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číslo 4 / duben 2018

Měrćin Wjenk
Mój jazyk we wašich rukach

mrěć će widźach
ležeše přede mnu
na łožo putana
z hadźicami natykana
na mašiny wjazana

sykawa płuca tołkaše
pohonjak wutrobu ćěrješe
drohi pjenjez će žiwješe

ty mrěješe
ale mrěć ći njedachu
lěkowachu podarmo
mozy hižo nochcychu
jazyk wjazny

Můj jazyk ve vašich rukou

ztrácel ses před očima
ležel jsi přede mnou
upoután na lůžko
probodán trubičkami
napojen na přístroje

hustilka plnila plíce
poháněč tepal do srdce
tučný peníz tě živil

umíral jsi
zemřít ti ale nedali
zbytečně tě trápili
mozek už odmítal léčbu

Geolog Měrćin Wjenk (1987) patří 
mezi mladé kritické autory. Překlady 
jeho publicistických příspěvků znáte 

i z Česko-lužického věstníku. Z rukopisu 
přeložil Radek Čermák

Velikonoční procesí ve Swinjarnji, foto Edvard Papcun
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Z domova
Malostranskou besedu v sobotu 3. břez-

na rozezněly lužickosrbské písně. Na le-
tošní jednání valné hromady SPL navázal 
bohatý kulturní program, připomínající 
111. výročí založení společnosti, který uza-
vřel energií nabitý koncert tří kapel v malo-
stranské besedě. Pro místo lužickosrbské 
kultury ve veřejném prostoru je docela pří-
značné, že vystoupení úspěšné hornolužic-
kosrbské chlapecké skupiny Jankahanka, jež 
se sice opírá i  o  folklórní kořeny, ale hraje 
především hudbu laděnou rockově s prvky 
folkrocku, funky a jazzu (částečně na základě 
vlastní tvorby), bylo spojeno s vystoupením 
dvou uskupení věnujících se spíše lidové, 
folklórní hudbě. Lidová muzika z  Chrástu 
z Plzeňska s obsazením smyčcových a decho-
vých nástrojů včetně českých dud již tradičně 
představuje  repertoár obohacený o  nejzná-
mější lužickosrbské lidovky, cimbálová kape-
la Muzička zase výstižně postavila vedle sebe 
lužickosrbské a moravské písně (zejména 
z  Uherskohradišťska a  moravsko-sloven-
ského pomezí), působící mnohdy živěji než 
písně, které známe z  diskografie lužické. 
Koncert přirozeně vyvrcholil vystoupením 
Jankahanky, které přineslo na pódium zase 
trochu jiný žánr včetně dynamického rocku. 
Jankahanka se přitom mimo Lužici zatím ne-
prezentovala tak často. Závěrem potom strhli 
publikum písní Palenc, která je sice původně 
německý šlágr, nicméně nemůže chybět při 
žádné sorabofilské hudební produkci. Hu-
debníci všech tří kapel pak již mimo podium 
společně hráli pro volnou zábavu v sále čes-
ké, moravské i lužickosrbské písně a do zpě-
vu se zapojili i  diváci. Škoda jen, že skvěle 
připravená a opravdu kvalitní akce nenaplni-
la nevelký koncertní sál.

Jan Zdichynec

V úterý 20. března 2018 proběhl v Lu-
žickém semináři křest nového knižního 
počinu Jana Chodějovského Paříž 1919: 
Mírová konference očima poradců česko-
slovenské a polské delegace. SPL jej zařadila 
jako první ze série akcí věnovaných (z růz-
ných úhlů pohledu) stoletému výročí vzniku 
Československa, které mj. otevírá i  otázky 
kolem nenaplněných tužeb po lužickosrb-
ské státnosti. Chodějovský připravil do tisku 
dosud nevydaný deník sorabisty adolfa Čer-
ného z jeho působení na mírové konferenci 
ve versailles. deník zachycuje především at-
mosféru mírové konference a její každoden-
ní dění. Často velmi živou výpověď doplňuje 
i osobní korespondence Černého kolegů ze 
strany  české (václav vilém Štech) i  polské 
(Kazimierz Ignacy Nitsch). významně obo-
hacuje poznání o diplomatických jednáních, 
známých dosud především z  memoárů či 
oficiální korespondence. Československou 
delegaci v  Paříži vedli dva politici (Edvard 
Beneš a Karel Kramář) doprovázení několi-

ka sekretáři, ale většinu jejích členů, stejně 
jako v případě ostatních delegací, tvořili od-
borní poradci z řad univerzitních a středo-
školských profesorů, vojáků ap. Tito poradci 
se neúčastnili přímo samotných jednání, 
ale z  pozadí udržovali svým působením 
v chodu mechanismus celé konference. Jen 
někteří z  nich přitom zanechali svědectví 
v podobě deníků, pamětí či dopisů. Zápisky 
známého sorabisty patří k těm nejrozsáhlej-
ším; zachycují téměř souvisle události od 
6. ledna, kdy se delegace zvláštním vlakem 
vypravila z Prahy, až do 12. září 1919, kdy 
se konal oficiální večer na rozloučenou před 
odjezdem z Paříže. Černý si poznamenával 
i  osobní dojmy a  podrobně sledoval, jak 
se (ne)vyvíjí osud lužickosrbské otázky na 
konferenci. Hojně navštívenou prezentaci 
uzavřela živá diskuse.

Jan Zdichynec

Z HorNí LUžICE
(rz 2018/2) K nejzajímavějším článkům 

letošního únorového Rozhladu patří po-
jednání Měrćina Brycky o historickém vý-
voji Lužice a střední Evropy v době Janka 
Šajatoviće – „Krabata“. Číslo dále přináší 
interview s  Benediktem dyrlichem nebo 
dokončení článku měrka Šołty, který kri-
ticky hodnotí podíl Jana arnošta Smolera 
na známé edici Pěsnički hórnych a  delnych 
Łužiskich Serbow; autor upozorňuje, že Smo-
ler nebyl folklorista, nýbrž především politik 
a novinář, takže jeho cílem nebylo autentic-
ky dokumentovat lužickosrbský folklor, ný-
brž sestavit podklad pro formování moderní 
lužickosrbské identity. Tím je třeba vysvět-
lovat způsob spolupráce s L. Hauptem, vý-
běr obsahu, nepřesnosti v  údajích, úpravy 
textů atd. 

(rz 2018/2) Seriál etablované památkář-
ky Trudly malinkowé o  lužickosrbských 
pomnících, který vychází na pokračování 
v evangelickém měsíčníku Pomhaj Bóh, do-
plňuje v  rozhladu pohled na kulturu pa-
měti poněkud jiného druhu: článek Paměť 
začarovaná do kamene – Několik myšlenek 
o  pamětních místech v  Lužici od polské 
badatelky Marleny Nowakové. Ta se po-
zastavuje nad připomínkami vsí zničených 
těžbou uhlí, jejichž prvky se pečlivě vyhýbají 
informacím o historii místa a tím i jeho lu-
žickosrbského osídlení. Úmyslná či bezděč-
ná ahistoričnost těchto spíše náhrobků vsí 
než pomníků totiž vážnému vzpomínání 
a poznávání ve skutečnosti prakticky brání.

(rz 2018/2) Satirická parabola Edwarda 
Wornara Kak so matematika rewitalizowaše 
v rubrice „rozblad“ samozřejmě není o ma-
tematice. Každý pochopí, o co v ní jde, i bez 
pěkného autorova rýpance o revitalizaci lu-
žické srbštiny, která prý před lety proběhla 

tak úspěšně, že se dnes všude mluví lužicko-
srbsky a němčina se považuje za jazyk hrubý 
a nedokonalý.

(KP 25. 2.) Andreas Varnhorn poskytl 
KP rozhovor v  souvislosti se svou výsta-
vou Domizna/Heimat, která od 21. února 
probíhá v informačním středisku a na scho-
dišti budyšínského Lužickosrbského domu. 
Fotograf představuje černobílé, především 
portrétní snímky lidí z  prostředí katolické 
srbské Lužice z roku 1992 a barevné snímky 
týchž osob pořízené o pětadvacet let pozdě-
ji. Fotograf varnhorn, původem z Brém, žije 
v okolí Frankfurtu nad mohanem a vypráví 
o tom, jak se poprvé dozvěděl o problemati-
ce Lužických Srbů. výstava byla představena 
i ve Frankfurtu. 

(KP 25. 2.) KP připomněl stoleté výro-
čí úmrtí Jurije Wingera, faráře v  Lubiji, 
známého především jako spisovatele, autora 
krátkých povídek a zpráv z cest. Winger měl 
úzké vazby k lužickosrbským i českým kně-
žím a deset let působil jako redaktor časo-
pisu Krajan. Naučil se lužickosrbsky a řadu 
článků vydal i v KP.

(rz 2018/3) Téma březnového čísla roz-
hladu tvořily dějiny, jazyk a kultura Ladinů 
z  Jižních Tyrol (pohoří Dolomity). Šéfre-
daktorka Sara mičkec hovořila s  ladinským 
hudebním triem Ganes (vodní ženky): Elisa-
beth, marlene a maria hrají pop inspirovaný 
ladinskou lidovou hudbou a nové album „An 
cunta che…“ (tj. vypráví se, že…) vychází 
z ladinských pověstí. Navazující článek Ulri-
ke Kindlové Mytiska krajina Ladinska před-
stavuje ladinské etnikum, jeho boj o uchová-
ní vlastní řeči a  identity. Ladinský foklor je 
odlišný od folkloru německých Tyrol a stal se 
předmětem zájmu sběratelů již v 19. století. 
mytologický okruh příběhů o horském krá-
lovství Fanů, zřejmě součást rétorománské 
spíše kosmologické než historické tradice, 
zpracoval rakouský literát K. F. Wolff počát-
kem 20. století do poněkud nepatřičné podo-
by blízké středověkým německým eposům. 

(rz 2018/3) V  archivu Muzea lužicko-
srbského kulturního dědictví v  texaském 
Serbině se našel list s  ozdobně psaným 
svatebním požehnáním z roku 1866. refe-
ruje o  tom Trudla malinkowa. Podařilo se 
spojit jej s  lidskými osudy: tehdy se oženil 
Jan Teinert s  Hanou Kurjec, oba pocházeli 
ze selských rodin staroluterské obce vedené 
Janem Kilianem, které připluly do ameriky 
na lodi Ben Nevis roku 1854, a list byl vlo-
žen do Lutherovy Domácí postily, kterou své 
dceři daroval michał Kurjo jako památku 
na její zemřelou matku. Snad měl být při 
svatební slavnosti, v  nových poměrech jis-
tě chudší, než by byla doma, připevněn na 
dveře světnice. Tvůrce je neznámý, zajímavé 
však je, že zatímco rostlinné ornamenty jsou 
tradiční lužickosrbské, písmo patří k  tehdy 
na americkém Západě módnímu „Wood 
Type“ – ukazuje to, že zejména mladší Srbo-

noVIny W
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na…), komponovaný jako pocta básníkovi 
a realizovaný ve spolupráci Lužickosrbského 
lidového uměleckého souboru, Německo-
-lužickosrbského národního divadla a  Sas-
ké akademie umění. autoři pořadu využili 
úryvky z  Lorencových básní a  prózy. Také 
studie France Šěna v rz 2018/3 se zabývala 
postavením Kita Lorence v  rámci německé 
básnické tradice.

(SN 28. 3.) Dne 29. března byla na in-
ternetu zpřístupněna nová online učebni-
ce Jazykového střediska WITAJ „Serbsce 
DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – 
prawopis a  gramatiku“. Projektový tým 
Witaj s  partnery na učebnici pracoval více 
než dva roky. Zaměřena je zvláště na horno-
lužické žáky páté a  šesté třídy, ale je k dis-
pozici i dospělým rodilým mluvčím a lidem 
mimo Lužici, kteří se chtějí naučit lužicko-
srbsky. v příštích letech bude následovat di-
gitální učebnice dolnolužické srbštiny.

(NC 28. 3.) Ve Slepém byly vystaveny 
kraslice z  celého světa. výstavu připravi-
la maritta Perseneckerowa, která pracuje 
v okresním muzeu v Grimmě. Persenecke-
rowa sbírá velikonoční předměty z  celého 
světa, nejvíce jich získala při cestách po 
Polsku, rumunsku a Pobaltí. vedle křesťan-
ských tradic se zabývá také lidovým umě-
ním afriky a Jižní ameriky.  

Před kostelem plným lidí se 3. dubna 
v Róžantu konala každoroční děkovná bo-
hoslužba po zdárném průběhu křižáckých 
jízd. Hlavním celebrantem byl farář budy-
šínského děkanství Wito Sćapan, v  závěru 
„křižákům“ poděkoval drážďansko-míšeň-
ský biskup Heinrich Timmerevers. Protože 
byl kostel plný mužů, bohoslužba se od ji-
ných lišila svátečním zpěvem sboru silných 
mužských hlasů. Bohoslužbu přenášel i  lu-
žickosrbský rozhlas.

red

Z doLNí LUžICE
(SN 2. 3.) 20. výročí založení modelo-

vého projektu WITAJ přivedlo ve čtvrtek 
1. března mnoho zájemců na slavnost do 
Chotěbuzského městského domu. osla-
vy pořádal Lužickosrbský školský spolek 
v čele s Ludmilou Budarjowou, který zašti-
ťuje provoz tří lužickosrbských školek a čtyř 
školek Witaj. Zúčastnil se také předseda do-
mowiny dawid Statnik. Projekt na podpo-
ru hornolužickosrbského a  především pro 
zachování dolnolužickosrbského jazyka byl 
zahájen v mateřské škole „mato rizo“ v žy-
lowě a  stále je velmi populární. rozhovor 
s L. Budarjowou přinesl také KP (4. 3.).

(KP 18. 3.) Zahájeny byly oslavy 750. let, 
jež uplynuly od založení cisterciáckého 
kláštera v  dolnolužické Nové Cali (Neu-
zelle), označovaného někdy jako „nejsever-
nější perla jihoněmeckého a českého baroka“. 
Zakládací listinu pro klášter vydal 12. října 

vé ze Serbina nezůstávali uzavřeni většinové 
kultuře nové vlasti, uchovávali si však záro-
veň domácí tradice, jazyk a zbožnost.

(rz 2018/3) V  rozhovoru s  Róžou Do-
mašcynou představuje Měrćin Wjeńk sbír-
ku přebásnění středověké milostné lyriky 
minnesängrů do moderní němčiny, na níž 
se autorka podílela s desítkami dalších pře-
kladatelů.

Před Velikonocemi, 17. března se v Bu-
dyšíně uskutečnila každoroční valná hro-
mada Matice lužickosrbské. matice má 
nyní 106 členů, z  toho dvanáct zahranič-
ních. Přivítán byl nový člen ondřej Šrámek 
z Prahy.

Na počátku byly vzpomenuty loni ze-
mřelé sorabistické osobnosti Zbigniew Ga- 
jewski (1926–2017) a  Siegmund musiat 
(1930–2017). Po rozpravě o  organizačních 
záležitostech spolku následovala zpráva 
o  činnosti jednotlivých sekcí: v  posledním 
roce například pokračovaly přednášky ma-
tiční akademie, byl obnoven hrob Bogu-
miła Šwjely. Stejně jako v  minulých letech 
členové matice apelovali na to, aby v Lužic-
kosrbském domě zůstal prostor pro kulturu 
v  podobě SKI (Lužickosrbské informační 
služby). Jinak by po zániku Lužickosrbské 
kavárny v  domě zbyly už jen kanceláře. 
Padl také námět na zřízení malého muzea 
v  nevyužívaných prostorách bývalého dru-
hého stupně Školy Ćišinského v Pančicích-
-Kukowě. většina dalších akcí se konala ve 
spolupráci s jinými spolky.

To všechno byly formality, sledované 
kauzy jsou dlouhodobé a hlavní práce na té-
matech se odehrává v sekcích. o to zajíma-
vější jsou vždy přednášky, které často přiná-
šejí nové poznatky ze sorabistického oboru 
a pro mne osobně je to hlavní důvod, proč 
na valnou hromadu jezdit. Ještě podnětněj-
ší bývá diskuse, protože se mluví otevřeně 
o  tématech tabuizovaných a  hlavně nepsa-
ných. Loni se například odehrávala mimo-
řádná diskuse o postnacismu v dolní Lužici, 
o  důvodech, proč rodiče i  po konci války 
nechtěli předávat svoji mateřštinu vlastním 
dětem. Tentokrát to byla jedna přednáška 
českého autora, jedna dolnosrbského.

Petr Kaleta se ve své spíše faktograficky 
laděné přednášce o lužickosrbských poslan-
cích v  lidové sněmovně Ndr pokusil shr-
nout svou monografii Lužičtí Srbové v lidové 
sněmovně. Nástin politického života v  srbské 
Lužici v době NDR. Přednášku doplnila vy-
stoupení lužickosrbských pamětníků v  dis-
kusi. Poslance vybírala vládnoucí socialistic-
ká strana SEd a v žádném hlasování nebylo 
možné projevit „lužickosrbské“ (ani jakéko-
liv záporné) stanovisko. Naopak poslanci byli 
součástí oficiální informační mašinerie tajné 
policie Stasi. až na doplňující dotaz jsem se 
od Jana malinka dozvěděl, jakou roli vlastně 
poslanec v  režimu Ndr měl. osvětlil jeho 
úlohu jako nositele „symbolického kapitálu“, 
který mohl v politickém (i jiném) poli sym-
bolickou moc využívat jako „broker“ (vyjed-

navač) v  sociálních sítích Lužických Srbů. 
mikławš Krawc podotkl, že by bylo vhodné 
zohlednit i opoziční názory na působení po-
slanců a  také se dotazoval na úlohu lužické 
srbštiny ve sněmovně. oficiální dvojjazyč-
nost státu se zde nijak neprojevila.

druhou přednášku pronesl předseda 
dolnolužickosrbské sekce Pětš Šurman vy-
právěním o  jejích novodobých dějinách, 
které spoluvytvářel. vlastně rekapituloval 
zčásti i výsledky vlastní práce, ale snažil se 
zachovat si odstup. Bylo to vidět i na množ-
ství promítaných fotografií. I  když se větší 
část týkala popřevratové historie, z diskuse 
vyšel pozoruhodný obraz dvou pendantů, 
protikladných postav meziválečného dění: 
Zatímco mina Witkojc jako nejvýznamnější 
novinářka své doby i  po nástupu nacismu 
psala pod pseudonymem a udržovala kon-
takty s dalšími dolnolužickosrbskými osob-
nostmi, nadějný mladý farář Herbert Cerna, 
který byl mimo jiné zakladatelem lužicko-
srbského filmu (spolu s vladimírem Zmeš-
kalem), se přiklonil k  nacismu a  odmítal 
kázat lužickosrbsky i po druhé světové válce.

Radek Čermák

(SN 20. 3.) Poblíž lužickosrbské vsi Tr-
jebina u  Slepého existovala vesnice už 
v  době bronzové (přibližně od 1400 do 
1000 př. Kr.). Ukázaly to výsledky výzkumů 
archeologů v předpolí wochozského povrcho-
vého dolu, které byly veřejnosti představeny 
v sobotu 17. března. Na území Svobodného 
státu Sasko bylo tak dobře dochované sídliště 
z  té doby v  úplnosti prozkoumáno poprvé, 
uvedl Wolfgang Ender, vedoucí oddělení pro 
severozápadní Sasko v Zemském úřadě pro 
archeologii (Gebietsreferat für Nordwestsach-
sen, Landesamt für Archäologie). Podrobnos-
ti přineseme v některém z příštích čísel ČLv.

(SN 23. 3.) K  nedožitým 80. narozeni-
nám Kita Lorence zorganizovalo ve čtvr-
tek 22. března několik lužickosrbských 
institucí vzpomínkovou akci. Lužickosrb-
ský ústav a katedra slavistiky Technické uni-
verzity v drážďanech uspořádaly v sále bu-
dyšínského Lužickosrbského muzea vědecké 
sympozium „Kito Lorenc – basnik a  litera-
turowědnik“. Potom následoval v  divadle 
na hradě literárně-hudební pořad nazvaný 
„We nas jako truna…“ (v  nás jako stru-

Česká delegace SPL – zleva Petr Kaleta, 
Radek Čermák, Tereza Hromádková, Ondřej 
Šrámek, foto Zdeněk Blažek 
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Staletí trvající vztah mezi Lužicí a  sousedními českými zeměmi 
a Slovenskem zanechal v kulturních dějinách těchto zemí své stopy. 
o nich vypovídají mimo jiné některé pomníky, které byly zřízeny, aby 
upozornily na významné lužickosrbské osobnosti, spolky nebo insti-
tuce, jež zde působily. Jak je známo, v Česku se nachází sedm tako-
vých lužickosrbských pomníků – pamětní deska a hrob v Praze, pa-
mětní deska v Neveklově a také pamětní deska a hrob ve varnsdorfu; 
na Slovensku nalezneme pamětní desku v Košicích. Pět desek připo-
míná osobnosti, jedna spolek a jedna instituci; dva lužickosrbské hro-
by jsou upraveny jako pomník. všechny tyto kamenné nebo kovové 
památky vznikly v nedávné minulosti, po druhé světové válce. Svědčí 
to o tom, že společné kulturní dědictví je stále ještě živé a vážené.

Následující řádky představí slovem i  obrazem stručně všechny 
tyto památky na území České republiky i Slovenska. Uvádějí infor-
mace vždy k pomníku samému, ale i k osobnosti, spolku nebo insti-
tuci, k níž se vztahuje. Uvedené zdroje poskytují zájemcům možnost 
se dále informovat. 

Pamětní deska Lužického semináře a spolku Serbowka v Praze
Na budově Lužického semináře, U Lužického semináře 13

Lužický seminář založili v  roce 1728 bratři Jurij Józef a měrćin 
Norbert Šimonovi z Ćemjerc. Tím získalo děkanství sv. Petra v Bu-
dyšíně konvikt – tj. ubytovací zařízení pro chlapce z lužickosrbských 
katolických farností studující v Praze. Zpočátku byli všichni chovan-
ci Lužičtí Srbové, roku 1784 se přidali také Němci z Horní Lužice 
a po roce 1827 mládež ze saské katolické diaspory. Studenti navště-
vovali německé malostranské gymnázium a poté studovali teologii 
na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Pro lepší vzdělávání v mateřštině 
založilo roku 1846 na popud budyšínského děkanství šest seminari-
stů spolek Serbowku, který mj. navázal na tradici dřívějších schůzek 
s českým obrozencem václavem Hankou. Z tamní domácí knihov-
ny se postupně vyvinula dnešní Hórnikova lužickosrbská knihovna, 
která je nejobsáhlejší sbírkou sorabistické literatury mimo území 
Lužice. Po obnovení míšeňského biskupství se sídlem v drážďanech 
(1921) biskup Christian Schreiber seminář roku 1922 uzavřel a bu-
dovu prodal. v letech 1946–1955 byla budova opět využívána jako 
internát pro Lužické Srby v Praze.

TÉMA 8
Lužickosrbské pomníky v Česku a na Slovensku (1. díl)1

Trudla Malinkowa

1268 wettinský markrabě Jindřich Jasný. 
První konvent přišel z  míšeňské altzelly, 
která byla mateřským klášterem též pro hor-
nolužické cisterciačky. Klášter byl sekula-
rizován roku 1817, v současnosti v něm žijí 
čtyři cisterciáci z rakouského Heiligenkreu-
zu a v září tohoto roku by měl být obnoven 
jako klášterní komunita podle kanonického 
práva.

(NC 21. 3.) V  Depsku otevřeli obecní 
knihovnu. vznikla v  budově bývalé školy 
a  její součástí je i  studovna. Bude otevřena 
dva dny v měsíci a čtenáři si zde mohou kni-
hy zdarma půjčovat nebo studovat ve stu-
dovně. v  knihovně jsou k  dispozici knihy 
v němčině i lužické srbštině. 

(SN 19. 3.) Lužickosrbská knižní pro-
dukce byla prezentována i  na letošním 
lipském knižním veletrhu, který se konal 
od 15. do 18. března. Navštívilo jej přibližně 
271 tisíc lidí. veletrh představil v pěti halách 
téměř všechny obory tiskových médií. o lu-
žickosrbský podíl se postaralo především Li-
dové nakladatelství domowina. Ze své knihy, 
historického románu Sudička, který vyda-
lo nakladatelství Salomo, četl dieter Kalka 
a Benedikt dyrlich přednesl pasáže ze svého 
díla Grüne Hasen dampfen ab (Zelení zajíčci 
se vypaří, ls. Zlět zelenych wuchačkow). 

Ze Serbských Nowin podává Alena Pawlikec,
z Nowého Casniku Josef Blažek,

z Rozhladu Zuzana Bláhová-Sklenářová,
z Katolskeho Posoła Jan Zdichynec

ZE SaSKa
(NC 7. 3.) Nový saský ministerský před-

seda Michael Kretschmer (CDU) se posta-
ral o  rozruch. Podle jeho slov „Lužičtí Sr-
bové patří ke svému (německému) domovu. 
Jsou to Němci a Sasové a mají svoji kulturu. 
Jsme rádi, že v  Německu máme takovou-
to menšinu.“ Tato slova mnoha Lužickým 
Srbům připomínají staré časy, kdy byli po-
važováni za Němce mluvící lužickosrbsky. 
osobnosti veřejného života proto diskuto-
valy, zda pojmy „Němci“ a „Sasové“ vyklá-
dat jako příslušnost k etniku, nebo zda jde 
o označení občanů Německa a Saska. aby se 
utlumily vášně a  vyjasnilo nedorozumění, 
adresovalo předsednictvo domowiny saské-
mu premiérovi dopis. 

1  Článek volně navazuje na seriál téže autorky o pomnících v evangelické části 
srbské Lužice, který vychází v časopise Pomhaj Boh.

Pamětní deska spolku Serbowka z  roku 1968 a  Lužického semináře 
z roku 2009 na budově Lužického semináře v Praze, foto Jürgen Maćij
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význam domu pro lužickosrbskou kulturní historii připomínají 
u vchodu umístěné pamětní desky z červené švédské žuly, do nichž 
je vyryt a barevně zvýrazněn nápis v lužické srbštině a češtině.

Horní tabule, připomínající Serbowku, pochází z  roku 1968. 
Původně měla být odhalena k 120. výročí založení Serbowky roku 
1966. realizace ale trvala déle, takže osazení se posunulo o dva roky. 
Na odhalení desky, které bylo naplánováno na sobotu 12. října 1968, 
byli pozváni z Lužice všichni ještě žijící členové Serbowky. Po srpno-
vých politických událostech v Československu ale už příjezd z Ně-
mecké demokratické republiky nebyl možný. Tak byla deska roku 
1968 připravena, nikoli však slavnostně odhalena.

dolní deska, upozorňující na Lužický seminář, je novější náhrada 
za starší tabuli, která bývala připevněna na barokních vjezdových 
vratech do dvora semináře. Na ní stál český nápis: „LUžICKÝ SE-
mINÁŘ / Postaven byl r. 1728 péčí bratří ŠImoNŮ / jako kolej 
pro katolické studenty z / Horní Lužice. Po dobu studií zde bydlili 
/ četní lužickosrbští buditelé m. HÓrNIK / J. BarT-ĆIŠINSKI aj. 
– / docházeli sem významní čeští slavi- / sté např. J. doBrovSKÝ, 
v. HaNKa, / F. doUCHa, K. J. ErBEN, m. HaTTaLa / a pečovali 
o  jazykovou a vlastenec- / kou výchovu seminaristů, sdružených / 
od. r. 1846 ve spolku SErBoWKa. / v r. 1922 byl seminář míšeň-
ským bisku- / pem zrušen. – v l. 1945–1955 budova / sloužila jako 
kolej pro lužickosrbské / studenty. / Nyní je zde umístěna bohatá 
sbírka / sorabik – HÓrNIKova KNIHovNa.“ Pod textem byla vy-
obrazena lipová větvička jako národní symbol Lužických Srbů.

Z  iniciativy saského ministerského předsedy Stanisława Tilicha 
bylo 18. února 2009 rozhodnuto využít Lužický seminář jako konzu-
lát Saska v Praze a k 20. výročí sametové revoluce na podzim téhož 
roku ho slavnostně otevřít. Český stát dal proto Svobodnému státu 
Sasko k dispozici první patro budovy ke zřízení saského kontaktního 
střediska, v přízemí sídlí Společnost přátel Lužice (SPL) a Hórnikova 
lužickosrbská knihovna. Během příprav na otevření byla z iniciativy 

kulturního referenta domowiny Jurije Łušćanského dosavadní in-
formační tabule o  Lužickém semináři z  vrat sňata a  místo ní byla 
pořízena nynější spodní deska u vchodu. Novou desku vytvořil so-
chař a restaurátor Uwe Konjen z Budyšína, přičemž byl zvolen tako-
vý materiál i zpracování, aby desky z roku 1968 i 2009 byly jednotné. 
Předseda domowiny Jan Nuk a předseda SPL Petr Kaleta odhalili 
novou desku v úterý 29. září 2009. Při té příležitosti se konal večer 
lužickosrbské kultury, na němž Jan Nuk pronesl slavnostní projev. 
Zároveň se Hórnikova knihovna, která byla při povodních v  roce 
2002 evakuována, opět otevřela veřejnosti. mezi zhruba 50 návštěv-
níky byli také zástupce saské vlády a český konzul v Sasku.

K semináři viz: Jurij młynk, Serbske pomniki. Budyšin 1965, s. 130–
132; d. r. / F. S. [dieter rothland / Franc Šěn], Wendisches Semi-
nar / Serbski seminar. In: Sorbisches Kulturlexikon, Budyšin 2014, 
s. 512–513.

K pamětním deskám: J. W. [Jurij Wićaz], Činnost Sboru pro studium 
lužickosrbské kultury. Září 1967–prosinec 1968. Přehled lužicko-
srbského kulturního života, č. 10, Společnost Národního muzea 
v Praze, Praha 1968, str. 18–22; Zdeněk Boháč, České země a Lu-
žice. Tišnov 1993, str. 44, 46; mkWj [marko Wjenka], Swjatočne 
zarjadowanje w čěskej stolicy. Serbski seminar wožiwjeny. Serbske 
Nowiny 19 (30. 9. 2009) 189; Chrysta meškankowa, Wopomnjen-
ska tafla wotkryta. Starodawne serbsko-čěske zetkanišćo w Praze 
zaso přistupne. Katolski Posoł (11. 10. 2009) 41, str. 284; Petr Ka-
leta, Wopomnjenski swjedźeń w Serbskim seminarje. Rozhlad 59 
(2009) 11, str. 434–435.

Náhrobek Jurije Wićaze v Praze
olšanské hřbitovy, vinohradská 1835/153, 2ob, 20, 63 uh.

Jurij Wićaz, narozený 19. října 1899 jako syn rolníka ve Špitlu u Ka-
mence, byl od roku 1913 chovancem Lužického semináře v  Praze. 
Nestal se knězem, pracoval od roku 1922 jako novinář v České tisko-
vé kanceláři). Jako její zaměstnanec, ale zčásti také jako nezávislý no-
vinář zahraničních novin a agentur působil v různých zemích Evropy, 
na Blízkém východě a při sídle organizace spojených národů v New 
Yorku. Psal také mnoho let pro lužickosrbské noviny. Kromě toho pře-
kládal literaturu z různých jazyků do češtiny a lužické srbštiny. Bydlel 
v Lužickém semináři a zemřel 22. ledna 1974 v Praze. Jeho urnu po-
chovali na největším pražském hřbitově, olšanských hřbitovech. Jeho 
hrob č. 63 se nachází v novější části nedaleko pravoslavného kostela. 
Náhrobní deska z leštěného tmavého kamene nese vyzlacený lužicko-
srbský nápis: „JUrIJ WIĆaZ / * 1899 ŠPITL WE ŁUžICY / † 1974 
PraHa / NoWINar a  / ŁUžISKoSErBSKI / SPISoWaĆEL“.

Protože neměl v Praze žádné příbuzné – manželka se vrátila do své 
vlasti, Bulharska, děti neměli – zůstal hrob Jurije Wićaze léta opuště-
ný. Zarostl plevelem a neměl ani náhrobní kámen, byl označen pouze 
číslem. až do roku 1994 jej platil přítel Lužických Srbů Josef mach. 
Před 100. výročím narození Jurije Wićaze roku 1999 zjistila vladi-
míra Zmeškalová, že hrob již není vyplacen, přesto ještě existuje.2 Na 
návrh Jiřího mudry Spolek česko-lužický hrob vyplatil až do roku 
2014 a dal na něj vyrobit desku s  lužickosrbským nápisem. Hlavní 
část nákladů zaplatila domowina, darem se podílelo také České ná-
rodní hnutí za mír a lidská práva a Spolek českých novinářů.

obnovený hrob lužickosrbského novináře byl slavnostně předsta-
ven veřejnosti ke 100. výročí jeho narození, v sobotu 16. října 1999. 
Slavnosti se zúčastnili čeští přátelé Lužických Srbů ze Spolku česko-
-lužického a lužickosrbská delegace z Lužice. Slavnostní proslov měl 
Jiří mudra, o osobní vzpomínky se podělil zástupce domowiny a ma-
tice lužickosrbské, Jurij Łušćanski. Účastníci předčítali úryvky z díla 
Jurije Wićaze. akci doprovázela zpěvem Jarmila vrchotová-Pátová.

U příležitosti 115. výročí narození Jurija Wićaze se v neděli 19. říj-
na 2014 opět konala vzpomínková akce u místa jeho posledního od-
počinku. Společnost přátel Lužice z podnětu svého předsedy Petra 
Kadlece hrob v  rámci nového projektu Správy pražských hřbitovů 
„adoptovala“ a od léta 2015 ho vyplatila na dalších deset let.

Horní, menší deska upomíná na Serbowku: 

„v TomTo domĚ     W TUTYm domJE
ZaLožILI r. 1846      ZaŁožICHU L. 1846
LUžICKoSrBŠTí STUdENTI  SErBSCY STUdENĆa
,SErBoWKU‘        ,SErBoWKU‘
PrvNí SLovaNSKÝ STU-    PrĚNJE SŁoWJaNSKE
dENTSKÝ SPoLEK v PraZE   STUdENTSKE ToWarSTWo
vÝZNamNÝ Pro KULTUrNí   W PraZE WUZNamNE Za
roZvoJ LUžICKÝCH SrBŮ.   KULTUrNE WUWIĆE / SErBoW.“

dolní, větší deska vysvětluje význam budovy: 

„LUžICKÝ SEmINÁŘ     SErBSKI SEmINar
PoSTavEN v roCE 1728 Na-   NaTWarJENY 1728 JaKo
daCí LUžICKoSrBSKÝCH     SEmINar Za KaToLSKICH
dUCHovNíCH mĚrĆINa    STUdENToW Z HorNJEJE
a JUrIJE ŠImoNovÝCH    ŁUžICY. ZaŁožIŁoJ STaJ
JaKo KoLEJ Pro HorNo-    JÓN SErBSKaJ dUCHoW-
LUžICKÉ KaToLICKÉ STU-   NaJ mĚrĆIN a JUrIJ ŠImoN.
dENTY. ZE SEmINÁŘE vYŠLa   ZE SEmINara WUŃdŹE-
Řada oSoBNoSTí NÁrod-   CHU SErBSCY WÓTČINCY
NíHo oBroZENí LUžICE:    J. P. JordaN, m. HÓrNIK,
J. P. JordaN, m. HÓrNIK,    J. BarT-ĆIŠINSKI a drUZY.
J. BarT-ĆIŠINSKI aJ. vYU-    WUWUČoWaŁoJ STaJ TU
ČovaLI ZdE mImo JINÉ    K. J. ErBEN, J. doBrovSKÝ
K. J. ErBEN, J. doBrovSKÝ.    a dr. 1922 mIŠNJaNSKE
r. 1922 BYL SEmINÁŘ     BISKoPSTWo SEmINar
míŠEŇSKÝm BISKUPSTvím   ZaWrĚ. 1946–1955 BĚ dom
ZrUŠEN. 1946–1955 ZdE     INTErNaT SErBSKICH STU-
BYdLELI SrBŠTí STUdENTI.   dENToW. ZamĚSTNJENa
SídLo HÓrNIKovY LU-    JE TU HÓrNIKoWa 
žICKoSrBSKÉ KNIHovNY.    SErBSKa KNIHoWNJa.“

2  Nájemné hrobu proto zaplatila – pozn. red.
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K osobnosti: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. 
Budyšin 1984, str. 609–610

Ke hrobu: Jiří mudra: Před sto lety se narodil Jurij Wićaz. Česko-lu-
žický věstník 9 (1999) 10, str. 68–69; Jiří mudra: Památku novináře 
a  lužickosrbského spisovatele Jurije Wićaze. Česko-lužický věst-
ník 9 (1999) 11, str. 74–75; Zuzana Sklenářová: Na 100. narodniny 
Jurja Wićaza spominali. Rozhlad 50 (2000) 1, str. 26–27; J.-m. Č. 
[Jěwa-marja Čornakec]: Jurja Wićaza wopominali. Serbske Nowi-
ny 9 (18.10.1999) 202, 9 (20. 10. 1999) 204; před: U hrobu Jurije 
Wićaze. Česko-lužický věstník 24 (2014) 11–12, str. 78.

Pamětní deska Jana Ćěsly v Neveklově
Na Ćěslově domě, Pražská ulice čp. 125

Jan Ćěsla, narozený 16. prosince 1840 v  Nowých Boranecích 
u radworu, se roku 1856 vydal do Prahy studovat na přání své matky 
teologii. Po absolvování malostranského gymnázia se však rozhodl 
pro studium lékařství. Během studií působil jako básník a překlada-
tel lužickosrbské literatury. Poté se již do Lužice nevrátil, usadil se 
trvale v Čechách. Stal se lékařem v Neveklově, oženil se s Češkou 
a postavil si dům. Jako lékař byl oblíben, byl i hlavou pěveckého sbo-
ru a místopředsedou městské Besedy. K 70. narozeninám roku 1910 
mu Neveklov udělil čestné občanství. Zemřel 11. října 1915 a byl po-
chován v Neveklově.

dům Jana Ćěsly se nachází na severním okraji města, v Tloskově, 
nedaleko velkého barokního zámku. roku 1884 postavený výstavný 
dům obklopuje zahrada. v patře bydlela rodina, manželé s dcerou, 
v  přízemí byla ordinace. dnes již dům nepatří rodině Ćěslových 
a slouží plně obytným účelům. Na severní štítové stěně je vedle hlav-
ních dveří připevněna žulová pamětní deska, do které je vytesán čer-
ným písmem česko-lužickosrbský nápis: „v TomTo domĚ BYdLIL 
/ a PraCovaL od r. 1884 / až do SmrTI // W TUTYm domJE 
BYdLEŠE / a dŹĚŁaŠE WoT LĚTa / 1884 HaČ do SmJErĆE // 
mUdr. JaN H. ĆĚSLa / 16.12.1840 NoWE BoraNECY – 11.10.1915 
NEvEKLov // LUžICKoSrBSKÝ BÁSNíK / a  PŘEKLadaTEL, 
LÉKaŘ, / ČESTNÝ mĚŠŤaN / NEvEKLova // SErBSKI BaSNIK 
/ a PŘEŁožoWar, LĚKar, / ČESTNY mĚŠĆaN / NEvEKLova“.

dvě desítky let po smrti Jana Ćěsly, 12. prosince 1937, se v Neveklo-
vě konala vzpomínková akce, kterou organizoval okresní kulturní spo-
lek a místní jednota Sokola s podporou SPL. Při té příležitosti promlu-
vili Josef Páta z Prahy a starosta místní jednoty Sokola r. Franzl. mezi 
účastníky byla také Ćěslova dcera magdalena Nedvědová a její synové 
Jan a Jiří Nedvědové. Při slavnosti bylo dohodnuto, že ke 100. výro-
čí narozenin Jana Ćěsly v roce 1940 mu bude v Neveklově odhale-
na pamětní deska, to však kvůli druhé světové válce nebylo možné.

Uskutečnit tento úmysl se podařilo teprve po změně politických 
poměrů. K 80. výročí úmrtí Jana Ćěsly Spolek česko-lužický z Prahy 
z podnětu Jiřího mudry pořídil a umístil na bývalém Ćěslově domě 
pamětní desku. dvojjazyčný text napsal Jiří mudra, grafický návrh 
vypracovala Zuzana Sklenářová, výroby se ujala firma Kamenictví 
všetečka v nedalekých Sedlčanech. většinu výdajů zaplatil lužicko-
srbský dárce a  malý příspěvek darovala matice lužickosrbská. Na 
slavnostní odhalení v sobotu 7. října 1995 dorazilo kolem 30 zájem-
ců – především členové Spolku a další přátelé Lužických Srbů z Pra-
hy, pak zástupci matice lužickosrbské, Societatis Slavicae Budissinen-
sis a domowiny z Lužice. Jěwa-marja Čornakec ve svém proslovu 
zhodnotila Ćěslův život a působení, Jiří mudra popsal postavení lu-
žickosrbských studentů v Praze v dobách Ćěslových studií. Při tom 
se přednášely Ćěslovy básně v lužickosrbském originále i v českém 
překladu. Poté Zdeněk Boháč otevřel v  městské knihovně zvláštní 
výstavu o Ćěslovi, kterou sám inicioval. Na hřbitově uctili účastnící 
zasloužilého Lužického Srba u místa jeho posledního odpočinutí.

Hrob Ćěslovy rodiny se nachází na neveklovském hřbitově v Tá-
borské ulici. Z nápisu na náhrobním kameni vyplývá, že zde odpo-
čívá „m.U.dr. Jan Handrik Ćěsla, lékař a  hornolužický spisovatel, 
čestný měšťan Neveklova, 1840–1915“. vedle něj jsou pochováni 
manželka arnoštka roz. Kostková (1853–1920), jejich brzy zesnu-
lá dcerka maruška (1879–1883), jejich zeť, vrchní soudní rada Jan 
Nedvěd (1872–1933), a jejich vnuk, rada na ministerstvu spravedl-
nosti JUdr. Jan Nedvěd (1908–1947).

K osobnosti: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, 
Budyšin 1984, str. 577–578; Serbska poezija 3: Jan Ćěsla, zestajał 
Benedikt dyrlich. Budyšin 1975

K pamětní desce: T. K.: 80 lět po smjerći serbskeho poeta Jana Ćěsle 
w Čěskej. Wopomjatna tafla na jeho domje wotkryta. Serbske No-
winy 5 (10. 10. 1995) 196; J.-m. Č. [Jěwa-marja Čornakec]: Wopo-
mnjenska tafla za Jana Ćěslu. Rozhlad 45 (1995) 12, str. 462–463; 
Zuzana Sklenářová: Hdyž budźe kamjeń rěčeć k wam. Neveklov 
1995. Česko-lužický věstník 5 (1995) 11, str. 81–82; Trudla malin-
kowa: Po stopách Jana Ćěsly v Neveklově. Česko-lužický věstník 26 
(2016) 11-12, str. 85–86

Přeložila Jitka Polívková, redakčně upraveno. 
Dokončení v příštím čísle ČLV.

Lužice v Lužánkách
v rámci pravidelných nedělních literárních podvečerů se 11. břez-

na v brněnské kavárně Ponava konal pořad s názvem „Lužice v Lu-
žánkách“, který pro zdejší publikum připravili varnsdorfský básník, 

Náhrobní deska Jurije 
Wićaze z r. 1999 na 
Olšanském hřbitově 
v Praze, foto Franc Šěn

Pamětní deska Jana Ćěsly z r. 1995 na jeho domě v Neveklově, foto 
Trudla Malinkowa

očIMA DTomáše Lotockého
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překladatel, editor a  publicista milan Hrabal a  brněnský sorabista 
a ukrajinista Petr Kalina za doprovodu brněnského bluesmana mi-
loše Kocmana. Jak už je ze samotného názvu patrné, úhelným kame-
nem podvečera bylo představení lužickosrbské kultury a literatury. 
dlužno podotknout, že autorský večer nebyl monotematický a mi-
lan Hrabal nabídl pestrou ochutnávku z autorské i překladové poezie 
a prózy spolu s ukázkou z letos vydané sbírky překladů z ukrajinšti-
ny Déšť s tvýma očima, kterou dvojjazyčně připravil právě s Petrem 
Kalinou. 

milan Hrabal zde naplno předvedl, proč jej sami Lužičtí Srbové 
někdy nazývají „českým ambasadorem Lužice“, a  doma ho kdysi 
představili jako „Klekí-petru Lužických Srbů“. Jeho interesantní a při-
tom zcela nevtíravý projev působí vyloženě nakažlivě. Není školo-
metský a zároveň má i na míle daleko k   „obrozeneckému“ patosu 
a nadšenectví. Klidný, trpělivý, civilní, a přitom v tom nejlepším slova 
smyslu umanutý, to jsou adjektiva, která snad nejlépe vystihují způ-
sob, jakým milan Hrabal popularizuje lužickosrbské téma. Po mno-
ha letech „ambasadorské“ činnosti už dobře ví, že musí především 
posluchače zaujmout a udržet jeho pozornost. a tak se diváci měli 
možnost seznámit nejen s  lužickosrbskou historií, jazykem a ukáz-
kami z děl těch nejvýznamnějších autorů, ale zároveň se i dozvěděli, 

že v  lužickosrbském bájesloví 
má polednice trochu jinou po-
dobu než v  tom českém, nebo 
zjistili, že lužickosrbská přísloví 
jsou varietami obecných život-
ních zkušeností, vyjádřených 
v  lidové slovesnosti i ostatních 
slovanských národů.

díky moudrosti našich před-
ků pak získali posluchači i ně-
kolik osvědčených lidových 
receptů, jak se uchránit před 
kocovinou či rozpadem man-
želství, a dostalo se jim i  rady 
nad jiné praktické: totiž že 
ukousnete-li živému krtkovi 
levou nohu, kterou si posléze 
vložíte do peněženky, nebude-
te už nikdy trpět nouzí. 

a  tak vůbec nevadilo, že 
časový plán, který byl v  pů-
vodním scénáři vymezen lu-
žickosrbskému tématu, milan 

Hrabal výrazně překročil. Už jen fronta, která se po skončení ofici-
ální části pořadu utvořila před stolkem s lužickosrbskou literaturou, 
byla jasným důkazem toho, že určitý způsob „brigádnické práce“ je 
velice záslužný a ani v našem věku se rozhodně nemíjí účinkem.  

Tomáš Lotocki, redakčně upraveno

Zamyšlení inspirované velikonoční jízdou 
v Horní Lužici

Snad proto, že hledám své praslovanské kořeny z časů ještě před 
příchodem Cyrila a metoděje, tradice, božstva, svatyně, o kterých se 
jen útržkovitě dočítám spíš v esoterických knihách než v knihách dě-
jepisných, dovedly mě kroky do Lužického semináře v Praze. Právě 
mezi Lužickými Srby se dochovaly střípky dávných zvyků a jejich řeč 
je prozářena měkkostí, která přenáší harmonizující vibrace do všech 
buněk lidského těla. 

Bohužel, vlna germanizace a rekatolizace z nich vymýtila slovan-
skou příslušnost a Lužičtí Srbové se v dnešním Sasku i Braniborsku 
obávají mluvit na veřejnosti svým jazykem. avšak mnohé se mění, 
obnovují se lužickosrbské školy, školky, dvojjazyčná názvosloví ulic, 
úřadů, obcí, měst, vydávají se lužickosrbské knihy, hraje se lužicko-
srbské divadlo, konají se obdoby pradávných rituálů. 

Společnost přátel Lužice se na české straně snaží zviditelňovat ten-
to zlomek slovanského etnika a mimo jiné pořádá několikrát do roka 
do Horní Lužice tematické zájezdy pro veřejnost. K Božímu hodu 
velikonočnímu patří už neodmyslitelně výlet do farností na takzva-
nou křižáckou jízdu.

Původně pohanský zvyk vyhánějící z  polí zlé duchy a  prosící 
o dobrou úrodu přejalo křesťanství, a  tak s odlišnostmi pokračuje 
napříč staletími a  režimy doby. v  převážné většině římskokatolic-
kých farností se za poledních zvonů vydávají dlouhé průvody jezdců 
v černých fracích s cylindry na hlavách do sousední farnosti zvěs-
tovat zmrtvýchvstání Krista. Než se vydají na cestu, třikrát dokola 
objedou za zpěvů kostel, kde jim farář požehná na cestu. Ze sousední 
farnosti se vydávají stejně odění jezdci k nim. Cesty jsou promyšleny 
tak, aby se procesí navzájem nikde nesetkala. a  tak o velikonoční 
neděli křižují dlouhé průvody mužů v  černém, kteří pějí nábožné 
písně, hornolužickou krajinu a  žehnají polím. Jedou za každého 
počasí a všichni se na tento sváteční den dlouho dopředu důsledně 
připravují, koně si za úplatu půjčují i z daleka. do sedla usedají jen 
muži řádně chodící ke zpovědi. Ti, kteří jedou poprvé, mají na hrudi 
připnutý zelený věneček z myrty. Ti, kteří jedou po pětadvacáté, mají 
věneček stříbrný. mezi jezdci se najdou i ti s věnečkem zlatým, vyko-
návají svou cestu po padesáté. Popisovat tento svátek podrobněji do 
Česko-lužického věstníku by bylo nošením dříví do lesa.

Na velikonoční jízdu se přijíždějí podívat věřící i nevěřící i z dale-
kých míst, přesto ani letos nebyly podél cest stánky s občerstvením 
anebo s upomínkovými předměty. Záměrně. velikonoční jízda není 
pouťovou atrakcí. Nejvíc diváků míří do centra Horní Lužice, do Bu-
dyšína. my jsme zvolili farnost v obci Wotrow, poté jsme přešli do 
kláštera mariina hvězda v  Pančicích-Kukowě, odtud jsme zamířili 
do malebné okrouhlice Swinjarny. Poté jsme přejeli do ralbic. 

v ralbicích procesí čítalo na tři sta jezdců. Přiznám se, že jsem měla 
velmi zvláštní, až svíravý pocit z tak velkého počtu nashromážděných 
mužů v černém. Úzkost vybalancovávala filosofie rovnosti tamního 
hřbitova s identickými bílými kříži. Přesto, že i tento hřbitov je přísně 
katolický, vzpomněla jsem si okamžitě na hřbitov v ochranově. Stou-
penci Jednoty bratrské, vyznávající tři základní morální hodnoty – 
volnost, rovnost, bratrství – právě na ochranovském hřbitově beze 
slov předávají tiché poselství, že před Bohem jsme si všichni rovni, 
bohatí stejně jako chudí, tmaví stejně jako světlí, muži jako ženy. Stej-
né poselství sděluje i hřbitov v ralbicích, který je zapsán do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCo. Černé fraky a bílé kříže tvo-
řily prazvláštní kulisu života a smrti. o velikonocích tak příznačnou.

Při konce neberoucím procesí zpívajících mužů jsem se neubrá-
nila vlastním představám, jak asi oslava jarního slunovratu, jarní 
rovnodennosti probíhala v časech předkřesťanských, kdy lidé ještě 
neopěvovali vzkříšení Krista, ale vzdávali úctu přibývajícímu sluneč-
nímu svitu, přibývajícímu teplu.

Za soumraku, možná o půlnoci, vycházely ven dívky a ženy v bí-
lých šatech, bosky a bez jediného slova kráčely důstojně se džbány 
pro vodu k pramenům nebo k potokům. Té vody se napily a tiše ji 
přinášely domů, aby se napili všichni ostatní členové rodiny, symbo-
licky nalily do žlabů zvířatům, pokropily dvůr i stavení, chlévy. Lidé 
tehdy věřili, že voda o prvním jarním úplňku má magickou, léčivou 
a ochrannou moc. žili v rovnováze s matkou zemí, otcem sluncem 
i s celým vesmírem a dbali na harmonii i ve svém konání. 

Za svítání, možná v poledne, pokropily tou vodou ženy své syny 
a  muže, kteří takto posilněni a  ochráněni vyráželi na objížďky již 
zasetých zahrad a  polí. Zpívali, tropili hluk řehtačkami, chrastidly 
a jinými nástroji určenými k vyhánění zlých duchů, a prosili o dob-
rou úrodu.

v představě souladu vzájemnosti mi přišlo líto, že soudobá oslava 
velikonoc zcela opomíjí úlohu ženy v pradávných tradicích. ale kdo 
ví? možná v tichosti a bez publika i dnes vycházejí dívky, aby za svitu 
luny v úplňku přinesly do života zázračný elixír jménem voda. 

ostatně, co nám brání, aby už příští velikonoce byly jiné? aby už 
příští den, hodina, vteřina doznala změny v našem chápání i konání?

Před soumrakem procesí dokončilo svou pouť a zvěstovalo tam-
nímu faráři radostnou novinu zázračného zmrtvýchvstání. Unavení 
jezdci i koně naplnili své poslání. a vítr roznesl zvěst po celé zemi…

očIMA DRadky Slížové

Milan Hrabal čte v Lužánkách, 
foto Magdalena Drechslerová
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nosć, z  druhimi hosćimi kaž tež z  hudźbnikami bjesadować. Jako 
„Jankahanka“ potom hraješe, su tež dotal skerje zdźeržliwi hosćo 
započeli wjesele rejować. ani jednoho hižo na stólcu njedźeržeše.

Po poradźenym koncerće su wšitke skupiny k  znatym čěskim, 
morawskim, słowakskim a  serbskim pěsnjam zhromadnje hudźili 
a spěwali. Wo połnocy bě bohužel kónc, dokelž žurlu zawrěchu. Tuž 
podachmy so hišće z  čłonom SPL do bliskeje bary, hdźež dachmy 
nóc wuklinčeć.

rjany a lóštny wječor je serbsko-čěske styki dale skrućił. Wjeselu 
so hižo na přichodne zarjadowanja SPL.

Pětr Kmjeć

Slovníček: pensija – penzion; 15 mjeńšin do toho – 15 minut před začátkem; žur-
la – sál; tamny – ten druhý, onen; zo trjebaja dlěje so wumaslić – že budou potře-
bovat více času, že jim to bude trvat déle; kadla – hoch, kluk, chlapík; dachmy sej 
lubić – užívali jsme si; zapasnyć – prošvihnout; lóštny – veselý, radostný; hejsować 
– výskat, juchat; sobustaw – člen; zahorić – zapálit, nadchnout; přetwar – přestav-
ba; rejować – tancovat.

Kóčku přeradźeja woči*
Susanne Hozyna
rozhlad. Serbski kulturny časopis, 4/2016, s. 2.

 
Kóčka je najwoblubowaniše domjace zwěrjo bjez konkurency. 

Cyłkownje je wjace hač jědnaće milionow kóčkow w Němskej žiwe. 
Po naprašowanju instituta za wične slědźenje Skopos bydli w nima-
le kóždej pjatej domjacnosći kóčka. Tež w mytologiji zabjeru kóč-
ki wosebitu poziciju. Předewšěm w starych kulturach mějachu ludy 
je  za swjate. Tak zjewi so na přikład w egyptowskej mytologiji bo-
howka měsačka Bastet w podobje kóčki, kotraž stražuje změnu dnja 
a nocy. Prěnje powěsće wo kóčkach w Grjekskej pochadźeja z pjateho 
lětstotka do Chr. Kóčki běchu atribut bohowki diany a płaćachu ke 
kuzłanju kmane. Srjedźowěkowske předstajenja kóčki demonizowa-
chu. Připisachu jim kajkosće kaž jebanstwo, falšnosć, njedźakownosć 
a  chcyćiwosć.  Bamž Gregor IX. identifikowaše je w 13. lětstotku 
z  čertom,  štož je so hłuboko do ludoweje wěry zašćěpiło. Na jed-
nym boku trjebachu kóčki za łójenje myšow ke škitej žita na polach 
a  hunach,  na druhim boku pak mějachu je za čertowske zwěrjo a, 
předewšěm čorne, honjachu a zabiwachu. Sćěwk běchu myšace čwě-
le, kotrež so, dokelž so mór přez tchi wulkich myši rozšěrja, wosebje 
hrózbnje w morowym času wuskutkowachu. Kaž wšudźom wěrjachu 
tež w Serbach, zo so chodojty zwjetša w nocy na podobu čornych kóč-
kow přeměnjeja a so skradźu do susodźic hródźow dóstawaja, zo by-
chu jim kruwy wudejili abo skoćatam načinili. Tež zmij móže so w po-
dobje čorneho kocora zjewić. Jako orakl wěsća kóčki přichod: Hdyž 
trawu žeru,  budźe so pječa dešćować, hdyž třichaja, přińdźe sněh.

Slovníček: přeradźeć – prozrazovat; wične slědźenje – průzkum trhu; wosebity – 
zvláštní, výjimečný; Grjekska – Řecko; płaćachu ke kuzłanju kmane – považovalo 
se za jisté, že dovedou čarovat; jebanstwo – proradnost; njedźakownosć – nevděk; 
chcyćiwosć – chtivost, žádostivost; bamž – papež; zašćěpić so – zakořenit, uchytit 
se; łójenje – lovení; škit – ochrana; huno – humno, sýpka; sćěwk – následek; čwě-
le – rány, katastrofy; tchi –výměšky; chodojta – čarodějnice; zwjetša – většinou; 
skradźu – pokradmu; kruwy wudejić – vydojit krávy; skoćatam načinić – očarovat 
dobytek („udělaly mu“); zmij – plivník (v Lužici v podobě draka); pječa – prý; tři-
chać – kýchat.
 
* Lužickosrbské přísloví – česky: Kočku poznáš po očích. Podle nosa poznáš kosa.

výlet byl nezapomenutelným zážitkem a  děkuji organizátorům 
ze Společnosti přátel Lužice za jejich práci a nadšení pro záchranu 
tonoucího ostrůvku jménem Lužičtí Srbové.

Radka Slížová

Lóštny spěwny wječor dožiwili
Krótko do zakónčenja swojeho bachelorskeho studija kónc febru-

ara zhonich wo zabawnym wječorku w Praze, kotryž tamniše Towar-
stwo přećelow Serbow (SPL) wuhotowaše. Njetrjebach dołho přemys-
lować a zwołach skupinku Serbow, zo bychmy sej tam dojěli. Naš šofer 
zhromadźi sobotu, 3. měrca, jednoho po druhim do móličkeho awtka.

dyrbjachmy so tróšku tłóčić, ale tak njebě znajmjeńša nikomu 
zyma. Byrnjež hižo w 15 hodź. wotjěli, smy so zapozdźili. žadyn 
druhi njeby za jězbu do Prahi štyri hodźiny trjebał, ale my. Koncert 
započa w 19 hodź. a dojědźechmy do našeje pensije 15 mjeńšin do 
toho. Šofer a ja wotstajichmy awto wěsće do dwora Łužiskeho semi-
nara, hdźež nas hižo wočakowachu. dachmy sej hišće zbytki tamni-
šeho bifeja zesłodźeć, a na to podachmy so na žurlu – jeno z dźesać 
mjeńšinami zapozdźenja. Tamna połojca našeje skupiny wobsteješe 
z dweju holcow a dalšeho hólca. Tuž bě hižo zwoprědka jasne, zo 
trjebaja dlěje so wumaslić. Woni dóńdźechu poł hodźiny za nami – 
tón wbohi kadla dyrbješe tak dołho čakać! Jako skónčnje w połnej 
ličbje dóńdźechmy, dachmy sej program třoch skupin lubić. derje, 
zo so tež hudźbnicy časćišo zapozdźeja, njejsmy tuž přewjele zapasli. 

Prěnja skupina, „Lidová muzika z Chrástu“, předstaji z wjacorymi 
instrumentami wšelake čěske pěsnje. mjez druhim interpretowachu 
tež někotre serbske spěwy. Za nas Serbow běchu to njezwučene zyn-
ki, wšako njeběchu ani interpretaciji „Jankahanki“ ani klasiskej me-
lodiji podobne. Nam pak so lubješe, wšako hudźbnicy lóštnje k tomu 
hejsowachu, a bě widźeć, zo mějachu swoje wjeselo. 

„muzička“ předstaji přitomnym narodnu drastu z  Uherskeho 
Hradiště kaž tež morawske pěsnički. Jako sobustawojo Čłonstwa za 
integraciju ludoweje akordeonoweje kultury (Č.I.L.a.K) smy znate 
spěwy z połnym hłosom sobu zanošowali. Talentowani hudźbnicy, 
wosebje při cymbalu, nas zahorichu.

Koncert zakónčiła je nam derje znata skupina „Jankahanka“. Pře-
twara jewišća dla bě do toho mała přestawka, a tak mějachmy skład-
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