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ŁUŻYCE W POLSKOJĘZYCZNYCH WYDAWNICTWACH
GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZYCH 1945-1989
ABSTRAKT
Łużyce, historyczna kraina od Kwisy i Bobru na wschodzie aż do Berlina z dorzeczem Sprewy, były od początku
XIX w. częstym przedmiotem polskich publikacji. Nabrały one cech wyraźnie politycznych w aspekcie walki
Łużyczan o prawa narodowościowe od drugiej połowy wspomnianego stulecia. Od końca II wojny światowej polscy
autorzy włączyli się silnie w ich starania o niepodległość, jednakże zmiana ustroju Polski w kierunku radzieckiego
totalitaryzmu wyciszyła te głosy. Problematyka łużycka stała się sporadyczna i ograniczona do spraw kulturalnych.
Zmiany na lepsze pojawiły się dopiero w latach siedemdziesiątych. Artykuł analizuje ewolucję treści i miejsc z jej
prezentacją.
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Jednym z efektów II wojny światowej było przesunięcie granic państwa polskiego na zachód, które sięgnęło
po Nysę Łużycką i dolną Odrę. W ten sposób we władaniu narodu polskiego znalazła się wschodnia część
Łużyc Dolnych i Górnych, krainy, którą w 1018 r. opanował Bolesław Chrobry. Jednakże nie to było powodem swoistego wybuchu zainteresowania Łużycami
i żyjącym na nich bratnim narodem słowiańskim. Duża
część elit polskich znała jego historię, współczuła mu
niemieckiego poddaństwa i w nadziei na powstanie nowego porządku geopolitycznego po wojnie – zwłaszcza bazując na zapowiedzi Stalina o uzyskaniu niepodległości przez wszystkie narody słowiańskie – wsparła
starania Łużyczan o utworzenie własnego państwa. Temu służyły polskie wydawnictwa samoistne z lat 19451947, noszące z reguły bardzo wymowne, nawet krzyczące tytuły.
Oto zbiór różnych artykułów pod wspólnym tytułem
Łużycom wolność1 – przedstawia on informacje krajoznawcze, historię i kulturę Łużyc oraz Łużyczan (w sensie etnicznym), m.in. pióra znakomitego naukowca prof.
Józefa Kostrzewskiego i wielce zasłużonego działacza
Alojzego St. Matyniaka oraz Łużyczanina Antoniego
____________
1
Łużycom wolność, Poznań 1946, 76 s.
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Nawki. Mają one merytorycznie podbudować polityczne postulaty, przedstawiane w innych tekstach. Kolejna pozycja pt. Wyspa Zapomnianych2 poświęcona jest
historii narodu na tle jego terytorium, co ma uzasadnić
prawo do samostanowienia Łużyczan. Objęcie w pełni
władzy przez komunistów wygasiło w zasadzie w Polsce
publikacje powyższego typu, nie licząc prasowych, coraz rzadszych z biegiem lat. Dopiero wraz z październikową odwilżą 1956 r. tematyka łużycka znów się pojawiła, jednakże w ramach „przyjacielskich” stosunków
z Niemiecką Republiką Demokratyczną nabrała ona
charaktery jakby folklorystycznego, prezentując w czasopismach różnego typu ciekawostki z terenu Łużyc po
zachodniej granicy i jego mieszkańców, nieśmiało wskazując na ich słowiański rodowód3. W imię wówczas panującej poprawności politycznej, obowiązkowej wobec
siebie w obozie moskiewskim, obecność części Łużyc
w państwie polskim nie była ujawniana i eksponowana,
zaś ich polskim mieszkańcom wmawiano poprzez media
i system edukacyjny, iż są Dolnoślązakami i Lubuszanami (co zresztą odbywa się i dziś). Dowodem swoistej
powściągliwości w oficjalnym przekazie Polakom wiedzy o Łużyczanach jest monumentalne, pięciotomowe
dzieło, zawierające skompensowaną ówcześnie wiedzę
geograficzną4. W zarysie historycznym Niemiec nie ma
o nich najmniejszej wzmianki, zaś w rozdziale o Niemieckiej Republice Demokratycznej znalazło się w opisie spraw ludnościowych jedynie następujące zdanie:
„W okręgach Chociebuż i Drezno mieszka ok. 70 tys.
Łużyczan (zachodni Słowianie), posiadających autonomię kulturalną (szkoły, wydawnictwa i in.)”.
Nic dziwnego, że polskie społeczeństwo – a z pewnością i innych „bratnich” krajów, nie miało pojęcia
o takiej rodzimej mniejszości narodowej w NRD, ani
tym bardziej o jej problemach, starannie zresztą pokrywanych pozytywnie formułowaną propagandą.
Przygraniczne położenie owej wschodniej części Łużyc, mimo sąsiedztwa takiej właśnie „bratniej” NRD,
skutkowało przez kilka dziesiątków lat ograniczeniem
ruchu turystycznego, który siłą rzeczy musiałby wywołać zainteresowania krajoznawcze penetrowanym
terenem. Dopiero w 1966 r. ukazał się pierwszy przewodnik, obejmujący pow. zgorzelecki i to adresowany
przede wszystkim do jego mieszkańców5. W miarę ob-

____________
2
W. Goebel, Wyspa Zapomnianych, Poznań 1947, 38 s.
3
K.R. Mazurski, Popularyzacja krajoznawstwa Łużyc w Polsce,
[w:] Łużyce po obu stronach ysy. Die Lausitz auf beiden Seiten der
eiße, red. W. Jamrożek, I. Kumor-Pilarczyk, J. Tarniowy, Żary 2011,
s. 48-52.
4
Geografia Powszechna, t. 3 Europa (bez ZSRR), red. A. Wrzosek, Warszawa 1965, 682 s. + mapy.
5
Przewodnik turystyczny po ziemi zgorzeleckiej, opr. P. Stachiewicz, Zgorzelec 1966, 106 s.
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szernej historii tego terenu, zawierającej sporo konkretnych informacji, akcentowana jest tylko słowiańskość dziejów i miejscowego nazewnictwa. O samych
Łużyczanach (choć pojedynczy jego przedstawiciele
żyli jeszcze) i łużyckości brak wzmianek, raz tylko mówi się na s. 22 o „przyległej [do Zgorzelca] krainy
serbo-łużyczan [sic!]”.
Na tym tle, a konkretnie wśród wydawnictw samoistnych, książkowych (nie można bowiem zapominać
o mniejszych publikacjach, typu artykułów, reportaży
i większych notatek, ukazujących się ze zmiennym natężeniem i ewoluującym w czasie charakterze6), wyróżnia się monografia Niemieckiej Republiki Demokratycznej z 1970 r.7 Znajdują się w niej mianowicie dwa
obszerne ustępy dotyczące Łużyc i Łużyczan – ich pierwotnych mieszkańców. Pierwszy (s. 58-60), ze zdjęciem
gotyckiej części Budziszyna, na prawie całej stronie, podaje w bardzo ograniczonej „pigułce” historię tego narodu z używaniem określenia Serbowie i serbski, zresztą
niekonsekwentnie, bo i łużycki, na początku tylko rozróżniając Milszczan i Łużyczan w Kotlinie Sprewy. Wspomniane są też współczesne instytucje naukowo-kulturalne
na tym terenie. Liczba ludności tego pochodzenia została podana jako około 70 tys. Drugi ustęp (s. 431-432),
w rozdziale Ludność i jej struktura, zajmuje półtora
strony, w tym mapka rozmieszczenia dwujęzycznych
Serbów Łużyckich. To przestrzenne usytuowanie nazwane jest w tekście „etnograficznym terytorium łużyckim”,
co powinno być określone jako „językowe”. Zaznaczono przetrwanie łużyckich nazw miejscowych i dwujęzyczność różnego rodzaju oficjalnych tablic informacyjnych, w tym drogowych. Na dzisiejsze czasy taki zakres w sporej przecież publikacji wydaje się być aż nadto
skromny. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę czas jej pojawienia się, który jakby symbolicznie zainaugurował znaczne otwarcie polskiej zachodniej granicy, co wywołało
wielki napływ Polaków do NRD i ułatwiło kontakty
z Łużyczanami (o czym dalej), to krok ten należy uznać
za niezmiernie ważny, acz niedostrzegany w sorabistyce.
Co najmniej kilka tysięcy czytelników – naukowców,
studentów i innych osób, mogło po raz pierwszy spotkać
się z informacjami o bratnim narodzie. Z całą pewnością
nie były to przypadkowe teksty w monografii. Jej autor –
Wojciech Walczak – pracował jako geograf (wiele lat
jako profesor) na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadząc przy tym aktywną popularyzację wiedzy8. Od lat
____________
6
K.R. Mazurski, Łużyce w prasie polskiej lat 1945-1950, „Sobótka” 1987, R. 42, nr 3, s. 485-499.
7
W. Walczak, iemiecka Republika Demokratyczna, Warszawa
1970.
8
K.R. Mazurski, Historia turystyki sudeckiej, Kraków 2012,
s. 588-589.
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młodzieńczych zaangażowany on był krajoznawczo
i to wszechstronne spojrzenie na przestrzeń musiało zaowocować uwzględnieniem także łużyckiego narodu,
stanowiącego integralną i niezbywalną część wschodnich Niemiec.
Renesans zainteresowań łużyckością spowodował
w zasadzie przypadek, gdy autor podjął pracę nad zestawieniem publikacji turystyczno-krajoznawczych o Dolnym Śląsku, pojmowanym wtedy jako woj. wrocławskie. Okazało się, że należy uwzględnić materiały, mówiące wprost o łużyckości terenów między Kwisą i Bobrem a Nysą Łużycką, w związku z czym trzeba było
wydzielić dział Łużyce9. Równocześnie, choć ukazał
się wcześniej, przygotowano pierwszy po wielu latach
tekst ukazujący historię tego regionu10. Wywołało to na
tyle duże zainteresowanie, że Okręgowa Komisja Krajoznawcza PTTK we Wrocławiu – pod przewodnictwem autora – zorganizowała 7-8.04.1973 r. w Bogatyni specjalną imprezę poświęconą Łużycom11. W jej
wydawnictwie zamieszczono m.in. monografię Pogórza Izerskiego (też autora), uwzględniającą jego polityczną historię, ale i ze znaczącymi wzmiankami dotyczącymi problematyki łużyckiej. Jest też mapka, ale
obejmująca tylko wspominany region geograficzny.
____________
9
Bibliografia krajoznawcza województwa wrocławskiego 19451970, opr. T. Mazurska, K.R. Mazurski. Wrocław 1976, 100 s.
10
W. Prelicz, Zarys historii Łużyc, „Informator Krajoznawczy”
1972, nr 3(6), s. 30-34.
11
II Forum Krajoznawstwa Dolnośląskiego, red. K.R. Mazurski,
Bogatynia 1973, 40 s.
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W tymże roku, w ramach tzw. czarnej serii krajoznawczej, ukazała się książeczka poświęcona południowej
i południowo-zachodniej części NRD12. Pomimo iż Łużyce stanowią część Saksonii, to wyodrębniono cały poświęcony im rozdział, nieco ponad 7% objętości – w dużej mierze zajętej przez zdjęcia. Ogólna ich historia
została potraktowana bardzo skrótowo, z tego o samych
Łużyczanach jest około połowa strony. Opisy miejscowości nie zajmują się nimi, a drobne informacje zamieszczono przy Budziszynie. Istotne, że starano się przy
wszystkich nazwach podawać i łużyckie brzmienie.
Przedstawione wyżej publikacje i działania zainspirowały autora do przeprowadzenia 2-3.11.1974 r. wycieczki studyjnej krajoznawców PTTK na trasie Wrocław – Bolesławiec – Budziszyn – Chrósćicy – Bolesławiec, poprowadzonej przez znawcę Łużyc i przyjaciela Łużyczan dr. Jerzego Pawlika z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Następstwem tego stały się osobiste przyjaźnie i intensywne działania studyjno-popularyzacyjne. Z pierwszych należy wymienić:
– seminarium „Łużyce”, połączone z wycieczką Zgorzelec – Budziszyn, zorganizowane 22-23.09.1979 r.
przez Komisję Krajoznawczą Oddziału Wrocławskiego PTTK; trwałą pamiątką stało się wydawnictwo, zawierające teksty publicystyczne i poetyckie13;
– seminarium przed wycieczką studyjną po Łużycach,
zorganizowane 30.05.1985 r. przez komisje krajoznawcze Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu
i ZG PTTK;
– podobne spotkanie przed kolejną wycieczką Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, przeprowadzone
17.06.1987 r.
Nadto należy dodać z tych lat dwa seminaria lubskie
i dwa żarskie oraz jeleniogórskie „Kultura ludowa
Łużyc”, jakie odbyło się 22-23.10.1988 r. dzięki Karkonoskiemu Towarzystwu Naukowemu, Biuru Studiów
i Projektów oraz ZW PTTK w Jeleniej Górze.
Wydarzenia te i otwarcie granicy między Polską
a NRD na początku lat siedemdziesiątych (co przyniosło masowy napływ Polaków do zachodniego sąsiada – prawda, że przede wszystkim po zakupy) zapewne
zwróciły wreszcie uwagę innych ośrodków na potrzebę
dostarczenia społeczeństwu większej dozy informacji
– najlepiej poprzez turystykę. W tym celu zasłużone
dla popularyzacji tematyki łużyckiej Wydawnictwo
„Śląsk” przygotowało w 1975 r. pierwszą tego typu
publikację w języku polskim14. Zasięg terytorialny ob____________
12
M.J. Miastowscy, Saksonia, Harz, Turyngia, Warszawa 1973,
272 s. + 7 nlb. + mapa.
13
Łużyckie impresje. Antologia publikacji, opr. J. Zaremba, Wrocław 1979, 57 s.
14
B. Budar, Przewodnik. Łużyce, Drezno, Miśnia, Saska Szwajcarska, Góry Żytawskie, Spreewald, Katowice 1975, 166 s.
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jął więc niemal cały ówczesny okręg drezdeński, czyli
większą część dzisiejszego landu Saksonia. Nie wiadomo, dlaczego przyjęto taką koncepcję – może chodziło o pobieżne, wstępne wszakże zapoznanie Polaków z tymi terenami, a może o swoiste przytłumienie
słowiańskości, nadal aktualnej, znacznej ich części, by
nie drażnić władz NRD, jak sugerował wcześniej autor15. Sam twórca opracowania – Łużyczanin przecież,
poświęcił swojemu narodowi sporo miejsca, wskazując od razu jego pierwotność wobec później osiedlonych Niemców. Rodaków szacował wtedy na około
100 tys. – dziś mówi się o 60 tys.! Jak na tamte czasy,
nie zabrakło chwalby socjalizmu i szczęścia, jaki daje
on Łużyczanom. Nie brak jednak licznych nazwisk
twórców kultury narodowej oraz rozdzialiku o stosunkach polsko-łużyckich. W prezentacji poszczególnych
miejscowości tematyki łużyckiej jest już mało, ogranicza się ona do wzmianki o słowiańskim lub łużyckim
ich pochodzeniu. Jedynie w przypadku Budziszyna podano zestawienie instytucji łużyckich w tym mieście,
znacznie skromniejsze – przy Chociebużu. Tak czy inaczej, suma wiedzy w ogólnodostępnym wydawnictwie,
wzbogaconym nawet o kolorowe fotografie, dawała
____________
15
K.R. Mazurski, Popularyzacja…, op. cit.
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szansę wielu Polakom na pierwsze zapoznanie się z łużyckością.
W dwa lata później ukazała się niewielka broszurka
o specjalistycznej tematyce, dotycząca arcyciekawego,
a zanikającego nadal w ogromnym tempie, drewnianego budownictwa przysłupowego, zwanego łużyckim16.
O pierwotnych mieszkańcach, z pewnym uproszczeniem, Kotliny Żytawskiej – Łużyczanach, jest mowa na
półtorej strony. Oczywiście to bardzo mało, niemniej jednak zwraca to uwagę na odmienność historyczną regionu wcale nie dolnośląskiego, jak mylnie podaje tytuł.
Koniec lat siedemdziesiątych zaowocował wielką serią „stojących” informatorów krajoznawczo-turystycznych Krajowej Agencji Wydawniczej, która – niewykluczone, że pod wpływem innej, bardzo cennej pozycji17 – postanowiła wydać takowy o Łużycach. Doszło
tu do sytuacji rozbieżności między autorami a edytorem co do zasięgu przestrzennego tej krainy18. W efekcie nastąpiło przygotowanie dwóch pozycji, z których
pierwsza, we wspomnianej serii, nie mogła mieć w tytule nazwy Łużyce (w przekonaniu władz mogłoby to
narazić na szwank stosunki Polska – NRD), stąd wykorzystała odniesienia neutralne z zakresu toponimii19.

____________
16
M. Lis, J. Walecki [zdjęcia], Budownictwo ludowego Dolnego
Śląska. Okolice Bogatyni, Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze 1977, 64 s. + 3 nlb.
17
Podróże Polaków na Łużyce w XIX wieku, wybrał i opr. A. Zieliński, Wrocław 1975, 161 s.
18
Bliżej o tym K.R. Mazurski, Obszar Śląska w aspekcie turystycznym [w druku].
19
K.R. Mazurski, Między ysą Łużycką a Kwisą, Wrocław 1980,
58 s. + 2 nlb.

35

Obszerną część Z kart przeszłości opracował A. Zieliński, odnosząc się także do toponimii, związków z Polakami, budownictwa itp. Z tego względu wzmianki przy
poszczególnych miejscowościach są skromniejsze, ale
akcentowane jest niejednokrotnie ich łużyckie pochodzenie. Użyto też w tekście nazwy Łużyce Wschodnie
na określenie opisywanego terenu, a po raz pierwszy
wprowadzone przez autora w 1975 r.
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Wspomniana powyżej pozycja o niedużym nakładzie,
ale wykorzystana następnie przez wielu autorów różnych
publikacji, była pierwszą o tak rozbudowanym zakresie, choć z pewnym niedostatkiem wschodniej części
Łużyc Dolnych, aczkolwiek zawierała mapę w ujęciu
polityczno-państwowych postulatów Łużyczan z 1945 r.20
Zamieszczono w niej teksty mówiące o działalności
prołużyckiej Dolnośląskiej Komisji Krajoznawczej
PTTK, walorach turystycznych, historii, zabytkach architektury i nazwach miejscowych Łużyc Wschodnich.
Do dziś posiada ona źródłowe znaczenie.
W 1983 r. ukazał się ostatni, trzeci tom monograficznego przewodnika po Sudetach dla turystów pieszych,
pierwszy (i jak dotąd – jedyny) tak szczegółowo udostępniający te góry od polskiej strony po zachodnią granicę21.
W kalendarium znalazły się najważniejsze daty z dziejów Łużyc, wzmianki o Zagoździe i Okręgu Kwisy –
pierwsze w popularnym piśmiennictwie, po raz pierwszy też wiele miejscowości wschodniołużyckich otrzymało konkretniejsze informacje o swojej przeszłości.
W ten sposób czytelnik zyskał możliwość przejścia
z poziomu wiedzy ogólnej o Łużycach do wiedzy szczegółowej, lokalnej. Wreszcie, w następnym roku, KAW
opublikował drugą część informatora o Łużycach –
o ich zachodnim obszarze, znajdującym się w granicach NRD22. Zgodnie z podtytułem był on rzeczywiście mały, ale aż 38% objętości autorzy poświęcili samym Łużyczanom i ich ojczyźnie, pisząc nie tylko
o dziejach, ale i o języku, kulturze, zwłaszcza ludowej,
literaturze oraz oczywiście o kontaktach z Polakami.
Po raz pierwszy wiele miejscowości dolno- i górnołużyckich (mapka przedstawia tylko Łużyce Zachodnie)
uzyskało polski opis. Niestety, to wartościowe, acz nie
bez pewnych usterek, opracowanie nie zyskało wznowienia wskutek kryzysu i przemian przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Trzeba przy tym nadmienić, że pytało i pyta o tę pozycję wiele osób.
W 1984 r. miała miejsce fotooffsetowa reedycja ważkiej przedwojennej pozycji z zakresu etnografii łużyckiej23. Rzecz to cenna, wydana w 2000 egzemplarzach,
jednak była ona nieudolnie rozprowadzana, w zasadzie
w zamkniętym kręgu osób, które miały styczność z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.
____________
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W tymże czasie także PTTK, na miarę swoich możliwości, starało się zaspokoić rosnące zapotrzebowanie
na wiedzę o tym atrakcyjnie krajoznawczo i turystycznie regionie, publikując broszurową w formie pozycję
w opracowaniu autora24, a wznowioną przez innego
wydawcę po dziewięciu latach25. Obie przedstawiają
generalnie historię polityczną Łużyc z Łużyczanami,
podkreślając we wznowieniu potrzebę poznawania obu
części Łużyc, przedzielonych granicą państwową –
było to już po zjednoczeniu Niemiec i trwającej transformacji ustrojowej Polski.
Kolejny etap, a więc czas po 1989 r., wydawania publikacji łużycoznawczych i popularyzatorskich wiąże
się z przemianami polityczno-gospodarczymi: nie było
już „zaprzyjaźnionej” NRD, cenzury, pojawiła się wolność gospodarcza, uaktywniły się lokalne środowiska.
Warto jednak wspomnieć o kilku wyróżniających się
pozycjach, bardziej ogólnych. Okolicom Bogatyni, czyli w istocie polskiej części Kotliny Żytawskiej, poświęcono wcale bogatą treściowo pozycję26. Z ubolewaniem

____________
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należy stwierdzić, że na podstawie fragmentarycznych
materiałów niemieckich nie wykorzystano daleko wcześniejszych publikacji autora (choćby z „Informatora
Krajoznawczego”), popełniając wiele błędów, których
nie wychwycił dość daleki od tej tematyki recenzent.
Opracowanie redakcyjne też pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem z opracowania tego korzystają mieszkańcy przedmiotowego terenu, a zwłaszcza młodzież
szkolna. Dużo informacji szczegółowych o kolejnych
wsiach gminy Sulików, zebranych przez W. Benę (ale
bez wykorzystania przewodnika „Sudety”!), znalazło
się w opracowaniu przyrodniczym jej obszaru27. Nasuwa się tu przy okazji refleksja, że wielu autorów –
zwłaszcza lokalnych, nie zaczyna pracy od wyszukania
wcześniejszych publikacji, a zaczyna wszystko od nowa,
„odkrywając” Amerykę.
Na duże uznanie zasługuje mniej znana a wartościowa pozycja, obficie prezentująca całe Łużyce Wschod____________
27
J. Loritz-Dobrowolska, W. Bena, Gmina Sulików. Informator
przyrodniczy, Lubań 1998, 64 s.

37

nie, acz mylnie włączająca do nich Świeradów-Zdrój28.
W oparciu o bogatą literaturę i własne dociekania jej
twórca przedstawił nie tylko ogólne dzieje i losy Łużyczan, ale też poszczególnych osób i miejscowości oraz
rozwój zainteresowań sorabistyczno-łużycoznawczych
po 1945 r. w Polsce.
Na zakończenie, jako dowód wielkiego zaangażowania licznych Polaków w sprawy łużyckie i uczucia do
bratniego narodu niech posłuży postawa niedawno
zmarłego Edwarda Zycha z Karpnik, który własnym
sumptem wydał tomik poezji Kito Lorenca w swoim
tłumaczeniu w 2001 r.29 Posłowie obejmuje informacje
o kilkunastu ważniejszych Łużyczanach i autorze wierszy. To piękny przykład szerzenia wiedzy o naszych zachodnich braciach, a sama pozycja wręcz niezbędna do
poznania ich ducha.
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LUSATIA IN POLISH GEOGRAPHICAL-TOURIST PUBLICATIONS 1945-1989
Summary

Lusatia, the historic land from the Kwisa Rv. and the Bóbr Rv. in the east until Berlin with the river basin of Sprewja,
was the frequent object of Polish publications from the beginning of 19th cent. They gathered the clearly political
characters in the aspect of the fight of Sorbs for national rights since the second half of the mentioned century. From
the end the World War II, Polish authors joined strongly into their efforts for the independence, however the change
of a Poland’s political system toward the Soviet totalitarianism turned down these voices. The Lusatian problems became sporadic and limited to cultural matters. Upturns appeared only in the 1970s. The article analyses the evolution
of a content and places with its presentation.
KEYWORDS: Lusatia, publications, Poland, geography, tourism

