Foto: Janusz Wójcik
Beno Budar czyta wiersze w ogrodzie Jurija Brězana (Święto Poezji Łużyckiej, Horny Hajnk, VIII 2008).

Beno Budar
– poeta
Serbołużyczan,
świadek tragedii
i piewca nadziei
słowiańskiego
narodu
JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK
enoBudar–pisarzserbołużycki,
B
poeta,redaktor,tłumacz,przyjacielPolskii Polaków,szczególniece-
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nionyi popularnyna Łużycachobchodziłjubileusz 70-leciaurodzin.
Przyszedłna świat 19marca 1946r.
w miejscowościKulow(niem.Witti-

chenau, powiat Hoyerswerda, Saksonia). Po ukończeniu slawistyki
na uniwersyteciew Lipskuorazstudiachw Rostowienad Donem,rozpocząłpracęw 1969r.jakolektorw WydawnictwieDomowinaw Budziszynie.
Jednocześniepod konieclat 80.kon-

tynuowałstudiaw InstytucieLiteratury w Lipsku. Redagował łużyckie
czasopismodladzieci„Płomjo”(Płomyk),od 1990r.byłjegoredaktorem
naczelnym.Należydo ZwiązkuArtystówSerbołużyckich,prowadzirównieżkołoliterackiew Różancie,(niem.
Rosenthal)–miejscowościpielgrzymkowejzwiązanejz kultemmaryjnym,
zwanejczęstołużyckąCzęstochową.
Debiutowałtomempoetyckim„Mikus
a Dajkus”w 1978r.,w dorobkutwórczymautoraznajdujesięponaddwadzieścia pozycji książkowych (poezja, proza, sztuki teatralne, a także
scenariuszefilmówdokumentalnych
i słuchowiskradiowych).
Znaczącączęśćtwórczościliterackiejserbołużyckiegopisarzastanowią
utwory dla dzieci i młodzieży. Jego
wierszei opowiadaniaopublikowano
w licznych antologiach i czasopismachliterackich:niemieckich,polskich, czeskich, słowackich, serbskich,ukraińskichi rosyjskich.Poeta
jest również autorem tekstów wielu
pioseneki szlagierówserbołużyckich
z repertuaruMĕrćinaWeclicha,znanegołużyckiegokompozytora,aranżera
i wokalisty. Beno Budar przekładał
prozę,poezję,sztukiteatralnez językówsłowiańskich(takżez polskiego)
i niemieckiegona językgórnołużycki,
m.in.utworyTołstoja,Jesienina,Ajmatowa.
W 2013r.otrzymałprestiżowąnagrodęartystycznąMytoĆišinskeho,
przyznawanąw Saksoniiczołowym
przedstawicielom kultury serbołużyckiejdlaupamiętnieniawybitnego
poety,pisarzai dramatopisarzatworzącego w języku górnołużyckim,
teoretykaliteraturyi kulturyserbołużyckiej – Jakuba Barta-Ćišinskiego
(1856-1909). Beno Budar mieszka
w niewielkiej miejscowości Horni
HajnkkołoRóżantu(powiatBudziszyn),a jegodomznajdujesięnieopodaldomuJurijaBrězana (1916-2006),
jednegoz najważniejszychpisarzyłużyckich XX wieku, którego utwory
publikowanow przekładachna 25języków.Budarstworzyłprywatnąizbę
pamięci literatury serbołużyckiej,
gdziezgromadziłm.in.książki,fotografie,płytyfonograficzne,obrazy,listy, dokumentujące życie literackie
Serbołużyczan,stanowiącychfenomen
kulturowywspółczesnejEuropy.Opokątegoniewielkiegoi zarazemwyjątkowegonarodusłowiańskiego,który
przetrwałwiekibezwłasnejpaństwowościsątwórcykultury,podtrzymującytożsamośćnarodowąi tworzący
jejwspółczesneoblicze:atrakcyjne,
przyciągające zainteresowanie międzynarodowychkręgównaukowych

rzędziemzbrodni,za którątaknaprawdęodpowiedzialnisątotalitarnisiewcyzła,systemhitlerowski,stalinowski, wszyscy dyktatorzy, zaślepieni
fanatycy,ideolodzyokrutnychwojen,
na którychginązwykliludzie.Przesłanie„PijanejŚmierci”,pomimoże
nawiązujedo traumy II wojnyświatowejwciążjestaktualnew niespokojnymwspółczesnymświeciepogrążonym w konf likt ach woj enn ych
i przemocy.
BenoBudarw swojejtwórczościstaledajeświadectwoumiłowaniaŁużyc
i ojczystego języka, odwołując się
do dziedzictwaswoichwielkichpoprzedników(Zejler–Kosyk–Cišinski),aletakżeprzejawiagłębokątroskę o przys złość Serb oł uż yc zan,
którymw wierszach:„Naszskrawek
ziemi”i „Do przyszłościwołający”zadaje trudne pytania dotyczące ich
biernychpostawwobeczagrożeńtożsamości narodowej. Poeta nie jest
skupionytylkona przestrzenitożsamościoweji regionalnej,m.in.w wierszach„Rzekaczasu”i „Koniecziemi”
sięgado tematykiuniwersalnejzwiązanej z egzystencją współczesnego
człowieka,poruszającproblemyprzemijania,środowiskanaturalnego,utraty podstawowych wartości naszego
kręgukulturowego,dlategotwórczość
poetyz HornegoHajnkuchoćosadzonamocnow łużyckimmikrokosmosie,
ma wymiar uniwersalny, europejski
i z takiejperspektywymożemydokonaćjejpełnegooglądu.Wartopodkreślić,żeBenoBudarjestambasadorem
Serbołużyczan,uczestniczącw wielu
międzynarodowychfestiwalacharty-
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i środowisktwórczychm.in.z Polski,
Czech,Rosji,Słowacji,Ukrainy,Serbii.BenoBudarod czterechdekaddajeświadectwolosówswojegonarodu,
sięgającw lirycei proziedo rozległych
ins pir ac ji i tem at ów, poc ząws zy
od meandrów łużyckiego średniowiecza,poprzeztragicznewydarzenia II wojny światowej, kończąc
na współczesnychprzemianachspołeczno-politycznych, zagrażających
zachowaniu tożsamości narodowej
Serbołużyczan.Wydarzeniemna rynkuwydawniczymbyłoukazaniesię
książkiBenoBudara„Težjamějach
zbožo” (2005), zawierającej wspomnieniaczterdziestuŁużyczan,zmuszonychdo służbyw Wehrmachcie,tematykę tę kontynuował w kolejnej
publikacji„UndimmerdieseAngst”
(2014),przywołującejwspomnienia
serb oł uż yck ich kob iet z czasów II wojnyświatowej.
Poeta w wierszu „Pijana Śmierć”
przywołał wydarzenia związane ze
śmierciąJanaSkali–serbołużyckiegodziałaczanarodowego,poetyi publicystyupominającegosięo prawa
mniejszościnarodowych,któryzginął
w styczniu 1945r.wewsiDziedzice
kołoNamysłowa.Autortegoutworu
stajesięnarratoremtragicznychwydarzeń, niczym przodownik chóru
w antycznejgreckiejtragedii,w którejludziezostająuwikłaniw sytuacje
bez wyjścia, gdzie nieodwracalne
wyrokilosustająsięichprzeznaczeniem.WierszBudarajestprotestem
przeciw przemocy i okrucieństwu
wojny;pijanyżołnierzsprawcaśmierciJanaSkalistajesiętylkoślepymna-

stycznych,konferencjachpopularno-naukowych,m.in.w Brzegu,Opolu,
Warszawie,Krakowie,Poznaniu,gdzie
walory artystyczne jego utworów
i piękn o jęz yk a górn oł uż yck ieg o
wzbudzajążywezainteresowaniesłuchaczyi krytykiliterackiej.
Długoletnie więzi przyjaźni łączą
Poetęz polskimitwórcami,uczestnikami Międzynarodowego Najazdu
Poetów na Zamek Piastów Śląskich
w Brzegu,dlategow ichimieniuoraz
własnym,składamJubilatowinajserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu
latspełnionychw służbiemałegonarodu,któryjakmałasłowiańskawyspa otoczona falami germańskiego
oceanu wciąż trwa na przestrzeni
dziejów, dzięki tym, którzy tak jak
Beno Budar strzegą górnołużyckiej
mowyi dająschronienieMohikanom
współczesnej Europy w mateczniku
ojczystejkultury.
AdmultosannosdrogiBeno!
■

DO PRZYSZŁOŚCI
WOŁAJĄCY
Serbołużyczanie,
cóżtomyczynimy,
żetakotoginiemy
spokojnie,bezmiecza,
zupełniecicho,od wnętrza,
z gorycząi z uśmiechem,
bezpoczuciawstydu
albotylkozezwykłejgłupoty–
„Wszaknasjeszczedosyćjest!”
Za murami,za pięknymipłotami
wielubujnychwiosek,
wśródbawiącychsiędzieci
jeszczesłychaćginącąmowę.
O Serbołużyczanie,
a cóżtomyczynimy
po przejściuhuraganudziejów
żeczynimytakniewiele
dlaszczęściaprzyszłościnaszej?
przekład z górnołużyckiego:
Janusz Ireneusz Wójcik

B. Budar i J. Wójcik przed grobem Jakuba Barta-Ćišinskiego przy kościele w Wotrowie – Łużyce
(Święto Poezji Łużyckiej, VI 2006)
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BENO BUDAR
NASZSKRAWEKZIEMI

KONIECZIEMI

Niejesteśmyzahartowani
jakEskimosi.
Niejesteśmypiękniehebanowi
jakAfrykanie.
Niemamyświatowegojęzyka
jakAnglicy.
Niejesteśmybogaciwropę
jakKuwejtczycy.
Niemamywielkichgór
jakAustriacy...

Zawiść–nienawiść–wojna
w małymi wielkim
o ziemięo wodę
o chlebo wiarę
bijatykana ziemiwszędzie
narodyprzeciwnarodom
ludzieprzeciwludziom

Ajednakmamyskrawekpięknejziemi
awniejswojekorzenie.
Tuojcowiznanasza,
opokaischronienie,
turośnienaszchleb,
tumogiładziadków.
Tumamynaszjęzykprastary
awnimpieśninasze,
pobożneiradosne.
Tunasiprzodkowie,
nanasspoglądają...
Jesteśmyrodzinątakniewielką
żeprzeztysiąclecie
niebyliśmyprzyczyną
anijednejwojny!
Czyśmytakcałkiembezgrzechu...
kiedywodawysycha
znaszegoźródła?

na końcui takwszystkospali
słońcebrzemienne
od lawyi popiołów
cożywemartwebędzie
a przecieżpokójjestwszędzie
dopókisięnierozpocznie
w ulotnymobłędzie
wszystkood nowa
gdzieśi kiedyś....

RZEKACZASUW SWOIMPOŻĄDANIU
Rzekaczasuw swoimpożądaniu
zabierawszystkozesobą,
topinarody,królówi ziemiewszelakie.
A jeślicośjeszczeocaleje,
w dźwiękach,wierszach,sentencjach,
toi takrzekaczasutopożre
w swoichżądzach,przeznaczeniach.

MOSTPOKOJU*
Niedajeżadnegopokoju
każdegorokuzaś
znowuprzerażanas
kiedyskaczezeńczłowiek
strapionynaduszy
byzaznaćukojenia
nadoleprzepaści
podMostemPokoju
* Most Pokoju w Budziszynie – największy most kamienny
w Saksonii, przyciągający wielu samobójców z różnych stron
Niemiec.
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przekład z górnołużyckiego:
Janusz Ireneusz Wójcik

PIJANAŚMIERĆ
(wspomnienie śmierci Jana Skali 22.01.1945 r.)
Wewnętrznygłos
podpowiadaPoecie
wychodzącemuz szeregu:
–toniejestŚmierćw mundurubrana,
tojesttylkookaleczonyczłowiek,
pijanyz zemstyi z nienawiści.
Dlategopo rosyjsku
przemawiado jegosumienia,
powoli,ostrożnie,ściszonymgłosem,
opanowującnerwyjakbyrozbrajałbojowygranat.
Czerwonoarmistazapłakał,
pod jegoczaszkąprzelatująbłyskawice,
strzeladookoła,wściekły,szalony,
kulelecąna oślepi jednaz nichtrafiado celu.
PijanaŚmierćzataczającsięodchodzibezsłowa.
Rozlegasiępłacz.Na zamarzniętejziemi
JanSkala–wydajeostatnietchnienie.

Rys. Adam Dutkiewicz

Namysłów.Zaciekłewalkio kolejowydworzec.
ŻołnierzeWehrmachtuuciekająna zachód.
WieśDziedziceopuściligospodarze,
pozostałotutajtylkokilkuPolaków
i JanSkalazeswojąrodziną.
Ciesząsięz nadejściawyzwolicieli
alewśródnichtańczypijanaŚmierć.
Niktkostuchynierozpoznaje
w mundurzeCzerwonoarmisty,
kiedywpadanagledo izby,
wymachującmaszynowympistoletem.
Strzelaseriądo kuchennejszafy,
krzyczy,wrzeszczy,wyszczerzająckły:
„Wszyscy won! Przed drzwi!
Teraz rozstrzelam faszystów!”
JanSkalaz żonąi dwiemacórkami,
stojąprzed domem:
jednaz nichtrzymana rękach
wnuczkaPiotrusia.
Drżą.Śmierćjestjużbardzoblisko,
nadchodziupiornachwila.
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