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Lawdacija k spožčenju Myta Ćišinskeho 2021 Trudli Malinkowej a Janej Malinkej   
lawdatorka: Měrana Cušcyna 
 

Lětsa steji spožčenje Myta Ćišinskeho cyle w zmysle dwojoty. Dwójce přepoda so 
dźensa myto – hłowne a spěchowanske – mandźelskimaj. To rědke je w našim padźe 
wosebitosć a česći wusahowace  kulturne a slědźerske wukony.  

Prěnja kniha Trudle a Jana Malinkec běše hnydom zhromadny projekt. Jako 
přebywaše Jan Malink 1982 w Praze na přidatnym studiju na Fakulće ewangelskeje 
teologije Komenskeho, wupisowaše sej w Strahovskim archiwje teksty Mikławša 
Andrickeho. Na zakładźe listow, literarnych a publicistiskich spisow staj mandźelskaj 
dokumentarisku biografiju wo spisowaćelu a katolskim duchownym zestajiłoj. Lěta 
1988 wudata kniha Zrudoba to běše a nadźija skića zdobom dohlad do socialneho, 
narodneho a nabožneho žiwjenja w serbskich katolskich wsach na proze 20. lětstotka.   

Dwě lěće pozdźišo wuńdźe kedźbuhódna knižna publikacija Trudle Malinkoweje A 
znowa maš so rozsudźić.  Je to žiwjenski wobraz wo spisowaćelce a prěnjej serbskej 
wučerce Mari Kubašec. W předsłowje k předźěłanej němskej wersiji pisa Trudla 
Malinkowa: „Staršiski statok Marje Kubašec a mój njejstej ani pjeć mjeńšin wot so 
zdalenej w hornjołužiskej wjesce Chasow [...] Wona narodźi so w kejžorstwje, ja w 
kraju, kiž twarješe na zakładach socializma.” Knihu Trudle Malinkoweje sym čitała kaž 
kriminalku. Jeje narok na swójske dźěło je wysoki. Cituju z interviewa w Rozhledźe z 
lěta 1996: „Spytam knihi napisać tak, kajkež bych je sama rady čitała, to rěka 
wobšěrnje rešeršowane, spušćomne w faktach a zajimawe we swojich zwiskach a 
čłowjeskich dimensijach.”    

Njewšědny wothłós w tu- a wukraju měješe jeje kniha K brjoham nadźije / Ufer der 
Hoffnung wo serbskich wupućowarjach do zamórskich krajow. Z potomnikami 
wupućowarjow wudźeržuje Trudla Malinkowa dołholětne zwiski. Jendźelskorěčnu 
knihu Shores of hope. Wends go Overseas wuznamjenichu lěta 2010 z Awardom 
Concordia Historical Institute w missouriskim St. Louisu jako najlěpšu we wobłuku 
cyrkwinskich stawiznow.  

K wobšěrnym slědźerskim projektam Trudle Malinkoweje słuša žiwjenje 
ewangelskeho fararja Jana Kiliana, kiž wopušći 1854 ze skupinu něhdźe 600 Serbow 
Łužicu a so w Serbinje w Texasu zasydli. Bywša wědomostna sobudźěłaćerka w 
Serbskim instituće iniciěrowaše mjezynarodnu konferencu wo Janje Kilianu, 
poswjećenje pomnika za njeho a cejdejku z jeho kěrlušemi. Hižo 1999 bě wona 
zešiwk Serbskeje poezije z jeho poetiskimi twórbami zestajiła. Lěta 2014 wuda 
přednoški wědomostneje konferency jako němsko-jendźelski zběrnik. 

Slědźenja Trudle Malinkoweje njedrěmaja w kamorach, ale su přistupne šěrokej 
zjawnosći. Wulka ličba nastawkow w nowinach a časopisach to dopokazuje. Zdobom 
je wona po Hornjej a Delnjej Łužicy znata jako wěcywustojna a wobrotniwa 
přednošowarka.  Zestaji koncepty za wustajeńcy kaž 1998 za Serbski muzej w 
Budyšinje Serbscy wupućowarjo do zamórskich krajow, a za wustajeńcu Farar-
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kěrlušer-wupućowar k 200. narodninam Jana Kiliana w lěće 2011. Wosebje 
naspomnjenja hódna je koncepcija, kotruž wudźěła za wuhotowanje domu a ateljeja 
Měrćina Nowaka-Njechorńskeho jako wopomnišćo serbskeho wuměłca a spisowaćela 
w Njechornju, kotrehož wotewrjenje bě 1999. Tak spřistupni swójske slědźenja 
nazornje a šěri z tym wědu wo Serbach a jich kulturnych stawiznach. 

Hižo wjele lět zajimuje so Trudla Malinkowa za slědy serbskosće w Hornjej, srjedźnej 
a Delnjej Łužicy a zwonka njeje. W Serbskim instituće dźěłaše na „Wulkim inwentarje 
serbskich kulturnych pomnikow”. Dokumentacija Der alte Friedhof in Rohne – Stare 
pohrjebnišćo w Rownom z lěta 2011 swědči wo jeje dokładnym wašnju slědźenja. Po 
wjele lětach akribiskich rešeršow je w lěće 2019 wušoł  dołho wočakowany přewodnik 
Serbske pomniki. Z pomnikami su zwjazane stawizny a stawiznički wosobinow a 
podawkow, kotrež skića žiwy dohlad do serbskeje zańdźenosće a z kotrymiž wotkrywa 
awtorka zawostajene slědy serbskosće. Bórze ma tež předležeć rozšěrjene wudaće w 
němskej rěči. 

W zwisku z tutym dźěłom poda Trudla Malinkowa nastorki k ponowjenju starych a 
postajenju nowych pomnikow. Tójšto tajkich projektow je zwoprawdźiła, zdźěla 
zhromadnje z Maćicu Serbskej, ze Serbskim ewangelskim towarstwom abo tež z 
wosadami a priwatnikami. Na přikład je so na jeje iniciatiwu narowny pomnik při 
Smolerjowym rowje na Hrodźišku wobnowił a pomjatna tafla za Arnošta Muku na jeho 
bydlenskim domje w Budyšinje připrawiła. Zo kroči w duchownych stopach tuteju 
wótčincow, dopokazuje tež jeje wulki angažement za ewangelski časopis Pomhaj Bóh. 
Wona jako prěnja žona-redaktorka časopis z naročnym duchom napjelnja, po znatym 
hesle „Bohu k česći a Serbam k wužitku”.  Tute hesło je hižo Jan Gotthelf Běmar w 
lěće 1732 ewangelskim spěwarskim přidał. Wone njeje swoju płaćiwosć zhubiło, hdyž 
myslu na dźěło a skutkowanje Malinkec mandźelskeju.  

Hesło pyši zdobom najnowše wudaće spěwarskich, za kotrež zestajenje a 
redigowanje je Jan Malink wjele prócy nałožował. Njesprócniwje je na tekstach a 
přełožkach dźěłał. Stajnje bě a je bywšemu duchownemu žiwa serbska rěč wažna. Na 
iniciatiwu Jana Malinka bu 1994 Serbske ewangelske towarstwo załožene. 
Njeparujomne běchu jeho impulsy a přinoški w předsydstwomaj towarstwa a 
wosadneho zwjazka. Wón je sobuzałožer Serbskeho domizniskeho dnja we 
Wojerecach. Jan Malink jako farar a Serbski superintendent wuprudźeše tež na Delnju 
a srjedźnu Łužicu, kotrejž ležitej zwonka sakskeje krajneje cyrkwje. Zaměrnje staraše 
so wo serbskorěčny ewangelski fararski dorost a załoži Serbsku prědarsku 
konferencu. Jeho wobsahowje a retorisce wuběrne prědowanja, jeho přednoški na 
cyrkwinskich dnjach a zarjadowanjach su serbske wosadne žiwjenje nimoměry 
wobohaćili. W postrowach k rozžohnowanju loni w lěću bě to wospjet słyšeć, kaž na 
př. wot Sigrun Nazdalineje z Wojerec:  „Wutrobu hnujace su prědowanja Jana 
Malinka... Po kemšach na domizniskim dnju smědźachmy jeho jako wuběrneho 
zabawjerja zeznać. Z humorom  wědźeše wón wšelake lóštne anekdoty powědać.”  

Ze swojim wobšěrnym slědźenjom je Jan Malink serbski cyrkwinski stawiznopis 
wobohaćił a ze swojim zestajerskim a wudawaćelskim dźěłom aktualnu wědu 
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rozšěrjował. Lěta 2017 wuda wón němsko-hornjoserbsko-delnjoserbski zběrnik Fünf 
Jahrhunderte. Die Sorben und die Reformation - Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija, 
kotryž bu tohorunja do jendźelšćiny přełoženy. Paralelnje k tutej temje bu zarjadowana 
wustajeńca w Serbskim muzeju, na kotrejež sylnym wothłosu měješe wón wulki 
podźěl.  

K 400lětnemu jubilejej Michałskeje wosady 2019 je Jan Malink jako hłowny awtor a 
wudawaćel   přihotował chroniku, kotraž tematizuje wobšěrnje to serbske we 
wosadźe. Wón sam skutkowaše 17 lět jako farar při Michałskej cyrkwi w zmysle 
dobreje zhromadnosće serbskich a němskich wosadnych.   

Mnoholičbne su Jana Malinkowe wozjewjenja we wobłuku serbskeje literatury, wo 
wuznamnych wosobinach a kulturnych stawiznach w časopisu Pomhaj Bóh, w 
Rozhledźe a w Lětopisu. Mjez druhim napisa nastawki wo Jakubje Lorencu-Zalěskim, 
Michale Hórniku, Jaroměrje Hendrichu Imišu, Alberće Wawriku a Janje Wałtarju. 
Hakle njedawno wozjewi w Rozhledźe hłuboko sahacu analyzu wo serbskim 
pokěrlušu Wutupjene město.  

W času politiskeho a towaršnostneho přewróta 1989 angažowaše so Jan Malink, kaž 
tež jeho mandźelska, w Serbskej narodnej zhromadźiznje. Wón zastupowaše Serbow 
zhromadnje z Matom Šołtu při Centralnym kulojtym blidźe w Berlinje a bě wažny a 
přeswědčiwy hłós za připóznawanje zajimow a za spěchowanje naprawow za Serbow. 
Po załoženju Załožby za serbski lud bě wón prěnje lěta z čłonom Załožboweje rady. 

Malinkec mandźelskaj skutkujetaj wot znowazałoženja 1991 we wědomostnym 
towarstwje Maćicy Serbskej. Trudla Malinkowa nawjeduje hižo wjele lět pomnikowy 
wuběrk a stawiznisku sekciju, w kotrejž organizowaše něhdy Maćične schadźowanja a 
nětko Maćične akademije. Wot 2008 do 2016 bě Jan Malink čestnohamtski předsyda 
Maćicy Serbskeje. Swój čas namjetowaše wón wupisać myta za serbskorěčny 
wědomostny dorost, kiž so nětko kóžde druhe lěto spožča.  

Derje so hišće dopominam na prěnje wuznamne Maćične schadźowanja po politiskim 
přewróće. We wobłuku zarjadowanja lěta 1992 na temu „Pod stalinistiskim 
socializmom 1945 - 1960” rozprawjachu časowi swědkojo wo swojich hórkich dóńtach 
a strašnych dožiwjenjach we wonym času, wo zatajenej njeprawdźe. Bywši předsyda 
Maćicy Serbskeje njeboh Měrćin Völkel tehdy zwurazni: „Maćica Serbska chce być – a 
móže to tež być – předewšěm inspirator serbskeho stawiznopisa, jeho popularizator a 
tež multiplikator.” Trudla Malinkowa bě tehdyše schadźowanje wobsahowje a 
organizatorisce přihotowała. Jan Malink měješe jedyn ze zawodnych přednoškow. Tež 
sympozij lěto pozdźišo z brizantnej temu „Serbske šulstwo mjez socialistiskej 
ideologiju a narodnej zamołwitosću 1945 do 1970” wubudźi wulki zajim w serbskej 
ludnosći.  

Trudla a Jan Malinkec staj k tomu přinošowałoj, zo so ćěmne blaki stawiznow 
wuswětluja. Na nowych dopóznaćach w hódnoćenju k politiskim, kulturnym a 
cyrkwinskim podawkam w Serbach a powšitkownje tu we Łužicy mataj wonaj njemały 
podźěl. Pozitiwne dźěło na polu slědźenja je woběmaj potrjeba. „Mój smój sej 
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najswěrnišej korespondentaj”, wopisowaše njedawno Trudla Malinkowa jeju płódnu 
wzajomnosć. Zhromadnje wonaj přez hory a doły žiwjenja pućujetaj a Malinkec dźěći 
w jeju duchownych stopach kroča.  

Luba Trudla, luby Jano, k Mytu Ćišinskeho, kotrež so Wamaj dźensa spožči, gratuluju 
z cyłeje wutroby.   Za přichod přeju Wamaj strowotu a dosć mocy za dalše projekty 
„Bohu k česći a Serbam k wužitku”. Přichodne generacije budu z toho čerpać.    

 

Měrana Cušcyna 


