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Dźakne słowa składnostnje spožčenja Myta Ćišinskeho 2021 
Trudla Malinkowa a Jan Malink 

 

J Česćena knjeni ministerka Klepsch, česćena předsydka Załožboweje rady 
knjeni Šenkec, waženi čłonojo kuratorija Myta Ćišinskeho, waženi zamołwići w 
serbskich institucijach a towarstwach, lubi přećeljo a swójbni,  

rozsud wo spožčenju lětušeho Myta Ćišinskeho je naju překwapił a zwjeselił. 
Dźakujemoj so wšitkim, kotřiž su na namjeće a rozsudźe wobdźěleni byli, kotřiž su 
dźensniši swjedźeń přihotowali a jón wuhotuja, dźakujemoj so laudatorce za 
počesćace słowa a wuměłcam za swjedźenski program. Spožčenje myta je namaj 
česć, přiwzamoj je z dźakownosću.  

T „Mały lud je njezbožo!“ – takle zjimaše srjedź zašłeho lětstotka Marja Kubašec 
nazhonjenja swojeho žiwjenja. Jako njezbožo widźeše sćěhi małosće kaž su to 
wobmjezowane móžnosće, sčasami wuske myslenje abo tež stysk nad tym, zo so 
njehladajo wšeje prócy rěčne a kulturne hódnoty dale pozhubjeja. Snadź je tež 
někotryžkuli z nas tu dźensa přitomnych hižo chwile dožiwił, w kotrychž so jeho 
podobne mysle dótknychu. Přiwšěm chcu ja, kotraž sym dwě generaciji pozdźišo w 
samsnej wsy wotrostła kaž Marja Kubašec, jeje słowam přistajić tež nawopačny wid: 
„Mały lud je zbožo!“ Přisłušnosć k serbstwu wobdari nas z přidatnym bohatstwom na 
rěči a kulturje. Nimo toho zamóže w globalizowanym swěće, w kotrymž dožiwjamy 
wjele wukorjenjenja a jeho zahubne sćěhi, domiznu skićić – korjenje, kiž zežiwja a 
dźerža, a křidła, kiž lět zmóžnja. 

Hdyž dźensa najwyše serbske wuznamjenjenje přijimamoj, spominam z 
dźakownosću na mnoho, štož je w mojim žiwjenju zakłady za to tworiło. Na spočatku 
steji staršiski dom, žiwnosćerski statok w Chasowje.  

W třigeneraciskej swójbje dožiwich poslednje wuběžki samostatneho ratarjenja do 
nanuzowaneho zastupa do prodrustwa. Tu nazhonich tež samostatne myslenje a 
jednanje, hdyž so w našim domje přećiwo duchej časa swěra k cyrkwi a swěra k 
serbstwu haještej. Lěta na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli wotewrěchu serbski 
duchowny swět a skićachu připódla přez sobušulerjow dohlad do – kaž so mi tehdy 
zdaše – intaktneho nabožno-narodneho žiwjenja w katolskich Serbach. Runy puć k 
mojemu powołanskemu přeću, skutkować w serbskim wobłuku, pak bě mi zašlahany. 
Studij sorabistiki, tehdy jeničce na wučerstwo wusměrjeny, so ideologiskeho 
překisanja dla samo wot so zakaza. Tak dóńdźech hakle po dlěšich wokołopućach 
přez powołani knihikupče a zubneje lěkarki k swojemu prěnjotnemu zaměrej.  

Zanuriwši so hłubšo do stawzniskich podawkow a do biografijow serbskich 
wosobinow so mi přeco zaso wuwědomi, kak su hižo generacije před nami na 
wšelake wašnje nazhonili zbožo a njezbožo přisłušnosće k małemu ludej. Přiwšěm 
su so stajnje znowa mužojo a žony namakali, kiž su wobćežnosće tuteje 
ambiwalency na so wzali a za dalše wuwiće rěče a kultury swojeho luda skutkowali. 
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Na serbskich slědach smědźach so z małeho do wulkeho swěta podać a sej 
zamórske serbstwo wotkryć. Tež w Americe a Awstralskej nadeńdźech mnohich, kiž 
so jako Serbja wuznawaja, sej namrěwstwo swojich prjedownikow waža a je dale 
njesu do přichoda. Zašćěpiło wšak je so mi prašenje: Budźe to, štož tam zeznach na 
serbstwje bjez serbskeje rěče, tež naš přichod we Łužicy? 

J Jakub Bart-Ćišinski, kotrehož mjeno myto nosy, je w basni „Helgoland – 
Łužica“ (ZSĆ 3,19) namakał sylny wobraz za połoženje Serbstwa: Wone runa so 
kupje wosrjedź – tak móžemy bjezdwěla prajić – němskeho morja, kotrehož žołmy 
jeje wobstaće wohrožuja. Tutemu procesej ničenja měło so po Ćišinskeho měnjenju 
wobarać z konserwatiwnymi naprawami: „Hruzlik serbskej zemje njepředajće žadyn.“ 
(ZSĆ 3,55) Druzy formulowachu podobne hesła: „Serb Serbej bratr.“ „Serbja, 
zachowajće swěru swojich wótcow rěč a wěru.“ To je program serbskeho 
konserwatizma, kotryž spyta zdźeržeć, štož je. Njetrjebamy pak Serbstwo jenož 
widźeć jako wohroženu kupu. Wupłaći so tež, w naslědnistwje Kita Lorenca 
rozmyslować wo wobrazu łódźe, kotraž pyta nowe brjohi a přistawy, nowe 
nazhonjenja a wožiwjace mocy. Zachować, štož je, a zdobom nowe stworić. To je 
ćim ćešo, dokelž njeje serbska kupa jednotny kraj a serbska łódź nima jednotnu 
wobsadku. Serbja su w sebi konfesionelnje, kulturelnje a rěčnje dosć diferencowani 
kaž sym to hižo w dźěćatstwje nazhonił.  

Přebywajo pola Baćońskeje wowki zeznach žiwjenje na katolskej wsy ze serbskej 
wobchadnej rěču. Na wopytach pola Łazowskeje wowki, kotraž pochadźeše ze 
šleskeho ewangelskeho byrgarstwa, dožiwich, zo tam jenož hišće někotři starši 
wobydlerjo rěč Handrija Zejlerja zrozumichu. Naša swójba bě we woběmaj swětomaj 
žiwa a k tomu hišće w kruhu serbskeje inteligency w Budyšinje. Šula posrědkowaše 
nam při wšěch ideologiskich wuskosćach dobre wukubłanje. Studij teologije 
woznamjenješe njesměrne rozšěrjenje duchowneho horiconta. Móžnosće, kiž so nam 
studentam na cyrkwinskich wysokich šulach w Naumburgu, Lipsku a w Berlinje 
skićachu, běchu za NDR-sku towaršnosć jónkrótne. Jenož jako drobny fakt spomnju 
na to, zo mějachmy nimale njewobmjezowany přistup k zapadnej literaturje. Přidatne 
lěto w Praze wotewri nowy wid na słowjanski swět.  

Čas přewróta pomnju jako jedyn z najrjeńšich wotrězkow žiwjenja. Skónčnje pominy 
so skostnjena funkcionarska towaršnosć a nowe puće so wotewrěchu. Spytach po 
swojich móžnosćach w Berlinje za Centralnym kulojtym blidom za Serbow skutkować 
a so zdobom zasadźować za modernizaciju Domowiny. Zo njepřeńdźech w tutym 
času do politiki kaž druzy ewangelscy fararjo, bě prawy rozsud, kiž zmóžni mi tři 
lětdźesatki dalšeho skutkowanja w cyrkwinskim a serbskim wobłuku. Mjeztym je so 
koło časow dale wjerćało. Dźensniše móžnosće wužadaja Serbow na nowe wašnje. 
Na pjenjezach njepobrachuje. Wysokemu stawej statneho spěchowanja njech tež 
wotpowěduja wěda, wola a wutrajnosć w Serbach.  

T Předchadźace generacije su namaj serbskosć do kolebki połožili. Smój ju jako 
dar přiwzałoj, k njej po swojich mocach přinošowałoj a ju dale dałoj. Wjeselimoj so, 
zo namaj młódši slěduja, mjez nimi dźensnišej lawreataj Spěchowanskeho myta 
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Ćišinskeho kaž tež naju dźěći a wnučki. Smój sej wěstaj, zo budu woni hromadźe 
z druhimi serbskosć, kotraž chowa w sebi zbožo a njezbožo přisłušnosće k małemu 
ludej, dale njesć do přichoda. Za to jim přejemoj, zo bychu namakali načasne 
móžnosće naš Helgoland zdźeržeć a so zmužiće podali k nowym brjoham – zo bychu 
swój puć šli zachowajo a wobnowjejo.  

 

 

 


