Ze žiwjenja storhnjena – nic pak z pomjatka
Hanka Šěrcec – katolska Serbowka židowskeho pochada

Hanka Šěrcec (nalěwo) na słužbje pola Krawčikec w Zejicach
Před zachodom do mojeje ležownosće w Hórkach bu tutón
pjatk, 12. septembra, za Annemarie Kreidl přiwzatu Hanku
Šěrcec kopolak-plesternak poło ženy. W samsnym času bu
tu te čisło Katolskeho Posoła
hižo ćišćane. Tohodla móže so
rozprawa wo tym hakle w přicho dnym wudaću wozjewić.
Ale wuwědomić sej tola hižo
raz móžemy, štó tale młoda
žona bě, na kotruž kopolakplesternak dopomina.
Wjele staršich ludźi dopomina
so na přewšo rjanu šwižnu hibićiwu młodu žonu z čornymi kudźerjojtymi włosami. Wona bě
přećelna, dobroćiwa, dušna a
zdźě łana wosoba z wosebitym
wuprudźenjom, móhłrjec nimale zemjanskim.

Z nuzy
Židowska swójba Kreidl pochadźeše z Čěskeje. Wokoło 1900
zasydli so w Drježdźanach. Hancyny dźěd, překupc Carl Kreidl, załoži ze swojej mandźelskej Berthu w sakskej stolicy drastowy
wobchod. Carl a Bertha Kreidl
znaještaj jara derje Marju Šěrcec a Jurja Šěrca z Hórkow, kotrajž běštaj předchadźacej
wobsedźerjej mojeje ležownosće. Wonaj běštaj bratr a sotra.
Do domu prajichu jim Křižanec.
Jako so wopokaza, zo bě Kreidlec sydomnaćelětna dźowka
Gertrude zańdźena, pytaštaj
staršej za wupućom. Tutón namakaštaj pola Šěrcec w Hór-

Fota: z wobsydstwa J.-M. Elic

Adoptowanje

Gertrude Kreidl, mać Hanki
Šěrcec

Wot lěta 1923 do 1925 prócowaše so Marja Šěrcec wo to, zo
by holcu za swoju přiwzać směła. Do tutoho wašnja postupowanja słuša, zo dyrbješe Hanka
jako sydomlětna předšulska
holca před zastupjerjemi hamtskeho sudnistwa wuznać, hač
chce wona ze židowskeje do
katolskeje wěry přestupić. W
adopciskim zrěčenju so pisa,
zo bu Hanka wot Šěrcecow jara
derje zastarana, lubosćiwje
woćehnjena a zo su Hórki pola

kach. Tak přećahny Gertrude
Kreidl do Hórkow a porodźi
dnja 15. awgusta 1918 doma
pola Šěrcecow swoju njemandźel sku dźowku Annemarie.
Serbsce rěkachu jej Hanka.
Po wěstym času nawróći so
mać Gertrude Kreidl do Drježdźan a woženi so pozdźišo
stawej přiměrjenje z fabrikantom. Jeje dźowka pak wosta w
Hórkach pola Šěrcec a wotrosće – wotpowědnje woli Kreidlec swójby – po katolskim wašnju w ryzy serbskej wokolinje
wo srjedź serbskeje dźěćiny.
Dokelž njebě Gertrude hišće
połnolětna, přewza dźěd Carl
nad Hanku zakonske zastupnistwo.
Přirodne přiwuznistwo wopyto waše prawidłownje Hanku
kaž tež Marju Šěrcec a Jurja
Šěrca. Přinjesechu k wosebitym podawkam dary sobu, kotrež běchu za wjesnjanjow njezwučene.

Hanka Šěrcec je po wuchodźenju šule wšědnje w narodnej drasće chodźiła.
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Šěrcecow za nju te najlěpše
městno. Dale so postaji, zo je
Marja Šěrcec přirodna mać a
zo ma so Hanka w katolskej wěrje wukubłać. Za to dyrbješe
Marja Šěrcec po žadanju Hórčanskeje gmejnskeje rady swoje cyłe zamóženje, kiž wotpowě dowaše hódnoće noweho
jednoswójbneho domu, hamtskemu sudnistwu w Kamjencu
zapołožić.
Po podpisanju toho zrěčenja
w měrcu lěta 1925 bu wona
dnja 13. apryla samsneho lěta
wot kapłana Jurja Hórnika wukřćena a zastupi do Chróšćanskeje šule. Dla přestupa a pózdnjeje křćeńcy njesmědźeše z
runolětnymi k prěnjemu swjatemu woprawjenju hić, ale hakle
dwě lěće pozdźišo dnja 7. apryla lěta 1929, hdźež je ju znowa kapłan Hórnik na tutón sakrament přihotował.

Firmowanje
jako trójne wuznaće
W juliju 1934 bu wona w Chrósćicach wot biskopa Petrusa
Leggi firmowana. Spytam sej
tón wurjadny podawk předstajeć, jako kročeše Hanka w
družčej drasće a za njej kmótra
w narodnej drasće po dołhej
chódbje w swjatočnje wupyšenej cyrkwi k wołtarjej a so před
biskopom poklakny. Na prašenje biskopa, kotre firmowanske
mjeno je sej wuzwoliła, wotmołwi wona: „Ester.“ Kak je wosada
na to w tym wokomiku reagowa ła? Za mnje bě to trójne
zjaw ne wuznaće: sprěnja ke
katolskej wěrje, z tym zo je sakra ment firmowanja přijała,
zdruha k swojemu židowskemu
pochadej z tym, zo je sej mjeno
Ester wuzwoliła a střeća k serbskemu narodej, dokelž je w
družčej drasće šła.
Po zakónčenju šule w lěće
1933 poda so wona na słužbu
do Zejic, do Ćemjerc, do Kamjeneje pola Radworja, do Drježdźan a skrótka do Kamjenca.
Po wuchodźenju šule nošeše
Hanka wšědnje narodnu drastu. W knize Bena Budarja
„Sym měła tajki strach“ nańdźemy foto z lěta 1938, na kotrymž wona na swojich 20. narodninach jako družka postawu
swjateje Marije nošo do Wölms-

slednim tajkim přesłyšowanju
bu Hanka Šěrcec dnja 6. awgusta 1942 zajata. Tak spěšnje
kaž móžno wobroći so Marja
Šěrcec w Drježdźanach na prawiznika, kotryž jej slubi, zo so
hnydom w tutej naležnosći ze
zapodaćom na najwyše zarjadniske instancy Němskeho reicha w Berlinje wobroći. Wšě
prócowanja wostachu njewuspěšne.

1943 zemrěła
Nazymu 1942 dóńdźeštej wot
Hanki dwě póstowej kartce z
Bunzlauwa a Opelna (dźensa
Bolesławiec a Opole) do Hórkow. Jedyn swědk je ju hišće
we Łódźi widźał. Potom zhubichu so jeje slědy. Hamtske sudnistwo w Kamjencu postaji w
smjert nym wozjewjenju jako
da tum smjerće 1. julij 1943.
Wša próca Marje Šěrcec, swoju

Něhdyši Šěrcec statok w Hórkach (dźensa Elic)
dorfa (dźensa Vilémov u Šluknova) putnikuje.
Po wupjelnjenju tak mjenowaneje „Nichtariererklärung“ w
lěće 1937, z kotrejž je so wona
k swojemu pochadej wuznała,
je so po zapiskach mojeho nana Bena Ele jeje dóńt z přesćěhanjom přez Gestapo pohubjeń šił. Husćišo jewjachu so
ranjace wumjetowanja a podsuwanja přećiwo Hance a přirodny maj staršimaj. Wot lěta
1939 dyrbješe zjawnje židowsku hwězdu nosyć, štož pak
wona nječinješe. Potom zakaza chu jej w narodnej drasće
chodźić a so na rejach wobdźěleć. Susodźa prošachu ju w juliju 1941 jako družku na kwas.
Smědźeše pak jenož w swjedźenskim šaće na kwas hić.

hdy zastara franciskanski pater
dr. Lucius Teichmann ze Šleskeje jako administrator dušepastyrsce Chró šćan sku wosadu. Serbscy duchowni buchu
dźě 1940 wupokazani. Njedźiwajo na zakaz je pater Lucius
Hanku tajnje ze swjatymi sakramentami zastarował. Wón
wosta přećiwo nadběhowarjam
Gestapo kruty a podpěraše Hanku Šěrcec.
Wot lěta 1941 bě židam w Němskej powšitkownje dźěło zakazane. Najebać to přiwza ju w
lěće 1942 jeje firmowanska kmótra Marja Kubašowa k dźě łu w
korčmje w Njebjelčicach (dźensniši Deleńkec statok), zo by
dźě ło měła a škitana była. Dokelž ličba hosći spadny a dokelž
nochcychu so někotři wot Hanki

posłužować dać, dyrbješe so
po swjatkach lěta 1942 tohole
dźěła wzdać a Njebjelčicy wopušćić.

Represalije
Po smjerći přirodneho nana Jurja Šěrca bu Hance přikazane,
zo ma so we wěstych wotstawkach w Drježdźanach pak na
policajskim prezidiju abo na zarjedźe Gestapo přizjewić. Wobćežne běše, zo njesmě dźe še
wona wot lěta 1942 zjawne puće ani zjawne wobchadne srědki hižo wužiwać. Přeco je ju přirodna mać Marja přewodźała.
Při přesłyšowanjach dyrbještej
sej wumjetowanja, podsuwanja
a wobskóržby wumysle nych
njeskutkow naposkać. Na po-

Distancowanje
a podpěra
Jurij Šěrc njeje zahe z přeswědčenja do Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
zastupił, ale zo by z tym Hanku
lěpje škitać móhł. Tola tež wón
dyrbješe wjackróć brutalne přesłyšowanja přez Gestapo znjesć.
Dźeń a bóle so ludźo wot Šěrcecow distancowachu. W awgusće 1941 zemrě 70lětny Jurij
Šěrc, jeje hladanski nan, škitar
a dźěłodawar.
To najhórše za nju bě, zo jej
Gestapo po smjerći Jurja Šěrca
zakaza, wotnětka do cyr kwje
chodźić, Bože słužby wopy tać
a swjate sakramenty přijeć. Te-

Jurij Šěrc
přirodnu dźowku wróćo dóstać,
wosta njewuspěšna. Wona čakaše hač do swojeje smjerće na
nawrót Hanki. W testamenće
bě jej cyłe swoje zamóženje
přewostajiła. 4. februara 1948
je nimale 75lětna zemrěła.

Zmužići byli

Historiski foto wjesneje młodźiny w Hórkach z lěta 1938. Mjez
nimi je Hanka Šercec (w druhim rynku prěnja wotprawa w narodnej drasće).
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Moja wowka Hańža Elina bě
kuzina Šěrcec Marje a Jurja,
mój nan Beno Ela bě wulkokuzenk Hanki Šěrcec. Wo wosamoćenu Marju Šěrcec staraše
so po smjerći bratra Jurja wose bje Pawoł Ela z Lejpolda,
man dźelski Hańže Elineje.
Mam wulku česćownosć před
tymi, kotřiž so w najstrašnišim
času zmužiće wo Hanku starachu njehladajo na sebje, na
swoje přežiwjenje abo derjeměće.
Jěwa-Marja Elic

„Nětko mam k njej naraz wěsty zwisk“
W Hórkach kopolak-plesternak za katolsku Serbowku židowskeho pochada Hanu Šěrcec połoženy
Z třepotacym hłosom powita widźomnje rozbudźena Jěwa-Marja Elic pjatk, 12. septembra, dopołdnja něhdźe 250 přitomnych
před swojim statokom w Hórkach.
Lěta dołho je so wona z dóńtom
swojeje dalšeje přiwuzneje Annemarie Kreidl – přiwzateje Hany
Šěrcec – zaběrała, kotraž bě
1943 ani hišće 25lětna swoje žiwjenje přisadźić dyrbjała.
A nětko je wony wokomik přišoł,
zo bu za tutu katolsku Serbowku
židowskeho pochada před Elic
statokom kopolak-plesternak,
prěni w serbskej rěči, połoženy.
Wulka wjetšina přitomnych na
swjatočnosći bě młódša hač 20
lět. Z Worklec, Ralbic a Radworja su šulerjo wyšich lětnikow
runje tak do Hórkow přijěli kaž 1.
serbska kulturna brigada z Budyskeho Serbskeho gymnazija.
Ze zakładneje šule w Chrósćicach su so šulerjo wot 2. do
4. lětnika rano pěši do Hórkow
nastajili, zo bychu prěni raz połoženje kopolaka-plester naka
na serbskej wsy dožiwili.

Wuměłc hnuty
Z Kölna pochadźacy wuměłc
Gunter Demnig, kotryž je wot lěta
1993 hižo něhdźe 48.000 kopolakow-plesternakow we 18 krajach połožił, bě wjackróć zadźiwany. Najprjedy namjetowaše,
zo njeměł so jenož serbski, ale
radšo serbski a zdobom němski
kopolak połožić. Ale to mała iniciatiwna skupina, kotrejž tež Jěwa-Marja Elic přisłušeše, na žadyn pad nochcyše. Jeničce serbski ma to być, bě jasnje zwuraznjena próstwa. Ale hišće bóle
so zadźiwa, jako z małym zapozdźenjom na połoženje kopolaka-

plesternaka do Hórkow dojědźe.
„Běch jara rozhnuty“, praji wón
po zarjadowanju. „W tajkej małej
wsy telko ludźi njejsym nihdy wočakował. Scyła je to jara porědko,
zo je zajim tak wulki. Zwjet ša
přiń dźe 30 do 50 wosobow.
Wobžaruju, zo dyrbjach spěšnje
dale do Budyšina, zo bych na Bohatej za Alfreda Kristellera tohorunja kopolak-plesternak połožił.“
A samsny dźeń popołdnju bě
wuměłc hižo dalšeho połoženja
dla w Žitawje a poda so po tym
dale do Čěskeje.

Swjatočnosć jimała

Annamaria Hadankec přednjese žiwjenjoběh Hany Šěrcec.
połoženje kopolaka-plesternaka
jara spěchował, w krótkim duchownym słowje. Wón dopomni na nacionalsocialistiski čas, wot kotrehož ideologije „su so tež naši ludźo, naši wěriwi natyknyć dali“.
Namołwi, zo njeby so tajke něšto
hižo wospjetowało. Při tym nawjaza na přitomnosć: „Tež dźensa mamy ludźi, kotřiž wotpokazanje nazhonjeja. To so stawa w
rjadowni, we wsy, w kraju.“ A prašeše so retorisce: „Kak spěšnje
damy so tež my dźensa wot wotpokazowanja a hidźenja natyknyć?“ Tohodla pozbudźi farar, zo
měł kóždy na to kedźbować, z
kim sobu rěči, „hač z tymi, kotřiž
hidu a wotpokazowanje šěrja,
abo z tymi, kotřiž so wuznawaja a
škitaja, tak kaž je so Chrystus za
kóždeho čłowjeka zasadźał“.

wón nad kóždej nowej městnosću, kotraž k tomu přińdźe, radu je. Gmejna Chrósćicy, do
kotrejež Hórki słušeja, je 985.
ko muna w Němskej z tajkim
wo sebitym kamjenjom zasadźenym město jednoreho plesternaka. Na dźesać króć dźesać centimetrow wulkej mosazowej plaće su najwažniše daty
jednotliweho čłowjeka, na kotrehož so spomina, podate. W
Hórkach je napisane:

Z kim sobu rěčiš?

Z hłowu a wutrobu
so kopolić

„Kóždy čłowjek ma samsnu dostojnosć, dokelž lubuje Bóh kóždeho čłowjeka jenak“, rje kny
farar Clemens Hrjehor, kotryž je

Wuměłc Gunter Demnig rozłoži
pozadk akcije kładźenja kopolakow-plesternakow, „štož wšak
njeje přičina radosće“. A tola so

Gunter Demnig skedźbni, zo
wšak so wo narowne kamjenje
njejedna. „Přiwšěm so kóždy,
čitajo słowa na kopolaku-plester naku, awtomatisce před
woporom pokłoni.“ Wón citowaše šulerja, kotryž bě raz zwuraznił: „Kopolić měł so tule z hłowu a wutrobu.“

Dostojna njeje jenož na njeho
swjatočnosć w Hórkach skutkowała. To su tež mnozy z młódšich a staršich ludźi runje tak
zwuraznili. Přinošowała je k tomu sobu kulturna brigada pod
nawodom Friedemanna Böhmy. Wón je so hišće dobre poł
hodźiny do toho starosćił, kak
móhli młodźi spěwarjo w dešću
stejo noty a předešćnik dźeržo
twórby zanošować. Ale na šěrym mokrym dnju so runje za čas
swjatočnosće njedešćowaše.
Spočatnje zaklinča „Ow, Božo,
smil so“. W tym času, hdyž Annamaria Hadankec ži wjenjoběh
Annemarie Kreidl – přiwzateje
Hany Šěrcec – přednjese, Gunter
Demnig za tutu katolsku Serbowku židowskeho pochada kopolakplesternak połoži. Na to zaspěwa
chór „Dona nobis pacem“.

TULE NARODŹI SO A BYDLEŠE
ANNEMARIE KREIDL
PŘIWZATA
HANA ŠĚRCEC
KATOLSKA SERBOWKA
ŽIDOWSKEHO POCHADA
LĚTNIK 1918
ZAJATA 1942
MORJENA 1943

Přitomnosć rabija

Drježdźanski rabi Alexander Nachama porěča na kóncu swjatočnosće. Wjace: www.posol.de
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Wosebity hósć na swjatočnosći
w Hórkach bě Alexander Nachama, 1983 rodźeny rabi Drježdźanskeje židowskeje wosady.
Wón rozjasni, zo maja ž idźa
wopominanje za jara waž ne.
Rabi Nachama začuwa, zo
mnozy scyła rady njewopominaja a so na stawizny njedopominaja. Za njeho zwisuje wopominanje z přewzaćom zamołwitosće za stawizny.

„Židowka Hana“ rjekny JěwaMarja Elic, zo jedna so w tym
padźe wo literaturu, kotraž drje
so na historisku wosobu poćahuje, zo pak njejedna so při njej
wo stawiznisku knihu.

Wothłós šulerjow

Wuměłc Gunter Demnig pokaza krótko do zapołoženja kopolak-plesternak, prěni w serbskej rěči.
Ze zanjesenjom twórby „Knjezowy jandźel“ so za mnohich
hnujaca swjatočnosć zakónči.
Něchtóžkuli stupi po tym k plesternakej-kopolakej, kotryž na
Hanu Šěrcec dopomina, a ju
pokłonywši so počesći.

„Bě namaj
kaž wulka sotra“
Wosebje mnohich šulerjow dla
stej so časoswědce zwólniwej
wuprajiłoj, wo swojich dožiwjenjach z Hanku Šěrcec rozprawjeć. Włóžneho wjedra dla
dźěchu přitomni k tomu do rumnosće wohnjoweje wobory. Marja Kubašec z Kamjenca a jeje
sotra Hana Deleńkowa z Njebjelčic powědaštej žiwje, kak su
pola nich doma přijomnu młodu
žonu dožiwili. „Naš nan je na tuber kulozu zemrěł. Naša mać,
kotraž je so natyknyła, dyrbješe
na dlěši čas do chorownje. Tuž
je wo to prosyła, zo by Hanka k
nam přišła“, powědaše Marja
Ku bašec, kotraž běše tehdy
dźewjećlětna. Ale jenož něhdźe

Česć za Hanu Šěrcec

Hana Šěrcec z małym Joachimom Lawom, pozdźišim Hórčanskim rěznikom, najskerje 1929
štyri njedźele je tam wostać
móhła. Mjeztym 90lětna Hana
Deleńkowa dopominaše so žiwje na wony čas. „Wona je pola
nas w korčmje sobu po słužowa ła. A potom je jedyn hósć

Fota: rl (5), pr

rjekł: ,Von einem Nichtarier
möchte ich nicht bedient werden.‘“ Moderator farar Hrjehor
so jeje hnydom wopraša, hač
bě to Serb. Na to Hana Deleńkowa wotmołwi, zo bě drje wón
po pochadźe Serb, zo pak je
wjele němcował. Mjeno wšak
njepřeradźi. Wobě časoswědce
njejstej so na dožiwjenja z Hanku Šěrcec jenož jara derje dopominałoj. Wočiwidne bě tež,
zo stej ju jara rady měłoj: „Wona
bě namaj kaž wulka sotra“, wobě zwurazništej.
Jěwa-Marja Elic rozłoži wjele
z toho, štož je wo swojej dalokej
přiwuznej Hanje Šěrcec w sporym dźěle wuslědźiła. Přistup k
archiwam je hakle dóstała, jako
zamó přiwuzniski poćah dopokazać. Wjele z toho je wona
w zašłym čisle Katolskeho Posoła hižo wozjewiła. Nimo toho
planuje wona wo Hanje Šěrcec,
kotraž bě we wokolinje wosebje
pod mjenom Křižanec Hana
znata, spisać dokumentarisku
knihu. Na prašenje fararja Hrjehorja za Jurja Kochowej knihu

Šulerjo běchu po dobrej hodźinje zdźěla jara překwapjeni.
„Sym wjele noweho zhoniła“,
praji Janka Pawlikec z Radworja. Jeje sobušulerka Alena
Šołćic z Pančic-Kukowa doda,
zo bě to za nju zdobom „hinaša
for ma stawizniskeje hodźiny,
kotruž sej derje spomjatkuješ“.
Johanna Cyžec z Wotrowa rjekny: „Přewšo zajimawe bě, zo
sym wo přikładźe z našeje njeposrědnjeje wokoliny zhoniła.
Zo stej k tomu přiwuznej wo dožiwjenjach z njej rěčałoj, je mje
wosebje jimało.“ Fabian Neter z
Ralbic doda, zo wobjednawaja
w šuli jako projekt dóńt Hany
Šěrcec. „Njejsym wo tym dotal
ničo wědźał. Nětko mam k njej
naraz wěsty zwisk.“

Dóńt nětko znaćiši
Jěwa-Marja Elic powita spočatnje přitomnych ze słowami Michaela Kleinera, zapósłanca
israelskeho parlamenta Knesset, kotryž bě raz rjekł: „Žiwjenske stawizny jednotliweho čłowjeka předstajeja njeprawdu
nacionalizma jasnišo hač spominanje na tysacy anonymnych
woporow.“ Na kóncu njeje Jěwa-Marja Elic jeničce swoju
rozbudźenosć wotpołožiła. Wona jako wučerka je cyle zbožowna, zo je so z po łoženjom
kopolaka-plesternaka dóńt Hany Šěr cec wosebje mnohim
młodym ludźom, ale runje tak
šěrokej zjawnosći do wědomja
zwołać móhł.
R. Ledźbor

Hana Deleńkowa, Marja Kubašec a Jěwa-Marja-Elic
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