
„Musica sacra“ premjeru měła
Ochranow. Pod hesłom „Musica sacra“

je wčera w Ochranowje hudźbny program
Serbskeho ludoweho ansambla w póst-
nym času swoju premjeru dožiwił. Nimo
němskich klasikarjow přednjesechu tež
twórby serbskich komponistow Jana Bu-
lanka, Jana Pawoła Nagela a Detlefa Ko-
bjele. Štwórtk koncertuja w Budyskej ja-
stwowej a njedźelu w Baćońskej cyrkwi. 

Na spalenje knihow dopominali
Drježdźany. Mjez wuměłcami, kotřiž

su wčera w Drježdźanskim kabareće
„Breschke & Schuch“ na prěnje spalenje
knihow w Němskej na Drježdźanskim
Wettinerowym naměsće 8. měrca 1933
dopominali, bě tež Benedikt Dyrlich.
Bywša Drježdźanska zapósłanča zwjaz-
koweho sejma dr. Marlies Volkmer (SPD)
je so tohorunja słowa jimała.

Sakska stolica chce so požadać
Drježdźany. Najebać Pegidu chcedźa

so Drježdźany wo titul europskeje kul-
turneje stolicy 2025 požadać. Tole zdźěli
wyši měšćanosta Dirk Hilbert (FDP)
dźensa w sakskej stolicy. Wosebity bě-
row ma nětko wotpowědny wabjenski
material zdźěłać. Měšćanska rada dyrbi
hišće přihłosować. Lěta 2014 bě wona
wobzamknyła, projekt pruwować dać.

Njebjelčicy štwórte na turněrje
Kulow. Koparske mustwo starych

knjezow SJ Njebjelčicy je na halowym
koparskim turněrje za starobnu klasu
nad 40 lětami sobotu w Kulowje štwórte
městno wobsadźiło. Dobyli su domjacy,
Módro-běli Kulow, před zastupnistwo-
maj FSV Brjazki/Zły Komorow a Motor
Kumwałd. Najlěpši třělc bě z wosom
wrotami Kulowčan Torsten Bulang.

Złoto za Lauru Dahlmeier
Oslo. Po dobyću bronzoweje medalje

na sprintowej distancy sobotu je sej
němska biatletka Laura Dahlmeier wče-
ra na swětowych mišterstwach w nor-
wegskim Oslu złoto w disciplinje přesćě-
hanje wubědźiła. 22lětna přesadźi so
bjez zmylka při třělenju přećiwo Italčan-
ce Dorotheji Vierer a Francozowce Marie
Dorin Habert. Wobě dyrbještej dwójce
do chłostanskeho koła.
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Budyšin (SN/at). Ze zarjadowanjomaj
Maćicy Serbskeje su we wopominanju
Jana Arnošta Smolerja składnostnje jeho
200. narodnin sobotu w Budyšinje po-
kročowali. Při rownišću Smolerjec swój-
by na Hrodźišku rjekny předsyda serb-
skeho wědomostneho towarstwa, super-
intendent Jan Malink, po zhromadnym
spěwanju pěsnje „Ja Słowjan sym“, za-
kantorjeneje wot Přezpólnych: „To bě je-
ho duch. Wón by so wjeselił.“ Předsyda
Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman dźako-
waše so do toho wšitkim, kotřiž běchu
na wobnowjenju rownišća wobdźěleni
byli. Z wěnčami a kwěćelemi počesćichu
Smolerja Maćica Serbska, Ludowe na-
kładnistwo Domowina, towarstwo Přeće-
ljo Smolerjec kniharnje, Domowina, To-
warstwo Cyrila a Metoda, Zwjazk serb-
skich rjemjeslnikow a předewzaćelow
kaž tež Serbski muzej a jeho spěchowan-
ske towarstwo. Ze serbskej hymnu so wo-
pominanski akt při rowje zakónči.

Swjedźenska akademija Maćicy Serb-
skeje wěnowaše so wótčincej na to

w Serbskim muzeju. Takrjec jako hosći-
ćelka namołwi jeje nawodnica Christina
Boguszowa přitomnych na połnje wob-
sadźenej žurli, „zachować maćernu rěč
a serbsku identitu“ w Smolerjowym
zmysle. Přezpólni zarjadowanje ze spě-
wami ze Smolerjoweje/Hauptoweje zběr-
ki „Pěsničkow“ wobrubichu.

Na tři dypki skedźbni předsyda Domo-
winy Dawid Statnik w swojim witanju.
Wón wupraji so k prócowanjam Smolerja
na polu rěče, k jeho wušiknosći, mjez-
sobnje so dorozumić a konflikty změro-
wać, kaž tež wo tym, zo bě jeho žiwjenje
„wšo druhe hač lochke“. Statnik bě sej
wěsty, zo z akademije, „z tohole zhlado-
wanja do stawiznow nowe nastorki za
dalše naše skutkowanje čerpamy“.

Přednošujo wo wuznamje Smolerja
za wuwiće serbskeje hudźby je so Marka
Cyžowa bliže ze serbskimi spěwanskimi
swjedźenjemi, kotrychž prěni wotmě so
17. oktobra 1845 na Budyskej Třělerni,
a tam zanošowanymi pěsnjemi zaběrała.
Smoler bě so po sam dožiwjenjenym čě-

skim přikładźe za nje zasadźał. „Duch na-
rodneho wozrodźenja postaješe słowa
nowych spěwow, ... [kotrež] praktikowa-
chu bratrowsku mysl we wědomym wu-
žiwanju hłosow“, referentka wuwjedźe.
Dokelž je Smoler sam k tomu tójšto tek-
stow spisał, „ma wón wulki podźěl na
tym, zo zrodźi so nowy žanr serbskeje
spěwneje literatury, wótčinske spěwy.“

Nade wšo wokřewjace běchu wuwje-
dźenja Trudle Malinkoweje wo swójb-
nych stawiznach Jana Arnošta Smolerja.
K mnohim znatym žórłam je so pilne
hrjebanje referentki w zapiskach cyr-
kwinskich knihow wudaniło. Malinkowa
sposrědkowa jara detailowany přehlad
wo swójbnych Jana Arnošta Smolerja hač
do generacije praprawnukow, ale tež wo
jich wosobinskich dóńtach, kaž stej to na
přikład smjerć mandźelskeje Amalije po
porodźe dźewjateho dźěsća abo tón naj-
staršeje dźowki Ludmile a jeje swójby po
Oktoberskej rewoluciji w Ruskej.

Swjedźenska akademija skónči so
z  přijećom w hosćencu „Burghof“.

Wopominanje při Smolerjec rownišću a Maćična swjedźenska akademija

Rěč a identitu dale zachować

Hromadźe z čłonami Maćicy Serbskeje su zastupjerjo Domowiny, dalšich serbskich towarstwow a institucijow 200. narodniny
Jana Arnošta Smolerja při rownišću na Budyskim Hrodźišku wopominali. Předsydaj Maćicy Serbskeje a jeje delnjoserbskeho
wotrjada Maśicy Serbskeje, Jan Malink a dr. Pětš Šurman, staj wěnc Maćicy połožiłoj (foto naprawo). Foće: SN/Maćij Bulank
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Budyšin (SN/CoR). Jako normalny čłon
předsydstwa dźakowaše so Łušćanski hi-
šće Janej Malinkej za jeho angažement
w minjenych lětach. Jako jeho najwažni-
še wuspěchi mjenowaše wón załoženje
třoch dorostowych Mytow Michała Hór-
nika, Bogumiła Šwjele a Arnošta Muki
kaž tež změny wustawkow, z čimž traje
wólbna perioda nětko štyri lěta. Tež Mar-
kej Kowarjej wupraji Łušćanski dźak
za 25 lět skutkowanja w předsydstwje.
Nimo jeho dotalnych čłonow dr. Annett
Brězanoweje, Marki Cyžoweje, Jěwy-Ma-
rje Čornakec, dr. Ines Kelleroweje, Janki
Pěčkec de Lévano, dr. Anje Pohončoweje,
dr. Pětša Šurmana su prof. dr. Dietricha
Šołtu do předsydstwa wuzwolili.

Na zahajenju wopominachu Maćicarjo
swojich zemrětych čłonow Jana Handri-
ka a Alfreda Měškanka. Jako noweho wi-
tachu předsydu Spěchowanskeho towar-
stwa za delnjoserbsku rěč w cyrkwi dr.
Harmuta Leitnera. Rozprawy sydom sek-
cijow chcedźa bórze na internetnej stro-
nje Maćicy Serbskeje wozjewić. Hornjo-
serbska rěčna komisija je nowe prawidła
za interpunkciju hižo online stajiła.

Jurij Łušćanski
nětko předsyda
Maćicy Serbskeje
Jurij Łušćanski je nowy předsyda Maćicy
Serbskeje. 42 přitomnych z dohromady
120 čłonow wuzwoli bywšeho kulturne-
ho referenta Domowiny sobotu na
hłownej zhromadźiznje za přichodne
štyri lěta na čoło najstaršeho serbskeho
towarstwa, třo su so hłosa wzdali. Dotal-
ny předsyda, superintendent Jan Ma-
link, njebě po wosomlětnym skutkowa-
nju w zastojnstwje hižo kandidował.

Dawid Statnik (naprawo) gratuluje Jurjej
Łušćanskemu. Foto: Axel Arlt

Drježdźany (SN/JaW). Sakska serbska ra-
da zetka so dźensa pod nawodom swoje-
je předsydki, zapósłanče zwjazkoweho
sejma Marje Michałkoweje (CDU), w sak-
skej stolicy ze zastupnikami iniciatiwne-
je skupiny Serbski sejm. „Smy z rěčni-
kom iniciatiwy dr. Měrćinom Wałdu
a  dalšimaj čłonomaj Benediktom Dyrli-
chom a Tomašom Čornakom wotewrje-
nje wo naležnosći zastupnistwa Serbow
rěčeli“, rjekny Marja Michałkowa na na-
prašowanje. Wobě stronje zwěsćištej, zo
su dalše rozmołwy trěbne. Na konkret-
nosće dalšeho postupowanja abo roz-
mołwne terminy pak so njedojednachu.
Zetkanje z iniciatiwnikami bu nastorče-
ne, dokelž bě k njedorozumjenjam na-
stupajo přilubjenu podpěru iniciatiwje
ze stron sakskeje statneje ministerki za
wědomosć a wuměłstwo dr. Evy-Marije
Stange (SPD) dóšło. Kaž Michałkowa pra-
ji, je ministerka na naprašowanje rady

potwjerdźiła, do nutřkoserbskich nalež-
nosćow so njetykać.

Dale je so serbska rada z ponowje-
njom sakskeho šulskeho zakonja zaběra-
ła. Čłonojo gremija dojednachu so na
stejišćo a zapodachu wjacore wudospoł-
njenja k aktualnemu naćiskej kultuso-
wemu ministerstwu. Njejedna pak so wo
zhromadne stejišćo rady, Domowiny
a  Serbskeho šulskeho towarstwa, zdźěli
Marja Michałkowa. „W  tuchwilnej fazy
słuchanja knježerstwa zapodamy swój-
ske stejišćo, njewotwisnje wot tamnych
gremijow. Přiwšěm pak wěmy, što stej
Domowina a SŠT ministerstwu zapoda-
łoj, a wonej wěstej, što serbska rada mě-
ni“, předsydka rady rozłoži. Z  toho wuli-
ča sej wjac šansow, zo jich zapodaća tež
wobkedźbuja a do noweho zakonja za-
přijmu. „W druhej fazy ponowjenja zako-
nja, hdyž jón w sejmje rozjimaja, budźe
dalše słyšenje. Potom je z našeho nazho-
njenja zhromadne stejišćo serbskich gre-
mijow wunošniše, a tak smy so tež do-
jednali. Hač budźe wone trěbne, wotwi-
suje wot toho, kelko z našich namjetow
do nowele přiwozmu. Dyrbimy tuž wo-
čaknyć“, Michałkowa doda.

Rada za serbske naležnosće Sakskeje
je  so dźensa w Drježdźanach ze zastu-
pjerjemi iniciatiwneje skupiny za legiti-
mowane demokratiske zastupnistwo
Serbow – Serbski sejm zetkała.

Dalše rozmołwy z iniciatiwu trěbne

Kopaty połny bě foyer Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła sobotu
wječor, jako zetkaštaj so tam moler „dekern“ alias Thomas Kern a bubnar skupiny
Silbermond Andreas Nowak (wotlěwa) k wosebitej performance. Po poslednim
předstajenju „Einer flog über das Kuckucksnest“, za kotruž bě Kern hižo plakat wu-
hotował, je wón nětko w běhu dwanaće minutow k zynkam tradicionalneho dripa-
neho bubona wobraz molował – kaž přeco jara dynamisce. Foto: SN/Maćij Bulank

Performance po předstajenju
Budyšin (SN). Tež za lěto 2017 je fotograf
Wolfgang Wittchen nasćěnowu protyku
„Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łu-
žyca“ wuhotował. Na wobhladowarja ča-
kaja na 27 barbnych łopjenach mjez dru-
him Minakałski hród w zymje, njewšědny
wid na Budyske stare město a překrasny
kćějaty podlěsk we Łazkowskim lěsu. Ale
tež ludźom je Wittchen přez ramjo hladał

– tak hotowańči Petrje Kupcynej we Wor-
klecach, póstnicarjam w Kulowje a Row-
njanskim jutrownym spěwarkam. Sprjo-
wjanska cyrkwička pyši titul.

Protyka wušła

Nowa
nasćěnowa
protyka
je wušła.


