
ABSTRAKT

Tato práce se zabývá identitou autochtonní menšiny současných Lužických Srbů a jejich 

působením ve většinovém německojazyčném prostředí. Terénní výzkum byl proveden v roce 2014 a

2016 v rámci významného svátku Velikonočních jízd křižáků, jenž je projevem silné komunitně-

náboženské pospolitosti, v katolické oblasti Horní Lužice.

Lužičtí Srbové jsou venkovským obyvatelstvem, jež se nikdy nedomáhalo svých 

národnostních práv násilnou cestou, naopak jejich zbraní byla tradičně konzervativnost, pasivita a 

izolace. Lužičtí Srbové mají dvojí identitu, jsou bilingvní a jazyky dle situace přepínají. Kostel byl 

historicky jediným místem, kde se užívala výhradně lužická srbština. Mimo rodinu totiž na úrovni 

všech ostatních institucí konkurovala němčina.

Hlavní odlišnosti mezi vlastním etnikem a německým okolím vidí respondenti v 

lužickosrbském jazyce, katolické víře a udržování vlastních tradic, což podle nich může 

v majoritním obyvatelstvu vyvolávat pocit strachu z neznáma. V rozhovorech byly potíže v 

koexistencí s majoritní německou populací zmiňovány pouze v minulém čase. Oproti poválečné 

generaci se tato již nemusí bát žádných postihů a svobodně svou národnost může projevovat.

Podle saské, braniborské i celostátní ústavy jsou Lužičtí Srbové oficiálně uznáváni jako 

národností menšina a je jim přiřknuta finanční a zákonná podpora. Po roce 1948 (Sasko) a 1950 

(Braniborsko) bylo na základě tzv. Srbského zákona v oblasti Horní a Dolní Lužice zavedeno 

dvojjazyčné dopravní značení, ale především se začalo rozvíjet lužickosrbské školství. Lužická 

srbština je zastoupena v mnohých institucích, ve spolkovém životě, částečně v médiích, existují 

lužickosrbské tiskoviny, nakladatelství atd.

Toto etnikum dlouhodobě čelí asimilaci v německé prostředí, prožívá tak jakési permanentní

„národní obrození“. I v současné době musí konfrontovat různé problémy. Za nejnecitelnější se 

považuje mechanické aplikování celoněmeckých předpisů na jejich menšinové školství, kvůli 

kterým byly v posledních letech zavřeny dvě srbské školy. Respondenti kvalitativního výzkumu 

však nekladli zavírání lužickosrbských škol německé straně za vinu. Řešení viděli v rozšiřování 

vlastních řad. Dle demografických statistik mají lužickosrbské obce nejmladší populaci v Sasku.

Na smíšená manželství reagovali respondenti v rozhovorech dvojím způsobem. Mít za 

partnera Lužckého Srba či Srbku je snazší. Nicméně, pokud je německý partner ochoten se naučit 

lužickou srbštinu a vychovávat děti podle lužickosrbských tradic, pak své řady rozšiřují. Pakliže se 

ale německý partner lužickou srbštinu nenaučí, nastává praktický problém při rodinných oslavách, 

kdy se pak musí celá rodina přizpůsobit a hovořit německy.

Strategii endogamie by si toto etnikum při svém nízkém počtu ani nemohlo dovolit. 

Příkladem může být jeden respondent s černošským vzhledem, který byl lužickosrbskými rodiči 



adoptován a který si v plné míře osvojil lužickosrbské kulturní hodnoty, byl velice pro-vlastenecky 

volnočasově i pracovně aktivní a plně začleněn do komunitního života.  

Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že mezi mladými se rozvíjí živá kultura (např. 

metalová skupina v lužické srbštině apod.), a ve vesnicích v oblasti Horní Lužice jsou kluby pro 

mladé, kde se scházejí (Budyšin/Bautzen, Kamjenz/Kamenz, Wotrow/Ostro, Chróscicy/Crostwitz, 

Ralbicy/Ralbitz a Nowa Wjeska/ Neudörfel). Ve městech mimo původní oblast Lužice se však 

vytváří nová komunita mladých, v Drážďanech vznikly vzhledem k potřebě dvě lužickosrbské 

školky.

Tím, že příslušníci lužickosrbského etnika jsou vystaveni neustálému překonávání překážek,

jsou jejich národní projevy tak silné a uvědomělé, což vytváří vůči majoritnímu okolnímu kontrast. 

Na příkladu Velikonočních jízd, velkolepého, finančně a časově náročného svátku je vidět vnitřní 

síla a pospolitost tohoto etnika. Z odpovědí respondentů jasně vyplývá, že toto prostředí může být 

velkou hodnotou, může lákat a má co nabídnout i mladé generaci.

ABSTRACT

This work takes interest in the present-day indigenous minority of Sorbs and their life in a 

mainly German-speaking environment. All of the field research was done in 2014 and 2016 during 

the important festival and celebration The Easter ride of Crusaders in the Catholic part of Upper 

Lusatia, which is a sign of the community and religious communal strength.

The Sorbs are the rural population, which has never demanded it´s rights in a violent way. 

On the contrary, their traditional weapons throughout history were their conservative mentality, 

passiveness and isolation. The Sorbs have a double identity, they are bilingual and they can change 

the language they are speaking in an instant. The church was historically the only place where 

Sorbian was strictly the only language used. In fact, outside of the family German was the dominant

language at all other institutions.

The main differences that the Sorbs noticed between themselves and their German neighbors

was a different language, being Catholic instead of Protestant, maintaining their own traditions, 

which the Sorbs believe can be a source of fear in the majority of the unknown. In the interviews, 

all of the problems that the Sorbs had with the majority Germanic people were mentioned in past 

tense. Compared to the post war generation, they now do not have to fear repercussion and can 

represent their culture freely without any problems.

According to the Saxony, Brandenburg and countrywide constitutions the Sorbs are 

officially recognized as a national minority and thus they have financial and lawful protection. After

1948 (Saxony) and 1950 (Brandenburg) according to the so called Serbian law in Upper and Lower 



Lusatia it was decreed that bilingual street signs were to be allowed. But primarily, bilingual 

education came to exist in this area. Sorbian is accepted in many institutions, in social life and 

partially in media, such as newspapers and publishing house etc.

This ethnic group is facing a long-term assimilation into the German-speaking environment, 

thus experiencing a sort of permanent "national revival". Even today, Sorbs have to confront 

different problems. The most invaluable thing the Sorbs have to face is the mechanical machine the 

German education system is. Because of this system, two Sorbian schools had to be closed in the 

past years. Even though this happened, the Sorbs do not blame this on the German side. They see a 

solution in multiplying their population. Since the Sorb population has according to the head 

statistician office, the lowest average age out of all groups in Saxony.

When it comes down to mixed nationality marriages, then the responses from the Sorbs were

split between the fact, that to have a Sorbian husband was easier, and the fact that if a German 

speaking man married into the family and learnt Sorbian and raised his family according to 

traditions then it wouldn´t be a problem since they see this as an opportunity to expand their ranks. 

But if a German does not learn Sorbian and does not live in the Sorbian ways, then there is a 

problem since the whole community must adapt and speak German instead.

This ethnic group with its low number of population couldn’t even afford the strategy of 

endogamy. An example of the contrary might be one respondent with black appearance, which was 

adopted by Sorbian parents who have fully mastered the Sorbian cultural values, was very pro-

patriotic active in his leisure and labor time and was fully integrated into community life.

Based on the results of research it was found that among the youngest generation there is an 

expanding living Sorbian culture (such as a Sorbian speaking metal band etc.) and that in the 

villages of Upper Lusatia there are youth clubs for the young generation to meet (Budyšin/Bautzen, 

Kamjenz/Kamenz, Wotrow/Ostro, Chróscicy/Crostwitz, Ralbicy/Ralbitz a Nowa Wjeska/ 

Neudörfel). Even in the cities outside of the original region of Lusatia, a new community of young 

people is being formed, for example in Dresden, due to the need two Sorbian kindergartens was 

created.

The fact that members of the Sorbian ethnic group are exposed to constant overcoming of 

obstacles, their national manifestations are so strong and conscious, which creates a contrast to the 

surrounding majority population. On the example of Easter rides, grandiose, costly and time-

consuming fest we can see the inner strength and togetherness of that ethnic group. The 

respondents' answers clearly show that this environment can be a great value, may entice and has a 

lot to offer to the young generation.


