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Jiří Suchý 
Včera neděle byla

Včera neděle byla
Včera byl hezký čas
Včera neděle byla
Za týden bude zas

Nikdy bych nevěřila
Že se to může stat
Včera neděle byla
Řekl že mě má rád

Poslal mi úsměv letmý
Tolik nesmělý byl
Počkal si až se setmí
A pak mě políbil

Láska celý svět mění
Všechno je jinačí
Zima studená není
Tvrdá mez netlačí

Wcora njeźela była

Wcora njeźela była
jo, a bě kšasny cas.
Ak jo njeźela była,
žycymy seb’ ju zas.
Ruku w ruce smej glucnej
se pśechojźowałej,
potom smej sebje wobej
lubosći wuznałej.
Cakałej smej na změrki,
kšuśe se źaržałej,
dych jo zdał se nam słodki,
ako se poškachmej.
Lubosć ceły swět změni,
wšykno jo hynakše,
zymski wětšyk jo lětni,
wšykno je rědnjejše.
Wcora njeźela była
jo, a bě kšasny cas.
Ak jo njeźela była,
žycymy seb’ ju zas.

Wčera njedźela była

Wčera njedźela była
je, a bě krasny čas.
Kaž je njedźela była,
přejemoj sej ju zas’.
Ruku w ruce smój zbóžnaj
so přechodźowałoj.
Potom smój, samajlutkaj,
lubosć sej wuznałoj.
Čakałoj smój na směrki,
kruće so dźeržałoj.
Dych je zdał so nam słódki,
jakož so košachmoj.
Lubosć cyły swět změni,
wšitko je hinaše:
Zymski wětřik je lětni –
mjezy wšě přemóže.
Wčera njedźela była
je, a bě krasny čas,
kaž je njedźela była,
přejemoj sej ju zas’.

Originál textu Včera neděle 
byla je převzat z prvního 

výboru textů Jiřího Suchého 
(jeho pětaosmdesáté 
narozeniny si tímto 

připomínáme), který pod 
názvem Klokočí (Písničky 

1954–1963) vyšel roku 1964 
v edici Klub přátel poezie 

nakladatelství Československý 
spisovatel. Překlady – do 

dolnolužické i hornolužické 
srbštiny od Ludwika Koly – 

jsou převzaty z knihy K rejam 
a zabawje (sběrka serbskich 

šlagrowych tekstow), již 
rovněž roku 1964 vydal 

v Budyšíně Dom za serbske 
ludowe wumělstwo. Překlady 

českých textů, a to nejen od 
Jiřího Suchého, ale třeba od 

Vladimíra Dvořáka, Jaromíra 
Hořce nebo dokonce Zdeňka 

Borovce, z nich tvoří ne 
nepodstatnou část. Dokládají 
tak přirozenost, s jakou ještě 

před půl stoletím lužickosrbská 
kultura čerpala z české.

Kupka sena na zaplavené louce, foto Erich Rinka, 
Mein Spreewaldbuch, Dresden 1954, obr. 131
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Z DomoVA
Dne 8. září se v Krajské vědecké knihov-

ně v Liberci konala vernisáž výstavy lužic-
kosrbských krojů. Na asi dvaceti panen-
kách (a panáčcích), vysokých půl metru, 
jsou představeny sváteční kroje z katolické 
oblasti, Slepska, Wojerec i Blat ze sbírky 
moniky Cyžowé. Společně s výstavou bylo 
zveřejněno mnoho starých fotografií a ně-
kolik panelů věnovaných především rodině 
Krawcových (Bjarnat Krawc, Hanka Kraw-
cec), kteří žili v  severočeském Varnsdorfu. 
Panely jsou napsány hornolužickosrbsky 
a návštěvníci liberecké knihovny si tak mo-
hou prakticky ověřit podobnost lužické srb-
štiny s češtinou. Na vernisáži byl přítomen 
vedoucí školského odboru libereckého kraje 
Ivan Langer i zástupkyně primátora města 
Liberce. Zúčastnili se také mnozí význam-
ní Lužičtí Srbové jako Jurij Łušćanski, Cle-
mens Škoda, či zástupce Domowiny Bjarnat 
Cyž. Po úvodních proslovech přednesených 
v češtině, ať už mluvili domácí nebo hosté 
z Lužice, následoval koncert dětské skupiny 
Jablůňka ze Základní školy Jabloňová v Li-
berci pod vedením Jana a Lenky Prchalo-
vých. monika Cyžowa měla k ruce asistent-
ku, obě dvě byly oblečeny do katolického 
kroje, na sobě tak názorně ukázaly rozdíly 
mezi dívčím a ženským krojem. Libereckou 
knihovnu navštěvuje velké množství lidí, 
takže předpokládaný dosah akce je značný. 
Výstava byla otevřena do konce září a vzta-
hovala se k ní i přednáška manželů Cyžo-
vých „Lužice krojů a tradic“ v úterý 20. září 
ve velkém sále liberecké knihovny.

David Krčmařík

Evropská cena pro varnsdorfskou
knihovnu 
V  pátek 23. září převzali představitelé 

městské knihovny Varnsdorf v Drážďanech 
Saskou evropskou cenu za rok 2015. oceně-
ní uděluje Evropské hnutí Sasko (Europäi-
sche Bewegung Sachsen e. V.) za význam-
nou přeshraniční spolupráci upevňující 
jednotnou Evropu. Jde o prvního zahranič-
ního laureáta v historii hnutí. Varnsdorfští 
cenu získali za dlouhodobou podporu lu-
žickosrbské kultury. V  důvodové zprávě 
bylo uvedeno pořádání svátku lužickosrb-
ské poezie ve Varnsdorfu v  letech 1997 až 
2015 a  především rozsáhlý tříletý projekt 
v rámci programu Cíl 3 (2010–2013), zamě-
řený na podporu a propagaci lužickosrbské 
kultury v České republice. V uvedeném ob-
dobí knihovna mj. vydala 23 drobných i vět-
ších publikací s  lužickosrbskou tematikou. 
Všechny tyto aktivity byly realizovány ve 
spolupráci se Zwjazkem serbskich wuměł-
cow. 

Cenu z  rukou prezidentky hnutí EBS 
Andrey Domboisové převzala ředitelka 

městské knihovny Varnsdorf Ilona marti-
novská, která po děkovném projevu před-
stavila knihovnu a její aktivity v  obsáhlé 
videoprezentaci. V rámci programu zazněly 
lužickosrbsky a česky přednášené ukázky 
z tvorby básníka Benedikta Dyrlicha v po-
dání koordinátora projektu milana Hrabala. 
Po skončení oficiální části programu jeho 
účastníci setrvali v přátelských rozhovorech 
o možnostech budoucí spolupráce. 

mhra

Z HoRNí LuŽICE

(SN 5. 9., 9. 9.) 10. mezinárodní výtvar-
ný seminář v Miłočicích byl plný kreativi-
ty. Třináct umělců z domova i ze zahraničí 
tvořilo během dvou týdnů sochy ze dřeva, 
žuly nebo z kovu. Akce vyvrcholila v nedě-
li 4. září, kdy návštěvníci mohli obdivovat 
skulptury a plastiky, jakož i zažít zábavný 
program s dechovkou z Heřmanic a hudbou 
měrćina Weclicha a móniky Klesec. Semi-
nář tradičně organizoval spolek Kamjenjak. 

(SN 6. 9.) Iniciativa pro lužickosrbský 
parlament uspořádala veřejnou besedu 
v pondělí 5. září. Setkání se konalo v budy-
šínském Kamenném domě pod heslem „Na 
demokratiju so zwažić: Serbski sejm – prěni 
parlament Serbow“ (odvážit se demokra-
cie: Lužickosrbský sněm – první parlament 
Lužických Srbů). Diskutovalo se kromě ji-
ného o rozměru politické moci, kterou by 
mohl mít lužickosrbský parlament. Dalšími 
důležitými tématy byly například lužicko-
srbský jazyk v nových médiích nebo zaru-

čení možnosti užívat lužickou srbštinu na 
vysoké úrovni.

(SN 13. 9.) Pavel Šlechta vyučuje hor-
nolužickou srbštinu na základní škole 
v Hodźiji. Dosud vyučoval v Lužici pouze 
češtinu, v loňském školním roce pak jed-
nu hodinu týdně učil prvňáčky v hodźijské 
škole, která nefunguje systémem 2plus, ale 
lužická srbština se tu vyučuje jako cizí ja-
zyk. Na přání rodičů byla dotace hodin roz-
šířena a i vedení školy doufá ve vzrůstající 
zájem – nyní lužickosrbské kurzy navštěvu-
je 48 ze 172 žáků školy.

(SN 19. 9.) Zejlerovu cenu za lužicko-
srbský jazyk obdržela v pátek 16. září sla-
vistka dr. Irena Šěrakowa. Byla oceněna 
za svou „spolehlivou, vytrvalou a obsáhlou 
práci pro spravné používání lužickosrbské-
ho jazyka v nejrůznějsích oblastech písem-
nictví“. Saská ministryně pro vědu a kulturu 
dr. Eva-maria Stangeová (SPD) jí předala 
cenu v muzeu sakrálního umění v Kamenci. 
udílení ceny patří k akčnímu plánu zemské 
vlády z roku 2012 na pobídku a oživení uží-
vání lužickosrbského jazyka.

(SN 26. 9.) Hned dvě jubilea oslavili v pá-
tek 23. září na Njepilově statku v Rowném. 
u příležitosti 250. výročí narození význam-
ného rodáka Hanza Njepily a sedmdesáté-
ho výročí založení rowenské domowinské 
župy zorganizovali členové spolku Njepilův 
statek a tamní župy Domowiny slavnost, na 
níž poctili vyznamné členy Domowiny, ja-
kož i nejdéle aktivní členy, a vzpomínali na 
svou činnost v Rowném v posledních sedm-
desáti letech.

Z DoLNí LuŽICE

(NC 7. 9.) Škola dolnolužickosrbského 
jazyka a kultury (Šula za dolnoserbsku 
rěc a kulturu) zahájila výuku v podzim-
ním semestru. Tato nástupkyně někdejší 
Ústřední dolnolužickosrbské jazykové školy 
v  Dešanku vznikla roku 1992 jako samo-
statný odbor Lidové vysoké školy (Volks-
hochschule – veřejně prospěšné zařízení pro 
vzdělávání dospělých a další vzdělávání) 
v  Chotěbuzi. Aktuálně nabízí 29 kurzů 
v různých místech Dolní Lužice, ve kterých 
si frekventanti zdokonalí jak jazykové do-
vednosti, tak znalost reálií, a vedle nich také 
bohatý doprovodný program – tematické 
výlety a  semináře. Účastníci se seznámí 
s lidovými kroji, místními názvy i s menši-
novou politikou SRN. Kromě dolnolužické 
srbštiny lze na škole studovat také polštinu, 
a to v 11 kurzech s různou obtížností.

(SN 19. 9., 28. 9.) Místo jednatele Do-
mowiny převezme Marko Kowar. ozná-
milo to předsednictvo Svazu Lužických 
Srbů Domowina v sobotu 17. září v Cho-
těbuzi. 1. ledna 2017 převezme funkci po 

Diplom pro varnsdorfskou knihovnu
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letech byla obec postupně odtěžena a v roce 
2013 byl poblíž dolu odhalen pomník, který 
ji měl připomínat. V souvislosti s plánova-
ným zaplavováním dolu a vznikem Chotě-
buzského jezera hrozí sesuvy půdy. Bývalí 
obyvatelé Liškowa spolu s župou Domowi-
ny Dolní Lužice a s městem Chotěbuzí se 
snaží získat nový pozemek, na který by bylo 
možné památník umístit.

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

jednateli Bjarnatu Cyžovi, který odchází do 
penze, a bude ji vykonávat sedm let. Dopo-
sud byl Kowar referentem ekonomických 
a infrastrukturních záležitostí Domowiny 
a v letech 2011 až 2014 působil jako ředitel 
Lužickosrbského národního souboru v Bu-
dyšíně.

(NC 21. 9.) Na Blatech se staví tradič-
ní stohy. V Kosowé (německy Bürgerfließ) 
působí občanská iniciativa, která se snaží 
udržovat místní krajinu. Její členové seka-

jí louky, vyřezávají náletové dřeviny a suší 
seno stejně jako kdysi jejich rodiče a praro-
diče. Nejen z praktických důvodů, ale také 
pro zachování tradic i pobavení návštěvní-
ků staví stohy. místní způsob stavění stohů 
někteří znají ještě z dětství, ale mladší gene-
race by jej už jinak mohla zapomenout.

(NC 28. 9.) Památník bývalé obce Liš-
kowa je nutné přemístit. Na místě někdej-
šího Liškowa je nyní povrchový důl Cho-
těbuz-Jih. V sedmdesátých a osmdesátých 

Reflexe války 1866 v lužickosrbské literatuře dosud čeká na zpra-
cování. Je však otázkou, kolik materiálu se případnému badateli po-
daří shromáždit. Lužičtí Srbové neměli mnoho času, aby tuto válku 
„trávili“, pro ně byla pouze jednou v řetězu válek spojených s mo-
cenským etablováním Pruska – mezi konfliktem o Šlesvicko-Hol-
štýnsko 1864 a prusko-francouzskou (či německo-francouzskou) 
válkou 1870–1871. Ta spolu se sjednocením Německa jistě značně 
zastínila památku předchozích bojů. 

Rukopisné zprávy lužickosrbských katolických studentů žijících 
v  Lužickém semináři zachycují fungování studentského spolku 
Serbowka.1 Shromáždění se konala jednou týdně a většinou se na 
nich přednášelo a diskutovalo o slavistických tématech. I na XXXI. 
schůzi 27. května 1866 starosta spolku michał Róla (1841–1881, 
pozdější kaplan lužickosrbského katolického kostela v Budyšíně) ho-
vořil o slovanské mytologii. Školní rok však tehdy skončil jinak, než 
studenti čekali. Vypsanou rukou michała Róly, který kroniku spolku 
vedl, je s datem 10. června připsáno za protokol poslední schůze:

„Nevěděli jsme, že se 27. května sejdeme na srbské hodině letos na-
posledy, protože minulou neděli na ni nebyl kvůli božítělovým proce-
sím vůbec čas a dnes jsme se na ni už nepřipravovali: stojíme na prahu 
války! Kdo ví, zda se v Praze dočkáme příští neděle? Na gymnasiu 
už složili všechny zkoušky, naši dva letošní maturanti se už včera, 
poté co dobře obstáli u zkoušek, vrátili domů, a vše ukazuje na to, že 
gymnasium bude ještě tento týden zavřeno! Pán Bůh chraň nás Sasy, 
smiluj se nad ubohou Lužicí, které hrozí válečné útrapy nejvíce! S těž-
kým srdcem se vrátíme domů, co tam na nás čeká, kdy zase půjdeme 
do Prahy, to sám Bůh ví! Víme jen to, že z našich srdcí nikdy srbská 
vlast nezmizí, ať už si s námi válečné štěstí či neštěstí bude zahrávat, 
jak bude chtít. Až se nám zlatý mír znova vrátí, tím čerstvěji a čileji 
přiložíme ruku k započatému dílu a podle možnosti je svou prací na-
pravíme, cokoli snad v blízké době válečné šílenství zničí. (…)“

Zatím nám není známa lužickosrbská próza o válce 1866, předmě-
tem tohoto pojednání bude tedy pouze tvorba básnická. Nejvýznam-
nějšími památkami lužickosrbské poezie, které vznikly již v následují-
cím roce, jsou básně Handrije Zejlera2 (1804–1872). Syn chalupníka 
v saské Horní Lužici vystudoval evangelickou teologii v Lipsku a pro 
nedostatek míst v Sasku se stal farářem v Łazu v pruské Horní Luži-
ci, kde působil až do smrti. Jako duchovní byl oblíbený, pokrokový 
a aktivní. Jeho básnické dílo je velmi obsáhlé, formálně jde většinou 

1 Serbowka 1, 1865/1866. ISSN 1802–2014.
2 Antonín FRINTA: Lužičtí Srbové a jejich písemnictví. Praha 1955, s. 65–68.  

o ohlasy lidových písní, lyrické i epické skladby jak drobné, tak ně-
kolik větších cyklů; řada jeho skladeb zlidověla a zpívají se dodnes. 
mezi ně patří příležitostná balada Padlý u Sadové (viz ČLV 7-8/2016). 

Poprvé byla otištěna anonymně v  SN č. 2 z  12. ledna 1867 na 
s. 11 pod názvem Panjeny pola Ssadoweje, a to jako „lidová z Bjedri-
chec“. Zde se nepíše, že by šlo o píseň (ačkoli forma tomu odpovídá 
a zřejmě se to považovalo za samozřejmost), chybí „nota“ i refrén. 
Proč Zejler – předchozí redaktor SN! – nebyl uveden jako autor, 
nevíme, snad proto, že byl nyní pruským občanem a opatrný Smo-
ler se chtěl vyhnout potížím. V prvních Sebraných spisech3 je však 
zařazena bez pochybností. Teskný nápěv připomínající vojenské 
trubačské signály podtrhuje prostá slova příběhu o hochovi, který 
musil opustit nevěstu, odjet do Poznaně k  vojsku, a byl smrtelně 
raněn první kulkou bitvy, které se z pruského pohledu říká „u Sa-
dové“; před smrtí žádá kamaráda, aby jeho nevěstě podal zprávu, 
že padl. Poslední dvě sloky v Sebraných spisech z neznámého důvo-
du nejsou a text je puristicky upraven – např. „Hdźež wulke khě-
že su“ (m.  Tam), „Tam wjednik z woknom hladaše“ (m. Gen’ral 
tam…); popis uniformy-munduru („a wobleč so montirowku, tu 
módru kralowsku!“) je v rámci vypouštění germanismu upřesněn: 
„A wobwleč so tu čeŕwjenu / A módru kralowsku!“. Píseň se sta-
la populární, obsahoval ji např. Towaršny spĕwnik.4 Nápěv se uvádí 
vždy jako lidový, je však známo, že Zejler měl velké hudební nadání 
a skládal ke svým básním nápěvy častěji.

Je otázkou, kde vzal Zejler inspiraci k této písni. V německém fon-
du vojenských písní bychom našli podobné,5 vzácný doklad z čes-
kého prostředí podala marie Šulcová6: 29. června ráno před bitvou 
u Jičína prý v železnickém hostinci zpívali rakouští myslivci píseň 
o padlém vojákovi, který prosí kamaráda, aby předal jeho dívce prs-
ten a zprávu o jeho smrti. Velmi pravděpodobně jde o starší putov-
ní látku, protože takové situace se ve válkách opakovaly, tyto písně 
oslovovaly stále další generace – a také se nezřídka „recyklizovaly“. 

3 Handrija Zejlerja zhromadźene spisy. Prěni zwjazk. Mjeńše basnje a pěsnje I, 
s. 208. Ed. Ernst muKA, Budyšin 1883. Dostupné on-line: <http://archive.org/
stream/zhromadenespisy00zejlgoog/zhromadenespisy00zejlgoog_djvu.txt>.
4 Towaršny spěwnik za serbski lud. Ed. K. A. FIEDLER. Budyšin 1878, s. 176. mo-
derní Towaršny spěwnik (edd. Jan BuLANK a Jan HANDRIK, Budyšin 1980, s. 
282–284) přebírá až na jednu nepodstatnou výjimku doslovně původní text ze 
SN. V nejnovějším vydání TS již píseň není.
5 Např. <http://www.volksliederarchiv.de/text1220.html>, jen o několik let mlad-
ší, ale v jiném rozměru veršů – k tomu ovšem srov. soudobou <http://www.volks-
liederarchiv.de/zu-sedan-auf-der-aue/>. 
6 marie ŠuLCoVÁ: Dvě studie (Jičínská katastrofa 1866; K. H. Mácha). Kruh přá-
tel muzea Varnsdorf 2002, s. 30.

TÉMA 8
Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866 (dokončení)
Odraz prusko-rakouské války v lužickosrbské literatuře

Zuzana Bláhová-Sklenářová
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Tento Jan mikanja by podle stylu a podle náznaků ve svém textu 
mohl být totožný s autorem „Dopisu z  jižní Ameriky“, otištěného 
v SN č. 29 z 18. července 1863 na s. 227.10 Pisatel sděluje zájem o ko-
respondenci s redaktorem Smolerem a o zasílání SN, nabízí také re-
portáže z plavby i o zdejším prosperujícím chovu ovcí. Píše o sobě: 
„Já sám jsem Srb a můj otec je živnostník [tj. menší rolník] v Maleći-
cích [u Wósporka, východně od Budyšína]. Sloužil jsem jako ovčák 
na různých velkostatcích okolo Budyšína, poslední 4 léta u pana Kinda 
v Malém Budyšíně, odkud jsem šel jako ovčácký mistr na takzvanou 
estancii Poronguitos v Buenos Aires k panu Stegmannovi a 26. dubna 
1859 jsem odjel z vlasti.“ Smoler mu v připojené poznámce děkuje 
a slibuje SN zasílat. „Také Vás prosím, abyste mne občas potěšil tako-
vými dopisy, jak slibujete, abych je mohl dát otisknout.“ 

Zdá se tedy, že se podařilo vystopovat našeho reportéra z války 
1866. Protože žádné slíbené reportáže z  Argentiny nevyšly, dá se 
soudit, že mikanja se pak mohl vrátit do Evropy. Jisté je, že náš Jan 
mikanja, tehdy ve válce o Šlesvicko a Holštýnsko „voják 2. kompanie 
15. batalionu a důstojnický sluha“, byl koncem července 1864 oddán 
u sv. Petra v Budyšíně (evang.) s madlenou Juršec, kterou už známe 
jako jeho ženu z válečných dopisů 1866, a tak se přiženil do Budyšína.11 

Na závěr uveďme báseň Jana Arnošta Smolera, která vyšla v SN 27 
ze 6. června 1867 na s. 213. Zde je na ukázku přeložena první a šes-
tá-poslední sloka: 

Daloko wot wótcnoh’ kraja ležiće při wašich brónjach,
Ležiće při wašich swěrnych towaŕšach a wašich konjach.
Daloko wot wótcnoh’ kraja, daloko wot wašoh’ krala,
Daloko wot wašich lubych, kotrymž syłzy w wočach pala. 
(…)
Prošmy Boha, zo wón z hnadu na te krawne pola hlada,
Zo njej’ darmo tejko Serbow žadała ta hrozna zwada.
Zo z tej krwje by přichod rodźił tež za nas dźeń zboža młody,
Haj za Serbow nowy korjeń, nowe hałzy, nowe płody!

10 SN č. 31 z 30. července 1864, s. 246. Dostupné on-line: <http://www.serbski-institut.
de/mat/dnlarchiv/sn_1863_829.pdf>. mikanja tedy sloužil u tělesné brigády stejně 
jako v roce 1866. Svatbu snad zdržela válka, resp. válečná pohotovost, ačkoli mika-
nja se tažení neúčastnil (viz SN 3 ze 16. ledna 1864, s. 20; mezi otištěnými válečnými 
dopisy také nejsou žádné od něho). Snoubenci měli totiž silně na čase – již 22. října in-
formují SN (č. 43, s. 344), že v témže kostele byl pokřtěn mikanjův syn Bohumil Cyril. 
11 Dostupné on-line: <http://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/sn_1864_833.pdf>.

Později Zejler složil ještě jinou podobnou baladu, v  té se však 
voják ke své milé šťastně vrátí. Je to skladba Wonješko lubeje (Vo-
nička od milé).7 Forma i nápěv jsou stejné jako u Padlého u Sadové 
(uvedeno je „na známou notu“, a zde již refrén nechybí). Přece jen 
již uplynul více než rok a bylo třeba se obrátit od smutku k životu. 

Náročnější lyrická báseň Kralowej Hradec se v  rukopisech do-
chovala v  několika variantách;  podobu trojdílného cyklu ustavila 
moderní edice Zejlerových sebraných spisů.8 Líčí strašlivou zkázu, 
bitevní vřavu a triumf smrti. 

I. část je složena ve formě Padlého u Sadové:

II. část má formu u Zejlera neobvyklou; ze dvou slok je první tvo-
řena týmiž slovy jako začátek I. části (v otištěné variantě; rukopis-
ných je více, obdobného vyznění), ve druhé se dramatičtěji rýsuje 
obraz přízračných žní smrti:

III. část se vrací k původní písňové formě; bitva je dobojována, 
mrtví pohřbeni, nelze však zapomenout: padlým je třeba postavit 
kříž a vyprávět o jejich statečnosti.

Poslední ohlas královéhradecké bitvy je – pro Zejlera typicky – 
parafráze lidové písně, známé Měla jsem holoubka9. Holoubek zde 
představuje mládence, který padl v bitvě a jeho milá ani neví, kde 
je pochován. 

Zcela neznámé zůstávají naopak dvě básně otištěné v SN: jednak 
Válečná vzpomínka jednoho saského vojáka od Jana mikanje, autora 
„dopisové reportáže“ (představené v ČLV 9/2016), a lyrická báseň 
Na row našich padnjenych serbskich bratrow, již věnoval k prvnímu 
výročí války redaktor Smoler.

Mikanjova skladba (SN 45 z 10. října 1866, s. 351) je typickou 
ukázkou lidového básnictví. má jako obvykle písňovou formu. osla-
vuje statečnost saských vojáků a velení korunního prince Alberta 
v bitvě u Hradce Králové i při ústupu, odsuzuje dezerce italských 
vojáků; v závěru se zbožně obrací k nebesům s prosbou o ulehčení 
utrpení umírajících, o šťastný návrat domů a o obnovu řádné vlády 
saského krále. 

7 SN č. 49 ze 7. prosince 1867, s. 387; Handrija Zejlerja zhromadźene spisy (viz 
pozn. 3), s. 218–220.
8 Zhromadźene spisy Handrija Zejlerja II. Ed. Lucija HAJNEC, Budyšin 1975, s. 
180–182, 306–309..
9 Zhromadźene spisy Handrija Zejlerja II, s. 187 opět pod názvem Kralowej Hra-
dec; vyšlo v časopise Łužičan 1869, č. 5, s. 65.

Što howri tam a ćehnje
we ličbě neskónčnej,
kaž njewjedro so lehnje
na Hradec Kralowej?
…
So člowske bydla pala
a žně so zahubja,
a z kura, kiž so wala,
smjerć zuby wošćerja.
…
Ach ně, dwě wójsce tudy
moc swoju měrještej,
a spomnić budźa ludy
na Hradec Kralowej.
…

Co vře tam, z dáli táhne 
za množství nesčetné,
jež jako bouře padne
na Hradec Králové?
…
Stavení oheň pálí,
žně v polích ztraceny,
a z kouře, jenž se valí,
smrt zuby vycení.
…
Ach ne, dvě vojska tady
měřila síly své,
vzpomínat budou všady
na Hradec Králové.
…

…
Smjerć, kiž tych žiwych hidźi,
smjerć z kosu lećeć widźi
Kralowej Hradec.
Smjerć syče tam, hač stona
a hač so kurja hona.
Te snopy rozpjeršene
maš chować zhromadźene,
Kralowej Hradec! 

…
Smrt živé nenávidí,
smrt s kosou letět vidí
Králové Hradec.
Smrt žne, až všechno sténá,
pole v kouř zahalená.
Hle, rozházené snopy,
ať svážení se chopí 
Králové Hradec!

So žita zybolachu 
na zemi na čěskej
a ludźo w měrje spachu
na zemi słowjanskej:
dha sołobik tón drobny
tak zrudnje zanjesy
a skóržbne hłosy swoje 
wón k njebju pozběhny.
…
A jako ranje swita,
dha wšo so mjerwješe,
na tři sta tysac kita
te hory hradecke.
A sakski wojak swěrny
je prěnju kulku słał
a cyły dźeń přeměrny
we horcej bitwje stał.
…
A před Kralowej Hradcom
naš krónprynz pozasta
a swoje wulke štuki
na Pruskich zwobroća.
Tak wón jich horje dźerži,
hač wšitkcy překroča
přez twjerdźiznu a Łobjo
štóž k Saksam přisłuša.
…

už klasy dozrávaly
na zemi na české
a lidé v míru spali
na zemi slovanské:
však slavíček tu drobný
tak smutně zazpíval
a hlásek svůj žalostný
až k nebi pozdvíhal.
…
A ráno za svítání
se všecko vojsko hne,
na tři sta tisíc brání
ty hory hradecké.
A saský voják věrný
pak první ránu dal
a po celý den pevný
tam v ohni v bitvě stál.
…
A před Králové Hradcem
princ Albert zastavil
a svoje těžké kusy
na Prusy obrátil.
Tak nahoře je drží,
než všichni překročí
Labe a pevnost také,
kdo k Sasům přísluší.
…
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Daleko od rodné země ležíte ve hrobech černých,
Vedle zbraní svých a koní, vedle kamarádů věrných.
Daleko od rodné země, daleko od svého krále,
Daleko i od svých milých, kteří pro vás slzí stále.
(…)
Prosme, kéž Bůh na krvavá pole sešle milost svoji,
Aby tolik Srbů darmo nepadlo v tom hrozném boji.
By z té krve vzešel také pro nás nový úsvit štěstí,
nový kořen by z ní Srbům rostl a moh’ plody nésti!

Horní Lužice a Lužičtí Srbové pohledem 
ze tří světových stran:12

Krzysztof FOKT – Łukasz TEKIELA – Waldemar BENA – Da-
niel KOREś, Wademecum historii Górnych Łużyc, Lubań, Po-
łudniowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Po-
granicze“, 2010, 290 s., ISBN 978-83-925200-4-7;

Winfried MüLLER – Lars-Arne DANNENBERg – Edmund PECH 
– Swen STEINBERg, Oberlausitz (Kultur-Landschaften Sach-
sens 4), Dresden – Leipzig, Edition Leipzig, Sonderausgabe für 
die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, 2011, 192 s.;

Les Sorabes aujourd’hui (Revue des études Slaves 85, fasc. 2), 
Paris, Eur’orbem – Institut d’études slaves, 2014, 404 s., ISSN 
0080-2557.

Knih a článků věnovaných Horní Lužici v posledním čtvrtstoletí, 
ve srovnání s dobou před rokem 1989, potěšujícím způsobem přibý-
vá. Vycházejí nejen z dlouhé tradice zájmu jazykovědného či náro-
dopisného, sílí i zájem historiků. Některé práce ovšem sledují spíše 
popularizační cíle a příliš nezohledňují aktuální bádání, které se roz-
víjí v  různých geografických kontextech. Někdejší „vedlejší země“ 
České koruny, a s ní i Lužičtí Srbové, přitahuje v každém případě 
pozornost nejen ve státech, k nimž dnes území historické Horní Lu-
žice náleží – tj. v Polsku a Německu – ale také v České republice či 
v západní Evropě, jako ve vzdálené Francii, a to zejména svou jazy-
kovou pestrostí, ale i pozicí regionu „na průsečíku kulturních vlivů“. 

Badatelskou atraktivitu Horní Lužice dokládají tři publikace vy-
dané v rozmezí pěti let, jež zároveň zastupují různé druhy součas-
ného zájmu o Horní Lužici a reprezentují i tři různé typy regionál-
ní historie: jednak zájem „zdola“, přímo z východní Horní Lužice 
(Wademecum), založený vědecky, ale s popularizačním a didaktic-
kým zacílením, dále zájem „shora“, vlastně politicky usměrňovaný 
interes podnícený saskou vládou (Oberlausitz. Kulturlandschaften 
Sachsens) a nakonec zájem čistě vědecký, filologický, literárněvědný 
a etnografický (Les Sorabes).

Datem vydání nejstarší je práce mladší generace polských histori-
ků, spjatých s východní částí Horní Lužice, kteří se – mj. ve spolupráci 
se Stowarzyszeniem Miłóśników Górnych Łużyc sídlícím v Lubáni (dří-
ve německy Lauban) – systematicky věnují dějinám tohoto regionu, 
jenž se po druhé světové válce octl po stanovení hranice Nisa-odra na 
území Polska. Historicky této oblasti vévodila města Zhořelec a Lubáň 
a dnes odpovídá v podstatě okresu (powiatu) zhořeleckému a lubáň-
skému. Jeden z autorů Łukasz Tekiela je ředitelem regionálního mu-
zea v Lubáni, Krzysztof Fokt a Daniel Koreś působí ve výzkumných 
institucích ve Vratislavi. Kniha vznikla do jisté míry na objednávku – 
vytváří vlastně dějiny regionu pro mládež, která tu žije. To má ovšem 
svoje úskalí: polská Horní Lužice je v publikaci někdy zaměňována 
s Horní Lužicí jako celkem. Dnes polským hornolužickým okresům 
(tj. někdejší zemi nad Kvisou, která tvořila jistý svébytný celek, např. 
jako část území Jindřicha Javorského v první polovině 14. století) je tu 
rozhodně věnována prvořadá pozornost, na úkor např. Budyšínska. 
12 Tato „trojrecenze“ vychází z autorova textu uveřejněného pro časopis Historie – 
otázky – Problémy 7, 2015, č. 1, který upravil pro účely ČLV.

Výklad se ovšem neomezuje pouze na dějiny polské Horní Luži-
ce, často musí, zejména v pasážích o pravěku či středověku, sáhnout 
i k  vývoji celé Horní Lužice. Poněkud uměle se hlavním městem 
tohoto celku stává Lubáň; toto zaměření na východní Horní Luži-
ci, zejména pokud jde o středověk a raný novověk, obraz regionu 
zkresluje, respektive zplošťuje. 

Na druhou stranu je cenné, že autoři nepíší ani jen dějiny zdejších 
Němců, ani jen dějiny vždy slovanského území, jak tomu na půdě 
tzv. ziem odzyskanych ve druhé polovině 20. století často bývalo. Vy-
cházejí důsledně z regionální perspektivy a věnují se tedy i dějinám 
českých exulantů, židovské menšiny či Lužických Srbů (ačkoli to 
může být právě s  těžištěm výkladu na dnešní Lubáňsko historicky 
poněkud matoucí).

Cenné jsou zejména pasáže věnované dějinám 17.–18. století s důra-
zem na hospodářský a náboženský vývoj a důsledky třicetileté války, a 
dále 20. století, především pak osudům regionu za druhé světové války 
a po ní. Text se opírá často o dosud nevyužitý archivní materiál, zejmé-
na z někdejšího lubáňského městského archivu, který je dnes uložen 
v pobočce Státního archivu ve Wrocławi sídlící v Bolesławci. Dějiny 
regionu čtenáři zpřístupňuje věcně, bez větších omylů a dokresluje je 
řadou bohatých příloh mapových, textových i obrazových. Cenná jsou 
i vysvětlení jednotlivých pojmů v průvodních rámečcích vedle hlavního 
textu (jako např. husitství, zohledněn je tedy i bohemikální kontext vý-
voje regionu), takže kniha jistě splňuje svůj v prvé řadě didaktický účel. 

Věcně problematičtější se jeví druhá recenzovaná práce vzešlá 
z pera drážďanských historiků. Kniha se zabývá Horní Lužicí jako 
celkem a pozornost věnovaná jednotlivým jejím částem je dosti vy-
vážená. obsahově však publikace nepřináší mnoho nového, spíše 
upevňuje některé tradiční pohledy na Horní Lužici jako zemi dvou 
národů, zemi s dominujícím městským prvkem, silnými, autonom-
ními stavy ap. Jednotliviny z dějin oblasti (např. příběh Korvínova 
hejtmana Jiřího ze Steinu) vytlačují soustavnější výklad např. o vládě 
Jagellonců, jíž v souvislosti s regionem zůstává historiografie dosud 
mnoho dlužna. Na druhou stranu je cenné, že autoři pracují s po-
jmem Česká koruna a zohledňují pří výkladu hornolužických dějin 
bohemikální souvislosti. Přesto je ale „habsburské“ století a nástup 
reformace vyloženo spíše z perspektivy říšské. Také Pönfall horno-
lužických měst je vnímán spíše jako regionální záležitost, v duchu 
tradičního příběhu silných a roku 1547 pokořených měst (Karlheinz 
Blaschke), bez souvislostí českých. V souvislosti s dějinami 16. století 
autoři opakovaně zdůrazňují slabost královské moci v Horní Lužici, 
která je přinejmenším v  případě vlády Ferdinanda I. (1526–1564) 
dosti sporná. 

Kniha je vybavena velmi bohatou obrazovou přílohou. V  tom-
to žánru publikace lze jistě autorům odpustit drobné nepřesnosti 
či zjednodušení (např. ve výkladu o ochranovské jednotě); proble-
matičtější je celkové pojetí, absence nového výzkumu a upevnění 
starších topos. Škoda také je, že v seznamu literatury není uvedena 
jediná práce českého badatele, byť třeba v německé verzi. I polské 
bádání je zastoupeno jen sborníkem historika umění Tomasze Tor-
buse, působícího ovšem v Lipsku.

Zcela z  jiného kontextu vyrůstá svazek francouzské slavistické 
Revue des études slaves nazvaný Lužičtí Srbové dnes (Les Sorabes 
aujourd’hui). mezinárodní a mezioborová revue, založená již roku 
1921, vychází v současnosti třikrát do roka díky Institute des études 
slaves (Ústavu slovanských studií, založenému roku 1919 díky slav-
nému historikovi s bohemikálními zájmy Ernestu Denisovi, s pod-
porou československé a jugoslávské vlády). Publikuje texty slavistů 
z celého světa, a to z oborů filologie, historie, literární vědy, ale i mo-
derní lingvistiky, historické antropologie, etnologie atd. Zaměřuje 
se primárně (podle webové prezentace editora) na „jinou Evropu“, 
která vstoupila do Evropské unie roku 2004, stejně jako na oblast 
běloruskou, ruskou a ukrajinskou. Jednotlivá čísla Revue des études 
slaves jsou vymezena tematicky na jednu zemi, historické období či 
kulturní fenomény – ovšem tematika Lužických Srbů a Lužice se ne-

knIhy i
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hdźež steješe něhdy Židowska synagoga, kiž so w Pogromowej nocy 
wotpali, steji dźensa knihownja, kiž swojim 20 tysac čitarjam milion 
knih poskića. Kóždy dźeń wopyta tutón dom někak tysac ludźi. Na 
lěwym boku doma je tež mała synagoga zarjadowana, kiž tamnišej 
Židowskej wosadźe słuži. 

Zajimawe měsćanske wjedźenje w Libercu wobjima rjane stare 
twary a wosebje zajimawa bě radnica. Wona je kopija wot radnicy we 
Winje, jenički rozdźěl je, zo ma jenož 3 wěže, Winska pak 5 wěžow.

Popołdnju dojědźechmy do Prahi na wiki PVA „For Arch“. Tute 
daja dobry přehlad wo hospodarstwje. Na tutych wikach prezen-
tuja so někak 70 % čěskich firmow a zbytk přindźe z Awstriskeje, 
Němskeje, Słowakskeje a dalšich. Jedna serbska firma předstaji so 
na zhromadnym stejišću Rjemjeslniskeje komory z Drježdźan. Tam 
so tež firmy z Lipska, Kulowa, Biskopic sobu prezentowachu. Na 
předwječoru wobdźělichmy so na saksko-čěskim forumje a bórzy 
spóznachmy, zo maja čěscy předewzaćeljo nimale samsne problemy 
kaž my we Łužicy, n. př. nimaja dorost, daloke puće za wučobnikow 
do šule, firmowe naslědnistwo atd.

Na druhi dźeń rano podachmy so do zawoda „Škoda“ w mladej 
Boleslavi. Jara zajimawe bě sćěhować, kak ze železnych platow na kón-
cu awto „Škoda“ z produkcije dźe. Kóždy dźeń zhotowja tam 3.000 
awtow. Zawod zaruča 26.000 ludźom dźěło a płaći nadměru dobru 
mzdu. Tež historiski muzej w zawodźe je pšewšo zajimawy. my pak 
podachmy so zaso na puć a dojědźechmy do wjeski Dětenice. W małej 
zanjesenej wsy maja hród, piwarnju z muzejom a wulku wjelbowanu 
korčmu za ryćerske wječory. Nic jenož jědź je po starym přihotowa-
na, tež jednotliwe programowe dypki, kaž brjuchowa reja, show z wo-
henjom, stara hudźba a wosebita drasta daja začišć srjedźowěka zaso.

Za posledni dźeń našeje ekskursije předewzachmy sej złote měs-
to Prahu. Na małej Stranje we Łužiskim seminaru witachu nas čło-
nojo Towarstwa přećelow Łužiskich Serbow. Předsyda knjez Lukaš 
Novosad předstaji nam towarstwo a rozkładźe z knjezom Čerma-
kom wěcywustojnje stawizny tuteho domu. Najwjace z našich so-
bustawow, wosebje z Delneje Łužicy, njeznajachu hišće tutón dom.

Dźensa je w 1. poschodźe zaměstnjene Sakske zastupnistwo w Pra-
ze. Knjez David michel jako čěski staćan, kiž perfektnje němsce a čěsce 
rěči, nam nadawki tuteje institucije rozkładźe. Tak je wona k pomocy, 
hdyž chceš hospodarske styki do Čěskeje nawjazać abo nawopak. Jara 
zajimawe za nas wšěch bě potom wjedźenje ze Zdeněkom Blažekom 
w čěskim Senaće, Waldštejnska zahroda, Praske Jezulatko a cyrkej 
swjateho mikławša. Wšitku organizaciju přewzachu čłonojo towar-
stwa. Za přećelne witanje, informacije, hospodowanje a měsćanske 
wjedźenje so jim cyle wutrobnje dźakujemy. Přewšo wobohaćeni, 
strowi a wjeseli so do Łužicy nawróčichmy. Naše wuhódnoćenje 
cyłkowneje ekskursije pak na kermušce w Chróščan Jednoće přew-
zachmy, kiž bě z wjele lubosću župa michał Hórnik organizowała.

Slovníček: předewzaćel – podnikatel, woswjećić – oslavit, škleńčany – skleněný, 
wotpalić so – vyhořet, wjedźenje – vycházka s průvodcem, twar – stavba, Win – 
Vídeň, wiki – trh, zde veletrh, wjelbowany – klenutý, začišć – dojem, srjedźowěk 
– středověk, wěcywustojnje – řádně, kompletně, staćan – občan, nadawk – úkol, 
hospodowanje – pohostinnost.

Proč WITAJ vázne?
Potíže s nedostatkem lužickosrbských učitelů se dostávají již i do 

regionálních německých novin. List Cottbuser Rundschau, chotěbuz-
ská mutace deníku Lausitzer Rundschau, přinesl článek Warum Witaj 
in der Oberstufe ins Stocken gerät14 (přibližně „Proč Witaj na vyšším 
stupni vázne“). Autorem je Christian Taubert, který má na kontě již 
několik článků o projektu WITAJ: v Lausitzer Rundschau publikoval 
roku 2012 na toto téma rozhovor s předsedou Domowiny Dawidem 

14 <http://www.lr-online.de/nachrichten/Tagesthemen-Warum-Witaj-in-der-
-oberstufe-ins-Stocken-geraet;art307853,5599932>

odjInud  ?

objevuje na tomto fóru a vůbec ve frankofonním prostoru příliš čas-
to (jistou výjimku tvoří např. práce historika Jeana-B. Neveuxe La 
Lusace, terre de transition, de la paix de Prague (1635) à nos jours13).

Na jednu stranu může středoevropského čtenáře potěšit, že pu-
blikace věnovaná osudům, jazyku a kultuře nejmenšího západo-
slovanského národa mohla vyjít v  prestižní revue s  mezinárodním 
rozšířením a ve francouzštině, na druhou stranu je kniha typická 
pro sorabistickou produkci 20. i 21. století: sleduje takřka výlučně 
záležitosti literární a jazykovědné, bez širšího zdůvodnění kontextu 
historického. Badatelé se tu tedy věnují různým specifikům lužické 
srbštiny, např. anglický příspěvek Rolanda martiho sleduje „obtížné 
lingvistické soužití“ horní a dolní lužické srbštiny. Nicole Dołowy-
-Rybińska se vyrovnává s ideou Lužických Srbů jako „vzorové mino-
rity“ – ukazuje problémy hospodářsky slabé Lužice, v níž lužickosrb-
ské instituce fungují dosti konzervativně a z níž mladí lidé odcházejí 
za prací mimo region, takže se oblast jistě nemůže vyrovnat progre-
sivnějším minoritám západní Evropy. Většinu příspěvků tvoří fran-
couzské stati známých současných sorabistů, které spíše shrnují jejich 
dlouhodobé bádání, než aby přinášely nové výsledky. Tak Ludwig Ela 
popisuje normování současného právního a politického postavení 
Lužických Srbů počínaje sjednocením Německa, intendant lužicko-
srbských evangelíků Jan malink podává stručný historický přehled 
o  luteránství u Lužických Srbů a o jeho současné situaci, s  jasným 
zdůvodněním v luterské tradici, měrćin Wałda zase podává podrob-
ný přehled o lužickosrbském „katolickém jádru“, Ludmila Budarjowa 
o projektech Witaj a 2plus zaměřených na revitalizaci lužické srbštiny. 
Cenné jsou historické studie o vydavatelství Domowina od roku 1947 
do současnosti (marka maćijowa) a o hornolužickosrbském tisku 
(Alfons Wićaz). Knihu doprovázejí recenze dvou publikací asi nej-
známějšího lužickosrbského prozaika současnosti Bena Budara, které 
literárně zpracovávají období konce druhé světové války v Lužicích, 
osudy lužickosrbských vojáků, kteří museli bojovat ve wehrmachtu, 
a svědectví žen, které válku prožívaly v zázemí.

Kniha jistě aktualizuje sorabistické bádání na nejnovější stupeň 
a je nesmírně cenné, že je představuje ve světovém jazyku meziná-
rodnímu publiku. Škoda však, že – právě na této internacionální 
půdě – nebyla problematika Lužických Srbů začleněna do širších 
politických, zeměpisných a historických souvislostí zejména před 
20. stoletím, což pokládám za dosti důležité v době, kdy je povědo-
mí o tomto národu, jeho kultuře a jazyce dokonce i v sousední Čes-
ké republice dosti slabé – natož v západní Evropě, kde se stále tak 
často zaměňuje např. Česká republika s Čečenskou. opět se tu tedy 
setkáváme s lužickosrbskou problematikou pojatou tradičně, vlast-
ně v duchu 19. století, v duchu samostatného národa, který jako by 
sám, bez Němců, obýval Horní Lužici.

Jan Zdichynec

Zwjazk serbskich rjemeslnikow a předewzaćelow 
na ekskursiji pobył

Kóždolětnje přewjedźemy wjacednjowsku ekskursiju, zo bychmy 
so wo hospodarskich naležnosćach, ale tež z kulturnym wobłukom 
w cuzbje orientowali. Tak pobychmy hižo w ukrainje, Pólskej, Es-
tiskej, Słowakskej, Brüsselu a dalšich krajach Ewropy. Lětsa bě naš 
susodny kraj Čěska na rjedźe.

Wotjědźechmy štwórtk dnja 22. 9. 2016 rano z Chrósćic a do-
jědźechmy sej jako prěnje do Radworja, hdźež naš čłon Tomaš 
Rječka swoje 60. narodniny woswjeći. Jako prěni gratulanća zaspě- 
wachmy jemu narodninsku štučku we wjacorych rěčach.

Nětko pak spěšnje, zo bychmy wšitke předwidźane dypki w pra-
wym času docpěli. Dojědźechmy do města Liberec, hdźež blisko 
hłowneho naměsta wulki škleńčany dom docpěchmy. Na městnje, 

13 Extraits des Cahiers de Relations Internationales 1964, L’Europe Centrale.
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Statnikem15 a loni v srpnu s projektem a s Lužickými Srby vůbec se-
známil jihoněmecké čtenáře listu Saarbruecker Zeitung16. V aktuálním 
textu představuje problematickou situaci v  dalším lužickosrbském 
vzdělávání dětí, které prošly předškolní výukou WITAJ. (Německý 
výraz „Kita“, dnes běžná zkratka z „Kindertagesstätte“, tj. dětské denní 
zařízení, zahrnuje jesle, mateřské školky a školní družiny.) 

Po školkách WITAJ je velká poptávka dokonce i z německy mlu-
vících rodin. Na území spolkového státu Braniborska se dnes k lu-
žickosrbské národnosti hlásí na 20 000 lidí, což je několikrát více, 
než kolik opravdu lužickosrbsky mluví. Jenže potíže nastanou, když 
tyto děti mají pokračovat v lužické srbštině na základní škole a dále – 
chybí stále více učitelů. Stejná situace je v Horní Lužici, kde se uvádí 
dvojnásobná populace Lužických Srbů než v Lužici Dolní. Taubert 
hovořil s  markusem Kóńcarem, zastupujícím jednatelem dolno-
lužické Domowiny. Ten popsal, jak v  loňském ruce přišlo na Dol-
nolužickosrbské gymnázium v Chotěbuzi tolik přihlášek, že by na-
místo dvou tříd mohli otevřít tři, nakonec však bylo 12 uchazečů se 
znalostmi dolnolužické srbštiny (tedy těch, kteří prošli nižší školou 
zapojenou do projektu WITAJ) odmítnuto. m. Kóńcaŕ v rozhovoru 
označil každého odmítnutého žáka za hořkou ztrátu a litoval, že škol-
ství nedokáže reagovat flexibilněji. Nejde totiž o výuku dolnolužické 
srbštiny, která je dostupná i jinde, nýbrž o to, že na tomto gymnáziu 
je lužická srbština dorozumívacím jazykem. Autor se zamýšlí nad 
paradoxem, že na jedné straně se usilovně hledají posluchači pro lip-
skou sorabistiku a studium učitelství, a na druhé straně se zájemci 
odmítají již na úrovni střední školy. Další problém se jeví v tom, že 
dolnolužickosrbští studenti učitelství sice obvykle složí první stát-
nici (po odborném jazykovém studiu), ale pak neprojdou do  tzv. 
studijního semináře, který představuje následnou, jedno až dvoule-
tou pedagogickou přípravu přímo při škole. Podle Kóńcara je tomu 
tak proto, že se v Chotěbuzi nikdo nezajímá o maturitní vysvědčení 
uchazečů o místo „referendáře“ (tj. praktikanta, kandidáta učitelství 
na gymnáziu), z nějž se jedině pozná, že dotyčný mluví lužickosrbsky 
– a odmítnutý uchazeč pak skončí někde v Bavorsku či Bádensku-
-Württembersku a pro Lužici je ztracen. (Pro podrobnější informaci 
o systému viz na německé Wikipedii hesla Lehramtsstudium a Stu-
dienseminar.) Školský úřad v Chotěbuzi naopak uvádí, že všechny 
uchazeče o učitelství lužické srbštiny posuzuje přednostně a že obor 
byl před časem prohlášen za nedostatkový, což znamená vlastně zá-
ruku zaměstnání, loni prý také byli přijati všichni uchazeči. Háček je 
v tom, že to se týká učitelů lužickosrbského jazyka, chybějí však od-
borní učitelé schopní učit lužickosrbsky svůj předmět, např. fyziku. 

K  řešení problému se nyní Braniborsko a Sasko chtějí spojit. 
V  Sasku bylo již zřízeno stipendium – dostanou je maturanti lu-
žickosrbského gymnázia, kteří nastupují ke studiu učitelství lužické 
srbštiny (stávajícího stipendijního bonusu pro mluvčí lužické srb-
štiny se to nedotkne). Vláda v Drážďanech plánuje i obdobnou pod-
poru nesrbských studentů, kteří umějí polsky, česky, slovensky nebo 
rusky; záleží ovšem na lipské univerzitě, zda bude souhlasit. Článek 
cituje prof. Edwarda Wornara, vedoucího ústavu sorabistiky: ten 
považuje lidi z venku za jedinou šanci. může tím i stoupnout prestiž 
jazyka. Několik nadějných studentů z Polska už ostatně v ústavu je. 
Zájemci bez základů lužické srbštiny to ale mají těžší. Aktuálně se 
v ústavu se 4,5 úvazky vzdělává 30 sorabistů, ročně se přijímá pět až 
osm, z toho průměrně jeden až dva se věnují dolnolužické srbštině. 

Letos v srpnu tedy došlo k dohodě o rozšíření spolupráce: lipská 
univerzita bude vzdělávat i učitele dolnolužické srbštiny, Branibor-
sko zajistí prostředky k financování půlúvazku na výuku a výzkum 
v oboru dolnolužickosrbské didaktiky, jedno místo v oboru dolno-
lužickosrbského jazyka a kultury bude pak financováno oběma ze-
měmi napůl.  

zbs
Za upozornění na článek děkujeme H.-J. Mietheovi z Chotěbuze. 

15 <http://www.lr-online.de/nachrichten/Tagesthemen-Witaj-ist-auch-ein-Pro-
jekt-fuer-Europa;art1065,3981057>
16 <http://www.pressreader.com/germany/saarbruecker-zeitu-
ng/20150822/282664686133634/TextView>

Serbscy młodostni zwonka sydlenskeho ruma – 
Drježdźany

Najpozdźišo z 19 lětami wopušći wětšina młodostnych Łužicu. 
Přičiny za to su při tym wšelakore. Pak wabi jich daloki swět za wul-
ku jězbu, pak daja so wukubłać abo maja cyle jednorje nós połny 
wjesneho žiwjenja. Najčastišo pak přećehnje młodźina studija dla. 
A při tym dawa jasnych faworitow, štož wólbu města nastupa. Sobu 
na prěnich městnach steja při tym Drježdźany a Lipsk. Lipsk wabi 
ze swojej tradiciju, wučerjow a sorabistow hospodować, techniska 
uniwerzita w Drježdźanach skerje twarskich inženjerow narěči. A 
z tym staj tež splahaj tróšku dźělenaj, přetož napadnje w Drježdźa-
nach na přikład wysoka kwota młodych muži. 

W Drježdźanach eksistuje cyłe studentske towarstwo z mjenom 
Bjarnat Krawc. Tu maja serbscy studenća zbožo a bydla na „serb-
skej etaži“. To rěka, zo maja tróšku serbskeje sfery w studentskim 
internaće blisko uniwerzity. Tučasnje bydli něhdźe 12 serbskich stu-
dentow blisko sebi. Ale što činja drježdźanscy studenća nimo byd-
lenja zhromadneho? Na přikład witaja zhromadnje nowy semester 
w prěnim tydźenju noweho semestra a wotewrja za to wšitkim serb-
skim studentam, ale tež Serbam z Drježdźan a wokoliny a zajim-
cam durje k swojemu domicilej. Při spěwje a piwje rozprawja so 
wo nazhonjenjach w semesterskich prózdninach, wo nowych mo-
dulach a wučerjach při studiju a cilach za semester. 

Nimo swjećenja pak přihotuje so tučasnje tež hižo program za 
Schadźowanku w nazymniku. To pak je hišće małke potajnstwo. 

K tradiciji je so tež wuwiło tak mjenowane nalětne pućowanje 
drježdźanskich studentow. Tak dojědu sebi do bliskich horin, na 
přikład do Sakskeje Šwicy, a daja sebi zhromadny dźeń w přirodźe 
lubić. Ale nimo tutych wulkich zarjadowanjow wuwija so mjez stu-
dentami krute přećelstwa, někotre z nich traja čas žiwjenja, a tuž 
wužija studentski čas tak derje kaž móžno na zabawne wašnje. 

Kristin Heelemanec
Slovníček: wšelakore – různé, všelijaké; jězba – jízda; skerje – spíše; twarski 
– stavební; splahaj staj dźelenaj – obě pohlaví jsou oddělena, dělí se (duál); 
nazhonjenje – zkušenost

Společnost přátel Lužice si dovoluje co nejsrdečněji poblaho-
přát Juriji Łušćanskému k jeho životnímu jubileu. Vážíme si jeho 
dlouholeté práce ve prospěch přátelských vztahů a spolupráce mezi 
Lužickými Srby a Čechy a přejeme mu hodně zdraví, sil a chuti do 
dalších společných podniků.

Předsednictvo SPL a redakce ČLV

Společnost přátel Lužice si vás dovoluje pozvat na akce pořádané 
do konce tohoto roku:

•	 5. 11., 14:00, Lužický seminář – přednáška Martina Šlechty 
o výuce češtiny v Lužici

•	 14. 11., 18:00, regionální knihovna Teplice – přednáška o Lu-
žici, SPL, vzájemné historii

•	 19. 11. – zájezd na Schadźowanku do Budyšína
•	 3. 12., Lužický seminář – odpoledne věnované Juriji Brěza-

novi, představení nového překladu Příběhy o vodě
•	 5. 12., Lužický seminář – Mikulášská 2016
•	 14. 12., 17:00, Lužický seminář – předvánoční večírek SPL, 

prezentace a křest publikace Pražské sorabistické studie II.
•	 17. 12. – adventní zájezd do Ochranova a Budyšína

Na připravované zájezdy se hlaste na adrese luzice@luzice.cz, zbý-
vají poslední volná místa.
Těšíme se na vás!

kAk To WIdŹu jA
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sem tak domýšlivý, abych si myslel, že zrovna tahle moje věta rozhod-
la, ale Havel se skutečně u nás s představiteli Lužických Srbů setkal.

musím však podotknout, že i tak svobodomyslný prezident, jakým 
byl Havel, musel dodržovat protokol – projevoval sice upřímný zájem, 
ale vyjadřoval se k přáním Lužických Srbů zdrženlivě. Alespoň já žádný 
konkrétní slib neslyšel, a to jsem stál hodně blízko. Na druhou stranu je 
logické, že slibovat „z voleje“ něco, co sám nemůže rozhodnout, by bylo 
populistické a neuvážené. Přesto však, alespoň pro Lužické Srby, to byla 
velká událost. Soudím tak podle reakcí v tisku i pozdějších soukromých 
rozhovorů s mnohými z nich. Ve facebookové diskusi se objevil názor, 
že Havel o Lužických Srbech nevěděl, uveďme tedy citát z článku man-
freda Laduše, zveřejněného v Serbských nowinách 6. července 1999: 
„…odpověď po celém světě známého a uznávaného českého prezidenta 
svědčila o tom, že byl Václav Havel o nás, Lužických Srbech, dobře infor-
mován a že je nám nakloněn.“ Ve svém zamyšlení vyjadřuje Benedikt 
Dyrlich, jeden z účastníků setkání, v témže vydání SN přesvědčení, 
že „prezident Havel právě při prohlížení knížky s poezií mladých Lužic-
kých Srbů pociťoval, že lužickosrbsko-české styky sahají do budoucnosti.“

možná Havel pro Lužici už nic dalšího podstatného neudělal. 
Nemám pro takové ani opačné tvrzení podklady. Ale už jen to, že 
se prezident českého státu – i přes nesouhlasný postoj expertů na 
zahraniční politiku – rozhodl oficiálně se setkat s Lužickými Srby, 
a že tak učinil ve Varnsdorfu, přezdívaném ve druhé polovině čtyři-
cátých let minulého století „oknem do Lužice“, mnozí v Lužici přijí-
mají s povděkem a úctou. A svým vstřícným postojem nepochybně 
otevřel dveře k dalším jednáním ve prospěch česko-lužických vzta-
hů, ať už byla později úspěšná, nebo ne. Pro nás varnsdorfské to 
mělo dvojí efekt. Nejprve to byla nespokojenost občanů města, kteří 
měli prezidentovi za zlé, že cizincům věnoval podstatně více času 
než jim. A později jsme pocítili, že v Lužici začínají české – a pře-
devším varnsdorfské – prolužické aktivity brát vážněji než dosud.

Závěrem několik snad i úsměvných detailů ze zákulisí popisova-
né historické události:

K příležitosti prezidentské návštěvy byla v roce 1998 urychlena 
příprava výstavy o Bjarnatu a Hance Krawcových ve varnsdorfském 
muzeu. Byla pak přístupná veřejnosti po obvyklou dobu a poté ulo-
žena do depozitáře. Po roce byla pro pana prezidenta znovu insta-
lována na jediný den.

V rámci setkání připravilo městské divadlo v atriu muzea krátký kul-
turní program s vystoupením zdejšího pěveckého sboru Kvíltet. Když 
zaznělo Prší, prší, jen se leje, začala skutečně padat voda z nebe, takže si 
účastníci doposlechli píseň pod deštníky a poté byl program ukončen.

Při přípravě prezidentské návštěvy navštívil muzeum šéf ochran-
ky prezidenta se svým týmem, prohledali celý dům a zjistili mimo 
jiné, že všechny komíny jsou v havarijním stavu. Po dohodě mezi 
starostou města a přednostou okresního úřadu byly komíny urych-
leně opraveny. Současně byla ulice u muzea, po které prezidentská 
kolona přijela, nově vyasfaltována. Tehdejší vedoucí muzea Josef 
Zbihlej byl velmi potěšen a přál si víc takových návštěv.

A poslední momentka možná nejvíc vystihuje tehdejší uvolně-
nou dobu: pan prezident v rámci své návštěvy muzea navštívil toa-
letu. Na upomínku této události místní výtvarník vytvořil na přání 
muzea malou kovovou pamětní desku.

Závěrem: ve Varnsdorfu i na jiných místech světa se v kronikách 
i pamětech často připomíná skutečnost, že „císař pán přenocoval v 
této budově na cestě jinam“. Návštěva Havlova a setkání s Lužickými 
Srby byla podstatnější událostí, než jen „že tudy jel a někomu věno-
val úsměv“. Proto stojí za připomenutí.

Milan Hrabal

Prezident Václav Havel přijal představitele 
Lužických Srbů.

2. 7. 1999 při příležitosti návštěvy severních Čech (Šluknov, Rumburk, 
Varnsdorf, 1.–2. 7.) přijal prezident V. Havel ve Varnsdorfu Lužické 
Srby: předsedu Domowiny Jakuba Brankačka, předsedkyni Lužickosrb-
ského školského spolku a ředitelku nakladatelství Domowiny Ludmilu 
Budarjowou, předsedu Svazu lužickosrbských umělců Benedikta Dyrli-
cha, předsedu Matice lužickosrbské dr. Měrćina Völkela i české zástupce 
města starostu Jaroslava Tomáška a básníka Milana Hrabala. Předseda 
Domowiny v projevu zdůraznil staleté přátelské styky lužickosrbsko-čes-
ké a významnou českou pomoc pro bytí Lužických Srbů, zejména při vý-
chově mládeže (Lužický seminář v Praze, gymnázium aj. školy ve Varns-
dorfu po r. 1945). L. Budarjowa podotkla, že Lužičtí Srbové jako malý 
národ potřebují pomoc velkého slovanského národa českého. J. Tomášek 
a M. Hrabal informovali prezidenta o činnosti čestného varnsdorfského 
občana skladatele Bjarnata Krawce a jeho dcery grafičky Hanky Kraw-
cec. Jejich výstavu si v městském muzeu V. Havel prohlédl. Zajímal se 
o přátelské styky Varnsdorfu s Lužickými Srby, o slavnost lužickosrbské 
poezie, společné výstavy i koncerty. Prohlédl si sbírku básní Na druhé 
straně slunce / Na druhej stronje słónca a zapsal se do kroniky Varns-
dorfu. Předseda Domowiny jménem Lužických Srbů pozval prezidenta 
k návštěvě Budyšína a vyslovil prosbu, aby prezident České republiky 
myslil i na malý slovanský národ Lužických Srbů. B. Dyrlich poukázal 
na plodné styky mezi lužickosrbskými a českými umělci i spisovateli a 
daroval V. Havlovi dvě své sbírky básní a cédéčko s hudbou A. Dvořáka, 
D. Kobjely a J. Pilka. Kromě toho prezident dostal Smolerovy Pěsnički, 
kalendář a knihu M. Völkela o dějinách Matice lužickosrbské. V. Havel 
vyjádřil radost, že se s Lužickými Srby setkal. Dosud je znal jen teoretic-
ky. Potěšilo ho, že s nimi mohl besedovat osobně. – Po T. G. Masarykovi je 
V. Havel druhý náš prezident, který se s Lužickými Srby oficiálně setkal.

SN 2. 7., Př 9. 7. 1999

Tuto zprávu, zkrácenou verzi článku ze Serbských Nowin, přinesl 
ČLV 9/1999. V den Havlových nedožitých 80. narozenin (5. října) 
byla na facebooku Společnosti přátel Lužice zveřejněna připomínka 
této události, která vyvolala zjitřenou diskusi. Kritické hlasy relati-
vizovaly význam setkání s tím, že Havel nic víc pro srbskou Lužici 
neudělal, že byl ve Varnsdorfu jako soukromá osoba, že o Srbech nic 
nevěděl atd. Zapojil jsem se do diskuse, abych jako účastník setkání 
uvedl na pravou míru některá nepravdivá tvrzení. musel jsem si pro-
to oživit paměť, což mi prospělo při přípravě tohoto textu.

Jak jsem se k této události dostal já? Pracoval jsem tehdy na varns-
dorfském městském úřadě. Než zástupci prezidentské kanceláře popr-
vé přijeli do Varnsdorfu připravovat program pro návštěvu preziden-
ta republiky ve Šluknovském výběžku (nemýlím-li se, bylo to v roce 
1998), dostal jsem za úkol připravit kulturní a společenskou část pro-
gramu ve Varnsdorfu. můj návrh, aby se prezident setkal s Lužickými 
Srby a víc se o nich dozvěděl při osobním kontaktu, úředníky z Hradu 
zaujal. Samozřejmě, program musel být bohatší, ale to je jiná kapitola. 
Cesta byla z důvodu prezidentovy nemoci odložena na rok 1999. Teh-
dy mi odpovědný pracovník prezidentské kanceláře sdělil, že podle 
stanoviska ministerstva zahraničí není setkání s Lužickými Srby mož-
né, protože nemají reprezentanty na úrovni vlády. Na to jsem reagoval, 
že prezident Havel je přece svobodným občanem svobodného státu, 
a může se tedy na tomto území setkat s kým chce a kde chce. Nej-
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