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O JC Z Y ST E J N A  ŁUŻY CA CH

Działający w warunkach Niemieckiej Republiki Demokratycznej Institut za) 
Serbski Ludospyt w Budziszynie nie poprzestaje na pracy ściśle naukowej, a stara 
się równocześnie zaspokoić najpilniejsze potrzeby upowszechnienia wiedzy o prze
szłości. Wynikiem tych dążeń jest seria broszur pod zbiorowym tytułem „Smy 
Wcipni“ wydanych jako rękopis, a ilustrujących w osobnych zeszytach kluczowe 
momenty dziejów Łużyc. Broszury są pomyślane w ten sposób, że szkicują naj
pierw elementarne wiadomości z historii powszechnej względnie Niemiec, a dopiero 
na ich tle podają wiadomości o położeniu i stopniowym budzeniu się świadomości 
narodowościowej Serbów Łużyckich. W ten sposób ujęto kolejno tematy: Nieco
0 życiu chłopów w XVI i XVII wieku (M. Kaspor); Nasi przodkowie po francuskiej 
rewolucji (tenże); Wiosna Ludów (J. Sołta); Karol Marks, wielki syn niemieckiego 
ludu (tenże); Bismarck a niemiecki imperializm (A. Handrik); Założenie domowi- 
ny w czasach przygotowań do pierwszej wojny światowej (tenże); Dla ludów wze
szło słońce wolności (J. Krejńc); Rok 1918, generałowie zostają (K. Balcar); Ser
bowie w czasach rewolucji listopadowej i republiki weimarskiej (J. Sołta).

Każda z broszur zawiera tekst trójjęzyczny: dolno- i górnoserbski oraz nie
miecki. Podaje oczywiście tylko wiadomości najelementarniejsze, choć, o ile 
chodzi o dzieje ludności słowiańskiej na Łużycach, nie zawsze znane czytelnikowi 
polskiemu. Są one niekiedy bowiem czerpane bezpośrednio ze źródeł rękopiśmien
nych, czasem z podaniem obszernego, barwnego wyjątku, jak np. podane już 
w pierwszym zeszycie wiadomości o ruchach chłopskich na Łużycach w r. 1516 
czy 1540, czy relacje o położeniu chłopów łużyckich w XVIII w. Oczywiście, ma
teriał ten podany być może tylko w bardzo skromnych rozmiarach. Niemniej jed
nak wydawnictwo jest nie tylko ciekawym przykładem popularyzacji dokonywanej 
w bardzo niełatwych warunkach, gdy chodzi o stan przygotowań czy o przygoto
wanie odbiorcy, ale i budzi żywe refleksje na temat konieczności wzmożenia 
współpracy naukowej między badaczami dziejów Śląska a badaczami słowiańskiej 
przeszłości Łużyc. Jedna z takich refleksji, które się nasuwają, to stwierdzenie, 
że wciąż jeszcze nie doceniamy utrzymującej się przez szereg stuleci słowiańskości 
mas ludowych Dolnego Śląska, wymagającej mozolnych i żmudnych badań do 
pełnego jej wyświetlenia. Godna podziwu odporność łużyckiego ludu każe tu się 
poważnie zadumać, boć na terenach dzisiejszego Śląska, choćby ze względu na ich 
średniowieczne dzieje polityczne, nie mogiło być przecież gorzej.

Drugim wydawnictwem serbskim, które ostatnio doszło do naszych rąk, prze
znaczonym również dla najszerszych kręgów odbiorców, w zasadzie dla szkoły, 
jest Prehlad stawizmow  pióra dra F. Metska. Jest to próba zwięzłego przedsta
wienia . na 600 stronicach dwuszpaltowego druku (rzecz jest nadbitką z VI 1953
1 VII 1954 rocznika „Serbskoje Sule“) bogatego w ilustracje, wykresy i tablice 
chronologiczne, całości dziejów powszechnych i ojczystych. Próba ta, choć opra
cowana. dla warunków o wiele trudniejszych niż ■ nasze, warta jest w dobie dy
skusji nad renowacją naszych podręczników różnego stopnia uwagi naszych dy
daktyków.
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