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1. Uvoď
Společenské

a kulturní

proměny,

jihovýchodní Evropy typické na

přelomu

jež jsou pro

země střední,

80. a 90. let,

přinesly

činnosti.

nová chápání prakticky do všech oblastí lidské
případně

nazýváno transformací,
do

značné

nové

míry také

společenské

působnosti

přelom

v bulharském kontextu

výrazné

změny

a

Nové období, jež bývá

"přechodem", představuje

v tradičních chápáních jazykové situace. Je zjevné, že

podmínky budou v mnoha kontextech také znamenat pole

pro nové lingvistické termíny a konkrétní slovní zásobu s nimi spojenou.

V tomto smyslu je možno chápat jako
činnosti

východní a

neobyčejně

specifickou oblast lidské

módu a její reflexi v jazykové situaci. Ne jinak tomu bude i v prostředí

bulharském. Na

místě

předkládané

úvodu této

práce lze s nadsázkou citovat

myšlenku britského spisovatele Oscara Wilda, která o módě říká: "Móda je to,
fantastické stává na okamžik obecným."

Zmiňovaný časový

čím

se

efekt se v plné platnosti

dotýká také její jazykové reflexe. Móda a módní trendy s sebou jednoznačně nesou
nové fenomény, jež musí být
terminologií, která v jazyce

nezbytně

pohotově

také

označeny

reaguje na všechny

britský spisovatel v jiném citátu poukázal na onu
"módního života",

neboť

že ji musíme

měnit

v bulharském

prostředí,

módními pojmy - tedy
nejnovější

jevy. Tentýž

časovost, proměnlivost

a nestálost

prohlásil, že "móda je tak netolerovatelná forma ošklivosti,

každého

půl

svět

roku." V tomto smyslu lze chápat i

na který se v předkládané práci

módy

zaměříme především

z hlediska podrobnější jazykové analýzy.
Módu a odraz její slovní zásoby tedy chápeme jako jedno z nejrychleji se
rozvíjejících
obecně

odvětví

společnosti,

lidské

jež v mnoha ohledech

platné jazykové tendence, které se

oblastech. Je proto

přirozené,

pojímána v těsném

sepětí

se

dříve či později

může předjímat

mohou objevit i v jiných

že móda a "módní terminologie" bude v naší práci

současnou

jazykovou situací v Bulharsku, což v praxi

znamená, že se bude jednat spíše o sociolingvistickou práci, která se spíše

zaměřuje

na sociokulturní kontext popisovaných fenoménů, než o čistě lingvistickou analýzu.

První kapitola

předkládané

práce se tedy snaží pokud možno

definovat pojem neologismus jako sociolingvistickou kategorii.

Kromě

platných definic a jejich významové komparace se v této první
zaměřujeme

všestranně

části

obecně

práce

také na zajímavý problém vzájemného komparativního (a také

1

kontrastivního) pohledu na problém neologismů v jednotlivých národních
prostředích

- zajímají nás

a bulharské lingvistice,
nezůstanou

přirozeně
přičemž

vědeckých

shody a rozdíly v definici tohoto pojmu v

ani názory ruských

či

české

lingvistů

francouzských

v tomto smyslu opomenuty. Do rámce této první části jsou zahrnuty také

pro celkový kontext práce významné pojmy centrum a periferie a v neposlední řadě i
vztah

neologismů

k jazykovému purismu. V rámci tohoto oddílu bude

zmíněno

také

chronologické pojetí neologismů.
Druhý pododdíl první

části

se pak snaží definovat termín okazionalismus,

jenž je pro teoretickou podstatu našeho tématu
zaměříme

rovněž důležitý.

přístupů

také na nástin lingvistických

V tomto poddíle se
(přístup

k tomuto fenoménu

lexikologický, lexikografický atp.). V třetím pododdíle první kapitoly se dále
soustředíme

záhy

neologismů

na teoretické otázky vzniku

doplněna

o

problematiku

přiřazení

klasifikace

k neologismům (pododdíl 1.4.). S tím je

v současném jazyce, která je

přirozeně

jazykových jednotek

spjata též otázka

tvoření

nových

pojmenování v jazyce, která je s ohledem na jednotlivé principy rozebrána v části
1.5. V tomto smyslu se jedná
přejímání

slov

v praktické

či

především

adekvátně

kalkování, jež budou

části předkládané

o derivaci, univerbizaci, kompozici,
příklady

ilustrovány vhodnými

práce. Do rámce tohoto pododdílu však bude

zařazen

také genetický a funkční aspekt, které první - lze říci vstupní část práce uzavřou.

Druhá

část

pak bude

věnována

situace, kde se snažíme tento fenomén

již

zmíněnému

nejdříve

problému

současné

jazykové

rovině,

abychom

nastínit v obecné

záhy přistoupili k jeho praktickým projevům a konkrétním problémům v bulharském
prostředí.

třetí části

Ve

zodpovědět

již

přistupujeme

k otázce vlastní módy - snažíme se zejména

primární otázku, co to je móda, a dále pak také definovat její vztah

k jazyku. S ohledem na aktuální otázky je pak zvláštní pozornost
specifikům

módy ve 20. století, kdy se snažíme z hlediska sociokulturního vytknout

nejvýraznější
přiblíží

věnována

fenomény pro jednotlivá desetiletí. Jejich nástin nám v praktické

otázku

nejmodernějšího

části

vývoje módy na přelomu 20. a 21. století.

Čtvrtá kapitola je pak plně věnována lingvistické stránce současné módy -

k jednotlivým fenoménům zde přistupujeme z jazykovědného úhlu pohledu,
slovnědruhové rozdělení,

snažíme podat nejen jejich tématické a
zajímá principielní otázka jejich vzniku
věnujeme

(tvoření).

neboť

se

nýbrž nás také

V této souvislosti mimo jiné

pozornost problematice písma, jež se podle našeho názoru v módě a s ní
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spjatých nových slovních

označeních výrazně

projevuje. Chápeme proto jako

nezbytné doplnit dosavadní výklad o nástin vztahu latinky a cyrilice tak, jak se
projevuje v terminologii ze

světa

módy a také

přirozeně

časopisech

v módních

a

jiných médiích.
Na

základě

excerpce nové slovní zásoby byl sestaven také slovník, který

prakticky ilustruje teoretické
neologismů

závěry předkládané

Zaměřili

se snažili takto

rámcově

zpracovat

jsme se na

časopisů

a jejich následnou analýzu z dámských módních

verzi, tak i z elektronických (internetových)

Rovněž

práce.

jak v

výběr

tištěné

serverů věnovaných módě, přičemž

jednoznačně nejnovější

jsme

období let 2004 - 2007.

internetové obchody a katalogy nám mnohdy posloužily jako vhodný zdroj

hledané slovní zásoby. Souhrn takto vymezeného bulharského lexika je tedy
zpracován v samostatném slovníku, který

tvoří

jsou ke konkrétním lexikálním jednotkám
s tím, že je zde zcela

nezbytně

přiřazeny

zdrojů.

ilustračních kontextů. Rovněž

naší práce. V něm

přenesené)

významy

největší míře

jsme se snažili

části,

což dokládá také

výběr příkladů

naším cílem byla snaha analyzovat popisované

fenomény z hlediska interdisciplinárního
především

možné (i

V co možná

o faktickou provázanost teoretické a praktické

kladli

součást

uveden (citován) také jazykový kontext tak, jak byl

nalezen v některém z informačních

a

integrální

přístupu, přičemž

jsme však

stěžejní důraz

na sociolingvistické aspekty.

Výsledky našeho výzkumu jsou

přirozeně

shrnuty v závěru, který

společně

s bibliografií použité a konzultované literatury celou práci uzavírá. Z hlediska
pramenů

vycházíme zejména z moderních jazykovědných a sociolingvistických prací

jak bulharské, tak i české produkce.
V neposlední

řadě

je cílem

analytické práce s teoretickými
zodpovědět

celou

vlivů angličtiny

tématu je však

řadu

na

předpoklady

práce také porovnání

výsledků

odborné literatury, jež by

otázek, mezi nimiž lze zmínit

současnou

zřejmé,

předkládané

například

naší

mělo

problém jazykových

bulharštinu. S ohledem na podstatu a charakteristiku

že naše práce

může

částečně.
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podat

odpovědi

na tyto otázky pouze

2. Neologismus a okazionalismus
2.1. Vymezení základních pojmů
Jazyková situace konkrétního národního
na sociokulturních
neustále

proměnách

dotváří, mění

společenství

dané doby - jazyk jako

a formuje. Na těchto

změnách

je

nesporně

v závislosti

komunikační prostředek
značné míře

se ve

se

podílejí také

neologismy - nové lexikální jednotky, jejichž analýze zejména v bulharském
jazykovém kontextu bude věnována předkládaná práce.
Je

zřejmé,

může představovat

že definice termínu neologismus

názorů nejrůznějších badatelů

celé spektrum
či

v oblasti lingvistiky, sociolingvistiky

jazykové situace. Vyjdeme-li z teoretických
uvést definici Olgy Martincové, naší

předpokladů české jazykovědy,

přední

badatelky v oblasti

aktuální
pak lze

neologismů,

která

neologismus definuje takto: "Neologismy jsou lexikální jednotky, které se ve vztahu
k existujícím jednotkám slovní zásoby
z hlediska vzniku, tak z hlediska
věci,

současného

funkčního.

jazyka vyznačují novostí, a to jak

Vznikají z

jevy i z potřeby nahradit dosavadní výrazy

potřeby

pojmenovávat nové

prostředkem přesnějším

nebo

výraznějším. ,,1

Tatáž autorka
zdůrazňuje

rozšiřuje

definici tohoto pojmu

rovinu možného stylistického

"Termínem neologismus se

převážně

neologismy pojmenovávají nový

působení

označují

neologismů

charakterizují jako nové. Podstata

předmět,

jev

se

jazyka, nebo se její

určení přenáší

neologismy

stavějí

archaismům.

ve své monografii, kde

neologismů,

když tvrdí:

prostředky

lexikální, které se

nejčastěji

vidí bud' v tom, že

skutečnosti,

prostředky

do protikladu k

rovněž

že obohacují

vyjadřovací

do roviny stylistické, kde se

Na tomto

základě

se také pojímal

rys novosti, jenž neologismy jakožto specifický lexikální jev vymezuje. ,,2
rovněž

Z hlediska jazykové situace je
v bulharském
Bojadžieva,

jazykovědném

předního

bulharského lingvisty.

tento bulharský

neologismů

myšlení s poukazem zejména na práce Todora

neologismy jsou slova, která se
Konkrétněji

zajímavá definice

vědec

ještě

nestala

Bojadžiev je toho názoru, že
součástí

aktivní slovní zásoby.

neologismus definuje takto: "HeOJIOrR3MRTe (rp.

"néos" HOB R "lógos" .IJ:YMa) ca HOBR .IJ:YMR, KORTO Bce om;e He ca BJIe3JIR B
1 Encyklopedický

slovník, Praha 2002, s. 284
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C'hpeMeHHIUl

aKTImeH

pe'lHllKOB

3arrac

Ha

e3llKa,

HarrpllMep

CbuóeUHUK,

óucmpu6ymop, Jl06U3bM, JlUOepCm6o, 60:J/COU3bM, eHepzo6JlOK, oomupaM, MarfJUom II

,ll,p. HeOJIOrll3MllTe ce rr05lB5maT OT Heo6xo,ll,llMOCTTa ,ll,a ce Ha30BaT HOBll rrpe,ll,MeTll,
rrOH5lTll5l, Ka'leCTBa llJIll ,ll,a ce rrpellMeHyBaT Be'le ll3BecTHll rrpe,ll,MeTllll 5lBJIeHll5l.,,3
S T. Bojadžievem se shoduje také Ljubima Jordanova, jež chápe vznik
neologismů
způsobem

v souvislosti s nutností nazvat nové jevy a pojmy, které
ovlivňují

život

společnosti.

určitým

Zajímavé je v tomto smyslu konkrétní

chronologické vymezení "nového" ve vývoji jazyka - Jordanova chápe jako
neologismy slova, vyskytující se v bulharském jazyce po roce 1944. Tato badatelka
tvrdí: " ( ... ) B KHllraTa ce pa3rJIe)K,ll,aT ,ll,YMllTe, CB'hp3aHll c HaiÍ -HOBll5l rrepllO,ll, Ha
o6:w;ecTBeHO-rrOJIllTll'leCKll5l )KllBOT y Hac, KaTo 3a Ha'laJIHa rpaHllIJ;a ce B3eMa 9.IX.
1944.'A Tento předpoklad je v určitém souladu i s ostatními badateli, kteří v obecné
rovině

chápou každou

významnější

událost

společenského

života jako

moment, navozující nové kontexty též v jazykové situaci. V pohledu
sociokulturního vývoje lze tedy

hovořit

přelomový

přelomového

o hranici mezi starým a novým také ve

smyslu jazyka.
Pro Jordanovou je
jejich aktuálního

rovněž důležitým definičním

působení,

které

zdůrazňuje

znakem neologismu

vědomí

i v primární definici tohoto pojmu:

"HeOJIOrll3MllTe ca ,ll,YMll, HOBOrr05lBllJIll ce llJIll aKTllBll3llpaJIll ce B e3llKa rrpe3 HaiÍHOBll5l rrepllO,ll, OT )KllBOTa Ha o6:w;ecTBoTo, ,ll,YMll, rrpll KOllTO ce rra3ll B rrO-rOJI5lMa
llJIll B rrO-MaJIKa cTerreH yce:w;aHeTo 3a HOBOCT.,,5
Jako
vysvětlení

příklad

definice neologismu lze uvést

přesto

společnosti

populárněnaučné

tohoto termínu, které uvádí svobodná internetová encyklopedie

Wikipedie. Toto moderní
kritérií,

rovněž

ale

může

informační

médium stojí

přirozeně vně

hranic

vědeckých

být zejména s ohledem na sociolingvistiku - vztah jazyka a

- zajímavým pohledem na daný fenomén (zajímavé pro nás

fakt, jak tento termín chápou nejširší

společenské

může

být

vrstvy). Bulharská varianta

Wikipedie tedy definuje neologismus takto: "HeOJIOrll3'hM B JIllHrBllCTllKaTa e ,ll,YMa,
K05lTO ce e rr05lBllJIa HacKopo B e3llKa II (B TeceH CMllC'hJI) K05lTO e rrplleTa B HaY'lHll
pe'lHllIJ;ll. JIeKcllKaTa Ha BCll'lKll e3llIJ;ll MaJIKO llJIll MHoro ce rrpOMeH5l rrOCT05lHHO,
H5lKOll ,ll,YMll ce rr05lB5lBaT, ,ll,pyrll OTrra,ll,aT (apxall3Mll). HeOJIOrll3MllTe II apxall3MllTe
Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha 1983, s. 10
T., KylJ,apOB, H., IIewreB, H.: Cb6peMeHeH 6bJlZapCKU e3uK, CO<plI5I 1999, s. 197
l1op.IJ:aHoBa, J1.: H06ume OyMU 6 Cb6peMeHHUfl 6bJlZapCKU e3uK, CO<plI5I 1980, S. 20
5 Tamtéž, s. 19
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3 E05I)])KlIeB,
4 ~
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ca OTHOCIUeJIHH rrOH5ITIrn B HCTOpH5ITa Ha e3Hl(HTe. IIpHLIHHa 3a rr05IBaTa Ha HOBH
,ll;)'MH ca pa3BHTHeTo Ha TeXHHKaTa, KyJITypaTa, o6rn:ecTBeHHTe oTHOmeHH5f H ,ll;p.
"HeOJIOrH3'hM" MO)l(e,ll;a e OCBeH e,ll;Ha "HoBa ,ll;)'Ma", TaKa H ",ll;)'Ma c HOBO 3HaLIeHHe",
KaKTO H "HOBa C'hCTaBHa ,ll;)'Ma", C'hKpaTeHa ,ll;)'Ma, aKpOHHM, KpHrrTorpaMa H ,ll;p. ,,6

Těchto několik

citací v podstatě

shodně

charakterizuje v česko-bulharském

kontextu základní a primární význam pojmu neologismus. Lze konstatovat, že
v bulharském a ani
zásadnější

rozdíl.

českém prostředí

Stejně

nenacházíme v pojetí neologismu žádný

tak je možno chápat i citaci z internetové encyklopedie

Wikipedie, která má mezinárodní charakter a která se pozvolna stává v moderní době
nejdostupnějším informačním

internetu

Přirozeně

zdrojem.

nelze srovnávat tuto

definici "volné encyklopedie" s odbornými lingvistickými definicemi.
možno s ohledem na její podstatu
uvedených citací Ue
přičemž

zřejmé,

zařadit

tento volný

informační

Přesto

je

pramen do spektra

že mnohá z hesel Wikipedie mají populární podstatu,

jejich autory může být prakticky kdokoliv).

V otázce tradic odborného studia vyniká v obecné
lingvistika. Ruští
s badateli

jazykovědci při

českými či

bulharskými

tedy v ruské lingvistice

definici pojmu neologismus poukazují

přirozeně

může

zajímavý však v této souvislosti
můžeme

rovině rovněž

být

důraz

na jazykový kontext. Mnohdy se

kontextové neologismy. Význam v tomto smyslu mohou mít ruské

zdůrazňuje

(sovětské)

které se orientují na sociolingvistické hledisko a jejichž autory jsou G. I.
rovněž

shodně

také na nutnost pojmenovat nové jevy,

setkat s definicí neologismu, jež

L. K. Gel'cova. Zmínit si zaslouží

ruská

též

práce,

Mis'kevič či

sociolingvisté N. V. Vasiljeva, V. A.

Vinogradov a A. M. Šachnarovič, kteří chápou ve svém slovníku lingvistických
termínů

/

neologismus takto: "HeOJIOrH3M:bI - CJIOBa H B:bIpp)l(eHH5I, rr05IBJIeHHe

KOTOpbIX B 5I3hIKe B:bI3BaHO rroTpe6HocTbIO B HMeHOBaHHH HOB:bIX peanHll: H
o603HaLIeHHH HOBbIX rrOH5ITbIll: (06rn:e5I3bIKoBble, HJIH Y3yanbHble, HeOJIOrH3MbI), a
TaK)l(e

rroTpe6HocTbIO

(HH,ll;HBH,ll;yaJIbHOaBTopCKHe

B

HOBbIX

HeOJIOrH3M:bI,

Bblpa3HTeJIbHbIX
KOHTeKTcTHble

Cpe,ll;CTBax
HeOJIOrH3MbI,

OKKa3HOHaJIH3MbI). I1CTOLIHHKOM HeOJIOrH3MOB MoryT 6bITb rrepeOCMbICJIeHHe
cTaporo CJIOBa, C03,ll;aHHe HOBoro CJIOBa HJIH 3aHMCTBOBaHHe. 7

Internetový odkaz: http://bg.wikipedia.orgadálehesloHeoJIorH3'bM
BaCMJIbeBa, H. B., BMHorpa!J:OB, B. A., IllaXHapoBM'I, A. M.: KpamKuu
mepMuHo6, MocKBa, 1995, s. 65
6
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CJlO6apb llUH26ucmu'teCKWC

V rámci širšího kontextu badatelských základen vyniká
či

východoevropské lingvistika také francouzská

instituce se formují jako významná
Francouzští lingvisté
povětšinou

při

střediska

vně

jazykověda,

hranic slovanské

jejíchž badatelské

studia nejnovějších jazykových

snaze objasnit a analyzovat

nejnovější

trendů.

jazykové tendence

chápou pod pojmem neologismus lexikalizovanou lexikální jednotku

(tedy i nový význam existující lexikální formy) mající pro mluvčí jistého jazykového
společenství při společenské komunikaci příznak novosti. 8 Právě francouzští

lingvisté poukazují na
totiž

ztělesňují

zřetelný

protiklad "starého" a "nového" jazyka - neologismy

protiklad nového a ustáleného, výsledek

v systému, kontinuity

výpovědi

tvořivosti

i diskontinuity lexika a v neposlední

a zakotvení

řadě

i procesu

stárnutí a omlazování jazyka. Neologismy jsou nutný jev obohacování živého jazyka,
pojmenovávání nových
Projevují se
přejímáním

hlavně

skutečností,

přibýváním

dosud neznámých,

nových

termínů,

běžných

i specifických.

jejich determinologizací a

cizích slov. Neologismy okrajové a sémantické jsou charakteristické

pro poezii. Výhrady budí neologismy cizí,
termíny, slova módní,

zbytečná,

vytlačující

slova domácí, i

některé

pseudoanglicismy (smoking místo anglického dinner

jacket), slova "luxusní". Proti nim se staví purismus.
Purismus je soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka ve shodě
s ideálním modelem "čistého" jazyka eliminováním prvků, které jsou s tímto modelem v rozporu. Je
to snaha části jazykového společenství (nebo jisté jeho skupiny) zbavovat jazyk domnělých cizích
prvků nebo jiných prvků považovaných za nežádoucí (včetně těch, které pocházejí z dialektů,
sociolektů nebo stylů téhož jazyka). Může být zaměřen na všechny jazykové roviny, ale je orientován
zejména na slovní zásobu.
V českém prostředí měl purismus především funkci obrannou: očišťování jazyka mělo
zabránit postupnému rozrušování jeho systému jazykem cizím, který se dostal do postavení
dominantního. Proti germanismům se tak staví Jan Hus, Jan Blahoslav, protigermanistický postoj
pokračuje i v době baroka (17. - 18. století), kdy se purismus zaměřuje i proti řeckolatinským
termínům. Neznalost slovotvorných pravidel ovšem jazyku spíše škodila než prospívala (např.
dovtípilka místo metonymie). Tato tendence trvala i v počátečním obrozeneckém období až do popisu 1).' '.
slovotvorného systému Dobrovským (1799, 1809). V době obrození byl purismus zaměřen proti
cizojazyčným prvkům v jazyce, ale zároveň měl doplnit českou slovní zásobu o chybějící odborné
termíny tvorbou z domácích zdrojů. Tento proces očišťování slovní zásoby bylo nazváno broušení a
nová slova brusy. Purismus v českém prostředí skončil v 30. letech 19. století, kdy se proti němu ostře
postavili jazykovědci Pražského lingvistického kroužku. 9
Důležitým

typem jsou neologismy významové, které vznikají

přenášením

významu a polysémií. Sekundární významy mívají pragmatickou a konotační složku.
Částečná neologie je chápána u odvozenin a složenin, slabá u zkratek. V tomto
Filipec, J.: Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie, Časopis pro moderní
filologii,
1995, Č. 1, s. 45

8
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případě

se jedná o sekundární neologii. Zde je možno aplikovat i pojetí centra a

periférie.
Centrum a periférie - jazykové jednotky nevytvářejí uzavřené, ostře ohraničené "škatulky",
nýbrž jsou organizovány v útvary, které mají zpravidla hutné, kompaktní jádro (centrum), plynule
přecházející v čím dále tím více uvolněnou difúzní periférii, která zase pro líná, plynule přechází do
periférie (periférní oblasti) kategorie druhé (přičemž se mohou objevovat i sekundární, pobočná
centra). Mohli bychom si tedy jazyk přestavovat jako prostor s nerovnoměrnou hustotou elementů,
strukturovaný (uspořádaný) podle principu "centrum - periférie", jakožto množství "silových polí
s gravitačními centry", vzájemně se stýkajících, prostupujících a hierarchizovaných. Je to pojetí, které
se snaží respektovat dialektičnost strukturních vztahů a dovoluje postihnout i vícesměrné
souvztažnosti, např. prostupování periférií může zahrnout i větší počet kategorií. Jevy periferní jsou
méně stabilní než jevy centrální (ať už se to jeví v tom, že periferní prvky vůbec mizejí, anebo že se
modifikují tak, aby se dostaly do centra). Platí to ovšem nejen o systému jako celku, ale i o dílčích
podsystémech (a kategoriích). Tato vlastnost jazykového systému je přirozeným a nezbytným
projevem toho, že jazyk není strnulý, statický jev. lO

Chronologické pojetí
zřetel

spojujícího i

neologismů

není

dostačující,

je

sociologický. Francouzští lingvisté

třeba

pojetí

rozdělují

funkčního,

neologismy

zpravidla na několik typů:

1. Nový lexém, nové slovo, tj. nová lexikální forma s novým významem, a to
vnitrojazyková,

např.

nové citoslovce, nebo

se známým významem,
představení, vlastně

vyjadřovaným dříve

jinojazyčná (~).

spojením slov,

jsou také nová slova (.

např.

derniéra - poslední

synonyma, dále výpůjčky a ekvivalenty.

2a. Nový pojmový význam existující lexikální formy, tj. lexikální jednotka.
sekundárních

významů

souvisí s polysémií,

popř.

Tvoření

homonymií, se synonymií a

s valencí.
2b. Nový význam s pragmatickou složkou.
2c. Nové užití existující jednotky, nové metafory, metonymie.
3a.

Výpůjčky

angloamerické
3b.

Výpůjčky

z cizích
výpůjčky,

a

nejčastěji přejaté

přejetí

jazyků

i s původním významem i s jiným významem:

pseudoanglicismy.
vnitrojazykové, z jiných

podsystémů

téhož jazyka: dnes

termíny v procesu determinologizace, dialektismy, slang, obnova

zastaralých slov, i ta jsou potřebná v uměleckých textech.
4. Nové jednotky vzniklé

tvořením

slov: odvozeniny, složeniny, zkratková slova,

derivace i z proprií.
5. Syntagmatické neologismy.
9 Encyklopedický

slovník, Praha 2002, s. 364-6

8
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6. Nové jednotky vzniklé
substantivizace adjektiv,

změnou

zvláště slovnědruhovou

kategorie,

přechod zvláště

homonymií:

adverbií v předložky, spojky,

částice,

citoslovce.
7. Okrajovou povahu mají okazionalismy, etapismy, módní slova, individualismy a
hapaxy.ll

Neologismy jsou přirozeně svým vznikem vázány na určitou dobu. Vzhledem
k tomu, že mohou mít
vrstva

určitou

stylistickou hodnotu, bývají charakterizovány jako

dobově příznakových prostředků.

Neologismy

můžeme

v tomto smyslu

třídit

z hlediska strukturního a funkčního.
Strukturní neologismy - slovotvorné
ze zkratek
S

(cédéčko,
c -'-

eseróčko),

přejatá

(l}~zénář, video~gyárna),
_.~

-- ' ..-'.

-'-,

_.-/~

slova

tvořená

slova (garnbler,_ snowboarding), slova
~_ _ _ _ _ _ _/

" . . . . . - - - - ' - -

novým významem tzv. neosémantismy

(hv~zdný
~- ----

-

vynLkajJcJ,

- -~---._--_.-._--------~-

špičkový),
--

víceslovná (sdružená) pojmenování (sametová- revoluce, mobilní telefon),
frazémy
.------(bý:t stejné krevní skupiny, být mimo mísu).
Z hlediska
mění

funkčního

a spolu s tím se

příznakovost.

se za neologismy pokládají ty jednotky, jejichž užití se

přehodnocuje

Specifickými typy

jejich původní (odborná, profesní, slangová atp.)

funkčních neologismů

jsou také okazionalismy,

individualismy, módní neologismy, dobová slova aj. Platnost neologismu mají i ty
lexikální jednotky, které se kdysi
obnovuje (radní -

člel!(')becní

přestaly

užívat, ale po

určité době

se jejich užívání

rady).

---~---~~-

Neologismy

můžeme

určovat

z pohledu stylistického. V rámci

z pohledu

jazykově

nové lexikální jednotky, které jsou

jazykově

systémového nebo

systémového pohledu jsou neologismy

slovotvorně

neregulérní a mimosystémové. Z

hlediska stylistického jsou neologismy nová ustálená spojení

či

nové významové

struktury lexikálních jednotek.
V rámci
zkoumání

jazykově

neologismů,

systémového hlediska existuje

které se projevují i

onomaziologického (tj. od obsahu k formě) jsou

při

jejich

označovány

několik

přístupů

označovánÍ.

při

Z hlediska

jako nová pojmenování,

z hlediska sémaziologického (tj. od formy k obsahu) jako nová slova, nové výrazy. 12

Daneš, F.: Vztah "centra" a "periférie" jakožto jazykové univerzálie, Jazykovědné aktuality, 1965,
2-3, s. 1-6
(;
'II Tamtéž, s. 44-45
= t='ri(,~ /
12 Encyklopedický slovník, Praha 2002, s. 284-5
!O

Č.

9

neologismů

Vymezení

může

být

pojímáno

z diachronního

1

nebo

synchronního hlediska. Z diachronního pohledu se za neologismy považují ty
lexikální jednotky, které k určitému

časovému

bodu nebyly ve slovní

zásobě.

součástí

synchronního pohledu jsou to ty lexikální jednotky, které se mohou stát
systému. V tomto druhém

případě

Ze

rozlišujeme slova potencionální a okazionalismy.
slovotvorně

Slova potencionální jsou zde dosud
nebo realizované v individuálních

případech.

nerealizované systémové možnosti

Okazionalismy vznikají

příležitostně

zpravidla pro jedno konkrétní použití podmíněné kontextem. 13
V komunikaci vznikají nová pojmenování

často příležitostně.

Objevují se

~oj1!l~l1oy~níř!dk~

e.- exkluzivní, akt~alizují se
těchto

významy lexikálních jednotek vzhledem ke kontextu. Od

pojmenování se neologismy liší tím, že jsou přijaty do normy, jejich užívání se

stává územ v určitém prostředí. To znamená, že pro vymezení neologismů je důležitý
i

stupeň

lexikalizace, protože jinak bychom mohli za neologismy pokládat všechna

pojmenování s příznakem novosti v individuální

promluvě.

Pak bychom mohli

mluvit o kontextových neologismech.
Kontextové neologismy vznikají spojením

výrazně

gramaticky a sémanticky

odlišných pojmenovacích jednotek v minimálním úseku promluvy.

Příznak

nese celý komplex pojmenovacích jednotek, jejichž spojení vyvolává
Spojeny mohou být
Páral). V jiném

významově

případě

v ustálených spojeních,

nesourodé lexikální jednotky,

příznak

např.

novosti vznikne

např.

zaměněním

"modré džínsy obula si na

tělo"

Nejvýrazněji

kontextovými

lexikalizovanými,

neologismy

např. řady

hrbaté dláto (Vl.
určitého

prvku

ojedinělé,

jsou i

se projevují v uměleckém jazyce. Od kontextové

aktualizace odlišujeme aktualizaci lexikální.
meZI

překvapení.

místo oblékla si (J.

Suchý). Vzhledem k tomu, že kontextové neologismy jsou
rozmanité a pestré.

novosti

stejným

a

Některé

tzv. neologismy stojí na pomezí

neologismy

způsobem

z funkčního

spojených odlišných

hlediska

výrazů hrozně

krásný - strašně krásný - šíleně krásný - obludně krásný. 14

13

14

Tamtéž, s. 292
Martincová, O.: K problematice lexikálních neologismů, Slovo a slovesnost, č. 4, 1972, s. 286-7
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2.2. Okazionalismus
Dříve

se

netvořila

jasná hranice mezi okazionalismem a neologismem. Jako

první použil termín okazionalismus ruský lingvista N. I. Fel'dman (Okkazional'nyje
Č.

slova i leksikografia. Vjaz, 1957,

4, s. 64-73). Okazionalismus

odděluje

od

neologismu svázání s určitým kontextem a s tím spojenou neopakovatelností. Na
rozdíl od neologismu okazionalismus nebývá jazykovým

společenstvím přijat

I I

užívání, uchovávaj! si svou novost, neobvyklost, výrazovou
,---I

době,

kdy

vytvořen.

byl

Pokud je

vytržen

z kontextu,

nesrozumitelným. Okazionalismy se vyskytují jak ve
tak ve

sféře

publicistické a odborné.

Okazionalismy bývají též
slova autorská,

individuálně

Rovněž

popř.

nezávisle na
často

stává se

sféře umělecké

a esejistické,

vznikají v projevech běžně mluvených.

označovány

autorská,

neotřelo st

do

jako slova

individuálně tvořená,

jako

jako hapax legomena.

Hapax legomenon je slovo (tvar), jehož výskyt je v rámci určitého textu nebo vůbec doložen
pouze jednou. Hapax legomenon lze nejčastěji najít v malokorpusoých jazycích (např. v gótštině),
existuje však i v češtině (např. ve staročeštině posvázanie - sebeomezování, sebezapření). K hapax
legomenonu lze řadit i úmyslné básnické neologismy (okazionalismy), např. nazemvzetí, přenikdo (Z.
Rotrekl, báseň Kdo), zátopolí (l Skácel, báseň Podzim za městem) apod. 15

Užívají se pro
umělecký

ně

i termíny kontextový neologismus, autorský neologismus,

neologismus, básnický neologismus. Má-li se na

zřeteli četnost

jejich

výskytu, označují se jako slova řídká. 16
Hranice mezi okazionalismem a neologismem je založena na rozdílu
řeč

a jazyk. Není vyloučena možnost

nejsou okazionalismy zaznamenány

termínů

přechodu

okazionalismu v neologismus. Pokud

písemně,

stávají se spíše ,,)l:)TMH-eBHO.IJ:HeBKH",

které pomáhají při konkrétním vyjadřování. 17
Okazionální slova se
fakt

řeči

shodně

pojímají jako specifický

se vymezují. Vznikají příležitostně v momentu

na onen komunikát,

při

řeči

řečový

a jejich užití je vázáno

jehož tvoření vznikla. Na ose systém - norma - úzus - text se

tedy váží na poslední článek

řetězu.

Závažným faktorem pro odlišení

od jednotek systémových (a tedy i pro jejich vymezení) je jejich
normě

jev a také jako

okazionalismů

poměr

k jazykové

(resp. úzu), a to jak lexikální, tak slovotvorné. Další rozdíly ve vymezení a

Encyklopedický slovník, Praha 2002, s. 163
Martincová, O.: Okazionální pojmenování a jejich tvoření v současné češtině, Filologické studie
XIII, Praha 1985, s. 19; Encyklopedický slovník, Praha 2002, s. 293
17
HOp).l,aHOBa, JI.: 3a nOHRmuemo JleKCUKaJleH OKCl3UOHaJlU3bM u pCl3ZpaHU'IaBaHemo My om
HeOJlOZU3Ma, E3llK II JIllTeparypa, 1978, Č. 2, s. 57
15

16

~
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pojetí okazionalismů jsou podmíněny tím, zda se k jejich studiu přistupuje z hlediska
lexikologického, lexikografického, stylistického nebo slovotvorného. 18

Lexikologický
Pokládají se za

ně

určitý

pojmenovat

přístup

ta slova, která vznikají

něhož

vytváření

jak pojmenování vznikající

Pojmenování

vyjádřit

záměrná

Lexikografický
jednorázové užití.

vznikla.

Při

potřeby

neotřele,

se neobvykle,

spontánně,

tomto pojetí se k okazionalismům

což

stačí vnější

impuls -

počítají

záměrně.

tak pojmenování vznikající

jsou motivovaná estetickými

komunikační

Pro

(např.

situace

zřeteli (např. stařečkovat

-

stařečkuje ... ).

přístup

důraz při

klade

Při určování

okazionalismů

vymezení

na jejich

konkrétních slov se vychází z kritéria jednoho

záznamu. Je však otázka, nakolik je toto kritérium

určující,

stejné okazionalismy mohou vzniknout nezávisle na
době,

v řeči v důsledku

Jedeme za otcem do nemocnice, trošku si zainfarktovat.).

Mužní dětství, mužnost

v různé

okazionalismů.

jsou zapojeny. Užity jsou pouze v tom jazykovém

vznik spontánního pojmenování
zainfarktovat -

příležitostně

myšlenkový obsah a/nebo

závisí na kontextu, do
projevu, pro jehož

zpravidla vychází z širšího pojetí

že tentýž okazionalismus mohou v řeči

vezmeme-li v úvahu, že

sobě

na

vytvořit,

různých

místech,
sobě,

nezávisle na

různí mluvčí.

Stylisticky orientované studium je pojímá jako prvky aktualizovaného
vyjádření.

Vzniká zde ovšem otázka, zda lze k okazionalismŮill

pojmenování, která jsou
která se

nevyznačují

tvořena

přičítat

podle velmi produktivních slovotvorných

i ta

typů

a

sémantickou, formální a kontextovou nápadností, neobvyklostí

(např. zkonvenčnělý, dokouřenost).

Slovotvorné hledisko se
jsou okazionalismy
to, zda jsou

míněna

uplatňuje

v širším a užším pojetí.

všechna slova tvořená

tvořena pravidelně

příležitostně

Při

širším pojetí

v řeči, bez ohledu na

nebo porušují jistá slovotvorná pravidla.

pojetí se za okazionalismy pokládají

různé nepravidelně

útvary. Tyto okazionalismy se pak kladou proti tzv.

až

Při

užším

deformovaně tvořené

slovům

p_Qtenc}onálním.
/

Rozlišuje

se

termín-pojem

"slovo

potenci~í",

respektive

"potencionální

realizované" ("reálné") a slovo "okazionální". Slovy potencionálními se rozumí ta
slova, která vznikají téměř paradigmaticky podle velmi produktivních slovotvorných
typů,

nebo ta, která realizují slovotvorný potenciál odvozujícího slova a

doplňují

18 Martincová, O.: Okaúonální pojmenování a jejich tvoření v současné češtině, Filologické studie
XIII, Praha 1985, s. 20-1
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(např.

prázdná místa v jeho slovotvorném paradigmatu

k adjektivu ekologický

dotvořené výrazy ekologicky, ekologičnost, eko log ično ).19

Potencionálnost

Je

možnost

vzniku

řečových

jednotek

stupeň

nezaloženo sti

určitý

v jazykovém systému. Okazionálnost je

založených
řečových

jednotek v jazykovém systému, což vytváří určitý stupeň nečekanosti této jednotky
v systému. 2o Čím větší je možnost vzniku potencionální jednotky, tím menší je její
okazionálnost a
typů,

obráceně.

Okazionalismy se

tvoří

podle aktivních slovotvorných

které ovšem stírají hranici mezi nimi a potencionálními slovy. Kritérium

novosti se u

okazionalismů

projevuje v různé

pomocí produktivního typu je chápáno
Pokud je ovšem slovo
jeho novost v ještě

vytvořeno

větší míře

nově

míře.

Nové pojmenování

vytvořené

už jen díky novému spojení

morfémů.

podle za pomoci neproduktivního typu, chápeme

než u slova předchozího.

Největší stupeň

novosti je pak

chápán u slov, která nevznikla podle žádného modelu (ex nihilo).

Slova

potencionální a okazionalismy nemají snahu o delší existenci v jazyce, což je
odděluje od neologismů, které jsou jednotky jazyka. 21

Okazionalismy
vznikají

neúmyslně.

můžeme ještě rozdělit

U prvních

novosti. Druhý typ

na ty, jež vznikají

mluvčí vědomě tvoří

okazionalismů

se

záměrně

nové slovo a

tvoří nevědomky

z těchto

a na ty, jež

počítá

s efektem

důvodů: mluvčí

nezná potřebné slovo (v procesu ovládání rodného jazyka a při výuce cizích jazyků),
mluvčí

stresu

si

nemůže

vzpomenout na

způsobeného

příslušné

neobvyklou

expresivnější

a mnohem více
v daném kontextu. 22

situací).

přitahují

sféře umělecké,

textech, ve

sféře

ve

sféře

odborných

publicistické. Velmi

(při

posluchačů

prostředky

projevů,

často tvoří

poruchách

Neúmyslné

pozornost

Okazionalismy nejsou specifickými
ve

slovo

řeči

- afázie,

okazionalismy
díky své

jedné stylové sféry. Vznikají

zvláště

v společenskovědních

okazionalismy

děti (např.

19 Tamtéž, s. 21-3; Encyklopedický slovník, Praha 2002, s. 293
Hop)..(aHOBa, JI.: 3a nOH5lmUemO JleKCUKaJleH OKa3UOHaJlU3bM u pa3ZpaHU'taeaHemo My om
HeOJlOZU3Ma, E3HK II JIllTepaTypa, 1978, Č. 2, s. 59
21 Tamtéž, s. 59-62
22 CT05IHOBa, 10.: HenpeoHaiwepeHu OKa3UOHaJlU3MU, b'bJIrapCKH e3llK, 1984, Č. 5, s. 452
23
I1op)..(aHOBa, JI.: 3a nOH5lmUemO JleKCUKaJleH OKa3UOHaJlU3bM u pa3zpaHU'taeaHemo My om
HeOJlOZU3Ma, E3llK II JIllTeparypa, 1978, Č. 2, s. 63
~
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JSou

nečekanosti

)J;a pa3naKem51 rraKeTIITe. Oml.fepynu JIII 5IMl(eTo?).23

20

při

,lJ;aM

Mli

2.3. Vznik neologismů
podmíněn

Vznik nových pojmenování je
jazykovými

činiteli.

neologismů. Působí

činitelé

První dva

sociálními, psychickými a

jsou považovány za

vnější příčiny

vzniku

na vznik nových pojmenování, jejich pronikání do slovní zásoby

a na celkový pohyb slovní zásoby.

Vnitřní

jazykové

důvody

vzniku

neologismů

jsou

stylistické a strukturnÍ.
Vnější

pojmenovat
procesům

příčiny

mimojazykové

nově

věci.

vzniklé

hlavně

vzhledem k novým lexikálním

otázky

dílčí

uživatelů

přijetí

šíření neologismů.

šíření

a

slovům,

k novým

potřebou

prvkům,

lexikálním

vyjadřovacími potřebami. Středem

otázky obecné jako pojetí a vymezení sociolingvistických

faktorů

jako

společenskou

věnována

Pozornost je také

a tendencím, které jsou motivovány

zájmu se stávají

změn,

JSou vyvolány

prostředkům.

Stranou ovšem

nových lexikálních

prostředků,

nezůstávají

postojů

otázka

přijetí

fakt kolektivního schválení, které rozhoduje o

Je to spojeno

zvláště

s obdobími

oborů

(např.

internet,
--"'-',-

případě

a

převratných společenských

s vědeckotechnickým rozvojem, vznikem nových

videokavárna, ekologie) atp. V tomto

ani

problematika

neologismů

-----~ ..

vyžaduje

sociolingvistický přístup.24
Stranou
Zabývá se

nezůstává

hlavně

interpretací významových

K neologismům se

počítají

změn

psychickými

i nová slova, která

asociačními

tvoří děti

individuální) a osoby s psychicky narušenými funkcemi myšlení,
řeči.

i

neologismů.

ani psycholingvistické hledisko zkoumání

(dětské

procesy.

neologismy

představivosti

a tím

Tyto neologismy jsou porovnávány s tzv. individuálními neologismy

uměleckými. 25
Při objasňování

ze

vzniku a fungování nových lexikálních jednotek se vychází

společenských vyjadřovacích potřeb,

politickými a kulturními
některých

čerpá

24
25

v souvislosti s hospodářskými,

vývoj motivuje vznik a přijetí pouze

jak ze spisovného jazyka, tak i z jazyka

Při tvorbě
běžně

nových

mluveného.

se zde i výrazy sociální či teritoriální.

Pronikáním
jednotka

změnami. Společenský

mění

nových pojmenovacích jednotek, zvl. terminologických.

pojmenování se
Uplatňují

které se

zařazuje

neologismů

a jaký byl

do slovní zásoby chápeme to, jakým

průběh

jejího

zařazenÍ.

způsobem

Lexikální jednotka se

Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě, Praha 1986, s. 445
Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha 1983, s. 14
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se

může

zařadit

do

lexikálně

může

mít lexikální jednotka izolované postavení také vzhledem ke svému

sémantického pole

okazionálnímu charakteru.

do odborné terminologie.

Průběh zařazení

proniknutelná a

Současně

důležitý

působí

předmětu

místě

jazyce. Na

zařazení

je otázka

pojmenování, která vznikají ve
Způsob

a

průběh zařazení

však

vzhledem

jako bariéra.

pronikne lexikální jednotka, která pojmenovává novou

pojmenování, které není závislé na novém

aj.

do slovní zásoby je

těžko

k tomu, že spisovná norma je velmi
Snadněji

či

věc,

než

a vzniklo v běžně mluveném

do slovní zásoby u nových okazionálních

sféře běžně

dorozumívací, publicistické, esejistické

pojmenování do slovní zásoby

může

být

podmíněn

působením faktorů interně či externě jazykovými. 26

Slovní zásobu obohacuje lexikální pohyb, což znamená vzájemné pronikání
lexikálních struktur dvou nebo více

jazyků, ať

příbuzných či nepříbuzných.

už

Podmínkou tohoto pohybu jsou procesy mimojazykové
nositelů

kontakt

procesy, které

vzájemné vyrovnání jazykových struktur. Lexikální pohyb probíhá zcela

nepravidelně.
jazyků

vnitřnějazykové

jazyka a tudíž i jazykových struktur) a také

přestavují

(přímý či nepřímý

Tyto jevy jsou

zvláště

nápadné u

nepříbuzných

nebo vzdálených

(anglicismy, germanismy, internacionalismy apod.). Tyto neologismy, které

převzaly vnější či vnitřní

slovní zásoby. Je to
izolovaný,
rozhodně

často

formu (kalky, hybridy) se

způsobeno hlavně

často

velmi

dobře zařadí

tím, že v novém jazykovém

specializovaný význam.

Nejčastěji

prostředí

do

mají

se jedná o terminologii, ale

se neologismy neomezují jen na ni. Tímto procesem se dostávají do slovní

zásoby nové

kořeny,

které ovšem zůstávají izolované a slovotvorně málo produktivní

(kromě terminologických soustav vytvořených s ohledem na věcnou systémovost)?7

Jazykové

změny

jsou

určeny

vzájemným

působením

intralingválních a

extralingválních (zvl. sociálních) zákonitostí vývoje jazyka. vývojový pohyb jazyka
je

především určován

vznikem, pronikáním nových

pohyb slovní zásoby je
dvě

důležitým

prvků, uplatněním

inovací. Pro

jevem vznikání nových pojmenování. Rozlišujeme

skupiny nových pojmenování:

a) nová pojmenování, která se do slovní zásoby pouze
izolovaný,

často

terminologické,

specializovaný význam nebo jsou

umělecké

zařazují

a

doplňují

stylově příznaková

ji. Mají

(jednotky

neologismy).

Tamtéž, s. 24-5
Budovičová, V.: Lexikálny pohyb v tzv. blízko príbuznýchjazykoch, Československé přednášky pro
VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě, Praha 1973, svazek 1., s. 273

26
27
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určují

b) nová pojmenování, která
prostředky

nastupující, variantní,

systémech. Tyto jednotky

pohyb slovní zásoby.
konkurenční,

označujeme

vyvolávající

v

dílčích

sem také ta

vnějšími

(sociálními)

28

Nová pojmenování motivovaná sociálními faktory jsou
příznaková

již

při

vzniku a

zařazení

prostředky určité komunikační

Na

napětí

se jako

Patří

jako lexikální inovace.

pojmenování, jejichž vznik a pronikání jsou motivovány
činiteli.

Uplatňují

základě

stylového

do slovní zásoby. Vznikla jako specifické

sféry, jejímž

příznaku

se

převážně stylově

realizačním

zařadila

do systému

útvarem je spisovný jazyk.
funkčně

stylových vrstev

spisovného jazyka. Mohou mít příznak hovorový, odborný, publicistický apod. 29
Při

vzniku

neologismů

byl silný v 19. století a

nemalou roli hraje i tzv. purismus. V českém prostředí

skončil

mezi

dvěmi světovými

válkami. V Bulharsku byl

purismus velmi silný po osvobození, kdy docházelo k očišťování jazyka od cizích
slov - zvl. turcismů a grecismů. 3o Byly nahrazovány slovanskými výrazy, které byly
čerpány

z církevní slovanštiny, ruštiny nebo byly

se ovšem ne vždy ujala,

např.

očišťováním

zcela nová slova, která

HCTOpH5l - 6ueaJlutfa, rrOIIJ,a - CHOeaJlKa, aCTpOHOMH5l -

3ee3003HaHue, 6H6JIHOTeKa - KHU20euUfHUtfa apod.

se zabývaly

vytvářena

jazyka, byli

např.

31

Významnými osobnostmi, které

Petr Beron, Ivan Bogorov, Alexandar

Teodor-Balan či Stefan Mladenov. 32
V bulharské
cyklický

průběh

jazykovědě

je purismus

s větší a menší aktivitou.

víceméně

Většinou

která vyráží do boje proti všem cizím

výrazům

se

živý dodnes.

rozhoří

Má jakýsi

na podnět inteligence,

se snahou

očistit

bulharštinu.

Odborníci v tom vidí opožděné obrozenecké snahy o čistotu jazyka. 33
L.
Rozděluje

Andrejčin

se o tomto fenoménu

zmiňuje

již v 50. letech 20. století.

cizí slova v bulharštině na 3aeMKU a t{y:JfCOUtfu. 3aeMKH obohacují jazyk o

Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha 1983, s. 27
Tamtéž, s. 28-9
30 V širších souvislostech podává o I1Ústě a vývoji turcismů v bulharštině obecnější přehled v česky
psané literatuře například Michail Videnov. Srov.: Videnov, M.: Současná bulharština. Kapitoly
zjejího vývoje, Praha 1978, s. 62-79.
31 Především v bulharské odborné terITŮnologii se můžeme setkat s terl1Únem orientalismus, označující
tu slovní zásobu, jež se do bulharštiny dostala prostřednictvím orientálních jazyků - přirozeně se
jedná především o turečtinu, v úvahu však přichází i arabština či perština. Viz: reopmeBa, E., )KepeB,
28

29

C.: HcmopUfl Ha H0606bJlzapCKUfl KHUJ/C06eH e3UK, CO<jJlliI 1989, s. 318-327
32 AH.!l:pewu!H, JI.: CfyJ/Coume OyMU u 6op6ama 3a 'tucmoma Ha HaZfUOHGJlHUfl e3UK, E3HK H
JIHTeparypa, 1955, č. 1-2, s. 100-1, CTaHKOB, B., Myp.!l:apoB, B.: rJIaBo6oJIlliI c qy)K.!l:HTe ).()'MH,
CO<jJlliI 1983, s. 5-6
E'b'IBapOB, 5I.: Ilpofl6U Ha e3UKo6ama OUHaMUKa 6 Cb6peMeHHUfl 6bJIZapCKU C Cb6peMeHHUfl 'teUlKU
e3UK, C'blIOCTaBHTeJIHO e3HKo3HaHHe, č. 4-5, s. 130

33
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nová slova,
zbytečně

např.

perry6miKa, aKa.n:eMHJl, MarrHma. lly)I(.n:llll;Ii jsou

nepotřebné

a

např.

zahlcují jazyk, protože pro tyto výrazy existuje bulharský ekvivalent,
I

KOHcmamupOM - yCTaHOB5IBaM, npocnepumem - rrpeyCII5IBaHe, 6JIarp.n:eHCTBlle,
cumyalfu51 - HaJIO)I(eHlle. Zároveň konstatuje, že mezinárodní výrazy nenarušují

základní slovní zásobu a národní specifikajazyka. 34

2.4. Kritéria zařazení jazykových jednotek k neologismům
1. Kritérium novosti
! /

f

j:

Tjivatelé hodngtí poj~enování, podle toho jestli považují lexikální jednotku za

'Ú v

zvláštní, neobvyklé, novf Kritérium novosti naráží na určité problémy při určování.
Označení

jazykové jednotky za novou je velmi subjektivní. Chápání novosti je

individuální lidský vjem, který záleží na
zaměstnání, věku,
důležité

nejrůznějších

okolnostech -

čistě

vzdělání,

jazykových schopnostech, osobních zájmech apod. Je proto

chápat novost z pohledu

nějaké

skupiny, než z pohledu jednotlivce. Musíme

mít také na paměti, že lexiální jednotky z různých oblastí si zachovávají různý

stupeň

novosti. Z jedné strany jsou lexikální jednotky považovány za nové, protože označují
nové

předměty

a jevy. Z druhé strany tím, že tyto

předměty

a jevy jsou nové, jsou

také velmi aktuální, používané a tím pádem ztrácejí odstín novosti u
Toto kritérium

nemůžeme

nositelů

jazyka.

chápat jako absolutní, protože za "nové" zvláštní jsou

považovány také archaismy, dialektismy, historicismy, specializované termíny,
výrazy ze žargonu apod.
Podle francouzské lingvistiky je novost kvalitativní: formální a významová, a to
pojmová a pragmatická. Podle kvantity, míry rozlišují novost úplnou,
slabou. Podle
velmi

I.

řídká

stupně

částečnou

a

novosti primární a sekundární. Zcela nová lexikální forma je

- nové slovo

může

být

vytvořeno

ex nihilo, tj. bez opory v jazyce

(např.

kodak), z onomatopoje téhož nebo cizího jazyka, z propria, z existujících slov
derivací nebo kompozicí, může být výpůjčkou, může být přejato. 35
2. Kritérium časové

34 AH):(peiíqHH, JI.: l[YJFCi)ume UYMU u 6op6ama 3a lJucmoma Ha HalfUOHaJlHU5l e3UK, E3HK II
nHTepaTypa, I955,č. I-2,s. 99
35 Filipec, J.: Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie, Časopis pro moderní
filologii,
1995, č. 1, s. 44
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Ohraničení

období, v němž se nová pojmenování objevují.

neologismy považovány ta pojmenování, která v
V tomto smylu

můžeme hovořit

Nejčastěji

určitém časovém

jsou za

období vznikla.

o neologismech 18. století, o neologismech 2.

poloviny 19. století apod. Charakteristika příznaku novosti se opírá o mimojazykový
společenskohistorický
společnosti,

faktor. Vzhledem k tomu, že se

dochází ke

některých

období vznikla. U
uchovává dlouho,

změně příznaku

některá

mění komunikační potřeby

novosti u slov, která v určitém

pojmenování

příznak

se z užívání zcela ztratí.

časovém

novosti rychle mizí, u jiných se
Nemůžeme

proto toto kritérium

chápat jako základní.
3. Kritérium postavení ve slovní zásobě
tradičního členění

Podle
která se
tohoto

zařazovala

členění

slovní zásoby byly za neologismy pokládány ta slova,

spolu se slovy zastaralými do pasivní slovní zásoby. Dnes se od

už upustilo a podle

novějších

prací jsou za neologismy považovány ta

pojmenování, která mají potencionální možnost stát se jednotkou "langue". 36 Od
neologismů

musíme odlišit tzv. módní slova, individuální neologismy apod., jejichž

užívání má krátkodobý charakter. To jak a jestli je neologismus
zásoby záleží na mnoha faktorech.

Někdy

přijat

do slovní

je jeho existence krátkodobá a brzy se

ztrácí z běžné komunikace, jindy se naopak velmi rychle

začlení

a ztrácí

příznak

novosti. 37

Dříve

z kritéria

se

při

časového,

Nejčastěji

označování

kdy se stanovil

jím byly významné

lexikální jednotky za neologismus vycházelo
časový

společenské

mezník, který

zároveň určil

dobu vzniku.

události. Vše co se objevilo po tomto datu

ve slovní zásobě bylo chápáno jako neologismus. Dalším východiskem pro
neologismu bylo kritérium jazykové variety, v níž vznikají a v níž se
např.

spisovný jazyk,

běžná

označení

uplatňují

jako

mluva, slang; kritérium strukturní, které se zakládá na

vztahu formy a obsahu; kritérium lexikalizace, kdy se nová lexikální jednotka zapojí
do slovní zásoby a kritérium uzualizace. Nemalý

důraz

je kladen na kritérium

psychologické, kdy záleží na pociťování novosti ze strany uživatelů jazyka. 38

Martincová, O.: K problematice lexikálních neologismů, Slovo a slovesnost, č. 4, 1972, s. 284
Tamtéž, s. 283-4; HOpil.aHOBa, JI.: HOBume OyMU B CbBpeMeHHU5l 6bJlZapCKU e3UK, Co<jJH5I 1980, s. 913
38 Encyklopedický slovník, Praha 2002, s. 284
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2.5.

Tvoření

nových pojmenování
společnosti

Vzhledem k tomu, že k rozvoji
věci,

pojmenovávat nové

jevy a sociokulturní kontexty, tj.

vytvářet

pojmenování. Ta obohacují a rozvíjejí slovní zásobu. Pokusíme se zde ve
/

potřeba

dochází neustále, je

nová

stručnosti

představit základní fo;n{y tvoření nových pojmenování v bulharštině. Jde především
o slovotvornou derivaci, skládání a o přejímání slov.
Tvoření

(nemorfémové).
sufixů

slov se
Při

na morfologické (morfémové) a nemorfologické

morfologickém

interfixů,

a

dělí

které se

tvoření

připojují

slov dochází k tvorbě pomocí

ke slovotvornému základu (bulharská

lingvistická terminologie v tomto smyslu užívá velmi často
OCHoea,

označení npou3eeJ/CoaUfa

z kterého v mnoha situacích vycházíme i my v předkládané práci)?9 Nová
tvoří

pojmenování se
Nemorfologické

Zpravidla se

analogicky podle již existujících

tvoření

jsou zde slovosled,
nemění

slov neprobíhá za

změny

vzájemně

účasti afixů.

oběma

slovotvornými

změna

spočívá

způsoby

modelů

v jazyce.
prostředky

Slovotvornými

v gramatickém paradigmatu,

zvuková stránka slov, novost

existujícího slova. Mezi

místa

přízvuku.

v novém použití již

neexistuje ostrá hranice,

se prolínají.

Velký význam má pro každý jazyk především
na

základě

vytváření

nových pojmenování

vlastní slovní zásoby a podle vlastních zákonitostí platných

při tvoření

pojmenování. Nemusí vždy docházet k vytváření nového pojmenování, ale
rozmnožovat
tvoření

počet významů

slov, které

řadíme

spadají tzv. homonyma,

peKllaMHO Jlulje).

Dále

k nemorfologickému

např. paK -

může

vodní

způsobu tvoření.

živočich,

obličej, tvář

vážné

(např.

J/Cuea eepuza,

např. střední škola, kyselina

65lJla K03MemUKa,

cpeUfa Ha

40

Dochází i k

opačnému

jevu, tj. k transformaci existujících již víceslovných

pojmenování v jednoslovná, tzv. univerbizace,

E

onemocnění, npaUlxa -

docházet k novým kombinacím již existujících slov.

zpa:JlCoaHcKo o6Ufecmeo,

nyxeHKa -

se

Do této skupiny

v předneseném významu

Vznikají tak pojmenování víceslovná nebo sdružená,

epamoepb3Ku.

může

existující pojmenovací jednotky - tzv. sémantické

prak, druh dámských kalhotek, Jlulje -

sírová,

prefixů,

např. jehličnan - jehličnatý

strom,

rryxeHO 5IKe, KOHmpOJlHO - KOHTpOJIHO yrrpmI<HeHffe, zpaouHa - ).(eTCKa
~

EOjl)J,)KHeB, T., Kyu;apoB, H., IIeH4eB, H.: C06peMeHeH 6bJlZapCKU e3UK, Co<lJIIjl 1999, s. 261
40 Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 20
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rpa,[(lma. Projevuje se zde tendence k jazykové ekonomii. V bulharštině se
univerbizace

nejčastěji

realizuje za pomoci

přídavných

jmen nebo

příslovcí, např.

óemC7W - .neTcKa CTa5I, zocmHa - rocTHa CTa5I. 41
Jak v češtině, tak i v bulharštině má

největší
tvoření

(derivace). Derivaci chápeme jako morfologické
němž

se

rozšiřuje

slov. Jedná se o proces,

při

základ lexikální jednotky, která již v jazyce existuje, o nové

formanty. Rozlišujeme dva hlavní

způsoby

příponami

(prefixace) a odvozování
tvoření

význam odvozování slov

(sufixace). Sufixace se
základů,

jmen i sloves od jmenných

předponami

derivace - odvozování

např.

bohatě

vyskytuje

při

zopa - ZOpCKU, 6a.nOH -

6a.nOHÓJ/CU51, zpyna - zpynap, pecmopaHm - pecmopaHmbOp. Sufix nikdy nenajdeme
jako samostatnou lexikální jednotku nebo slovo synsématické. Prefixace je typickým
prostředkem tvoření

slov od

dějových základů,

ale v poslední době je aktivní hlavně

výpůjčky

u podstatných jmen. Vliv zde mají i

formantů, např.

cizích

GMOpa.neH,

cynep36e3óa.
Na tomto

místě

kořenů

stojí na pomezí

afixoidů, komponentů,

které

Jejich využívání je v poslední

době

je nezbytné zmínit existenci tzv.
a afixálních

morfémů.

velmi frekventované, což upoutalo pozornost též
velmi

intenzivně věnují

svým

původem,

rozdělujeme

do

teoreticky. Afixoidy

jazykovědců, kteří

netvoří

homogenní skupinu, liší se

významem a funkcí. Afixoidy cizího

tří

skupin: 1) zkrácená

spojení složeného z podstatného a

přídavná

původu

jména, která byla

přídavného

se tomuto jevu

jména,

např.

podle vzniku

součástí

slovního

foto- (fotopapír -

fotografický papír, rjJomoenUJlamop, rjJomoenUJ/alfU51); 2) druhá skupina se
přejatých

příjemce

slov, v jazyce

lexikální jednotky,

např.

vzniká postupným

oddělováním

existují v zkrácené

od

přejatých

původně rozdělitelná

nebyla,

např.

třetí

slov, které je možno

hlavně

z

jako samostatné

kino, auto, radio, disko, KUHO, paóuo; 3)

morfémy (obsahují internacionální morfémy,
které

podobě

tvoří

skupina

rozdělit

na

latinské a řecké), ale i takových,

mikro-, mini-, aero-, bio-, MUKpO-, MUHU-,

6uo-. Toto se ovšem vztahuje i na ty afixoidy, které vznikají zkracováním
motivovaného přídavného jména, např. foto-, elektro-. 42 Afixoidy jsou samostatné
slovotvorné elementy, které se

přímo připojují

k podstatným a

přídavným jménům.

41 Pa,L\eBa, B.: OlO6006pa3y6aHemo 6 6bJlZapCKU5l KHUJlC06eH e3uK, CO<pillI 1991, s. 55-57, E05I,L\)IGIeB,
T., Kyu,apoB, 11., IIeH1IeB, H.: Cb6peMeHeH 6bJlZapCKU e3UK, CO<pillI 1999, s. 271, Dokulil, M.: Tvoření
slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 19-20
42 ABpaMOBa, U;.: CJIoBoo6pmyBaTeJIHII TeH,L\eHll,IIII rrpII C"hlll,eCTBIITeJIHIITe HMeHa B 6"hJIrapcIGI5I II
LIelllKIIlI e3IIK B KpalI Ha XX BeK, CO<PillI 2003, s. 35
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Od

kořenů

původní

je odlišuje to, že jejich

získává jinou funkci ve srovnání se
Afixoidy

rozdělujeme

lexikální význam se stává abstraktní a

skutečnými kořeny

např. cynep-, yJlmpa-, xunep-,

na prepozitivní (prefixoidy),

postpozitivní (sufixoidy),

a afixálními morfémy.

např. -JlOZ, -pUJl, -po6.

Vedle prefixace a sufixace existuje ještě smíšený způsob
např.

a

Me:JICoyzpaocKU,

6e3600eH.

Objevuje

se

také

prefixálně

tzv.

sufixální,

6e3cy<pllKCHOTO

cnoBo06pa3yBaHe nebo HyneBa cy<pllKcaU:ll5I (desufixace, deprefixace), kdy základ
slova vzniká
nějaký

afix,

odstraněním sufixů

např.

a

slovnědruhové

charakteristiky, aniž byl dodán

odstraněn

prefix a tématická samohláska,

u slovesa npoxoo5l je

vzniká tak slovo npoxoo. 43
Do derivace spadá i konverze. Radeva

řadí

konverzi k paradigmatické

derivaci (rrapa,n:llfMaTllQHa ,n:epllBaU:ll5I).44 Při paradigmatické derivaci dochází
k přechodu slova od jednoho slovního druhu k druhému. Dochází ke
paradigmat.

Při

konverzi slovotvorný kmen

odvozování se stává

změna

zůstává nezměněn

Dalším významným

a vlastním nositelem

tvaroslovné charakteristiky slova,

cbnpyza, pa60mu - pa6oma, MOOeJl - MOOeJlKa.
způsobem tvoření

změně

např.

cbnpyz -

45

nových pojmenování je skládání slov

(kompozice). Složená slova obsahují více než jeden slovní základ. Jednotlivé

komponenty mohou mít mezi sebou vztah podřadný,

determinační (např. nOMOUjHUK-

mpeHbOp, pUJloJloz-cnelfuaJZucm, JlUpmUHzMacKa) nebo vztah souřadný, koordinační
(např. Kacuep-nJZamelf, apxumeKm-npoeKmaHm).

-e-)

nebo

také ne

(např.

Kpbcmonbm,

Mohou být spojeny interfixem (-0-,

cUHeOK,

nJZOO-3eJleHtfyK,

uiGXKlly6).

Komponenty, které se podílejí na vzniku složeného pojmenování, mají velmi

často

určený pořádek základů

např.

slov, který souvisí se sémantikou

vytvořeného

slova,

CHe:JICH065lJl ,,65In KaTO CH5If" - CHe:JICH065lJla 6Jly3a, 6eJlOCHe:JICeH "KOŘTO ce OTHaC5I

,n:o 65In CH5If" - 6eJlOCHe:JICHa 3UMa. Mají jeden hlavní

přízvuk

většinou

na

slovotvorném základě. Složená slova mohou obsahovat i více slovotvorných základů,
např. zeoMuKpo6uoJl02UtfeH, 6uoKllUMamOJl02U5l.
zřídka,

zvl. v odborné terminologii.

Při tvoření

ke kombinaci kompozice se sufixací,

např.

Ta se ovšem v bulharštině vyskytují

složených slov

může

docházet ještě i

OeHOHOUjue, mpUHO:JICHUK. Velmi zřídka

43 PaJ.J;eBa, B.: CJlO6006pa3y6aHemo 6 6bJlZapCKUfl KHU;J/C06eH e3uK, CoqHI5I 1991, s. 43-44, Dokulil,
M.: Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 22-23
44 PaJ.J;eBa, B.: CJlO6006pa3y6aHemo 6 6bJlZapCKUfl KIIUJ/C06ell e3uK, Coqnm 1991, s. 51
45 J)05IJ.J;)l{HeB, T., Kyu:apoB, 11., IIewreB, fL Cb6peMeHeH 6bJlZapCKU e3UK, CO<pH5I 1999, s. 262-7,
Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 24-25
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se

může

hlavně

např. o-rulOo-o-meop5l.

objevit i kombinace s prefixací,

Kompozicí se

tvoří

jména, u sloves se vyskytuje zřídka.
Z onomaziologického
Při

modifikaci a mutaci.
roli

při

má

zpřesňující

hlediska

rozlišujeme

dva

druhy

kompozice

různou

modifikaci mají slovotvorné základy

sémantickou

motivaci výsledného slova. Jeden ze základů je nositelem významu a druhý
funkci. Významový základ stojí na druhém

určuje, např. ceemJlOculI. Při

spojuje s novým designátem,
na

převážení

a první ho blíže

mutaci se pojmenovávaný jev, který je charakterizován
mění

slovotvorným základem, nemodifikuje, ale

"zařízení

místě

se tak, že výsledné pojmenování se

např. 6emOlloe03 - neoznačuje
stejně

betonu",

"vození betonu", ale

tak i CaMOJlem - neznamená "že

něco

letí

samo".46
Dalším

způsobem tvoření

nových pojmenování je podle Murdarova i tzv.
CHHarrCHH: - analytická (syntaktická) kompozice47 , která není na úrovni formy, ale na
úrovni sémantiky, tedy vznik ustálených slovních spojení. Jde o snahu logicky
pojmenovat daný jev.

Tvoří

se

hlavně

z domácí slovní zásoby, i když

k smíšenému spojení slova domácího a cizího

může

dojít

původu, např. lIay'-lell cbmpyolluK,

cmOKoea 6opca.
Tvoření

slov zkracováním (abreviace) zaujímá zvláštní postavení v tvorbě

slov, protože zkratky se používají paralelně se svými složenými názvy,
BbJlZapCKa aKaOeMU5l lIa lIayKume.
slabičná

např.

EAH -

Podle struktury rozlišujeme zkratková slova

a iniciálová (rpyrroBHTe HITH CpH1JKOBHTe a HHHD:HaJIHH). Podle jejich

fungování rozlišujeme zvukové a hláskové (3ByKOBHI.i 16YKBeHH).48
Zkratková slova iniciálová se

tvoří

z počátečních písmen složeného názvu,

např. H,aK - Hapooell oeopelf lIa KyJlmypama. Dělíme

je na hláskové (6yKBeHH) a

zvukové (3BYKOBH, cpoHeTHTlHH). Hláskové zkratky se

tvoří

celého složeného pojmenování. Vyslovují se
H,aK - ellOeKa.

začíná

tvoří

Zvukové zkratky se

pojmenování v tom

případě,

že

odděleně,

alespoň

od

z prvních hlásek slov

spojují se samohláskou,

počátečních

písmen složeného

jedno slovo ze složeného pojmenování

samohláskou. Tím dochází k usnadnění výslovnosti zkratky,

BbJlZapCKU OJlUMnUUCKU KOMumem.

např.

V tomto

případě

se jedná

např.

hlavně

BOK -

o zkratky

jednoslabičné.

Pa.IJ:eBa, B.: CJloeoo6pa3yeaHemo e 6bJl2apCKU5l KHUJ/CoeeH e3uK, COcplliI 1991, s. 45-50, bOH)l)KMeB,
T., Kyu:apoB, H., llemeB, H.: Cb6peMeHeH 6bJl2apCKU e3UK, COcplliI 1999, s. 267-270
47 Myp.IJ:apOB, B.: Cb6peMeHHU CJloeoo6pa30eameJlHU npol1ecu, COcpMH 1983, s. 48-50
48 Pa.IJ:eBa, B.: CJloeoo6pa3yeaHemo e 6bJl2apCKU5l KHUJ/CoeeH e3uK, COcplliI 1991, s. 53
46
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Zkratková slova
pojmenování,

slabičná

se

tvoří

z jedné nebo více slabik složeného

např. oemMaz - oemCKU MaZa3U7-t. Rozdělujeme

které se tvoří od částí složeného pojmenování,

např. oemMaz,

že se základový komponent použije celý a ostatní slova jen
Meocecmpa, eJlMamepuaJl.

49

je na dva druhy - a) ty,
b) ty, které se tvoří tak,

částečně

(slabiky),

např.

Zkratky se v posledních desetiletích v bulharštivě velmi

rozšířily. 50 S tím souvisí i problém jejich mnohdy těžké srozumitelnosti.

Dalším významným
slov je
dané

přejímání

prostředí,

způsobem tvoření

slov z jiných

jazyků.

z něhož výraz pochází,

nových pojmenování vedle

Jedná se
např. klub

většinou

z

tvoření

o pojmy specifické pro

angličtiny, samovar

z ruštiny,

kimono z japonštinYj . Slovo cizího původu se musí adaptovat přijímajícími jazyky
I

po stránce zvukové, musí být

slovnědruhově zařazeno

Spadají sem také slova mezinárodního charakteru
řeckých,
.

v poslední
/

době

a morfologicky formováno.

tvořená

z prvků latinských nebo

též zejména z prvků anglických, a kalky, tzv.

překladová

/51

po]menovam.

Rozlišujeme dva druhy kalkování - slovotvorné a sémantické. Slovotvorné
kalky zcela odpovídají významem a

způsobem tvoření původnímu

slovotvorná struktura odpovídá morfémovému

slovu, jehož

překladu, např. 6000600 -

něm.

Wasserfall, l-te60Cmbpzall - ang. skyscraper, Cbl-tapOOl-tUK - fr. compatriote, 6mopa
pbKa - z ang. second-hand. Kalky se mohou dostávat do jazyka i prostřednictvím
třetího

jazyka,

např. prostřednictvím

ruštiny se dostaly do bulharštiny řecké, latinské

a západoevropské kalky (l-taCeKOMo, cbcpeOOmOllel-t). Sémantické kalky jsou slova,
která pod vlivem cizího jazyka získala

~

přenesený

~

význam,

např.

slovo 6b6eOel-tUe se

b05l)VI<HeB, T., KyIl,apOB, M., IIeIf'IeB, M.: Cb6peMeHeH 6bJl2apCKU e3UK, COrpIDl 1999, s. 274-5,
Pa,[(eBa, B.: CJlo8oo6pG3Y8aHemo 8 6bJl2apCKU5l KHUJfC08eH e3UK, COrpIDl 1991, s. 52-5, Dokulil, M.:
Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 26
50 Je otázkou, do jaké míry jsou zkratky tohoto typu v bulharštině spjaty svým původem s ruštinou a
s ruskými jazykovými slovy zejména sovětské epochy. Právě ruština je totiž v dobách sovětského
systému prodchnuta podobnými výrazy, které by mohly být i v bulharštině chápány jako "dobové
neologismy" - např. cnezfKYpc, 2Jla8nO'lmGMm, npopco103 - v bulharštině pak npopcb103 atp. Jedná se
o lexikální vrstvu, jež bývá označována v odborné literatuře jako tzv. zkratková slova. S tím souvisí i
převažující charakter této slovní zásoby - jedná se především o slova, jež mají označit jevy
socialistické skutečnosti, která mnohdy vešla do jiných jazyků sovětského bloku, mimo jiné také do
bulharštiny. Tato zkratková slova vznikala nejčastěji ze spojení adjektiva ze substantivem tak, že
jedna nebo dvě počáteční slabiky přídavného jména se spojí s celým podstatným jménem - např.: již
zmiňovaná Meocecmpa, pU3K)lJlbmypa, v bulharštině pak pU3KyJlmypa atp. V souvislosti se
sociokulturním a politickým vývojem zemí východní a jihovýchodní Evropy po roce 1990 je zřejmé,
že aktuální význam těchto slov postupně upadá. Právě zkratková slova jsou mimo jiné zajímavým
jazykovědným problémem, neboť relativně snadno a plasticky mohou ilustrovat vývoj jazykové
prestiže v daném jazyce - ať už ruštině, či bulharštině. Rozkovcová, L., Hofman, A. a kol.: Ruština,
Praha 1962, s. 100
51 Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 19
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užívá

ve

významu

předmluva"

"úvod,

pod vlivem francouzského

slova

introduction. 52

tvoření

Studium
funkčně

nových pojmenování má

strukturní. Genetický aspekt se

nesporně

zaměřuje

tvoření

na

Funkčně

procesuálním smyslu slova a na slovotvorné procesy.
(stručně funkční)

se

zaměřuje

na výsledek

dvojí aspekt: genetický a

těchto procesů,

na

slov ve vlastním,
strukturní aspekt

utvářenost

slova její

důsledky pro jazykový systém. 53 Mezi tím, jak bylo slovo utvořeno, a tím, jak jeho

slovotvorná forma funguje, existuje těsná spojitost.
tvoření

nových slov z metodických

monografii uvádí podrobné

důvodů

Přesto

je potřeba tyto dva aspekty

od sebe odlišovat. O. Martincová ve své

rozdělení tvoření neologismů

podle výše uvedených

aspektů.

2.5.1. Genetický aspekt
Převážná část

nových pojmenování nazývá objekty

skutečnosti

na

onomaziologické strukturace jejich pojmového obsahu. Pojmenovává se
podle pojmenovacího

příznaku,

který je geneticky primární. Vztah mezi

tj. mezi geneticky prvotním motivem a mezi významem

nově

základě

skutečnost

příznakem

-

vzniklého slova - se

označuje jako genetická motivace slova. 54 V rovině jazykové formy se motivované

slovo opírá nejen po stránce svého významu, ale i po stránce své formy o slovo
označující právě

tento pojmenovací příznak.

Jindy nová pojmenování vznikají na základě reprodukce pojmenovacího aktu.
Tyto jednotky pojmenovávají stejný pojmový obsah na základě téhož pojmenovacího
příznaku

jako pojmenování

odvozujícího

prostředku,

základě těchto postupů

dříve

vzniklá. Liší se však užitím

slovotvorně

pojmenovacím postupem. Nová pojmenování vzniklá na

jsou

vytvářena

ze slov existujících v slovní

zásobě, popř.

ze

slov existujících jen potencionálně.
Mluvíme-li o
také to, v čem

nově

spočívá

vzniklých pojmenováních, je

objasnit jejich vznik a

jejich novost. Charakterizujeme-li pojmenování jako nové
mezník a

zjišťujeme

mezníku k jinému. Tímto

způsobem

v tom smyslu, že vzniklo nedávno, stanovujeme si tím
rozšíření

třeba

slovní zásoby od tohoto

časového

časový

b05I,lJ)KFIeB, T., KYUapOB, 11., I1eIf'IeB, H.: Co6peMeflel1 6DJlZapCKU e3uK, COclJFU! 1999, s, 276
Dokulil, M.: Tvoření slov v češtině 1 (Teorie odvozování slov), Praha 1962, s. 9
54 Tamtéž, s. 105, Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha 1983,
s.32
52
53
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hodnotíme výsledek pojmenovacího procesu, ale nepostihujeme vznikání a
zařazování tohoto pojmenování do slovní zásoby.55

Rys novosti z hlediska genetického pouze

určuje

další vzniklou konkrétní

pojmenovací jednotku, ale není totožný s distinktivním jazykovým rysem ve smyslu
kvality nové jednotky. Porovnáním vzniklé jednotky s dalšími jednotkami z hlediska
funkčně

strukturního lze zjistit, zda se tato jednotka shoduje s jednotkami

náležejícími k příslušnému slovotvornému typu nebo zda se od nich liší.
Podle realizace geneticky primárního pojmenovacího příznaku se vyčleňují tři
skupiny pojmenování s určujícím rysem novosti:
1) nová pojmenování, jejichž

určující

rys novosti záleží na pojmenování nového

myšlenkového obsahu novou formou:
a) nová pojmenování vzniklá na

základě

postupu

mutačního (např.

potrubáž

k potrubí) - kategorie mutační;
b) pojmenování, jejichž rys novosti záleží v doplnění obsahu základového slova
novým znakem

(např. příznakem

malosti diamantek k diamant) - kategorie

modifikační;

základě

c) pojmenování, která vznikla na
pojmenovaného jevu

(např.

změny

kategoriálního

zařazení

rozbitelnost vzniklo abstrakcí vlastnosti závislé

na substanci rozbitelný) - kategorie transpoziční;
2) pojmenování, jejichž rys novosti záleží pouze v pojmenování nového obsahu, ale
zároveň

jsou

uplatňují

útvar.

nepříznaková

z hlediska formy.

slova existující ve slovní

Patří

sémantickým

zásobě,

Při

vzniku nových pojmenování se

aniž by se

vytvořil

nový jednoslovný

sem víceslovná pojmenování a pojmenování vzniklá tzv.
tvořením (např.

motýlek - typ televizní antény, npaUtKa - druh

dámských kalhotek);
3) pojmenování, jejichž
již

dříve

příznak

novosti záleží v novém slovotvorném zpracování

pojmenovaného obsahu. Vznikají

pojmenování víceslovného

(občanka

-

např.

občanská

univerbizací na pozadí

legitimace, nyxeHKa - rryxeHo

5IKe), úpravou fundujícího slova (např. patola - patologie) atp.56

55
56

Tamtéž, s. 33-4
Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha 1983, s. 35-6
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2.5.2. Funkční aspekt
V rovině

sdělení

plní nová motivovaná pojmenování funkci pojmenovací.

Tutéž funkci ovšem plní i ostatní pojmenovací jednotky - i ty, které doposud
ve slovní

zásobě

neexistovaly. Nevznikly z prostředků vlastních danému jazyku, ale

na základě jiného pojmenovacího postupu Z hlediska onomaziologického
Jevy,

skutečnosti, jazykově

skutečnosti

přejetí

označují

ztvárňující

z jiného jazyka.

nová pojmenování

obsahy

vědomí.

určité předměty,

Vzhledem k označené

je určena jejich složka denotativní (věcně pojmový význam).

Vyjádřením

subjektivního postoje k označované skutečnosti je určena složka konotační.
Nová pojmenování, která označují pojem s přesně vymezeným obsahem, jako
termínů

je tomu u

z konkrétnějších oblastí

(např. sňatečnost,

laser), mají lexikální

význam konstituován již při svém vzniku. Od nich se odlišují ta pojmenování, jejichž
lexikální význam je v první fázi existence slova závislý na kontextu. U

těchto

jednotek je dominantní význam slovotvorný a jejich lexikální význam se teprve
ustaluje.

Může

Některé

vyznačují

dojít k lexikalizaci.
existující lexikální jednotky mají charakteristické rysy, kterými se

neologismy. Mohou plnit úlohu

smyslu nejsou. Existují ve slovní

neologismů,

zásobě převážně

i když jimi ve vlastním slova

jako prvky periferní. Mohou se

také jevit jako slova bezpříznaková (bez rysu novosti), jako slova zastaralá, a třebaže
byla nově

utvořena,

mohou plnit funkci

archaismů (např. čarotvůrce).

I jiné lexikální

jednotky mohou fungovat jako neologismy, protože byly užity v jiné

komunikační

sféře než doposud. Takovéto jednotky se uplatňují jako stylisticky příznakové. 57

V rámci funkčního hlediska rozlišujeme následující pojmenování:
1) nová pojmenování z hlediska roviny pojmenovací - do této skupiny náleží ta
pojmenování, která se uplatňují jako nová na
zásoby.

Patří

základě

sem ta pojmenování, která byla analyzována z hlediska

genetického. Mohou to být ovšem i slova, která jsou
Přejímání

slov je motivováno

laser, JlUKpa),

potřebou

přejatá označují

potřebou

také nové

dochází k

cizích reálií je

přejímána

nových terminologických

předměty či

jevy

(např.

přicházející

názvů (např.

do domácího

s formou

přejímán

26

prostředí

patison z francouzštiny, druh tykve).

slovnědruhovému zařazení přejatého

zároveň

z jiných jazyků.

pojmenování s přesně vymezeným obsahem aj. Slova

z jinojazyčného kulturního kontextu
Nejdříve

existujících jednotek slovní

slova. U

termínů

a

i jejich lexikální význam. U ostatních

přejatých

slov nemusí být

v původním jazyce,
předvádění

např.

přejata

taková významová struktura, jakou má slovo

výraz show je z

angličtiny přejímán

pouze ve významu

zábavného programu, velkolepá podívaná. Do této skupiny

pojmenování

patří

např.

také slova kalkovaná,

pojmenování multiverbizovaná,

např. čtenářská

věčně

zelený k evergreen,

obec k čtenář. Ta jsou ovšem

závislá na existenci synonymní jednotky jednoslovné.
a)

příznakovost
rozdělujeme

nových pojmenování z hlediska

lexikálně

sémantického -

je ještě na pojmenování příznaková a nepříznaková.

aa) pojmenování nepříznaková - zahrnujeme sem ty jednotky, které nemají na
svém pozadí takovou existující jednotku slovní zásoby, s níž by mohly
vytvářet

vztah po stránce významové a formální (např. laser, JlUKpa).

ab) pojmenování

příznaková

-

patří

sem ta pojmenování, na jejichž pozadí

existuje taková jednotka slovní zásoby, která má funkci jednotky příznakové.
vyznačují příznakovostí

Mohou to být pojmenování, která se
formální

(např. plachťák

po stránce

na pozadí lexikální jednotky větroň),

po stránce formální i významové

(např.

spíkr na pozadí mluvčí, hlasatel),

po stránce formální i významové na pozadí jednotky s ekvivalentním
významem slovotvorným
natočený"

(např. dotáčka

na pozadí lexikální jednotky

dotáčka

a

formální i významové, a to kontextovým významem
čistič

dodatečně

ve významu "úsek filmu
dotáčení),

po stránce

(např. čisťák

na pozadí

a kameník),

po stránce významové - kontextovým významem

(např.

rafan "osoba, která

hlídá" na pozadí hlídač).
b)

příznakovost

nových pojmenování z hlediska slovotvorných forem - nová

pojmenování se projevují dvojím

způsobem.

Na pozadí nového pojmenování

je lexikální jednotka se stejným slovotvorným významem. Od nového
pojmenování se ovšem odlišuje tím, že je v novém útvaru použita jiná
slovotvorná
mohou

přípona (např. strávnička

být

nová pojmenování

paradigmatických

vztahů.

57

příznaková

V tomto

pojmenování:

Tamtéž, s. 99-102
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na pozadí strávnice). Z druhé strany

případě

z hlediska
rozlišujeme

slovotvorných
dva

druhy

ba)

příznakovost

zde se

uplatňují

nových pojmenování z hlediska slovotvorných
slovotvorné

prostředky

prostředků

-

produktivní, shodující se po stránce

formální a významové s existujícími dosavadními prostředky.
příznakovost

bb)

mikrostruktur -

nových

převážná

pojmenování

většina

slovotvorných

nových pojmenování je z hlediska

slovotvorných mikrostruktur nepříznaková.
ještě

z hlediska

Doplňují

tzv. prázdná místa, která

nebyla obsazena. Vznikne-li nová jednotka, od níž mohou být odvozeny

další deriváty, tendence po rovnováze v jazykovém systému vyvolává další
obsazování "prázdných míst" kolem dané jednotky. Ty slovotvorné formace,
příznakové.

které porušují rovnováhu, jsou
utvořeny

produktivnějším

slovotvorným významem,

sufixem než

např.

Jedná se o útvary, které byly
existující slovo

se

stejným

v mikrostruktuře s centrální jednotkou drtit je

příznakové drtič k nepříznakovému

drtidlo.

2) pojmenování s rysem novosti z hlediska roviny užití - nová pojmenování
vznikají v textu

při

jeho

utváření,

výběr

subjektivní. Ty mají vliv na
podmiňují

vznik a

na kterém se podílejí faktory objektivní a

způsob utvoření

a

uspořádání prostředků výpovědí

nových pojmenování. Pokud se

textu vznikající nové pojmenování odlišuje od
v rámci

daného

pojmenování

komunikátu,

charakterizovat

pojmenování se ovšem musejí
příznakově

tzn. aby se jevila
neutrální nebo
Mnohem

pak
jako

můžeme

utváření

neologizaci

vyznačovat

při vytváření

užití

prostředků

některých

v rovině

nových

textové.

Tato

neobvyklostí, zvláštností, nápadností,

na pozadí jiného možného

vyjádření,

které je

nepříznakové.

složitější

textu. Zde se jako

je otázka

příznakovosti

příznakové prostředky

realizačních útvarů

nových pojmenování v uměleckém

používají lexikální jednotky z různých

národního jazyka - dialektismy, slova zastaralá, knižní,

argotická atp. 58

58

běžného způsobu

a také

Tamtéž, s. 103-116
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3. Jazyková situace
Tento termín

může

v tom, že jazyková situace

být chápán
plně

30. letech 20. století v pracích

různými způsoby.

Všichni se ovšem shodují

spadá do sociolingvistiky. Setkáváme se s ním již ve
zahraničních lingvistů, kteří

se zabývali africkými a

asijskými jazyky.59 Označovali jím soubor jazyků, které sloužily k dorozumívání
v

určitém státě

nebo na určitém území a také vzájemné vztahy mezi těmito jazyky.

Podle A.

Jedličky

je jazyková situace vázána na tyto výchozí pojmy -

jazykové (event. komunikativní)

společenství,

jazykovou komunikaci, jazykový

celek. Členové jazykového společenství užívají v jazykové komunikaci mezi sebou
různé

společenství.
Příslušnost

slovenské),
celku

něž

útvary a formy, na
Jazykové

společenství

člení

je

jazykový celek daného jazykového

utvářeno

společenství může

kjazykovému

teritoriálně (např.

(např.

se

být

uživateli jazykového celku.
určena

české,

území bosensko-hercegovské) nebo z hlediska státního

území rakousko-uherské monarchie). V případě teritoriální příslušnosti a
celků,

státního útvaru se jedná o dva nebo více jazykových
hovořit

(např.

etnicky

o komunikativním

společenství.
útvarů

fungováním jazykových
společenství

zahrnujeme

pod

a proto je

vhodnější

Soubor otázek a jevů spojených s existencí a

v jazykové komunikaci mezi
pojem

jazyková

situace.

členy

daného

Abychom

charakterizovat jazykovou situaci ze synchronního hlediska, je

mohli

potřeba

určit

jazykové útvary a formy fungující v daném jazykovém společenství, zjistit a vymezit
vzájemné vztahy mezi nimi na

základě určujících rysů

jazykové, sociální a komunikativní
zřetelem

vyvozených z charakteristiky

podmíněnosti projevů

jimi realizovaných, i se

k diferencím v jednotlivých komunikativních sférách. Dále je

potřeba

zachytit střídání norem a jejich vzájemné ovlivňování. 60
Ruský lingvista Nikolskij61 pod pojmem jazyková situace chápe vzájemný
vztah rozvrstvených jazykových

útvarů,

které se

mění

v

čase

pod vlivem

a její jazykové politiky. Tento proces se skládá z mnoha
nazýváme jazykovou situací. V jednojazykové
rozumí soustava
společenskou

funkčně

se

komunikací a

doplňujících jazyků

uplatňují

společnosti

společnosti

dílčích stavů,

se jazykovou situací

a jejich variet, které souvisejí se

se v mnohajazykové

společnosti

jako obdobný

Švejcer, A. D., Nikolskij, L. B.: Úvod do sociolingvistiky, Praha 1983, s. 111, BlI).l,eHOB, M.:
CO<J.:>IDI 1990, S. 20
60 Jedlička, A.: Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha 1978, s. 35
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které

systém, v němž místo

existenčních

dělí

jazyky, které se

na

různé

forem jediného jazyka se

funkčně doplňují různé

kategorie - jazyky mezinárodního dorozumívání,

jazyky náboženské, místní, elitní nebo široce národní.
Jazyková situace je jasně vymezený pojem.
o jeden nebo více

jazyků,

společenství určitého

Stručně můžeme říct,

komunikační

které jsou charakteristické pro dané

etnika nebo

teritoriálně-administrativní

že se jedná

oblasti, kde jsou

realizovány v komunikaci. To vypovídá o jejich fungování, které je přímo závislé na
sociálních podmínkách, tzn. že jazyková situace je funkcí
zahrnuje i

komunikační

případě

situaci. V každém

jevem. Jednotlivé její složky mají svoji

vnitřní

společenské

situace, která

jazyková situace není statickým

dynamiku, ale existuje zde i pohyb

mezi jednotlivými složkami, který je základem synchronní dynamiky.
společenství

Jazykové

vytvořeno

je

z nositelů daného jazyka. V případě
kteří tvoří

bulharštiny jsou to obyvatelé bulharského státu,
společenství

podle principu etnického, teritoriální a státní

skupiny také

patří

příslušností. Stejně
kteří

do tohoto
tak sem

používají bulharštinu

být stejný.

Vůdčí

skupině

patří

při

i ti

příslušnosti.

Bulhaři, kteří

žijí mimo hranice Bulharska a

komunikaci. Je jasné, že status

hovoříme

jazykového

těchto

skupin

nemůže

třem principům.

o nich jako o komunikativním

společenství

Jiné etnické

svým teritoriálním principem a státní

postavení má ta skupina, která odpovídá všem

Ostatní jsou podskupiny a
V dané

společenství

bulharské jazykové

společenství.

rozlišujeme aktivní a pasivní vztah

k jazykovému útvaru, tzn. že existují tvůrci a konzumenti. To je charakteristické
tvoření

spisovného jazyka. Jedni ho

aktivně

používají

při

při

své práci a druzí jsou

v pozici konzumentů. 62
Jazyková situace má své vlastní

vnitřní

problémy: jazykové, sociální a

komunikativní. Čistě jazykové problémy se týkají jazykových struktur a jejich
zákonitostí, které
jazykové
město

tvoří

společenství

a vesnice,

normu pro

určité

období. Sociální problémy se

jako celek. Zkoumají sociální

sociálně-profesní

se dotýkají jednotlivých

zaměřují

rozdělení nositelů

na

jazyka -

problémy, slang apod. Komunikativní problémy

komunikačních

oblastí,

prostředí,

v němž dochází ke

komunikaci, vztah k tématu komunikace apod.
V Bulharsku je jazyková situace složitá. Dynamický
normativní oblasti (dialektní) k druhé

(lite;:áf~í)

přechod

není automatický jednorázový akt,

/

61

Švejcer, A. D., Nikolskij, L. B.: Úvod do sociolingvistiky, Praha 1983, s. 112-113
M.: 113 aKmy(JJlHama npo6JleMamUKa Ha 6'bJlZapCKU5l e3uK, CO<pID! 1979, s. 26-7
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z jedné

ale v závislosti na sociálních podmínkách bud' pomalejší nebo rychlejší proces.
Bulharská jazyková situace je

vystavěna

na aktivní migraci

společnosti

z vesnice do

měst. 63 Je pod silným vlivem prostředků masové komunikace a kultury. Významně

do ní zasahuje intelektua1izace, která zasahuje všechny jazykové úrovně.

3.1.

Současná jazyková

situace v Bulharsku

Dnešní bulharština prošla

během

svého vývoje mnoha

změnami

a byla pod

mnoha mezijazykovými vlivy. Od 15. století se projevovala tendence k analytismu,
která je dodnes typickým znakem bulharštiny. Spolu s analytismem docházelo pod
vlivem okolních

jazyků

i k balkanizaci jazyka. V době turecké nadvlády se

silně

projevoval vliv turečtiny, který byl po osvobození nahrazen reslav6nizací, tj.
,c~

záměrným

nahrazováním

turcismů

slovanskými výrazy. V dnešní

době

dochází

k amerikanizaci jazyka, která se odráží v neologismech a narušené syntaxi. 64
přelomu

Pod vlivem událostí konce 90. let dochází na
k výraznému rozvoji

společnosti hlavně

s ohledem na globalizaci, která
vědy, vzdělání.

všechny oblasti lidského života, kultury,
rozvoje

informačních

rozšiřuje

20. a 21. století

technologií a "elektronické revoluce",

ovlivňuje

Je základem rychlého
určuje

unifikaci

světa,

Může

pracovní trh, svobodný pohyb osob, zboží a kapitálu.

být

ekonomická, vojenská, kriminální, kulturní, jazyková nebo i vkusu. Z ekonomického
hlediska je spjata se Spojenými státy americkými, které jsou považovány za jeden
z nejvlivnějších

států světa.

V souvislosti s globalizací existují i
zájmu mnoha evropských
podle kterého

určujeme

počet mluvčích

států.

čistě

Jde o vztah malých a velkých

Kritérium,
hovoří,

a funkce, kterou jazyk má v mezinárodní komunikaci. Velkými

angličtina.

řečtina

a latina. Dnes je takovým

Stala se z ní "lingua franca", kterou

miliony lidí. Je oficiálním jazykem

63

jazyků.

malý a velký jazyk, je území, na kterém se jazykem

jazyky mezinárodního významu byly klasická
jazykem

jazykové otázky, které jsou v centru

států,

při

komunikaci používají

které mají ekonomický a

průmyslový

Tamtéž, s. 27-8

64 DmI,Il)KlIeB, T,: HaljU01UlllHU51m e3UK 6 yCl106U51ma
e3lIK II
JIIITeparypa (eJIeKrpOHHa BepcIDI), 2005, Č. 5
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význam ve

světě.

V nich vznikají nové ideje a produkty, které se

šíří

do celého

světa

většinou se svými anglickými názvy.65
Angličtina

tak snadno proniká do ostatních jazyků. Na její příliv reaguje
společnost oživením otázky čistoty jazyka. 66 Puristé kritizují používání anglicismů a
poukazují na bohaté slovotvorné možnosti a synonyma v bulharštině. Z vědeckého
hlediska je ovšem

přejímání

cizích slov jedním z významných

prvků

obohacování

jazyka.
Pokud se podíváme trochu do historie, zjistíme, že spousta cizích jazyků se
podílela na obohacování bulharské slovní zásoby. Od obrození až
světové

téměř

do druhé

silně

projevoval vliv francouzštiny. Mezi dvěma světovými
válkami to byla němčina a po druhé světové válce ruština. 67 Vliv ruštiny byl
války se v jazyce

významný

hlavně

z důvodu

společensko-politických zrněn,

které po válce nastaly.

Objevili se tzv. "C'bBeTII3MII" - neologismy vzniklé v ruštině v době
bulharštiny se dostávaly nejen jako
sousloví.

Přizpůsobovaly

jazyků,

éry. Do

lexikální jednotky, ale i jako celá

se bulharské fonetice, morfologii,

syntaxe. Ruština je v pozici
z jiných

oddělené

sovětské

zákonům

zprostředkovatele při přejímání

které se dostaly do bulharštiny,

slovotvorby a

nebo kalkování slov

např. např. 6b2Jle603

z angličtiny

coal carrier. 68
K

přejímání

slov z těchto

jazyků

dochází i

teď. Vůdčí

postavení ovšem

získala angličtina (6auK, 6pUqJUl-t2, KOMnaKmoucK, JlU3Ul-t2, l-tol-tcmon, l-toy-xay, nfleup,
Xenbl-tUl-t2). V bulharštině můžeme v současné době najít neologismy původem

z francouzštiny (6ymuK, oen03umap, eKCKJly3u6el-t, oeqJUJle), z němčiny (MlOCJlU, nyl.f,
Ufel-tOep), z italštiny (Jla3aH5l, nanapalfu, Kap2o, nacma, pa6UOJlu), ze španělštiny
(;vtal.fO, nal.fal-t2a), z ruštiny (l-tOMel-tKJlamypl.fUK, KOMnpoMam). Jen sporadicky můžeme

najít

přejatá

slova z jiných menších evropských

jazyků

jako

např.

ze švédštiny

oM6yocMaH, z portugalštiny JlaM6aoa, ze srbštiny KOC06ap. Stranou nezůstávají ani

jazyky exotické. Kde jde
reáliemi dané

země.

západoevropských

hlavně

Do

o termíny související s kulturními a historickými

bulharštiny se

jazyků. Můžeme

dostávají

hlavně

prostřednictvím

se setkat s výrazy z japonštiny (60l-t3aU, CyUlU,

65 Tamtéž, IIJ;aňHKe, K.: Ilpo6JleMu Ha HeMCKUR u 6'bJlZapCKUR e3UK B HOBa EBpona, in: D'bJJrapllCTllKa
2001, COtPll51 2001, s. 99
66 DmI,ll,2KlleB, T.: HalfUOHGllHURm e3UK B yCJlOBURma Ha lJyJ/COO BJlUflHUe u 2Jl06GllU3alfUR, D'bJJrapCKI1
e3llK 11

JJI1TepaTypa (eJJeKTpOHHa BepCll5I), 2005, Č. 5
67 BI1,l\eHOB, M.: E'bJlZapCKa COlfUOJlUHZBUCmUKa, CotPll5I 1990, s. 62
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KapaOKe, mClMaZOltU), z čínštiny (peH utyií) , z korejštiny (Cy-O:JICOK) , z arabských

jazyků (maJlU6aH), z afrických jazyků (30M6u).69

Používání

části anglicismů,

módní záležitostí v některých oblastech
módě,

filmu,
ale

zároveň

většině případů

které jsou ve

společenského

např.

života,

anglicismů

šoubyznysu apod. Zde je používání

amerikanismy, je
v hudbě,

umění,

velmi frekventované,

pod silným vlivem módy a určitého vkusu. Proto také mizí

stejně

rychle,

jako se objevily. To co bylo "in" včera, je dnes již "out".70 Módní je samo o sobě i
používání anglických

výrazů při

bulharského synonyma. V tomto
může

komunikaci v kontextech, kde je možné použít

případě

jde o

určitou

osobní prestiž, která ovšem

vyznívat až nemístně a směšně.
Termín anglicismus je obecný pojem vztahující se na celý angloamerický

areál. V rámci tohoto areálu rozlišujeme britanismy, amerikanismy, australismy
apod., které v sobě odrážejí zvláštnosti
zcela jasné, jestli dané slovo je
řecký

nebo latinský základ,

či

angličtiny

na

příslušném

není anglicismus. V mnoha

např. ea3eJlUH (vytvořeno

území. Ne vždy je

případech

mají slova

v Americe z německé a

řecké

části).71 Steinke rozděluje anglicismy na pseudo-anglicismy (nceeOO-aHZJlUl1UCMU),

kvazi-anglicismy (Kea3U-aH2JlUl1UcMU) a
jsou slova, která mají

řecký

nebo latinský

přibližuje angličtině, např. OUCK,

slova, která jsou
Sem můžeme

tvořena

zařadit

skutečné

anglicismy. Pseudo-anglicismy

původ,

a pouze jejich výslovnost je

KOMnTOmbp, npozpClMa. Kvazi-anglicismy jsou

jako v angličtině, ale ve

skutečnosti

v angličtině neexistují.

bulharské formy 6apMaHKa, 6u3HecMeHKa, které jsou

podle bulharského vzoru. Jejich

zařazení

vytvořeny

k anglicismům je problematické. Cizí

slovotvorné procesy nebo lexikální elementy

se zde pouze

přizpůsobují

přijímajícímu jazyku. 72
Angličtina

jazyků,

68

se také stává

zprostředkovatelem

které jsou chápány jako internacionalismy,

slov z jiných "exotických"

např. amOJl, 6yMepaHz, euzeaM,

Tamtéž, s. 61, ));awreB, A.: AH2JlUZfU3MUme e 6bJl2apCKU5t e3UK, C'bIIOCTaBIneJIHO e3HK03HaHHe,

1981,

Č.

3-5, s. 194

bJIarOeBa, ));.,: HeOl102U3Mume e C'b6peMeHHU5t 6'b1l2apCKU e3UK, b'bJIrapCKH e3HK H JIHTepaTypa
( eJIeKrpOHHa
BepcIDI), 2006, Č. 6, KaIU<OBa, E.: Hoeu UmaJlUaHCKU u rjJpeHcKu OyMU e 6bJl2apCKU51 e3UK, in:
B'bIIpOCH Ha C'bBpeMeHHaTa 6'bJIrapCKa JIeKCHKOJIOrIDI H JIeKCHKorpaq)llJ!, COcpIDI 1986, s. 142-146,
baJIKaHCKH, T., Tepa)J)KHMa, K., MypaKaMH, 10.: JlnoHucMume e C'b6peMeHHama 6bJl2apCKa lleKCUKa,
C'bIIOCTaBHTerrHo e3HK03HaHHe, 1986, Č. 2, s. 44-50
70 llJ,aHHKe, K.: llpo611eMU Ha HeMCKU51 u 6bJl2apCKU51 e3UK e Hoea Eepona, in: b'bJIrapHCTHKa 2001,
COcpIDI 2001, s. 99
71 ));aH'leB, A.: AH2JlUZfU3MUme e 6bJl2apCKU5t e3UK, C'bIIOCTaBHTeJIHO e3HK03HaHHe, 1981, Č. 3-5, s. 192
72llJ,aňHKe, K.: llpo611eMU Ha HeMCKU5t u 6bJl2apCKU51 e3UK e Hoea Eepona, in: b'bJIrapHCTHKa 2001,
COcpHJ! 2001, s. 98
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maupyH, momeM apod. Některá slova podléhají módním vlivům a po určité době
např. myucm, CyUH2, OUCKO. Některá

z aktivní slovní zásoby ustupují do pozadí,
se naopak v aktivní slovní
můžeme

zásobě

setkat i s anglickými

udržela déle,

příponamy,

které se

např. 6UKUHU.
běžně

- eHIII'bH (u3napeuUlbH). Velmi produktivní se ukázaly

V bulharštině se

v jazyce nevyskytují,
některá

slova

např.

anglická slova ve

složených slovech s bulharským komponentem, např. OUCKo-eOOelj, non-cbcmae. 73
Můžeme říct,

že i pod vlivem globalizace a evropeizace je v mnoha případech
např.

nahrazována cyrilice latinkou,

v názvech firem, v reklamě, ve jménech

hudebních skupin apod. 74 S užíváním obojího písma se můžeme setkat ve
formulářích, při různých

nezbytná transkripce

Na tomto
původu

registracích, na internetu. Vlivem turistického ruchu je

názvů veřejných,

místě

výrazně

samostatným problém a

jednu z relativně významných otázek také

v Bulharsku. Otázka relevantního
(v

současné době

objektů.

je vhodné v obecném smyslu zmínit transkripci slov cizího

do bulharštiny, která je

představuje

kulturních a zeměpisných

se jedná

přepisu

především

slov, jež mají
angličtinu),

o

jistě

právem

současné

jazykové situace

svůj původ

v cizích jazycích

přirozeně

"komplikována"

je

rozdílným písmem, užívaným bulharštinou. 75 Lze předpokládat, že v bulharském
případě můžeme hovořit

dokonce o specifické a

písma" (význam odkazu cyrilice

představuje

nepochybně

pro bulharskou

velmi silné

"identitě

společnost součást

kulturní identity - a to i bez ohledu na stereotypy, které tato otázka s sebou
nést). Je proto

zřejmé,

představovat určitý

toponym

či

střetávají

s problematikou rozdílného písma. Nejedná se jen o samotný

daná pravidla. Pro
geografických
významných
73 )J.awreB,

A.:

problém. Netýká se to

přitom

vlastních jmen, ale v zásadě všech jazykových

znázornění

sporných

měst,

zvuků,

především

ale

konkrétnější představu

názvů,

může

že přepis slov z jazyků, jež píší latinkou, bude pro bulharštinu

s cyrilicí

grafické

její

kde se

pouze transkripce
kontextů,

o nutnost stanovit

lze v tomto smyslu uvést

můžeme

přepis,

např.

tzn.

určitá pevně

příklad

setkat s dubletními tvary i

zemí či historických území -

které se

z oblasti
relativně

COJlyH x TeCaJlOHUKU, IIapuJ/C

AH2JlUZfU3MUme 8 6'bJlZapCKUR e3uK, CbIIOCTaBllTeJIHO e3HK03HaHlIe,

198 I, Č. 3-5,

s.

193-5
74 EOj[)])KlleB,

T.:

HaZfUOHaJlHURm e3UK 8 yCJl08U51ma Ha 'lyJ/COO 8JlURHUe u 2Jl06aJlU3aZfUR, EbJITapCKl!

e311K II
JIllTepaTypa (eJIeKTPOHHa BepCllj[),

2005,

Č.

5
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x llapu, EaeapuJl x EauepH atp. Lze konstatovat, že otázka
původu

(germánské jazyky jsou v tomto ohledu

pravidly,

přesto

zvlášť

přepisu

slov cizího

řešena určitými

výrazné) je

jejich užití a konkretizace nejsou zcela ustáleny. Základní pravidlo

v tomto smyslu hovoří o nutnosti co možná nejlépe dodržet i v přepisu (tj. grafickém
záznamu)

původní

zvukovou (fonetickou) stránku, tedy specifickou zvukovou

těch prostředků,

strukturu za užití

jimiž disponuje spisovná bulharština. Proto se

fonetická specifika jazyka, z něhož je
zapisují za pomocí nejbližších a
jazyce k dispozici. Tato
zpětně určit

určitý

přejímán

fenomén

nejpřesnějších grafémů,

skutečnost

může způsobit

však

(tj.

přepisován),

které jsou v bulharském

situaci, kdy je velmi složité

grafickou podobu daného fenoménu (toponyma, vlastního jména apod.)

v původním jazyce

(například

Samuel Huntington v přepisu CClJ14lObll XbHmuHzmbH,

whisky v přepisu yUCKU, COJlc6bpU, nikoliv COJl36bpU - angl. Sa!isbury aj.). Tento

fakt je komplikující zejména v těch
v původní

podobě

neznámý,

toponymum lsle oj Dogs je

případech,

případně

správně

že je nám konkrétní fenomén
prvně

se s ním setkáváme

(například

transkribované takto: AUJl btP /{ozc, nikoliv jako

AUJl 'htP /{ozc nebo AUJl-btP-/{ozc). V souvislosti s těmito poznámkami je jistě také

vhodné se zmínit o redukcích, které se vyskytující jak v anglickém, tak i bulharském
jazyce. Zobrazení redukce
jevem, s nímž se

při

může

být v některých ohledech snad tím

transkripci do bulharštiny

můžeme

nejsvéráznějším

setkat. Jen zmínku si

zaslouží situace, kdy se jedná o redukci stejného typu v bulharštině - z hlediska
redukce se přibližuje bezpřízvučné a k ba bezpřízvučné o ky. V těchto

případech při

transkripci tato redukce není v bulharštině

/{J/CoHamaH,

znázorňována

-

nikoliv /{:J/CoHbmbH (Jonathan); llopmo a nikoliv llopmy.
samohlásky jsou

při přepisu

V tomto ohledu je situace

například:
Právě

tyto redukované

angličtiny

do bulharštiny velmi komplikující.

přirozeně poněkud

odlišná v porovnání se sousední

zejména

makedonštinou (a také srbštinou), která

rovněž

slova cizího

makedonské cyrilice, avšak zachovává "bližší" formu

původu

přepisu

transkribuje do

- tedy IJoHamaH,

BUHOOyC, eUCKU apod. To se týká i vlastních jmen (bul. HoxaH BOJltPzaHz tPOH
rbome, mak.: JoxaH BOJltPzaHz tPOH reme atp.).
Příliv

slov cizího

původu

a

tedy jeví jako výrazný problém

potřeba

vyrovnat se s nimi v bulharské cyrilici se

současné

jazykové situace, o jehož naléhavosti

75 K otázce anglicismů v bulharském smyslu viz: )J;alflIeB, A.: AH2JlUlfU3MUme 6 6'bJlZapCKU5l
C'bIIOCTaBHTeJIHO e3lIK03HaHHe, 1981, Č. 3-5, s. 190-204 a dále: )J;alflIeB, A.: E'bJlZapCKa
mpaHCKpunlfU5l Ha aH2JlUUCKU UMeHa, HapO,ll;Ha IIpOCBeTa, CorpmI 1982
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e3UK,

vypovídá mimo jiné i rozvoj

výpočetní

techniky, internetu a emailové komunikace,

masové rozšíření mobilních telefonů a zejména pak textových zpráv. Ve všech

těchto

oblastech se užívá přepisu jak cizích slov, tak i bulharštiny samotné do latinky,

neboť

dopisů

rozvoj cyrilsky psaných
schopen bez omezení
Současně

přijímat

v cyrilici i

či

SMS zpráv tak, aby je byl

příjemce

ještě

je stále

v

počátcích.

se s těmito moderními technologiemi dostává do bulharského jazyka

nespočet neologismů
řečeno

elektronické pošty

zaměření, čímž

technického

či

se samotná existence

budoucí užití bulharské cyrilice dostává do nových kontur, jak o tom

lépe

svědčil

!

případ

rakouského profesora Otta Kronsteinera. Mimo jiné i tyto sociolingvistické

kontexty však potvrzují

skutečnost,

bulharské kulturní identity,
,

čehož

že je cyrilské písmo

skutečnou

součástí

právě

ilustrací mohou být v širším smyslu

problémy spjaté s transkribcí jak cizích jazyků, tak i bulharštiny do latinky. Je
zřejmé,
přesto,

že tyto otázky jsou stále
že již v

červnu

otevřeny

a budou se přirozeně i nadále vyvíjet, a to i

1995 bylo vydáno tzv.

Nařízení Č.

6 o transkripci a pravopise

cizích geografických názvů do bulharského jazyka (Hapeó6a Ml 63a mpaHcKpunlfufl
u npaeonuc Ha IJY:JICÓU zeozparjJCKU UMeHa Ha 6bJlZapCKU e3UK).76

Po

převratných změnách

v roce 1989 se ke slovu dostává i hovorová

bulharština a vulgarismy. Dochází k detabuizaci slovní zásoby, která souvisí s větší
svobodou slova a projevy sociálních

procesů

jako je kriminalita, prostituce, drogy.

Uvolnění morálních tabu znamenalo příliv vulgarismů do tištěných textů. 77
hovoří přímo

Používání jazyka ulice se stalo módním. O všem se
jakýchkoliv

příkras,

takže to zní až

zvedají ceny, není žádáno to
naopak. Tento jazyk

můžeme

příjemně

O tom

svědčí

nevzdělaní,

zaobalovat

Nemůžeme říct,

ale spíše

se nová stylistika. Pokud se

(např.

slyšet z úst politických

jsou jím psány bulvární noviny.
používali, byli

hrubě. Vytváří

----------------

KOpeKIJ;IUI Ha u;eHIue), ale

.. /~ - --------~~

představitelů

státu, ale

hlavně

kteří

tento jazyk oficiálně

si žádá tento

způsob vyjadřování.

že by lidé,

běžný člověk

bez skrupulí a

i to, že nejvíce prodávanými novinami v Bulharsku jsou právě bulvární

deníky. 78
V žurnalistice se

rozšířilo

spektrum užívaných

stylů.

Do

popředí

se dostal

jazyk ulice, tzv. "X'bIIIJIaIIIKIUIT )l{ypHaJIIiCTIiQeCKIi e3IiK".79 Charakteristický je

Text tohoto Nařízení je dostupný na internetových stranách
http://liternet.bg/web/hum/lingua/index.html
77 Savický, N. P.: Pohyb ve slovní zásobě a v neologii, Slavia, 68, 1999, Č. 1, s. 3-7
78 BH,ll,eHOB, M.: E3UKo6ama KyJtmypa Ha 6bJtZapUHa, CO<pIDI 1995, s. 85
79 Tamtéž, s. 86
76
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které byly již v době obrození považovány za
jazyk nízkých vrstev obyvatelstva. 8o Stranou nezůstává ani žargon mládeže.
užíváním

turcismů

a

orientalismů,

Nezanedbatelné je i pronikání slov souvisejících s multikulturním aspektem dnešní
společnosti - výskyt výrazů z oblasti buddhizmu, islámu apod. 81

Oprašuje se slovní zásoba ze starší doby, tj. ta slova, která byla v
komunismu diskriminována,
druhé

světové

přijatelnější

válce byly

době

např. 20cnOOUH, CJly2a, nOJlul1U51, KMem, o6wuHa.

vypuštěny

Po

z používání a nahrazeny termíny, které byly

pro danou dobu - 2ocnoouHe - opy2aplO, CJly2UH51 - npucJlyJ/CHul1a,

OOMawHa nOMoUfHul1a, KMem - npeoceoameJl Ha C'b6em, nOJlul1U51 - MUJlUl1U5l. Tato

slova nezastarala, ale získala
úplně

určitou

politicky

ze slovní zásoby, ale používala se

laděnou příznakovost.

při překladu

Nevymizela

cizích reálií ve filmech a

knihách. 82 Při obnově slovní zásoby můžeme pozorovat tendenci k jazykovému
rozlišení, k diferenciaci pojmenování spojené s novými
pojmenováními odrážející charakter minulé doby.
4 UQF4U51,

jsou

skutečnostmi

Například

a starými

vedle podstatných jmén

CeJl51HUH, 3eMeOeJlel1 označujících osobu zabývající se zemědělstvím, které

určitým způsobem

omezeny při použití, existují ještě slovní spojení 3eMeaeJlCKU

80 Jak již bylo naznačeno, jsou orientalismy (turcismy) specifickou součástí také dnešní jazykové
situace nejen v Bulharsku, ale v zásadě ve všech jihoslovanských zemích se zkušeností s osmanskou
nadvládou - Bulharsku, Makedonii, Srbsku či Bosně a Hercegovině. Pro bulharštinu platí určitá
konotace orientalismů jako výrazových prostředků "nižšího stylu", kdy pronikají tyto výrazy
především do bulvárního, méně seriózního tisku. V tomto smyslu je však situace poněkud odlišná
v porovnání bulharštiny a sousední makedonštiny. Ve spisovném makedonském jazyce neprobíhaly
puristické tendence ve smyslu snahy odstranit turcismy či orientalismy obecně. Proto turcismy
můžeme v makedonském prostředí spatřit i v tzv. seriózním tisku i v oficiálních konotacích či
výpovědích. V obou jazycích (bulharštině i makedonštině) však může být přirozeně i orientalismus
neologismem, kdy tato slovní zásoba získává nový sémantický či stylistický rozměr. Při analýze
orientalismů a jejich vývoje v jihoslovanských jazycích je tedy nutno mít na paměti dvě základní
hlediska, jež mohou do značné míry vypovídat o jejich osudu a významu: a) etapu přímých
jazykových kontaktů (období osmanské nadvlády) a b) etapu jazykových kontaktů, jež se odvíjí po
ukončení přímých jazykových kontaktů.
V tomto smyslu si zmínku ještě zaslouží klasifikace orientalismů (turcismů), jež je možno hodnotit: a)
jako slova, u nichž už není patrný jejich orientální původ (aJlKOXOll, l1urjJpa, ellUKCUp, Za3ella, UlarjJpaH,
3eHum apod.); b) jako slova, jež se řadí mezi nezaměnitelnou lexikální vrstvu (XaJlUUfe, Ku6pum,
eCHarjJ aj. a c) jako slova, jež v rámci současného spisovného jazyka existují rovnoprávně vedle
synonym neorientálního [netureckého] původu - například: Jl10608 x ce8oa, CIl5ln x KbOp aj.).
Orientalismy (turcismy) tedy mají v různém úhlu pohledu charakter integrální součásti kulturní tradice
každého z jihoslovanských národů osmanské zkušenosti. K jednotlivým jazykovým prostředím a
jejich vztahu ke slovní zásobě orientálního základu srov.: KpbcTeBa, B.: TbllK08eH pe'lHUK Ha
mYPl1U3Mume 8 6bllzapCKU5l e3UK, COcpllil 2005; MypTe3aHlI, lI.: TYPl1U3Mume 80 ja3UKOm Ha
aJl6aHCKama u MaKeOOHCKama HapOOHa noe3uja (cnopeo6eHO UCmpaJlC)l8al-be), CKorrje 2002; Škaljié,
A.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1979; Skok, P.: Prilozi proučuvanju turcizama u
srpskohrvatskom jeziku, Slavia, Praha 1937-38, nebo Škaljié, A.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku,
Sarajevo 1979 aj.
81 Savický, N. P.: Pohyb ve slovní zásobě a v neologii, Slavia, 68, 1999, č. 1, s. 3-7
82 CTaHKOB, B.: 3a "pea6UJlUmUpaHemo" Ha H5lKOU OYMU 8 HaUlU5l e3UK, EbrrrapcKlI e3HK, 1990, č. 5, s.
451-2, CTecpaHoBa, C.: H08U5l811eHU5l8 cb8peMeHHama 6bllzapcKalleKcuKa, EbrrrapcKlI e3HK, 1992, č.
5, s. 435-6
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cmonaHUH,

CeJlCKOCmOnaHCKU

pa60mHUK,

apod.

CeJl5lHUH-KOonepamop

Místo

lfo6aHuH

a oelfap se používají nové termíny oelfeebi) a oelfeZJle(Jalf. Tato tendence je

zvláště

viditelná v terminologii spojené se

společensko-politickým

životem,

sociálním a administrativním uspořádáním státu. 83
Každá společensko-politická proměna přichází se svým specifickým jazykem.
Po roce 1989 se bulharština obohacuje o slova, která znala i
např. OeMOKpalfU5l. Tvoří

nachází nový význam,

např.

se nová slovní spojení,

eJleKmOpam, Jlo6u,

dynamicky se rozvíjí ekonomická terminologie, která

npeMuep,

většinou přebírá

v

nezůstávají

v oblasti

ani ostatní oblasti lidského života.

informačních

6aHep, JlUHK,

a

telekomunikačních

meJleq;aKc, ye6ou3auHep,

např. nbm

Velmi

6pUqJUHZ.

~
vyrazy, napr. uHlj/JlalfU5l,
MOHemapeH, 6U3Hec, lfepeH na3ap. ~
•

ale v kterých

Objevují se nová slova z oblasti

KbM oeMOKpalfU5l, npexoo KbM oeMoKpalfU5l.

parlamentní demokracie,

dříve,

Tvoření neologismů

mezinárodní

Stranou ovšem
je velmi aktivní

technologií (cbpebp, xaKep, lfam, lfam5l,

Hoym6yK) ,

v medicíně (aJlmepHamueHa

MeoulfuHa, Jlyoa Kpaea, xocnuc, My3uKomepanu5l, apmmepanu5l, ceMeeH JleKap,
euazpa),

voblasti související s armádou a ochrannými složkami (HamoeU3alfU5l,

lfepeeHU 6apemu, 6oouzapo, ComaO:JfCU5l) ,
MOOyJl,

nocmooKmopaHmcKu,

(bHobpzpayHo,

nonKyJlmypa,

emHoMy3uKa, MaKCUCUHZbJl),
lfbpKea, 6axaucmeo),

ve školství (oucmaHlfuoHHO o6ylfeHue,

Mazucmpamypa) ,
apmKuHo,

umění

xayc,

panupaM,

6oouapm,

a

kultuře

nonq;OJlK,

v náboženství (Kpuumap, uexoeucm, ClfUeHmOJlO:JfCKa

v oblasti paranormálních

KOHmaKmbOp, ncuxoKuHe3a),

v hudbě,

jevů (ncuxompoHuKa, eKcmpaceHC,

ve sportu (aHmuoonuHz, aKeaaepo6uKa, aKea-cnUHUHZ,

rjJUmHec, 6oou6uJlOUHZ, 6bHO:JfCUo:JlcbMnuHz, paq;muHz, cHoy6opo) ,

v oblasti, která

souvisí s médii (MacMeOU5l, eJleKmpOHHa MeOU5l, npauMmauM, nuap) , v oblasti
každodenního života a módy (q;pumlOpHuK, q;pu3ep, naMnepCU, apOMGJlaMna,
6ypzep, nUJlUHZ, 6oou, 6oKcepKu, nUbpcuHZ).85

Dochází k internacionalizaci jazyka hlavně díky expanzi
(aHmUOUCKpUMUHalfU5l, aHmuoonUHZ),
(KOHmpaMUmUHZ,

83

KOHmpaKyJlmypa) ,

prefixů, např.

aHTR-

eKC- (eKc6aHKep, eKCOUnflOMam), KOHTpaMRKpO- (MUKpOKpeoum, MUKpOlfun), MRHR-

Pa,a:eBa, B.: TeH,a:eHll,MM B pa3BmI Ha JleKCMKaBHaTa CMCTeMa Ha 6bJIrapCKH5I KHM)lWBeH e3MK, E3MK II

JIIITepaTypa,1984,č.6,s.46

CTe<paHoBa, C.: H06U 5l6JleHlt5l
436-9
85 EJIarOeBa, ,lJ;.,: HeoJlozU3Mume
(eJIeKYpoHHa

84

6 C'b6peMeHHama 6'bJlZapCKa JleKCUKa,

6 C'b6peMeHHUf[ 6'bJlZapCKU e3uK,

BepcII5I),2006,č.6
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EbJIrapCKH e3IIK, 1992, Č. 5, s.

EbJIrapCKH e3MK II JIIITepaTypa

(MUlIu6yc, MUIIUMapKem),

MYJITH- (MyJlmuKyJlmypaJlU3bM, MyJlmUlIalfUOllaJlell), rrocT-

(nocmKoMyIlU3bM, nocmCbeemCKU),
(cynepMa'-l,

cynepMOOeJl),

~}~fixy, např.
ceKCU3bM),

Torr- (mOnaJl6YM, mOn6aIlKem), yJITpa- (yJlmpaoecell,

-(H3)aI((H5I) (Ka6eJlU3alfU5l,

KocoeU3alfU5l) ,

ani

-H3'bM (eeponeU3bM,

-a.n:(a) (ClMepUKaIlUaOa, xunep6oJluaoa).86
část

Velmi aktivní je skládání slov, kde první
eepooenymam, eeponeCUMucm, eepona3ap),

HapKo-

eKOnOJlUlfU5l),

eKonapK,

nezůstávají

XHrrep- (xunepaKmUeell, xunepMapKem). Pozadu

yJlmpaCKbn) ,

L

pe- (peKeaJlurjJUKalfU5l, peulIeeCmUlfU5l), cyrrep-

lIapKo6u3l1ec, lIapKOOOJlapu),
nopIl0UlIoycmpU5l),

je

např.

eBpo- (eep06aIlKIIOmU,

eKo- (eKorjJopYM, eKOnOJlUmUKa, eKo6yc,

(lIapKo6apoll,

lIapKOOUJlbp,

lIapKOKallaJl,

rropHo- (nOpIl0aKmpUca, nOpll06U3l1ec, nOpll0KaCema,

parr- (panaJl6YM, panzpyna, pan3ee30a, pannap'-le), TeXHo-

(m eXil ozpyna, meXIIOoeU:JICellue, meXIIOOUO:JICeu, mexlIoKJly6, meXlIonapmu).87

Stejnou tendenci

můžeme vidět

i u slov, kde druhá

část

je

např.

-6H3Hec

-6oc (lIapKo6oc, paouo6oc, meJle6oc), -

(aeuo6U3I1ec, aemo6U3l1ec, lIapKo6u3I1ec),

.n:aMa (6U3I1eCOClMa, 6JlycoaMa, pOKoaMa), -MaHH5I (OOKmpUIIOMaIlU5l, MOOeJlOMaIlU5l,
3aKOIl0MaIlU5l).88
Kromě

cizích

komponentů

je

při

skládání slov také velmi aktivní
afixů

nových pojmenování pomocí domácích

a

převzatých

tvoření

nebo i domácích

slovotvorných základů. 89 Velmi aktivní je sufixace při tvorbě podstatných jmen,
např.

Ka6eJlucm,

momaJlumapucm,

oenymamUla, MUCKa.
Oelfu6eJlell,

tendenci

nOJlUmU3Upall,

můžeme

lIaOnOJlUmU'-leCKU,
můžeme

Stranou

setkat

UlImepllemaO:JICU5l,

nezůstávají

eCKaJlUpaUj-,

ani

jména,

KpUUlllap,

např. KanUmaJlOe,

cenapamucmucmKu, JlUOepcKu.

zaznamenat i u prefixace,
cepbXmOmaJlUmapell,

např.

přídavná

Ulellzellelf,

např. Me:JICoy6aIlKOe, lIepenpecupall,

cJleOmomaJlumapell.

s těmito podstatnými a

Stejnou

přídavnými

Při

kompozici se

jmény, lIoeo6ozamaUlKu,

Tamtéž, ATaHacoBa-AHrenoBa, M.: H08ume OyMU 8 6bJlZapCKU e3UK om CJlO8006pa3y8ameJlHO
bbnrapCKli e3liK 1992, č. 5, s. 440-1, Dbl 1BapOB, 51.: llp0518U Ha e3UK08ama OUHaMUKa 8
Cb8peMeHHU5l 6bJ/zapCKU C Cb8peMeHHU5l '1eUlKU e3uK, CbIIOCTaBliTenHO e3liK03HaHlie, 1990, č. 4-5, s.
132-3
87 DnaroeBa, ));.,: HeOJlOZU3MUme 8 Cb8peMeHHU5l 6bJlZapCKU e3UK, DbnrapCKli e3liK II nliTepaT)'Pa
(eneKrpOHHa
BepcIDI), 2006, č. 6, DbQBapOB, 51.: llp0518U Ha e3UK08ama OUHaMUKa 8 Cb8peMeHHU51 6bJlZapCKU C
Cb8peMeHHU5l '1eUlKU e3uK, CbIIocTaBliTellHo e3liK03HaHlie, 1990, č. 4-5, s. 133
88 Tamtéž, s. 133
89 IIepHIIIIIKa, E.: CmpyKmypHu u ceMaHmU'IHU oco6eHocmu Ha H08ume UMeHa 3a Jlulfa 8 6bJlZapCKU51
86

2JleOUUfe,

u '1eUlKUR
e3UK

(1990 - 2000J, in: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), Praha 2003,

s. 11
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CaMomecmupalle,
meClIonapmuell.

6eJlUKOUl06UlIUCmUttell,

6CeKOllmpOJlupaUf,

lIUCKopellma6uJlell,

90

Velmi aktivní je také univerbizace, kdy složené lexikální jednotky se
Při

v jednoslovné.

univerbizaci

se

využívá

syntaktických a lexikálně sémantických způSObŮ.
způsob tvoření

morfologických,

morfologicko-

Nejrozšířenější je morfologický

91

sufixů, např. KaMypJlaJICKa

univerbizace pomocí

mění

(KaMY<PJIa)l<Ha

)'HHtPopMa), aOuOaCKU (MapaToHKH A,n:H.n:ac), MeJICoyllapoollUK (Me)K.D:YHapo.n:eH
KOMeHTaTop).
ještě

Kromě případu,

setkat i s univerbizací bez použití

(Ka6eJIHa

TeJIeBH3lliI),

sufixů

B'bJIHa),

HHCTaJIaI(lliI). U morfologicko-syntaktického
přídavných

pomocí

sufixů,

tzv. HyJIeBa cyqmKcall;IUI,

(aHropcKa

allzopa

setkáváme se substantivizací

tvoří

kdy se univerbizace

Kll UMam UK

způsobu

jmen,

se

můžeme

např. Ka6eJl

(KJIHMaTWIHa

tvoření

univerbizace se

např. BbllUl1l0

(MHHHCTepCTBo),

KoonepamU611a (I(eHTpaJIHa KoorrepaTHBHa 6aHKa), IIOUfellCKa (6aHKa). Jejich počet

je ve srovnání s předchozím typem mnohem menší.
charakterizován odpadnutím

přívlastku

Lexikálněsémantický způsob

ve složených pojmenováních a
např. aopec

nového významu u podstatného jména,

je

vytvořením

(eJIeKTpOHeH a.n:pec), 6apema

(lJepBeHa 6apeTa), uMnyJlC (TeJIetPoHeH HMrrYJIc), Jlu14e (peKJIaMHO JIHI(e).
Doteď

příklady neologismů

byly uvedeny jako

Neologismy se ovšem vyskytují i mezi slovesy,
(H3)Hpa-

(2Jlo6anU3UpaM,

pucKanU3UpaM,

velmi aktivní je

eK30mU3upaM,

Oe60JlUle6U3UpaM,

nupamupaM, pe14uKlluPaM,
přípony

např.

pouze podstatná jména.

mpa6eCmUpaM),

méně

přípona

-

eM6apzupaM,

aktivní jsou

-Ba-, -H-, -oBa-, -YBa-, -5IBa- (lIo6UlIapCm6aM, o6UfUlIapCm6aM, JlU3UlIZ06aM,
~

~)

92

MUmUlIzy6aM, KllUK6aM, KllUKlIa, MeUJl6aM, MeUJllla .

Nezanedbatelný význam mají i sémantické neologismy, které se objevují
v bulharštině. U nich dochází ke

změně

významu již existujících slov na

základě

asociace spojené s nějakou podobností, např. ve formě, funkci apod. 93 Tímto
způsobem

vzniká

přenesený

aby se stal mým klientem,

význam u slov jako 3apu65l6aM

přívržencem

("přitahovat" někoho,

nebo následovník), 3aMpa35l6aM (stanovuji

90 ATaHaCOBa-AHI'errOBa, M.: H06ume OyMU 6 6bJlZapCKU e3UK om CJl06006pa3y6ameJlHO ZlleOUlIfe,
E'bJIrapCKH e3HK, 1992, č. 5, s. 440-2
91 ErraroeBa, )l;.,: HeOJlOZU3MU yHu6ep6amu 6 6bJlZapCKUfI u '!eUlKUfI e3UK, in: Dynamika a inovace
v češtině a
bulharštině (90. léta 20. století), Praha 2003, s.28
92 ErraroeBa, )l;.,: HeOJlOZU3MUme 6 Cb6peMeHHUfI 6bJlZapCKU e3UK, E'hrrrapCKH e3HK H rrHTepaTypa
(erreKrpOHHa
BepCHR),2006, č.6
93 Tamtéž
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pevnou výši cen nebo

příjmů

něčeho

dobu),

na

určitou

jednotkách), 6apoH

(člověk

určitém

v

činnost

období; zastavovat
(zaměstnaný

6apema

nebo fungování

v speciálních

vojenských

s velkým vlivem a mocí v určité oblasti), eaKy'yM

(absence norem a myšlenek v

určité

převádění

zboží přes hranice), ()uHo3aebp (popový nebo rokový

zpěvák

osob nebo

převážení

oblasti), KaHaJl():J/CUJl (organizátor nelegálního

s dlouholetou neutuchající populárností).
Část z těchto neologismů tvoří i kalky, které jsou nejčastěji tvořeny

z anglických výrazů94 , např. 6pbM6ap (přístroj určený k odposlouchávání), eepuza
(řada

obchodních

objektů

jedné firmy), MyJle (kurýr

přenášející

zakázané zboží),

KpbcmHUK (hlava mafie), mpeea (marihuana). Velké množství kalků z angličtiny se

objevuje v oblasti

počítačů,

např.

MUUlKa,

np030pelj,

eupyc,

UKOHa,

manem,

CbppUpaM.

Objevují se nové zkratky jako

ETIIII

lIHBeCTlIUlIlI),

(B'bJIrapCKa

např.

ALJH (AreRUIUI 3a IJPK.D:eCTpaHHlI

ThprOBCKo-rrpOMlIIIIJIeHa

(HaI(1I0HaJIHa 3.D:paBHoocllrypllTeJIHa Kaca),

PKLJ

rraJIara),

H3K

CIJ;lIarHOCTlI'lHO-KoHcyJITaTlIBeH

I(eHThp). Stranou nezůstávají ani nová slovní spojení95 , např. eaJlymeH 6op(), Macoea
npueamU3aljUJl,

aJlmepHamueHa

eoeHHa

cJly:J1C6a,

6pbcHamu

ZJlaeu,

mebp()

HapKomUK, Mo6uJleH onepamop, U3()U2aM nOJlUmUtteCKU tta()bp.

Pokud se podíváme blíže na syntax
nějaké změny.

Jedná se

hlavně

v slovosledu

výpovědi,

současné

bulharštiny zaznamenáme také

o porušení spisovné normy.

které

vedou

k nejasnostem

a

Můžeme

najít odchylky

dvojznačnosti,

např.

EepoJleeume UMaJlU ()o2oeop C Kocmoe, a2UmUpaJlU ttepeeHu. Je chápáno tak, že

eBpOJIeBlITe ca lIMaJIlI .D:OroBOp

II

ca arllTlIpaJIlI 'lepBeHlI, ale ve

skutečnosti

smysl

věty je obrácený 'lepBeHlI ca arllTlIpaJIlI, 'le eBpOJIeBlITe lIMaJIlI .D:OrOBOp c KOCTOB. 96
Při tvoření

otázek

zjišťovacích

se velmi

často

vynechává

částice

JIlI,

např. Bette ce

npeMecmu? místo Be'le rrpeMecTlI JIlI ce? Pravděpodobně se zde jedná o vliv

neslovanských
čárek při

jazyků.

Velmi

oddělování věty

často

se také setkáváme s nedodržováním používání

vedlejší,

např.

<l>oHTaH'bT, KOH:TO C'bII(eCTByBaJI 70

rO.D:lIHlI II(e 6'b.D:e B'b3CTaHoBeH. 97

Tamtéž
Tamtéž
96 b'bQBapOB, JI.: jJUHClMUKa u UH06aZfuu 6 6bJlZapCKUR u 'leU/KUR CUHmaKCUC npe3 90-me ZOOUHU Ha
XX 6eK, in:
Dynanůka a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), Praha 2003, s. 117
97 Tamtéž, s. 119
94

95
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Významným prvkem je v neposlední

řadě

i

přehlížení

používání plného a

neplného členu. 98 Nacházíme dva typy odchylek od normy. Používání neplného
členu

v podmětu a používání plného

KapnmaTa caMa rOBopIi Ii 3a
zdvojování předložky

B -BM

členu

e()UHUJlm,

Ii 3a

CbC před

aC-

v předmětu, které je

apeH,[(aTop. Nedodržuje se

()PYZUJlm

slovy

častější, např.

začínajícími

na B-, <):>-, c-, 3-,

např.

3ae,[(Ho C ceou KorrerIi ....
V textech nebo mluvené řeči se přestává objevovat vokativ podstatných jmen,
místo něho se používá nominativ. 99 Tato tendence se objevovala již dříve ve slovních
spojeních typu rocrrO,[(IiH IIeTpoB.
jmen,

jež byly v této
větší či

menší

míře

je

práce

nastíněny,

99

křestních

CmOJlHe, IIempe, BaCUJlKe.

bulharské jazykové situace,

naznačují,

že i jazyk podléhá

společenství,

že odráží dobové

tedy

řadě

jazyková situace východiskem pro nové fenomény, které jsou módní

soubory nových

98

setkat i u

doby a živým organismem. V neposlední

moderní a které je jazyk nucen relevantním

něž

současné

aktuálnímu vývoji daného
svědectvím

můžeme

místo HeaHe,

faktory a výchozí roviny

části předkládané

společenské poměry,
právě

se s ní ovšem

např. HBaH, CmOJlH, IIembp, BaCUJlKa
Nejvýraznější

ve

Teď

kontextů

bude

patřit

způsobem

bezpochyby i

se naše práce zaměřuje především.

Tamtéž, s. 119
Tamtéž, s. 120
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svět

je
či

pojmenovat. Mezi takové

módy a módních

trendů,

na

4. Móda a její definice
Jak již bylo
přirozeně

situací

řečeno,

pronikají neologismy v souvislosti s aktuální jazykovou

oblékání, moderní styl života a trendy, jak být
otevřena

novým tendencím, které se

současný,

přirozeně výrazně

reflektují tak v daném národním prostředí světové
jsou tedy

nesporně

široké pole

vztahů

směry.

jsou oblastí, jež je velmi
projevují také v jazyce a

Neologismy ve

světě

zajímavým spektrem sociolingvistických témat, která
daného národního jazyka k cizojazyčnému

módy

představují

prostředí. Současně

však móda zajímavým tématem sociologickým, které v každé době
či

způsoby

do všech oblastí lidského života. Módní životní zvyky,

ovlivňuje

je

ve větší

menší míře každodenní život; v tomto smyslu je zajímavé pozorovat, jak se vyvíjí

pojetí módních a moderních
období

společenského

trendů

v různých historických epochách, jak jednotlivá

vývoje definují a chápou samotný termín móda. Je

v souvislosti s měnícími se

společenskými poměry

zřejmé,

že

a konvencemi se mění i význam a

podstata tohoto termínu. Tyto transformace se odrážejí zcela jistě také v konkrétní
jazykové situaci daného

prostředí.

Lze proto

předpokládat,

že bude namístě zamyslet

se nejdříve nad měnící se podstatou tohoto pojmu.
Máme-li definovat pro
nesporně

která

české prostředí

samotnou podstatu módy, bude

zajímavé konkretizovat její význam pro období

představovala

v širším kontextu

střední

Teprve první

všeobecného

světová

válka

rozkvětu umožňovala

učiní

19. a 20. století,

Evropy období všeobecného

rozvoje architektury (ve smyslu secese jako svébytného
vědy.

přelomu

uměleckého

rozkvětu,

stylu), kultury i

konec tohoto klidného období. Doba

pronikání módních

vlivů

(zejména z Francie),

což se odráželo i v pojetí a sociokulturním významu módy, pro

něž

lze zcela jistě

užít definici Ottova slovníku naučného, v českém prostředí zcela ojedinělé všeobecné
encyklopedie,

výtečně

odrážející "duch doby" epochy Fin de siecle.

tedy definuje módu takto: "Móda (franc. mode, z lat. modus, 1.
značí

souhrn

nebývají

zvyků, mravův, obyčejů, krojův

určeny

a

vůbec

způsob;

slovník

ang. fashion)

životních forem, pokud

národními tradicemi neb rozumnou rozvahou, nýbrž

rozmarem a časovým vkusem. Móda může se týkati kterýchkoli
života (móda v nábytku, v účesu, ve strojení slavností

Ottův

proměnlivým

oborů společenského

veřejných

i soukromých, i

v četbě a spisovatelích atd.), po výtce však týká se móda kroje."lOO Pojetí módy v

100

Ottův slovník naučný, Praha 1901, díl XVII, s. 490
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Ottově

slovníku je

relativně

široké, tato encyklopedická příručka chápe v souvislosti
vlivů

s odkazem na dobový kontext hranice módních
že módní vlivy zcela jednoznačně
v nábytku,

architektuře, oděvech

zjednodušeně
světonázoru

řečeno

ovlivňují

nejen především hmotnou kulturu (móda

atp.), ale že zasahují také do duchovní kultury a -

(móda v četbě a výběru módních

trendů,

povědomí

- též do všeobecného kulturního
spisovatelů).

a módního

Tento aspekt je zajímavý

rovněž zdůrazněn

i z hlediska sociolingvistického. Jakoby v podtextu je
módních

volně. Správně přiznává,

velmi

jež jsou postaveny do opozice k lidové

kultuře

protiklad

(folklórních tradic),

které se s ohledem na doznívající obrozenecké dozvuky stále

ještě těší

mnohem

zjevnějšímu

významu, než jak tomu bude v době samostatného státního, politického,

kulturního a

společenského

života

české

/

s tím lze usuzovat, že dosažení státnosti

československé společnosti.
představuje určité uzavření

představovaly

sociokulturních kategorií, jež

V souvislosti

významu

těch

primární zájmy v době obrozenecké,

proto vznik Československé republiky představoval změnu také kulturního a
společenského

klimatu, nové módní vlivy a tendence nevyjímaje).

S ohledem na
20. století
větší či

rovněž

menší

měnící

se

společenské

klima se tedy

můžeme

setkat v průběhu

s nuancemi v definicích módy, kdy je s postupem doby kladen

důraz

případně

na životní styl,

v širším smyslu i na formy životmno

slohu. Zcela jednoznačně lze konstatovat, že pojetí a podstata módy odráží konkrétní
sociokulturní kontext,
primárně předmětem

určité

naší práce podat

podrobnější

stanovisek k problematice vztahu módy a
místě alespoň

ve funkci

či společenské poměry. Ačkoliv

historické údobí

sekundárně

fenoménu móda v sociologii

leninismu, klade
sociální
směrů

důraz

podmíněnosti,

se

se domníváme, že je na

pojímaného nástinu uvést

společenských systémů

měnící

se chápání

druhé poloviny 20. století.

především

v širším smyslu na myšlenku

na myšlenky marxismu-

přirozeného

vývoje, evoluce a

definice módy v pojetí moderních sociologických

zaměřuje především

na otázky estetické, tedy do

kladen zejména (dobový) vkus a jeho
může

analýzu definic a sociologických

společnosti, přesto

Zatímco sociologie z dob socialismu, vázaná

definice pojmu móda

časově

ústředí

omezené platnosti.

všestranně naznačit

není

proudů

a

pozornosti je

Nadneseně řečeno

sociokulturní atributy obou

režimů;

móda v chápání jednoznačně sociokulturní (a v nepřímé linii tedy i sociolingvistické)
metodologie symbolizuje a ilustruje specifické znaky daného
Pro konkrétní dokreslení

obzvláště

výrazných

V tomto smyslu lze uvést zajímavou a nutno
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rozdílů jistě

zdůraznit

společenského zřízení.

poslouží

opět příklady.

i všestrannou definici Malého

sociologického slovnfku, který vychází nejen z marxistických pohledů, ale analyzuje
rovněž

názory nemarxistických sociologických škol. Tato sociologická
proměnlivosti

definuje módu takto: "Móda je sociální regulativ

příručka

povrchových forem

životního slohu. Člověk má antropologicky podmíněnou touhu po změně. Tuto
společenství

bytostnou lidskou touhu nelze ve
uspořádaně
činností,

( ... ). Sociální

podmíněnost

působí,

hospodářsko-sociálním

které jsou daném

měnitelné.

módy

aktualizovat

Proto v historickém pohledu podléhají

prvky bydlení, zejména výzdoba

domů

a bytů,

libovolně,

že se týká jen

ale

jednotně,

objektů

nebo

a kulturním kontextu snadno

módě především

ozdoby, odívání,

vnější způsoby společenského

styku,

trávení volné chvíle atd. ,,101 Lze tedy konstatovat, že pojetí marxisticky orientované
sociologie klade
straně

důraz především

a na její omezené

časové

na

určitou

trvání na

stránku kolektivnosti módy na jedné

straně

druhé. Toto pojetí tedy nezahrnuje

do definice změny uměleckých stylů, neboť se jedná o dlouhodobé procesy.102 Tento
sociologický slovník
kapitalistická
zřetelem

prostředí

rovněž

poukazuje na

skutečnost,

že zejména západní,

chápou módu jako fenomén vázaný na odívání se zvláštním
přičemž

na módu ženskou,

neopomíjejí

zdůraznit

hledisko ekonomické

provázanosti kapitalistické módy. V této souvislosti si zaslouží zmínit "pojetí módy
podnětu

jako prvotního

k formování mas", který lze

nadneseně

chápat jako

určitou

styčnou plochu marxistického a západního pojetí tohoto fenoménu. 103
Společenské

světonázor,

proměny

který se

přirozeně

let 1989-90 v jistém smyslu

jež vznikly po roce 1990, kladou v obecné

estetická

měřítka,

ani hledisko

aktuálnosti) není opomíjeno.

kolektivního

k individuálnfJ1,rP,

Současně

tomto

místě

straně

můžeme

rovině důraz především

straně

pozorovat

podnětů

vyznačuje

rozmanitostí a

určitý

posun od

s celkovou

změnou

společnosti. Opět

tedy i na

souvisí

a místem každého jedince ve

se

na

omezenosti (resp. krátkodobé

lze uvést definici: "Móda se definuje jako

vkus. Na jedné
diferenciaci

časové

přirozeně

který

'-r

společenských poměrů

celkový

projevil také v pojetí a definici módy. Sociologické

příručky,

přičemž

změnily

právě běžný

různorodostí,

nebo dobový
jež odpovídá

(práce, dovolená, svátky apod.) nebo individuálních nálad. Na

druhé podléhá rychlé

změně, čímž

se projevuje jako ideál krásy omezený na

/J individuálního vkusu se liší svou všeobecností a rozšířením, od

krátkou dobu.

I

l

Kol.: Malý sociologický slovník, Praha 1970, s. 227-228
Tamtéž, s. 228
103 Tamtéž, s. 228
101

102
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"''''ov

uměleckého

slohu svým krátkým časovým ohraničením.,,104 Rovněž

podotknout, že se
svědčí

mění

nutno

i spektrum jevů, jež jsou do módy zahrnovány, jak o tom

i další pojetí módy: "Móda je relativně krátkodobý estetický názor velké

lidstva na

vnější

zvláště

formy života,

změna vnějších

odívání. Základní

části

forem

různých předmětů a životních potřeb patří do oblasti uměleckých stylů. Částečná
změna představuje

v každodenních

sféru módy. Nestálost módy a její

potřebách

lidí a odpovídají

měnícím

změny

mají

svůj původ

se životním a estetickým

potřebám společnosti. V žádném případě nelze spojovat módu jen s oděvem.'d05

V tomto smyslu je nutno ztotožnit se s tímto kritériem i pro kontext naší práce,
pojem móda

představuje

v dnešní aktuální

společenské

případně

pro módní trendy v oblasti odívání,

situaci v zásadě synonymum

kosmetiky a

ještě volněji

stylu. o. Zítek však podotýká, že módní trendy vstupují ve své
"Nemůžeme

oblastí života:
Odívání
Módní

tvoří

změny

jen její nejmilejší
se týkají i úpravy

předmět,

co se

televizi, které

nejčastěji tančí

značky

do všech

má ovšem též jiné funkce než módní.

zevnějšku člověka,

teorie. Móda se projevuje i v tom, která
čtou,

podstatě

životního

klást také rovnítko mezi slovo móda a slovo šatstvo.

nábytku, tvaru dopravních prostředků, forem

nejvíce

neboť

forem

společenského

umělecká

předmětů

denní

potřeby,

styku a dokonce umění i

díla se kupují, jaké knihy se

a nejvíce hraje v divadlech, kinech, rozhlase i

aut nebo druhy nábytku, záclon a

koberců

jdou nejvíce na

odbyt či jaké rasy psů nejčastěji potkáváme v městských sadech.,,106 Je tedy patrno,
že se kritéria pro vymezení zejména sociokulturního významu a

působení

pojmu

móda v základních konturách liší oproti pojetí marxistickému. V tomto smyslu tedy
můžeme zjednodušeně

je

občasná

dílčí

tyto

změna

definiční

aspekty módy shrnout do konstatace, že: "móda

vnějších

kulturních forem s poměrnou

společenskou

závazností, neovládaná příčinami pouze racionálními.,,107
Z těchto citací jasně vyplývá, že móda se netýká pouze odívání, ale celého
životního stylu

člověka,

všech

věcí,

které ho obklopují.

Nemůžeme

ji omezovat

pouze na hmotné statky, protože jí podléhají i vztahy mezi lidmi, postoje
k vlastnictví,

výrobě,

pracovnímu a životnímu

prostředí, kultuře

prvkem pro to, jak a co jíme, kde a jak bydlíme, jakým
vychováváme

děti

a vědě. Je

způsobem

apod. Móda a lidský život se navzájem

Kol.: Estetický slovník, Praha 1995, s. 126
Zítek, o.: Lidé a móda, Praha 1962, s, 348
106 Tamtéž, s. 348
107 Tamtéž, s. 348

104
105
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člověka

určujícím

se oblékáme, jak

ovlivňují.

Změny

v lidském životě jsou doprovázeny změnami módy, ale změna módy nemusí být ještě
i

změnou

Změna je

života. Jediný lidský život
v podstatě

nejdůležitější

Rychlost módních
faktorech - na politických

změn

může

nespočet

zaznamenat

módních

změn.

vlastností módy.
je naprosto

nepředvídatelná

poměrech, společenských

a záleží na mnoha

rozdílech, ekonomice, životní

úrovni, osobním přesvědčení jedinců o důležitosti nebo nedůležitosti formy oblékání,
přísnosti

sexuální morálky, touze po

zábavě,

napodobování tendencí, filmu, televizi,

konzervatismu a tradicionalismu, individuálních návycích apod.
projevů

vývoj estetických forem, a tedy i módních je jedním ze specifických
zákonů

společensko-historických.

zásadním změnám módy. Móda poměrně
např.

společenské

Závažné

dobře vyjadřuje

převraty

předcházejí

kulturní charakter epochy,

z dějin Francie: Ludvík XVI., revoluce, direktorium, Napoleon I., restaurace,

rok 1848 a druhé
procházejí celými
samozřejmé,

císařství

dějinami

že v období

projevovat jen

jsou jasné pojmy politické i módní.
od

prvobytně

prvobytně

minimálně,

pospolné

pospolné

společnosti

společnosti

Dějiny

módy

až po dnes. Je

se módní tendence mohly

ale s rozvojem výroby docházelo i

silnějším projevům

módy. 108
Móda stojí v opozici proti tradici. Zvyky,

obyčeje

mají původ v minulosti.

Při

jejich dodržování napodobujeme starší generace. Naproti tomu móda se vztahuje
k

současnosti

na neustálé

a

současníkům.

změně. Většinou

v dobách velkých
v demokratické

změn

činitelů.

nepatrně mění,

kdežto móda je založena
zvyků

a naopak

a pokroku se projevuje vliv módy. Móda je

aktivnější

společnosti,

Na módu má vliv
přírodní,

Zvyky se jen

v klidných dobách se zvyšuje vliv

kde není ničím omezována.

několik činitelů,

které

určují

její

směr.

činitele

Jedná se o

psychické a společenské. Módní proces je výsledkem působení všech
Vliv jednotlivých činitelů může mít různou intenzitu, od stálých po

Módní proces se skládá ze

čtyř částí

- vzniku,

rozšiřování, průběžného

těchto

dočasné.

stádia a

konce. Jednotlivé etapy jsou přímo závislé na zmíněných činitelích. 109
Přírodní činitelé
člověk

vycházejí ze samé lidské podstaty a

žije. Závisí na podnebí a prostředí, to

Nemalý význam má

věk.

např. ovlivňuje

108
109

Tamtéž, s. 349-350
Tamtéž, s. 22
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ovlivňuje

ve kterém

materiál a střih

Nositeli módního procesu jsou

Významným prvkem je také sexus. Pohlaví

prostředí,

především

oblečení.

mladí lidé.

módu stále, i když

během

staletí s různou intenzitou. Pokud se
jsou ženy. Jsou

zdobněji oblečeny,

není ovšem všude stejný,
oblečeni

jedinců

přitažlivost

např.

u

některých

vzhled

u

mužů.

kmenů

primitivních

v

módě

Tento stav
bohatěji

jsou

člověka. Může zdůrazňovat

jsou závislí na lidských vjemech,
přírody

živé a neživé

na

společenském prostředí.

a

oblečení, dominantnější

vede člověka k tomu, aby dbalo to, co jí a pije, jestli sportuje.

Psychičtí činitelé
působení

na

vzbuzují zájem a

ovlivňuje hlavně vnější

muži. Móda

tělesnost, čímž

zaměříme

člověka,

představách,

myšlenkách,

ovlivňování

na vzájemném

lidských

člověka přímo

Základní psychické vlastnosti

ovlivňují

jeho postoj k módě a i módu samotnou. Móda je spojena hlavně s vizuální

stránkou

věci, např. oděvem.

zvuk bot,

šustění šatů.

Významný je
člověka.

výběr

Dalším lidským vjemem je

čich,

případě

můžeme

nebo

setkat s určitou symbolikou,

slavnostně.

důležitým

Velmi

i sluch,

např.

který hraje roli v parfumerii.

barev, který neodráží jen módní proces, ale i

U barev se

působit smutečně

Ne zcela zanedbatelný je v tomto

vnitřní potřebu

např. černý

šat

může

člověka

prvkem je zde touha

napodobovat. Člověk napodobuje především ty, co obdivuje, jimž závidí a také to, co
Důležitým

jednotlivce odlišuje od ostatních.
po

něčem

novém. K psychickým

módním faktorem je touha po

činitelům patří

změně

a

také individualismus, který se

projevuje vlastním vkusem. Módní proces je zpomalován nedostatkem fantazie a
psychickým konzervatismem.
Do psychického hlediska zasahuje i mravnost, která
historicky podmíněných zásad, které
společnosti.

určují

Mezi

společenské

církve se k ní staví
Nejradikálnějším

faktory

záporně

značný

význam skromnost a cudnost.

sexualitě, přílišnému

odhalování těla.

můžeme zařadit

náboženství a církve. Všechny

(křesťané,

židé, buddhisté, muslimové aj.)

bez rozdílu

je islám, jehož

soubor

vzájemné povinnosti lidí a jejich vztah ke

Ve vztahu mravnosti a módy má

Mravnost se staví do opozice proti

představuje

vyznavači

oblékají

téměř neměnný

šat, muslimská

žena je na veřejnosti zcela neosobní a zahalená.
Významné je hledisko ekonomické. Móda jako masový sociální jev
předpokládá

velkovýrobu, moderní techniku,

všeobecnou poptávku.

Změny

módy

způsobují

materiály, suroviny, výrobní postupy, ve snaze

síť

obchodů,

výrobní

přijít

výrobků

- to, co je módní, je i dražší.
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Růst

hledají se nové

s něčím novým,

pohodlnějším, zajímavějším, výstřednějším, odvážnějším.

cenu

změny,

které uspokojují

Móda

praktičtějším,

přímo ovlivňuje

významu módy je

přímo úměrný

zvyšování životní úrovně. Pokud je
výstřelky

nový výrobek je jedna věc, ale uvést ho na trh a
rozšíření

druhá. V historii se o

jejichž oděv se napodoboval.
plátna,

si dovolit nákladnější

módy.

Vytvořit
věc

společnost movitější, může

např.

módy zasloužili

Postupně

hlavně

označit

za módní je

panovníci a šlechtici,

byli nahrazeni významným umělci filmového

Sarah Bernhardtová, Fred Astair. Dnes má módu v rukou reklama, která

využívá k jejímu

šíření

všech svých

prostředků

- rozhlas, televize,

časopisy,

film,

výkladní skříně atp.
Dalším významným faktorem, jež mají na
vliv, jsou války, které
nedostatky kvalitních

přirozeně

materiálů,

působnost

a

šíření

módy

určitý

tlumí módní proces. Války jsou doprovázeny

na módu je upíráno mnohem méně pozornosti.

Oděv

se stává jednodušším, není tak pestrý. Z druhé strany dochází i k ovlivňování obou
znepřátelených stran, např. Římané se inspirovali vkusem porobených národů,
křižácké

výpravy

přinášejí

do Evropy hedvábné látky, toaletní

potřeby,

parfémy, za

koloniálních válek se na evropský trh dostávají drahé kovy, drahokamy a perly,
exotické vzory a barvy. Módní předměty získávají jména válečných
plášť

vojevůdců, např.

a la Bliicher, "montgomerák" aj. Také balkánské války měly zajímavý vliv na

módu. Když kapitulovala Drinopol pod tlakem
jež se

dočkala

ohlasu v pařížském módním

Bulharů,

prostředí,

radovala se politická

Paříž,

určitý čas

staly

kde se na

bulharské výšivky, šerpy a trikoloru světovou módou. IlO

/

4.1. Móda a lingyistika
/

:1

Máme-li tedy sumarizovat úvodní poznámky o

módě,

pak lze konstatovat, že

móda má technologickou, ekonomickou i sociokulturní stránku (implikaci).
lze zmínit, že móda

tvoří součást

Rovněž

kulturních forem, jež se nedají logicky vyvodit,

nejsou však ani biologicky vynucené. Kulturní formy
vykonstruované a v zásadě se liší

společnost

od

včetně

módy jsou zcela jasně

společnosti,

období od období.

Z hlediska vazby módy (kulturních forem) a lingvistiky lze poznamenat, že se jedná
o podobu

určité

kontrakt, který

dohody. Módu v tomto smyslu je možno chápat jako

utváří

systém.

Právě

to je jedno z hledisek jazyka, o nichž

Ferdinande de Saussure. Vztah módy ajazyka
110

společenský

Tamtéž, s. 127
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Uazykovědy)

hovoří

se jeví nápadným -

i

byť

se to na první pohled

může

zdát irelevantní -

právě

v oblasti strukturální lingvistiky.

můžeme soustředit například

V oblasti módy a jejího pojetí se

oblečením. Předmětem

analýzu, jež se zabývá ženským

na strukturální

jejího zájmu je zejména

otázka, jak jsou tyto ženské módní či moderní oděvy popisovány ženskými
Jedná se tedy v nepřímé linii o "psanou módu", kde
k

oblečení

a písmo hrají ve vztahu

primární roli. S ohledem vazeb jazyka a módy

teoretické roviny: reálnou (dané
oděvů

řeč

oblečení,

součástí)

a jejich jednotlivých

konkrétní

oděv),

časopisy.

můžeme

vymezit

tři

terminologickou (názvy

a rétorickou rovinu (sféra promluvy - tj.

= móda).l11 Móda jako rétorický systém formuje svou

v případě časopisů psaný text

vlastní skutečnost, čímž se sbližuje v určitém smyslu s literaturou. ll2
Vztah módy a jazyka,
k

osvětlení

primárních

případně

vztahů

-

lingvistických disciplin je mnohdy užíván

v tomto smyslu

zakladatelů

fonologie A. Trubeckoj

jeho vazby

právě

hovoří

například

jeden z předních

o sémantické analýze

na fonologii jsou více než

zřejmé.

oděvu, přičemž

Tyto myšlenky jsou dále

rozvíjeny Petrem Bogatyrevem, filologem a etnografem, který zkoumal
strukturu lidového

oděvu

(kroje) na

Moravě

právě

jako samostatného sémiotického

systému. ll3 Tato metodologie je dále rozpracována již zmíněným F. Saussurem
v oblasti jazykovědy a Baudouinem de Courtenay v oblasti fonologie. 114 Principy
strukturního

přístupu

rozpracovány také již

kjazyku a semiologie jsou s ohledem na strukturu módy
připomenutým

R. Barthesem v práci Systeme de la Mode

(Systém módy), jež vyšla v Paříží v roce 1957. V
přístupem

k "jazyku módy" zabýval

ilustroval promluvu módy na
esteticky
jeho

působí

oděvu

Mukařovský

příkladu

svým rozpolceným

především

oděvem

skutečnost,

Chaplinovo chování na filmovém

Jan

se obdobným

Mukařovský,

který takto

Ch. Chaplina a jeho grotesek, kdy tento komik
- tedy svou módou -

je elegantní a slušivá, zatímco dolní
poukazuje na

českém prostředí

plátně

část

neboť

horní

je prostá, snad až ubohá.

že v duchu jazyka módy se odvíjí i
- tedy v šatech elegána se chová jako

vandrák a kmán, zatímco v odpudivých hadrech je gentlemanem a švihákem. 115

III Srov.: Hrbata, Z.: Francouzský strukturalismus, vůdčí metody a osobnosti, internetový odkaz:
http://dec59.ruk.cuni.cz/-xvitap/pdf skripta/hrbataO 1.pdf
112 Tamtéž
113 HecTopOB, B.: KyJlmypa u Mooa, COcpIUI 1976, S. 80
114 V tomto kontextu se jedná o práci: Courtenay, B.: Szkice j~zykoznawcze, Warszawa 1976
115 Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996, s. 436-437
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část

Móda je tedy v jazykovědě chápána jako
jevů

do rámce sémiotiky. Vedle

"znak",patří společně

"rituálů", "protokolů"

s dalšími skupinami

a "her" je tedy móda jedním

z jevů, jež mají společenskou funkci a znakový charakter.
Na

základě

zmíněného

výše

proměn jednoznačně

bychom tedy

měli při

studiu módy a jejích

pojímat také její jazykovou stránku.

4.2. Móda ve 20. století
Jak již bylo

naznačeno,

pojetí módy je v lingvistice vázáno

otázku znaku, tedy náleží do rámce sémiotiky. Móda v
společenskou
naznačeno,

náležitě

funkci, která se v průběhu doby

sobě

přirozeně

má

především

na

nesporně určitou

mění.

Rovněž

bylo

že móda vstupuje i do jazyka, objevují se nové fenomény, jež je nutno

pojmenovat, na druhé

straně rovněž
či

módním vlnám (módní slova, sousloví
skutečnost,

generace). S ohledem na
předkládané

ryze praktická promluva podléhá

fráze, jež jsou specifická pro jednotlivé

že

práce bude analýza bulharských

stěžejním

části

tématem praktické

neologismů

z oblasti

světa

módy, je

vhodné zmínit též základní a specifické momenty vývoje módy v průběhu 20. století.
Lze totiž konstatovat, že neologismy reflektují v jazyce

nejnovější

módní trendy,

které je možno vymezit s ohledem na jazykovou situaci posledními 15 - 20 lety.
Předpokládejme,

aktuálně

že jako

platné "neologismy módy" (módní tendence)

bychom datovali vývojem sociokulturní situace od konce 80. let minulého století.
Přesto

se však domníváme, že krátký nástin o módních specificích

stoletím zde bude namístě,
Snad

neboť přirozeně

právě

z tohoto

celým 20.

uvozuje vývoj posledních desetiletí.

nejcharakterističtějším vyjádřením

se budeme mimo jiné

napříč

pojmu móda je oblast

důvodu soustřeďovat

oděvu,

na níž

i v praktické jazykové

analýze bulharských neologismů.
Historie módy se

přirozeně

z vývojového hlediska prolíná s historií

který zpočátku sloužil nejdříve hlavně k ochraně,
začal

zamýšlet také nad jeho estetickou a

pod vlivem hospodářských, kulturních a
smyslu

můžeme

k oděvu

řadit

souběžně

stylizační

funkcí.

společenských

i tetování, nošení
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oděvu,

s jeho vývojem se člověk
Oděv

se postupně vyvíjel

podmínek. V nejširším slova

amuletů,

vlastnictví

totemů,

které

mělo bezpochyby symbolický význam. 116 Postupně se součástí oděvů stávaly i boty,

rukavice, pokrývky hlavy, náramky, prsteny apod. Móda byla
pravděpodobně

možnými faktory, ale

ovlivňována

všemi

neprobíhala tak závratnými změnami, jak tomu

bylo ve 20. století.
Pokud bychom se zaměřili na vývoj módy od konce 19. století, zaznamenáme
velmi dynamický proces, který
dvěma světovými

válkami, se

přímo

souvisel s vědeckotechnickým rozvojem,

změnou společnosti,

jejím

přechodem

morálky až po dnešní nespoutanost a nevázanost. I když prochází móda

od

přísné

bouřlivým

vývojem, neustále se vrací k tomu, co už tu jednou bylo, inspiruje se historií a
znovuobjevuje

zdánlivě

zastaralé motivy a nápady.

Móda je přímo svázána s francouzskou "haute couture". Za jejího zakladatele
Je ale považován

Angličan

působil ve Francii.

ll7

umění

(Francie se

Tato její
způsobu

Francie byla považována za Mekku módy a nejen jí, ale i

těšila

přednostní

Charles Frederick Worth (1825-1895), který ovšem

roli

přirozeného

centra vkusu a elegance již od 16.století).

pozice souvisela i s celkovým charakterem francouzského

života. Francouzi již od 16. století inklinovali k městskému rušnému životu,

kdežto anglická aristokracie spíš k svým venkovským

sídlům.

Na módu

mělo

i vliv

náboženské založení Anglie a Francie. Anglie je spojena s protestantskou tradicí,
s čímž souvisí nenápadné a konzervativní
honosném a okázalém

oblečení

oblečení. Angličané

jako Francouzi. S touto

si

nepotrpěli

na tolik

skutečností pravděpodobně

souvisí i vedoucí postavení Britů v pánské módě a Francouzů v dámské. II8 Spojené
státy na konci století kopírovaly evropské modely. Ovšem zavádí se tu mnohem
dříve

než v Evropě

konfekční

výroba, která

měla

velký vliv na rozvoj módy. Módní

magazín Vogue zde vychází již v roce 1892. Britská verze se objevuje až v roce 1916
a po ní následují i francouzské, německé, španělské a australské verze. lI9 Nemůžeme
ovšem
přínos

říct,

že by Spojené státy na konci 19. století nijak

spočíval

hlavně

nepřispívaly módě.

v zavádění nových technologií a

způsobů

Jejich

zpracování

textilního vlákna.
Na konci 19. století se do
funkčnosti, účelnosti

popředí

dostává otázka reformy

oděvu,

jeho

a estetiky. Poukazuje se na špatný vliv korzetu na zdraví žen.

Objevují se snahy propagovat zásady zdravého moderního

způsobu

života. Objevují

Kyba1ová, L., Herbenová, O., Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha 1973, s. 12
Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. II
118 Zítek, O.: Lidé a móda, Praha 1962, s. 58
119 Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. 25
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se první tzv. reformní šaty, které jsou mnohem

volnější, částečně

inspirovány

mužskou módou. 120

Desátá léta 20. století jsou v Paříži poznamenána příchodem petrohradského
baletu (Ballet Russes) Sergeje Ďárgileva.
Vyznačoval

baletu.

se

hlavně

121

Stál naprosto v protikladu ke klasickému

nespoutaností, barevností, exotickými kostýmy,

dráždivě surovými dekoracemi a fantastickými sólovými kreacemi. Ďargilevův balet

tak nadchl a

zapůsobil,

změnu

že vyvolal

nejen v této oblasti, ale i

módě.

Divadelní

kostýmy se přenášely do pařížského světa módy. ženy snily o harémových kalhotách
a tunikách ve tvaru lampových svítidel. Došlo k nezadržitelnému rozchodu
s minulostí. Odívání podléhalo vlivu
umělecké

fauvistů, futuristů,

invence, je toto období až do první

Došlo k radikálnímu

přehodnocení

světové

stylu art deco. Co se
války naprosté

týče

výjimečné.

objemu, hmoty, prostoru a barvy. Pozornost se

obrací k Orientu.
Do vývoje oblečení zasáhla samozřejmě i první světová válka. Ženy se
zapojují do

veřejných

střihová řešení

prací, pomáhají v lazaretech a to si vyžaduje jednodušší

strohých vojenských

stejnokrojů.

Zmenšují se klobouky, mizí

extravagantní ozdoby a objevuje se odvážná po kolena krátká "válečná krinolína". 122
Americký textilní průmysl,
ještě

byl nucen se

začal

přizpůsobovat

v době první světové války zvedat hlavu, ale

vkusu Francie.

Přesto můžeme říci,

že válka

výrazně pomohla Americe v rozvoji konfekční výroby. 123

Dvacátá léta jsou charakterizována demokratizací módy. Projevuje se vliv
kubismu, funkcionalismu. ženy běžně pracují, získávají volební právo a rovnoprávný
přístup

ke

vzdělání,

hvězdy. Paříž

to, co

je

vytvořila

vliv do

pořád

centrem módy. Zbylá Evropa a Amerika pouze reagovaly na

Francie. Objevení Tutanchamonovy hrobky (1922)

večerních šatů. Vzrůstá

tanečnici Josephině

zůstávala

Francii,

nosí krátké vlasy, sportují. Velkou inspirací se stává film a jeho

mnohem

podpořily

i zájem o

Bakerové, která
konzervativnější.

přímo

černošská

uhranula

etnika
Paříž.

přináší

hlavně

díky

egyptský

černošské

Amerika v tomto

směru

Olympijské hry organizované v roce 1924 ve

zájem o sportovní módu. Významným milníkem v historii designu

Tylínek, P.: Základní etapy vývoje oděvní kultury, Liberec 2004, s. 75
Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. 27
122 Tylínek, P.: Základní etapy vývoje oděvní kultury, Liberec 2004, s. 78
123 Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. 39
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,L

umění,

organizovaná v roce 1925

hospodářskou

krizí a hrozbou války. Klesá

a módy byla první výstava dekorativního
v Paříži. 124
Třicátá

léta byla poznamenána

návštěvnost Paříže,

na vývoz

oděvů

vyzývají k nakupování domácích

je uvalené vysoké clo, Amerika a Británie
výrobků.

Francouzská módní tvorba byla

míře

než Amerika a Británie, protože byla

poznamenána krizí, ale v mnohem menší
méně

mnohem

industrializovaná.

Přesto

se

začíná

ve Francii

rozšiřovat

butiky

s konfekčními modely a rozvíjí se spolupráce s průmyslem, aby bylo možno
"vysokou módu" zhotovovat levněji.
V roce 1935 se objevuje nylo nové vlákno a s ním i první "nylonky". Bavlna
se

začíná

upravovat novým

způsobem

tak, aby se nesrážela tzv. sanforizace, což

umožňuje kupovat si bavlněné prádlo přesně na míru a ne větší. 125 Velký význam
začínají

mít

hlavně

hollywoodské filmy.

Hvězdy

filmového plátna

začaly

být

považovány za ikony, podle kterých se oblékalo, kopírovalo se jejich chování a bylo
v oblibě to, co se líbilo

právě

jim. Hollywoodský

svět začal

do jisté míry ohrožovat

nadřazenost Paříže.

Do oblasti módy je v polovině 30. let
příležitostně

neformální

oblečení,

což bylo

definitivně zařazeno

nepochybně důsledkem

i sportovní a

zavedení placené

dovolené. První pletené elastické plavky se objevily v Americe již v roce 1920. 126
Teď

se jim ovšem zkracují nohavičky a prohlubují výstřihy.
Ve

třicátých

módy, jaké kdy

letech došlo
dějiny

patrně

kjednomu z nejtěsnějších spojení

zaznamenaly.

Zasloužila se

umění

hlavně

o to

a

jedna

z nejoriginálnějších osobností této epochy EIsa Schiaparelliová. Tak jako se dadaisté
vysmívali pojmu "dobré umění",

zesměšňovala

EIsa "dobrý vkus". Do módy hluboce

pronikl surrealismus, který umožnil vznik absurdních kombinací nesourodých
předmětů

a materiálů a který prostor pro individuální tvorbu a fantazii.

V Německu a Itálii se snaží

vytvářet oděvy

pak propagují významné osobnosti.
pokračování

rodu. Vzniká silueta

Mění

s nacionalistickými prvky, které

se zde ideál ženy, která má

větších boků, rozšířené sukně

/ 127

poprs!.
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Tamtéž, s. 61
126 Tamtéž, s. 63
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a

zabezpečit

zdůrazněného

Čtyřicátá léta jsou hlavně poznamenána válečnými událostmi. Umělci
nejrůznějšího

ražení opustili

uprchlíků směřujících

zkracují se

sukně

ke

Paříž

a

připojili

se k proudu politických a etnických

do Ameriky. Móda je poznamenána

kolenům,

zjednodušuje se

střih.

válečným

V Anglii byly

nedostatkem,

například

platné

přísné předpisy, kolik látky a na jaké účely se smí použít, oblečení bylo na lístky. 128
návrháři

Britští

se snažili uplatnit na americkém trhu. V New Yorku se

otvíraly obchody s názvy Buy British (kupujte britské výrobky). Válka napomohla
konfekčního oblečení.

rozvoji výroby
střihů

Výroba uniforem s sebou

přinesla

zlepšení

i velikostního systému, propracování konfekčních velikostí.
Po válce dochází opět k rozkvětu haute couture. Mladí se snaží distancovat od
rodičů

svých

nošením jiného

oblečení.

Na to odpovídají modelové domy otevíráním

prvních boutiques, které se orientovaly
připomíná

hlavně

na mladou módu. Haute couture se

neobvyklou výstavou tzv. "divadlem módy". Na dvou stech malých

loutkách s minimální
Zásadní průlom

spotřebou materiálů

způsobuje

prezentovali módní

Christian Dior, když v roce 1947

návrháři

představuje

své

umění.

svoji první

couture-kolekci.
Koncem 40. let proniká do Evropy americký způsob života. Nejen žvýkačky a
"nylonky", ale i pohodlné pulovry, kvalitní prádlo, barevné kalhoty, široké košile aj.
Fenoménem se stávají jeans Leviho Strausse. Velké oblibě se těší T-shirt. 129

Padesátá léta jsou
Nikdy

předtím

označována

ani potom neexistovalo tolik samostatných módních

svými modely ovlivňovali módu

velkou
Mizí

konfekčního průmyslu,

měrou

k tomu, že se

časově náročná

hedvábí, krajky,

nevyužité zdroje módních inspirací

začala proměňovat

a drahá

řemeslná

postupně

licencím, prodávaly návrhy pro
přizpůsobovali

komerční

americkému

sama struktura módního systému.

a

střihu,

Couturiéři

vytrácejí.

přispěly

výroba. Nákladné materiály jako

péče věnovaná detailům

s původní couture, se

tvůrců, kteří

světa.

Rozvoj

výrobci se

jako poslední desetiletí velké haute couture.

trh,

které byly

nerozlučně

vyráběli

parfémy a

modelové konfekce - pret fl. porter. 130

Tamtéž, s. 84, Máchalová, Jo: Móda 20. století, Praha 2003, So 75
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spojeny

prosperovali mnohem více díky

konfekčnímu průmyslu.

128

useň,

doplňky.

Evropští

Zrodil se veletrh

V žádném jiném období neprocházel
dramatickými
byla

změnami,

například

oděv

tak jasně a v tak krátkém období

které by se odehrávaly na pozadí politických zvratů, jakými

studená válka, založení NATO, smrt Stalina, antikoloniální hnutí,

raketové lety do vesmíru apod.
Postupně

doznívala sláva

nikam nevydaly. Bylo to

klobouků

a rukavic, bez kterých by se dámy

způsobeno hlavně

používáním

natáček,

dříve

lakových tužidel a

nových typů ondulací, kdy se klobouk stával nadbytečným.
Dochází obrovskému rozmachu rockové hudby v čele s Elvisem Presleyem,
který se stal idolem. Filmoví herci stáli na stupínku slávy hned vedle
krásy

měla

také propagovat

dětská

panenka Barbie, která vznikla
způsobem

Dochází k prolínání hudby a módy. Mladí se svým
řeči zásadně

staví proti

právě

něho.

Ideál

v této

době.

oblékání, chování a

dospělým.
Paříže

Po létech módní nadvlády

se v 50. letech objevuje pojem vysoké

italské alta módy.l3l Vynikají vysokou úrovní řemeslného zpracování, kladou důraz
na detail a kvalitní
středním

vrstvám.

doplňky.

Přicházejí

I

přes

luxusní vzhled je tato italská móda dostupná i

s nápadem potištěných blůz a žerzejových šatů.

Šedesátá léta jsou obdobím nových svobod, zhroucení morálky, autority
dospělých

a disciplíny. Mladí se

kulturu. Je objevena
hippies,
hlavně

zuří

vymaňují

antikoncepční

z vlivu

rodičů

a

vytvářejí

svou vlastní

pilulka, idolem se stávají Beatles, vzniká hnutí

válka ve Vietnamu, první člověk vystupuje na Měsíc. Móda se zaměřuje

na tyto mladé rebely.

op-art, který se

vyznačoval

Opět

dochází k propojení s výtvarným

optickými efekty tenkých linek a

uměním,

kruhů,

stylem

jimiž byly

potiskovány látky, a pop-art. 132
Anglie se obrací proti vznešené francouzské haute couture.
prodávat laciné
určeno

oblečení,

jen na chvíli.

na kterém není tak

Začínají

důležité,

se rozmáhat second-handy, kde nakupuje i

směr módě.

Zrodilo se

muže a ženy. Styl hippies se dostává do Evropy

se

jak kvalitně je ušito, protože je

klientela. Do centra pozornosti se dostávají nohy a s nimi
jejich obdivu. Anglie udává

Začíná

minisukně

oblečení

unisex

movitější

jako nástroj
společné

prostřednictvím salónů.

Až

pro

později

proniká na ulici. Stávají se oblíbenými etnické kultury, do šatníku se dostávají

13I
132
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kalhoty peruánských

gaučů,

afghánské vyšívané kazajky, indická Ghándí saka a

materiály, výšivky lidových krojů. 133
V šedesátých letech se trvalého uznání dostává italské

módě. Přinesla

novou

linii, barevnost, čerpala z řemeslných tradic své země. Kromě Říma a Florencie se
centrem stal i Milán. I Amerika reagovala na nové módní tendence. Vzhledem kjejí
rozloze a objemu trhu nebyly ovšem přijaty tak rychle.

Sedmdesátá léta si libovala v nevkusu a

kýči.

postavení. Vše je dovoleno, míchá se a kombinuje.

přineslo

zasahuje estetika punku, kterého se

Začíná

ohlížení zpět.

Nejtypičtějším

inspirují 20.-30. lety a 40.-50. lety.
Diskotékové šílenství s sebou

Haute couture ztratila

oblečením

Návrháři

důležité

trhu stále

postavení,

pružné legíny z vlákna lycra. Do módy

okamžitě

ujímá

průmysl.

při životě. Pařížská

přestože

charakter. Hlavními centry vedle

Paříže

se

jsou džíny.

Ropná krize

umožňuje

získat novou zámožnou klientelu z Blízkého východu, která si drahé modely
koupit a udržet tak haute couture

vůdčí

může

luxusní konfekce si udržuje na

móda má stále

zřetelnější

mezinárodní

se stávají i Londýn, Milán, New York a

Tokio. 134

Osmdesátá léta jsou ve znamení chamtivosti, nenasytnosti,
bankovnictví. Do

popředí

se dostává konzum. Kultura se stala

průmyslem

půvabu

a móda

náboženstvím, kterému nebylo nic svaté. Slovo "designer" se stalo zaklínadlem.
Symbolem se stávají "yuppies" (young urban professionals).135 Jsou to mladí muži
s velkými

příjmy,

svobodní, ochotní obklopovat se

přepychem,

za který utráceli

nemalé peníze. Stoupá touha být fit. Pro muže i ženy je nezbytný aerobik a
bodybulding.
Móda již nediktuje, ale mluví se o módních náladách a inspiracích, kdy si
každý vybírá podle svého vlastního uvážení a potřeb. V reklamách se

silně uplatňuje

erotika. Móda se uvolňuje, stává se více dekorativní, atraktivní a fantastická. Móda je
pod vlivem

černošské

hudby a etnické módy. Diskotéky ovládá hiphop, rap, house

music a taneční styl breakdance. 136 Pro tyto taneční kreace je nutný pohodlný oděv volné kalhoty s hlubokými rozkroky, tenisky, baseballové čepice s kšiltem dozadu.
Společnost

je zasažena nemocí AIDS, výbuchem atomové elektrárny

v Černobylu. Probouzí se nový vztah k životnímu prostředí, ekologii a zdravému
Tylínek, P.: Základní etapy vývoje oděvní kultury, Liberec 2004, s. 89
Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. 119-23
135 Tamtéž, s. 136
136 Tylínek, P.: Základní etapy vývoje oděvní kultury, Liberec 2004, s. 92
133

134
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způsobu

Končí

života.

kult

přepychu, přehodnocují

se lidské

potřeby.

Protestuje se

proti oděvům z pravých kožešin.
otevřela

Poslední desetiletí 20. století se
Západem. Rozvíjí se
válečné

objevují

počítačová

Opět

technika a zrychluje se životní rytmus.

se

konflikty - válka v Kuvajtu a Iráku. Dochází k migraci obyvatel

rozvojových zemí, nastávají ekologické katastrofy,
zvířat, šíří

hranice mezi V ýchodem a

úspěšně proběhlo

první klonování

se používání internetu.

Objevují se nové syntetické materiály, které se snaží docílit maximální
funkčnosti oděvu. Šíří se Americký trend pronikání sportovních prvků do módy.

Trendem je i minimalistický styl, který se spokojuje s jednoduchou elegancí,
pouhými kusy

oděvů

míře uplatňovat

tzv. basics.

Paříž

reklamě

globalizace. Díky

Začíná

se v plné

se idoly stávají topmodelky.

Vzrůstá

se dostává na vedlejší kolej.

třeba

zájem o plastické chirurgy, image-makery, ale
inspirována vším možným a

mění

i o psychoanalytiky. Móda je
nějaké

se tak rychle, že na

snahy o trendy není

čas. 137
Kromě těchto zmiňovaných

oficiálních
točí

jejích specifických subkultur, které se
vyjadřují

nesouhlas s danou morálkou a

přívrženci

zády k

řádem.

existuje také móda ulice a
společenským

Tyto skupiny jsou

Můžeme

rozmanité a také jsou úzce spjaty s hudbou.
jsou

trendů

nezůstávají

ani

pozoruhodně

zmínit beatníky z 50. let,

moderního jazzu, dále z pozdějšího období

Významné je hnutí hippies, stranou

konvencím a

kteří

rockeři, folkaři

surfaři, punkeři,

aj.

gothové, skaters,

techno. Každá skupina se vyznačuje svým osobitým stylem v oblékání.
V souvislosti
s obnovováním

stylů.

s koncem

tisíciletí

všudypřítomná

Neo-mods, neo-teds, neo-hippies

či

nostalgie

souvisí

neo-punk bývají

přímo

posedlí historickou přesnostÍ,138 Objevují se ovšem i tací jedinci, kteří přecházejí od
jednoho stylu k druhému. Jeden den jsou
oblečení

příznivci

i hudební styly. Vynalézavosti a osobitosti v oblékání

se rafinovaně zmocnili módní tvůrci.

137
138

punk, druhý den goth, mixují

Tamtéž, s. 93-4
Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003, s. 164
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příslušníků

subkultur

5. Neologismy v módě
přímo působily

V minulé kapitole jsme se zabývali vlivy, které
módy a
změn

ovlivňovaly

její

směr. Kromě umění,

byl nezanedbatelnou složkou také

hlavně

materiálů

vývoji nových

doprovázeny

společenských

vědeckotechnický

a výrobních

samozřejmě potřebou

dominanta Francie od 16. století

zásadních

postupů.

a politických

pokrok, který

Všechny tyto

nové jevy a styly pojmenovávat.

silně zapůsobila

na vývoj

přispěl

změny

byly

Můžeme říct,

že

později

se

na módní terminologii,

projevoval i vliv anglický, italský apod.
V naší práci jsme se snažili
prostředí.

Materiál jsme

sondou do bulharských

zaměřit

čerpali hlavně

doby, který
se

současně

můžeme

z internetových stránek,

tištěných časopisů

pro jeho dostupnost, co se informací

na neologismy v módě v bulharském

týče.

právem považovat za

o

módě.

přičemž

je

doplněn

Internet jsme si vybrali
výjimečný

Je to zcela

nevyčerpatelnou

hlavně

fenomén dnešní

studnici informací. Lze

setkat s názory, že je to fenomén, který využívá hlavně mladší generace,

avšak realita je taková, že i obyvatelstvo ve

středním či

dokonce

pokročilejším věku

si na internet jako na rychlý, moderní a bohatý zdroj informací i zábavy
pomalu

i

zvykat.

Je

možno

předpokládat,

že

nenahraditelným pomocníkem prakticky pro všechny
to i s ohledem na

skutečnost

se

postupně

internet

věkové

začíná

stane

skupiny obyvatelstva, a

dostupnosti internetu, jejíž nabídka a možnosti se

neustále rozšiřují. Internet využíváme přirozeně také z toho
a rychle se vyvíjející médium reflektuje

nejnovější

důvodu,

že jako moderní

tendence a jevy

přirozeně

také

v daném jazyce.
přesně

internetové stránky, z kterých jsme

určené především

pro ženy - http://fashion.bg, www.az-

Pokud budeme specifikovat
čerpali,

jedná se o stránky

jenata.com,

přirozeně

http://rozali.com,www.fashion-style.net a

internetových

obchodů

s oblečením

www.papagal.net,

také

stránky

www.levbg.com,

http://911.bg, www.drehibg.com, http://flirt.delfina.bg. Časově můžeme články na
internetových stránkách vymezit obdobím
údaje byly

ještě doplněny tištěnými časopisy

od roku 2004 dodnes. Takto získané
z průběhu roku 2007 - materiál jsme

v tomto smyslu excerpovali z časopisů Elle, LIepBllJIo, )[ypHaJI 3a )l(eHaTa, Moda.
Celkově můžeme

stránek.

ovšem

Nezaměřovali

říci,

že informace jsou

jsme se pouze na dámské
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čerpány

oblečení

zejména z internetových

a vše, co s tím souvisí, ale

přesto

je zjevné, že termíny související s mužskou módou jsou zastoupeny v mnohem

menším

měřítku.

především

Je to dáno

hlavně

tím, že jsme

z materiálů

určených

pro ženy. Získaný materiál jsme porovnávali se slovníkem cizích slov
Co<lm:5I 1982, slovníkem bulharského

PelJHUK Ha lJy:J/CCJume CJyMU 6 6bJlZapCKU5l e3UK,

jazyka PelJHUK
AH.ll:peŘQHH,

Ha 6bJlZapCKU5l e3UK,

JI., reopmeB, JI. a

neologismů

slovníky

čerpali

TOM 1-12, CO<pH5I 1977, výkladovým slovníkem

kol.:EbJlzapcKu mbJlK06eH pelJHUK,

IIepHHIIIKa, E., .DJIaroeBa,

H06ume CJyMU u 31ialJeHU5l 6 6bJlZapCKU5l e3uK,
H06U u Hau-Ho6u CJyMU 6 6bJlZapCKU5l e3uK,

,n:.,

CO<pH5I 2005 a

KOJIKOBCKa, C.:

PelJHUK Ha

COqHI5I 2003 a AHTOHOB, H.:

PelJHUK

CO<pH51 1994.

Snažili jsme se také zjistit, zda existuje

nějaký

zásadní rozdíl meZI

materiálem získaným z internetu a tím z časopisů. Musíme konstatovat, že jsme
nezaznamenali, žádné výrazné rozdíly, co se termínů týče, použitého písma (latinka a
(převážně

cyrilice), používání cizích slov voriginále

anglických),

či

četnosti

získaného materiálu. Situace je v podstatě v obou médiích stejná, proto jsme se této
otázce dále nevěnovali.
Získaný materiál Jsme zpracovávali podle
přirozeně

různých

kritérií, kdy jsme

vycházeli z předcházejích teoretických kapitol, jež se snažily definovat

neologismy z hlediska jazykovědného a sociolingvistického ..

5.1. Tématické rozdělení
Neologismy v

módě můžeme rozdělit

oblasti módy se týkají. V

podstatě

sférách

oděvního průmyslu, ať

prodej.

Samozřejmě

sem

je možno

říci,

okrajově,

skupin podle toho, které

že neologismy se objevují ve všech

už se jedná o výrobu, název samotného

můžeme

zahrnout i související

souvisejí, jakými jsou kosmetika a životní styl.
dotkli jen

několika

do

Těchto

protože naším cílem bylo

odvětví,

oděvu či

jeho

která s módou úzce

dvou skupin jsme se ovšem

hlavně udělat

sondu do módní

terminologie.
Získaný materiál
materiál,

střih oděvu,

můžeme rozdělit

do následujících oblastí -

vzory látek a barvy; termíny týkající se

modelingu a obchodu s ním spojeným; styl odívání; módní
životní styl.
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části oblečení;
obecně

doplňky;

módy,

kosmetika a

První oblastí, kterou se budeme zabývat, je
termínů jsme

oděv

a jeho

části. Největší počet

oděvu (6epMyou, 60M6bP, eKO 6oJlepa, napeo,

zaznamenali u svrchního

mepMOKJlUH, muwbpm, yUHocmonep, "xau meK" RKema, nOJla mun ClMrjJopa, nOJla
mun JlaJle, bubble skirt, KpUHOJlUH mun napawym, naHmaJlOHU mun "zayiO ").

Druhou významnou skupinou je spodní prádlo (6oou, 6oKcep, 6oKcep-npawKa,
60 KcepKU,

61Ocmue,

npaWKa,

P-Up

cymueH,

nejméně

Poslední

xuncmep).

zastoupenou skupinou je obuv (6aJlepUHKU, nllamrjJopMu, nOJlylJexbJl-nOJlycbHOaJl,
naHmorjJKume mun "6aJlepUHa ").
materiálů (mepMOKJlUH),

nových

Tyto nové názvy bychom mohli spojit se vznikem
snahou

vytvořit oblečení

svého uživatele (6epMyou, "xau meK" RKem a) a

samozřejmě

co

nejpohodlnější

pro

také s faktem, že žena

má snahu se oblékat sexy a přitažlivě pro muže (P-Up cymueH, npawKa).
Od samotného
vyroben, jeho

střih

oděvu samozřejmě nemůžeme oddělit

a barvu, vše dohromady

s vědeckotechnický'L~ pokrokem,

spojen

povětšinou

syntetických, která se snaží

eJlaCmaH).

Stranou ovšem

nezůstávají

efektů,

které

vytváří nerozlučný

dochází k vyvíjení nových vláken,

ani

přírodní

oděvu patří

neologismů nepodařilo

určitou

střihu

a

různých

V oblasti

rjJewbHOemaUJl)

vzorů

a

potisků

a

látek

nalézt (aHUMaJlUCmUIJHU npUHmoee, 6amuK,

emHO-Momueu, rjJJlOpaJlHU Momueu). Nejzajímavější
tradiční

i tvorba

"cJlaoKu-60-me-mun-6JlOHOUHKa",

přitažlivějším (yOHObp6pa erjJeKm, nyw-bn erjJeKm).

se vedle

materiály, ke kterým se móda

činí oděv zajímavějším (rjJpy-rjJpy, o:JICo6oee mun Mex,

(3aKpb2JleHu) ebpxoee mun

se nám mnoho

celek. Materiál je

vytvářet oděv pohodlnějším (JlUKpa, cmpelJ,

vrací (oeHuM, MOOaJl, opzaH3a). K tvorbě
speciálních

materiál, ze kterého je

skupinou jsou ovšem barvy, kde

škály barev (eKplo) objevují i substantiva, která charakterizují

barvu (KoHon, 6pe3a, KecmeH, warjJpaH, MeHma, KanylfuHo, zebra, framboise,

fanta, caramel, anice). Můžeme
tradiční

nalézt i kombinaci

přídavného

barvu a substantiva nebo adjektiva, které charakterizuje

jména

označující

část přírody (euHeHo

lJepeeH, eUWHeeo lJepeeH, p030ea Kpeoa, 3eJleHa ebp6a, mu6emcKo lfepeeH, R6bJlKOeO
3eJleHo-/tnic beige)

nebo kombinaci

přídavného

jména, které

nevyjadřuje

barvu, a substantiva (KopaJlOea nyopa). Tyto názvy jsou inspirované
rozmanitostí barevných

klasickou

přírodou

a její

odstínů.

Móda, jako obecný termín, modeling a módní obchod je další téma, do
kterého

můžeme přiřadit

jako rjJewbH,

UMUO:JIC,

náš získaný materiál. S termínem móda souvisí termíny
Jlulje,

MooeH

CeOMUljama Ha Mooama, dressupClM.

MapamoH,

om-KomlOp,

Nezanedbatelnou
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částí

emHO

Mooama,

je i modeling a s ním

II iJv'-

související profese (eynep Mooell, KaemUl-t2, MooellKa, mOnMOOell, emUlluem,
Do této skupiny

monou3aiÍl-tepKa).
někoho

vzhled

oblasti, která

nebo

přímo

můžeme zařadit

i

přídavná

jména charakterizující

něčeho (UtUK03eH, eynepllyKeo3eH, ampaKmueeH).

souvisí s módou, jsme zaznamenali tyto neologismy 6ymuK,

6ymuKoe, oeHUM-MapKU, lleil6bJl, UtOnUH2 mOtfKU, Utoy pyM. Některé
termínů

Z obchodní

bychom mohli

zařadit

z uvedených

spíše do ekonomické oblasti a ne k módě, ale

vzhledem k tomu, že móda a obchod jdou

nerozlučně

vedle sebe, dovolili jsme si je

zmínit i v této práci.
Další oblastí je módní styl, který je charakteristický pro
nebo pro
Kromě

určitou

určité časové

období

skupinu - 20mUtfeeKU, MUllumapu/"MUJlUmbpU" emUll, bp6bH emUll.
vyloženě

terminologie týkající se

neologismy týkající se

názvů určitého

módního stylu jsme zaznamenali i

druhu

oblečení,

podle toho, kde a za jakou

cenu se prodávají eUHmUOJIC (o6lleKllomo ), opexu emopa pbKa/opexu emopa
Tyto termíny charakterizují návrat k tomu, co už

ynompe6a, KeJICyaJl opexu, outlet.

jednou bylo módní, snahu nabízet

značkové

levnější

zboží za

ceny

či

využívat

v módě i starší obnošené oblečení.
Nezanedbatelnou
být

nejrůznějšího

součástí

každého

charakteru od kabelek,

oděvu

jsou módní

klobouků, šálů

aKeeeoapu, Keile 3a llanmon, Kopeem-KollaHU, nUbpeuH2).

praktickým prvkem jako u
způsobeno

které mohou

až po šperky (6u3Hee-

Zde je móda spojena s čistě

termínů 6U3Hee-aKeeeoapu,

tím, že dnes je žena představovaná jako

doplňky,

Keile 3a llanmon.

úspěšná,

Je to

podnikající, ambiciózní

a tudíž spojena se svou profesí mnohem těsněji.
Poslední skupinou, kterou se budeme zaobírat je kosmetika a životní styl.
Termíny týkající se této oblasti jsou zde

zmíněny

jen

okrajově,

protože by vydaly na

samostatnou práci. Vzhledem k tomu, že s módou jsou také

nerozlučně

představíme

hlavně

je

alespoň

dokonalejšími metodami
pomoenullamop,
způsobem

částečně.

péče

o

pomoenullal1U51).

Kosmetika je spojena

tělo

a

Další

spojeny,

s novými a

pleť (enullamop, lla3epHama enullal1U51,
částí,

kterou bychom mohli

blíže specifikovat, je vše to, co souvisí se zkrášlováním

nějakým

obličeje

a

těla

(6poH3aHm, 651lla K03MemuKa, KopeKmop, MaKua:JlC, HOKmonnaemuKa, pOH ObO meH).

Objevují se také názvy profesí, které se kosmetikou zabývají (Ko3Memollo2, mon
2pUMbOp, mon 2puMbopKa).

Životního stylu, který je zaměřen hlavně na zdraví a

správnou výživu, se týkají např. llailpemailll, pumHee.
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5.2.

Slovnědruhové zařazení

V celkovém úhrnu se nám
rozdělit

mohli

podařilo

získat 126

neologismů,

do skupin podle jednotlivých slovních

skupinou v tomto ohledu jsou podstatná jména, která
materiálu (jde o 100

výrazů:

které bychom

druhů. Nejproduktivnější

představují

6epMyOu, 6oKcep, 60M6bP,

80 % získaného

6p0113aHm, OeHuM,

Ou3allHep-6uJ/Cymep, eKO 6oJlepo, eJlaCmaH, KacmUHZ, K03MemOJlOZ, JlUKpa, MOOeJlKa,
napeo, pempo-KoMnJZeKm,

cmUJlucm,

cmpel.-(,

cmpuHz,

mepMOKJlUH,

mUUlbpm,

mpeHl.-(KOm, rjJom oenUJlam op, xuncmep). Můžeme je přiřadit jak k rodu mužskému
(mpeHl.-(KOm, xuncmep, mUUlbpm, KacmUHZ, cmUJlucm, OeHuM), tak i k rodu ženskému
(JlUKpa,

MOOeJlKa,

opzaH3a,

mon

ZpuMbopKa)

a

střednímu

(6oou,

napeo,

6u3HeCo6JleKJlo, 61Ocmue, Jlulfe). Část ze získaného materiálu má jak číslo jednotné,

tak i množné - 6ymuK,-lfu; eKO 6oJlepo, -a; enUJlamop, -u; KopCem-KOJlaH, -u;
MOOeJlKa, -u; cm UJlucm, -u; mepMOKJlUH, -u; mOnMOOeJl, -u; rjJomoenuJlamop, -u;
"xau meK" 5lKe, -ma; 6oou, -ma). Setkáváme se ovšem i s podstatnými jmény, která

mají pouze
pouze

číslo

číslo

jednotné (JlUKpa, nUbpCUHZ, OeHuM, cmpel.-(, npem-a-nopme) nebo

množné (6oKcepKu, MUHU-6uKUHU, MOHOKUHU, nJZamrjJopMu). Zcela běžně

jsou substantiva spojována s postpozitivním

členem

dle zásad bulharské gramatiky

(monOu3auHepKama, rjJomoenUJlalfU51ma, mOnMOOeJlbm, CmaUJlUHZbm, Kay6ouKume,
mOnMooeJlume) .

Druhou významnou skupinou jsou
získaného materiálu (jde o 24

přídavná

jména, která

výrazů: aH UMaJZucm Ul.-(eH,

představují

18 %

ampaKmueeH, zparjJumu-

UHmepeCHU, eKPlO, UMuoJ/Coe, MUJlumapulivtUJlUmbpU, cynepJlyKco3eH, yJlmpa MUHU,
yJlmpa KbCU, qJJlopaJleH). Rodem a číslem se přizpůsobují podstatnému jménu,

s kterým se spojují (rjJJlOpaJlHU Momueu, ampaKmueHO OOnbJlHeHUe, uMuOJ/Coeu
KOHlfenlfuu). Při spojení s podstatným jménem přijímají i příslušný postpozitivní člen

dle gramatických pravidel (rpJlOpaJZHume aKcecoapu, 6ymuKoeomo omHOUleHue,
xumoeume MOOeJlu). Stranou nezůstává ani stupňování přídavných jmen (HauampaKmueHu Hoeu lfeemoee). Kromě už zmíněných příkladů se setkáváme i se slovy,

která mají funkci

přídavných

jmen, ale jejich tvar je

neměnný

(rjJeUlbH mon MOOeJl,

rjJeUlbH npUl.-(eCKa, rjJeUlbH cmyouo, xau meK 5lKema, xau meK Mamepuume).
Kromě

jednoslovných

výrazů

se v našem materiálu vyskytují i sousloví, která

se skládají z kombinace adjektiva substantiv (651Jla K03MemUKa, MoOeH MapamoH),
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číslovek

a substantiv (emopa pbKa, emopa ynompe6a) nebo dvou substantiv

(ceOMUlfama Ha MoOama).

V celém zkoumaném materiálu se nám
(dressHp3M) a jedno
spadající do

5.3.

třetí

příslovce

nalézt pouze jedno sloveso

(rre)]{epHo). Sloveso je plnovýznamové a nezvratné,

skupiny časování (ceraIllHa oCHoBa Ha a, H).

Rozdělení

podle vzniku neologismů

Tuto kategorii
druhů,

podařilo

členění neologismů rozdělíme

u nichž se budeme zabývat

tvořením

slov,

podle jednotlivých slovních

přejímáním

z cizích

jazyků

a

kalkováním.
Nejdříve

se

zaměříme

tak i nemorfologické.

na

Zaměříme

tvoření

podstatných jmen a to jak morfologické,

se na genetický aspekt vzniku nových pojmenování.

Ze zkoumaného materiálu se nám

podařilo

získat substantiva, která jsou

tvořena

pomocí derivace, kompozice nebo sémantickým tvořením slov.
Podstatná jména tvořená pomocí derivace nejsou
substantivy, která spadají do kategorie

modifikační,

příliš početná.

Setkáváme se

kdy dochází k doplnění obsahu

základového slova novým znakem. Jedná se o substantiva, která vytvářejí ženský rod
od substantiv mužského rodu za pomoci přípony -Ka (MoOeJl-Ka).
U dalších

příkladů

je přípona -Ka ve funkci

derivačního

morfému: Kay60uKa -

kovbojský klobouk, 60KcepKu (6oKcep-Ka - 6oKcep-K-u) - druh spodního prádla, u
tohoto

příkladu

je tvar ještě v množném čísle.

Dále sem spadají deminutiva
(od 6arrepHHa), tento

příklad

tvořená

také pomocí

se užívá pouze v množném

přípony -Ka - 6anepuH-Ka

čísle (6anepuHKu).

Význam

je zde také posunut - nejedná se o malé baleríny, ale o druh bot.
Velmi produktivní je skupina slov

tvořená

pomocí

afixoidů

a to

prefixoidů

6u3Hec-, eKO-, emHO-, MUKPO-, MUHU-, MOHO-, pempo-, cynep-, mepMo-, mon-, rjJomo(6u3Hec-aKcecoapu,

6u3HeCo6JleKJlo,

eKO 6oJlepo, emHO Mooama,

emHO-Momue,

MUKpO-KOMnJleKm, MUHU-6uKUHU, pempO-KOMnfleKm, cynep MOOeJl, mepMOKJlUH, mon
ZpUM bop,

monou3auHepKa,

mOnMooeJl,

slovotvorným základem spojují
pomocí
zcela

rjJomoenuJlamop).

Prefixoidy

se

se

přímo (6u3HeCo6JleKJlo, mepMOKJlUH, mOl1J1100eJl),

pomlčky (6u3Hec-aKcecoapu, emHO-Momue, pempO-KOMnfleKm)

odděleně (eKo 6oJlepo, cynep MOOeJl,

64

mon ZpUMbOp).

nebo stojí

Všechny zde uvedené

prefixoidy jsou cizího
domácího

původu.

Druhý komponent, se kterým se spojují je bud'

původu (6u3HeCo6JleKllo)

nebo cizího

existuje (monou3auHepKa) nebo je nově

původu,

který už ve slovní

přejat (tjJomoenUJlamop).

pojí se členem, stojí na konci celého tvaru

Pokud se tyto tvary

(monOU3aUHepKama, tjJomoenUJlamOpbm).

Ve zkoumaném materiálu se nám podařilo nalézt pouze jeden příklad
pomocí sufixoidu a to
interfix

zásobě

-JlOZ (Ko3MemOJlOz). Při

spojování obou

komponentů

tvořený

je použit

-0- .

Další skupinou jsou substantiva
vytvořena

ze dvou

nebo bez něho

komponentů

tvořená

skládáním (kompozicí). Jsou

spojených pomocí interfixu

(tjJeUlbHOemaUJl). Často

-0-

(HoKm-O-nllaCmuKa)

jsou spojovány pomlčkou

(6oKcep-npaUlxa,

oeHuM-MapKa, oU3auHep-6uJfCymep, Kop3em-KOJlaH, nOJlyl{eXbll-nOJlycbHOaJZ).

mezi sebou vztah

determinační (oeHuM-MapKa)

i

koordinační (ou3auHep-6uJfCymep).

zásobě

(ou3auHep-

a komponent

nově přejatý

Spojovány jsou bud' komponenty již existující ve slovní
6uJfCymep)

nebo komponent existující ve slovní

Mají

zásobě

(OeHUM-MapKa).

V našem materiálu je nemalou
neologismů.

měrou

Setkáváme se s jednoslovnými výrazy

osoba; povrch; také reklamní

literární stylista; také módní stylista,
základna; také boty na klínu,
také kosmetický

přípravek

(JlUlfe - kromě

tvář, npaUlKa - kromě

také druh spodního prádla s vykrojenou zadní

tvoření

zastoupeno i sémantické

obličej;

významu prak; kaloun, tkanice;

částí, cmUJlucm -

nJlamtjJopMu - kromě

KopeKmop - kromě

významu

kromě

významu

významu rampa; plošina;

významu

člověk

opravující texty;

sloužící k zamaskování vad pleti), které získávají nový

význam.
Stranou ovšem

nezůstávají

ani slovní spojení,

např. 651Jla K03MemUKa, MooeH

MapamOH, MooeH zypy, MOJlU6-nOJla, 6bpX06e mun "cJlaoKu-60-me-mun-6JlOHOUHKa",
OJfCo6 mun "Mex ", eJleZaHmHocm mun AJltjJpeo XUl{KOK, KpUHOJlUH mun napaUlym,
naHmaJZOHU mun "zayl{O ", naHmotjJKU mun "6aJZepUHa ", nOJla mun aMpopa, nOJla
mun JlaJle, P-Up cymueH, nyUl-bn etjJecm, cmUJl JIOJluma, yOHobp6pa epeKm, UlanKa
mun "nOUjaJZbOHcKa ", UlanKa cmUJl "MOMl{emO om neKapHama ", xau meK 5lKema.
zmíněných příkladů

existují ve slovní
zásobě

a

ze dvou
XUl{KOK).

si

můžeme

povšimnout spojování dvou

zásobě (65lJla K03MemuKa)

a

komponentů,

komponentů nově přejatých (P-Up cymueH).

(MooeH MapamoH)

nebo z více

komponentů,

U

které už

které existují ve slovní

Slovní spojení jsou sestavena

komponentů (eJleZaHmHocm mun AJltjJpeo

Velmi aktivní jsou slovní spojení, ve kterých je uvedeno substantivum
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označující oblečení

a atribut, který blíže dané substantivum specifikuje (oJ/Co6 mun

"Mex ce, UlanKa mun

"noUfanboHcKa ce, naHmallOHU mun

pojmenování neurčuje vzhled
zařazení

k určitému druhu

s přívlastky shodnými

či

oblečení,

"zayt-lo ce). Jednoslovné

jeho tvar, pro jakou příležitost je určeno, jeho

oblečení (nolla, naHmallOHU, UlanKa) ,

proto se spojuje

neshodnými, aby se lépe vystihl charakter

oblečení (nolla

mun aMpopa, naHmanOHU mun "zayt-lO ce, UlanKa cmUll "MoMttemO om neKapHama ce).

Stejný typ

tvoření

se vyskytuje také ve spojení se slovy jako ellezaHmHocm

(ellezaHmHocm mun Allppeo XUttKOK), ebpxoee (ebpxoee mun "cllaoKu-60-me-mun6lloHouHKa"), cmUll (cmull JIolluma).

Nejvíce zastoupeným druhem vzniku nových pojmenování je
z jiných

jazyků.

yUHocmonep,

V našem

případě převládají

mpeHttKOm,

mUUlbpm,

slova z

cmpUHZ,

přejímání

slov

angličtiny (xuncmep, pumHec,

60ou,

60Kcep,

nUbpcuHZ,

outlet,

cmaulluHz, cmpett, cmpuHz, cyumttbp, mon, lleu6bll, llezuHc), ale zaznamenali jsme i

slova z francouzštiny (6ymuK, 6JOcmue, enullamop, llUKpa, MaKuaJ/C, om-KomlOp,
npem-a-nopme, pOH ObO meH), italštiny (6poH3aHm)a malajštiny (6amuK, napeo).

V převážné

většině případů

dochází k transkripci

příslušného

slova do bulharštiny,

ale setkali jsme se i s použitím slova přejatého v původním tvaru, tj. v latince (outlet,
extra volume).

Zaznamenali Jsme i

několik příkladů

kalkování MOllue-nOlla (odpovídá

anglickému výrazu pencil skirt, ve zkoumaném materiále byl nalezen i anglický tvar
psaný latinkou), nOlla mun "6allOH" (odpovídá anglickému bubble skirt,
jako u

předchozího příkladu

se objevují v materiále

obě

stejně

tak

varianty), ceoMUlfama Ha

Mooama (odpovídá anglickému výrazu fashion week) , UlonUH:J1C mOttKU (odpovídá

anglickému výrazu shopping points, v tomto
částečně

Při

přípona.

částečně

o slovo

přejaté

skupiny, kdy došlo ke

změně

příklady

kategoriálního

a

angličtiny.

jména, kterých jsme v našem materiále našli málo, jsou

za pomoci derivace a kompozice. Získané

transpoziční

jevu.

jde

kalk). U všech uvedených příkladů dochází ke kalkování z

Přídavná
hlavně

příkladě

tvořena

derivace spadají do

zařazení

pojmenovaného

derivaci je základový tvar přejatý komponent, k němuž se dodává bulharská
V našich

příkladech

se vyskytly tyto

dvě přípony -eH, -oe (aHuMalluCmUtteH,

ampaKmueeH, 6ymuKoe, uMuoJ/Coe, pllopaneH, xumoe, UluK03eH, XOllOZpaMeH).
Při

kompozici jsme se setkali se spojením přejatého a domácího komponentu,

které byly spojeny

pomlčkou (zpapumu-uHmepeceH).

Aktivní zde byly i afixoidy a

to prefixoidy cynep-, yllmpa- (cynepllyKc03eH, yllmpa MUHU, yllmpa KbCU). Zde byly
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oba komponenty spojeny
původu,

přímo

nebo se naopak psaly

druhý komponent bud' domácího

původu

zvlášť.

Afixoid je zde cizího

nebo cizího, který se ovšem ve

slovní zásobě již nějakou dobu vyskytuje.
Zaznamenali jsme i příklad sémantického
k

přenesení

tvoření přídavných

jmen, kdy došlo

významu (zomulfecKu). Nejde zde o výraz související s architekturou -

gotickým slohem, ale s hnutím gothic.
romantických

spisovatelů

Přívrženci

tohoto hnutí navazují na tradice

v čele s G. Byronem. Vyznávají

černou

barvu,

černý

humor, hraný smutek. Oblékají krajky, samet, korzety, šperky s náboženskou
tématikou. 139
U

přídavných

jmen jsme zaznamenali

přejatá

slova z

angličtiny

(euHmUO:JIC,

dark, Ke:JICyaJl, MUJlUmapu/MUJlUmbpU, cpeUlbH, bp6bH) a jedno z francouzštiny
(eKplO). Stejně tak jako u podstatných jmen zde dochází k transkripci, ale objevíme i

slova v původním tvaru, tj. psaná latinkou (dark). Slovo ifJeUlbH se objevuje ve
přídavného

funkci

jména (Ko5l e ifJeUlbH npUlfeCKama Ha zoOUHama ?), ale i

podstatného (AzeHlfU5l l1eem ([JeUlbH). U slova MUJlUmapu jsme zaznamenali
nejednotnost v transkripci MUJlUmapu i MUJlUmbpu.
U slovesa, které jsme v našem materiálu objevili (dressupaM), dochází ke
kombinaci derivace a
k němu je přidán

čistě

přejímání

slov. Základ slova dress- je

bulharský sufix -HpaM.

Zároveň

si

přejat

můžeme

z

angličtiny.

povšimnout toho,

že kořen slova není transkribován, ale užit v původní podobě, tj. v latince.
Tvar příslovce Jle:JICepHO odpovídá tvaru
tzn. že

přídavné

jméno je zde ve funkci

přídavného

jména ve

příslovce.

Základ slova je

z francouzštiny a k němu je dodán bulharský sufix. Kombinuje se zde

středním

rodu,
přejat

opět přejímání

a derivace.

5.3. Latinizace bulharštiny
V našem materiále jsme zaznamenali
používá při

označování názvů

módních

značek

časté

a

používání latinky. Latinka se

tvůrců (Atelier SIMON, Swarovski,

" Astella ", Essential, Chanel, Etam, Valentino, Ungaro, Christian Dior, "Studio
Nadin Style"), názvy kosmetických přípravků a značek (Avon, Pantene, L'Oreal,
Wellaflex 2-Day Volume mouse, Max Factor Flawless Perfection make-up, Max

139
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Factor SUk Gloss Sheer Frost in Twinkling Pink/Strawberry Frost, Max Factor Lash
Lift Mascara), názvy módních kolekcí ("Living The Dream", "Allure", SUk Touch,
Voyage, Exetique, Confidences, Glamour, Croisiere, Co cktail, Détente, Freizeit),
časopisů

(Elle, Moda, Vogue, Harper's Bazaar, Glamoure),

přehlídek

(Best model oj Bulgaria, Best model oj Europe, Sarajevo Fashion Week,

"Fashion Rise"),

některá přejatá

značek

Názvy módních

se užívají

převážně

v latince,

oběma

variantami se

dokonce v jednom článku. Stejná situace se týká i tvůrců,
průmyslem, např.

značka

v latince, ale módní

pojmenovaná, v cyrilici,

se ovšem

kteří

můžeme

mají něco

setkat

společného

fotografka TpaH Ea BaHo - Nicole Tran Ba Yang,

s oběma variantami se opět setkáváme v rámci jednoho
uvádí módní

můžeme

TpUyMrjJ - Triumph, 111aHeJl - Chanel, AcmeJla

AmeJlue - "Astella", ApMaHU - Armani. S

s módním

a módních

slova jsou užívána v původní podobě (outlet).

např.

setkat i s jejich verzí v cyrilici,

soutěží

např.

článku.

tvůrce,

Ve

většině případů

podle kterého je

se

značka

Armani - /{JlCOpoJ/CO ApMaHu, Dolce&Gabbana -

/{oMeHuKo /{oJl'-le, CmerjJaHo ra6aHa.

Také u módních
cyrilici,

např.

soutěží

a přehlídek se setkáváme s názvy paralelně v latince i

Fashion Rise - H3zpfleaU{a Mooa, Super model - Cynep MOOeJl.

Kromě názvů

značek,

módních

objevují i výrazy, které jsou

čistě přejaté

kosmetiky,
v původní

soutěží

atd. se v bulharštině

podobě, např.

in the pink, must-

have, beauty mix, white gold, jewellery, haute couture, Jashion guide.
přejatých

Kromě

takto

slov se setkáváme i s kombinací latinky a cyrilice v rámci jednoho slova či

slovního spojení,

např.

dressupaM, dark 3eJleHO, mbMHO cappuccino, EU oerjJuJle,

UV-CeemJlUHa, UV-3aU{uma, PR-MamepUQJlu.

Lze tedy konstatovat, že v souhrnu naší analýzy získaného materiálu zaujme
jistě

kombinace latinky a cyrilice v rámci jednoho slova

specifický a diskutabilní prvek
Jak již bylo

současných

řečeno, představuje

všeobecně

sousloví jako nejvíce

tendencí v jazyce (nejen v oblasti módy).

otázka písma jeden ze

jazykové situace bulharštiny, která

či

rovněž

stěžejních problémů současné

v pestrých kontextech

naznačuje

i

pojímané tendence bulharského jazyka.

Cílem této kapitoly tedy byla snaha klasifikovat získané neologismy, jež byly
rozděleny
řadě

do

několika

podle slovních

skupin podle vzniku, témat, kterým se

druhů.

rozdílu, zda se jedná o

věnují,

a v neposlední

Po všech stránkách je patrný výrazný vliv latinky bez

tištěné

verze módních
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časopisů či

o jejich elektronická

(internetová) vydání. Je nutno podotknout, že se v hojné

míře

objevují v oblasti

módy nová slova či slovní spojení, jež přicházejí z angličtiny a francouzštiny.
V neposlední
omezené platnosti

řadě

je

výsledků

rozvíjející se v naší

přímé

rovněž

nutno

připomenout skutečnost určité časově

naší práce, jíž jsme si
současnosti,

plně vědomi.

neustále podléhá novým

tendencím, což je jednoznačně reflektováno také v jazyce. Rychlé
popisovaných

fenoménů

tedy doprovází

Oblast módy,

přirozeně rovněž

trendům

zrněny

a

velmi rychlá

a

střídání

záměna

s nimi spjaté aktuální slovní zásoby. Výsledky naší práce a jejich platnost jsou
v tomto smyslu jen dočasné.
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6. Slovník neologismů
A
aHHMaJIHCTHQeH

(rrpHHT)

vztahující

se

ke

zvířatům;

MacuKama

C

aH UMaJlucmU l.f HU npUHm06e 6el.fe CbJ/CU6eJlCm6a C 6ceKUOHe6HU o6JleKJla u
aKcecoapu 6 cmUJl carjJapu, a rjJeepUl.fHUme nOJlU u ampaKmU6Hume 6uJ/Cyma
cb6upam JlpKUme KpaCKU, HanOMHJlUfU 3a KyJlmypama Ha pa3JlUl.fHU nlleMeHa
om ArjJpUKa. Elle
aTpaKTHBeH -

Tribal

(z lat.

Trace

přes

ang.) atraktivní, to co

Cbl.femaHUe

MeJ/Coy

přitahuje

pozornost, budí zájem;

pempo-carjJapu

u

arjJpuKaHcKa

OpHaMeHmUKa 6 parjJUHupaHO o6JleKJlo C ampaKmU6HU OemaUJlu. www.azjenata.com

li
6aJIepHHKH -

dámské boty s kulatou špiškou a bez podpadku, inspirované obuví

baletek; HucKume "6aJlepUHKU ". http://rozali.com
6aTHK

-

(z malajštiny) batika, technologie barvení látek za pomoci vosku,

pocházející z ostrova Jáva; CbUfomo 6aJ/CU u 3a mUnUl.fHama 116emo6a
KOM6uHal1uJl CUHbo/mlOpKOa313eJleHO 6 MOOeJlU, U3pa6omeHU no meXHOJlOZUJlma
6amUK UJlU HanOMHJlUfU 600HU MomU6U. http://fashion.bg
6epMy~H

- (z ang. bermuda shorts) lehké letní kalhoty dlouhé ke

kolenům,

obvykle

z barevné látky; EouHcm6eHo 3a u3pa6omKama Ha nllaJ/CHume 6epMyou ca
U3nOJl36aJlU 6bp3ocbxHeUfu CUHmemUl.fHU MamepUaJlu. www.az-jenata.com
6H3Hec-aKcecoapH -

doplňky businessmanů,

jako

např.

tužky,

diáře; Emo m06a ca

6e311eHHume Cb6emu Ha nonyJlJlpHama MapKa 3a 6U3Hec-aKcecoapu. Moda
6H3HeCo6JIeKJIa -

oblečení businessmanů

- kostýmy, obleky; I{oHKa IIempo6a

npeocma6u 3a "MuKcmap" KOJleKl1UJl npem-a-nopme oaMcKu 6u3HeCo6JleKJla, a
c6am6eH CaJlOH "JIuma" - U36aJlHa KOJleKl1UJl 6UCUla Mooa c6am6eHu pOKJlU Ha
MapUJlHa MaKa6ee6a, Koumo U3npa6uxa Ha KpaKa XUJlJlOHama ny6JlUKa 6
EOCHeHCKUJl KyJlmypeH l1eHmbp. www.az-jenata.com
6HKHHH THII

"60KcepKH" -

bikiny ve tvaru boxerek; EUKUHume ca UJlU mun

"npaUlKU", 3a oo6pe Ol.fepmaHO u cmeZHamo oyne, UJlU mun "60KcepKU", HO
OaHmeJleHU UJlU cameHeHU, Koumo CbUfO ca MHOZO ceKCU. www.az-jenata.com
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6HKHHH THrr "rrpamKH"- bikiny ve tvaru kalhotek tanga; EUKuHume ca UJlU mun
"npaUfxu", 3a o06pe OttepmaHO u cmeZHamo oyne, UJlU mun "60KcepKU", HO
OaHmeJleHU UJlU cameHeHU, Koumo CoUf o ca MHOZO ceKCU. www.az-ienata.com

biofashion - (z ang.) bio móda; Biofashion -Mooa Ha 6ooeUfemo. http://rozali.com
60,lJ;H - Cz ang. body - tělo) sportovní oblečení bez nohaviček, přiléhající k tělu, které

se může nosit i jako spodní prádlo; www.levbg.com
60Kcep - (z ang. boxer shorts - boxérské krátké kalhoty) krátké sportovní kalhoty

s nohavičkou; mužské spodní prádlo stejného tvaru; www.levbg.com
6oKcep-rrpamKa - dámské spodní kalhotky, které mají tvar 6oKcep, ale vzadu jsou

vykrojené jako tanga; www.levbg.com
60KcepKH - Cz ang. boxer shorts - boxérské krátké kalhoty) krátké sportovní kalhoty

s nohavičkou; spodní prádlo stejného tvaru; Hau-ttecmo ce cpeUfa zopHuUfe c
mpUoZoJlHU '-laUlKU, a OOJlHUUfemo -

60KcepKu c U3p513aHa HUCKa maJlU5l.

www.az-jenata.com

60M6bp -

(z ang. zkrácenina od slova bombarder - bombardér) druh bundy;

MoJlcom Sisley MOJICe oa u36upa MeJICoy KOMrjJopmeH cue KocmlOM 3a OeH5l,
opo3Ka KOM6uHalfU5l MeJICoy u36eJleH oeHUM,

6Jlecm5lUf 60M6op u 5lpoK

mpunllacmoe mUUlopm 3a ce060oHomo epeMe u npUJlenHaJlU '-lepHU OJICUHCU u
ceKCU nyJloeep 3a MGllKUme '-lacoee Ha HOUfma. M oda

6p0H3aHT - Cz it. bronzante) kosmetický přípravek obsahující speciální složky, které
způsobují

opálení

kůže

bez pobytu na slunci; IJeemom Ha Jlulfemo e 6Jleo, c

HaMeK 3a ecmecmeeHa pyMeHuHa no 6y3ume, HO 6e3 '-lepeeH pyJIC u CUJlHU
6poH3aHmu. www.az-jenata.com

6yK -

Cz ang. book - kniha) profesionální album s fotografiemi modelek; Ilo

mpomoapume Ha eC5lKa KpattKa ce pG3MUHaeaUl c H5lK05l HettOeeUlKU cJla6a u
eUCOKa, npoxoJICoaUfa UJlU ee'-le U3eecmHa MOOeJlKa, K05lma npeZopHGlla 6yKa
cu 6op3a 3a nOpeOHU5l KacmUHZ, a no YJlUlfume nporjJy'-laeam JlUMy3UHU c
JlOzama Ha HaU-U3eecmHume MOOHU KoUfU. Moda

6yTHK - (z fr. boutique - butik) obchod s módním a luxusním, obvykle značkovým
oblečením; TyK

e HaU-ZOJl5lMama KOHlfeHmpalfU5l Ha OU3aUHepcKU 6ymulfu e

HmaJlu5l. Moda

6yTHKOB - butikový, vztahující se k butiku; EymuKoeume 06yeKu Ha Giuzeppe
Zanotti u eKcmpaeazaHmHume 6uJlcyma Ha Oxette om nOCJleOHUme UM
KOJleKlfUU oonpUHecoxa 3a coeopUleHU5l CmaUJlUHZ. www.az-jenata.com
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(z fr. bustier - polokorzet) krátká vypasovaná dámská

610CTHe -

rukávů

blůza většinou

bez

a ramínek; spodní prádlo stejného tvaru; www.levbg.com

6sIJIa K03MeTHKa - tělové

a obličejové krémy; BbllUle6Ha 65lJlG K03MemUKa. Elle

B
BHHTH)J;m:

(o6JIeKJIOTO) - (z ang. vintage -

výběrový)

staré autentické

oblečení

z let

30., 40., 50. apod.; BJlU5lHUemO Ha eUHmUÓJlC 06JleKllOmO u ceo600Hume
cmUJloee om MUHQJlOmO cbUfo u3uzpaxa eaJ/CHa pOJl5l 3a 3aepbUfaHemo Ha
J/CeHcmeeHocmma Ha nbpea JlUHU5l e MOóHume meHOeHl1UU. www.az-jenata.com
B'hpXOBe THII "CJIa)J;KH-60-Te-THII-6JIOH)J;HHKa" -

kulaté

špičky

u bot; Ocmpume

ebpxoee ce 3GMeHUXa CMeJlO CbC CUJlHO óo nJZattJlueo 3aKpbZJleHU mun "CJlaÓKU60-me-mun-6JlOHÓUHKa". www.az-jenata.com

r
vztahující se ke gothic stylu. Jeho

rOTHQeCKH -

samet, krajky, korzety,

líčí

si

mrtvolně

bílé

přívrženci,

tváře

nosí

černou

barvou,

a rudé rty. EJleMeHmUme om

pemuUlu3Ma u eJlU5lHUemO Ha cmUJla Ha MOÓHama UKOHa Eoeapu om 80-me
ZOÓUHU, ce ÓOnbJleam om eU3U5lma Ha BUKmopUaHCKU5l cmUJl u m03U Ha
EJlU3a6em, KaKmo u om zomutteCKU npenpamKu. http://rozali.com
rpa4>HTH-HHTepecHH

(KoM6Ima:U;llIf)

(z

it.

graffiti)

grafitově

zajímavé

(kombinace); rpapumu-uHmepecHu KOM6uHal1UU e 5lpKU l1eemoee, Haonucu,
Kamo tte JlU CJle3JlU om cmeHume ebpxy nJlama. http://rozali.com

)J;
dark 3eJIeHO -

(z ang. dark -

tvavě) tmavě

zelené; BettepHume moaJlemu e meMama

Nigth ca e ttepHO, dark 3eJleHO u 6opóo. www.az-jenata.com
)J;eHHM -

(odvozeno od fr.

města

Ní'mes) pevná modrá

bavlněná

látka - džínovina,

ale i ve významu džíny; J{eHuM Just Cavalli om Catwalk. Moda
)J;eHHM-MapKH -

módní

značky vyrábějící oblečení

z džínoviny; EÓHa om Hau-

nonyJl5lpHUme óeHuM-MapKu - Lee, cu e nocmaeUJla uHmepecHa 3aÓatta. Moda
)J;m:06 THII "Mex" -

druh kapes; llpae cUJlyem Ha caKama, MHoJ/Cecmeo ebHUlHU

ó:J/Co6oee, mun "Mex ", eOUHUUlKU 5lKU, cnel1UQJlHO "Cp5l3eaHe" e maJlU5lma,
KOJlaH u 3aÓbJlJ/CumeJlHU óeOUHU mezeJlu. www.az-jenata.com
)J;H3aiÍHep-6Hm:yTep -

designer-klenotník; J{J/Cy3ene 3aHomu eUHazu e 6UJl oneÓeJl5lH

Kamo "óu3auHep-6uJ/Cymep" e o6yeHama MOóHa uHóycmpU5l. Moda
dressHpaM -

(z ang. dress - oblékat se) oblékat (si);J{a dressupaMe AppuKa. Elle
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)1;peXH BTopa p'bKa, )1;peXH BTopa ynoTpe6a oblečení,

Cz ang. second hand) nošené

které je znovu prodáváno; HOCUM JlU Opexu emopa pbKa? TJleOaUKU

pe3yJlmamUme, cnoKouHo MOJ/Ce Oa KaJ/CeM, '-le Opexume emopa ynompe6a ca
ce npeebpHaJlU e Heo6xoOuMocm. www.az-jenata.com

E
eKO 6oJIepo -

bolero vyrobeno z ekologického materiálu; KbM eceKU eOuH mOaJlem

npeOJlazaM cnel1uaJlHo u3pa6omeHu OOnbJlHeHU5l - eKO 6oJlepa, UtaJloee u caKa
3a npOXJlaOHUme npa3HU'-lHU ee'-lepu. http://rozali.com
eKplO -

Cz

řeč. přes

npOJlemHUme

fr. ocreux) okrový; IJeemoeeme ca cb6paJlu mOnJZUHama Ha
Jlb'-lU

3JlamUCmo,

eKplO,

vyznačující

se

J/CbJlmO,

5l6bJlKOeO

3eJleHO.

http://fashion.bg

prodyšné vlákno

eJIaCTaH -

nemačkavostí

a pružností; Cpeo

Mamepuume, omHoeo eHUMameJlHO no06paHu, npeo6JlaOaeam JleH, '-lecmo e
CMec c nOJluecmep, naMyK c eJlaCmaH, MOOaJl, KpenupaHa eUCK03a u pUHO
mpuKo. www.az-ienata.com
eJIeraHTHOCT THn AJIcIlpe)1; XHqKOK -

meHOeHl1U5l

elegance ve stylu Alfreda Hitchcocka; Ta3u

U3pa35lea MoOepHama

OHeeHa

eJleZaHmHocm

c

npueKyc

Ha

J/CecmOKocm u MbJ/CecmeeHocm mun AJlppeO XU'-lKOK. www.az-ienata.com
enHJIaTOp -

Cz fr. épilatoire -

lidském

epilační)

těle; Pe3yJlmamUme Me

epilátor,

zařízení

k

odstraňování chloupků

na

U3HeHaOaxa, mbU Kamo no npuHl1un ce

CbMH5leaX e epeKma om maKoea o6e3KOCM5leaHe, 3aUfomo om

1991 z.

u3pa6omeaM pa3JlU'-lHU enUJlamopu u oo6pe 3Ha5l KOJlKO mpyOHo ce nocmuza
npUeMJlU6 pe3yJlmam. http://fashion.bg

móda inspirovaná etnickými kulturami; llpe3 m03U ce30H CbUfO

eTHO MO)1;aTa -

maKa ca aKmyaJlHU 6aHcKume KocmlOMU eObxHo6eHu om emHO MoOama, om
MUCmU'-ll-lomo o'-lapOeaHue l-Ia U3mOKa, Koumo pa3Kpueam eJlezal-lml-locm, LUUK u
:J/cel-lcmeel-locm. http://rozali.com
eTHO-MOTHBH

-

motivy v oblékání inspirované jinými etnickými kulturami;

Opl-laMel-lmUme

om

ecmecmeel-la

KOJ/Ca,

OaHmeJla

u

emHO-MomU6U

o6ozam5leam KOJleKl1U5lma, KbOemo popMama u l1eema ce Cb'-lemaeam e
XapMOl-lU'-ll-lO pa3Hoo6pa3ue. http://fashion.bg
extra volume -

Cz ang. extra volume - velký objem) velký objem, llpu mel-lOeHl1U5l

Extra Volume l-Ioeume o6Jlu u KGJvt6al-loo6pa3Hu pOpMU ca xapaKmepHu 3a
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eeUlJKO: om naJlmama u pOKllume 00 nOO11JlbHKUme Ha eOUHUUlKume naJlma u
nyJloeepu. http://rozali.com

II

(z ang. image -

HMH)1;m: -

představa,

obraz)

něčí vnější

vzhled; CaMama MapKa

zpaou uMuo:J/Ca eu Ha 6e3ynpelJeH emUJl, npeljU3Hoem, eueOKO KalJeCmeo u
ecmemUKa. www.az-jenata.eom

vztahující se HMH,I1)K, HMH,I1)KOBH KOH:uerr:UHH; B ljeHmbpa Ha COrjJUR, Ha

HMH)1;m:OB -

yJl.

"JI,-p

r.

BbllKOeUlJ 12", 6e omKpumo Hau-Hoeomo emyouo 3a MOOHU

KOHcyJlmaljuu, lJfl!loemeH CmaUJlUHZ u UMUOJICOeU KOHljenljUU FEDE Fashion
studio. www.az-jenata.com

K
KaCTHHr -

(z ang. casting - obsazení)

výběr

nových modelek nebo

umělců,

konkurz;

HaljuoHaJleH KacmUHZ Ha MOOeJlU 3a MOOHomo oerjJUJle Ha 6bllzapCKama Mooa
ce npoeeoe e apucmOKpamUlJHama czpaoa Ha 6yJl. "EeJlozu Teopzuee"

169 e

COrjJUR. www.az-jenata.com
Kay60ŘKa -

kovbojský klobouk; Kay60uKume omueam Ha KocmlOMU c npae

naHmaJlOH, mun ljuzapa, UJlU Ha aHcaM6Jlu om meCHU O:J/CUHCU c KbCU 5lKema.
http://rozali.com
Kem:yaJI

(,IJ;pexH) - (z ang. casual - neformální, ležérní) neformální, ležérní,

sportovně-elegantní

oblečení;

Hau-Hoeama KOJleKljUfl

enopmHO-eJleZaHmHu

06JleKlla e pe3yJlmam om moea, Koemo npaeR Hau-006pe - Ke:J/cyaJl opexu 3a
OUHaMUlJHama U caMoyeepeHa, HO pOMaHmUlJHa OaMa. http://fashion.bg
KeŘc 3a JIarrTOrr -

(z ang. case - pouzdro, laptop -

přenosný počítač)

taška na

notebook; Tunwmume nOO11JlbHKU 3a paMeHe om 80-me ca 3aMeHeHU om
oU3auHepcKa OaMCKa lJaHma, KyrjJaplJe, noU/eHCKa lJaHma UJlU Keuc 3a Jlanmon
(m03U Ha Chloe 6e ZOJlRM xum), Kamo CUMeOJl Ha CUJlama U 6ozamcmeomo.
http://rozali.com
K03MeTOJIOr -

odborník zabývající se kosmetikou; KOR JlCeHa He 6u JlCeJlaJla oa UMa

JlUlJeH K03MemOJlOZ, Koumo oa onpeoeJlu C mOlJHOem muna Ha KOJICama U U oa
U nOMoZHe oa u36epe nooxOORU/UR npooyKm? http://fashion. b g
KopeKTop -

(z ang. correct - opravovat) kosmetický

přípravek,

který zakrývá

nedostatky pleti; Hoeo KopeKmop lnfallible, 3a6paeeme 3a ceHKume noo OlJume
U HecbebpUleHcmeama 3a ljeJlU

16 lJaca. Elle
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KopCeT-KOJIaH -

krátké korzety, které mají spíš tvar širokého pásku, nosí se jako

ozdoba na oblečení; KOM6uHupmIU ca c Kopcemu c nepa, efTaCmUlJHU meHUCKU,
KonpuHeHu nomHulfu, KO:JICeHU Kopcem-KOfTaHU. http://rozali.com
KpHHOJIHH Tlln napamyT -

druh krinolíny; EyxHaflUme 6aJlHU nOJlU npecb30a6am

o6eMa om 60-me, pOKJlume u myHuKume ca meCHU, HO He ca 6maJleHU, OOKamo
KpUHOJlUHbm e Ha H51KOJlKO Kama U 06e3ameJlHO HaOUnlleH, mun napaUlym.
http://roza li. com

JI
JIa3epHaTa

eIlHJIaU;HH

-

laserová epilace, epilace

prováděná

promocí laseru;

cPomoenUJlalfU51ma ce n0516U cJleo Jla3epHama enUJlalfU51 U ce HaJlO:JICU Kamo
epuKaceH U no-e6mUH Memoo 3a mpauHo o6e3KOCM516aHe. http://fashion.bg
JIaih»cTaň:JI -

(z ang. lifestyle) životní styl; T06a JlUlJU om lfeJlU51 JlaupcmauJl Ha

:JICumeJlume My - om cnOMeHamume 6elJe opexu, Koumo HOC51m, npe3 KOJlUme,
Koumo Kapam, 00 3a6eOeHU51ma, Koumo noceUj-a6am, U Me6eJlume, c Koumo ca
o63a6eoeHu OOM06eme UM. Moda
JIerHHC -

(z ang. leggins - kamaše)

přiléhavé

úzké kalhoty; H5lMa KaK oa MUHeUl U

6e3 xuma Ha ce30Ha - JleZUHCbm (KJlUH), He3a6UCUMO OaJlU e KbC, eOHOlf6emeH
UJlU CpucyHKa. Moda
JIe~epHO -

(z fr. léger - lehký)

ležérně, nenuceně,

nedbale; Ta3U 6aJlOH06UOHa

popMa e nooo6Ha Ha 6b6eOeHU51ma, Koumo npaéU Courreges 6 HalJaJlOmO Ha
1960, HO OHec UMaMe nO-ZOJl51Ma c606ooa Ha 06U:JICeHUemO U Mamepuume
naoam Jle:JICepHO. http://rozali.com
JIeň:6'bJI -

(z ang. label -

označit

nápisem)

společnost,

která vyrábí zboží s ochrannou

známkou; AHZJlUUCKU51m Jleu6bJl Uj-e 3apao6a npeocma6UmeJlUme Ha CUJlHU51 nOJl
KaKmo C mpaOUlfUOHHume CU pU3U,

Koumo

6JlaZOOapeHue Ha yHUKaJlHU

oemaUJlU Kamo KOnlJema Ha 5lKama, nlloxa U zaUKa Ha zbp6a, ca CmaHaJlU
MOMeHmaJlHO pa3no3Ha6aeMu eJleMeHmU Ha cmUJla Ben Sherman. Moda
JIHKpa -

(z fr. lycra) lesklé, elastické vlákno

přidávané

do textílií; T51 ce nOJlylJa6a

lJpe3 cnelfUpUlJHO CnJlUmmle Ha HUUlKume om JlUKpa U pu6pomeKC, maKa lJe 6
nllama

oa

ce

o6pa3y6am

XUJl510U

He6UOUMU

C

npocmo

OKO

nopu.

http://rozali.com
JIHu;e -

JIIII(e Ha KOJIeKl(II5I, peKJIaMHO JIIII(e, JIIII(e Ha MapKaTa - osobnost, obvykle

známá, která je najata k tomu, aby

reklamně
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prezentovala značku firmy, módní

kolekce; MJlaOe:JIC1W MO aHa MapKa a's. K05lmO e c peKJlGMHO Jlulje ]JuJIaHa,
noozomeu MHOZO Hoeu U3HeHaOU u 3a

2007 zoOuHa. http://fashion.bg

M
MaKHa~ -

líčení) líčení; 3eJleHURm ljeRm Uje 6bOe eooeUj e

(z fr. maquillage -

MooHume

meHOeHljUU

u

e

MaKUa:JICa

npe3

npoJlemma

u

JlRmomo.

http://rozali.com

mikro komplet; PG3Hoo6pG3uemo Ha 6aHcKU KocmlOMU m03U

MHKpO-KOMIIJIeKT -

ce30H e ZOJl5lMO, om MUKpo 00 pempO-KOMnlleKmu. http://rozali.com
MHJIHTapHI"MHJIHT'bpH"

v oblékání,

(CHm, ,n:eceH) - (z ang. military - vojenský) vojenský styl

vyznačující

se prvky vojenských uniforem; )J,pyzu npeonolJumam

waJloee om pucyeaHama KonpUHa, nllemeHU Ha Oee KyKU UJlU nGMy'-lHO nap'-le
nllam c MUJlUmbpU OeceH. www.az-jenata.com
MHHH-6HKHHH -

mini bikiny; Ha nlla:JICHama MOOa m03U ce30H e OaOeHa nbJlHa

ceo6ooa: eue MO:JICe oa U3ZJle:JICOame ceKCU e 3ameopeH 6aHcKu KocmlOM UJlU
Ha npbe nOZJleO CKpOMHU, HO npoeOKupaUjU eawemo m5lJlO MUHU-6uKUHU.
http://rozali. com
MO,lJ;aJI -

látka z biologických vláken získaných

spřádáním

celulózy z bukových

stromů; Cpeo Mamepuume, omHoeo eHUMameJlHO no06paHU, npeo6Jlaoaeam

JleH, '-lecmo e CMec c nOJluecmep, nGMyK c eJlaCmaH, MOOGJl, KpenupaHa eucK03a
u rjJUHO mpUKO. www.az-jenata.com
MO,lJ;eJIKa -

žena, která

předvádí

modely; no mpomoapume Ha eC5lKa KpalJKa ce

pa3MUHaeaw c H5lKOR He'-lOeeWKU cJla6a u eUCOKa, npoxo:JICoaUja UJlU ee'-le
U3eecmHa MOOeJlKa, K05lma npeZbpHGJla 6yKa cu 6bp3a 3a nopeoHuR KacmUHZ, a
no yJluljume nporjJy'-laeam JlUMy3UHU c JlOzama Ha HaU-U3eecmHume MOOHU
KbUjU. Moda
MO,lJ;eH MapaToH -

módní maratón, módní přehlídky probíhající v rámci

nějaké

akce;

MUJlaHO 3apeoeH C Jl106onumcmeo u eHmycUG3bM, HO ceOeMme OHU Ha MoOeH
MapamOH npOMeHuxa U3Ha'-laJlHO pOMaHmU'-lHUme MU npeocmaeu 3a m03U
6U3Hec. Moda
MO,lJ;HHTe rypyra -

duchovní

učitel

v módě; KaKeomo u oa Ka3eam MoOHume

zypyma - moea, Koemo ce eU:JICoa U3 eeponeucKume u pOOHU yJlulju HaU-'-leCmo
npe3 m03U Kpacue ce30H -

eceHma Ha

2006 Z., ca ObJl6oKUme ocmpu

OeKOJlmema, npeOU3eUKameJlHU u pG3KpueaUjU MGJlKU maUHU, wupOKume u
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yOb!l:.>ICeHU pbKaeu Ha MeKU 6Jly3U e cUeO-6JlJlO u oo6pe aKoMnaHupaUfume ZU
JlbCKaeO-'-lepeeHU '-laHmU u 6omyUlu. www.az-;enata.com
MOHOKHHH -

(z fr. monokini - složenina od mono- "jeden" a (bi)kini) dámské

plavky mající jenom dolní

část;

B 6aceuHa (Ha Mopemo): no MOHOKUHU.

qepeuJlO

H

prodlužování a modelování

HOKTOllJIaCTHKa -

peoulja yCJlyzu,

C

nehtů;

B CGJlOHa ce npeoJlazam

Koumo MO:.>ICeme oa Hanpaeume nbJlHa npOM5lHa Ha ebHUlHU5l

cu euo - rjJpU3bopcmeo, K03MemUKa, MaHUKlOp u neOUKlOp, HOKmOnllaCmUKa,
MUZJlU, nporjJeCUOHGJleH ZpUM, meH u op. http://fashion.bg

o
opraH3a -

jemná,

průsvitná

látka, která se vyrábí z přírodního hedvábí, polyesteru

nebo nylonu; B KOJleKljU5lma MU noee'-lemo om mOGJlemume ca u3pa6omeHU om
pucyeaHa KonpUHa,

erjJupeH UlapMy3,

rjJUHa OaHmeJla, cameH U opzaH3a.

http://rozali.com
OT-KOTlOp/OTKOTlOp/KyTlOp -

výrobky

(z fr. haute couture) haute couture, termín pro

předních návrhářských ateliérů,

módních

salónů,

oděvní

též souhrnný název

pro tyto módní salóny; MooHa KbUfa "Astella" U oU3auHep AJl5l MUJlyUleea
npeocmaeuxa u36paHu MOOeJlU om KOJleKljU5l om-KomlOp eceHl3uMa 2007/2008
"Living The Dream. " http://fashion.bg
outlet -

(z ang. outlet - odpad, odtok)

oe61Omupa y Hac

zlevněné

zboží; HcnaHcKa MooHa KbUfa

c outlet - MaZG3UH 3a o6JleKJla U aKcecoapu Ha nO-HucKU

ljeHU, mbU Kamo ca om MUHGJlOZOOUUlHU KOJleKljUU. Elle

II
lIaHTaJIOHH THII "rayqo" -

druh kalhot; KbCU naHmGJlOHU - UlUpOKU mun "zay'-lo ",

nOKpueaUfu KOJl5lHOmo. http://rozali. com
lIaHTol}JKH THII "6aJIepHHa" -

druh pantoflí; Me:.>ICoy m5lX Hau-ampaKmueHu ca

pempO-MOOeJlU e KOJlOHU5lJleH cmUJl

c maHK-nooMemKa UJlU CKbceHU 3ao6JleHU

mOK'-lema, MOKaCUHume, naHmorjJKume mun "6GJlepUHa", ca6omo, KaKmo u
Cb6CeM paeHume CaHOGJlu. Moda
lIapeo -

(z malajštiny) šál z lehkého materiálu, který se nosí uvázán kolem pasu;

EJleMeHmUme Koumo npucbcmeam e nO'-lmu eCU'-lKU nlla:.>ICHU o6JleKJla ca:
KamapaMUme,

epb3Kume,

nOJlynpo3pa'-lHU

rjJUZypKU, nepJlU u Kocm. http://rozali.com
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napea,

MbHucma,

KepaMU'-lHU

penci! skirtlMOJIRB-IIOJIa -

Cz ang. penci - tužka, skirt -

sukně)

úzká

sukně;

BUKmopUR EeKbM e eOl-ta om l-tau-cmpacml-tume nO'-lUmameJlKU l-ta m. l-tap.
pencil skirt. HanocJleobK OU3aUl-tepUme npemeopReam eJlezal-tml-tama MOJlUenOJla u e no-cnopmel-t eapual-tm. Elle
IIRbpCRHI' -

Cz ang. piercing - probíjení) propichování

částí těla,

aby se mohly

ozdobit náušnicemi; Dm opyza cmpal-ta Kbcama nOJla e UoeGJll-tama opexa, c
K05lmO oa nOKaJICeme Kpacueume cu KpaKa UJlU nUbpCUl-tZa l-ta nbna. www.azjenata.com
IIJIaHlJOpMR -

dámské boty na klínu; JI,pyzomo Koemo e, '-le cJleo 30 ZOOUUll-tO

omCbcmeue ce 3aepbUfam 06yeKume u cal-toGJlume

c oe6eJlume nooMemKu

maKa l-tape'-lel-tume nllamrpopMu. http://rozali.com

druh

IIOJIa TRII aMc}lopa -

sukně; Ha nbpeo M5lCmO,

nOJlama mun JlGJle (UJlU

GMrpopa), c UlUpOK KOJlal-t, 06xeaUfaUf mGJlU5lma u Zopl-tama '-lacm l-ta mma, u
no-m5lcl-ta OOJly. Elle
IIOJIa TRII JIaJIe -

druh

sukně; Ha nbpeo MRcmo, nOJlama mun JlGJle (UJlU aMrpopa),

c

UlUpOK KOJlal-t, 06xeaUfaUf maJlU5lma u Zopl-tama '-lacm l-ta mma, u no-m5lcl-ta
OOJly. Elle
IIOJIYQeXbJI-IIOJIYCbH}1;aJI -

aKmyGJll-tU

moea

dámská obuv na pomezí mezi sandály a pantofly; Ml-tozo
Jl5lmo

Ufe

ca

06yeKume

nOJly'-leXbJl-nOJlycbl-tOGJl.

http://rozali.com
IIpamKa/IIpamKR -

bikiny s vykrojenou zadní částí ve tvaru velmi tenkého proužku;

www.levbg.com
IIpeT-a-IIopTe -

Cz fr. prét-a-porter -

konfekční oděv) konfekční oblečení; B MOOel-t

cneKmaKbJl eb6 rpoauemo l-ta XomeJl "XUJlmbl-t" - CorpU5l 65lxa npeocmaeel-tu
KOJleKljuume npem-a-nopme u eUCUla Mooa l-ta ymebpOel-tU u MJlaOU 6bJlZapCKU
OU3aUl-tepu. www.az-jenata.com
P-Up cyTReH -

(z ang. push-up - zvednout) push-up podprsenka, podprsenka

s vycpávkami, které opticky zvětšují poprsí; www.levbg.com
IIym-bII ec}lecT -

Cz ang. push-up - zvednout) efekt push-up; Ee3Uleel-t0 orpopMel-tU

'-laUlKU c JleK nYUl-bn erpeKm. www.fashion-style.net

P
peTpO-KOMIIJIeKT -

retro komplet; Pml-t006pmuemo l-ta 6al-tCKU KocmlOMU m03U

Ce30l-t e ZOJl5lMO, om MUKpo 00 pempO-KOMnlleKmu. http://rozali.com
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druh rukavic; AKcecoapume - LUaJlOee - LUapeHu,

p'hKaBHD;H THII "rep}1;aH" -

c nyXlJema u peCHU, pbKaeul1u - 5lpKU l1eemoee UJlU CmUJlHU

KaWMupeHu,

KOJ/CeHU, UlUpOKU UJlU mun "zepoaH" KOJlaHU cbUfo OOnbJleam U npuoaeam ceou
aKl1eHm Ha UHalJe U3lJUCmeHUme MOOHU JlUHUU. www.az-jenata.com

C
CBeTJIO/T'hMHO

cappuccino

světle/tmavě

-

cappuccmo; Ceam6eHume pOKllU e

meMama Wedding ca e l1eemoeeme white gold, ceemJlO U mbMHO cappuccino.
www.az-jenata.com
Ce}1;MHD;aTa Ha MO}1;aTa -

probíhají módní
nbpeomo

MU

Cz ang. fashion week - týden módy) týden módy, v kterém

přehlídky; Y6eoux ce eM eCUlJKO moea

noceUfeHue

Ha

ceoMul1ama

npeocmaeeHu KOJleKl1uume 3a ce30H eceH-3UMa

Cz antl. styling - styl) Mo.n;eH

CTaHJIHHr -

c OlJume cu npu

Ha Mooama,

e

K05lmO

65lxa

2007/2008. Moda

CTaÍÍmmr -

módní styl; Te npecb30aeam c

eObxHoeeHue Jllo60ema U MbKama, J/Cueoma U cMbpmma, npuoaeam emUJl U
u35lUfecmeo Ha cneKmaKbJla, OOnbJleam JleZeHOUme om opeeHocmma

c MooeH

CmaUJlUHZ om 6boeUfemo. www.az-jenata.com
CTHJI JIOJIHTa -

ve stylu Lolity; POMaHmUlJHama ebJlHa e Mooama npeoonpeoeJlu

3aepbUfaHemo Ha npUlJeCKUme e cmUJl JIOJluma. Elle
CTHJIHCT -

módní designer

složité

stylové

oblečení;

účesy;

specialista, obvykle

3a

kadeřník,

eKcmpaeazaHmHume

OaMU

který umí

tvořit

cmUJlucmume

npenOpblJeam mlOp6aHu. http://rozali.com
CTpeq -

Cz ang. strech - natahovat, roztahovat) druh elastické látky; aeemoeeme ca

JlUMOH, eUOJlemoe, lJepeeHO U 65lJlo, a mbKaHume - JleH, Kpen om KonpuHa,
eUCK03eH cameH
CTpHHr -

c Uf(Ijwnu, cmpelJ, naMyK U eeJlyp. LfepeuJlo

Cz ang. string - tkanice, provázek) dámské kalhotky na zadní

části hodně

vykrojené; MOJ/Ceme oa zo KOM6uHupame c xuncmep UJlU ceKCanUJleH cmpUHZ,
Koumo, KaKmo U cymueHbm, ca npaKmUlJeCKU He3a6eJleJ/CuMu oopu noo opexu,
m5lCHO npUJleneaUfU KbM m5lJlomo. www.fashion.bg
cyHTq'hp/cyHq'hp/cyHTm'hpT -

Cz ang. sweat-shirt - tílko)

bavlněný

svetr nebo rolák

s kapucí; CyUlJbp GF Ferre om Catwalk. Moda, http://papagal.net
cyIIepJIYKco3eH -

vysoce luxusní; TeHOeHl1U5lma eKlllOlJea MHOZO nO-ZOJl5lM pa3Mep

Ha opexume, Koumo nOKpueam eCUlJKU lJacmu Ha m5lJlomo U MHOJ/Cecmeo
nllacmoee om cynepJlyKc03HU nJlamoee U e5lJlU mOHoee - cueo U MpbCHO 65lJlO,
KaKmo U lJepHO. http://rozali.com
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cyIIep Mo):(emsuper model-

vynikající modelka; llo6eoumeJlKama nOJlY'-lU oozoeop

250 000 USD u npaeomo oa npeocmaeu cmpaHama HU Ha

Ha cmoiíHocm

ceemOeHUJl KOHKypC ClJopo MOOeJlC cynep MOOeJl Ha ceema, Koiímo Uf-e ce
Cbcmou npe3 JlHyapu e HlO HOpK. www.az-jenata.com

T
přiléhavé,

TepMOKJIHH -

pružné kalhoty, které jsou vyrobeny tak, aby zabránily

prochladnutí; TepMoKlluH Scott om Sport Mania. Moda
THIDbpT -

Cz ang. T -shirt -

tričko) tričko

s krátkými rukávy; MKJlCbm Sisley MO:JICe

oa u36upa Me:JICoy KOMrjJopmeH cue KocmlOM 3a OeHJl, opb3Ka KOM6uHaljUJl
Me:JICoy u36eJleH oeHUM, 6JlecmJlUf- 60M6bp u JlpbK mpUnllacmoe mUUlbpm 3a
ceo6ooHomo epeMe u npUJlenHaJlU tWpHU O:JICUHCU u ceKCU nyJloeep 3a MaJlKUme
'-lacoee Ha HOUf-ma. Moda
TOII -

Cz ang. top - vrchní) přiléhavé tričko nebo tílko; Ton Betty Barclay. Moda

TOII rpHMbop -

renomovaný maskér; Ton rpUMbOp Ha A VON PaoocmuH lfJluee.

www.az-jenata.com
TOII

rpHMbopKa

renomovaná maskérka;

-

H3eecmHama

xOJlUeyocKa

Ton

rpUMbopKa J{:JICUJlUbH J{eMncu. www.az-jenata.com
TOII):(H3aĎHepKa -

3a6paeeHu

topdesigner,
u

návrhářka

a6umypeHmume

monou3aiíHepKama

mezinárodního

Kamo

nOOzomeJlm

3a

věhlasu; HJlMa oa 6bOam

6aJloeeme,

ampaKmueHU

u

a's CbeMecmHO
Opb3KU

c

MOOeJlu.

http://fashion.bg
TOIIMo):(eJI -

topmodelka, velmi žádaná modelka

předvádějící

haute couture, která

má mezinárodní renomé; J{pyzume no6eOUmeJlKU e Kamezopuume cmaHaxa
CbomeemHO mOnMOOeJlbm J{UJlJlHa llonoea, AHa llanaoonoJly, MapuJllfJlueea.
www.az-jenata.com
TpeĎHbpH -

Cz ang. trainer -

cvičit)

sportovní obuv; He ce npumecHJleaií, '-le Uf-e

U3ZJleOaUl CJlKaUl cu mpbZHaJla KbM rjJumHec 3aJlama - me3U MOOeJlU MO:JICe oa
ca nOeJlUJlHU om cnopma, HO onpeOeJleHO He Mozam oa 6boam c6bpKaHu c
mpeiíHbpume mu. Moda
TpeHQ/TpeHqKOT -

Cz ang. trench coat - nepromokavý kabát) kabát; TpeH'-l Escada

Sport. Elle

y
yHH):(CTOIIep -

Cz ang. wind - vítr, stopper - zastavovací

http://911.bg
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zařízení)

sportovní mikina;

yJITpa MIIHII, yJITpa KbCII - krajně krátké; /{OJlHUme ttacmu ca yJlmpa MUHU, ObJl2U
UJlU KbCU omnpeo, a c yObJl:JICeH UlJleudJ om3ao, c MH020 dJeepUttHU Jlucma u
eOJlaHU. http://fashion.bg

yOH}1;bp6pa e4>eKT - (Wondebra - značka podprsenek) push-up efekt; Hoeama
MooHa

"TN

JlUHU5l

Fashion"

by

TANI

UJe

u3HeHaoa

npU5lmHO

a6umypueHmKume c Hau-Hoeume cu pmpa60mKu Ha Kopcemu c "yOHobp6pa"
edJeKm. http://rozali.com

<D
4>embH - (z ang. fashion - móda) móda, módní; K05l e dJeUlbH npUtteCKama Ha
200UHama? www.az-jenata.com. A2eHl1U5l l1eem (]JeUlbH. LfepeuJlo

4>embH}1;eTaHJI

-

módní detail; BbpXy noouyMa Mooama ce 3aU2paea c

dJeUlbHOemaUJlume. http://rozali.com

4>IITHec - (z ang. fitness - tělesná kondice, zdraví) udržování fyzické kondice a

postavy pomocí

různých cviků

a na speciálním sportovním

zařízení; He

o6uttaM oa XOO5l Ha dJumHec, Hanpomue - o6UttaM oa 5lM eCUttKO, Koemo MU ce
npuucKa. Moda

4>JIOpaJIeH - vztahující se ke květinám, květinové; llpOJlemHama KOJleKl1U5l Ha
MapKama Etam e eOHO npU5lmHO CbttemaHue om eUHmUO:JIC u dJJlOpaJlHU
Momueu,

pmOeU:JICeHU

KpOUKU,

u3pa6omeHU

om

KatteCmeeHU Mamepuu.

www.az-jenata.com

4>OH }1;bO TeH - (z fr. le fond de teint - make up) kosmetický výrobek, který

sjednocuje barvu pleti a chrání ji; (]JOH ObO meH 3a Cb6bpUleH ObJl20mpaeH meH.
Elle
4>oToellHJIaTOp - zařízení k odstranění chloupků pomocí fotoepilace; /{oKa3aHo e,
tte MeJlaHUHa

npeonottuma

ttepeeHama

CeemJlUHa

u

3amoea Hau-006pu

pe3yJlmamU npu enUJlal1U5l CbC CeemJlUHa ce nOJlyttaeam npu ttepeeHU Jla3epU u
dJomoenuJlamopu C ttepeeH dJUJlmbp. http://fashion.bg

4>oToeIlHJIaU;IIH - fotoepilace, odstranění chloupků pomocí intenzivního pulsního
světla; (]JomoenuJlal1u5lma ce n05leu cJleo Jla3epHama enUJlal1U5l u ce HaJlO:JICU

Kamo

erjJuKaceH

u

no-eemUH

Memoo

3a

mpauHo

o6e3KOCM5leaHe.

http://fashion.bg

4>py-4>py - (z fr. frou-frou - šustění) hedvábné spodničky vydávající šustivý zvuk;
KpouKume ca eepeeHu

C

noeou2Hama maJlU5l u MH020 pbttHU eJleMeHmU Kamo

dJpy-rjJpy, anJZuKal1uu C KpUCmaJlU, MaHucma U nepa. http://fashion.bg
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X
(z ang. high tech(nology)-

xaií: TCK MaTcpHHTC -

vyrobené za pomoci

nejnovějších

vyspělá

technologií;

technologie) materiály

)J,u3auHepume,

nombpCUJIU

eObxHoeeHue e MUHaJtomo, 1.Jepn5lm uoeu om cmUJla Ha 60-me, 70-me u 80-me
ZOOUHU Ha MUHaJlU5l eeK, a pymypucmume 3aJtazam Ha xau meK Mamepuume u
eKcmpaeazaHmHume KpOUKU. Moda
xaií: TCK BKCTa -

(z ang. high tech(nology)-

bunda z kvalitních

materiálů,

vyspělá

která pomocí

technologie) sportovní zimní

různých

sportování poslouchat hudbu, telefonovat apod.; MooepHa
Work): 06U1.JaUHUme naHmaJtOHU
U3ZJle:JICOam no Hoe Ha1.JUH

umožňuje, např. při

kapes

Ha pa60ma (Fashion

c MHOZO o:Jlc060ee u "xau meK" 5lKema

c JleKUme Mamepuu, u U3UCKaHO e KOM6uHalfU5l c

MaJlKU pOKJlU, nOJlU u 6Jly3U om lfeemeH :JICop:JICem, cameH u MyceJlUH. l-JepeuJlo
XHIICTCp -

(z ang. hipster - bederní) dámské kalhotky s velmi krátkou

MO:JICeme oa zo KOM6uHupame

nohavičkou;

c xuncmep UJlU ceKCanUJleH cmpUHZ, Koumo,

KaKmo u cymueHbm, ca npaKmU1.JeCKU He3a6eJle:JICUMU oopu noo opexu, m5lCHO
npUJleneaUfU KbM m5lJlomo. wwwfashion.bg
XHTOBHTC MO,l1;CJIH -

Cpeo

(ang. hit -

xumoeume

MOOeJlU

úspěch)

modely, které jsou žádané v určité

Ha

"Living

KOJleKlfU5lma

The

době;

Dream"

eObxHoeeHU5lm om 1.(apcmeomo Ha lfeem51ma mOaJtem "Tulipia"

e

c MHOZO

U3p513aH Kopcem u nOJla, KpoeHU Kamo PG3lfbPHaJtO JlaJte. wwwfashion.bg
XOJIOrpaMCH C«JCKT -

ca

(z ang. hologram - hologram) efekt hologramu;

Mamepuume

c XOJlOZpaMeH epeKm u ca yMuUUleHo HaMa1.JKaHU, Koemo npuoaea eouH

He6pe:JlCeH JlyKC Ha 06JleKJlama. wwwfashion.bg

III
malIKa THII "IIOID;aJIhOHCKa" -

druh

čepice

inspirovaná poštovní čepicí;

lllanKume

ca MHOZO ea:JICeH aKcecoap npe3 eceHl3uMa 2005, 1.Jemupu ca OCHoeHume
cmUJloee npu m51X - 06eMHa zeapoeucKa UlanKa, pUJllfOeama 6apema, UlanKa
mun "noUfaJtboHcKa" u UlanKa cmUJl "MOM1.JemO om neKapHama" u oeeme om
1.JepeH PUJllf UJlU KO:JICa. www.az-jenata.com
malIKa eTHJI "MOMqCTO OT IICKapHaTa" -

druh

čepice

ve stylu

pekařky; lllanKume

ca MHOZO ea:JICeH aKcecoap npe3 eceHl3uMa 2005, 1.Jemupu ca OCHoeHume
cmUJloee npu m51X - 06eMHa zeapoeucKa UlanKa, pUJllfOeama 6apema, UlanKa
mun "noUfaJtboHcKa" u UlanKa cmUJl "MOM1.JemO om neKapHama" u oeeme om
1.JepeH PUJllf UJlU KO:JlCa. www.az-jenata.com
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mHK03eH

-

Cz fr. chic - elegantní) vztahující se k lliH:K; Cueua MWlep UMa

cue06ellUJl MOOell, Koumo mJl yeuea OKOllO 2Jlaeama cu, 3a Oa oo6ue ue6peJ/Ceu,
uo UlUK03eu euO. http://rozali.com
mOIlHHr TOqKH -

smyslu

Cz ang. shopping points - obchodní místa) obchodní místa ve

obchodů; CaM no ce6e cu MUllauo e eOuo om uau-006pume Mecma 3a

na3apyeaue e ceema, a zopeUj.ume Ulonuuz mOlfKU e uezo ca 6e36pouuu. Moda

moy pyM - Cz ang. show room - předváděcí místnost) předváděcí místnost; B
XOllaUOUJl oU3auuepKama npucmuza no nOKaua ua ceou napmubopu, 3a Oa
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7.

Závěr

nesporně

Móda je

zvláštními jazykovými charakteristikami. Cílem
byla

především

koncepce

právě

předkládané

současné

jež se

vyznačuje

i

práce v tomto smyslu

jazykovědné

snaha uchopit s ohledem na
jazyk

společností,

specifickou oblastí lidské

a sociolingvistické

módy tak, jak se projevuje zejména v bulharském

prostředí.

Lze konstatovat, že

stěžejní část

kterou je možno s ohledem na

současnou

jazykovou situaci

Excerpce nových slovních jednotek a spojení byla
jejich vzniku,

současně

míry pochopitelným vlivem

v této slovní
konkrétních

zásobě všestranně

příkladech,

tabu.

Viděli

v oblasti módy

označit

podřízena

jako neologismy.

klasifikaci z hlediska

módy je pod zcela zřetelným a do

anglického jazyka, který bulharštinu

modifikuje a upravuje. Jak jsme ilustrovali na

vstupuje tento anglický vliv dokonce i do tak stěžejní otázky,

jsme na mnoha

nesporně

prostředí

chápaná s nadsázkou

příkladech záměnu

symbolizovat

možnost pozorovat v zásadě
časová

současné

především

jakou je identita písma - pro bulharské
určité

analýza slovní zásoby,

byly zhodnoceny také jejich gramatické kategorie. Z našeho

výzkumu jednoznačně vyplývá, že jazyk
značné

tvoří

naší práce

určitý příznak

protichůdné

tendence v

naléhavost daného fenoménu (termínu)

řečeno

jako

cyrilice za latinku, která má
jsme

současně

současné bulharštině,

kdy jistá

módnosti.

umožňuje

Měli

jeho aplikaci v bulharském

jazyce bez užití tradiční cyrilice.
Rovněž
oděvů

a

vzorům.
zjištěné

samotná slovní zásoba - nová pojmenování pro módní doplňky,

oblečení,

Zcela

kosmetiky atp., podléhá anglickým

jednoznačně

lze konstatovat, že v oblasti módy na

slovní zásoby převažují slova přejatá, jež

V rámci této skupiny
substantiv, z nichž
Rovněž

objevuje

přejatých

některá

(eventuálně

tvoří

ve

základě

námi

slov je pak možno vymezit nejvíce takto vzniklých

mají

formě

francouzským)

specifickou lexikální skupinu.

zřejmě

tendenci v současné

bulharštině zdomácnět.

výrazná je také skupina adjektiv, která se také v
především

části

slov

přejatých.

současné bulharštině

Nutno podotknout, že ostatní slovní

druhy byly zaznamenány v námi vybraném materiálu pouze okrajově.
Pozornost však byla

věnována neologismům

z oblasti módy také ve smyslu

jejich tématické klasifikace. V souvislosti s teoretickými východisky odborné
literatury jsme

dospěli

v tomto smyslu

rovněž
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k praktickému

závěru,

který je zcela

jednoznačně

v úzké souvislosti s širšími tématickými celky sociokulturní povahy.

Zjistili jsme totiž, že neologismy ze
pouze a

výhradně

výstřelků či

neboť

světa

s popisovanými jevy

trendů

módy a módních

nejsou spjaty

(např. částmi oděvů, nejnovějších

módních

kosmetických přípravků), nýbrž že prostupují širší společenské kontexty,
společnosti,

propojují i další oblasti lidské

větši či

jež jsou ve

menší nnre

spjaty se samotnou módou. Jedná se v tomto zejména o obchodní a prodejní činnost,
o reklamu, o

některé

prvky marketingu atp., což potvrzuje

větší míře,

stává lukrativním obchodním zbožím v mnohem
kdykoliv jindy. Móda a její předmět se tak stává

domněnku,

součástí

že se móda

než jak tomu bylo

širšího

řetězce činností,

jež

si také vyžadují nová pojmenování. V tomto smyslu se tedy nelze vyhnout
konstataci, že se naše práce v některých ohledech

nutně

prolíná s tématy

sociologickými, byť jsme měli na mysli především jazykové aspekty našeho tématu.
V neposlední
slovní zásoby ze
rovněž

řadě

světa

je možno zmínit také rychlost, s níž dochází k obměně

módy.

Můžeme

proto

že dalším výrazným jevem, který

doprovází bulharské neologismy z této oblasti, je

jazyka. Móda je v tomto ohledu snad
představovat
měnící

říci,

pro bulharštinu

určitá

nejmarkantnější

nepevnost a nestálost

rovinou, která však

současně určitá nebezpečí.

může

V souvislosti s rychle se

slovní zásobou v oblasti módy, která je v danou dobu "in" a která mnohdy
může

popírá základní pravidla mluvnice bulharštiny,
určité

proces

(příklady

destrukce kodifikované normy

pravidel jsme se snažili v práci

rovněž

v co

být v jistém smyslu

nejpestřejší míře

započat

narušení gramatických
uvést), jenž by se mohl

s postupem času rozšířit případně i na další oblasti lidského života.
Závěrem

si

podobně

jako

lze tedy konstatovat, že jazyk je
společnost

hledá své cesty a

platí i souvztažnost, že k čím rychlejším
se

mění

skutečně

způsoby

jejich "životnosti"

dočasným

nutně představuje

života.

Přitom

společenským změnám

také jazyková situace. S ohledem na tyto

z oblasti módy fenoménem pouze

živým organismem, který

a

závěry

přirozeně

spektrum témat,

práce.
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však

nesporně

dochází, tím rychleji

jsou tedy i neologismy

nestálým,

přesahující

přičemž

otázka

rámec stávající
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