
1 
 

Dźakne słowa składnostnje spožčenja Spěchowanskeho myta Ćišinskeho 2021 
Jadwiga Kaulfürstowa a dr. Fabian Kaulfürst 

Česćena knjeni Klepschowa, sehr geehrte Frau Ministerin, 
česćeny knježe Šimano, 
česćena předsydka Załožboweje rady Susann Šenkec, 
česćeni čłonojo kuratorija, 
česćeny Dawido Statniko, 
česćeny Jano Budarjo, 
česćeni přitomni, 

Dźakujemoj so wutrobnje za spožčene myto – Załožbje za serbski lud a wězo 
čłonam kuratorija. Je česć, je přijimać směć. Wjeselimoj so tež tohodla, dokelž stanje 
so to w zwisku z počesćenjom Malinkec mandźelskeju z Mytom Ćišinskeho. 

Česćena lawdatorka, luba Katka, měj wutrobny dźak za twoje lube słowa. Hdyž je 
tak słyšiš, so sam dźiwaš, kelko je so nahromadźiło. Jeli so druhdy něchtó wo naju 
starosći, hač njeje wšo přewjele, tak móžemoj z čistym swědomjom rjec, zo činimoj 
to, štož činimoj, z radosću a přeswědčenjom. Dźakownosć a wjeselo, kotrež so 
namaj wróći, naju njese a pohonja. Přijimujemoj myto we wědomju, zo by sej mnoho 
našich přećelow mytowanje swojeje prócy – hustohdy njewidźaneje a 
njepochwaleneje – zasłužiło. 

Wšitkim so dodźakować so namaj drje tu dźensa njeporadźi. Na kóždy pad pak 
chcemoj w tym zwisku pokazać na dobre wuměnjenja, kotrež polěkuja aktiwitam na 
kulturnym polu: Su to mjez druhim statne spěchowanja, přez kotrež móže załožba 
wobstajnje towarstwa a skupiny podpěrać a projekty spěchować. Tež formy kaž 
idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza“ a sakski fonds „Čiń sobu“ wubudźeja kreatiwitu. 
Podobnje je to z podpěru lajkow přez institucije kaž dźiwadło abo SLA. To wšo pak 
njeby k ničo wušne było, hdyž njebychu so ludźo angažowali. Smój dźakownaj, zo 
směmoj z telko ludźimi hromadźe skutkować, towaršliwosć nazhonjeć a tak 
zhromadnje předewzaća realizować. 

Smój dźakownaj, zo mamy w Serbach młodźinu, kotraž ze zahoritosću spěwa, hudźi 
a rejuje a projekty kaž njedawno rockowu operu „Carpe noctem“ zwoprawdźa. 
Mamoj radosć na tym, kak so pola nas tradicionalne hódnoty a načasny lifestyle 
samozrozumliwje zwjazujetej. To je jedyn ze zakładow dalšeho wobstaća: hdyž 
wobchowa w času ličenja likeow tež jedne Zapłać Bóh swoju hódnotu, hdyž 
wubudźeja na dumpańcach ludowe spěwy jenaku zahoritosć kaž serbski a jendźelski 
hiphop, hdyž je nawodźe firmy za inowaciski management wutrobita naležnosć, jutry 
křižer być abo hdyž dźěći serbsce wo najnowšich computerowych hrach diskutuja. 
Myslimoj sej, zo słuša tuta šěroka a samozrozumliwa akceptanca kontrastow a 
paralelne pěstowanje wšelakich zajimow k wosebitosćam Serbow. 
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Su pak tež wobłuki, hdźež bychmoj sej šěršu akceptancu resp. wjace dynamiki a 
fleksibelnosće přałoj. Mjez druhim na rěčnym polu. Měli diskutować wo liberalizaciji 
spisowneje rěče w zmysle rozšěrjenja spektruma akceptowanych stilistiskich 
srědkow w literaturje. Wosebje pak bychmoj witałoj diskurs wo tym, kak hodźeli so 
zdźěla wulke diferency mjez standardnej a w ludźe rěčanej rěču přewinyć. Wažne by 
tež było, sej wuwědomić a sebjekritisce reflektować rěčne zwučenosće nas 
maćernorěčnych Serbow we wobchadźe z noworěčnikami a rěč wuknjacymi. 

Zo su namaj tajke a podobne prašenja wutrobita naležnosć, na tym maja naju starši 
wulki podźěl. Smój wam dźakownaj za wšě hódnoty, kotrež sće namaj sobu na 
žiwjenski puć dali a kotrež su namaj lube a wažne. Sće naju wučili, so za 
towaršnostne wuwića zajimować, so na najwšelakorišich polach angažować, 
swójske měnjenje měć a je zastupować. Dźakujemoj so wam, zo sće naju 
spěchowali, podpěrali, přewodźeli. 

Dźakownaj smój tež za mnohe dalše impulsy, kotrež su naju w žiwjenju formowali: 

• na přikład Leńce Thomasowej, kotraž je ze mnu w prěnim lětniku hudźbnu 
teoriju zwučowała 

• rjadowniskej wučerce Chrysće Budarjowej za listowe znamki jako myto za to, 
zo smój z přećelom stajnje serbowałoj 

• Měrćinej Weclichej a Michałej Lorencej, zo staj naju wučiłoj na jewišću stać a 
so wulkeho publikuma njebojeć 

• Rejzy Šěnowej, Měranje Cušcynej a mnohim wučerjam na Serbskim 
gymnaziju, kotřiž su nas šulerjow w našim serbskim wědomju krućili 

• Romanje Görlichowej, kotraž je mi jako prěnja dowěriła nawod spěwnych 
skupin 

• Smolic Markej, kiž je mje na Kulowskich póstnicach za hraće na akordeonje 
zahorił. Wón bě tež tón, kiž je mi wrota do raja morawskeje cymbaloweje 
hudźby wotewrěł.  

• Zastupnje za generacije serbskich studentow chcemoj so z wutroby dźakować 
Hyncej Rychtarjej, kotryž je přez lětdźesatki był dobra duša Lipšćanskeje 
sorabistiki. 

• Wutšobny źěk słuša teke Mětoju Pernakoju za gósćinu z Bórkojskimi babami, 
źož som prědny raz dolnoserbski powědał, Juroju Franoju za jogo kšasnu 
ludowu rěc a Manfredoju Starosće za rěcne znajobnosći na akademiskem 
niwowje. 

• Dźakować chcemoj so tež prof. Dietrichej Šołće, zo je do naju wěrił a namaj 
šansu jako doktorandomaj dał 

• Hauke Bartelsoju, až jo mě holił do Chóśebuza, źož wušej měry rad źěłam 
• Annett Dźědźikowej, zo je mi nastork dała, so za dźěłowe městno w kolegiju 

powabić, w kotrymž so hižo lěta tak derje čuju 
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• Sorabičanam w Lipsku, zo směm hižo telko lět swoju šerpatku k jich 
póstnicam přinošować. Ze swojimi kreatiwnymi programami su woni najlěpši 
rybacy přećelow Serbow. 

• Judith Kubicec za wobstajny dopokaz, zo móže dirigent z horšće čornych 
dypkow na linkach woprawdźite kuzło wuwabić, a Mikławšej Bejmakej, zo je 
mje z lubymi słowami při mojich prěnich krokach jako dirigentka Lipy 
přewodźał 

• wšitkim Přezpólnym, Lipjanam, Wólbernym a Nukničanam za wšě rjane a 
wozbožace dožiwjenja, za dowěru naju nawodej a wšě prócowanja na jewišću 
a kołowokoło njeho 

• dźak Pětrej Korjeńkej, našej Pančičan-Kukowskej Domowinskej skupinje a 
mnohim druhim za wotewrjenosć, so zhromadnje na projekty zwažić a nowe 
wěcy wuspytać 

• a wšitkim, kotřiž naju jako jokerojo přeco podpěraja, hdyž je pomocna ruka 
trěbna. 

Wutrobny dźak – zapłać Bóh! 


