
О т 2001 г. насам обявявам еже-
годно за студентите-бохе-

мисти от горните курсове във Фа-
култета по славянски филологии на 
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ избираем спецкурс 
на тема „Диглосията в съвременния 
чешки език“. Главното внимание 
в  този спецкурс е  съсредоточено 
върху т.нар. obecná čeština или běžně 
mluvená čeština (термини, които 
само приблизително и  условно мо-
гат да се преведат като разговорен 
чешки език). В неотдавна издадена-
та (на български език) чешка грама-
тика от М. Младенова това явление 
е  назовано общоразговорен чешки 
език – „с пълното съзнание за това, 
че не може да предаде напълно точ-
но чешките термини“.

По думите на А. Пенчева, това 
е  социолингвистично явление, кое-
то отличава съвременния чешки 
език от всички останали славянски 
езици и  от почти всички европей-
ски езици. Не става въпрос за раз-
говорна форма на книжовния език, 
а за специфичен субезик, формирал 
се вследствие на исторически фак-
тори, който се използва от цялото 
население във всички комуникатив-
ни ситуации, освен в  официалната 
комуникация, и който радикално се 
отличава на всички езикови равни-
ща от книжовния език.

Краткият чешко-български реч-
ник на некнижовната лексика е пър-

ви по рода си и  е  предназначен да 
служи преди всичко като помагало 
в  процеса на обучение по чешки 
език за (напреднали) студенти-бохе-
мисти в  българските университети, 
както и  като справочник в  помощ 
на преводаческата практика. Ведна-
га трябва да подчертаем, че това не 
е  академичен речник, съставен от 
професионални лексикографи; за-
това в оформлението на някои реч-
никови статии и  в  представянето 
на чешката и  българската лексика 
вероятно са допуснати някои непо-
следователни и  проблематични ре-
шения.

От друга страна, поради практи-
ческото предназначение на речника, 
както и  поради това, че е  кратък, 
в  него не е  включен илюстративен 
материал за употребата на отделните 
лексеми в контекст. Не се разглежда 
въпросът за произхода, хронологи-
ята на възникването и  регистраци-
ята на употребата на некнижовни-
те думи и  изрази. Не се привеждат 
и  стилистични квалификатори, тъй 
като има големи разминавания меж-
ду различните източници. Иначе ка-
зано, с оглед на това, че адресатът на 
речника са преди всичко български-
те бохемисти (студенти или прево-
дачи), целите му са чисто утилитар-
ни, а не научно-теоретични.

Когато на 10 феруари 1966 г. като 
бохемист от трети курс за първи 
път в  живота си попаднах в  Прага, 
бях шокиран от разликата между 
езика, който чувах навсякъде око-
ло себе си, и  онова, което бях учил 
дотогава в Софийския университет. 
Търпеливо и  системно започнах да 
навлизам в дебрите на автентичния 
чешки език и още тогава се зарекох, 
че ако един ден започна да го препо-

давам, ще положа максимални уси-
лия моите студенти никога да не из-
падат в безпомощно състояние при 
контакта си с  носителите на езика. 
Дипломирах се и четирийсет години 
правих точно това.

Съставянето на този речник 
щеше да е  много по-лесно, щеше 
да приключи по-скоро и  вероятно 
щеше да стане по-добре, ако преди 
десетина години бях се заловил да 
го направя сам. Но моята идея беше 
при работата върху речника сту-
дентите да опознаят, колкото може 
по-добре и да научат, колкото може 
повече от онази част на езика, която 
е „неглиже“, която трудно се открива 
по речниците и  още по-мъчително 
се усвоява адекватно.

Преди да се оттегля от преподава-
телската работа, бих искал да оставя 
това колективно дело на софийските 
бохемисти, които само направлявах, 
за да служи на тях и на поколения-
та, които ще дойдат след тях, като 
скромно помагало и като образец на 
най-хубавото, което ни дава нашата 
специалност: трудолюбие, упори-
тост, всеотдайност, толерантност 
и колективен дух.

Дължа голяма благодарност на 
много колеги, които помогнаха за 
възникването на този речник. Бла-
годарност за отзивчивостта, за от-
деленото време и за това, че допри-
несоха за подобряване качеството на 
речника. �
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За чешката 
некнижовна лексика

[ ]Не става въпрос за 
разговорна форма на 
книжовния език, а за 
специфичен субезик

[ ]Студентите да опознаят 
колкото може по-добре 

онази част на езика, 
която е „неглиже“
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