeUMe cnopeo6a co oOHocom B KpauHa CMemKa, onpeOeJl51UKU 
Ha AMepUKa KOH MaKeOOHl1ume, jacHu ce 3anJlamUme cu, Hue - KaKmo HU ce 
oeojHume eeponcKU apUlUHu183 Koza cMe npenopbt.ta, MepUXMe c e6poneucKU 
Hue eo npawalbe (BpeMe, KOJIYMHH, apUlUH ... (Ceza, I1ocJIe, 23.11.2006) 
12.12.2006). 

182 Slovo ajoyK je v makedonštině je vícevýznamové a odpovídá svým významem slovům xauoym[w-/} 
a xauoyK v bulharštině (mak. ajoyK - 1. hajduk, zbojník, povstalec proti Turkům 2. hovor. zloděj, 

lupič; bul. xauoym[uH) - hajduk, zbojník, povstalec proti Turkům, xauoyK hovor. zloděj). 
183 Hybridní frazeologismus 080eH apUlUH (dvojí metr) se v makedonštině a bulharštině používá zcela 
běžně a jeho užití v kontextu balkánské reality by nevzbuzovalo zvláštní pozornost. Jeho výskyt 
v souvislosti s "evropskými" záležitostmi je však o poznání nápadnější. V obou jazycích se paralelně 
s tímto frazeologismem používá synonymní slovní spojení o8oeH cmaHoapo. 
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Výraznou expresivitou se vyznačují některé turcismy, vykytující se 

v sociolektech. Přenesený význam v rámci slangu mají např. tato slova: (Ulam[-lm] 

(penis; standard - nástroj, strojek), apatt (daň; standard - hist. daň z hlavy mužů 

křesťanské víry), apCJlaH (pěkný; standard - lev), KampaH (snědý; standard - 1. dehet 

2. kolomaz), KonyK (hlupák; standard - 1. chudák, nuzák 2. tulák, bezdomovec), Jlem 

(líný; standard - zdechlina, mršina), nemKUp (homosexuál; standard - ručník), 

yKyMam (policie; standard - hist. - někdejší státní moc n. budova státní moci) atd. 184 

AMa "Majcmopom ", apCJlan ttOeeK, U3MUCJleH <ppaep, MaJ/O ttyoo, KaKO u 

MaKeooHuja, CO OZpOMeH npUOOHeC 3a cma6wlHocma Ha peZUOHom (BpeMe, 
OrrrrITeCTBO, 9.4.2006). 

Jak je vidět nejen z citátů k této podkapitole, expresivita turcismů není 

podmíněna jejich příslušností k standardní či substandardní slovní zásobě ani na 

dalších stylových příznacích. Jako expresivní se v určitých situacích může jevit jak 

slovní zásoba zastaralá (archaismy a historismy), tak slova kolokviální, a hypoteticky 

by se jako expresivní mohly jevit také orientální jazykové výpůjčky, které jsou samy 

o sobě stylově neutrální, pokud by se vyskytly v neobvyklém (nepředpokládaném) 

kontextu. Turcismy mohou být samozřejmě zabarveny jak záporně, tak kladně. Na 

otázku, zda v tisku dochází i k neutralizaci expresivní slovní zásoby tureckého 

(orientálního) původu, se pokusí odpovědět následující kapitoly. 

1. 4. Poetismy a termíny 

Část lexikálních výpůjček z turečtiny, resp. osmanštiny, adaptovaných v 

makedonském a bulharském jazykovém prostředí, má ze stylistického hlediska 

povahu poetismů. Jejich výskyt je však doložen v první řadě v makedonské a 

bulharské lidové slovesnosti, která byla až do poloviny 20. století hlavním zdrojem 

inspirace zejména makedonských básníků. Přesněji řečeno se tedy jedná o lidové 

poetismy. Tuto stylově specifickou jazykovou vrstvu nelze zcela jednoznačně oddělit 

např. od kolokviálních turcismů. Tyto stylové vrstvy se v mnoha případech vpodstatě 

překrývají. Část zmíněných lexikálních výpůjček je archaizovaných, a tudíž jsou v 

184 Příklady pochází z indexu kolokviálních substantiv magisterské práce Eleny Jovanovy-Grujovské: 
JOBaHoBa-rpyjoBcKa, EJIeHa, BCU/opU3alfuja Ha KOJlOK6ujCU/U3Mume 60 MaKeOOHCKama jmU'tHa 

cpeOUHa, CKonje: I1HcnrryT 3a MaKe)J,oHcKIIja3IIK "KpCTe MIICIIpKOB", 2002, str. 109-165. 
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některých případech, zejména pro mladší generace mluvčích, ze sémantického 

hlediska nedešivfrovatelnél85
. Dochází tedy k přiřazování této slovní zásoby k 

historismům a archaismům. Z toho důvodu bývá jedním ze základních kritérií pro 

selekci těchto turcismů do skupiny poetismů zejména jejich frekvence v ústní lidové 

slovesnosti 186. 

Do svého seznamu poetismů v albánské a makedonské lidové poezii tak 

Izaim Murtezani uvádí např. následující lexikální výpůjčky: aza, aMaH (1. milost, 

slitování 2. proboha!), aLUUK (1. láska, vášeň 2. milenec, miláček), oeJluja (hrdina, 

junák), oUJl6ep (překrásný, úchvatný), zuou (citosl. ach ty!), fy3eJl (pěkný), MepaK 

(náklonnost, záliba, chuť), ceeoa (1. láska 2. přen. milý, milá), ?laHaM (oslov. duše 

moje, moje srdéčko, můj miláčku) 187. 

Výjmenovaná slova, pokd se vůbec vyskytují v textech novin Sega a Vreme, 

Sl charakter poetismů téměř vůbec neuchovávají. Jisté náznaky spíš sekundární 

poetičnosti jsou patrné pouze u výrazů aMaH (také v ustáleném slovním spojení 

aMaH-3aMaH, mající v bulharštině povahu citoslovce, vyjádřující krajní nouzi; volání 

o pomoc), ceeoa (i jako složka kompozita Kapaceeoa - "nešťastná láska" < kara + 

sevda; má povahu epiteta constans; kara - tur. "černý") a ?laHaM (vyskytující se 

zejména při oslovení, a kterému může předcházet také citoslovce tureckého původu 

6e, užívané výhradně při oslovení, a mající dnes oproti minulosti jak v makedonštině, 

tak i v bulharštině odstín neúcty). I v tomto případě je však primárním účelem užití 

těchto básnických slov ironizovat komentované skutečnosti, nikoliv posílit umělecký 

účinek sdělení. 

.. .i)eMe«, BJlaoama 6UJla MHOZy 

noceemeHa Ha HATO u ceKoja ceoHulfa 

ja nOttHyeaJle co npemmOttKa 00 Kaoe 

CMe co noozomoeKume 3a HATO? AMau, 

3aMaU He nOttHyeajme co maa 
npemmOttKa (BpeMe, CTaB, 18.5.2007). 

PmCb;)/GoaeaUKu JlOZUttHO, MOJ/CeLUe oa 

OttaKeaMe, tte ttUHOeHUlfume e EplOKCeJl 

UJe ce cmpecHam om ma3U nepcneKmuea, 

UJe ce cb6epam Ha eKcmpeHo 3aceoaHue 
u UJe HU nOMOJl51m - aMaU-3aMaU, He 

6acmuc6aiíme 6JlOKOeeme! (Ceza, 

TIocJIe, 10.11.2006) 

185 MypTe3aHU, I'halIM, TYPlfU3Mume 60 ja3UKOm Ha an6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKonje: MaTUll,a MaKe,D,OHCKa, 2002, str. 78. 
186 Tamtéž. 
187 MypTe3aHU, lbalIM, TYPlfU3Mume 60 ja3UKOm Ha an6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja, 
CKonje: ManIQa MaKe,D,OHCKa, 2002, str. 79-93. Záměrně vynechávám albánskou podobu těchto 
turcismů. Z výjmenovaných slov jsou ve výkladovém slovníku makedonského jazyka (PMJ) jako 
lidové poetismy označeny pouze slova oWl6ep a Íy3eJ/. Tyto poetismy se však v periodíkách Sega a 
Vreme objevují pouze jako antroponyma. Ostatní turcismy slovník defmuje jako archaismy nebo 
kolokvialismy. 
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HeMa, deMe«, HUKaKeu majHu, HeMa HU pa He 20eopUM 3a Kumau, Koumo e mbU 
majHu COJlyHCKU ce6du Ha coepeMeHume npUeJleKameJleH C U3mo'lHama CU 
HU naulU, 320pa U Ha op:J/CaeHa, moecm 3a2aOb'lHocm U ceemoeHomo CU 
HaUla CMemKa. Hejce, ce6da-«apace6da, HaUlecmeue. HJlu pYCU5l, C K05lmO CU 
aMa «atjJemo e oa ce cpKa (BpeMe, UMa.Me cmapa ce6da ... (Ce2a, I1ocne, 
fn06arrHo ceno, 6.11.2005). 16.6.2006) 

Omma.My U ooafa neCHama: "AMall, KaKeo mOJlKOea U xapeca Ha ma5l 
OOKmope, llallaM OOKmope, Hajou JleK 3a Ka.MeHUCma H6epu5l, 6e, dJICall'bM? 
Moume MaKu" (BpeMe, KynTypa, (Ce2a, I1ocne, 23.11.2006) 
25.03.2007). 

Co se týče přítomnosti termínů (odborných názvů) přejatých z turečtiny 

(osmanštiny) v dnešní spisovné makedonštině a bulharštině, je třeba si v první řadě 

uvědomit, že přímý vliv tohoto dominantního a úředního jazyka Osmanské říše na 

jazyky všech podmaněných balkánských národů a národnostních skupin definitivně 

skončil spolu s koncem osmanské svrchovanosti nad jejich etnickým územím. 

Bohatá osmanská terminologie byla důkladně zaměňována novým názvoslovím, 

které bylo z části utvářeno z domácího slovotvorného materiálu, anebo bylo přejato z 

jiných jazyků. V makedonském a bulharském jazykovém prostředí se přejímalo 

především z ruštiny a západoevropských jazyků. A tak, jak bylo již několikrát 

zmíněno v historickém přehledu problematiky tureckých jazykových výpůjček, byly 

turci srny postupně z větší části nahrazeny slovani srny a internacionalismy. 

Část termínů se udržela v mluvených jazykových útvarech, kde došlo 

přirozeně k jejich determinologizaci. Opačný trend, tedy terminologizace tureckých 

pojmenování přítomných v makedonském a bulharském jazykovém prostředí, byl z 

pochopitelných důvodů kvůli změněné politicko-společenské situaci zcela nereálný. 

Povahu termínů si v dnešní spisovné makedonštině a bulharštině zachovaly 

jen některé pojmy, související s náboženským a duchovním životem muslimského 

obyvatelstva. Jak již bylo řečeno, je tato terminologie z větší části arabského 

etymologického původu. To, že bývají tyto náboženské termíny často označovány za 

turci srny, je dáno především skutečností, že tato slova byla nemuslimským 

obyvatelstvem přejata prostřednictvím turečtiny (osmanštiny). 

Jako na termíny je tedy možno nahlížet např. na následující výpůjčky: AJlax, 

MyCJlUMaH (bul. MlOClOJlMaHuH), 0?la (bul. xoo:J/Ca), ?laMuja (bul. O:J/Ca.MU5l), ?luxao 

(bul. o:J/Cuxao). Platí to ale jen do jisté míry, jelikož díky širokému povědomí 
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veřejnosti o těchto pojmech došlo nepochybně mimo náboženské instituce k jejich 

determinologizaci. 

* 

K problematice vnitřní diferenciace stylově příznakové slovní zásoby 

přejaté z turečtiny (osmanštiny), lze konstatovat, že společným jmenovatelem všech 

vrstev slov příznakových je z pohledu jejich výskytu v makedonském a bulharském 

denním tisku jejich implicitní či explicitní expresivita. Tato pragmatická složkajejich 

významu je tudíž z hlediska zaměření této diplomové práce zcela ztěžejní. 

2. Stylově neutrální slovní zásoba 

Velká část orientálních lexikálních výpůjček je, jak již bylo v předešlých 

kapitolách na několika místech zmíněno, stylisticky naprosto neutrálních. Tyto 

turcismy mohou být použity každým mluvčím a v každé situaci, aniž by vyvolaly u 

adresáta nějaké zvláštní asociace. Naprostá většina těchto slov je součástí základního 

slovního fondu každého Makedonce nebo Bulhara. V mnoha případech ani nemohou 

být tyto výrazy nahrazeny jiným - synonymním slovem. Příklady stylově neutrální 

slovní zásoby orientálního původu jsou uvedeny např. v předchozí kapitole (viz 1. 1. 

Slova stylově neutrální). Dalo by se říct, že z hlediska stylové charakteristiky či 

výrazového ozvláštnění jsou tato slova v celku nezajímává. 

Příslušnost slov ke skupině stylově neutrální nebo naopak příznakové slovní 

zásoby je daná mnohdy složitým jazykovým vývojem a v neposlední řadě také 

jazykovou politikou prováděnou v konkrétním jazykovém prostředí. 

První polovina této diplomové práce byla věnována především 

problematice turcismů v současné makedonštině a bulharštině z hlediska historického 

vývoje těchto dvou sousedních spisovných jazyků. Zejména pak třetí kapitola 

(Turcismy ve spisovné makedonštině a bulharštině po druhé světové válce), 

analyzující jazykovou politiku vobou zemích v období budování socialismu, 

poukázala na odlišné jazykové trendy, díky nimž je stylistická příslušnost tureckých 

jazykových výpůjček v dnešní makedonštině v mnoha případech jiná než v sousední 

bulharštině. 
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Vedle vysokého počtu turcismů, vyznačujících se v obou spisovných 

jazycích podobnou stylistickou charakteristiku, je u části jazykových 

výpůjček, přejatých z turečtiny, situace naprosto odlišná. 

Tak např. slova aJlam (nástroj, nářadí, náčiní), apaMuja (zbojník, loupežník, 

zloděj), 6ep6ep (holič, kadeřník), oyKaH (krám, obchod), ja6aH?luja (cizinec), Kam 

(1. poschodí, patro 2. komplet), Kupuja (1. nájemné, činže 2. přepravné, dovozné), 

MyUlmepuja (zákazník, kupující, odběratel), HUUlaH (l.terč, terčová figura, cíl 2. 

znamení, jizva, stopa 3. muška na pušce), 0?laK (1. komín 2. krb), meMeJl (základ), 

Ke6e (huňatá pokrývka, deka), Kopae (1. slepý na jedno oko 2. slepý), rPyma, 

(zástěra), ttapUluja (ulice n. náměstí s obchody), tteJlUK (ocel) a UlaMuja (šátek na 

hlavu) mají v makedonštině povahu stylově neutrálních lexikálních výpůjček, 

zatímco v bulharštině jsou tato slova víceméně vesměs stylově příznaková188 . Svědčí 

o tom i následující citace189
: 

OHue Ulmo UMaam pa60ma eo Temoeo 
;JJCueeam maMy noo Kupuja, a ZOJleM 
6poj 00 MeOlOmo HaCeJleHUe e UCeJleH eo 
cmpaHcmeo (BpeMe, MaKe.uoHllja, 
11.12.2006). 

Ho, eo U3MUHamuee 15 ZOOUHU zo 
yzacHaa, 20 3ameopuja ceKoj OllaK. 
Pa60mHUljUme ocmaHaa Ha yJlulja, a 
3eMjoOeJlljume HeMaam HU 3a Jle6 
(BpeMe, MaKe.uoHllja, 26.6.2006). 

"Ex, npOKJlema pyKapuR,/ oHecKa HeMa 
naK KUpUR! - e o;}ICo6a HeMaM HU 
nemmd- CoUfU CoM 60CJlK!" - zopMeUle 

ocmpoyMHo oUfe npeo-
oeeemocenmeMepuucKu xum Ha 
npocnepumema (Ceza, I1aHallp, 
10.2.2005). 

''J(eljama eette He 3HaJlm KaKeo e OOJICaK, 
KaKeo e pepo;}ICa (RMypllyK), a e CKOpO 
epeMe HJlMa oa 3HaJlm KaKeo e U KOCatt", 

Ka3ea mou c mo2a 3a YMupaUfUJl om 
Hezoeomo oemcmeo ceJlm (Cera, 
Ha6mo.uaTeJI/15.6.2006). 

/feoo Mpa3 UM nooeJlu naKemttWba, a 00 caeMom UM oaooa U Ke6ulba. 
(BpeMe, CKorrje, 20.12.2006) 

188 V případě bulharštiny mají tyto turcismy v některých případech jinou fonetickou a grafickou 
podobu. Vedle toho se vyskytují i další rozdíly. Význam slova KUpUfl se např. v bulharštině shoduje 
pouze s jeho druhým významem v makedonštině - přepravné, dovozné. Navíc se toto slovo dnes 
používá bulharskými mluvčími téměř vždy v přeneseném a ironickém smyslu. Taková je totiž povaha 
lidového rčení K'boe e Kupo Ha KUpUfl, kterým se zdůrazňuje absence jakéhokoliv užitku nebo výhody 
z nějaké práce. Význam tohoto turcismu se v dnešní době patrně zužuje a v povědomí Bulharů tak 
zůstává pouze jeho přenesený význam, a to "užitek, výhoda, zisk ". Turcismy oOJ/CaK, Ke6e, rjJyma 
jsou v bulharských slovnících charakterizovány dokonce jako dialektismy. 
189 Kvůli nářeční povaze slov Ke6e a rjJyma v bulharštině jsem nenašel příklady z bulharského deníku 
Sega. 
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)[{eucKama uocuja ce cocmou DO pycmau u naJlmo DO CeJlCKO nJtamuo, 

pyma, KOJtaU co cmpauU'-lHU lle606U, UlaMuja u npeKpU6Ka 3a JlUlfemo. 
(BpeMe/MaKe,[(oHMja/31.3.2004) 

Stejně tak jsou některé turcismy v makedonštině stylově příznakové, zatímco 

v bulharštině jsou naopak neutrální. Platí to např. u následujících slov: a3ua, a3HO (1. 

státní pokladna 2. bohatství; bul.xa3Ha), Meaua (krčma, hospoda; bul. Mexaua), 

Me6JleM (hojivá mast, balzám; bul. MeXJleM), lJeKMe'JJe (zásuvka; bul. lJeKMeo:JICe)190. 

llpeKy,l.(e6e Eaup Muuy6a uajcmapuom u T06a e cmaUaJlO, 6e3 qJUpMama oa e 
uajyo06eu nam DO CotjJuja KOU cnelJeJlUJla 06U/ecm6eua nOp'blJKa, a 
MaKeoouuja, ce 06U:JICam Kap6auu Ulmo 06U/uHcKama Xll3ua e 0U/emeua c 16 352 
npeHecy6aam a3UO, mpZ06CKU cm OKU ... Jl6. 3apaou nO-6ucOKume lfeuu, Ha Koumo 
(BpeMe, TIoTKa)K)'BaFba, 3.9.2006) e 3apeJICOaJl Eee6 (Ceza, DbJIrap:H:5I, 

12.12.2006). 
HeKou Mauacmupu 3a6pUlUJle nOZOJleM B'bnpeKU lJe U5lMa MJlCmO mYK, a3 
oeJl DO pa60mama u UU6uomo lteKMelle npOO'bJlJICa6aM oa cu zo 06UlJaM19 r, 
6eKe e nomeUlKO 3a HeKOJlKy cmomulfu 3aU/omo Kamo oeme MUOZO My ce 

UJljaou e6pa, m6poam 60 MIll{ (BpeMe, p06UlJKax U3 lteKMeo~emama (Ceza, 
OrrIIITecTBo, 20.11.2005). <l>aMHJIIUI, 2.4.2005). 

* 

Očividně také vzájemné srovnávání stylově neutrálních turcismů, 

přítomných ve slovním fondu makedonštiny a bulharštiny, může přinášet zajímavé 

postřehy. Rozdíly mezi oběma jazyky se patrně nejčastěji vyskytují na ose mluvenost 

- stylová neutrálnost. Otázce pronikání kolokviálních turcismů do jazyka tištěných 

sdělovacích prostředků a jejich potenciální stylové neutralizaci bude ještě věnována 

pozornost. 

190 Slovo '-I eKMe1le, které slovník makedonského jazyka uvádí, stejně jako ostatní výjmenované 
turcismy, se v makedonském deníku Vreme vyskytovalo většinou v přeneseném významu - pokladna, 
rozpočet. 

191 ••• {Ja cu za 06U'-IClM (oollana - pozn. MS) 
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VI. MORFOLOGICKO-SÉMANTICKÁ KLASIFIKACE 
o , , 

TURCISMU V MAKEDONSKEM A BULHARSKEM 
TISKU 

Zatímco v předchozí kapitole byla věnována pozornost stylistické 

charakteristice turcismů v makedonském (a pro srovnání také v bulharském) denním 

tisku, v tomto oddílu se pokusíme provést alespoň základní rozdělení těchto 

jazykových výpůjček na základě jejich morfologických a sémantických vlastností. 

Nutno připomenout, že během procesu adaptace tureckých slov do fonetického a 

morfologického systému jihoslovanských jazyků došlo v řadě případů nejenk 

fonetickým a morfologickým změnám, ale také k sémantickým posunům, díky nimž 

mají tato slova v dnešním makedonském a bulharském jazyce často jiný význam než 

v turečtině. Řada turcismů, které jsou v současnosti součástí lexikonu makedonštiny 

a bulharštiny, se ve slovníku spisovného tureckého jazyka buďto nevyskytuje, nebo 

se jedná o slova stylisticky příznaková - často archaická nebo nářeční 192 . Jelikož je 

problematice fonetické a morfologické adaptace turcismů v makedonštině věnována 

značná pozornost v monografii TypcKume JleKCUlfKU eJleMellmU 60 MaKeOOllCKUOm 

ja3uK Olivery Jašar-Nastevy (v případě bulharštiny se otázkám adaptace tureckých 

lexikálních výpůjček ve své diplomové práci věnovala Silvie Vajskebrová), budou 

některá důležitá specifika přejatých tureckých slov na tomto místě jen nastíněna. 

Následující text je tedy nutno chápat jen jako základní shrnutí nejdůležitějších 

morfologických a sémantických specifik makedonských a bulharských lexikálních 

výpůjček tureckého (potažmo arabského, perského aj.) původu, vyskytujících se na 

stránkách současného makedonského a bulharského denního tisku. 

1. Substantiva 

Z celkového počtu lexikálních turcismů v makedonštině a bulharštině patří 

z morfologicko-sémantického hlediska zcela nepochybně největší podíl 

substantivům. Mezi-makedonskými a bulharskými substantivy na straně jedné a 

192 qaKbposa, KpaCIIMlIpa , MeSCIIM , XlOcelIH, "OTHOBO cb,n:6aTa Ha TYPUlI3MIITe B CbBpeMeHHIDI 
6bJIrapCKII e3IIK (1I30JIaUIDI wrrJIII pea61IJIIITaUIDI)", ,l1;OKJIa,n:, 'leTeH Ha 106WlelIHama MeJ/CoyHapooHa 
Hay'lHa KOHq;epeHljUR "E'bJ/ZapCKURm e3UK - ucmopUR, HacmORUfe, 6'bOeUfe", COq;UR, 3-7.10.2002, 
http://www.belb.net/personal/chakyrova/Turcizmi.htm 
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tureckými podstatnými jmény na straně druhé, existuje několik velmi podstatných 

gramatických rozdílů, které ovlivnily adaptaci tureckých jazykových výpůjček 

v novém slovanském jazykovém prostředí. 

"Substantiva v turečtině jsou charakterizována kategoriemi pádu, čísla, 

určenosti/neurčeno sti, přivlastňování (přivlastnění, rus., bul., rrplma.n;JIe)l(HOcTH) a 

přirozeného rodu, který je však podobně jako ve slovanských jazycích kategorií 

sémantickou, vlastní substantivům označujícím osoby a některá zvířata,,193. Turečtina 

však na rozdíl od makedonštiny a bulharštiny postrádá kategorii gramatického rodu 

substantiv, proto se při "přejímání substantiv z turečtiny do bulharštiny (a stejně tak 

do makedonštiny - pozn. MS.) prosazuje základní tendence KGRS (kategorie 

gramatického rodu substantiv - pozn. MS.) v bulharštině, tedy přiřazování 

substantiv ke gramémům rodu podle zakončení ve shodě s dominantními typy 

substantiv podle gramatického rodu" 194. Zjednodušeně řečeno to znamená, že 

tureckým podstatným jménům končící na souhlásku je v makedonštině a 

v bulharštině přiřazena příslušnost k mužskému gramatickému rodu. Substantiva 

končící na -a tak patří obvykle k ženskému gramatickému rodu. Středního rodu jsou 

slova zakončena na -e. Část tureckých substantiv však končí na -ii-z, -u/-u, -o/-o. 

V těchto případech prošla turecká substantiva modifikační úpravou zakončení vlastní 

fonetickému charakteru makedonštiny/bulharštiny. 

Pro přiřazení gramatického rodu z turečtiny přejatým substantivům působí 

také tendence, "založená na stránce sémantické. Týká se názvu osob, které se 

přiřazují podle přirozeného rodu denotátu k mužskému nebo k ženskému rodu,,195. 

Platí to i o substantivech zakončených koncovkou -a. Tak je tomu např. v případě 

slov a2a (pán, hospodář), 6a6a (otec), KaJlrjJa (tovaryš), nauta, kdy v makedonštině a 

bulharštině nedošlo ke změně tvaru slov. 

K mužskému gramatickému rodu jsou přiřazována i substantiva zakončena 

formantem -ja, kterým byly rozřířeny turecké tvary, končící na -i, -z, -u, -u. 

Zakončení se v těchto případech v makedonštině a bulharštině transformovalo na -

ija196
, např. Kaouja (bul. KaOUfl - soudce), cnaxuja (bul. cnaXUfl - jízdní vojín), 

193 Gulová, Hana, Kategorie gramatického rodu v bulharštině, Praha: Univerzita Karlova, 1988, str. 
149. 
194 Tamtéž, str. 150. 
195 Tamtéž. 
196 Tímto sufixem se rozšiřují substantiva tureckého původu i v srbštině/chorvatštině. V albánštině, 
novořečtině a rumunštině se tvary tureckých substantiv tímto způsobem nerozšiřují (viz Jarnap-
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mep3uja (bul. mep3U5l - krejčí), xa].luja (bul. xaoJ/CU5l - hadži), KOMUluja (bul. KOMUlU5l 

- soused). Turecké tvary vypadají, pro srovnání, takto: kadl, slpahi, terzi, hacl, 

kom§u197. Do této skupiny substantiv patří i podstatná jména činitelská přejatá z 

turečtiny, např. slova Ka6Zaljuja (hašěřivec, svárlivec), KOMap].luja (hazardní hráč, 

karbaník), caamlfuja (hodinář), cUMumlfuja (výrobce a prodavač simidů), manallljuja 

(1. bubeník 2. výrobce bubnů) atd. 198 

Naprostá většina tzv. turcismů jak v makedonštině, tak v bulharštině, je, jak 

již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, z morfologicko-sémantického hlediska 

substantiva. Vzhledem k tomu, že jsou substantiva nejpočetnějším druhem obecně, se 

tato skutečnost jeví jako naprosto přirozená a očekávaná. Jsou to z velké části slova, 

která byla (a v mnoha případech zůstávají) přítomna ve všech oblastech materiálního 

i duchovního života Makedonců a Bulharů. Z morfologicko-sémantického hlediska 

se tato substantiva dají rozdělit. následujícím způsobem199 . 

1. 1. Konkrétní substantiva 

Konkréta přejatá z turečtiny mají jasnou kvantitativní převahu nad 

abstrakty, i když je hranice mezi nimi podobně jako u jiných substantiv plynulá a 

HaCTeBa, OJUIBepa, TypcKume JleKCU'IKU eJleMellmU 60 MaKe()OllCKUOm ja3UK, CKorrje: MHCTlf'f)'T 3a 
MaKe.ll.OHcKlfja3lfK "KpcTe MlfCMpKOB", 2001, str. 207). 
197 Gulová, Hana, Kategorie gramatického rodu v bulharštině, Praha: Univerzita Karlova, 1988, str. 
160-161. 
198 Příklady jsou převzaty z: Jarnap-HaCTeBa, OJIlfBepa, TypcKume JleKCU'IKU eJleMellmU 60 

MaKe()OllCKuomja3UK, CKorrje: MHCTlf'f)'T 3a MaKe.ll.OHcKlfja3lfK "KpCTe MlfCMpKOB", 2001, str. 207. 
199 Následující rozdělení substantiv je pouze ilustrativní a zdaleka ne vyčerpávající. Naprostá většina 
vyjmenovaných turcismů se vyskytuje samozřejmě také v sousední bulharštině, nezřídka ovšem 
v poněkud obměněné a bulharským fonetickým a morfologickým zákonitostem adaptované podobě. 

Lexikálnímu třídění tureckých výpůjček (nejen substantiv) v makedonštině je věnována značná 
část disertace Jašar-Nastevy (viz Jarnap-HacTeBa, OJIlfBepa, TypcKume JleKCU'IKU eneMellmU 60 
MaKe()OllCKUOm ja3UK, CKorrje: MHCTlf'f)'T 3a MaKe.ll.OHCKlf ja3lfK "KpCTe MlfCMpKOB", str. 40-124). 
Vzhledem k předmětu a rozsahu této diplomové práce nebylo účelné opakovat velmi podrobnou 
klasifikaci z monografie JaŠar-Nastevy. Badatelka navíc čerpala zejména z folkloristického materiálu 
a většina turcismů zaznamenaných v její práci je z hlediska spisovného makedonského jazyka nejen 
dialektálních, ale také v dnešní době zcela neaktuálních. Většina těchto výpůjček není součástí ani 
pasivního slovního fondu naprosté většiny makedonských mluvčích. V tisku se pak tudíž tyto 
výpůjčky, až na vzácné výjimky, nevyskytují. 

Ke každé skupině (podskupině) je pro ilustraci vždy uvedeno i několik citátů z denního 
makedonského a bulharského tisku. Citace z novin v této kapitole mají v první řadě ilustrativní 
charakter a mají především podpořit tezi o (znovu nabyté) aktuálnosti turcismů v makedonském 
(a bulharském) tisku. Pojednání o aktualizaci tureckých jazykových prvků v jazyce (nejen) tištěných 
sdělovacích prostředků, která nastala v 90. letech minulého století, a jejíž výsledky jsou v makedonské 
a bulharské publicistice patrné i dnes, však bude věnována následující kapitola. 
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nejednoznačná. Konkrétní podstatná jména se dají rozdělit do dvou velkých 

podskupin podle toho, zda označují osoby nebo předměty. 

1. 1. 1. Konkrétní substantiva označující osoby 

Jedná se o velmi různorodou a velkou skupinu substantiv, jejíž rozsah zde 

nemůže být zdaleka zachycen. Provedení důkladné klasifikace jen této skupiny 

substantiv by samo o sobě mohlo být tématem samostatné diplomové práce. Proto 

zde uvádím jen příklady pojmenování pouze z několika málo sfér jejich užívánÍ. 

Velká část turcismů se v současné makedonštině, a stejně tak i v bulharštině, až 

na výjimky nevyskytuje. Lze se s nimi setkat např. v historické literatuře či 

románecha spíše výjimečně v publicistických textech, kde mohou být užity 

v přeneseném významu. Takovájsou většinou např. následující pojmenování:2oo 

a) názvy osob z oblastí obchodu a služeb: MYUlmepuja (zákazník), 

6a3opufaT-l (obchodník s textilem), tlaM6a3 (obchodník s koňmi), caT-lcap nebo 

cUMcap (zprostředkovatel), 6aKa!l[UT-l} (hokynář, kupec), 6ep6ep (holič, kadeřník), 

capatjJ (směnárník), opmaK (společník v obchodě); 

b) názvy osob ze sfér řemeslné výroby: Ka!ltjJa (1. tovaryš 2. obchodní 

příručí), lJUpaK (učedník, učeň), ycma6aUluja (hlavní cechovní mistr), capalJ (sedlař), 

ma6aK (koželuh); 

c) názvy nositelů vojenských titulů: aCKep (1. turecký voják 2. turecké 

vojsko), 6UM6aUluja ("bimbuša", velitel tureckého praporu vojska o 1000 mužích), 

zaea3[uT-l} (ozbrojená stráž), 3anmuja (turecký strážník, četník), ceU3 (podkoní), 

cejMeT-l (osmanský četník, pandur) atd.20l 

200 Z následujících příkladů jsou v dnešní makedonštině stylově neutrální pouze MyUlmepuja, 
6aKaJl[ull}, 6ep6ep, KaJlq;a, '1UpaK a ma6aK, tedy slova spjatá především s řemesly. 
201 Dalo by se říct, že se turecké názvosloví v minulosti infiltrovalo do všech sfér života společnosti 
bez ohledu na to, zda se jednalo o prostředí muslimské či křesťanské. Uvedené příklady jsou pouze 
pro ilustraci. Provedení podrobné klasifIkace substantiv, označující osoby, by bylo s ohledem na 
zaměření této diplomové práce ne příliš produktivní. Následující výběr je tedy limitován výsledky 
excerpce provedené ze zvolených periodik. 
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d) názvy osob z hierarchie osmanské administrace a islámské 

náboženské tituly: cyJlmaH, ee3up, naUla, 6ez nebo 6ej, MyifJmuja (muftí - turecký 

duchovní soudce), 0?la (bul. xOóJICa), UMaM, MyCJlUMaH (bul. MlOClOJlMaHUH < tur. 

milslilman) atd. 

1. 1. 1. 1. Názvy činitelské a konatelské (nomina agentis a actoris) 

V případě této skupiny substantiv se vesměs jedná o názvy osob z oblastí 

řemesel, obchodu a služeb. Naprostá většina jmen je zakončena tureckým sufixem-

?lujanebo -lJuja a zcela výjimečně končí na- -Jluja. Zejména v makedonštině se ale 

vyskytují také slova, odvozená z tureckého slovotvorného základu pomocí 

slovanského formantu, a to nejčastěji -ap, např. aJleap (výrobce chalvy), 60jap (malíř 

pokojů, natěrač, barvíř), a<jJuoHap (pěstitel máku), mymHap (pěstitel tabáku) atd. 

Názvy zakončené na -?luja, -lJuja nebo -Jluja: aJlea?luja (výrobce chalvy), 

603a?luja (výrobce bozy), ÓOZpaMa?luja (truhlář), jopzaH?luja (výrobce prošívaných 

pokrývek), lW3aH?luja (kotlář), ifJeHep?luja (výrobce svítilen), 3aHaemlJuja 

(řemeslník), KaJlnaKlJuja (výrobce beranic), eCHaifJJluja (cechovník, člen cechu), 

aH?luja (hostinský, krčmář), apa6a?luja (povozník, forman, vozka), 6aelJaH?luja 

(zahradník), 60ja?luja (malíř pokojů, natěrač, barvíř), 60CmaH?luja (pěstitel melounů, 

obchodník s melouny), zajmaH?luja (prýmkař). 

Tyto názvy jsou dodnes většinou stylově neutrální. Pokud je u nich přece 

Jen přítomen nějaký stylový příznak, tak je to většinou kvůli nápadnému či 

neobvyklému kontextu, ve kterém se vyskytují, nebo kvůli jejich novému či 

přenesenému významu. Tak např. slovo Ku6pumlJuja (původně - výrobce zápalek) 

získalo nový význam, a to "skořápkář". Tato slova jsou také typická pro přezdívky. 

H3MaMHUKOm zu MeUla Ku6pumume Ha uMnpoeU3upaHO me3ze UJlU Ha 
'lepza. Ku6pum'luume HenpelJeHO pa60mam CaMO eo lJacoeume Koza UMa HajzOJleMa 
ifJpeKeeHljuja Ha MUHyealJU Ha oeue Mecma (BpeMe, HaCJIOBHa, 11.11.2006). 

Lfap Eopuc III Ka3a: "Kamo euóuUl, lJe uóea nopou, Hanpaeu My eaóa, lJe óa 
He 3aJlee ljeJlUJl 6ocman" . ... Ha Eopuc My U3Jle3e npflKOp hOCmanOJICURma, KaKmo 
eóuH óeH CUHbm My CUMeOH U{eUle óa cmaHe rOpCKUfl. (Ceza, Ha6mo,n:aTeJI, 
6.9.2006) 
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1. 1. 1. 2. Názvy nositelů tělesných vlastností 

Substantiva z této podskupiny se dnes vyskytují především v mluvených 

projevech obou spisovných jazyků - v makedonštině a bulharštině. Zde je několik 

příkladů: oycma6aHlluja (člověk s plochýma nohama), 6a6aum (silák, junák), KelleUl 

(1. plešatec, holohlavec 2. hanl. prašivec, všivák, neřád), l.fOllaK Gednoruký člověk), 

monaJl Gednonohý n. kulhavý člověk, pajda), UlUUlKO (tlouštík; tur. ~i~ko), ?ty?te 

(trpaslík, pidimužík). 

1. 1. 1. 3. Sémantika a stylová příznakovost názvů osob 

Nutno připomenout, že velká část názvů osob přejatých z turečtiny je dnes 

ze společensko-ekonomického hlediska pociťována jako neaktuální, a to z důvodů 

změněných obchodních a výrobních vztahů v dnešní společnosti. Platí to zejména 

pro názvy účastníků obchodních vztahů, příslušníků vojska a představitelů státní 

moci v Osmanské říši. Pokud se vůbec tyto historismy vyskytují v tisku, tak je to 

téměř vždy s nějakým významovým odstínem. 

Část z výše vyjmenovaných substantiv se v současné době vyznačuje také 

výrazným příznakem mluvenosti. To může být důvodem, že se na rozdíl od jiných 

kolokviálních turcismů tyto výpůjčky v tisku téměř nevyskytují. Výjimkou je 

oycma6aHlluja, kde je hovorovost (mluvenost) signalizovaná pouze formantem -lluja. 

Slovo oycma6aH (bul. olOcma6aH) se stejným významem202 dle "PMJ" samo o sobě 

stylově příznakové není. 

CeKoj emop yl.feHUK - oycma6aHJlUja! (BpeMe, CKorrje, 3.4.2006) 

Díky inherentní expresivitě těchto názvů je možno docílit zajímavých 

kontrastů. Jsou proto vhodné pro účely novinových článků v rubrikách s analytickým 

charakterem. 

C llulfe Ha He:JICeH 6a6aum, Cllaea Ha Obp3bK HeZOOHUK, C qJUzypa Ha amllem u 
nOZlle(), om KoŽ/mo Ha OGMume UM OMeKeam KOlleHeme, Bo:JICyp 3Hae KaK ce 
nJleHfleam :JICeHCKU cbplfa (Ceza, I1aHaIlp, 7.1.2006). 

202 bul. o1Ocma6aH - 1. plochá noha (chodidlo) 2. člověk s plochýma nohama 
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Část z těchto turcismů má také vedlejší - pejorativní význam, jako např. slovo 

KeJleUl. 

- Jl noemopu! - l-laeeoe ce KoM Mel-l KpoCml-lUKom, zomoe oa Me npamu e 

omeool-lomo, npu npaomlfume l-lU, ceKJlu nopeume MOl-lemu. - T.fe mu c Mel-l JlU lIfe ce 
Cpael-lfleaUl óe, KeJlem? (Cera, AHTOJIOrH~, 19.5.2007) 

V oblasti sémantiky a stylistické příznakovosti těchto substantiv se meZi 

makedonštinou a bulharštinou mohou vyskytovat i některé rozdíly, které jsou do jisté 

míry důsledkem odlišných společenskopolitických trendů, probíhajících na 

makedonském a bulharském území v průběhu celého 20. století, a které měly vliv na 

tamnější jazyková prostředí, a v neposlední řadě také rozdílnými trendy státní 

jazykové politiky, prosazované v Makedonii a Bulharsku po 2. sv. válce203
. 

Tak se např. slovo Ka3al-lO;)fCuja v bulharském jazykovém prostředí užívá 

především ve smyslu "výrobce lihovin", i když je jeho prvotní sémantika totožná s 

významem tohoto slova ve spisovné makedonštině, kde se pod tímto pojmem chápe 

"řemeslník vyrábějící měděné výrobky". Slovo MyUlmepuja je v makedonštině 

stylově neutrální, zatímco v bulharštině má tento turcismus jasný stylový příznak 

mluvenosti. 

A, u l-la Ka3a1llluume y6aeo UM oou. Ke KOl-lmpOJlbOpU lIfe ca MUml-lUl.Japume, a 

UM oaoGM óaKap KaKO Ulmo mpe6a, na me 3l-laflm, l.Je Ka3alloJ/Cuu c n03l-lal-lU5l 3a 

00 l-lezo u oeme Ke mu l-lanpaeam. xml rPopMam l-lflMa 'laK mOJlK03 Ml-lOZO. 

... BeUlmu ce l-laUlUme Ka3a1llluU (BpeMe, ... Kamo ce l-laOpol-lKaUl Kpau Ka3alla, 

I1oTKroK)'BaIba, 13.8.2006). uoea u nUfll-lCKU ZJlao (Ceza, I1ocJIe, 
21.11.2006). 

llaJlrPPu UMaJla 130 npocmumymKu HaOKOJlO ce co6upam MIOU(epuu u 

Ulmo UM zu U3l-lajMyeaJla l-la Mymmepuu l-lflKOU om mflX nopol.Jeam om 

00 epeom l-la onUlmecmeomo. collfama cmOKa. 
(BpeMe, CBeT, 4.5.2007) (Ceza, TYPM3'bM, 4.11.2006) 

Velmi nápadný je rozdíl v užívání turci srnu KOOOUl v makedonštině a 

bulharštině. V bulharštině dnes toto slovo vůbec neoznačuje osobu, která udává -

denuncianta, nebo která se živí kuplířstvím či zprostředkováním něčeho - tak tomu 

dodnes např. v makedonštině a turečtině. Význam tohoto substantiva je v bulharštině 

zcela jinýa znamená "legraci, žert". 

203 Viz zejména kapitolu "Turcismy ve spisovné makedonštině a bulharštině po 2. světové válce". 
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JIpemceoameJwm EpW-lKO I{peeHKoeCKU e - 11(0 mu He cu nOUCKa napu, a 
«OOOUl u HajHecnoc06Huom npeMuep eo MeH KapaUl oa UCKaM? 

ucmopujama Ha MaKeooHuja, OlfeHU BMPO-
J(JIMHE, 3ael-lepa omKaKO I{peeHKoeCKU 00 - 11(omo He eJlpeax, l-le U3nbJlHJlea 
3azpe6 nopal-la oeKa cezaUlHaea eJlaoa e xeJlaH UJl. MucJlex, l-le e HJlKaKb6 

eUHoeHa Ulmo opxaeama HeMa oa 006ue «OOOUl. MJlU cKpuma KaMepa! 
nOKaHa 3a l-lJleHCmeO eo HATO (BpeMe, (Ceza, Ilocne, 9.1.2006) 
HacnoBHa,14.5.2007). 

1. 1. 2. Konkrétní substantiva označující předměty 

Níže vyjmenovaná slova, označujících předměty každodenního života 

obyvatel Makedonie, jsou ze stylistického hlediska zcela bezpříznaková. Je mezi 

nimi ale také několik archaizovaných termínů a kolokvialismů. Substantiva 

označující předměty by se dala rozdělit do mnoha tématických podskupin. Pro 

ilustraci zde uvádím jen ty nejzákladnější: 

- ovoce: 6aoeM (mandle), JlUMOH (citrón), ypMa (datle); 

- zelenina: 3ap3aeam (zelenina), 60paHuja (fazolky, fazolové lusky), KepeeU3 

(celer); 

- stromy: l-laM Gehličnatý strom), l-lUHap (platan východní), UlUMUlUp (zimostráz); 

- květiny: 3yM6yJl (hyacint), jacMuH, jopzoeaH (šeřík), Kapa1-l(pUJl (karafiát); 

- průmyslové rostliny: naMyK (bavlna), mymyH (tabák), Ca!len (vstavač, salep); 

- divoká zvířata: apCJlaH (lev), MajMyH (opice), Ule6eK (magot bezocasý); 

- nemoci: OaMJla (1. mrtvice 2. paralýza, ochrnutí, obrna), nepoe (oční zákal); 

- zeměpisné pojmy: fOJl (louže, močál, bahnitý rybníček), oa!lza (vodní vlna), 

6a!lKaH (vysoké hory), opMaH (hory), 6amaK (bažina, močál); městská správa: 

- město: MaaJlO (čtvrt'), COKaK (ulice), Kop-coKaK (slepá ulice), ?laoe (široká cesta, 

silnice), opyM (široká cesta, silnice); 

- veřejné a obchodní budovy: aMaM (koupelna, lázně), aH (zájezdní hostinec), 

KOHaK ?laMuja (mešita, capaj (palác, dvorec), 3aHoaHa (vězení, žalář); 

- obchod: oyKaH (krám, obchod), eepecuja (úvěr, kredit); 

- strava: l-lop6a (polévka), 6ypeK, feepeK (preclík), KajMaK (1. smetana škraloup 

2. pěna na kávě), cymJlujaUl (rýžový nákyp), myJlyM6a, 6aKJlaea; 

- nápoje: paKuja, MacmUKa, Ca!len. 
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Tyto turcismy v mnoha případech ani nelze nahradit jiným, synonymním 

výrazem. Výjimkou jsou např. slova 3ap3aeam, apCllaH, opMaH, COKaK, ?laoe, KOp

COKaK, 3aHoaHa aj. Část z nich je sice spjata s duchovním a materiálním životem 

muslimského obyvatelstva a mají mírný nádech archaičnosti, jako např. substantivum 

ClMClM (bul. XClMClM, tur. hamam), ale sama o sobě (bez příslušného kontextu) se k 

expresivním účelům nehodí. 

Taa UMa 60zama npozpClMCKa B IIJyMeHcKo 6ueUlume XaMaMU 

COOp:JICUHa, 3attyeaH eHmepuep, cmaHaxa rjJYPHa, ~JlCaMUR, tfbpKea, 
pa3zpaHem ttapOaK u mypcKa 6G1-ba- KOll 6acapH utfa, KMemcmeo 
aMaM, Ulmo e pemKocm 3a npueamHume (Ceza, I1aHaHp, 3.9.2005). 
KyKU eo moa epeMe. (BpeMe, KyJITypa, 
25.11.2005) 

Expresivního účinku lze, stejně tak jako v případě netureckých 

bezpříznakových slov, docílit připodobněním. 

Ha 6llozom 60llHUttapKama e cmaeeHa 00 CP EJ(HHJIT E'bJIT APCKH 
ClluKa Ha MajMyn u 6aHaHa, co TP AJKJ(AHHH C paoocm OCb3Ha, tte 
KOMeHmap "CeH3atfuja, llu6uCKU KOllKomo noeette zo npae51m Ha 
MajMynu" (BpeMe, OrrillTecTBo, MaiíMyna, mOllKoea noeette UMa UlaHC oa 
3.6.2007). cmaHe ttOeeK. (Ceza, I1ocJIe, 19.5.2006) 

1. 2. Abstraktní substantiva 

Kromě naprosto převažujícího počtu konkrét se do lexikonu makedonštiny a 

bulharštiny dostalo také poměrně nezanedbatelné množství abstrakt. Zejména 

v makedonských lidových nářečích (a obecně v mluvených útvarech 

makedonštinyi04 je velké množství turcismů s abstraktním obsahem. Mnoho z těchto 

turcismů má vztah k intimnímu životu člověka a kjeho emocím, pojmenovávají jevy 

z jeho společenského a dokonce duchovního (náboženského) života. 

204 V případě bulharštiny je situace podobná. 
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a) Negativní emoční stavy a chování. 

Př.: caKllem (tíha, tíseň), cajJle (starost, potíž, nesnáz; iron. frazeol. MU e cajJle 

- je mi to jedno), 6e/ba (nepříjemnost, neštěstí; smůla), Kaeca (hádka, spor, svár, 

hašteření), 3yJlyM (násilí, surovost, tyranie) atd. 

,l(ojoe opocama, oojooa U360pume, EamaK cu H5lMa oeiícmeaUf xomeJl - ceca 
oojoe Eepona ... oojooa oeooMpa30el1u, ce U3cpaJlCoa. Ho u moea He e 6eJlR. 
MHocy l1peeHu oeooMpa30el1u, 00 KOU (Ceca, TYPH3'bM, 4.11.2006) 
CaMO eoeH 6eUle eucmUHCKU ... e moj, 3a 
6e/ba, He oojoe. 
(BpeMe, HOB BpaH, 16.1.2006) 

A, Ha ceemom My 6eUle zajJle KOJlKy 3a KaKbe na3ap, UfOM npooaeat{bm He ce 
UCKaUlKaHuom 3aoHUK Ha EopHuja! KOHKypupa C HUKOcO, eouca 6e3cpUJ/CHO 
(BpeMe, <l>eJbTOH, 12.12.2006) l1eHume u eOUHcmeeHomo My zaiille e KaK 

oa cu npu6epe napume? 
(Ceca, Ha6mo,ll;aTeJI/9.6.2006) 

b) Pozitivní emoční stavy. 

Př.: KerjJ i KeurjJ (duševní pohoda, dobrá nálada; bul. KerjJ) > KerjJJluja (1. 

dobře naladěný 2. podnapilý, s náladičkou; adj. indecl.), KaCMem (štěstí, úděl) > adj. 

indecl. KaCMemJluja (bul. KbCMemllU5l) atd?05 

TYJla6apu 6UJle u nopaHeUlHuom 
npemceoameJl Tumo u Hmap 
KOJlUUleecKu. Ceca cU t{yeaam u 
oOKmopu u oupeKmopu. 3a cnopm, 00 
/by60e, 3a K.erjJ, 00 MepaK u - 3a oa He 
Ulemaam no J/CeHU u KarjJeanu ... 
(BpeMe, HaCJIOBHa, 1.4.2007) 

OmmaM - u e KllonKama Ha pa3HU 
U3epameHU 60camaUlu u 60camaUlKu, 
nllamUJlU XUJl5l0U oOJlapu 3a KerjJa oa 
U3Mbt{eam 00 cMbpm MJlaOO J/Cueo 

cbUfecmeo. (Ceca, KHHorrpeMHepa, 
13.7.2007) 

c) Pojmy z oblasti intimního a citového života206
. 

Př.: ceeoa (1. láska 2. milý, milá), Kapaceeoa (nešťastná láska), oepm 

(starost, zármutek, soužení), Kaxap (bul. KaXbp - trápení, soužení, starost; male -

205 Může být vnímáno i jako substantivum (viz adjektiva ---> substantivizovaná adjektiva). 
206 Následující slova jsou převážně zastoupena v lidové poezii (viz kapitolu pátou kapitolu -
Stylistická charakteristika turcismů v makedonském a bulharském tisku", Stylově příznaková slovní 
zásoba, 1. 4. Poetismy a termíny). 
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dial.) < tur. kahlrmak. - dial.) MepaK (náklonnost, záliba, chuť), aUlUK (1. láska, 

vášeň 2. milenec, miláček),japaH (1. přítel, kamarád, druh 2. milý, milenec). 

d) Pojmy z oblasti náboženského života. 

Ačkoliv se to může zdát skoro neuvěřitelné, část tureckých lexikálních 

výpůjček pronikla v minulosti také do křesťanské náboženské terminologie. 

V církevních a damaskinských textech jsou doloženy turcismy (orientalismy) oyJ-ba 

(svět), KypmyJl, KypmyJlyUl (spása, záchrana), KOpmOJlUcyea'1 ( nářeční tvar 

derivovaný z imperfektiva KypmyCJlucyea; spasitel), Kyp6aH (obětní zvíře; oběť), 

KOMUluja (soused; zde ve smyslu "bližní"), Ka6aem (vina, provinění; zde - hřích), 

Kep (duševní pohoda, dobrá nálada; v tomto případě - vůle boží), a dokonce slovní 

spojení Kypoucyea oylba (ve smyslu "vytváří svět"; Kypoucyea - 1. natahovat hodiny 

2. zařizovat pořádat)207. 

Tyto turcismy se dnes samozřejmě užívají v jiném významu, a jejich výskyt 

náboženských textech by působil v nejlepšímpřípadě komicky. Jelikož tato slovamají 

své pevné místo v mluvených projevech makedonštiny a bulharštiny, tisk jich užívá 

pro expresivní účely. 

II. C. TllMllM ce nOHaoeeae oeKa UMaJlO KypmyJl 00 MUHucmepom 
MaHeecKu, eee zo u moj ce jaeu 3a oa ja nomepou U30na'1eHOCma eo Koja oeHec 
J/CueeeMe (BpeMe, CTaB, 17.8.2007). 

Výjimkou je ale např. slovo Kyp6aH, které se dá použít jak v souvislosti s 

islámem, tak i s křesťanstvím. 

TpzHyeaM oOMa u no nam pG3MUCJlyeaM Cmomul1u apMeHl1u U3nbJlHUXa 00 KpaeH 
Ulmo ce mpe6a oa ce noozomeu, omu 3a npeoeJl l10pKea "Ce. CapKUc" eoe BapHa 
oea oeHa e Kyp6aH EajpllM a jac He no epeMe Ha mopJ/CecmeeHama ceema 
3HaM 00 Koja CJlamKapHUl1a oa KynaM JlumypZUJl no CJly'1au xpaMoeUJl npa3HUK. 
6al<Jla6a oeojnam? (BpeMe, MOjOT CJleo cJlyJ/C6ama 6eUle pa30aoeH KYP6aH 
.IJ:HeBHllK, 31.12.2006) 3a 30paee (Ceza, D'bnrapH5I, 5.2.2007). 

207 Jarnap-HaCTeBa, Omrnepa, TypcKume lleKCU'IKU elleMeHmu 80 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKorrje: 
IIHCTHryT 3a MaKe.ll.oHcKHja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2001, str. 104-105. 
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e) Pejorativně zabarvená substantiva. 

Část tureckých substantiv v makedonštině má hrubou a vulgární povahu. Ve 

většině případů se jedná o substantivizovaná abstraktní adjektiva. Spolu se zrněnou 

gramatické kategorie těchto lexikálních výpůjček došlo ve většině případů také ke 

konkretizaci jejich významu. Je to případ těchto substantiv: a60aJl (hlupák, idiot, 

blb), aj/ba3 (lenoch, zahaleč), aKMaK (hlupák, trouba), aKMaK (hlupák, trouba), 

6yoaJla (hlupák, pitomec, hňup), oeM6eJl (lenoch, příživník) atd?08 

CaMO eoeT-l oeM6eJl, MOj UlKOJlCKU opyzap, 6e3 np06JleMU 006ueaUle eU3U 
u oOMopaUle eo aemO-KaMnOm "Kpuonuzu" (JlaoeT-l u3eop) T-la ceza eeKe 
nonyJlapT-lomo XaJlKUOUKU (BpeMe, PeampaIba, 22.11.2006) 

/(eMOKpamujama 
6yoaJlu (BpeMe, 
3.12.2006) 

T-le ja U3MUCJlUJle E, ece T-la T-l5lKOZO Ufe ebp;)JCam KbT-lKUme 
rJI06aJIHO ceJIO, 3a npeo EC, T-l0 u CaMume eeponeuou 

XUll T-le ca 6yoaJlu: "PeoaKmupam 
eepooolOlaoa 00 nocJleoT-lo", nUUle 
"Tpyo ", 3aMpb3T-laJl eOtfaKeaT-le T-la 
nocJleoT-lama peOaKlfU5l (Ceza, IIocJIe, 
25.9.2006). 

JIeJle, Kamo nOtfT-lam eOT-lu MOUfT-lU eKcKyp3UU 00 TYPlfU5l, caKbIl CaMO T-l5lKOU 
axMaK-nOJlUmUK oa T-le Jl06upa 3a T-leuT-lomo npUeMaT-le 6 EC! (Cera/IIocJIe/3.2.2007) 

Kromě vyjmenovaných abstrakt se v makedonštině (i v bulharštině - pozn. 

MS.) nachází celá řada dalších substantiv označujících velmi různorodé abstraktní 

pojmy: a6ep (zpráva; ponětí), aup (1. dobro, dobrý skutek 2. štěstí, užitek), aKaJl 

(rozum, paměť, mysl), amep (úcta, láska, náklonnost), oaJlaeepa (čachry, pletichy), 

oUKam (pozornost), ecan (účet, výkaz), Majman (žert, šprým), tfaJlaM (1. způsob, 

manýra, šikovnost 2. póza), oy6apa (podvod, klamání, zrada). 

Naprostá většina abstraktních slov přejatých z turečtiny, a není to jen případ 

substantiv, má jasný stylový příznak mluvenosti. Pro svou expresivitu jsou s velkou 

oblibou užívána jak v makedonském, tak i v bulharském tisku. 

3amoa npemnocmaeyea oeKa lfeJlama MUT-lUCmbpbm T-la om6paT-lama JIa3ap 
maa oaJlanepa ja T-lanpaeUJle CeMOKT-lUme EJleT-lOeCKU u UlerjJbm T-la MaKeOOT-lCKU5l 
UlerjJoeu T-la MaKeOOT-lCKama u T-la TeT-lUfa6 MupocJlae Cm05lT-lOeCKU CbUfO 

208 Viz také čtvrtou kapitolu - Turcismy v mluvených útvarech makedonského jazyka, 1. Standardní 
slovní zásoba. 
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cpnclwma KOMyHuCmUl.JKa napmuja OmXebpJl5lm cneKyJtal1UU 3a OllJla6epll 

Hmap KOJlUUleeCKU u o-p EJlazoje (Ceza, Ha6mo.uaTerr, 20.12.2006). 
HeUlKoeuK (BpeMe, CTaB, 9.9.2005). 

3amoa u 6u MOJ/CeJlO oa ce Hajoe HeKoe BeHcaH e J/CeHeH 3a Ta6pue u 
onpaeoyeal-be 3a zecmom Ha ct>yepe, aKO OOKOJlKOmO e 6paKa UM ece 0Ule UMa 
ce npemnocmaeu oeKa moj noemopHO H5lKaKea mpbnKa, m5l ce n05le5lea 
6UJl ucnpoeOl1upaH 00 mepoozJlaeocma 06UKHoeeHO CJleo K1l6Z11. (Ceza, 
Ha Hezoeume oOMaKUHU, Ha KOU ceKoj CnpaBOQHMK, 11.11.2006) 
06uo 3a oujanoz UM 3aepUlyea co K1l6Z11. 

(BpeMe, IIoeHTa, 20.12.2006) 

2. Adjektiva 

Z celkového počtu turcismů v makedonštině a bulharštině zaujímají 

adjektiva hned druhé místo za substantivy, která naprosto dominují v obou 

jihoslovanských jazycích. Bez nadsázky by se dalo říct, že makedonská (resp. 

bulharská) a turecká adjektiva nemají téměř nic společného. Adjektiva v turečtině 

rozvíjejí nejen substantiva, ale také slovesa, proto např. v makedonštině došlo ke 

změně kategorizace mnoha adjektiv na adverbia. Turecká adjektiva jsou zcela 

nesklonná: nerozlišují ani gramatický rod (stejně jako turecká substantiva a 

zájmena), ani číslo, ani pád. Kvůli své neohebnosti by se turecká adjektiva dala 

přirovnat k makedonským (a samozřejmě také k bulharským) adverbiím209
, resp. 

k nesklonným (a z hlediska rodu a čísla neměnným) adjektivům ve slovanských 

jazycích. Přesto se ale podařilo tureckým přídavným jménům infiltrovat do 

gramatického systému makedonštiny a bulharštiny. 

2. 1. Adjektiva indeklinabiIe 

Část adjektiv zachovala po své infiltraci do makedonštiny a bulharštiny 

svou původní podobu a zůstala neohebná (tzv. adjektiva indeklinabile). Takovými 

adjektivy jsou např. 6aUl < ba~ (hlavní, nejvyšší, první), 6aUlKa < ba~ka Giný, 

zvláštní), fy3eJl (bul. Z103eJl) < giizel (krásný), nUUlMaH < pi~man (litující, kajícný), 

caZJlaM (bul. též caanaM) < saglam (pevný, jistý, zdravý, opravdový, vážený, 

209 Jarnap-HaCTeBa, Omrnepa, TypcKume lleKCU'IKU elleMeHmu 60 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKonje: 
HHCTllT)'T 3a MaKe.n:OHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 108-109. 
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poctivý), cepm < sert (1. prudký, prchlivý 2. ostrý, palčivý), převážně v lidových 

písních se vyskytující oUJl6ep (překrásný, úchvatný) a další. Ze stylistického hlediska 

jsou tato adjektiva vesměs příznaková. Kromě toho, že je jejich příznakovost z části 

dána už jen tím, že je dobře patrná jejich provázanost s dobou osmanské nadvlády21O, 

jsou tato slova velmi nápadná svou gramatickou povahou, která je v naprostém 

kontrastu s charakterem naprosté většiny adjektiv. Část těchto slov má dvojí 

slovnědruhovou kategorii - někdy mají povahu adjektiv, jindy zase adverbie 11
• Platí 

to např. o tureckých adjektivech 6aUl, 6aUlKa a ca2JlGM. Typická pro tyto lexikální 

výpůjčky je také jejich kolokviální charakter. 

lfMGMe 5.000 ZOOUHU ucmopuja, a HeMGMe ca2JlllM Jla60pamopuja (BpeMe, 
HacnoBHa, 8.2.2007). 

,l(eMeK, enmeH, llMa momaJl ca2JlllM ce mepGMe no eeponCKU (BpeMe, 
IIoTKIDKyBaIba, 12.11.2006). 

JfUMumpoe e KllacUtteH npUMep 3a 
"pGMHOCmpaH mpUaZOJlHUK KOMy cume 
aZJlU My ce pa3JlUttHU ", a {jaUlKa 

Ol1eHKama Ha ApucmomeJl 3a XunOKpam 
MU ce ttUHU oeKa noeeKe ea:JICu 3a 
HaUluom ytteH coceo 00 lfcmoKom. 
(BpeMe, IIoeHTa, 16.12.2006) 

- 30Ulmo 6p3ame mOJlKy? HeMoj nOCJle 
oa 6uoeme nUUlMaH (BpeMe, 
MaKe.uoHHja, 20.12.2006). 

2. 2. Adjektiva odvozená 

Pa36upa ce, me3U eUHemKU He ca 

H51KaKea uHoyJlZeHl1U51 - aKO 
KamaoJ/Cuume eu cnunam e HapyUleHue, 
aKmbm cu e {jaUlKa (Ceza, IIocne, 
14.9.2006). 

Bce naK nUUlMaH-Maucmopume 
3anOtteam oa U3nbJlH51eam 
3aObJl:JICeHU51ma cu - np06ueam oynKu 3a 

mpb6u ebe eceKU anapmGMeHm 
u ... u3tte3eam. 
(Ceza, CrrpaBOQHHK, 6.1.2007) 

Naprostá většina adjektiv, která bychom mohli zařadit mezi turcismy, jsou 

odvozena ze substantiv přejatých z turečtiny. Byla vytvořena z tureckého 

slovotvorného základu pomocí makedonských (bulharských) slovotvorných sufixů -

CKU, -eH, -ae, -ue atd. V případě těchto derivovaných adjektiv je stylová příznakovost 

210 Často jsou to totiž slova, která jsou bohatě zastoupena v ústní lidové slovesnosti. 
211 Podobně jako v turečtině. 
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ve srovnání s neohebnými přídavnými jmény tureckého (orientálního) původu o něco 

menší. Adaptace těchto přídavných jmen do makedonštiny a bulharštiny byla 

přirozeně úspěšnější. 

Cwwa u c030aooa KaHaJlU3alfU01W MpeJICa. 

HeMaUle JlCumeJl 60 MaaJlOmO Ulmo He ce 

npUKllY'.JU Ha MpeJICama. TaKa 3anO tl1-la 

Kpajom Ha mpaOUlfUOHaJlHama MaaJlCKa 

CMpoea (BpeMe, KyJITypa, 15.8.2007). 

... 6yzapcKuom nopaHeUleH nOJlUlfaelf oa My 
ja6u Ha MaKeOOHCKuom KOJleZa oa ce npa6U 

Kopa6 oooeKa apal.[UH06CKuom yl.[Ka ja HOCU 

cmOKama 00 6pamyl.[eo My 60 

KOC060 ... (BpeMe, rJI06aJIHO ceJIO, 
17.12.2006). 

BapHeHCKama MllXJlenCKa 

06Ufecm6eHocm zo 00YM6aJla, l.[e 

mou ce 6bpHaJl om repMaHU5l 

''pa36aJleH''. OC6eH MeoulfuHcKume 
KHUZU OOHeCbJl ommaM HenpUJlUl.[HU 

CHUMKU Ha ZOJlU JlCeHU (CHUMKa Ha 

cmamY51ma BeHepa MUJlOCKa) 
(Ceza, IIocJIe, 18.7.2007) . 

11 KOH UMa. B51pHO - KYlf C eouHU5l 

KpaK u Kbopa6 C eOHomo OKO, lIMa 

KOH (Ceza, IIocJIe, 31.8.2006). 

Co se týče adaptace tureckých adjektiv do makedonštiny a bulharštiny a 

zejména pak určování jejich rodu, čísla, určitosti či neurčitosti, nutno zdůraznit, že se 

na ně tyto gramatické kategorie přenášejí ze substantiv (aJl06 TpeH,Ua4>HJI, bul. aJleH 

tl. v 'o v 6 212 Vt' t' hr Vk ) TpeH,Ua,±,HJI - cervena ruze; KpynIH Ulep emJZuu - s avna e us y . 

2.3. Substantivizovaná adjektiva 

Část turcismů má dnes slovnědruhově ne zcela jednoznačný statut a stojí na 

pomezí mezi substantivy a adjektivy. 

V makedonštině (a bulharštině - pOzn. MS.) došlo k adaptaci také části 

tureckých adjektiv, která končí na -SlZ, -siz, -suz nebo -suz. Jsou to např. tato slova: 

6aKcy3 (tur. bahtslz - smolný, nešt'astný; bul. 6axm - štěstí, blahobyt, zdar)2J3, 

OUHCy3 (nebylo zařazeno do "PMJ", bul. OUHCU3[UH] -subst.) < dinsiz (bez víry; 

212 zuep6el11Jluja - adjektivum indeklinabile 
213 Toto adjektivum bylo substantivizováno a v dnešní makedonštině znamená smolař či nešťastník. 
Ze substantiva 6aKcy3 je pak derivováno adjektivum 6aKcy3eH. V bulharské lexikografické literatuře, 
kterou jsem měl k dispozici, se mi podařilo objevit pouze substantivum 6axm s výzmamem "štěstí". 
EaKcy3 je jedno z mála slov, patřících do této skupiny, které se často používá např. v v neformálních 
rozhovorech Makedonců. 
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bezvěrec), KyCypcy3 < kusursuz (bez chyby, bezchybný) a další214
. V některých 

případech byly z těchto tureckých adjektiv v makedonštině a bulharštině vytvořeny 

parciální kalky, a to tím způsobem, že turecký sufix (-SlZ, -siz) byl nahrazen jemu 

odpovídající slovanskou předložkou 6e3, zatímco kmen adjektiva zůstal zachován, 

např. 6e3 Jle3em < lezzetsiz (bez chuti; Jle3em - chuť), 6e3 KyCyp < kusursuz (bez 

chyby; KyCyp - nedostatek, vada, chyba i 15 . Tato skupina adjektiv je z hlediska 

dnešních spisovných jazyků - makedonštiny a bulharštiny - naprosto marginální a 

většinou se jedná o slova zastaralá. 

Jak v makedonštině, tak i bulharštině se lze často setkat s tureckými adjektivy 

končícími na -Jluja ( bul.-JluJl) < -li, -lz, -lu, -lil, která jsou buďto substantivizovaná, 

nebo se jedná o adjektiva idec1inabile. Je to případ např. následujících výpůjček: 

aKaJlJluja216 (bul. aKbJlJlUJl - rozumný; bul. i mak. - adj. indecl.) < akllz, 3aeaJluja 

(bul. 3aeUJlUJl, subst. - chudák, ubožák; mak. - adj. indecl.) < zavlz, MapurjJemJluja 

(bul. MapUpemJluJl - šikula; šikovný, obratný člověk, dial.; v "PMJ" -

MapurjJemlfuja) < marifetli (dovedný; umělecký; mistrný), KycypJluja ( není v "PMJ"; 

bul. KyCypJlUJl - adj. indecl.) < kusurlu (vadný, závadný), KaCMemJluja (bul. 

KbCMemJlUJl - šťastný; bul i mak. adj. indecl.) < kzsmetli, MGMypJluja (není v "PMJ" , 

bul. MaxMypJlUJl, subst. - člověk s kocovinou) < mahmurlu a další. Část těchto 

adjektiv definitivně přešla ke substantivům. Takový je příklad např. slova MepaKJluja 

(milovník něčeho, požitkář.) 

Bmopuom "eojeooa" u Mepal<Jluja Ha HaKoe UMaJl Hoe Mepal<JlUR 3a "JI OKO" 
MaKeooHCKu napu cmaHa 6yzapcKu (Ilo) (Ceza, CrropT, 14.7.2007). 
opJ/CaejaHuH, a npUMa MaKeooHcKa 
nllama (BpeMe, PeapnrpaIba, 9.10.2006). 

3. Slovesa 

Vedle substantiva adjektiv se v makedonštině a bulharštině vyskytují také 

slovesa tureckého původu. Jejich výskyt je ale soustředěn především v mluvených 

útvarechobou jazyků. Tak např. v makedonštině se dodnes aktivně užívají tato 

214 Jarnap-HaCTeBa, OJIHBepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jmuK, CKorrje: 
HHCTM1)'T 3a MaKeLloHcKMja3MK "KpCTe MMCMpKOB", 2001, str. 109-110. 
215 Tamtéž, str. 160-16l. 
216 Z hlediska spisovné makedonštiny je toto slovo nářeční. 
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slovesa: 6ojaoucyea, 60jacyea < boyamak (barvit, natírat), l<aHoucyea < kanmak 

(souhlasit), KaHoapoucyea < kandlrmak (přesvědčovat), KJlpoucyea < kurmak (I. 

natahovat hodiny 2. seřizovat, pořádat), capoucyea < sarmak (obkličovat, 

obklopovat), UtaUtapoucyea < ~a~lrmak (plést, mást) atd.217 Tyto (nedokonavé) tvary 

jsou odvozeny z dokonavých tvarů pomocí formantu -yea. Dokonavé tvary jsou, na 

druhou stranu, odvozeny z tureckého slovotvorného základu (sloveso ve tvaru 3. os. 

j. č. minulého času určitého) přidáním řecké aoristové přípony _sa218, která byla 

údajně produktivní v jihoslovanském prostředí již před příchodem Osmanů na 

Balkán (př. klSkzndl + sa, sardl + sai l9 . 

Slovesa z této skupiny, jak dokonavá, tak i nedokonavá, mají dnes 

v makedonštině (obdobně jako v bulharštině) výrazně hovorový charakter. V mnoha 

případech byla tato slovesa nahrazena synonymními výrazy, nejčastěji slovanského 

původu: KaHouca, KaHoucyea - COeJtaCU, COeJlacyea; Kypouca, Kypoucyea - 1. Haeue, 

Haeuea (lJaCOeHuK) 2. HaMecmu, HGMecmyea; capouca, capoucyea - onlOlonu, 

onlOlonyea, OKpy:JICU, oKpy:JICyea atd. Z tohoto důvodu se výše uvedená slovesa, 

stejně jako hovorová substantiva a adjektiva, v dnešní době stala oblíbeným 

jazykovým prostředkem v písemném projevu novinářů Gak v Makedonii, tak 

v Bulharsku). 

3HalJU, aKO UM mpe6a HeKoj cepU03eH, llomOMlfume Ha opeeHume eJlUHU 
uCKyceH, UHmeJlUeeHmeH, HalJUmaH (3HGM nOeJleoHaxa CKenmUlJHO Ha CUeHaJla om 
ja3ulfu u pa60maM Ha KOMnjymep) - MaKeoOHU5l, lJe KaHOUC6a Ha UMemo 
MO:JICe oa Me 3eMam npeoeuo. HecHo Ke ElOPM(Ceea, Ha6mo,l(aTen, 18.6.2007). 
Me KaHoucaam220 (BpeMe, TIoeHTa, 

217 Jarnap-HaCTeBa, Omrnepa, TypcKume lleKCU'lKU elleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jmuK, CKorrje: 
MHCTl:IryT 3a MaKe,n:oHCKl:I ja3l:1K "KpCTe Ml:ICI:!pKOB", 2001, str. 111-112. Pro dokonavé vidy těchto 
sloves je charakteristická přípona -ca (60jaouca, KaHoapouca, KaHouca, KYPouca atd.). 
218 Murtezani ve své magisterské práci podává o této příponě širší informaci, když vyjmenovává její 
růmé varianty (-a(co, -l(CO,- 8(CO, -laD, -CO(JCO) - viz MypTe3aHl:I, M3al:lM, TyptfU3MUme 60 jmuKom Ha 
aJl6aHCKama u MaKeooHCKama HapooHa noe3uja, CKorrje: MaTl:Ill,a MaKe,n:oHcKa, 2002, str. 56. 
219 Jarnap-HaCTeBa, OJIl:IBepa, TypcKume lleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeoOHCKuom jmuK, CKorrje: 
MHCTl:IryT 3a MaKe,n:oHcKl:Ija3l:1K "KpCTe Ml:ICl:IpKOB", 2001, str. 211. 
220 V makedonštině má sloveso KaHouca-_na rozdíl od bulharštiny (kde mamená ,,1. souhlasit 2. smířit 
se, spokojit se s něčím") také výmam "přemluvit, přesvědčit'. V bulharštině tomuto výmamu 
odpovídá jiný turcismus, a to KaHoopouca (mak. KaHoapouca). 
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22.4.2006). 

Mi ·0 221 HOZy Heutma Yl ucaBMe no eeponCKU llJe U3nOKbCaM o6yeKu U 5l00ee Ufe CU 
(BpeMe, I1oTKa)l{)'BaIba, 12.11.2006). Haeb05l no OaJlelfHUme U cmpbMHU 

nbmeKU, aJla Ufe ynoucUM zanoa C zanoa 
u cbplje CbC Cbplje (Ceza, I1aHaIip, 
14.8.2004). 

Složená slovesa jsou v turečtině velmi častá a produktivní. Část těchto 

kompozit se dokázala adaptovat v novém slovanském jazykovém prostředí. Tato 

slovesná kompozita v turečtině vznikají spojením substantiva a slovesa. Adaptace 

těchto složenin do makedonštiny byla provedena dvojím způsobem. 

3. 1. Parciální kalkování 

V minulosti docházelo ke kalkování tureckých slovesných konstrukcí (např. 

seyir bakmak > ceup zJleoa > 2Jleoa ceup; kabul etmek > Ka6yJl cmopu > cmopu 

Ka6yn, bul. - cmpyeaM, cmaeaM, CoM Ka6yn) , Užívání podobných slovesných 

konstrukcí bylo tehdy poměrně častým jevem. I dnes se zejména v mluvených 

útvarech makedonštiny a bulharštiny lze setkat s podobnými parciálními turcismY22. 

Některé frazeologismy v dnešní makedonštině a bulharštině jsou de facto parciální 

kalky. Př.: oaea zajpem (pomáhat, podporovat; bul. zaiípem; npaeu zaiípem - dial.) < 

gayret vermek, rjJpJla urjJmupuu (pomluvat; bul. urjJmupa; XebpJl5l uifJmupa) < iftira 

etmak, cmopu MyKaem (vzít na starost; bul. MyKaem, MyKa5lm - adj. ideclinabile; 

cmaeaM MyKaem) < muakyyet olmak. 

A, eMpoeljume eeoHaut epaKaa 3a He eCUlfKO e Eyut, npu5lmeJl1o!", 6u KWaJl 
HaeooHama CKJlOHOCm Ha lJpeeHKoeCKu noembm. CmpaHama CU :JICueee. Xopama 
KOH aJlKOXOJl, eJlUmHU opozu u ceupu ZJleOam. BeCmHUljUme - Co Ufo. 
npunaOHUlfKU Ha cnpomueeH nOJl. IIomoa (Ceza, I1ocJIe, 11.6.2006) 
cume zJleoaam ceup 
(BpeMe, 5 rrpIflmHIi, 17.3.2007). 

221 yjouca - hovor. zařídit, upravit, přizpůsobit (ve prospěch) 
222 Dleoa ceup - bavit se pozorováním něčeho (často přeneseně - na cizí účet); cmopu Ka6yJl -
souhlasit (doslova - provést souhlas), dosáhnout souhlasu; Ka6yJl - není v "PMJ" (v makedonštině a 
bulharštině má toto slovo nářeční charakter). 
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3. 2. Derivace 

Dalším způsobem adaptace tureckých slovesných konstrukcí byla derivace 

(makedonského, bulharského) slovesa z tureckého substantiva, zatímco turecké 

sloveso se vypouštělo (kabul etmek > Ka6YJLU; hesap etmek > ecanu - počítat, 

účtovat). K této skupině náleží např. slovesa uHa(e)mu < inat etmek (vzdorovat, dělat 

schválnosti, chovat se umíněně), 3ujaHu (1. ztratit v hře 2. utrpět škodu, ztrátu), 

nUUlMaHU (odvracet se, upouštět od něčeho; ce nUUlMaHU - litovat něčeho, mrzet se), 

JlacjJu (povídat, kecat), Mya6emu (povídat si) a dalše23
. Tento typ sloves se dle mého 

subjektivního názoru vyskytuje častěji v makedonštině, a to i v jejich mluvených 

projevech. 

Ze stylistického hlediska opět platí, že tato slova se nejčastěji vyskytují 

v oblasti běžně mluvené komunikace. Výjimkou je ale např. sloveso meMeJlU 

(zakládat) < temllenmek, které má v makedonštině dokonce knižní povahu224
• 

MHlllEJI IlJIATHHH CE llHll/MAHH ... yea:JICaeMUflm eJleKmOpam Ufe UMa 
MaKeóoHuja Ke not.teKa OJlecHyea1be Ha flcHa opueHmupoeKa 3a ceOfl eom, 3a óa 
namom óo EIl (BpeMe, CrropT, He ce U3MGMU. A He KaKmo npeóu - óa ce 
19.4.2007) U3MaMU, nbK cemHe óa ce nUUlManu, 

KbJlHe u nOnbp:JICa (Ceza, I1ocJIe, 
15.12.2000). 

/fa 6amaJllLMe nOJlUmUKa, LJeemo (BpeMe, I1oTKa)KynaIha, 12.11.2006). 

HaceJl6ama HeMa óa «ypmyJlU (BpeMe, CKorrje, 13.12.2006). 

CeKoja coepeMeHa óp:JICaea ce meJlU!JlU ep3 ÓeMOKpamCKUme Hat.teJla KaKO 
zapaHm 3a t.toeeKoeume npaea (BpeMe, CTaB, 17.4.2006). 

U značné části sloves došlo také k prefixaci. Je to patrné např. 

z následujících případů: óoapt.tu (doutratit), 3aapt.tu (začít utrácet), 3a6amaJlu 

(opustit), 3a6amat.tu 

(1. zamazat blátem 2. uvést do nesnází), U36ep6amu (ušpinit), 3aKont.ta (zapnout) 

Haíy6pu (nahnojit), HaKoóoLUu (udat někoho), oMacKapu (zostudit, pohanit), 

223 Jamap-HaCTesa, Omrnepa, TypcKume JleKCUlJKU eJleMeHmU 60 MaKeooHCKuom jmuK, CKorrje: 
I1HCTHT)'T 3a MaKe,L\OHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 212. 
224 Makedollsko-český sloVllík s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, 
Praha: Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica, 1999, str. 501. Viz také "PMJ". 
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ocmwmu (zmrzačit), nOJlaqJU (popovídat si), nOMya6emu (popovídat si), nonUUlMaHU 

(politovat se) atd.225 

li HaUlume necH U oypu 2U 3a6amaJlU6Me (BpeMe, I1oTKIDK)'BaIha, 

12.11.2006). 

S velmi výrazným příznakem mluvenosti je např. zvratné sloveso ce 

opajou, které není uvedeno ve slovníku makedonského jazyka (PMJ), ale které se 

velmi často objevuje v médích, a které postupně ztrácí svou stylovou příznakovost. 

Koj ce otjJajoUJl 00 Op:JICa6HUme napu Ha licHupapuc? (BpeMe, HaCJIOBHa, 
4.12.2006) 

4. Adverbia 

Jelikož jsou makedonská a bulharská adverbia neohebná, nebyl z tohoto 

pohledu žádný problém s adaptací tureckých lexikálních výpůjček, náležících 

k tomuto slovnímu druhu. Počet tureckých adverbií v makedonštině a bulharštině 

není v žádném případě zanedbatelný, ale jak konstatuje Jašar-Nasteva - každým 

dnem je jich stále méně a méně. Makedonská badatelka rozděluje adverbia, přejatá 

z turečtiny, do čtyř skupin - na příslovce časová, místní, měrová a způsobová226 . 

a) Adverbia časová 

Asi nejčastějšími adverbii času jsou dnes v makedonštině a bulharštině 

cepme (poprvé) < sefte (nespis.), siftah (spis.) a ca6ajJle (bul. ca6axJle, ca6axJleH -

ráno) < sabahleyin. Tato slova jsou v mluvených projevech obou jazyků poměrně 

častá. O jejich přítomnosti v tisku platí to, co již bylo řečeno o jiných 

kolokvialismech. 

Bo licmaH6yJl 3a eKOJlOUlKU npomecm mpe6a HajMGllK)! Mece4 oeHa oa 
6apaUl 00360Jla 00 onUlmUHama u aKO ja 006ueUl, Ke mu 00360Jlam oa 

225 Jamap-HaCTeBa, OJIHBepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jmuK, CKorrje: 
MHCTH1)'T 3a MaKe.n:oHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 212. 
226 Tamtéž, str. 115. Následně uvádím z každé skupiny jen příslovce, o kterých se domnívám, že jsou i 
dnes poměrně frekventovaná. 
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npomecmupaUt eo HeOeJla 00 10 ca6ajlle 00 1 nonnaoHe Koza cume yUtme cnujam ... 
(BpeMe, HaCJIOBHa, 20.5.2007). 

3annaxume Ha llymuH, tte pyCKU flopeHU paKemu Ufe 6boam HaCOtteHU KbM 
Hoeu 14eJlu e Eepona 3a cefjJme cJleo Kpafl Ha cmyoeHama eOUHa, cbUfo Mozam oa ce 
pa3ZJle:.J/Coam Kamo ttacm om CJlO:.J/CHama My nOJlUmUtteCKa uzpa Ha nOKep C EyUt 
(Ceza, Ha6mo):(aTeJI, 5.6.2007). 

b) Adverbia místní 

Asi nejčastěji užívanými adverbiemi místa jsou v makedonštině 

pravděpodobně KapUtU, KapUtuja (naproti) a KapUtU-KapUtu (hned naproti, přímo 

naproti) < kar~l-kar~lya. Tato příslovce jsou typická pro sféru soukromé a 

poloveřejné komunikace. 

- Tu co MumpyUta 00 KapulUja He 360pyeaUt, a JIGM6e, epama 00 Hezo, 
naK, me6e He mu 360pyea (BpeMe, 1l0TKa)I(YBaIha, 12.11.2006). 

c) Adverbia měrová 

V běžných projevech každodení komunikace se často používají následující 

adverbia množství: 6aja n. 6aezu (dost, stačí) < bayagi, oun (úplně, docela, 

naprosto), utt (nijak, ani trochu, vůbec ne) < hir;, enmeH (docela, úplně) < hepten, 

KOlia (dost, hodně, mnoho) < koca, mGMGM (právě, zrovna, přesně, akorát). Vesměs 

to jsou taktéž kolokviální slova. 

1 aezycm - BucmuHcKu aK14UCKU ifJUJlM co TaMan cu Ka:.J/CeUt, tte eCUttKo mu e flCHO 
EyttKOecKu: maMaM omuoe Ha OOMOp eo CJleo nOCJleOHama cpeUfa CbC ce6e cu UJlU 
rp14uja 006uea npujaea, KOMucujama C HflKOU pflObK eK3eMnnflp, u xon - oUfe 
3aceoaea, moj mpzHyea KOH MaKeooHuja Ha OpyzU5l oeH UJlU HOUf pa36upaUt, tte 
u no namom meJleifJoHcKu ZO moea e 6UJla nopeOHama mu U3MGMa 
KOHmaKmupaam MeouyMume (BpeMe, 5 (Ceza, AHToJIorrrJ!, 16.12.2006). 
rrpwIHHrrll 0.8.2007). 

d) Adverbia způsobová 

Je to ze všech čtyř skupin ta nejpočetnější. Patří sem např. tato příslovce: 

aH?taK (právě, zrovna), 6aoujaJla (bul. 6aoflea, 6aoeea - zadarmo, za babku) < 

badihava (bedava), 6apa6ap (zároveň, spolu, souběžně) < barabar (lid.) n. beraber 
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(spis.), 6awxa (zvlášť, odděleně), foa (prý, jako, jakoby) < goya n. guya, fymype 

(sakumpak, šmahem, úhrnem, dohromady, bez výběru) < goture (lid) n. goturu 

(spis.), jaeaw (pomalu, zvolna), jaeaw-jaeaw (pomalu, pomalu), paam (klidně, 

spokojeně, bezstarostně) < rahat, pa3ZeJle (náhodou, zrovna) < rasgele, mepCefle 

(protivně, zle, divně) < tersine, I.{am-nam (1. časem, občas, někdy 2. jakž takž, 

trochu). 

li36paa BJlaoa omu Mopaa, 
ja ce ma nOJlum Ul.{lW 
MaKeOOHCKa u AJl6aHCKa 
6apa6ap co cume opyZU. 

Ka3HyeajKu 
opy:JIC6a. 
eOHaKeo, 

(BpeMe, PeTpOBIi30p, 26.11.2006) 

li nOCJleOHama pacnpeoeJl6a Ha napu 00 

6Y?lemom Ha MaKeooHuja 3a 
30py:JICeHuja Ha zpafaHU u pOHOaljuu 
nOKa:JICa oeKa Kaj Hac napume ce oeJlam 
00 fymype (BpeMe, OrrrrITeCTBO, 
30.7.2006). 

5. Spojky 

BepHO, I.{e CbM eOHo OJICe30e KOKaJlU u 
UMax-HJlMaX e MOMeHma 5 O KUJla 
6apa6ap C opexume, xJlJl6a, oeeme 
KUCeJlU MJleKa, 6yl.{Kama cupeHe u mpume 
OOMaml.{ema, a.Ma nUKOJlOmO Me nOHece 
Kamo mopHaoo epa61.{0eo neplje. 
(Ceza, IIocJIe, 17.7.2006) 

CMemKama ce OmHaCJl 00 oeCIMa 

60zamauLU, epbmHaJlU ce 3a KpamKO e 
cmOJluljama HU, HO e MaJlKO eOHO KbM 

zbomype (Cera/IIocJIe/29.9.2006). 

"Podobně jako u dalších neohebných slovních druhů bylo přejímání 

tureckých spojek poměrně bezproblémové, protože jejich adaptace bulharskému (a 

samozřejmě také makedonskému - pozn. MS.) systému nebyla nutná, popřípadě šlo 

o změny menšího rozsahu,,227. Nejčastějšími spojkami, které se vyskytují 

v mluvených útvarech makedonštiny a bulharštiny a tudíž i v dnešní makedonské a 

bulharské publicistice, jsou následující: eM (bul. xeM - i), (x)eM ... (x)eM (i ... i, nejen, 

ale i, nýbrž i), ClMa (ale, avšak) a MaKap oa, MaKap wmo (bul. MaKap I.{e - i když, 

přesto) < meger. Méně časté jsou 3ap[e}, 3apeM (bul. 3ep - no, nu, což, copak, 

cožpak) < Zlra a také l.{yHaKu[M} Gežto, poněvadž, protože) < yunki n. r;unku
228

. 

227 Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu internetového 
periodika "Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 2005, str. 47. 
228 Viz Jamap-HacTeBa, Omrnepa, TypcKume JleKcu'tKU eJleMeHmU 60 MaKeooHCKuom jmuK, CKorrje: 
MHCTI1T)'T 3a MaKe.l(OHcKl1ja3I1K "KpCTe MI1CrrpKOB", 2001, str. 227-231. 
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AMa ZOllO 3dpaeje e J/Cuea 60llecm. /(pyza JlJ06UMa MumeHa Ha ymeel1ume 
IIapume ce omenyea'1Ka, aMa 6e3 Hue ca neHcuoHepume, aMa OHU51 JleCHO He ce 
yMupa'1Ka (BpeMe, IIoTKa)KyBéuha, daeam, oc06eHo aKO UMam 6acmyuu, 

12.11.2006). llaO'bpu u meuoJICepu 
(Ceza, Ha6mo.naTeJI, 5.7.2007) 

li He 3Haelle deKa ce eM U3JlaJ/CaHu, eM XeM nOpaCHa/lU mpu nomu, xeM He 
cu ja nllamU!le 6ecKpynyllo3Hama cnupam da ce deuJ/Cam (Ceza, 
dUcKpUMUHal1uj a od Zp'1KUme 6!lacmu Ha6mo.naTeJI, 25.11.2006). 
(BpeMe, 5 IIpHqHHH, 8.3.2006). 

6. Modální slova, částice a citoslovce 

Mezi nejčastější modální slova, která byla z turečtiny přejata do 

makedonštiny a bulharštiny, patří tato: 6eJlKu[M} (možná, snad, kéž by), deMeK
229 

(totiž, to jest, to znamená, tudíž, tedy), ja3aK
230 (bul. 5l3oK - škoda) < yazzk, Hejce 

(bul. Heuce - ať je to tak! no dobrá!) < ne ise, caHKu[M} (vlastně, takřka, jako, 

jakoby), KemKe (kdyby) < ke~kz, elle (bul. xeJle - právě zvláště, zejména; konečně) < 

hele23 I. 

EeJlKU Ke HU cmaHe jacHo deKa HU e /(aHO U cUHUflm KaHdUdam-npe3UdeHm 

J/CU!lae KopeHom U He cMe Kojzode Ha ce ocarjJepu da CU 6apHe nOHoeoMy 

6a/lKaHCKaea KpcmocHUl1a (BpeMe, KaMnaHU51ma, ma 6ellKU zo Hay'1am 

IIoeHTa, 11.12.2006). xopama npedu U360pume (Ceza, IIocJIe, 
26.8.2006). 

J(eMeK, ceza moj e eo On03Ul1uja, na Ke H51Mame KaK da ce OmMe1-151m 
zu lloeu zpemKume Ha BJladama (BpeMe, cHUMaHume HapymeHUfl (OeMeK 

KOJIYMHH,11.12.2006). "epo3Kume" He eopmexa pa60ma) 

(Cera/Ha6mo.naTeJII14.12.2006). 

Částí tureckých slovních výpůjček v dnešní makedonštině a bulharštině jsou 

partikule. I tento druh neohebných slov, vyjadřujících "postoj mluvčího ke sdělované 

skutečnosti, k adresátovi, k obsahu, či sdělení testu,,232 neměl větší problém 

229 Na toto slovo lze pohlížet jako na konkluzivní spojku. 
230 Toto modální slovo může být použito i jako zvolání. 
231 Jarnap-HaCTeBa, OmIBepa, TypcKume JleKCU'IKU eJleMeHmU 60 MaKeOOHCKuom jasUK, CKonje: 
MHCTMT)'T 3a MaKe.n:oHcKMja3MK "KpCTe MMCMpKOB", 2001, str. 234-235. 
232 SloV1lík li1lgvistických termí1lů pro filology, Edvard Lotko, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 1999, str. 77. 
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s adaptací v novém jazykovém prostředí. Pomocí tureckých částic se dnes v různých 

sděleních každodenní jazykové komunikace naznačují modální odstíny a citová 

zabarvení, a to jak v makedonštině, tak bulharštině Velká část z nich má povahu 

spojek a adverbií233
. Nejběžnějšími částicemi přejatými z turečtiny jsou 

pravděpodobně tyto: 6ape[M} (aspoň, alespoň) < barz[m}, Oe (tak, no tak), Oun (ve 

spojení oun aKO -leč by, jen když, když už), (x)Utt (nijak, ani trochu, vůbec ne), ma 

(1. a, i 2. a proto 3. aby), aCJ1U (a vskutku, opravdu) < aslz, 6azu (právě, zrovna), (ale, 

avšak, nýbrž) < amma, JOK (ne), ja (ovšem, zajistéi34
. V případě částic se mezi 

makedonštinou a bulharštinou vyskytují určité rozdíly, co se týče jejich stylistické 

charakteristiky. Tak např. částice 6ape[M) má v bulharštině lidový charakter a je 

tudíž příznačná pro její běžně mluvené projevy, zatímco v makedonštině je ze 

stylistického hlediska zcela příznakově neutrální. V o něco menší míř e to platí i o 

částici 6azu, i když i v případě makedonštiny se občas dává přednost jejímu 

makedonskému ekvivalentu "TOKMy". Partikule aMU a ma jsou v obou jazycích 

stylově bezpříznaková, zatímco všechny ostatní mají větší nebo menší příznak 

mluvenosti. 

Epea11 <!Jyepe u I,JwlUe1l MWlOea1l0eUK BnpOtteM 3aeucu - MO:JICe u oa e no-
nOCRe01lUee Mece4u UCKU1laa 6apeM no o06pe eMecmo aKbJl oa cu UMa ttOeeK 
eoe1l llUljJm tt eeR U, zuemajKu 1lU3 p030eu ... OttURa 6apeM (Ceza, IIocrre, 
napmucKume zuma60eu, eo 06uo oa zu 11.10.2006). 
y6eoam Ruoepume oeKa Mopa oa 
KOMy1lU4upaam Mez); ce6e (BpeMe, 
IIoeHTa, 20.12.2006). 

3a oamyM Ull oa 1le npazuyeazu Ha HUKoR KUOMa1l ReeUttapcmeomo 
(BpeMe, IIoTKa)K)'BaIha, 12.11.2006). otteeuo1lo XUll 1le U e 1laepeOURo 

(Ceza,OT6rr5Ic'hIJ;H, 14.8.2007). 

Jfpe1la e aCJlU ZaRUtta1lKa, a MuxaUR e To aCJl'b mo60ema Mau maM 4b(jJmu 
Aecmpue4, K01l3yR 1la ceojama 3eMja eo noeette ... Enjoy, KaKmo ce Ka3ea (Ceza, 
MaKeOO1luja (BpeMe, CTaB/27.6.2005). Ha6mo.n:aTerr/26.9.2006). 

Dalším druhem tureckých neohebných slov, který se nesetkal s většími 

problémy v průběhu své adaptace do makedonského a bulharského jazykového 

prostředí, jsou citoslovce. Nejčastěji se lze setkat s těmito citoslovci: aj nebo ajoe 

233 Jarnap-HaCTeBa, OJlHBepa, TypcKume JIeKCU'IKU eJIeMeHmU 60 MaKeOOHCKuom ja3UK,CKonje: 

I1HCTllT)'T 3a MaKeJ(OHCKH ja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2001, str. 23l. 
234 Tamtéž, str. 231-234. 
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(bul. xau nebo xauoe - tak tedy, no tak) < haydl nebo hayde, aMm-t (proboha), 

arjJepUM (výborně, bravo) < aferin, eaj (ach, ouvej), zuou (ach ty, no počkej),ja3aK 

(bul. 5l3bK - škoda), MaUlarta (stejný význam jako arjJepUM) < ma~allah, caKaH (bul. 

caKbH - nikterak, v žádném případě, rozhodně ne) < sakzn atd.235 V tisku se 

citoslovce vyskytují jen málokdy, a když už, tak většinou v citacích, nebo v žánrech 

typu fejeton, sloupek atd. 

Aj, 30paeje - Ulmo ce eellU (BpeMe, Au, cmuza 6e! (Ceza, IIocJIe, 
IIoTKéDK}'Bmňa, 12.11.2006). 20.12.2006) 

AMaH, 6pame, HeMoj oa Me 6paHUUl AMaH om lfeHHume MUCllU Ha CmOUlJKOe 
(BpeMe, IIHcMa, 11.8.2007). (Ceza, CrropT, 20.12.2006). 

7. Závěry 

Na závěr této rozsáhlé kapitoly zbývá shrnout základní postřehy, vyplývající 

ze vzájemné konfrontace mezi excerpovaným materiálem a teoretickými 

informacemi, které nabízí odborná (převážně lexikografická) literatura. 

1) Jen letmý pohled na citace z obou periodik stačí k tomu, aby člověk 

zpozoroval, že rubriky, kde se turci srny vyskytují (a to bez ohledu na to, kjakému 

slovnímu druhu náleží) nejčastěji, jsou až na výjimky komentářové236 . 

2) Počet turcismů, vyskytujících se v hlavních, zpravodajských rubrikách, je 

Jen nepatrným zlomkem ve srovnání s množstvím, které se objevuje 

v komentářových (analytických) rubrikách jak makedonských, tak bulharských 

novlll. 

3) Konfrontace s výkladovými slovníky ("PMJ" a "ETP") prokazuje, že se 

jak v případě makedonského, tak i bulharského deníku jedná až na výjimky o slova, 

která jsou z hlediska stylové příznakovosti chápána jako kolokviální. 

4) Mnoho citací v sobě obsahuje ironický podtext. Turecké lexikální 

výpůjčky jsou s oblibou užívány v přeneseném smyslu (např. Ku6pumlJuja, 

MepaK!luja atd.) nebo jako přezvisko (např. EOCmaHO:JICURma). 

235 Jarnap-HaCTeBa, OJIHBepa, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKe()OHCKuom jmuK,CKorrje: 
MHCTHT)'T 3a MaKe,[(oHcKHja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001, str. 122-124. 
236 Jedná se o internetové verze makedonského deníku Vreme a bulharského periodika Sega. Jejich 
charakteristice, rubrikám a turcismům, které se v nich vyskytují, je věnována samostatná (VIII.) 
kapitola. 
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5) Turcismy se užívají i jako součást ustálených frází (např. me.z:r;a ceIIp), 

které jsou také typické spíš pro mluvené než pro psané projevy, a to jak v případě 

makedonštiny, tak i bulharštiny. 

6) Jako důvod jejich oblíbenosti se přirozeně nabízí jejich implicitní 

explicitní expresivita. 

VII. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MAKEDONSKÉHO 
A BULHARSKÉHO TISKU PO ROCE 1990 A MÍSTO 

, " o v v 

TURECKYCH JAZYKOVYCH VYPUJCEK V NEM 

Společensko-politické změny, které proběhly v první polovině devadesátých 

let minulého století v Makedonii a Bulharsku, přinesly spolu s liberalizací 

politického klimatu také větší "demokratizaci,,237 v užívání spisovného jazyka, což 

mělo za následek i reaktivaci turcismů, a to především v publicistickém stylu. 

Tuto reaktivaci lze pozorovat jak v makedonské, tak i v bulharské 

publicistice, ačkoliv jen několik let před politicko-společenským převratem na konci 

roku 1989 bulharský jazykovědec Konstantin Popov ve svých dějinách spisovné 

bulharštiny tvrdil, že turecká slova tvoří v současném spisovném jazyce jen nepatrný 

zlomek slovní zásoby a spojoval jejich užívání hlavně s běžně mluveným jazykem a 

nářečími a tvrdil: "B HayqHII5I, a.z:r;MIIHIICTpaTIIBHII5I II rry6JIII:QIICTII'lHII5I CTIIJI Te 

rpmKJIIIBO ca oTcTpaHeHII,,238. 

Po změně totalitního režimu v Makedonii a Bulharsku se ale publicistický 

styl na rozdíl od stylu administrativního snadno zbavil otěží přísných stylistických 

norem, a běžné mluvě se tak dostalo širokého prostoru na poli dynamicky se 

rozvíjejícího mediálního trhu. Bez jakékoliv nadsázky se dá říct, že jakékoliv 

srovnání zaplnění mediálního prostoru dnes a před rokem 1990 je naprosto zbytečné, 

237 Pojmem "demokratizace" označuje změny, které nastaly v jazyce tištěných médií po roce 1989, 
např. bulharský jazykovědec Krasimir Stojanov ve své monografii 06ll1eCm8eHume npoMeHu (J 989-
1996) u 8ecmHuKapcKzmm e3UK (viz níže). 
238 11000B, KOHCTaHTHH, H3 ucmopzmma Ha 6'b2apCKU51 KHUJ/C08eH e3uK, CO<plliI: 1i3.D:aTeJIcTBo Ha 

BAR, 1985, str. 129. 
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jelikož by se de facto srovnávalo nesrovnatelné. Změny, které nastaly v jazyce, a 

zejména pak v lexikonu, médiím přirozeně neunikly pozornosti jazykovědců. 

Ve spojitosti s procesem "rehabilitace" turcismů v bulharštině, který 

odstartoval počátkem devadesátých let minulého století, se lze setkat s dvěmi, do 

jisté míry protichůdnými, názory. 

Krasimir Stojanov např. v souvislosti s procesy, které zasáhly jazyk 

bulharské žurnalistiky první poloviny devadesátých let minulého století, a které by se 

daly označit za "otevírání se" spotřebitelům mediálních produktů, píše: ,,3ac.rryra Ha 

06.rn;ecTBeHlue rrpoMeHH e IDHpOKOTO OmeapJlHe Ha BecTHHKapCKH}I e3HK K'bM 

06.rn;ecTBoTo H rro-TolIHO KbM OHe3U C011UaJlHU zpynu, Koumo ca nompe6UmeJlU Ha 

MeOUUHUJl npooyKm, ... TOBa e Haií-H3pa3HTeJIHH}IT MapKep 3a ,[(eMoKpaTH3a:U;H}ITa Ha 

BecTHHKapCKH}I e3HK,,239. 

S označením demokratizace, kterým část autorů pojmenovává Jev 

přibližování jazyka médií k běžně mluveným jazykovým útvarům, však nesouhlasí 

např. Antonija Zambova, podle níž má tento proces v současných masmédiích hlubší 

strukturální dimenze, a tudíž jeho motivace není omezena jen snahou o dosažení 

větší intimity a srozumitelnosti textu pro širší veřejnost240 . 

Po sedmnácti letech "přibližování se Evropě" by jistě i nepříliš pozornému 

čtenáři neunikla přítomnost nezanedbatelného počtu turcismů nejen v makedonském, 

ale také v bulharském denním tisku. Navzdory předpokladům, které byly 

bulharskými jazykovědci před rokem 1989 vyslovovány, je reaktualizace tureckých 

(osmanských) lexikálních výpůjček naprosto evidentní. Slova, která byla do roku 

1989 spojována jen s běžně mluvenou bulharštinou, anebo byla považována za 

zastaralá, si po politicko-společenských změnách snadno našla cestu k 

liberalizovanému mediálnímu bulharskému trhu. Tento zcela evidentní jev je jasným 

kontrastem k výše citované konstataci Konstantina Popova o nepřítomnosti 

tureckých přejímek v rámci publicistického stylu. 

Jak jevidět z příkladů uvedených v této práci, nejen, že se dnešní bulharská 

a makedonská publicistika užívání turcismů nebrání, ale dokonce jich hojně a 

záměrně využívá při pojmenovávání a ironizování např. negativních společenských 

jevů, a to zejména díky jejich expresivitě a jadrnosti, které pramení už z jejich 

239 CTOHHOB, KpaCllMHp, 06zl{eCmeeHume npOMeHU (1989-1996) u 6ecmHuKapcKU5l e3UK, CoIPHJI: 
Me)!(~HapO.llHO COlUlOJIHHrBHCTWIeCKO .llpy)!(eCTBO, 1999, str.l25. 
240 3aM6oBa, AHTOHlUI, J]eKCUKaJlHU xapaKmepucmuKu u eKcnpecueHu l{eJlU Ha coepeMeHHU5l 

60JlZapCKU ne'lam, http://liternet.ida.bglpublish2/azambova/pechat.htm . 
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samotné lidové povahy. Nelze nesouhlasit se stanoviskem Vesely Krastevy, že 

turcismy JSou vhodným prostředkem pro vyjádření negativního postoje 

k popisovaným věcem. 

Nutno podotknout, že "renesance" tureckých jazykových přejímek zdaleka 

nezasáhla pouze bulvární tisk, kde se snaha o zmenšení odstupu mezi autorem 

novinového článku a adresátem projevuje nejvýrazněji, a kde je jejich výskyt 

přirozeně nejčetnější. Tuto snahu populárního (bulvárního) tisku popisuje bulharská 

lingvistka Antonija Zambova těmito slovy: «HaŘ-5Ip'bK H3pa3 Ha T03H cTpeMe)J( K'bM 

"CK'bC5IBaHe Ha ,n:HcTaHUH5ITa" e KJIIOKapCKo-HPOHHqHOTO, HaCMernJIHBO-CKerrTHqHO H 

HeKopeKTHo oTHorneHHe K'bM cpaKTH, C'b6HTH5I, HHCTHTYUHH H JIHqHOCTH, THrrHqHO H 

)KaHpOBO crreUHcpHqHO 3a HarnH5I rrorryJI5IpeH rreqaT»241. 

Podobně jako v případě tabloidů se i v analyticky a beletristicky laděných 

rubrikách seriozních makedonských a bulharských novin počátkem devadesátých let 

minulého století začala stále častěji objevovat slova příznačná pro poloveřejné a 

soukromé sféry verbální komunikace. Texty umístěné v těchto rubrikách mají jiný 

účel než články ve zpravodajských rubrikách. Záměrem jejich autoru je v první řadě 

zaujmout. Proto novináři, kteří do nich přispívají, využívají jiné výrazové prostředky, 

s jejichž pomocí lépe dosahují požadovaného expresivního účinku. 

Krasimira Čakarova ve svém referátu prezentovaném na mezinárodní 

bulharistické vědecké konferenci v Sofii (I06UJleiÍ1-ta MeJ/CoYlIapoolla lIaY'11Ia 

K01l(jJepe1ll1Ufl "EoJl2apCKUflm e3UK ucmopufl, lIacmOflUfe ,6ooeUfe", COpUfl, 3-

7.10.2002) upozorňuje např. na možnost docílit upoutání pozornosti čtenáře pomocí 

obratně a ve vhodném kontextu užitých turcismů : « ... qpe3 TypCKHTe .n:yMH B 

rry6JIHUHCTHKaTa ce "nocmU2a lIe CaMO nO-OpU2UIIGJlell U3Ka3, 110 me ca yo06110 

cpeocmeo 3a U3pa3flea1le lIa lIe2amUe1l0 om1l0Ule1lue KoM KOMellmUpallUfl 06eKm UJlU 

fleJlellUe - paMUJluapIlU'1elle, U306Jlu'1aealle, OKapuKamypflealle" ... CBH,n:eTeJIH cMe 

Ha e,n:HH cpaBHHTeJIHO ycrrerneH "HrpoBH" rro,n:xo,n: K'bM e3HKa, B pe3yJITaT Ha KOŘTO 

ce 3aCHJIBa eKcrrpecHBHoTO 3ByqeHe Ha MaTepHaJIa ... He 6H 6HJIO rrpeCHJIeHO ,n:a ce 

Ka)J(e, qe B ,n:ocTa cnyqaH, rrpH YMeJIa yrroTpe6a B rro,n:xo,n:5I:II.J; KOHTeKcT, TypUH3MHTe 

"OCBe)KaBaT", "C'b6y)K.ll:aT" BHHMaHHeTO Ha qHTaTeJI5I» 242. 

241 3aM6oBa, AHTOHIDl, JIeKCUKaJlHU xapaKmepucmuKu u eKcnpecu6Hu l{ellU Ha Cb6peMeHHUJl 

60JlZapCKU ne'lam, http://litemet.ida.bg/publish2/azambova/pechat.htm. 
242 qaKhpoBa, KpaCHMHpa, "OTHOBO C'b,l(6aTa Ha ryPl.\H3MHTe B C'bBpeMeHHIDl 6'bJIrapCKH e3HK 
(H30JIal.\IDl WHJIH pea6HJIHTal.\IDl)", http://www.belb.net/personaVchakyrova/Turcizmi.htm (kurzívou 
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Tyto tendence se dají samozřejmě vystopovat jak ve stylu bulharských, tak 

makedonských novinářů, i když by se dalo říct, že v případě makedonské 

žurnalistiky se nejedná o tak výrazný kontrast k jazykové situaci, která panovala v 

době nedávno minulé, už kvůli tolerantnějšímu postoji, který vůči tureckým 

výpůjčkám zaujímala makedonská jazykověda v dobách společného jugoslávského 

státu. 

Až příliš výrazné oživení tureckých lexikálních elementů v jazyce 

makedonských elektronických médií ale neuniklo pozornosti např. předsedovi 

jazykové poradny Rady pro makedonský jazyk - JaSUll1-tO coeemyeaJlUUlme npu 

Coeemom sa MaKeOO1-tCKU jasuK - Trajku Stamatoskému, jak je vidět z následujícího 

citátu: "CTaMaTOCKH YKa)Ka Ha rrpeHarJIaCeHOTo O)KHBYBaIhe Ha TypIt:H3MHTe KaKo Ha 

rrpHMep yrroTpe6a Ha 36opOT Mya6eTH HaMeCTO pa3rOBapa, yrroTpe6a Ha HaCTaBKHTe 

co TypCKO rrOTeKJIO -qHja H -r,urja oHaMy Ka,n:e IIITO He HM e MecToTo. KaKo rrpHMep 

ro rrOCOqH 36opOT cpHJIMaI,IHH IIITO crrope,n: Hero HMa rrejopaTHBHo H HaBpe,n:JIHBO 

3Haqelhe Koe HHKaKO He CMee ,n:a 6H,n:e eKBHBaJIeHT Ha 36opOT cpHJIMCKH 

pa60THHIt:H243
• 

Není třeba zdůrazňovat, že se v případě slova dalších jazykových prvků 

tureckého původu, které se vykytují v makedonském a v bulharském tisku, nejedná o 

žádné novodobé a přímé působení turečtiny na makedonštinu a bulharštinu, nýbrž, 

jak již bylo řečeno, o reaktivaci či jakousi "restauraci" jednoho více či méně 

pasivního segmentu těchto jazyků, který byl v minulosti nejčastěji pod vlivem 

společenskopolitických a kulturněhistorických okolností chápán jako neprestižní, 

vulgární či dokonce neestetický 244. 

Krasimir Stojanov, který podrobně analyzuje novinářský jazyk ve světle 

společenských změn, které v Bulharsku nastaly v období 1989-1996, přikládá velký 

význam lidovým slovům (npocmOpell1-ta lleKcuKa) a lidovým strukturám textového 

zobrazení (npocmopellHu cmpyKmypu Ha meKcmoeo US06pa:JICeHue) v procesu 

"demokratizace" novinářského jazyka245
. Vzhledem k tomu, že turci srny v 

bulharštině a makedonštině mají často příznak mluvenosti (některé z nich mají 

cituje: Pe'lHUl< lIa mypCl<ume OyMU 8 C'b8peAte1l1lUR Ó'bJuapCl<U ne'lam, BeceJIa Kp'bCTeBa, CO<pIDI: 
JIaKoB IIpec, 2000, str. 9). 
243 MNA - MaKe.D:OHCKa I1H<popMannma AreHIJ;Hja, 30.6.2005, 15:44:00, "Cpe.l(6a Ha JIeKTOpHTe 0.1( 

Me.l(H)'MHTe", www.mia.com.mk 
244 Podobně negativní postoje zaujímají někteří lingvisté, zejména bulharisté, i dnes. 
245 CTOSlHOB, KpacHMHp, 06U{ecmeeHume npoMeHu (1989-1996) u 6ecmHuKapcKUR e3UK, CO<pIDI: 
Me)!(.Ll)'HapO.l(HO COQHOJIHHrBHCTWIeCKO .l(py)!(eCTBO, 1999, str.l25. 
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dokonce slangový nebo nářeční charakter), bývají v publicistice využívány zejména z 

důvodu stylizace. Jejich užitím se dle Krasimira Stojanova dosahuje efektu "eroze" 

spisovného jazykového vyjádření. "BMbKHamama JleKCUKa (rrpocTOpelJl1e, )l(aprOHI1, 

,n:mUIeKTHI1 ,n:YMI1) rrOCTl1ra e<l>eKT Ha ep03U51 Ha cTaH,n:apTHI15I e311KoB 113pa3, K05ITO 

a,n:peCaTbT Ha C'b06II(eHHeTO rro aHa.JIOrH5I B'b3rrpHeMa KaTO CTHJII13HpaHO OTpa)KeHl1e 

Ha ep03H5I Ha CO:U;Ha.JIHHTe CTOllHOCTH Ha e)l(e,n:HeBl1eTO,,246. 

Tato práce má však z úkol zanalyzovat postavení turcismů v makedonském 

a bulharském tisku dnes, kdy již uplynulo víc než patnáct let od událostí, které měly 

za následek pád "vlády jedné strany", a kdy poměrně vysoký výskyt turcismů v 

tištěných médiích nemůže být pokládán za reakci na rigidní a ideologicky zatížené 

lexikum totalitního tisku. 

Makedonská lingvistka Minova-Gjurkova zaujímá ve svém článku o 

tureckých slovech v makedonštině, otištěném v deníku Nova Makedonija, poměrně 

kladný a tolerantní postoj vůči tureckým lexikálním výpujčkám. Na svou vlastní 

řečnickou otázku, zda je nutno klást odpor pronikání turcismů do publicistiky, 

odpovídá, že nikoliv. Minova-Gjurkova soudí, že se sdělení díky turcismům stává 

živějším a zajímavějším. Podle ní je jen potřeba přihlížet k tomu, že mladí lidé 

neznají význam některých tureckých slov. Jako příklad uvádí slovo pylUeem 

(spropitné, bakšiš). V tomto bodě se názor makedonské lingvistky shoduje s míněním 

její bulharské kolegyně Krasimiry Čakarovy, která píše: "CTpysa HH ce, lJe 

HapyrnaBaHeTO Ha M5IpaTa rrpl1 H3rr0JI3BaHeTO Ha TypCKH JIeKCHKa.JIHH e,n:HHI1:U;H 611 

Momo ,n:a C'b3,n:a,n:e rrp06JIeMH rrpe,n: lJeT5IlI(aTa MJIa,n:a ay,n:HTOpH5I B E'bJIrapH5I, 3a 

K05ITO Typ:U;H3MHTe ca He,n:OCTaTblJHO rrp03palJeH B CeMaHTl1lJHO OTHOrneHl1e, OCTap5IJI 

JIeKCHKa.JIeH rrJIaCT,,247
• 

Bylo by alekontraproduktivní se domnívat, že se cíle publicistiky budou 

shodovat s představou, přáním a očekáváními jazykovědců. I když je jazyk 

základním nástrojem sdělovacích prostředků, je třeba si uvědomit, že cílem 

žurnalistiky nemůže být pěstování jazykové kultury čtenářů a starost o jejich 

jazykovou kompetenci. Je dobré mít na zřeteli, že v rozporu s rozšířenou představou 

přesnost, jasnost a srozumitelnost textu nemusí být cílem autora. Stejně tak, jako 

turci srny nemusí být pokaždé zcela sémanticky průhledné pro mladé čtenáře, nemusí 

246 CTOSlHOB, KpaCHMHp, 06ujecmeellume npOMellU (1989-1996) u 6eCmllUKapCKU5l e3UK, CO<pIDI: 
Me)K.!lYHap0LJ:HO COUHOJUrnrBHCTlflIeCKO LJ:PY)KeCTBO, 1999, str. 127 . 
247 qaKbpoBa, KpaCHMHpa, "OTHOBO cbLJ:6am Ha rypUH3MHTe B CbBpeMeHHIDI 6bJIrapCKH e3HK 
(H30JIaUIDI WHJIII pea6HJIHTaUIDI)", http://www.belb.netlpersonal/chakyrova/Turcizmi.htm 
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být například slangová slova, která si také našla cestu do jazyka médií, srozumitelná 

pro starší generace čtenářů. Jazykový výběr by ale samozřejmě měl být podřízen 

očekávané jazykové kompetenci cílového percipienta, jinak by se záměr autora 

zaujmout cílovou kategorii čtenářů mohl minout účinkem. Situace na mediálním 

kolbišti, kde probíhá "litý boj" o přízeň čtenářů (resp. diváků či posluchačů) jasně 

ukazuje, že možnosti jazykového výběru jsou o to širší a účinnější, čím jsou bližší 

řeči adresáta248
• 

" , o 

VIII. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA DENIKU 
VREMEASEGA 

Tato kapitola bude zaměřena, jak již samotný název napovídá, na základní 

charakteristiku deníků Sega a Vreme. 

Vybrat z velkého množství periodik, vycházejících v současné době 

v Makedonii a zejména v Bulharsku, dva podobně koncipované deníky se nedá 

označit za těžký úkol. Složitější je však vybrat taková periodika, která by svou 

koncepcí a stylem byla pro novinářství v obou zemích skutečně reprezentativní, a 

která by zároveň s tím vypovídala o globálních jazykových trendech v makedonské a 

bulharské publicistice. 

Důležitými kriterii pro tuto diplomovou práci bylo, aby oba deníky byly 

celostátní, aby kromě tištěné podoby měly také podobu elektronickou (z důvodu 

snadnějšího přístupu k potřebnému materiálu), aby pokud možno vytvářely alespoň 

iluzi nestrannosti a aby měly demokraticky charakter. Tyto podmínky oba deníky 

víceméně splňovaly. Demokratičnost se měla projevit alespoň možností čtenáře 

svobodně se vyjádřit k tématům v diskusích pod články. V případě Vreme byla tato 

možnost z důvodů velkého množstvÍ hrubých a urážlivých výroků pozastavena a 

v současné době musí být každý názor před zveřejněním nejdříve schválen 

administrátorem. 

248 Úspěšnost této strategie lze v případě českého mediálního prostředí doložit např. srovnanun 
sledovanosti hlavního denního zpravodajství státní veřejnoprávní televize (ČT) a televizními 
novinami komerční televizní stanice Nova v dobách, kdy oba televizní zpravodajské pořady probíhaly 
ve stejnou dobu. Málokoho asi překvapí, že jasným vítězem v tomto konkrétním případě bývala 
pravidelně televize Nova. 
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1. Deník Vreme249 

První číslo Vreme vyšlo 4. února 2004 a od prvního okamžiku se etabloval 

jako deník s občansko-liberální orientací, i když je zřejmé i respektování tradičních 

hodnot. Mezi jeho čtenáře patří veškeré věkové skupiny, i když je dle vlastního 

shrnutí zaměřen zejména na mladší ročníky. Normální vydání obsahuje od 32 do 40 

stran. Do deníku přispívají známé osobnosti makedonského kulturního, 

ekonomického i politického života, mimo jiné eminentní sociolog Ilo Trajkovski, 

spisovatelé Slobodan Čašule, Kiro Arsovski, Risto Lazarov, politici Stojan Andov, 

Vasil Tupurkovski, Liljana Popovska a další. 

V redakci deníku Vreme v současné době pracuje přes 90 novinářů, 

fotoreportérů a redaktorů, reklamních editorů a administrativních pracovníků. Počet 

externích spolupracovníků (především studentů žurnalistiky a osobností 

makedonského kulturního života) tento počet několikanásobně přesahuje. Během tří 

let od založení deníku se etablovala rozsáhlá distribuční síť, takže noviny Vreme jsou 

dnes k dostání na více než 1.500 místech v Makedonii. 

Deník již po dvou letech své činnosti získal dvě významná ocenění: cenu za 

"Zprávu roku" od agentury MlA v roce 2004 a ocenění od Makedonského institutu 

pro média ve stejném roce. Noviny Vreme se angažovaly i v několika humanitárních 

akcích, například při renovaci kliniky ve Skopji, aktivně spolupracují při organizaci 

Paraolympiády. Jsou také sponzorem mnoha významných kulturních akcích v zemi. 

Od 6. února 2006 bylo Vreme jediným periodikem v Makedonii, které 

vycházelo skutečně každý den včetně neděle. Přestože tento krok údajně okamžitě 

zaznamenal bouřlivý čtenářský ohlas a během pouhých dvou měsíců získalo nedělní 

číslo (Nedelno Vreme) obrovskou popularitu a vliv, přestalo na jaře roku 2007 

z neznámých důvodů vycházet. 

249 Následující informace pochází ze složky ,,3a Hac" internetových stránek tohoto deníku (viz 
www.vreme.com.mk). 
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2. Noviny Sega250 

Deník Sega je ekonomicky nezávislý soukromý deník, který vychází od 

roku 1997, a to šest dní v týdnu, stejně jako paralelně zkoumané makedonské 

periodikum Vreme. Jeho obvyklý rozsah je ale o něco nižší - kolem 24 stran 

během týdne a 56 stran v sobotu. 

Hlavní důraz je kladen na poskytování co nejaktuálnějších infonnací a na 

analýzy společensko-politických problémů. Dalšími důležitými pilíři deníku jsou 

ekonomika, kultura a sport. Sobotní vydání je obsažnější, a zahrnuje např.také 

tipy na cestování a rekreaci. 

Sega se neprezentuje jako masový deník, nicméně podle posledního 

sociologického výzkumu z roku 2004 agentury "Market Links" se deník těšil široké 

oblibě mezi všemi věkovými skupinami obyvatelstva. Pravidelní čtenáři se nicméně 

etablují z řad lidí spíše vzdělanějších vrstev, jako například z osob samostatně 

výdělečně činných, státních úředníků, studentů, lékařů, učitelů a pracovníků na volné 

noze. 

Sega si získal uznání i za hranicemi Bulharska. Je jediným bulharským 

deníkem, který získal cenu za východoevropskou publicistiku "Buzerius" 

udělovanou německou nadací "Zeit". Toto ocenění získal za kvalitní žurnalistiku, 

svobodu slova a prosazování občanské společnosti. V samotném Bulharsku jeho 

novináři získali již mnoho vyznamenání, z nichž nejprestižnější je cena "Černorizec 

Chrabar" Bulharského svazu vydavatelů. 

Podobně jako Vreme, má i periodikum Sega pravidelné přílohy jako 

například Evropa, Velikobritanija a Francija. Poslední dvě zmiňované vycházejí za 

podpory britského a francouzského velvyslanectví. Přílohy však nevycházejí on-line, 

proto nemohly být z hlediska problematiky této diplomové práce prozkoumány. 

250 Následující infonnace pochází ze složky ,,3a Hac" internetových stránek tohoto deníku (viz 
www.segabg.com). Podrobnou charakteristiku internetové verze bulharského periodika Sega a jeho 
jednotlivých rubrik podává Silvie Vajskebrová ve své diplomové práci turcismŮIn v současné 
bulharštině (viz Vajskebrová, Silvie, Turcizmy v současné bulharštině podle jazykového materiálu 
internetového periodika .,Sega", ved. dipl. práce Doc. PhDr. Hana Gladková, USVS FF UK Praha, 
2005, str. 107-123). 
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3. Pravidelné rubriky a četnost výskytu turcismů 

Jak Vreme, tak Sega jsou denní noviny klasického typu. Obě dvě periodika 

obsahují rubriky, které nalezneme v libovolném deníku dnešního typu. Tak např. 

kromě titulní strany, která je u obou deníků koncipovaná poněkud rozdílně, se velkou 

podobností vyznačují rubriky251: Makedonija - BČlIgarija, Pari - lkonomika, Svet

Čužbina a rubrika Sport (název rubriky je v obou denících stejný). 

Pravidelné rubriky Vreme jsou také Skopje a Chronika, které v Sega nemají 

svůj protějšek, jelikož jsou zprávy o Sofii a kriminálních činech součástí rubriky 

BČlIgarija. Tyto rubriky mají zpravodajský charakter a až na výjimky (např. v 

ekonomice) se v nich analýzy nevyskytují. 

Několik pravidelných rubrik je určených analytickým publicistickým 

žánrům. Takovými jsou např. Poenta a Stav. Pravidelná je také rubrika Kultura, kde 

jsou poměrně rovnoměrně zastoupeny jak zpravodajské, tak analytické žánry. Sega 

naproti tomu nemá vyčleněnou samostatnou rubriku pro události z kultury. O 

kulturních novinkách většinou informují jiné rubriky jako např. OtbljasČlci, 

Nabljudatel a některé nepravidelné rubriky. Mezi ty méně pravidelné analytické 

rubriky Vreme patří například 5 pričini, Mojot dnevnik, Opštestvo a Retrovizor, 

Globalno selo a další. Beletristický charakter mají např. Fel'ton, Nov Bran, a zejména 

Potkažuvaňa, které do jisté míry odpovídají rubrikám Antologija a Posle v deníku 

Sega. Na rozdíl od bulharského deníku rubriky makedonského periodika obsahují 

většinou jen jeden článek, nezřídka psaný pokaždé tím samým autorem. 

Co se počtu turcismů týče, tak nejvíce jsou zastoupeny v beletristických 

rubrikách: Potkažuvaňa a Feľton a v nemalé míře také v Nov Bran, což se může zdát 

celkem přirozené. Podobná je situace v rubrice Posle bulharského deníku, jejíž 

články se taktéž často nesou v beletristickém duchu. Poměrně bohaté na turci srny 

jsou v případě Vreme také analytické rubriky Poenta, Pet pričini, Stav a další. 

Deník Sega je co do struktury stabilnější a jednodušší. Nejvíc turcismů se 

vyskytuje v satiricko-humoristicky koncipované rubrice Posle, kde jsou články 

z velké částí psané beletristickou formou. Následuje ji rubrika Nabljudatel, do které 

251 Pořadí Vreme - Sega. 
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JSOU zařazovány politologické, sociologické, historické a společensko-kultumí 

analýzy, rozhovory, kritiky, postřehy atd. 

Nejméně turcismů se zcela přirozeně vyskytuje v základních 

zpravodajských rubrikách, jelikož se jejich články vyznačují nejslabším expresivním 

zabarvením. 

Na závěr zbývá doplnit, že i když se ve všech ohledech zcela neshodují 

(rozdíly spočívají zejména v nestejném uspořádání a počtu rubrik a také v odlišném 

přístupu k diskusím pod články), jsou oba dva deníky zaměřeny na podobné 

skupiny čtenářů. V obou případech se jedná se o seriózní novmy a ani jedno 

z periodik se nevyznačuje jazykovou rigiditou či sklony k purismu. 

, v 

ZAVER 

Se změnou státního politického režimu v Makedonii a Bulharsku počátkem 

devadesátých let došlo v obou zemích ke zcela přirozené liberalizaci mediálního 

trhu, což mělo za následek, že odtažitý, desémantizovaný a klišovitý oficiální jazyk 

totalitního tisku (zejména bulharského) byl z pochopitelných důvodů zavržen. 

V nových politicko-společenských podmínkách tak začala transformující se 

publicistika stále častěji čerpat z různých variet běžně mluveného jazyka. Proto se v 

souvislosti se změnami, které nastaly v prostředí sdělovacích prostředků začátkem 

devadesátých let minulého století, dá asi právem hovořit o procesu, který je mnoha 

autory označován za kolokvializaci252
• Přesto se však s tímto názorem nelze ztotožnit 

zcela bezvýhradně. 

I když dnes v makedonských i bulharských novinách pozorujeme zvýšený 

výskyt slov typických pro stylovou vrstvu prostředků spontánně mluvených projevů, 

nedá se v případě publicistických a psaných uměleckých textů mluvit o hovorovém 

stylu. Jelikož se v souvislosti s jazykem autorů novinových článků jedná spíše o iluzi 

běžného hovoru než o texty psané hovorovým stylem, lze přítomnost kolokviálních 

prostředků v publicistice označit především za stylizaci. 

252 3aM6oBa, AHTOHIDI, JleKcuKwHU xapaKmepucmuKu u eKcnpecu8Hu l{eJlU Ha C08peMeHHUR 

6OJ/2apCKU ne'tam, http://Iitemet.ida.bglpubIish2/azambova/pechat.htm. 
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Zdá se, že turcismy, jakožto integrální součást běžně mluvených jazykových 

útvarů všech jazyků Balkánského poloostrova Gak slovanských, tak neslovanských) 

zcela přirozeně vstoupily spolu s dalšími substandardními prostředky do jazyka 

různých publicistických žánrů především analytického charakteru. 

Infiltrace slov charakteristických pro běžně mluvené jazykové útvary je 

jeden z hlavních rysů současného makedonského a bulharského tisku. Turci srny, 

jakožto jedna z nepřehlédnutelných složek běžné mluvy Bulharů a Makedonců, tak 

pronikají zejména do analytických textů publicistiky. 

Kromě lexikálních turcismů to platí také o turcismech morfologických. 

Zejména slovotvorné sufixy -?luja a -lJuja (bul. -o:J/CU5l a -1JU5l) jsou v současné 

makedonštině a bulharštině velmi produktivní, což dokládá i jejich častý výskyt v 

novinářských textech. Naproti tomu sufixy -JlaK a -Jluja (bul. -JlbK a -JlU5l) se ani v 

jednom jazyce relevantní produktivností nevyznačují. 

Jelikož čtenáři očekávají od autorů analýz a komentářů obvykle více 

individuálních postojů než mohou nabídnout běžné zpravodajské texty, je výběr 

výrazových prostředků a jejich kombinace v těchto textech rozmanitější. Expresivita 

sdělení je tím pádem v analytických (i beletristických) publicistických žánrech někdy 

i několikanásobně výraznější než tomu bývá u klasických zpráv. 

Pronikání expresivních výrazových prostředků zejména do analytických 

publicistických textů je ostatně typické pro žurnalistiku obecně a tak se zdá, že 

zvýšený výskyt emocionálně zabarvených kolokviálních slov v makedonském a 

bulharském tisku jen odráží globální celosvětové trendy. Turecké jazykové prvky v 

makedonštině a bulharštině, které jsou příznačné pro jejich mluvené formy, a které 

jsou mnohdy expresivnější než jejich slovanské či mezinárodní ekvivalenty, se 

výborně hodí k vyjádření citových postojů autorů k předkládaným informacím. 

Zejména pomocí frazeologických přirovnání, která obsahují kolokviální turcismus, 

se v novinových článcích dosahuje výraznějšího expresivního efektu. Mohli bychom 

vyvodit závěr, že prolínání, hovorového a publicistického stylu a zvýšený výskyt 

turcismů v makedonském a bulharském tisku představují svým způsobem spojité 

nádoby. 

V úvodu této diplomové práce byl vysloven předpoklad, že v případě 

makedonštiny jsou turcismy méně stylově příznakové než v sousední bulharštině. Pro 

ověření této hypotézy byla provedena excerpce tureckých jazykových prvků 

z makedonských a bulharských novin (Vreme a Sega) , následné ověření jejich 
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stylistické a sémantické charakteristiky pomocí dostupné lexikografické a další 

odborné literatury. Vzájemné porovnání stylistických příznaků, kontextů a významu 

turcismů (společných pro oba jazyky253) z obou deníků domněnku o větším počtu 

stylově neutrálních tureckých výpůjček ve spisovné makedonštině v zásadě 

potvrdilo. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že větší výskyt turcismů v tisku nemá 

výraznější vliv na změnu jejich stylistické charakteristiky ve prospěch stylistické 

bezpříznakovosti. 

Tato práce neprokázala v makedonštině ani v bulharštině žádné trendy 

směřující ke stylistické neutralizaci tureckých jazykových prvků. V případě 

makedonštiny se dokonce dá mluvit o opačných trendech, které ale nesouvisí 

s publicistikou. Vyplývá to zejména ze srovnání slovníku makedonského jazyka, 

který vyšel v šedesátých letech minulého století (PMJ) a výkladového slovníku 

makedonštiny (TPMJ) z roku 2003, který ale bohužel vychází na etapy a klientům 

Národní knihovny ČRje zatím k dispozici pouze první díl (od písmene "A" do ,,)K"). 

Dle mého názoru se jedná především o detabuizaci slov přejatých z turečtiny, která 

nastala v devadesátých letech a která je výrazněji pociťována v souvislosti s tiskem 

bulharským než makedonským. 

Výraznější rozdíly mezi makedonštinou a bulharštinou pozorujeme 

především v pojmenování konkrétných substantiv, které z větší částí pojmenovávají 

věci z každodenního života obyvatelstva. Tak jsou v případě spisovné makedonštiny 

stylově neutrální např. tato slova: anam, 6aKap, oOJwn, jopz06al-l, Kam, Kpupja (ve 

významu - nájemné, činže), l-lUUlal-l aj., zatímco z hlediska spisovné bulharštiny patří 

tyto turci srny mezi slova stylově příznaková (slovo uOpZ06al-l je dokonce 

dialektismus). V těchto případech vykazuje makedonština větší shodu se spisovnou 

srbštinou než s bulharštinou. Opačných příkladů, kdy jsou některé turci srny co do 

příznakovosti v bulharštině neutrální, zatímco v makedonštině nikoliv, je potom 

méně. Platí to např. o těchto slovech: lOMpyK, tteKMeoJICe, xauKa, MeXJleM, oanaK a 

dalších. 

Na rozdíl od posunů v oblasti stylistické příznakovosti turcismů, které lze 

přesvědčivě prokázat jen velmi těžce, je naprosto zřejmé, že část tureckých 

lexikálních výpůjček mění svou původní sémantiku. Platí to však vesměs pro 

turci srny stylově příznakové. 

253 Nutno zdůraznit, že málokterý turcismus vyskytující se v makedonských textech nebyl přítomen 
v textech bulharských, a naopak. 
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Během práce na této studii nebyla prováděna statistická srovnání četnosti 

užívání jednotlivých slovani frekvence výskytu turcismů obecně. Tento úkol s sebou 

dle mého názoru nese velké riziko omylů, jelikož je pravděpodobnost selhání 

lidského faktoru bez použití propracovaných statistických metod poměrně vysoká. 

Výsledky by ale jistě mohly být velice zajímavé. 

Vyslovená hypotéza, že rozdíly ve stylistické příznakovosti části turcismů 

v obou spisovných jazycích jsou do jisté míry způsobeny puristickými tendencemi 

v bulharštině po pádu osmanské nadvlády a preferováním "lidového lexika" 

v prvních letech po kodifikaci spisovné makedonštiny, se částečně potvrdila. Snahy o 

prosazení tzv. lidových slov, mezi něž patřilo velké množství orientalismů, byly ostře 

kritizovány mimo jiné i nejvýznamnějším kodifikátorem spisovné makedonštiny, 

samotným Blaže Koneským. Tato slovní vrstva ale nebyla zasažena tak výraznou 

negativní stigmatizací jako v případě spisovné bulharštiny. I to je pravděpodobně 

jeden z důvodů, proč si v současnosti "renesance" turcismů všímají častěji bulharští 

jazykovědci, zatímco makedonští lingvisté tomuto problému nevěnují zvláštní 

pozornost. Obavy o čistotu makedonského jazyka se projevují zejména v souvislosti 

s všudypřítomnými anglicismy, což není zdaleka jen makedonským problémem. 

V souvislosti s dalším předpokladem vysloveným v úvodu této diplomové 

práce, totiž že výraznější stylistická příznakovost tureckých slov v bulharštině je také 

důsledkem nepřátelské politiky komunistického režimu vůči všem prvkům tureckého 

jazyka a kultury na území Bulharska a snahou o asimilaci všech muslimských 

menšin, lze říct jen to, že tato jazyková politika zcela jistě nepřinesla očekávané 

ovoce. Spíše naopak - můžeme se domnívat, že puristické snahy tohoto období měly 

zcela opačný účinek, který se sice neprojevil hned, ale o několik let později -

v devadesátých letech, kdy se v souladu s příslovím o zakázaném ovoci užívání 

turcismů v žurnalistice stalo doslova módní záležitostí. 

Co se týče zvýšeného výskytu tureckých jazykových prvků v makedonském 

tisku, který nastal po politicko-společenských změnách a po rozpadu SFRJ a který 

neunikl pozornosti části makedonských jazykovědců, je nutno zdůraznit, že na rozdíl 

od situace v bulharské publicistice se u makedonských novinářů nedá ani 

předpokládat nějaká reakce na předchozí puristické snahy a omezování shora. 

Stylově příznakové turcismy stejně jako na počátku devadesátých let minulého 

století tak i dnes plní v makedonských novinářských textech především expresivní 

účely. 
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Expresivita je vůbec nejdůležitější složkou turcismů, díky níž se stávají 

oblíbeným prostředkem publicistiky pro vyjádření negativních jevů v makedonské a 

bulharské společnosti. Turecké přejímky se ale hodí také k vyjádření kladných 

záležitostí jako např. navození atmosféry domova, vystižení národní mentality254 i 

k vyvolání pocitu větší intimity. V některých případech se může záporná a kladná 

expresivita zajímavým způsobem doplňovat. V době, kdy Makedonie a Bulharsko 

vyvíjejí alespoň zdánlivou snahu o "evropeizaci" svých státních struktur a integraci 

do velké evropské rodiny, se můžeme často setkat s publicistickými texty, kdy jejich 

autoři pomocí turcismů ironizují mentalitu svého národa, ale současně s tím 

humorným způsobem projevují své vlastenectví a navozují pocit domácí pohody. Jak 

tento stav zkrátka a jasně vystihl Goce Ristovski - novinář makedonského deníku 

Vreme: ",n:eMeK, eUTeH, aMa TOTaJI CarJIaM ce TepaMe no eBponcKll". 

254 Vystižení makedonské a bulharské mentality nemusí mít vždy kladné konotace. 
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v , 

PRlLOHY 

1. Turcismy a jejich deriváty - slovníček synonym (makedonština)256 

a6ep, m., hovor. BeCT,rropaKa,3HaK 

ara, m., hist. bez ekvivalentu; aga 

1. pH3HH[(a, Kaca, 6JIarajHa 2. 6oraTcTBo, 

a3Ha,j, a3HO, n. < hazna, spis. hazne 6JIaro 

bez ekvivalentu; 

aj,lJ;e,part. pobídka (tak tedy! no tak!) 

aj.LJ:YK, aj.LJ:YT[HH), m., hist., hovor. < 1. bez ekvivalentu; hist. hajduk, zbojník 

haydut 2. (hovor.) Kpa.;a:e[(, Pa360jHHK, apaMHja 

aKaJI, m., hovor. (dial.) )'M, pa3)'M 

opy.n:He, HHCTp)'MeHT, rrpH60p (3a patma 

aJIaT, m. pa6om) 

256 Zdroje: PellHUK ua .lftaKe{)OUCKuom ja:JUK co cpnCKoxp6amCKU mOJlKY6a/-bG, To.!l:op ,ll;llMHrpOBCKH 

H KOJI., pe.!l:. EJIa)Ke KOHecKH, CKonje: MaKe.!l:OHCKa KHHra, 1986; CpncKoxpoamcKo-MaKe{)oucKu 

pe'lUUK, t. MHJIOrneB H KOJI., pe.!l:. KpyM TorneB, CKonje: IIpocBeTHo .!I:eJIO, 1964; TO/lKOOeU pe'lUUK 
ua MaKe{)oucKuom ja3uK, TOM I, A - )l{, CHe)KaHa BeJIKOBCKa H KOJI., rJI. pe.!l:. KHpHJI KOHeCKH, 
CKonje: I1HCTHryT 3a MaKe.!l:OHCKH ja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2003; Makedonsko-český slovník 
s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, Praha: Slovanský ústav A V ČR 
v nakladatelství Euroslavica, 1999; Srbocharvátsko-český slovník, Anna Jeníková a kol., Praha: 
Academia, 1982; h7J/lZapCKU m7J/lKOOeU pe'lUUK, JlI060MHp AH.!I:pellqHH H KOJI., pe.!l:. ,ll;HMHTbp 
IIonoB, CoqHffl:113.!1:aTeJICTBO HayKa H H3KyCTBO, 1995; HacTeBa, OJIHBepa Jarnap, TYPcKume 
JleKCU'lKU eJleMeHmU 60 MaKeOoHCKuom jmuK,CKonje: I1HCTHryT 3a MaKe.!l:OHCKH ja3HK "KpCTe 
MHCHpKOB", 2001. 

Odvozená slova jsou označena hvězdičkou a jsou umístěna pod slovy fundujícími. Jednotlivé 
afixy derivátů jsou odděleny od slovotvorného základu svislou čarou. U některých slov uvádím pro 
ilustraci jejich tvar v turečtině. 

Zkratkou "hovor." jsou v případě všech příloh označena slova užívaná v běžně mluvené 
komunikaci, neboli kolokvialismy. V případě makedonštiny jsem při charakterizaci turcismů vycházel 
z "PMJ", kde jsou tato slova označena zkratkou "razg." (srb. razgovorna rec). To znamená, že se 
jedná o slova z běžně mluveného jazyka Makedonců. Mnohdy ale není zcela jasné, zda jsou takto 
označena slova spisovně či nespisovně mluvená. Jelikož ale česká teorie chápe hovorovost většinou 
trochu jinak než teorie makedonská, srbská a bulharská, není úplně zřejmé, která z těchto slov jsou 
spisovně mluvená, a kdy nikoliv. 

Na druhou stranu, přestože "PMJ" nebyl zamýšlen jako přísně normativní slovník, skutečnost, že 
byl do nedávna jediným výkladovým slovníkem makedonského jazyka, z něj dělala pomůcku, která 
svým uživatelům vždy sloužila k ověřování standardnosti či nestandardnosti jednotlivých 
makedonských slov. Navíc i nedávno vydaný výkladový slovník makedonštiny (TO/lKOOeU pe'lUUK ua 
.lftaKe{)OUCKuom ja:JUK, TOM I, A - )l{; TOM II, 3 - K, CHe)KaHa BeJIKOBCKa H KOJI., rJI. pe.!l:. KHpHJI 
KOHecKH, CKonje: I1HCTHryT 3a MaKe.!l:OHCKH ja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2003-2005) z "PMJ" při 
svých výkladech do značné míry vycházel. 
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1.0Py.zJ;lIe 

*aJIaT/Ka,j 2. (O.ll:.ll:enHo) rrapqe O.ll: anaT, HHCTpYMeHT 

aMa, conj., hovor. HO,TyKY 

aMajJIHja,j 3arrHC; TanHCMaH 

aMaM, m., arch. (rypcKa) 6mha, 6mha (co rrapelhe) 

ancaHa,j, arch. < hapisane 3aTBOp 

*y/anc/eH, adj. 3aTBopeH, CTaBeH BO 3aTBOp 

apaMHja, m., hovor. Kpa.ll:eI(, nOlli qOBeK, Pa360jHHK 

*apaMH/cKH, adj., hovor. Kpa.ll:nHB,pa360jHHqKH 

apq, m., hovor. TPOlliOK, pacxo.ll: 

bez ekvivalentu; 

apmHH, m., arch. stará délková míra 0,65 - 0,75 m 

acaJI, aCOJI, adj. indecl., hovor.; 

fraz. He e 3a aCOJI y6aBo,apHO,.ll:06po,Bpe.ll:HO 

aCaJIeH, aCOJIeH, adj. ,hovor. Bpe.ll:eH, MapnHB,.ll:06ap 

bez ekvivalentu; 1. mandloň 

6aLJ;eM, m. 2. mandle (Prunus amygdalus) 

6aLJ;HjaJIa, adv., adj. indecl., hovor. < 1. 6ecrrnaTHo, I,Ia6e, 6e3 I(eHa, 6e3 

badihava KOPHCT 2. 3any.ll:HO, Harrpa3HO 

bez ekvivalentu; 

6aKap, m. 1. měď 2. rrpe.ll:MeT O.ll: 6aKap 

6apa6ap, adv., hovor. 3ae.ll:HO,HaCrrOpe.ll:HO,rrapanenHO 

I.rnaBeH,rrpB.2.ToKMY,TOqHo,coceM, 

6am, adj., adv., part. HaBHCTHHa 

O.ll:BOeH, .ll:Pyr, rrOHHaKOB, OMeJIeHO, 

6amKa, adj., adv., hovor. rroce6Ho 

0.ll:BOeHO,oMeneHo,HacTpaHa,rroce6Ho, 

6amKa, adv., hovor. rrOHHaKY 

bez ekvivalentu; 

6ep6ep, m. holič, (pánský) kadeřník 

6oja,j <]Jap6a, 6arpa (poet.) 

*o/6o/eH, adj. <]Jap6aH, 6oja/.ll:HCaH,6oj/ocaH 

6ocTaH, m. bez ekvivalentu; I.pole , osazené 
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melouny 2.melouny a dýně 

1.rroKpaHHa,06nacT 

BUJIaeT, m., hist. 2. přen . (po.n:eH) Kpaj o6nacT 

rajJIe, n., hovor. rpH)I(a; He 6epH rajJIe - 6H.n:H 6es rpH)I(a 

3Ha~m, H TaKa, crrope.n: Toa, ToeCT, .n:a 

~eMeK, conj., hovor. pelJeMe, .n:a rrpeTrrOCTaBHMe 

~OJIan, m. 1. opMaH, lllKacp 2. dial. KOBlJer, caH.n:aK 

1. (3aHaeTlJHCKa) pa60THnHH[(a 

~:KaH, m. 2.rrpo.n:aBHH[(a 

fy6pe, n. (i přen.) 1. OTrra.n:, HelJHCToTHja, CMeT 2. rHoj 

fyM,m. 6aKapeH ca.n: (3a Bo.n:a, MneKO, paKHja) 

1. cTpaB, rrnalllelbe HaCHnHe. 2. Harrop, 

30p, 30pT m. hovor. rrpHHy.n:a,MaKa.3. Hy)l(.n:a,rroTpe6a 

bez ekvivalentu; meruňka (strom i plod -

Kajcuja,j Prunus armeniaca) 

Kupuja,j 1. B03apHHa.2. cTaHapHHa 

KypmyM,m. bez ekvivalentu; kulka, náboj 

MaaJIO, n. < mahalle čtvrť (města, vesnice) - bez ekvivalentu 

*MaaJIlcKU, adj. bez ekvivalentu; mající vztah k čtvrti 

MaMypJIaK, m. bez ekvivalentu; kocovina 

bez ekvivalentu; 

MaMYPleH i MaMYpJIUB, adj. < mahmur 1. podnapilý, nachmelený 2. ospalý 

MeBJIeM, m., arch. bez ekvivalentu; hojivá mast, balzám 

MepaKJIuja, m., hovor. bez ekvivalentu; milovník, požitkář 

HuwaHlu, impf < ni~an [(enH;MepH,HaMepysa 

lIa3ap, m. bez ekvivalentu; trh 

lIapa,j 1. MOHeTa 2. napu 

CUHI,IHP, m. 1. BepHra.2. OKOBH 

1. Maca (BO pa60THnHH[(a HnH ~:KaH) 

Te3re n. 2. ceprHja 

TeMeJI, m., (i přen.) OCHOBa 

*TeMeJIlu, impf, kniž. OCHOBa 

TYTYH, m. bez ekvivalentu; tabák 
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*ryryHlcKH, adj. bez ekvivalentu; tabákový 

Ke6arr, m. kebab - bez ekvivalentu 

bez ekvivalentu; 

*Ke6arrqHJIHH:u;a, j jídelna prodejna kebabů (čevapčičů) 

1. BOJIja; 

KellJ, KeHlIJ, m. 2. (.n:06po) pacrrOJIo)J{eHlle, pa.n:OCT 

Kom, m., hovor. arOJI 

lIJaj,lJ.e, n., hovor. KopHCT,rrOJI3a;rre~aJI6a,.n:06HB,.n:o6HBKa 

qaKaJI, m. 1. štěrk 2. štěrkopísek - bez ekvivalentu 

*ollJaj,lJ.H, pf, hovor., (není v "PMJ") HCKOpHcTH,HCrrOJI3yBa;Crre~aJIH,.n:06He 

bez ekvivalentu; 1. ulice n. náměstí 

s obchody, tržiště, obchodní čtvrť 

qapmHja,j 2. obchodníci 

qeJIHK, m. bez ekvivalentu; ocel 

*qeJIHqeH, adj. bez ekvivalentu; ocelový 

bez ekvivalentu; 

qemMa,j 1. kašna 2. výtoková trubice vodovodu 

l,IaMHja,j bez ekvivalentu; džámie, mešita 

mamlJIHB, adj. < ~a~l KpHBome.n:, MH)J{ypKaB 
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2. Turcismy a jejich deriváty - slovníček synonym (bulharština)257 

aK'bJI, m. hovor. j'M, pa3j'M 

1. (cO'1i) HO, aJIa, o6a-qe 

aMa, conj., interj. 2. (interj.) ex -qe, 5I me,n:aŘ 

1. stará délková míra (0,65 - 0,75 m)-

apmUH, m., arch., hovor. bez ekvivalentu 2. ,n:'bpBeHa JIHHlUI 

1. adv. HaHCTHHa,BCbIUHOCT 

aCJI'b, aC'bJI, adv., adj. indecl., lid. 2. adj. CbIUHHCKH, HCTHHCKH 

6a6auT[uH], m., hovor. IOHaK, IOHa-qara 

I.6e3rrJIaTHo,6e3B'b3,n:Me3Ho,,n:apoM, 

MHoro e<pTHHo 

6a;::t;JlBa, 6a;::t;eBa, adv., lid. (pejor.) 2. Harrpa3HO,HarrycTO,3aJIY,n:O 

bez ekvivalentu; uctivé oslovení staršího 

6aií, m., lid. muže (před jménem) 

ořechový závin (zalitý cukrovým 

6aKJIaBa,j syrupem) - bez ekvivalentu 

6aK'bp, m. 1. Me,n: 2. Me,n:HHK 

3ae,n:HO, pe,n:oM, Hae,n:HO, HaBe,n:H'b)l(, 

6apa6ap, adv., hovor. ,pejor. e,n:HoBpeMeHHo, Be,n:HO, HapaBHO 

6ape, 6apeM, adv., lid. rrOHe 

1. ( cTap) H30CTaBeH rrpe,n:MeT 

6aTaJI, m., dia!. 2. rrJIaTHO (3a o6BHBaHe Ha MbpThBIJ;H) 

257 Zdroje: h1>/uapcKu m1>/lKOCen permuK (DTP), JII060Mllp AH.lI.peWIllH II KOJI., pe.ll.. ,lJ;llMllTbP 
IIonoB, CoIPIDI:113.l1.aTeJIcTBo HayKa II 113KyCTBO, 1995; h1>/lZapCKU cunonUMen pe'lHuK JIlOóen 
(DCP), HaHoB, COIPIDI: ,lJ;'bp)l<aBHO 113.l1.aTeJICTBO "HayKa II 113KyCTBO", 1950; PellHuK na peoKu, 
ocmapeJlu u OUa/leKmnU .lI.YMll B JIllTeparypaTa Hll OT XIX II XX BeK, CTeIPaH I1JIqeB II KOJI., COIPIDI: 
113.l1.aTeJIcTBo Ha DAH, 1974; T1>/lKOCen pellllu na mypu,u3J1tume C ó1>/lZapCKUR e3UK, BeceJIa 
Kp'bCTeBa, COIPIDI: CKopnllo, 2005; PermuK na 'lyJICoume OyMu C ó1>/lZapCKUR e3UK, AJIeKCaH.lI.'bp 
MllJIeB II KOJI., COIPllJ1: I13.l1.aTeJICTBO HayKa 111l3KyCTBO, 1978; Bulharsko-český slovník, Karel Hora 
a kol., Mluvnický přehled spisovné bulharštiny zpracoval Antonín Frinta, Praha: Slovanský ústav 
ČSAV, 1959. 

Odvozená slova jsou označena hvězdičkou a jsou umístěna pod slovy fundujícími. Jednotlivé afixy 
derivátů jsou odděleny od slovotvorného základu svislou čarou. U některých slov uvádím pro 
ilustraci jejich tvar v turečtině. Zkratkou "hovor." jsou v případě všech příloh označena slova užívaná 
v běžně mluvené komunikaci, neboli kolokvialismy (viz také poznámku ke slovníčku synonym 
turcismů a jejich derivátů v makedonštině). Díky většímu množství lexikografických pomůcek je tento 
slovníček rozsáhlejší než předchozí. 
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rrporrMHa, rronma, 3aTbHa, H3rra,n:Ha B 

*6aTaJIlncaM, pf, dial. 6e3Hcxo,n:HOCT 

1. rnaBeH, rrp'bB. 

6am, adj. indecl., adv., hovor. 2.TbKMO,TO~HO,C'bBCeM 

OT,n:enHO, HaCTpaHa, He3BHCHMO OT 

6amKa, adv., hovor. ,n:pyrHTe 

bez ekvivalentu; 

6e, interj. při oslovení (upozornění, vybídnutí) 

6eH, 6er m., hist. bez ekvivalentu; beg 

1. MO)J(e 6H, Bep05ITHO 2. ,n:aHO 

6eJIKH, 6eJIKHM, adv., hovor. 3. HHMa, MHrap 

6ep6ep[HH], m., lid. 6p'bCHap 

1. rra3ap 3a cTapH Bem:H; BexTornapcKH 

6HTrra3ap, m. rra3ap 2. (přen.) 6e3pe,n:He 

6on,f 6arpa, 6arpHno; I(B5IT, TeH (franc.) 

*6onl,lJ;HCBaM, impf 6arp5I; OI(BeT5IBaM 

BaH!, interj. ax! 

*BaHIKaM ce, impf OXKaM, TIOXKaM ce, C'b)J(M5IBaM 

raHJIe, n., lid. rpH)J(a 

H3I(5InO HaBe,n:H'b)J(, BKyrroM, BCH~KO 

rborype, rbOTepe, adv., hovor. 3ae,n:HO 

rnyp[HH], m., arch. HeMIOClOnMaHHH, HeBepHHK 

,lJ;aMa,lJ;~aHa,f bez ekvivalentu; demižón 

(He~HCTa) c,n:enKa; reme<pT, 

,lJ;aJIaBepa,f, hovor., (pejor.) MomeHH~eCTBO 

,lJ;aJIaK, m. cne3Ka,cne3eH 

1. (pobídka, rozkaz) tak, no tak 

2. (nespokojenost, rozmrzelost) tak už; 

,lJ;e,part. bez ekvivalentu 

,lJ;eMeK, conj., hovor. 3Ha~H, ,n:eTO m:e pe~e, CHpe~, ToeCT 

,lJ;epe,lJ;~e, n., hovor. rronO)J(eHHe,C'bCT05IHHe 

,lJ;~aH.lJ;ap [HH] , m., arch., lid. rronHI(aň,cTpa)J(ap;)J(aH,n:apM 

,lJ;~e3Be, n. Ka<peHH~e 
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,lJ;mo6, ,lJ;me6, m. (přen.) rrapH, rrapH"'IHH cpe,lJ;CTBa 

,lJ;OJIan, m., arch., lid. několik významů - bez ekvivalentu 

1. Man13HH 

2. 3aHa5IT"'IHMCKa pa60THJIHH:u:a 

,lJ;IOKHH, m., hovor. 3. (přen.) :U:Hrr (Ha Mb)l(KH rraHTaJIOHH) 

e4>eH,lJ;II, m., hist. rOCrrO,lJ;HH,rocrrO,lJ;ap 

3aHaHT, m. (hovor.) rrOMHHbK, rrpo<jleCH5I, pa60Ta 

3anTIIH, m., spis. 3anTlIe, n, hist. (TypCKH) CTpa)l(ap 

1. yCHJIHe,Tpy,lJ;,MbKa, Harrpe)l(eHHe 

2. rrpHHy,lJ;a, HaCHJIHe, HaCT05IBaHe 

30p, m. hovor. 3. (rOJI5IMa) Hy)l(,lJ;a 

3HH, m., lid. 3ary6a, rueTa, Bpe,lJ;a, CbCHrrBaHe 

1I6PIIK, m., arch. (mHHeHa/Me,lJ;eHa) JIeMKa 

KaBra,j, hovor. KapaHH:u:a, KpaMOJIa, CBa,lJ;a,pa3rrpaBH5I 

TYPKHH5I (MIOCJIMaHKa), xaHbMa, 6yJIa, 

Ka,lJ;bHa,j cbrrpyra (Ha Typ"'lHH) 

Ka3aH, m. (rOJI5IM) KOTeJI 

1. KOTJIap, Me,lJ;HHKap, MaMCTOp Ha 

Ka3aH,lJ;mIIH, m. Ka3aHH 2. co6cTBeHHK Ha Ka3aH 

KaHMaKaM[IIH), m., hist. OKOJIHMCKH yrrpaBHpeJI (B TypCKO) 

KaJI,lJ;bpbM, m. KaMeHHa HaCTHJIKa 

KaJIbqlKa,j = KaJIbq, m., arch. ca65I, HTaraH 

KaJInaK, m. (přen.) maBa (OT HaCeJIeHHeTO), "'IOBeK 

KaHapa,j 3b6ep, cTpbMHa oCTpa CKaJIa 

CbrJIaC5I ce, CKJIOH5I, o,lJ;o6p5I, rr03BOJI5I, 

KaHI,lJ;IICaM, pj, hovor. < kanlmak pa3perna 

1. zaměstnanec u veřejné váhy 

KaHTap,lJ;mIIH, m. 2. výrobce vah; bez ekvivalentu 

KanaK, m. 1. rrOXJIyrraK 2. (přen.) Ha BCH"'IKO OTrope 

KanaH, m. KJIOrrKa, yJIOBKa, (přen.) H3MaMa 

Ka4>e3, m. KJIeTKa (3a rrTH:U:H), (přen.) 3aTBOp 

1. eTa)l(. 2. CJIOM, rrJIaCT, pe,lJ;. 

KaT, m., hovor. 3. KOMrrJIeKT ,lJ;peXH 
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KaB4>eT, m., arch. BHn,H3rrren,BbHllIHOCT;06rreKITO 

ynOBorrcTBHe,Hacrrana,n06po 

Ke4>, m., hovor. HaCTpoeHHe 

Ke6an, m. bez ekvivalentu; kebab 

Ke6anQHB, m. bez ekvivalentu; výrobce čevapčičů 

*Ke6anQHliíHHu;a,f < kebap'Y1- bez ekvivalentu; 

výrobce n. prodavač kebapů jídelna n.prodejna kebabů (čevapčičů) 

KepBaH, m. 0603 (rus.) 

ynOBorrcTBHe, ,n:06po HaCTpoeHHe, 

Ke4>, m., hovor. Hacrrana 

1. HaeM (3a )l{HrrH:w:e) 2. 3arrrra:w:aHe (3a 

KHPHB,f, arch. rrpeB03) 3. rrpeB03 

Ko6yp, m. (KO)l{eH ) KaJI'h4> 

KOJIaH, m. peMbK, rrperracKa 

1. arch. MaCTO 3a HO:W:YBaHe/rrOQHBaHe: 

CTaH 2. hist. KMeTCTBO, OKorrHHCKO 

KOHaK, m., arch., hist. (rrorrH~eHcKo)yrrpaBrreHHe 

KOQ, m. (HecKorreH) OBeH 

KYPTYJIIHCaM (ce), KYPTYJIIHma (ce), 

pf, hovor. < kutrullmak crraca (ce), OThpBa (ce), m6aBa (ce) 

KYPmyM,m. 1. bez ekvivalentu 2. arch. orrOBO 

1. cb,n:6a, crrorryKa, :w:aCTHe 2. :w:aCTrrHBa 

K'hCMeT, m. crryqaHHocT 

1. crrarr,6e33paQeH,OCrrerrarr 

KbopaB, acij., hovor. (i pejor.) 2. (pejor.) HHKaKbB 

Kb OTeK, m., lid 60H,rr060H 

KBP, m., lid rreQaIT6a,06rrara,H3rona,rrorr3a,4>aií~a 

KB4>HP, m., arch. HeMIOClOrrMaHHH, HeBepHHK, rBYP[HH] 

JIa4>, m., hovor. ,n:yMa,crroBO,rrpHKa3Ka 

JIa4>Myxa6eT (JIa4>-Moa6eT), m., hovor. (rrpHaTerrcKH)pa3rOBOp,pa3,n:yMKa 

MaHraJI, m. 1. )l{apHHK 2. (pejor.) ~HraHHH 

MaxaJIa,f < mahaIle 1. KBapTaIT 2. (MaITKO) cerrH:w:e; KorrH6H 

*MaxJIeIHeu;, MaxaJIelHeu; m., hovor., )l{HTerr (Ha MaXaJIa) 

129 



tur. mahalleli 

*C'bIMaXJIeIHeu:, m. C'bKBapnmeu; 

MauIypJIHSI, m., hovor. 1. He,n:OCTaTh"llHO H3Tpe3HSlJI 2. C'bHeH 

MaxMYPJIYK, m., hovor. Hepa3nOJIO:>KeHHe CJIe,n: nHSlHCTBO 

1. TOBapHO :>KHBOTHO 2. (pejor.) no,n:JIeu;, 

MeKepe, n., hovor. (pej or.) Ma3HHK,no,n:JIH3ypKa 

("llOBeK) C'bC CHJIHO :>KeJIaHHe, C KOnHe:>K, 

MepaKJIHSI, m., hovor. rpH:>KJIHB, CTapaTeJIeH, CTpaCTeH 

MeXJIeM, m. Mac 3a paHH; nOMa,n:a (franc.) 

Moa6eT, m., spis. MYXa6eT, hovor. (npHSlTeJICKH) pa3rOBOp, pa3,l()'MKa 

MlOpe, n., hovor. (i přen.) (nTHu;a) MaMeu; 

HaprHJIe,n. nargilé - bez ekvivalentu 

1. 3HaK, 6eJIer 2. u;eJI (3a cTpeJI6a); 

HHmaH, m., arch. MHmeHa 

o,n:~aK, m., arch. 1. orHmu;e (c KOMHH) 2. CTM C orHmu;e 

oKa,f, arch. bez ekvivalentu; 1282 g 

opTaK, m., hovor. C'b,n:py:>KHHK, C'b Y"llaCTHHK, nOMara"ll 

rra3ap, m. trh - bez ekvivalentu 

*clrra3aPISlBaM. impf yroBapSlM u;eHaTa 

rrapca,fhovor. 6aKmHm, Harpa,n:a (3a CBHpa"llHTe) 

OTK'bCJIeK, OTJIOM'bK, "llaCT,"llaCTHu;a, K'bC, 

rrapqe, n. IPparMeHT 

rrHCKIOJI, m bez ekvivalentu; třapec 

paKHSI,f bez ekvivalentu; pálenka 

,l()'Ma ,n:a He CTaBa, B HHKaK'bB cny-qaii, He 

CaK'bH, part., interj., hovor. 6HBa;He,n:eii! 

CaHA'bK, m. Kaca, KOB"ller 

crraXHSI, m., hist. 1. (TypCKH) KOHHHK 2. TYpCKH IPeo,n:aJI 

Ta, conj. aMH "lle, na, H TaKa 

TaM aH, TaM'bH, TaMaM, adv., hovor. TOJIKOBa, TO"llHO, ThKMO,,n:OCTaTh"llHO 

Tapam, m., slang. < taraz - výčesky npeThpCBaHe, TapamysaHe 

*Tapama, impf, slang., tur. taralmak-

česat, pročesávat (i přen.) ThpCSl,npeThpCBaM 
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TeMeJI, m., arch. (i přen.) OCHOBa (Ha crpa,n;a), 6a3a 

HaBbceH,HaqyMepeH,HerrpllBeTnllB; 

TeMepYT[UH], m., hovor. (pejor.) Hepa3rOBOpnllB,MbnqanllB 

Top6a,j (rrnaTHeHa) qaHTa, KecuSI 

TOSlra,j 6aCTYH,rrpbqKa,rera 

«}lec, m. bez ekvivalentu; fez 

«}lYKapa,j, m., lid 6e,n;H5IK, CllpOMax 

*«}lYKapuSI,j, lid 6e,n;HocT,6e,n;HoTll5I,CllpOMaIllll5I 

«}lYKapJI'hK, m, lid 6e,n;HocT,6e,n;HoTll5I,CllpOMaIllll5I 

Tpe30p; (,n;bp)I(aBHa) CbKpOBllrn:Hll:ua; 

xa3Ha,j 6oraTcTBo 

vybídnutí (tak tedy! no tak!) bez 

(x)aií)J;e, part. ekvivalentu 

(x)aií)J;yK, m., hovor. (i pejor.) Kpa,n;e:u,pa36oMHllK,rpa6llTen 

1. hist. zbojník, povstalec (proti Turkům) 

- bez ekvivalentu 2. (pejor). pa360MHllK, 

xaií)J;yT[uH], m., hist. (pejor.) Kpa,n;e:u, HerrpoKorrcaHllK 

1. opraHll3llpaHO rrpecne,n;BaHe 

xaiíKa,j 2. BbOpb)I(eHa rpyrra; ,n;pY)I(llHa nOB:Ull 

xaMaM, m., arch. (TypcKa) 6aH5I 

xaH, m. rocTllnHll:ua;cTpaHHorrplleMHll:ua 

xapq, m. rrapllQHll pa3HOCKll, pa3XO,n;ll 

1. oco6eHo, HaM-BeQe. 

xeJIe, adv., hovor. 2. HaM-ceTHe, cnaBa 60ry 

xeM, conj. (i part.), hovor. ll, II rrpll TOBa 

(x)enTeH, adv., hovor. CbBceM,HarrbnHO,ll3:U5InO 

XUq, adv., hovor. HllKaK, Hll HaM-ManKO, ll306rn:o, Bbo6rn:e 

xom reJI)J;UH!, interj., arch. ,n;o6pe ,n;OIllbn! 

qaK,part. 1.,n;0pll,,n;a)I(e,,n;o,TOQHo.2. e,n;Ba 

qapma«}l, m. prostěradlo - bez ekvivalentu 

qeBepMe, n., dia!. (rreQeHo) Meco Ha mUm/pb)I(eH (CKapa) 

1. ThKaHa rrbTeKa 2. (přen.) rrOnO)I(eHlle, 

qepra,j llMOTHO CbCT05IHlle 3. (přen.) po,n;, BnaKa, 
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rrOTeKJIO 4.maThp, maTpa 

qmlJT, m. 2. 'IeTHO 'IHeJIO 

1. (rrymKa) .n;Byu:eBKa 2. (KOHCKH, 

MarapemKH) pHTHHK (c .n;BaTa 3a,nHH 

qHl!JTe, n. KpaKa e.n;HoBpeMeHHo) 3. 'IH<pT 

qml)YT[HH], m., arch. (pejor.) 1. eBTeHH 2. (přen.) CTpaxJIHBeu: 

qeKMe,[(~e, n. zásuvka (např. u stolu) bez ekvivalentu 

1. 6oraTam. 2. CTorraHHH, .n;OMaKHH, 

qOp6a,[(~HIB, m., hist. (i hovor.) pa6oTO,naTeJI 

1. pobídka k chůzi (obvykle osla)- bez 

qym, m., interj. ekvivalentu; 2. Ha qym - Ha rp'b6 

maMHB,j, lid (ThHKa) 3a6pa,nKa 

mHme, n. 6yTHJIKa 

1. rreCTHHK, rreCTHHu:a 

IOMpyK, m. 2. (přen.) CHJIa, HaCHJIHe, HaTHCK 

IOpym, m., lid Harra,n:eHHe,rrpHCThrr,aTaKa 

BMYPJIYK, m. BIIaH,[(~aK 
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3. Makedonsko-bulharský srovnávací slovníček turcismů a jejich 

derivátů258 

makedonsky turecky bulharsky 

a6ep, m. haber xa6ep,m. 

ara, m. aga ara, m. 

a3Ha,j, a3HO, n. hazne, hazine xa3Ha,j 

aj)1;e, part. hadi (x)aií)1;e, part. 

xaií)J;yK, 

aj)J;yK, m. haydut xaií)J;yT [ OH ], m. 

aKaJI, m., dial. akd aK'bJI, m. 

aJIaT, m. aHit, pl., alet, sg. aJIaT, m. 

*aJIaTIKa,j < aJIaT, m. nenalezeno 

(a.namKume) 

aMajJIoja,j 

(lLMajJlUu) hamail, hamayh aMaiíJIOH,j 

AJIax, m. Allah AJIJIax, m. 

aMa, conj. ama, amma aMa, conj. 

aMaM,m. hamam xaMaM, m. 

arrcaHa,j hapis, hapsi, hapisane xarrcaHa,j 

258 Zdroje: h1JJlZapCKU m1JJlK06eH pe'lHuK, JIro60Mup AH,ll,peWUIH H KOJI., pe,ll,. ,ll;HMHThp IIorroB, 

Co<plliI:1I3,ll,aTeJIcTBo HayKa H H3KyCTBO, 1995; Pe'lHuK Ha MaKeOOHCKuom jll3UK co 
cpnCKoxp6amCKU mOJlK)l6ařba, To,ll,0p ,ll;HMHTPOBCKH H KOJI., pe,ll,. bJIa)Ke KOHeCKH, CKorrje: 

MaKe,ll,OHCKa KHHra, 1986; PelfHuK Ha peOKU, OcmapeJlU u OUaJleKmHU OY,MU 6 Jlumepamypama HU 

om XIX U XX 6eK, CTe<paH lIJIqeB H KOJI., CO<plliI: 1I3,ll,aTeJIcTBo Ha bAH, 1974; TOJlK06eH pelfHUK Ha 
MaKeOOHCKuom jll3UK, TOM I, A - )l{, CHe)KaHa BeJIKOBCKa H KOJI., m. pe,ll,. KupHJI KOHeCKH, CKorrje: 

IIHcTHryT 3a MaKe,ll,OHCKH ja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2003; TypelfKo-pYCCKUU CJl06apb, ,ll;. A. 
Mara3aHHK, MocKBa: Of1I3, 1945; T1JJlK06eH pelfHU Ha mYPlfU3Mume 6 Ó1JJlZapCKUJI e3UK, BeceJIa 
Kp'hCTeBa, CO<plliI: CKOpIIHO, 2005; PelfHuK Ha lfy:JIcoume OyMU 6 Ó1JJlZapCKUJle3UK, AJIeKCaH,ll,'hp 
MHJIeB H KOJI., Co<plliI:1I3,ll,aTeJICTBO HayKa H H3KyCTBO, 1978; Turcivni u srpskohrvatskom jeziku, 
Abdulah Škaljié, Sarajevo: Svjetlost, 1985; HaCTeBa, OJIHBepa Jamap, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 
60 MaKeOOHCKuom ja3UK, CKorrje: IIHcTHryT 3a MaKe,ll,OHCKH ja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001. 
Pozn.: v závorkách jsou uvedeny tvary, které se vyskytly v tisku. 
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*ylarrcleH, adj. nenalezeno 

(yancelluom) 

apaMHja, m. harami 

(apaMuu) xapaMHH, m. 

*apaMHlcKH, adj. xapaMHliícKH, adj. 

apq, m. har~ xapq, m. 

apmHH, m. ar~lll 

(aplUUllu) apmHH,m. 

asIl, ash 

aCaJIeH, aCOJIeH, adj. urozenost; opravdový nenalezeno 

6a)1,eM, m. badem 6a)1,eM, m. 

6a)1,HjaJIa, adv., 

adj. indecl. badihava 6a)1,HBa, 6a)1,eBa, adv. 

6aj, m., dial. 

(Baj ra1-bo) bay 6aií, m. 

6aKap, m. bakIr 6aK'hp, m. 

6alha,f banyo 6aHH,f 

beraber, spis., 

6apa6ap, adv. barabar, dia!. 6apa6ap, adv. 

6ape, 6apeM, adv. bari 6ape, 6apeM, adv. 

battal 

6aTaJI, adj. indecl. opuštěný; prošlý; vadný 

*6aTaJIIH, pf 

(óamaJlUMe) 6aTaJIIHCa, pf, dial. 

*3aI6aTaJIIH, pf 

(3aÓamaJlU6Me) nenalezeno 

6am, adj., adv. ba~ - hlava, hlavní 6am, adj. I adv. 

6amKa, adv., adj. ba~ka 6amKa, adv. 

6e, interj. be, bre 6e, interj. 

6er, 6ej, m. beg, dia!. = bey, spis. 6er,6eií, m. 

6ej, m. bey 6eií, m. 

6eJIKH, adv. belki 6eJIKH, 6eJIKHM, adv. 

6eJba,f beHi 6eJIH,f 
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*6eJhaII.IHja, m. 

(6e.1bal'ujama) belah 6eJUIJIUH, 6eJIaJIHH, m. 

6ep6ep, m. berber 6ep6ep[uH], m. 

6UTlIa3ap, m. 

(Eumna3ap) bitpazan 6UTna3ap, m. 

6oja,j boya 

(6oja, 6oume) 60H,j 

*oI6oleH, adj. boya 

(o6oellu) 60HI,lJ;uCaH, adj. 

60CTaH, m. bostan 

(6ocmallom) 60CTaH, m. 

6pe, interj. bre 6pe, interj. 

6y,lJ;aJIa, m., j 

(6yi>aJlu) budala 6y,lJ;aJIa, m., j 

6yr, m. 

(6ymo6U) but 6YT, m. 

BUJIaeT, m. vilayet 

(6UJwemom) BUJIaeT, m. 

rajJIe, n. gaile raHJIe, n. 

,lJ;aJIaBepa,j dalavere ,lJ;aJIaBepa,j 

,lJ;e,part. de ,lJ;e,part. 

,lJ;eMeK, conj. demek, inf - říci ,lJ;eMeK, conj. 

,lJ;epel,le, n. derece - stupeň ,lJ;epemKe, n. 

,lJ;OJIan, m. dolap ,lJ;OJIan, m. 

,lJ;yKaH, m. diikan,diikkan 

(i>y«allume) ,lJ;IOKHH, m. 

raYPuH[uH], m. 
,... 

rHYP[uH], m. gavur 

re3Be, n. 

(fe36ulbama) cezve ,lJ;~e3Be, n. 

fy6pe, n. giibre rlO6pe, n., dia/o 

fyM, m. 

(fyM06U) giigiim rlOM, m. 

fyrype, fyrypulla, adv. gotiirii rhOTope, rhOTepe, 
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rborype, adv. 

e,part. e e,part. 

enTeH, adv. hepten (x)enTeH, adv. 

e4>eHLJ;H[ja], m. efendi e4>eHLJ;H, m. 

3aHaeT, m. zanaat 3aHaSIT, m. 

3anTHja, m. 3anTHe, n., spis., 

(3anmuu) zaptiye 3anTHH, m., nespis. 

3HjaH, m ziyan 3HH, m. 

30p, m. zor 30pm. 

30pT, m. zort nenalezeno 

H6pHI\:, m. 

(u6pu lIru) ibrik H6pHK, m. 

HCJIaM, m. islam HCJIHM, m. 

Hq, adv. hi~ XHq, adv. 

ja6aHJ,mja, m. yabancl H6aHLJ;~HH, m. 

joproBaH, m. 

(jopzo6allu) erguvan iíoproBaH, m., dial. 

yiiriiyii~ - pohyb, chod; 

jYPHm, m. chůze; pochod IOpym, m. 

KaBra,f kavga KaBra,f 

Ka3aH, m. kazan Ka3aH, m. 

Ka3aH~IHja, m. 

(Kmalll/UU, -me) kazanCl Ka3aHLJ;~HH, m. 

KajMaKaM, m. 

(KajMaKa.MOm) kaymakam KaiíMaKaM [HH], m. 

KajcHja,f kaylsl 

(Kajcuume) KaiícHH,f 

KaJIH4>, m. 

(KaJluljJom) halife XaJIH4>, m. 

kanmak, inf 

KaHILJ;HCa, pf (kan + mak) KaHILJ;HCa, pf 

KanaK, m. 

(KanaKom, KanallrU) kapak KanaK, m. 

136 



KapBaH, m. kervan KepBaH, m. 

KapmHja, adv. kar~l KapmH, m., dial. 

KaT, m. 

(Kamo6u) kat KaT, m. 

Kalfle3, m. kafes Kalfle3, m. 

KalflTaH, m. kaftan KalflTaH, m. 

KH6pHT, m. 

(Ku6pumume) kibrit KH6pHT, m. 

KH6pHTQHja, m. 

(Ku6pum'lUu, -me) kibrit-;i nenalezeno 

KHpHja,j kira KHPHH,j 

KOJIaH, m. kolan KOJIaH, m. 

KypaH, KopaH, m. 

(Kypanom, Kopanom) Kuran KopaH, m. 

kurtulu~ 

Kypry JI, Kypry JIym, m. záchrana, spása nedoloženo 

*KYpryJIIH, kurtulmak, inf (kurtul KYPryJIIHCa, 

KypryJIIHCa, pf + mak) - zachránit (se) KypryJIIHme (ce),pf 

KYPmyM,m. kur~un KYPmyM,m. 

JIalfl, m. lar JIalfl, m. 

JIalflMyxa6eT (JIalfl-

JIalfl-MYa6eT, m. lar muhabbet Moa6eT), m. 

mahalle - čtvrt; 

MaaJIO, n. mahal - místo; krajina MaXaJIa,j 

*MaaJIlcKH, adj. 

(MaaJlCKa) Max(a)JIeIHCKH, adj. 

MaMypJIaK, m. mahmurluk MaxMYPIJIyK, m. 

MaMYPIJIHja, m. mahmur - opilý MaxMYPIJIHH, m. 

MaHI'aJI, m. mangal 

(ManZaJlOm) MaHI'aJI, m. 

MeaHa,j meyhane MexaHa,j 

MeaHI,mja, m. 

(Meanllujama) meyhaneci MexaH,[pKHH, m. 
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MeBJIeM, MeBJIeH, m. mehlem MeXJIeM, m. 

MepaKJIHja, m. meraklI MepaKJIHSI, m. 

MepMep, m. mermer MepMep, m. 

MHHape, n. minare MHHape, n. 

muhabbet - laska, 

spřízněnost; intimní Myxa6eT, m., spis., 

MYa6eT, m. beseda Moa6eT, m., nespis. 

MYCJIHMaH, m. 

(MyCJl UMall ume) miisliiman MIOCIOJIMaHIHH, m. 

*MYCJIHMaHlcKH, adj. MIOCIOJIMaHlcKH, adj. 

MY4>THja, m. 

(MyljJmuu) miifti MI04>THSI, m. 

MYmTepHja, m. 

(MyUlmepuume) mii~teri MIOIIJ;epHSI 

HaJIaH, m. 

(lIaJlallu) nalm HaJI'hM, m. 

HHmaH,m. ni~an HHmaH,m. 

ni~anlanmak, inf. 

*HHmaHIH, impf (ni~an + lanmak) HHmH, impj, dial., 

*HHmaHlcKH, adj. 

oKa,j okka oKa,j 

opTaK, m. ortak opTaK, m. 

OCMaHJIHja, m. OsmanlI OCMaHJIHSI, m. 

*ocMaHJIHlcKH, adj. 

( OCMa1lJlUCKume) OCMaHJIHliícKH, adj. 

oua, m. hoca 

(ollama) XO,LJ:LKa, m. 

ouaK, m. ocak O,LJ:LKaK, m. 

rra3ap, m. pazar 

(na3apom) rra3ap, m. 

*rra3aplelhe, n. rra3aPleHe, n., 

(na3apelba) pazarhk rra3apJI'hK m. 

rrapa,j para - mince; peníze rrapa,j 
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(napU'lKa) 

*napH,pl. napH,pl. 

napqe, n. 

(nap'lemo) par~a napqe, n. 

nHcKyJI, m. piiskiil nHCKIOJI, m 

nHmMaH, adj. indecl. pi~man nHmMaH, adj. indecl. 

*nHmMaHIH, impf nenalezeno 

*ce nHmMaHIH, impf nHmMaHIH ce, impf 

caaH, m. 

(caaHu) sahan caxaH, m. 

CarJIaM, adj. indecl. saglam car JIaM, adj., adv. 

caH,!J;aK, m. 

(caHoall;ume) sandlk caH,!J;'bK, m. 

caTap, m. 

(camapom) satIr CaT'bp, m. 

ce,!J;el}l, m. sedef ce,!J;el}l, m. 

cHHHja,j 

(CUHUU) sini CHHHSI,j 

CHHI,IHp, m. zincir 

(CuHllupom) cHHa,!J;mHp, m. 

*CHHI,IHPlqe, n., dem. 

(CUH II Upll ulba) CHH,!J;mHpqe, n., dem. 

cnaxHja, m. 

(cnaxujama) sipahi cnaXHSI, m. 

CyHHT, m. 

(CyH um ume) siinni CyHHT, m. 

Ta, conj. ta Ta, conj. 

TaBaH, m. tavan 

(ma6aHom, ma6aHume) TaB aH, m. 

Ta3e, adj. indecl. taze Ta3e, adj. indecl. 

TaM aH, TaM'bH, 

TaMaM, adv. tamam TaMaM, adv. 

TaTJIHja,j tatli TaTJIHSI,j 

139 



(ma111JlUu) 

Te3re n. tezgah 

(me32Ulbama) Te3rHx, m. 

TeMeJI, m. temel TeMeJI, m. 

temellenmek 

TeMeJIlu, pj (temel + lenmek) nenalezeno 

Top6a,j torba Top6a,j 

*Top6Iu'IKa,j (dem.) Top6ul'IKa,j (dem.) 

TYTYH, m. tiitiin TIOTIOH, m. 

*TYTYHlcKU, adj. tiitiin 

(mymyHcKama) TIOTIOHleB, adj. 

Kap, m. kar KHP, m. 

Ke6arr, m. kebap Ke6arr, m. 

kebap~1 - výrobce 

*Ke6arr'luIJIHUlla,j kebapů Ke6arr'luliíHulla,j 

Ke6e, n. kebe Ke6e, n. 

Kel}>, Keul}>, m. keyif Kel}>, m. 

KopaB, adj. kor KbopaB, adj. 

KOTeK, m. kotek KboTeK, m. 

Kom, m., Kome, n. ko~e 

(KoUlo6ume) Kbome, n. 

uymak - hodit se, 

yjl,a:uca, pj odpovídat; přizpůsobit se yiíl,a:uca, pf 

l}>aj,a:e, n. fayda l}>aj,a:a,j 

*ce oll}>aj,a:lu, pf, faydalanmak, inj 

(není v "PMJ") (fayda + lanmak) 

(ce orjJajoWl) nenalezeno 

l}>YKapa,j, m. fukara, flkara l}>YKapa,j, m. 

l}>YTa,j futa l}>YTa, j, dial. 

xom reJI,a:uH!, interj. ho~ geldin xom reJI,a:uH!, interj. 

Hiiseyniye - Husajnova 

(mešita, čtvrť, 

xyceuHuja, j (Vreme) modlitebna atd.) nenalezeno 
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~HrapJIaK, m. 

(l(uzapJlal(u) sigarhk ~HrapJIbK, m. 

qaKaJI, m. ~akIl qaKbJI, m. 

qapmHja,j ~ar~l qapmHH,j 

qeKMeI,le, qeKMe~e, n. ~ekmece qeKMe.LJ:~e, n. 

qeJIHK, m. ~elik qeJIHK, m. 

*qeJIHqeH, adj. 

('1eJlUrlHu) qeJIHqeH, adj. 

qepra,j ~erge, ~ergi - lehký stan qepra,j 

qemMa,j 

('1elUMume) ~e~me qemMa,j 

qH6YK, m. 

('1u6yl(u) ~ibuk qH6YK, m. 

qml)T, m. ~ift qH4»T, m. 

qH4»Te, n. ~ifte qH4»Te, n. 

qH4»Te-aMaM, m. 

(lJUljJme-UMUM) ~ifte hamam qH4»Te-xaMaM, m. 

qHqeKJIaK, m. 

('1u'IeKJlal(u) ~i~eklik nenalezeno 

I,IaMaxHpHja,j 

(I,lUMaxupuja) .LJ:~aMaXHpHH,j 

I,IaMHja,j cami .LJ:~aMHH,j 

I,IaH.LJ:ap, m. candar .LJ:~aH.LJ:ap[HH], m. 

I,Ie6, m. cep .LJ:~o6, .LJ:~e6, m. 

I,IHXa.LJ:, m. 

(Iluxai)om) cihat .LJ:~HXa.LJ:, m. 

maJI, m. 

(UUIJlO6U) ~al maJI, m. 

maMHja ,m. ~ame, Sam - Damašek maMHH,j 

mamlJIHB, adj. 

(UlaUlJlU6uom) ~a~l mamlaB, adj. 

mera, maKa,j 

(Ulezu) ~aka mera,j 
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*ce IIolmerlYBa, pf ~aka etmek IIolmerlYBa ce, pf 

mekep, m. ~eker meKep, m. 

*mekePleH, adj. 

(meKeplla) meKepeH, adj. 

mllIlT, m. 

(muumume) ~ii mllIlT, m. 

*mIlIlITcKII, adj. mIlIlITCKII, adj 

mHme, n. ~i~e mHme, n. 
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4. Bulharsko-makedonský srovnávací slovníček turcismů a jejich 

derivátů259 

bulharsky turecky makedonsky 

aK'bJI, m. akIl aKaJI, m. 

AJIJIax, m. Allah AJIax, m. 

aMa, conj. ama, amma aMa, conj. 

apmllH, m. ar~m apmllH, m. 

aCJI'b, asIl,ash 

aC'bJI, adv., adj. indecl. urozenost; opravdový aCJIII, adj. indecl. 

6a6aIlT[IIH], m. babayigit 6a6aIlT[IIH], m. 

*6a6aIlT-napTII, n. nanalezeno 

6a,lJ;slBa, 6a,lJ;eBa, adv. badihava 6a,lJ;lIjaJIa, adv. 

6aň:, m. bay 6aj, m., dia/. 

6aKJIaBa,f baklava 6aKJIaBa,f 

6aK'bp, m. bakIr 6aKap, m. 

6aHH,f banyo 6alha,f 

6ape, 6apeM, adv. bari 6ape, 6apeM, adv. 

battal 

*6aTaJIIHCaM, pf, dia/. opuštěný; prošlý; vadný 6aTaJIlaM, pf 

259 Zdroje: liollzapCKU mollKooen pellnUK, JlIo60MHp AH.n:peWrHH H KOJI., pe.n:. ,lJ;HMHThp llorroB, 
Coqnrn:Il3.n:aTeJICTBO HayKa H 113KyCTBO, 1995; PellHUK na MaKeOOHCKuom ja3UK co 
cpncKoxp8amcKu mOJlK)l8afba, To.n:op ,lJ;HMIITPOBCKll II KOJI., pe.n:. BJIa)Ke KOHecKH, CKorrje: 
MaKe.n:oHcKa KHllra, 1986; PellnuK Ha peOKU, ocmape.nu u OUaJleKmHU OyMU 8 Jlumepamypama HU 

om XIX U XX eeK, CTe<paH HmeB II KOJI., CO<plUI: H3.n:aTeJICTBO Ha BAH, 1974; TOllKooeH pellHUK Ha 
MaKeoonCKuom ja3UK, TOM I, A - )I{, CHe)KaHa BeJIKOBCKa II KOJI., fJI. pe.n:. KHpHJI KOHeCKll, CKorrje: 
HHcmryT 3a MaKe.n:OHcKH ja3HK "KpCTe MIICHpKOB", 2003; Typell,KO-pyccKuu cllooapb, ,lJ;. A. 
Mara3aHHK, MocKBa: OfH3, 1945; TOllKooeH pellnu na mypll,U3MUme o óollzapcKuR e:JUK, BeceJIa 
KpbcTeBa, CO<plUI: CKoprrHo, 2005; PellHuK na llyJ/Coume OyMU o óollzapcKuRe3uK, AJIeKcaH.n:bp 
MHJIeB II KOJI., Co<plUI:H3.n:aTeJICTBO HayKa II 113KyCTBO, 1978; Turcivni u srpskohrvatskom jeziku, 
Abdulah Škaljié, Sarajevo: Svjetlost, 1985; HaCTeBa, OJIHBepa Jarnap, TypcKume JleKCU'lKU eJleMeHmU 
80 MaKeOOHCKuom ja3UK,CKorrje: HHCTllryT 3a MaKe.n:OHCKH ja3HK "KpCTe MHCHpKOB", 2001; 
Bulharsko-český slovník, Karel Hora a kol., Mluvnický přehled spisovné bulharštiny zpracoval 
Antonín Frinta, Praha: Slovanský ústav ČSAV, 1959; Makedonsko-český slovník s makedonskou 
gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, Praha: Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství 
Euroslavica, 1999. Pozn.: v závorkách jsou uvedeny tvary, které se vyskytly v tisku. 
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6am, adj. i adv. ba~ - hlava, hlavní 6am, adj., adv. 

6amKa, adv. ba~ka 6amKa, adv., adj. 

6e, interj. be, bre 6e, interj. 

6eií, m. 

(óeRm) bey 6ej, m. 

6eJIKU, 6eJIKUM, adv. belki 6eJIKU, adv. 

6ep6ep[uH], m. berber 6ep6ep, m. 

6uTna3ap, m. bitpazan 6uTna3ap, m. 

*6uTlaK, m., hovor. < (=) 

6uTna3ap, m., spis. 

(óumaKa) nenalezeno 

60H,f 

(óoRma) boya 60ja,f 

*60HI,!1.uCBaM, impf 60jal,!1.ucYBaM,60jlocYBaM, 

(ÓoRi)uc6a) boyamak (boya +mak) impf 

Baií!, interj. vay! Baj!, interj. 

*BaiílKaM ce, impf 

(6auKaxa ce) nenalezeno 

raiíJIe, n. gaile rajJIe, n. 

rI.orype, rhOTope, 

rhOTepe, adv. gotiirii fyrype, fyrypuu;a, adv. 

rHYP[uH], m. " faypuH[uH], m. gavur 

,!1.aJIaBepa, f dalavere ,!1.aJIaBepa,f 

)J;aJIaK, m. dalak )J;aJIaK, m. 

)J;aMa)J;maHa, f 

( i)llMai)JlCaHu) damacana )J;aMaI,JaHa, f 

)J;e,part. de ,!1.e,part. 

demek, inf (de + mek) -

)J;eMeK, conj. říci ,!1.eMeK, conj. 

)J;epe,!1.me, n. dere ce - stupeň ,!1.epeI,le,n. 

):(maMaxupuH,f (arab.) 

(J(JlCllMaxupuRma) (tur. ) cumhuriyet J]aMaxupuja,f 

)J;maH)J;ap[uH], m. candar I,IaH)J;ap, m. 
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,lJ;a\:e3Be, n. cezve fe3Be, n. 

,lJ;a\:o6, ,lJ;a\:e6, m. cep I,Ie6, m. 

,lJ;OJIan, m. dolap ,lJ;OJIan, m. 

,lJ;IOKHH, m. diikan,diikkan LQ'KaH, m. 

e«)1eH,lJ;H, m. efendi e«)1eH,lJ;H[ja], m. 

3aHaHT, m. zanaat 3aHaeT, m. 

3anTHH, m., nespis. 

3anTHe, n., spis. 

(3anmuu) zaptiye 3anTHja, m. 

30p, m. hovor. 

(30pa) zor 30p m. hovor. 

3HH, m. ziyan 3HjaH, m 

H6pHK, m. ibrik H6pHK, m. 

HCJIHM, m. islam HCJIaM, m. 

KaBra,f kavga KaBra,f 

Ka,lJ;'hHa,f 

(Kai)'bHu) kadm -žena Ka,lJ;aHa,f 

Ka3aH, m. kazan Ka3aH, m. 

Ka3aH,lJ;a\:HH, m. 

(Ka3aHi)J/Cuu) kazancl Ka3aHI,IHja, m. 

KaHMaKaM[ HH], m. kaymakam KajMaKaM, m. 

KaJI,lJ;'hp'hM, m. 

(KaJli)'bpDMa) kaldlnm KaJI,lJ;pMa,f 

KaJInaK, m. 

(KaJlnaKDm) kalpak KaJInaK, m. 

KaJI'hq, m. kIlu; KaJIaq, m. 

*KaJI'hq/Ka,f < (=) 

KaJI'hq, m. 

(KaJl'bIlKume) nenalezeno 

KaHapa,f kenar - 1. břeh. 2. okraj nenalezeno 

KaH/,lJ;HCaM, pf kan/mak, inf KaH/,lJ;HCaM, pf 

KaHTap,lJ;a\:HH, m. kantarci KaHTapI,lHja, m. 
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(KaHmapdJ/Cuu) 

KanaH, m. kapan KanaH, m. 

KaT, m. kat KaT, m. 

KanaK, m. kapak Kana K, m. 

Kal}>e3, m. kafes - okenní mříž Kal}>e3, m. 

KaBl}>eT, m. 

(KanljJem1Jm) kIyafet nenalezeno 

Ke6an, m. kebap Ke6an, m. 

*Ke6anQHliíHH:u;a,f kebap-;l -výrobce kebabů Ke6anQHIJIHH:u;a,f 

KepBaH, m. kervan KapBaH, m. 

Kel}>, m. 

(KeljJa) keyif Kel}>, KeHl}>, m. 

KHPHB,f kira KHpHja,f 

Ko6yp, KY6yp, m 

,,1. (kožené) pouzdro na 

revolver 2. kožená torba 

u sedla" Ky6yp, m. 

(Ko6yp1Jm) kubur zast. "pistole" 

KOJJ:ornla, impf 

- dělat si legraci kodo~ "udavač, KOJJ:orn/aM, impf 

(u3KooomUJw) denunciant" - donášet, udávat 

KOJIaH, m. 

(KOJlaHa) kolan KOJIaH, m. 

KOHaK, m. 

(KoHaKa) konak KOHaK, m. 

KOQ, m. ko-; KOQ, m. 

Kypry JIIHCaM kurtul/mak, inf - (ce) KypryJI/HcaM, 

n. Kypry JIIHrna (ce), pf zachránit (se) KypryJI/aM ,pf 

KYprnyM, m. kur~un -1. olovo. 

(KypmyMume) 2. náboj(nice), patrona KypmyM,m. 

KbCMeT, m. kIsmet KaCMeT, K'cMeT, m. 

KhopaB, adj. kor KopaB, adj. 

KhOTeK, m. kotek KOTeK, m. 
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(KbOmel{U) 

KHP, m. kar Kap, m. 

KH'imp, m. 

(KRljJupu) karlr Ka'imp, m. 

JIaf}l, m. lar JIaf}l, m. 

JIaf}lMYXa6eT 

(JIaf}l-Moa6eT ), m. lar muhabbet JIaf}l-MYa6eT, m. 

MaHraJI, m. mangal MaHraJI, m. 

mahalle - čtvrť; 

MaXaJIa,j mahal - místo; krajina MaaJIO, n. 

*MaxJIeIHen:, m. 

(MlIXJlenl{u) mahalli MaaJIlen:, m. 

*C'hIMaXJIeIHen:, m. 

(C'bMlIXJlenl{Ume) mahalleli nenalezeno 

MaxMYPIJIHH, m. mahmur - opilý MaMYPIJIHja, m. 

MaXMYPJIYK, m. mahmurluk MaMYpJIaK, m. 

MeKepe, n. 

(MeKepema) mekkare - soumar nenalezeno 

MepaKJIHH, m. 

(MepaKJlUu) merakh MepaKJIHja, m. 

MeXJIeM, m. mehlem MeBJIeM, MeBJIeH, m. 

muhabbet - laska, 

spřízněnost; intimní 

MYxa6eT, m. beseda MYa6eT, m. 

MlOpe, n. 

(MlOpema) miire nenalezeno 

MIOCIOJIMaHIHH, m. miisliiman MYCJIHMaH, m. 

(MIOClOllManu) 

*MIOCIOJIMaHlcKH, adj. 

(MIOClOllManCKuR) MYCJIHMaHlcKH, adj. 

HaprHJIe, n. 

(napzlUlema) nargile HaprHJIe,n. 

HHmaH,m. ni~an HHmaH, m. 
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O)1;~aK, m. ocak OI,JaK, m. 

oKa,j okka oKa,j 

opTaK, m. ortak opTaK, m. 

*opTaKIJlap-.n:bp)l{aBa,j ortakllar, pl. nenalezeno 

rra3ap, m. pazar rra3ap, m. 

*clrra3aplslBaM impj 

(cn03apRoam) pazarhk uydurmak ce rra3aPlaM, pf I impf 

rrapa,j para - mince; peníze 

(napullKa) rrapa,j 

*rrapH,pl. *rrapH, pl. 

rrapca,j 

(napcama) parsa rrapcaj 

rrapqe, n. 

(nap'lemo) par~a rrapqe, n. 

rraTJla)1;~aH, m. pathcan rraTJlHI,JaH, m. 

*rraTJla.l1:~aHleH, adj. nenalezeno 

rrHCKIOJI, m. 

(nucKlOllu) piiskiil rrHcKyJl, m. 

rrHWMaH, adj. indecl. pi~man rrHWMaH, adj. indecl. 

*rrHwMaHIH ce, impf ce rrHwMaHlaM, impf 

paKHH,j rakI paKHja,j 

CaK'bH,part., interj. sakm caKaH, interj. 

CaH)1;'bK, m. 

(caui>oll,ume) sandlk CaH)1;aK, m. 

crraXHH, m. sipahi crraxHja, m. 

Ta, conj. ta Ta, conj. 

TaM aH, TaM'bH, 

TaMaM, adv. tamam TaMaM, adv. 

TeMeJl, m. 

(meMeJlUme) temel TeMeJl, m. 

TeMepYT[HH], m. 

(TeMepyma) temerriit TeMepyT,TeMepyK,m. 

Top6HqKa,j (dem.) torba Top6HqKa,j (dem.) 
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(mop6U'lKU) 

TOHra,j toyaga Tojara, m. 

uymak - hodit se, 

yiíl,l1;HCa, pf odpovídat; přizpůsobit se yjl,l1;HCa,pj 

tfJec, m. 

(ljJeca) fes tfJec, m. 

tfJYKapa,j, m. fukara, flkara tfJYKapa,j, m. 

*tfJYKapIHH,j nenalezeno 

tfJYKapIJI'hK, m., 

fukarlahk, flkarlahk tfJYKapalJIaK, m. 

xa3Ha,j hazne, hazine a3Ha,j, a3HO, n. 

(x)aií,l1;e, part. hadi aj,l1;e,part. 

Xaií,l1;yK, m. haydut aj,l1;yK, m. 

Xaií,l1;yT[HH], m. 

(xaiíoymume) haydut aj,l1;yT[HH], m. 

xaiíKa,j hazykIn xajKa, ajKa,j 

xaMaM, m. hamam aMaM, m. 

xaH, m. han aH,m. 

xapq, m. 

(xap'106eme) har~ apq, m. 

xeJIe, adv. hele nenalezeno 

xeM, conj. (+part.) hem eM, conj. 

(x)eIITeH, adv. hepten eIITeH, adv. 

XHq, adv. hi~ Hq, adv. 

xom reJI,l1;HH!, interj. ho~ geldin xom reJI,l1;HH!, interj. 

qaK,part. ~ak, arch. nenalezeno 

qapmatfJ, m. 

('lapUlaljJa) ~ar~af qapmatfJ, m. 

qeBepMe, n. ~evirme nenalezeno 

qeKMe,l1;me, n. 

('leKMe03ICemama) ~ekmece qeKMel,le, qeKMeme, n. 

qepra,j 

('lepzama) ~erge, ~ergi - lehký stan qepra,j 
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qH(IJT, m. ~ift qHl}JT, m. 

qHl}JTe, n. ~ifte qH(IJTe, n. 

qH(llyT[HH], m. 

('lurjJymu) <;lfIt, <;lfut qHl}lYTIHH, m. 

qop6a,l1;amR, m. ~orbaCI - příslušník křest. 

('lop6aoJICuume) elity v minulosti qOp6aI.IHja, m. 

qym, interj. ~ii~ nenalezeno 

maMHR,! ~ame, ~am "Damašek" maMHja, m. 

mHme, n. ~i~e mHme, n. 

lOMpyK, m. 

(IO.MPyl(U) yumruk nenalezeno 

yiiriiyii~ - pohyb, chod; 

lOpym, m. chůze; pochod jypHm, m. 

yagmurluk 

RMypJIyK, m. (yagmur - déštj nenalezeno 
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5. Makedonsko-český slovníček turcismů a jejich derivátů260 

makedonsky česky 

a6ep, m., hovor. zpráva, novina; ponětí 

a3Ha,j, a3HO, n., arch. 1. (státní) pokladna 2. bohatství, poklad 

aj, aj.ue, part. tak tedy! no tak! 

1. hist. zbojník, povstalec (proti Turkům) 

aj.uYK, m., hist., hovor. 2. hovor. zloděj, lupič 

aj.uyT, m., hist. zbojník, povstalec (proti Turkům) 

aKaJI, m., arch. rozum, paměť, mysl 

aJIaT, m. nástroj, nářadí, náčiní 

*aJIaTKa,j < aJIaT, m. nástroj, strojek 

aMa, conj. , hovor., interj. ale, avšak 

aMaM, m., arch. (turecké) lázně, koupelna 

260 Zdroje: PellHuK Ha JftaKeOoHCKuom jll3UK co cpnCKoxp6amCKu mOJ/K)l6afba, To,ll,0p ,ll;HMIUpOBCKll 
II KOJI., pe,ll,. EJIa)Ke KOHeCKll, CKonje: MaKe,ll,OHCKa KHllra, 1986; CpncKoxpoamcKo-MaKeooHcKu 

pellHUK, t. MWIOIIIeB II KOJI., pe,ll,. KpyM TOIIIeB, CKonje: IlpocBeTHo ,lI,eJIO, 1964; TOJlKOOeH pellHUK 
Ha JftaKeOOHCKuom jll3UK, TOM I, A - )K, CHe)KaHa BeJIKOBCKa II KOJI., rJI. pe,ll,. KllpIUI KOHeCKll, 
CKonje: HHCTHTyT 3a MaKe,ll,OHCKll ja3MK "KpCTe MMCHpKOB", 2003; Makedollsko-český slovník 
s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, Praha: Slovanský ústav A V ČR 
v nakladatelství Euroslavica, 1999; Srboclzarvátsko-český slovník, Anna Jeníková a kol., Praha: 
Academia, 1982; E"bJlZapCKU m"bJlKOOeH pellHuK, J1Io60MHp AH,lI,peWrMH M KOJI., pe,ll,. ,ll;HMllTbp 
IlonoB, Co<pIDI:H3,l1,aTeJICTBO HayKa M M3KyCTBO, 1995; Turcizmi u srpskolzrvatskomjeziku, Abdulah 
Škaljié, Sarajevo: Svjetlost, 1985; HacTesa, OJIMBepa JaIIIap, TypcKume J/eKCU'lKU eJ/eMeHmu 60 
MaKeOOHcKuomjG3UK,CKonje: HHCTMTyT 3a MaKe,ll,OHcKMja3MK "KpCTe MMCMpKOB", 2001. 

Turcismy označené zkratkou "hovor." jsou v "PMJ" označeny zkratkou "razg." (srb. razgovorna 
rec'"). To znamená, že se jedná o slova z běžně mluveného jazyka Makedonců. Mnohdy ale není zcela 
jasné, zda jsou takto označena slova spisovně či nespisovně mluvená. Karel Hora, který při 

sestavování svého makedonsko-českého slovníku (Makedollsko-český slovník s makedonskou 
gramatikou Františka Václava Mareše, Karel Hora, Praha: Slovanský ústav A V ČR v nakladatelství 
Euroslavica, 1999) vycházel z "PMJ", označil slova, která jsou většinou užívaná v běžně mluvené 
komunikaci, zkratkou "hovor.". Jelikož ale česká teorie chápe hovorovost většinou trochu jinak než 
teorie makedonská, srbská a bulharská, není úplně zřejmé, která z těchto slov jsou spisovně mluvená, 
a kdy nikoliv. Proto je třeba na ně nahlížet v první řadě jako na kolokvialismy. 

Na druhou stranu, přestože "PMJ" nebyl zamýšlen jako přísně normativní slovník, skutečnost, že 
byl do nedávna jediným výkladovým slovníkem makedonského jazyka, z něj dělala pomůcku, která 
svým uživatelům vždy sloužila k ověřování standardnosti či substandardnosti jednotlivých 
makedonských slov. Navíc i nedávno vydaný výkladový slovník makedonštiny (TOJlKOOeH pellHUK Ha 
MaKeooHCKuom jll3UK, TOM I, A - )K; TOM II, 3 - K, CHe)KaHa BeJIKOBCKa M KOJI., rJI. pe,ll,. KMpMJI 
KOHecKM, CKonje: HHCTHTyT 3a MaKe,ll,OHCKM ja3HK "KpcTe MHCHpKOB", 2003-2005) z "PMJ" při 
svých výkladech do značné míry vycházel. 

151 



aMaH, m., interj. 1. milost, smilování 2. proboha! 

arrcaHa,j, arch. věznice, žalář 

*yarrccH, adj., hovor. zavřený, uvězněný 

apaMHja, m., hovor. zbojník, loupežník, zloděj 

apq, m., hovor. výlohy, vydání, útrata 

apmHH, m., arch. "aršin" (stará délková míra 0,65 - 0,75 m) 

fraz. He e 3a aCOJI - to se nehodí, není to 

aCOJI, m., hovor. vhodné 

vhodný, dobrý (k použití); pravý, skutečný, 

*aCaJICH, aCOJICH, adj., hovor. opravdový 

a4>cpHM, interj., hovor. výborně! bravo! 

amHK, m., poeto 1. láska, vášeň 2. milenec, miláček 

1. mandloň 

6a.u;cM, m., bot. 2. mandle (Prunus amygdalus) 

1. adv. za darmo, za babku 

6a.u;HjaJIa, adv., adj. indecl., hovor. 2. adj. bezplatný 

(před jménem, uctivé oslovení staršího 

6aj, m., dia!. muže) "pane" 

6aKap, m. měď 

6apa6ap, adv., hovor. zároveň, spolu, souběžně 

6apcM, adv. aspoň, alespoň 

6aTaJIH, pf, hovor. zanedbat, nechat, zpustnout 

6am, adj., adv., hovor. hlavní, nejvyšší, první;právě, zrovna 

6amKa, adv., adj., hovor. 1. zvlášť, odděleně 2. jiný, zvláštní 

(při oslovení - upozornění, vybídnutí) no 

6c, interj. tak, nuže 

6cr, 6cj, m. beg (titul tureckého hodnostáře) 

6CJIKH, adv., hovor. snad, možná, kéž by 

6HTrra3ap, m., arch. vetešnický trh 

6cp6cp, m. holič, (pánský) kadeřník 

6oja,j barva 

*060CH, adj. obarvený, nabarvený, natřený barvou 

6ocTaH, m. I.pole, osazené melouny 
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2.melouny a dýně 

1. viz 6e 2. (při oslovení - vyjadřuje údiv 

6pe, interj. = 6pej!) jej! jejda! 

6y)1;aJIa, m.,j , hovor. hlupák, pitomec, hňup 

6YT, m. kýta, stehno 

BHJIaeT, m., hist. "vilajet" (správní oblast z doby turecké) 

rajJIe, n., hovor. starost, potíž, nesnáz 

)1;aJIaBepa,j, hovor. čachry, pletichy, nekalé, nepoctivé jednání 

1. (pobídk~ rozkaz)tak,notak 

)1;e,part. 2. (nespokojenost, rozmrzelost) tak už ... 

)1;eMeK, conj., hovor. totiž, to jest, to znamená, tudíž, tedy 

)1;epel,le, n., hovor. stav, postavení, situace 

)1;epT, m., hovor. starost, zármutek, soužení 

)1;HJI6ep, adj. indecl., poeto překrásný, úchvatný 

1. skříň (vtesaná do stěny) 

)1;OJIan, m. 2. pražič n. krabice na kávu 

1. dvakrát dvojka (při hře v kostky 

)J;y6apa, m. n. tabla) 2. hovor.podvod, klamání zrada 

)J;yKaH, m. krám, obchod 

)J;ylba,j, arch. svět 

faypHH[HH], m., zast. ďaur, nevěřící (podle muslimů) 

džezva, mosazná nádobka na vaření 

fe3Be, n. turecké kávy 

sakumpak, šmahem, úhrnem, dohromady, 

fyrype, fyrypuQa, adv., hovor. bez výběru 

e,part. nu, no, tak 

enTeH, adv., hovor. docela, úplně 

efendi, pán (často ve spojení s osob. jmény 

e4JeH)1;HGa), m., arch. v postpozici) 

3aHaeT, m. řemeslo 

3anTHja, m., hist. turecký strážník, četník 

3HjaH, m, hovor. 1. škoda 2. ztráta 

30pT, 30p m. , hovor. 1. strach, obava 2. obtíž, námaha 
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lIq, adv., hovor. nijak, ani trochu, vůbec ne 

ja6aHl,mja, m. 
. . 

cIzmec 

japaH, m., arch. 1. přítel, kamarád, druh 2. milý, milenec 

joproBaH, m., bot. šeřík (Suringa vulgaris) 

KaBra,f, hovor. hádka, spor, svár, hašteření 

Ka6aeT, hovor. vina, provinění 

Ka,lJ,ap, Ka,lJ,apeH, adj. schopný, způsobilý 

Ka3aH, m. kotel (měděný) 

Ka3aHl,mja, m. kotlář 

KajMaKaM, m., hist. správce okresu, okresní hejtman 

meruňka (strom i plod - Prunus 

Kaj ClIj a,f, bot. armeniaca) 

1. souhlasit shodnout se (s někým) 

KaH,lJ,lICa, pf, hovor. 2. přemluvit, přesvědčit (někoho) 

1. víko, poklop, poklice 

KanaK, m. 2.okenice, víčko (oční) 

KapBaH, m. karavana 

KapmlIja, adv., hovor. přímo naproti 

KaT, m. 1. poschodí, patro 2. komplet (oděvní) 

Ka«J.le3, m. klec (na ptáky apod.) 

K1I6plIT, m. zápalka, zápalky, sirky 

K1I6plITQlIja, m, hovor. skořápkář 

KlIplIja,f 1. nájemné, činže 2. přepravné, dovozné 

1. kožený pás 

KOJIaH, m. 2. popruh, podpěnka (sedla) 

Kyp6aH, m. arch. obětní zvíře; oběť 

KYPTYJI, KYPTYJIYm, m., hovor. spása, záchrana 

*KYPTYJIlI,pf, hovor. zachránit (někoho), zbavit bezpečí 

KYPmyM,m. kulka, náboj, střela 

JIa«J.l, m., hovor. slovo, řeč 

JIa«J.l-MYa6eT, m. povídání, klábosení 

MaaJIO, n. čtvrt' (města, vesnice) 

MaMypJIaK, m. kocovina 
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MaMypJIHja, m., hovor. podnapilý, nachmelený člověk 

kovové ohřívadlo 

MaHraJI, m. (s rozžhaveným dřevěným uhlím) 

MeaHa,j, zast. krčma, hospoda 

MeaHI,mja, m., zast. krčmář, hospodský 

MeBJIeM, MeBJIeH, m., arch. hojivá mast, balzám 

MepaKJIHja, m., hovor. milovník, požitkář 

MepMep, m. mramor 

MYa6eT, m., hovor. beseda, zábavný rozhovor 

MY4lTHja, m., muftí (turecký duchovní soudce) 

MymTepHja, m. zákazník, kupující, odběratel 

l.terč, terčová figura, cíl 2. znamení, jizva, 

HHmaH,m. stopa 3. muška (na pušce) 

*HHmaHH, impf mířit, brát na mušku 

oKa,j "oka" Gednotka váhy, 1282 g) 

Ol,laK, m. 1. komín 2. krb 

1. trh; bazar; tržiště 2. (hovor). obchod, 

rra3ap, m. uzavřen koupě a prodeje 

rrapa,j peníz, mince 

*rrapH,pl. peníze 

rrapqe,n. kus, kousek 

rrHcKyJI, m. střapec 

rrHmMaH, adj. indecl., hovor. litující, kajícný 

*rrHmMaHH, impf hovor. odvracet se, opouštět (od něčeho) 

*ce rrHmMaHH, impf hovor. litovat (něčeho), mrzet se (pro něco) 

pevný, jistý, zdravý opravdový, vážený, 

CarJIaM, a4j. indecl., hovor. poctivý 

caTap, m. řeznická sekera 

CHHI,IHp, m. 1. řetěz 2. pl. okovy, pouta 

1. spahi - jezdec tureckého vojska 

crraxHja, m., hist. 2. vojenský leník, statkář 

Ta, conj. a proto; aby 

TaBaH, m. 1. strop 2. půda, podstřeší 

155 



Ta3e, adj. indecl., hovor. čerstvý 

TaMaM, adv., hovor. právě, zrovna, přesně, akorát 

Te3re n., Te3ra, f pult (kupecký); ponk 

TeMeJI, m. základ 

TeMeJIH, pf, kniž. zakládat 

Top6a,f torba, brašna, taška 

TYTYH,m. tabák 

*TYTYHCKH, adj. tabákový 

Kap, m., hovor. zisk, výtěžek, výdělek 

kebab - kousky masa opékané na rožni 

Ke6arr, m. n. dušené 

*Ke6arrqHJIHHna, f jídelna nebo prodejna kebabů 

Ke6e, n. huňatá pokrývka (z vlny), deka 

Ke4>, KeH4>, m., hovor. duševní pohoda, (dobrá) nálada 

KopaB, adj. 1. slepý na jedno oko 2. slepý (i přen.) 

KOTeK, m., hovor. bití, výprask 

Kom, m., Kome, n., hovor. roh (ulice), kout (pokoje) 

zařídit, upravit, přizpůsobit (ve svůj 

yj~Hca, pf, hovor. prospěch) 

způsob (snadný), lehkost, zručnost, 

yCyJI, m., hovor. šikovnost, obratnost 

4>aj~e, n., hovor. 1. užitek, výhoda, prospěch 2. úrok 

*ce o4>aj~H, pf, hovor., (substandard) získat ve svůj prospěch, obohatit se 

1. hovor. chudák, chuďas 

4>YKapa,f, m., hovor., hanl. 2. hanl. bídák, ničema 

4>YTa,f zástěra 

turecký pozdrav; 

xom reJI~HH!, interj. mak. - oo6pooojooeme - vítejte! 

qaKaJI, m. 1. štěrk 2. štěrkopísek 

1. ulice n. náměstí s obchody, tržiště, 

qapmHja,f obchodní čtvrť 2. obchodníci 

qeKMCI,Ie, qCKMC~C, n., hovor. zásuvka 

qCJIHK, m. l.ocel 2. pevný, charakterní člověk 
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*qeJIHqeH, adj. ocelový 

1. pokrývka, hrubá tkanina na podlahu 

qepra,f 2. cikánský stan 

qemMa,f 1. kašna 2. výtoková trubice vodovodu 

qmllT, m. pár, dvojice 

1. dvouhlavňová lovecká puška,dvojka 

qmllTe, n. 2. vyhození zadkem 3. pár 

veřejné parní lázně s dvěmi částmi - jedna 

qml)Te-aMaM, m., arch. pro muže a druhá pro ženy 

I,IaMHja,f mešita, džámie 

I,IaH;::t;ap, m., hovor. četník 

I,Ie6, m. kapsa 

maMHja,m. šátek na hlavu 

mamJIHB, adj. šilhavý 

mera,f l.šprým, vtip, žert, legrace 2. maličkost 

*ce lIomeryBa, pf zažertovat si, dobrat si (někoho) 

meKep, m. cukr 

*meKepeH, adj. cukrový, cukerný 

mHme, n. 1. láhev 2. cylindr petrolejové lampy 
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uKÁZKA TEXTU 

.QeMeK, ce TepaMe no eBponCKM! 

rOl{e Pucm06CKU 

II pa60THOTO BpeMe ro 3aTepaBMe rro eBporrCKH. EBporrCKO pa60THO BpeMe, 

eBporrCKH CTaH.nap.nH, eBporrCKH 3aKOHH, eBporrCKH :u;eHH, eBporrCKH <paKynTeTH, 

eBporrCKH yHHBep3HTeTH, eBporrCKH nHrH H IIIaMrrHOHaTH. II KonKy rrOBeKe pa60THTe 

rH TepaMe rro eBporrCKH, ce qHHH ce rro.naneKy CMe H o.n roneMa EBporra H o.n Mana 

A3Hja. CeKoj .neH ce rro.naneKy CMe H o.n ce6ecH, IIITO e HajcTpaIIIHo. 

CHTe caKaMe BO EBporra H BO HATO. Ho, TeIIIKO HH ce rrocpeKyBa. MaKe.noHHja 

3any.nHO ce Ha.neBa, rrHIrryBaIIIe HeKoj aHrnHCKH BeCHHK, 3a6paBaM My HMeTO. A, ce 

TepaMe rro eBporrcKH, KaKO IIITO Ke HH Ka)l(aT. II HaIIIHTe rreCHH .Il:YPH rH 

3a6aTaJIHBMe. Ilo cBa.n6HTe ce BpTaT Ban:u;epH. Ce CTHCKaaT 3a rronOBHHa, rra 

rroT<ppnaaT H03e - caM6a, PYM6a, qa-qa-qa. TaHro. Ka<pe rrHeMe 

EBporrejcKo - o.n aBTOMaTH. re3BHlhaTa rro:u;pHeTH m 3a<ppnHBMe Ha pa<pTOBHTe 

KaKO yKpaCH. II pa60THOTO BpeMe ro 3aTepaBMe rro eBporrCKH. EBporrCKO pa60THO 

BpeMe, eBporrCKH CTaH.nap.nH, eBporrCKH 3aKOHH, eBporrCKH :u;eHH, eBporrCKH 

<paKynTeTH, eBporrCKH YHHBep3HTeTH, eBporrCKH nHrH H IIIaMrrHOHaTH. 

II KonKy rrOBeKe pa60THTe rH TepaMe rro eBporrCKH, ce qHHH ce rro.naneKy CMe H o.n 

roneMa EBporra H o.n Mana A3Hja. CeKoj .neH ce rro.naneKy CMe H o.n ce6ecH, IIITO e 

HajcTpaIIIHo. )J,eMeK, ellTeH, aMa TOTan CarJIaM ce TepaMe rro eBporrcKH. II rreTnHTe 

B ceno rreaT, He Kora 30pam ce 30pH TYKY crrope.n eBporrcKoTo pa6oTHo BpeMe. 

MHory HeIIITa yjJ1:HCaBMe rro eBporrCKH. CHpoMaIIITHjam CH ja TepaMe rro 
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MaKe,l(OHCKH, XHrHeHaTa no 6arrKaHCKH. XHrHeHaTa e nOJIOBHHa 3,l(paBje. BTopaTa 

nOJIOBHHa HeXHrHeHaTa H eTe TH ueJIO 3,l(paBje. Aj, 3,l(paBje - I1ITO ce BeJIH. AMa rOJIO 

3,l(paBje e )l(HBa 60JIecT. napHTe ce oTen)'Ba"LJKa, aMa 6e3 HHB )'MHpa"LJKa. 

Ilo eBponCKH rH 6)'BHaBMe H npa3HHUHTe. II naK HHIIITO. He 6HBa ~BeTe, He 6HBa 

~BeTaHKO - ,l(p)l(H rOBop O,l( paHo HayTpo TpeH,l(a<pHJI ~BeTHH. 

- Ke 6H,l(e Kora CHTa yCJIOBH :Ke rH HCnOJIHHMe. IlOJIeKa, eBe :Ke ce OJIeCHH co BH3HBe. 

fJIe,l(aIlI ce :Ke nocKanH, BH3HTe :Ke OCTaHaT no CTapo. Marro JIH e Toa OJIeCH)'BaIhe -

MY B03Bpa:Ka ~BeTa H I1IMp"LJKa O,l( cTy,l(eHOTO Ka<pe, Koe ro MaTKaIlIe co BHJI> yrnKa. 

- ,n:a 6aTaJIHMe nOJIHTHKa, ~BeTO. ,n:a CH rne,l(aMe HaIlIHTe pa60TH. JIeToTo OTH,l(e 

I1ITO OTH,l(e. ,n:a ,l(a,l(eIlI ,l(a ja npeopaM TBojaHa HHBa cera. ,n:a y,l(paM e,l(HO eceHCKO 

opaIhe. iliTO BeJIHIII, a? - BpTH no 3a06HKOJIHHTe naTHIIITa HaCTpBeHHOT TpeH,l(a<pHJI, 

Be:Ke 3anOTeH. 

- HeJIH ce ,l(OrOBOpHBMe. Ke 6H,l(e Kora :Ke rH HCnOJIHHIII yCJIOBHTe, H Toa no 

eBponCKH - KaTerOpH"LJHa e ~BeTa. 

- ,n:a ce onHeMe no HaIlIe, MOpH ~BeTe, no CeJICKH, KaKO HeKoraIlI. iliTO :Ke HH <parrH. 

OBa no eBponCKH, OHa no eBponCKH, a He BPBH pa60TaTa. He 3anHyBaM 3a ,l(eHeC, 

aMa Ka)l(H ,l(aT)'M, 3a Kora ,l(a ce Ha,l(eBaM? - MOJIH KaKO KyTpe, KyTpHOT TpeH,l(a<pHJI. 

- 3a ,l(aT)'M Hq ,l(a He npaIIIYBaIlI. IlpBHH ,l(a ce HCnOJIHaT yCJIOBHTe CKp03 no 

eBponCKH. IlpBO H npBO, 3rOJIeMyBaIhe Ha CTaH,l(ap,l(OT. 3Ha"LJH rOJIeMa nJIaTa. He 

HCnOJIH)'BaIlI, Ce,l(HIII ,l(OMa, CTe"LJaeu. BTopo H BTOpO, ,l(a HMa copa60TKa co 

COCe,l(HTe. TH co MHTpyrna O,l( KapmHja He 360p)'BaIlI, a JIaM6e, BpaTa,l(O Hero, naK, 

Te6e He TH 360p)'Ba. Co on03HUHjaTa He KOMyHHUHpaIlI, a Mopa. 3aToa, He 

HHCHCTHpaj Ha ,l(aT)'M. llcnoJIHH rH yCJIOBHTe, na :Ke 6H,l(e - nojaCH)'Ba ~BeTa, Ta 

COJIaHa He H e paMeH. 

- CnyIlIaj, ~BeTO, jac I1ITO :Ke TH Ka)l{aM. fOJIeM OHaKOB H rOJIeMa nJIaTa He H,l(aT 

3ae,l(Ho. E,l(HO e ,l(OCTa. Bo EBpona MO)l{e ce nOrOJIeMH BO l,Ie60BHTe, aMa HHe O,l( 

3ana,l(eH l)aJIKaH CMe nOrOJIeMH BO ra:KHTe. napH ce npaBaT, aMa oBa 60raMH Hel 
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3aToa eBporrjaHHcKMBe rocrrmKM caMM o.n;aT Ha 6aIha. TM TeKHyBa? Co KOJIellIKM Ha 

3MMyBaIhe, co rrpMjaTeJIKM Ha JIeTYBaIhe. CcpaKallI? BTOpO M BTOpO, co coce.n;oT 

MMTpYIII He copa60TyBaMe OTM ja3MKOT He MM ro rrpM3HaBa. Toj He MM ro rrpM3HaBa, 

aMa rOCrrO)KaTa.n;a CM ja rrpallIa .n;anM Taa He MM ro rrpM3HaBa. TaKa, .n;a 3HaellI, Kora 

Me BJIe"LfellI 3a ja3MK. A co flaM6em 3HaellI .n;eKa MMaMe rrp06JIeM co MeraTa. 3HaellI 

.n;eKa co BpaTaTa HOBa, 60)KeM o.n; 6e36e.n;HocHM rrpM"LfMHM, e 3aBJIe3eH .n;Ba "LfeKOpM BO 

HallIe. A, TpeTo M TpeTo, jac HeMaM on03MUMja 3a Kaj Te6e. O.n; Ka.n;e cera ma 

pa60Ta? - YBepJIMB e TpeH.n;aqmJI KaKO rrpeMMepOT Ha TeJIeBM3Mja. 

- llle(jloT Tpne TM e on03MUMja, aMa He 3HaellI. MM no.n;6apYBa - BeJIM :U;Bem M ce 

CMee no.n; MycTaK, IIITO ce BeJIM. 

- AKO e rro eBponcKM .n;a ce MMa KOHCTpyKTMBHa on03MUMja, HeKa e TaKa. AMa .n;a He 

IIMa OJIecHYBaIhe 3a yCJIOBIITe - napJIaMeHTapHo perrJIIIUlIpa TpeH.n;a(jlIlJI. 

- HeMa, TaMaM pa60m. Ce Mopa .n;a e no eBporrcKII. AMa TOj n06pry Tepa co 

pe(jlopMIITe. I1JIaTaTa My e rOJIeMa. I106pry ro (jlaKa naTOT 3a EBporra, TaKa, .n;a CMe 

Ha"LfIlCTO. ,IJ;a HeMa JbyTIIIII. Tll CaMO ce (jlanllllI co Toa IIITO Tll e o.n; nora. rocrro.n; 6l1JI 

.n;ape)KJIIIB Kaj Te6e. AMa rro(jlanll ce HellITO IIITO caM Cll HanpaBIIJI - ro HepBlIpa 

IJ;BeTa. 

- KaKO 6pe, na ce IIITO rJIe.n;allI BO OBaa KyKa, II Macli II CTOJIOBII II opMaHoT BO 

XO.n;HIIKOT, ce caM CYM HanpaBIIJI - ce TorropH TpeH.n;a(jlIlJI. - ,IJ;a, HanpaBIIMe 

IICKJIy-qOK, a? ,IJ;a ro rrOTKJIaaM CaMO ManKy. ,IJ;a ja CTaBaM CaMO rrraBam? - BeKe 

KBII"Lf1l KaKO rry.n;JIlIua paCTpenepeHIIOT TpeH.n;a(jlIlJI. 

- Mope TpeH.n;o, rrycT .n;a OCTaHellI. Me KaH)1;Hca. AMa He Me JIa)KlI. TaKBOTO HeMa 

paMeHa - norrYIIITa IJ;Bem rrpe.n; aprYMeHTMTe KaKO EBponCKaTa KOMlIclIja. 

BpeMe,6poj 895, I1oTKa)KYBaIha, 12.11.2006, www.vreme.com.mk. 
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