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\ lajpierw uWażam, że starania o Uznanie etnolektu ślqskiego Za język regionaIny
| \s4 podstawową formą zabiegóW o uzyskanie podmiotowości i tożsamości

mieszkańców Górnego ś|qska.To dIa mnie oczywiste| JednakŹe irwajqcejuż ponad de-
kadę zabiegi, starania insq^ucji, organizać)i czy znaczących osób nie przyniosły dotat
zamierzonych efektów. Z pewnością powodówjest kiIka, leczjeden wydaje się zasadni-
czy, istotny, koronny.

Jest nim błędnie skonstruowana, Ź|e przygotowana koncepcja, niewyróżniająca
istotnie etnoIektu górnoś|qskiego zjęzyka polskiego. Z całego górnoś|ąskiego kontinu-
um dia|ektycznego. od form skrajnie niemieckich do skrajnie poIskich - wyodrębnio.
no formy po|skie. Patriotyzm i polonocentryzm zdominowały koncepcję wniosku, osła-

biając _ z punktu Widzenia Iogistyki_ 5kuteczność 05iągnięcia celu. Mnie się Wydaje, że W formie Wnioskowanej
nie było szansy na uznanie języka śląskiego za język regionaIny, skoro nie różnił się znacząco od poIskiego.

Brałem udział we 'łszystkich pcsiedzeni..h Komisj! Mniejszości Narodowy6| i Et|\|cznyc^ sejmu Rzeczy-
pospolitej'PoIskiej poświęconych propozycji uznania języka ś|ąskiego bądź za język mniejszości narodowej,
bądź etnicznej, a Wcześniej uczestniczytem w kiIku posiedzeniach tzw grupy standaryzacyjnej profesor Jo|an-
tyTambor' Wrażenia były podobne.

Przedstawiane pizykłady, formy, propo zycje byty zrczumiałe przez wszystkich _ zarówno oczywiście przez
autolóW projektóW jak i Komisję Sejmu Rzeczypospo|itej oraz ekspertów z PoIskiej Akademii NauĘ czy|i oso-
by, kóre przecież języka,który miał zostać uznanyza odrębny, nie;Ęły. Na pierwszym posiedzeniu A|ojzy Ly.
5ko odczyta,ł poruszający wiersz o śląskim sercu, który faktycznie,łtzr'dszył obecnych, Iecz wszyscy go przecież
doskonale zrozumieli.

Podobnie było na posiedzeniu z udzia'łem wówczas przewodniczącego Komisji Kazimierza Kutza. GłóW-
nym referentem był poseł Marek PIura, który obszerne, niezwyk|e fachowe i sprawnie przygotowane wystapie-
nie zakończy,ł |irycznym, Wzruszajqcym Wierszem W języku śląskim'Wiersz wzruszył uczestników, IeczWywoła,ł
teź reflekję, źe jest powszechnie zrozumiany. Cz,lonkom Komisji i ekspertom umknąłjuż pierwszy, niezrozu.
miały dIa nich fragment Wystąpienia Ku uaiTo jo sie pytom, kajmyto ajntlich som (powszechnie uźywane s,łowo
od eigentlich _ właściwie).

otóż to! Aby etnoIekt 9órnośIą5ki został uznany, trzeba było zaprezentować 9o w formie najba|dziej róŻ-
niącej się od języka po|skiego i najbardziej dla Polaków niezrozumia,łej. Zabrakło prezentacji znaczqco istot.
nych form gramatycznych, sty|istycznych, fleksyjnych, słóW niemieckich i czeskich, które Wyraziście odróżniają
go od polskiego.

Tam Wszędzie na Górnym Ś|ąsku, 9dzie styliścijęzykowi nie docierają, to slązacy sztrykujqi heklujq biglujq,
stroją krisbaum, kładqtisztuch na tisz, trzepiątepichyna klopfstandze, do przykrycia majądeka, na banhofidĄna
zug, a'na byfyju Ę stoi szklonka tyju, kurzq cigorety, fedrujq. Grajqfusbol do halbzajtu, strzelajątory, grają na aus,
biją w ląty, eki i elwy z kapy i z efyja. Dfieje się to Wbrew zabiegom Radia Katowice i jego audycjom,,Po naszy-
mu, czyli po śląsku,, i ,,Ligoniowe Radio,i czyli programów o Wyjqtkowo si|nej promocji w odróżnieniu od np'
dyskryminowanego ,,Górnośląskiego Magazynu Mniejszości Niemieckiej,i gdzie prezentowane sq róWnież
iformy niemieckie.

Przypomina to 5mo|orzowy Ślqskvvymyślony, w ktorym pisa,ł o wymyś|onej śIąskiej mowie, wydedukowa-
nej najpierW przez stanisława Ligonia, a potem przez Józefa Ponityckiego, wspóttwórcę,,Radiowej Cze|odki,i
i przez rodzimych poIonistóW. Znam Wiarygodne osoby, kóre uczęszczaĘ do szkoty W pobIiżu LubIińca, W któ-

Ę po|onistką była obecnie znacząca osobistość, zajmujqca się gwarą ś|ąską, która kara,ła uczniów za uźlywanie
ś|qskiej, autentycznej, nacechowanej Wyrazami izwrotami niemieckimi gwary. A|e na|eżałoby też podkr€ś|ić
pozytywne efeky konkursu ,,Gazety Wyborczej,,_,,Jednoaktówki po ś|qsku,lJego laureat Roman Gatys W..lia-
logach dramatu o kopalni użył fa ntastycznej, prawdziwej ś|ąskiej gwary. Wystarczyłoby'z niego zaczerpnqć jak
z czystej studni.

Starania o uznanie górnoś|ąskiego etno|ektu za język regionaIny mają szansę reaIizacji ty|ko w wypadku
opracowania i przedstawienia go W formie autentycznej i różniącej się naprawdę istotnie od języka poIskiego.
Moż|iwa jest niestety róWnież obcja inna, że,z biegiem czasu język ś|ąski zostanie po prostu zapomniany i znik.
nie zupełnie niepostęeżenie (podobniejak niegdyś zniknqł niemiecki dialekt doInoś|ąski) i po Iatach niktjuż
za nim nie zapłacze'

Diet'nar Brehm€r - przewodniczqcy Niemieckiej W5pó|noty"Pojednanie i P.fyszłość,,i Górnośląskieqo Towarzystwa Cha.
rytatywnego w Katowicach, V'/ ic.prfewodniczący Bady N]iemcóW Górnoś|ą5k]ch, autor ,,Górnoś|qskie9o l\,]agafynu Mniej '
.zosci N,.en ieLkiej" w Fdd o (a o'vi."


