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WSPÓŁCZESNA POLSKO-BUŁGARSKA  
I BUŁGARSKO-POLSKA LEKSYKOGRAFIA

(na podstawie prac nad Słownikiem polskobułgarskich neologizmów)

Abstract: For many years Polish-Bulgarian and Bulgarian-Polish comparative lexico-
graphy have not been very fortunate in having linguistic monographs in Poland apart from 
the first, published towards the end of 2014 booklet Contemporary Bulgarian-Polish Dic-
tionary by Joanna Satoła-Staśkowiak and Violetta Koseska-Toszewa. In recent years neither 
neologisms have been recorded nor larger lexicographical works concerning both languages 
have been published. The only exception constitutes published recently and containing solely 
colloquial lexis Bulgarian-Polish Dictionary of Colloquial Lexis (Sotirov et al. 2011 – 2013). 
The dictionary is the last recorded achievement in the field of comparison of both languages 
on the plane of colloquialisms but does not constitute a source of knowledge about the new-
est lexis. The article is a reflexion on the need for Polish-Bulgarian dictionary of neologisms 
which would compensate for the current losses in recording the latest Polish and Bulgarian 
lexis and allow ‘calmer’ anticipation of another Bulgarian-Polish booklets. In the article the 
author discusses the concept of Dictionary of Polish-Bulgarian Neologisms, its virtues and 
desirable effects resulting from its publication. 

Keywords: neologisms, bilingual dictionary, language corpora, internationalisms, neo-
semantisms, specialist and thematic classifiers

1.0. Wstęp
Szybki rozwój leksyki i brak w Polsce kompleksowych, specjalistycznych 

opracowań konfrontujących najnowszy język polski i język bułgarski stały się 
początkiem metodologicznych i praktycznych przygotowań do powstania Słownika 
polsko-bułgarskich neologizmów1.

Do niedawna najnowsza polsko-bułgarska leksykografia konfrontatywna nie 
miała w Polsce, poza wybranymi hasłami, włączonymi do wydanego z końcem 
2014 roku I zeszytu Współczesnego słownika bułgarsko-polskiego2 autorstwa 
Joanny Satoły-Staśkowiak i Violetty Koseskiej-Toszewej, właściwych opracowań 
językoznawczych. W ostatnich latach nie ewidencjonowano „najmłodszych“ słów 
ani nie wydawano, z wyjątkiem wspomnianego wyżej tomu, większych pozycji 
leksykograficznych dotyczących obu współczesnych języków.

1 Istnieje już np. wydany w 1999 roku Rosyjsko-czeski i czesko-rosyjski słownik neologizmów 
(Savický, Šišková, Šlaufová 1999).
2 Współczesny słownik bułgarsko-polski ma jako całość składać się z czterech zeszytów i zawie-
rać około 40 000 haseł.
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Współczesnego, dwujęzycznego słownika brakuje uczącym się w Polsce 
języka bułgarskiego studentom, tłumaczom, pasjonatom i wszystkim, którzy chcą 
być na bieżąco z lingwistycznymi nowinkami dotyczącymi obu wspominanych 
tu języków słowiańskich. Trudno przecież zaprzeczyć, że jedyny „pełny“ polsko-
bułgarski słownik Franciszka Sławskiego (Sławski 1987) (opublikowany w Polsce 
ponad pół wieku temu) jest już mocno przestarzały, a na kolejne tomy Współczesnego 
słownika bułgarsko-polskiego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.3

1.1. Krótko o powodach pracy nad Słownikiem polskobułgarskich 
neologizmów

Podczas prac nad I zeszytem Współczesnego słownika bułgarsko-polskiego 
dużą wagę przykładano do uwzględnienia w nim haseł, będących aktualnymi 
względem współcześnie obserwowanych i tworzonych aktów mowy. Mimo to, z 
różnych powodów (związanych z akceptacją nowych form, ich zapisem, braku 
niektórych jednostek z rodziny językowej czy wielością słów np. z prefiksem e-4) 
wiele neosemantyzmów czy neologizmów nie znalazło się w tomie słownika. 
Wyselekcjonowano i sporządzono zatem listę, zawierającą początkowo 2770 
neologizmów (po 1385 w każdym z języków) (Satoła-Staśkowiak 2015a), które 
znalazłyby się w opisywanym tutaj językoznawczym projekcie i pozwoliłby, 
np. uczącym się języka bułgarskiego lub polskiego osobom, na „spokojniejsze“ 
oczekiwanie kolejnych zeszytów Współczesnego bułgarsko-polskiego słownika.5

Wśród wyselekcjonowanych dotychczas jednostek uwzględniono niewielką 
tylko (najbardziej aktywną6) reprezentację najmłodszych słów z prefiksem еко-, por. 
bułg.: ековедомство, екодвижение, екозакон, екозаконодателство, екозащита, 
екоизискване, екоконтрол, екоминистър, екоминистерство, еконарушител, 
екообстановка, екоорганизация, екопрестъпление, екопрограма, екопроект, 
екосдружение, екоспециалист, екостандарт, екощета, екозеленчуци, 
екопродукт, екопродукция, екохрана, екоферма, екобензин, екоглоба, 
екогориво, екоактивист, екокатастрофа, екокомисия, екокожа, екоинспекция, 

3 Z mojego, autorskiego doświadczenia wynika, że przygotowany tom słownika może czekać 
na sfinansowanie nawet kilka lat. W tym czasie obserwować można kolejne zmiany i tendencje 
językowe, które z racji zamknięcia prac nad publikacją, nie zostały uwzględnione w opracowa-
nym tomie.
4 Liczba neologizmów z prefiksem e- stale rośnie w związku z ogromnym rozwojem technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych i usług sieciowych.
5 Wydany z końcem 2014 roku, pierwszy zeszyt Współczesnego słownika bułgarsko-polskiego 
jest drugim, w ogóle, dużym, bułgarsko-polskim słownikiem wydanym w Polsce. Pojawił się 
po 51 latach od pierwszego bułgarsko-polskiego słownika, autorstwa Franciszka Sławskiego. 
Ostatnie wydanie napisanego przed półwieczem słownika (Podręcznego słownika bułgarsko
-polskiego) ukazało się w 1987 roku, a opisywany tam materiał językowy w wielu przypadkach 
nie jest już dziś aktualny.
6 Z pomocą korpusów językowych i możliwości sprawdzenia częstotliwości użyć poszczegól-
nych jednostek.
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екоексперт, екотакса, екотуризъм, екотерорист, екотехнология, еконорма, 
czy prefiksem e-, por. pol.: e-autor, e-bank, e-banking, e-bankowość, e-bay, e-bi-
blioteka, e-bilet, e-biletowy, e-biuletyn, e-biznes, e-biznesmen, e-biznesowy, e-book, 
e-business, e-consulting, e-consultingowy, e-czytanie, e-deklaracje, e-demokracja, 
e-dokument, e-dokumentacja, e-donos, e-duszpasterstwo, e-dziekanat, e-dziennik, 
e-ekonomia, e-faktura, e-film, e-firma, e-gazeta, e-giełda, e-giełdowy, e-gospodarka, 
e-handel, e-handlowy, e-hazard, e-hazardowy, e-hotelarz, e-hodowca, e-horyzont, 
e-hurtownia, e-kartki, e-kartoteka, e-klient, e-konkursy, e-korepetycje, e-learning, 
e-logistyka, e-mail, e-mapa, e-nadawca, e-pacjent, e-przesyłka, e-rejestracja, e-re-
krutacja, e-usługi, e-uczelnia, e-wnioski i wiele innych. Założono, że leksemy te 
wprowadzane będą z czasem w zależności od ich częstotliwości użycia podczas aktu 
mowy. Wprowadzanie wszystkich leksemów z „modnymi“ prefiksami typu: pol. e-, 
eko-, euro-; bułg. e-, еко-, евро-; itp. nie jest możliwe, gdyż ich liczba stale rośnie. 
Nie jest duży problem, bo łatwo je jednak „zbudować“ samodzielnie, znając kilka 
tylko przykładów. 

2.0. Metodologia
W projektowanym słowniku uwzględnione zostaną neologizmy leksykalne, sło-

wotwórcze, a także neosemantyzmy (stanowiące około 8,8% całej wyekscerpowanej 
dotychczas listy neologizmów). Notowane hasła mają poparcie w licznych – pol-
skich i bułgarskich – materiałach leksykograficznych, występują we współczesnych 
aktach mowy, w tematycznych artykułach naukowych, korpusach języka polskiego i 
języka bułgarskiego, można je śledzić na forach internetowych i w Internecie w ogó-
le. Wszystkie te, stanowiące źródło, pomoce, mają wyjątkową wartość w sytuacji, w 
której analizowanego materiału nie znajdzie się w większości słowników – szcze-
gólnie drukowanych, które z racji procesu wydawniczego zawsze pozostają nieco 
opóźnione względem obserwowanej, bieżącej sytuacji językowej.

 Uwzględniane w słowniku hasła nie mają jednorazowego ani okazjonalnego 
charakteru. Jednostkowy udział leksemów w akcie mowy dyskwalifikował je do 
dalszych prac. Wybór neologizmów ma swoje metodologiczne oparcie w wydanej 
w 2015 roku książce Joanny Satoły-Staśkowiak Najmłodsza leksyka polska i 
bułgarska (Satoła-Staśkowiak 2015).

Niżej zaprezentowano przykłady neologizmów: pol. cyberprzestępczość, bułg. 
кибернетично пространство pochodzące z „Równoległego korpusu polsko-
bułgarsko-rosyjskiego“7.

7 Równoległy korpus polsko-bułgarsko-rosyjski powstaje od 2013 roku, w ramach europejskie-
go projektu CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Projekt 
CLARIN realizowany jest przez Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki (Joannę Sato-
łę-Staśkowiak, Annę Kisiel i Wojciecha Sosnowskiego) w Instytucie Slawistyki PAN pod kie-
runkiem Violetty Koseskiej-Toszewej. Prace nad korpusem trwają, korpus ma obecnie status 
korpusu eksperymentalnego, nie został jeszcze upubliczniony.
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Pol. […] uznając potrzebę współpracy między państwami i przemysłem prywatnym 
w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz potrzebę ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów w stosowaniu i rozwoju technologii informatycznych; zdając sobie sprawę, 
że skuteczna walka z cyberprzestępczością wymaga zwiększonej, szybkiej i dobrze 
funkcjonującej współpracy międzynarodowej w sprawach karnych […]

Bułg. […] като признават необходимостта от сътрудничество 
между държавите и частния сектор в борбата срещу престъпността в 
кибернетичното пространство и необходимостта да бъдат закриляни 
законните интереси при използването и развитието на информационните 
технологии; като преценяват, че ефективната борба срещу престъпността 
в кибернетичното пространство изисква мащабно, бързо и ефикасно 
международно сътрудничество в наказателно правната област […]

O jednostkowości użycia nie może być mowy w przypadku takich przykładów 
jak dron czy smartfon.

2.1. Założono, że w słowniku – poza kwalifikatorami specjalistycznymi, 
charakterystycznymi dla tego rodzaju pozycji naukowych – uwzględniony 
zostanie podział tematyczny. To trudne zadanie, ponieważ zasób leksemów w 
nim umieszczonych ma charakter nie tylko specjalistyczny, lecz także ogólny, 
uwzględniający słownictwo nacechowane i nienacechowane8 będące w językach 
polskim i bułgarskim stosunkowo od niedawna. Wszystkie te czynniki sprawiają, 
że podzielenie nowego materiału będzie „przejściowe“ i arbitralne. Autorka 
z założenia będzie dokonać samodzielnych rozwiązań w związku ze strategią 
przyporządkowywania poszczególnych neologizmów do grup, pamiętając o tym, 
że zbiór prezentowanych w hasłach słów nie jest zbiorem zamkniętym, ponieważ 
zamkniętym być nie może – mamy przecież obecnie do czynienia z największym w 
ogóle rozwojem leksyki. Lista słów wraz z klasyfikatorami będzie zatem wydłużana 
i weryfikowana na bieżąco, dzięki jej dostępności w sieci. Słownik bowiem winien 
być elektroniczny, to wydaje się dziś najbardziej wygodne zarówno dla autora, jaki 
i użytkownika słownika. Jeszcze lepiej, jeśli istniałaby możliwość weryfikacji haseł 
przez autora słownika i zgłaszania własnych propozycji przez jego użytkowników.

2.1.1. Chęć przeanalizowania materiału (np. ze względu na tematykę) przez 
językoznawcę ma zwykle charakter indywidualny, wykorzystuje autonomiczne 
wyobrażenia i doświadczenia każdego badacza i zawsze jest jego własną interpretacją 
badanego materiału. W literaturze przedmiotu natrafić można na różne propozycje 
(Blagoeva 2006; Waszakowa 2005), a także komentarze i zarzuty, wskazujące 
nieadekwatność ocen badaczy, brak podstaw tematycznego podziału niektórych 
jednostek itp. (Tokarski 2001: 362). Mając to na uwadze wprowadzony podział 
tematyczny będzie autorskim i arbitralnym podziałem zebranych jednostek. Podstawę 
metodologiczną i podział tematyczny jednostek (także ich udział procentowy 

8 Jedną z kluczowych decyzji o włączeniu na listę neologizmu była frekwencja jego użycia, którą 
można zweryfikować, np. dzięki korpusom językowym.
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względem wszystkich wyekscerpowanych neologizmów) na tle różnych propozycji 
językoznawców opisano we wspomnianej już monografii Najmłodsza leksyka polska 
i bułgarska i w artykule pt. Common thematic Domains of occurrence of Polish 
and Bulgarian Neologisms after the Year 1989 on the Basis of Parallel Corpora 
(Satoła-Staśkowiak 2015a; Satoła-Staśkowiak 2015b). Prezentowane leksemy 
charakteryzowane będą zatem z pomocą 9 grup tematycznych: 1. Pojęcia związane 
z polityką, ideologią czy ustrojem społecznym, 2. Technologie telekomunikacyjne 
i informacyjne, sprzęty elektroniczne, modne gadżety, 3. Leksyka związana z 
handlem czy ekonomią, 4. Terminy bezpośrednio odnoszące się do różnych dziedzin 
sztuki, 5. Neologizmy pojawiające się w różnych dyscyplinach naukowych, 6. Nowa 
terminologia sportowa, mająca silny związek z modą, sportowym i zdrowym trybem 
życia, 7. Neologizmy nazywające pożywienie, 8. Słownictwo modowe, 9. Nazwy 
nowych religii, sekt, wierzeń oraz całej sfery zjawisk paranormalnych.

Mimo jasno przyjętych reguł już wiadomo, że niektóre jednostki, np. 
neosemantyzmy ze względu na swoją wieloznaczność, będą utrudniać przyjętą 
klasyfikację, ale nie staną się przeszkodą w jej wprowadzeniu.

2.2. W hasłowym wykazie neologizmów umieszczone zostały polskie 
jednostki i ich odpowiedniki w języku bułgarskim. Przejściowy charakter 
dotyczący akceptacji niektórych form ma swoje odzwierciedlenie w obecności 
lub braku niektórych jednostek z rodziny językowej. Część przykładów ma 
pełną realizację (istnieją w języku rożne części mowy powiązane znaczeniowo 
i słowotwórczo), np.9 alterglobalista – алтерглобалист, alterglobalistyczny – 
алтерглобализационен, alterglobalizacja – алтерглобализация, alterglobalizm 
– алтерглобализъм; animator – аниматор, *animacja – *анимация, animatorka 
– аниматорка, animatorstwo – аниматорство, *animowany – *aнимиран, 
animować – анимирам; część posiada wyłącznie jednego, dwóch reprezentantów, 
np. *hybryda – хибрид, *hybrydowy – хибриден, zoom – зуум, bungee – бънджи, 
sushi – суши, dron – дрон, hejter – хейтър, itd.

2.3. Słownik nie będzie wyłącznie zapisem leksykalnych par internacjonalnych, 
choć te stanowią dużą grupę leksemów uwzględnionych w wykazie. Warto je 
jednak pokazać, bo obserwowany proces silnej internacjonalizacji zbliża języki 
(nie tylko polski i bułgarski) do siebie (Gutschmidt 2003).

 Proces akceptowania internacjonalizmów w języku przebiega w zróżnicowany 
sposób (na różnym poziomie ortografii, fonetyki czy fleksji), podobnie zresztą jest 
z neologizmami niebędącymi internacjonalizmami (Satoła-Staśkowiak 2015a; 
Sorbet 2012; Waszakowa 2005: 18). Por. pol. offroad / off-road – офроуд; trójpak 
/ trzypak – трипак; stretch / strecz – стреч; skate / skejt – скейт; remake / rimejk 
– римейк; peeling / piling – пилинг; maksisingiel / maxi-singiel – максисингъл; 
lobbistyczny / lobbystyczny – лобистки; leasingować / lizingować – лизинговам / 

9 W celu rozróżnienia neologizmów leksykalnych i słowotwórczych od neosemantyzmów 
ostatnie z nich oznaczono gwiazdką.
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лизингувам; mailować / mejlować – мейлвам; klip / clip – клип; katering / catering 
– кетъринг; kateringowy / cateringowy – кетърингов; iPhone / ajfon – айфон; 
iPod / ajpod – айпод; interfejs / interface – интерфейс; immobilizer / immobiliser 
– имобилайзер; hight-tech / hitech – хайтек; hejter / hater – хейтър; goreteks / 
goretex – горетекс; football / futbol – футбол; esemes – sms – есемес; ememes / 
mms – емемес; e-mail / mail – е-поща (lub pot. имейл, мейл); e-book / e-książka 
– e-книга; dyskont / discount – дискаунт; *design / dizajn – дизайн; dealer / diler 
– дилър; bluetooth / blutut) – блутут, itd.

2.4. Tam, gdzie neologizmy zakorzeniły się już w języku, a nie utrwaliły 
jeszcze jednoznacznej pisowni, podawane będą dwie/trzy równoległe formy tego 
samego słowa. Niedługi czas pokaże, która z form stanie się tą pierwszą.

Z założenia w publikowanych przeze mnie artykułach dotyczących najmłodszej 
leksyki polskiej i bułgarskiej nie dokonuję oceny formalnej prezentowanych (a 
wcześniej wyekscerpowanych) neologizmów. Taką ocenę wystawi czas.

2.5. Autorski podział tematyczny – przykłady.
W wydzielonej grupie 8. – grupie neologizmów związanych z modą, znajdą 

się między innymi: słownictwo modowe i ściśle się z nim wiążące nazwy nowych 
tkanin oraz określone elementy ubioru, np.:

Język polski Język bułgarski
body, n, sg боди, -та, n
bokserki, pl боксерки / боксери, pl
goreteks / goretex, m, sg горетекс, m, sg
haute couture, sg откутюр, m, sg

откутюр|eн, -на, -но, -ни, adi
kroksy / crocsy, pl крокс / crocs, m, sg
lycra, f, sg ликра, f, sg
mikrofibra, f, sg микрофибър, -и, m
mikrofibrow|y, -a, -e, -e, adi микрофибър|ен, -на, -но, -ни, adi
oldskul, m, sg. олдскул, m, sg.
oldskulow|y, -a, -e, -e, adi
oldskulow|iec, -cy, m
polar, m, sg полар, -и, m
polar, -y, m
polarow|y, -a, -e, -e, adi полар|ен, -на, -но, -ни, adi
prêt-à-porter, n прет-а-порте, -та, n
stretch / strecz, m, sg стреч, m, sg
streczow|y / strechow|y, -a, -e, -adi cтречов, -a, -o, -и, adi
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2.4.1. Brak odpowiednika (w większości przypadków chwilowy w danym 
języku) celowo podkreślono pustym miejscem w tabeli. W prezentowanych wyżej 
przykładach odnosi się to do nieistniejących w języku bułgarskim ekwiwalentów 
polskich haseł: oldskulowy, odskulowiec, a także polar (w znaczeniu ‘sportowa bluza 
z polaru’) czy do braku polskiego odpowiednika dla bułgarskiego откутюрeн.

3.0. Podsumowanie
Pomyślne zakończenie prac nad Słownikiem polsko-bułgarskich neologizmów, 

jego publikacja i promocja wśród badaczy slawistów, filologów i studentów, a 
także wśród osób, uczących się języka bułgarskiego lub polskiego, pozwoliłyby na 
bieżącą (bo uwzględniającą nawet stan przechodni zapisu niektórych leksemów) i 
szczegółową konfrontację obu współczesnych języków słowiańskich. Pokazałoby 
różnice i podobieństwa, kierunki rozwoju poszczególnych grup leksykalno-
semantycznych, tendencje językowe i stałoby się podstawą dla innych, potrzebnych 
w obu krajach badań tego typu. 
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Narodowy Korpus Języka Polskiego (http://nkjp.pl/)
Narodowy Korpus Języka Bułgarskiego (http://search.dcl.bas.bg/)
Równoległy Korpus polsko-bułgarsko-rosyjski (wersja eksperymentalna)


