
ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИ е представител на
просвещенския критицизъм, езиковед, исто-
рик, основател на славистиката. Делото на
Добровскиимаогромнозначениезаформира-
щата се чешка възрожденска литература.
Роденепрез1753г.вДярмоти(днесвпреде-
лите на Унгария) в семейството на военен.
Скоро след това семейството се мести в
Чехия, където Добровски расте в немска
среда, а чешки научава едва в гимназията.
След като завършвафилософия вПрага, учи
еднагодинатеологияипрез1772г.встъпвав
ЙезуитскияорденвБърно,койтобиваразту-
ренощенаследващатагодина.През1784г.се
включва в учредяването на Частно научно
сдружение(Soukromáspolečnostnauk),коетопо-късноставаЧешко,респ.Крал-
сконаучносдружение(Českáresp.Královskáspolečnostnauk)–първообразътна
Чешката академия на науките.Радетел е и на идеята за създаване на чешки
историческимузейипрез1818г.ставаединотсъоснователитенаНационалния
музей.ДобровскиеключовафигуравЧехиякатофилологиисторикнапрелома
наХVІІІв.иХІХв.Едниотнай-силнитему„оръжия“сапредивсичкоаналитич-
нотопроучваненафактите,логическатадедукцияипоследователнатакритич-
ност. Интересно е да се отбележи също така, че с написването на своята
Подробна граматика на чешкия език (Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen
Sprache, Zevrubnámluvnice jazyka českého,1809)той не цели кодифициране на
съвременния чешки, а по-скоро се опитва да покаже идеала за добър и чист
чешкиезик,катовземазаобразецезиканаХуманизма,езикаотт.нар.Велесла-
виноваепоха.Граматикатаенаписанананемски,понежеавторътѝебилубе-
ден,чечешкиятезикнямасигурнобъдеще,иеискалдарегистриранай-доброто
ниво на чешкия език, което да остане за поколенията като модел за извисен
книжовенчешкиезик.ИздавасъщотакаНемско-чешкиречник(Deutsch-böhmi-
sches Wörterbuch, 1802–1821), Основи на старобългарския език (Institutiones
linguaeslavicaedialectiveteris,1822).Преработваипрез1818г.издаваИсторияна
чешкияезикилитература(GeschichtederBöhmischenSpracheundLiteratur) идр.
Умирапрез1829г.вБърно,Чехия.

ПреводътнапредлаганиятекстепоизданиетоAusführlichesLehrgebäudeder
böhmischenSprachezurgründlichenErlernungderselbenfürDeutsche,zurvollkom-
menenKenntnisfürBöhmen,Prag,1809.

Б.Б.
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ПРЕДГОВОРКЪМПОДРОБНА ГРАМАТИКА  
НА ЧЕШКИЯ ЕЗИК

СЛАВЯНСКИЯТеЗИК
Още през 550 г. славяните (или слованите) увеличават територията,

коятонаселяват,катосеразпростиратотградНовиодунум1попоречиетона
рекаДунавпрезДнестъридостигатрекаВисла.Йордан,койтоезасвиде-
телствалтозипроцес,гинаричанесамославиниианти,кактосаназовава-
ни всъщност от гъркаПрокопий, а също така и винди (Vinidarium natio
populosa),надругиместасанаричанивенети,защотопооновавремеса
населявалитериториятамеждуКарпатитеиБалтийскоморе,вкоятоТацит
локализира(немските)венеди2.ГеографскотоимеВенедия(коетосераз-
миваветнонима„словани“,„славяни“)днесможедабъдеоткритовназ-
ваниетона венедите3вЛаузиц (Лужица)ипривиндите впровинцията
Щайермарк4,вКрайна5ивКаринтия6,въпрекичеславянитенепознаватв
езикаситезиназвания–венеди(венети)ивинди.Товаважиизадругото
чуждоназвание–анти,коетосеприписваотПрокопийнаизточнитеславя-
ни,населявалибреговетенаЧерноморе,тозиетнонимобачеизчезваоще
презVІІвек.Антитеиславинитенай-вероятносаговорилинаединисъщ
език,койтоПрокопийнеправомернонарича„барбарски“(варварски):φωνη
άτεχνωςβαρβαρος.Тезидветолковаблизкиплеменаобаче,отличнопознати
наПрокопийидругитегърци,действителносаговорeлинавреметоедин
общезик, коетонеможеда се твърди запо-отдалеченитеплемена като
говорещитеналехитскитеезиципопоречиетонаВисла7илиговорещите
чешкипопоречиетонаВълтава(Молдау)вБохемия,коитозаематописа-
нитетериториипрезпериода550–600г.

СЛАВЯНСКИДИАЛеКТИ8

Стечениенавреметоиврезултатнавсепо-голяматаотдалеченост,на
пътнотранспортнитеусловияинасъседствотосдругинароди,прикоетоне
салипсвалииповодикактозазаеманеначуждалексика,такаизасъздава-
ненаобразциналатински,гръцкиинемскилексикалниелементи,славян-
скитедиалекти,разликитемеждукоитовначалотосабилисъвсемнезначи-

1Новиодунум–градвРумъния,днесИсакча.–Б.пр.
2През средните векове немците наричат венеди всички свои съседни славянски народи
освенчехииполяци.–Б.пр.
3Венеди–лужишкисърбинатериториятанаГермания–околоградоветеДрездениКотбус;
зорби,лужичани.–Б.пр.
4Щайермарк–областвднешнаАвстрия.–Б.ред.
5Крайна–историческапровинциявСловениявсъставанаАвстро-Унгарскатаимперия.–
Б.пр.
6Каринтия–федералнапровинциявднешнаАвстрия.–Б.ред.
7Лехитскатагрупаобхващазападнославянскиезицикатополския,полабския,кашубския,
словинскияипомеранския–Б.пр.
8Внастоящияматериалавторътизползватерминаезик,когатоимапредвидобщияунивер-
сален праезик, езика първоизточник. Производните славянски етноезици той по-често
назовавадиалектиилинаречия(mundarten),катонаопределениместагинаричаезици–
най-вероятносогледнастилистикатанатекста.Предложениятпреводследваавторовите
формулировки.–Б.пр.
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телни,сазапочналидаседиференциратвсеповечеиповече.Нодориив
по-древните времена биха могли да се обособят два основни диалекта,
характернизаславянскитеплемена,коитоевъзможнодасехарактеризират
последнитеотличителнибелези9:

ГрупаА ГрупаБ
1.raz:razum roz:rozum
2.iz:izdatietc. wy:wydatietc.
3.l:zemlja zemia,země
postawlen postawen
4.salo
 prawilo

(d)sadlo
prawidlo

5.noč,moč,peč noc,moc,pec
6.zwjezda gwiazda,hwĕzda
7.ptica pták
[8.desnica] [prawica,prawice]

Акотрябваданаправимнякаквогенералноразграничениемеждуруси-
те,сърбите,хърватите,виндитевЩайермарк,КрайнаиКаринтия,впо-
широк аспект имежду словаците, бохемците10 иморавците, венeдите в
Лужицаиполяците,безколебаниеможедаразпределимвсякоотспомена-
тите славянски племена към една от посочените по-горе групи, и по-
конкретно:към1.–русите,2.–сърбите,славоните,босненците,далматите
ибългарите,3.–хърватите,4.–поляците.Тазикласификациясеотнасяне
самозаезицитенавсичкиспоменатиетноси,нокъмнеятрябвадабъдат
причисленииграматикатанастарославянскиячерковенезик(групаА),и
общиятсловашкидиалект(групаБ).Черковниятдиалектнавсичкиславя-
ни,съблюдаващигръцкатаобредност,неенищодругоосвенединстаро-
сръбски говор, обогатен на един по-късен етап с русизми. Словашкият
език,кактоустановяваБернолак11,сизключениенаняколкоособеностие
всъщност старобохемският език, така кактомалоруският12 е вариант на
руския, езикът на виндите13 в Айзенбургския комитат14 – на виндите в
Крайна, асъщоикактосилезийският (воднополският)езиквкняжество
ТешеникашубскиятвПомерания15саразновидностинаполскияезик.От
изложенотолесноможедазаключимкоискоинародисасеразбиралинай-
добре–товасаименнотези,коитопоотношениенапроизходаиматопре-
деленародственост.НажителитевКрайнащеемногопо-леснодаразби-
ратезиковородственитехървати,отколкоторуснаците,нопъкрускиятще

9ЙозефДобровскинеебилнаясносбългарскияетническипроизходнаКирило-Методие-
виякнижовенезик.–Б.ред.
10Бохемци–староназваниеначехитевобласттаБохемия.–Б.ред.
11АнтонБернолак(AntonBernolák,1762–1813)–словашкиримокатолическисвещеники
езиковед,койтопръвкодифицирасловашкиякнижовенезик.–Б.ред.
12Малоруски–украински.–Б.пр.
13Винди(венди/венети)–славянскоплеме.–Б.ред.
14Комитат–наименованиенаадминистративнатериториалнаединица,използвановраз-
личнидържавипрезразличниепохи,включителновБългарияпрезІХвек.–Б.пр.
15Померания–област,разположенапоюжнотокрайбрежиенаБалтийскомореинаселява-
наотгерманци,поляциикашуби.–Б.ред.
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имепо-близък,отколкотобохемският(чешкият).Наруснакащемуепо-
леснодаразбирасърбинаилисловенеца,отколкотополяка–въпрекипо-
голяматаблизоствтериториалноотношение.Сърбитеихърватитесераз-
делятощепрезVІІвек(около630г.)отславяните,коитооставатвпредели-
тенаЧервенаРусия16икоитодостакъснополучаватетнонимаруснаци,но
въпрекитовадългоотделянеотблизо1200годинитесапо-близкипопро-
изходдоруснаците,защотоидватаетносасеотнасяткъмгрупаА,откол-
котолехитското17,т.е.полскотонаселение,коетонепринадлежикъмтази
групавчистоезиковоотношение.Потазилогикаюжнитесърбинямакак
даиматобщпроизходсъссърбитевЛужица,независимоотобщияетно-
ним, тъй като последните са по-близкородствени с лехитските етноси.
ЕтнонимътSerb(сърбин)битрябвалодапредставлявасъкратенаформаот
географскотоимеСарматия18.Тозиетнонимсееразпространилвърхумно-
жестворазличниплеменаповремето,когатославянитесезаселватвСар-
матия.Етозащонямакакчехитедасабиликолониянахърватите,както
погрешносееструвалонапевецаотБохемияДалимил19,нитопъкхървати-
тедасапроизлезлиотбохемците,тъйкатохърватскиятезикпринадлежи
къмтаблицаА,абохемският(чешкият)–къмтаблицаБ.През1457г.Енеас
Силвиус20пише,чебохемцитеидалматитеговорятнаединисъщиезик
(sermogentietDalmatisvnus),потозиначинтойнисъобщава,чебохемски-
ятезикевсъщностславянскидиалект,кактоидалматският(хърватският,
илирийският).

БОХеМСКИЯТеЗИК
Територията,накоятотрайносезаселваславянскотоплемечехи,много

предитованосииметоБохемия(Bojenheim),произлизащоотетнонимана
най-старитеѝобитателибои21.Топонимътсепрехвърляивърхуноводош-
лите,катоставатехенетноним.Славяноговорещитебохемциобачесамисе
наричатчехи,ед.ч.–чех,астраната,коятотеизграждатнад1200години,
–Чехия,Чешказемя.Тесапревърналиразговорниясиезиквкнижовен
предивсичкиостаналиславяниотгрупаБ.ОтХІІІвекдооткриванетона

16ЧервенаРусия–Украйна.–Б.пр.
17Лехитскитеезицисаподгрупаназападнославянскитеезици;говорилисасенатерито-
риятанаднешнаПолшаиИзточнаГермания.Нареченисатакапоиметонамитичнияосно-
вателнаПолша–Лех.Къмтяхсеотнасятполският,померанският,кашубският,полабският
идр.–Б.ред.
18Сарматия–названиенадревнаСкития,скоетозапочналадасенаричатяследзавладява-
нетонаСевернотоПричерномориеотсарматитепрезІІІ–ІІвекпр.н.е.;степнататеритория
наднешнаЮжнаРусияиУкрайнаотначалотонановатаераеозначаванакатоСарматия,
анекатоСкития.–Б.пр.
19Далимил–анонименписателотнач.наXIVв.;авторнаедноотнай-значителнитепроиз-
ведениянастаратачешкалитература–Далимиловахроника(Dalimilovakronika).Етопаса-
жаотГлаваІІ,койтовизираДобровски:

Vsrbskemjazykujestzeme,
jiezCharvatcijestjme.
Vtejzemibieselech,
jemuzjmebieseCech.–Б.ред.

20ЕнеасСилвиус(AeneasSilviusPiccolomini,1405–1464)–папаПийІІ;хуманист.–Б.ред.
21Бои–галскоплеме.–Б.пр.
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печатарствотопишатнаръказначителенбройкниги.Аизмеждувсички
славяни сапървите, които активноизползват създаденатаот тях самите
книжнина.Ощепрез1475годинаотпечатватНовиязавет,апрез1488г.–
цялатаБиблия,катооттозипериоднасамзапочваиздаванетонавсеповече
книгиснай-различносъдържание.Пелцъл22констатира,чеброятнаотпе-
чатанитекнигизапериода1500–1600г.е1312.От1620годинаполяците
взематпревеспоотношениенакнигоиздаването,аот1700годиналидерив
тазиобластсарусите.

Разликатанабохемския език спрямоостаналитедиалектиот групаБ
можедабъдепредставенанакраткоиобобщенавследнитеняколколекси-
калнипримера:1.nebe[небе],weyce[яйце],wčela[пчела],prwnj[първият],
plný[пълен],straka[сврака],střjbro[сребро],hlas[глас],hrom[гръм],hora
[планина]. Всички тези думи се изговарят в лехитските езици по друг
начин,напр.:jajceвместоweyce,głosвместоhlas,gromвместоhrom,góra
вместоhora,прикоитовенедитевГорнаЛужицанапримернесеотличават
визговораотбохемите,защотосъщоизговарятhвместоg.Междудругото
–бохемитепредпочитатпо-високитегласни:използватевместоо–nebe
вм.nebo;eвместоa–dusseвм.dussa,koněвм.konia,кактоиiвместоu–lid
вм.lud,koniвм.koniu.Самитесловацииотчастиморавците,въпрекиче
четатипишатнапо-изтънчениябохемскикнижовенезик,вречевитеси
практикидемонстриратмножестворазликиотнего.

 
Преводотнемски:БорянЯнев

22ФрантишекМартинПелцъл(FrantišekMartinPelcl,1734–1801)–историкифилолог;през
1793г.еизбранзапървияпрофесорпочешкиезиквновосъздаденатаКатедрапочешки
езикилитературакъмКарловияуниверситетвПрага;приятелисъмишленикнаДобров-
ски.–Б.пр.


