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ЙОЗЕФ ЮНГМАН е виден чешки
будител, преводач, езиковед, литерату-
ренисторикикултурендеятел.Родене
през1773г.всемействотонабедензана-
ятчия.ГимназиязавършвавПрага,после
учифилософияиправо,следкоетостава
учителвгимназиятавЛитомержице,а
през1815г.–вСтароместкатагимна-
зиявПрага.Зануждитенаучебнияпро-
цесЮнгманиздаваучебникполитерату-
ра Словесност (Slovesnost), в който
включва текстове от Ян Хус чак до
съвременни чешкиобразци.Културните
стремежинасвоетопоколениеЮнгман
изразяваощевначалотонаХІХв.вдва
текста,публикуванипрез1806г.вЧешки
вестител (Hlasatel český) – Разговор
първиивторизачешкияезик(Rozmlou-
váníprvníadruhéočeskémjazyce).Авто-
рът се противопоставя на просвещен-

ския национализъм, койтодотогава е бил разбирантериториално, и изразява
възгледитесиотноснопонемчванетонасъвременнитечешкиучилищаиинсти-
туции.СъщокатоДобровскитойработивърхуречник,нотозипътобратен–
чешко-немски речник, съдържащнад 120 хиляди речникови единици.Целтана
тозиречникспореднеговияавторетойдасепревърневосновазапо-нататъш-
ния развой на чешката литература. СпоредЮнгман езикът е изключително
важнасъставначастнанародността,патриотизматойразглеждапо-скоро
отезиковагледнаточка.През1825г.издаваИсторияначешкаталитература,или
подробенпрегледначешкитетекстовескраткаисториянанарода,просветатаи
езика(Historieliteraturyčeskéanebsoustavnýpřehledspisůčeskýchskrátkouhistorií
národu,osvíceníajazyka),коятоставапопулярнавпоследствиесамокатоИсто-
рияначешкаталитература.Умирапрез1847г.вПрага.

Предлагаменанашитечитателиединзабавенивсъщотовреметвърдепоу-
чителентекст–«Разговорпърви»(«Rozmlouváníprvní»)отРазговоризачешкия
език(Rozmlouváníojazycečeském),публикуванивсп.„Хласателчески“(„Hlasatel
český“,1806,бълг.„Чешкивестител“).ПолзванотоизданиееBojoobrozenínáro-
da:výborzdílaJosefaJungmanna.Uspoř.aúvodníslovonapsalFelixVodička.Praha:
Kosek,1948.

Б.Б.
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РАЗГОВОРПЪРВИ
Велеславинецът1,чехътинемецът2

Велеславинецът:
Прощавай,Миносе3,некаразменяняколкодумисноводошлия.Струва

мисе,господине,чеговоритечешки?
Чехът:
Дубре,господине,азимал,когабилмомче,бавашкаитябилчехкиня.
Велеславинецът:
Похвалноирадостзамоетосърцее,когатовиждамкакипочуждите

земисеразпростирамоятмилезик.Вие,кактовиждам,стенемец,откъде,
моля,стеродом?
Чехът:
Не,не,господине,азчехивЧехияроден.
Велеславинецът:
Инимацелиясиживотстепрекараливчужбина,и,драгимой,нямахте

ливъзможностдадоучитесвоячешки?
Чехът:
Азнебилпресмойживотизвънчехскиграници.АзроденвПрага,в

ПрагаживяливПрагаумре.
Велеславинецът:
Забога!Какевъзможно:чех–пражанин–итолковаужаснодаговори

езикаси?
Чехът:
Мойезикговориаздубре.
Велеславинецът:
ПазиБоже!Полека!Илипък (данедаваГоспод!)предпочитатедруг

език.
Чехът:
Мойезикнемски.

1ДаниелАдамотВелеславин(DanielAdamzVeleslavína,1546–1599)–чешкиписателот
епохатанахуманизма.ЙозефДобровскиопределячешкияезикоттазиепохазаобразецна
изисканчешкиезик,езикнанай-високотониво,коетоедостигалнякогапрезсвояистори-
ческиразвой.Доривръщанетокъмнорматаотпредидвестагодини(граматикатанаДобров-
скиизлизазапървипътпрез1809г.,иповторно–през1819г.)дозначителнастепенобу-
славяднешнатапропастмеждукнижовниячешкиит.нар.obecnáčeština(чешкисубстан-
дарт).Юнгманвсепакпризнавакачестватаначешкияезикотепохатанахуманизма,но
същевременносмята,чеенеобходимодасесъздаватиновидуми.–Б.пр.
2Репликитеначехаинемецапредставляватпародиянаговорещитечешкиезикнемци.–Б.пр.
3Препраткакъмдревногръцкатамитология.МиносеполулегендаренцарнаостровКрит,
синнаЗевсиЕвропа.СъпругнаПасифеяибащанаАриадна,Девкалион,Федра,Главки
Андрогей.ПовикалДедалдапостроилабиринтазачудовищетополучовек-полубикМино-
тавър,роденотПасифеязасрамнацарскиядом.СпоредОдисеяследсмърттасистанал
съдниквподземнотоцарствозаедносЕакиРадамант.–Б.пр.
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Велеславинецът:
Разбирамкаква е работата–или сте синнанякойнемски занаятчия,

коготонашитепредцисаизгонилиотдомамунаПоржичи4,илинай-веро-
ятно сте някакъв новопристигнал немец в Чехия, а немците винаги са
ималитозинедостатък,чеобичатдасешляятизЧехия,нонеправятопит
понедасвикнатсчешкияезик,авероятноисчехималкостеобщували?
Чехът:
Казалнавас,чеазотПрага.НямалонякакфокафехаусвПрага,къдеаз

данебъдакатоудома;някакъфсалон,къдеазданеповедетанц;театър
илицърква,къдеазданесезабавлява.Азпушилдобъртютюн,добъриграе
билярд,пийвалиигралфехтовка,правилвсичко,коеправичовекоткулту-
ра,повечедориотнеединкавалер.
Велеславинецът:
ОткъдеетованевладеенегреховнонасобственияВиезик?
Чехът:
Азказалвас,чемойезикнемски,итоз,койимачестискъппалтона

свойгръб,занегосрамговоричехски.
Велеславинецът:
Спрете! Срамно е така да се говори чешки, езикът, на който цялото

кралствосеуправлява,накойтонадлъжинаширизцялотоотечествосе
проповядваислависловотоБожие,накойтосепрепредаваизкуството,а
сърцеточешкозадобродетелидоблестсепробужда!Долналъжае,човече,
чесичех!Немецътпрозираоточитетииотоблеклототи,признайси,чеси
шваба?
Чехът:
Шваба или чех, все тая. Но аз чех и към съдника Минос чехи

изпращам.
Велеславинецът:
О,ти,отроденпотомъкнасвоитепредци!Акосигулялпокафенетатас

немците,потезигнездачужбински,понесимогъл,аиетрябваловучили-
щепо-добреданаучишчешки,илидоринаучилищенесиходил?
Чехът:
Че аз тияречине говори, видявече господин,че азфилософ; знаеи

правоиазможепокажеполовинфунтшколскисвидетелствакатовсеки
другиновиучени.
Велеславинецът:
ОбачеотличниятканцлеротКолдин5,разбирасе,ненапоследномясто

иписател,ниманестечелитрудоветемупогражданскоправо?Тукименно
щяхтедаиматевъзможностданаучитедобърчешки.

4Поржичи – квартал в Прага; от Средновековието става средище на немските търговци и 
занаятчии в Прага. – Б. пр.
5ТукстававъпросзаПавелКристианотКолдин(PavеlKristiánzKoldína)–авторнасъчи-
ненияпогражданскоправоотепохатанаХуманизмакатонапр.Гражданскитеправана
чешкотокралство (Právaměstskákrálovstvíčeského,1579).–Б.пр.
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Чехът:
Азнеможелначешкичета,аитованетрябваломи.
Велеславинецът:
Каквочуватушитеми?Данеказвате,чесегавЧехиянякойможеда

изучицялатафилософияиправо,бездоридаможедачетеначешки?Не
съмиочаквал,ченямадасечетатсъчинениятанаонезидоблестнимъже,
чиитоимотииживототидохазаусъвършенстваненаезика?Несечетат
Конач6,Веленски7,Хайек8искъпиятзаменКоцин9,дорионзи,чиятослава
идоденднешеннеотшумява,добродетелниятКоменски10?Амикаквоще
кажешзаВелеславин,ха,кажими,четатлисетезинеща?
Чехът:
Скъпигосподин!?ТоватъмнаИндиязамене!Затуй,откаказжив,за

жалостнеслушалдори.Ноказвалими,чечехскикнижкисапразнипри-
казкиикал,докатонемскизаразликаотчехскисазлатоичехскинеможе
исравнявасеснемски.
Велеславинецът:
Клеветаетуй!Всичко,писанопомоевреме,неепразнословие,това

бяхасъчинения,пълнисбогобоязливостиизкуство,товабяхаскъпоценни
камънинадобродетелта,чрезкоитоистинскотоблагочестиеизградиотрад-
нотосияниенамоетовреме;бяхазрънцатаистинабезпляваотласкател-
ство,златотонаславнитенравибезизлишнолекомислие.Немцитепрочее
понашевремеусърдноработеха,нонееистинаилъжае,чевсвоякреслив
игрухтящезиксасътворилисъчинения,коитопревъзхождатнашиясладък
извученезиккатозлатонадкал!Ха!Кажи,иматливдействителностнем-
цитетолковамноговеличайшисъчинения?
Немецът:
Правоказвановодошлияти той, както виждам, е същинскиобразна

съвременнитечехи,коитонезнаятнищотаказле,какточешкиезик,ипро-
излезлиятоттвоеперопророческиизраз,ченякоганапражкимостчехще
бъденещорядкокатоеленсъсзлатнирога,сеотнасяизцялозатовавреме.
Неправспрямонемци;теможебъдезапримернавас.Имавечепочти60
години,откакнашихорасвойезик започналиоткритодакултивират,да
шлифоват,даизчистват,даизглаждаттакадълговече,чедаможесесравни
побогатствоисъвършеностсвсекиезикпосвета.Вскоровремезлатният
векнанемцищеразцъфти,авнеговияаромативашитехорасасевлюби-
ли,особеномногозарадитова,чесвоякалем,койтоможелидапревърнатв
цвят, самоволно от всички пъпки изпокъсали. Вече два века отхвърлят
всичко,що чешко е, изгаряли стари книги свои, нови не писали; нрав,
облекло,дориибащинияезиксвойпроменилиилипонесемъчатдапроме-

6МикулашКонач(MikulášKonáč,1480–1546)–чешкиписател,преводачотгръцки,латин-
ски,италианскиинемски,издател.–Б.пр.
7ОлдржихВеленски(OldřichVelenskýzMnichova,1495–1531)–чешкипреводачикнигоиз-
дател.–Б.пр.
8ВацлавХайек(VáclavHájek,?–1553)–чешкиписателихроникьор.–Б.пр.
9Ян Коцин (Jan Kocín, 1543–1610) – чешки хуманист, писател и преводач). – Б. пр.
10ЗаЯнАмосКоменскивижстр.256.– Б. ред.
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нят;съдейкипоречтаим,всекибиказал,чеотфранкиинемциесъставен
тознарод;знатнитеотфранки,проститеотнемци,притовавсички,аконе
надело,топонетъйискат.Навсичкоможедапоискатдагинаучиш,ноне
инаезиканатехнитепредци!
Велеславинецът:
Престани,заБога!Престани!Катоостърмечсасловататвои.
Немецът:
Виждавтебестарочеха,единоттези,коитозаезикасвойизаотечест-

воторискувалииимот,иживотасвой, скоетославятсечехи,коибили
страшнизащитницинаправата,боготворениотдругинароди,биликато
пламтящалампасредвихър.Изгасналитиялампи,товавъзхищениеоста-
налосамокатофразаивеченебилотолковасилновочитенахората,заспа-
ханавекистрашнитезащитницинаправата.Времето,Даниел,времето,то
всичкодаваиунищожава,принего градове, държави,народии светове
изгряватизападатпостоянно–такаеисиметочешко,алачехитемогат
устоятнасъдбата,скоро,скоро,предидагипокриятвечнитеруини.
Велеславинецът:
Ах,даноестрогзавассъдътБожи!Немеоставяйтедаумразавтори

пътитозипозорнапотомцитемидавгорчавасладостнитемимиговена
небето!Щеидатам,къдетонямадавиждамтакивалошилюде,ищесе
опитамсвернитечешкипатриотидаразговарямзатова,коетосеслучва,и
такауниниетосвоедаприглуша.
Немецът:
Несеизмъчвай,Даниеле,невсичкоеощеизгубено.Живетозинарод,

чийтоезиквсеощенеезагинал.Доденднешенощегоимаонзикалемна
вашителюде,който,макаролющен,макарвтрънитебезвъздухостанал,
изглежда,новипъпкищепусне,достатъчносилни,задасеотновонеговата
отминала младост обнови; само дано има добър градинар, който да се
грижи, който в градина своя да отделя нужна грижа за всяко дръвче11. 
Изправясенакрака,думам,благородноточешкосемейство,добритесино-
венародината,чувстващикъмтазисвоямайкалюбовендълг.Атам,къде-
товиевъввашитеусилиястесеуморили,другищесезаловятздравоза
чешкотоизкуствоиизтръгнат(бъдетеединни!)славнатасинякогародина
отголитефразииприсмеханаоколнитенародисамоако(аиможемлисе
съмнява?)тозидобърбащананародитеФрантишек12поисканенамилиони
вернинаклониухокъмтях;икактоКарелиРудолф13наполовинасабили,
некатойизцялодабъдебащанасвоитеславяни!

Преводотчешки:БориславБорисов

11За представянето на чешкия език и литература като градина, за която трябва да се пола-
гат грижи, срв. В. Мацура: Macura, Vladimír. «Synkretismus». // Znamení zrodu, 1995, s. 
27–30. – Б. пр.
12 Франц-Йосиф ІІ въвежда важни реформи, които стимулират културното развитие на
поробенитеотХабсбургскатамонархиянароди.–Б.ред.
13СтававъпросзаКарелІV(1316–1378)иРудолфІІ(1552–1612),причиетоцаруванечеш-
катакултураилитературасавразцвет.–Б.ред.


