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K 25-lětnemu jubileju jeho wobstaća wopisał
K. A. Jenč.
Wot najstaršeho časa sem je so gymnasij w Budy
šinje, dokelž srjedźa w Serbach ležacy, wot serbskich
młodźencow, kiž chcychu sebi wyššu zdźěłanosć a wuče
nosć dobyć, bóle hač žadyn druhi łužiski runy wustaw
wopytował a běše stajnje ličba serbskich gymnasijastow
pjaty abo šesty dźěl wšitkich młodźencow, kiž so na tu
tym gymnasiju za dališe študije přihotowachu. Dźiwne
so nam tehodla zdać njemóže, zo ći sami dys a dys na
tu mysl přińdźechu, so bliže hromadźe stowaŕšić pak z
tym, pak z tamnym wotpohladanjom. Najprěniše slědy
tajkeho stowaŕšenja serbskich gymnasijastow w Budyšinje
namakamy hižom w lětach 1753—1755, z kotrychž lětow
su so nam někotre serbske spěwy serbskich primanarjow
wukhowałe, kotrež su tući při woteńdźenju swojich serb
skich sobutowaŕšow do Wittenberga abo do Lipska ćišćeć
dali. Njebudźiše tehdom někajki zwjazk bjez serbskimi
gymnasijastami w Budyšinje był, dha wěsće tući njebu
dźichu na tu mysl přišli swojim so wot nich dźělacym
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přećelam serbske spěwy sobu na puć dać. Z póznišich
lětow je nam znate, zo su so serbscy gymnasijastojo
wjacy hač junkróć z nowa stowaŕšowali a to z tym wot
pohladanjom, so bjez sobu w maćeŕnej ryči rozwučować,
zo njebychu tu samu při swojich druhich študijach po
zabyli. Tak mějachu serbscy gymnasijastojo w Budyšinje
wěste towaŕstwo bjez sobu w času, jako bě Handrij
Seileŕ, nětčiši duchowny w Łazu, na gymnasiju, a pozdźišo
pod wjedźenjom Jana Kiliana, nětčišeho duchowneho w
Texasu. a hišće pozdźišo, w lětach 1832—1836 pod wje
dźenjom našeho Smolerja. Kajke bě posledniše serbske
gymnasijalne towaŕstwo w Budyšinje, wopisuje nam Smo
leŕ, jeho załožeŕ, sam w Jórdanowej Jutničcy wot lěta 1842.
Wón tam powjeda w 16. čisle, zo je wón sam tehdom,
jako towaŕstwo załoži, 15 lět stary a wučownik druheje
(nětko štwórteje) klassy był a zo su so z nim k rozryčo
wanju w serbskej ryči a snadno tež k přehladowanju
wšelakich serbskich nastawkow skhadźowali Bulank z
Kulowa. Heinold, Jäkel a Jakub z Budyšina, Jurak ze
Šekec, Křižank z Myšec, Kanig z Bukec, Salowski z Ku
lowa, Šołta z Horneho Wujezda, Schuster ze Žornosykow,
Špan z Wětošowa, Wanak z Njeswačidła a Wjelan ze
Slepeho. Jako pak bě Smoleŕ jutry 1836 Budyšin wo
pušćił a so do Wrótsławja podał, zańdźe serbske towaŕ
stwo na gymnasiju w Budyšinje zaso, z dźěla, dokelž bě
jenož swobodne zjenoćenstwo bjez wustawkow a bjez
knihownje było, a z dźěla drje tež tehodla, dokelž tu po
Smolerjowym woteńdźenju žadyn khmany wodźeŕ za to
same wjacy njebě. Tola dołho njetraješe, dha čujachu
so serbscy gymnasijastojo w Budyšinje zaso ćěrjeni serb
ske towaŕstwo bjez sobu załožić. Bě jich k temu w
prjedawšich časach jenož do wočow padacy wužitk serb
skeje ryče, kotruž při swojim přichodnym skutkowanju
bjez serbskim ludom tak nuznje trjebachu, a bojosć před
zabyćom tuteje ryče k bližšemu zjenoćenju wjedła, dha
přińdźe k temu w lěće 1839 hišće něšto druhe, štož we
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wutrobach tehdomnišich serbskich gymnasijastow poža
danje po serbskim towaŕstwje zbudźi. Bě to bjez wšit
kimi Słowjanami a wosebje Čechami mócnje wotućowaca
lubosć k maćeŕnej ryči a na tajku lubosć załožena hor
liwiša dźěławosć študowacych Serbow w Lipsku a we
Wrótsławju. Tak derje z Lipska, hdźež bě tehdom Wa
nak horliwy sobustaw a pozdźišo runje tak horliwy starši
stareho serbskeho towaŕstwa, kaž tež z Wrótsławja, hdźež
bě Smoleŕ hižom před hodami 1837 nowe serbske to
waŕstwo załožił, přińdźechu wubudźowace powjesće do
Budyšina. Tajkemu nastorkej wot wonka mamy to z dźěla
připisać, zo so w lěće 1839 z nowa na gymnasija w Bu
dyšinje serbske towaŕstwo załoži a to tón króć na kru
ćišim podstawje, hač hdy prjedy, přetož tón króć njebě
jenož hladanje na materialny wužitk tajkeho towaŕstwa,
ale swjata lubosć k Serbowstwu sobu najmócniši faktor,
kiž tehdomnišich serbskich gymnasijastow w Budyšinje
z nowa na tu mysl přiwjedźe, bjez sobu serbske towaŕ
stwo załožić. A temu, kaž tež, zo sebi tuto z nowa za
łožene towaŕstwo hnydom wustawki sčini a knihownju
załoži, temu wšemu mamy so dźakować, zo jeho wobstaće
njebě zaso tak krótke kaž wobstaće prjedawšich serbskich

gymnasialnych towaŕstwow w Budyšinje, ale zo lětsa
hižom pjeć a dwacećilětny jubilej jeho wobstaća swjećimy.
Štož pak nětko załoženje tuteho za młode Serbow
stwo, haj za cyłe nětčiše nowe narodne žiwjenje bjez
Serbami tak wažneho towaŕstwa nastupa, dha powjeda
nam wo tym dnjownik spomnjeneho towaŕstwa něhdźe
tohlej: Jeho załožer bě Khorla August Mosig z Aehren
felda, abo kaž so wot lěta 1839 sem wšudźom w serb
skich pismach sam mjenuje — Kłosopólski, rodźeny z
Njeznarow, tehdom wučomnik prěnjeje klassy budyskeho
gymnasija. Přez powjesće wo dźěławosći serbskich štu
dentow w Lipsku a we Wrótsławju a wo wotućowanju
wšěch słowjanskich narodow ze stalětneho spanja mócnje
za Serbowstwo zahorjeny, mysleše sebi wón na to, kak

