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Bernadette Jonda *

SERBO U YCZANIE – NARÓD W TROSCE O PRZETRWANIE

Tekst dotyczy obecnej sytuacji Serbo u yczan, s owia skiego narodu zamieszkuj cego u yce, teren wschod-
nich Niemiec. Naszkicowano rozwój tej grupy narodowej od ko ca XIX wieku z uwzgl dnieniem zarówno 
czasów nazistowskich, jak i sytuacji w okresie NRD. Tekst przedstawia z jednej strony starania o zachowanie 
j zyka serbo u yckiego mi dzy innymi poprzez dzia alno  Centrum J zykowego WITAJ, a z drugiej strony 
zwraca uwag  na skutki obecno ci odkrywkowych kopalni w gla brunatnego na terenach u yc. Analizowany 
jest te  stosunek pa stwa niemieckiego do Serbo u yczan. Opieraj c si  na w asnych badaniach prowadzonych 
przez autork  w roku 2010 w okolicach serbo u yckiej miejscowo ci Slepo (Schleife), ukazano dylematy tam-
tejszej ludno ci, która czuje si  uzale niona od funkcjonowania koncernu energetycznego Vattenfall. Z jednej 
strony  rma ta zapewnia wiele miejsc pracy, a z drugiej zagra a zarówno istnieniu ich posiad o ci, jak i trwaniu 
kultury serbo u yckiej. Kopalnie odkrywkowe niszcz  rodowisko naturalne i spo eczne: kolejne wsie ulegaj  
zag adzie a wi zi spo eczne – zerwaniu na skutek przesiedlenia w nowe, obce miejsca. wiadomo  zaistnia ej 
sytuacji sk ania Serbo u yczan do wielkiej dba o ci o w asne dziedzictwo kulturowe i do walki o utrzymanie 
odr bno ci kulturowej.

S owa kluczowe: Serbo u yczanie, kultura serbo u ycka, j zyk serbo u ycki, program WITAJ, w giel brunatny

Serbo u yczanie, w Niemczech nazywani zazwyczaj Sorben, sorbische Minderheit 
lub Wenden (dla okre lenia Serbów u yckich zamieszkuj cych Dolne u yce), s  jedn  
z czterech – obok Sinti i Romów, Fryzów oraz du skiej mniejszo ci mieszkaj cej na terenie 
Szlezwiku – o  cjalnie uznan  mniejszo ci  narodow  w Niemczech1.

Serbo u yczanie s  narodem s owia skim, który yje na terenie u yc, czyli ziem po-
o onych na wschód od aby i So awy, nad Sprew  i Nys  u yck . Zdaniem historyków 

Serbo u yczanie przybyli tam ju  w VI wieku naszej ery, po tym, jak to terytorium zosta o 
opuszczone przez Germanów (Fischer 1932: 46).

Serbo u yczanie s  podzieleni na dwie grupy2: Górno u yczan (oko o 40 tys. osób) 
i Dolno u yczan (oko o 20 tys. osób). Elementem ró nicuj cym by  i jest j zyk (jedni 

* Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle; bernadette.jonda@soziologie.uni-halle.de
1 Dok adniej rzecz ujmuj c, w prawodawstwie niemieckim s  wyspecy  kowane trzy kategorie mniejszo ci etnicz-

nych: Volk – naród’, Nationale Minderheit – mniejszo  narodowa’, Volksgruppe – grupa narodowo ciowa’.
 Du czycy ze Szlezwiku de  niowani s  jako mniejszo  narodowa. Romowie (Sinti i Roma) oraz Fryzowie s  

grup  narodowo ciow  (ale nie wszyscy Fryzowie s  uznani za mniejszo , lecz jedynie za grup  regionaln ). 
Natomiast Serbo u yczanie s  mniejszo ci  o statusie narodu.

2 Etnolodzy mówi  czasami o trzech regionach kulturowych u yc. Tym trzecim, obok u yc Górnych (ka-
tolickich) i u yc Dolnych (protestanckich), jest region przej ciowy le cy pomi dzy Wojrowicami (niem. 
Hoyerswerda) i Slepo (niem. Schleife), który jest bardzo ywy pod wzgl dem np. stroju i zwyczajów.
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pos uguj  si  j zykiem górno u yckim, drudzy j zykiem dolno u yckim, przy czym wyró -
nia si  jeszcze ró ne dialekty), stroje oraz przynale no  religijna. W ród Górno u yczan 
przewa aj  katolicy, w ród Dolno u yczan protestanci. Jednak wi kszo  mieszka ców 
tych terenów jest obecnie religijnie indyferentna.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, e po zjednoczeniu Niemiec Dolne u yce nadal po-
zostaj  w granicach administracyjnych Brandenburgii, natomiast Górne u yce – Saksonii. 
Tablice miejscowo ci w tych rejonach s  dwuj zyczne. Do najwi kszych miejscowo ci za-
mieszkiwanych mi dzy innymi przez ludno  serbo u yck  nale : Budziszyn (niem. Baut-
zen, górno u . Budyšin), Kamieniec (niem. Kamenz, górno u . Kamjenc), Gródek (niem. 
Spremberg, dolno u . Grodk), Wojrowice (niem. Hoyerswerda, górno u . Wojerecy, dolno u . 
Worjejce), Bia a Woda (niem. Weißwasser/Oberlausitz, górno u . B a Woda), Mu aków 
(niem. Bad Muskau; górno u . Mužakow) oraz Chociebu  (niem. Cottbus, dolno u . Cho e-
buz, górno u . Cho ebuz,) i Lubniów (niem. Lübbenau/Spreewald, dolno u . Lubnjow).

Chocia  Serbo u yczanie w porównaniu z ogó em mieszka ców Niemiec (oko o 82 mln) 
s  relatywnie ma  grup  spo eczn , to jednak jest ona w ró noraki sposób zauwa alna 
w kulturowym krajobrazie Niemiec, zw aszcza Wschodnich. Ich oryginalno , przywi -
zanie do tradycji i s owia ski koloryt j zyka budz  cz sto zainteresowanie, ale równie  
irytacj . Jak z innego wiata jawi  si  kobiety ubrane na co dzie  w tradycyjny sposób, 
które mo na jeszcze czasem spotka  w niektórych wsiach. Jednak zdecydowana wi kszo  
kobiet, które podczas ró nych wi t wyst puj  w tradycyjnych, bardzo ozdobnych strojach 
sugeruj cych ich oty  sylwetk  (z powodu grubych, marszczonych spódnic), to osoby na 
co dzie  elegancko b d  sportowo ubrane, cz sto bardzo dobrze wykszta cone.

W niniejszym tek cie uwaga zostanie jednak e skupiona nie na strojach, lecz na dwóch 
innych zagadnieniach istotnych dla Serbo u yczan, a które s  dla nich zarówno ród em 
dumy i zadowolenia, jak i niepokoju. S  to z jednej strony starania o zachowanie j zyka 
serbo u yckiego, z drugiej strony – dzia alno  odkrywkowych kopalni w gla brunatnego 
na terenach przez nich zamieszkiwanych3.

1. SERBO U YCKI DLA SERBO U YCZAN?

Nie dysponujemy precyzyjnymi danymi dotycz cymi liczebno ci tej grupy narodowej. 
Jeszcze pod koniec XIX wieku szacowano ich liczb  na oko o 166 tys. (Elle 2010: 310). 
Post puj ca industrializacja zwi kszy a nap yw ludno ci niemieckiej i tym samym przy-
czyni a si  do szybkiej germanizacji miejscowej grupy. W czasach nazistowskich Ser-
bo u yczanie byli brutalnie prze ladowani, wielu z nich zgin o w czasie wojny, mi dzy 
innymi s u c przymusowo w Wehrmachcie. Z przeprowadzonego w Saksonii w 1946 roku 
spisu narodowego, w którym znalaz o si  pytanie o narodowo , wynika o, e wtedy na 

3 Autorka tekstu prowadzi a w 2010 roku wywiady i badania ankietowe w miejscowo ci Rowno (niem. Rohne), 
b d cej od 2008 roku dzielnic  gminy Slepo (niem. Schleife). Badanie obejmowa o wszystkich mieszka ców 
powy ej czternastego roku ycia i mia o na celu zbadanie planów i oczekiwa  na wypadek konieczno ci 
przesiedlenia ca ej miejscowo ci w zwi zku z poszerzaniem kopalni odkrywkowej Nochten (Jonda 2011).
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terenie u yc Górnych y o 25 213 Serbo u yczan (Elle 2010: 311). Niestety nie przepro-
wadzono analogicznego badania na obszarze Brandenburgii ( u yc Dolnych). Jednak e 
w czasach NRD przyjmowano, e na ca ych u ycach y o 100 tys. Serbo u yczan, co 
mia o wiadczy  o rozwoju grupy dzi ki wsparciu rz du komunistycznego. Przypadek 
Serbo u yczan wykorzystywano te  do innych celów propagandowych4. W rzeczywisto ci 

u yce pozostawa y obszarem sta ej germanizacji. Ju  wtedy rozró niano Serbo u yczan 
legitymuj cych si  znajomo ci  j zyka serbo u yckiego i tych, którzy nie znali j zyka 
przodków. Z oblicze  Instytutu Bada  Serbo u yczan (Institut für sorbische Volksfor-
schung; IsV) z roku 1987, opublikowanych w 1990 roku, wynika, e 67 tys. osób w ada-
o wtedy j zykiem serbo u yckim, przy czym 40–45 tys. uwa a o go za j zyk ojczysty 

(Elle 2010: 312). 
Na podstawie tego typu informacji mówi si  o 60 tys. Serbo u yczan. Jednak nale y 

bra  pod uwag , e na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia w istotny sposób zmieni a 
si  struktura spo eczna tej grupy ludno ciowej. Mowa tu zarówno o zgonach ludzi starych, 
dobrze w adaj cych j zykiem, jak i masowej emigracji ludzi m odych, którzy po 1989 roku 
opu cili u yce w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków ycia na zachodzie Niemiec 
lub zagranic . Zmiany te spowodowa y, e j zykowi serbo u yckiemu grozi o wymarcie. 
W zwi zku z tym w latach 90. ubieg ego stulecia podj to konkretne dzia ania na rzecz 
rewitalizacji tego j zyka. Powsta  pomys  propagowania j zyka serbo u yckiego ju  od 
przedszkola. Sytuacj  komplikowa  jednak fakt, e w poszczególnych regionach u yc 
mówiono ró nymi dialektami. Zrodzi y si  na tym tle napi cia. 

Zarzewie kon  iktu wewn trzserbskiego na tym polu pojawi o si  np. w regionie Slepo 
(Schleife), gdzie bardziej by  zadomowiony dialekt dolno u ycki. Kon  ikt zosta  rozwi -
zany w ten sposób, e w 1997 roku to rodzice przedszkolaków mieli podj  decyzj , w ja-
kim dialekcie ma si  odbywa  rewitalizacja j zyka. Jednog o nie opowiedzieli si  oni za 
j zykiem górno u yckim. Jeden z dzia aczy dolno u yckich skomentowa  to w rozmowie 
z autork  nast puj co: „My Serbo u yczanie ju  nigdy potem tej decyzji nie kwestiono-
wali my. Zdecydowano, e chc c uchroni  kultur  serbo u yck  przed wymarciem, nale y 
szuka  tego, co czy, a nie uwypukla  tego, co dzieli”. Istotn  rol  w piel gnowaniu serbo-
u yckiej kultury i j zyka odgrywa za o ony jeszcze w 1912 roku Zwi zek Serbo u yczan 

Domowina (w j zyku dolno u yckim Domowina – Zw zk užyskich Serbow; w j zyku 
górno u yckim Domowina – Zwjazk užiskich Serbow). Domowina’ znaczy ojczyzna’.

Celem Zwi zku Serbo u yczan Domowina jest reprezentowanie interesów zarówno 
politycznych, jak i kulturalnych wszystkich Serbo u yczan na p aszczy nie regionalnej, 
krajowej i federalnej, a przede wszystkim zaanga owanie na rzecz utrzymania i piel gno-

4 Nie zg biaj c tutaj tego tematu, pragn  jedynie przytoczy  niektóre tytu y rozdzia ów i has a z ksi ki Ge-
schichte der Sorben (Historia Serbo u yczan), wydanej w Budziszynie w 1979 roku: „Gleichberechtigte und 
gleichverp  ichtete Teilnehmer am Aufbau der Grundlagen des Sozialismus” (Równouprawnieni i dziel cy 
wszystkie obowi zki uczestnicy budowy podwalin socjalizmu), „Aktive Mitgestalter bei der Weiterführung 
des sozialistischen Aufbaus” (Aktywni wspó twórcy i wspó kontynuatorzy socjalistycznej odbudowy), „Mi-
tverantwortliche Träger der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft” (Wspó odpowiedzialni 
organizatorzy rozwini tego spo ecze stwa socjalistycznego), „Die Deutsche Demokratische Republik – der 
Sorben wahres Vaterland” (Niemiecka Republika Demokratyczna – Prawdziwa ojczyzna Serbo u yczan).
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wania j zyka, kultury i zwyczajów serbo u yckich oraz pog bianie narodowej wiadomo-
ci Serbo u yczan. G ówna siedziba organizacji znajduje si  w Budziszynie.

Domowina skupia ró ne spo eczne i kulturalne organizacje Serbo u yczan, mi dzy in-
nymi za o one w 2001 roku Centrum J zykowe WITAJ (Witaj oznaczy to samo, co w j zy-
ku polskim) maj ce swoj  siedzib  w Budziszynie. Filia tego centrum znajduje si  w Cho-
ciebo u, b d c tam partnerem dla Dolno u yczan.

2. PROJEKTY WITAJ

G ównym zadaniem Centrum J zykowego WITAJ jest prowadzenie dzia alno ci maj -
cej na celu uratowanie i krzewienie j zyka serbo u yckiego. Polega to na uczeniu w ywy 
i autentyczny sposób tego j zyka w szko ach i przedszkolach. Z mo liwo ci korzystaj  
tak e dzieci i m odzie  z rodzin niemieckich. Centrum J zykowemu WITAJ podlegaj  
równie  dwa internaty (w Budziszynie i Chociebu u), gdzie mieszka m odzie  ucz szcza-
j ca do serbo u yckich liceów.

Szczególnym uznaniem ciesz  si  WITAJ-przedszkola, w których w ramach programu 
rewitalizacji j zyka serbo u yckiego jego nauka bazuje na breto skim wzorcu nauczania 
j zyka breto skiego DIWAN. Kieruj c si  do wiadczeniem Breto czyków, którzy w la-
tach 70. ubieg ego wieku znale li sposób, by uchroni  ich j zyk przed zapomnieniem, 
przygotowano specjalny program nauczania j zyka serbo u yckiego od najm odszych 
lat. Pierwsze tego rodzaju przedszkole zosta o otwarte w 1998 roku w miejscowo ci Sie-
low (Schulz 2010: 496), b d cej od 1993 roku dzielnic  miasta Cottbus. W 2009 roku 
ponad tysi c dzieci uczy o si  j zyka serbo u yckiego w 32 przedszkolach. G ównym celem 
tej nowej metody (tzw. totale lub partielle Immersion) jest to, aby dzieci od najm odszych lat 
przyswaja y sobie systematycznie zarówno biern , jak i czynn  znajomo  j zyka serbo u yc-
kiego. W przedszkolach opiekunowie zwracaj c si  do dzieci, pos uguj  si  prawie wy cznie 
j zykiem serbo u yckim. Oprócz tego istniej  przedszkola, w których j zyk serbo u ycki 
funkcjonuje obok j zyka niemieckiego. Coraz wi cej rodziców – równie  tych, którzy nie 
maj  korzeni serbo u yckich – zapisuje swoje dzieci do przedszkoli WITAJ w przekonaniu, 
e dwu- lub wieloj zyczno  sprzyja rozwojowi dziecka i stanowi dobre poszerzenie wiedzy, 

co zwi ksza szanse w przysz o ci na osi gni cie przez dzieci sukcesu spo eczno-zawodowe-
go. Jana Schulz przytacza wyniki analizy relacji j zykowych panuj cych w domach rodzin-
nych 500 przedszkolaków. W przedszkolach prowadzonych przez Sorbischen Schulverein 
(Serbo u yckie Stowarzyszenie Szkolne) 155 dzieci pochodzi o z rodzin serbo u yckich, 112 
z rodzin mieszanych ( u ycko-niemieckich) i 233 z rodzin niemieckich (Schulz 2010: 500). 
Instytut Serbo u ycki w Budziszynie (Bautzen) prowadzi w wybranych przedszkolach na-
ukow  ewaluacj  programu nauczania WITAJ. Niezale nie od tego spo eczna akceptacja dla 
tej formy nauczania j zyka mniejszo ci narodowej jest coraz wi ksza.

Motywy zg aszania przez Niemców dzieci do o rodków propaguj cych j zyk ser-
bo u ycki s  ró ne. Z obserwacji przeprowadzonych przez autork  niniejszego tekstu 
wynika, e wi kszo ci zale y na tym, by pog bi  integracj  ludno ci nap ywowej z rodzi-
m . Z rozmów prowadzonych w gminie Slepo (Schleife) wynika, e Niemcy osiedlaj cy 
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si  tam cz sto bywaj  urzeczeni barwnym stylem yciem Serbo u yczan, czuj  potrzeb  
wspierania go i zamierzaj  by  jego pe nymi wspó uczestnikami. Chc  si  zasymilowa  
z ludno ci  rodzim .

Jako przyk ad warto przytoczy  dzia alno  kulturaln  w miejscowo ci Rowno (niem. 
Rohne) – obecnie dzielnicy miejscowo ci Slepo (Schleife) – a szczególnie aktywno  
stowarzyszenia Njepila-Hof ( zagroda Njepili’), które ma na celu piel gnowanie i pro-
pagowanie obyczajów serbo u yckich wed ug motta: „Kak jo to by o” ( Tak to by o’). 
Szereg cyklicznych, corocznych atrakcji zazwyczaj inauguruje winiobicie w pierwszej 
po owie stycznia. W marcu i kwietniu odbywa si  skubanie pierza, nast pnie malowanie 
jaj wielkanocnych, a latem odbywa si  barwny festyn letni. Na ostatni weekend wrze nia 
przypada Hoffest ( wi to zagrody), natomiast na pierwsz  niedziel  po 21 pa dziernika –
odpust5. Wszystkie te imprezy przyci gaj  uwag  wielu mieszka ców z ca ej okolicy. Przy-
gotowania do nich trwaj  ca ymi dniami, anga uje si  w nie niemal e ca a wie , a wi c 
i osoby nieb d ce Serbo u yczanami. Wspólne dzia anie jest bowiem ród em wielu emo-
cji i podkre la przynale no  do spo eczno ci wiejskiej, buduje wi  spo eczn . A w a nie 
ta jest obecnie w niektórych rejonach u yc zagro ona.

3. BOGACTWA KOPALNE – DAR I PRZEKLE STWO

Po zjednoczeniu kraju w 1990 roku równie  na terenie u yc, tak jak i w innych cz -
ciach Wschodnich Niemiec, masowo likwidowano zak ady przemys owe. W rezultacie 

wyst pi o wysokie bezrobocie, które zmusi o wielu ludzi do opuszczenia rodzinnych stron 
w poszukiwaniu pracy. Zamkni to te  wi kszo  kopalni odkrywkowych w gla brunatne-
go, które by y w czasach NRD powa nym ród em zanieczyszczenia powietrza. Wi kszo  
to jednak nie wszystkie.

Tak np. opalana w glem brunatnym elektrownia w miejscowo ci Senftenberg (po 
dolno u ycku Z y Komorow), le cej na granicy u yc Dolnych i u yc Górnych, nad 
rzek  Czarn  Elster , zosta a w 1990 roku przej ta przez przedsi biorstwo LAUBAG 
(Lausitzer Braunkohle AG). Tak e wcze niejsza elektrownia Schwarze Pumpe po czy a 
si  z przedsi biorstwem LAUBAG. W 1994 roku niemiecki Urz d Powierniczy sprzeda  
LAUBAG. W 2001 roku wi kszo  akcji LAUBAG naby a szwedzka  rma Vattenfall. Od 
2002 roku Vattenfall Mining AG kontynuuje dzia alno  wcze niejszej Lausitzer Braun-
kohle AG (LAUBAG). Dla u yc oznacza to, e ich najwi kszy pracodawca nadal istnieje 
i zapewnia mieszka com dostatnie ycie (Jonda 2011). Jednak e jest druga strona medalu: 
u yckie elektrownie kierowane przez Vattenfall s  uzale nione od dalszej dzia alno ci 

kopalni odkrywkowych. Te za , cyklicznie przesuwaj c si  w celu prowadzenia kolejnych 
odkrywek, „po eraj ” dalsze miejscowo ci. Co prawda ludno  u ycka przyzwyczai a 
si  ju  za czasów NRD to tego, e musia a si  przesiedla , bo ich rodzinne miejscowo ci 
znika y z powierzchni ziemi z powodu wydobywania w gla brunatnego. S dzono jednak, 
e upadek NRD poci gnie za sob  likwidacj  elektrowni opalanych w glem brunatnym. 

5 Patrz: http://www.njepila-hof-rohne.de
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Dlatego te  opór przeciwko tej formie pozyskiwania surowca energetycznego jest coraz 
wi kszy. Tym bardziej, e dalsze istnienie kopal  odkrywkowych poci ga za sob  nie 
tylko niesamowite niszczenie dorobku ludzkiego, lecz i dewastacj  przyrody, np. lasów 
z kilkusetletnimi drzewami. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, e to w a nie  r-
ma Vattelfall w istotny sposób wspó  nansuje np. odbudow  i odnow  zabytków kultury 
u yckiej, jak równie  programy rewitalizacji j zyka serbo u yckiego. Na razie chyba 

nikt nie mo e przewidzie , czy Serbo u yczanom uda si  zachowa  swoj  specy  czn  
kultur , je eli zamieszkiwany przez nich od stuleci teren dalej b dzie niwelowany przez 
„ ar oczne” buldo ery.

4. PA STWO NIEMIECKIE WOBEC SERBO U YCZAN

Wa n  rol  w piel gnowaniu i krzewieniu kultury serbo u yckiej odgrywa Fundacja 
dla Narodu Serbo u yckiego (Stiftung für das sorbische Volk), której nadrz dnym celem 
jest dba o  o zachowanie kultury i tradycji jako wyrazu to samo ci Serbo u yczan. Jej 
dzia alno  wspieraj  zarówno rz dy Saksonii i Brandenburgii, jak i pa stwo niemieckie. 
I tak na przyk ad 10 lipca 2009 roku zosta o podpisane porozumienie (dzia aj ce z moc  
wsteczn  od 1 stycznia 2009), na mocy którego fundacja otrzymuje na swoj  dzia alno  
rocznie 16,8 mln euro. W ramach tej dotacji rz d federalny wnosi rocznie 8,3 mln euro, 
rz d Saksonii – 5,85 mln, a rz d Brandenburgii – 2,77 mln. Ta suma jest wy sza ni  w prze-
sz o ci, co oznacza zwi kszenie bud etu fundacji o 1,2 mln euro w porównaniu do roku 
2008. Porozumienie b dzie automatycznie przed u ane na kolejny rok, chyba e która  ze 
stron podejmie decyzj  o jego zerwaniu. Finansowe zabezpieczenie fundacji ma pozwoli  
na to, by serbo u yckie organizacje mog y planowa  i realizowa  dzia ania w d u szej per-
spektywie czasowej. „Ten proces modernizacji jest przeprowadzany szczególnie z my l  
o m odym pokoleniu, jest konieczny, aby naród serbo u ycki nadal móg  si  przyczynia  
do kulturalnego bogactwa Niemiec” – podkre la  minister stanu do spraw kultury i o wiaty 
Bernd Neumann, podpisuj c umow 6. 

Wysoko  kwoty, któr  Serbo u yczanie otrzymaj  na swoj  dzia alno , wzbudza 
bardzo ró ne reakcje. Na u ycach – w ród ludno ci nap ywowej – pojawiaj  si  g osy 
pe ne oburzenia, kwestionuj ce zbyt du  wysoko  dotacji na wspomniane cele. Nato-
miast w ród Serbo u yczan jest wielu dzia aczy, którzy te kwoty uznaj  za zbyt niskie 
w stosunku do potrzeb. S  to cz sto ci sami animatorzy kultury, którzy wyra ali swoje 
rozgoryczenie w zwi zku z polityk  Republiki Federalnej Niemiec wobec Serbo u yczan, 
jak  prowadzono bezpo rednio po zjednoczeniu pa stwa.

Co prawda uda o si  wówczas zapisa  prawo Serbo u yczan do piel gnowania i roz-
wijania swojej kultury oraz tradycji w umowie zjednoczeniowej (Nota protokolarna do 
Art. 35, patrz te  Vogt 2008: 5) i za o y  wy ej wspomnian  fundacj , jednak krytyk  
budzi  zakres i sposoby wdra ania tych ustale  (Walde 2010: 401).

6 Informacje te znajduj  si  na stronie internetowej rz du niemieckiego. Patrz: http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Artikel/2009/07/2009-07-10-abkommen-sorben.html (dost p: 18 lipca 2011).
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Przyk adowo zabrak o – szczególnie w kontek cie dzia alno ci kopalni odkrywko-
wych – przedsi wzi  na rzecz ochrony terenów zamieszkiwanych przez Serbo u yczan 
przed dewastacj , wr cz ca kowitym zniszczeniem (Walde 2010: 401). W adzom wytyka 
si  te  to, e po zjednoczeniu Niemiec szereg placówek serbo u yckich zosta o bezpow-
rotnie rozwi zanych, pozamykano wiele szkó  nauczaj cych w j zykach serbo u yckich7. 
W wypowiedziach Serbo u yczan mo na te  niejednokrotnie us ysze  g osy pe ne rozcza-
rowania spowodowanego postaw  obecnego premiera Saksonii Stanislawa Tillicha. Jest on 
Serbo u yczaninem i funkcj  premiera pe ni od 2008 roku. Serbo u yczanie liczyli na to, e 
w swojej polityce w szerszym zakresie uwzgl dni on interesy grupy, z której si  wywodzi. 
Z drugiej strony ju  sam fakt wyboru Tillicha na premiera spowodowa , e w niemieckich 
mediach i w wiadomo ci ogó u spo ecze stwa Serbo u yczanie wraz ze swoimi proble-
mami stali si  bardziej zauwa alni.

5. ZAMIAST PODSUMOWANIA: 
JESZCZE NIEPEWNA CZY JU  PRZES DZONA PRZYSZ O ?

Katastrofa w japo skiej elektrowni atomowej w Fukushimie po trz sieniu ziemi i tsu-
nami w marcu 2011 roku spowodowa a w Niemczech radykalne zmiany dotycz ce poli-
tyki wobec energetyki j drowej. Decyzja rz du Niemiec o natychmiastowym przerwaniu 
dzia alno ci siedmiu najstarszych elektrowni atomowych i o stosunkowo szybkim odej ciu 
od programu energetyki j drowej spowodowa a, e trudniejsze jest kwestionowanie ist-
nienia odkrywkowych kopalni w gla brunatnego. Nadzieje mieszka ców miejscowo ci 
znajduj cych si  na terenach zawieraj cych bogate z o a w gla brunatnego na to, e ich 
domostwa zostan  uratowane przed zag ad , s  coraz mniejsze (Tenbrock 2011). Tak jest 
te  w miejscowo ci Rowno (Rohne), której mieszka cy piel gnuj  tradycje serbo u yckie. 
To mi dzy innymi tam dzia a przedszkole WITAJ, w którym j zyka serbo u yckiego ucz  
si  zarówno dzieci Serbo u yczan, jak i dzieci rodzin nap ywowych. Ró ne stowarzyszenia 
troszcz  si  o zachowanie kultury serbo u yckiej.

W 2012 roku ma zapa  decyzja, czy i ta miejscowo  zniknie z powierzchni ziemi. 
W takim wypadku znajdzie si  oczywi cie miejsce, do którego b dzie mo na przesiedli  
wszystkich mieszka ców z Rowno, ale wielu Serbo u yczan zdaje sobie spraw  z tego, e 
zmiana miejsca zamieszkania spowoduje zanik tradycji i j zyka. Dlatego, powo uj c si  
mi dzy innymi na Konstytucj  Saksonii, apeluj  do polityków o niewydawanie zezwole  
na niszczenie serbo u yckich wsi kosztem zaspokojenia zapotrzebowania na tanie ród o 
energii. Ich g osy s  – przynajmniej dotychczas, a szczególnie po katastro  e w Fukushi-
mie – ignorowane. A przecie  artyku y 5, 6, 7, 10 i 11 Sakso skiej Konstytucji (patrz Ver-
fassung des Freistaates Sachsen 1992: 7–8) s  jednoznaczne. Mowa w nich zarówno o tym, 

7 Zamykanie szkó  by o na terenie by ego NRD zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym przede wszystkim ze 
wzgl dów demogra  cznych. Liczba nowo narodzonych dzieci, a wi c potencjalnych uczniów, drastycznie 
spad a po zjednoczeniu. W latach 1990–1994 wska nik urodze  spad  z 1,5 do 0,8 (patrz: Statistisches Bun-
desamt, Geburten in Deutschland, 2007: 16).
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e Saksonia uznaje prawo Serbo u yczan do zachowania swojej ojczyzny i to samo ci 
oraz do piel gnowania swojego j zyka, kultury i obyczajów (art. 5 i 6), jak równie  o tym, 
e ten kraj zwi zkowy zobowi zuje si  mi dzy innymi do ochrony zarówno rodowiska 

naturalnego, jak i tradycyjnych obszarów zasiedlenia (art. 11). 
Jednak l k Serbo u yczan, dotycz cy mo liwo ci wydania przez sakso skich polity-

ków szwedzkiej  rmie Vattenfall zezwolenia na rozbudow  kopalni odkrywkowej Nochten 
kosztem terenów mi dzy innymi przez nich zamieszkiwanych, jest uzasadniony. Rezultaty 
stara  zarówno samych Serbo u yczan, jak i organów pa stwowych, o zachowanie j zyka 
i kultury serbo u yckiej mog  zosta  w najbli szym czasie zniweczone przez dzia ania 
tych e organów pa stwowych. Wiele wskazuje na to, e skoncentrowanie uwagi polity-
ków na rozwoju odnawialnych róde  energii mog oby mie  istotny wp yw na zachowanie 
kultury i j zyka Serbo u yczan. A na rezygnacji ze spalania w gla brunatnego skorzysta by 
nie tylko ten ma y s owia ski naród.
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THE SORBS – AN ETHNIC GROUP, WHICH STRUGGLES FOR SURVIVAL

The following article deals with the current situation of the Sorbs – a Slavic ethnic group leaving in Lusatia, 
which is a region belonging to former East Germany. The development of this ethnic group – starting from the 
end of the 19th Century and considering both Nazi times and former East Germany situation – will be shown. 
The article discusses on the one hand the attempts to maintain the Sorbian language, among others due to the 
activities of the Language Centre WITAJ, and on the other hand it stresses the consequences of the brown coal 
mining in the region of Lusatia. In addition, the attitude of German natives towards the Sorbs is analysed. On 
basis of the own research conducted by the author in the year 2010 near the Sorbian town Slepo (ger. Schleife), 
dilemmas of the local people, who feel dependent on energy concern Vattenfall, are shown. Although the 
concern guarantees work places, it also jeopardizes the existence of local people’s houses and the cultivation 
of the Sorbian tradition. The coal mines destroy the natural and social environment. More and more villages 
are demolished and social networks are being broken by people’s displacements. The current situation makes 
the Sorbs even more cautious about their own culture and motivates them to  ght for their cultural survival. 

Key words: the Sorbs, Sorbian culture, Sorbian language, WITAJ programme, brown coal
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