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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na lexikální jednotky francouzského původu v současné 

bulharštině a podrobuje je lexikální, fonetické, morfologické a sémantické analýze, která 

ukazuje proces jejich adaptace a asimilace do bulharského systému. Součástí výzkumu je 

probádání historických, sociálních a kulturních příčin přejímání z francouzštiny do 

bulharštiny a záležitosti členství Bulharska v Mezinárodní organizaci frankofonie. Jazykový 

materiál výzkumu vychází z Bulharského slovníku cizích slov (Пернишка, Е. и кол. Речник 

на чуждите думи в българския език.Наука и изкуство, София 2007). 

Klí čová slova 
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asimilace, sémantika, sémantická pole, sémantické odchylky, morfologie, fonetika, 

transkripce, transliterace, derivace, Mezinárodní organizace frankofonie 

Abstract 

This Bachelor thesis is focused on lexical items of French origin in contemporary 

Bulgarian language. These items are being analyzed lexically, phonetically, morphologically 

and semantically, this analysis shows their adaptation and assimilation process into the 

Bulgarian language system. Historical, social and cultural causes of French lexical 

borrowings in Bulgarian are part of the research as well. Language material of the research is 

based on the Bulgarian dictionary of foreign words (Пернишка, Е. и кол. Речник на 

чуждите думи в българския език.Наука и изкуство, София 2007). 
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1. Úvod 

Uživatele bulharštiny, rodilého i nerodilého, jistě nejednou překvapilo, jak často 

slýchá i pronáší slova francouzského původu, která tvoří značnou část bulharského slovníku. 

Toto zjištění je o to překvapivější, uvědomíme-li si, že se jedná o nepříbuzné jazyky 

(románský a slovanský), které navíc používají různé abecedy, a Bulharsko od Francie dělí 

stovky kilometrů a leží mezi nimi několik dalších států. 

Vysvětlení je třeba hledat v historii, především v období bulharského národního hnutí, 

kdy Francie pro území obývaná Bulhary symbolizovala Evropskou civilizaci a kulturu. V této 

době začíná import evropských duchovních i materiálních vymožeností, které byly na území 

tehdejší Osmanské říše nové, a tak spolu s nimi byly francouzským prostřednictvím 

importovány i jejich názvy. Tak byla bulharština obohacena o stovky nových lexikálních 

jednotek, většina z nich se používá dodnes. 

Tato práce se tedy zaměřuje především na lexikální jednotky v současné bulharštině, 

které pocházejí z francouzštiny. Mezi nimi najdeme nejen původní francouzská slova, která 

bulharština přejala přímo, ale i slova původem z jiných jazyků (často němčiny nebo 

exotických jazyků, které obohatily slovník francouzštiny) zprostředkovaná do bulharštiny 

francouzštinou, a původní francouzská slova, přejatá bulharštinou prostřednictvím jiného 

jazyka (nejčastěji ruštiny, popř. turečtiny či rumunštiny). 

Rozdílný charakter francouzštiny a bulharštiny se projevuje při přejímání 

francouzských slov do bulharštiny v rovině grafické, fonetické, morfologické i sémantické. V 

této práci se pokusím vysledovat hlavní tendence při adaptaci galicizmů do systému 

bulharštiny a jejich následné asimilaci. Na tuto problematiku budu nahlížet pouze ze 

synchronního pohledu, zaměřím se na současnou situaci galicizmů v bulharštině. 

Kromě malého příspěvku k teoretickým úvahám o francouzských přejímkách snad tato 

práce nabídne i určité praktické využití. Především pro uvědomělejší užívání jazyka a zvýšení 

znalosti o zákonitostech při přejímání cizích slov. Právě práce s cizími slovy, ačkoli nejsou 

v jazyce ničím neobvyklým, často působí potíže, neboť cizí slova se často odchylují od 

zažitých jazykových struktur a mnohdy působí nejasnosti i v rovině významové. 

Tato práce by mohla přispět také k výuce bulharštiny jako cizího jazyka: povědomí o 

způsobu, jakým bulharština přejímá slova z francouzštiny, jistě usnadní práci studentům 

bulharštiny, kteří již ovládají francouzštinu na určité úrovni. A jistě také usnadní studium 
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francouzštiny pro bulharské mluvčí, budou-li mít na vědomí například mezijazykovou 

homonymii mezi těmito jazyky.  

Bakalářská práce svým rozsahem bohužel nemůže podat vyčerpávající analýzu stavu 

galicizmů v současné bulharštině, neboť tato problematika je velice komplexní a přesahuje 

rámec jazykovědy. I samotný korpus lexikálních jednotek je objemný a o každé z nich by 

bylo možné napsat mnoho. Proto tato práce představuje jen omezený příspěvek 

k problematice francouzských slov v bulharštině. 



 

 8 

 

2. Cíle práce 

Pro svoji bakalářskou práci jsem vytyčila několik cílů. V první řadě je jejím záměrem 

popis jazykového jevu, kterým jsou lexikální galicizmy v současné bulharštině ze 

synchronního hlediska. Shromážděný korpus lexikálních jednotek bude podroben 

kvantitativnímu výzkumu z několika hledisek. 

Z hlediska jazykového si předkládaná práce klade za cíl analýzu galicizmů 

v bulharštině z formální, funkční, sémantické i stylistické stránky. Z formální stránky se jedná 

především o adaptaci francouzských slov do bulharského grafického a fonetického systému a 

bulharských morfologických kategorií. Cílem takové formální analýzy je především 

systematicky uchopit pravidla, kterými se adaptace řídí, a odhalit výjimky z těchto pravidel, 

vyskytují-li se. 

Funkční stránka se týká asimilace již adaptovaných francouzských slov v bulharštině, 

analýza se zaměří na způsob, jakým se přejatá slova v bulharském jazykovém systému dále 

ohýbají a do jakých slovotvorných procesů tato slova vstupují. 

Sémantická analýza francouzských přejímek v bulharštině si klade za cíl vymezit 

sémantická pole, která galicizmy zaujímají a zjistit hlavní tendence významových změn a 

posunů u francouzských slov při procesu sémantické asimilace do bulharštiny. 

Francouzské přejímky budou podrobeny i stylistické analýze, která si klade za cíl tuto 

část bulharského slovníku zařadit z hlediska slohového a vyzkoumat, zda galicizmy obecně 

(nebo některé jejich skupiny) nesou nějaké stylové příznaky.  

Tato bakalářská práce předloží i stručnou analýzu problematiky z hlediska 

historického a kulturního, pro objasnění kulturního pozadí jazykových změn, které se vlivem 

francouzštiny v bulharštině odehrály. 

Kromě analýzy vlastního sebraného materiálu tato práce poskytne i stručný přehled 

současného stavu teoretického bádání o zkoumané problematice. 

Srovnávání galicizmů českých a bulharských není primárním cílem této práce, pro 

ilustraci některých problémů ho však zařazuji. 
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3. Hypotézy 

Pro zkoumání galicizmů v současné bulharštině jsem stanovila několik hypotéz, 

jejichž platnost se ověří v průběhu práce. 

První hypotézou je, že lexikální jednotky francouzského původu jsou v současném 

bulharském slovníku hojně zastoupené a jejich počet je srovnatelný s počtem přejímek 

z jiných jazyků, které měly na bulharštinu rovněž značný vliv. 

Druhá hypotéza souvisí s vývojem bulharštiny. Podle ní jsou galicizmy v bulharštině 

raného data přejímání, což se projevuje na míře asimilace, a v současnosti do bulharštiny již 

nepřibývají nebo přibývají jen minimálně. 

Další hypotézou je, že francouzská slova v bulharštině poukazují na společensko-

kulturní vztahy s Francií během klíčových období formování bulharského národa a jazyka. 

Hypotézou, kterou budu v jazykovědné (a nejrozsáhlejší) části své práci ověřovat, je 

tvrzení, že galicizmy v bulharštině podlehly adaptaci, která je podmíněná rozdílným 

charakterem a strukturou jazyků, a následné asimilaci odpovídající bulharskému jazykovému 

systému. 

Hypotéza o stavu teorie o galicizmech stanovuje, že se současná literatura týkající se 

cizích vlivů v bulharském jazyce (a obdobně i v českém) zaměřuje především na vliv 

angličtiny, který je aktuálně pro dynamiku slovní zásoby bulharštiny nejvýznamnější. 

Poslední hypotéza se týká porovnání francouzských přejímek v bulharském a českém 

jazyce: ve srovnání s češtinou bulharské galicizmy více dodržují původní francouzskou 

normu, především výslovnostní, české naopak se více drží formy psané. 
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4. Pojmosloví 

Pro účely této práce je třeba vymezit pojmy, se kterými budu pracovat. Problém tkví 

nejen v používání různých termínů pro tentýž jev v české lexikologii (srov. přejímka – 

výpůjčka), ale i v odlišnostech v pojetí problematiky přejímání cizích slov mezi českou a 

bulharskou teorií. Česká a bulharská lexikologie se ve velké míře shoduje, panuje zde však i 

jistá asymetrie, rozhodla jsem se proto vybrat z českého i bulharského teoretického systému 

takové pojmy, které by co nejúplněji postihovaly zkoumanou problematiku. 

Přejímání je jeden ze základních procesů dynamiky slovní zásoby, při kterém dochází 

k obohacování slovníku jazyka. Změny ve slovní zásobě způsobují faktory mimojazykové, 

psychické a jazykové, tyto faktory nepůsobí odděleně, ale ve vzájemné interakci. K přejímání 

dochází i v rámci jednoho jazyka (mezi vrstvami národního jazyka), nejčastěji se však přejímá 

z jazyka cizího (GREPL 1995:96-102). 

Proces přejímání cizích slov je složen z několika dílčích procesů. Ty se ukázaly být 

důkladněji popsány v bulharské teorii, proto se v tomto případě přidržuji termínů bulharských. 

Jedná se zejména o termíny označující proces adaptace a následné asimilace cizích slov. Oba 

tyto procesy spolu úzce souvisejí a zajišťují grafické, fonetické, gramatické a sémantické 

přizpůsobení cizího slova, které daný jazyk přejímá, tak, aby odpovídalo struktuře cílového 

jazyka a co nejvíce se přiblížilo ke slovům domácím (BOJADŽIEV 2011:194-196). 

S termínem adaptace se setkáme i v českých odborných textech na téma přejímání 

cizích slov (ENCYKLOPEDICKÝSLOVNÍK ČEŠTINY 2002:542), termín asimilace se však 

v české teorii používá výhradně v kontextu zvukové spodoby. 

Termín побългаряване (pobulharšťování) se používá v kontextu přejímání ruských 

slov do bulharštiny (BOJADŽIEV 2011:194-196). Bulharská literatura na téma přejímání 

z francouzštiny tento termín používá i při popisu adaptace a asimilace slov původem 

z francouzštiny (např. PATEV 1970). 

Pro přejímání cizích jazykových prvků do pravopisného systému cílového jazyka jsou 

důležité pojmy transliterace a transkripce. Transliterace představuje převod textu mezi 

různými typy hláskového písma (např. cyrilicí a latinkou), při přejímání francouzských slov 

do bulharštiny však dochází především k transkripci, tedy k převedení zvukové podoby 

výrazu do podoby psané odpovídající cílovému jazyku (ENCYKLOPEDICKÝSLOVNÍK 

ČEŠTINY 2002:492-495). 



 

 11

Kalkování, neboli vytvoření nového slova (popř. slovního spojení) na základě 

doslovného převodu z cizího jazyka, je další ze způsobů, jakým lze slovní zásobu jazyka 

obohacovat. Kalky se v jazyce obtížně určují, přesto jsou mnohé známé, včetně kalků 

z francouzštiny v bulharštině. Kalky rozlišujeme slovotvorné (přejímání struktury slova), 

frazeologické (doslovný převod jednotlivých prvků slovního spojení z jednoho jazyka do 

druhého) a sémantické (domácí slovo vlivem cizího slova získá nový, přenesený smysl) 

(BOJADŽIEV 2011:194-195). 

K obohacování slovní zásoby dochází rovněž tvořením nových slov. Základními 

slovotvornými procesy jsou odvozování (derivace), skládání (kompozice) a zkracování 

(abreviace) (GREPL 1995:96-102). Problematiky galicizmů asimilovaných v bulharštině se 

přímo dotýká především odvozování. Literatura uvádí, že slovotvorba a přejímání jsou 

navzájem konkurenční procesy (např. PATEV 1970), v případě francouzských slov 

v bulharštině dochází k oběma z těchto procesů, neboť přejatá francouzská slova jsou 

v bulharštině již natolik asimilovaná, že se účastní i slovotvorných procesů. 

Přejímka, v české literatuře označovaná rovněž synonymními termíny výpůjčka a 

slovo přejaté, v angličtině se také setkáváme s dubletními termíny: borrowing, loan(word), 

francouzsky emprunt (VACHEK 2005: 135,171), v bulharštině stabilně označovaná заемка, 

je prvkem, který jeden jazyk převzal od jiného na základě jazykového kontaktu. Nejedná se 

jen o lexikální jednotky, přejímek rozlišujeme více druhů: fonologické (např. foném [f] ve 

slovanských jazycích), morfologické (vznik nové gramatické kategorie na bázi jiného 

jazyka), syntaktické (např. přejímání větných vazeb), lexikální (přejatá slova), sémantické 

(rozšiřování významu slova analogicky k cizímu jazyku), frazeologické (doslovný převod 

ustálených spojení) nebo pragmatické (např. vykání, které bylo do slovanských jazyků 

přejato právě z francouzštiny) (ENCYKLOPEDICKÝSLOVNÍK ČEŠTINY 2002:542). 

Lexikální přejímky z francouzštiny se v literatuře vyskytují pod názvy francouzská 

slova, slova původem z francouzštiny, v bulharštině френски думи. Výraz galicizmus se ve 

výkladových slovnících vyskytuje a je definován jako jazykový prvek přejatý do jiného 

jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený 1. I já jej pro úspornost ve 

své práci používám, v lexikologických českých ani bulharských pracích jsem se však s ním 

nesetkala (na rozdíl od anglicizmů, germanizmů, turcizmů, rusizmů,…). V jedné práci (D. 

Veselinov: Френската лексика в романа Тютюн) se dokonce používá označení 

френцизъм, tato práce je věnovaná výzkumu literárnímu a francouzské výrazy jsou zde 

vnímány jako příznakové. 
                                                 

1 PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001, 
s. 255. 
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Mnohá slova cizího původu jsou v bulharštině používána již po staletí, proto jsou již 

adaptována do gramatické i fonetické stavby. Novější cizí slova více zachovávají formu 

v původním jazyce. Z tohoto hlediska se v bulharské teorii rozlišují slova cizího původu – 

думите чужди по произход (př. трапеза), a slova podle fonetické podoby označovaná za 

slova cizí – чуждите думи (př. амплоа) (PAŠOV 1989:40-44). 

Přejatá slova patří mezi neologizmy, tedy takové lexikální jednotky, které jsou nové 

vzhledem k již existujícím lexikálním jednotkám v daném jazykovém systému a vznikají 

spontánně i záměrně z potřeby pojmenovávat nové skutečnosti, popřípadě zpřesňovat či 

nahrazovat stávající pojmenování pro nějakou skutečnost (ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK 

ČEŠTINY 2002:284). 

Obecně se velký podíl přejímek řadí mezi internacionalizmy, slova mezinárodní, 

„международна лексика“. Za mezinárodní slova jsou považována ta, která se vyskytují 

v systému slovní zásoby všech nebo více jazyků, pro mezinárodní lexikum není příznačný jen 

společný původ jednotlivých slov, ale i tematická a funkční příslušnost. Z hlediska původu 

slov jsou nejčastěji zdrojem klasické jazyky, latina a řečtina. K rozšiřování těchto slov 

docházelo prostřednictvím živých jazyků, často právě francouzštiny, jejímž základem je 

latina. Mnoho z internacionalizmů představuje odborné termíny v nejrůznějších sférách 

lidského poznání. Rychlý rozvoj v oblasti vědy a techniky vede k potřebě co nejvíce 

unifikovat terminologii, proto právě internacionalizmy jsou přejímány rychle a intenzivně 

(GEORGIEV 1983:64-66). 
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5. Současný stav zkoumané problematiky 

V této kapitole se pokusím shrnout, jaká je aktuální situace v oblasti odborné literatury 

pojednávající o galicizmech v současné bulharštině. Rozdělení slovní zásoby z hlediska 

původu lexikálních jednotek je velmi významnou částí lexikologie a každá z lexikologických 

příruček tomuto tématu věnuje určitou pozornost. Francouzská slova tvoří významnou část 

bulharského slovníku, a tak je jim věnován samostatný oddíl v lexikologiích V. Vătova 

(VĂTOV 1998) i T. Bojadžieva (BOJADŽIEV 2011). Lexikologové se shodují, že z cizích 

lexikálních přejímek patří v současné bulharštině mezi nejpočetnější právě ty původem 

z francouzštiny. 

Samostatné práce věnované problematice francouzských slov v bulharštině se 

z převážné části datují do 60. a 70. let 20. století a jejich počet se pohybuje okolo dvaceti. Od 

80. let takových prací mnoho nepřibývá, na rozdíl od výzkumů věnovaných anglicizmům, 

jejichž počet od této doby neustále vzrůstá a v roce 2010 je stav prací o anglicizmech ve 

srovnání s pracemi o galicizmech více než dvojnásobný, jak ukazuje souhrnná bibliografie 

bulharské lexikologie (ATANASOVA 2011). 

Nejkomplexněji se touto problematikou zabýval bulharský romanista Pavel Patev 

v letech 1967–1979, a to na více úrovních jazyka, včetně pragmatických otázek metodiky 

výuky francouzštiny v Bulharsku. Studenty romanistiky, jak píše, zapojil i do výzkumu 

lexikálních přejímek. Ve třech článcích popsal fonetickou, morfologickou a lexikálně-

sémantickou adaptaci a asimilaci francouzských slov do bulharštiny a své poznatky 

syntetizoval v článku Лексикални заемки от френски език z roku 1979. Galicizmy tak 

Patev popsal velmi zevrubně ze synchronního pohledu odpovídajícímu stavu bulharského 

jazyka před několika desetiletími, během kterých se bulharština vlivem společenských změn 

nevyhnutelně změnila. Takto rozsáhlý výzkum galicizmů už od té doby podle mých informací 

neproběhl. 

Z diachronního pohledu k výzkumu francouzských slov v bulharštině nejvíce přispěl 

L. Vankov letech 1958–1968. Ve čtyřech článcích analyzuje jazykový materiál z období 

1800–1870, jeho práce je velmi významná pro periodizaci přejímání z francouzštiny a pro 

sémantickou a stylistickou analýzu přejímek. L. Vankov (VANKOV 1957) se také zabýval 

morfologickou stránkou bulharských sloves převážně cizího původu v článku Към 

историята на глаголния суфикс -ирам в български. V tomto článku vysvětluje, že tento 

sufix souvisí s německým slovesným sufixem -ieren a svědčí o vzájemném jazykovém 
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kontaktu francouzštiny a němčiny, mezi oběma jazyky dochází k přejímání lexikálních 

jednotek již od středověku. 

Francouzská slova v bulharštině tvoří významnou část terminologie mnoha oborů 

lidské činnosti a je možné je do velké míry utřídit do sémantických skupin podle těchto oborů. 

Sémantickým skupinám se samostatně věnují články V. P. Kolarové: По въпроса за 

заемането на първите френски технически термини z roku 1983 či S. Beškové: Френски 

думи в езика на изобразителните изкуства, 1967. Z posledních let jistě stojí za zmínku i 

analýza francouzských výrazů v bulharské krásné literatuře: v roce 2009 vyšla publikace D. 

Veselinova Френската лексика в романа Тютюн. 

Francouzsko-bulharské (nejen jazykové, ale především kulturní, politické a 

akademické) vztahy hrály pro přejímání z francouzštiny důležitou roli a vedly až k přijetí 

Bulharska k Mezinárodní organizaci frankofonie. Těmto vztahům se věnovala E. Getova 

(GETOVA 2005) v práci Журналистически езици на възраждането: българо-френски 

контексти. Jak tato práce ukazuje, periodický tisk se velmi významně podílel na formování 

bulharského jazyka během tzv. národního obrození. 

Obohacování slovní zásoby o cizí jednotky není jevem přijímaným všemi jazykovědci 

pozitivně. Purizmus není mezi jazykovědci ojedinělý a jsou mu věnovány mnohé publikace, 

např. M. Moskov (MOSKOV 1958): Борбата против чуждите думи в българския 

книжовен език. 

Odborníci si zjevně uvědomují, že cizí slova se v mnohém odchylují od zažitých 

pravidel daného jazyka. Proto se vydávají i velmi praktické a popularizační příručky, jejichž 

cílem je seznámit mluvčí jazyka s možnými úskalími, která při používání cizích slov vznikají. 

Takové publikace (popřípadě články v denním tisku) čtenářům přístupnou formou objasňují 

přesný smysl určitého cizího slova, doplněný například o etymologii a o různé zajímavosti. 

Čtenáře rovněž upozorňují na správné užívání cizích slov z formálního hlediska. K takovým 

publikacím patří například Главоболия с чуждите думи z roku 1983 v bulharském prostředí 

nebo Slova odjinud: vyprávění o cizích slovech s ilustracemi Zdeňka Mézla z roku 1986 

v prostředí českém. Kromě takovýchto popularizačních publikací uživatelům samozřejmě 

prakticky slouží i slovníky cizích slov různých rozsahů, kromě objemných akademických 

slovníku cizích slov i menší slovníky, např. E. Perniška: Речник на чуждите думи за 

всички, 2007. 

V českém prostředí známe již dlouhá léta problematiku slov, která si v češtině a 

francouzštině odpovídají, mají však odlišný význam, metodicky zpracovanou v příručce od 
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Otomara Radiny Zrádná slova ve francouzštině2. O využití problematiky francouzských 

přejímek ve výuce jazyka hovoří i P. Patev (PATEV 1977), ve stati Лингвистични, 

психологически и психолингвистични основи на обученето по френски език.

                                                 
2 Státní pedagogické nakladatelství, Praha: 1978. 
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6. Jazykový materiál 

Základní jazykový korpus pro výzkum jsem shromáždila na základě slovníku Речник 

на чуждите думи в българския език, nakladatelství Наука и изкуство, 5. vydání, z roku 

2007, a zahrnuje všechny jednotky, které slovník uvedl jako: 

1. čistě francouzského původu 

2. francouzského původu přejaté prostřednictvím jiného jazyka 

3. původem z jiného jazyka (obvykle latiny nebo exotických jazyků) převzaté 

prostřednictvím francouzštiny 

Materiál tak obsahuje i slova jako комунизъм, революция, která jsou považována (ač 

jejich kořeny jsou latinské) za přejímky z francouzštiny, neboť ve francouzštině jsou již 

přijata za slova francouzská (BOJADŽIEV 2011). 

Celkový počet získaných excerpt se vyšplhal na 3013 slov, celkový soupis viz 

Příloha1. Při tak objemném materiálu není vzhledem k rozsahu práce možné analyzovat 

všechna excerpta jednotlivě. Pomocí retrográdního utřídění excerpt je bylo možné 

zanalyzovat formálně, například rozdělit jednotky podle morfologických kategorií. 

Sebraný materiál ze slovníku cizích slov sice spolehlivě ukáže složení bulharského 

lexika cizího původu v celé šíři, je ale třeba přiznat, že nezobrazí frekvenci výskytu cizích 

slov v psaných či mluvených textech. Otázkou tedy zůstává, do jaké míry tento materiál 

vypovídá o skutečném užívání galicizmů v současné bulharštině. Slovník cizích slov, sloužící 

svým uživatelům především k objasňování cizích slov, která jsou často málo známá a úzce 

odborně specifikovaná, pochopitelně z velké části obsahuje výrazy užívané jen řídce. Kromě 

terminologických výrazů slovník obsahuje i slova cizího původu běžně užívaná, takže 

shromážděný materiál by měl zajistit kompletní soubor lexikálních jednotek francouzského 

původu v současném bulharském slovníku. Ačkoli materiál obsahuje slova, která jsou užívána 

velice málo, zákonitosti přejímání francouzských slov do bulharštiny ukáže. 

Jednotky v sebraném materiálu nejsou zcela totožné s jednotkami, se kterými 

pracovali jiní jazykovědci, kteří se galicizmy v bulharštině zabývali (P. Patev, L. Vankov). 

Mnohé z jednotek materiálu L. Vankova již dnes patří k výrazům zastaralým, P. Patev do 

svého materiálu řadí i mnohé výrazy derivované od slov přejatých. 

Excerpta ze Slovníku cizích slov jsem dále srovnávala s příslušnými hesly v slovníku 

překladovém Нов учебен френско-български/българо-френски речник (POPOVA 2004) а 

výkladovém Български тълковен речник (ANDREJČIN 1994). 
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Vybrané výrazy, zejména ty, jejichž příslušnost k morfologickým kategoriím je 

v užívání patrná jen podle kontextu, jsem vyhledávala i pomocí jazykového korpusu AV ČR 

v rámci projektu paralelního korpusu Intercorp.
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7. Kulturn ě-historická analýza galicizmů v bulharském slovníku 

Tato práce si neklade za cíl zkoumat historické příčiny vysokého počtu francouzských 

přejímek v bulharštině, hlubší diachronní pohled mám v plánu poskytnout až v následné 

diplomové práci, bez jejich stručného nástinu se však neobejde ani tato práce bakalářská. 

Podle periodizace L. Vankova se většina galicizmů do bulharštiny dostala v průběhu 

devatenáctého století, ještě v době, kdy bylo bulharské území plně součástí Osmanské říše. 

Vztahy Francie a Osmanské říše sahají až do 16. století, do období vlády krále Františka I. 

(vládl 1515 – 1547) a sultána a Süleymana (Sulejmana) I. (1520 – 1566). František I. navázal 

ve třicátých letech 16. století diplomatické vztahy se sultánem jako vůbec první 

z křesťanských panovníků Evropy. Od roku 1536, kdy vznikla tzv. francouzsko-osmanská 

aliance, je to právě francouzština, která zprostředkovává kontakt mezi Osmanskou říší a 

Evropou. Evropskou kulturu pro obyvatele Osmanské říše představuje právě Francie. Tato 

doba je klíčová pro jazykový vliv francouzštiny na jazyky osmanské říše navíc ještě z jednoho 

důvodu. František I. totiž roku 1539 vydal známý edikt z Villers-Cotterêts, který ustanovuje 

francouzštinu administrativním jazykem království, do té doby jím byla latina. Aliance mezi 

Francií a Osmanskou říší trvá více než dvě a půl století, zaniká až Napoleonovým tažením do 

Egypta (1798), které území Osmanské říše přímo zasáhlo. Aliance obou zemí se projevuje 

v oblasti vojenské, politické a diplomatické, obchodní i kulturní, na území Osmanské říše 

směřují i francouzské katolické misie. 

„Освен чрез верското влияние върху християнското население в 

Империята, Франция успява да упражни най-рано и най-ефикасно 

идеологическо влияние върху мюсюлманското население чрез светската си 

кутура. В тази област френската политика се изразява в създаването на 

френски лицеи и училища към католическите общини, в които получават 

светско образоване поданици на султана – включително и българи. Франция 

налага най-рано и най-бързо влиянието си в империята и по отношение на 

културата, естетиката, архитектурата, бита, изкуството, модата, тъй като 

тези сфери на социалния живот не изискват специална подготовка за 

рецепция и владеене на френски език.“ (GETOVA 2005:56) 

Zde vidíme, že Francie systematicky rozšiřuje svůj jazyk na území Osmanské říše, 

Getova dále uvádí, že francouzština se záhy stala diplomatickým jazykem Vysoké porty nejen 
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při jednáních se samotnou Francií, ale i při kontaktu se zbytkem Evropy. Vyjmenované 

oblasti života, na které měla Francie vliv, se pochopitelně velmi těsně shodují se 

sémantickými poli, která galicizmy v bulharštině dodnes pokrývají – viz více v 13. kapitole, 

která se sémantickou analýzou bulharských galicizmů zabývá. 

Vpádem Napoleona do Egypta zaniká politická aliance mezi Francií a Osmanskou říší, 

nikoli však vzájemné kulturní vztahy a vlivy. V této době navíc pomalu začíná i bulharské 

národní hnutí, pro které je významná nejen kultura, gramotnost a vzdělání, ale i ekonomika, 

obchod. Mnozí z tehdejších obchodníků i učenců (ačkoli jejich počet je stále velmi nízký) 

získali vzdělání ve francouzských gymnáziích na území Osmanské říše (kde toto vzdělání 

zprostředkovávali obvykle Řekové) či Rumunska. Někteří z nich pokračovali ve 

vysokoškolských studiích právě ve Francii. Francouzština se stává zásadním jazykem pro 

obchodní korespondenci i žurnalistiku, hovoří se dokonce o francouzsko-bulharském 

bilingvizmu (např. GETOVA 2005:56). Francouzský vliv se ještě více zvyšuje po Krymské 

válce (1853 – 1856), poté se francouzština začíná povinně vyučovat i na školách, nejen ve 

francouzských gymnáziích, od 60. let vznikají i první bulharské učebnice francouzštiny 

(GETOVA 2005:56-58). Francouzské zdroje zde hovoří o bulharské frankofilii, francouzština 

představovala otvírání dveří Evropě a odvracení se od Vysoké porty (již po zániku aliance s 

Francií).3 

Na bulharském území byla francouzština zprostředkovávána nejprve turečtinou, 

následně řečtinou (popř. rumunštinou) a později, po Krymské válce ruštinou. Zprostředkující 

jazyky pochopitelně hrají roli i při přejímání francouzských lexikálních jednotek, a to jak po 

stránce obsahové, tak formální. 

Po osvobození Bulharska roku 1878 významné postavení Francie trvá, francouzština 

je v této době navíc diplomatickým jazykem celosvětově. Francie se v této době řadí i mezi 

velmoci koloniální, právě francouzština zprostředkovala mnohé exotické reálie do evropských 

jazyků včetně bulharštiny. Bulharské knížectví také jako svoji měnu používá francouzský 

frank4, a to až do roku 1880, kdy vydává měnu vlastní – lev. 

Významné postavení francouzštiny v Bulharsku (i jinde ve světě) klesá až s druhou 

světovou válkou. Zatímco celosvětově se mezinárodním jazykem postupně stává angličtina, 

v Bulharsku se do popředí dostává ruština. Je však třeba podotknout, že na území Bulharska 

se i po válce zachovala dvojjazyčná gymnázia, včetně těch francouzských. 

                                                 
3 http://www.erudit.org/revue/ps/1997/v16/n1/040051ar.pdf, s.104 
4 http://www.amb-bulgarie.fr/francophonie.php 
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Po roce 1989 začínají jednání o přijetí Bulharska k Mezinárodní organizaci 

Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF). Tato iniciativa je 

spojena především s osobou prezidenta Želeva (1990 – 1996) a jeho francouzského protějšku 

F. Mitteranda (1981 – 1995). Z bulharské strany bylo připojení k OIF schváleno roku 1991, 

v roce 1993 se Bulharsko (spolu s Rumunskem a Moldavskem) stalo členem OIF. Česká 

republika a Slovensko patří mezi země pozorovatelské. 
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8. Obecná jazyková charakteristika 

Než přistoupím k jazykové analýze lexikálních galicizmů v bulharštině, je třeba uvést, 

že přejímky z francouzštiny se v současné bulharštině nevyskytují jen v rovině lexikální, ale i 

morfologické, např. prefixy де-, дез-, ре- (PATEV 1970) či pragmatické (vykání). 

Za zmínku jistě stojí i případy kalkování z francouzštiny, které se v současné 

bulharštině rovněž vyskytují, a to slovotvorné, frazeologické i sémantické.5  

Slovotvorné kalky z francouzštiny jsou například: distance – разстояние, préjugé – 

предразсъдък, international – международен, impression – впечатление, inversion – 

извращение, concentrer – съсредоточавам се, mezi frazeologické kalky patří: pommes de 

terre – земна ябълка, compt courant – текуща сила, point de vue – гледна точка, 

sémantické kalky z francouzštiny jsou například: изтънчен („изтънен“) + raffiné – 

„изискан“, плосък („равен“) + plat – „лишен от оригиналност, безвкусен“ (BOJADŽIEV 

2011:194-195). 

Původně kalkem z francouzštiny je i slovo влак, z francouzského train (od traîner – 

vléci) vzniklo české vlak, které posléze převzala bulharština. (VIDENOV 1978:49-50) 

Bulharské lexikální jednotky francouzského původu se rozlišují podle způsobu 

přejímání, podle toho, zda byly přejaty ústní (устни заемки) nebo písemnou (книжовни 

заемки) cestou. Způsob přejímání ovlivňuje především formální podobu přejímky.  

Některé lexikální jednotky byly přejaty přímo, na základě kulturních styků, mnohé 

však byly do bulharštiny zprostředkovány jinými jazyky, zejména turečtinou, rumunštinou a 

ruštinou. (BOJADŽIEV 2011:181-183) Rozlišují se proto přejímky přímé (преки заемки) a 

nepřímé (непреки заемки). 

Rozlišit galicizmy podle způsobu přejímání by vyžadovalo diachronní výzkum, jaký 

prováděl L. Vankov, který utvořil čtyři skupiny galicizmů podle způsobu přejímání6:  

1. устни преки заемки (маска, интрига) 

2. устни непреки заемки – zde dále rozlišuje, prostřednictvím jakého jazyka byla tato 

slova přejata: tureckého (галош, кондуктор), řeckého (грим, канапе), ruského 

(афиш, пардесю) a kombinovaně (маневра, казарма) 

3. книжовни преки заемки (адрес, балет) 

4. книжовни непреки заемки – přejaté prostřednictvím ruštiny (бульон, гилотина) 

                                                 
5 I samotné slovo kalk je přejímka z francouzštiny: calque – „отпечатък“.  (BOJADŽIEV 2011:194) 
6 Vankov 1965, cit. dle Patev, 1980, s. 206 
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Diachronní výzkum také umožňuje určit galicizmy podle stáří přejímání. Vankov 

určil, že z francouzštiny se slova přejímala od konce 18. století a v průběhu celého 19. století, 

jedná se tedy o přejímky rané, s čímž souvisí i vysoká míra asimilace. Podle období přejímání 

je také možné do velké míry určit zprostředkující jazyk, v každém období byl pro přejímání 

z francouzštiny do bulharštiny dominantní jiný jazyk, jak naznačila kulturně-historická 

analýza bulharských galicizmů. 

S problematikou obohacováním slovní zásoby jazyka přejímáním cizích slov souvisí i 

otázka přístupu mluvčích a především jazykovědců k přejímkám. Například podle Pašova 

jazyk vyžaduje, aby příchodu cizích slov bylo zamezováno a aby se s již přejatými slovy 

zacházelo důsledně podle pravidel odpovídajících bulharštině (PAŠOV 1989:40-44). 

Bulharská lexikologie dělí přejímky na нужни a ненужни: první z nich nemají bulharský 

ekvivalent a v jazyce jsou tedy potřebné, druhé bulharské synonymní označení mají a mělo by 

se tedy upřednostňovat slovo původu domácího. Podle toho se pak rozlišuje, zda je dané cizí 

slovo zařazeno jako заемка nebo чуждицa, která je podle puristů nežádoucí (BOJADŽIEV 

2011:201). 

Zaměříme-li se na bulharské galicizmy z hlediska vertikální stratifikace, zjistíme, že 

mezi nimi nalezneme slova běžně užívaná (мерси, гара), odborné termíny (десант, 

ендорфин), specifická pro určitý obor lidské činnosti (avšak bez stylového příznaku, nejedná 

se o žargon), např. канава, шамот. Ukazuje se tedy, že galicizmy se používají spíše ve stylu 

vysokém a tvoří součást odborné terminologie, ve slangu či žargonu se s nimi setkáme jen 

minimálně (na rozdíl od anglicizmů či turcizmů). V beletrii se galicizmy často používají pro 

charakteristiku francouzů či frankofonních osob, někdy ale takto slova vejdou i do běžného 

užívání v bulharštině, jako i případ výrazu мерси (VANKOV 1967:314). Stylistická 

charakteristika francouzských slov v bulharštině je nesmírně zajímavé téma k hlubšímu 

výzkumu, který ovšem zamýšlený obsah a zaměření této práce neumožňuje. 
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9. Lexikální analýza 

Bulharskou slovní zásobu tvoří z přibližně 15 % slova původem z jiného jazyka. Ze 

západních jazyků je nejvíce jednotek francouzského původu (BOJADŽIEV 2011:158-182). 

Tato informace se ale týká jen složení slovní zásoby a nikoli frekvence skutečného užívání 

francouzských slov. 

Celkový počet lexikálních galicizmů v bulharštině není možné spolehlivě určit, a to 

z více důvodů. V první řadě je obtížné rozhodování, která slova mezi galicizmy s jistotou 

zařadit. Mezi galicizmy se totiž vyskytuje mnoho slov patřících k mezinárodní slovní zásobě, 

která je obecně nejčastěji latinského nebo řeckého původu, a francouzská slovní zásoba je 

sama vytvořena především na základě latiny. Velká část z galicizmů není ve skutečnosti 

původu francouzského a jsou přejímkami již ve francouzštině. Její pomocí tyto výrazy přišly 

do dalších jazyků, včetně bulharštiny. Od galicizmů se v bulharštině již zcela aktivně 

odvozují nové tvary, které ve francouzštině nemají protějšky a které nejsou všechny uvedeny 

ve slovních (viz morfologická asimilace). Tato odvozená slova taktéž ztěžují stanovení 

přesného počtu galicizmů v bulharštině. Slova francouzského původu, stejně jako jiné 

lexikální jednotky, podléhají změnám ve slovní zásobě a některé z nich zastarávají a užívat se 

přestávají, což je rovněž další z faktorů zpochybňující číselné vyjádření počtu galicizmů. 

I přes výše popsané obtížnosti se počty galicizmů v bulharském slovníku uvedené 

v různých zdrojích shodně pohybují okolo 3000. Můj materiál obsahuje 3013 galicizmů, 

výzkum vedený P. Patevem nashromáždil okolo 3400 jednotek. Patev navíc míní, že skutečný 

počet galicizmů je ještě vyšší – po přičtení slov, která byla odvozena od prvotních přejímek 

(PATEV 1977). 

Slovnědruhová charakteristika galicizmů odpovídá charakteru přejatých slov vůbec i 

mimojazykovým příčinám, tedy potřebě pojmenovat nové skutečnosti, nejvíce 

z francouzských lexikálních jednotek představují substantiva, menší část verba a adjektiva, 

jiné slovní druhy jsou zastoupeny jen ojediněle. 

Podstatná jména tvoří zdaleka nejpočetnější skupina galicizmů, z celkového počtu 

galicizmů v bulharštině představují přibližně 75 %. Důvodů pro převahu substantiv se nabízí 

několik. V první řadě jsou to, jak už jsem zmínila, nejčastěji právě substantiva, která jsou 

obecně přejímána: názvy nových objektů, jevů, skutečností (PATEV 1977:114). Od těchto 

názvů se dále odvozují další slovní druhy odpovídající struktuře cílového jazyka. Dále to 
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může být způsobeno i charakterem francouzštiny, o které se všeobecně míní, že je jazykem 

nominálním a dává přednost vyjadřování především pomocí substantiv. 

Menší část lexikálních galicizmů v bulharštině jsou slovesa. Z 3013 excerpt ze 

Slovníku cizích slov v bulharštině je sloves 273, jejich podíl tak činí necelých 10 %. Počet 

přídavných jmen v sebraném materiálu těsně přesahuje 200, což je okolo 7 % z celkového 

počtu galicizmů. 

Mezi lexikálními přejímkami z francouzštiny jsou slova příslušející k jiným slovním 

druhům výjimečná. To ale v praxi neznamená, že by tato slova byla svojí frekvencí 

v současné bulharštině okrajová, naopak, patří sem frekventovaně užívaná částice мерси a 

mezi citoslovce zařazené пардон. Mezi citoslovce patří i výraz юпи.  
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10. Grafická analýza 

Při analýze grafické stránky galicizmů v současné bulharštině se setkáváme 

s neustálou konfrontací dvou různých grafických i pravopisných systémů, které tyto dva 

jazyky používají. Zaprvé tu je samozřejmě rozdíl mezi latinkou a cyrilicí, už z důvodu 

různých abeced se galicizmy v bulharštině podstatně odlišují od těch v češtině, které v psané 

podobě zůstávají primárně beze změn. 7 Proto jsou i odchylky (ve srovnání s češtinou) od 

francouzského grafického systému četnější, neboť čeština více vychází z psané formy. Zde 

samozřejmě hraje roli, zda galicizmus do bulharštiny přišel ústní, nebo písemnou formou. 

Zadruhé pravopis bulharštiny je fonologický, zatímco francouzský má mnohé historizující 

tendence a grafická stránka jazyka se od té zvukové liší mnohem více. 

V bulharštině se při přejímání cizích slov používá transkripce, a nikoli transliterace, tj. 

hláska je nahrazována hláskou a nikoli písmeno písmenem, s ohledem na spodobu znělosti 

(PAŠOV 1989:40-44). Grafická podoba galicizmů se tedy řídí především stránkou fonetickou, 

které je podrobněji věnována následující 11. kapitola. 

Psaná podoba se ukáže především na vlastních jménech (zejména toponymech a 

vlastních jménech významných francouzských osobností), jsou totiž hojná, píší se cyrilicí a i 

odborná literatura jim věnuje větší pozornost. Materiál ukázal, že pro jména obecná platí 

obdobné tendence, jako u jmen vlastních. 

Tato práce si neklade za cíl zkoumat historický vývoj francouzských slov 

v bulharském jazykovém prostředí, proto se grafická podoba, která úzce souvisí s kulturním 

vývojem společnosti, dočká hlubší analýzy až v plánované diplomové práci, která bude 

analyzovat přejímání z diachronního pohledu. Už v této fázi je zjevné, že cizí slova byla při 

prvním vstupu do bulharského jazykového prostředí (v případě galicizmů se jedná především 

o 19. století) ponechávána v citátové formě, v latinské abecedě, a to i v textech jinak psaných 

bezezbytku cyrilicí. Tento jev předpokládá určitý stupeň bilingvizmu společnosti (který zde 

již byl zmiňován) či alespoň schopnost čtenářů (obvykle čtenářů periodického tisku) bez 

větších problémů přečíst text psaný cyrilicí i latinkou. To souvisí i s vývojem transkripce 

opačným směrem, tedy transkripce bulharštiny latinskými písmeny. Francouzská transkripce 

(především vlastních jmen) se totiž velmi dlouho používala v oficiálních i neoficiálních 

dokumentech. 

                                                 
7 K odchylkám od francouzské podoby samozřejmě dochází i u českých přejímek z francouzštiny, avšak až na 
vysokém stupni asimilace, tyto odchylky se navíc (na rozdíl od bulharštiny) netýkají jmen vlastních. V případě 
češtiny je u francouzských přejímek (a cizích slov vůbec) značně problematičtější otázka výslovnosti a ohýbání. 
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Problematičnost transkripce a výslovnosti navíc není způsobena jen rozdílností obou 

jazyků a jejich grafických a pravopisných systémů, ale i faktem, že výslovnost a pravopis 

jmen se často liší i v rámci francouzštiny. To se týká jmen obecných, i zde výslovnost může 

kolísat (i vzhledem k světové rozšířenosti francouzštiny), zejména však jmen vlastních, která 

často představují výjimky v pravopisném systému, často z historických důvodů.  

Dále, mnoho z francouzských prvků bylo do bulharštiny přejato prostřednictvím 

ruštiny, a tím dochází ke vstupu třetího jazyka do této problematiky. Pro přejímání cizích 

jmen do bulharštiny jsou zásadní tři pravidla, a to co největší shoda se současnou výslovností 

daných jmen ve výchozí francouzštině, zachovávání pozice přízvuku a substituce typicky 

francouzských hlásek tak, aby se co možná nejvíce přibližovaly hláskám bulharským 

(PAŠOV 1989:40-44). 

Od těchto pravidel se odklánějí zejména slova, která mezi přejímkami patří 

k nejstarším, z vlastních jmen to jsou především bulharské názvy toponym, jako např. Paris – 

Париж, Marseille – Марсилия, Nice – Ница. Tato jména jsou již plně adaptována do 

systému bulharštiny. Osobně se domnívám, že některá tato jména mohla proniknout do 

bulharského prostředí ještě ve své původní latinské podobě, jako například název dnešního 

města Marseille, jehož původní latinský název je Marsilia. Dále se jedná o osobní křestní 

jména (která obvykle mají své protějšky v mnoha evropských jazycích), např. Louis – 

Лудовик Frédéric – Фредерик, Henri – Хенрик. Zde se domnívám, že tato (vesměs 

mezinárodní) jména přišla do bulharského prostředí skrze prostředí německojazyčné, jak 

tomu napovídají výsledné bulharské formy. 

V neposlední řadě bychom neměli opomenout jednu čistě grafickou záležitost při 

transkripci, a to náhradu latinského grafému x dvěma grafémy, v cyrilici кс, například 

expressionisme – експресионизъм. 

Grafická adaptace je důležitá i pro slova složená, která se ve francouzštině hojně 

vyskytují a píší se odděleně nebo se spojovníkem. V bulharštině se tato slova obvykle píší se 

spojovníkem nebo dohromady, spojovník v bulharštině ne vždy odpovídá spojovníku ve 

francouzštině: chef d´œuvre – шедьовър, papier mâché – папие-маше.
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11. Fonetická analýza 

Zvuková stránka slova nabízí snad nejvýraznější znaky, podle kterých je uživatel 

jazyka schopen určité slovo zařadit mezi slova cizí. Při konfrontaci vzájemně nepříbuzných 

jazyků, jako je slovanská bulharština a románská francouzština, je zvuková odlišnost slov 

přejatých z francouzštiny pochopitelně ještě výraznější. Tyto rozdíly nacházíme v rovině 

fonémů a jejich kombinací, i v rovině suprasegmentální – tam je výrazné zejména postavení 

přízvuku, viz dále. Na úrovni fonémů vliv francouzského jazyka žádný nový prvek do 

bulharského systému nevnesl a bulharština pro francouzské jednotky užívá vlastní škálu 

zvuků. Mezi systémy obou jazyků však existují značné rozdíly v kvantitě i kvalitě fonémů, a 

proto dochází při přejímání jednotek z francouzštiny směrem do bulharštiny k určitým 

změnám. 

Tyto změny jsou nezbytné pro adaptaci do jazykového systému bulharštiny a 

rozlišujeme 3 základní fáze: 1. zachování původní fonetické podoby, 2. přiblížení 

bulharskému fonetickému systému se zachováním obou variant, 3. převládnutí nové, 

bulharštině bližší varianty – tato varianta je již adaptována do té míry, že může podléhat 

dalším změnám v jazyce – např. z oblasti slovotvorby (PATEV 1970:290). Proces fonetické 

adaptace je tedy určující pro zařazení lexikální jednotky do morfologického systému a její 

další fungování v jazyce. 

11.1. Samohlásky 

Vokální systém francouzštiny je ve srovnání s jazyky slovanskými podstatně bohatší, 

co do počtu různých fonému až trojnásobný. Francouzské samohlásky tradičně dělíme na 

samohlásky ústní a nosové, dále přední a zadní, zaokrouhlené a nezaokrouhlené a nakonec 

samohlásky zavřené a otevřené. Celkový inventář francouzského vokalického systému činí 16 

fonémů (DOHALSKÁ, SCHULZOVÁ 2008:74). Současná bulharština však opozici 

nosových a ústních samohlásek nemá, chybí i zaokrouhlené varianty předních vokálů. 

Francouzský fonetický systém obsahuje i tři polosouhlásky, bulharština má srovnatelný 

ekvivalent pouze s jednou z nich: [j] – й. Nyní se tedy pokusím vyložit, jakým způsobem se 

bulharský jazykový systém vyrovnává s touto vokální asymetrií při přejímání galicizmů. 

11.1.1. Samohlásky ústní 

Přední samohlásky nezaokrouhlené 
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Mezi ně patří čtyři francouzské vokály: [i] , otevřené a zavřené e [ǫ] , [e] a otevřený 

vokál [a] . Oproti tomu má bulharština pouze tři přední samohlásky, chybí jí opozice 

otevřeného a zavřeného e. Francouzské i je možné bez problémů převzít jako и, př. 

antisémitisme – антисемитизъм, stejně tak a, př. artiste – артист. V případě 

francouzského otevřeného a zavřeného e (které mají fonologickou hodnotu) dochází z důvodu 

nedostatečné diferenciace bulharských fonémů k fonetické substituci. Bulharština substituuje 

otevřené i zavřené e vždy e jediným, kterým disponuje, př. бариера – етюд (první e je 

otevřené [ǫ] : barrière, druhé zavřené [e] : étude) (PATEV 1979:209). 

francouzština bulharština příklady 
[i]  и antisémitisme – антисемитизъм 
[a]  a artiste – артист 
[e]  barrière – бариера 

[ǫ]  
e étude – етюд 

 

Přední samohlásky zaokrouhlené 

Tyto samohlásky bulharština nemá vůbec, ve francouzském vokálním systému se 

vyskytují tři (uvedené podle mezinárodní fonetické abecedy IPA): [y]  (podobné německému 

ü, bulharština s oběma zvuky zachází obdobně), [ø]  a [œ] (opět výslovností i přístupem 

bulharského jazykového systému srovnatelné s německým ö). Přední zaokrouhlené 

samohlásky doprovází jako vedlejší fonetický jev mírná palatalizace předcházející souhlásky. 

Bulharština při přejímání slov cizího původu obsahující tyto zvuky právě tohoto jevu využívá 

a převádí je následujícím způsobem:  

První jmenovanou samohlásku [y] obvykle zastupuje ю, př. Buffon – Бюфон, a to i 

v případě, že stojí na začátku slova, př. Hugo – Юго. I zde však nacházíme výjimky, např. 

émulsion – емулсия. V případě zvuků [ø]  a [œ] opět splývá v bulharštině chybějící opozice 

otevřenost – zavřenost a oba zvuky jsou nahrazeny malým jerem v kombinaci s vokálem o 

(ьо). Právě tato skupina je pro galicizmy v bulharštině velmi charakteristická a podle ní 

mluvčí často snáze poznají (ať už z mluvené či psané podoby), že se o galicizmus jedná. Jako 

příklady uveďme Meudon – Мьодон pro zvuk [ø] a manœuvre – маньoвър pro zvuk [œ]. 

Opět tu jsou ale výjimky, například předchází-li dané vokály konsonanty ш či ж, jako 

v případě slov жури či парашутист. 

francouzština bulharština příklady 
[y]  ю Buffon – Бюфон 
[ø]  Meudon – Мьодон 
[œ] 

ьо 
manœuvre – маньoвър 
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Materiál ukazuje kolísání při adaptaci zvuku [œ] přítomného v časté francouzské 

činitelské příponě –eur, jak vidíme na následujících příkladech: déserteur – дезертьор, 

transporteur – транспортьoр, arrangeur – аранжор, collectionneur – колекционeр,. 

Tentýž foném [œ] je v bulharské podobě zastoupen třemi různými způsoby: ьо, o, e. V tomto 

případě se vyskytují dokonce i dubletní varianty: ambassadeur – амбасадор, амбасадьор. 

francouzština bulharština příklady 
-ьор déserteur – дезертьор 
-ор arrangeur – аранжор –eur [œ] 
eр collectionneur – колекционeр 

 

Zadní samohlásky 

Zadní samohlásky jsou ve francouzštině celkem čtyři, [u] (v psané formě zpravidla ou, 

např. souvenir), otevřené a zavřené o [Ǥ],[o]  a zadní a [a] , které je však ve francouzštině 

velmi řídké a pro galicizmy v bulharštině nemá větší význam. Hláska [u]  se vyskytuje i 

v bulharštině, při přejímání tedy problém nečiní, např. bijou – бижу. Otevřené a zavřené o se 

nahrazují jediným bulharským o, příkladem zavřeného [o]  je fabliau – фаблио, otevřeného 

[Ǥ]  garde-robe – гардероб.  

francouzština bulharština příklady 
[u]  у bijou – бижу 
[o]  fabliau – фаблио 

[Ǥ]  
o garde-robe – гардероб 

 

Němé e  

Francouzské němé e [ə] , neboli střední středová hláska, je vokál srovnatelný 

s bulharským ъ, ve většině případů jej tento vokál skutečně nahrazuje. Specifikem 

francouzského němého e je, že jeho výslovnost není povinná a závisí na počtu souhlásek, 

které ho obklopují, říká se mu také e caduc neboli „opadavé“ či „vkladné“ e. Z tohoto důvodu 

němé e nikdy nemůže být nositelem přízvuku, neboť v případě, kdy se nevysloví, by celé 

slovo postrádalo přízvuk. Němé e v krajní pozici substantiva je navíc ve francouzštině 

obvykle znakem ženského rodu. Při přejímání takových slov má tedy zásadní význam i pro 

zařazení slova do morfologické kategorie rodu, z francouzského slova ženského rodu se 

z formálních často stává galicizmus rodu mužského, např.: une chance – шанс. V mnoha 

případech ale morfologická stránka převládne, dojde k formální adaptaci připojením nové 

koncovky -a a rody se v obou jazycích shodují, na rozdíl od zvukových forem, např.: une 

carabine – карабина. 
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V krajní pozici obvykle dochází ke vkládání ъ: v bulharštině totiž není možné 

vyslovovat skupinu šumové souhlásky následované sonorní hláskou: Chartres – Шартър, 

Sartre – Сартър, Grenoble – Гренобъл, je tu však i tendence k vynechávání ъ: Сартр 

(ANDREJČIN, POPOV, STOJANOV 1977:67). 

11.1.2. Samohlásky nosové 

Nosové samohlásky, které v současné bulharštině zastoupení nemají, ve francouzštině 

známe čtyři: nosové e [ǫ 3] , o [õ] , a [ã] , a zaokrouhlenou přední samohlásku œ [œ3] . Poslední 

jmenovaná je v současnosti na ústupu a pro synchronní popis adaptace galicizmů do 

bulharštiny jsou důležité především první tři jmenované nosovky. 

Na místě francouzské nosovky v bulharštině nacházíme zcela pravidelně skupinu 

tvořenou příslušným vokálem a nosovou souhláskou, obvykle zvukem [n] , popřípadě [m] , 

následuje-li po této skupině jedna bilabiálních závěrových souhlásek (b nebo p). Literatura 

(např. NIKOLOV 1974:115-131) uvádí zcela jednoduše skupinu -ен- nahrazující nosové e 

[ǫ 3] , skupinu -ан- nahrazující nosové a [ã]  a skupinu -он- nahrazující nosové o [õ] . Nicméně 

sebraný materiál tato tvrzení značně zproblematizoval. 

francouzština bulharština příklady 

[ǫ 3]  ен teint – тен 

[õ]  он monteur – монтьор 
[ã]  ан entrée – антре 

 

Nosové e [ǫ 3]  se obvykle nahrazuje skupinou ен, např. teint – тен. Najdeme zde i 

výjimky, například slovo ingénieur podle francouzské výslovnosti začíná nosovým e, 

v bulharské variantě vidíme skupinu ин (инженер), to může být způsobeno vlivem psané 

podoby slova, popř. je možné, že zde dochází k latinizaci. Obdobná je situace i u dalších slov 

s prefixem in-. 

Nosové a je obecně převáděno skupinou hlásek ан (entrée – антре), materiál však 

ukazuje silnou tendenci (patrně ovlivněno psanou formou francouzského výrazu) k častému 

výskytu skupiny eн na místě francouzského nosového e. Mezi četné příklady patří výrazy 

représentant – репрезентант, orientaliste – ориенталист a další. Slovo 

сантиментализъм (sentimentalisme) nám ukazuje rozdílný přístup k nosovému a v jediném 

složeném výrazu. Obě skupiny, ан i ен nahrazují původní francouzské nosové a. Nosové o se 

zdá být bez výjimek nahrazováno skupinou он, např. monteur – монтьор. 



 

 31

Pokud se v původním francouzském výrazu nosovka vyskytla na konci slova, může 

mít bulharský ekvivalent přejatý výše popsaným způsobem za následek ztráta rozlišení 

mužského a ženského rodu. To se týká především vlastních jmen, například Jean – Jeanne, 

první z nich je mužská varianta jména zakončená nosovým a, druhé je ženské jméno, odlišené 

od mužské varianty zakončením ústním a a souhláskou n. V bulharštině obě jména najdeme 

shodně v písemném i ústním projevu (Жан). 

11.2. Délka samohlásek 

Francouzský fonetický systém pojem délky samohlásek zná, nicméně nemá 

fonologickou hodnotu a k prodloužení samohlásky dochází pouze pod vlivem fonetického 

okolí, tj. pouze v případě, že je samohláska pod přízvukem a následují určité znělé souhlásky. 

Bulharština, která vokální délkou nedisponuje, tak při přejímání slov z francouzštiny (na 

rozdíl od přejímání z jiných jazyků, jako je angličtina nebo čeština) nemusí tento jev nijak 

zohledňovat. 

11.3. Polosouhlásky 

Ve fonetickém systému francouzštiny se vyskytují tři fonémy, které řadíme mezi 

polosouhlásky. Jedná se o [j] , [ǵ] a [w] – podle IPA (DOHALSKÁ, SCHULZOVÁ 

2008:128).  

Francouzská polosouhláska [j]  je zvukově srovnatelná s bulharským tzv. glajdem й 

(TILKOV 1981:118), které ji obvykle zastupuje, ve finální pozici často ve skupině -йл. 

V takové pozici se však ve francouzských slovech l vyskytuje jen v podobě psané, např. 

fauteuil  – фотьойл. V některých případech zvuk [j]  v bulharštině nahrazuje zvuk [l] 

samotný, např. faill ite – фалит, zřejmě pod vlivem italštiny, ze které bylo přejato související 

sloveso fallire – фалирам. 

Ve skupině souhláska+j+samohláska v bulharských protějšcích najdeme jak й, které j 

nahrazuje, např. Pierre – Пйер , tak i и, např.: Molière – Молиер. Skupiny, ve kterých za j 

následují samohlásky a, o a u, mají v bulharštině podobu я, ю a ьo, např. Vaillant – Вaян. 

Je-li ve výchozím slově polosouhláska [j] následována souhláskou e, v některých 

případech přejatých slov j nahrazuje й, v mnoha se však měkkost e ztrácí. Tyto případy se 

však ve francouzských přejímkách nevyskytují (ANDREJČIN, POPOV, STOJANOV 

1977:67)8. 

                                                 
8
 V této gramatice se autoři zabývají přepisem a výslovností cizích vlastních jmen, tato pravidla jsou však platná 

i pro jména obecná. 
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Polosouhlásky [ǵ] a [w]  v bulharštině chybí zcela, na jejich místě se vyskytuje 

souhláska, která následuje další souhláskou, někdy se v tomto případě hovoří o „bulharských 

diftonzích“ (PATEV 1967). Tyto skupiny samohlásek jsou rovněž rysem, který prozrazuje, že 

slovo není bulharského původu, v původních slovanských slovech se totiž kombinace dvou 

samohlásek v podstatě nevyskytují (s výjimkou např. českého diftongu ou). Francouzský 

původ slova prozrazují skupiny samohlásek, jako jsou (psáno cyrilicí) уа, оа, уе apod.  

Polosouhláska [ǵ] se v bulharské podobě vyskytuje i jako в jako například ve slově 

biscuit – бисквит. Ekvivalentem polosouhlásky [w] je nejčastěji o, jedná se zejména o 

skupinu [wa] , v psané podobě oi, např. coiffeur – коафьор . Zdá se, že zde má psaná podoba 

vliv na finální bulharskou podobu, tato polosouhláska je totiž nazývána také „bilabiální v“ či 

„konsonantní u“, očekávali bychom tedy, že ji bulharština nahradí spíše (cyrilicí psáno) у. 

V některých případech tomu tak skutečně je, např. Boileau – Буало, i zde nalezneme dubletní 

tvary, jako např. François – Франсуа, Франсоа či voile – воал, вуал. 

 

francouzština bulharština příklady 
й Pierre – Пйер 

[j]  
и Molière – Молиер 

[ǵ]  в biscuit – бисквит 

[w]  o coiffeur – коафьор 
 

11.4. Souhlásky 

Při porovnání konsonantických systémů francouzštiny a bulharštiny zjistíme, že 

rozdílů je zde jen velmi málo. Většina francouzských souhlásek může být bez problémů 

nahrazena příslušnou souhláskou bulharskou. Zmíním tedy jen několik případů, ve kterých se 

francouzské přejímky musí přizpůsobit několika málo odlišnostem bulharského 

konsonantického systému. 

francouzština bulharština příklady 
[b]  б bouton – бутон 
[d] д début – дебют 
[f] ф faillite – фалит 
[g] г guide – гид 
[k]  к crabe – краб 
[l] л lotion – лосион 
[m] м massage – масаж 
[n] н négligé – неглиже 

[ȃ]  н (+ měkčení) montagnard – монтаняр 

[p]  п paletot – палто 
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[p] р régime – режим 
[s] с salon – салон 

[ʃ] ш chaussée – шосе 

[t]  т trompette – тромпет 

[ʧ] ч – 

[ʦ] ц – 

[v] в volant – волан 
[z] з zénith – зенит 
[ʒ] ж gelée – желе 

 

V první řadě se jedná o zvuk chybějící v bulharštině oproti francouzštině: [ȃ] (podle 

IPA), v psané francouzské podobě skupina -gn-. Tato měkkost hlásky n se ztrácí před 

předními hláskami, stejně tak na konci slov.: Vigny – Вини, Sévigné – Севине, Montaigne – 

Монтен. Před samohláskami a, o, u je měkkost zachována a vyskytují se zde skupiny ня, ню, 

ньо: montagnard – монтаняр, baignoire – беньоар, skupina -ню se v materiálu nevyskytla.  

Zajímavé je, že mezi francouzskými slovy v bulharštině se vyskytují taková, která 

obsahují zvuky, které má bulharština navíc oproti francouzštině. V několika případech 

například najdeme hlásku [x]  (podle IPA, český grafém ch), které se ve francouzské 

výslovnosti nevyskytuje vůbec, grafém h vždy zůstává němý (popř. dyšný, což má důsledky 

pouze pro navazování předešlého slova). Tato hláska se vyskytuje i ve zcela původním 

francouzském slově, jako je хугенот. Často však jde o slova, která jsou řeckého původu (či 

jejich části) a francouzština byla jazykem zprostředkovatelským, jak můžeme soudit podle 

jiných fonetických rysů, např. holocauste – холокост. 

Afrikáty [ʦ] , [ʧ]  jsou souhlásky, které do konsonantického systému francouzštiny 

nepatří, ve francouzštině se ale zřídka vyskytují – ve slovech pro francouzštinu cizích. Hlásku 

[ʧ]  mezi bulharskými galicizmy najdeme skutečně jen výjimečně, a to jen ve 

slovotvorných příponách (např. adjektiv, v souladu se slovotvorbou bulharštiny, např. 

фееричен). S hláskou [ʦ] se setkáme častěji, a to i v kořenech slov. Jsou to obvykle jednotky 

latinského původu, např. citrin  – цитрин, opět se tu můžeme domnívat, že zde hraje roli 

grafická podoba slova. 

11.5. Přízvuk 

Pašov ve své gramatice uvádí poučku, že francouzská jména je třeba vyslovovat 

s přízvukem na poslední slabice (PAŠOV 1989:40-44), bulharské slovníky cizích slov pozici 

přízvuku graficky znázorňují, např. ателиè. Francouzština samozřejmě má přízvuk stálý, 
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zpravidla na poslední slabice, toto tvrzení je však třeba upřesnit. Jak již bylo zmíněno, že je-li 

poslední samohláskou němé e, které přízvuk nikdy nenese, je v tomto případě přízvuk na 

slabice předposlední. Navíc, francouzská slova v bulharštině již podlehla asimilaci a 

slovotvornému procesu. U slov, která podlehla sufixaci a nesou tedy bulharskou příponu, 

zůstává přízvuk na stejné slabice jako u slova původního, francouzského, a na příponu se 

nepřesouvá, např. абонѝрам, галàнтен. 
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12. Morfologická analýza 

V této kapitole se pokusím vyložit, jakým způsobem se slova přejatá z francouzštiny 

zapojila do bulharského morfologického systému, který se od francouzského v mnoha 

ohledech liší. Tato slova proto musela podlehnout morfologické adaptaci (tj. přiřazení 

k morfologickým kategoriím), aby je bylo možné užívat v bulharské výpovědi. Jakmile jsou 

přejímky adaptované, dochází i k odvozování nových tvarů a významů, a to díky 

morfologické asimilaci. To je proces, který začíná morfologickou adaptací, pokračuje afixací 

a končí slovotvorbou (PATEV 1970). Materiál tak ukazuje celé řady odvozených slov, jako 

např. спиритизъм – спиритист – спиритуализъм – спиритуалист. 

V případě některých slovních druhů jsou téměř všechny jednotky asimilované, 

především sufixací, bez které se zejména slovesa a přídavná jen velmi obtížně adaptovala do 

bulharského morfologického systému. 

12.1. Morfologická adaptace 

Morfologická adaptace přejímek je úvodní fáze procesu morfologické adaptace, 

během níž je přejaté slovo zařazeno do morfologických kategorií cílového jazyka. 

Morfologická adaptace bulharských přejímek přímo navazuje na fonetickou adaptaci, která je 

určující pro formální podobu přejímek. Morfologická adaptace se totiž v bulharštině řídí 

formální stránkou slova, jak uvidíme zejména u substantiv. Fonetická a morfologická 

asimilace se společně podílí na procesu asimilace formy přejatého slova. 

12.1.1. Substantiva 

Morfologická adaptace francouzských substantiv do bulharštiny představuje 

především přiřazení ke kategorii jmenného rodu. Zde základní problém tkví v rozdílném 

počtu rodů v těchto dvou jazycích: francouzština rozlišuje jmenné rody dva, mužský a ženský, 

bulharština ještě třetí, střední. Vzhledem k tomu, že se galicizmy v bulharštině vyskytují ve 

všech třech rodech, je třeba podrobit analýze kritéria, podle kterých se tato slova k danému 

řadí. Protože si rody týchž substantiv ve francouzštině a v bulharštině nemusejí odpovídat, je 

zjevné, že se nepřejímají zároveň s touto morfologickou kategorií, příslušnost ke střednímu 

rodu zcela chybějícímu ve francouzštině ukazuje, že jsou v bulharském morfologickém 

systému plně adaptována. 
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Bulharská substantiva se ke kategorii rodu řadí převážně podle formy, stejně tak tomu 

je i u francouzských přejímek. 

K mužskému rodu řadíme neosobní substantiva, která nemají specifické zakončení pro 

jinou kategorii (KUCAROV 2007:568-571), sem patří drtivá většina lexikálních jednotek 

mužského rodu a můžeme dále třídit podle specifických zakončení: aтеизъм, атеист, 

дефибрилатор, амбасадьор, трезор, акционер, тротоар, сувенир, желатин, екран, 

дебютант, дебат, формат, детайл, трофей, витраж, романтик, aj. Zde vidíme rozdíl 

oproti češtině, ve které příslušnost k rodu není určena tak striktně formálně a rod téhož slova 

francouzského se v češtině a v bulharštině liší: une trophée – трофей – trofej. 

Maskulina označující osoby mohou být zakončena na -а, -я, -о, -e (KUCAROV 

2007:568-572), v našem případě se to týká i vlastních jmen francouzského původu, např. 

Тома, kde je gramatický rod dán rodem přirozeným. Poměrně početnou skupinou galicizmů 

jsou substantiva označující osoby končící na -e, např. аташе, крупие, шансоние, кюре, 

конференцие, шевалие; neosobní substantiva zakončená na -e jsou z morfologického 

hlediska zcela pravidelně řazena k rodu střednímu. Namátková kontrola v paralelním korpusu 

ukázala kolísání rodu ve skutečném užívání těchto slov v psaných textech: vyskytlo se spojení 

културен аташе i културно аташе – viz příloha 2. 

Z osobních substantiv řadíme (opět z hlediska významu) k mužskému rodu ještě 

případy galicizmů končící na -ю: мосю, парвеню. Substantiva mužského rodu končící na -o/-

я se ve zkoumaném materiálu nevyskytla. 

K ženskému rodu obecně patří v bulharštině početná skupina substantiv zakončených 

na -a, nebo -я, z galicizmů např. карабина, бижутерия, ačkoli ve francouzštině (s výjimkou 

některých cizích slov) téměř žádná substantiva nekončí na a, tato substantiva se ve 

francouzštině zpravidla řadí k rodu mužskému. Slova končící na -a/-я zachovávají původní 

francouzský ženský rod díky přidání bulharské koncovky: une carabine – карабина, bez 

koncovky by tato slova v bulharštině byla podle výslovnosti rodu mužského. V bulharštině se 

v současnosti vyskytují i dubletní tvary (oba odpovídající normě): маншет – маншета, 

бюлетин – бюлетина, метод – метода, анализ – анализа (PATEV 1970). V některých 

případech se u substantiv francouzského původu, která se řadí k ženskému rodu, vyskytují i 

ryze slovanské přípony, jako jsou -ка či -ост: жилетка, прецизност, tato slova jsou již 

pobulharštěná. 

Některé přejímky zaznamenaly zvláštní způsob morfologické adaptace, jsou to výrazy 

jako суверенитет, афинитет, анюитет – ve francouzštině končí na e v psané i mluvené 

podobě: souveraineté, affinité, annuité, jsou rodu ženského, a sufix -(т)ет tato slova získala 
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analogicky s jinými přejímkami, v důsledku toho jsou tato slova automaticky rodu mužského. 

Některé jednotky si ženský rod zachovaly díky bulharskému sufixu -ка: етажерка, což 

může být analogie k osobním substantivům портиерка, камериерка. To však není 

pravidlem, ale spíše výjimkou, jak vidíme na jiných příkladech: жартиер/жартиера 

(PATEV 1970). 

Středního rodu jsou přejímky končící na е, и, о, у, ю, např.: ателие, манто, ревю, 

бижу. Tato slova jsou ve francouzštině obvykle rodu mužského, pokud se při přejímání 

nezměnila výslovnost, jsou tato slova v bulharštině zcela v souladu s pravidly zařazena k rodu 

střednímu. 

Poté, co je určena příslušnost přejímek k morfologické kategorii rodu, řídí se tvoření 

množného čísla a tvary určitého členu, které se k nim připojují, gramatickými pravidly. 

Množné číslo pro rod mužský a ženský se utvoří přidáním koncovky -и: бюфети, актьори, 

барикади, алеи. Jednoslabičná slova mužského rodu mají v množném čísle koncovku -ове: 

ас – асове, v počitatelném tvaru -а: ар – ара. Přejímky středního rodu tvoří množné číslo 

pravidelně pomocí koncovky -a, nebo -та: бюро – бюра, манто – манта, бижу – 

бижута. Pokud však přišly galicizmy do bulharštiny v množném čísle, není vždy rod jasný: 

авоари, nebo jsou-li utvořeny konverzí od příslovcí (která rod nemají): аламинут – 

аламинути (PATEV 1970). Tvary s určitým členem se tvoří pravidelně, stejně jako u 

bulharských slov původu domácího: бутонът, гарата, менюто, авоарите, есетата. 

12.1.2. Verba 

Všechna slovesa francouzského původu v bulharštině mají bulharské sufixy, podle 

kterých je možné je přiřadit k bulharským slovesným třídám a adaptovat je tak do 

bulharského slovesného systému. Většina z nich (250) je tvořena sufixem -ирам 

(ангажирам, декласирам, изолирам), druhým nejčastějším (8 výskytů) je sufix -увам 

(атакувам, рискувам), dalších 6 se mírně liší, všechny však mají zakončení na -(о)вам 

(мариновам, шифровам), a spadají tak spolu s dříve jmenovanými slovesy do 3. Slovesné 

třídy. 

Podle P. Pateva se sufix -ирам, pomocí kterého se adaptují slovesa cizího původu 

(nejen francouzského), stal součástí bulharského morfologického systému a umožňuje do 

velké míry zachovat původní formu slovesa. Naproti tomu považuje sufix -увам za bulharský 

a slovesa s tímto sufixem za pobulharštěná. Tento sufix je častý u sloves, která byla odvozena 

od podstatných jmen, např. атака – атакувам (PATEV 1970:301-302). 
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Ojedinělým jevem jsou slovesa zakončená sufixem -нича, slovník uvádí pouhé 4 

případy: гримаснича, капризнича, кокетнича, маниернича. Tato slovesa ojediněle spadají 

do 2. slovesné třídy, spolu s několika dalšími výjimkami, jako jsou пудря, дежуря. Patev 

soudí, že slovesa zakončená na -нича jsou utvořena od asimilovaných substantiv (маниер – 

маниернича) a do bulharštiny tato slovesa přišla prostřednictvím ruštiny (PATEV 1970:301-

302). 

V materiálu se vyskytlo i pět zvratných sloves: реванширам се, дуелирам се, 

дезинтересирам се, деколтирам се, солидаризирам се . Francouzština pojem zvratných 

sloves zná, zvratná slovesa ve francouzštině mohou vyjadřovat reciprocitu, zvratné pasivum, 

jsou tu i taková slovesa, která se pojí se zvratným zájmenem čistě z formálních důvodů, celý 

systém zvratných zájmen funguje do velké míry podobně jako ve slovanských jazycích. Ne 

všechna zvratná slovesa francouzského původu jsou však zvratná i ve francouzštině: z pěti 

přejatých bulharštinou je zvratné jediné: se revancher. 

Pro slovesa francouzského původu v bulharštině je důležitá otázka určení kategorie 

vidu, která ve francouzštině chybí. V bulharštině (podobně jako v češtině) mají slovesa cizího 

původu často vid dokonavý i nedokonavý. Slovesa tvořená pomocí sufixu -ирам se mezi 

obouvidá řadí všechna, dokonavý nebo nedokonavý vid se určí až podle kontextu, ve kterém 

se takové sloveso vyskytuje (KUCAROV 2007:554). Slovesa zakončená na -нича 

(zprostředkovaná jiným slovanským jazykem, ruštinou) se řadí k vidu nedokonavému. 

Slovesa zakončená na -увам se některá řadí k nedokonavému (интересувам), jiná 

k dokonavému (интригувам), některá mezi obouvidá (атакувам) (PATEV 1970:306-307). 

Otázkou zůstává, podle jakého kritéria jsou tato slovesa tímto způsobem zařazena, důvod by 

mohl být sémantický. Vid bulharských sloves cizího původu souvisí s afixací těchto sloves a 

podrobněji je popsán v kapitole 12.2.2. o asimilaci sloves. 

12.1.3. Adjektiva 

Drtivá většina bulharských adjektiv francouzského původu jsou pobulharštěná a mají 

bulharské sufixy, velké množství z adjektiv francouzského původu pravděpodobně vzniklo 

procesem aktivní bulharské slovotvorby, sufixací asimilovaných substantiv. Mnoho 

z bulharských adjektiv francouzského původu totiž ve francouzštině nemá přímý protějšek, 

např. апелационен, ситуационен (PATEV 1970:311-312). 

Bulharská adjektiva francouzského původu jsou nejčastěji zakončena na -ивен 

(наивен), -ичен (егоистичен), -ен (елегантен) -ален/-илен/-олен (банален, меркантилен, 
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фриволен), -ав/-ов (лилав, бежов), -ски (пасажерски). Díky bulharským zakončením je 

tato přejatá adjektiva možné bez problému ohýbat podle rodu a čísla. 

Bulharská zakončení jsou ve skutečnosti obvykle složena ze dvou sufixů: jednoho 

francouzského a jednoho bulharského (PATEV 1970:312-313): -ич-ен odpovídá kombinaci 

francouzského adjektivního sufixu -ique a bulharského -ен: mitotique – митот-ич-ен, dále 

zakončení -ивен vzniklo spojením francouzského -ive a bulharského -ен (expansive – 

експанз-ив-ен). 

V případě adjektiv zakončených na -ски můžeme na základě morfologické analýzy 

tvrdit, že tato adjektiva byla utvořena v bulharštině z asimilovaného substantiva: актьор – 

актьорски. 

 V materiálu se ale vyskytují i výjimky, kdy si sufixy -ич-ен v bulharštině a -ique ve 

francouzštině neodpovídají, např. égoïste – егоистичен. Zde bychom mohli uvažovat, zda 

adjektiva, u nichž francouzské sufixy odpovídají bulharským, byla přejata přímo, „adjektivum 

za adjektivum“ z francouzštiny a ta, u nichž si sufixy neodpovídají, byla utvořena 

slovotvornými procesy bulharštiny. Jak ale podotýká Patev, tuto otázku je velmi obtížné 

jednoznačně určit a bylo by zapotřebí učinit výzkum diachronní nebo srovnávací slavistický. 

V materiálu se vyskytují i adjektiva bez bulharského sufixu (př. фин, семпъл, плисе, 

пане), u nich se můžeme domnívat, že byla přejatá přímo z francouzštiny a nejsou produktem 

slovotvorby přejatých substantiv. Takováto adjektiva zakončená na souhlásku se ohýbají 

podle rodu a čísla přidáním příslušných koncovek (фин – фина – фино – фини), v případě 

семпъл odpadá vkladné ъ: семпъл – семплa – семплo – семпли. Přídavná jména zakončená 

na -е svůj tvar při ohýbání nemění: кашкавал пане, чушка пане, сирене пане, хапки пане, 

stejně tak i adjektivum шик: шик панталон, шик рокля, шик палто, шик дами. 

S problematikou adjektiv souvisí i otázka adverbií. V případě přejatých slov se totiž 

bulharská adverbia nijak neliší od formy středního rodu adjektiva. To, že se jedná o příslovce, 

poznáme až podle kontextu, podle postavení daného slova ve větě, jak ukazují příklady 

vybrané z paralelního korpusu: 

Přídavné jméno: 

Красотата е банално качество у много жени. (Поручик Бенц) 

Příslovce: 

Всичко това свърши банално, както впрочем става с повечето добре започнали 

истории. (Естествен роман) 

Kromě adverbií, jejichž forma se shoduje s formou středního rodu přídavného jména, 

se v bulharštině okrajově vyskytují i adverbia s formou odlišnou, např. плюс. 
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12.2. Morfologická asimilace  

Po adaptaci do morfologického systému je možná morfologická asimilace, tj. zapojení 

slova do dalších vazeb v systému jazyka, především do procesů slovotvorných. To se 

projevuje především v prefixaci a sufixaci přejatých slov (PATEV 1970:265). Morfologická 

asimilace je závěrečnou fází asimilace formy přejatého slova, po ní následuje asimilace 

smyslu.  

12.2.1. Substantiva 

Asimilace substantiv sufixací závisí na adaptaci do bulharského morfologického 

systému a na výslovnosti galicizmů, již tam dochází k fonetickým a morfologickým změnám 

na konci slov, které jsou pro asimilaci určující.  

Ačkoli bylo mnoho substantiv adaptováno do systému bez přidávání jakýchkoli sufixů 

(комюнике, фотьойл, акордеон), přejatých substantiv se sufixem je podstatně více. Některá 

zachovala původní sufixy, neboť jejich struktura neodporuje bulharskému systému, mezi 

takové případy řadíme i ty, kde opadlo koncové němé e, vyslovuje se koncové -er, -ion apod., 

tyto proměny nejsou považovány za morfologické, protože se zachovává obecná 

morfologická struktura sufixu. Mezi takové francouzské sufixy patří: -аж (пейзаж), -анс 

(аванс), -ант (гарант), -ер (акционер), -иер (моделиер), -ес (финес), -ист (егоист), -ион 

(лосион), -(т)ьор (актьор). 

Etymologicky se však tyto přejaté sufixy ne vždy shodují s francouzskými: jeden sufix 

v bulharštině může zastupovat více sufixů francouzských: -ер může být -er i -aire: 

pensionnaire – пансионер, passager – пасажер (PATEV 1970:270-298). 

Pro shrnutí, u substantiv francouzského původu v bulharštině najdeme sufixy: 

a) Zachované shodně s francouzskými: -аж, -анс, -ант, -нет 

b) Změněné bez většího dopadu: -изъм, -ент, -ет 

c) Dublety: -ура/-юра, -ион/ьон, -(т)ор/ -(т)ьор 

d) Zcela změněné sufixy, cizího nebo bulharského původu:-ада, -ея/-ия, -ка, -ост 

Prefixace substantiv obvykle neprovází výraznější problémy a tato forma asimilace 

nepodléhá podstatným změnám. Obvykle se totiž substantivum přejímá i s francouzským 

prefixem, které se ve většině případů nepovažují za samostatné slovotvorné morfémy: 

composition – композиция, accompagnement – акомпанимент, entourage – антураж. 
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Při dlouhodobém užívání substantiv se stejným prefixem dochází k tomu, že se tento 

prefix stane slovotvorným morfémem s určitým významem. K tomu dochází nejčastěji u 

prefixů latinského nebo řeckého původu, k tomuto jevu dochází v mnoha evropských jazycích 

a ani bulharština není výjimkou. Jsou to prefixy, jako například anti-, inter-, pre-: 

антиколониализъм, интервенция, преамбюл. Analogicky se následně zachází stejným 

způsobem i s prefixy francouzského původu, jako je de-, dez-, re-: денационализация, 

дезинформация, ревалоризация. Na příkladech vidíme, že se to týká především podstatných 

jmen přímo spjatých s příslušnými slovesy. V bulharštině totiž, stejně jako ve francouzštině, 

k prefixaci častěji dochází právě u sloves. Tytéž prefixy nacházíme i u substantiv, jako 

ретуш, деколте, ревю, tyto prefixy však ještě nebyly přijaty jako samostatné prvky se 

slovotvornou platností.  

U substantiv není zaznamenána prefixální transformace nebo substituce, tj. změna 

nebo záměna francouzských prefixů za bulharské. Jsou však známé případy, kdy se bulharský 

prefix používá u přejatých substantiv (nejčastěji deverbativních: заинтересуваност, 

законсервиране, префасиониране). Dochází k tomu i u substantiv, která již ve francouzštině 

mají nějaký prefix: заангажиране. Dále jsou případy i dvojité prefixace bulharským 

prefixem: незаангажираност, незаинтересуваност (PATEV 1970:270-298). To dokazuje, 

že takováto přejímka je již zcela asimilovaná, může-li přijmout více bulharských prefixů, 

stejně jako bulharská slova. 

12.2.2. Verba 

Pavel Patev o morfologické asimilaci uvádí: 

„[…] морфологичната асимилация на глаголи от френски произход е 

процес, който започва със установяване на определен глаголен суфикс, 

обхваща словообразователните процеси, който се извършват с български 

суфикси и префикси и достига до видовата диференциация на глаголите от 

свършен и несършен вид.“ (PATEV 1970:310) 

Prefixací sloves je v bulharštině možné přesně určit nebo změnit vid sloves, obvykle 

k tomu slouží prefixy за-, про-, nebo из-: агитирам – проагитирам, цитирам – 

процитирам. Druhým způsobem rozlišení slovesného vidu u sloves cizího původu je v 

bulharštině použití sufixu -вам pro vyjádření nedokonavého vidu, toto se týká sloves 

končících na -ирам, tedy nejpočetnější skupiny. Vznikají tak páry sloves jako активизирам – 

активизирвам a další (PATEV 1970:307-309).  
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Obecně platí, že čím více je přejímka asimilovaná, tím snadněji umožňuje další 

slovotvorné procesy. Všechny vyjmenované skupiny sloves jsou svým sufixem do bulharštiny 

dostatečně asimilovány pro tvorbu dalších tvarů a slovních druhů. A tak se setkáváme 

s několika tvary odvozenými od sloves zakončených na -увам (sufix, který je považován za 

bulharský a tato slovesa za pobulharštěná), např. интересувам – интересуване, 

занитересувам, заинтересуван (а, о), незаинтересуван, позаинтересуван; i od sloves 

zakončených na -нича, např. кокетнича – закокетнича, кокетничене, кокетнически (а, 

о), кокетничество (PATEV 1970:302-303). 

A samozřejmě dochází i k bohaté slovotvorbě v případě sloves se sufixem -ирам: 

ангажирам, ангажиран (а, о), ангажираност, ангажиране, заангажирам, 

заангажиран (а, о), заангажиране, незаангажиране, незаангажиран (а, о), 

незаангажираност (PATEV 1970:303-304). Na takto bohatou slovotvorbu může mít vliv i 

sémantická charakteristika galicizmů, a to fakt, že se ze značné části jedná o abstrakta. 

12.2.3. Adjektiva 

Jak již bylo řečeno, většina adjektiv v bulharštině, která jsou francouzského původu, 

již podlehla sufixaci, díky které jsou adaptovány do bulharských kategorií. Prefixace adjektiv 

francouzského původu v bulharštině slouží zejména k negaci příznaku, který dané adjektivum 

označuje. K tomu slouží prefixy не- (незаинтригуван), без- (безадресен), де-(демаскиран), 

анти- (антиимпериалистически). Tato adjektiva se tedy pojí s prefixy původem 

bulharskými i cizími. 

Od asimilovaných adjektiv francouzského původu je možné tvořit další slova, jako 

např. наивен – наивник, наивност, наивнича, наивничество, наивнически. Ne vždy jsou 

k slovotvorbě využity bulharské morfémy, v některých případech jsou odvozené tvary opět 

přejaty z francouzštiny, např. интересен – интерес (a ne интересност) (PATEV 1970:316-

318).
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13. Sémantická analýza 

Po foneticko-morfologické asimilaci následuje lexikálně-sémantická asimilace, která 

je závěrečnou fází asimilačního procesu a během které dochází k asimilaci smyslu, zejména 

ke zpřesňování významu (PATEV 1977:105). 

Velká část galicizmů si v bulharštině zachovává stejný význam jako ve francouzštině 

(např. етаж, портрет), většinou se jedná o konkréta. Abstraktní slova mají často významů 

více, a tak i abstraktní slova francouzského původu v bulharštině se svým významem liší od 

stejných slov v originále. Abstraktní slovní zásoba je pro francouzštinu, vycházející z latiny, 

přímo charakteristickým rysem. A tak při přejímání víceznačných slov obvykle dojde ke 

ztrátám určitých sémantických rysů (PATEV 1977:125-128). 

Podle Pateva dochází i k sémantickému obohacování přejímek z francouzštiny, a to 

především vlivem ruštiny, ze které byl daný galicizmus přejat i s novým významem (PATEV 

1977:134). Například une parole ve francouzštině označuje „slovo, promluva“, парол(а) 

v bulharštině označuje „heslo“, které se francouzsky řekne mot de passe. Tak vznikají dvojice 

mezijazykové homonymie, ve francouzštině označovaná jako faux-amis. 

Roztřídit bulharské galicizmy do tematických skupin již bylo předmětem několika 

výzkumů, počet galicizmů je však natolik vysoký a galicizmy natolik tematicky rozšířené, že 

se zdá být nemožné všechny jednotky bezezbytku umístit do některé z možných tematických 

skupin. Přesto je ale možné vymezit nejvýraznější sémantická pole, která galicizmy 

v bulharštině zaujímají. Tato sémantická pole z velké části odpovídají sférám lidského života, 

na které měla francouzština silný vliv, jak bylo zmíněno kulturně-historické analýze 

galicizmů. Z dosud řečeného vyplývá, že francouzská slova v bulharštině označují jevy 

abstraktní i konkrétní, označují příznaky jevů, procesy, činnosti aj. 

Jedno z možných tematických rozdělení galicizmů nabízí Bojadžiev ve své lexikologii 

(2011:181-2), kde rozlišuje deset tematických skupin, do kterých je možné zařadit 

francouzská slova v bulharštině, jsou to (ponechávám názvy v originálu, aby mým překladem 

nedošlo k nežádoucím posunům): 

1. Обществено-политическия живот (буржоазия, депутат, прокурор aj.) 

2. Театралното дело (актьор, антракт, репертоар aj.) 

3. Военното дело (атака, генерал, кадет aj.) 

4. Банковото дело и търговия (авоари, асортимент, баланс aj.) 

5. Названия на храни, ястия и напитки (бисквити, десерт, коняк aj.) 
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6. Названия на предмети от домашната обстановка и обзавеждането (ваза, 

гардероб, сервиз aj.) 

7. Названия на сгради, заведения и части от тях, организации и институти (будоар, 

вариете, колониал aj.) 

8. Съоръжения и устройства (алея, гара, канал aj.) 

9. Из областта на модата и облеклото (ботуши, жилетка, фрак aj.) 

10. Из областта на изкуството, културата и литературата (декаданс, каламбур, 

шедьовър aj.) 

Jiné lexikologie (VĂTOV 1998:60) nabízejí následující tematické zařazení: 

1. Предмети с различна приложимост в практиката (багаж, букет, биберон, 

велосипед, ванилия, етикет, детайл, реле, паспорт, купон, камион aj.) 

2. Предмети и детайли от домашна обстановка, бит, обзавеждане (гоблен, дантела, 

бонбониера, сутерен, лампа, канапе aj.) 

3. Сгради, заведения, организации, институти (бюро, балкон, гише, етаж, кабинет, 

купе, колеж aj.) 

4. Съоръжения и устройства (барикада, бетон, паве, плаж, тротоар, каскада aj.) 

5. Храни, ястия, напитки (бульон, деликатес, еклер, желе, оранжада, супа, 

конфитюр aj.) 

6. Облекло, мода (бродерия, десен, блуза, плисе, сатен, мода, канава aj.) 

7. Военно дело (галоп, кавалерия, кота, батальон aj.) 

8. Лица и различна дейностна и качествена характеристика (барон, бохем, екипаж, 

дилетант, дама, шеф aj.) 

9. Книжнина, изкуство и култура (балада, етюд, жанр, екран, роял aj.) 

10. Други думи. На първо място, съществителни имена за състояния, прояви, 

особености (кило, портрет, соаре aj.); на второ място, прилагателни имена 

(глобален, елегантен, ефикасен aj.); на трето място глаголи (бламирам, 

бомбардирам, дирижирам aj.) 

L. Vankov: rozlišuje u bulharských galicizmů přes 30 tematických skupin (např. 

животни и растения, земеделие, географски термини, къща и принадлежности, 

мебели, съдове, градоустройство, архитектурни термини, тъкани, облекло aj.) Takové 

zařazení však uvádí jen jako jednu z charakteristik jednotlivých slov, patrně se nejedná o 

ucelený výzkum sémantických polí. 
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P. Patev píše o 12 skupinách sestavených podle ruského vzoru, kde již určitý 

ucelenější výzkum sémantických polí ruských galicizmů proběhl. Jsou to:  

1. военно дело 

2. държава, право, политика, дипломация, администрация 

3. финансий, търговия, съобщения 

4. стопанство, промишленост, техника, строително дело 

5. обществен и частен бит 

6. наука, образование, възпитание 

7. човек в научно и битово осветление 

8. природа в научно и битово осветление 

9. числа, смятане, пространствени и обемни форми, измерения 

10. обществознание, култура, изкуство 

11. религия, теология, църква 

12. многозначна и многофункционална лексика 

Podle tematických skupin, do kterých jsou bulharské galicizmy řazeny opět vidíme, že 

se z převážné většiny jedná o názvy různých reálií, předmětů, skutečností, a že tedy mezi 

galicizmy převažují substantiva. 

To, o co se zde pokusím, je vytvoření určitého klíče, podle kterého bychom mohli 

bulharské galicizmy ze sémantického hlediska dělit. Je jasné, že tematické skupiny bude 

zapotřebí rozdělit do sémanticky vymezenějších podskupin, problém ale je, že potenciální 

skupiny se nutně prolínají a ne vždy se dají od sebe oddělit (například slova jako бонбониера 

a тирбушон můžeme přiřadit ke skupině spojené s gastronomií i s domácím vybavením). 

Vymezení sémantických polí navíc komplikují slova mnohoznačná, kterých se v materiálu 

rovněž vyskytuje velké množství. 

Pokusím se tedy najít kritéria, podle kterých je možné galicizmy sémanticky rozdělit. 

V části této práce pojednávající o morfologii galicizmů vyšlo najevo, že morfologické změny 

mají i sémantickou platnost, můžeme tedy pro takové rozdělení vyjít z morfologických 

charakteristik slov. Už sama příslušnost ke slovním druhům v sobě nese i určitou sémantickou 

informaci o daném slově. Například mezi adjektivy najdeme mnohé názvy pro barvy (лилав, 

бежов), které jsou navíc velice úzce vymezené a pojmenovávají specifické odstíny barev. 

Dále sémantické rozdělení galicizmů zpřesní rozdělení jednotek na konkréta a 

abstrakta. Mezi abstrakta můžeme dále vyčlenit sémantické pole označující různé lidské 

vlastnosti (např. галантет, капризен, егоист aj.), společensko-politické termíny 

(буржоазия aj.) a podobně. 
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Konkréta můžeme dále dělit na slova týkající se živé přírody (zde se vyskytuje většina 

exotizmů, jako např. марабу, ему) a slova označující lidské výtvory. 

Lidské výtvory je následně možné systematicky utřídit do hierarchicky uspořádaných 

celků, například oblast urbanizmu uspořádat od nejrozsáhlejších objektů k těm nejdrobnějším 

(části měst – budovy – části budov – zařízení budov – nábytek – oblečení – součásti oblečení 

– nástroje – nádobí – jídlo a gastronomie). Stejně tak termíny spojené s kulturním životem je 

možné rozdělit podle příslušných oborů (balet, divadlo, literatura, výtvarné umění,…) 

Mnoho z galicizmů označuje reálie Francie (historické, geografické, společenské), 

většina z těchto slov byla původně vlastní jména (např. бордо), která byla apelativizována a 

dnes už se používají nejen v kontextu Francie (např. шовинизъм). Toto sémantické pole se 

zdá být dosavadními výzkumy opomíjeno, přesto tvoří významný podíl bulharské slovní 

zásoby francouzského původu. Ostatní sémantická pole můžeme víceméně ponechat 

v podobě, jak je již jazykovědci definovali, zapojíme-li je do určité hierarchizovaného 

systému a využijeme-li k sémantické analýze i poznatky z analýzy lexikální a sémantické.
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14. Výsledky 

Během práce jsem dospěla k výsledkům, které do značné míry potvrzují stanovené 

hypotézy v úvodu práce. Pracovala jsem s materiálem excerpovaným ze slovníku Речник на 

чуждите думи в българския език, který čítal 3013 excerpt. Ta jsem třídila na základě 

formálních kvalit a jejich významovou stránku jsem porovnávala se slovníkem výkladovým i 

překladovým, některá jsem ověřovala i v jazykovém korpusu AV. 

Odborníci se shodují na tom, že galicizmy jsou v bulharštině skutečně velmi častým 

jevem, z přejímek ze západních jazyků jsou v bulharštině nejčetnější právě francouzské 

(BOJADŽIEV 2011:158-183). Přesný počet lexikálních jednotek původem z francouzštiny 

sice není z výše popsaných důvodů přesně určen, podle dostupných zdrojů můžeme ale 

soudit, že se pohybuje okolo počtu 3000, což ukazuje i můj excerpovaný materiál. 

Kvantitativně se potvrdilo, že současná literatura týkající se cizích vlivů v jazyce se zaměřuje 

především na vliv angličtiny – viz 5. kapitola o současném stavu situace. Vzhledem k tomu, 

že anglicizmy jsou v současnosti velmi dynamickou složkou bulharštiny, je pochopitelné, že i 

odborná literatura jim věnuje více pozornosti. 

Výzkumy L. Vankova ukázaly, že galicizmy v bulharštině skutečně patří k dříve 

přejatým, nejvíce z nich v průběhu 19. století, čemuž odpovídají i historické, kulturní a 

společenské podmínky této doby, o kterých vypovídá 7. kapitola. Změny v lexikonu 

v průběhu 19. století zobrazují zároveň změny, kterými společnost procházela, a poukazují na 

velký vliv francouzsky hovořícího prostředí – nejen na bulharské území. Po ztrátě tohoto 

vlivu ubývá i přejímání z francouzského jazyka, což potvrzuje, že v současnosti počet 

francouzských přejímek nijak výrazně neroste. 

Obecně mezi galicizmy najdeme výrazy s vysokou frekvencí užívání i výrazy okrajové 

a vázané na velmi specifický kontext, mnoho z nich bylo terminologizováno a některé již 

patří mezi archaizmy. Primárně však mezi ně nepatří výrazy slangové či argotické – viz 8. 

kapitola. 

V 9. kapitole (Lexikální analýza) materiál ukázal, že převážná většina přejímaných 

slov z francouzštiny patří mezi podstatná jména, dále mezi přejímkami nalezneme větší počet 

sloves a přídavných jmen, ostatní slovní druhy jsou ve slovníku zastoupeny jen okrajově, 

z hlediska užívání se však může jednat o slova frekventovaná.  

Grafická analýza galicizmů (10. kapitola) naznačila, že ve srovnání s češtinou 

bulharské galicizmy více dodržují původní francouzskou výslovnost, galicizmy v češtině se 
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naopak více drží psané podoby slova. Pro uspokojivé potvrzení by však byl potřeba 

kontrastivní výzkum galicizmů v češtině a bulharštině. 

Sebraný materiál ukázal fonetické proměny při procesu přejímání (11. kapitola), 

fonetická analýza excerpt odhalila odchylky od zákonitostí fonetické adaptace popsané 

v literatuře, zejména v případě nosových samohlásek a postavení přízvuku u galicizmů 

v bulharštině. 

To, že francouzská slova patří ke starším přejímkám, ukazuje i vysoký stupeň 

asimilace, jak ukázala morfologická (12. kapitola) analýza materiálu. Galicizmy (až na 

nepočetné výjimky) jsou v bulharštině již plně asimilovány a je možné od nich odvozovat 

nová slova. To umožnila jejich adaptace, během které se francouzská slova (svojí strukturou 

značně odlišná od těch bulharských) přizpůsobila bulharskému jazykovému systému a platí 

pro ně stejná pravidla, jako pro slova původem bulharská (ohýbání podle osoby, rodu, čísla, 

tvoření tvaru se členem a počitatelného tvaru a dalších), jak ukázala kapitola 12.1. 

Morfologická analýza galicizmů rovněž ukázala, že drtivá většina sloves a přídavných jmen je 

již asimilovaná pomocí sufixace, díky které je lze ohýbat podle bulharských pravidel. 

Slovesa, přídavná i podstatná jména dále podléhají i další afixaci, a to jak prefixaci, tak 

sufixaci. U sloves je afixace zásadní pro rozlišení dokonavého a nedokonavého vidu, který ve 

francouzštině odlišen není. Francouzština rovněž nerozlišuje tři substantivní rody tak jako 

bulharština, ale jen dva, přesto galicizmy v bulharštině, na základě formální podoby, fonetické 

adaptace a sufixace, zaujímají rody tři, jak ukázal excerpovaný materiál. Materiál také ukázal, 

že k afixaci slouží morfémy původu bulharského i cizího. 

Sémantická analýza (12. kapitola) ukázala, že galicizmy v bulharštině jsou 

asimilované i po stránce významové a při přejímání docházelo především ke konkretizaci 

významu, dále i k významovým posunům, které mají za následek mezijazykovou homonymii. 

Sémantická analýza potvrdila, že galicizmy souvisejí s kulturním a společenským vývojem 

Bulharska v průběhu 19. století, o kterém hovoří 8. kapitola, francouzská slova v bulharštině 

jsou totiž spjata především s těmi oblastmi lidské činnosti, které se v této době rozvíjely po 

vzoru Francie – jedná se především o termíny z oblasti kultury, stolování, diplomacie, 

vojenství, stavebnictví, bydlení apod. Kromě těchto termínů jsou důležitou složkou galicizmů 

i pojmenování pro francouzské reálie. 

Tyto výsledky získané na základě slovníkového materiálu poukazují na zákonitosti ve 

fungování jazyka jako systému, neodhalují však stav galicizmů v bulharštině z hlediska 

reálného užití mluvčími bulharštiny, k čemuž by bylo zapotřebí ještě rozsáhlejšího materiálu 
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excerpovaného z autentických bulharských textů, ke kterému jsem přistoupila jen v několika 

sporných případech. 
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15. Závěr 

V předkládané bakalářské práci jsem se věnovala bulharské lexikologii, a to 

synchronní analýze lexikálních jednotek, které jsou původem z francouzštiny. Ukázalo se, že 

k přejímání z francouzštiny docházelo především v průběhu 19. století na základě jazykového 

a kulturně-politického kontaktu nejen mezi bulharštinou a francouzštinou, ale i mezi 

bulharštinou a jinými jazyky, které francouzské lexikální jednotky do bulharštiny importovaly 

a formálně i sémanticky ovlivnily. 

Ve své práci jsem pracovala s jazykovým materiálem čerpaným z aktuálního 

akademického slovníku cizích slov v bulharštině a také s projektem paralelního korpusu AV 

ČR Intercorp. Své poznatky opírám o české i bulharské lexikologické teorie a vycházím 

z dosavadních výzkumů na téma francouzských slov v bulharštině, které již bulharští 

jazykovědci uskutečnili. 

Praktická část mé práce ukázala, že situace francouzských slov v současné bulharštině 

je mnohdy komplikovanější, než literatura uvádí. Sebraný materiál mírně zproblematizoval 

dosavadní poznatky o fonetické, morfologické, lexikální i sémantické povaze galicizmů 

v současné bulharštině. Zároveň tato práce ukázala oblasti zkoumané problematiky, které 

dosud nebyly uceleně prozkoumány, jako je například stylistická charakteristika bulharských 

slov přejatých z francouzštiny. Tato práce není zamýšlena kontrastivně, srovnání galicizmů 

v češtině a v bulharštině je zařazeno jen v několika málo případech, může však posloužit jako 

základ pro takový kontrastivní výzkum, který by jistě přinesl mnoho nových a zajímavých 

výsledků. 

Kromě dalších směrů, kterými se může další výzkum galicizmů v bulharštině ubírat 

(jedná se zejména o diachronní výzkum, který plánuji pro budoucí diplomovou práci), tato 

bakalářská práce naznačila i možné využití teoretických poznatků, a to především ve výuce a 

studiu francouzštiny nebo bulharštiny jako cizího jazyka. 
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денотатѝвен 

дентѝст 

департамèнт 

деперсонализàция 

депилàция 

депилѝрам 

деплантѝрам 

депласѝрам 

депò 

депозàнт 

депозѝрам 

депозитàр 

депопулàция 

депопуляризѝрам 

депòрт 

депримѝрам 

дерайлѝрам 

дератизàция 

десàнт 

десèн 

десенàтор 

десèрт 

деструктѝвен 

детàйл 

детайлѝрам 

детайлѝст 

детàндер 

деташè 

детергèнт 

детерминѝст 

детонѝрам 

деутерòн 

дефанзѝва 

дефанзѝвен 

дефетѝзъм 

дефибрилàтор 

дефилè 

дефолиàнт 

дефолиàция 

дефтѝн 

дециàр 

дешифрàтор 

дешифрѝрам 

джàнта 

диамàнт 

диапазòн 

диастолѝчески 

дивертисмèнт 

диèз 

дилетàнт 

дилетàнтство 

дилижàнс 

диоксѝн 

дипломàт 

дипломàтика 

дипломàция 

директрѝса 

дирижàбъл 

дирижѝрам 

дискредитѝрам 

дискрèтен 

диску̀рс 

дискутѝрам 

диспансèр 

диспансеризàция 

диспàш 

дисугàз 

доайèн 

доктринèр 

доктринèрство 

долмèн 

доломѝт 

дон 

донжòн 

досиè 

дофѝн 

дофѝна 

драгу̀н 

дражè 

драматизàция 

драпèрия 

драпѝрам 

дрезѝна 

дренàж 

дренѝрам 

дресѝрам 

дрòга 

дрогерѝст 

дрогèрия 

друидѝзъм 

дуалѝст 

дублàж 

дублè 

дублèт 

дублѝрам 

дублòн 

дубльòр 

ду̀бъл 

дуèл 

дуелѝрам се 

дузѝна 

ду̀зпа 

дуплèт 

дурàбъл 

душ 

ебенѝст 

еволюѝрам 

еволюциòнен 

еволюционѝзъм 

еволюционѝст 

èврò 

егалитàрен 

егалитарѝзъм 

егалитарѝст 

егоѝзъм  

егоѝст 

егоистѝчен 

еготѝзъм 

егутьòр 

едиктѝрам 

ежèктор 

езотерѝзъм 

екарисàж 

екѝп 

екипàж 

екипѝрам 

екипирòвка 

èклèр 

екрàн 

екранизàция 

екранѝране 

екранизѝране 

ексклузѝвен 

експедитѝвен 

експертѝза 

експлоатàтор 

експлоатàция 

експлоатѝрам 

експлозѝв 

експлозѝвен 

èкспо 

експозè 

експортьòр 

експресѝвен 

експресионѝзъм 

експресионѝст 

експроприàтор 

експроприѝрам 

експулсѝрам 

екстравагàнтен 

екстрадѝция 

екстраполàция 

екстремàлен 

ексфолиàнт 

ексцентрѝк 

ексцентрѝчен 

ексцентрѝчност 

екю̀ 

елегàнтен 

елегàнтност 

електрѝк 

електрожèн 

електрòника 

елерòни 

еликсѝр 

елиминàтор 

елѝт 

елитàрен 

елѝтен 

емайлѝрам 

емайллàк 

емàйлов 

еманципѝрам 

емолиèнт 

емотѝвен 



 

 V 

емòция 

емпримè 

ему̀ 

ему̀лсия 

ендорфѝн 

енервàция 

енервѝрам 

ентàлпия 

енциклопедѝст 

еполèти 

епрувèтка 

ерготѝн 

ерготоксѝн 

ермитàж 

есè 

есеѝст 

ескàдра 

ескадрѝла 

ескадрòн 

ескалàда 

ескàрп 

ескѝз 

ескимòс 

ескòрт 

ескортѝрам 

еспадòн 

еспарзèта 

еспàрто 

есперантѝст 

еспланàда 

естакàда 

естокàда 

естòмп 

естрагòн 

етàж 

етажèрка 

еталòн 

етамѝн 

етанòл 

етàп 

етàпен 

етапизàция 

етатизѝрам 

етатизѝзъм 

етикèт 

етикèция 

етю̀д 

етю̀дник 

ефикàсен 

ешàрп 

ешафòд 

ешафодàж 

ешелòн 

жабò 

жакàрд 

жакàрдов 

жакèрия 

жакèт 

жалòн 

жалонѝрам 

жалоньòр 

жалузѝ 

жамбòн 

жандармерѝст 

жандармèрия 

жандàрми 

жанр 

жаргòн 

жаргонѝзъм 

жардиниèра 

жартиèри 

жарсè 

желатѝн 

желè 

желѝрам 

жерминàл 

жест 

жестикулàция 

жестикулѝрам 

жетòн 

жѝга 

жигльòр 

жикльòр 

жѝголо 

жилèтка 

жирàф 

жирàфа 

жонглѝрам 

жонгльòр 

жонгльòрство 

жонкѝл 

жур 

жу̀ри 

журнàл 

журнàлен 

журналѝст 

журналѝстика 

журфѝкс 

зèбра 

зебу̀ 

зенѝт 

зибелѝн 

зигзàг 

зòза 

зуàв 

ѝгрек 

идеàл 

идеàлен 

идеализàция 

идеализѝрам 

идеалѝзъм 

идеалѝст 

идеографѝчен 

идеографѝчески 

идеогрàфски 

изолàтор 

изолациòнен 

изолациòнизъм 

изолàция 

изолѝрам 

илюзионѝзъм 

илюзионѝст 

илюминàти 

илюминàтор 

илюминàция 

илюстрàтор 

илюстрàция 

илюстрѝрам 

имажинѝзъм 

имортèл 

имортèла 

импàс 

империалѝст 

импозàнтен 

импресионѝзъм 

импресионѝст 

импулсогрàф 

инвариàнт 

инвариàнта 

индивидуалѝзъм 

индивидуалѝст 

индивидуàлност 

индискрèтен 

индустриалѝзъм 

инервàция 

инервѝрам 

инжектѝрам 

инжèктор 

инжектьòр 

инжèкция 

инженèр 

инженèрство 

инженю̀ 

инициàция 

инсталàтор 

инсталàция 

инсталѝрам 

инструментàция 

интендàнт 

интендàнтство 

интензификàция 

интердентàлен 

интерèсен 

интернационàл 

интрѝга 

интрузѝвен 

ѝнфраструктура 

ипрѝт 

иперѝт 

италѝк 

йèти 

йодофòрм 

кабарè 

кабернè 

кабѝна 

кабинèт 

кабинèтен 

каблогрàма 

каботàж 

каботѝрам 

кабриолèт 

кавалèр 

кавалерѝйски 

кавалерѝст 

кавалèрия 

кавалèрски 

кавалèрство 

кавалèтен 

кавалкàда 

каготѝзъм 

кадàнс 

кадансѝрам 

кадансѝран 

кадастрàлен 

кадастрѝрам 

кадастрòн 

кадàстър 

кадèт 

кадрàн 

кадрѝл 

кàдров 

кадровѝк 

кàдър 

каземàт 

казимѝр 

казмѝр 

казуѝстика 

какавѝда 

каламбу̀р 

каламбурѝст 

каландѝрам 

калàндър 

калвадòс 

калейдоскòп 

калибрѝрам 

калибрѝране 

калибрòван 

калибромèр 

калибромèтър 

калѝбър 

кàлка 

калкѝрам 

калмàр 

калорифèр 

калòрия 

камарàд 

камериèр 

камериèрка 

камèя 

камизàри 

камиòн 

камионèтка 

камлòт 

кампанѝен 

кампàния 

кампèш 

камуфлàж 

канавà 

канализàция 

канализѝрам 



 

 VI 

канапè 

канèла 

канèлка 

канелю̀р 

канкàн 

канонàда 

канонèрка 

кàнтеле 

кантòн 

кантонàлен 

кантонèр 

кантòра 

кануѝст 

канцеризàция 

кап 

капитализàция 

капиталѝст 

капитàн 

капитонѝрам 

капò 

капонѝр 

капòт 

капотѝрам 

капрàл 

капрѝз 

капрѝзен 

капрѝзнича 

капролактàм 

капрòн 

кàпсул 

капсулѝрам 

каптàж 

карабѝна 

карабинèр 

карамболàж 

карамèл 

карамелизàция 

карантѝна 

карбонизàтор 

карбонизàция 

карбурàтор 

карбурàция 

карбурѝрам 

кàрда 

кардѝрам 

кардѝран 

карè 

кариèр 

кариèра 

кариерѝзъм 

кариерѝст 

карийòн 

карикатурѝст 

каркàс 

карманьòла 

карнавàл 

карнè 

карнèт 

карнèтка 

карò 

каротàж 

картблàнш 

картèл 

картелѝрам 

картòн 

картонàж 

карту̀ш 

карусèл 

касèтка 

кàсис 

кàска 

каскàда 

каскадьòр 

каскèт 

кàско 

кастрòн 

катрèн 

кафе-шантàн 

кашалòт 

кашѝрам 

кашнè 

кашпà 

квадрилиòн 

квалификатѝвен 

квантификàция 

квинтàл 

квинтилиòн 

кей 

кèнта 

кèпе 

кèпи 

кесòн 

кий 

килò 

километрàж 

кинкалèрия 

кирàса 

кирасѝр 

клавесѝн 

клавикòрд 

клак 

клàксон 

клакьòр 

кларинèт 

кларнèт 

кларинетѝст 

класьòр 

клер 

клерикàл 

клерикалѝзъм 

клѝка 

климатизàция 

клишè 

клишѝрам 

клош 

клошàр 

коафѝрам 

коафьòр 

коафю̀ра 

код 

кодеѝн 

кодѝране 

кòдов 

кок 

кокàрда 

кокèтен 

кокетѝрам 

кокèтнича 

кокèтка 

кокѝла 

кòклюш 

кокòн 

кокòтка 

колаборационѝст 

колаборàция 

колàж 

колèж 

колекционèр 

колерèта 

колèт 

колиè 

кòлика 

кòлики 

колòдий 

колòдиум 

колòна 

колонàда 

колониàл 

колониàлен 

колониалѝзъм 

колонизàтор 

колонизàция 

колонизѝрам 

колонѝст 

колоризàция 

колорѝст 

колпортàж 

колпортѝрам 

колпортьòр 

комàнда 

комàндаджийство 

комàнден 

командѝр 

командѝровам 

командѝровка 

командѝтен 

командѝтор 

командòр 

комбинезòн 

комеморатѝвен 

комендàнт 

комерсàнт 

комисиòна 

комисиòнен 

комисионèр 

комитèт 

комòд 

компàния 

компаньòн 

компатриòт 

комплимèнт 

комплòт 

комплотѝрам 

композѝрам 

компòст 

компостѝрам 

компостьòр 

компòт 

компотиèра 

компрèс 

компресѝрам 

компромàт 

компрометѝрам 

компрòмис 

кому̀на 

комунàр 

комунѝзъм 

комуникатѝвен 

комунѝст 

комутàтор 

комюникè 

конвоѝр 

конвоѝрам 

конвòй 

конгресѝст 

кондòм 

кондуѝт 

конèктор 

конзòла 

конку̀р-ипѝк 

коносамèнт 

консерватѝзъм 

консомè 

консонантѝзъм 

констатѝрам 

конститутѝвен 

конт 

контекстуàлен 

контèса 

континуитèт 

контрабàнда 

контрабандѝрам 

контрабандѝст 

контражу̀р 

контрамàрка 

контрàст 

контрастѝвен 

контрастѝрам 

контрафàкция 

контрѝрам 

контрòл 

контрола 

контрòлен 

контролѝрам 

контрольòр 

конту̀р 

конту̀ра 

конфекционèр 

конферàнс 

конферансиè 
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конфесионàл 

конфитю̀р 

конформѝзъм 

конфронтѝрам 

концертàция 

концертѝчен 

концертѝчески 

концесионèр 

коня̀к 

кооператѝв 

кооператѝвен 

копѝст 

корвèт 

корволàнт 

кордебалèт 

корделиèри 

кордòн 

кòреком 

коректѝв 

корелàция 

коридòр 

корморàн 

корнèт 

корнèт-а-пистòн 

корнетѝст 

корнишòн 

корсàж 

корселè 

корсèт 

кортèж 

кортизòн 

костю̀м 

костюмѝрам 

костюмѝран 

кòта 

котеризàция 

котèрия 

котильòн 

котѝрам 

котѝрам се 

котѝране 

котирòвка 

котлèт 

котонизàтор 

котонизàция 

котонизѝрам 

котонѝн 

кофàр 

кофрàж 

кофражѝст 

кохèзия 

кошенѝл 

кошмàр 

краб 

крàмпа 

крампòн 

креатѝвен 

креатѝн 

кредебилитèт 

кредитѝрам 

крем 

кремомèтър 

креозòт 

креòл 

креп 

крепдешѝн 

крепжоржèт 

крепмарокен 

крепмоарè 

крепнàйлон 

крепòн 

креппапийòн 

крепсатèн 

кретèн 

кретенѝзъм 

кретòн 

крик 

криминалѝст 

кринолѝн 

критику̀вам 

критѝчески 

критѝчен 

кроасàн 

крокèт 

крокèти 

крокѝ 

крокѝрам 

крошè 

крупиè 

крупòн 

ксенофѝл 

кубѝзъм 

кубѝк 

кувèрт 

кувèрта 

кувертю̀р 

кувертю̀ра 

кувьòз 

кугуàр 

кулàж 

кулѝси 

кулоàри 

културѝзъм 

културѝст 

кумарѝн 

ку̀па 

купàж 

купè 

купелàция 

купѝрам 

куплèт 

куплетѝст 

куплѝрам 

купòн 

купю̀ра 

курàж 

курàнта 

курàнти 

кубрèт 

куриèр 

куртàж 

куртизàнин 

куртизàнка 

куртоàзен 

куртоàзия 

куфàр 

кушèтка 

кювелàж 

кювèтка 

кюло̀ти 

кюрасò 

кюрè 

кюрèта 

кюртàж 

кюртѝрам 

лакèй 

ламè 

лàмпа 

лампàз 

лампèрия 

лампиòн 

лангу̀ста 

ландò 

лансѝрам 

ларж 

лàсо 

лàстик 

ластикотѝн 

латерѝт 

леврèт 

легализѝрам 

легитимѝзъм 

легитимѝст 

лежèр 

лейтенàнт 

лиàна 

лѝвра 

лѝга 

лигнѝн 

ликвидàция 

ликрà 

ликьòр 

лилàв 

лилà 

лимонàда 

лимузѝна 

лимфогрануломат

òза 

лингвѝст 

лингвѝстика 

лингвистѝчен 

лингвистѝчески 

лисансиè 

лѝста 

литотрèптер 

литрàж 

логизмолòгия 

логофòбия 

лòжа 

ложемèнт 

локализàция 

локализѝрам 

локомобѝл 

локомотѝв 

лонгèт 

лòнжа 

лонжерòн 

лорнèт 

лосиòн 

луѝ 

луиблàн 

луидòр 

лу̀па 

лутеѝн 

лу̀тър 

лю̀стър 

магазѝн 

магазинàж 

магазинèр 

магниту̀д 

магнòлия 

магò 

мадàм 

мадàма 

мадмоазèл 

мадригàл 

мажòр 

мажòрен 

мажоритàрен 

майò 

майонèза 

макàбър 

макàк 

макаронѝзъм 

макаронѝчески 

маквѝси 

макèт 

макетѝст 

макѝ 

макиàж 

макрò 

макрорелèф 

малдòн 

малтретѝрам 

малформàция 

малшàнс 

мамелю̀ци 

манганѝзъм 

мангу̀ста 

мàнгъл 

мандàтор 

мандатьòр 

мандрѝл 

манèвра 

манèври 

манèврист 

манèж 

манекèн 

маниàк 

маниàкален 
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манивèла 

маниèр 

маниèрен 

маниерѝзъм 

маниèрнича 

маникю̀р 

манипулàция 

манкѝрам 

мансàрда 

манталитèт 

мантò 

манш 

маншèта 

маншòн 

маньòвър 

марабу̀ 

марабу̀т 

мараскѝн 

маргарѝн 

марж 

мариводàж 

маринàта 

маринàда 

маринòвам 

марионèтен 

марионèтка 

маркѝз 

маркѝза 

маркизèт 

маркѝр 

маркѝрам 

маркьòр 

марлѝн 

мàрля 

мародèр 

мародèрство 

марокèн 

марсилèза 

марш 

масàж 

масажѝрам 

масажѝст 

масѝв 

масѝвен 

масикòт 

масѝран 

маскарàд 

маскарàден 

маскѝрам 

маскирòвка 

масòн 

масòнство 

мастикàция 

материализѝрам 

материалѝзм 

материалѝст 

матѝна 

матинè 

матѝрам 

матласè 

мачѝзъм 

машѝна 

машинàлен 

машинарѝя 

машинàция 

машѝнен 

машинизàция 

машинизѝрам 

машинѝст 

медàл 

медалѝст 

медиевàл 

медиевѝст 

медикаментòзен 

мезалиàнс 

мезонèт 

мелàнж 

меланжѝрам 

мелàса 

мелè 

мелинѝт 

мелхиòр 

мемоàри 

менажèр 

менажèрия 

менажѝрам 

менестрèл 

менталѝзъм 

менуèт 

меню̀ 

меркантѝлен 

меркантилѝзъм 

меркантилѝст 

меркуриалѝзъм 

мерлò 

мерсѝ 

мèса 

месидòр 

метализàция 

метализѝрам 

металѝк 

метàн 

метемптòза 

метизàция 

метѝл 

метилèн 

метилорàнж 

метѝс 

методѝзъм 

методѝст 

метòл 

метрàж 

метранпàж 

метрдотèл 

метрèса 

метрò 

метрополѝтен 

мефитѝзъм 

мефитѝчески 

мигрèна 

мѝди 

мизансцèна 

микросòнда 

микрофѝбър 

миксàж 

милèниум 

милиàрд 

милиардèр 

милиòн 

милионèр 

милитарѝзъм 

милитарѝст 

мильò 

мѝна 

мѝнен 

минерàл 

минерàлен 

минерализàтор 

минерализàция 

минералѝт 

минералòг 

минералòгия 

миниатю̀ра 

миниатю̀рен 

миниатюрѝст 

минимизѝрам 

минѝрам 

министèрски 

министèрство 

минѝстър 

миньòн 

миньòр 

мирабèла 

мирàж 

мисионèр 

мисионèрство 

мистификàтор 

мистификàция 

мистицѝзъм 

мистрàл 

митотѝчен 

митральòза 

моарè 

мобилизàция 

мобилизѝрам 

мобиля̀рен 

мòда 

модèл 

моделиèр 

моделѝрам 

моделѝране 

мòдèм 

мòден 

модèрен 

модернизѝрам 

модернѝзъм 

модернѝст 

модильòн 

модѝстка 

мозàичен 

мокèт 

мол 

молàса 

монархѝзъм 

монархѝст 

монèма 

монетарѝзъм 

монетаристѝчен 

мòнокѝни 

монокòк 

монòкъл 

мономàн 

моноплàн 

монополизàция 

монопсòния 

монсеньòр 

монтàж 

монтажѝст 

монтàжник 

монтаня̀р 

монтѝрам 

монтьòр 

моралѝст 

мòрга 

морганатѝчен 

морèна 

мòрфий 

мòрфѝн 

мотèт 

мотѝв 

мотивàция 

мотѝрам 

мотоциклèт 

мотрѝса 

морфèт 

мофèта 

мулàж 

мулинàж 

мулинè 

мултиплèкс 

мус 

муселѝн 

мускардѝна 

мускарѝн 

мускàт 

мускèт 

мускетàр 

мусòн 

мутѝзъм 

мутилàция 

муфлòн 

му̀шка 

набу̀к 

назализàция 

наѝвен 

наивѝст 

накрѝт 

нанду̀ 

на̀нсук 

наполео̀н 



 

 IX 

наратѝвен 

нарвàл 

натюрèл 

натюрмòрт 

неглижè 

неглижѝрам 

нèгър 

неокармѝн 

неопозитивѝзъм 

неотèния 

нервàция 

нервѝрам 

неврòзен 

нервю̀ра 

несесèр 

неф 

нивелàция 

нивелѝр 

нивелѝрам 

нивò 

нимфèтка 

нистатѝн 

нѝша 

номинализѝрам 

нонконформѝзъм 

нонпарèй 

нòнсенс 

ну̀га 

нумеролòгия 

ню̀анс 

нюансѝрам 

обоѝст 

обоѝй 

обсткурантѝзъм 

обструктѝвен 

овàл 

овулàция 

одалѝска 

одеколòн 

оксѝд 

оксиженѝст 

оксиженѝт 

окситонѝзъм 

октроѝрам 

октроѝран 

окулѝст 

омàр 

омлèт 

омогра̀ф 

омофòн 

ондулàтор 

ондулàция 

опортюнѝзъм 

опортюнѝст 

опресѝвен 

оптимѝст 

орàлен 

оранжа̀да 

ора̀нжев 

оранжèрия 

организа̀ция 

ординèрен 

ордьòвър 

орелèф 

ореòл 

ориенталѝзъм 

ориенталѝст 

ориентàция 

ориèнт-експрèс 

орифлàма 

оркестрàция 

оркестриòн 

оркèстър 

ортопèдист 

осификàция 

остензѝвен 

отàрия 

отобу̀с 

отома̀нин 

отома̀нка 

оторизѝрам 

офанзѝва 

офанзѝвен 

оферèнт 

офòрт 

офортуст 

павàж 

павè 

павилиòн 

павьòр 

пагина̀ция 

па-де-дьò 

паж 

пайèт 

пакелàж 

пакèт 

пакетѝрам 

палàс 

палатàлен 

палатализàция 

палèта 

палèт 

палиатѝв 

палиатѝвен 

палисàда 

палисàндър 

палмèта 

палтò 

памфлèт 

памфлтѝст 

пандантѝв 

пандишпàн 

пàндус 

панè 

панѝрам 

панкàрта 

панò 

пансиòн 

пансионàт 

пансионèр 

папа̀я 

папиè-машè 

папѝзъм 

папийòнка 

папиòн 

папѝст 

паравàн 

парàд 

парàден 

парадѝрам 

паразитѝзъм 

парангòн 

парàф 

парафѝн 

парафинàж 

парафѝрам 

парашу̀т 

парашутѝзъм 

парашутѝст 

парвеню̀ 

пардесю̀ 

пардòн 

парекцелàнс 

парѝрам 

парламентьòр 

пàртèр 

партизàнин 

партизàнски 

партикулиза̀ция 

партикуларѝзъм 

партиципàция 

парфю̀м 

парфюмèрия 

парфюмѝрам 

парцèл 

парцèлен 

парцелѝрам 

пас 

пàсо 

пасавàн 

пасàж 

пасàжен 

пасажèр 

пасажèрски 

пасатѝжи 

пасиàнс 

пасиòн 

пасѝрам 

Пасифѝк 

паскàл 

пасмантèрия 

паспарту̀ 

паспòрт 

паспортизàция 

пастèлен 

пастѝш 

пасу̀вам 

пат 

патерналѝзъм 

патѝна 

патинѝрам 

патриотàр 

патриотѝзъм 

патрѝстика 

патро̀н 

патронàж 

патру̀л 

пауперѝзъм 

пацифѝст 

пегамоѝд 

педàл 

педализàция 

педàнт 

педантѝзъм 

педантѝчност 

педантѝчен 

педикю̀р 

пезàж 

пейзàж 

пейзажѝст 

пейзàн 

пелерѝна 

пенолòгия 

пенс 

пенсионèр 

пенсионѝрам 

пèнсия 

пенснè 

пеньоàр 

пер 

перколàтор 

перкусионѝст 

перкутàнен 

перл 

перлà 

перлѝт 

перманганàт 

пермутѝт 

пероксидàза 

перòн 

перо̀нен билѐт 

персонàж 

перу̀ка 

перфектѝвен 

перфекционѝзъм 

перфекционѝст 

перш 

першерòн 

песимѝзъм 

песимѝст 

петѝт 

петифу̀ри 

пиедестàл 

пиèса 

пиетѝзъм 

пик 

пѝка 

пикàнтен 

пикè 

пикèт 



 

 X 

пикетàж 

пикетѝрам 

пикò 

пилòт 

пилотàж 

пилòтен 

пилотѝрам 

пилòтка 

пилю̀ла 

пилю̀р 

пингвѝн 

пинсèта 

пинцèта 

пѝнт 

пѝнта 

пиньòн 

пиòнка 

пипèт(к)а 

пирòга 

пируèт 

писоàр 

пѝста 

пѝстола 

пистолèт 

пистòн 

плаж 

плàка 

плакàж 

плакè 

плакèт 

плакѝрам 

плакирòвка 

планерѝзъм 

планерѝст 

планетàрен 

планѝрам 

плантàж 

планшèт 

планшèтка 

пласѝрам 

пласмèнт 

пласьòр 

плàтка 

платò 

платфо̀рма 

плафòн 

плафонèр 

плафониèра 
плацдàрм 

пледѝрам 

пледоàрия 
пленèр 

плисè 

плисѝрам 
плòмба 

пломбѝр 

пломбѝрам 

плòндер 
плонж 

плòха 

плюс 

плюмàж 
плюш 

поанлàс 

поàнт 
поàнта 

поантилѝзъм 

поантѝрам 
позѝрам 

позитивѝст 

позьòр 
полиестèр 

политолòг 

полишинèл 

полонèза 
помàда 

по̀мпа 

Помпаду̀р 
помпа̀ж 

помпиèр 

помпо̀зен 
помпо̀н 

понсò 

понтѝрам 

понтòн 
понтòнен 

понтонèр 

понтьòр 
поплѝн 

популàция 

популѝзъм 
популѝстки 

портатѝвен 

портбебè 

портиèр 
портмонè 

портофèл 

портрèт 
портретѝст 

портсигàр 

порттабàк 
портупèй 

портфèйл 

порциòн 
порьòзен 

посесѝвен 

пост 

пострестàнт 
пòта 

потèрна 

потпу̀ри 
пощальòн 

пралѝна 

пралинè 
преамбю̀л 

превантѝвен 

презентàбилен 

презерватѝв 
прелю̀д 

прелю̀д 

премиèра 

прериàл 
прèрия 

прèса 

пресеàнс 
пресѝрам 

пресовам 

пресу̀вам 
преспапиè 

престѝж 

претапортè 
претенциòзен 

префасонѝрам 

преферàнс 

префикса̀лен 
префѝнен 

прецѝзен 

прецѝзност 
приватизациòнен 

приватиза̀ция 

приватизѝрам 
приз 

прѝза 

прѝзов 

призьòр 
прифѝкс 

проблематѝчен 

провизиòн 
програмѝрам 

пролего̀мена 

прононсѝрам 
пропагандѝст 

протежè 

протежѝрам 

протекционѝст 
протуберàнси 

про̀фил 

про̀филен 
прохибиционѝзъм 

прохибиционѝст 

публицѝст 
пу̀дра 

пудриèра 

пу̀дря 
пуф 

пу̀фа 

пюпѝтър 

пюрè 
равелѝн 

рагу̀ 

райè 
районѝрам 

раку̀рс 

рамбуйè 
рамбурсѝрам 

рàмпа 

ранверсмàн 

ранг 
рандеву̀ 

рандемàн 

рапѝра 

рàпорт 
рапорту̀вам 

рàса 

расѝзъм 
расѝст 

ратинѝрам 

ратицѝд 
рафинèрия 

рафинѝрам 

рафинѝран 
рафиньòр 

реадмѝсия 

реакционèр 

реалгàр 
реалѝзъм 

реалѝст 

ребòрд 
ревалоризàция 

ревандикàция 

ревàнш 
реваншѝзъм 

реваншѝрам се 

ревèр 

реверàнс 
реву̀лсия 

ревю̀ 

реглàж 
регламèнт 

регламентàция 

регламентѝрам 
реглèт 

реглѝс 

редàкция 

редàн 
редемаркàция 

редублемàн 

реду̀т 
рееско̀нт 

режѝен 

режѝм 
режисѝрам 

режису̀ра 

режисьòр 
резèда 

резервàция 

резервоàр 

резигнàция 
резигнѝран 

резòн 

резòнен 
резонѝрам 

резоньòр 

резоньòрство 
резоньòрствам 

резорцѝн 

резюмè 

резюмѝрам 
рекетьòр 

рекòлта 



 

 XI 

реконструѝрам 

рекрутѝрам 
релè 

релèен 

релèф 

релèфен 

ремàрка 

ремаркè 

ремѝ 

ремѝз 

ремòнт 
ремонтѝрам 

ренесàнс 

ренèта 

реномè 
реномѝрам 

рентиèр 

реотàн 
репèр 

реперку̀сия 

репертоàр 
репеша̀ж 

рèплика 

репликѝрам 

репòрт 

репортàж 

репрезентàнт 

репрезентатѝвен 

репрезентàция 

репресѝвен 

репрѝз 

репрѝза 

ресòр 

респèкт 

респектѝвен 

респектѝвно 

ресторàнт 

ресторантьòр 

ресу̀рси 

ретирàда 

рету̀ш 

ретушѝрам 

ретушьòр 

рефлексѝвен 

реформѝст 

рефрèн 

рецепционѝст 

рециклѝрам 

рибòза 

рибофлавѝн 

ривиèра 

ригодòн 

ригòлвам 

рикошèт 

рикошѝрам 

рѝма 

риполѝн 

рипòст 

риск 

риску̀вам 

ро̀ба 

робѐр 

робѝния 

роботизàция 

робòтика 

розèта 

розèтка 

рòзов 

рокàда 

рокàйл 

рокамбòл 

рококò 

ролè 

ролèтка 

рòля 

ром 

ромàн 

романизàция 

романѝзъм 

романѝзст 

романѝстика 

ромàнс 

романтѝзъм 

романтѝк 

ромàнтика 

романтѝчен 

романтѝчески 

рондèл 

рòндо 

ротатѝвен 

ротациòнен 

роя̀л 

роялѝзъм 

роялѝст 

руж 

рулàда 

рулèтка 

рулò 

рутинà 

рутѝнен 

рутинèр 

рутинѝран 

сабò 

саботàж 

саботѝрам 

саботьòр 

саварѝн(а) 

садѝзъм 

садѝст 

салициàт 

салòн 

салòнен 

салю̀т 

санбернàр 

сандалèта 

санитàр 

санкюлòт 

санти- 

сантигрàм 

сантѝм 

сантиментàлен 

сантименталѝзъм 

сантименталѝст 

сантиментàлност 

сантимèтър 

сапьòр 

сàржа 

сатанѝзъм 

сатèн 

сатенѝрам 

сатинѝрам 

сатурнѝзъм 

свѝта 

сеàнс 

себорея̀ 

сèвърски 

седàнт 

седатѝв 

седѝй 

седѝл 

сезѝрам 

сезòн 

сексѝзъм 

секундàрен 

селектѝвен 

селенѝт 

семинарѝст 

семиòтика 

семитѝзъм 

сèмпъл 

сензуалѝзъм 

сепаратѝзъм 

сепаратѝст 

сепарè 

сѝгла 

сигнификатѝвен 

силàж 

силвѝн 

силвилѝт 

силфѝда 

силфòн 

сѝма 

симпатизàнт 

симултàнен 

симфонѝст 

синдикалѝзъм 

синдикалѝст 

ситуациòнен 

ситуàция 

ситуѝрам 

сифилѝд 

скептицѝзъм 

смалтѝн 

снобѝзъм 

соарè 

солд 

солей 

солидàрен 

солидаризѝрам се 

солидòл 

солипсѝст 

сомнамбулѝзъм 

сòнда 

сондàж 

сондàжен 

сондѝрам 

сондьòр 

сонèт 

сонèтка 

сорт 

сортѝрам 

сос 

социализàция 

социалѝзъм 

социалѝст 

специализàнт 

специализàция 

спецификàция 

спиритѝзъм 

спиритѝст 

спиритуалѝзъм 

спиритуалѝст 

стабулàция 

стаж 

стажàнт 

стажу̀вам 

стàнса 

станс 

статуèтка 

стационèр 

стерòл 

стил 

стилѝст 

стилò 

стоицѝзъм 

стресѝрам 

стриптизьòрка 

су 

субрèтка 

субсидиàрност 

сувенѝр 

суверèн 

суверèнен 

су̀па 

супàп 

супервѝзия 

суперстрàт 

супиèра 

су̀порт 

сурдѝна 

сурдѝнка 

сутеньòр 

сутерèн 

сутиèн 

суфиксàция 

суфлè 

суфлѝрам 

суфльòр 

сюжèт 

сюзерèн 



 

 XII 

сюзерèнен 

сюѝта 

сюралиментàция 

сюрпрѝз 

сюрпризѝрам 

сюрреалѝзъм 

сюрреалѝст 

сюрту̀к 

табланèт 

таблò 

табурèтка 

табълдòт 

тайòр 

таксѝ 

таксимèтър 

таксу̀вам 

талисмàн 

талòн 

тамплиèр 

тампòн 

тампонàж 

тампонѝрам 

там-там 

танѝн 

танкѝст 

тантиèма 

таоѝзъм 

таосѝзъм 

тапѝр 

тарификàция 

Тартю̀ф 

татуѝрам 

тафтà 

ташѝзъм 

теѝст 

телеграфѝст 

телекомуникàция 

телепортѝрам 

темброфѝл 

темброфѝлия 

тембролòгия 

тèмбър 

тен 

теокрàт 

терàса 

терасѝрам 

тергàл 

терèн 

териèр 

термидòр 

терорѝзъм 

терорѝст 

терпèн 

тет-а-тèт 

тефлòн 

тик 

типàж 

тир 

тирàда 

тирàж 

тиражѝрам 

тирбу̀шон 

тирè 

тѝтри 

титрѝрам 

титру̀вам 

тѝтър 

тоалèт 

тоалèтен 

тоалèтка 

тоалèтна 

тоалѝрам 

тонàж 

топинамбу̀р 

торпѝла 

торпилѝрам 

торшèр 

торшòн 

тотàлен 

тотализàтор 

тоталитарѝзъм 

травèрс 

травèрса 

травертѝн 

травестѝрам 

травестѝт 

травèсти(я) 

трамплѝн 

транзитѝрам 

транквилизàнт 

транс 

трансбордѝрам 

трансбордьòр 

транспарàнт 

транспарàнтен 

транспирàция 

транспортьòр 

трансфèр 

транш 

траншèя 

трасè 

трасѝрам 

трезòр 

трен 

треньòр 

трепàн 

трепанàция 

третѝрам 

трèфа 

триàжен 

триатлòн 

трик 

трикò 

трикольòр 

трикольòрен 

трикотàж 

трикотàжен 

триолèт 

триòр 

триорѝрам 

триплàн 

тромбòн 

тромбонѝст 

тромпèт 

тромпетѝст 

тропикàл 

тротинèтка 

тротоàр 

трофèй 

трубаду̀р 

трюмò 

тужу̀рка 

тупè 

тупѝрам 

туп 

турèл 

турѝзъм 

турѝст 

турнè 

турникèт 

ту̀фа 

туш 

тушè 

туширам 

тюл 

тюрбàн 

тюркоàз 

уахабѝзъм 

увертю̀ра 

уманимѝъм 

урбанизàция 

урбанѝзъм 

урбанѝст 

утопѝзъм 

утопѝст 

фаблиò 

фàбрика 

фабрикàция 

фабулѝст 

фаворизѝрам 

фаворѝтка 

факсимилè 

факсимѝлен 

фактитѝв 

фалѝт 

фалшификàция 

фанатизѝрам 

фанатѝзъм 

фантасмагòрия 

фантòм 

фанфàра 

фанфарòн 

фанфаронàда 

фанфарòнство 

фарандòла 

фарингàл 

фармасòн 

фарс 

фарсòв 

фас 

фасàда 

фасèт 

фасèтка 

фасèтмашина 

фасòн 

фасонѝрам 

фаталѝзъм 

фаталѝст 

фая̀нс 

федерàлен 

федералѝзъм 

федералѝст 

федератѝвен 

федерàция 

феерѝчен 

феèрия 

фейлетòн 

фейлетонѝст 

фелинолòгия 

фенѝл 

феноменàлен 

фèрма 

фестивал 

фестòн 

фестонирам 

фетѝш 

фетишизѝрам 

фетишѝзъм 

фèя 

фиàкър 

фиброскòп 

фиброскопѝя 

фѝбър 

фигуратѝвен 

физиономѝст 

физионòмия 

фиксàж 

фиксатѝв 

фиксàтор 

фиксàция 

фиксѝрам 

фиктѝвен 

филдекòс 

филдепèрс 

филè 

филигрàн 

филигрàнен 

филѝрам 

финàнси 

финансѝст 

финансòв 

финèс 

фитотрòн 

фиш 

фишу̀ 

флажолèт 

флакòн 

фламбѝрам 

фланг 

флàнгов 
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фленèла 

фленèлка 

флореàл 

флот 

флòта 

флу 

фоайè 

фолвоàл 

фон 

фонàция 

фонд 

фондàн 

фондàтор 

фондю̀ 

фòндов 

формалѝзъм 

формалѝст 

формàт 

форматѝв 

форсѝрам 

форсмажòр 

форт 

фотьòйл 

фразьòр 

фрак 

франк 

франкмасòн 

франкмасòнство 

франкофòн 

франшѝза 

фрапàнтен 
фрапè 

фрапѝрам 

фрез 

фрèзав 

фрèза 

фрезѝрам 

фрезѝст 

фреòн 

фривòлен 

фриз 

фрѝзер 

фризѝрам 

фризòн 

фризу̀ра 

фризьòр 

фрикадèла 

фрикасè 

фримèр 

фритю̀рник 

фрòнда 

фронтиспѝс 

фронтòн 

фруктидòр 

фруктиèра 

фугàс 

фугàсен 

фуникулèр 

фурàж 

фурàжен 

фуражѝрам 

фургòн 

фурè 

футурѝзъм 

футурѝст 

хазàрт 

хангàр 

ханш 

хелигравьòр 
химѝзъм 

хипнотѝзъм 

хлорофòрм 

холокòст 

хòспис 

хоспиталиèр 

хотèл 
хотелиèр 

хроникьòр 

хронометрàж 

хугенòт 

хуманѝст 
хуманитàрен 

хуманоѝд 

хуморѝст 
хумористѝчен 

цензò 

цесионèр 
цитадèла 

цитрѝн 

цитронàда 

шагрèн 
шамбелàн 

шамозѝт 

шамòт 
шампàнско 

шампиòн 

шампионàт 
шанжàн 

шàнкър 

шанс 

шансонèта 
шансонèтка 

шантàж 

шантажѝрам 
шантажѝст 

шантàн 

шантонèрка 
шапитò 

шарàда 

шарж 

шаржè д´афèр 

шаржѝрам 

шарлатàнин 

шарлатанѝя 

шарлатàнство 

шарм 
шармàнтен 

шасѝ 

шаслà 
шатèн 

шевалиè 

шеврò 
шеврòн 

шедьòвър 

шезлонг 

шемизèта 
шемизèтка 

шеф 

шèфство 

шик 

шимпанзè 

шифòн 

шифрòвам 

шѝфър 

шовинѝзъм 

шовинѝст 

шок 

шокѝрам 

шòков 

шосè 

шосѝрам 

шофѝрам 

шофьòр 

шпàтула 

шпиòнка 

щòра 
юзѝна 

юпи 

ю̀та 
якобинец
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Václav Havel 

O vánocích 1919 zavolal mě ministr 
zahraničních věcí dr . Beneš na Hrad a nabídl mně 

místo v zahraniční službě : buď delegátem v 

Budapešti , nebo konzulem v Hamburku . 

Chavel poet i prezident 

„ По Коледа на 1919 г . ме извика 

министърът на външните работи д-р Бенеш в 

Храдчани и ми предложи място в чужбина : или 

==аташе== в Будапеща , или консул в Хамбург . 

Balada o Georgu Henychovi 

Jsem solidní , pevný , plný života , plný 

peněz , plný humoru , jsem ve skvělé formě , jsem 

talisman , oltář rodinného štěstí , mám vzdělání , 
inteligenci , jemné vystupování , jsem mimořádně 

citlivý , věrný a oddaný , jsem diskrétní , mohu za 

sebe ručit , mám záruční list , nemám žádné starosti 
, o politiku se nezajímám , nejím , nepiju , nekouřím 

, jsem totiž naprostý unikát , už z dálky si mě každý 

všimne , vzdychá , sténá , omdlévá , hned by se o mě 

pral , bil v soubojích , páchal harakiri 

Balada za Gerorg Xenig 

политика не ме интересува , не искам 

храна и вода , забележителност голяма съм , 

виждат ме отдалече , цъкат , охкат , ахкат , 
примират , ще се избият , ще си обявят дуел , ще 

се самоубият пред чекмеджетата ми , готови са 

на всичко - защото съм услужлив и горд , 
потомък на австрийски барони , направен съм 

от орех , имунизиран съм срещу дървояд , имам 

вкус към модата , по-моден съм от най-модния 

шлагер , много съм умен , умея да потушавам 
конфликти , въдворявам мир , говоря чужди 

езици , мога да стана културен ==аташе== , 

направо съм божествен ! - паднете на колене и 
се молете , молете се де , виждате ли как се 

молите ? - пръждосвайте се сега , пролетарии ! 

Personál Evropské služby pro vnější 

činnost by měl být odborně připraven a při každém 
zastoupení EU je zapotřebí kulturního atašé . 

Персоналът на ЕСВД следва да бъде 

обучен и е необходимо културно ==аташе== във 
всяко представителство на ЕС . 

Z této zprávy bych také zdůraznil respekt k 

ochraně / podpoře jazykové / kulturní bohatosti v 

každém členském státě ; význam šíření evropských 
kulturních hodnot jako prostředku k prosazování 

základních práv , demokracie a řádné správy ; a 

konečně význam zavedení postu kulturního " 
attaché " v každém zastupitelstvu EU v zahraničí . 

От настоящия доклад искам също така 

да подчертая зачитането на 

опазването/насърчаването на 
езиковото/културното богатство във всяка 

държава-членка , значението на 

разпространението на европейските културни 
ценности като средство за насърчаване на 

основните права , демокрацията и доброто 

управление и значението да има културно " 
==аташе== " във всяко едно представителство 

на ЕС в чужбина . 

Také vítám nové návrhy , jako je vytvoření 

kulturního oddělení v rámci Evropské služby pro 
vnější činnost nebo jmenování " kulturního atašé " 

pro každý členský stát . 

Приветствам и новите предложения 

като създаването на културно звено в рамките 
на Европейската служба за външна дейност или 

назначаването на " културно ==аташе== " за 

всяка държава-членка . Именно чрез 
координиране на националните инициативи ще 

може да се появи културна Европа . 

 


