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Be�no�Bu�dar�–�pi�sarz�ser�bo�łu�życ�ki,
po�eta,�re�dak�tor,�tłu�macz,�przy�ja�-

ciel�Pol�ski�i Po�la�ków,�szcze�gól�nie�ce�-
nio�ny�i po�pu�lar�ny�na Łu�ży�cach�ob�-
cho�dził�ju�bi�le�usz 70-le�cia�uro�dzin.
Przy�szedł�na świat 19�mar�ca 1946�r.

w miej�sco�wo�ści�Ku�low�(niem.�Wit�ti�-

che�nau,� po�wiat� Hoy�er�swer�da,� Sak�-
so�nia).� Po ukoń�cze�niu� sla�wi�sty�ki
na uni�wer�sy�te�cie�w Lip�sku�oraz�stu�-
diach�w Ro�sto�wie�nad Do�nem,�roz�po�-
czął�pra�cę�w 1969�r.�ja�ko�lek�tor�wWy�-
daw�nic�twie�Do�mo�wi�na�w Bu�dzi�szy�nie.
Jed�no�cze�śnie�pod ko�niec�lat 80.�kon�-

Be no Bu dar
– po eta

Ser bo łu ży czan,
świadek tragedii
i piewca nadziei

słowiańskiego
narodu

JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK

Be no Bu dar czy ta wier sze w ogro dzie Ju ri ja Brěza na (Świę to Po ezji Łu życ kiej, Hor ny Hajnk, VIII 2008).

ty�nu�ował�stu�dia�w In�sty�tu�cie�Li�te�ra�tu�-
ry� w Lip�sku.� Re�da�go�wał� łu�życ�kie
cza�so�pi�smo�dla�dzie�ci�„Płom�jo”�(Pło�-
myk),�od 1990�r.�był�je�go�re�dak�to�rem
na�czel�nym.�Na�le�ży�do Związ�ku�Ar�ty�-
stów�Ser�bo�łu�życ�kich,�pro�wa�dzi�rów�-
nież�ko�ło�li�te�rac�kie�w Ró�żan�cie,�(niem.
Ro�sen�thal)�–�miej�sco�wo�ści�piel�grzym�-
ko�wej�zwią�za�nej�z kul�tem�ma�ryj�nym,
zwa�nej�czę�sto�łu�życ�ką�Czę�sto�cho�wą.
De�biu�to�wał�to�mem�po�etyc�kim�„Mi�kus
a Daj�kus”�w 1978�r.,�w do�rob�ku�twór�-
czym�au�to�ra�znaj�du�je�się�po�nad�dwa�-
dzie�ścia� po�zy�cji� książ�ko�wych� (po�-
ezja,�pro�za,� sztu�ki� te�atral�ne,�a tak�że
sce�na�riu�sze�fil�mów�do�ku�men�tal�nych
i słu�cho�wisk�ra�dio�wych).
Zna�czą�cą�część�twór�czo�ści�li�te�rac�-

kiej�ser�bo�łu�życ�kie�go�pi�sa�rza�sta�no�wią
utwo�ry�dla�dzie�ci� i mło�dzie�ży.� Je�go
wier�sze�i opo�wia�da�nia�opu�bli�ko�wa�no
w licz�nych� an�to�lo�giach� i cza�so�pi�-
smach�li�te�rac�kich:�nie�miec�kich,�pol�-
skich,� cze�skich,� sło�wac�kich,� serb�-
skich,�ukra�iń�skich�i ro�syj�skich.�Po�eta
jest� rów�nież� au�to�rem� tek�stów�wie�lu
pio�se�nek�i szla�gie�rów�ser�bo�łu�życ�kich
z re�per�tu�aru�Mĕrći�na�We�cli�cha,�zna�ne�-
go�łu�życ�kie�go�kom�po�zy�to�ra,�aran�że�ra
i wo�ka�li�sty.� Be�no� Bu�dar� prze�kła�dał
pro�zę,�po�ezję,�sztu�ki�te�atral�ne�z ję�zy�-
ków�sło�wiań�skich�(tak�że�z pol�skie�go)
i nie�miec�kie�go�na ję�zyk�gór�no�łu�życ�ki,
m.in.�utwo�ry�Toł�sto�ja,�Je�sie�ni�na,�Aj�ma�-
to�wa.�
W 2013�r.�otrzy�mał�pre�sti�żo�wą�na�-

gro�dę�ar�ty�stycz�ną�My�to�Ćišin�ske�ho,
przy�zna�wa�ną�w Sak�so�nii�czo�ło�wym
przed�sta�wi�cie�lom� kul�tu�ry� ser�bo�łu�-
życ�kiej�dla�upa�mięt�nie�nia�wy�bit�ne�go
po�ety,�pi�sa�rza�i dra�ma�to�pi�sa�rza�two�-
rzą�ce�go� w ję�zy�ku� gór�no�łu�życ�kim,
teo�re�ty�ka�li�te�ra�tu�ry�i kul�tu�ry�ser�bo�łu�-
życ�kiej� –� Ja�ku�ba� Bar�ta�-Ćišin�skie�go
(1856-1909).� Be�no� Bu�dar� miesz�ka
w nie�wiel�kiej� miej�sco�wo�ści� Hor�ni
Hajnk�ko�ło�Ró�żan�tu�(po�wiat�Bu�dzi�-
szyn),�a je�go�dom�znaj�du�je�się�nie�opo�-
dal�do�mu�Ju�ri�ja�Brěza�na (1916-2006),
jed�ne�go�z naj�waż�niej�szych�pi�sa�rzy�łu�-
życ�kich XX wie�ku,� któ�re�go�utwo�ry
pu�bli�ko�wa�no�w prze�kła�dach�na 25�ję�-
zy�ków.�Bu�dar�stwo�rzył�pry�wat�ną�izbę
pa�mię�ci� li�te�ra�tu�ry� ser�bo�łu�życ�kiej,
gdzie�zgro�ma�dził�m.�in.�książ�ki,�fo�to�-
gra�fie,�pły�ty�fo�no�gra�ficz�ne,�ob�ra�zy,�li�-
sty,� do�ku�men�tu�ją�ce� ży�cie� li�te�rac�kie
Ser�bo�łu�ży�czan,�sta�no�wią�cych�fe�no�men
kul�tu�ro�wy�współ�cze�snej�Eu�ro�py.�Opo�-
ką�te�go�nie�wiel�kie�go�i za�ra�zem�wy�jąt�-
ko�we�go�na�ro�du�sło�wiań�skie�go,�któ�ry
prze�trwał�wie�ki�bez�wła�snej�pań�stwo�-
wo�ści�są�twór�cy�kul�tu�ry,�pod�trzy�mu�-
ją�cy�toż�sa�mość�na�ro�do�wą�i two�rzą�cy
jej�współ�cze�sne�ob�li�cze:�atrak�cyj�ne,
przy�cią�ga�ją�ce� za�in�te�re�so�wa�nie� mię�-
dzy�na�ro�do�wych�krę�gów�na�uko�wych
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i śro�do�wisk�twór�czych�m.�in.�z Pol�ski,
Czech,�Ro�sji,�Sło�wa�cji,�Ukra�iny,�Ser�-
bii.�Be�no�Bu�dar�od czte�rech�de�kad�da�-
je�świa�dec�two�lo�sów�swo�je�go�na�ro�du,
się�ga�jąc�w li�ry�ce�i pro�zie�do roz�le�głych
in�spi�ra�cji� i te�ma�tów,� po�cząw�szy
od me�an�drów� łu�życ�kie�go� śre�dnio�-
wie�cza,�po�przez�tra�gicz�ne�wy�da�rze�-
nia II woj�ny� świa�to�wej,� koń�cząc
na współ�cze�snych�prze�mia�nach�spo�-
łecz�no�-po�li�tycz�nych,� za�gra�ża�ją�cych
za�cho�wa�niu� toż�sa�mo�ści� na�ro�do�wej
Ser�bo�łu�ży�czan.�Wy�da�rze�niem�na ryn�-
ku�wy�daw�ni�czym�by�ło�uka�za�nie�się
książ�ki�Be�no�Bu�da�ra�„Tež�ja�mějach
zbožo”� (2005),� za�wie�ra�ją�cej� wspo�-
mnie�nia�czter�dzie�stu�Łu�ży�czan,�zmu�-
szo�nych�do służ�by�wWe�hr�mach�cie,�te�-
ma�ty�kę� tę� kon�ty�nu�ował� w ko�lej�nej
pu�bli�ka�cji�„Und�im�mer�die�se�Angst”
(2014),�przy�wo�łu�ją�cej�wspo�mnie�nia
ser�bo�łu�życ�kich� ko�biet� z cza�-
sów II woj�ny�świa�to�wej.
Po�eta�w wier�szu� „Pi�ja�na�Śmierć”

przy�wo�łał� wy�da�rze�nia� zwią�za�ne� ze
śmier�cią�Ja�na�Ska�li�–�ser�bo�łu�życ�kie�-
go�dzia�ła�cza�na�ro�do�we�go,�po�ety�i pu�-
bli�cy�sty�upo�mi�na�ją�ce�go�się�o pra�wa
mniej�szo�ści�na�ro�do�wych,�któ�ry�zgi�nął
w stycz�niu 1945�r.�we�wsi�Dzie�dzi�ce
ko�ło�Na�my�sło�wa.�Au�tor�te�go�utwo�ru
sta�je�się�nar�ra�to�rem�tra�gicz�nych�wy�-
da�rzeń,� ni�czym� przo�dow�nik� chó�ru
w an�tycz�nej�grec�kiej�tra�ge�dii,�w któ�-
rej�lu�dzie�zo�sta�ją�uwi�kła�ni�w sy�tu�acje
bez� wyj�ścia,� gdzie� nie�od�wra�cal�ne
wy�ro�ki�lo�su�sta�ją�się�ich�prze�zna�cze�-
niem.�Wiersz�Bu�da�ra�jest�pro�te�stem
prze�ciw� prze�mo�cy� i okru�cień�stwu
woj�ny;�pi�ja�ny�żoł�nierz�spraw�ca�śmier�-
ci�Ja�na�Ska�li�sta�je�się�tyl�ko�śle�pym�na�-

rzę�dziem�zbrod�ni,�za któ�rą�tak�na�praw�-
dę�od�po�wie�dzial�ni�są�to�ta�li�tar�ni�siew�-
cy�zła,�sys�tem�hi�tle�row�ski,�sta�li�now�-
ski,� wszy�scy� dyk�ta�to�rzy,� za�śle�pie�ni
fa�na�ty�cy,�ide�olo�dzy�okrut�nych�woj�en,
na któ�rych�gi�ną�zwy�kli�lu�dzie.�Prze�-
sła�nie�„Pi�ja�nej�Śmier�ci”,�po�mi�mo�że
na�wią�zu�je�do trau�my II woj�ny�świa�-
to�wej�wciąż�jest�ak�tu�al�ne�w nie�spo�koj�-
nym�współ�cze�snym�świe�cie�po�grą�żo�-
nym� w kon�flik�tach� wo�jen�nych
i prze�mo�cy.�
Be�no�Bu�dar�w swo�jej�twór�czo�ści�sta�-

le�da�je�świa�dec�two�umi�ło�wa�nia�Łu�życ
i oj�czy�ste�go� ję�zy�ka,� od�wo�łu�jąc� się
do dzie�dzic�twa�swo�ich�wiel�kich�po�-
przed�ni�ków�(Zej�ler�–�Ko�syk�–�Cišin�-
ski),�ale�tak�że�prze�ja�wia�głę�bo�ką�tro�-
skę� o przy�szłość� Ser�bo�łu�ży�czan,
któ�rym�w wier�szach:�„Nasz�skra�wek
zie�mi”�i „Do przy�szło�ści�wo�ła�ją�cy”�za�-
da�je� trud�ne� py�ta�nia� do�ty�czą�ce� ich
bier�nych�po�staw�wo�bec�za�gro�żeń�toż�-
sa�mo�ści� na�ro�do�wej.� Po�eta� nie� jest
sku�pio�ny�tyl�ko�na prze�strze�ni�toż�sa�mo�-
ścio�wej� i re�gio�nal�nej,�m.in.�w wier�-
szach�„Rze�ka�cza�su”�i „Ko�niec�zie�mi”
się�ga�do te�ma�ty�ki�uni�wer�sal�nej�zwią�-
za�nej� z eg�zy�sten�cją� współ�cze�sne�go
czło�wie�ka,�po�ru�sza�jąc�pro�ble�my�prze�-
mi�ja�nia,�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go,�utra�-
ty� pod�sta�wo�wych� war�to�ści� na�sze�go
krę�gu�kul�tu�ro�we�go,�dla�te�go�twór�czość
po�ety�z Hor�ne�go�Hajn�ku�choć�osa�dzo�-
na�moc�no�w łu�życ�kim�mi�kro�ko�smo�sie,
ma�wy�miar� uni�wer�sal�ny,� eu�ro�pej�ski
i z ta�kiej�per�spek�ty�wy�mo�że�my�do�ko�-
nać�jej�peł�ne�go�oglą�du.�War�to�pod�kre�-
ślić,�że�Be�no�Bu�dar�jest�am�ba�sa�do�rem
Ser�bo�łu�ży�czan,�uczest�ni�cząc�w wie�lu
mię�dzy�na�ro�do�wych�fe�sti�wa�lach�ar�ty�-

stycz�nych,�kon�fe�ren�cjach�po�pu�lar�no�-
-na�uko�wych,�m.in.�w Brze�gu,�Opo�lu,
War�sza�wie,�Kra�ko�wie,�Po�zna�niu,�gdzie
wa�lo�ry� ar�ty�stycz�ne� jego� utwo�rów
i pięk�no� ję�zy�ka� gór�no�łu�życ�kie�go
wzbu�dza�ją�ży�we�za�in�te�re�so�wa�nie�słu�-
cha�czy�i kry�ty�ki�li�te�rac�kiej.�
Dłu�go�let�nie�wię�zi� przy�jaź�ni� łą�czą

Po�etę�z pol�ski�mi�twór�ca�mi,�uczest�ni�-
ka�mi� Mię�dzy�na�ro�do�we�go� Na�jaz�du
Po�etów�na Za�mek�Pia�stów�Ślą�skich
w Brze�gu,�dla�te�go�w ich�imie�niu�oraz
wła�snym,�skła�dam�Ju�bi�la�to�wi�naj�ser�-
decz�niej�sze� ży�cze�nia� jesz�cze�wie�lu
lat�speł�nio�nych�w służ�bie�ma�łe�go�na�-
ro�du,�któ�ry�jak�ma�ła�sło�wiań�ska�wy�-
spa� oto�czo�na fa�la�mi� ger�mań�skie�go
oce�anu� wciąż� trwa� na prze�strze�ni
dzie�jów,� dzię�ki� tym,� któ�rzy� tak� jak
Be�no�Bu�dar� strze�gą� gór�no�łu�życ�kiej
mo�wy�i da�ją�schro�nie�nie�Mo�hi�ka�nom
współ�cze�snej�Eu�ro�py�w ma�tecz�ni�ku
oj�czy�stej�kul�tu�ry.�
Ad�mul�tos�an�nos�dro�gi�Be�no!

■

B. Bu dar i J. Wój cik przed gro bem Ja ku ba Barta -Ćišin skie go przy ko ście le w Wo tro wie – Łu ży ce
(Święto Poezji Łużyckiej, VI 2006) 

DO PRZY SZŁO ŚCI 

WO ŁA JĄ CY

Ser�bo�łu�ży�cza�nie,
cóż�to�my�czy�ni�my,
że�tak�oto�gi�nie�my
spo�koj�nie,�bez�mie�cza,
zu�peł�nie�ci�cho,�od wnę�trza,
z go�ry�czą�i z uśmie�chem,
bez�po�czu�cia�wsty�du
al�bo�tyl�ko�ze�zwy�kłej�głu�po�ty�–
„Wszak�nas�jesz�cze�do�syć�jest!”
Za mu�ra�mi,�za pięk�ny�mi�pło�ta�mi
wie�lu�buj�nych�wio�sek,
wśród�ba�wią�cych�się�dzie�ci
jesz�cze�sły�chać�gi�ną�cą�mo�wę.

O Ser�bo�łu�ży�cza�nie,
a cóż�to�my�czy�ni�my
po przej�ściu�hu�ra�ga�nu�dzie�jów
że�czy�ni�my�tak�nie�wie�le
dla�szczę�ścia�przy�szło�ści�na�szej?

prze kład z gór no łu życ kie go:
Ja nusz Ire ne usz Wój cik
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BENO BUDAR

NASZ�SKRAWEK�ZIEMI

Nie�jesteśmy�zahartowani
jak�Eskimosi.
Nie�jesteśmy�pięknie�hebanowi
jak�Afrykanie.
Nie�mamy�światowego�języka
jak�Anglicy.
Nie�jesteśmy�bogaci�w�ropę
jak�Kuwejtczycy.
Nie�mamy�wielkich�gór
jak�Austriacy...

A�jednak�mamy�skrawek�pięknej�ziemi
a�w�niej�swoje�korzenie.
Tu�ojcowizna�nasza,
opoka�i�schronienie,
tu�rośnie�nasz�chleb,
tu�mogiła�dziadków.

Tu�mamy�nasz�język�prastary
a�w�nim�pieśni�nasze,
pobożne�i�radosne.
Tu�nasi�przodkowie,
na�nas�spoglądają...
Jesteśmy�rodziną�tak�niewielką
że�przez�tysiąclecie
nie�byliśmy�przyczyną
ani�jednej�wojny!

Czyśmy�tak�całkiem�bez�grzechu...
kiedy�woda�wysycha
z�naszego�źródła?

KO�NIEC�ZIE�MI

Za�wiść�–�nie�na�wiść�–�woj�na
w ma�łym�i wiel�kim
o zie�mię�o wo�dę
o chleb�o wia�rę
bi�ja�ty�ka�na zie�mi�wszę�dzie
na�ro�dy�prze�ciw�na�ro�dom
lu�dzie�prze�ciw�lu�dziom

na koń�cu�i tak�wszyst�ko�spa�li
słoń�ce�brze�mien�ne
od la�wy�i po�pio�łów
co�ży�we�mar�twe�bę�dzie�
a prze�cież�po�kój�jest�wszę�dzie
do�pó�ki�się�nie�roz�pocz�nie
w ulot�nym�obłę�dzie
wszyst�ko�od no�wa
gdzieś�i kie�dyś....

RZE�KA�CZA�SU�W SWO�IM�PO�ŻĄ�DA�NIU

Rze�ka�cza�su�w swo�im�po�żą�da�niu
za�bie�ra�wszyst�ko�ze�so�bą,
to�pi�na�ro�dy,�kró�lów�i zie�mie�wsze�la�kie.
A je�śli�coś�jesz�cze�oca�le�je,
w dźwię�kach,�wier�szach,�sen�ten�cjach,
to�i tak�rze�ka�cza�su�to�po�żre
w swo�ich�żą�dzach,�prze�zna�cze�niach.

MOST�POKOJU�*

Nie�daje�żadnego�pokoju
każdego�roku�zaś�
znowu�przeraża�nas
kiedy�skacze�zeń�człowiek�
strapiony�na�duszy�
by�zaznać�ukojenia
na�dole�przepaści
pod�Mostem�Pokoju�

* Most Po ko ju w Bu dzi szy nie – naj więk szy most ka mien ny
w Sak so nii, przy cią ga ją cy wie lu sa mo bój ców z róż nych stron
Nie miec. 

prze kład z gór no łu życ kie go:

Ja nusz Ire ne usz Wój cik
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PI�JA�NA�ŚMIERĆ�

(wspo mnie nie śmier ci Ja na Ska li 22.01.1945 r.)

Na�my�słów.�Za�cie�kłe�wal�ki�o ko�le�jo�wy�dwo�rzec.
Żoł�nie�rze�We�hr�mach�tu�ucie�ka�ją�na za�chód.
Wieś�Dzie�dzi�ce�opu�ści�li�go�spo�da�rze,
po�zo�sta�ło�tu�taj�tyl�ko�kil�ku�Po�la�ków�
i Jan�Ska�la�ze�swo�ją�ro�dzi�ną.
Cie�szą�się�z na�dej�ścia�wy�zwo�li�cie�li
ale�wśród�nich�tań�czy�pi�ja�na�Śmierć.
Nikt�ko�stu�chy�nie�roz�po�zna�je�
w mun�du�rze�Czer�wo�no�ar�mi�sty,
kie�dy�wpa�da�na�gle�do izby,
wy�ma�chu�jąc�ma�szy�no�wym�pi�sto�le�tem.
Strze�la�se�rią�do ku�chen�nej�sza�fy,
krzy�czy,�wrzesz�czy,�wy�szcze�rza�jąc�kły:
„Wszy scy won! Przed drzwi!

Te raz roz strze lam fa szy stów!”

Jan�Ska�la�z żo�ną�i dwie�ma�cór�ka�mi,
sto�ją�przed do�mem:
jed�na�z nich�trzy�ma�na rę�kach
wnucz�ka�Pio�tru�sia.
Drżą.�Śmierć�jest�już�bar�dzo�bli�sko,�
nad�cho�dzi�upior�na�chwi�la.�

We�wnętrz�ny�głos�
pod�po�wia�da�Po�ecie�
wy�cho�dzą�ce�mu�z sze�re�gu:
–�to�nie�jest�Śmierć�w mun�dur�ubra�na,
to�jest�tyl�ko�oka�le�czo�ny�czło�wiek,
pi�ja�ny�z ze�msty�i z nie�na�wi�ści.
Dla�te�go�po ro�syj�sku
prze�ma�wia�do je�go�su�mie�nia,
po�wo�li,�ostroż�nie,�ści�szo�nym�gło�sem,
opa�no�wu�jąc�ner�wy�jak�by�roz�bra�jał�bo�jo�wy�gra�nat.

Czer�wo�no�ar�mi�sta�za�pła�kał,
pod je�go�czasz�ką�prze�la�tu�ją�bły�ska�wi�ce,�
strze�la�do�oko�ła,�wście�kły,�sza�lo�ny,
ku�le�le�cą�na oślep�i jed�na�z nich�tra�fia�do ce�lu.

Pi�ja�na�Śmierć�za�ta�cza�jąc�się�od�cho�dzi�bez�sło�wa.
Roz�le�ga�się�płacz.�Na za�mar�z�nię�tej�zie�mi�
Jan�Ska�la�–�wy�da�je�ostat�nie�tchnie�nie.�
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