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Witanje na spožčenje Myta Ćišinskeho dnja 16.10.2021 
Susann Šenkec, 
předsydka Załožboweje rady Załožby za serbski lud 

 

Česćeni hosćo, 

je mi wulka česć, Was w mjenje Załožby za serbski lud a kuratorija Myta Ćišinskeho 
wutrobnje na swjatočne spožčenje Myta Ćišinskeho a Spěchowanskeho myta 
Ćišinskeho tu na swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje witać směć. 

Spožčimy narodne myto Serbow, spominajo na wuznamneho basnika, klasikarja 
serbskeje literatury a narodneho prócowarja, Jakuba Barta-Ćišinskeho. 

Witam wosebje Was, česćenaj lawreataj knjeni Trudla Malinkowa a knježe Jano 
Malinko a witam tohorunja wutrobnje lawreatow spěchowanskeho myta, Kaulfürstec 
mandźelskeju, Jadwigu a Fabiana. 

Wam, česćeni lawreaća, je tuta swjatočnosć wěnowana, a swjećimy ju z lubymi 
hosćimi: 

Je nam wulka česć, zo je Statna ministerka za kulturu a turizm, knjeni Barbara 
Klepsch, dźensa tu w Budyšinje a zo wona spožčenje mytow přewozmje. Witajće 
wutrobnje k nam! 

Witam  

zapósłancow a čłonow Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud, na čole jeje 
předsydu, zapósłanca sakskeho krajneho sejma Marka Šimana.  

Witam radźićelow Załožboweje rady, mjez nimi hłowneho měšćanostu Choćebuza 
Holgera Kelcha, direktora załožby Jana Budarja, čłonow kuratorija Myta Ćišinskeho,  

witam předsydu Domowiny Dawida Statnika a zastupjerjow našich serbskich 
towarstwow, 

witam zastupjerjow wokrjesow a městow,  

witam jako hosćićela tu w muzeju Budyskeho krajneho radu knjeza Hariga a 
direktorku knjeni Christinu Boguszowu a zwjazam to z dźakom za hospodowanje w 
tutej krasnej žurli.  

Witam Was, lubi lawreaća minjenych lět a Was, lubi zajimcy při wobrazowkach. 

Witam cyle wutrobnje swójbnych, přećelow a podpěraćelow lawreatow, a – zwjazane 
z dźakom za čestny a zamołwity nadawk – lawdatorce knjeni Měranu Cušcynu a 
knjeni Katku Baierowu. 

Wjeselu so,  zo móžemy tutu swjatočnosć lětsa tež k prěnjemu razej přez stream 
zjawnosći spřistupnić. Prošu wšitkich, zo dodźeržimy wotpowědne prawidła. 

Myto Ćišinskeho je najwjetše wuznamjenjenje Serbow. Z mytom so wurjadne 
wukony na polu serbskeje kultury, wuměłstwa abo wědomosće hódnoća. Spožčenje 
spěchowanskeho myta je zwjazane z namołwu, swójske zamóžnosće dale wuwiwać. 
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Kuratorij je rozsudźił, zo spožči so Myto Ćišinskeho Trudli Malinkowej a Janej 
Malinkej za jeju wusahowacu publicistisku dźěławosć na polu serbskich kulturnych 
stawiznow a jeju wosebity angažement we wědomostnym towarstwje Maćica 
Serbska, w Serbskim ewangelskim towarstwje kaž tež za jeju politisko-narodne 
skutkowanje. 

Tež spěchowanske myto spožči so lětsa mandźelskimaj - Jadwize Kaulfürstowej a 
dr. Fabianej Kaulfürstej za jeju horliwe, mnohostronske skutkowanje na polu 
serbskeje rěče a kultury, za zwoprawdźenje kreatiwnych projektow a za twarjenje 
mostow mjez Serbami a Słowjanami. 

Wobě myće spožčitej so z dotěrowanjom, wopismom a  - a to je prěnička - z čestnej 
jehłu z podobiznu Ćišinskeho. 

Skutkować w duchownej tradiciji Ćišinskeho woznamjenja:  

- so horić, so wukmanić, rěč wótcow kruće hajić, 

- zwjazanosć z ludom wopokazać 

- a do přichoda hladać. 

Za Waše prócowanja Wam z hłubokeje serbskeje wutroby mój dźak. Wam, česćeni 
lawreaća, je tuta swjatočnosć wěnowana. 

 

Na předwječoru 30. lětneho jubileja Załožby za serbski lud - kiž je so 19. 
oktobra 1991 we Łazu załožiła – dowolće mi někotre dalše słowa:  

Dožiwjamy historiski momentum, kotryž nas wužada - wuwiće za přichodne 
generacije wědomje wobwliwować.  

Při tym je wuhotowanje serbskeho ludu a, zwažu sej tež rjec, politiska wola 
nimoměrnje pozitiwna. Na předwječoru 30lětneho jubileja załoženja – mam Serbam 
gratulować za nowe financne zrěčenje ze signifikantnym stopnowanjom. Za 
spožčenu dowěru – tež w tutych časach – wuprajimy wosebity dźak Swobodnemu 
statej Sakskej, Krajej Braniborskej a Zwjazkej.  

Připóznaće wosebiteje role Serbow we Łužicy pokaza so tež ze zakótwjenjom w 
Zakonju k zesylnjenju strukturow we wuhlowych regionach a we wuznaću, zo su tež 
naležnosće Serbow w strukturnej změnje spěchujomne. 

To je za mnje wosobinsce wuslědk hač dotal njepřirunujomneho zhromadneho 
postupowanja na wšelakich politiskich a towaršnostnych runinach.  

Přeju sej, zo tutón zhromadny duch při zeskutkownjenju 

- w Hornjej, srjedźnej a Delnjej Łužicy dale knježi,  

- zo so nam “to Łužicu přesahowace” z wuspěchom šlachći  

- a zo so srědki wosebje tam zasadźeja, hdźež je wotškódnjenje za nastate – 
předewšěm rěčne straty, najbóle trěbne.   
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Zwěrju sej rjec, zo su financne, politiske a prawniske wuměnjenja trěbny ramik. Naše 
woprawdźite zamóženje pak su naši ludźo, naša rěć a rěčne kmanosće, naša kruta 
wola, narodna hordosć, wutroba, wěda a zdźěłanosć, styki, zhromadnosć. 

- smy žiwi w swobodźe, to ma so 30 lět po přewróće runje tak wuzběhnyć kaž 
měrliwje zhromadne žiwjenje, a mamy so sobu wo to postarać, zo tomu tak 
wostanje, 

- smy jako małki, awtochtony lud splećeni w Europje a mamy z našej 
tworićelskej mocu a žiwjenskej wolu  

o našej zamołwitosći wotpowědować  

o Łužicu sebjewědomje myslić a tworić jako žiwy region mjez 
metropolemi, mjez Drježdźanami, Lipskom, Barlinom, Wrócławom 
a  Prahu.  

Tute wopisowanje z jednych z papjerow strukturneje změny njeje, hladaš-li tež na 
čas Ćišinskeho, jenož wizija ale dźěl našeho sebjezrozumjenja.  

 

Wotkrywajmy sej naše duchowne a tworićelske zamóžnosće, a wužiwajimy je za 
rozsudy nastupajo přichod. W tutym zmysle česćimy tež wuznamjenjenych.  

 

Přeju nam hódny swjatk.  

 

 

 


