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Lawdacija k spožčenju Spěchowanskeho myta Ćišinskeho 2021  
Jadwize Kaulfürstowej a dr. Fabianej Kaulfürstej   
lawdatorka: Katka Baierowa 

Lubaj Jadwiga a Fabiano, česćena ministerka knjeni Klepschowa, česćeni čłonojo 
kuratorija, waženi hosćo, 

Štož spóznał sy za prawo, winowatosć, to dyrbiš dać w skutkach k žiwjenju zrosć. 

Tute słowa Jakuba Barta Ćišinskeho su jedna směrnica lětušeju lawreatow 
Spěchowanskeho myta Ćišinskeho. 

Jadwiga Kaulfürstowa, rodźena Markec, wotrosće w ryzy serbskej swójbje w 
Budyšinje a Kukowje. Kolebku jeje tworićelstwa nańdźemy w swójbje. Z lubosću a 
sćerpnosću staj staršej w njej symješko serbskeje rěče, hudźby a nabožiny 
zapołožiłoj. Za płody tutoho symješka směmy so dźensa dźakować. 

Fabian Kaulfürst wotrosće w Budyšinje w swójbje z němskej maćerju a nanom, 
kotryž njeje maćernorěčny Serb, ale kotryž je z tajkej dokładnosću swoje dźěći 
serbsku rěč wučił, zo zamó jim tež serbsku dušu zašćěpić. Dźensa bychmy 
Kaulfürstec dźěći witaj dźěći abo noworěčnikow mjenowali. Tež kolebka za 
Fabianowe tworjenje steji w jeho swójbje. 

Kaulfürstec mandźelskimaj, Jadwize a Fabianej, spožči so myto zhromadnje. 
Njejstaj pak hakle z časa jeju mandźelstwa aktiwnaj, ale hižo jako šulerjej a 
studentaj běše jimaj to serbske z wutrobnej naležnosću. Tak angažowaštaj so w 
gymnazialnym towarstwje Societas slavica budissinensis. Tam nastachu prěnje 
kontakty k druhim mjeńšinam a hudźbne produkcije ze spěwnymi wječorkami. 
Skupina Wólbernosće załoži so w tutym času a je mjeztym hižo 24 lět aktiwna. 
Wona pěstuje ludowe spěwy w nimale wšitkich słowjanskich rěčach na lóštne a 
zabawne wašnje. Za čas studija na Lipšćanskej uniwersiće staraštaj so swěrnje wo 
stipendiatow Załožby za serbski lud a pokazaštaj jim puć do serbskeho swěta. Z 
organizaciju a přewjedźenjom ferialnych kursow Serbskeho instituta dźerži Fabian 
Kaulfürst do dźensnišeho dale kontakt k zajimcam serbšćiny. 

Při dźěćacym dźiwadle hromadźeše Fabian prěnje nazhonjenja na jewišću. Štož bě 
tam nawuknył, zasadźowaše pozdźišo wuspěšnje při předstajenju skečow na 
zarjadowanjach dekanatneje młodźiny, při rockowej bajce “Łučlany Pětr”, za kotruž 
napisa libreto a wjedźeše režiju. Wón podpěraše Kukowsku młodźinu při spisanju a 
nazwučowanju programow za wjesny swjedźeń a tež Lipšćanska Sorabija je 
dźakowna za jeho talent. Hač do dźensnišeho poradźuje wón studentow při pisanju 
skečow a hrajnym přesadźenju na jewišću. 

Fabian je multitalentowany producent serbskich tekstow. Hižo jako młodostny 
přełožowaše spěwne teksty za młodźinu, šole a nabožne tydźenje. Někotre z tutych 
su w dźensnišim wosadniku a młodźinskim spěwniku zapisane a rady spěwany 
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wobstatk nabožnych zarjadowanjow. Składnostne basnje k najwšelakorišim 
přiležnosćam swěća wo jeho mnohostronskosći, z kotrejž chce kóždeho za 
serbšćinu zahorić. To radźi so jemu tež z jeho akordeonom, z kotrymž na 
dumpańcach, narodninach, póstnicach a wjesnych swjedźenjach k zhromadnemu 
spěwanju pozbudźuje. Mjeztym je so w Serbach akordeonowe hibanje wuwiło, 
kotrež swěći wo spěwnej radosći w našim ludźe, to su za Fabiana njedźelniše 
wokomiki. 

Přezpólni su sej w lěće 2006 Fabiana Kaulfürsta za swojeho hudźbneho nawodu 
hrabnyli. Z nim wurywaja stare, pozabyte serbske ludowe spěwy a přinjesu je z 
hordosću na jewišćo. 

Fabian Kaulfürst ma za wšě eksistentne formy serbšćiny wulki zajim a wón bjerje 
kóždu serbšćinu chutnu. Wón wusłyši detaile rěčnych wurjekowanjow a ma žiłku za 
rěč. Přez rěčny přistup natwari sej wón styki we wšelkich kónčinach Łužicy. Jeho 
lubosć k serbšćinje je klučik k lubosći k čłowjekam. Fabian Kaulfürst je rěčny 
poradźowar towarstwa Kólesko w Slepom. Za to je wón mjez druhim předsłowo a 
tež prawidła za wurjekowanje w “Slěpjańskem spěwniku – Daj mi jeno jajko” napisał. 

Južo ako šesnasćolětny nawězujo wón kontakt ku staršym maminorěcnym 
Dolnoserbam. Wón wótsłuchajo sebje originalne wugronjenje a pśizuk a zamóźo to 
za sebje skonserwěrowaś. Z formatom “Kukojskej kukawje – co se w Górnej Łužycy 
tšoji” w bramborskem serbskem radiju rbb zwěza wón źinsa zgromadnje ze 
susedom Janom Rjedu Górnu z Dolneju Łužycu. Ako pówědaŕ Dolnoserbskeje 
rěcneje komisije stara se wón wó dalej wuwiśe a dalejdawanje dolnoserbšćiny. W 
swójom wšednym powołanju statkujo sobu pśi natwarjenju portala dolnoserbski.de a 
jo mjazy drugim zagronity za nowowudaśe dolnoserbskeje biblije. 

Lawreatomaj je dalewuwiće serbskeje rěče, zo by za rěčnikow awtentiska domizna 
była, z wosebitej naležnosću. Jedna kročel do tutoho směra je přełožk knihi 
„Šwintuchaj” z čěšćiny do hornjoserbšćiny. Stawizny połne humora wuwabja w 
dźěćoch a dorosćenych lóšt k čitanju serbskorěčneje literatury. Staj wo tym 
přeswědčenaj: Rěč dyrbi šansu dóstać z ludźimi sobu hić. 

Wobaj skutkujetaj za Maćicu Serbsku w Hornjoserbskeje rěčnej komisiji. Přejetaj sej 
wjac fakultatiwnosće w rěči a jednoriši wobchad ze zmylkami, zo njeby so rěčana 
rěč pozhubiła a spisowna rěč wužiwarjam pře komplikowana była. 

Jadwiga Kaulfürstowa stara so jako wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho 
centruma WITAJ, za rěčne kubłanje předšulskich dźěći a organizuje rěčne kursy  po 
Łužicy. Móžemy ju tež lobbyistku za serbsku rěč mjenować. 

Hižo jako młodostna stupi so Jadwiga na hudźbne jewišćo. Cyle na spočatku 
zhromadnje z Měrćinom Weclichom a šlagrowej hudźbu. Pozdźišo z dwójnym 
kwartetom Zynki. Na jeje iniciatiwu wustupi 1. Serbska kulturna brigada z tutoho 
časa w narodnej drasće. W lěće 2010 přewza wona wuměłski nawod chóra Lipa w 

http://dolnoserbski.de/
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Pančicach- Kukowje. Jeje probowe dźěło je woporliwe a konsekwentne. Jej poradźi 
so hłosam lajkow wuměłski wukon wuwabić. Minucioznje planuje wona skutkownosć 
zestawy programa, wotměna je jej   wažna a ničo njepřewostaji připadej. Reportoire, 
kotryž ze spěwarjemi a spěwarkami nazwučuje, je jara mnohostronski. Je to 
klasiska serbska chórowa hudźba runje tak kaž cyrkwinska.  

Z nowym rynkom Lipa@přećel.jo skići wona publikumej programy z načasnej 
šlagrowej a popowej hudźbu. Za hižo tradicionalne medleje tutoho koncertneho 
rjadu wudospołnjataj so mandźelskaj němje. Při zestajenju melodijow, napisanju 
tekstow a režiji sceniskeho předstajenja. Stajnje wupředate koncerty swjeća za 
žedźbu publikuma za dožiwjenjom serbskorěčneje zabawy. Nahlada mjez ludźimi 
jeju pohonja a wopodstatni. Lipjenjo su wamaj za to přewšo dźakowni.  

Při wšitkich tutych aktiwitach stara so dirigentka tež wo hudźbny dorost. Na nalětnim 
koncerće chóra Lipa maja tež “Lipki” swój wustup. Dźěći Lipjanow maja runja 
staršim swoje městno w programje. Prěni kontakt z lipjanskim dorostom měješe 
wona k stoćinam ćělesa, na kotrychž nawjedowaše młodźinski chór. Nimo 
spěwarjow stara so wona tež wo spěchowanje młodych pianistow a hudźbnikow z 
tym, zo jich pohonjuje a jewišćo k dispozicij staja. Prěni z nich su mjeztym wuspěšni 
hudźbnicy. Nimo toho trjebamy tež hudźbne sadźby a arrangementy, tež wo tutón 
dorost so lawreatka swěrnje stara. 

Najmłódši wupłód Kaulfürstec zhromadneje tworićelskosće je wuwiće a přesadźenje 
šćežki Ćišinskeho. Štóž z was hišće njeje składnosć měł z Jakubom Bartom 
Ćišinskim zhromadnje pućować, njech to prawje bórze nachwata. 

Wupłaći so. 

Wokomiknje dźěłataj na zběrce ludowych spěwow z 19. Lětstotka, kotraž ma so 
digitalnje spřistupnić. Smy wćipni, što nam wšitko hišće wobradźitaj. 

Lawreataj Spěchowanskeho myta Ćišinskeho staj bohataj w jeju skutkach a 
skromnaj z mzdu. Njech jeju skutkowanje natykuje. Lubaj Jadwiga a Fabiano, přeju 
wamaj do dalšeho tworjenja daj Bóh zbožo. 

W tradiciji mnohostronskosće a kreatiwnosće Ćišinskeho chcu z jeho słowami 
zakónčić. 

Dźaka w swěće njehladaj, Připóznaća nježadaj! 
Hewak w hněwje zahinješ a w złobje. 
Myto skutkow pytaj we wutrobje! 
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