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Czy �u»yczanie s¡ mniejszo±ci¡ wzorcow¡?

Europa jest kontynentem wielokulturowym i wieloj¦zykowym.
W jej skªad wchodz¡ pa«stwa nie tylko o ró»nej kulturze, tradycji,
j¦zyku, ale tak»e na terytorium ka»dego z nich istniej¡ mniejszo±ci
posiadaj¡ce odr¦bno±¢ kulturow¡ i j¦zykow¡. Niektóre z nich maj¡
oparcie w organizmach pa«stwowych, od których zostaªy oddzielone
w wyniku migracji b¡d¹ ustanawianiu nowych granic pa«stwowych,
inne � nazywane najcz¦±ciej mniejszo±ciami kulturowymi, etniczny-
mi lub j¦zykowymi � tworz¡ specy�czne grupy kulturowe, a ochron¦
swojej to»samo±ci i specy�ki kulturowej mog¡ opiera¢ wyª¡cznie na
wªasnych dziaªaniach oraz na polityce pa«stw, do których przynale»¡
terytorialnie. Ostatnie kilkadziesi¡t lat upªywa na ±wiecie pod zna-
kiem przemian w prawie mi¦dzynarodowym, nastawionych na ochro-
n¦ �maªych�, �zagro»onych� kultur i j¦zyków. W te regulacje wpisuj¡
si¦ tak»e konwencje europejskie, takie jak �Konwencja ramowa Rady
Europy o ochronie mniejszo±ci narodowych� oraz �Europejska Kar-
ta J¦zyków Regionalnych i Mniejszo±ciowych�. Te regulacje europej-
skie maj¡ na celu zapewnienie mniejszo±ciom podstawowych praw
zwi¡zanych z mo»liwo±ci¡ kultywowania ich odr¦bno±ci i to»samo±ci
kulturowej, jak równie» posªugiwania si¦ wªasnym j¦zykiem, odmien-
nym od o�cjalnego j¦zyka pa«stwowego, na ró»nych szczeblach »ycia
prywatnego i o�cjalnego.

Wielo±¢ mniejszo±ci etnicznych zamieszkuj¡cych na terytorium
pa«stw europejskich, ich ró»ne historie, stopie« rozwoju, warunki eko-
nomiczne, spoªeczne, odmienne ustawodawstwo ich dotycz¡ce, rozma-
ite strategie polityczne pa«stw, którym podlegaj¡, ró»ny stopie« roz-
woju »ycia instytucjonalnego, edukacyjnego i kulturalnego � wszyst-
ko to sprawia, »e porównywanie sytuacji mniejszo±ci jest nie tylko
bardzo trudne, ale wydaje si¦ wr¦cz nieuprawnione. Zbyt wiele czyn-
ników wpªywa bowiem na ksztaªt mniejszo±ci i mo»liwo±¢ zachowania
przez nie wªasnej specy�ki kulturowej, by mo»na byªo sprowadzi¢ je
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wszystkie do jednego mianownika. Z tym wi¡»e si¦ trudno±¢ okre±le-
nia, które z tych mniejszo±ci mo»na by nazwa¢ �wzorcowymi�.

Ju» sama odpowied¹ na pytanie, co to znaczy �mniejszo±¢ wzor-
cowa�, jest co najmniej problematyczna. Poj¦cie takie nie istnieje bo-
wiem w literaturze przedmiotu, nie wiadomo tak»e, na czym ta wzor-
cowo±¢ miaªaby polega¢ i kto ewentualnie mógªby taki tytuª mniejszo-
±ci przypisa¢. Warto zastanowi¢ si¦ wi¦c na pocz¡tku, jak i z czyjego
punktu widzenia mo»na by w ogóle podj¡¢ si¦ interpretacji tego pro-
blemu. Zacznijmy od tego, co dla samej mniejszo±ci mogªaby ozna-
cza¢ jej wzorcowo±¢. Czy �mniejszo±ci¡ wzorcow¡� byªaby mniejszo±¢
znajduj¡ca si¦ na terytorium pa«stwa zapewniaj¡cego jej autonomi¦
(kulturaln¡ i polityczn¡), szanuj¡cego t¦ mniejszo±¢, jej odr¦bno±¢,
specy�k¦ kulturow¡ i obyczaje? Takie rozumienie poj¦cia �wzorco-
wej mniejszo±ci� opieraªoby si¦ na pluralizmie kulturowym, zakªada-
j¡cym symetryczno±¢ i trwaªo±¢ zró»nicowania etnicznego, opartego
jednak na obustronnej akceptacji zarówno ze strony mniejszo±ci (któ-
ra wolno±ci po»¡da), jak i wi¦kszo±ci, która na taki podziaª si¦ godzi,
szanuje go i stara si¦ utrzyma¢. Dlatego te» pluralizm mo»e przyj¡¢
najpeªniejsz¡ form¦ wtedy, gdy jest poª¡czeniem oddolnego ruchu et-
nicznego, opartego na dziaªaniach mniejszo±ci, i polityki pluralizmu
ze strony dominuj¡cej wi¦kszo±ci1. W takiej sytuacji mniejszo±¢ mo»e
si¦ swobodnie rozwija¢, kultywowa¢ swoje zwyczaje, zachowa¢ odr¦b-
no±¢ kulturow¡, a jednocze±nie wspóª»y¢ na jednym obszarze z grup¡
dominuj¡c¡, wchodzi¢ z ni¡ w ±cisªe kontakty, oparte nie na oba-
wie i niezrozumieniu, ale na szacunku i akceptacji. Takie rozwi¡zanie
wymaga wi¦c nie tylko odpowiedniej polityki pa«stwa, ale tak»e go-
towo±ci samej mniejszo±ci do podj¦cia stara« maj¡cych na celu jak
najpeªniejszy rozwój.

�Mniejszo±¢ wzorcow¡� mo»na tak»e rozumie¢ jako mniejszo±¢,
która mimo niesprzyjaj¡cej polityki pa«stwa, na którego terytorium
si¦ znajduje, procesów industrializacji, wpªywaj¡cych na asymilacj¦
z kultur¡ dominuj¡c¡, wpªywu nowoczesnych mediów oraz zmiany

1 G. Babi«ski,Metodologiczne problemy bada« etnicznych, ZakªadWydawniczy
�Nomos�, Kraków 1998, s. 23-41.
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stylów »ycia, powoduj¡cych rozbicie wi¦zi wspólnotowych, zdoªaªa
zachowa¢ przynajmniej cz¦±ciowo swoj¡ odr¦bno±¢ kulturow¡ i j¦zyk
mniejszo±ciowy oraz dum¦ z przynale»no±ci do tej mniejszo±ci. Albo
odwrotnie: mo»e to by¢ mniejszo±¢, która wprawdzie zanika jako gru-
pa etniczna, ale która znalazªa potencjaª, by si¦ odrodzi¢, by na nowo
stworzy¢ wi¦zi ª¡cz¡ce ludzi jako czªonków grupy mniejszo±ciowej �
poprzez prowadzone przez przedstawicieli tej grupy dziaªania anima-
cyjne oraz projekty edukacyjne i kulturalne, do których wª¡czaj¡ si¦
mªodzi ludzie, tworz¡c now¡ jako±¢ i nowe znaczenia dla swojej gru-
py kulturowej. Oba te sposoby rozumienia �wzorcowej mniejszo±ci�
implikuj¡ jednak konieczno±¢ zaistnienia takich warunków, które we
wspóªczesnym ±wiecie pozwalaªyby przetrwa¢ tej grupie � w ksztaªcie
odpowiadaj¡cym potrzebom przedstawicieli kultury mniejszo±ciowej.
A warto zaznaczy¢, »e grupy etniczne w Europie nie »yj¡ ju» nigdzie
w wyizolowanych enklawach, opartych na wi¦ziach wspólnotowych,
ale »e tworz¡ je ludzie o najcz¦±ciej podwójnej to»samo±ci � naro-
dowej (identy�kacja z kultur¡ pa«stwow¡) i etnicznej (identy�kacja
z grup¡ etniczn¡ czy kulturow¡).

Na �wzorcowo±¢� mniejszo±ci mo»na spojrze¢ tak»e od strony pa«-
stwa, na którego terytorium mniejszo±¢ ta zamieszkuje. Wtedy mo-
gªoby okaza¢ si¦, »e mniejszo±¢ uznawana za �wzorcow¡� nie domaga
si¦ zbyt gªo±no swoich praw, nie d¡»y do autonomii (albo przystaje
na warunki dyktowane przez grup¦ dominuj¡c¡), »e proces asymila-
cji przebiega sprawnie, natomiast mniejszo±¢, ewentualnie korzysta-
j¡c z dotacji, sama organizuje swoje »ycie instytucjonalno-kulturalne,
oparte najcz¦±ciej na ukazywaniu swojej reliktowo±ci � jako kultury
folklorystycznej, samej tworz¡cej wokóª siebie skansen, a nie »ywej,
rozwijaj¡cej si¦, nastawionej na przyszªo±¢, nie jedynie za± na kulty-
wowanie przeszªo±ci.

Tak wiele mo»liwo±ci odczytania terminu �mniejszo±¢ wzorcowa�
sprawia, »e zaklasy�kowanie jakiejkolwiek grupy etnicznej jako grupy
wzorcowej jest nie tylko niemo»liwe, ale te» bezsensowne. Ale te» na-
zywanie swojej grupy �wzorcow¡� mo»e mie¢ dla tej mniejszo±ci kon-
sekwencje negatywne � wynikaj¡ce z niech¦ci kultury dominuj¡cej do
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mniejszo±ci albo z postawy �spocz¦cia na laurach� kultury mniejszo-
±ciowej. Bo skoro ju» jest wzorcowa, nie musi podejmowa¢ dziaªa«
nastawionych na popraw¦ sytuacji, zorganizowany ruch kulturalny,
do którego mog¡ przyª¡cza¢ si¦ inni, na podtrzymywanie i rozwój
dwuj¦zyczno±ci i dwukulturowo±ci na zamieszkiwanym przez ni¡ te-
rytorium.

Na ksztaªt kultury mniejszo±ciowej maj¡ wpªyw czynniki nieza-
le»ne od niej samej. Do najwa»niejszych nale»e¢ b¦dzie polityka pa«-
stwa � czy respektowane s¡ prawa mniejszo±ci, czy pa«stwo daje im
mo»liwo±¢ rozwoju, gwarantuje wielkokulturow¡ edukacj¦, pozwala
na zakªadanie instytucji kulturalnych itd. Na ±wiadomo±¢ grup kul-
turowych i ich poczucie odr¦bno±ci w stosunku do kultury domi-
nuj¡cej wypªyw maj¡ równie» takie czynniki, jak poªo»enie ekono-
miczne: w jakim stopniu grupa jest samowystarczalna, a na ile musi
podporz¡dkowa¢ si¦ wi¦kszo±ci, by przetrwa¢ ekonomicznie; czy jest
w stanie dzi¦ki wªasnym zasobom (naturalnym, rolniczym, przemy-
sªowym czy � szczególnie w obecnych czasach � turystycznym) popra-
wi¢ swoje poªo»enie i zyska¢ siln¡ pozycj¦ jako dobrze prosperuj¡cy
region, a na ile mniejszo±¢ uzale»niona jest od wsparcia i dotacji ze
strony pa«stwa. Czynniki ekonomiczne maj¡ wpªyw równie» na to,
czy mieszkanie na danym terenie speªnia oczekiwania czªonków grup
mniejszo±ciowych, a wi¦c czy zdecyduj¡ si¦ oni na pozostanie w ro-
dzinnym regionie czy te» b¦d¡ woleli b¡d¹ wr¦cz musieli emigrowa¢
w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków »yciowych. A od tego
wªa±nie zale»y ch¦¢ anga»owania si¦ w sprawy wspólnoty i sens na-
uki j¦zyka mniejszo±ciowego, który z oczywistych przyczyn nigdzie
poza tym konkretnym obszarem nie b¦dzie mógª by¢ u»ywany.

Wiele bada« prowadzonych przez naukowców zajmuj¡cych si¦
problemami grup etnicznych we wspóªczesnym ±wiecie pokazuje, »e
nowy charakter przynale»no±ci do grup etnicznych ma szanse zaist-
nienia i przetrwania tam, gdzie ludzie maj¡ zapewniony byt na do-
brym poziomie, a ich uczestnictwo w �ruchach kulturowych� mo»e
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by¢ traktowane jak rodzaj hobby, jak dodatkowa, przynosz¡ca satys-
fakcj¦ dziaªalno±¢ poza prac¡ zarobkow¡2. Istotnym elementem dla
sytuacji mniejszo±ci jest tak»e liczebno±¢ danej grupy (cho¢ ta jest
przez niektórych badaczy uwa»ana za czynnik wzgl¦dny i nie decydu-
j¡cy o mo»liwo±ci przetrwania grupy kulturowej), a tak»e jej zwarto±¢
i zajmowany przez ni¡ teren. Z jednej strony znaczenie terytorium
zajmowanego przez dan¡ mniejszo±¢ ª¡czy si¦ z czynnikami ekono-
micznymi, z drugiej stanowi podstaw¦ identy�kacji ludzi ze swoj¡
�maª¡ ojczyzn¡�. Je±li terytorium jest autonomiczne, zmienia si¦ spo-
sób postrzegania mniejszo±ci, inne s¡ tak»e jej mo»liwo±ci dziaªania.

Niestety, wydaje si¦, »e w przypadku �u»yc wszystkie te czyn-
niki przemawiaj¡ na niekorzy±¢ znajduj¡cej si¦ tam grupy etnicznej.
Liczb¦ �u»yczan szacuje si¦ obecnie na okoªo 60 tysi¦cy osób, przy
czym zaznaczy¢ trzeba, »e dane te nie mog¡ by¢ precyzyjne, gdy», po
pierwsze, w Niemczech nie prowadzi si¦ statystyk ludno±ci uwzgl¦d-
niaj¡cych narodowo±¢, po drugie, przynale»no±¢ do kultury ªu»yckiej
opiera¢ si¦ mo»e wyª¡cznie na samookre±leniu. Równie» niepewne s¡
dane dotycz¡ce liczby osób znaj¡cych j¦zyk ªu»ycki. Ostatnie kom-
pleksowe badania socjolingwistyczne, na które wci¡» wielu badaczy
si¦ powoªuje, przeprowadzone byªy w 1987 roku, z oczywistych wi¦c
przyczyn podawana wtedy liczba okoªo 67 tysi¦cy osób znaj¡cych
(w ró»nym stopniu) j¦zyk ªu»ycki musiaªa ulec zmianie. Obecne sza-
cunkowe wyliczenia podaj¡ liczb¦ 20 tysi¦cy osób, które s¡ w stanie
porozumiewa¢ si¦ bez problemów w jednym z dwóch j¦zyków: górno-
ªu»yckim (tu liczb¦ szacuje si¦ na okoªo 12-15 tys.) i dolnoªu»yckim
(okoªo 5-6 tys.)3.

2 E. Allardt, Dominant autochthonous groups, w: Kontaktlinguistik. Ein in-
ternationales Handbuch zeitgenössischer Forschung /Contact Linguistics. An In-
ternational Handbook of Contemporary research / Linguistique de contact. Manuel
international des recherches, red. H. Goebl, P. H. Nele, Z. Starý, W. Wölck, W. de
Gruyter, Berlin 1996, Vol. 1, s. 350.

3 L. Elle, Die heutige Situation der sorbischen Sprache und Konzepte zu ihrer
Revitalisierung, w: Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von Minderheiten-
sprachen. Theoretische Grundlagen und praktische Maÿnahmen. Workshop, Bau-
tzen/Budy²in, 16-17 April 1999, Bautzen 2000, s. 18. Szacunkowe badania liczby
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�u»yce nale»¡ do najbiedniejszych regionów w caªej Republice
Federalnej Niemiec, a bezrobocie przekracza tam znacznie ±redni¡
krajow¡ (i wynosi okoªo 20%). Podstawowa gaª¡¹ przemysªu � ko-
palnie w¦gla brunatnego, które staªy si¦ jedn¡ z gªównych przyczyn
zmniejszenia terytorium zajmowanego przez �u»yczan w drugiej po-
ªowie XX wieku � podupada i nie zapewnia pracy mieszka«com. Tak-
»e sytuacja w rolnictwie jest ci¦»ka. Bardzo wielu mªodych �u»yczan
po sko«czonych studiach nie decyduje si¦ wi¦c na powrót w rodzin-
ne strony. Na dodatek sam region jest historycznie podzielony na
�u»yce Górne i �u»yce Dolne, których mieszka«cy nie zawsze chc¡
ze sob¡ wspóªpracowa¢, a tereny zajmowane przez �u»yczan znacznie
si¦ zmniejszyªy i wªa±ciwie ju» tylko na Górnych �u»ycach katolickich
mamy do czynienia z obszarem, gdzie �u»yczanie stanowi¡ wi¦kszo±¢
i tworz¡ zwart¡ grup¦ etniczn¡. Na Górnych �u»ycach ewangelickich
i �u»ycach Dolnych nie ma ju» nigdzie zwartych skupisk ªu»yckich.

Trudno te» mówi¢ o �u»ycach jako o jednym regionie. �u»yczanie
znajduj¡ si¦ w dwóch landach � w Brandenburgii i Saksonii. Mimo po-
stulatów gªoszonych przez �u»yczan po zjednoczeniu Niemiec w roku
1990, aby tereny zajmowane przez nich podporz¡dkowa¢ jednej jed-
nostce administracyjnej, podziaª �u»yc istniej¡cy od Kongresu Wie-
de«skiego zostaª podtrzymany4. Utrzymanie tego podziaªu mo»na
uwa»a¢ za racjonalne z punktu widzenia politycznego i ekonomiczne-
go, wydaje si¦ jednak, »e z punktu widzenia jedno±ci grupy ªu»yckiej

osób posªuguj¡cych si¦ j¦zykiem mniejszo±ciowym s¡ bardzo trudne do przepro-
wadzenia. Patrz¡c na statystyki przeprowadzane w ró»nych miejscach na ±wiecie,
mo»na zauwa»y¢, »e zale»¡ one gªównie od intencji osób, na których zlecenie
zostaªy przeprowadzone. W czasach NRD podawana byªa zawsze liczba 100 000
�u»yczan, miaªa ona bowiem potwierdza¢ wzorcowe traktowanie tej mniejszo±ci.
Obecne statystyki tak»e nie s¡ wolne od bª¦dów. Co wi¦cej, problem polega tak»e
na tym, »e badania te wskazuj¡ na ogromny procent osób ze znajomo±ci¡ ªu-
»yckiego w najstarszej grupie wiekowej. Co roku wi¦c liczba �u»yczan (czy osób
znaj¡cych ªu»ycki) maleje, dane liczbowe nie s¡ jednak przez lata korygowane.
Np. ostatnie kompleksowe badania na Dolnych �u»ycach byªy przeprowadzane
w latach 1993-1995 � z przyczyn oczywistych dane musiaªy ulec zmianie.

4 D. Scholze-�oªta, Serboªu»yczanie � najmniejszy naród sªowia«ski, �Pro Lu-
satia� 2002, t. I, s. 15-16.
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i mo»liwo±ci zapewnienia im realizacji ró»nych praw jako mniejszo±ci
etnicznej w pa«stwie � zostaªa zaprzepaszczona bardzo wa»na szansa.
Oczywiste jest bowiem, »e w przypadku, gdyby granice administra-
cyjne prowincji i powiatów pokrywaªy si¦ z obszarami zamieszkanymi
przez �u»yczan, a oni sami stanowiliby tam na tyle istotn¡ grup¦, »e
trzeba by byªo si¦ z nimi liczy¢ w wielu kwestiach spoªecznych i po-
litycznych, mieliby z pewno±ci¡ wi¦ksz¡ szans¦ na zachowanie swojej
specy�ki kulturowej i na skuteczniejsz¡ obron¦ swoich interesów na-
rodowych5. Gdyby �u»yce stanowiªy osobny region, du»o ªatwiejsze
byªoby prowadzenie efektywnej polityki szkolnej (obecnie wi¦kszo±¢
decyzji dotycz¡cych �u»yczan podejmowanych jest osobno w dwóch
zamieszkiwanych przez nich landach, a wi¦c prowadzenie caªo±ciowej
polityki mniejszo±ciowej jest bardzo trudne) i kulturalnej. W takich
warunkach du»o ªatwiej byªoby stworzy¢ z tego obszaru region dwu-
kulturowy, w którym �u»yczanie mieliby takie same prawa jak inni,
a dzi¦ki ich obecno±ci region zyskaªby wyrazisty charakter, staªby si¦
ciekawszy i atrakcyjny dla turystów.

Na brak jedno±ci terytorialnej nakªadaj¡ si¦ równie» podziaªy
w obr¦bie samej wspólnoty ªu»yckiej. Pytania dotycz¡ce mo»liwo±ci
zachowania kultury i j¦zyka ªu»yckiego powinny by¢ rozpatrywane
na co najmniej trzech pªaszczyznach. Pierwsza z nich to opozycja
oparta na ró»nicach religii: mi¦dzy ªu»yckimi katolikami i ewangeli-
kami. Druga dzieli �u»yce na Górne i Dolne. Trzecia linia podziaªu
przechodzi mi¦dzy wsiami a miastami. Podziaª ten jest oczywi±cie
umowny, gdy» grupy te na wielu pªaszczyznach na siebie nachodz¡.
Wyznacza jednak granice, dzi¦ki którym ªatwiej dostrzec zªo»ono±¢
procesów, a wi¦c i wielkie trudno±ci, jakie �u»yczanie musz¡ prze-
zwyci¦»y¢, je±li kultura ªu»ycka ma zosta¢ zachowana. Nie sposób
w tym tek±cie zanalizowa¢ wszystkich niuansów zªo»ono±ci kultury
ªu»yckiej, a co za tym idzie, tak»e problemów z jej ochron¡. Warto
jednak zaznaczy¢, »e nawet te umowne podziaªy mog¡ mie¢ negatyw-
ny wpªyw na mo»liwo±¢ zachowania odr¦bno±ci kulturowej �u»yczan.

5 J. Szczepankiewicz-Battek, �u»yce � przestrze« dysocjacji kultur narodowych
i religijnych, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Sªupsku, Sªupsk 2005, s. 56.
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Szczególnie wa»ny z tego punktu widzenia wydaje si¦ podziaª na kul-
tur¦ i j¦zyk górno- i dolnoªu»ycki � i wynikaj¡ce z tego podziaªu
konsekwencje. Roland Marti stwierdziª, »e j¦zyk dolnoªu»ycki mo»-
na scharakteryzowa¢ jako �podwójnie mniejszo±ciowy�6: w stosunku
do j¦zyka pa«stwowego, niemieckiego, i w stosunku do j¦zyka górno-
ªu»yckiego. Kultura i stan ±wiadomo±ci Dolnych �u»yczan s¡ gorzej
rozwini¦te ni» ich �starszych braci�, a sytuacja ta prowadzi do wielu
wewn¦trznych kon�iktów. U wielu dziaªaczy i przedstawicieli kultury
dolnoªu»yckiej rodzi si¦ przekonanie, »e Górnoªu»yczanie traktuj¡ ich
protekcjonalnie i tylko siebie uwa»aj¡ za �prawdziwych �u»yczan�7.
Wewn¦trzne kon�ikty w tak maªej spoªeczno±ci utrudniaj¡ wspólne
starania o przetrwanie wªasnej kultury.

Na t¦ sytuacj¦ zªo»yªy si¦ m.in. nieporozumienia wynikaj¡ce z re-
formy j¦zykowej lat 1949-52, która miaªa na celu zbli»enie obu j¦-
zyków ªu»yckich. Jednak ci Dolnoªu»yczanie, którzy posªuguj¡ si¦
dialektalnymi formami j¦zykowymi, nigdy nie zaakceptowali skutków
reform. Zbyt du»y wpªyw j¦zyka górnoªu»yckiego utrudniª im komu-
nikacj¦, ograniczyª rozumienie prasy i przekazów audiowizualnych8.
Dlatego te» wielu ludzi literacki j¦zyk dolnoªu»ycki okre±la jako j¦zyk
�obcy� czy wr¦cz �górnoªu»ycki� (�sorbisch�), natomiast j¦zyk dialek-
talny jako �nasz� (�wendisch�)9. Ju» samo rozró»nienie na sorbisch

i wendisch jest istotne i pokazuje do±¢ silny podziaª �u»yczan na
6 R. Marti, Dolnoserb²¢ina: dwojna mje«²ynowa r¥c, �L¥topis� 2003, nr 50.
7 G. Spieÿ, Dolnoserby a Gornoserby, �Rozhlad� 1994, nr 44, s. 279.
8 W 1999 roku zostaªo zaªo»one na Dolnych �u»ycach towarzystwo �Pona-

schemu�, którego gªównym zadaniem jest oczyszczenie j¦zyka dolnoªu»yckiego
z naleciaªo±ci górnoªu»yckich i jak najwi¦ksze zbli»enie dolnoªu»yckiego do form
dialektalnych. Rozró»nienie na sorbisch i wendisch ma dla tego stowarzyszenia
znaczenie decyduj¡ce, a nawet mo»na powiedzie¢, »e jest podstaw¡ ideologii te-
go ruchu. W jego ramach podejmuje si¦ projekty zwi¡zane z nauk¡ �prawdziwego
dolnoªu»yckiego�, przygotowywaniem i obchodzeniem �autentycznych dolnoªu»yc-
kich� ±wi¡t czy wydarze« opartych na ludowej tradycji, propagowaniem �czystego
dolnoªu»yckiego� w ko±ciele czy organizowaniem spotka« �ostatnich Dolnoªu»y-
czan�. Stowarzyszenie pozostaje w opozycji do dziaªa« Domowiny.

9 Serb²¢ina, red. H. Faska, Uniwersytet Opolski � Instytut Filologii Polskiej,
Opole 1998, s. 323.
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dwie grupy. W czasie wywiadów prowadzonych na Dolnych �u»y-
cach mo»na si¦ spotka¢ wr¦cz z zaprzeczeniem: �nie jestem Serbem,
jestem Wendem�, albo: �nie znam ªu»yckiego (serbskiego), mówi¦ po
wendyjsku�10.

Tym bardziej dziwi¢ mo»e podziaª i tak maªej kultury ªu»yckiej
na dwa (wrogie sobie, a w ka»dym razie rzadko wspóªpracuj¡ce) obo-
zy. Do±¢ stwierdzi¢, »e uczniowie ªu»yckich gimnazjów oraz studenci
sorabistyki w Lipsku sami przyznaj¡, »e nie rozumiej¡ j¦zyka dolno-
ªu»yckiego (ci z Dolnych �u»yc równie» twierdz¡, »e z górnoªu»yckim
maj¡ problem) i nawet nie próbowali nigdy w tym j¦zyku czyta¢11.
Tak wi¦c wi¦kszo±¢ kontaktów mi¦dzy �u»yczanami z dwóch cz¦±ci
�u»yc odbywa si¦ po niemiecku (jest niedu»a grupa dziaªaczy najbar-
dziej zaanga»owanych w »ycie ªu»yckie, którzy opanowali oba j¦zyki).
Do tej pory nie powstaª te» »aden sªownik górnoªu»ycko-dolnoªu»ycki.
Nawet organizacje ªu»yckie, takie jak Domowina, Macierz �u»ycka,
Instytut �u»ycki czy Centrum J¦zykowe �Witaj�, zachowuj¡ podziaª
na trzon górnoªu»ycki i �li¦ dolnoªu»yck¡. Oczywi±cie, bior¡c pod
uwag¦ inne problemy i stan obu j¦zyków i kultur, takie rozwi¡za-
nie mo»e by¢ korzystne. Jednak fakt, »e mi¦dzy tymi organizacjami
brakuje dialogu, a ª¡cz¡ce je stosunki, co przyznaj¡ sami pracownicy
tych instytucji, s¡ cz¦sto chªodne, nie mo»e by¢ uznany za pozytyw-
ny. M¥r¢in Waªda interpretuj¡c ten brak porozumienia mi¦dzy �u-
»yczanami nale»¡cymi do ró»nych grup (ewangelicy/katolicy, Górne
�u»yce/Dolne �u»yce i inne podziaªy regionalne) napisaª, »e z sumy
tych ró»nych to»samo±ci nie powstanie monolityczne �my�, ale wr¦cz

10 M. Norberg, Sprachwechselprozeÿ in der Niederlausitz. Soziolinguistische
Fallstudie der deutsch-sorbischen Gemeinde Drachhausen/Hochoza, Acta Univer-
sitatis Upsaliensis Studia Slavica Upsaliensia 37, Uppsala, Stockholm 1996, s. 94.

11 Na temat statusu j¦zyków ªu»yckich prowadzono bardzo wiele dyskusji i spo-
rów. Do tej pory ±rodowisko j¦zykoznawców jest podzielone: niektórzy uwa»aj¡, »e
s¡ to dwa j¦zyki osobne, inni � »e ró»ne odmiany tego samego j¦zyka. W Europej-
skiej Karcie J¦zyków regionalnych i mniejszo±ciowych dolnoªu»ycki i górnoªu»ycki
zapisane s¡ jako dwa j¦zyki. Jednak niezale»nie od terminologii, jak¡ si¦ stosu-
je, ró»nice miedzy tymi j¦zykami, szczególnie w ich formie pisanej, nie s¡ a» tak
du»e, »eby uniemo»liwi¢ znaj¡cym jeden z j¦zyków ªu»yckich zrozumienie tekstu
napisanego w drugim.
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przeciwnie: podziaªy takie mog¡ doprowadzi¢ do rozpadu jedno±ci �u-
»yczan i utrudni¢ im jakiekolwiek dziaªanie12. Oczywi±cie, nie chodzi
o to, aby kultur¦ ªu»yck¡ ujednolici¢. Apel wskazuje raczej na ko-
nieczno±¢ podj¦cia wspólnych dziaªa«, które mog¡ przynie±¢ korzy±¢
wszystkim.

Patrz¡c na sytuacj¦ kultury ªu»yckiej � malej¡c¡ liczb¦ osób uzna-
j¡cych si¦ za �u»yczan, zagro»enie j¦zyka górnoªu»yckiego i wymie-
ranie j¦zyka dolnoªu»yckiego � tym bardziej dziwi¢ mo»e nazywanie
mniejszo±ci ªu»yckiej �wzorcow¡�. Na czym bowiem ta wzorcowo±¢
miaªaby si¦ opiera¢? I co ten niede�niowalny termin mo»e oznacza¢
w tym szczególnym przypadku? Poj¦cie �mniejszo±ci wzorcowej� nie
jest jednak �u»yczanom obce. Stosowane byªo bowiem ju» w okresie
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Po II wojnie ±wiatowej sytu-
acja kultury ªu»yckiej odwróciªa si¦ � �u»yczanie w III Rzeszy prze-
±ladowani, teraz zyskali dotacje i wsparcie ze strony pa«stwa. W my±l
polityki kulturalnej NRD, �u»yczanie mieli by¢ �wzorcow¡ mniejszo-
±ci¡� realizuj¡c¡ idealny model �rozwi¡za« leninowskich w kwestii
mniejszo±ci�13. Ich rol¡ byªo za±wiadczanie, jak dobrze w bloku ra-
dzieckim traktowane s¡ mniejszo±ci. Taka polityka wymagaªa, oprócz
�o�cjalizacji� kultury ªu»yckiej, tak»e jej silnej wizualizacji. Nacisk
poªo»ony wi¦c zostaª na prezentacj¦ �u»yczan jako spoªeczno±ci folk-
lorystycznej.

Ogromne fundusze przeznaczone na ochron¦ �u»yczan zostaªy
skierowane na tworzenie i funkcjonowanie licznych zespoªów folklo-
rystycznych pie±ni i ta«ca (istniej¡cych w ka»dej prawie wiosce ªu-
»yckiej), chórów ±piewaj¡cych tradycyjne piosenki ªu»yckie, na or-
ganizowanie du»ych imprez folklorystycznych, festiwali i konkursów.
Wzrosªo znaczenie �u»yckiego Zespoªu Ludowego, który miaª repre-
zentowa¢ kultur¦ ªu»yck¡ nie tylko we Wschodnich Niemczech, ale

12 M. Waªda, Kak móºe serbska identita dale wobsta¢, �Rozhlad� 2005, nr 5,
s. 86.

13 A.-L. Sanguin, Les Sorabes de l'ex-R.D.A. après la �n du communisme,
�Revue des Études slaves� 1996, nr LXVIII/I, s. 61.
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i na caªym ±wiecie. Nacisk poªo»ony zostaª te» na organizowanie �po-
kazowych� imprez ªu»yckich, opartych na tradycyjnych zwyczajach
i ±wi¦tach ªu»yckich, tak»e tych tradycyjnie zwi¡zanych z religi¡. Lai-
cyzacja tych obrz¦dów szªa w parze z funkcj¡ pokazow¡, turystyczn¡.
�u»yczanie w NRD mieli speªnia¢ rol¦ swoistego �skansenu�14, a ich
kultura zostaªa w du»ej mierze do tej funkcji sprowadzona.

Z drugiej strony zaªo»ono wtedy dwuj¦zyczne instytucje, media,
rozkwitªo na �u»ycach »ycie kulturalne i edukacyjne. Jednocze±nie
�u»yczanie musieli zgodzi¢ si¦ na kompromis: podporz¡dkowanie swo-
ich interesów narodowych interesom partii SED, ograniczon¡ mo»-
liwo±¢ dziaªania, folkloryzacj¦ kultury ªu»yckiej. Dlatego te» takie
trudno±ci przynosi badaczom ocena tamtej epoki: mniejszo±¢ ªu»ycka
po II wojnie ±wiatowej miaªa prawdopodobnie najlepsze w Europie
warunki i mo»liwo±ci rozwoju, ale jednocze±nie negatywny wpªyw
czynników politycznych, ekonomicznych, demogra�cznych, migracji
i innych spowodowaª, »e liczba �u»yczan znacznie si¦ zmniejszyªa,
a wielu z nich odeszªo od swojej kultury i j¦zyka. �Wzorcowe� trakto-
wanie mniejszo±ci ªu»yckiej miaªo dla niej wi¦c co najmniej tyle samo
konsekwencji negatywnych, co pozytywnych.

Zmiana ustroju przyniosªa �u»yczanom nowe mo»liwo±ci, ale i no-
we problemy. Republika Federalna Niemiec � przynajmniej teoretycz-
nie � stworzyªa mniejszo±ci ªu»yckiej jak najlepsze warunki: podpi-
sane zostaªy i raty�kowane europejskie konwencje, status i koniecz-
no±¢ ochrony kultury i j¦zyka ªu»yckiego wpisany jest w konstytu-
cje obu landów, utworzona zostaªa Fundacja dla Narodu �u»yckiego,
wspieraj¡ca �nansowo wszystkie przedsi¦wzi¦cia zwi¡zane z kultu-
r¡ ªu»yck¡. Bardzo rozwini¦te s¡ instytucje ªu»yckie, w du»ej mierze
utworzone ju» po II wojnie ±wiatowej. Polityka Niemiec daje wi¦c �u-
»yczanom peªne podstawy prawne do zachowania przez nich swojej

14 J. Szczepankiewicz-Battek, To»samo±¢ kulturowa Serboªu»yczan, w: Kultu-
ralny aspekt bada« geogra�cznych. Studia teoretyczne i regionalne, red. E. Ormow-
ska, J. Klimentowski, Instytut Geogra�i i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
Wrocªawskiego, Wrocªaw 2003, s. 164.
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kultury i j¦zyka. Konstytucje landów, regulacje prawne oraz trak-
taty mi¦dzynarodowe, a tak»e �nansowanie kultury ªu»yckiej przez
pa«stwo sprawiaj¡, »e sytuacja mniejszo±ci ªu»yckiej wydaje si¦ ide-
alna. A jednak mo»liwo±ci stwarzane przez pa«stwo nie s¡ w peªni
wykorzystywane. �u»yczanie skar»¡ si¦ cz¦sto na brak aktywnej po-
lityki Niemiec wzgl¦dem nich. Zwracaj¡ uwag¦ na fakt, »e cho¢ j¦zyk
ªu»ycki jest wspomagany, nie osi¡gn¡ª w±ród niemieckiej wi¦kszo±ci
znacz¡cego uznania i akceptacji jako równoprawny drugi j¦zyk. Wi-
n¦ za ten stan ponosz¡, ich zdaniem, decydenci w zakresie polityki,
kultury, szkolnictwa i gospodarki. Sªycha¢ gªosy, »e w przeciwie«-
stwie do teoretycznie przykªadowego prawodawstwa »adne efektywne
±rodki do wspomagania codziennego u»ywania j¦zyka ªu»yckiego nie
zostaªy uruchomione. Znacz¡cym tego przykªadem jest prawo sak-
so«skie, które obywatelom ªu»yckim gwarantuje prawo mówienia po
ªu»ycku, jednak w »aden sposób nie reguluje tego, by urz¦dnicy ten
j¦zyk rozumieli15, A wi¦c, mimo dobrego wsparcia prawnego, braku-
je efektywnego popierania dwuj¦zyczno±ci w »yciu codziennym. Nie
sposób si¦ z t¡ tez¡ nie zgodzi¢. Warto jednak poszuka¢ przyczyn
tego stanu nie tylko w �ograniczaj¡cej� polityce Niemiec, ale przede
wszystkim w organizacji i gotowo±ci do podj¦cia dziaªa« przez samych
�u»yczan.

Na pocz¡tku lat 90. sprawy �u»yczan zostaªy oddane w ich r¦ce.
Cho¢ w gremiach decyduj¡cych o losach �u»yczan (w Fundacji dla
Narodu �u»yckiego, w radach komunalnych i parlamentach landów)
zasiadaj¡ gªównie Niemcy, którzy nie zawsze rozumiej¡ potrzeby ma-
ªego narodu i nie zawsze s¡ skªonni realizowa¢ postanowienia prawne
na terenach im podlegaj¡cych (jak np. konieczna do rozwoju dwuj¦-
zycznej edukacji reforma w prawach dotycz¡cych o±wiaty), to od ak-
tywno±ci samych �u»yczan zale»e¢ b¦dzie ich przyszªo±¢. Rz¡d mo»e
ustanowi¢ stosowne prawa i postanowienia, nie jest jednak w stanie
(i chyba nie jest to jego rol¡) nakªoni¢ jednostki do u»ywania na co

15 L. Elle, Mehrsprachige Kommunikation aus der Sicht einer Kleinsprache
Sorbisch im Alltag der Lausitz, �Bulletin suisse de linguistique appliquée� 1999,
nr 69/I, s. 162.
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dzie« j¦zyka ªu»yckiego, który � jak pokazuj¡ wszystkie badania � jest
najwa»niejszym symbolem i wyznacznikiem to»samo±ci ªu»yckiej16.

Jak dowodz¡ przykªady �witalizacji� czy �rewitalizacji� j¦zyków
mniejszo±ciowych (np. walijskiego), podstawowym dziaªaniem, jakie
powinno by¢ podj¦te, jest nie tylko przekonywanie ludzi, »e j¦zykiem
mniejszo±ciowym warto mówi¢, »e ten j¦zyk jest sam w sobie war-
to±ci¡, a jego znikni¦cie b¦dzie ogromn¡ strat¡ dla ludzkiego dzie-
dzictwa kulturowego (co dla przeci¦tnego czªowieka nie jest mo»e
wystarczaj¡co przekonywuj¡cym argumentem), ale przede wszystkim
u±wiadamia¢, »e jego znajomo±¢ mo»e wzbogaci¢ »ycie, a tak»e przy-
nie±¢ wymierne korzy±ci (pªyn¡ce z dwuj¦zyczno±ci i np. z ªatwo±ci
nauczenia si¦ innych j¦zyków sªowia«skich, co mo»e pomóc w znale-
zieniu pracy itd.).

Polityka pa«stwa wzgl¦demmniejszo±ci, wraz z odpowiednim usta-
wodawstwem, ma ogromne znaczenie � nie tylko je±li chodzi o sank-
cjonowanie podstawowych praw j¦zykowych, ale tak»e w kwestii stwo-
rzenia odpowiedniej infrastruktury, w której te prawa mog¡ by¢ wy-
peªniane. Bardzo cz¦sto jednak prawa teoretycznie przysªuguj¡ce
mniejszo±ciom j¦zykowym pozostaj¡ formalnym zapisem, a nie s¡
respektowane z braku wiedzy ludzi o przysªuguj¡cej im mo»liwo±ci
wyboru j¦zyka. Wprowadzenie dwuj¦zyczno±ci wymaga wi¦c nie tyl-
ko odpowiednich paragrafów, ale przede wszystkim zaanga»owania
wszystkich ludzi, których te prawa dotycz¡. Trudno oczekiwa¢ od
pa«stwa, »e we¹mie na siebie odpowiedzialno±¢ za ustanawianie lub
podtrzymywanie dwuj¦zyczno±ci na niektórych obszarach. Nie tylko
dlatego, »e osobom odpowiedzialnym za polityk¦ j¦zykow¡ pa«stwa
nie musi na tym zale»e¢, ale te» dlatego, »e polityka �pozytywnej

16 L. Elle, J¦zyk ªu»ycki jako komponent etniczno±ci �u»yczan, w: To»samo±¢
narodowa mªodzie»y na pograniczach, red. Z. Jasi«ski, A. Kozªowska, Opolska
O�cyna Wydawnicza, Opole 1997, s. 239-245.
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dyskryminacji�, a wi¦c stwarzania takich uregulowa« prawnych, któ-
re preferuj¡ mniejszo±ci kulturowe i etniczne17, jest dla pa«stwa du-
»ym obci¡»eniem �nansowym. Odpowiedzialno±¢ za zaprowadzanie
dwuj¦zyczno±ci spoczywa wi¦c na organizacjach i dziaªaczach samej
mniejszo±ci.

Dziaªacze ªu»yccy zauwa»aj¡c konieczno±¢ podj¦cia zdecydowa-
nych dziaªa« w tym kierunku, stworzyli dwa wa»ne z punktu widze-
nia polityki j¦zykowej na �u»ycach dokumenty. Pierwszy, opracowany
przez Domowin¦, zostaª zatwierdzony w 1997 roku jako �Koncepcja
±rodków wspierania j¦zyka�, drugi, opublikowany przez Fundacj¦ dla
Narodu �u»yckiego, nosi nazw¦ �Ogólna koncepcja i zarys progra-
mu ochrony j¦zyka ªu»yckiego z uzupeªnieniami�18. W dokumentach
wyliczone zostaªy kroki, jakie powinny by¢ podj¦te przez ªu»yckie or-
ganizacje i instytucje w celu zachowania j¦zyka ªu»yckiego w »yciu
prywatnym i publicznym. Niestety, wa»ne obserwacje i propozycje
rozwi¡za« pozostaªy w du»ej mierze zapisem na papierze. By¢ mo-
»e problem wprowadzania dwuj¦zyczno±ci na obszarze �u»yc wi¡»e
si¦ z brakiem odpowiedniego organu, który byªby wªa±nie za poli-
tyk¦ j¦zykow¡ odpowiedzialny. Pomysª stworzenia takiej instytucji
poddaª Ludwig Elle w ksi¡»ce Minderheitensprache und Wirtschaft,
zwracaj¡c uwag¦ wªa±nie na fakt, »e brak osobnej organizacji, która
zajmowaªaby si¦ wdra»aniem polityki j¦zykowej w »ycie, powoduje,
»e wci¡» znajduje si¦ ona w du»ej mierze w sferze projektów. Pomysª
stworzenia �Biura ds. dwuj¦zyczno±ci�19 na wzór dobrze dziaªaj¡ce-
go �Welsh Language Board� nie spotkaª si¦ jednak z wystarczaj¡cym

17 M. Ró»yca, Problem to»samo±ci kulturowej mniejszo±ci narodowych z per-
spektywy pa«stwa, w: Ich maªe ojczyzny. Lokalno±¢, korzenie i to»samo±¢ w wa-
runkach przemian, red. M. Trojan, Uniwersytet Wrocªawski, Katedra Etnologii
i Antropologii Kulturowej, Wrocªaw 2003, s. 489.

18 Hruba koncepca a zakªadne rysy programa za zachowanje serbskeje r¥£e z wu-
dospoªnjowacymi p°ino²kami, Wud¹¥ªana w nadawku Zaªoºby za serbski lud, Bu-
dy²in 1997.

19 Do zada« �Biura� nale»aªoby: udzielanie porad i informacji co do mo»liwo±ci
u»ywania j¦zyka ªu»yckiego, wspieranie ªu»yckoj¦zycznych uczniów i absolwen-
tów (np. pomoc w znalezieniu pracy, w której mogliby wykorzystywa¢ znajo-
mo±¢ ªu»yckiego), opracowanie projektów ochrony j¦zyka ªu»yckiego oraz pomoc
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odzewem. J¦zykiem ªu»yckim wci¡» posªuguj¡ si¦ w »yciu poza do-
mowym tylko ci, dla których ten j¦zyk jest j¦zykiem komunikacji
w pracy (instytucje ªu»yckie), ale ju» w komunikacji �na zewn¡trz�
u»ywany jest j¦zyk niemiecki (cho¢ raty�kowane traktaty pozwalaj¡
na posªugiwanie si¦ ªu»yckim). Brak wyra¹nej propagandy j¦zykowej
i projektów u±wiadamiaj¡cych ludziom mo»liwo±¢ � i sens � posªu-
giwania si¦ ªu»yckim w »yciu o�cjalnym powoduje, »e j¦zyk ten jest
coraz bardziej spychany do sfery kontaktów prywatnych.

Tymczasem coraz wi¦cej mniejszo±ci j¦zykowych w Europie bar-
dzo aktywnie anga»uje si¦ w ratowanie wªasnego j¦zyka. Organizacje
mniejszo±ciowe prowadz¡ rozbudowane dziaªania maj¡ce na celu za-
szczepianie u zwykªych ludzi ch¦ci posªugiwania si¦ j¦zykiem mniej-
szo±ciowym, kwitnie dwuj¦zyczna edukacja i prowadzone s¡ liczne
dziaªania animacyjne, prowadz¡ce do wzrostu presti»u zagro»onego
j¦zyka i zaanga»owania jak najwi¦kszej ilo±ci osób (zarówno reprezen-
tuj¡cych mniejszo±¢, jak i spo±ród wi¦kszo±ci) w walk¦ o zachowanie
tych j¦zyków. Liczne przykªady takich dziaªa«, projektów i rozwi¡za«
s¡ opisywane w powstaj¡cych coraz cz¦±ciej ksi¡»kach dotycz¡cych
�odwracania zmiany j¦zykowej� (Reversing Language Shift)20. �eby
dziaªania takie mogªy by¢ skuteczne, potrzeba zaanga»owania wielu
czªonków grupy mniejszo±ciowej. Odgórnie nadawane prawa i regu-
lacje nie zmieni¡ stanu zagro»onego j¦zyka. Je±li porówna¢ dziaªania

w przedsi¦wzi¦ciach turystycznych, dziaªania maj¡ce na celu podnoszenie presti-
»u j¦zyka ªu»yckiego w »yciu publicznym i gospodarczym, tªumaczenie ±wiadcze«
serwisowych, wspieranie wdra»ania �u»yczan w nowoczesne media informatyczne,
opracowywanie dwuj¦zycznych formularzy i dokumentów, kontrolowanie rozwo-
ju polityki j¦zykowej, tworzenie projektów, wyznaczanie celów polityki j¦zyko-
wej. Zob.: L. Elle, Minderheitensprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbe-
ziehung des Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis, Sorbisches
Institut / Serbski institut, Bautzen /Budy²in 2002, s. 53-58.

20 Np.: Can Threatened Languages be Saved? Reversing Language Shift, Re-
visited: A 21st Century Perspective, red. J. A. Fishman, Multilingual Matters
LTD, Clevedon 2001; The Green Book of Language Revitalization in Practice,
red. L. Hinton, K. Hale, Academic Press, San Diego 2001.
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mniejszo±ci ªu»yckiej i innych mniejszo±ci etnicznych w Europie, wi-
da¢, »e równie» na tej pªaszczy¹nie �u»yczanie nie s¡ �mniejszo±ci¡
wzorcow¡�.

Wydaje si¦, »e na obecn¡ �defensywn¡� sytuacj¦ kultury ªu»yc-
kiej skªada si¦ przynajmniej kilka czynników. Nale»¡ do nich: pozy-
cja mniejszo±ci ªu»yckiej w Niemczech, niski presti» j¦zyka ªu»yckie-
go i cichy brak akceptacji ze strony Niemców, aby kultura ªu»ycka
staªa si¦ �atrakcj¡� regionaln¡, a tak»e wy¢wiczona przez lata posta-
wa bierno±ci i braku wiary w rzeczywist¡ mo»liwo±¢ wpªywania na
ksztaªt kultury ªu»yckiej oraz struktury organizacyjne i �nansowanie
niewymagaj¡ce od mniejszo±ci podejmowania zdecydowanych kroków
w celu zachowania swojej kultury.

Po zmianie ustroju i poª¡czeniu si¦ Niemiec �u»yczanie musie-
li podj¡¢ starania o wpisanie swojej kultury na list¦ chronionych
mniejszo±ci. Teraz od nich tylko zale»y, jaki ksztaªt ta kultura b¦dzie
przyjmowaªa. Istniej¡ce od czterdziestu lat instytucje ªu»yckie miaªy
ju» ustalony sposób dziaªania, a utrzymanie odgórnego �nansowa-
nia sprawiªo, »e na �u»ycach nie dokonaªa si¦ �rewolucja kulturalna�,
a zaªo»enia i realizacja polityki kulturalno-j¦zykowej w niewielkiej
tylko mierze zyskaªy now¡ jako±¢. Przeªom nie oznaczaª wi¦c w przy-
padku �u»yc radykalnej zmiany post¦powania � cho¢by takiej, jaka
na przykªad w latach 60. pozwoliªa Breto«czykom, mniejszo±ci znaj-
duj¡cej si¦ ówcze±nie na granicy wymarcia, na stworzenie od podstaw
wolnego od obci¡»e« ruchu kulturalnego i rozkwitu kultury breto«-
skiej oraz zupeªnie nowego jej pojmowania (wci¡» zreszt¡ w du»ej
mierze opartej na walce o swoje prawa), a Kaszubom na tworzenie
nowej struktury organizacyjnej, wª¡czaj¡cej w rodz¡cy si¦ wci¡» jesz-
cze ruch mªodych ludzi, traktuj¡cych przynale»no±¢ do kultury ka-
szubskiej jako szans¦ na realizacj¦ wªasnych pomysªów i nowy sposób
odczuwania swojej etniczno±ci.

Paradoks sytuacji polega na tym, »e cho¢ �u»yczanie maj¡ ju»
wszystkie ±rodki pozwalaj¡ce na funkcjonowanie kultury mniejszo-
±ciowej (media, szkolnictwo, organizacje), nie musz¡ o nie walczy¢
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w takim stopniu, w jakim czyni¡ to niektóre budz¡ce si¦ do nowe-
go »ycia niektóre kultury mniejszo±ciowe. A brak takiej konieczno±ci
powoduje, »e i sposób postrzegania swojej kultury i podejmowane
dziaªania nie s¡ tak zdecydowane i zorientowane na zewn¡trz. Cz¦sto
gªównym celem dziaªa« organizacji ªu»yckich jest samo utrzymanie
dotychczasowego charakteru kultury ªu»yckiej.

�u»yce s¡ regionem bogatym w tradycje i obrz¦dy, na których
opieraªa si¦ ªu»ycka kultura ludowa21. Zmiana sposobu »ycia zwi¡-
zana z rozbiciem hermetycznych wspólnot, migracj¡ i wpªywem me-
diów sprawiªa, »e kultura obrz¦dowa przestaªa stanowi¢ podstaw¦
»ycia �u»yczan, a stawaªa si¦ w du»ej mierze tylko jej uzewn¦trznie-
niem. Jednak polityka kulturalna w NRD, kªad¡ca najwi¦kszy nacisk
wªa±nie na t¦ obrz¦dowo±¢, prowadz¡ca do jednostronnej opieki nad
ªu»yckimi zwyczajami, obyczajami i tradycj¡22, doprowadziªa do sy-
tuacji, w której kultura ªu»ycka zacz¦ªa by¢ kojarzona w du»ej mierze
z folklorem.

Mªodzi �u»yczanie, szczególnie ci, którzy si¦ ucz¡ w ªu»yckich li-
ceach albo s¡ zwi¡zani z Gimnazjum �u»yckim w Budziszynie, na
kultur¦ swojej wspólnoty patrz¡ nieco inaczej ni» starsze pokole-
nie. Stosunek do tradycji ªu»yckiej jest przez mªodych zazwyczaj
wyra»any poprzez opozycje: wie±/miasto, turystyka/tubylczo±¢, ste-
reotyp/rzeczywisto±¢, przyjemno±¢/nakaz. Wi¦kszo±¢ mªodzie»y po-
strzega folklor jako �stereotyp� kultury, który traktuj¡ jako atrakcj¦
turystyczn¡. Cz¦sto kultywowanie obyczajów wi¡»¡ z przymusem23.

21 Do najwa»niejszych ±wi¡t ludowych zaliczy¢ mo»na: ptasie wesele, zapusty,
obyczaje wielkanocne: malowanie pisanek i konne procesje, palenie czarownicy,
stawianie i zrzucanie maika, ±wi¦toja«skie gonitwy konne, skubanie i bicie koguta,
�dzieci¡tko� itd.

22 L. Elle, Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosozio-
logischen Befragung, Domowina-Verlag, Bautzen 1992, s. 104.

23 U. Allkämper, S. Schatral, Schulzeit. Jugendliche einer zehnten Klasse des
Sorbischen Gymnasiums in Bautzen, w: Auf der Suche nach hybriden Lebensge-
schichten. Teorie � Feldforschung � Praxis, red. E. Tschernokoshewa, M. Juri¢
Pchor, Waxman, Münster 2005, s. 155.
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Jednocze±nie podkre±laj¡ jednak, »e jest ono dla nich wa»ne, i za-
znaczaj¡ gotowo±¢ podtrzymywania tradycji, w których widz¡ cz¦sto
kwintesencj¦ kultury ªu»yckiej24.

Wydaje si¦, »e wªa±nie w tym rozdarciu tkwi gªówny problem
mªodych na �u»ycach. Zarazem bowiem bardzo chc¡ by¢ tacy sami
jak ich rówie±nicy � chc¡ by¢ normalnymi nastolatkami, sªuchaj¡cymi
muzyki rockowej, obeznanymi z nowoczesnymi mediami, bawi¡cymi
si¦ na dyskotekach, uprawiaj¡cymi sport, studiuj¡cymi ró»ne kierun-
ki, czytaj¡cymi wspóªczesne ksi¡»ki (tak»e ªu»yckie, ale te, których
tematyka nie jest zwi¡zana z kultur¡ ªu»yck¡)25. Dla tych mªodych
oczywiste jest, »e �kultura ªu»ycka� mo»e obejmowa¢ i obejmuje te
wszystkie elementy. Uczestnictwo w tradycjach i uroczysto±ciach folk-
lorystycznych jest wci¡» na �u»ycach gªównym potwierdzeniem przy-
nale»no±ci do kultury ªu»yckiej. Jednak to silne zakorzenienie w ±wia-
domo±ci ludzi ª¡czenia kultury ªu»yckiej gªównie z kultur¡ wiejsk¡
mo»e przynie±¢ negatywne skutki. Leo² �atava, badacz zajmuj¡cy si¦
postawami mªodych wobec kultury i j¦zyka ªu»yckiego, w artyku-
le o tym, jaka powinna by¢ kultura ªu»ycka, aby mogªa przyci¡ga¢
mªodych, wskazywaª, oprócz socjalizacji w domu i edukacji w szkole,
na konieczno±¢ powstawania dzieª ªu»yckich o wspóªczesnej tematyce,
takich, które mogªyby by¢ ciekawe i dla �u»yczan, i dla innych; na ko-
nieczno±¢ rozbudowania ªu»yckiej kultury mªodzie»owej � za pomoc¡
mªodzie»owych pism ªu»yckich, zespoªów rockowych, kabaretów, pªyt
CD, ªu»yckiego software'u; na tworzenie ªu»yckich bajek dla dzieci,
ciekawych programów radiowych i telewizyjnych, produkcj¦ ªu»yc-
kich �lmów � ale na takim poziomie, »eby mogªy zyska¢ publiczno±¢
na ±wiecie; na wykreowanie ªu»yckich idoli, którzy byliby te» zna-
ni poza �u»ycami i którzy mogliby sta¢ si¦ pozytywnym symbolem
kultury. Zauwa»yª te» konieczno±¢ podejmowania lokalnych dziaªa«

24 Op. cit., s. 156-157.
25 Wci¡» niewiele takich ksi¡»ek powstaje. Mªodzi bardzo na to narzekaj¡

i twierdz¡, »e przynale»no±¢ do kultury ªu»yckiej nie musi ogranicza¢ ich lektur
do ksi¡»ek o �u»ycach. Zob.: L. �atava, Sprachverhalten und ethnische Identi-
tät. Sorbische Schüler an der Jahrtausendende, Domowina-Verlag, Bautzen, 2005,
s. 103-104.
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animacyjnych, sportowych, kulturalnych, które utwierdzaªyby mªo-
dych poczuciu w przynale»no±ci do wspólnoty26. Celem byªoby wi¦c
stworzenie kultury ªu»yckiej w równej mierze ciekawej dla samych
�u»yczan, co atrakcyjnej dla ludzi z zewn¡trz. Kultury caªo±ciowej
i atrakcyjnej dla wszystkich pokole« i warstw ludno±ci ªu»yckiej i za-
mieszkuj¡cej tereny �u»yc.

Pytanie, w jaki sposób chroni¢ kultury mniejszo±ciowe i jak pod-
trzymywa¢ u ich przedstawicieli ±wiadomo±¢ i ch¦¢ przynale»no±ci
do tych kultur, jest najtrudniejszym pytaniem zwi¡zanym z sytuacj¡
wspóªczesnych grup etnicznych. Nie sposób oceni¢, jak bardzo kultura
mniejszo±ciowa mo»e ulec zmianie, wci¡» pozostaj¡c kultur¡ odmien-
n¡ od dominuj¡cej. Kultury mniejszo±ciowe bardzo szybko podlegaj¡
procesowi asymilacji i wªa±ciwie nie sposób tego procesu zahamowa¢.
Problem ten dotyczy zreszt¡ te» kultur dominuj¡cych � cz¦sto mówi
si¦ o negatywnym wpªywie globalizacji, o nieuchronnym ujednolice-
niu wszystkich ludzi i kultur. W przypadku mniejszo±ci ten proces
jest jednak du»o silniejszy, a przede wszystkim bardziej widoczne s¡
granice mi¦dzy tym, co jest elementem danej kultury, a tym, co nale»y
do kultury zewn¦trznej. Trudno si¦ wi¦c dziwi¢, »e w takiej sytuacji
wszystko, co nowoczesne, mo»e by¢ kojarzone z kultur¡ dominuj¡c¡,
nie tylko zmieniaj¡c¡ poszczególne elementy kultury mniejszo±ciowej,
ale te» likwiduj¡c¡ jej specy�czny charakter.

Czy jednak zamykanie si¦ kultury mniejszo±ciowej w ramach kul-
tury �etnogra�cznej� mo»e by¢ rozwi¡zaniem problemów? Zamkni¦cie
na �nowo±ci ±wiata zewn¦trznego�, dzielenie kultury na to, co ªu»yc-
kie, i to, co zewn¦trzne, prowadzi¢ musi do stworzenia z kultury ªu»yc-
kiej kultury muzealnej b¡d¹ skansenu. Nieuchronnie nasuwa si¦ py-
tanie, czy utrzymywanie obyczajów jako najwa»niejszego pierwiastka
kultury ªu»yckiej � obyczajów, które ju» straciªy albo trac¡ auten-
tyczne zakorzenienie w »yciu i potrzebach ludzi � nie spowoduje, »e
mªodzi odsun¡ si¦ od tej kultury, wybieraj¡c inn¡, daj¡c¡ im wi¦ksze
mo»liwo±ci samorealizacji. Czy w którym± momencie nie oka»e si¦,

26 L. �atava, Formy a móºnos¢e wutwara a skru¢owanja etniskeje identity / po-
¢aha k serb²¢inje w mªodej generaciji, �Rozhlad� 2005, nr 55.
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»e jedynymi osobami mówi¡cymi o sobie jako o �u»yczanach s¡ nie-
mieckoj¦zyczni, przebieraj¡cy si¦ w ludowe stroje ludzie, którzy nie
znaj¡c kontekstu wykonuj¡ szereg dziaªa«, odgrywaj¡c ludow¡ trady-
cj¦ przodków, po czym wracaj¡ do zwykªego, �niemieckiego� »ycia?

Liczne przykªady mniejszo±ci etnicznych w Europie u±wiadamia-
j¡, jak wiele ró»nych modeli przynale»no±ci do kultur mniejszo±cio-
wych jest obecnie realizowanych. Niektóre z nich nastawione s¡ na
wspóªczesno±¢ i proponuj¡ atrakcyjne dla mªodych formy »ycia wspól-
notowego, inne nastawione s¡ na kultywowanie tradycji i piel¦gnacj¦
zwyczajów. Jedne nastawione s¡ na przyszªo±¢, inne potwierdzenia
sensu trwania szukaj¡ w przeszªo±ci. Dla niektórych j¦zyk mniej-
szo±ciowy jest ju» wyª¡cznie symbolem kultury, przedstawiciele in-
nych wci¡» posªuguj¡ si¦ czynnie j¦zykiem mniejszo±ciowym w »y-
ciu codziennym. Cz¦±¢ organizacji mniejszo±ciowych szuka mo»liwo-
±ci wprowadzenia dwuj¦zyczno±ci na caªym obszarze zamieszkiwanym
wspólnie przez mniejszo±¢ i przez wi¦kszo±¢, inne organizacje koncen-
truj¡ si¦ na podtrzymywaniu znajomo±ci j¦zyka w±ród przedstawicieli
mniejszo±ci, zamykaj¡c si¦ na kultur¦ dominuj¡c¡. Czy którakolwiek
z tych kultur mo»e by¢ uwa»ana za �wzorcow¡�? Wydaje si¦, »e nie.

Na tle innych mniejszo±ci etnicznych w Europie �u»yczanie nie
stanowi¡ mniejszo±ci wzorcowej: ich liczba maleje, instytucje mniej-
szo±ciowe dziaªaj¡ cz¦sto zachowawczo, mªodzi szukaj¡ pracy poza
�u»ycami, dziaªania proponowane przez ªu»yckie towarzystwa dla
wielu osób nie s¡ atrakcyjne. Równie» dziaªania prowadz¡ce do pod-
wy»szenia presti»u kultury i j¦zyka ªu»yckiego oraz wprowadzenia
dwukulturowo±ci na �u»ycach maj¡ stosunkowo niewielki zasi¦g
i w zwi¡zku z wci¡» nieprzychylnym stosunkiem Niemców do �u-
»yczan prowadzone s¡ w ograniczonej mierze. �u»yczanie nie maj¡
ani takich mo»liwo±ci politycznych i autonomii kulturalnej jak Wa-
lijczycy, ani potencjaªu liczbowego jak Katalo«czycy, ani siªy ruchu
kulturalnego jak Breto«czycy, ani ch¦ci walki jak Baskowie. Wymie-
nia¢ takie sªabo±ci mo»na dªugo. Jednak warto jeszcze raz podkre±li¢,
»e nawet posiadanie tych cech nie czyni z »adnej z tych mniejszo±ci
�wzorcow¡�. Ka»da z nich na swój sposób musi walczy¢ o przetrwanie,
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a walka ta prawdopodobnie nigdy si¦ nie sko«czy. Dlatego te» �u»y-
czanie ze swojej nie najlepszej sytuacji powinni wyci¡gn¡¢ pozytywne
wnioski: otworzy¢ si¦ na ±wiat, na wspóªprac¦ z innymi mniejszo±cia-
mi, na mo»liwo±ci �nansowania projektów z innych ¹ródeª ni» tylko
przez Fundacj¦ dla Narodu �u»yckiego � jej koniec nie musi bowiem
znaczy¢ upadku �u»yczan. A przede wszystkim �u»yczanie powin-
ni u±wiadomi¢ sobie, »e tylko oni sami s¡ odpowiedzialni za ksztaªt
wªasnej kultury � za zachowanie j¦zyka oraz za dalsz¡ przynale»no±¢
do kultury mniejszo±ciowej.

Sind die Sorben eine Musterminderheit?

Sie Autorin veri�ziert in ihrem Beitrag die im Namen der Konferenz
enthaltene These, aus der der vorliegende Bericht folgt. Indem sie die ein-
zelnen möglichen Bezeichnungen der �Musterminderheit� erörtert, stellt sie
diese der realen gesellschaftspolitischen Situation der Sorben gegenüber.
Die Aussage über eine Mustersituation ist nach Meinung der Autorin ins-
besondere schwierig, wenn man die uneinheitliche (innere und äuÿere) po-
litische Lage der einzelnen Gruppen der Sorben in Betracht zieht. Das be-
tri�t die Existenz zweier Normen der Literatursprache, die konfessionelle
Teilung, die Unterschiede zwischen der Situation der Dörfer und Städte,
die Zugehörigkeit zu zwei deutschen Bundesländern (Probleme der Koor-
dination der Kultur- und Bildungspolitik). Die Autorin schätzt ein, dass
dafür, um als ein �Muster� zu gelten (z.B. für andere Minderheitenvölker),
sich die Sorben zu wenig aktiv um die sog. Revitalisierung der Sprache
bemühen, indem sie nur defensive Methoden anwenden und übermäÿig die
Traditionen, darunter die Folklore, in den Vordergrund stellen.

A.M.
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