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Łużyczanie, Niemcy, obywatele świata?
– przenikanie się języków i kultur na Łużycach

XXI wieku

Truizmem jest dziś twierdzić, że tożsamość ludzka nie jest jed-
norodna, ukształtowana przez jedno środowisko kulturowe. Współ-
czesna antropologia nie zajmuje się już badaniem odległych, mo-
nadycznych kultur, spoglądając na nie jak na wyizolowane od ze-
wnętrznego świata całości. Kontakty kulturowe, wzmacniane przez
polityczne, handlowe i kulturalne związki, nieuchronnie prowadzić
muszą do zmiany kulturowej. Zazwyczaj jest to długotrwały pro-
ces, w wyniku którego może dojść do przekształcenia się całej kul-
tury, a nawet do jej zaniku1. W przypadku współistnienia na jed-
nym terytorium kultury silnej, dominującej, państwowej oraz gru-
py mniejszościowej, posługującej się etnicznym językiem w kontak-
tach wewnątrz własnej wspólnoty, to mniejszość narażona jest na
zanik. Nigdy jednak kontakt międzykulturowy nie ogranicza się do
wpływu na jedną tylko stronę. Kultura dominująca, nawet jeśli jej
działania skierowane są na doprowadzenie do zasymilowania kul-
turowego mniejszości, pod wpływem kontaktów z nią również się
przekształca, choć często zmiany te są niezauważalne.

Grupy etniczne zamieszkujące od wieków na terytorium dane-
go państwa, choć mogą różnić się od grupy dominującej zachowa-
niem, zwyczajami, czasem religią lub używanym językiem, są prze-
siąknięte otaczającą je kulturą dominującą, którą rozumieją, która
jest im bliska, do której potrafią się dopasować. Jak pisał Sahlins:
„każdy lokalny sektor globalnego systemu transformacji zakłada
równoczesne występowanie asymilacji i zróżnicowania. Lokalni lu-
dzie istnieją w dominującym porządku kulturowym, nawet jeśli się

1 K. Kwaśniewski, Zmiana kulturowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy
ogólne, red. Z. Staszczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa –
Poznań 1987, s. 381-383.
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wobec niego dystansują”2. Bunt przeciw ujednoliceniu kulturowe-
mu prowadzić może właśnie do wzmacniania różnic między dwie-
ma kulturami, do podkreślania inności. Coraz silniejsze kontakty
międzykulturowe, wynikające ze zmian zachodzących na świecie
– związanych z industrializacją, urbanizacją, a przede wszystkim
mediami – zmusiły przedstawicieli kultur mniejszościowych do za-
stanowienia się nad swoją kulturą. Kultura mniejszościowa, aby
mogła istnieć w świecie opartym na relacjach już nie wspólnoto-
wych, a stowarzyszeniowych3, musi kształtować się w opozycji do
kultury dominującej.

Łużyczanie od setek lat zamieszkują terytorium należące do
większych organizmów państwowych. Stanowią „słowiańską wyspę
w morzu niemczyzny”, zachowując do dziś swoją odrębność kul-
turową, świadomość etniczną i język mniejszościowy. Jednak Łu-
życzanie nie są już samotnie dryfującą wyspą. Na pierwszy rzut
oka niczym się od swoich sąsiadów nie różnią: tak samo się ubie-
rają, oglądają te same programy w telewizji, słuchają tej samej
muzyki, pracują w tych samych instytucjach. Wydawać się może
niekiedy, że prowadzą podwójne życie – przez pewną jego część są
Łużyczanami, czasem zaś stają się Niemcami. W artykule w ga-
zecie zatytułowanym Kamenzer Schulrätin führt ein Doppelleben
(„Inspektor szkolna z Kamenz wiedzie podwójne życie”) opisana

2 M. Sahlins, Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of
Modern World History, „The Journal of Modern History” 1993, Vol. 65, nr 1,
s. 19.

3 Zasadnicza różnica między tymi dwoma sposobami istnienia kultur zasa-
dza się na odmiennych rodzajach istnienia więzi społecznych, a co za tym idzie
– odmiennych typach społeczności lokalnych. Społeczność wspólnotowa opar-
ta jest na bezpośrednich więziach, przywiązaniu do terytorium i oderwaniu od
otoczenia. Tymczasem więzi stowarzyszeniowe są pośrednie, racjonalno-instru-
mentalne, w większym stopniu sformalizowane. Zadaniem tych społeczności
jest działanie na rzecz wspólnego celu. Por: F. Tönnies, Wspólnota i stowa-
rzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach
kultury, tłum. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 1988; J. Kurczewska, Robocze
ideologie lokalności. Stare i nowe schematy, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja
i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
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została następująca (znana świetnie wszystkim Łużyczanom) sy-
tuacja:

W pewnym sensie kobieta wiedzie podwójne życie. Gdy wsta-
je rano, zaspanym głosem mówi do męża „Dobre ranje”, mo-
że spogląda na zdjęcie swojej matki, którą całe życie ogląda-
ła wyłącznie w tradycyjnym łużyckim stroju. To Lenka Pje-
chowa. Wszyscy w Ralbicy, gdzie dorastała jako najstarsze
z dziesięciorga dzieci, znają ją jako Lenkę. Ludzie tu mówią
po niemiecku tylko wtedy, gdy obcy pytają o drogę. Jednak
kilka chwil później przekracza próg swojego biura w Kamenz
i wskakuje do drugiego życia. Teraz nazywa się Helene Pech
i jest niemieckim urzędnikiem odpowiedzialnym za 35 szkół
podstawowych na Górnych Łużycach4.

Wyłaniający się z opowieści obraz jest upraszczający. Jego autor
chce pokazać, że łużycka i niemiecka tożsamość osób przynależą-
cych do łużyckich wspólnot kulturowych się nie mieszają, zaś bycie
Łużyczaninem w zasadzie wyklucza możliwość bycia Niemcem.

Skąd ta potrzeba tworzenia podziałów, oddzielania światów,
które są jedną, skomplikowaną co prawda, ale spójną całością?
Możliwej odpowiedzi na ten temat udziela wybitny antropolog Ar-
jun Appadurai. Twierdzi on, że współczesny świat jest transkul-
turowy. Treści, znaczenia i wartości charakterystyczne niegdyś dla
zamkniętych, lokalnych kultur zostają pod wpływem mediów, mi-
gracji, technologii uwalniane i przyjmowane przez kulturę global-
ną. Z jednej strony kultura popularna przekracza kolejne granice:
społeczne, religijne, państwowe, zacierając różnice etniczne, naro-
dowe i językowe, z drugiej strony powoduje sprzeciw biorący się
z niepewności układów odniesienia i tożsamości, czasami mogący

4 Kamenzer Schulrätin führt ein Doppelleben, „Chemnitzer Zeitung” 27 VII
1997. Cyt. za: E. Tschernokoshewa, Blending Worlds. On Ethnic Identities In
Late Modernity, „Ethnologia Europaea” 1997, nr 27 (2), s. 146. Tłum. moje –
N.D.-R.
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prowadzić do przemocy5. Etniczność z jednej strony się rozpływa,
z drugiej zaś radykalizuje.

To dążenie do oddzielenia tego, co „nasze” od tego, co „ich”
zauważył również czeski badacz etniczności prowadzący na Łuży-
cach wieloletnie studia, Leoš Šatava. Zaproponował on zastosowa-
nie do opisu postaw Łużyczan dwóch modeli kulturowych: modelu
„albo-albo” („either-or-model ”) i modelu „nie tylko – lecz także”
(„not only–but also model”)6. Pierwszy z nich opisuje świat jako
jednorodny, w którym każdy człowiek posiada swoje zdefiniowane
miejsce i tożsamość. W myśl tej idei nie można być członkiem kil-
ku grup: każda jednostka jest członkiem a l b o jednej wspólnoty,
a l b o drugiej. Dlatego też wielu Łużyczan, w tym zwłaszcza dzia-
łaczy, odcina się od niemieckości, stara się zwracać uwagę jedynie
na te elementy w kulturze łużyckiej, które są tylko dla niej charak-
terystyczne, najczęściej folkloryzując ją i odcinając od współcze-
snych wymiarów kultury. Drugi model kładzie nacisk na miesza-
nie się kultur i postrzeganie zarówno kultury mniejszościowej jak
i dominującej, jako wspólnego dziedzictwa, mającego wpływ na
współczesnych Łużyczan. Model „nie tylko – lecz także” podkreśla,
że każdy człowiek jest n i e t y l k o przedstawicielem mniejszości,
jest t a k ż e ukształtowany przez wszystkie kultury, z którymi się
styka: dominującą – poprzez codzienne życie w niej, ale i inne –
poprzez podróże, media, kontakty międzykulturowe. Elka Tscher-
nokoshewa uważa, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi odczuwa
potrzebę opowiedzenia się po jednej tylko stronie. Koncepcje pro-
pagujące uniformistyczny i statyczny model kultury, obowiązującej
wszystkich i zawsze przywoływanej służy jako element bezpieczeń-
stwa w trudnych czasach, ułatwia też podział dóbr7. Przynależ-

5 Por. A. Appadurai, Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu,
tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2009.

6 L. Šatava, Ethnic Identity and Language/Culture Attitudes Among Stu-
dent sof the Sorbian Grammar School in Bautzen/Budyšin, „Lětopis” 1999, nr
46, s. 80-81.

7 E. Tschernokoshewa, Blending Worlds. On Ethnic Identities In Late Mo-
dernity..., op. cit., s. 146.
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ność do wspólnoty, tradycyjna kultura, religia i niezmienne zwy-
czaje dawały ludziom poczucie pewności i stabilności. Tymczasem
życie w świecie nowoczesnym jest ciągiem wyborów, które trze-
ba podejmować bez trwałego oparcia8. Jest trudniejsze i bardziej
niebezpieczne. Dlatego też potrzeba odbudowania prostych sche-
matów bywa czasami bardzo silna. Měrcin Wałda stwierdził, że
wobec zagrożenia egzystencji i coraz silniejszej asymilacji z kultu-
rą niemiecką „[...] wielu łużyckich działaczy narodowych dostrzegło
jedyny ratunek w narodowym tradycjonalizmie i konserwatyzmie.
Wszystko, co uważano za tradycyjny łużycki sposób życia, przede
wszystkim zaś stroje i zwyczaje ludowe, należało ich zdaniem za-
chować, wzmacniać, a nawet odtwarzać”9.

Tschernokoshewa w artykule Constructing Pure and Hybrid
Worlds twierdzi, że folklorystyczny obraz Łużyczan jest konstruk-
cją stworzoną na potrzeby kultury dominującej. Poprzez ukazy-
wanie kultury mniejszościowej w opozycji do dominującej odgra-
dza się je od siebie i tworzy jasne podziały przynależności. W ten
sposób, pisze dalej badaczka, po stronie kultury łużyckiej zostają
święta i obyczaje związane z łużyckimi tradycjami, zaś po stronie
kultury niemieckiej jest świat nowoczesny, media, aktualności10.
Obraz kreowany przez oficjalne media (analizowana przez Tscher-
nokoshewą prasa) nie ma jednak wiele wspólnego z postrzeganiem
Łużyczan przez samych siebie czy z łużyckim życiem. Choć jesz-
cze kilkanaście lat temu, w związku z prowadzoną w NRD polityką
folkloryzacji kultury łużyckiej, większość wysiłków działaczy i in-
stytucji skierowana była na prezentowanie kultury łużyckiej jako

8 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 236.

9 M. Wałda, Łużyckie zwyczaje, [w:] Łużyczanie. Słowiański naród w Niem-
czech, red. J. Malink, M. Völkel, E. Siatkowska, S. Marciniak, Wydawnictwo
Energeia, Budziszyn – Warszawa 1994, s. 45.

10 E. Tschernokoshewa, Constructing Pure and Hybryd Worlds: German Me-
dia and ‘Otherness’, [w:] Communicating Cultures, red. U. Kockel, Máiréad Nic
Craith, LIT Verlag, Münster 2004, s. 231.
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skansenu, świata, który nie nadążył za przemianami, tak dziś war-
to zwrócić uwagę na różnorodne projekty skierowane do młodzieży
prowadzone przez stowarzyszenie „Pawk”11, na powstające strony
internetowe, na nowe i wykorzystywane przez Łużyczan możliwości
kontaktów wewnątrz grupy. Wreszcie na powstające i umacniające
się wokół for internetowych wspólnoty młodych.

Chciałabym jednak podkreślić, że dla Łużyczan i ich tożsamo-
ści udział w obrzędach ma co najmniej równie istotne znaczenie
co działania na polu kultury współczesnej. Jest czymś więcej niż
tylko zamanifestowaniem swojej przynależności kulturowej – jest
potwierdzeniem swojej przynależności etnicznej, głębokim przeży-
ciem, nieodłączną częścią życia zbiorowego. Tradycyjny wymiar ży-
cia zbiorowego jest zresztą najlepszym przykładem na przenikanie
się na Łużycach kultury niemieckiej i łużyckiej. Jest to zwłaszcza
widoczne na Łużycach Dolnych, gdzie mało kto mówi jeszcze po
łużycku, zaś w obchodzonych uroczystościach bierze udział wiele

11 Założone w 1994 roku przy Domowinie Stowarzyszenie Młodzieży Łu-
życkiej „Pawk” (Serbske młodźinske towarstwo „Pawk”), skupia młodych od
16. do 30. roku życia. Jego zadaniem jest szerzenie poczucia przynależności
do kultury łużyckiej wśród młodego pokolenia. Stowarzyszenie jest członkiem
YEN (Youth of European Nationalities) – związku zrzeszającego 30 młodzie-
żowych organizacji z Europy reprezentujących mniejszości językowe, kulturowe
i narodowe. Celem stowarzyszenia jest szerzenie idei Europy wielokulturowej
i wielojęzycznej. Uczestnictwo w tym stowarzyszeniu daje młodym ludziom
z „Pawka” możliwość konfrontacji swoich pomysłów i przygotowywanych pro-
jektów z działaniami innych grup mniejszościowych. Organizowane są wspólne
sympozja, spotkania, wymiany, a także projekty artystyczne. „Pawk” przygo-
towuje różnorodne projekty dla młodych: dotyczące możliwości dostania pracy
na Łużycach, wymiany z młodymi z innych narodów słowiańskich (Polakami,
Kaszubami, Czechami). „Pawk” organizuje co roku „Dni młodzieży”, kilkudnio-
we spotkania młodych ze wszystkich stron Łużyc, w czasie których organizo-
wane są zawody sportowe, zabawy, koncerty rozrywkowej muzyki łużyckiej, ale
też wykłady, warsztaty, projekty łużyckiego graffiti, spotkania z działaczami
i politykami. Głównym hasłem „Dni” jest „Serb być je cool”. Taki jest też cel
tych projektów – zgromadzić młodych, którzy mogą między sobą mówić po
łużycku, dobrze się wspólnie bawić i poczuć, że przynależność do mniejszości
łużyckiej może być czymś pozytywnym.
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osób czujących się zarówno Niemcami, jak i Łużyczanami. Przy-
wołam w tym miejscu wypowiedź Marii Elikowskiej-Winklerowej,
Polki, ale i łużyckiej działaczki, założycielki i kierowniczki Szkoły
Języka i Kultury Dolnołużyckiej:

Choć język jest już bardzo mało rozpowszechniony wśród
generacji średniej tak stroje i tradycje są na wsiach jeszcze
bardzo dobrze zachowane. Zarówno na Łużycach Górnych,
jak i na Dolnych. Te zwyczaje są u nas pielęgnowane tak
dla siebie. To nie jest na pokaz. To są takie środowisko-
we, pokoleniowe zwyczaje. Stroje są przekazywane od babci
czy prababci. Z pokolenia na pokolenie ludzie przekazują te
stroje i obchodzą te zapusty czy łapanie kokota. To są tra-
dycje, które społeczność wiejska kultywuje tylko dla siebie.
Owszem, po zjednoczeniu Niemiec trochę się to wymieszało,
bo na niektórych wsiach pobudowało się dość dużo obcych
ludzi, ale przeważnie jest jeszcze tak, że ludność miejsco-
wa zaprasza obcych, żeby przyjęli te zwyczaje. Łużyczanie
naprawdę z wielkim szacunkiem podchodzą do swoich zwy-
czajów i traktują je jak oczko w głowie. I to trzeba pod-
kreślić: te zwyczaje nie są na pokaz, są częścią tożsamości
łużyckiej, przeżywania swojej kultury. Nawet križerjo [wiel-
kanocne procesje konne na Górnych Łużycach katolickich],
co jest bardzo widowiskowe i wielu ludzi przyjeżdża, żeby
to obejrzeć jako coś naprawdę ciekawego. Łużyczanie pro-
szą, żeby w tym nie przeszkadzać, że to nie jest na pokaz,
że to jest dla nich bardzo ważne przeżycie12.

Warto podkreślić udział w świętach łużyckich Niemców za-
mieszkujących te same wioski, jak i przyjezdnych, którzy na Łu-
życach osiedlili się z różnych przyczyn. Tradycje łużyckie stają się
lokalnymi tradycjami umacniającymi więzi nie tylko wśród samych
Łużyczan, ale i lokalnej społeczności. To właśnie możliwość decy-
dowania i konstruowania swojej tożsamości pozwala na „powrót do

12 M. Elikowska-Winklerowa, założycielka i kierowniczka Szkoły Języka
i Kultury Dolnołużyckiej, wywiad przeprowadzony w lutym 2009 roku w Cho-
ciebużu. Nagranie i zapis w posiadaniu autorki.
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etniczności”. Dla Marshalla Sahlinsa globalizacja nie oznacza za-
niku różnorodności kulturowej. Przeciwnie – uważa, że w świecie
współczesnym kultury lokalne muszą znajdować dla siebie nowe
sposoby podtrzymania i artykulacji swojej odrębności13. Właśnie
wtedy, gdy świat powinien być najbardziej ujednolicony, wszyscy
zauważają, że „mają swoją kulturę”14. Epoka największego ujed-
nolicenia kulturowego jest jednocześnie epoką rosnących nacjona-
lizmów, narastającego poczucia odrębności kulturowej, tożsamości
odrębnej od innych, budowania poczucia lokalnej wspólnotowości
– małych ojczyzn15. A więc „transkulturowość nie oznacza prostej
uniformizacji. Co więcej, łączy się z wytwarzaniem nowej różno-
rodności”16. W tych złożonych procesach istnieje też szansa dla
kultury łużyckiej.

Postępująca globalizacja paradoksalnie nie doprowadziła do za-
niku różnorodności kulturowej świata17. Kultury etniczne zyskują
jednak nowy wymiar, choć jest on wciąż trudny do uchwycenia.

13 M. Sahlins, What Is Anthropological Enlightenment? Some Lessons of The
Twentieth Century, „Annual Review of Anthropology” 1999, nr 28, s. IX-X.

14 Zob.: M. Sahlins, Two or Three Things that I Know About Culture, „The
Journal of the Royal Anthropological Institute” 1999, nr 3; What Is Anthropo-
logical Enlightenment? ; Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context
of Modern World History.

15 W sprawie „małych ojczyzn” zob. R. Sulima, Głosy tradycji, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2001.

16 W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, tłum. B. Susła,
J. Wietecki, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół kon-
cepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, red. R. Kubicki, Wyd. Fundacji Humaniora,
Poznań, s. 217.

17 Wielu badaczy zwraca uwagę na nierozerwalność wymiaru globalnego
i lokalnego. Na wytłumaczenie tego zjawiska używa się terminu glokalizacja,
po raz pierwszy użytego przez amerykańskiego badacza Rolanda Robertsona.
Glokalizacja ma być metodą przystosowania lokalnych wspólnot do wpływów
kultury globalnej, dzięki tym procesom ma zostać zachowany kulturowy cha-
rakter poszczególnych grup. Thomas Friedman nazywa glokalizacją „zdolność
kultury do wchłaniania wpływów, które w sposób naturalny do niej nie pasują
i ją wzbogacają, odrzucania wpływów, które, choć inne, mogą z nią współist-
nieć właśnie jako coś innego. Celem glokalizacji jest zatem takie przyswajanie
sobie aspektów globalizacji przez kulturę danego kraju, które przyczynia się
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Jego szczególność polega z jednej strony na tym, że w świecie glo-
balnego krążenia przekazów symbolicznych wiele osób zwraca się
w stronę poszukiwania swoich korzeni kulturowych, z drugiej – na
tym, że kultura tradycyjna, zmieniając się i dopasowując do świa-
ta otaczającego, zaczyna istnieć jako pewnego rodzaju dodatek do
kultury ogólnej. Jak pisał John B. Thompson:

Wykorzenienie tradycji z ich miejsca w życiu codziennym
nie oznacza, że odchodzą, wręcz przeciwnie – mogą być one
podtrzymane wyłącznie wtedy, gdy zostaną ubrane w nowy
kontekst, w którym odnajdą swoje miejsce18.

Tak jest również ze współczesną kulturą łużycką, rozwijającą się
prężnie od co najmniej kilkunastu lat. Coraz liczniej powstają łu-
życkie zespoły muzyki rozrywkowej19, młodzi używają języka łu-
życkiego w nowych mediach – nie tylko w ramach „nadanego” przez
państwo czasu antenowego w radio i telewizji, ale na tworzonych
licznie i spontanicznie stronach internetowych. Przejście od me-
diów, za pomocą których można było jedynie przekazywać treści,
do mediów uczestnictwa, mediów, dzięki którym ludzie mogą się
ze sobą nawzajem komunikować, ma dla kultury mniejszościowej
ważne konsekwencje20. Język i treści etniczne zostają umieszczone
w kontekście kultury dominującej, kultury globalnej, nie oznacza-
jąc upadku mniejszości, lecz dając jej nowe szanse na rozwój.

do rozwoju i zróżnicowania społeczeństwa, nie przytłaczając go”. (Th. Fried-
man, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, tłum. T. Hornowski, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2001, s. 360).

18 J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum.
I. Mielnik, „Astrum”, Wrocław 2001, s. 190.

19 F. Kaulfürst, Rock- und Popmusik bei den Sorben, [w:] Zeitmaschine der
Lausitz. Raum-Erfahrungenleben in der Lausitz, red. S. Hose, Dresden 2003,
s. 96-103.

20 Por. R. Dębski, Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: kierunki
i narzędzia badań, [w:] Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Trans-
misja i nauczanie języków mniejszościowych, red. R. Dębski, TAiWPN Uni-
versitas, Kraków 2008.
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Za jeden z najważniejszych wyznaczników łużyckiej tożsamości
uważa się udział w łużyckich obrzędach i świętach oraz kultywowa-
nie łużyckich obyczajów. 67,9% przebadanych młodych łużyckich
intelektualistów zgadza się, że zachowanie tradycji stanowi waż-
ny aspekt przynależności do kultury łużyckiej21. Jednak na pierw-
szym miejscu stanowczo jako główny czynnik świadczący o tożsa-
mości łużyckiej pojawia się znajomość języka łużyckiego. Dzieje się
tak, mimo że międzypokoleniowa transmisja łużyckiego, zwłaszcza
dolnołużyckiego, jest bardzo słaba, że – z wyjątkiem „katolickiego
trójkąta łużyckiego” – jedynie najstarsze pokolenie posługuje się
łużyckim na co dzień. Badania prowadzone przez Instytut Łużyc-
ki w 1987 roku wykazały, że dla 80,5% Łużyczan znających język
łużycki jest on wyrazem łużyckiej tożsamości. Liczby te jednak
zmieniają się w zależności od wieku i od miejsca zamieszkania –
dla tych, którzy mieszkają w niemieckim otoczeniu językowym zna-
jomość łużyckiego jest słabszym faktorem bycia Łużyczaninem22.
Warto zastanowić się, czy języki łużycki i niemiecki przenikają się
nawzajem, czy mieszają się ze sobą, a jeśli tak, jakie może to mieć
znaczenie dla łużyckiej tożsamości.

Słynna hipoteza Sapira-Whorfa, obalona w swej radykalnej wer-
sji, dająca jednak wyraźne impulsy intelektualne dla współcze-
snych etnolingwistów, mówi, że używany język wpływa w mniej-
szym lub większym stopniu na sposób myślenia użytkowników da-
nego języka. Blisko z tą hipotezą spokrewniona jest teoria „ języko-
wego obrazu świata”, którą Jerzy Bartmiński określił następująco:

Językowy obraz świata jest zawartą w języku, różnie zwerba-
lizowaną interpretacją rzeczywistości dającą się ująć w po-
staci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy „utrwalo-
ne” w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach, np.

21 J. Šołcina, Kak „serbscy“ su serbscy studenća? Prěnje wuslědki interdisci-
plinarneho přepytywanja, „Lětopis” 1999, nr 46, s. 209.

22 L. Ela, Rěč a narodna přisłušnosć, [w:] Serbšćina, red. H. Faska, Uniwer-
sytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 1998, s. 73-75.
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przysłowiach, ale także sądy „presupowane”, tj. implikowa-
ne przez formy językowe utrwalonej na poziomie społecznej
wiedzy, przekonań, mitów, rytuałów23.

Według tych stwierdzeń, każdy język niesie w sobie wartości i kul-
turę danej grupy. Tak więc, jeśli następuje zanik ostrego podziału
na to, co i w jakich sytuacjach mówi się w jednym i w drugim języ-
ku, musimy zastanowić się, czy nie mamy do czynienia z uwspólnie-
niem kultury łużyckiej i niemieckiej, również na poziomie języka.

Badania współczesnego języka młodzieży łużyckiej nie zosta-
ły jeszcze przeprowadzone. Istniejące badania językoznawcze doty-
czące wpływu języka niemieckiego na łużycki (i odwrotnie)24 oraz
moje wstępne rozpoznania zwracają uwagę na dwa silne aspekty
mieszania języka łużyckiego i niemieckiego, które jeszcze w star-
szym pokoleniu nie występowały. Mieszanie to istnieje zarówno
w sferze gramatyki, jak i słownictwa. Młodzież w rozmowy pro-
wadzone z rówieśnikami wtrąca często niemieckie słowa – zarówno
takie, których po łużycku nie zna, jak i niemieckie zwroty, któ-
rych używa się na co dzień. Tę tendencję łatwo zaobserwować. Nie
jest ona charakterystyczna wyłącznie dla łużycko-niemieckiego ob-
szaru językowego. Zawsze tam, gdzie istnieje kontakt kulturowy
i językowy powstają nowe formy używanego języka, uwidaczniają
się obustronne wpływy na siebie nawet języków znacznie oddalo-
nych, pochodzących z różnych rodzin językowych25. Coraz częściej
młodzi ludzie stosują do języka łużyckiego niektóre struktury gra-
matyczne charakterystyczne dla niemieckiego. Odrębność językowa
zostaje zachwiana.

23 J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2006, s. 12.

24 R. Lötzsch, Wliw němčiny: gramatiska interferencja a puryzm we wuwiću
serbšćiny, [w:] Serbšćina, op. cit., s. 77-87; F. Michałk, Studia o języku łużyc-
kim /Studije k serbskiej rěči /Studien zur Sorbischen Sprache, Polska Akade-
mia Nauk – Instytut Slawistyki – Macierz Łużycka w Budziszynie, Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994.

25 Najsilniejszym przykładem są różne języki kreolskie.
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Zanim języki łużyckie zyskały pozycję języków wspieranych
przez państwo i nauczanych w szkołach, na Łużycach istniała sytu-
acja dyglosji. Według klasycznej definicji Charlesa Fergusona z dy-
glosją mamy do czynienia, gdy:

[...] istnieje stosunkowo stabilna sytuacja językowa, w któ-
rej obok podstawowych dialektów języka [...] istnieje bar-
dzo zróżnicowana, wysoko skodyfikowana forma języka uży-
wanego w formie pisanej i sytuacjach oficjalnych, naucza-
na w szkołach, nieobecna jednak w codziennym życiu danej
wspólnoty26.

Pierwszy z tych języków posiada wysoki status, drugi uważany jest
często za język gorszy, o niższym statusie. Dla dyglosji charakte-
rystyczne jest całkowite oddzielenie tych dwóch kodów. Występuje
ona, gdy na jednym obszarze funkcjonują dwa języki, z których każ-
dy używany jest w bardzo konkretnych, społecznie zdefiniowanych
sytuacjach. Podział przebiega oczywiście przede wszystkim wzdłuż
granicy prywatne – publiczne. Na Łużycach osoby ze starszego po-
kolenia, te, dla których łużycki jest językiem domowym, które nie
uczyły się go w szkole, rzadko wyobrażają sobie, że mogłyby użyć
tego języka w sytuacjach oficjalnych. W urzędach, pociągach czy
w większych miastach wypada mówić po niemiecku. Druga linia
podziału wiąże się z wiekiem i stopniem zażyłości między rozmów-
cami. Po łużycku rozmawiają między sobą osoby dobrze się znają-
ce, wychowane w podobnym otoczeniu, w sytuacjach prywatnych.
Oczywiście sytuacje dyglosji dotyczą wyłącznie środowisk rodzin-
nych, przyjacielskich lub sąsiedzkich. Nie do pomyślenia jest – tak-
że dla starszych Łużyczan, którzy sami przyznają, że znają łużycki
lepiej niż niemiecki – odezwanie się w tym języku do przypadko-
wej osoby, a nawet do osoby bliskiej, o której się wie, że nie zna
łużyckiego.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy język łużycki zaczął być na-
uczany w szkołach i znajomość łużyckiego języka literackiego wy-
szła poza wąskie grono łużyckiej inteligencji. Nie tylko łużycki stał

26 Ch. Ferguson, Diglossia, „Word” 1959, nr 15, s. 435.
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się językiem kontaktów oficjalnych27, ale powstaje w nim wysoka
literatura, której łużyckość nie zasadza się już na poruszaniu tema-
tów związanych z tradycyjną łużycką kulturą, ale na użyciu języka
łużyckiego. To samo odnosi się do innych dziedzin sztuki. Coraz
częściej trudno powiedzieć, kiedy i dlaczego sztuka jest łużycka,
a kiedy niemiecka. Jak twierdzi Tomasz Nawka, dyrektor Muzeum
Łużyckiego:

Podstawą sztuki łużyckiej była sztuka ludowa. Sztuka mia-
ła przedstawiać to, co jest łużyckie: tradycje, stroje ludowe.
Ale sztuka łużycka obejmuje wiele dziedzin – zarówno folk-
lor, jak i sztukę wysoką. Jednak artyści łużyccy chcą obecnie
przede wszystkim wyrazić siebie, swoje przeżycia i emocje,
a nie tylko zajmować się łużyckim folklorem28.

Język łużycki jest dziś pełnoprawnym językiem kontaktów: za-
równo prywatnych, jak i urzędowych. Nauczany w szkole, używany
w mediach, musi swą formą dopasować się do współczesnego świa-
ta. Musi odpowiadać systemowi edukacji w Niemczech, opowiadać
o rzeczach, które interesują nie tylko najstarsze pokolenie z sen-
tymentem patrzące na odchodzący świat oczywistych podziałów
między kulturą łużycką i niemiecką, ale i dla najmłodszych, któ-
rym równie bliski co południca jest Harry Potter. A to zmienia
także sam język mniejszościowy, a przez to również mniejszościo-
wą kulturę. Leanne Hinton, językoznawczyni zaangażowana od lat
w problemy ochrony i rewitalizacji języków zagrożonych Ameryki
Północnej, przyznaje, że:

[...] ci, którzy szukają możliwości rewitalizacji swojego języ-
ka, gdyż pragną powrotu do tradycyjnej kultury i tradycyj-
nych wartości, powinni zdawać sobie sprawę, że rewitalizacja

27 A w każdym razie może takim być. Por. N. Dołowy, Czy Łużyczanie są
mniejszością wzorcową?, „ZŁ” 41 (2007), s. 29-49.

28 Tomasz Nawka, dyrektor Muzeum Łużyckiego w Budziszynie, wywiad
przeprowadzony w lutym 2009 roku w Budziszynie. Nagranie i zapis w posia-
daniu autorki.
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języka nie powoduje automatycznie powrotu do tradycyj-
nego sposobu myślenia. Gdy język jest nauczany w szkole,
wtedy przekazuje kulturę szkoły i wartości, które ta kul-
tura za sobą pociąga. Nawet jeśli kładzie się duży nacisk
na nauczanie kultury tradycyjnej i jej wartości, sam sposób
nauczania narzuca uczącym się nową kulturę29.

Język i kultura są ze sobą nieodłącznie związane. Język musi więc
odzwierciedlać zmiany, jakie zaszły w łużyckiej kulturze, inaczej
przestaje mieć prawo bytu.

Kito Lorenz – wielki łużycki pisarz, człowiek dwujęzyczny,
stwierdził przy okazji premiery swojej sztuki w teatrze w Budzi-
szynie:

Jak wiecie, łużyccy aktorzy nie tylko grają w niemieckich
sztukach, a ich niemieccy koledzy – w zależności od zna-
jomości języka – występują okazjonalnie w sztukach gra-
nych w języku łużyckim. Każdy szanuje się nawzajem rów-
nież w jego umiejętnościach bądź ich braku. A wszyscy oni
występują razem w tragigrotesce Die wendische Schiffahrt
[„Łużycka podróż statkiem”]. Sztuka wystawiana w tym te-
atrze, nie jest jedynie „wystawianą w Niemczech” sztuką na-
pisaną przez łużyckiego dramaturga (co mogę potwierdzić
jako jej autor), lecz jest oryginalną łużycką sztuką, choć jej
autor Łużyczanin napisał ją po niemiecku i nigdy nie mia-
ła ona, i nie będzie miała, łużyckojęzycznej wersji. Oczy-
wiście, dramat ten jest częścią łużyckiej literatury; jednak
równocześnie jest również częścią literatury niemieckiej lub
niemieckojęzycznej literatury scenicznej30.

Trudno o bardziej przekonywające wyznanie. Nie tylko coraz
trudniej jest określić, co jest łużyckie, a co niemieckie w życiu
i twórczości Łużyczan, ale takie podziały coraz bardziej tracą sens.

29 L. Hinton, Teaching Methods, [w:] The Green Book of Language Revitali-
zation in Practice, red. L. Hinton, K. Hale, Academic Press, San Diego 2001,
s. 182.

30 K. Lorenz, Bikulturalität und Selbstverständnis, „Theater und Zeit” 1995,
z. 1, s. 43. Tłum. moje – N.D.-R.
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Łużyczanie posiadają bardzo bogatą i złożoną tożsamość kulturo-
wą właśnie dzięki życiu wraz z przedstawicielami innych kultur,
czerpiąc od nich i dając wiele w zamian. Transkulturowość, o któ-
rej piszę w tekście, nie musi odnosić się do świadomego opowiedze-
nia się przez Łużyczan jednoznacznie po stronie łużyckości, lub po
stronie kultury globalnej. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu Łuży-
czan rozdział na bycie Łużyczaninem i Niemcem jest ważny, wie-
lu Łużyczan czuje się „wyłącznie” Łużyczanami z racji pochodze-
nia, rodzinnych tradycji, decyzji itd.31. Stosując pojęcia antropo-
logiczne, stawiam się jednak w sytuacji badacza z zewnątrz, obser-
wującego daną rzeczywistość kulturową i dostrzegającego procesy
przemian kulturowych, wpływu na siebie różnych aspektów kul-
tur świata. Współczesny człowiek wyrasta w systemie medialnym
przynależącym do świata globalnego – korzysta z internetu, posia-
da profil na facebooku, dzięki któremu komunikuje się z tysiącami
osób o podobnych zainteresowaniach, na obiad je tureckie kebaby,
w kinie ogląda filmy produkowane w „Bollywood”, pracuje w mię-
dzynarodowej korporacji, której szef urzęduje setki kilometrów od
miejsca zatrudnienia. Łużyczanie są częścią tego świata, nie tracąc
jednocześnie swojej łużyckości. Dzięki świadomości przynależności
kulturowej, dzięki lokalizowaniu treści globalnych i globalizowaniu
lokalnych32, Łużyczanie nie ubożeją, a wzbogacają się. Mogą za-
chować swoją łużyckość, będąc jednocześnie pełnoprawnymi człon-
kami globalnej wioski.

31 Por. N. Niedźwiecka, Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan, Polskie To-
warzystwo Nauk Politycznych, Katowice 2009, s. 85-99.

32 Co dzieje się w ramach wymian kulturalnych z innymi mniejszościami.
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Sorben, Deutsche, Weltbürger?
Die gegenseitige Durchdringung der Kulturen und Sprachen

in der Lausitz im 21. Jahrhundert

Die gegenwärtige Anthropologie trennt sich von der Darstellung der
Welt als nebeneinander bestehenden, getrennten Kulturen. Im wissen-
schaftlichen Diskurs dominiert die Beschreibung des gegenwärtigen kul-
turellen Bildes der Welt als das einer hybriden bzw. transkulturellen
Abbildung. Auch bezüglich der Sorben ist es immer schwieriger, in Ka-
tegorien eines vom deutschen Volk getrennt lebenden Volkes zu sprechen.
Es lässt sich erkennen, dass sowohl die sorbischen Bräuche gewisse Inspi-
rationen aus deutschen Traditionen schöpfen wie auch umgekehrt. Jun-
ge Menschen fühlen sich sowohl als Sorben als auch Deutsche, Europäer,
Weltbürger. Auch die sorbischen und die deutsche Sprache durchdringen
einander. In sorbische Sätze werden deutsche Bezeichnungen eingefügt,
oft auch werden, besonders von der Jugend, grammatische Fehler began-
gen, indem für die deutsche Sprache typische Satzbildungen angewendet
werden. Eine Trennung in dem Sinne, was ist sorbisch und was deutsch,
lässt sich immer schwieriger vornehmen. Es scheint, dass im 21. Jahr-
hundert Sorbe zu sein eine Identifikation mit dem deutschen Volk sowie
die Teilnahme an einer globalen Kultur nicht ausschließt.

(A.M.)
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