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Što čini poprawom serbska elita – nic
politikarjo a funkcionarojo, tež nic spi-
sowaćeljo, komponisća a wuměłcy, ale
duchowna elita, kročaca po stopach wót-
čincow, kotřiž załožichu 1847 najstarše
serbske towarstwo w Hornjej Łužicy a su
tak tež narodnemu wozrodźenju krutu
formu spožčili? Što potajkim činja Ma-
ćicarjo? Přehlad wo tym dóstach sobotu
tydźenja na hłownej a zdobom wólbnej
zhromadźiznje Maćicy Serbskeje w Bu-
dyskim Serbskim muzeju.

Chcedźa dale sobu rěčeć

Stary a nowy předsyda Jan Malink pod-
šmórny ze swojej rozprawu narok wědo-
mostneho towarstwa, so tež dale do po-
litiskich diskusijow měšeć, dźe-li wo to,
do kotreho směra so serbska towaršnosć
wuwiwa. Tak chce přichodnje jako čłon
nošneho towarstwa Serbskeho instituta
„na dobro“ wědomostneje institucije
skutkować. Faktisce to rěka jej poboku
stać, dźe-li wo hišće wot Załožby za serb-
ski lud njezběhnjene skrótšenje poł mi-
liona eurow – jenički reformowy projekt,
po zdaću z cyłych diskusijow zbywacy.

Malink pak žada sej dale reformu
załožby. Tež nastupajo hrožacu eksisten-
cu Serbskeho ludoweho ansambla chce
Maćica sobu rěčeć. „W zwisku z próstwu
wo přewzaće serbskeje hudźby do swěto-

weho herbstwa UNESCO sym sej wuwě-
domił, kajki drohotny pokład naša hudź-
ba přirunujo z druhimi mjeńšinami je
a što smy w tym wobłuku na wysokim
niwowje zdokonjeli“, Jan Malink rozłoži
a doda, zo ma to zdobom za wažny poli-
tiski argument zachowanja SLA. Přidźěło
nastupajo hudźbne herbstwo bě Měrko
Šołta ze sekcije hudźba wukonjał.

Runje tak chutnje kaž předsyda skutkuja
tež sekcije – wone wobstajnje dźěłaja.
Nastajnosći po puću w mjenje Serbow
bě po zdaću tu a we wukraju Jurij Łu-
šćanski ze sekcije literatura a wuměł-
stwo. Wón rozprawješe mjez druhim wo
wobdźělenju na 2. europskim kongresu
Maćicow w słowakskim Martinje loni
spočatk awgusta składnostnje 150. róč-
nicy załoženja Maticy Slovenskeje. Dalši
wjeršk bě wopomnjenske zarjadowanje
za serbskeho humanista Jana Bocatiusa
w Košicach.

Za sekciju stawizny wuzběhny Trudla
Malinkowa dale dobry wothłós lětnych
štyrjoch přednoškow Maćičneje akade-
mije. Za pomnikowy wuběrk informo-
waše wona wo wobnowjenju informa-
ciskich taflow pomnika Cyrila a Metoda
(pomnik je mjeztym zaso wobškodźeny)
a wo nowym kamjenju na row fararja
Wylema Noweho w Choćebuzu.

Přichodny projekt budźe wobnowje-
nje rowa Jana Arnošta Smolerja na Bu-
dyskim Hrodźišku. Dr. Ines Kellerowa
ze sekcije ludowěda/muzejownistwo roz-
prawješe wo wopyće dźěłoweho kruha
Łužiske muzeje w Mošćanskim domizni-
skim muzeju. Přećiwo jeho zawrjenju
běchu protestny list napisali. Wulki wu-
spěch móžeše wona hladajo na pućo-

wansku wustajeńcu k 200. narodninam
Jana Kiliana wozjewić: Něhdźe 14 000
ludźi je ju dotal widźało. Lětsa chce-
dźa wustajeńcu Wukrančanskej wosadźe
přepodać a ze zběrnikom konferency
wo fararju-wupućowarju jubilejne akti-
wity swjatočnje zakónčić. Zhromadnje
ze spěchowanskim towarstwom Budy-
skeho Serbskeho muzeja chcedźa lětsa
na slědach Měrćina Nowaka-Njechorń-
skeho pućować a wjesny muzej w Zakrjo-
wje pola Baršća wopytać.

Dr. Pětš Šurman z Maśicy Serbskeje
skedźbni hišće raz w zwisku z dorostowy-
mi mytami, kotrež su do Delnjeje Łužicy
šli, na dobry zwisk k Choćebuskemu
Serbskemu gymnazijej. Dr. Sonja Wölko-

wa informowaše, zo je so dr. Helmut
Jenč z Hornjoserbskeje rěčneje komisije
rozžohnował a Daniela Heelemanowa
přistupiła. Za wulki angažement w Del-
njoserbskej rěčnej komisiji dźakowaše
so dr. Fabian Kaulfürst Mětej Pernakej.

Facit sekcijowych rozprawow: Lěto
2013 je nimo, a Maćicarjo móža na kopi-
cu aktiwitow wróćo a z wosom nowymi
čłonami nadźijepołni do přichoda hladać.
Kak móhł tón wupadać, pokaza nowa
Maćicarka Theresa Jacobsowa na přikła-
dźe swojeho doktorskeho dźěła wo rejach
w Serbach: Wažnišej, hač za ryzy serb-
skosć pytać, stej čiłosć serbskeho žiwje-
nja a kmanosć, z časowej změnu kreatiw-
nje wobchadźeć. � C. Ratajczakowa

14 000 ludźi wo Kilianje zhoniło

Maćica Serbska sobu rěči
Wobstajna dźěławosć so na hłownej zhromadźiznje wotbłyšćowała

Jednohłósnje su čłonojo Maćicy Serbskeje na hłownej a wólbnej zhromadźiznje 15. měrca předsydu Jana Malinka wobkrućili.
Tež jeho namjetej, zo ma so Maćica stać ze sobustawom nošneho towarstwa Serbskeho instituta, woni přihłosowachu. Tuž chce
so najstarše towarstwo Serbow tež bóle nutř měšeć, hdyž dźe wo serbski přichod. Foće: SN/M. Bulank

Marja Elikowska-Winklerowa skedźbni
na potrjebu delnjoserbskich přednoškow.

Charles Ives, Tan Dun a Antonín Dvořák
su mjena jara wšelakorych komponi-
stow. Jich twórby stejachu na programje
njedawneho 5. filharmoniskeho koncer-
ta Noweje Łužiskeje filharmonije (NŁf)
w Žitawje, Zhorjelcu, Wojerecach a skónč-
nje tež w Budyskim Němsko-Serbskim
ludowym dźiwadle.

Mjeztym zo je Dvořák we Łužicy po-
wšitkownje znaty a zo zamóža mnozy
tež Ivesa zarjadować, prašachu so wja-
cori, štó drje je Tan Dun. A tola njeběše
„Koncert za smyčkowy koncert a pipu“
tohole moderneho chinskeho hudźbu-
twórca za wopytowarjow bjezdwěla jenož
wulke wotkryće, ale zdobom njesměrnje
zajimawe, haj samo trochu sensacionel-
ne dožiwjenje.

Što je chinska „p’i-p’a“, kotruž ja-
pansce „biwa“ mjenuja, so mnozy hišće
po koncerće prašachu. Prastary aziski
hudźbny nastroj hodźi so do swójby
lutnjow (Laute) zarjadować a eksistuje
we wšelakich formach. Samo jeje korpus
je wšelakory: pak kulowaty pak owalny.

Chinski komponist Tan Dun, lawreat
požadaneho myta Oscara, słuša do naj-
wuznamnišich tučasnych komponistow.
Wukubłany w Pekingu eksperimentowa-
še wón předewšěm w New Yorku z wu-
branymi starami. Tak zwjazuje w swojich
twórbach zapadne wobsadźenje orche-
stra z wuchodnym instrumentarijom.
Fachowcow wosebje fascinuje, zo wužiwa
Dun tež moderne techniki kompono-
wanja kaž pentatoniku, a to z kreatiwitu
Azičana. Jeho „Koncert za smyčkowy or-
chester a pipu“ ma ze štyrjomi sadźbami
klasisku formu w zmysle nawječorneje
hudźbneje kultury. Třeća sadźba „Ada-
gio“ pak přesahuje doskónčnje to za naše
wuši njezwučeneho. Solowy instrument
zahaji ju ze zdokonjanje natwarjenej me-
lodiju a smyčkarjo reaguja na to z počasu
zhusćacym so „Preludijom w c-moll“
z Johanna Sebastiana Bachoweje twór-
by „Das wohltemperierte Klavier“. Je to

genialne wašnje tworjenja. Mnozy drje
to tak widźachu, druzy pak wijachu naj-
pozdźišo z hłowu, hdyž přewzachu or-
chestrownicy tež nadawki perkusijnych
instrumentow. Tak teptachu z nohomaj,
kleskachu, wołachu a wujachu – ale wězo
wšo harmonisce a rytmisce homogenje.

Solowu pipu hraješe Ya Dong, kotraž
bu jako wosebje talentowana w Shang-
haiju pola mištrow tohole předmjeta wu-
kubłana a zdoby sej w młodych lětach
samo Chinske narodne myto. Wot 1987
pak bydli w Němskej. Do dołheje lisćiny
orchestrow z dobrym mjenom, z kotry-
miž je hižo hrała, móže wona nětko tež
orchester kulturneho ruma Hornjeje Łu-
žicy-Delnjeje Šleskeje zapisać.

Charlesa Ivesowy kruch „Ragtime
Dances“ zamóže samozrozumliwje naj-
wjetšich zaspancow z rezerwy wuwabić.
Jako awtor ragtimow běše 1954 zemrěty
wuměłc perfektny, tola swój wšědny
chlěb zasłužeše sej pragmatiski Ameri-
čan jako wersěrowany fachowc za pře-
dawanje zawěsćenjow. Swoju wědu
wo nałožowanju statistikow nałožowaše
na woběmaj stronomaj swojeho powo-
łanskeho žiwjenja.

Komuž ani hudźba Ivesa njeležeše,
kohož ani to cuze a njezwučene na kom-
poziciji Duna znjespokoji, tón bě wujed-
nany ze „6. sinfoniju w D-dur“, opus 60
Antonína Dvořáka. Tu wšo trjechješe,
štož wosebje staršu generaciju koncer-
towych wopytowarjow spokoja: rjana
zwučna hudźba a dobra interpretacija.

Čěskeho narodneho wuměłca sej tež
nětčiši šef NŁf, italski dirigent Andrea
Sanguinetti, jara waži. Wón pak nje-
móžeše tutu koncertnu seriju bohužel
dirigować. Jeho zastupowaše 25lětny
Moldawčan Roman Baltag. Byrnjež hi-
šće w Drježdźanach (přidatny) mišterski
studij absolwował, wopokaza so tón jako
swojemu nadawkej bjeze wšeho połnje
zrosćeny. Z koncertom so zaso znowa
wopokaza, zo móžemy tohorunja tu we
Łužicy wuměłsku globalizaciju na wyso-
kim niwowje dožiwić.

� Chrysta Meškankowa

Wo 5. filharmoniskim koncerće
Noweje Łužiskeje filharmonije

Z třomi twórbami tři wjerški

Aleksander Cyž ze Smjerdźaceje je na
prěni napohlad cyle normalny mło-
dostny, kiž hraje rady volleyball, ko-
pańcu a so we wohnjowej woborje an-
gažuje. Štóž pak 22lětneho lěpje znaje,
tón wě, zo njejsu tele hobbyje za njeho
samozrozumliwe. Před wjac hač šty-
rjomi lětami měješe młody Smjerdźe-
čan mjenujcy ćežke wobchadne nje-
zbožo z fatalnym sćěhom. Jurjej Bjeńšej
je Aleksander mjez druhim přeradźił,
za kotry wulki cil wón nětko trenuje.

Aleksandro, što je so Ći před něhdźe štyri
a poł lětom stało?
� Aleksander: Běch z mopedom po pu-
ću, jako mje wodźer LKWja přewidźa
a mje z mopeda storhny. Swoju lěwu no-
hu sej při tym tak jara zranich, zo sym
nimale wukrawił. Lěkarjo dyrbjachu mi

dźěl lěweje nohi pod kolenom wotewzać
a dóstach protezu. Dohromady šěsć
tydźenjow běch w chorowni, nimale
měsacaj rehabilitacije so přizamknyštej.
Žiwjenje pak dźěše dale, swoje wukubła-
nje sym najebać to zmištrował a nětko
dźěłam hižo přez lěto jako mechanikar
za drobne metalowe dźěła.

Kak dołho sy trjebał, tele ćežke njezbožo
předźěłać?
� Aleksander: Wědźach cyle spěšnje,
zo dźěl nohi zhubju, dokelž bě prosće
přejara zranjena. Tohodla tež swój dóńt
spěšnje akceptowach. Swójbni a wosebje
tež přećeljo pak mje zas a zaso motiwo-
wachu, štož hač do dźensnišeho hišće
činja. Sym jim wšěm jara dźakowny.

Što je so wot toho časa za Tebje změniło?
� Aleksander: Tak hłupje, kaž to snano
klinči, telko so dotal ani změniło njeje.
Njeje ničo, čehož dyrbju so wzdać. Njej-
sym wězo wjac tón najspěšniši (so smě-
je), sport pak je mi přiwšěm dale jara
wažny.

Hakle njedawno smědźachmy Će na vol-
leyballowym turněrje dobrowólnych wo-
hnjowych woborow w Ralbicach dožiwić.
Sy ze Smjerdźečanskej šestku suwerenje

dobył a dopokazał, zo hodźi so tež z pro-
tezu dobry volleyball hrać.
� Aleksander: Kaž hižo naspomnich,
njezačuwam to runjewon jako handicap.

Hižo do njezboža chodźach we Wor-
klecach na volleyballowy trening. Hdyž
mam chwile, tam tež nětko hišće pón-
dźelu wječor sobu hraju. Kónc tydźenja
hrajemy často z młodźinskim klubom
kopańcu.

Mi napadnje, zo maš jara robustne ćěło.
Chodźiš tež do fitnesowych centerow abo
sy hišće hinak aktiwny?

� Aleksander: W lěću radšo wonka spor-
tuju a husto kupać jězdźu. Jara wćipny
sym, hač so mi kónc měrca poradźi zaso
na sněhakach horu dele smalić. To chcu
so mjenujcy w Awstriskej zaso wuspytać.
Wobžaruju pak, zo njemóžu časa dla hižo
w Smjerdźečanskej rejwanskej skupinje
sobu skutkować. Hač do decembra sym
tam mjenujcy hišće sobu rejwał.

Wjele časa wopruješ zawěsće jako šef
Smjerdźečanskeho młodźinskeho kluba.
Nimo toho angažuješ so we wohnjowej
woborje. Wobdźěleš so tež na hašenskich
wubědźowanjach?
� Aleksander: Ně, tam sym jenož kame-
ra-muž. Hdyž pak dyrbimy raz chutneho
pada dla won, sym wězo pódla.

Najebać protezu sy motiwowany spor-
towc. Sy hižo raz wo tym rozmyslował,
so na paralympiskich hrach wobdźělić?
� Aleksander: Ně, hišće ženje. A nje-
myslu sej tež, zo by to zwoprawdźomne
było. Wěm, zo su ći sportowcy ekstrem-
nje fit a kóždy dźeń trenuja. A za to, kaž
hižo prajene, chwile nimam. Trenuju pak
z přećelemi za hinaši podawk.

Mjenujcy?
� Aleksander: Chcemy so ze Smjerdźe-

čanskej młodźinu 11. a 12. oktobra na wu-
bědźowanju Tough mudder pola Ham-
burga wobdźělić. Je to specielny wutraj-
nostny běh. To rěka, zo dyrbiš 16 kilo-
metrow přez błóto, ekstremne zadźěwki,
zymnu wodu atd. běžeć.

A to sej woprawdźe přicpěješ?
� Aleksander: Čehodla nic (zadźiwany),
sćahnu sej tam wosebitu lateksowu no-
hajcu přez protezu, zo by hygienisce
wšitko w porjadku było. Wolu, sebje-
wědomje a mocy mam. Njedyrbjał-li cil
ze swójskich mocow docpěć, štož sej nje-
myslu, budu mi přećeljo pomhać. Wšako
je teamowy duch na Tough mudderu
najwažniši. Njeńdźe wo to, štó je prěni
w cilu.

Pytnu, zo sy jara motiwowany. Móžeš
potajkim rjec, zo sy z protezu nětko česće-
lakomiši?
� Aleksander: Ně, běch to hižo přeco.
Mějach stajnje wěsty cil před wočomaj.
Wěm pak, kak spěšnje móže so swět
změnić, a tohodla dam sej kóždy dźeń
a kóždy wokomik intensiwnišo lubić,
hač to do swojeho njezboža činjach.

Wutrobny dźak, dale wšitko dobre a wjele
wuspěcha!

Žiwjenjawjesoły młodostny rěči
wo najćešim času žiwjenja.

S P O R T

„Njezačuwam to
jako handicap“

Aleksander Cyž
Foto: Jurij Bjeńš


