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aBSTRacT | existence of Upper-Silesian ethic minority has been confirmed by two na-
tional censuses carried out in the years 2002 and 2011. it is also the largest minority residing 
in the territory of the Republic of Poland. However, the Polish state does not recognize the 
existence of Upper Silesians in legal terms. at the same time, for Upper Silesians themselves 
the struggle for recognition of their culture, language and community is a serious matter. in 
the present article the author discusses the role of creating and strengthening Upper-Silesian 
community played by culture, especially by literature and literary translation.

 * W tym artykule skupiam się wyłącznie na polskiej części górnego Śląska, w części 
należącej do Republiki czeskiej nie rozwinęła się w znaczącym stopniu działalność 
przekładowa na etnolekt / język / dialekt śląski, choć powstają teksty pisane po śląsku 
(w jednej z odmian śląszczyzny), zob. np. j. Schlossarková, 1998: Co na Prajzske se 
stalo a co povědalo. opava, márfy Slezsko. 
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W 2008 roku zbigniew Kadłubek w swoich pisanych po śląsku Listach z Rzymu 
stwierdził, że używa języka, którego nie ma1, a skoro nie ma języka, czy można 
mówić o wspólnocie? Przecież język uważa się często za jeden z warunków ist-
nienia danej wspólnoty etnicznej czy narodowej2. Kwestie językowe są niemal 
nierozerwalnie związane z samoświadomością różnego typu grup etnicznych od 
wczesnej nowoczesności, a w XiX wieku zyskują także na szerszą skalę znaczenie 
polityczne3. jednak dopiero od drugiej połowy XX wieku, wraz z falą dekoloni-
zacji i związanej z nią migracji, a także z rozwojem studiów postkolonialnych 
i postzależnościowych, większą wagę przywiązuje się do języków / etnolektów 
małych wspólnot czy też języków i kultur zagrożonych wyginięciem4.

Trudno oczywiście porównywać sytuację wspólnot nieodwracalnie zmienio-
nych po doświadczeniu kolonialnym czy „nowych” zbudowanych na niej mniej-
szości z mniejszościami autochtonicznymi, regionalnymi i mikroregionalnymi. 
Warto jednak podkreślić podobieństwo doświadczeń wymienionych wspólnot, 
między innymi „odebranie głosu”5, deprecjonowanie etnolektu, dialektu czy 
języka danej wspólnoty; próby stworzenia — na przykład poprzez edukację 

1 z. Kadłubek, 2012: Listy z Rzymu. Kotórz mały, Silesia Progress, s. 37.
2 B. anderson, 1997: Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i  rozprzestrze-

nianiu się nacjonalizmu. S. amsterdamski, przeł. Warszawa, Fundacja im. Stefana 
Batorego—Kraków, znak. Por. np. H. gladkova, 2008: Identifikace jazyka jako obraz 
identifikace národa (symboly, nástroje, postoje a realita). W: S. gajda, red.: Tożsamość 
a język w perspektywie slawistycznej. opole, Wydawnictwo Uo, s. 97—114; a. cole, 
j.-B.P. Harguindéguy, eds., 2014: The Politics of Ethnolinguistic Mobilization in Europe. 
Language Matters. new york, Routledge; T. Wicherkiewicz, 2011: Języki regionalne 
w Europie Środkowo-Wschodniej — nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar 
tożsamości. „język, Komunikacja, informacja”, nr 6, s. 71—78.

3 R. Szul, 2014: Kwestia językowa a kształtowanie się politycznej mapy Europy i świata. 
Tendencje ogólne i najnowsze zmiany. „acta Universitatis lodziensis. Folia geograp-
hica Socio-oeconomica”, nr 17, s. 31—62; R. Szul, 2012: Kwestia językowa w dziejach. 
Zarys problematyki. „Studia z geografii Politycznej i Historycznej”, t. 1, s. 69—94.

4 Por. T. Bilczewski, 2014: imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona. „Poznańskie 
Studia Polonistyczne. Seria literacka”, nr 23, s. 63—77; o. castro, S. mainer, S. Page, 
2017: Introduction: Self-Translating, from Minorisation to Empowerment. W: o. castro, 
S. mainer, S. Page, eds.: Self-Translation and Power: Negotiating Identities in European 
Multilingual Contexts. london, Palgrave macmillan, s. 1—23. o twórczości etnolektal-
nej w Polsce zob. K. Pospiszil, 2018: Literatury przepływów? Kilka uwag o literaturach 
etnolektalnych. „anthropos?”, nr 27, s. 137—151.

5 o grupach uciszonych zob. np. m. Houston, ch. Kramarae, 1991: Speaking from 
Silence: Methods of Silencing and of Resistance. „discourse and Society”, vol. 2, no. 4, 
s. 387—399.
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szkolną oraz różnego typu teksty kultury (zwłaszcza kultury masowej) — po-
czucia przynależności do innej, hegemonicznej wspólnoty, uwewnętrznienia 
jej wzorców oraz kultury i języka, a co za tym idzie również określonych ste-
reotypów i  autostereotypów6. zjawiska te, a  także walkę o  uznanie, polity-
kę tożsamościową czy politykę różnicy7 można analizować komparatywnie, 
uwzględniając podobieństwa i odmienności wspólnot. Takie analizy, po do-
stosowaniu narzędzi wypracowanych przez studia postkolonialne, mogą pro-
wadzić do interesujących wniosków, czego potwierdzeniem są między innymi 
badania centrum Badań nad dyskursami Postzależnościowymi8 czy sięganie 
przez wielu naukowców po — czasem samoistnie nasuwające się — porów-
nania: górnoślązaków i Rusinów Karpackich (ewa michna9), górnoślązaków 
i irlandczyków (Peadar de Burca10), Ślązaków i kultur indygennych ameryki 
Północnej (zbigniew Kadłubek, eugenia Sojka i  in.11) czy wreszcie Ślązaków  
i Katalończyków12.

 6 zob. P. Read, 1994: Post-Colonialism and the Native Born. „canadian journal of native 
Studies”, vol. 14, no. 2, s. 377—390.

 7 zagadnienie to badała między innymi ewa michna. zob. e. michna, 2014: Odrębność 
językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce 
tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków. „Studia 
Humanistyczne agH”, t. 13 (3), s. 115—130; eadem, 2008: Śląskie i karpackorusiń-
skie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów 
etnicznych. Próba analizy porównawczej. W: a. Sakson, red.: Ślązacy, Kaszubi, Ma-
zurzy i Warmiacy — Między polskością a niemieckością. Poznań, instytut zachodni, 
s. 415—435.

 8 centrum tworzą między innymi małgorzata czermińska, aleksander Fiut, Hanna 
gosk, Ryszard nycz. Więcej informacji o cBdP: http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/ 
[dostęp: 20.12.2017].

 9 Por. przypis 7.
10 P. de Burca, [online]: Wolność dla Śląska. „gazeta Wyborcza. Katowice”, z 15 paź-

dziernika. dostępne w  internecie: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063, 
22510932,peadar-de-burca-freedom-for-silesia.html [dostęp: 20.12.2017]. 

11 Tej tematyki dotyczyła część wystąpień podczas konferencji „indigenous expres-
sions of culture. canadian and Polish Upper Silesian Perspectives”, która odbyła 
się 26—28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 
Por. np.  tematy wystąpień: z. Kadłubek, [online]: Constructing Indigeneity of up-
per Silesia; e. Sojka, [online]: Approaching Silesianness in the Context of Indigenous 
Methodologies. dostępne w internecie: http://www.ocs.us.edu.pl/public/conferences/2/
schedconfs/2/program-en_US.pdf [dostęp: 20.12.2017].

12 zwłaszcza w  czasie dyskusji po referendum niepodległościowym w  Katalonii. 
Por. np. T. Bielecki, [online]: Co ma wspólnego Katalonia z Korsyką, Flandrią czy 
śląskimi autonomistami. Czyli uE wobec separatystów. „oKo.Press”, z 8 października. 
dostępne w internecie: https://oko.press/wspolnego-katalonia-korsyka-flandria-sla 
skimi-autonomistami-czyli-ue-wobec-separatystow/ [dostęp: 10.01.2018]; j. Henley, 
F. Sheehy, g. Swann, c. Fenn, [online]: Beyond Catalonia: Pro-independence Movements  
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na fali wspomnianej walki o uznanie, opisanej już wyczerpująco między 
innymi przez anthony’ego d. Smitha czy nicole dołowy-Rybińską13, etnicz-
ność, zwłaszcza zaś etniczność mniejszościowa, stała się „cenioną wartością 
kulturową”14, czymś, co trzeba chronić, bo znajduje się w stanie zagrożenia — 
mniejsza o  to, czy owo niebezpieczeństwo jest realne czy wyimaginowane. 
W europie Środkowej procesy te przybrały na sile dopiero po transformacji 
ustrojowej, co związane było między innymi ze zmianą prawa15, zniesieniem 
cenzury i pojawieniem się możliwości samowyrażenia, przeciwstawienia się 
opresji kulturowej większości. e. michna podkreśla, że walka o uznanie wiąże 
się też z aspektami praktycznymi, bowiem państwo, prawnie uznając mniej-
szość etniczną czy narodową, zobowiązuje się do jej ochrony i wsparcia w pie-
lęgnowaniu tradycji, kultury i  języka, również wsparcia finansowego16. Takie 
uznanie ma wymiar prestiżowy, legitymizuje istnienie danej grupy, potwierdza  
jej tożsamość.

W przypadku wspólnoty górnośląskiej wspomniana walka o uznanie trwa. 
Przebiega ona przede wszystkim na trzech płaszczyznach:

    ◆ polityczno-społecznej — ugrupowania śląskie, różnego typu spotkania do-
tyczące przeszłości i przyszłości górnego Śląska, jego kultury, odrębności 
bądź jej braku i in.;

    ◆ emocjonalno-tożsamościowej — próby wskazania odrębności, swoistości 
wspólnoty regionalnej / mikroregionalnej, tworzenie narracji tożsamościo-
wych, nie zawsze mających swoje odbicie w literaturze czy sztuce, próby 
określenia, czym jest „śląskość” czy wyznaczenia jej granic;

    ◆ kulturowej — publikacje tekstów literackich, spotkania autorskie, konfe-
rencje, działalność wydawnicza, przekłady, próby i projekty kodyfikacji 
etnolektu śląskiego.

in Europe. dostępne w  internecie: https://www.theguardian.com/world/ng-inte 
ractive/2017/oct/27/beyond-catalonia-pro-independence-movements-in-europe- 
map [dostęp: 10.01.2018].

13 zob. a.d. Smith, 2009: Etniczne źródła narodów. m. głowacka-grajper, przeł. Kra-
ków, Wydawnictwo Uj; n. dołowy-Rybińska, 2011: Języki i kultury mniejszościowe 
w Europie: Bretończycy, łużyczanie, Kaszubi. Warszawa, Wydawnictwo UW.

14 n. dołowy-Rybińska, 2011: Języki i kultury mniejszościowe w Europie…, s. 23—24.
15 zob. Ustawa z dn. 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o  języku regionalnym (dz.U. 2005, nr 17 poz. 141). Por. Universal declaration of 
linguistic Rights [Barcelona 1996]. dostępne w internecie: http://www.culturalrights.
net/descargas/drets_culturals389.pdf [dostęp: 10.01.2018]; europejska karta języków 
regionalnych lub mniejszościowych [Strasburg 1992]. dostępne w internecie [polski 
przekład]: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WdU20091371121/o/
d20091121.pdf [dostęp: 10.01.2018].

16 e. michna, 2014: Odrębność językowa małych grup etnicznych…, s. 116—117.
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Wydaje się, że działania podejmowane jednocześnie na wspomnianych płasz-
czyznach są o  tyle intensywniejsze i ważniejsze dla wspólnoty, o  ile mocniej 
odczuwane jest jej zagrożenie. z jednej strony może nim być napór centrum 
kulturowego i jego wzorców, z drugiej zaś — nie tylko świadomość umierania 
kultury wynikającego z systematycznego zmniejszania się liczby jej użytkowni-
ków, ale także niepewność tożsamości tej wspólnoty. jest to charakterystyczne 
dla społeczności pogranicznych, wielojęzycznych, które w toku swoich dziejów 
odnosić musiały się do różnych centrów politycznych i kulturowych oraz doko-
nywać nieraz dzielących wspólnotę jasnych wyborów narodowościowych17 — 
a znaczną część tych społeczności, w  tym górnośląską, charakteryzowały ra-
czej postawy a-narodowe czy „narodowo obojętne”18. W kontekście płynności, 
a nawet niedookreśloności tożsamości wspólnoty, język jawi się jako coś stałego, 
choć przecież i w zakresie kodyfikacji śląszczyzny nie uzyskano pełnego kon-
sensusu19; jednakże coraz więcej badaczy, a przede wszystkim działaczy górno-
śląskich, uznaje policentryczność i wielowariantowość etnolektu, co widać np. 
w najnowszej propozycji kodyfikacji — ślabikŏrzowym szrajbōnku20, w której 
uwzględniono regionalne różnice fonetyczne (np. „Ŏ, ŏ — normalne ‘o’ na 
wschodzie, ‘ou’ wele Ôpolŏ, ‘au’ wele Koźlŏ, jak we »trŏwa« abo »farŏrz«”21). 

17 Por. np. T.m. Wilson, H. donnan, 2005: Territory, Identity and the Places In-Between. 
Culture and Power in European Borderlands. W: T.m. Wilson, H. donnan, eds.: Culture 
and Power and the Edges of the State. National Support and Subversion in European 
Border Regions. münster, liT Verlag, s. 1—30.

18 T. Kamusella, 2016: upper Silesia in Modern Central Europe. On the Significance of 
the Non-national / a-national in the Age of Nations. W: j. Bjork, T. Kamusella, T. Wil-
son, a. novikov, eds.: Creating Nationality in Central Europe, 1880—1950. Modernity, 
Violence and (Be)longing in upper Silesia. new york, Routledge, s. 8—52.

19 o procesie kodyfikacji zob. np. T. Kamusella, 2013: The Silesian Language in the Ear-
ly 21st Century: A Speech Community on the Rollercoaster of Politics. „die Welt der Slaven”, 
no. 58 (1), s. 1—35; m. Siuciak, 2012: Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? 

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria językoznawcza”, t. 19, z. 2, s. 31—44; a. czesak, 
2015: Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i  standaryzacyjnych 
współczesnej Słowiańszczyzny. Kraków, Księgarnia akademicka; B. Wyderka, 2004: Język, 
dialekt czy kreol? W: l.m. nikjowski, red.: Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość 
śląska? Warszawa, Scholar, s. 187—215; m. myśliwiec, 2013: Ślōnskŏ godka — przaśny 
folklor czy język regionalny? „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3, s. 99—120.

20 Stworzony w dużej mierze dzięki współpracy dwóch stowarzyszeń: Pro loquela Si-
lesiana oraz Towarzystwa Piastowania mowy Śląskiej. zob. R. adamus  i  in., 2010: 
Gōrnoślōnski Ślabikŏrz. chorzów, Pro loquela Silesiana; m. Syniawa, 2010: Ślabikŏrz 
niy dlŏ bajtli, abo lekcyje ślōnskij gŏdki. chorzów, Pro loquela Silesiana. od 2010 roku 
w ślabikŏrzowym szrajbōnku można pisać hasła do śląskiej Wikipedii.

21 cytuję „instrukcję dla czytelnika” publikowaną w przekładzie A Christmas Carol 
charlesa dickensa na śląski: ch. dickens, 2017: Godniŏ pieśń. g. Kulik, przeł. Ko-
tórz mały, Silesia Progress. Podobne „instrukcje” pojawiają się w śląskich książkach 
publikowanych przez wydawnictwo Silesia Progress.
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odrębną kwestią, zasługującą na szeroko zakrojone badania socjolingwistyczne, 
jest czytelność zasad kodyfikacji dla użytkowników śląszczyzny, zwłaszcza zaś 
użytkowników niewykształconych, niedziałających aktywnie na polu kultury 
i nauki czy wspominanej walki o uznanie22. dość szeroko dyskutowano — ale 
przede wszystkim w kręgach naukowców i działaczy społecznych — dwie pro-
pozycje zapisu etnolektu śląskiego: stworzony w  latach 30. XX wieku alfabet 
Feliksa Steuera (obecnie używany przez poetę Karola gwóździa23 i propagowany 
przez nielicznych aktywistów, między innymi przez Bartłomieja Wanota24) 
oraz stosowany w większości najnowszych publikacji ślabikŏrzowy szrajbōnek, 
o którym już była mowa. Trzeba jednak zaznaczyć, że część tych dyskusji jest 
niemerytoryczna, bazuje na emocjach (najczęściej negatywnych), stereotypach 
i uprzedzeniach25. jest to jednak temat na inny artykuł.

Rozwijanie twórczości w  tym etnolekcie, równoległe do starań o uznanie 
śląskiego za język regionalny, ma być podbudową tożsamości, usankcjono-
waniem jej istnienia, a  także szkieletem wspólnoty. Twórczość rozumiem 
tutaj szeroko, jako działalność kulturową, bowiem zaliczyć do niej należy 
nie tylko literaturę pisaną po śląsku i  przekładaną na śląski, ale także ślą-
ską wersję Facebooka czy Wikipedii, różnego typu śląskojęzyczne programy 
i aplikacje (w  tym translatory), portal informacyjny26, aktywność „nowych  

22 nie tylko kodyfikacja ortografii budzi wiele kontrowersji, podobnie jest także z opra-
cowanym przez grzegorza Kulika anotowanym korpusem języka śląskiego oraz z kwe-
stiami dotyczącymi śląskiej gramatyki, którą opisać i ujednolicić stara się również Kulik. 
Wiele rozmów na ten temat toczonych jest w prasie, zwłaszcza internetowej, oraz na 
różnych forach internetowych i w grupach powstałych w serwisach społecznościowych. 
Recepcję tych działań także należałoby zbadać, zwłaszcza w badaniach ankietowych. 
(o korpusie zob.: g. Kulik, [online]: Projekt Taśka. dostępne w internecie: https://grze 
gorzkulik.pl/pl/projekt-taska/ [dostęp: 14.06.2018]. Korpus w ograniczonej jeszcze for-
mie dostępny jest w internecie: https://silling.org/kontext/first_form?corpname=silesian 
[dostęp: 20.01.2019]). Bardzo ciekawa dyskusja między Kulikiem a  dariuszem jer-
czyńskim, dotycząca nie tylko zapisu, ale i słownictwa śląskiego, toczyła się na łamach 

„Wachtyrza” (dostępne w internecie: https://wachtyrz.eu/haja-o-anong-strzedniostorocze- 
czyli-jak-nie-pisac-po-slasku/ [dostęp: 14.06.2018; pod tekstem znajdują się odnośniki 
do polemiki, do 14 czerwca 2018 roku opublikowano już 5 dość obszernych artykułów]).

23 K. gwóźdź, 2010: Myśli ukryte. Siemianowice Śląskie, Hologram.
24 zob. np. B. Wanot, [online]: Blog młodego Górnoślązaka. dostępne w internecie: 

https://wanot.wordpress.com/ [dostęp: 14.06.2018].
25 zob. np. T. Semik, B. cząstka-Szymon, [online]: Śląski to język pełny wulgaryzmów. 

uczą się ich dzieci. [Wywiad]. „nasze miasto: śląskie”, z 12 marca. dostępne w inter-
necie: http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/slaski-to-jezyk-pelny-wulgaryzmow-ucza- 
sie-ich-dzieci,814710,art,t,id,tm.html [dostęp: 14.06.2018].

26 od lutego 2018 roku działa wielojęzyczny śląski portal informacyjny Wachtyrz (in-
formacje po polsku, czesku, śląsku, niemiecku i po angielsku. dostępne w internecie: 
http://wachtyrz.eu/ [dostęp: 1.02.2018].
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Ślązaków”27, komercyjne promowanie etnolektu (np. działalność gryfnie czy 
geszeftu28, kampanie reklamowe po śląsku29, powstanie śląskiego biura tłuma-
czeń30  itd.), oryginalne utwory muzyczne i / lub covery  i  in. Sankcjonowanie 
etnolektu poprzez jego użycie, próby jego kodyfikacji i walka o uznanie są ty-
powym zjawiskiem w procesie tworzenia się wspólnot etnicznych i narodowych, 
na co zwraca uwagę Hana gladkova:

je zákonité, že první fáze národních hnutí je fází vědeckého zájmu o jazyk a jeho 
dějiny […], což je způsob, jakým se potvrzuje existence určité etnické skupiny 
oproti skupinám jiným. Uvědomění si vlastního jazyka je zároveň uvědoměním 
si vlastní odlišné etnicity […] a prvním krokem k požadavkům utvoření národa 
jako národa etnického, který se má stát garantem dalšího uchování této vědomé 
etnicity […]. jazyk se stává klíčovou kulturní hodnotou, je subjektivně (a tedy 
taky emotivně) reflektován výrazně kladně. […] V určité fázi národního hnutí se 
stává hodnotou cílovou, předpokladem dosažení dalších cílů (program politický 
zpravidla staví na výsledcích programu kulturního)31.

Wokół języka / etnolektu i jego uznania, a co za tym idzie: uznania grupy mniej-
szościowej / podporządkowanej, rozgrywa się też walka o władzę nad tą grupą. 
Problematyka językowej dominacji — w interesującym nas przypadku domi-
nacji polskiej / polskojęzycznej — jest związana z  tzw. minoryzacją grup pod-
porządkowanych bądź o „podejrzanym” statusie etnicznym. minoryzacja jest 
efektem, jak twierdzi donna Patrick, „językowej hierarchii”, w której grupa 

27 zob. z. oslislo-Piekarska, 2015: Nowi Ślązacy. Miasto — dizajn — tożsamość. Katowice, 
aSP.

28 zob. https://gryfnie.com/ [dostęp: 10.01.2018]; https://geszeft.co/ [dostęp: 10.01.2018].
29 a. Hadasz, [online]: Reklamy po śląsku: światowe koncerny, ale i szkoły czy uczelnie 

zabiegają o Ślązaków. „dziennik zachodni”, z 23 lipca. dostępne w internecie: http://
www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/reklamy-po-slasku-swiatowe-kon 
cerny-ale-i-szkoly-czy-uczelnie-zabiegaja-o-slazakow,12296565 [dostęp: 10.01.2018].

30 Ślōnske biōro jynzykowe Pō naszymu.pl zob.: http://ponaszymu.pl/ [dostęp: 10.01.2018].
31 „jest regułą, że pierwsza faza ruchów narodowych jest fazą naukowego zaintereso-

wania językiem i jego historią […], co pozwala na usankcjonowanie istnienia danej 
grupy etnicznej w opozycji do innych grup. Uświadomienie sobie [istnienia — K.P.] 
własnego języka jest jednocześnie uświadomieniem sobie własnej odrębnej etniczno-
ści […] i pierwszym krokiem ku żądaniom stworzenia narodu jako narodu etnicznego, 
który miałby się stać gwarantem dalszego trwania tej określonej etniczności  […]. 
język staje się kluczową wartością kulturową, jest subiektywnie (a co za tym idzie też 
emocjonalnie) postrzegany zdecydowanie pozytywnie. […] W pewnej fazie ruchu 
narodowego staje się celem, warunkiem osiągnięcia kolejnych celów (program poli-
tyczny z reguły buduje się na osiągnięciach programu kulturowego)” (przeł. — K.P.). 
H. gladkova, 2008: Identifikace jazyka jako obraz identifikace národa…, s. 98 (pod-
kreśl. autorki). Por. W. Hofmański, 2015: Język — tożsamość — komunikacja. „Slavia 
occidentalis”, t. 72 (1), zwłaszcza s. 27—28.



86

PRzeKŁad WoBec WyzWaŃ RegionalizmU i WieloKUlTURoWoŚci

dominująca (niekoniecznie większościowa) decyduje, jaki język zasługuje na 
prestiż, jaka grupa ma dostęp do określonych dóbr itd. — a decyzja ta opiera 
się nie na liczebności użytkowników danego etnolektu, ale na pozycji społecz-
nej określonych grup32. Prowadzi to do legitymizacji dominacji (kulturowej, 
politycznej, ekonomicznej) konkretnej grupy oraz przyjęcia przez inne grupy 
bądź narzucenia im narracji dominującej, dotyczącej np. prestiżu narodowego 
języka literackiego, przy jednoczesnej deprecjacji języków / etnolektów grup 
podporządkowanych33.

nie mniej istotnym aspektem wspólnototwórczym jest budowanie (nieko-
niecznie spójnej) narracji o doświadczeniach górnośląskich w językach więk-
szych: polskim, czeskim, niemieckim czy angielskim, co nie wiąże się wyłącznie 
z szukaniem szerszego grona czytelników, ale też z potrzebą bycia usłyszanym 
przez osoby należące do kultur tworzących narracje większościowe34, opowie-
dzenia własnej, często skomplikowanej i  traumatycznej historii, rekultywacji 
pamięci czy zapełniania białych plam w dziejach regionu. To proces analogiczny 
do odzyskania głosu przez grupy uciszane, wykorzystania języka hegemona do 
swoich celów, co można było obserwować także w literaturach byłych kolonii 
czy krajów zależnych, a czego najbardziej jaskrawym przykładem może być 
anglojęzyczna literatura indyjska35.

* * *

Przekłady górnośląskie, podobnie jak twórczość oryginalna, odgrywają waż-
ną rolę w konstytuowaniu i umacnianiu się wspólnoty etnicznej / kulturowej, 

32 d. Patrick, 2010: Language Dominance and Minorization. W: j. jaspers, j.-o. Östman, 
j. Verschueren, eds.: Society and Language use. amsterdam, john Benjamins Publish-
ing company, s. 176.

33 ibidem, s. 177—178. Por. przypis nr 39.
34 Por. np. argumentację redaktorów książki Creating Nationality in Central Europe: 

„[…]  the region richly deserves more, and better, understanding than this in the 
anglophone world”. T.  Kamusella, T.  Wilson, a.  novikov, j.  Bjork: Introduction. 
W:  j.  Bjork, T.  Kamusella, T.  Wilson, a.  novikov,  eds.: Creating Nationality…,  
s. 1.

35 zob. np. j. chakravarty, ed., 2003: Indian Writing in English. Perspectives. new delhi, 
atlantic Publishers; R. Sadana, 2012: English heart, hindi heartland. The Political 
Life of Literature in India. los angeles, Uc Press. o perspektywach, jakie daje analiza 
postkolonialna w badaniach śląskoznawczych, piszą np. maria Szmeja (m. Szme-
ja, 2017: Śląsk — bez zmian (?). Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie 
postkolonialnej. Kraków, nomos) i Robert geisler (R. geisler, 2015: Fenomen śląskiej 
etniczności jako postkolonialna emancypacja. „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 
t. 3, nr 2, s. 105—116).
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między innymi poprzez podkreślenie istnienia języka mniejszościowego czy 
regionalnego, wskazanie na jego równorzędność z językami większymi (czego 
dokonania przekładowe mają być dowodem). Tłumaczenia na śląski mają także 
uzupełnić pewne ilościowe i jakościowe niedostatki literatury pisanej w etno-
lekcie oraz pokazać jego wielofunkcyjność. Uzupełnianie poprzez przekład 
braków literatury rodzimej jest działaniem typowym dla wielu literatur pery-
feryjnych / mniejszych i postzależnych36, wiąże się też w dużej mierze z chęcią 
udowodnienia, że etnolekt może służyć do opisu pojęć abstrakcyjnych, uczuć, 
zachowań i historii wykraczających daleko poza kwestie spraw codziennych37. 
Podkreślają to zresztą sami tłumacze:

[…] niyma ważne, we jakim miejscu je noszŏ gŏdka, bo my zōwizō zŏwiszczymy 
inkszym poezyje, literatury, estetyki, melodyje i wszyjskigo inkszego.
i zdŏ sie, iże tak samo je z nami, bez to Ślōnzŏk mŏ tyż taki kompleks gŏdki. 
Szłoby skuli tego pomyśleć, iże tym przekłŏdym prōbujã coś udowodnić […]. ale 
jŏ niy chcã nic udowodniać. […] Ślōnskŏ mowa to je przecã take samo tworziwo 
literacke, jak kŏżde inksze38.

całość działalności przekładowej (tłumaczenia zarówno na polski, jak i na 
śląski) można rozpatrywać także jako część walki o uznanie, prymarnie w wy-
miarze kulturowym i społecznym, sekundarnie — administracyjnym i prawnym. 
To także efekt starań o zarysowanie wspólnoty przeżyć całego regionu, niezależ-
nie od granic administracyjnych, o zmianę stereotypowego obrazu tego regionu, 

36 zgodnie zresztą z ustaleniami itamara evena-zohara. zob. i. even-zohar, 2009: Miej-
sce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim. m. Heydel, przeł. W: m. Heydel, 
P. Bukowski, red.: Antologia teorii przekładu literackiego. Kraków, znak, s. 197—203.

37 Sam etnolekt rozwija się poprzez dokonywanie przez tłumaczy określonych wybo-
rów translatorskich, sięganie po słowa prawie już zapomniane oraz tworzenie neo-
logizmów. część publikacji utrwala też określony zapis śląszczyzny (ślabikŏrzowy 
szrajbōnek), a co za tym idzie — buduje wśród czytelników świadomość policentrycz-
ności etnolektu, o czym już była mowa wcześniej.

38 „[…] bez znaczenia, w jakim położeniu znajduje się nasz język, bo my i tak  mimo 
wszystko innym zazdrościmy poezji, literatury, estetyki, melodii i wszystkiego inne-
go.  /  Wydaje się, że tak samo jest z nami, a to dlatego, że Ślązak ma też taki kompleks 
własnego języka. można by w związku z tym zakładać, że staram się tym przekładem 
coś udowodnić […]. ale niczego nie chcę udowadniać. […] język śląski to przecież 
takie samo tworzywo literackie jak każde inne” (przeł. — K.P.). g. Kulik, 2017: Stymp. 
W: ch. dickens, 2017: Godniŏ pieśń…, s. 7. W podobnym tonie wypowiadali się także 
inni tłumacze na śląski — zob. m. Syniawa, 2014: Ôd tumacza. W: Dante i inksi. Poezyŏ 
w tumaczyniach Mirosława Syniawy. Kotōrz mały, Silesia Progress, s. 15—16; z. Kad-
łubek, 2013: Od tłumacza. W: ajschylos: Prōmytojs przibity. z. Kadłubek,  ślōnsko 
translacyjŏ. Kotōrz mały, Silesia Progress [wydawnictwo w  formacie epub, brak  
numerów stron].
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wyzbycie się negatywnych autostereotypów oraz samofolkloryzacji39. istotna jest 
również chęć podkreślenia przynależności górnego Śląska do szerszej przestrze-
ni kulturowej, przede wszystkim zachodnio- i środkowoeuropejskiej, widoczna 
w doborze tłumaczonych dzieł. Trzeba też dodać, że w czasie, gdy śląszczyzna 
nie jest prawnie uznana, pisanie po śląsku nosi znamiona gestu politycznego, 
nawet jeśli autor czy tłumacz nie ma takich intencji. jest to bowiem wystąpienie 

„niezgodne” ze stanem prawnym. Ten aspekt, nazwijmy go „postulatywnym”, 
działalności tłumaczy i wydawnictw interesuje mnie tutaj najbardziej. istotną 
kwestią jest także recepcja przekładów i weryfikacja ich potencjalnego wpływu 
na rzeczywistość kulturową i społeczno-kulturową, jednak zbadanie jej, wyma-
gające między innymi badań ankietowych, wykracza poza ramy tego artykułu.

górnośląska działalność przekładowa rozwija się analogicznie do twórczości 
oryginalnej, tzn. ukazują się utwory pisane po śląsku lub na śląski tłumaczone, 
ale istotne są również teksty pisane po polsku lub przekładane na polski, przy 
czym do drugiej grupy utworów należałoby zaliczyć dzieła mówiące o doświad-
czeniach ważnych dla wspólnoty bądź istotne ze względu na osobę twórcy ory-
ginału. na sięganie po język grupy większościowej wpływ ma kilka głównych 
czynników:

    ◆ zyskanie potencjalnie większej liczby czytelników — a więc i większe przy-
chody wydawnictw czy oficyn publikujących dane utwory;

    ◆ kompetencje, wykształcenie i preferencje tłumaczy — między innymi: brak 
odpowiednich narzędzi do tłumaczenia na śląski; polski jako pierwszy 

39 Pojęcie zaproponowane przez ewę Klekot, bazujące na koncepcji samokolonizacji 
alekssandra Kiosseva (samofolkloryzacja jest jednym z wymiarów samokoloniza-
cji). Klekot zauważa, że „pomimo emancypacyjnego programu wpisanego w pojęcie 
sztuki ludowej przez jego inteligenckich twórców, określane tą nazwą zjawiska, pod-
dane reifikacji, esencjalizacji i instrumentalizacji, używane były i są do wytwarzania 
i utwierdzania nierówności społecznych przy udziale samych podporządkowanych” 
(e. Klekot, 2014: Samofolkloryzacja. Współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki 
postkolonialnej. „Kultura Współczesna”, nr 1, s. 87). można zaobserwować analo-
giczne zjawisko — zepchnięcia kultury górnośląskiej w „miejski” czy „przemysłowy” 
(rzadziej wiejski) folklor, co widać między innymi w reakcjach na twórczość śląsko-
języczną, także wśród naukowców — np. anna momot, opowiadająca się wyraźnie za 
uznaniem etnolektu śląskiego za dialekt języka polskiego, stwierdza np., że przekłady 
na śląski są „zabawne” i „zdają się pełnić przede wszystkim funkcję ludyczną” oraz 
że „Ślązacy […] z pewnością nie uznają [tych przekładów — K.P.] za prawdziwe, au-
tentyczne”, przy czym swoich rozważań nie popiera badaniami socjolingwistycznymi, 
podchodząc do analizy wybranych tłumaczeń z widoczną tezą. jakość badanych przez 
autorkę przekładów można oceniać różnie, jednakże stwierdzenia o śmieszności po-
dejmowanych prób mijają się z ustaleniami socjologów (zob. np. m. Szmeja: Śląsk…), 
brakuje im także naukowego dystansu. zob. a. momot, 2016: Gwara śląska jako two-
rzywo językowe „tłumaczeń” literatury światowej. „Socjolingwistyka”, t. 30, s. 69—71.
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język tłumacza; brak szkoleń czy kursów dla tłumaczy na śląski; niewystar-
czająca znajomość śląszczyzny, a także strach i / lub wstyd przed użyciem 
etnolektu40;

    ◆ chęć opowiedzenia przeżyć wspólnoty w sposób zrozumiały dla grupy 
większościowej / dla większości społeczeństwa.

dobór przekładanych na śląski utworów odbywa się dwojako  — wybie-
ra się bądź dzieła zaliczane do kanonu literatury światowej i / lub śląskiej (lub 
teksty autorów związanych z górnym Śląskiem), bądź mające w jakimś stop-
niu charakter wspólnotwórczy i / lub subwersywny, przy czym obie te strategie 
mogą się na siebie nakładać, co najlepiej widać w próbach tworzenia kanonu 
górnośląskiego. idea stworzenia szerokiego kanonu, w ramach którego mieś-
ciłyby się — oprócz tekstów pisanych po śląsku lub o Śląsku — także utwory 
niezwiązane bezpośrednio z regionem, ale wpisujące się w pewne „pole wartości” 
i wspólnotę przeżyć, a więc kanonu tworzonego w myśl regiologii, a nie regiona-
lizmu, najsilniej wyrażona została w 2011 roku, kiedy wydano 99 książek, czyli 
mały kanon górnośląski41 pod redakcją zbigniewa Kadłubka i Łucji Staniczko-
wej. za kanoniczne redaktorzy uznali nie tylko dzieła bezpośrednio związane 
z regionem czy „przeżyciem pogranicza”, ale także teksty zaliczane do kanonu 
literatury światowej. Podejmowano też inne próby stworzenia kanonu, bardziej 
już skoncentrowane na kulturowym dziedzictwie górnego Śląska, podkreślają-
ce wkład twórców niemiecko- i czeskojęzycznych, np. w pierwszym numerze 
czasopisma „Fabryka Silesia”42.

najpełniej zamysł tworzenia kanonu widoczny jest w dwóch seriach wy-
dawniczych, ściśle związanych z aktywnością translatorską. chronologicznie 
pierwszą z nich są „Perły literatury Śląskiej” / „juwelen schlesischer literatur”, 
współfinansowane przez związek niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kul-
turalnych w Polsce, a wydane przez górnośląskie centrum Kultury i Spotkań 

40 zob.  np.  a.  czesak, 2012: Kompetencje tłumaczy na język śląski. W:  m.  Piotrow-
ska, a. czesak, a. gomola, S. Tyupa, red.: Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany 
prof. dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej. Kraków, Tertium, s. 159—166. Trudno też oceniać 
jakość tłumaczeń na śląski, skoro nie jest on ani uznany za język, ani w pełni skody-
fikowany (można weryfikować część słownictwa czy formę zapisu, ale bez możliwie 
najpełniejszego naukowego opisu danego języka nie jest możliwa kompletna ocena 
przekładu na ten język). Warto jednak zaznaczyć, że znaczna część tłumaczy na śląski 
to tłumacze nieprofesjonalni, bez wykształcenia kierunkowego.

41 „Regiologia” to pojęcie zbigniewa Kadłubka, szerszej pisze o nim w: z. Kadłubek, 
2011: Od homera do horsta, czyli zaproszenie do lektury. W: z. Kadłubek, Ł. Stanicz-
kowa, red.: 99 książek, czyli mały kanon górnośląski. Katowice, Księgarnia św. jacka, 
s. 7—19.

42 „Fabryka Silesia” 2012, nr 1 — zwłaszcza części Czterdziestu wybiera kanon (wraz 
z ankietą, s. 15—41) oraz Wokół kanonu (s. 42—62).
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im. eichendorffa z siedzibą w Łubowicach. dotychczas w ramach serii opubli-
kowano 10 tomów, wszystkie w wersjach dwujęzycznych niemiecko-polskich:
 1.    joseph von eichendorff, Das Marmorbild / Marmurowy Posąg, 

przeł. m. Korzeniewicz (2003).
 2.    joseph von eichendorff, Gedichte / Wiersze, przeł. m. Korzeniewicz (2007).
 3.    august Kahlert, Donna Elvira / Donna Elvira, przeł. j. Krosny (2006).
 4.    Walter meckauer, Die Bergschmiede / Górska Kuźnia, przeł.  j.  Krosny 

(2008).
 5.    Karl von Holtei, Der Ewige Jude / Żyd Wieczny Tułacz, przeł.  j. Krosny 

(2009).
 6.    Friedrich Bischof, Im Morgenrot / Jutrzenka, przeł. j. Krosny (2010).
 7.    Herta Pohl, Erzählungen / Opowiadania, przeł. j. Rostropowicz (2011).
 8.    gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel / Drożnik Thiel, przeł. g. Kosellek 

(2012).
 9.    gerhart Baron, Märchen / Baśnie, przeł. j. Rostropowicz (2013).
10.   joseph von eichendorff, Das Schloss Dürande / Zamek Dürande, 

przeł. B. Tarnas (2014).
zwrócenie uwagi na niechętnie przyjmowany przez polski dyskurs większościo-
wy fakt istnienia niemieckojęzycznego dziedzictwa kulturowego górnego Śląska 
jest czynem ważnym, choć dziwi, że nie podjęto się tłumaczenia np. utworów 
maxa Herrmanna-neissego czy arcyważnej dla górnośląskiej narracji wspól-
notowej książki Ostwind augusta Scholtisa43, którą ostatecznie opublikowa-
ło inne wydawnictwo. mimo że książki z serii PlŚ przypominają o wielokul-
turowości oraz pogranicznym charakterze Śląska, są słabo obecne w obiegu  
czytelniczym44.

drugą z serii „kanonicznych”, ale o większym zasięgu i — jak sądzę — zna-
czeniu jest inicjatywa Piotra / Pejtera długosza i jego wydawnictwa Silesia Pro-
gress. W czasie dyskusji z działaczami organizacji górnośląskich, dziennikarza-
mi, filologami i kulturoznawcami, narodził się pomysł stworzenia „misyjnej” 
serii wydawniczej; miałyby się w niej mieścić nie tylko dzieła pisane po śląsku 

43 o znaczeniu książki dla kultury śląskiej zob. np. B. Brachaczek-Świerkot, 2011: August 
Scholtis „Ostwind” [Wiatr ze wschodu]. W: z. Kadłubek, Ł. Staniczkowa, red.: 99 ksią-
żek…, s. 251—254.

44 niestety w metryczkach wydawniczych nie podano informacji o nakładzie. nie uda-
ło mi się uzyskać od wydawnictwa informacji dotyczącej nakładu publikacji i  ich 
sprzedaży. Trudno też mówić o szerokiej recepcji czytelniczej czy krytycznej, mimo 
że część utworów została udostępniona w  internecie (http://www.eichendorff.pl/in 
dex.php/pl/publikacje/materialy-zdigitalizowane [dostęp: 14.06.2018]). niewielkie zain-
teresowanie czytelnicze może wynikać między innymi z niedostatecznie dobrej dystry-
bucji (głównie sprzedaż internetowa, książka pojawiła się także w księgarniach ze stano-
wiskami silezjologicznymi) lub ze słabej znajomości większości przekładanych autorów.
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czy o Śląsku, ale także przekłady na śląski najważniejszych utworów literatury 
światowej45. „canon Silesiae”, bo taką nazwę nosi seria, cały czas jest tworzony, 
niemniej można, po wydaniu kilkunastu książek, pokusić się już o wstępne 
analizy. Seria ta składa się z trzech cykli:

1. „Ślōnskŏ Bibliŏtyka”, w ramach której publikowane są książki uznane za ka-
noniczne dla wspólnoty górnośląskiej, zarówno pisane oryginalnie po śląsku, 
jak i tłumaczone na polski:

    ◆ zbigniew Kadłubek, Listy z Rzymu (2012)46.
    ◆ Henryk Waniek, Jak Johannes Kepler, jadąc do Żagania na Śląsku, zahaczył 

o księżyc (2015).
    ◆ august Scholtis, Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska, 

przeł. a. Smolorz (2015).
    ◆ Henryk Waniek, Obcy w kraju urodzenia (2016).

2. „Bibliŏtyka Tumaczyń”, w której ukazują się przekłady dzieł literatury świa-
towej na śląski:

    ◆ ajsychlos, Promytojos przibity, przeł. z. Kadłubek (2013).
    ◆ Dante i inksi. Światowŏ poezyjŏ po ślōnsku, przeł. m. Syniawa (2014).
    ◆ Robert Burns, Remember Tam O’Shanter’s Mare / Spōmnijcie se Tamowã 

klaczkã. Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa, przeł. m. Syniawa; wyd. dwu-
języczne (2016).

    ◆ ch. dickens, Godniŏ pieśń, przeł. g. Kulik (2017).

3. „Ślōnske dzieje”, w których wydawane są opracowania historyczne, pamięt-
niki oraz beletrystyka dotyczące doświadczeń historycznych ważnych dla gór-
nośląskiej narracji wspólnotowej, między innymi podziałów Śląska i ich korzeni, 
zmian cywilizacyjnych, doświadczenia podporządkowania władzy, narzucania 
kultury dominującej i jej języka, deprecjonowania kultury lokalnej:

    ◆ jerzy ciurlok, Ich książęce wysokości. Część górnośląska (2014).
    ◆ jerzy ciurlok, Ich książęce wysokości. Część dolnośląska (2015).
    ◆ eva Tvrdá, Dyskretny urok Śląska, przeł. K. Pospiszil (2015).
    ◆ Dziennik ks. Franza Pawlara. Górny Śląsk w 1945 roku. Opis czasu minio-

nego, przeł. i oprac. l. jodliński (2015).
    ◆ eva Tvrdá, Dziedzictwo, przeł. K. Pospiszil (2016).

45 zob. P. długosz, R. Szyma, 2012: O serii. W: z. Kadłubek: Listy z Rzymu…, s. 7—8. 
Por. opis serii na stronie Stowarzyszenia osób narodowości Śląskiej: http://slonzoki.
org/canon/ [dostęp: 20.01.2018].

46 Wydanie 2. [popr.]; wydanie 1. ukazało się w 2008 roku nakładem Księgarni św. jacka.
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    ◆ Wilhelm górecki, Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku 
na przykładzie huty Florian (2016)47.

    ◆ Helena Buchner, hanyska (2016)48.
    ◆ Helena Buchner, Dzieci hanyski (2017)49.

część tekstów opublikowanych w ramach Canonu Silesiae dotyka problemów 
trudnych doświadczeń historycznych i tzw. śląskiej krzywdy. Helena Buchner 
i eva Tvrdá niezależnie od siebie opisały prawie tożsame historie rodzinne 
z „zielonego Śląska” — są to opowieści o przywiązaniu do ziemi, życiu na pogra-
niczu i ciągłych zmaganiach z kolejną władzą i kolejnym centrum kulturowym 
narzucającym swoje wartości, język i niezrozumiałe wymagania (w tym deklara-
cje narodowościowe). nazwanie, wypowiedzenie krzywdy i traumy50, wskazanie, 
że mimo granic administracyjnych doświadczenia minoryzacji i podporządko-
wania są podobne, to element „odzyskania głosu” wspólnoty mniejszościowej. 
Wydawanie posttraumatycznych publikacji może spotkać się z zarzutami budo-
wania czegoś na krzywdzie czy pielęgnowania urazów, jednakże, jak wykazują 
badania antropologów i socjologów, takie działania są niezbędne, podobnie jak 
niezbędne jest zajęcie stanowiska wobec trudnej przeszłości51.

Teksty opublikowane w ramach serii, także te afirmacyjne czy mówiące 
o współczesnym (ponowoczesnym) „przeżyciu Śląska”, o problemach tożsa-
mościowych i próbach odnalezienia tego, co lokalne w zmiennym i zglobali-
zowanym świecie, nie tylko mogą wzmocnić poczucie istnienia więzi, ale też 
wskazują punkty styczne doświadczeń różnych części regionu, Polski czy świata. 
Świetnym przykładem próby wpisania działalności translatorskiej w konteksty 

47 Wydanie 2.; wydanie 1. ukazało się w 2014 roku nakładem Hutniczej izby Przemy-
słowo-Handlowej w Katowicach.

48 Wydanie 2.; wydanie 1. ukazało się w 2006 roku nakładem własnym autorki (we 
współpracy z wydawnictwem my Book).

49 Wydanie 2.; wydanie 1. ukazało się w 2008 roku nakładem własnym autorki (we 
współpracy z wydawnictwem my Book).

50 leszek drong, opisując specyfikę najnowszej literatury irlandzkiej, używa pojęcia 
„realizm postraumatyczny” — wydaje się, że byłoby ono przydatne także w analizie 
literatury górnośląskiej. l. drong, 2013: Post-Traumatic Realism: Representations of 
history in Recent Irish Novels. W: e. Łukaszyk, K. chruszczewska, eds.: Colloquia 
humanistica. Vol. 2: Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures. Warsaw, 
institute of Slavic Studies Polish academy of Science, s. 19—35.

51 Por. np. m. Szmeja, 2017: Śląsk — bez zmian (?)…, zwłaszcza s. 175—260 oraz uwagi 
rozproszone w całej publikacji; e. michna, 2015: Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci 
a „odpominaniem”. II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do 
emancypacji liderów śląskich. „zeszyty naukowe Uniwersytetu jagiellońskiego. Prace 
etnograficzne”, t. 43, z. 1, s. 1—12; m.g. gerlich, 2010: „My, prawdziwi Górnośląza-
cy…”. Studium etnologiczne. Warszawa, Wydawnictwo dig, zwłaszcza s. 113—192.
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globalne, w przedsięwzięcia ruchów dążących do ochrony, rewitalizacji czy 
uznania języków i kultur mniejszych jest zbiór Dante i inksi (wybór i przekład 
mirosława Syniawy), w którym obok dobrze znanych w Polsce i  szeroko na 
polski tłumaczonych klasyków literatury światowej (dante, Horacy, Keats, Blake, 
Kawafis, jesienin i in.) znaleźli się autorzy zaliczani do klasyki śląskiej (angelus 
Silesius, joseph von eichendorff) czy nawet reprezentujący odmienne tradycje 
cywilizacyjne (li Bai, du Fu), a  także — co wydaje się najbardziej znaczą-
ce — pisarze języków mniejszych: dafydd ap gwilym (walijski), Brian merri-
man / Brian mac giolla meidhre, Patrick Henry Pearse (irlandzki), Frédéric mi-
stral (oksytański), Rosalía de castro (kastylijski i galicyjski), jakub Bart-Ćišinski 
(serbołużycki). W przekładzie tego samego tłumacza ukazał się też tom wierszy 
szkockiego poety, Roberta Burnsa. Sam dobór określonych twórców związa-
nych z grupami mniejszościowymi może mieć charakter subwersywny wobec 
ujednolicających narracji większościowych, dodatkowo taki przekaz wzmacnia 
część przełożonych utworów, które mówią o odrębności danej wspólnoty etnicz-
nej / kulturowej, krzywdzie podporządkowanych, konieczności zmiany relacji 
władzy, także poprzez działania rewolucyjne (między innymi Sōnd ô pōłnocy 
Briana merrimana, Do naszego nŏrodu Frédérica mistrala, Rebelijŏ Patricka 
Henryka Pearse’a, Serbskŏ mŏwa jakuba Barta-Ćišinskiego).

Poza seriami wydawniczymi publikowano także przekłady, które można za-
liczyć do kanonicznych dla wspólnoty — między innymi dzieła Horsta Bienka52, 
janoscha53, Petra Bezruča54, wydano Spjewajuco piaść óndry Łysohorskiego  

52 zob. między innymi: H. Bienek, 1983: Pierwsza polka. W. Szewczyk, przeł. Warszawa, 
czytelnik [kolejne wydanie w przekł. m. Przybyłowskiej — 1994, gliwice, Wydawnic-
two „Wokół nas”; wydanie popr. i uzup. 2008, gliwice, Wydawnictwo „Wokół nas”]; 
H. Bienek, 1991: Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku. W. Szew-
czyk, przeł. gliwice, Wydawnictwo „Wokół nas”; H. Bienek, 1993: Podróż w krainę 
dzieciństwa: spotkanie ze Śląskiem. m. Podlasek-ziegler, przeł. gliwice, Wydawnictwo 

„Wokół nas”; H. Bienek, 1994: Wrześniowe światło. m. Podlasek-ziegler, przeł. gliwice, 
Wydawnictwo „Wokół nas”; H. Bienek, 1999: Ziemia i ogień. m. Przybyłowska, przeł. 
gliwice, Wydawnic two „Wokół nas”; H. Bienek, 1999: Czas bez dzwonów. m. Podla-
sek-ziegler, przeł. gliwice, Wydawnictwo „Wokół nas”.

53 janosch, 1974: Cholonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny. l. Bielas, przeł. Katowice, Wy-
dawnictwo Śląsk [wyd. ocenzurowane]. W 2011 roku wydano przekład leona Bielasa 
z dodanymi fragmentami usuniętymi przez cenzurę w tłumaczeniu emilii Bielickiej. 
janosch, 2014: Szczęśliwy, kto poznał hrdlaka. e. Bielicka, przeł. Kraków, znak.

54 Przy czym wymowa Pieśni śląskich Bezruča — antypolska, antyczeska i antyniemiec-
ka — nie zachęca do opublikowania całości (por. recepcję tej twórczości w okresie 
międzywojennym, np. l. Brozek, 1937: Piotr Bezrucz. Komunikat instytutu Śląskiego 
w Katowicach. Seria iii, nr 7. Katowice). Po śląsku ukazał się przekład dwóch wierszy: 
P. Bezruč, 2013: Dōmbrova I. m. Syniawa, przeł. „Fabryka Silesia”, nr 2, s. 77; P. Bezruč, 
2014: Toszōnowice. m. Syniawa, przeł. „Fabryka Silesia”, nr 1, s. 69 oraz parafraza 
wiersza Bernard Žár, wydana pt. Antůn Rak w roku 1935 w tomiku Z naszej źymjy 
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w  zapisie laskim i  śląskim55, trójjęzyczny (niemiecko-śląsko-polski) zbiór 
Aforyzmów Franza Kafki w przekładzie jerzego ciurloka56 oraz rozproszone 
w zbiorach, czasopismach i na stronach internetowych fragmenty ważnych dla 
kultury europejskiej tekstów57. dokonano również przekładu zbioru tekstów 
o symbolicznym znaczeniu dla istnienia etnolektu śląskiego — nowego Te-
stamentu, wyzwania tego podjął się gabriel Tobor58. nie może być to jednak 
publikacja uznana za przekład biblijny przez Kościół katolicki, gdyż — na co 
zwracała uwagę Rada języka Polskiego w 2006 roku — za przekład Biblii moż-
na uznać wyłącznie tłumaczenie z języków oryginalnych59; a Nowy Testamynt 
po ślonsku bazuje na przekładzie jakuba Wujka. Warto też choć na marginesie 
wspomnieć o kontrowersjach wokół „przekładu” Biblii dokonanego przez mar-
ka Szołtyska60. dziwi fakt, że jego Biblia Ślązoka została uznana przez wielu 

ślůnskej w opracowaniu Feliksa Steuera. Parafrazę tę odkrył m. Syniawa. Ukazał się 
także co najmniej jeden przekład na polski: idem, 1920: Ondra. [Przekład anonimo-
wy]. „głosy z nad odry”, nr 1, s. 26—27.

55 ó. Łysohorsky, 2009: Aj laszske rzyky płynu do morza. a. Roczniok, oprac. zabrze, 
narodowa oficyna Śląska. noŚ wydaje wiele publikacji po śląsku (zapis wg normy 
iSo 639-3 „szl”), po części są to dzieła autorstwa pisarzy związanych z Klubem Twór-
ców górnośląskich „Karasol”.

56 F. Kafka, 2016: Ślōnski Kafka. [album, zwieńczenie projektu Ślōnski Kafka: aforyzmy 
Kafki w oryginale, przekł. na pol. i śl. j. ciurlok; grafiki między innymi j. Podgórskiego, 
d. Turkiewicz, m. malec]. Kraków, aSP—Katowice, galeria Szyb Wilson, Fundacja 
eko-art Silesia.

57 na przykład Platona, miguela de cervantesa, giovanniego Bocaccia, anny achma-
towej, antoniego czechowa, aleksandra Puszkina, johna donne’a, oscara Wilde’a; 
wydano także przekłady fragmentów polskich tekstów autorstwa między innymi jana 
Kochanowskiego czy ignacego Krasickiego. zob. np. m. Szołtysek, 2002: Ślązoki nie 
gęsi, czyli konski nojfajniyjszych książek na świecie przełonaczone na śląsko godka. 
Rybnik, Wydawnictwo Śląskie aBc [zapis nieustandaryzowany]. dużo tłumaczeń 
pojedynczych utworów opublikowano na blogu Bartłomieja Wanota i mirosława 
Szmaja, [online]: Czytůmy pů naszymu. dostępne w  internecie: https://czytomy.
wordpress.com/ [dostęp: 14.06.2018; zapis alfabetem Steuera oraz ślabikŏrzowym  
szrajbōnkiem].

58 Nowy Testamynt po ślonsku, 2017. g. Tobor, przeł. Radzionków, Wydawnictwo Tobor 
[zapis nieustandaryzowany].

59 a. czesak, j. Kąś, S. Koziara, R. Przybylska, W. Przyczyna, H. Synowiec, P. Włodyga, 
R. Wróbel, 2006: uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski. „Ruch 
Biblijny i  Teologiczny”, nr  2, s.  144—154. Stanowisko to zostało także opubliko-
wane na stronie internetowej Rady języka Polskiego: http://www.rjp.pan.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=154:uwagi-o-wspoczesnych-przeka 
dach-biblii&catid=55&itemid=67 [dostęp: 14.06.2018].

60 m. Szołtysek, 2000: Biblia Ślązoka. Rybnik, Wydawnictwo Śląskie aBc. Publikacja 
spotkała się z ciepłym przyjęciem wielu czytelników, ale zarzucano jej także profanację 
tekstu sakralnego, trywializację, nieadekwatność, niepoprawność i wulgarność języka. 
zob. np. Stanowisko RjP (zob. przypis 59); m. Stangret, [online]: Kontrowersyjna 
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czytelników, a nawet uznanych badaczy61 za rodzaj przekładu czy trawestacji 
(sic!)62, gdy tymczasem była swobodną adaptacją wybranych opowieści biblij-
nych — zapisaną po śląsku (zapis nieustandaryzowany) i zestawiającą dzieje 
biblijne z historią Śląska63.

dotychczas jednak, poza literaturą dziecięcą i fragmentami polskiej klasyki 
(Kochanowski, Krasicki, Sienkiewicz)64, nie tłumaczono dzieł powstałych ory-
ginalnie w języku polskim, być może wychodząc z założenia, że i tak będą one 
zrozumiałe dla górnośląskich czytelników. Tym bardziej na uwagę zasługuje 
publikacja w drugiej połowie 2018 roku65 przekładu na śląski jednej z najważ-
niejszych dla tej literatury powieści, Dracha Szczepana Twardocha, w tłuma-
czeniu grzegorza Kulika. z ekonomicznego punktu widzenia taki przekład nie 
ma prawa bytu, bowiem najprawdopodobniej książka znajdzie znacznie mniej 

„Biblia Ślązoka”, z 12 października. dostępne w internecie: http://wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/1,114873,2963072.html [dostęp: 14.06.2018].

61 zob. przypis 59. Widoczne jest deprecjonowanie śląszczyzny, o którym wspominałam 
już w przypisie 39.

62 nie budzi wątpliwości, że — jakkolwiek by oceniać estetykę czy odpowiedniość pub-
likacji — Biblia Ślązoka nie ma wydźwięku parodystycznego. Por. definicję trawestacji 
w: j. Sławiński, 1988: Trawestacja. W: m. głowiński, T. Kostkiewiczowa, a. okopień-

-Sławińska, j. Sławiński: Słownik terminów literackich. Wrocław, zakład narodowy 
im. ossolińskich, s. 542. 

63 jest to też dość jasno zasygnalizowane — pod każdym rozdziałem znajduje się in-
formacja, według której księgi i których jej rozdziałów napisano dany fragment. co 
prawda we wstępie autor sygnalizuje potrzebę przekładu Biblii na „gwarę śląską” (s. 4) 
i  chęć pokazania, że śląszczyzna nadaje się także do „wyrażania trudniejszych tre-
ści” (s. 4), nigdzie jednak nie przypisuje sobie zasług translatorskich, a siebie traktuje 
jako autora adaptacji, nie zaś przekładu: „Książka ta powstała z potrzeby serca. Pi-
sząc ją, miałem przed oczyma moją babcię, która oprowadzała mnie po parafialnym 
kościele […]” (s. 4). za próby przekładowe można by ewentualnie uznać modlitwy 
i katechizm znajdujące się na końcu publikacji (s. 94—96). cyt. za: m. Szołtysek, 2000: 
Biblia Ślązoka…

64 j. Brzechwa, 2015: Brzechwa dlo dziecek. m. Szołtysek, przeł. gdańsk, Wydawnictwo 
oskar; j. Tuwim, 2015: Nojpiynkniyjsze wierszowanki dlo dziecek. m. Szołtysek, przeł. 
gdańsk, Wydawnictwo oskar [zapis nieustandaryzowany]. Fragmenty polskiej klasyki 
ukazały się w zbiorze Ślązoki nie gęsi [zob. przypis 57].

65 Sam przekład zapowiadany był wiele miesięcy wcześniej. zob.  a.  Szaja, 2018: 
Książka pt.  „Drach” Szczepana Twardocha po śląsku będzie hitem? „dziennik za-
chodni”, z  18  grudnia. dostępne w  internecie: http://www.dziennikzachodni.pl/
serwisy/kultura/ksiazki/a/ksiazka-pt-drach-szczepana-twardocha-po-slasku-be 
dzie-hitem-adam-szaja-przedstawia-smak-ksiazki,12778369/ [dostęp: 10.01.2017]. 
zob. np. m. mikołajec, 2019: Godojący Drach. Oficjalno ślonsko narracjo inc. (Szcze-
pan Twardoch: Drach). „artPapier”, z 1 stycznia. dostępne w internecie: http://www.
artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=362&artykul=7135&kat=1 [dos tęp:  
22.01.2019].
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nabywców niż oryginał66, jednak to działanie ma duże znaczenie dla wspomnia-
nej walki o uznanie, ponieważ legitymizuje śląszczyznę i zrównuje ją z obecnym 
językiem dominującym. zwieńczeniem walki o uznanie etnolektu mogłyby 
być przekłady twórczości śląskiej na polski, które jednak najprawdopodobniej 
spotkałyby się ze znikomym zainteresowaniem rynku polskojęzycznego, mimo 
że literatura śląskojęzyczna ma coraz więcej do zaoferowania67.

Procesy wspólnotwórcze, rozgrywające się na płaszczyznach politycznej, 
społecznej i kulturowej, są nierozerwalnie związane z działalnością literacką, 
także przekładową68. Twórczość translatorska wydaje się niezbędnym aspektem 
walki o uznanie grupy mniejszościowej, jej kultury i języka, ale może być też 
narzędziem rewitalizacji języka, na co zwraca uwagę guillem Belmar, pisząc 
o sytuacji języka baskijskiego69. doświadczenia innych małych wspólnot są inte-
resującym kontekstem badawczym, pozwalają bowiem zidentyfikować i rozwią-
zać problemy, z jakimi muszą mierzyć się tłumacze na języki mniejsze, a także 
literatury mniejsze w ogóle, a są to między innymi: ograniczona poliwalentność 
małego języka (wynikająca z jego wielowiekowego podporządkowania i zakazu 
stosowania w wielu kontekstach), kodyfikacja / standaryzacja, kwestia „orientacji 
lingwistycznej” (linguistic orientation), którą wiąże się z koniecznością znale-
zienia adekwatnych rejestrów stylistycznych w tekście tłumaczonym, a także 
kwestia „czystości” przekładu na mniejszy język docelowy (kalki, zapożyczenia 
z języków większych, neologizmy)70.

Kolejnym problemem, przed jakim staje przekładowa twórczość górnoślą-
ska, jest uwikłanie w skomplikowany system zależności i władzy — tłumacze, 
wydawcy (a częściowo także autorzy) oscylują między oczekiwaniami mniej-
szościowej grupy docelowej (mieści się tu między innymi problematyka stan-
daryzacji śląszczyzny, publikacji określonych dzieł, nieraz o wydźwięku nacjo-
nalistycznym), oczekiwaniami władzy państwowej (brak wsparcia finansowego 
dla nieuznanego prawnie języka, niemożność zbierania środków pod szyldem 

66 Książkę wydało Wydawnictwo literackie w formie tradycyjnej, e-booka (mobi i e-pub)  
oraz audiobooka. Wydawca jednak jeszcze (styczeń 2019) nie udostępnił danych 
sprzedażowych, nie wiadomo więc, jak duże było zainteresowanie czytelnicze.

67 Warte uwagi są Listy z Rzymu zbigniewa Kadłubka, twórczość alojzego lyski, publi-
kacje Rafała Szymy, marcina melona, dominiki Bary (ta ostatnia częściowo po śląsku).

68 Por. np. uwagi marko juvana i przytaczanego przez niego josipa Tominška o roli sło-
weńskiej serii „Przekłady literatury Światowej”: m. juvan, 2014: Literatura światowa 
a przekład. a. muszyńska-Vizintin, przeł. „Przekłady literatur Słowiańskich”, t. 5, nr 1, 
s. 36—38.

69 g. Belmar, 2017: The Role of Translation in the Revitalization Process of Minority 
Languages: the Case of Basque. „darnioji daugiakalbystė / Sustainable multilingualism”, 
no. 10, s. 36—54.

70 ibidem.
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niektórych organizacji, jak np. SonŚ71) a wymaganiami rynku wydawniczego 
(mały rynek zbytu72, często kiepska jakość druku, oprawy graficznej, korekty73). 
Tłumaczenie na języki mniejsze, mimo wszystkich wymienionych wcześniej 
problemów, jest działalnością ważną, która może stanowić o sile zarówno zwią-
zanej z tym językiem kultury, jak i wspólnoty:

Translation is not impartial, and can be used as an instrument for imposing 
hegemonic values, for legitimation the status quo for removal of thoughts or 
behaviors which are not consider desirable and for producing knowledge in 

“favour” of the (repressive) power, often in subtle and invisible (thus, very ef-
fective) ways. Yet it can also become an empowering activity through which 
translators deliberately opt for resistance practices at a specific historical time 
and in a given socio-historical situation […]74.

71 Stowarzyszenie osób narodowości Śląskiej. zob.  http://slonzoki.org/ [dostęp:   
10.01.2018].

72 W przypadku górnego Śląska można by domniemywać, że lokalna twórczość oraz 
wspomniane w  tej pracy przekłady (na śląski i na polski) mogłyby dotrzeć do re-
latywnie dużej grupy odbiorców  — według danych ze spisu powszechnego prze-
prowadzonego w 2011 roku ok. 700 tysięcy osób deklarowało śląską lub mieszaną 
(głównie śląsko-polską) tożsamość etniczną (zob. Urząd Statystyczny w Katowicach, 
2012: Raport z wyników w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2011. dostępne w internecie: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/aS 
SeTS_nSP2011-RaPoRT.pdf [dostęp: 14.06.2018]). co prawda część nowych publika-
cji, jak np. seria o komisarzu Hanusiku marcina melona czy publikacje polskojęzyczne 
(Drach Szczepana Twardocha, Piąta strona świata Kazimierza Kutza, Czarny ogród 
małgorzaty Szejnert), cieszy się dość dużym powodzeniem oraz recepcją krytycz-
ną, co w pierwszym przypadku związane jest z przystępnością tematyki i użyciem 
etnolektu, a w drugim — z prężnie działającą „machiną marketingową” dużych wy-
dawnictw (znak, Wydawnictwo literackie), to jednak przekłady nie zyskują już tak 
wielu czytelników. za przykład mogą tutaj posłużyć dane uzyskane od wydawnictwa 
Silesia Progress: nakłady z reguły oscylują wokół 500—800 egzemplarzy, przy czym 
nie zawsze udaje się sprzedać chociażby tak niewielką liczbę książek, a nawet jeśli, 
potrzeba na to wielu miesięcy czy lat: ajsychlos, Promytojos przibity — nakład: 300, 
wyprzedany; Dante i inksi. Światowŏ poezyjŏ po ślōnsku — nakład: 500, wyprzedany; 
R. Burns, Remember Tam O’Shanter’s Mare / Spōmnijcie se Tamowã klaczkã. Wiersze 
i śpiywki Roberta Burnsa — nakład: 600, sprzedano: 200; ch. dickens, Godniŏ pieśń — 
nakład: 1000, sprzedano: 600; e. Tvrdá, Dyskretny urok Śląska — nakład: 500, wyprze-
dany; e. Tvrdá, Dziedzictwo — nakład: 550 (w tym poprawiony dodruk), sprzedano: 
ok. 300. Powyższe dane uzyskałam drogą mailową (11 czerwca 2018 r.), warto jednak 
zaznaczyć, że większość wydawców nie udostępnia danych dotyczących liczby wyda-
nych i sprzedanych egzemplarzy.

73 Przykładowo publikacje narodowej oficyny Śląskiej.
74 „Przekład nie jest bezstronny / obiektywny  — i  może być używany jako instru-

ment narzucania wartości hegemona, legitymizacji status quo i  eliminowania my-
śli lub zachowań niepożądanych i  [jako instrument — K.P.] produkcji wiedzy, by  
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Karolina Pospiszil
Community-Creating Function of Translation  

Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesian

SUmmaRy | culture plays a significant role in creating, reinforcing and enhancing 
ethic community. The article discusses the said issue by focusing on the use of a minority 
language in a literary translation. The use of a minority language — not only in public 
discourse or in literature, but also in translation, is a political act, especially form the 
vantage point of postcolonial approach / theory. Similar issues are taken into account re-
garding minority groups’ narratives / subaltern narratives in expressed majority / dominant 
language. The author gives an account of the processes of politicizing translation based 
on the example of translations into Upper-Silesian published after 1989.

KeyWoRdS | Upper-Silesia, community, minority language, subversion, struggle 
for acceptance, power

Karolina Pospiszil
Spōlnototwōrczy wymiŏr przekładu  

Casus XXI-wiecznych przekładōw gōrnoślōnskich

STReSzczynie | artykuł ômŏwiŏ problym kulturowego sparciŏ zjawisk, co tworzōm 
spōlnotã, bez skupiynie sie na roli użyciŏ mŏwy myńszyj / myńszościowyj w przekładzie 
dzieł literackich. niy ino używanie w życiu publicznym i w literaturze mŏwy myńszyj, ale 
tyż przekłady z tyj mŏwy i na tã mŏwã sōm aktym politycznym — nojbarzij jak wejzdrzimy 
na te działania z perspektywy postzależnościowyj. Podobnie je, jak w mŏwie wiynkszości 
wypowiadane sōm doświadczynia spōlnoty myńszyj. Te procesy „upolityczniyniŏ” prze-
kładu i znaczyniŏ składu przekłŏdanych dzieł dlŏ budowaniŏ spōlnoty autorka ômŏwiŏ 
na przikładzie przekładōw dzieł twōrcōw gōrnoślōnskich — nojbarzij tych wydanych 
po 1989 r.

iSTe SŁoWa | gōrny Ślōnsk, społeczność, jynzyk myńszościow, subwersyjŏ, walka 
ô uznanie, władza

KaRolina PoSPiSzil | doktor, adiunkt w  Katedrze literatury Porów-
nawczej Uniwersytetu Śląskiego; badaczka literatur pogranicza oraz literatur 
regionalnych w europie Środkowej. zajmuje się przede wszystkim pograniczem 
polsko-czeskim oraz literaturą górnośląską. do jej innych zainteresowań nauko-
wych należą: geokrytyka, geopoetyka, regionalizm, literatury mniejszości kultu-
rowych, etnicznych i narodowych, kwestie tożsamości kulturowej. autorka mię-
dzy innymi książki Swojskość i utrata. Obraz Górnego Śląska w polskiej i czeskiej 
literaturze po 1989 roku (2016) oraz artykułów publikowanych między innymi 
w „Bohemistyce”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Studia Slavica”, „Roczniku 
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Komparatystycznym” oraz w monografiach wieloautorskich; współredaktorka 
między innymi: dwóch tomów serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diag-
nozy — koncepcje — perspektywy (t. 1: Literatura polska i perspektywy nowej 
humanistyki, t. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie) (2018), tomu Adapta-
cje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie (2018), publikacji Barańczak. 
Postscriptum (2016).


