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Brošurce na puć – 
     Luba čitarka, luby čitarjo!

Dwě třećinje wobydlerstwa na swěće wotrosćetej z dwěmaj rě-
čomaj abo z wjacorymi rěčemi. Dwurěčnosć je za wjetšinu ludźi 
potajkim normalita, a přiswojenje druheje rěče stawa so »same 
wot so« a skerje njewědomje, dokelž je wobswět wjacerěčny. 

Dźensa pak wobkedźbujemy po wšěm swěće tež tendencu k 
wědomemu kubłanju dźěći w dwěmaj rěčomaj. Tole přitrjechi tež 
za Serbow. Čehodla? Prócowanje wo zachowanje serbskeje rěče 
a kultury dźěćom a młodźinje je w zašłych lětdźesatkach nowe 
impulsy dóstało.

Sprěnja: Wědomostnicy zwěsćichu, zo wuskutkuje so přijima-
nje a wužiwanje dweju a wjace rěčow pozitiwnje na duchowne 
wuwiće dźěsća. Za wuwiwanje swojeje wosobiny trjeba čłowjek 
duchownu wuměnu z druhimi, trjeba komunikaciju, zo móhł 
sej wědu, nazhonjenja, kulturu prjedownikow přiswojić. Z dwě-
maj rěčomaj so móžnosć komunikacije podwoji. A zdobom so 
polěkuje analytiskemu myslenju dźěsća. Z tym so jeho intelekt 
pozitiwnje wowliwuje. Dźěćo lochšo zapřimnje, zo je rozdźěl 
mjez wěcu a zapřijećom, t. r. rozumi, zo móže so jedna wěc z wja-
corymi zapřijećemi (na př. blido a Tisch) pomjenować. Zamóžnosć 
abstrahowanja so pola dwurěčnych dźěći potajkim prjedy wuwi-
wa. Dwurěčni nawuknu spěšnišo dalše rěče a su z tym kmani, 
kulturu a wědu w originalnej rěči přijimować. Jich předskok z 
dwěmaj rěčomaj je wočiwidny.

Zdruha: Z přiběracej globalizaciju a z hospodarskej a kulturnej 
wuměnu mjez narodami rozwi so tež šěroke hibanje wo wucho-
wanje a wobnowjenje drohotneho kulturneho herbstwa małych 
ludow. W tutym prócowanju hraje wosebitu rólu, do kotreje měry 
so rěče we wšědnym žiwjenju nałožuja. Přetož nimale wšě hałzy 
kulturneho žiwjenja ludu wostanu žiwe abo wotemrěja z rěču. 
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Střeća: Serbšćina je słowjanska rěč. Z njej so lochšo dorozu-
miš z ludźimi druhich słowjanskich narodow. A Słowjanow je na 
swěće něhdźe 300 milionow. 

Z brošurku »Předskok z dwěmaj rěčomaj« přiwobroćamy so 
předewšěm młodym Serbowkam a Serbam, kotřiž chcedźa w 
serbskej abo w narodnje měšanej swójbje swoje dźěći kubłać. 

Swójba bě a wostawa hłowne wójmidło za daledawanje serb-
šćiny młodej generaciji. Tuž chcemy kóždemu, kotryž chce dźěći 
k dźensa njewobeńdźomnej dwurěčnosći kubłać abo kiž tute 
kubłanje podpěruje, znate a nowe argumenty a wopodstatnje-
nu wědu posrědkować. Pokazujemy móžne postupowanje při 
(dwu)rěčnym kubłanju w serbskej a w serbsko-němskej swójbje. 
Snadź pohnuwamy k hłubšemu rozmyslowanju a k wědomemu 
rozsudej za dwurěčnosć.

Z rozsudom za efektiwne dwurěčne kubłanje dźěći w swójbje 
nastupitaj młodaj partneraj naročnu, ale rjanu šćežku w swój-
bnym žiwjenju. We wosebitym kapitlu brošurki tuž wotmołwjamy 
na prašenja a starosće staršich. Někotre wuprajenja a pokiwy tam 
z dobrym wotpohladom wospjetujemy a ze wšelakoreho wida 
rozkładujemy.

Rěču němsce, hdźežkuli je trjeba –
rěču serbsce, hdźežkuli je móžno.

Mamy dźensa přistup k najnowšim informacijam ze wšeho swěta. 
Hižo před něhdźe 100 lětami pak počachu so wědomostnicy za-
běrać z dwurěčnym resp. wjacerěčnym kubłanjom dźěći. Jedyn z 
prěnich bě francoski pedagoga J. Ronjat, kotryž w lěće 1913 rěčne 
wuwiće dwurěčnych dźěći wopisowaše a genialnje princip »jed-
na wosoba – jedna rěč« wuslědźi. Tutón recept tež dźensa hišće 
dospołnje přitrjechi. Mjezynarodne wědomostne dopóznaća a 
nazhonjenja wo rěčnym a dwurěčnym kubłanju podamy we wu-
branych citatach w němskej rěči, zo by němski partner w dwu-
narodnostnej swójbje direktny přistup k tematice, k metodam a 
zaručenym wuslědkam dwurěčneho kubłanja měł.
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Z rozmołwow z młodymi serbskimi a němskimi ludźimi w semi-
narje mandźelstwa nazhonichmy: Dwurěčne kubłanje w młodej 
swójbje – hač ryzy serbskej, ryzy němskej abo dwunarodnostnej –, 
sej přeco žada mjezsobnu dowěru a rěčnu tolerancu. Dźěći njech 
přeco začuwaja a wědźa, zo su sej dorosćeni přezjedni w stejišću 
k dwurěčnosći. Přetož nastajenje dorosćenych k dwurěčnosći 
– hač pozitiwne abo negatiwne – rozsudnje k wuspěchej abo 
njewuspěchej w dwurěčnym wuwiću dźěsća přinošuje. Přichod 
dwurěčnosće we Łužicy wotwisuje předewšěm wot stejišća k 
serbšćinje a wot našeho wosobinskeho rěčneho zadźerženja scyła, 
kotrež so w rěčnym wobchadźe z dźěsćom abo dźěćimi pokazu-
je. Z tym wšěm móžemy přinošować, zo so nahladnosć serbšćiny 
zesylni.

Rěčny přikład – hdy a kak dorosćeny kotru rěč nałožuje – je roz-
sudny. Němski partner w swójbje, kotraž so za dwurěčnosć dźěći 
rozsudźi, akceptuje serbšćinu bjez toho zo swoju maćeršćinu 
zanjecha. Runje tak tež jako Serbja němčinu akceptujemy, bjez 
toho zo swoju maćeršćinu zanjechamy. Trjebamy dźensa při 
kubłanju dźěći přezjednosć dorosćenych na zakładźe wurunaneje 
tolerantnosće. Stejišćo »pak – pak« nam mało pomha.

Připóznaće wuprajam šulerkam a šulerjam Šule Ćišinskeho a 
Serbskeho gymnazija a někotrym čłonam serbskeho młodźinskeho 
towarstwa PAWK za wotewrjenu diskusiju a zajimawe ideje w 
běhu nastaća tuteje brošury. 

Jan Bart (sen.)
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Wuwiće rěče pola dźěsća přirunuje Wolfgang Wendlandt (2000) 
ze štomom. Wujasnjuje to na slědowace wašnje: Prjedy hač štom 
nastanje, dyrbi młoda, słaba rostlina dosć korjenjow měć, zo by 
w zemi derje zakótwjena była. Wotpowědnje tomu dyrbi dźěćo 
cyły rjad krokow wuwića přeńć, zo by sej zakładne kmanosće 
přiswojiło. Wuwiće słucha abo słyšenja je wažna komponenta, 

kotraž tež hižo w maćernym 
žiwoće rólu hraje. Dźěćo za-
móže hižo do poroda słyšeć. 
Ale hakle po porodźe wot 
štwórteho měsaca sem póčnje 
so ćěšenk cyle wědomje žórłu 
zwukow přiwobroćeć. Bórze 
na to słyšane cuze zwuki, ale 
tež swójske zwuki napodob-
nja. Dźěćo trjeba tutón zjaw 
»słyšenja sebje samoho«, wo-
sebje po sydmym měsacu. Ale 
tež zaznawanje (Wahrneh-
mung) dalšich zwukow je 
trěbny nastork k wuwiću rěče. 
Faza wjazolenja (Lallphase) je 
po wědomostnych dopózna-
ćach po wšěm swěće samsna.

Widźenje je dalši korjeń 
štoma. Dźěćo wotkrywa sej 
wobswět tež z wočomaj. Mjez 

druhim wothlada sej pohiby hubow dorosćenych při rěčenju a 
spyta je napodobnjeć.  

Dźěćo njezapřimnje wobswět jenož z wočomaj a wušomaj. Za-
znawanje woznamjenja zdobom, zo přeco něšto »čuje« abo »ta-

Kak dźěćo rěčeć wuknje 
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sa«. Čuje temperaturu, ćišć, napinanje a wotpinanje muskulatu-
ry abo wšelaku powjeršinu. Mas (Tastsinn) zmóžnja dźěsću tež 
rozeznawać /b/ a /p/, začuć wibrěrowanje hubow pola /w/ a jón 
wot zwuka /f/ rozeznawać.

Runočasnje registruje dźěćo połoženje swójskeho ćěła w ru-
mje kaž tež směr swojeho pohiba a móže relatiwnje spěšnje na 
wšelake impulsy reagować.

Pohib a koordinacija pohibow stej takrjec zakładnej faktoraj w 
běhu wuwića rěče.

Rěč žada sej přeco zaso wjele wšelakich, preciznych a spěšnych 
pohibow rěčenskeje muskulatury. Komplikowane pohiby huby 
ličimy k drobnej motorice (Feinmotorik). Runje tak jewi so drobna 
motorika tam, hdźež z rukomaj respektiwnje z porstami dźěłamy. 
Drobna motorika pak móže so w dosahacej měrje jenož wuwiwać, 
hdyž so hruba motorika (Grobmotorik) wobknježi.

Zdónk štoma, kotryž z mjenowanych korjenjow wurosće, je-
dnoći w sebi wjeselo na rěči a rěčenju kaž tež zamóžnosć, rěč 
zrozumić.

Pola dźěsća, kotrež wjele rěči, začuwamy, zo ma wjeselo na rěči. 
Zamóžnosć, rěč rozumić, je wjele prjedy wuwita hač zamóžnosć 
rěčenja. Dźěćo zapřimnje słowa a na zakładźe słyšaneho ade- 
kwatnje reaguje. Pasiwny słowoskład je přeco wjetši hač aktiwna 
leksika.

Króna štoma wjaza w sebi wurěkowanje, sadotwar a słowoskład. 
Wšě tři wobłuki rostu paralelnje a relatiwnje spěšnje. We wu-
rěkowanju maćernorěčnych zwukow bywa dźěćo dale a wušikniše. 
Najprjedy wobknježi zwuki, kotrež so w prědnim dźělu huby abo 
erta tworja, na přikład /m, b, p, n, t, d/. Pozdźišo nawuknje zwu-
ki, kotrež w zadnim dźělu huby a w kyrku nastawaja: /k, g, ch/. 
Syčawki jako poslednje dospołnje wobknježi.

Słowoskład wobmjezuje so najprjedy na wěcy abo předmjety, 
kotrež móže dźěćo z wočomaj zaznawać a z rukomaj wopřimnyć. 
Poněčim jewja so w rěči dźěsća tež werby a abstraktne pomje-
nowanja. Z tutych słowow nastanu krótke a potom dlěše sady. 
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Dźěćo spomjatkuje sej gramatiske prawidła a móže je dale a lěpje 
nałožować.

Zjimajo dotalne wuwjedźenja chcemy na slědowace pokazać:
Kóžde dźěćo ma swoju indiwidualitu. Hač do šesteho žiwjen-

skeho lěta přeńdźe wšě stopnje rěčneho wuwića. Tute wuwiće 
pak wotměwa so pola kóždeho w rozdźělnym tempje. Hač je tuta 
spěšnosć woprawdźe indiwidualny faktor abo hač je we wěstej 
měrje pokazka na mylenje rěčneho wuwića, ma so w jednotliwym 
padźe zwěsćić. Hdyž so mylenja w přiswojenju rěče pokazuja, 
móža so tute zwjetša z tym wotstronić, zo – wobrazliwje prajene 
– so delnje dźěle štoma skruća a so štomej nowa woda přiliwa.



11

Byrnjež sej dźěćo dwě rěči 
runočasnje přiswojało, přeń-
dźe samsne schodźenki rěč-
neho wuwića, kiž smy w 
předchadźacym kapitlu za je-
dnu rěč wopisali. Dźěćo sej 
najspěšnišo a najkmańšo w 
předšulskej starobje wšelake 
rěče přiswoja, jeli so kóždy 
dorosćeny (rěčny partner), ko-
tryž ma z dźěsćom zwisk, 
wědomje za jednu rěč roz-
sudźi – zwjetša za swoju ma-
ćeršćinu, a hdyž ju konse-
kwentnje z dźěsćom nałožuje
a rěče njeměša. Dwurěčnje 
wotrosćace dźěćo we Łužicy
trjeba potajkim serbskorěčne-
ho partnera a němskorěčneho 
partnera.

Hdyž dźěćo z dwěmaj rěčo-
maj wotrosće, wotměwa so přiswojenje kóždeju z rěčow po sam-
snych kročelach, hdyž so zakładny princip wobkedźbuje: Rěči (we 
Łužicy serbska a němska) so we wobchadźe z dźěsćom dźělitej. 
Princip dźělenja rěčow so nazornišo wopisuje z receptom »jedna 
wosoba – jedna rěč«. 

Princip dźělenja rěčow w dwurěčnej Łužicy hižo dołho znajemy 
a jón tež dźensa – zwjetša hišće njewědomje – wuspěšnje prakti-
kujemy.

K metodice dwurěčneho kubłanja – 
       dźělenje rěčow
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W ryzy serbskej swójbje rěča mać, nan, swójbni abo tež serb-
scy wjesnjenjo z dźěsćom abo dźěćimi přeco serbsce. Swójba a 
serbski dźěl wobswěta stej serbskorěčny partner, kiž dźěćo w 
prěnimaj žiwjenskimaj lětomaj najbóle wowliwuje. Druhu rěč 
(němčinu) sej dźěćo pozdźišo postupnje (sukcesiwnje) přiswoji. 
Němskorěčny partner je w dźensnišej Łužicy – wězo teritorialnje 
chětro rozdźělnje – přewažnje němskorěčny wobswět, kotrehož 
wliw z přiběracej starobu dźěsća pospochi rosće.

Powšitkownje prezentna němčina sama wot so wuskutkuje, zo 
sej ju kóžde serbske dźěćo dźensa wotpowědnje swojej starobje 
přiswoji. W serbskej pěstowarni móže němskorěčna kubłarka po 
recepće »jedna wosoba – jedna rěč« jako direktny němskorěčny 
partner cyle zaměrnje dwurěčne sebjewědomje a němski słowo-
skład dźěći hišće zaměrnišo skrućeć a wudospołnjeć.

Woprawnjene prašenja serbskich staršich k ewentualnje njedo-
sahacym němskorěčnym znajomosćam na jednej stronje a k stra-
chej přeněmčenja dźěći na druhej stronje wobjednamy dokładnišo 
na stronach 19 – 30.

W ryzy němskej swójbje je při dwurěčnym kubłanju dźělenje 
rěčow poměrnje jasnje rjadowane. Němskorěčny partner stej 
swójba a němski wobswět. Serbskorěčny partner je – teritorialnje 
zaso jara rozdźělnje – serbskorěčny wobswět kaž wowka, dźěd, 
přiwuzni abo susodźa, dalokož serbšćinu znaja a ju z dźěsćom 
nałožuja. Nimo toho je serbska pěstowarnja wažny serbskorěčny 
partner, kotraž je tež hižo w zašłych lětdźesatkach přez swój do-
minowacy serbski miljej serbšćinu posrědkowała. 

Wot něhdźe 1998 spytamy tworić podobny serbskorěčny wob-
swět přez WITAJ-kubłanje w pěstowarni. Dotalne serbskorěčne 
kubłanje we WITAJ-pěstowarni abo we WITAJ-skupinje dopoka-
zuje, zo WITAJ-dźěći spěšnje swoju »serbsku kubłarku« rozumja, 
zo jich aktiwny słowoskład poněčim rozrosće. W dwurěčnej šuli 
přesahuja serbskorěčne wukony šulerjow po WITAJ-kubłanju w 
pěstowarni widźomnje wuslědki t. mj. B-serbšćiny.

Idealny staw, mjenujcy dospołnu rěčnu imersiju w pěstowarni, 
najlěpje docpěwamy we WITAJ-pěstowarni, hdźež wšitcy doro-



13

sćeni z dźěsćom serbuja (hlej tež brošurku »WITAJ – Sprachen 
können das ist cool« a www.witaj-sprachzentrum.de).

W narodnje měšanej swójbje rěči kóždy swójbny z dźěsćom 
konsekwentnje w swojej maćeršćinje, kotruž wšak najlěpje znaje. 
W njej dźěsću swoju emocionalnu bliskosć najlěpje zwuraznja, 
štož je při posrědkowanju rěče wažne za to, zo by so rěč přimnyła.
Tu so dźělenje rěčow mjez dorosćenymi stawa po hižo mjenowa-
nym principje »jedna wosoba – jedna rěč«. Dźěćo sej přiswoji 
wobě rěči runočasnje a rozeznawa rěče po rěčnym partneru:

»Maminu rěč« (na př. serbsku) słyši bjez wuwzaća wot maćerje, 
snadź tež wot serbskeho dźěda, wuja abo susodki. »Papowu rěč« 
(na př. němsku) słyši bjez wuwzaća wot nana, snadź tež wot 
němskeje wowki, kmótry, němskeho druheho dźěda, susoda atd.

Němskorěčny wobswět z přiběracej starobu wězo sylny rěčny 
wliw a snano tež psychiski ćišć wukonja. Dźiwajo na razantne du-
chowne wuwiće dźěći jednamy najlěpje, hdyž sej w swójbje wot 
spočatka, hižo do poroda dźěsća, jasnje swoju rólu jako přikładni 
rěčni partnerjo wuwědomimy a sej konsens stworimy, zo so mjez 
sobu napominamy, jeli swój rěčny nadawk zanjechamy.

Za dorosćenych w rěčnje měšanej swójbje je dźělenje rěčow 
naročne předewzaće. Přezjednosć mjez wobdźělenymi je w tu-
tym prašenju jara wažna a trěbna. Wosebje na spočatku procesa 
dwurěčneho kubłanja – w prěnimaj žiwjenskimaj lětomaj dźěsća 
– žada sej tuta metoda cyle konsekwentne rěčne zadźerženje. 
Kóžde měšenje a změna rěčow abo přełožowanje dźěsću proces 
wutworjenja dwurěčnosće poćežuje. Dźěći so zamyla, jeli so prin-
cip »jedna wosoba – jedna rěč« njewobkedźbuje.

Mnohe přikłady z dwunarodnostnych swójbow dopokazuja, zo 
spočatne wědome rěčne zadźerženje bórze do zwučenosće, do sa-
mozrozumliweho dźělenja rěčow přeńdźe. Rěčny wuspěch je na 
tajke wašnje garantowany. Dźěći nimaja z rozeznawanjom rěčow 
ćeže, ale skerje wjeselo. Čuja so wužadane a wuspěšne. Problemy 
maja z tym snano jenož dorosćeni, hdyž wo duchownej sylnosći 
dźěći njewědźa. Snano tež, dokelž je jim konsekwentnosć, kiž sej 
princip »jedna wosoba – jedna rěč« žada, wobćežna. 
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Proces zažneho přiswojenja rěčow je wuwabił zajim wědomost-
nikow najwšelakorišich disciplinow: pedagogow, psychologow, 
sociologow a tež rěčespytnikow. Za serbšćinu pak wědomostne 
přepytowanje procesa přiswojenja rěče dotal njepředleži. Toho-
dla su w Serbskim instituće koncipowali projektaj, kotrejž pře-
wodźujetej přiswojenje serbšćiny w pěstowarni. 

We wobłuku prěnjotneho přepytowanja procesa přiswojenja 
serbšćiny pod wuměnjenjemi serbsko-němskeje dwurěčnosće 
so nastaće a wuwiće komunikatiwneje kompetency (rěčneje za-
móžnosće) dźěći analyzuje. Strategije přiswojenja pasiwnych 
(receptiwnych) a aktiwnych (produktiwnych) rěčnych zamóžno-
sćow so přepytuja.

Z tym twori so wědomostny zakład za optiměrowanje procesa 
přiswojenja rěče, předewšěm za formulowanje diferencowanych 
didaktisko-metodiskich  doporučenjow kubłarkam, kotrež dźěłaja 
z dźěćimi z rozdźělnym rěčnym pozadkom w swójbje.

Wědomostny přewod přiswojenja      
 serbšćiny w pěstowarni

praksa wědomosć

WITAJ-projekt
wědomostny

přewod

zaměry

material
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Zakład analyzy twori awtentiski material z wubranych pěsto-
warnjow, kotryž so w postajenych interwalach zběra. Při tym so 
tež rozdźělne wuměnjenja jednotliwych pěstowarnjow a zwon-
karěčne faktory, kaž rěčne znajomosće a konstelacija w swójbje 
(bratřa a/abo sotry) wobkedźbuja.

Njeje móžno, rěčnu kompetencu jeničce po aktiwnych znajo-
mosćach posudźować. Tež receptiwne kmanosće (zrozumjenje 
słyšaneho) hraja za přiswojenje rěče wažnu rólu. Z tuteje přičiny 
je so wudźěłał instrumentarij, kotryž wobsahuje štyri metody pře-
pytowanja:
1 wotewrjene wobdźělene wobkedźbowanje, to rěka: protokolo-
 wanje spontaneje rěče w najwšelakorišich situacijach wšědne-

ho dnja
2 test zrozumjenja sadow, to rěka: test k měrjenju zrozumjenja 

ertnych wuprajenjow z pomocu wobrazow
3 test z instrukciskimi nadawkami, to rěka: měrjenje zrozumje-

nja ertnych přikazow z pomocu pisanych barbjenčkow, kne-
flow a dr.

4 zwěsćenje rěčneho stawa, to rěka: měrjenje ertneje rěčneje 
kompetency z pomocu wobrazow (jednotliwy wobraz abo wo-
brazowa stawiznička).

Wšitke testy so paralelnje w němskej a w serbskej rěči přewjedu, 
tak zo móže so material analyzować. Přizamknje so kwantitatiw-
ne a kwalitatiwne wuhódnoćenje. Wědomostnikow na přikład 
zajimuje, hdy a w kotrym rjedźe sej dźěći struktury rěče přiswoja, 
hladajo tež na to, hač so wobě rěči mjez sobu wowliwujetej.

metody

rěčnoteoretiska
analyza

interpretacija
wuslědkow
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Po přepytowanju so wuslědki nadrobnje analyzuja a potom in-
terpretuja. Tajka forma wuhódnoćenja słuži tomu, wotpowědne 
konkluzije formulować a doporučenja za praksu zdźěłać, kotrež 
sahaja wot pěstowarnje hač do šule.

Mjez tym je wědomostnje dopokazane, zo nałožowana meto-
da imersije pod wěstymi wuměnjenjemi funguje, kotrež H. Wode 
mjenuje: 

1. intensita rěčneho kontakta 
2. kontinuita
3. njepřetorhnjenje procesa přiswojenja rěče. 

Nałožowanje tutych kriterijow w praksy přewodźeć je tohodla tež 
nadawk wědomostnikow.

 

přiměrjenje
praksy



17

Změna rěčow    přešaltowanje je jedna z najwažnišich zamóž-
nosćow dwurěčnych wosobow. Je zajimawe, z kotrej lochkosću 
a spěšnosću woni wot jedneje do druheje rěče přeńć zamóža. 
Totalne přešaltowanje njepotrjechi poprawom jenož słowoskład 
abo gramatiku, ale husto tež melodiju a tempo rěče abo gestiku 
a mimiku.

Pola dźěći, kiž w dwunarodnostnej swojbje wotrostu, je stajna 
změna mjez rěčomaj trěbna. Hač to za normalny porjad wšědneho 
dnja abo za wuwzaćne situacije přitrjechi je skerje wšojedne. Nor-
malne přešaltowanje so přez komunikaciskeho partnera stawa. 
Dźěćo rěči na přikład z kóždym staršiskim dźělom awtomatisce 
w prawej rěči. Wone so tež poměrnje zahe same koriguje, jeli nje-
je w prawym času přešaltowało. Stajne trenowanje je dobre, zo 
by změna rěče njeproblematiska była. Je-li pak dźěćo dlěši čas 
w jednorěčnej wokolinje, na přikład w pěstowarni, móže doma 
chwilku trać, doniž změna rěčow zaso njefunguje.

Kóžde přešaltowanje žada sej wot dźěsća kompleksne mentalne 
a psychomotoriske aktiwity. Druhdy změna tak spěšnje wotběži, 
zo so gramatika druheje rěče spočatnje kopěruje. Hdyž pak rěčni 
partnerojo rěči konsekwentnje dźěla, so to sčasom do prawych 
kolijow da.

Zwonkastejacemu zdadźa so tajke mylenja kaž měšenje rěče. 
We woprawdźitosći pak jedna so wo funkcionalne nałožowanje 
rěče. Misnjenje je so jenož při přešaltowanju stało. Tež pola 
jednorěčnych so přeměnjenja w rěči pokazaja – mjenujcy w sko-
molenych słowach. 

Změna rěče móže so z nuzy stać. Hdyž dźěsću na přikład w 
mjenje wužiwanej resp. słabej rěči słowo faluje, potom sej ze 
słowom bóle wužiwaneje resp. sylneje rěče wupomha. Ale tež z 
komodnosće (Bequemlichkeit) móža so rěčne měšenja jewić. 

Strategije dźěsća we wobchadźe z rěču 
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W někotrych dwurěčnych swójbach móžemy rěčnu měšeńcu 
wobkedźbować, hdyž staršej swójsku rěč wjace čisće njenałožuje-
taj. Skakataj bjez přemyslowanja wot jedneje do druheje rěče abo 
zaplećetaj wjele słowow z rěče wokoliny do maćeršćiny. Spočatnje 
sylna rěč dźěsća (maćeršćina) móže so přez to pozhubić resp. so 
na słabu rěč wróćo tworić. Wuskutk toho mjenujcy je, zo dźěćo 
po přikładźe staršeju rěči měša. Přez to ani jednu ani tamnu rěč 
derje dosć njenawuknje. Potom wobkedźbujemy, zo so słowu z 
druheje rěče přida kóncowka prěnjeje rěče abo zo jewja so słowa 
z druheje rěče, kotrež so wurěkuja kaž prěnja rěč. Tutón aspekt 
je pola serbskorěčnych dorosćenych a dźěći we wšelakej měrje 
słyšomny w stilu: »Ja sym na bettvorlegeru ausrutschła ha gegen spie-

gelschrank prasła.«

Spěchujmy tuž duchownu kmanosć dźěsća, zo nawuknje bjez 
wulkich ćežow wot jedneje do druheje rěče přeńć, funkcional-
ne dźělenje rěčow wobknježić a w sylnej kaž tež w słabej rěči 
komunikaciju pytać.



19

Móže wjacerěčnosć dźěsću škodźeć? 

Twjerdźenje, zo je wjacerěčne dźěćo duchownje přećežene, so w 
poslednich lětdźesatkach krok po kroku přewiny. Wědomostne 
přepytowanja a přirunowanja dopokazuja, zo wotpowěduje wja-
cerěčnosć čłowjeskej bytosći a dźěsću w jeho wuwiću jenož tyje 
(hlej zady citaty wědomostnikow).

Britiscy a italscy wědomostnicy wuslědźichu, zo je pow-
šitkowny wukon mozow lěpši, čim wjace rěčow čłowjek rěči. 
Přepytowachu mozy jedno- a wjacerěčnych probandow. Rozdźěl 
mozoweje substancy bě čim wjetši, ćim zašo sej probandźa dru-
hu rěč přiswojić počachu. Zda so, zo nawuknjenje druheje rěče 
– jako dźěćo abo młodostny – struktury w mozach změni. 

Paralelne přiswojenje rěčow njerěka, zo sej dźěćo kóždu rěč w 
samsnej wobšěrnosći přiswoji. Njewěstosći wotpomhać, awto-
matizaciju wolóžić, ale tež falowace słowa sposrědkować móže so 
jenož přez stajny wobchad we woběmaj rěčomaj, wězo po prin-
cipje »jedna wosoba – jedna rěč«.

Ma-li dźěćo rěčny zmylk abo ćeže w gramatice, je derje, hdyž 
fachowc rěčny staw dźěsća posudźuje. W rozmołwje ze staršimaj 
a w kontakće z dźěsćom hodźi so lěpje spóznać, hač jedna so wo 
zasadny brach wuwića abo hač zaleži na rěčnym wuwiću. Jenož 
we wuwzaćach je přičina problema dwurěčne kubłanje.

Prašenja k dwurěčnemu kubłanju
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Nawuknje dźěćo wobě rěči jenak derje?  

Kaž hižo rozłožene, ma dwurěčne dźěćo – ale tež dorosćeny – 
lěpše znajomosće w jednej rěči hač w druhej. Ma potajkim swoju 
wosobinsku »sylnišu« a swoju »słabšu« rěč. To je normalne a ma 
wšelake přičiny. Za dźěćo ze serbskeje swójby je serbšćina »sylna« 
rěč, za WITAJ-dźěćo, kotrež wšak serbšćinu hakle w pěstowarni 
wšědnje słyši a ju poněčim tež nałožuje, je to němčina. Často skut-
kuja w běhu wuwića tež wosobinske zajimy abo dźěćo čuje wose-
bitu přichilenosć wěstej wosobje, na př. susodźic wujej, kotryž 
ma wujki abo snano samo traktor. Scyła wobswět, pozdźišo šula 
abo powołanje, wowliwuja, do kotreje rěče so młody čłowjek bóle 
zanuri. 

Móžno tež je, zo je něchtó jenož we wěstych wobłukach žiwjenja 
z jednej rěču wosebje »sylny«, mjeztym zo druhe temy lěpje w 
tamnej rěči wobjedna. »Sylnosć« wěsteje rěče móže so w běhu 
žiwjenja tež přeměnić.

Kak zaručeć kwalitu němčiny? 

We Łužicy je němčina přez radijo, telewiziju, widejopaski abo pop-
kulturu tak dominantna, zo sej ju kóžde serbske dźěćo připódla 
spřistupnja. Tole stawa so wězo postupnje; dźěćo ju spočatnje tak 
wobšěrnje kaž maćeršćinu njenałožuje. 

Narok na znajomosće němčiny serbskich dźěći pak je wysoki a 
rosće. Mnozy starši so w tutym zwisku prašeja, kak móže dźěćo 
němčinu najlěpje nawuknyć, byrnjež so doma jako maćeršćina 
njerěčała. 

W serbskej swójbje dźěćo najprjedy serbsku maćeršćinu na-
wuknje, dokelž so z njej wšědnje zetkawa. Tuž njemóžemy a nje-
směmy wočakować, zo je jeho němčina hižo w předšulskej sta-
robje runje tak wuwita. Wona so tule jako słabša rěč jewi. W běhu 
šulskeho časa so waha serbšćiny a němčiny hustohdy změni. 

W předšulskej starobje je potajkim rozsudne, zo sej dźěćo je-
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dnu rěč – maćeršćinu – tak wobšěrnje, kaž to staršej zamóžetaj, 
přiswoji. Z tym kładu so zakłady za lochše přiswojenje dalšeje 
rěče abo samo wjacorych dalšich rěčow. 

Na tute wašnje so serbske dźěćo najlěpje na přijimowanje něm-
skorěčneho wobswěta a jeho rěče přihotuje. Hustohdy je tutón 
wobswět dźěsću anonymny, dokelž njeje na konkretnu wosobu 
wjazany. Tohodla je spomóžne, hdyž so kontakty k němskorěč-
nym swójbam nawjazaja, so styki z němskorěčnymi wosobami a 
kolegami haja. Z tym so zaruči, zo dźěćo awtentisku wosobu w 
jeje maćeršćinje a jeje rěčno-kulturne wosebitosće dožiwi. Zdo-
bom skića so dźěsću móžnosć, so w němskej rěči wupruwować a 
sposrědkować. 

W serbskej pěstowarni móže so wěsty čas tež němskorěčna 
kubłarka z dźěćimi zaběrać, wobkedźbujo princip »jedna wosoba 
– jedna rěč«. W dwurěčnej šuli so po tutym principje wobě rěči 
spěchujetej a dale wuwiwatej.
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»Waw-waw« abo »psyk« a »Hund«? 

W běhu rěčneho wuwića móžemy najwšelakoriše pospyty dźěsća 
wobkedźbować, zo by z dorosćenym ke komunikaciji dóšło. 
Ćěšenk imitěruje zwuki dorosćeneho abo spyta wěste pohiby 
huby přewzać. Bórbotanje (Lallen) a złóžkowe rjećazy (Lallket-
ten) z najwšelakorišej melodiju kóždeho dorosćeneho zwjesela 
a wón dźěćo pohonjuje, zo by so dale w tym pospytało. Z tym 
wupruwuje dźěćo swoje artikulaciske organy a je za zasadźenje w 
pozdźišich słowach trenuje.

Prěnje słowčka jewja so něhdźe z lětom. Hač do druheho ži-
wjenskeho lěta słowoskład rozrosće. Wědomostne přepytowanja 
na to skedźbnjeja: Dwulětne dźěćo měło něhdźe 50 wurazow 
wobknježić. To je zakład dalšeho dobreho rěčneho wuwića. Tu-
tych 50 wurazow njedyrbja być słowa w zmysle rěče dorosćeneho, 
ale maja być pomjenowanja w slědowacym zmysle: zo so kóždej 
wěcy abo činitosći jenož jedyn wosebity wuraz přirjaduje. Tak 
móže »psyk« tež »waw-waw« rěkać. Wuraz pak njeměł so zdo-
bom za kóčku, kruwu abo ptačka trjebać.

To rěka, zo je dźěćaca abo dźěčkaca rěč w starobje dweju lět 
akceptabelna, ale kóžda wěc měła so ze swójskim zapřijećom 
pomjenować. Dorosćeny pak njech z »normalnymi« słowami –
w swojej maćeršćinje – z dźěsćom rěči. Njetrjeba dźěsćowu wa-
riantu słowow přewzać. Na wěsty čas je wězo pomjenowanje 
»waw-waw« kajkosćam psa bliše hač słowo »psyk«. Ale dźěćo tež 
tute słowo zrozumi a je w běhu wuwića do swojeho słowoskłada 
přewozmje.

Kak zmylki w rěči dźěsća porjedźeć? 

Tójšto dorosćenych rěčne wuwiće dźěsća z kritiskim wuchom 
wobkedźbuje. Wosebje koncentruja so při tym na sadotwar, sło-
woskład a wurěkowanje. Tola z korigowacej pomocu móže so tež 
přehnawać!
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Z rozwićom słowoskłada přiběra tež rozwiće gramatiki w for-
mje sady. Hustohdy njeje rjad słowow w sadźe dospołnje prawy. 
Dźěćo dyrbi najprjedy zapřimnyć, z kotrych poćahow swět wob-
steji, što z čim zwisuje. Hakle potom móže to tež w porjadnym 
rjedźe zasopodać a »prawu« sadu tworić. Njeje trjeba, dźěćo na 
wopačny rjad słowow skedźbnić, jeli hišće njeje dosć nazhonje-
njow z wobswětom a wšelakimi jeho zjawami činiło. 

Slědowaca epizodka rysuje, na kotre wašnje dźěći rěčny system 
składuja:  Kóžde ranje skoči dwulětna Luizka k maćeri do łoža, 
zo by sej wot njeje bajku bać dała. Štyrilětny bratr Jakub je w 
pódlanskej stwě a tuž jeho mać woła: »Jakubko, jeli chceš bajku 
słyšeć, pój chětř!« Na to Luizka cyle zrudna maćeri praji: »Ach, 
mama, praj nož mi tež raz Luizako!« Mać jej wězo rozkładźe, 
zo je »Luizka« runje tak luba forma za holčku kaž »Jakubko«, 
hdyž bratřika woła.

Jedne z napinacych dožiwjenjow wěsće znajeće: Syn hižo štwórty 
raz słowo prawje njepraji. Hižo so mać wospjetować słyši: »To 
rěka …!« Syn so mjerza, zo so rozmołwa z tym myli, a reaguje z 
mjelčenjom. Wospjetowanje a porjedźenje potajkim njefunguje-
tej. Nawopak: Skerje mylitej a druhdy wšitko pohóršujetej. 

Ale kak dźěsću prawe słowo přiwučić? Wospjetujmy słowa 
dźěsća prawje a při tym rozmołwu pokročujmy. Fachowe za-
přijeće za tute postupowanje mjenuje so »corrective feedback«: 
Wróćimy dźěsću skorigowanu formu bjez toho, zo je na to wose-
bje skedźbnimy. Na tute wašnje dźěsću zdobom pokazamy, hač 
smy je zrozumili abo nic.

Přikład:

Dźěćo pokazuje na twarožk, ale praji: »Twaroh měć.«     
»Chceš twarožk měć? Prošu tu maš twarožk. Chceš hišće něšto 
měć?«
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Dalši wažny aspekt twori artikulacija resp. wurěkowanje. Čim 
wjace dźěćo rěči, ćim wjace korektnych sadow budźe tworić. Hdyž 
starši zwěsća, zo je dźěćo w gramatice poměrnje wěste, póčnu na-
dobo bóle na wurěkowanje dźiwać. Snano jim napadnje, zo dźěćo 
wěste zwuki z wjetšej ćežu abo hinak twori, hač měło to być. 

Wažne je dopóznaće, zo stajne namołwy a prošenje wo korekt-
ne wospjetowanje abo njereagowanje na wopak rěčane słowa 
skerje mało polěpša. Skerje móže so stać, zo póčnje dźěćo na 
tym dwělować, zo je wobsah (što wone praji) wažniše hač forma 
(kak wone to praji). Snano so potom wróćo sćehnje, womjelk-
nje, dokelž pytnje, zo w přiběracej měrje prawje njeje, štož praji. 
Dźěsću by so swět dźiwny zdał: Jenož, dokelž dyrbi we wěstej 
starobje lěpje rěčeć móc, njemóža starši nadobo wjace zrozumić, 
štož su hač dotal zrozumili? 

Problem móže tule tež być, zo dźěćo docyła njewě, što dyrbi 
hinak činić, zo byštaj staršej spokojom byłoj. Někotre dźěći njej-
su motorisce dosć wušikne, zo bychu ćežke artikulaciske mu-
stry nałožowali. Druhe dźěći rozdźělnej zwukaj awditiwnje (po 
słuchu) rozeznawać njemóža.

Zwuki hodźa so tež wěstej starobje přirjadować. Zwuki /p, b, 
m, n, t, d, l/ so relatiwnje zahe w rěči dźěsća jewja. Najpozdźišo 
wokoło štwórteho žiwjenskeho lěta měło dźěćo zwuki /r, k, g, ch/ 
tworić móc. Syčawki sej jara preciznu balansu wšěch musklow 
jazyka a hubow žadaja. Tohodla so poměrnje pozdźe wuwiwa-
ja, mjenujcy wokoło pjatych narodnin. Něhdźe poł lěta do zastu-
pa do šule měło dźěćo wšě zwuki korektnje wurěkować. Njech 
wotpowědny fachowc (lěkar, rěčny terapeut) přepytuje, hač ar-
tikulacija starobje wotpowěduje resp. wo kotry problem so při 
přiswojenju praweje artikulacije jedna – hač wo motoriski abo wo 
awditiwny problem.
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A hdyž dźěćo jednu rěč tola wotpokazuje? 

Serbske dźěćo dyrbi z maćerju na lěkarske přepytowanje. 
Lěkar rěči jenož němsce. Dźěćo njewotmołwja, wotwobroći 
so a spłóšiwje so za maćerju chowa. Maćeri je njepřijomne, zo 
so dźěćo tak zadźerži. Rěči na nje, pohonja dźěćo, z lěkarjom 
rěčeć. Sama rěči nětko snano w rěči lěkarja z dźěsćom – ale 
žana wotmołwa. Kak z tutej situaciju wobchadźeć?

Njech mać lěkarjej rozkładźe, zo ma dźěćo druhu maćeršćinu 
abo zo dwurěčnje wotrosće. Potom móže so lěkar na situaciju 
nastajić. Mać njech z dźěsćom dale serbuje a je na tute wašnje 
stajnje do rozmołwy zapřija. Z tym zawěsća stabilitu w poćahu 
k dźěsću. Mać móže w tutej situaciji napřećo lěkarjej funkciju 
tołmačerki přewzać a z tym dźěsću situaciju wolóžić. Hustohdy 
so dźěćo potom prjedy słowa jima, hač hdyž so čuje nuzowane, 
zo dyrbi w swojej słabej a hišće cuzej rěči wotmołwić. 

Někotři nanojo a někotre maćerje rěča wo tym, zo jich dźěćo je-
nož w rěči maćerje abo w rěči nana wotmołwja abo rěči. Potom 
staj staršej bjezradnaj, zrudnaj, hněwataj so a čujetaj so samo 
wotpokazanaj. Chcetaj swoju kulturu a rěč dale dać, ale dźowka 
abo syn to njepřiwozmje. Što so za tutym zadźerženjom chowa? 
Poprawom je runje tutym dźěćom dwurěčnosć wědomiša hač 
druhim. 
• Wobkedźbuja swój rěčny wobswět jara dokładnje. 
• Analyzuja, kak derje staršej swoju maćeršćinu wobknježitaj. 
• Su zrozumili, zo je rěč instrument, z kotrymž móže so přisłuš-

nosć pokazać, ale tež wotpokazanje, wědome wuzamknjenje.

Kak so zadźeržeć? Wězo je kóžda situacija swojorazna, ale zada-
ni so, zo sej najprjedy situaciju wolóžimy, zo přećelny mjezsobny 
kontakt namakamy a za wupućemi pytamy: 
• Njewupłaći so, zo so konfliktej podamy. Puć je tež za dwě rěči 

swobodny.
• Druhdy je dźěćo nanej abo maćeri jenička wosoba, z kotrejž 
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móže swoju maćeršćinu hajić. Čim bóle potom boli, hdyž 
dźěćo ju wotpokazuje. Ale njemóžemy dźěći jenož z rěču na so 
wjazać, tež emocionalny poćah je přewšo wažny. 

• Słuša ke kóždej wosobinje, zo so we wěstej starobje wot 
staršeju wědomje distancuje. To móže so tež abo wosebje přez 
rěčne wotmjezowanje stać. Dorosćenemu je to bolostne, ale to 
je trěbne. Pozdźišo – jako młodostny abo młodostna – ma sna-

 no runje w tutej fazy šansu, so ze swojej narodnej a rěčnej 
identitu rozestajeć a so wupruwować. 

• Njerezignować! Nihdy. Nałožujmy dale dwě rěči, dźiwajo na 
princip »jedna wosoba – jedna rěč« a dźeržmy dźěsću z tym 
wrota wotewrjene. Čas husto za nas dźěła. Wšitcy so měnjamy, 
tež naše dźěći.

Hdyž jedyn rěčny partner nachwilnje faluje? 

Dźensniši dźeń je čas bjez-
dźěłnosće a zdobom tež nad-
hodźin, čas dalokich jězbow 
wotydźenja, čas dźěła na mon-
taži. Mnoho swójbow tole do-
žiwja. Zdźěla wostawa mać z
dźěćimi wotydźenja sama, 
hdyž ma muž zwonka Łuži-
cy dźěło. Wona dyrbi so wo 
domjacnosć a wo dźěći sama 

postarać. Tydźeń ma swójske zakonje, rituale a dnjowy porjad. 
Hdyž nan pozdźe wječor abo kónc tydźenja domoj přijědźe, so 
husto wšelake scenarije jewja: Dźěćo je trochu wotcuzbnjene, z 
nanom njerěči, njenałožuje jeho rěč. Abo nawopak: Chce wšo 
nachwatać, štož je wodnjo abo wotydźenja skomdźiło. 

Tu jewi so tež prašenje, kak nanowu rěč – je-li wona hinaša, hač 
maćerna – nałožować a skrućić, hdyž doma njeje. Derje je, hdyž 
mać w tutym času z dźěsćom dale swoju rěč nałožuje a rěčnu 
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rólu nana njepřewozmje. Měšenje rěčow (potajkim wotměnu we 
wužiwanju rěčow) dźěćo husto njeakceptuje. Jako alternatiwa ho-
dźa so wšelake móžnosće: 
• Dźěćo móže z maćerju paslić, fotografować, molować abo mać 

prosće napisa, što je dožiwiło. Z pomocu wobrazow hodźa so 
pozdźišo mysle zrjadować, situacija hišće raz předstajić a po-
tom móže so wo njej rěčeć.

• Dźěćo wšědnje we wěstym času z nanom telefonuje.
• Je derje, so na ritual při nawróće nana dojednać. Potom ma 

dźěćo móžnosć, woměrje z nanom bjesadować, snano sej kniž-
ku wobhladać abo hru hrać. Nanowa rěč so drje krótši čas, ale 
intensiwnje nałožuje.

• Chiba so nan po swojim nawróće wo dźěćo postara a je na př. 
wječor do łoža połoži. Z tym skrući so emocionalny a rěčny 
poćah k nanej. 

A hdyž mje dźěćo hnydom njezrozumi?

Kóžde dźěćo na swěće je něhdźe do šesteho žiwjenskeho lěta wo-
sebje wobdarjene. Přiswoja sej bjez widźomneho napinanja wšo, 
štož dožiwja. Přikład dorosćeneho drje je rozsudny, ale dźěćo 
prosće njeimitěruje. Wone přijimuje, předźěła a z tym wotkrywa 
woznam zaćišćow, kotrež widźi, słyši a dožiwja. Přez tute aktiwne 
zaznawanje (aktive Sinneswahrnehmung) so duchowne wuwiće 
dźěsća pohonja. Tež přiswojenje dweju rěčow žada sej wjetšu du-
chownu aktiwitu. Z tym so wuwiće mozow sylnišo podpěruje a 
so pospěšuje. 

Druhdy mozy tak spěšnje njedźěłaja. Móže so stać, zo dźěćo 
we wěstym wokomiku něšto njerozumi: Dokelž słyši nowe słowo 
abo dokelž dyrbi so na nowu situaciju z nowym wobsahom kon-
centrować. Nětko dyrbi dźěćo z druhimi znatymi słowami we 
hłowje přirunować abo za kontekstom pytać, do kotrehož słowa 
słušeja. Jeli je njenańdźe, potom to z mimiku, gestiku abo komen-
tarom pokaza. 
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W tutej situaciji je prašenje: Kak a w kotrej rěči reagować?
Dorosćeny rěčny partner pomha dźěsću při zrozumjenju 

wobsaha rěčaneho słowa přez gestiku, mimiku, pokazowanje, 
rozkładźenje z dźěsću znatymi słowami, přez wospjetowanje, 
haj, ze swojej přirodnej lubosću a přichilnosću. Dźěćo njetrje-
ba tołmačerja. Je kmane, sej same wšo »přełožić«, štož trjeba. 
Přełožowanje w dwurěčnym kubłanju njeje potajkim pomoc, ale 
bjerje dźěsću šansu lěpšeho duchowneho wuwića, kotraž so tež 
přez dwurěčnosć skića.

Wuslědki neuropsychologow, kotřiž přepytowachu rozwiće 
duchownych kmanosćow dźěći, tute zwěsćenje wuraznje wob-
krućeja. Hdyž dźěćo začuwa, zo zamóže z napinanjom problemy 
same zmištrować, potom pozdźišo lochšo wuknje, je w šuli mo-
tiwowaniše a koncentrowaniše. Duchowne wužadanje skutkuje 
kaž motor, kiž zrawjenje mozow pospěšuje. Wšědne dožiwjenje 
duchowneho rozrosta je wažny faktor we wuwiću młodeje woso-
biny.

Kotru rólu hraja regionalne wosebitosće rěče?

Rěčimy-li wo regionalnych wosebitosćach, měnimy na přikład w 
Hornjej Łužicy narěče wokoło Slepoho, Wojerec abo Kulowa. Hdyž 
zwěsćamy, zo drje je serbšćina katolskich Serbow abo serbskich 
krajanow z Budyskich kónčin spisownej serbšćinje najbliša, nje-
wothódnoćamy z tym na žadyn pad rěčne wosebitosće druhich 
kónčin. Je bohatosć, zo su regionalne narěče serbšćiny hišće 
žiwe.

Dźěćo, přiswojejo sej rěč, wězo napodobnja. Rěčny přikład star-
šeju a druhich rěčnych partnerow je tuž jara wažny. Dyrbja so 
dorosćeni tuž wo spisownu serbšćinu we wobchadźe z dźěsćom 
prócować?

Logopedojo měnja, zo njetrjebaja so regionalne wosebitosće rěče 
ignorować. Doporučeja, zo so dźěsću nawuknjenje lokalneje rěče 
zmóžni takrjec jako maćeršćina. Wšako so z rěču njeposrědkuja 
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jenož wobsahi, ale tež začuća, kotrež so hustodosć w domoró-
dnym jazyku chowaja. Maćeršćina je rěč wutroby, z njej smy 
dźěsću najbliši. Ze swojej maćeršćinu móžemy najlěpje z dobrym 
rěčnym přikładom być. Pasć so wězo dyrbimy njetrjebawšich 
skomolenjow rěče, kaž na přikład němskich słowow ze serbskej 
kóncowku.

Serbować w přitomnosći ludźi, kotřiž serbsce 
njerozumja?

Tute prašenje je prastary problem, kiž tež dźensa hišće rólu hraje. 
Wotbudźe so druhdy z »argumentom«: Wšak móže kóždy Serb 
tež němsce.  

Tola je rozdźěl, hač jedna so wo rozmołwu mjez dorosćenymi 
abo wo wobchad z dźěsćom, kotrež rěče wuknje. W skupinje 
dorosćenych su wšelake situacije móžne. Indiwidualnje rěči Serb 
ze Serbom serbsce a Němc z Němcom němsce. Narěče, připitki 
abo wozjewjenja měli so wot dwurěčneho přeco we woběmaj  
rěčomaj přednjesć, hdyž su Serbja a Němcy hromadźe. W indi-
widualnej rozmołwje w mjeńšej skupinje njech za tym hladamy, 
hač je móžno, zo kóždy »po swojim« rěči, hdyž němscy partnerojo 
trochu serbsce rozumja abo hdyž serbski susod Němcej přełožuje. 
Runje tole měli Serbja zwučować a praktikować, město zo so w 
tajkich situacijach po zdaću »zdwórliwje« ze Serbami za blidom 
němsce rozmołwjamy. Přeco měli Serbja sebjewědomje tomu 
stać a swoje maćernorěčne wědomje zwuraznić. Přetož prawo na 
wužiwanje swojeje maćeršćiny słuša do zakładnych čłowječich 
prawow, kotrež přisteji potajkim Serbej kaž Němcej.

We wobchadźe z dźěsćom je wjetša rěčna konsekwentnosć 
trěbna. Zwučenosć, zo dorosćeny z nim jenož jednu rěč nałožuje, 
njeměła so předewšěm w předšulskej starobje přełamać. Druho-
rěčnemu wujasnimy trěbnosć dźělenja rěčow a přełožimy jemu 
skrótka wobsah serbskeje rozmołwy.

Za hłuboke emocionalne zakótwjenje serbšćiny je derje, hdyž 
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Swójba je najwažniša institu-
cija, kotraž dźěsću zakładne 
rěčne a socialne zadźerženje, 
konwencije, regule a wědu wo 
swěće sposrědkuje. Rěčnu a 
socialno-emocionalnu  kompe-
tencu přiswoji sej dźěćo přez 
přiměrjene pohnuwanje a na-
storki. 

Najwažniše je, zo nan a mać 
z lubosću swójsku maćeršćinu 

dale dawataj. W stajnym kontakće – pola ćěšenka a małeho 
dźěsća přez intensiwny kontakt z wočomaj a z ćěłom – nawuk-
nje dźěćo rólu rěče. Jeli dźěsću zmóžnimy nawuknyć, zo z rěču 
něšto docpěje, potom budźe rěč tež nałožować. Dokelž su dźěći 
přirodnje wćipne, so wězo rady same wupruwuja. Móžemy je tuž 
do najwšelakorišich wšědnych situacijow a zaběrow zapřijeć. Z 
tym nawuknu wobchad ze wšelakimi předmjetami a materialije-
mi. Wažne je, zo při tym kelkož móžno z dźěsćom rěčimy.

Kak starši (dwu)rěčne wuwiće dźěsća 
      wowliwuja 

dźěćo wěste wjerški w swojim žiwjenju jako serbske podawki 
dožiwi. To drje w dźensnišich wuměnjenjach za serbšćinu nje-
je jednore a nochcemy dźě nikoho wuzamknyć. Snano pak 
chcetaj staršej na přikład při wuběrje kmótřow na tole dźiwać. 
Wšako kmótřa, kaž druzy dorosćeni tež, dźěćo přez mnohe lěta 
přewodźeja, na wšitke jeho swjedźenje přińdu atd.
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Situacije, w kotrychž je rozmołwa/bjesada móžna, hodźa so wo-
sebje stworić. K tomu słušeja:
• zhromadnje snědać/wobjedować/wječerjeć
• hry, kaž »Widźu, štož ty njewidźiš«, spóznaće wopačnych sa-

dow (kaž »Kolesa po wsy lětaja«) – � abo � 
• wobhladowanje knižkow
• hrónčkowanje a rymowanje
• tež zhromadne hladanje telewizije (wězo wubranych dźěćacych 

wusyłanjow) abo serbskich dźěćacych widejofilmow jako za-
kład rozmołwy

• wužiwanje serbskich profesionalnych poskitkow za dźěći 
(klankodźiwadło, dźiwadło, ptači kwas) abo předstajenja pro-
gramow dźěći za dźěći (na wjesnych swjedźenjach a podob-
nym)

Scyła so ze spěwanjom, hrajkanjom a hraćom hrow słowoskład 
dźěsća rozšěrić hodźi. 

Njech so staršej stajnje wo dobru maćeršćinu prócujetaj. K tomu 
słuša tež wědome wužiwanje nowych słowow. Hdyž dorosćeny 
serbske zapřijeće njeznaje abo je na nje pozabył, potom njech 
runjež z dźěsćom zhromadnje za nim do słownika pohlad-
nje. Scyła njech je słownik serbskej swójbje takrjec z dobrym 
přećelom. Byrnjež so druhdy tež stanje, zo cyle eksaktnje pyta-
ne słowo njenamakamy, tak móžemy tola w słowniku nastorki 
dóstać, zo bychmy wobsah serbsce zwuraznili. 

Ale tež korektne wurěkowanje je wažne, zo njeby serbšćina swój 
słowjanski raz zhubiła. Dale a sylnišo mjenujcy wobkedźbujemy, 
zo so wliw němčiny njejewi jenož w słowoskładźe, ale tež we wu-
rěkowanju zwukow:
• Mjechkosć wěstych serbskich konsonantow so pozhubja –
 wone so w přiběracej měrje twjerdźe wurěkuja kaž w něm-

činje. W serbšćinje na přikład maja so złóžki »le«, »lě« a »li« 
wurěkować kaž »lje«, »ljě« a »lji«, na přikład: dale (»dalje«), lěto 
(»ljěto«), do šule (do »šulje«); słyšimy pak husto wurěkowanje 
kaž w němskim »Schule« a pod. 
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• Wokal ě so hustohdy překrótko wurěkuje, tak zo klinči kaž 
y. Na přikład, hdyž so praji »lyto« město lěto, »nytko« město 
nětko, »nyšto« město něšto abo hdyž słowo pěsk potom klinči 
kaž ptači »pysk«.

• Konsonanty p, t, k so pod wliwom němčiny aspěruja. Serbske 
»tak« so potom wurěkuje jako »thak«, podobnje kaž w němskim 
słowje »Tag«. Abo »kupanje« jako »khupanje«, »pomału« jako 
»phomału« a podobnje. 

Tule so poskići, zo wědomje na derje rěčacych ludźi ze staršeje 
generacije posłuchamy. Jich rěč je skerje mjenje wot němčiny 
wowliwowana. Na tute wašnje sej wosebitosće serbskeho wurě-
kowanja zaso spřitomnimy a hdyž je nałožujemy, je dźěsću spo-
srědkujemy. Někotre zakładne pokiwy k wurěkowanju su pod 
www.uni-leipzig.de/~sorb/.

Dźěćo na spočatku swojeho dwurěčneho wuwića njerozeznawa 
mjez »serbskim« a »němskim«. Začuwa jenož rozdźěl mjez rěčo-
maj, na přikład jako rěč maćerje a rěč nana. Potajkim tež njewě, 
hač je wone same Serb abo Němc. Samo dźěći w šulskej sta-
robje, hdyž so ćělnje, dušinje a duchownje spěšnje wuwiwaja k 
sebjewědomej wosobinje, wo swojej narodnej a kulturnej bytosći 
hišće wulce njepřemysluja.  

Wotmołwa na prašenje »Čeji sym?« abo  »Štó sym?« rosće a zrawi 
a je předewšěm wotwisna wot dožiwjenjow a aktiwitow młodeho 
čłowjeka. Přikład dorosćenych w swójbje a zwonka swójby, domi-
nowace měnjenje a rozestajenja w skupinje młodostnych, kultur-

Narodna identita 
       a dwunarodnostna swójba
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ne aktiwity, přihot na powołanje, indiwidualne wjazby a mnohe 
druhe wliwy a wužadanja na młodostneho w tutym nastupanju 
skutkuja, hustodosć w podwědomju. Hołe słowa, napominanja 
abo samo přikazy njepomhaja młodostnemu, zo by swoju šćežku 
žiwjenja namakał. 

Je samo móžno, zo so młodostny wuznaje jako Němc a Serb; 
wotwažuje hišće, kotra rěč, kotry kulturny wobłuk jeho bóle wabi 
a jima. Hakle w času puberty a pozdźišo so proces sebjenama-
kanja relatiwnje wotzamknje; skrućena wosobina zastupuje tež 
skrućene měnjenje wo swojim narodnym a kulturnym statusu. 
Tola staršej móžetaj hižo zahe na swoje dźěćo wliw wukonjeć w 
tym, zo pytaja za nje zajimawe poskitki zwonkašulskeje zaběry, 
hdźež so serbšćina nałožuje – hač w sportowym abo kulturnym 
zjednoćenstwje, skawtskim lěhwje a podobnym. Na tute wašnje 
móža so dźěći k tomu wjesć, zo sej tež pozdźišo jako dorosćeni 
wólnočasnu zaběru w serbskich kruhach pytaja.

Po našim – serbskim – zrozumjenju so serbska identita pře-
dewšěm zwuraznja w nałožowanju serbskeje rěče a w hajenju na-
šeho kulturneho herbstwa. Snano je hesło 

»Rěču němsce, hdźežkuli je trjeba – 

rěču serbsce, hdźežkuli je móžno« 

praktikabelny přewodnik. Daledawanje serbskeje rěče w swójbje 
je a wostanje naročny a widźomny wuraz skrućeneho a wědomeho 
serbskeho stejišća.



34

»Besonders wichtig ist es sich klarzumachen, dass Sprachenler-
nen zum biologisch verankerten Verhaltensrepertoir von homo 
sapiens gehört. Sprachen lernen bzw. die Fähigkeit dafür ist ein 
entscheidender Bestandteil, ja Voraussetzung für den lebenslang 
andauernden Sozialisationsprozess, den jeder einzelne durch-
macht. Das besondere an der menschlichen Sozialisation ist, dass 
sie weitgehend mit Hilfe von Sprache(n) erfolgt. Die Sprachfä-
higkeit und das Beherrschen einer Sprache ermöglichen eine be-
sonders effiziente kognitive Auseinandersetzung mit der Umwelt, 
und sie bilden zugleich die Grundlage für die Integration des In-
dividuums in die Gemeinschaft, in die es hineinwächst bzw. in 
der es lebt.« 
Prof. Henning Woode

»Wissenschaftliche Forschungen der letzten 100 Jahre haben ge-
zeigt, warum frühe Mehrsprachigkeit für ein Kind nützlich ist:
1. Sie begünstigt das analytische Denken des Kindes. Dadurch 

hat sie eine positive Einwirkung auf seinen Intellekt.
2. Sie gibt dem Kinde eine nuanciertere Auffassung von der 

Welt.
3. Sie erleichtert den Erwerb von weiteren Sprachen.
Mit der Mehrsprachigkeit soll man so früh wie möglich anfangen, 
weil das Kind spielend lernt. Hier gibt es ein fast 100 Jahre altes 
Rezept: Eine Person – eine Sprache. Wenn die eine Person mit 
dem Kind konsequent die Sprache A spricht und die andere die 
Sprache B, dann ist dieses Kind bis zur Einschulung zweispra-
chig.« 
Prof. Els Oksaar 

»Zweisprachigen Kindern ist schneller als einsprachigen bewusst, 
dass es keinen direkten, wesenhaften Zusammenhang zwischen 

Citaty wědomostnikow
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den Namen der Dinge und den Dingen selbst gibt. Beispielsweise 
gibt es keine direkte Verbindung zwischen dem Wort ›Hund‹ und 
dem Tier selbst. Ein Hund kann völlig anders bezeichnet werden 
und bleibt doch gleich. Diese Trennung von Laut und Bedeutung, 
von Objekt und Begriff ist ein entscheidender Schritt in der intel-
lektuellen Entwicklung des Kindes.

Zweisprachige Kinder sind zwei oder drei Jahre früher als ein-
sprachige Kinder in der Lage, Bedeutung von Lauten zu trennen.«  
S. Siencyn

»Es wirke sich erheblich auf ihr späteres Lern- und Leistungsver-
mögen aus, wenn Kinder schon in jungen Jahren merken, dass 
sie Probleme unter Anstrengung selbst bewältigen können, sagt 
Professor Gerald Hüther, Hirnforscher an der Universität Göttin-
gen. Eltern sollten ihren Kindern deshalb schon im Vorschulalter 
ermöglichen, eigene Erfahrungen beim Lösen von Problemen zu 
sammeln. Derartige Erfahrungen bildeten bei Kindern ein so ge-
nanntes Selbstwirksamkeitskonzept heraus, so Hüther. Sie merk-
ten, dass sie gebraucht werden und selbst etwas bewirken kön-
nen. Außerdem lernten sie dabei, dass es mitunter einige Mühen 
erfordert, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Neue Erkenntnisse 
der Hirnforschung zeigten, dass sich dieses Wissen entscheidend 
auf die weitere Entwicklung des kindlichen Gehirns ... auswirke. 
Kinder seien dadurch in der Schule beim Lernen motivierter und 
könnten ihre Aufmerksamkeit besser lenken ... Emotionale Re-
aktionen ließen sich am besten hervorrufen, indem man Kinder 
begeistert. Dazu sollten Eltern ihnen ein positives Vorbild sein.« 
Kinder wollen gebraucht werden – Eltern sollten dem Nachwuchs frühzeitig 

eigene Erfahrungen ermöglichen, Sächsische Zeitung 29.11.2002

»Je nach den Gebräuchen der Familie, in der das Kind aufwächst, 
verlässt es ungefähr im Alter von zwei Jahren zunehmend den 
häuslichen Rahmen und damit auch die Kultur der einen Spra-
che. Es lernt beim Spielen deutschsprachige Kinder kennen, es 
kommt vielleicht in einen Kindergarten mit deutschsprachigen 
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Erzieherinnen und Erziehern, es hört die Unterhaltung der Er-
wachsenen auf der Straße, im Bus und in den Geschäften, es 
nimmt die in Rundfunk und Fernsehen gesprochene Sprache 
wahr. Es beginnt, die zweite Sprache zu lernen, und kann dabei, 
weil es ja seine Muttersprache schon gelernt hat, einige Entwick-
lungsschritte überspringen. Kommt es zu einem regelmäßigen 
Kontakt mit der neuen Sprache und wird von den Eltern ein un-
befangener Umgang mit dieser anderen Sprache vorgelebt, so 
können die meisten Kinder die zweite Sprache in relativ kurzer 
Zeit altersgemäß sprechen.

Beim Doppelspracherwerb erlebt das Kind von Geburt an zwei 
Sprachen: die des Vaters und die der Mutter. Wenn beide Spra-
chen konsequent und gleichberechtigt angeboten werden, ver-
bindet das Kind mit jeder Sprache eine bestimmte Person und 
seine emotionale Beziehung zu diesem Menschen. Nur so kann 
es beide Sprachen voneinander trennen. Das ist für den Doppel-
spracherwerb unbedingt erforderlich, denn die beiden Sprachen 
haben ganz verschiedene Regelsysteme.« 
Stengel, Hude, Meiwald

»Ganz gleich, mit wie vielen Sprachen Ihr Kind aufwächst: spre-
chen Sie mit Ihrem Kind in Ihrer eigenen Muttersprache, denn 
das ist die Sprache Ihres Herzens: In dieser Sprache haben Sie 
sprechen gelernt, sie ist die Sprache, in der Sie andere am bes-
ten verstehen und Ihre eigenen Gefühle am besten ausdrücken 
können. Außerdem können Sie Ihrem Kind in dieser Sprache ein 
gutes sprachliches Vorbild sein.« 
Stengel, Hude, Meiwald
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Hry k wuwiwanju słowoskłada 
(kotrež hodźa so w serbšćinje hrać) 

za mjeńše pěstowarske dźěći

• Ratz Fatz (HABA)
• Ratzolino (HABA)
• Paperlapapp (HABA)
• Kikeriki (HABA)
• Einkaufen (Ravensburger)
• Jahreszeiten-Lotto (Ravensburger)
• Gegensätze (Ravensburger)

za wjetše pěstowarske/předšulske dźěći

• Verfühlt noch mal (HABA)
• Pustekuchen (HABA)
• FelixFlosse (HABA)
• Kunterbunt (Amigo)
• Schloss Schlotterstein (HABA)
• Zahlenzwerge (HABA)
• Ohren auf (Amigo)
• Tageslauf (Noris)
• Wo war´s (Ravensburger) 
LÜK-kašćik

Doporučenja
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Słowniki a dalše

•    Jenč, H./Michałk, F./Šěrakowa, I./sobudźěł. Měrćink, J.: Něm-
sko-hornjoserbski słownik I a II, LND, Budyšin 1989 a 1991

•   Jenč, H./Pohončowa, A./Šołćina, J.: Mały němsko-hornjo-
serbski słownik nowšeje leksiki, LND, Budyšin 2006

•  Völkel, P./wobdź. Meškank, T.: Prawopisny słownik, LND, Bu-
dyšin 2005

•  www.uni-leipzig.de/~sorb/ němsko-serbski zapis rěčnych wo-
brotow (kaž »am Ball bleiben«, »per Nachnahme zahlen« a dal-
še) 

• Poskitk materialijow za předšulske dźěći (wabjenska brošura 
ze zapisom wšitkich knihow, kasetow, CDjow, filmow, paslen-
skich łopjenow); Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 
2004

Přiručki na serbšćinje zajimowanym 
němskim staršim

• Rehor, M.: Mein sorbisches Bildwörterbuch (+ CD), Bautzen 
1999 

• Paul, E./Šołćina, J.: Einblicke – Dohlady, deutsch-obersorbisches 
Gesprächs- und Lesebüchlein, 2. nakład LND, Budyšin 2004

• Langerowa, A./Nukowa, H./Šramina, B.: Rěču serbsce I – 
Wučbny material za serbsce wuknjacych (+ CD), LND, Budyšin 
2005; skazanske čisło 0/116-05/1

• Šołćina, J./Wornar, E.: Obersorbisch im Selbststudium – Ein 
Sprachkurs für Unerschrockene (+ CD), LND, Budyšin 2000 
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Kielhöfer, B./Jonekeit, S.: Zweisprachige Kindererziehung, Stauf-
fenburg Verlag, Tübingen 1995

Montanari, E.: Mit zwei Sprachen groß werden, Kösel-Verlag, 
München 2002

Stengel, J./v. d. Hude, L./Meiwald, V.: Sprachschwierigkeiten bei 
Kindern, Klett Cotta, Stuttgart 1998

Barth, Jan (Sen.): WITAJ – Sprachen können – das ist cool, Infor-
mationen zur zweisprachigen Erziehung, Bautzen 2002

Wode, H.: Mehrsprachigkeit durch bilinguale Kindergärten: Wa-
rum sollte man sie einrichten? Wie sind sie zu organisieren? Was 
leisten sie?, Kiel 2000 

Oksaar, E.: Mehrsprachigkeit bei Kindern – eine Chance, kein 
Hindernis, Oststeinbek 1998

Siencyn, S.: Die Klänge Europas, Europäisches Büro für Sprach-
minderheiten, Brüssel 1994

Wendlandt, W.: Sprachentwicklung im Kindesalter, Thieme Ver-
lag, Stuttgart 1998
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