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RÓŽA DOMAŠCYNA

CYKLEN

meine urgroßmutter, die bei weitem keine uroma war,

sondern eine prawowka, sprach nur wendisch, wie sie es mir 

auf sorbisch erklärten

meine großmutter, die bei weitem keine oma und auch keine

uroma war, sondern eine wowka und prawowka, sprach

nicht nur wendisch, wie sie es mir auf wendisch erklärte

meine mutter, die eine wowka und prawowka ist, dazu eine

oma und uroma, was keiner zu ihr sagt, spricht sorbisch,

wie sie es mir auf wendisch und deutsch erklärt

ich, die ich eine oma bin und selten wowka, spreche

wendisch-sorbisch, was ich hier auf deutsch erkläre

meine tochter, die längst noch keine oma ist und niemals

wowka sein will, spricht nur deutsch, was sie gern erklärt

meine enkelin, die eine wnutschka ist, spricht zu hause nur

deutsch, wie sie es mir auf sorbisch erklärt, was ja eigentlich

wendisch ist



RÓŽA DOMAŠCYNA

CYKLE

moja prababka, która wcale nie była prababcią,

lecz prawowką, mówiła tylko po połabsku, jak mi to 

oświadczono po łużycku

moja babka, która nie była babcią ani też prababcią, 

lecz wowką i prawowką, mówiła nie tylko po połabsku,

jak mi to po połabsku  oświadczyła

moja matka, która jest wowką i prawowką, do tego babcią 

i prababcią, choć nikt tak jej nie nazywa, mówi po łużycku, 

jak mi to oświadcza po połabsku i niemiecku 

ja, która jestem babcią i rzadko wowką mówię po połabsku-

łużycku, co oświadczam tu po niemiecku

 

moja córka, która długo jeszcze nie będzie babcią  i nigdy 

nie chce być wowką, mówi tylko po niemiecku, co chętnie 

oświadcza

moja enklin, która jest wnutschką, mówi w domu tylko 

po niemiecku, jak oświadcza mi to po łużycku, który przecież 

     jest 

właściwie połabskim

Tłum. Marek Zybura



/ten kraj nie potrzebuje języka/ którego nie 

     ma nawet w kartach dań restauracyjnych wagonów sieci 

     interregio/ pyszniących się trzema językami kiedy 

jadą przez ten kraj/ ten język jest piątym kołem u wozu/ ale nikt tego 

     nie wie/ nawet 

w natłoku tablic na autostradzie brak jakiejkolwiek 

wskazówki/ dopiero w 

okolicznych miasteczkach i wioskach turysta potyka się 

     o niego / na dwujęzycznych 

tablicach: Ach, to już jesteśmy w Polsce? 

                                        /dies land braucht nicht die sprache/

die nichtmal  in den menükarten der interregios vorkommt-

     wo   

man sich dreisprachig  gibt indem man durchs land fährt/ sie

     ist

das fünfte rad/ aber das weiß niemand/ nicht mal im

     schilderwald

der autobahn ist ein hinweis-nur in den städchen rundum

und den dörfern erkennt`s der touris/  an der zweisprachigen 

schildern: Ach, sind wir denn schon in Polen?



Prolog

To nie jest normalny kraj/ dzielony i rozkawałkowany przez   

      stulecia/ 

przechodnia widownia wojen i walk/ każda epoka obsługiwała

              się tu ziemią 

i surowcami/ ten kraj jest rezultatem wcześniejszych jego

     przeobrażeń/ kraj jezior 

wyciągający ramiona Szprewy ku stolicy/ która niczym Feniks 

     – inaczej aniżeli 

ten kraj- nie chce mieć z nim nic do czynienia a przecież/

     określa jego sytuację: 

pogranicze/ z Polską i Czechami trójkąt trzech państw/ bez

     krajobrazu nie byłoby 

nim/ potrzebuje go ten kraj niebędący żadnym krajem/ 

     piaszczyste pustkowie i to 

pod spodem/ ten kraj nie potrzebuje języka/ którego nie 

     ma nawet w kartach dań restauracyjnych wagonów sieci 

     interregio/ pyszniących się trzema językami kiedy 

jadą przez ten kraj/ ten język jest piątym kołem u wozu/ ale nikt tego 

     nie wie/ nawet 

w natłoku tablic na autostradzie brak jakiejkolwiek 

      wskazówki/ dopiero w 

okolicznych miasteczkach i wioskach turysta potyka się 

     o niego / na dwujęzycznych 

tablicach: Ach, to już jesteśmy w Polsce? 

napis sprayem na murze: Sorben raus! Tylko dokąd z tymi 

     ludźmi/ z ich procesjami 

podczas kościelnych świąt/ z ich baldachimami proszącymi się 

     o fotkę? tylko dokąd 

z językiem który jest połabskim/ a w niemczyźnie odnosi się 

     do sąsiadów i przyjaciół/ 



z ich językiem który jest sorbskim ale nie jest serbskim/ 

     jedynie w Polsce / mają trafne 

określenie na tych ludzi: Łużyczanie – i to jest najbliższe

     prawdy 
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