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После распада чехо-словацкойфедерациии возникновения самостоятельной
Чехии в 1993 году появилась острая необходимость различать понятия,
обозначающиецелоечешскоегосударство(ч.Česko,англ.Czechia,болг.Чехияит.
д.),ипонятия,обозначающиетолькоегоцентральнуюисторическуюобласть(ч.
Čechy,англ.Bohemia,болг.Бохемияит.д.).Внашемвыступлениимыобратим
вниманиесоднойстороныпрошломуобоихгеографическихпонятийисдругой
сторонытому, какразличаютсяобапонятия в наше время, а именно, прежде
всего,вславянскихязыках.Междутем,какгерманскиеироманскиеязыкиЕвропы
к различению названия «Česko» от «Čechy» используют существующие
семантические оппозиции Б-варианты (историческая область; Богемия) и
Ч-варианты (государство; Чехия), в славянских языках эта оппозиция
используетсятолькоограниченно,аименно,и,преждевсего,ввосточнославянском
и болгарском «пространствах». Первичным значением Ч-варианта во всем
славянскомареалеявляетсявнашевремясовершенноточно–«государство».Для
выражения понятия «историческая область» в языках, не имеющих или не
использующихпокаким-топричинамБ-вариант,надобылобыиспользоватьили
альтернативныйЧ-вариант(чешскийязык,словацкийязык,македонскийязык),
или хотя бы единственный существующий Ч-вариант, но с необходимым
уточняющим атрибутом, без которого могло бы дойти к фактическим
неточностяминеясностям.

With the break up of theCzech-Slovak federation andwith the emergence of the
independentCzechiain1993thereappearedaneedtomakedifferencebetweentheterm
that designates the whole Czech state (Czech: Česko, English: Czechia, Bulgarian:
Чехияetc.) and the term thatdesignatesonly the centralhistorical territory (Czech:
Čechy,English:Bohemia,Bulgarian:Бохемияetc.).Thestudypresentsboththepastof
thesetwogeographicaltermsandthedifferencebetweenthemfromcontemporarypoint
ofviewmainlyinSlavoniclanguages.TheGermanicandRomancelanguagesusefor
makingthedifferencebetween„Česko“and„Čechy“theexistingsemanticoppositionof
B-variant (historical territory;Bohemia)andCz-variant (state;Czechia), inSlavonic
languagesthisoppositionisusedverymarginally,mainlyinEasternSlavoniclanguages
andinBulgarian.TheprimarymeaningofCz-variantonthewholeSlavonicterritory
todayissurely„state“.Fordenotatingof„historicalterritory“inthoselanguagesthat
eitherdon’thaveordon’tusetheB-variantbecauseofdifferentreasons,shouldbeused
eitherthealternativeCz-variant(Czech,Slovak,Macedonianlanguage)ortheonlyone
existingCz-variant,butwiththenecessityofusingattributesforspecification,because
withthelackofsuchspecificationtherewillbefactualinaccuracyandambiguity.
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I.Согледназатрудненията,коитосапредизвиквалиощеотсамото
началогеографскитеимена1,означаващисредноевропейскатадържа-
ва,наричанаот1990годинаофициалноČeská republika (бълг.Републи-
ка ЧехияилиЧешка република–азличнопредпочитампървиявари-
ант,тъйкатоповечеотговарянабългарскитетерминологичнистан-
дарти) и съществуваща самостоятелно от 1 януари 1993 година, със
сигурностеинтереснодаразгледамепо-отблизокаквоесъстояниетов
езиците,коитосагенетичнонай-близкидочешкия,аименнославян-
скитеезици.

Словообразувателнатанаставка,използванавминалотозанаименова-
ниянадържави,близкивкултурноигеографскоотношение,приповечето
славянски езици е латинският по произход суфикс -ia.Практически във
всички славянски езицинеговотопроизношение е запазено, изключение
представлявачешкиятезик,къдетоенастъпилапромянав-ie.Отделните
славянскиезицисеразличаватпотова,докаквастепентазинаставкасе
използвазаозначаваненаевропейскидържави.Отеднатастранасанапр.
българският, руският и полският, в които този словообразувателен тип
еднозначнодоминира(руски–в36случаяот502,български–в33,полски
–в30).Заразликаоттяхвдругиславянскиезиципреобладавасловообра-
зуванетоспомощтананаставкиотдомашенпроизход,чиетоядроегрупата
съгласни-ск-(сварианти-шк-,-цк-,-чк-или-к-).Товасеотнасяглавноза
чешкиисловашки–втезиезициприблизителнодветретиотименатаса
образуваниснаставката-sko(сварианти-koи-cko;словашки–в36случая,
чешки–в29).Всръбскиихърватскиотношениетомеждудватаглавнисло-
вообразувателнитипаеизравнено–окончанието -ska (сварианти -škaи
-čka) преобладава в хърватскинад типа -ija в съотношение19към15, в
сръбскиезиктое17към17.Вполскитипът-skaепредставенсамоведин
случай,итоименноприиметонасаматаПолша(Polska).Словообразуване-
тоспомощтанасуфикс/окончание-y(т.е.-иили-ы),койтовминалотов
някоиславянскиезициеслужилзаобразуваненагеографскинаименования
отжителскитеимена, днес енепродуктивноиброятна съществуващите
именаемногомалък.Врускитоваокончаниеприсъствавназваниетона
Нидерландия (Нидерланды), вполски, къдетоупотребатаму е застъпена
по-широко,сесъдържавименатаNiemcy,Czechy,Węgry,Włochy(т.е.Гер-
мания,Чехия,УнгарияиИталия).Суфиксът -ia/-ie в чешкиприсъства в
осемслучая(VelkáBritánie,Belgie,Francie,Itálie,Albánie,Makedonie,Armé-
nieиGruzie),всловашкиследпреименуванетонаЮгославиянаСърбияи
Черна гора през 2003 година има вече само едно такова наименование
(VeľkáBritánia).

1Смножественоточислоискамедаизразим,чеимамепредвиднесамочешкотоиме,нои
някоичуждоезиковиеквиваленти,включителнонай-важния–английския.
2Вобщияброй50европейскидържавивключвамеиКосово,Турция,Кипъритритекавказ-
кидържави–Грузия,АрменияиАзербайджан.
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II.Aкакизглеждаоттазигледнаточкаиметоначешкатадържавав
славянските езици?Руското и българското име са във видаЧехия, на
украинскиЧехіяинабеларускиЧэхія.Сръбският,хърватскиятисловен-
скиятвариантеČeška(сръбскинакирилицаЧешка),чешкиятисловашки-
ятсаČesko.ВмакедонскиезиксъществуватпаралелноформитеЧехијаи
Чешка,коетоспореднасеобусловеноотфакта,чевтозивсеощеотноси-
телноновкнижовенславянскиезикепроникнала,порадиисторическии
политически причини, сръбската форма (Чешка). Само полската форма
Czechyсеотличаваотостаналите.Нотуктрябвадаподчертаем,ченеможе
да се поставя знак за равенствомежду полскатаформа и чешката дума
Čechy. Не може механично да се идентифицират словообразувателните
методивразличнитегенетичнородствениезицисамовъзосновананали-
чиетонаединисъщсловотворенформант.ВчешкиезикощепрезХVІІІи
ХІХвекпротичазамянанапо-старитеформи,завършващина-y (Švýcary,
Rakousy,Bavory,Španěly,Sasyит.н.),сновиформи,завършващина -sko 
(Švýcarsko, Rakousko, Bavorsko, Španělsko, Sasko и т.н.). Същото бихме
моглидакажемизаотношениетоČechy – Česko3.Порадисилнавръзкана
думатаČechyсроднатаземяначехитеобаченеенастъпилопреминаването 
ѝ къмобласттанакнижните,архаичнитеилиподругначинстилистично
маркираниизразнисредства,кактоприименуванетонаостаналитеземи.
Точнообратното–стечениенавреметодветеформизапочватдаседифе-
ренциратсмислово:Čechyпродължаваизанапреддабъдетрадиционното
наименованиенаисторическатачешказемя,чешкотокралство,Бохемия;
съдържаниетонапонятиетоČeskoсеразширяваипридобивасемантиката
нанаименованиенавсичкичешкиземи(т.е.земитеначешкатакорона),а
същотакаиобозначаваненацялатачешканационалнатеритория,т.е.тери-
торията,коятоднесвключваБохемия (Čechy,англ.Bohemia,нем.Böhmen,
фр.Bohême),Моравия (Moravа,англ.Moravia,нем.Mähren,фр.Moravie)и
чешкатачастнаСилезия (Slezskо,англ.Silesia,нем.Schlesien,фр.Silésie).В
полскиокончанието-yсезапазваприименатананякоидържавиидоднес,
въпрекичетозисловообразувателентипвеченеепродуктивен.

III.ОтносноозначаванетонаБохемия[Čechy]вславянскитеезици. 
РазграничаванетонаČeskоиČechуспомощтанатопонимите,коитосъдър-
жатвкоренанадуматачешкаталексикалнаморфемаčech-–отеднастрана
–ичуждияприспособенлатинскитопонимBohemia(отгерманскипроиз-
ход)–отдруга,–неетолковапоследователновславянскитеезици,катов
романските и германските (срв. напр. англ. Bohemia, нем. Böhmen, фр.
Bohême,исп.BohemiaкатонаименованиенаБохемия[Čechy]всравнениес
англ.Czechia,нем.Tschechien,фр.Tchéquie,исп.Chequiaкатонаименова-
ниенаЧехия[Česko]).Посоченатачешко-латинскадвойканаименования
съществуваи вполски (BohemiaxCzechy), беларуски (БагеміяxЧэхія),
украински(БогеміяxЧехія),руски(БогемияxЧехия)ибългарски(Бохемия

3Срв.Лутерер,Шрамек2004:63.
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xЧехия), в съответните езикови варианти на интернет енциклопедията
Уикипедия в съответните географски речникови статии се посочва и на
сръбски(Бохемиja,БохемскаxЧешка),хърватскиисловенски(ивдвата
езикаBohemijaxČeška)4.Словашкидиференцирадветепонятияпосъщия
начинкаточешки(ČechyxČesko),т.е.спомощтанадваразличнисловоо-
бразувателнитипа,вчиятоосноваивдватаслучаяечешкияткорен.Стре-
межъткъмсемантичноразграничаваненагорепосоченитепонятиявмаке-
донскиседемонстриравČesko-makedonskýslovník(2006),койтозаČechy 
посочваеквивалентЧехија,докатоиметонадържаватаČeskoсепревежда
съссръбскатазаемкаЧешка5.

Неславянскотоозначаванеслуживсъответнитеезицизаозначаванена
БохемияврамкитенаХабсбургскатаимперия(1526–1918)илизавремето
преди идването на славяните по тези земи. Славянското наименование
означавасредновековнатачешкадържава.Постепенно,заедносотслабва-
нетонамеждународнотополитическозначениенаЧехия,тозапочвадасе
употребява едновременно с Бохемия, т.е. с името на Чешкото кралство
(RegnumBoemiae).Прездвадесетивек,следсъздаванетонаЧехословакия,
нейнатазападначастБохемия[Čechy]вечесенаричасамосъссъответната
славянскадума(Чехия/Чехія/Чэхія,Чешка/Češka,Czechy).Едновременнос
товавежедневната,неформалнакомуникациятяслужикатопо-приемлив
(въпрекичеесемантичнонеточен)вариантнапрекаленодългатаинеоби-
чайнаформананаименованиетоČeskoslovensko (рус./бълг.Чехословакия,
сръб./мак.Чехословачка,пол.Czechosłowacjaит.н.).Еднословнотообоб-
щенонаименованиенатритечешкиземиповременасъществуванетона
Чехословакия никога не е било политически приоритет.Като родина на
чехите,катосъвременна„чешка“държавасевъзприемацялаЧехословакия,
затовадоривдругиезицинееусещананеобходимосттадасеправиразгра-
ничениемеждуČechyиČesko.Прависеразликасамомеждудържавата,
Чехословакия, и нейните отделни исторически единици: „Чехия“ (която
всъщностозначавасамоБохемия),Моравия,Силезия,Словакияидо1939
година–иЗадкарпатскаРусия(Рутения,днесЗакарпатскаобластвУкрай-
на).ФедерализациятанаЧехословакиясъсзаконотесентана1968годинаи
основаванетонаСловашкатасоциалистическарепублика(ССР)иЧешката
социалистическарепублика(ЧСР)същонедопринесезадостатъчнотораз-
пространениенатопонимаČeskoвобществото–комунистическитеправи-
телстванесамоунасдавахапредимствонадългите,понетрисловниполи-
тическинаименования.Те,разбирасе,честосасесъкращавали,катотези
съкращениявтекстовеотнай-различенхарактерсепредпочитатпредпо-

4Сръбски,хърватскиисловенскивариантналатинскатаформаBohemiaобаченесмеуспе-
лиданамеримвнитоединизползвантълковенилидвуезиченречник,самовУикипедия
могатдасенамерятвограниченброй.ДалитезиформисесрещатосвенвУикипедияив
другитекстове–товаевъпрос,койтосъссигурностбибилодобредастанеобектнасамос-
тоятелно изследване. Засега, въз основа на все още недостатъчни данни, положението
изглеждатака,чевизточнославянскитеезициивбългарскиячестотатанаформите,идващи
отлат.Bohemia,епо-висока,отколкотовдругитеюжнославянскиезицииполския.
5Вж.Роусидр.2006:19,20.
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естественитегеографскиимена,задаможепотозиначиндабъдеподчерта-
напринадлежносттакъм„по-прогресивната“частнасвета.Заилюстрация
посочваме означаването на тогавашните републики на СССР, където
напразнощетърсимУкрайна,ЛитваилиКазахстан–системносеизползва-
хаформитеУкраинскаССР,ЛитовскаССР,КазахскаССРит.н.6.

IV.През1993годинаеобновенасамостоятелнатачешкадържава,
въпреки че огромната част от чехите не възприема разпадането на
Чехословакиякатопостиганеилиобновяваненасамостоятелносттаи
катоосвобождаванеотнадмощиетонанякакъвдоминиращполитиче-
скисубект(заразликаотповечетоновидържавиотСреднаиИзточна
Европа),апо-скорокатозагубаначастотсвоятадържавнатеритория,
от„своята“Чехословакия.Равнодушиетоотчешкастранаеотчастираз-
бираемо.СамостоятелносттанаЧехияепостигнатапасивносотделянето
наСловакияотЧехословакия.Самостоятелната(илипо-скоросамотната)
Чехия всъщност беше поставена на тепсия на чехите изневиделица, без
никойотгражданитенаЧехияизричнодагоежелал.Чехитесмятаха,че
биткатазасобственадържаваеприключилаведнъжзавинагиследПървата
иследВторатасветовнавойна.Цялатагорчивинаиобъркване,причинени
отзагубатанадвапътитежкоизвоюванатаЧехословакия,умногочехисе
трансформира,междудругото,ивирационалнаненавистпоотношениена
съществуващото вече десетилетия географско наименование на (старо)
новатародинаначехите,което,втечениенасвоятаповечеот200-годишна
история,търпеливочакашесвояшанситойсепоявиедвасега.Наименова-
телниятпотенциалнатопонимаČeskoможадасереализиранапълноедвав
последнотодесетилетиенаXXвек.Можемда разберем горепосоченото
отхвърлящоотношение,новникакъвслучайтонеможедабъдеприето,
тъйкатовкрайнасметкаснегоможедасезлоупотребиповсяковремеза
омаловажаванеипоставянеподсъмнениенамеждународнатапозицияна
Чехия.Вдругитеславянскиезицинямашепричинаиметонановатасред-
ноевропейскадържава(дорисаматадържава)дабъдеотричано,такачетам
съответното славянсконаименование–независимодалиформатаЧехия/
Чехія/Чэхія,Чешка/Češka илиCzechy – стана официалното и обичайно
използванотоиме,коетосеупотребявавписменатаиустнатакомуникация
заозначаваненаднешнатаЧешкарепублика.„Републикирането“,т.е.функ-
ционалнатаи/илистиловонеподходящаупотребанаофициалното(дълго)
названиевместогеографскотоимевтезиезициеспореднашетомнение
„експорт“начешкатанеинформираностинезнаниеисъщотакарезултатот

6ПосъщияначинсасеозначавалирепубликинабившатаСФРЮ(СРСрбиja,SRHrvatska,
СРМакедониjaит.н.)–втезислучаиобаченесеегубилогеографскоиме,тъйкатосърбо-
хърватскиятузуснаобразуванетонаполитическитенаименованиянадържавиебиливсе
ощее(Adjх)–Substк–Substг,заразликаоттрадиционниячешкимодел,койтоизползвафор-
мулаAdjг–(Adjх)–Substк,къдетог=географскипризнак(катоСърбия,Чешка…),к=форма
надържавноуправление(каторепублика,кралство…),х=евент.друга,уточняващахарак-
теристиканадържава(катосоциалистическа,федеративна…).
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влияниенаанглийскиезик(напримерприпреводнаанглоезичнитекстове),
който–катоединственевропейскиезик!–след16годинисъществуванена
самостоятелнаЧехиякаточелинееспособендаотразитазигеополитиче-
скареалностпосъответнияподходящначин7.

V.Бохемиявславянскитеезициднессеозначаваподваначина–от
еднастрана–стерминотлатинскипроизход(наричамегозаулеснение
Б-вариант),най-вечевтекстовеотспециализиранхарактер,отдруга
страна–съсславянсконаименование(т.е.Ч-вариант),честоснеобхо-
димия ограничаващ атрибут „същинска“, „централна“, „стара“,
„историческа“идр.под.Необходимосттадасеразграничаватпо-малките
териториалниединицие,естествено,многопо-честавспециализираните
(езиковедски, географски, политоложки, социоложки,историческиидр.)
или официални текстове, които за разлика от ежедневната комуникация
изискватзначителнаточностнаизказването.Затованапримерпреводътна
политическотонаименованиеProtektorátČechyaMoravaнабългарскиепо-
точен във вариантПротекторат Бохемия иМоравия вместо формата с
Ч-вариантПротекторатЧехияиМоравия,коятоотднешнагледнаточкае
всъщностнеправилна.НаименованиетонаЧешкатакомунистическапар-
тия(KomunistickástranaČechaMoravy,KSČM)напримервпреводнаруски
битрябвалодабъдеКоммунистическаяпартияБогемиииМоравии,ане
КПЧехиииМоравии.Нямадаегрешенипо-свободниятпреводКПЧехии8. 
Вежедневнатакомуникациявславянскитеезицинеобходимосттаотспеци-
алнонаименованиенаисторическата земяБохемияне сеусеща, което е
естествено–чуждитеисторическитериториалниединициотпо-нискасте-
пен,ощеповеченесъществуващиадминистративновнастоящиямомент,не
сачестосрещанатемананеформалниизказванияилинатекстовеотнеспе-
циализиранхарактер.АконякойруснакилибългаринебилвЧехия,занего
нееважнодалиебилвБохемия,МоравияиливСилезия,същокактообик-

7Заперипетиите(несамо)софициалнотоанглийскоименаЧехияCzechiaвижнапр.Крей-
чи2007.Зафакта,чевсепакнаставатпо-добривременаинаполетонаанглийскияезик,
свидетелства–отеднастрана,всепо-голямбройанглийско-чешкиичешко-английскиреч-
ници, в които форматаČesko е преведена с правилния еквивалентCzechia, но най-вече
бележкатанаамериканскиягеографАлександърМърфивуводанапубликациятаTheEuro-
peanculturearea(Мърфиидр.2008:XV):„Asforthenamesofindependentcountries,wehave
opted for commonly used anglicized short forms rather than formal country names (Germany
insteadofFederalRepublicofGermanyorBundesrepublikDeutschland).Theonecasethatmight
be less familiar to readersconcerns theCzechRepublic. Increasinglyonehears theshort form
Czechia.Eventhoughthatnameisnotaswidelyknownasothertruncations(e.g.,Slovakiaforthe
SlovakRepublic),wehavedecidedtouseCzechiaforconsistencyandtoreflectitsgrowingusein
thecountryitself.“
8 Тъженпарадокс в това отношение е наименованието на чешкияфутболен съюз, което
звучиČeskomoravský fotbalový svaz; това най-вероятно е единственият футболен съюз в
света,вчиетоименерефлектираиметонадържавата,къдетофункционира.Такаизбраното
имепредставлявакомпозитумотисторическитеземи,атоизцялобезпричинно,освентова
неепоследователноот географска гледнаточка (липсваСилезия).Гореспоменатотоиме,
разбира се, много трудно се превежда на чужд език (проблемът произтича най-вече от
погрешнотовъзприеманенакомпонентаČesk-o-катоЧ-вариант),коетопредставителитена
ČMFSрешихасъссоломоновскорешение–английскотоимезвучиTheFootballAssociation
oftheCzechRepublic(вижhttp://nv.fotbal.cz/shp.php,цит.11.VІІІ.2009г.).
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новениятчешкитуристнесеинтересуваоттова,далиепосетилДалмация,
ИстрияилиСлавония–занегоеваженфактът,чеебилвХърватия9.
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