
ká derivácia na princípe metaforizácie alebo metonymizácie execírovať
(franc —* nem) hovor l po vojensky cvičiť 2 preháňať, šikanovať.
podobne i gamizóna - l vojenská posádka 2 voj slang pevnosť, väzenie,
vojenská väznica Nakoniec v menšom rozsahu sme zaregistrovali tento typ
integračných javov v oblasti odbornej lexiky - napríklad kuch výraz gnlovať
sa (franc ~* angl) sa popri význame "opekať sa na gnle" používa i v pre-
nesenom expr odtienku "opaľovať sa na prudkom slnku"

Naznačené okolnosti integračného procesu gahcumov v slovenčine po-
ukazujú na pružnosť preberajúceho jazykového systému pn zdomácftovaní
jednej z pomerne početných vrstiev jazykových výpožičiek (v slovenčine
registrujeme okolo 3700 gahcizmov) Samotné okolnosti či predpoklady
tohto procesu však ešte nevystihujú špecifikum príslušného procesu Vystih-
nutie osobitostí integračného procesu galicizmov bude podmienené konfron-
táciou výsledkov rozšíreného záberu na ďalšie vrstvy jazykových výpo/ičiek
z príbuzných i nepríbuzných jazykov
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K niektorým otázkam jazykovej dynamiky
súčasnej spisovnej bulharčiny, češtiny a slovenčiny

Ľuba Stojanová (Bulharsko)

Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

Zvýšenie záujmu o spisovný jazyk ako objektívnu realitu je príčinou
zrýchleného vývoja jeho teórie V ČSFR a v Bulharsku sa publikuje množ-
stvo zborníkov venovaných rôznym slovanským jazykom, konajú sa konferen-
cie o jazykovej kultúre, jazykovej výstavbe a jazykovej politike Výskum
štruktúry jednotlivých úrovní jazyka sa realizuje v synchrónnom pláne V ob-
lasti slovanských spisovných jazykov najviac sa rozvíja výskum ich dynamiky

Ako prostnedok komunikácie je jazyk systém, ktorý sa nachádza v stálej
dynamike V súčasnosti proces jazykového vývoja prebieha zvlášť rýchlo -
niekedy sa zmeny odohrávajú aj v rečovej praxi jednej generácie Vývoj
jazyka je ovplyvnený aj premenami v živote ľudí, politickým a ekonomickým
vývojom, demokratizáciou spoločnosti, modernizáciou hospodárstva a prie-
myslu atď Podľa teórie Pražskej lingvistickej školy sa dynamika v jazyku
prejavuje napätím medzi odstupujúcimi a nastupujúcimi jazykovými elemen-
tárni, medzi tradičným a inovačným Zmeny v súčasnej spisovnej češtine, slo-
venčine a bulharčine sú vyvolané v podstate blízkymi spoločenskými pod-
mienkami, ktoré majú korene v obdobnom vývoji spoločnosti, preto v nich
môžeme sledovať paralelné črty

Pri konfrontácii súčasnej češtiny, slovenčiny a bulharčiny je nevyhnutné
ukázať ich rozdielnu jazykovú situáciu Pre bulharčinu je charakteristické
vnútorne homogénne jazykové prostredie a pre česko-slovenské podmienky
majú veľký význam jazykové kontakty češtiny a slovenčiny V týchto spisov-
ných jazykoch prebiehajú v súčasnosti viaceré aktívne procesy, ktoré sú cha-
rakterizované zložitými vzájomnými vzťahmi Tendencie ako snaha o demo-
kratizáciu a racionalizáciu, inovácia a stabilizácia, termmologizácia a de-
terminologizácia, internacionalizácia a nacionalizácia sa týkajú súčasnej
češtiny, slovenčiny a bulharčiny v rôznej miere Rozdiely medzi trorru
slovanskými jazykmi majú predovšetkým systémovo-štruktúrnu povahu, vzťa-
hujú sa hlavne na tvorenie slov

Osobitné miesto vo výskume uvedených slovanských jazykov zaberá otáz-
ka možnosti prenikania cudzích slovotvorných elementov do štruktúry to-
ho-ktorého jazyka Tendencid je silnejšia v súčasnej spisovnej bulharčine, ale
môžeme ju sledovať aj v slovenčine a češtine Prejavom tendencie k interna-
cionalizácii je veľký počet prevzatých neologizmov a okazionalizmov v spolo-
čensko-pohtickej lexike Napr častý je výskyt slov s prefixálnou morfémou
narko- alebo euro- HapKOfíOJiapR, HapKonproaeu BapKoôaaHec,
eapopaKCTo, eaponecamratM, eapcupaumstM, EapomoMa, eapocgjiepoaa.

Aj v češtine sa používajú slová dko norkotemnzmus, norkogenlla,
eumdolar, Eurodisneyland, v slovenčine narkobarón, narkománia, eurofarma,
ciiroštúdio, euroreťaz, Euroregión
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