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Marcel Brauman z Łuha, publicist a internetny blogger Foto: E. Fahr

W rozmołwje z publicistom a internetnym bloggerom Marcelom Braumanom

Najwažnišo je serbšćinu
w zjawnym rumje wuwiwać

Poručenja prof. dr. Matthiasa Theodora Vogta ze Zhorjelskeho Instituta za kulturnu
infrastrukturu Sakskeje njeměli so jenož w specifiskich dźěłowych skupinach Załožby
za serbski lud rozjimać. Trěbne je šěroke rozestajenje z tutymi namjetami. Do wothłosa
zwonka serbskich institucijow słušeja mysle publicista Marcela Braumana, kotryž so
w swojim internetnym blogu „Piwarc‘s Weblog“ k tomu wupraja. Axel Arlt je so
z Marcelom Braumanom rozmołwjał.

W swojim blogu zaběraće so z namjetami
Zhorjelskeho instituta za kulturnu infra-
strukturu. Kak zhladujeće na tutón doku-
ment?

M. Brauman: Sym to dotal tak zaznał, zo
w Serbach přeco samsni ludźo wo sams-
nych klučowych temach rěča. To wšo so
wěčnje w kole wjerći, přeco tež ze sams-
nymi rozestajenjemi. Tohodla zasadnje
witach, zo měješe zwonkastejacy wědo-
mostnik nadawk, wěste nastorki dać.
Wón je znajmjeńša w Sakskej powšit-
kownje připóznaty jako tajki, kotryž ma
zdaće wo kulturje. To je moje wucha-
dźišćo, so z tutej naležnosću zaběrać.
Myslu sej, zo je wón swój nadawk tak
spjelnił, zo mamy nětko dosć nastorkow.

Wuchadźišćo je to, zo mamy NDRske struk-
tury, kotrež maja so časej přiměrić. Nimo
toho je pozicija předewšěm młodych Ser-
bow, kotřiž pytnu w tuchwilnych struktu-
rach za sebje lědma městna. W čim widźiće
najwjetši přećiwk mjez woběmaj polomaj?

M. Brauman: Ći jedni praja, hdyž so
starych strukturow wzdamy, na kóncu
ničo njezmějemy, dokelž to nowe někak
w mlě tči. Druzy praja, kóžda změna je

z rizikom zwjazana. Hdyž tute riziko
njeakceptujemy, ale so jeho bojimy, wšit-
ko krok po kroku k Rakecam pojědźe. To
drje je najwjetši přećiwk. A tohodla je
bjez alternatiwy, nětko z wěstym rizi-
kom postupować. Cyle wothladajo wot
toho, hač je zmysłapołne, kóždy jed-
notliwy namjet prof. Vogta zwoprawdźić.

Kotry namjet byšće Wy Serbamu poručił sej
bliže wobhladać, dokelž tči za nim maćizna
a rozestajenje z nim by wunošne za přichod
było?

M. Brauman: Njejsym ani hudźbnik ani
dźiwadźelnik. Tohodla njemóžu wěcy
fachowje pohódnoćić. Moja najwažniša
tema nastupajo serbstwo je to, wo čož
je w Chróšćanskim zběžku šło: bój wo
zjawny rěčny rum. To je mi w Vogtowych
poručenjach najwažniše. Tehdy drje smy
bój přěhrali, štož tutu šulu nastupa. Do-
byli pak smy nastupajo sensibelnosć Ser-
bow za zjawny rěčny rum. To sy tež
w telewiziji pytnył, hdyž su po tym Serbja
při najwšelakorišich přiležnosćach wu-
stupowali. Su so přeco wo to prócowali,
tež zjawnje serbsce rěčeć. 

Přeco so tomu wěnować, kak móže
kóžda institucija tež tajki zjawny rěčny
rum być, je poprawom Vogtowa bytostna
tema.

Runje to je po mojim dopóznaću pola
Domowiny, pola wšěch aktiwnych, pola
angažowanych młodych Serbow najwaž-
niša tema: Kak móžemy serbšćinu
w zjawnym rumje wuwiwać, nic jenož
w swójbje? 

Bych sej wšitke namjety Vogta runje
pod tym aspektom wobhladał, hač to
tomu tyje abo njetyje.

Pominjace so serbskorěčne rumy a wo-
teběraca ličba katolskich Serbow – to stej
přichod serbskeho ludu njesměrnje wohro-
žacej faktaj. Wo ewangelskej perspektiwje
lědma štó rěči, tež Waše refleksije su
hłownje z katolskeho wida. Su Waš pochad
a swójbne styki jenička přičina toho?

M. Brauman: To cyle njetrjechi. Přizna-
wam pak, zo wěnuju katolskemu swětej
w swojim blogu nic jeno z wosobinskich
přičin wjetšu kedźbnosć, ale tež tohodla,
dokelž leži přichod zjawneho serbskeho
rěčneho ruma přewažnje takrjec w ru-
kach katolskich Serbow. Hdyž so tež woni
rěče wzdadźa, potom budźe kónc. Wšitcy
druzy jara angažowani Serbja bohužel
njejsu hižo kmani, tajku syć sami wutwo-
rić.

Bydlimoj ze žonu w Njeswačanskej
gmejnje. To, štož je w našej wjesce Łuze
přewažnje wot Serbstwa zbyło, je podźěl
katolskich Serbow, kotryž bě hižo před
50 lětami někak tak wulki. 

Štóž chce serbsku rěč, kulturu, serb-
stwo dale wuwiwać a wosebitosće serb-
skeho katolskeho miljeja njewobkedź-
buje, tón njemóže wuspěšny być.

Hdyž kóždy jednotliwc rěč nałožuje, njeje
da to wuměnjenje toho, zo bychu rěčne
rumy w serbskich institucijach scyła skut-
kowne byli?

M. Brauman: Sym přeco argumentaciju
wotpokazał, zo je přichod Serbstwa z při-
chodom institucijow njeposrědnje zwja-
zany. Institucije móža jeničce wažna po-
moc być, přetož na kóncu čłowjek sam
rozsudźi, hač so z rěču identifikuje. Iden-
tifikowanje je sprěnja přirodne prašenje.
Mam dosć přećelow a znatych, kotrymž
je serbska rěč wažna a kotřiž ju tež
w cuzbje swojim dźěćom dale dawaja.
Zdobom je to filozofiske prašenje, hdyž
móžu so jako indiwiduum za rěč sam
rozsudźić. To přerězny Němc wězo nje-
móže, dokelž jenož němčinu ma. Serb
pak móže so rozsudźić, hač chce swoju rěč
dale nałožować abo druhu.

Dale hraje powšitkowny image rěče
wěstu rólu. Zakituju přeco katolski mi-
ljej. Runje tak praju, zo widźu tuchwilu

najwjetši přinošk k woteběranju Serb-
stwa mjez młodostnymi w přehnatym
konserwatizmje. Wón nahladnosć serb-
šćiny tak negatiwnje wobwliwuje, zo nje-
je hižo „cool“ serbować. Štóž to čini, płaći
jako tróšku zastarski. To je problem,
kotryž dyrbimy při dalšim wuwiću serb-
skeho žiwjenja wobkedźbować.

Tohodla mam na přikład Vogtowe po-
ručenje nastupajo wjace modernych,
zdźěla tež awantgardistiskich serbskich
kruchow w dźiwadle w małym formaće
na Hrodźe za jara zajimawy namjet k pro-
filowanju tež tajkeho imaga za młodych
ludźi. Woni snadź nimaja lóšt, w dźiwadle
sej někajki stary čěski kruch z 18. abo 19.
lětstotka w serbskej rěči wobhladać.

Su Wam tajke kruchi znate, kotrež w róžku
leža a zapróšeja?

M. Brauman: Ja na tutym polu absolutnje
eksperta njejsym. To na tym pytnjeće, zo
běch w swojim blogu tež zahorjeny wo
„Mušce“. Eksperća mi pozdźišo praja-
chu, zo je tajki kruch cyle njemóžny.
Nima zmysła, němsku hru zeserbšćić,
kotruž móžeš sej w Drježdźanach wob-
hladać. Radšo měli so načasne słowjan-
ske kruchi přewzać.

Kak interpretujeće zwisk mjez třěšnej rěču,

hornjoserbšćinu a delnjoserbšćinu?

M. Brauman: Sym přećiwo wšěm kumšt-
nosćam. Mam za jara zmysłapołne, hdyž
widźi Vogt čěšćinu jako tak mjenowanu
třěšnu rěč za hornjoserbšćinu a pólšćinu
za delnjoserbšćinu. Faktisce je to Pful
w 19. lětstotku tež činił. Namakamy tam
wšelake zapřijeća, kaž na přikład wulicu
město hasy. Wšako je sej wón myslił, zo
by rjeńšo było, za tajke słowo słowjanski
wuraz wužić. Tutón njeje so přesadźił,
druhe přikłady porno tomu tola. 

Tutu metodu mam za radźomnišu hač
to, štož nětko časćišo słyšiš. Konstruuješ-
li z němskich złóžkow serbske słowa,
nastawaja tajke potwory wosebje z běro-
kratiskeho swěta, kotrež tak a tak žadyn
Serb njewužiwa abo je hakle do němčiny
wróćo přełožiwši rozumi. Njewěm, hač
Vogtowy namjet praktisce funguje, by-li
so na přikład na runinje sudnistwa tajka
techniska zhromadna rěč wutworiła. Ale
na tutej runinje tak a tak nichtó serbsce
njerěči.

Horiće so za Pfulowe postupowanje?

M. Brauman: Hdyž by móžno było, na
tute wašnje słowjanski raz rěče wožiwić,
bych to podpěrał. Ideju wo třěšnej rěči
mam za wobohaćenje hladajo na wuwiće
słowoskłada, nic za dobre pak jako

kumštnu zhromadnu rěč. Maćeršćina je
zdobom ze začućemi a wutrobu zwjaza-
na. Trjebamy swój wjesny slang a wěste
swojoraznosće. A to wšo bychmy
z kumštnym zjednotnjenjom rěče přisa-
dźili. Tohodla sym wosobinsce skerje
přećiwo tomu.

Serbski žurnalist je druhdy nuzowany, za

wěste němske abo jendźelske wurazy serb-
ske wotpowědniki tworić. Zepěrujo so při
tym na čěšćinu so nastróžiš: Češa přewo-

zmu wosebje nowe słowjesa originalnje
z jendźelšćiny, pisaja je jenož po fonetice
swojeje maćeršćiny. Měli so snano na tym
orientować?

M. Brauman: Ně, to tež nic. Přirunuj raz
ličbu słowow wšelakich rěčow. Sy-li
w dowolu w Čěskej po puću, widźiš tam
na přikład w gastronomiji, kajke zapři-
jeća za wšo móžne maja. Měnju, zo maja
Serbja tu hišće wulke žórło móžnych
wurazow. Nimo toho maja Češa jako
poměrnje mały narod samsny problem
kaž wšitke małe ludy w času globaliza-
cije: Jendźelšćina so nutř tłóči.

Čehodla přicpěwaće w blogu zarjadniskej
strukturje kaž Załožbje za serbski lud, zo
měła so wona přichodnje wo tworićelske
projekty starać? Njesłuša tutón nadawk
bóle do tworićelskich rukow?

M. Brauman: Po Vogtowych poručenjach
njeby wot załožby přewjele zwostało.
Za zajimawy mam jeho namjet sobu-
nošerstwa ciwilneje towaršnosće, zo maš
w zwisku z muzejom Maćicu Serbsku
a na druhich polach Serbske šulske to-
warstwo, Towarstwo Cyrila a Metoda
abo druhe towarstwa sobu jako nošerjow.
To je genialny namjet, stajnje tež kusk
direktneje demokratije měć. Ale někotři
ludźo su mi mjeztym prajili, zo tajki
namjet realistiski njeje.

Nastupajo załožbu nimam wšu jeje
strukturu do přichoda pokazowacu.
Wyše toho je w załožbje hustodosć na
transparency klacało. Nimo serbskeho
zjawneho ruma je transparenca moja dru-
ha wulka tema. Snadź móže so tež załožba
na tutym polu hišće dale polěpšić.

Njehaći předzajatosć zaměrne postupowa-

nje w Serbach runje tak kaž postajena
anonymnosć?

M. Brauman: Vogt je w swojich poruče-
njach tež problem zajatosće strukturnje
wopisał. Wobhladaš-li sej tuchwilnu
zjawnu diskusiju wo namjetowanych
změnach struktury, da widźiš, zo so pře-
wažnje ludźo słowa jimaja – hač su to
intendanća, sobudźěłaćerjo –, kotřiž su
na kóncu wosobinsce potrjecheni. To
njeje zlě. Hdyž pak chceš porjadnu ewa-
luaciju měć, dyrbi to něchtó wotwonka
činić. A tohodla mam znajmjeńša próco-
wanje załožby za spomóžne, do nětko
wutworjenych dźěłowych skupin dosć
ludźi wzać, kotrymž njemóžeš wumjeto-
wać, zo dźe jim hłownje wo swoje dźě-

łowe městno. Hewak by jenož wo to šło,
štó móže swoju wažnosć a swójsku insti-
tuciju zachować. Wšako nochce nichtó
ničo wotedać. To mam za normalne.

Bě wozjewjenje mjenow sobuskutkowacych
po zahajenju dźěławosće dźěłowych sku-
pin prawy wokomik?

M. Brauman: Dyrbju wědźeć, komu pi-
šu, dokelž chcu sej móžnosć wobchować
tutym ludźom swoje konkretne mysle
zdźělić. Najlěpši wokomik wozjewjenja
mjenow čłonow tajkich gremijow, ko-
trychž posudki tola znajmjeńša indi-
rektnje wliw na přichod druhich ludźi
maja, je přeco čas njeposrědnje po wob-
zamknjenju zestawy skupin, tuž nje-
nastanu njedowěra a tukanja. Ludźo
wotwonka, kotřiž chcedźa sobu rěčeć,
njetrjebaja so na anonymny zarjad wo-
broćić, ale na wěste wosoby.

Sće zadźiwany, zo nochcychu so serbske
zawodne a personalne rady nastupajo
přichod swojich zarjadnišćow dotal zjaw-
nje słowa jimać? 

M. Brauman: Běch jónu připódla šef
zawodneje rady nadregionalneje nowiny.
Bych-li ja w situaciji kaž w tuchwilnej
był, bych dawno něšto napisał. Ničo
njepomha, so jeno za zawodnowustawo-
wy zakoń wróćo sćahnyć. W diskusiji dźe
skónčnje wo to, kotry wužitk ma kotra
institucija za tych 99 procentow Serbow,
kotřiž w institucijach njedźěłaja. Hdyž je
kritiska zjawna diskusija wo tym, bych
jako zastupjer zajimow přistajenych
wězo chcył, k njej konstruktiwnje při-
nošować. To njebych jenož nawodam
přewostajił.

Čehodla maće za „zwučeny ritual“, hdyž
dźěłarnistwa kaž ver.di, DJV abo druhe
ke konkretnym předmjetam Vogtowych po-
ručenjow jasnu poziciju zaběraja?

M. Brauman: Mam za spomóžniše, hdyž
so wěste fundowane diskusije najprjedy
w Serbach wjedu. Hakle, hdyž je ke kon-
kluziji dóšło, zo bě wšo, štož rozum
nastupa, podarmo, potom měli za won-
kownymi pomocnikami wołać. Nawo-
pačne postupowanje je mje myliło.

Poprawom je runje tak kaž z předsud-
kami wo „třěšnej rěči“. Vogt njeje wot-

stronjenje dźenika namjetował. Tohodla
mjenowach to „zwučeny ritual“: Na-
ležnosć so tak přiwótřa, zo rjenje klinči.
Twjerdźu pak, zo ludźo zwonka Serbow
detaile njeznaja. Dźěše jeničce wo praše-
nje, hač měł serbski medij dale kóždy
dźeń ćišćany abo wšědnje w interneće
a jenož kónc tydźenja ćišćany wobšěrnišo
wuchadźeć. Prašenje, hač dźenik abo
tydźenik, so pola Vogta scyła njestaja. Ja
radšo nowiny rano w interneće čitam.
Wězo dyrbimy sej, a to je fachowe praše-
nje, čitarstwo Serbskich Nowin po starob-
nych skupinach wobhladać, štó by krok
do interneta sobu šoł a štó nic.

Kotru rólu hraja při tym nazhonjenja
druhich małych mjeńšinowych dźenikow?

M. Brauman: Wulku rólu. Vogt sam praji,
zo chce ze Serbami wěste referencne
projekty za cyłu europsku mjeńšinowu
politiku wutworić. Potajkim, hdyž rěči-
my nětko wo poručenjach prof. Vogta,
dyrbimy tež tu nazhonjenja wobkedźbo-
wać, kotrež su druhe mjeńšiny w Europje
hižo nazběrali.

Wutrobny dźak za rozmołwu.

„Widźu tuchwilu
najwjetši přinošk

k woteběranju Serbstwa
mjez młodostnymi

w přehnatym
konserwatizmje.“

„Mam za jara
zmysłapołne, hdyž
widźi Vogt čěšćinu

jako tak mjenowanu
třěšnu rěč za hornjo-
serbšćinu a pólšćinu
za delnjoserbšćinu.“

„Dyrbju wědźeć, komu
pišu, dokelž chcu sej

móžnosć wobchować,
tutym ludźom

swoje konkretne
mysle zdźělić.“

„Nimo serbskeho
zjawneho ruma

je transparenca moja
druha wulka tema.“ 

„Tohodla zasadnje
witach, zo měješe

zwonkastejacy
wědomostnik nadawk,
wěste nastorki dać.“
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