
Swjedźenska akademija, wuhotowana
wot Maćicy Serbskeje składnostnje 200.
narodnin Jana Arnošta Smolerja minje-
nu sobotu w Budyskim Serbskim mu-
zeju, je přitomnym wuwědomiła, kak bě-
chu dožiwjenja w słowjanskich krajach
a spomóžne styki do nich žiwjenje
a skutkowanje wuznamneho wótčinca
wobwliwowali. Předsyda Domowiny Da-
wid Statnik měješe w swojim witanju
fakt tychle Smolerjowych poćahow za
korjenje dźensnišich zwiskow Domowi-
ny w Federalistiskej uniji europskich na-
rodnych mjeńšin a w mjeńšinowej radźe.
Referentce stej to mjez druhim konkret-
nje na jednanju Smolerja zwobrazniłoj:
Marka Cyžowa hladajo na wuwiće serb-
skeje hudźby a Trudla Malinkowa z wu-
skutkami na Smolerjec swójbu.

Nastork z čěskeho Turnova

Za swój přednošk bě Marka Cyžowa zna-
te žórła předźěłała a pokaza z někotrymi
markantnymi přikładami, kak wažne
Smolerjej bě słowjanske nazhonjenja na
kulturnym polu wužiwać, zo by serbske
narodne začuće budźił. Wurězk z jeho
awtobiografije wo wopyće 1843 w čě-
skim Turnovje měješe referentka jako
„podkład za to, zo je so Smoler wot toho-
le dožiwjenja za přihot serbskich spě-
wanskich swjedźenjow wjesć dał“. Tak,
kaž běchu spěwne swjedźenje wuraz pa-
triotiskeje zmyslenosće w dobje před-

měrca w 19. lětstotku, wuznamjenichu
so tele podawki z nowym razom tam za-
nošowanych pěsnjow. „Duch narodneho
wozrodźenja postajowaše słowa nowych

spěwow, kotrež njewobspěwachu swoju
najblišu domiznu, ale ćim bóle Łužicu,
wótčinu ...“, Marka Cyžowa praji. Hižo za
1. serbski spěwanski swjedźeń 17. okto-
bra 1845 zapřija Smoler doprědkarske
słowjanske melodije do programa. Při tej
składnosći spisa wón serbski tekst poz-
dźišeje narodneje hymny 1918 wutwo-
rjeneje Čěskosłowakskeje republiki „Kde
domov můj?“. Pěseń „Hdźe statok mój“
po melodiji Františeka Škroupa je dźensa
kruće w serbskim spěwnym bohatstwje
zakorjenjena. Jako dalši přikład mjeno-
waše referentka spěw „Ja Słowjan sym“,

kotrehož tekst bě Smoler k ruskemu hło-
sej zbasnił. Tele wuznaće je komponista
Alfonsa Jancu (1933–1989) pohonjało, te-
mu spěwa „hudźbnje předźěłać w swo-
jim koncerće za trubku, bijadła a smyč-
kowy orchester z lěta 1986. Z tutej sinfo-
niskej twórbu je Janca Janej Arnoštej
Smolerjej w serbskej hudźbje pomnik
stajił“, Cyžowa potwjerdźi.

Zapřijeća njedefinowane

W přednošku zbliži rěčnica přitomnym
wuznam Smolerjowych rozprawow wo
spěwnych swjedźenjach w Tydźenskich
Nowinach na přikładźe prěnjeho. Jako
brach bě wona wuslědźiła, zo njejsu za-
přijeća definowane, a prašeše so: „Što ro-
zumimy pod zapřijećemi pěseń, ludowa
pěseń, narodna pěseń resp. spěw, ludowy
spěw, narodny spěw, spěw pěsnić, pěseń
spěwać?“ Marka Cyžowa skedźbni na to,
zo ma serbski słowoskład tu definowane
synonymy. „Bych sej wěste wobmjezo-
wanje přała. Ale praksa přez lětstotki to
hižo znjemóžnja“, rěkaše jeje rezimej.

Přednošk skónči so ze zhladowanjom
na započatk předsłowa zběrki „Pěsnič-
kow“, tak mjenowane „Požohnowanje na
puć za prěni zwjazk“. Tam wuwzate sło-
wa su tekst mjeztym jara woblubowane-
ho spěwa „Knjezowy jandźel“, kotryž bě
Günter Schwarze za nadawkowu twórbu
„Bautzner Psalm“ składnostnje jubileja
1 000 lět Budyšin 2002 skomponował.

Přichod syna w Ruskej był

Jan Arnošt Smoler měješe wosebity po-
ćah k Ruskej, štož jeho jězbje do tohole
kraja wobkrućatej. Ludmila, jeho 23. aw-
gusta 1851 rodźena prěnja dźowka z prě-
njej mandźelskej Amaliju, bě so ze swo-

jim mandźelskim, wučerjom Michałom
Čochom, 1878 po kwasu přesydliła do ru-
skeho Nižneho Nowgoroda, hdźež „nastu-
pi Čoch městno wyšeho wučerja na tam-
nišim zemjanskim gymnaziju ... a postupi
spěšnje ke konrektorej“. Po woli Smolerja
měješe wosme dźěćo, 2. apryla 1865 ro-
dźeny syn Jan Jarosław, swój přichod
w Ruskej. Tak poda so 13lětny z wowku
1878 k sotře Ludmili, hdźež wotnětka
na Nižnonowgorodskim zemjanskim
gymnaziju dale wuknješe. To zmóžni je-
mu stipendij, kotryž bě sej Smoler ze
srědkow słowjanskeho dobroćelskeho ko-
miteja wuprosył. Wuměnjenje bě, zo syn
– nětko Iwan Iwanowič mjenowany –
z docpětym 15. žiwjenskim lětom k pra-
wosławnej cyrkwi přestupi. Po wuspěš-
nej maturje a studiju w Pětrohrodźe
skutkowaše wón we wšelakich ruskich
ministerstwach. „Smolerjowej dźěsći a
jeju swójbje słušeštej w caristiskej Ruskej
k nahladnemu byrgarstwu ...“ Rewolucija
1917 pak jich z mocu trjechi, rozprawje-
še Trudla Malinkowa w dalšim předno-
šku. We wobłuku swojeje druheje jězby
do Ruskeje přebywaše Smoler dlěši čas
tež pola dźowki w Nižnym Nowgorodźe.

Deutšerec dom našła

Farar Michał Domaška bě Jana Arnošta
Smolerja a Amaliju Deutšerec ze Židowa
3. awgusta 1851 w Nosaćicach zwěrował.
Rešerše w cyrkwinskich knihach zmóž-
nichu referentce, hłubšo informować tež
wo prěnjej mandźelskej Smolerja. Při
tym je Trudla Malinkowa jeje maćerny
dom wuslědźiła, kotryž namakaš dźensa
na Židowskej 40. Twarjenje znajemy jako
bywši „Gasthaus Krause“. „Dom je starši
hač 200 lět a w swojej zakładnej twarskej
substancy w dalokej měrje originalnje
zdźeržany“, wědomostnica wuswětli.
W nim bydleše Smolerjec swójba hač
do lěta 1873, hdyž do Maćičneho domu
přećahny.

Nastupajo dźěći Jana Arnošta Smole-
rja – Ludmila, Wladimir (Měrko), Olga,
Marko, Stanisław, Cyril Jarosław, Jan Ja-
rosław – referentka rozprawješe, do ko-
treje šule běchu chodźili, hdźe buchu
konfirměrowani a kotre powołanje su
nawuknyli. Po smjerći mandźelskeje

Amalije 1868 woženi so Smoler 1870
druhi raz, a to z Ernestinu Heinzelman-
nec. Tež wo jeje žiwjenju a socialnym po-
chadźe su přitomni z přednoška zhonili.

Trudla Malinkowa wobswětli dale po-
tomnikow třoch dźěći Ludmile, Marka
a Iwana Iwanowiča a poda wo nich tój-
što zajimawych faktow. W tej dokładno-
sći je wona tak skerje njeznatu stronku
wo Smolerju wotkryła. ■ Axel Arlt

Ze słowjanskich žórłow čerpał
Wo swjedźenskej akademiji Maćicy Serbskeje na česć Jana Arnošta Smolerja

Skupina Přezpólni je sobotnu swjedźensku akademiju Maćicy Serbskeje w Serbskim muzeju wobrubiła. Foće: SN/Maćij Bulank

Zastupjerjo serbskich towarstwow a institucijow su do swjedźenskeje akademije
na Smolerjec rownišću na Budyskim Hrodźišku wěnc a kwěćele połožili.

„Jara zahe je Smoler spóznał
wuznam wuskich stykow
k wučencam słowjanskich
krajow. Dźensa bychmy to
němsce mjenowali ,netzwer-
ken‘. To je wjace, hač so jenož
raz zetkać; to woznamjenja
tež, čas a prócu za wudźeržo-
wanje stykow nałožować, zo
bychu za wobě stronje wunoš-
ne byli.“ Dawid Statnik

„Spěw ,Knjezowy jandźel‘ je
wot prapremjery 25. meje
2002 móhłrjec hit serbskeje
chóroweje literatury. Słowa su
wuwzate z „Požohnowanske-
ho teksta“ wot komponista
a wot Měrka Šołty serbskej rě-
či přiměrjene. Adresat toho
w spěwje mjenowaneho
žohnowanja na puć je nětko
čłowjek ...“ Marka Cyžowa

„Serbja wobchowachu dźa-
kowne wopomnjeće Jana Ar-
nošta Smolerja, kiž bě z bu-
dźerjom narodneje mysle a je
njehladajo njelochkich wosu-
dow w swojej swójbje přez
swoje woporliwe skutkowanje
na mnohich polach zakłady
za dźensniše mnohostronske
narodne žiwjenje kładł.“ 

Trudla Malinkowa
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Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan,
Patka, Pfanne, Kral, Hoßmang, Hansch,
Rosendo (80. Heppner), Hausdorf, Sa-
lewski, Reher

Hósć na Budyskej Młynkec łuce běchu
minjenu njedźelu koparjo Carl Zeiss Jeny.

Wobaj cyłkaj chcyštej porjadnu kopańcu
poskićić, dokelž běštej naposledk přěhra-
łoj. Budissa bě w Halberstadće špatnu
hru pokazała a Carl Zeiss bě zašłe štyri
partije přěhrał. Z dobyćom chcyštej so
mustwje zaso na puć wuspěcha podać
a přiwabištej 750 přihladowarjow. Mjez
nimi bě tójšto z Jeny. Tomaš Henčl tón-
króć schorjenja dla pódla njebě. Jeho za-
stupowaše kotrenar Reimund Linkert.
Nimo Klippela, kiž bě zranjeny, pobra-
chowaše Walther, a to pjateje žołteje kar-
ty dla. To njeběchu wězo dobre wumě-
njenja. Budissa pak so prócowaše, poka-
za porjadnu partiju a w prěnim połčasu
duel postajowaše. Njezbožo měješe w 27.
min., jako sudnik w šěsnatce hosći hraće
z ruku přewidźa. Krótko po tym ležeše
bul w přećiwniskich wrotach (28.). Reher,
třělc wrotow, pak bě w nimohrě stał.

Lěpši start do druheho połčasa měja-
chu hosćo z Jeny. Po někotrych mjeńšich
móžnosćach poradźi so jim 0:1 (72.).
Třělwu Eckardta bě Patka njedźeržomnje
do wrotow Budissy wotfalšował. Domja-
cy spytachu wurunać, štož pak so jim
njeporadźi. 0:2 w 87. min. trjechi porno
tomu přećiwnik. Najebać 25 dypkow
na konće je situacija w zestupnym pas-
mje za Budissu nětko tróšku napjata.

■ Clemens Werner

Zaso njewuspěšni
FSV Budissa Budyšin
– FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:0)

Dwubój mjez Eismannom (Jena, nal.)
und Hanschom (Budissa) Foto: T. Zettl

Knježe Kolano! Nětko sće tež přećiwo Carl
Zeiss Jenje přěhrali. Je alarmowy zwónčk
hižo zašaltowany?
■ M. Kolan: Wědźachmy hižo do hry, zo
smy znowa w zestupnym boju. Kóždy
z tabulki 3. ligi wučita, zo móže z njeje
hač do pjeć cyłkow zestupić.

Přichodnu hru wotmějeće w Schönbergu
pola tabulkoweho susoda. Kajke su tam
šansy dypk docpěć?
■ M. Kolan: Přećiwnik hraje někak na na-
šej runinje. Mamy wojować a hač k swojim
hranicam běhać. Nimo toho dyrbimy

před wrotami strašnišo agěrować. Potom
móžemy tež FC Schönberg porazyć.

W najhóršim padźe zestupi pjeć mustwow
z třećeje do regionalneje ligi. Je wam to
znate?
■ M. Kolan: To wěmy hižo wo spočatka
hrajneje doby 2015/2016.

Na čim klaca w Budissy porno prěnjej
połseriji?
■ M. Kolan: Po dźesać hrach bjez dobyća
pobrachuje nam na kóždy pad sebjewě-
domje před přećiwniskimi wrotami, cyle
jednorje raz trjechić. Nimo toho kopja so
w tajkich padach přeco zaso indiwidual-
ne zmylki. Dyrbimy pak tež na to hladać,
zo partije, w kotrychž běchmy w prěnjej
połojcy sezony wuspěšni, hišće přińdu.

Njedźelu sće dźewjatu žołtu kartu dóstał.
■ M. Kolan: Haj, hibam so zwjetša w po-
slednim rynku před wrotarjom. Tam dyr-
biš přećiwnika husćišo zadźeržeć. Za taj-
ke akcije wšak syda potom žołty karton.
Nimo toho słušam při našich standar-
dach k tym koparjam, kotřiž dyrbja kon-
tery wotpopadnyć. Tež při tym sej spěš-
nje žołtu kartu naparaš.

Wutrobny dźak za rozmołwu!

S P O R T

Dźesać hrow
pospochi
bjez dobyća
Zašłu njedźelu su koparjo Budissy
Budyšin doma FC Carl Zeiss Jenje 0:2
podleželi. Wo jich napjatym połoženju
w pincy tabulki je Hanspeter Benad
za Serbske Nowiny z kapitanom
mustwa Martinom Kolanom porěčał.

Regionalna liga
Nordhausen – Babelsberg 03 2:0 (2:0)
FC Viktoria – BFC Dynamo 3:2 (2:0)
Rathenow – Halberstadt 0:3 (0:1)
Hertha BSC II – RB Lipsk II 1:1 (1:1)
Auerbach – Berlinski AK wotprajena
Meuselwitz – Schönberg 1:0 (0:0)
Luckenwalde – Zwickau 0:5 (0:4)
Neustrelitz – Neugersdorf 0:2 (0:2)
Budissa Budyšin – Jena 0:2 (0:0)

  1. Zwickau   22 50:14  52
  2. Nordhausen   23 44:22  47
  3. Neugersdorf   22 37:22  42
  4. BFC Dynamo   22 49:34  41
  5. Berlinski AK   21 33:14  40
  6. Babelsberg 03   23 33:15  38
  7. Jena   22 26:14  38
  8. Auerbach   22 39:30  34
  9. Hertha BSC II   23 35:42  33
10. RB Lipsk II   23 35:35  28
11. Neustrelitz   22 31:31  28
12. Meuselwitz   23 26:41  28
13. Budissa Budyšin   23 29:22  25
14. Schönberg   23 27:33  25
15. FC Viktoria   22 26:40  20
16. Halberstadt   23 27:52  16
17. Luckenwalde   22 16:63  10
18. Rathenow   23 17:50  9
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