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SLOWIANSKOSC A GERMANSKOSC LUZYCZAN W XXI WIEKU

Luzyczanie sa^cz?sto nazywani ,,najmniejszym siowianskim narodem" lub ,,slo-
wianska^ wyspa^ w morzu niemczyzny"1. Rzeczywiscie, fenomenem jest, ze ta gru-
pa etniczna przetrwala ponad tysia^c lat wspolnego zycia z Niemcami - pot?zna_
kultur^dominuja^ca,- na jednym obszarze, zachowuja_c jednoczesnie przynajmniej
niektore ze swych specyficznie slowiariskich cech kulturowych. Do najwazniej-
szych zaliczyc nalezy przede wszystkim j?zyki hizyckie, gdyz wlasnie poslugi-
wanie si? wlasnym j?zykiem uwaza si? za glowny czynnik pozwalaja_cy na wyod-
r?bnienie grupy etnicznej, za najistotniejszy wyznacznik tozsamosci kulturowej.
Uzywanie j?zyka innego niz j^zyk grupy dominuj^cej pozwala najlatwiej odroznic
przedstawicieli mniejszosci, stanowi wyrazny znak przynaleznosci do kultury innej
niz dominuja^ca.

Sami Luzyczanie rowniez uwazaja^ swoj j?zyk za najwazniejszy wyznacznik
ich tozsamosci. Jednak badania socjolingwistyczne pokazuja^ ze oba j^zyki lu-
zyckie sa_dzis zagrozone: coraz mniej osob poshiguje si? nimi w codziennym zy-
ciu, oslabiona jest tez ich transmisja mi^dzypokoleniowa, a tendencja ta przybiera
na sile. Liczba Luzyczan wynosi obecnie okolo 60 000 osob, przy czym trzeba za-
znaczyc, ze dane te nie moga^byc precyzyjne, gdyz, po pierwsze, w Niemczech nie
prowadzi si? statystyk ludnosci ze wzgl?du na narodowosc, po drugie, przynalez-
nosc do kultury hizyckiej moze si? opierac wyla^cznie na samookresleniu. Rownie
niepewne sa^dane dotyczajce liczby osob znajajcych j?zyk luzycki. Ostatnie komplek-
sowe badania socjolingwistyczne, na ktore wcia^z wielu badaczy si? powohije, prze-
prowadzone byly w 1987 r., z oczywistych przyczyn podawana wtedy liczba okolo
67 000 osob znaja,cych (w roznym stopniu) j?zyk luzycki musiala zatem ulec zmia-
nie. Wyniki badan socjolingwistycznych przeprowadzonych w 1987 r. przez Insty-
tut Ludoznawstwa Luzyckiego (Institut za serbski ludospyt)2 sâ  warte zastanowienia.
Otoz okazalo si?, ze liczba osob, ktore deklaruja^ znajomosc (w roznym stop-
niu) j?zyka hizyckiego, przewyzsza liczb? osob deklaruja_cych si? jako Luzycza-

1 Zarowno w kontekscie prac naukowych, jak i popularnych odczytow. Zob.: D. Scholze-Solta,
Serboluzyczanie - najmniejszy narod slowiahski, ,,Pro Lusatia" 2002,1.1; Luzyczanie - slowiahski
narod w Niemczech, red. J. Malink, Wydawnictwo Energeia, Budziszyn/Budysin/Bautzen 1994,
okreslenie wyspy slowiafiskiej pojawia si? w hizyckich materialach informacyjnych, publikacjach,
odczytach.

2 Obecny Instytut Luzycki w Budziszynie.
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nie3. Oczywiscie, zdarzaio si? przechodzenie na j?zyk luzycki Niemcow, ktorzy po
drugiej wojnie swiatowej zostali przesiedleni na Luzyce, szczegolnie tarn, gdzie
Luzyczanie stanowili znaczna^ wi?kszosc. Jednak byfy to pojedyncze przypadki.
Znacznie cz?sciej to Luzyczanie zaczynali mowic po niemiecku. Zaskakuja^ce jest
rowniez to, ze cz?sc ankietowanych mowila, iz rodzice lub jedno z rodzicow byli
Luzyczanami, a j?zyk luzycki byl w domu pierwszym j?zykiem komunikacji. Sami
jednaktwierdzili, ze sa^Niemcami.

Zjawisko to mozna tlumaczyc na kilka sposobow. Szczegolnie interesujajce
wydaja^ si? wyjasnienia pokazujajce, w jaki sposob mechanizmy psychologiczne
sklanialy, a nawet zmuszaly ludzi do zmiany kategorii, w ktorych o sobie mysleli.
Chodzi tu glownie o kategorie dotycza^ce tozsamosci kulturowej i przynaleznos-
ci narodowej. Luzyczanie poddawani byli, zwlaszcza w XIX i pierwszej polowie
XX w., celowej germanizacji, luzycki byl rugowany ze szkol, za poslugiwanie si?
nim nierzadko grozify dzieciom kary fizyczne. Wielu rodzicow rozmawialo w domu
z dziecmi swiadomie po niemiecku, zeby zaoszcz?dzic im problemow z j?zykiem
w szkole i pozniej w zyciu zawodowym. Za czasow nazizmu Luzyczanie byli prze-
sladowani - istnial zakaz uzywania j?zyka luzyckiego, zlikwidowano wszystkie in-
stytucje i organizacje hizyckie, a wi^c pozbawiono Luzyczan glownej substancji,
z ktora^ mogliby siq jako narod identyfikowac. Istotne jest, ze w 1939 r. jedynie
474 Luzyczan mialo odwage przyznac si? do swojej narodowosci - taka ich liczba
zostala podana w statystykach ludnosci4. Jakie konsekwencje mial taki stosunek do
Luzyczan? Najlepiej ilustruje to przyklad ludzi, ktorzy sami siebie nazywajq. ,,hi-
zyckoj?zycznymi Niemcami".

Problem ten ujawnil si? nie tylko w czasie badan ilosciowych z konca lat osiem-
dziesiajych. Zetkn?lo si? z nim wielu badaczy terenowych, zajmuja^cych si? wlasnie
Luzycami ewangelickimi, m.in. Madlena Norbergowa, badaja^ca wies Hochoza
(Drachhausen) na Dolnych Luzycach5, a takze Cordula Ratajczak, ktora prowa-
dzila badania we wsi Miloraz (Luzyce Gorne, ewangelickie). Takich przykiadow
mozna jednak znalezc wi?cej. Nalezy do nich przypadek slepianskiej wsi Celno,
gdzie studenci z Berlina prowadzili badania terenowe. W czasie rozmow z miesz-
kancami, z ktorych wielu mowilo biegle po luzycku, dowiedzieli si?, ze wies nie jest
luzycka i ze taka nie byla, oni sami zas uwazajq. si? za Niemcow. Pojawilo si? py-
tanie, co zrobic, jesli czyjes subiekrywne odczucie czy samoidentyfikacja pozosta-
ja^w sprzecznosci z ,,obiektywnymi" obserwacjami etnologicznymi. A mowia^c ina-
czej: czy wioska ta jest luzycka, gdyz jej mieszkaficy mowili po luzycku (w 1956 r.
Cernik stwierdzil, ze ponad 85% ludzi mowilo tarn po hizycku), a j?zyk traktuje si?
jako najwazniejszy wyznacznik tozsamosci, czy tez jest to wioska niemiecka, skoro
ludzie sami tak o sobie mowia^ a tylko samoidentyfikacja pozwala w prawie nie-
mieckim na zakwalifikowanie kogos do mniejszosci narodowej?6 Sami mieszkancy

3 Badania wykazaty, ze osob postugujajcych si? j?zykiem hizyckim jest okolo 67 000, natomiast
tych identyfikuja_cych si§ jako Luzyczanie 45 000. Zob.: L. Ela, Luzyczanie w swietle statystyki,
w: Luzyczanie - slowianski narod w Niemczech, s. 32.

4 E. Rzetelska-Feleszko, Luzyczanie w Niemczech, ,,Sprawy Narodowosciowe - Seria nowa" 1993,
t. II, z. 1 (2), s. 138.

5 M. Norberg, Sprachwechselprozefl in der Niederlausitz. Soziolinguistische Fallstudie der
deutsch-sorbischen Gemeinde Drachhausen/Hochoza, Acta Universitatis Upsaliensis Studia Sla-
vica Upsaliensia 37, Uppsala, Stockholm 1996.

6 Zob.: C. Ratajczak, Sto abo stoje serbske?, ,,Rozhlad" 1999, nr 49, s. 333-335.
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mowili o sobie w ten sposob: ,,na moje stwierdzenie, ze cala wioska byla tuzycka,
ona odpowiedziala, ze rzeczywiscie wszyscy mowili po hizycku, to byl ich j?zyk
ojczysty, ale naprawd? wszyscy byli Niemcami"7.

Ska^d wi?c wzi?lo si? to rozdwojenie, okreslanie siebie jako Niemca, mimo iz
wszystko wskazuje na luzyckie pochodzenie? Odpowiedzi mozna szukac takze
w czasach nazistowskich, w polityce wobec Luzyczan, prowadzonej rownolegle
z przesladowaniami. Poniewaz Luzyczanie jako tacy nie mogli istniec, zacz?to
w publicznym dyskursie nazywac ich ,,hazyckoj?zycznymi Niemcami" (Wendisch
sprechende Deutsche). Zaprzeczajaj: slowianskim korzeniom kultury luzyckiej, po-
stanowiono wciajnajc Luzyczan jako Niemcow do wlasnego swiata kulturowego.
Juz w 1936 r. Ministerstwo Spraw Wewn?trznych wydaio nakaz, w mysl ktorego
wszystkie zwyczaje i obyczaje luzyckie mialy bye uznane za niemieckie8. Tak wi?c
okazalo si?, ze luzyckie swiata sâ  ,,w rzeczywistosci" prastarymi zwyczajami nie-
mieckimi. W mysl tych postanowien zmieniano podpisy luzyckie na niemieckie,
obhipywano pomniki z luzyckich napisow, usuwano wszelkie symbole moga^ce
swiadczyc o slowiahskich korzeniach ludnosci hizyckiej. Zaprzeczano istnieniu
osobnej luzyckiej grupy etnicznej. Dla wielu Luzyczan (szczegolnie tych, ktorym
trudno bylo przejsc na niemiecki lub nie chcieli tego zrobic) bylo to najlepsze
wyjscie. Za mowienie o sobie jako o Niemcu nie grozila kara. Bycie Niemcem chro-
nilo przed grozajcym niebezpieczenstwem. To ugruntowane w psychice ludzi mysle-
nie o sobie nie uleglo zmianie po wojnie. Tym bardziej ze i w NRD bycie Niemcem
wcia^z wiajzalo si? z wi^kszym prestizem spolecznym niz bycie Luzyczaninem.

W NRD Luzyczanie zyskali prawa i przywileje gwarantuja^ce im nie tylko moz-
liwosc poshigiwania si? swoim j?zykiem w zyciu publicznym, ale i ochron? kultu-
ry, a wsparcie finansowe pozwolilo na utworzenie calej struktury organizacyjno-
-instytucjonalnej. Dzialalnosc rozpocz?ly wi?c instytuty naukowe zajmuja^ce si?
sprawami luzyckimi, prowadza^ce specjalistyczne kursy dla studentow i nauczy-
cieli, archiwizuja^ce dokumentacj? dotycza^ca^ kultury Luzyczan. Zakladano szkoly
luzyckie. Organizacje takie jak Domowina - juz nie jako organizacja niezalezna,
ale podporzqdkowana Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jednosci (SED) - mialy
reprezentowac sprawy i kultur? hazycka^. Powstalo hizyckie wydawnictwo, zacz?ly
wychodzic gazety w j?zyku hizyckim, pojawily si? nawet audycje radiowe i studio
filmowe. Liczne zespoly muzyczne i grupy folklorystyczne, finansowane z fundu-
szy panstwowych, tworzono w prawie kazdej wiosce.

Jednoczesnie jednak poliryka panstwa propagowala ide? calkowitej asymilacji,
gdyz najwi?ksze znaczenie miala nie przynaleznosc narodowa, ale ideologia socjali-
styczna. Na podobnej zasadzie, na ktorej nazistowskie Niemcy z^dafy lojalnosci
wobec narodu, pomijaja^c cz?sto praktyk? kulturowa_, socjalistyczne wladze za^daly
przede wszystkim przyj?cia ,,socjalistycznej kultury", pozostawialy natomiast lu-
dziom prawo decydowania o narodowosci9. W pierwszym wypadku hizyckosc byla
wi?c traktowana jako nie nieznacz^ca praktyka kulturowa, w drugim jako nieistotna
narodowa samoidentyfikacja - w obu systemach zreszta^ pozostaja^c pod kontrola^

7 Tamze, s. 334.
8 P. Barker, Images of Dominance and Submission in German-Sorbian Cultural Relations,

w: Cultural Negotiations - Sichtweisen des Anderen, red. C. Brown, T. Fischer-Seidel, A. Francke
Verlag Tubingen und Basel, Basel 1998, s. 62.

9 Wtedy (i tylko wtedy) Luzyczanie mogli do dowodow wpisywac narodowosc luzycka.. Zob.:
C. Ratajczak, Sto abo stoje serbske?, s. 338.
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panstwa. Znow najwazniejszym wyznacznikiem przynaleznosci do kultury luzyckiej
- obok kultywowania zwyczajow i tradycji - bylo uzywanie j?zyka hizyckiego.
Niestety, niekorzystne dla Luzyczan wydarzenia historyczne, przesladowanie ich,
uznawanie za gorszych, ale i inne czynniki - polityczne i ekonomiczne, rozwoj me-
diow, zmiana sposobu zycia - przyczynily si? do zmniejszenia liczby osob poslu-
guja^cych si? j?zykiem hizyckim.

Obecne szacunkowe dane wskazuja^ liczb? 20 000 osob, ktore sa^w stanie po-
rozumiewac si? bez problemow w jednym z dwoch j?zykow: gornohizyckim (okolo
12 000-15 000) i dolnoluzyckim (okolo 5000-6000)10. Niepokojaca jest takze
informacja, ze znaczny procent osob poshiguja^cych si? na co dzien j?zykiem hi-
zyckim nalezy do najstarszego pokolenia, a w pokoleniu najmlodszym osob mo-
wia^cych biegle i w roznych sytuacjach zyciowych j?zykiem gomoluzyckim jest
znacznie mniej". Moze si? wi?c okazac, ze w niedalekiej przyszlosci postugiwanie
si? j?zykiem hizyckim przestanie bye najwazniejszym wyznacznikiem hizyckosci,
a tym samym potwierdzeniem slowianskosci Luzyczan.

Innymi najcz?sciej wymienianymi wyznacznikami przynaleznosci do kultury
mniej szosciowej s^_: udzial w zyciu kulturahiym danej grupy, przestrzeganie wyma-
gan tradycji, uczestnictwo w obrz?dach i zwyczajach12. Wlasnie ta strona hizyckiej
kultury wydaje si? obecnie najbardziej charakterystyczna, wyrazista, najbardziej
slowianska. Udzial w hizyckich swi?tach, przebieranie si? w tradycyjne hizyckie
stroje przy okazji waznych wydarzen hizyckich, kultywowanie tradycji - wszystko
to sklada si? na wizerunek tej grupy, wyznacza jej specyflk?, pokazuje innyrn odr?b-
nosc kulturowa^ Luzyczan - Slowian.

Luzyce sa^regionem bogatym w tradycje i obrz?dy, na ktorych opierata si? hi-
zycka kultura ludowa13. Dopoki Luzyczanie zyli w odosobnieniu, a ich kontakty
z przedstawicielami innych grup kulturowych byly ograniczone, mogli kultywo-
wac swe tradycje i obyczaje, mowic wlasnym j?zykiem, a tozsamosc kulrurowa,
koniecznosc samookreslania czy zachowania wlasnej kultury nie stanowily dla
nich przedmiotu refleksji. ,,W spolecznosciach takich - pisze Aleksander Posern-
-Zielinski - wlasna^ kultur? traktuje si? jako naturalne srodowisko swego istnienia
i nie postrzega si? jej w kategoriach emicznych"14. Czlonkowie tych grup nie musieli
dokonywac trudnych wyborow zwiajzanych z okresleniem swojej tozsamosci ani
konfrontowac swojego sposobu zycia ze sposobami istnienia innych grup etnicz-
nych. Jednak zmiana zwiajzana z rozbiciem hermetycznych wspolnot, migracja^

10 L. Elle, Die heutige situation dersorbischen Sprache undKonzepte zu ihrer Revitalisierung,
w: Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von Minderheitensprachen. TTieoretische Grundlagen
undpraktischeMaftnahmen. Workshop, Bautzen/Budysin, 16-17April 1 999, Bautzen 2000, s. 18.

11 J^zyk dolnohizycki jest uzywany wyl^cznie przez najstarsze pokolenie, mlodzi maja^ okazj?
zapoznac si§ z nim w przedszkolach Witaj lub w hizyckim gimnazjum. Nie jest to jednak ich j^zyk
pierwszy.

12 U. Schmidt, Language Loss and the Ethnic Identity of Minorities, European Centre for Minority
Issues, November 2008, Flensburg. Dostepne na stronie internetowej: http://www.ecmi.de/download/
brief_18.pdf

13 Do najwazniejszych swiat ludowych mozna zaliczyc: ptasie wesele, zapusty, obyczaje wielka-
nocne: malowanie pisanek i konne procesje, palenie czarownicy, stawianie i zrzucanie maiku, swi?to-
janskie gonitwy konne, skubanie i bicie koguta, ,,dzieciatko" itd. Zob.: http://www.ski.sorben.com/
index.htm

14 A. Posern-Zielifiski, Etnicznosc. Kategorie. Procesy etniczne, Poznanskie Towarzystwo Przy-
jaciol Nauk, Poznan 2005, s. 88.
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i wpfywem mediow sprawila, ze kultura obrz?dowa przestala stanowic podstaw?,
wyznacznik zycia Luzyczan i ich przynaleznosci kulturowej, a stawaia si? w duzej
mierze tylko jej uzewn?trznieniem. Do takiej sytuacji przyczynila si? w duzej mie-
rze polityka kulturalna w NRD, kiada_ca najwi?kszy nacisk wlasnie na t? obrz?do-
wosc, sprawujapa jednostronna^opiek? nad hizyckimi zwyczajami, obyczajami i tra-
dycjaj5, co doprowadzilo do tego, ze kultura hizycka zacz?la bye - przynajmniej na
zewna^trz - kojarzona wyla^cznie z folklorem.

Elka Tschernokoshewa w artykule Constructing Pure and Hybrid Worlds twier-
dzi, ze folklorystyczny obraz Luzyczan jest konstrukcja^ stworzonq. na potrzeby kul-
tury dominujacej, aby pokazac kultur? mniejszosciowajako opozycj? do kultury
oficjalnej, a tym samym odgrodzic si? od niej, tworzqc jasny podzial na to, co nalezy
do kultury niemieckiej, i to, co jest wiasciwe kulturze hizyckiej. Po stronie kultu-
ry luzyckiej pozostawalyby jedynie zwyczaje i obyczaje, hizyckie tradycyjne stro-
je, przywofywanie kultury tradycyjnej, a wi?c to, co tradycyjne, ludowe. Do kultu-
ry niemieckiej nalezaloby zas to, co nowoczesne, codzienne, aktualne. Luzyczan
opisuje si? i ilustruje w niemieckich mediach tylko w sytuacjach folklorystycz-
nych, w czasie swiaj;, w ludowych strojach. Autorka zastanawia si?, dlaczego nie
pokazuje si? Luzyczan jako nowoczesnych ludzi, serfuja^cych po Internecie, cho:

dza^cych do klubow fitness i oglq.daja^cych mistrzostwa swiata w pilce noznej16.
Odpowiedz wydaje si? oczywista: zeby stworzyc charakterystyczny obraz, pozwa-
laja^cy na szybkq. klasyfikacj?. Jednak badaczka odpowiedzialnoscia^ za taki wize-
runek obarcza nie tylko niemieckie media, ale i samych Luzyczan, ktorzy w znacz-
nej mierze do takiego wlasnie ich przedstawiania, jej zdaniem, si? przyczyniaja^.

Mercin Waida pisze, ze wobec zagrozenia egzystencji i asymilowania si? z kul-
tury niemiecka^ ,,wielu tuzyckich dzialaczy narodowych dostrzegalo jedyny ratunek
w narodowym tradycjonalizmie i konserwatyzmie. Wszystko, co uwazano za tra-
dycyjny luzycki sposob zycia, przede wszystkim zas stroje i zwyczaje ludowe, na-
lezalo ich zdaniem zachowac, wzmacniac, a nawet odtwarzac"17. Do dzis trudno
wi?kszosci Luzyczan wyobrazic sobie mozliwosc nalezenia do wspolnoty hizyckiej
bez zaangazowania si? w hizyckie zycie kulturalne, rozumiane w duzej mierze jako
piel?gnowanie hizyckich zwyczajow i obyczajow. Badania socjolingwistyczne pro-
wadzone na terenach Luzyc w roznych grupach wiekowych wskazuja^ na to, ze jako
gtowny czynnik swiadcza_cy o tozsamosci hizyckiej traktuje si? znajomosc j?zyka
hizyckiego, hizyckie pochodzenie ba_dz indywidualne samookreslenie oraz kulty-
wowanie hizyckich obyczajow, udzial w obrz?dach i swi?tach. Takze 67,9% bada-
nych mlodych hizyckich intelektualistow uznalo zachowanie tradycji za wazny lub
bardzo wazny aspekt przynaleznosci do kultury hizyckiej18.

Z obrazem Luzyc opartym na tradycji i folklorze spotykaja^ si? rowniez turysci
pragna_cy zwiedzic region albo dowiedziec si? czegos wi?cej o kulturze hizyckiej.
Broszury, ktore mozna otrzymac w Luzyckiej Informacji Kulturalnej, opisuja^ swi?ta,
uroczystosci i tradycyjne zwyczaje hizyckie. Ukazuja^ fotografie dzieci i kobiet

15 L. Elle, Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosoziologischen Se-
fragung, Domowina Verlag, Bautzen 1992, s. 104.

16 E. Tschernokoshewa, Constructing Pure and Hybrid Worlds: German Media and 'Otherness',
w: Communicating Cultures, red. U. Kockel, Mairead Nie Craith, LIT Verlag, Miinster 2004, s. 231.

17 M. Walda, Luzyckiezwyczaje, w: Luzyczanie. SlowiahskinarodwNiemczech, s. 45.
18 J. Solcina, Kak ,,serbscy" su serbscy studenca? Prenje wusledki interdisciplinarnehopre-

pytywanja, ,,Letopis" 1999, nr 46, s. 209.
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ubranych w tradycyjne luzyckie stroje. W wioskach oprowadza si? zwiedzaja^cych
po ,,luzyckich domach", w ktorych prezentowane 33. wystawy zwiajzane z trady-
cyjnym zyciem Luzyczan. Na gosci czekaja^ kobiety ubrane w stroje luzyckie, cz?stu-
ja_ce chlebem i sola^ a glowna^ atrakcja^ turystyczna^ sq. wyst?py iuzyckiego zespolu
ludowego czy luzyckich kantorek, starszych kobiet w strojach regionalnych, ktore
spiewaja^ tradycyjne piosenki luzyckie. Zwlaszcza na Dolnych Luzycach obsluga
muzeow nie jest jednak w stanie odpowiedziec na pytanie zadane po hizycku, kan-
torki zas mi?dzy soba^ cz?sto uzywajaj?zyka niemieckiego. Podrozujaj; po wioskach
luzyckich, mozna odniesc wrazenie, ze poza fasadq. zbudowana^ na kulturze folk-
lorystycznej nie ma nic. A nawet jesli jest, to nie jest uwazane za interesujajse, wy-
daje si? bowiem swiadczyc o asymilacji Luzyczan i odejsciu od tradycji.

Warto si? jednak zastanowic, czy kultywowanie luzyckich zwyczajow i tra-
dycji oraz wkladanie luzyckich strojow jest elementem ,,kultury na pokaz", a nawet
,,na sprzedaz"19, czy tez nalezy do tej sfery zycia Luzyczan, ktora dla nich samych
jest znacznie wazniejsza, niesprowadzalna do powtarzania zachowafi utrwalonych
przez tradycj?. Dla wielu Luzyczan, z ktorymi rozmawialam, stosowanie si? do hi-
zyckich zwyczajow jest kwintesencja^przynaleznosci do kultury luzyckiej i wia^ze
si? z autentyczna^potrzeba^zamanifestowaniajej -jest gl^bokim przezyciem i wazna^
czescia^ zycia zbiorowego. Mozna zastanawiac si?, w jakim stopniu kultywowane
dzisiaj luzyckie zwyczaje i tradycje sâ  ,,slowianskie", a ile jest w nich pierwiastka
,,germanskiego". Oczywistoscia^jest, ze luzyckie tradycje sa_ konstruktem, zmienialy
si? przez wieki, niektore zanikaly, inne si? pojawiaty. Nie wszyscy jednak sâ  za-
dowoleni z tego, ze kultura hizycka zmienia charakter. Liczni dzialacze obawiajq. si?,
ze ich kultura, zamiast znalezc swoje miejsce czy nisze w kulturze dominuja^cej,
rozpusci si? w niej, przejmie ja^ do tego stopnia, ze niczym nie b?dzie si? od niej
odrozniac. Uwazaja^, ze specyfika ich kultury opiera si? na tradycjach, na zwia^zku
ze swiatem, ktory odszedl w przeszlosc. Twierdza^wi?c, ze metoda^ zachowania kul-
tury mniejszosciowej powinno bye jej zakonserwowanie, ewentuahiie folkloryzacja,
nie zas modemizacja. Przyshichuja_c si? dyskusjom o tym, jak ma wyglajiac kultura
mniejszosciowa, aby ,,pozostala sobaj', aby nie byla jedynie wytworem ludzi po-
szukuja^cych wtornego zakorzenienia, slyszymy echa dyskusji o roli tradycji, gto-
sow o detradycjonalizacji wspolczesnego swiata, rozpadzie wi?zi i znaczen kulturo-
wych. Detradycjonalisci traktujq. tradycj? ,,jako cos z gruntu trwalego i oczywistego,
danego raz na zawsze"20. Nie dopuszczaja^ do swiadomosci, ze kultura i tradycja
zawsze byly zmienne, odnawiane, ,,wynajdywane", tworzone z pozostalych z prze-
szlosci symboli i rytualow, z ktorych - na potrzeby terazniejszosci - tworzy si? pa-
mi?c o przeszlosci21.

Nie sposob odpowiedziec na pytanie, ile elementow zostalo zaczerpni?tych
z kultury dominujajsej, a w jakiej mierze tradycje zlozone sâ  z pierwiastkow specy-

19 E. Nowicka, Etnicznosc na sprzedaz i/lub etnicznosc domowa, w: Mniejszosci narodowe
w Polsce w swietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Lodzinski,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

20 W.J. Burszta, Roznorodnosc i tozsamosc. Antropologiajako kulturowa refleksyjnosc, Wydaw-
nictwo Poznanskie, Poznan 2004, s. 112.

21 Zdaniem Marshalla Sahlinsa tradycje wynalezione nie s^ nigdy oderwane od podloza kultu-
rowego, poprzez ktore ludzie wspolczesni odbieraja^ swiat. Dlatego - jak twierdzi - tradycja jest
,,kryterium, ktorym ludzie mierza^ dopuszczalnosc zmian. Kulturowa kontynuacja stanowi przejaw
zmiany kulturowej i zarazem jej sposob". M. Sahlins, Goodby to Tristes Tropes: Ethnography in the
Context of Modern World History, ,,The Journal of Modern History" 1993, vol. 65, nr 1, s. 18-19.
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ficznie slowianskich. Luzyczanie, jak kazda inna spoiecznosc, tworzaj przyjmuja^
,,wymyslone tradycje", ktorych celem jest ,,umacnianie poczucia przynaleznosci oraz
symbolizowanie jednosci wewn?trznej grup i rzeczywistych lub sztucznych wspol-
not"22, ale takze podejmuja^ dzialania shiza^ce wzmocnieniu poczucia przynalez-
nosci do kultury etnicznej, zachowaniu i rozwojowi j?zyka mniejszosciowego czy
angazowaniu ludzi w prace na rzecz swojej grupy.

Nalezenie do mniejszosci luzyckiej to obecnie jedynie akt woli i wyraz prze-
konania jednostek. Zycie Luzyczan nie rozni si? od zycia Niemcow, dotycza^ ich te
same problemy ekonomiczne, polityczne i spoleczne. Zachowanie poczucia odr?b-
nosci kulturowej i swiadomosci przynaleznosci do innej grupy niz otaczaja^cy ludzie
wymagalo wi?c powstania na Luzycach odpowiednich struktur, ktore pozwoli-
lyby na kultywowanie tej odmiennosci i na organizacj? zycia kulturalnego stwa-
rzajaj^alternatyw? wobec kultury dominujajcej. Dlatego zycie tuzyckie koncentruje
si? wokol instytucji, stowarzyszen i zespoiow piel?gnuja^cych tuzycka^ tozsamosc
bajdz odr^bnosc kulturowa^. Nie ma w tym nic dziwnego ani wyjajtkowego: wszystkie
mniejszosci narodowe czy etniczne, ktorych naturalne poczucie wi^zi i wspolnoty
si? rozpadlo, musza^ zapewnic swojej grupie takq. organizacj? zycia, ktora pozwa-
lalaby im z jednej strony zyc tak jak wszyscy inni, z drugiej zas stwarzac mozli-
wosci uczestniczenia w dzialaniach tworza^cych poczucie wi?zi z ludzmi, dla kto-
rych przynaleznosc do mniejszosci rowniez jest wazna. Co wi?cej, mniejszosci
kulturowe musza^ stworzyc takie struktury organizacyjne, ktore obejmowalyby nie
tylko zycie kulturalne, ale pozwalaly rowniez na zachowanie j?zyka mniejszoscio-
wego, podstaw zycia polityczno-spolecznego, rozwijanie swiadomosci etnicznej,
popularyzacj? wiedzy o wlasnej kulturze itd. W rownej mierze potrzeba wi?c orga-
nizacji i grup kulturalnych oraz struktur edukacyjno-naukowych, mediow w j?zyku
mniejszosci, przedstawicielstwa mniejszosci na zewnajrz oraz dzialafi pozwalaja^-
cych reprezentantom kultury mniejszosciowej na kultywowanie swojej odr?bnosci
bez zmuszania ich do zmiany sposobu zycia.

Luzyczanie bardzo aktywnie angazujq. si§ w hizyckie zycie organizacyjne. Choc
nie istnieje dokladna statystyka ruzyckich towarzystw, grup i stowarzyszen obejmu-
ja^ca czasy wspolczesne, wydaje si?, ze co najmniej kilkanascie procent Luzyczan
aktywnie dziala w roznych organizacjach23. Jeszcze wi?cej uczestniczy w hizyckich
swi?tach, nalezy do luzyckich chorow, chodzi na spotkania organizowane przez
hizyckie instytucje. Poprzez to wlasnie i dzieki temu zaznaczaja^swoja^ przynaleznosc
do luzyckiej kultury.

Proba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kultura hizycka jest dzis slo-
wianska, a w jakim germanska, wymagalaby nie tylko zastanowienia si?, czym
w ogole dzisiaj jest ta kultura, ale tez wyodr?bnienia z niej elementow naleza^cych

22 Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm,
T. Ranger, prze}. M. Godyn, F. Godyri, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow 2008,
s. 17. Na Luzycach mamy do czynienia z roznego typu ,,tradycjami wymyslonymi". Zaliczyc mozna
do nich na przyklad wielkanocne procesje konne, zwane kfizerjo, najsfyriniejszy i najbardziej charak-
terystyczny zwyczaj hizycki. ,,Tradycja wynaleziona" nie jest terminem pejoratywnym, dyskredy-
tujacym tego typu praktyk?. Tradycje wynalezione maja^ wyrazac pamiec o wartosciach, wydarzeniach,
postaciach historycznych. Przez powtarzanie i stwarzanie pozoru ,,odwiecznosci" tradycje te budza^
poczucie zla^czenia wspolczesnych z historic i tradycjq..

23 M. Kowar, Wo mestnu serbskich towarstwow w serbskim ziwjenjupritomnosce, ,,Rozhlad" 2006,
nr56, s. 433.
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do sfery wprywow slowianskich i elementow germanskich. Zabiegi takie mogfy-
by przyniesc bardziej lub mniej zadowalaja^ce rezultaty, gdybysmy odniesli je je-
dynie do wytworow kultury materialnej Luzyczan. Na przyklad, sledza_c zmiany
w luzyckim budownictwie, mozna wyszczegolnic te elementy, ktore w danym cza-
sie zostalyprzej?te czy zapozyczone z wzorow budownictwa niemieckiego. W wy-
padku dziedzictwa kultury niematerialnej sprawa jest duzo trudniejsza, jesli nie
z gory przegrana. Zawsze bowiem konfrontacja z innymi kulturami, szczegolnie
zas z kultury dominuja_caj da^ca^ do narzucenia przecjstawicielom kultur mniej-
szosciowych swojej kultury, zwyczajow i prawa, przynosi nieuchronna^ zmian?
sposobu zycia mniejszosci. Zmiana ta moze polegac na adaptowaniu do swojej
kultury coraz liczniejszych elementow kultury dominuja^cej (zmiana sposobu zycia,
mieszkania, ubierania si?, wreszcie przejmowanie wartosci moralnych, ujednolice-
nie sposobu zycia, az do porzucenia wlasnego j?zyka na rzecz j?zyka oficjalnego)
w procesie asymilacji kulturowej. Proces ten ma dwojakie konsekwencje: moze
sprawiac, ze kultura mniej szosciowa traci swoj obiektywnie odr^bny charakter, lub
tez powodowac wyksztalcenie przez nia. mechanizmow obronnych. Etnicznosc zo-
staje wowczas ,,wykreowana na uzytek grupy walcza^cej o przetrwanie, dopomina-
ja_cej si? o swoje prawa lub zabiegaja^cej o wzmocnienie swej wspolnoty"24.

Niezaleznie od konsekwencji, do jakich prowadzi kontakt kulturowy, trzeba
sobie zdawac spraw? z tego, iz zmiany tego rodzaju nigdy nie sâ  skierowane wy-
la_cznie w jedna^stron?: od kultury dominuja_cej do mniejszosciowej. Przeksztalce-
nie kultury pod wplywem kontaktu z innym systemem kulturowym moze polegac
na ,,adaptacji obcych tresci do wlasnej kultury, na eliminacji niektorych tresci ro-
dzimych, na modyfikacji (restrukturyzacji) elementow pozostalych i na tworzeniu
tresci synkretycznych, co w efekcie prowadzi do wzrostu podobienstw i zmniej-
szania si? roznic w kontaktuja_cych si? systemach"25. ,,«Kontakt» poci^ga za soba^
interaktywna^ wspolobecnosc podmiotow historycznych, ktore reaguja_ na zetkni?-
cie ze soba^oraz improwizuja^to spotkanie"26. Kultura dominujXca, nawet jesli jej
dzialania maja_na celu doprowadzenie do zasymilowania kulturowego mniej szos-
ci, pod wplywem kontaktow z ma^ rowniez si? przeksztalca, choc cz?sto zmiany te
sa_ niezauwazauie. Grupy etniczne zamieszkuja^ce od wiekow na terytorium danego
panstwa, choc moga^ roznic si? od grupy dominuja^cej zachowaniem, zwyczajami,
czasem religiaJub uzywanym j?zykiem, sa_przesia^kni?te otaczaja_caje kultura, do-
minuja^ca^, ktora^rozumiejaj ktora jest im bliska, do ktorej potrafla, si? dopasowac.
Jak pisal Marshall Sahlins: ,,kazdy lokahiy sektor globalnego systemu transformacji
zaklada rownoczesne wyst?powanie asymilacji i zroznicowania. Lokalni ludzie
istnieja^ w dominuja^cym porzajdku kulturowym, nawet jesli si? w stosunku do niego
dystansuja,"27.

Kultura hizycka nie jest zastygla, dana raz na zawsze, niezmienna. Leos Satava,
czeski badacz etnicznosci, ktory wiele badafi przeprowadzil na Luzycach, zapro-
ponowal przylozenie do wspolczesnej sytuacji na Luzycach dwoch modeli kultu-
rowych: modelu ,,albo-albo" (either-or-model) i modelu ,,nie tylko-lecz takze" (not

24 A. Posern-Zielinski, Etnicznosc..., s. 89.
25 A. Posern-Zielinski, Akulturacja, w: Slownik etnologiczny. Terminy ogolne, red. Z. Staszczak,

Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa — Poznan 1987, s. 17.
26 K. Hastrup, Droga do antropologii. Mit>dzy doswiadczeniem a teoriq_, przel. E. Klekot, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow 2008, s. 16.
27 M. Sahlins, Goodby to Tristes Tropes..., s. 19.
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only-but also model)2*. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla Herderowskiej
idei narodu jako wspolnoty dziela^cej ten sam j?zyk, kultur? i obyczaje. W mysl tej
idei kazda jednostka jest czlonkiem albo jednej wspolnoty, albo drugiej. Nie ma
innej mozliwosci. Z punktu widzenia etnicznosci jako wartosci, ktora^nalezy chro-
nic, postawa taka oznacza odcinanie si? od zewn?trznych wplywow, oczyszczanie
swojej kultury z obcych nalecialosci, stanowi wi?c prob? zachowania wlasnej kul-
tury w niezmienionej, ,,czystej" postaci. Postaw? zwiajzana^z modelem ,,nie tylko-
-lecz takze" cechuje postrzeganie kazdej kultury - zarowno dominujaj;ej, jak i mniej-
szosciowej -jako cz?sci wspolnego dziedzictwa kulturowego ludzkosci. Pozwala
on na mieszanie si? elementow roznych kultur, wspolbycie na jednym terytorium
wielu rownowartosciowych pierwiastkow kulturowych. Oznacza to, ze aby uwazac
si? za przedstawiciela danej kultury, nie trzeba slepo spelniac wymagan wszystkich
jej tradycji i obyczajow, mozna nasladowac wzory innych kultur. Kazda jednostka
jest wi?c sama odpowiedzialna za swoja^przynaleznosc etniczna^ ktorej nie traktuje
si? juz jako jedynego wyznacznika jej osobowosci, lecz jako jedna^ z wielu rol
spoiecznych przez nia^ odgrywanych. Kultura w modelu ,,albo-albo" ma przetrwac
w postaci niezmienionej, homogenicznej. Wytworem modelu ,,nie tylko-lecz takze"
ma bye kultura ,,hybrydyczna", heterogeniczna, zlozona z elementow zaczerpni?tych
z kultury mniejszosciowej i kultury dominuja^cej. W rezultacie kultura mniejszos-
ciowa ulega przeksztalceniom. Cz?sto jednak spotykalam si? na Luzycach z ne-
gatywna^ postawa^ wobec prowadzonych badan, ktore wskazywaly na wymieszanie
kultury luzyckiej z niemiecka^ czy swiatowa^ podwazaja^c odr?bnosc kultury i toz-
samosci luzyckiej. Luzyce bywaja^ pojmowane jako ,,wyspa" na terytorium nie-
mieckim, dla cz?sci Luzyczan charakterystyczne jest stosowanie takich okreslefi,
jak ,,prawdziwy Luzyczanin" czy ,,rzeczywista, prawdziwa kultura hizycka"29.

,,Prawdziwa^ kultury hazycka^", w najwi?kszym uproszczeniu, bylaby kultura,
w ktorej wci^z zywe sâ  wszystkie luzyckie, slowianskie tradycje i zwyczaje lu-
dowe. Za najwi?ksza^ wartosc uznaje si? przynaleznosc do zamkni?tej wspolnoty
etnicznej, a wi?c negowanie czy zmniejszanie roll wpfywu, jaki na t? grup? wy-
warlo tysiajc lat zycia obok czy nawet razem z Niemcami. Charakterystyczna dla
grupy tak pojmuja^cej kultur? hizycka^ jest obawa przed zmieszaniem elementow
kultury dominuja^cej z kultura^ mniejszosciowa^, a takze niezauwazanie, ze proces
integracji tych kultur zaczal si? w momencie, gdy Luzyczanie przestali tworzyc
zamkni?te wspohioty kulturowe i zmuszeni byli do kontaktow z Niemcami. Wphyw
na t? integracj? miala nie tylko przymusowa germanizacja, ale tez (a moze glow-
nie): industrializacja, mozliwosc migracji w poszukiwaniu pracy, przyplyw pracow-
nikow niemieckich na tereny luzyckie, mieszane malzenstwa luzycko-niemieckie,
migracje do miast, wreszcie media i ,,nowoczesny" styl zycia wszystkich, zarowno
niemieckich, jak i hizyckich mieszkaficow Luzyc. Wydaje si? wi?c, ze prosty po-
dzial: ,,my" - Luzyczanie i ,,wy" - Niemcy jest dzis trudny do utrzymania.

Opozycja ,,my" - ,,wy" nie jest oparta wyla^cznie na widocznych roznicach
kulturowych. Jej istnienie podsycal asymetryczny stosunek mi?dzy kultury domi-
nuja_ca_i kultury mniejszosciowa^. Niemcy postrzegani byli jako wrogowie, jako ci,
ktorzy wyst?puja^ przeciwko Luzyczanom i ich kulturze i za wszelka^ cen? chca^
doprowadzic do calkowitego zaniku pierwiastkow luzyckich na swoim terytorium.

28 L. Satava, Ethnic Identity and Language/Culture Attitudes among Students of the Sorbian
Grammar School in Bautzen/Budysin, ,,Letopis" 1999, nr 46, s. 80-81.

29 E. Tschernokoshewa, Constructing Pure and Hybrid Worlds..., s. 232.
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Mimo iz nie wszystkie antagonizmy hizycko-niemieckie stracily znaczenie, obecnie
odgrywaj^ one jednak o wiele mniejsza^rol?. Dzis przede wszystkim liczy si? fakt,
ze Luzyczanie niczym si? od Niemcow, wspolmieszkancow Luzyc, nie roznia^
Sluchajajakiej samej muzyki, jezdz^podobnymi samochodami, podobnie dekoru-
ja^ mieszkanie, pracuja^ w tych samych miejscach, w tych samych sklepach robia^
zakupy, ubieraja^si? w tym samym stylu. Co wi?c zrobic, gdy roznice przestaty de-
cydowac o zaklasyfikowaniu do kultur mniejszosciowych, jesli style zycia mniej-
szosci i wi?kszosci sâ  takie same, a jedyna^ mozliwq. podstawa^ rozroznienia jest
efemeryczne ,,poczucie przynaleznosci" do kultury mniejszosciowej mimo jedno-
czesnego zwia_zku jej reprezentantow z kultury dominujaj;^ z ktora^ si? identyfi-
kuja^ i z panstwem, ktorego obywatelami si? czujaj? Truizmem jest powiedzenie, ze
w swiecie ponowoczesnym nikt nie nalezy do jednej tylko podgrupy, do jednego
systemu czy subkultury. Nie tylko tozsamosci sâ  coraz bardziej hybrydyczne, ale
i jedna osoba moze budowac swoja^ tozsamosc, czerpia^c z roznych swiatow, ktore
wydaja^ si? do siebie nie przystawac. Za taka^ tez - hybrydyczna^ - nalezy uznac
wspolczesna^ kultur? hizycka^.

Leos Satava stwierdzil, ze zwazywszy na istnieja^ca^bliskosc kulturowa^ i eko-
nomiczna^ mi?dzy Luzyczanami i Niemcami, podzial na elementy ,,hizyckie" i ,,nie-
mieckie" bylby bardziej iluzyjnym zyczeniem niewielkiej grupy patriotow czy dzia-
laczy hlzyckich niz realnosciq. codziennego zycia30. Co wi?cej, podwojna tozsa-
mosc - z malymi wyjajkami31 - postrzegana jest przez Luzyczan jako naturalna
w codziennym zyciu. Tez? t? potwierdzaja^badania Satavy prowadzone pod koniec
lat dziewi?cdziesiatych w hizyckim gimnazjum w Budziszynie, gdzie wi?kszosc
uczniow uznala si? zarowno za^Niemcow, jak i Luzyczan32. Wypowiedzi mlodych
Luzyczan przytaczane przez Satav? wskazuja_ na trudnosci w jednoznacznym
okresleniu siebie jako Luzyczanina lub Niemca. Z jednej strony mlodzi uwazaja^
si? za Niemcow, mieszkaja^ w Niemczech, zachowuja^ si? jak ich niemieccy przyja-
ciele, z drugiej jednak - czuja_, ze sa_ Luzyczanami.

O wspolczesnej kulturze hazyckiej i o tozsamosci kulturowej Luzyczan
w XXI w. mozna mowic w kategorii zlozonosci, stopu raczej niz podwojnosci ele-
mentow hlzyckich - siowianskich i niemieckich - germanskich. Kazdy Luzyczanin,
ktory chce nim bye i za takiego bye uwazanym, musi t? swoja^przynaleznosc kul-
turowa^ manifestowac przez uzywanie hizyckiego j?zyka, udzial w hlzyckich swi?-
tach, stosowanie si? do hlzyckich zwyczajow, uczestnictwo w hlzyckich organi-
zacjach. Niezaleznie jednak od tego Luzyczanie sâ  dwukulrurowi, rownie dobrze
odnajduja, si? w kodzie kultury hizyckiej i niemieckiej. Dla dwuj?zycznych Lu-
zyczan33 przechodzenie z jednego j?zyka na drugi nie stanowi problemu. Prze-
la^czanie kodow j?zykowych w zaleznosci od sytuacji, osoby, z ktora^ si? rozma-
wia, czy miejsca jest procesem naturalnym. Luzyczanie maja^ dwa imiona i na-
zwiska - hizyckim posluguja_ si? w zyciu prywatnym i w hlzyckich instytucjach,

30 L. Satava, Ethnic Identity and Language..., s. 81—82.
31 Do wyjatkow nalezy zwlaszcza osoby z najstarszego pokolenia, jeszcze przedwojennego,

uksztaftowanego w innych realiach kulturowych i zyjacych kultury hizycka^ na co dzien. Do tej grupy
mozna tez zaliczyc hizyckich dzialaczy, dla ktorych zaznaczenie meprzynaleznosci do kultury nie-
mieckiej jest elementem walki o zachowanie kultury hizyckiej.

32 Wyniki roznily si§ w grupach w zaleznosci od znajomosci jezyka hizyckiego. Zob.: L. Satava,
Ethnic Identity and Language..., s. 86—87.

33 Nalezy pamietac, ze wszyscy dwuj^zyczni Luzyczanie poshiguj^ si? j?zykiem hizyckim i nie-
mieckim, Luzyczanie jednoj?zyczni znaj%wyl^cznie jgzyk niemiecki.
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nieraieckim - w zyciu oficjalnym, w pracy. Elementy siowianskie ich tozsamosci
przeplataja^ si$ z elementami germanskimi, tworza^c zlozonaj skomplikowan^ ca-
losc, charakterystyczna^ dla przedstawicieli kultur mniejszosciowych we wspol-
czesnym swiecie.

SLAVONIC AND GERMANIC CHARACTER OF THE LUSATIANS
IN THE 21ST CENTURY

Summary

Lusatians, the smallest Slavonic nation, have lived on the area of Germany for ages.
Their culture has survived till now - they have preserved their own language, customs, they
have set up a number of cultural institutions, thanks to which they can support their cultural
identity and uniqueness. However, the years of contact with predominant German culture
have shaped their contemporary culture. German media offer a folk vision of the Lusatians,
where contemporary significance of their culture is missed out, though it has undergone
numerous changes though centuries. Nowadays, their lifestyle does not differ from the
lifestyle of the German — their identity is hybrid, consisting of both Slavonic and Germanic
elements.

Trans. M. Kolodzinska


