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Tomasz Kamusella

Oblicza G6rnego Slaska
::'1

Urodzilem sie i wychowalem na G6rnym Slasku. Moj Fater som z MicfHkowitz.
W latach 70. i 80. kiedy uczeszczalern do szk61, 0 tym sie nie m6wilo. Z kolei sam sie
nad tym nie zastanawialem. To bylo niejako naturalne, ie z roku na rok coraz wiecej
czlonk6w mojej Familii, znajomych, koleg6w z klasy i nauczycieli wyjeidiaio do Rajchu, gdzie od dluiszego czasu przebywaly ich rodziny. Co by nie rnowic, .tarn" jawilo
sie jako raj, a .iutce]' jako czysciec, jesli juz nie pieklo.
Moja Matka jest z chlopow na Mazowszu, zaraz spod przedwojennej granicy Prus
Wschodnich. Przyszla na swiat w 1939, tak wiec czasy swojego dziecir'istwa do 1945
spedzila w nowo-poiudniowo-wschodnio-pruskiej czesci prowincji Prusy Wschodnie,
a dokiadniej w przysi6lku Jaworowo, parafia Hermenau (Zawidz) powiat Sichelberg (Plock),
rejencja Zichenau (Ciechanow). Dziadek i 8abcia ze strony matki czas6w wojennej
niemieckiej wladzy nie wsporninaja niemile konstatujac, ie [esli wypeiniaio sie zalecenia przewidziane w przepisach, nie zadano niczego wiece], a ponadto .Niarncy byli
czysci" i nauczyli Babcie gotowac kisiel. Z drugiej strony, na poczatku wrzesnia 1939
Dziadek, jak wiekszosc jego sasiadow, zdroworozsadkowo zignorowal nakaz mobilizacji, gdy niemieckie wojska podchodziiy juz pod Plock. Negatywami bylo to, ie Niemcy
zabierali ziernie niekt6rym rolnikom na rzecz niemieckich osadnik6w i ,,zabijalitylu ludzi"
[tj. Zyd6w i partyzant6w). Z tymi czasami pseudo-norrnalnosci ostro kontrastuje wejscie
.azjatyckich Rusk6w", brudnych, w lachmanach, kt6rzy rozkradali inwentarz i zadali
w6dki nie oqladajac sie na protesty gospodarzy; oraz nastepnie krwawy terror boj6wek PPR, kt6ry przyczyni/ sie do stopniowej likwidacji otwartego poparcia dla PSL,
ale mimo wszystko nie zmusi/ chiop6w do oddania ziemi na koichozy.
W tym samym czasie na poludniowo-wschodnim kraricu Rzeszy, w nowo powstalej rejencji Kattowitz (Katowice) we wlasnis odnowionej prowincji Gornoslaskisj moj
Fater chodzili do pierwszych klas szkoly ludowej. W jego solidnie spietyrn Zeugnisse
der Beutschen Volksschule (ksiazeczka swiadectw p6/rocznych) z orlem i swastyka
Trzeciej Rzeszy ponad owym tytulem, zacytowano gotykiem w przedmowie An die
Eltern! (Do Rodzic6w) slowa Adolfa Hitlera.
Tomasz Kamusella, socjoiingwista, pracownik naukowy Uniwersytetu w Opolu.
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Jednak narodziny tego idealu Menschentyp der Zukunft .czlowieka nowego typu",
.czlowieka przyszlosci" byly utrudnione w przypadku mego Fatra, jak i innych G6rnoschlonzok6w, kt6rzy
haupie i ze swoimi godali po naszymu (tj. zachodnioslowiariskim dialektem IUbo
"U'l
g6rr'lo~I"iskEl)' a w szkole i urzedach albo w qornoslaskirn
dialekcie niemieckie 0 lub~.
Daleko im bylo do opanowania jezyka utwor6w
Goethego, a poza tym byli katolikami. Te same zarzuty postawila im po 1945 nowa
socjalistyczno-narodowa (a po 1956 raczej narodowo-socjalistyczna) w!adza, chca,ea z nich uczynic echte Polok6w (prawdziwych Polak6w) oraz przedzierzqnac w .socjalistycznych ludzi".
Ani niemieckiemu, ani polskiemu nacjonalizmowi nie udalo sie w koricu zrnienic
mego Fatra, kt6ry nauczyl sie mowic prawie standardowym polskim i ukoriczyl studia
na nowo powstalej Politechnice Wroclawskiej (dawniejTechnische Hochschule, Breslau) pod kierunkiem Iwowskich profesor6w, kt6rzy nie tolerowali narodowo-polskich
wystapien student6w z centralnej Polski wobec g6rnosla,skich koleg6w. Jednak rodzinne doswiadczenis i ciaqla nietolerancja okazywana Gomoscblonzekom w pracy
i miejscu zamieszkania nauczyla mego Fatra, jak i innych Gomoschlonzekow ukrywae swa odrebnosc kulturowa i etniczna w obcowaniu z innymi.
Moja matka przeszla podobna droqe sdukacyjna i po ukonczeniu studi6w wyzszych
na .wileriskirn uniwersytecie" w Toruniu dostala nakaz pracy na SIa,sku (tj. G6rnym
SIa,sku). Wraz z Fatrem wychowali mnie i mego Bracika bez wspomnienia przeszlosci, komentowania wyjazd6w do Rajchu czy qomoscntonzskiej godki tej czesci naszej Familii wciaz pracujace] na grubach, rozprawiajac jeno w standardowym polskim. Cia,gle nas poprawiano: nie m6wi sie daj se kernonc tylko daj sie przejechec,
sznita tylko kromka, fuzekle tylko skarpety. Ponbocek tylko Pan Bog, Annaberg tylko
Gore sw. Anny, hebel tylko strug, majzel tylko przecinak, Ouma tylko Babcia, ja tylko

t
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tak...
'b ~'/2C fCC111~
Z czasem stalo sie to normalne. Przejelismy kamuflai Lojc6w, a w koricu zapornnielisrny 0 tr' eo mial skrywac (nigdy nie wyjasniono nam dlaczego), i stalismy sie
Polakami. ~
troche odkryl "to zapomniane", gdy by! na szwarcarbajcie
w Austrii. Z kolei ja zaqlebiwszy sie w studia anglistyczne nie mialem czasu ani echoty, aby rnyslec 0 czyrns innym niz 0 arnerykariskirn slangu i angielskiej szkole poet6w
metafizycznych, chociaz uczeszczalern na filologiczny wydzial Uniwersytetu SIa,skiego w Sosnowcu, eo sila rzeczy mnie zmuszalo, abym udajac sie na dodatkowe zajecia i zakupy do Katowic, dzien w dzieri przekraczal qranice miedzy Slaskiern a .Polska" na Brynicy. Unikalo sie wtedy noca grupek wyrostk6w na przystankach, albowiem
w przypadku zaistnienia rozmowy mozna bylo nie uniknac pobicia. Gdy m6wili po
schlonzsku, mogli to bye echte Schlonzaki albo Zag/embioki udajace Schlonzok6w
i vice versa gdy m6wili standardowym polskim. Tak wiec obrywalo sie, gdy sie odpowiedzialo po schlonzsku Zag/embiokom, kt6rzy dla zmylki zagadali po naszymu i tak
samo, gdy zagoda/o sie standardowym polskim do karlus6w.
Namacalne doswiadczenie tolerancji oraz roznorodnosci etnicznej, narodowej,
regionalnej, jezykowej, rasowej i wszelakiej wielokulturowosci uzyskalem podczas
studi6w magisterskich w RPA na Potchefstroom University w samym sercu afrykanerskiego Transwalu. Spedzalern dlugie godziny w przepastnej i przestronnej
(w por6wnaniu z polskimi odpowiednikami) bibliotece uniwersyteckiej z wolnym do-

-
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stepern do polek, Przeglqda/em swiezo odkurzone tomy z dawnych wiek6w
sze wydawnictwa
z ca/ego swiata, az pewnej nocy tuz przed zarnknieciern
023, znalaz/em

zakamarek

z angielskimi

i niemieckimi

ksiazkarni

i najnowbiblioteki

0 Schlonzsku. Przez

szum klimatyzacji przebija/y odg/osy nokturnalnego
koncertu cykad. Wroci/em do biblioteki z samego rana rozbudzony g/osnym krzykiem kokabar przelatujqcych
nad
dome m, pospiesznie

posiliwszy

sie bia/olepkimi

figami z drzewa rosnqcego

obok przy-

budowki z lazienka,
Obcowanie z tymi ksiazkami wrocilo mi wspomnienia.
Przypomnia/em
sobie moja
roztomila Duma, ktora godoli do mnie po naszymu i niemiecku, a rzikali rozaniec
zawsze w tym drugim jezyku i czytali przedwojenna
g6rnoschlonzska ksiazeczka do
nabozeristwa "Weg zum Himmel / Oroga do Nieba" alba .Buchlsin vom guten Tode",
(verfasst van Johannes Chrzaszcz, Pfarrer in Peiskretscham
(Pyskowice)).
Gdy po
roku wrocilern z RPA, zaczalsrn zbierac ksiazki 0 Slasku i pytac, by zrozurniec.
W rniedzyczasie pojawi/a sie mniejszosc niemiecka, rozmaite polsko-niemieckie
wydawnictwa i gazety. W emocjonalnym
zacietrzewieniu
dyskutowano
0 .Jalszywosci
Gornoslazakow
i gornoslqskich
Nierncow, ktorzy naprawde sa Polakami, choc maze
odpowiednlo
nie zdaja sobie z tego sprawy omamieni
agenturalnymi
wp/ywami
plynacyrni z wrazych ziomkostw kierowanych
przez nacjonalistow
Czaje i Hupke".
I could not make head or tail out of it - nic a nic z tego nie pojmowa/em.
Na pytania

Familii, ani

Fater odpowiadali, ze nic mnie ani Bracikowi nie rnowili 0 przeszlosci
Schlonzsku, ani tez nie uczyli nas qodoc po naszymu czy nie-

0 Gornyrn

miecku, abysrny w zyciu nie mieli takich problem6w jak on. No bo jak rnoqlibysrny
spokojnie ukoriczyc szko/y rnowiac tz: w Rajchu je lepiej nit doma w socjalistycznej
ojczyinie: wojna zaczela sie u nos w 1945 kej przyszli Ruskie rnordowac, palic, gwa/cic, rabowac, a Poloki byli jeszcze gorsze zabierajac ziemia, rnajatki i zakazujac tradycji; Ruskie wywieili trzech naszych Dnkli (nazywali ich Slionzy), z ktorych tylko
jeden powrocili w 1951, aby zaraz urnrzec; kilkoro z naszej Familii Polokiwygnali do
Niemiec albo tez rzonc).,z9J<
~ naszx.m.Yi ~a ~kcjach polskiego. Nie chcieli Fater tez
nom pedziec, czy"¥ysom Sc~c'e-:P@oR(Cz'fklo1am
jeszcze. Opowiadali nom zesrny swoi, naszej Familii, a ze 0 reszcie to sami musimy zadecydowac
parnietajac jeno, zsby nie stracic katolickiej wiary, zye wed/ug przykazari i chodzic do
kosciola, w czym jeszcze wyrainiej wt6rowa/a mu Matka, kt6ra jedynie wspomina/a,
jak to by/a dziwnie, gdy pierwszy raz przyjecha/a na Slask i nie mog/a zrozurniec, eo
do niej ludzie m6wili. A na Wielkanoc i Boze Narodzenie pisza Fater karty swiomecz-

ne do Niemiec po niemiecku.

***
Likwidacja
z utworzeniem
Kattowitz

regionalnej odrebnosci Gcrneqo Slaska rozpoczela
wojewodztwa
slaskieqo na podstawie wojennego

(Katowice),

ktory obejmowal

Zaqlebie

Dabrowskie

sie w 1945 wraz
obszaru rejencji

oraz inne przyleg/e tereny

ma/opolskie. Po przekazaniu rejencji Oppeln (Opal e) (czyli Slaska Opolskiego w terminologii polskiego rniedzywoiennepo
nacjonalizmu)
przez wojskowa adrninistracje
sowiecka,

przylaczono

ja do wojewodztwa

slasxieqo

teraz

popularnie

zwanego
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slasko-dabrowskirn. Nastepnie niezbyt legalnie (bo bez zwolania Sejmu Slaskieqo),
i nie wiadomo czy de iure skutecznie, zniesiono autonornie slaska oraz oficjalnie usankcjonowano utworzenie powojennego wojewodztwa slaskleqo w 1946. W 1950 podzielono wojewodztwo slaskie na katowickie i opolskie rownoczesnie wlaczajac do tego
pierwszego dalsze malopolskie tereny oraz dwa dolnoslaskie powiaty do drugiego.
Rok 1975 przyniosl nastepna zrniane, ktora doprowadzila do rozparcelowania terytorium Gorneqo Slaska pomiedzy nastepujacs wojswodztwa: opolskie, katowickie,
czestochowskie, bielsko-bialskie. Z nich tylko opolskie sklada sie wylqcznie ze slaskich terytoriow, a katowickie w dwoch trzecich. Podobnie ma sie sytuacja z Oolnym
Slqskiem w 1975 rozdzielonym porniedzy nastepujace wojewodztwa: wroclawskie,
walbrzyskie, legnickie, jelenicqorskie, zialonoqorskie, leszczyriskie oraz kaliskie. Z tym,
ze pierwsze cztery skladaja siEilprawie wylqcznie ze slaskich terytoriow. Ta sytuacja
trwa do chwili obecnej. Bye rnoze nadchodzaca reform a podzialu administracyjnego
Polski zmieni ten stanprzywracajac Slqsk jako region(y) administracyjny(e), acz jak
dotychczas wczesniejsze podzialy spowodowaly ograniczenie, w popularnym rozumieniu, pojecia Slask (wymiennie uzywaneqo z poieciern Gorny Slqsk) jedynie do
Gornoslaskieqo Okrequ Przemyslowego (GOP) lub, calkiem blednie, do wojewodztwa katowickiego. W tym uzyciu wojewodztwo opolskie to SIa,sk Opolski, a Oolny
SIa,sk to .dawne wojswodztwo wroclawskie" sprzed 1975. Takowa .kulturowa amnezja" zaprogramowana przez komunistyczne wladze spowodowala wiele kuriozalnych
wydarzeri po 1989, np.: proponowano, aby nazwac nowy uniwersytet w Opolu (dawnej stolicy Gorneqo Slqska) .Dolnoslaskirn [sic!] Uniwersytetem Piastowskim",
a jeszcze dwa lata temu przy omawianiu mapy pogody uzywano w telewizyjnej Panoramie terminu .Przedqorze Sudeckie" na oznaczenie SIa,ska.
Odmiennie ksztaltowala sie sytuacja SIa,ska Czeskiego zaraz po wojnie, kiedy
starano sie odtworzyc go jako odrebna prowincje poprzez utworzenie slaskie] Ekspozytury ZNV (Krajowego Komitetu Narodowego) z siedziba w Ostrawie. Obejmowala
ona Czeski SIa,sk wraz z morawskim klinem rniedzy Wschodnim a Zachodnim Slaskiem. W 1949, juz po przewrocie komunistycznym (1948), rozdzielono Czeski Slask
miedzy qlownis morawskie prowincje Ostrawa i Olomuniec. W 1960 na mocy ponownej reformy administracyjnej wlaczono calosc Czeskiego Slaska do prowincji polnocnomorawskiej. Po podziale Czechoslowacji na Czechy i Slowacje w 1993 zniesiono
prowincje zachowujac na ich miejscu rzqdowe powiaty z grubsza pokrywajace sie
z terytorium Czeskiego Slaska. Pewnym uklonem w strone rnozliwosci odtworzenia
historycznego administracyjnego podzialu Czech na Bohernie, Morawy i SIa,sk bylo
przyjscie nowego herbu Czech, na ktoreqo dwoch polach pojawia sie bohemski lew,
a na pozostalych dwoch orzel slask: i morawski. Ponadto pojawily sie ruchy polityczne podkreslajace odrebnosc i swoistosc Moraw i Czeskiego Slaska wzqledern dominujace] Bohemii.
Bolesnie] powojenne zmiany na Slasku odczul Kosciol katolicki zawsze bardziej
zwiazany z terytorium, odmiennie niz Koscioly ewangelickie opierajace sie na panstwie i wiernych. Te drugie odeszly wraz z wiernymi za linie Odry i Nysy, do ktore]
ograniczono taktyczna jurysdykcje panstw niemieckich i odnowily swa dzialalnosc
w nowych warunkach. Do diecezji katowickiej powrocil biskupAdamski, a wywodzqcy
sie z Gomeqo Slaska kardynal Augustyn Hlond, poprzednik Adamskiego i w owym
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czasie prymas Polski, otrzymal szerokie pelnomocnictwa od papieza Piusa XII celem
zabezpieczenia ciaqlosci trwania Kosciola w przypadku calkowitego odciecia jego
hierarchii od Watykanu, tak jak to mialo miejsce w Rosji po rewolucji bolszewickiej.
Owe pelnomocnictwa byly ograniczone do .polskieqo terytorium". Na podstawie tego
nieskonkretyzowanego zapisu Hlond z Adamskim doprowadzili do usuniecia hierarchii arcybiskupstwa Breslau (wroclawskiego), praskiego generalnego wikariatu Glatz
(Klodzko) oraz olomunieckiego generalnego wikariatu Branitz (Branice) poza granice
powojennej Polski, oraz utworzenie na ich miejscu nastepujacych administratur apostolskich: opolskiej, wroclawskiej oraz gorzowskiej.
Przejscie Oeutsche Ostgebiete przez Polske i Zwiqzek Sowiecki nie zostalo usankcjonowane rniedzynarodowym porozumieniem, a terytorialnie pojecie Niemiec (i p6Zniej
powstaly sukcesor III Rzeszy - RFN, na podstawie nadanej mu przez aliantow
konstytucji), de iure wciaz istnialo w granicach III Rzeszy z 31 grudnia 1937. W tej
sytuacji, nastepca Bertrama, ostatniego arcybiskupa Breslau (wroclawskiego),
wikariusz kapitularny, Gornoslazak, Ferdinand Piontek opuscil Wroclaw w 1946 i osiadl
w Gorlitz obsjrnujac piecze nad zachodnia czescia archidiecezji Breslau (wroclawskiejjlezacej na zachod od linii Odry i Nysy. Hierarchie wikariatow generalnych Glatz
(Klodzko) i Branitz (Branice) prowadzily dalsza dzialalnosc na wygnaniu w RFN. Stolica Apostolska trzyrnajac sif? ustaleri rniedzynarodowych nie mogla uznac administratur apostolskich, bowiem de iure nie lezaly one na terenie Polski. Ponadto niebezpieczeristwo alienacji Kosciola niemieckiego zbyt pochopna decyzja moglo
nadszarpnac skarb Watykanu, jako iz ten Kosciol dostarczal drugich najwiekszych
wplywow papiestwu po Kosciele amerykanskirn.
Ow stan zawieszenia zaznaczyl sie tragicznie na zyciu duchowym wiernych
w Niemczech i Polsce oraz na losach kleru, eo szczeqolnie bylo widoczne na w 90%
katolickim Gornyrn Slasku, gdzie pozostala ponad poIowa przedwojennych rnieszkaricow. Naplywowi kaplani z glf?bi Polski, gdzie katolicyzm byl silnie powiazany z ideoloqia polskiego nacjonalizmu, mieli trudnosci ze znalezieniem wspolneqo jszyka
z gornosla,skimi parafiami, a miejscowi kaplani, ktorych nie wysiedlono zaraz po wojnie, byli stopniowo zmuszani do wyjazdu do RFN lub przenoszeni poza SIa,sk. Jednak qradualnosc owej polonizacji w Kosciele doprowadzila do oficjalnego zabronienia prowadzenia ksia,g parafialnych i uzywania niemieckiego podczas spowiedzi
dopiero na poczatku lat 50. Nieformalnie tolerowano uzywanie niemieckiego w indywidualnej posludze duszpasterskiej do 1989, kiedy to ponownie zezwolono na oficjalne uzywanie teqoz [ezyka w zyciu gornosla,skiego Kosciola.
Do zblizenia sie rniedzy katolickimi hierarchiami Polski i Niemiec doszlo pod koniec 11Soboru Watykanskiego w 1965, kiedy polscy biskupi - pragna,c spowodowac
przyjecie zaproszenia do uczestnictwa w obchodach milenijnych w 1966 przez episkopat niemiecki - przekazali oredzie pojednania biskupom niemieckim. Znamienne,
ze napisal i zredagowal ten list po niemiecku opolski, a od 1956 wroclawski administrator apostolski, Gornoslazak, arcybiskup Boleslaw Kominek. Jednak dopiero po ratyfikacji ukladu warszawskiego (1970), w ktoryrn Bonn uznalo linie Odry i Nysy za
wschodnia qranice Niemiec, Watykan, w 1972, oficjalnie uznal polska hierarchie na
dawnych Oeutsche Ostgebiete. Hownoczesnie niemiscka czesc archidiecezji Breslau (wroclawskiej) przeksztalcono w adrninistrature apostolska Gorlitz, dla wiernych
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i kleru zlikwidowanej wtedy archidiecezji Breslau (wroclawskiej) utworzono wizytature apostolska oraz 0 mniejszej randze wizytatury kanoniczne dla zlikwidowanych hierachii generalnych wikariat6w Glatz (Klodzko) i Branitz (Branice). Czechoslowacka
czesc archidiecezji Breslau (wroclawskiej), tj. komisariat Freiwaldau-Olsagebiet
(Jesenik-Zaolzie). funkcjonowala po 1945 jako administratura apostolska w ramach
archidiecezji Olomuniec, acz oficjalnemu uregulowaniu jego statusu nie sprzyjal wrogi stosunek komunistycznego rzadu Czechoslowacji do Kosciola katolickiego. Ponadto traktat normalizujqcy stosunki rniedzy Czechoslowacja a RFN podpisano w 1973.
Tak wiec dopiero w 1977 Watykan zezwolil na oficjalna inkorporacje owego kornisariatu do archidiecezji Olomuniec.
Rok 1977 ma tez duze symboliczne znaczenie dla Gornoslazakow. W diecezji
katowickiej biskupaAdamskiego (polskiego Dolnoslazaka) zastapil Gornoslazak Herbert Bednorz (a teqoz nastepca od 1985 jest kolejny Gornoslazak Oamian Zirnori).
Odrniennie sie miala sytuacja w diecezji opolskie], gdzie po odejsciu Kominka do
Wroclawia zastapil go Franciszek Jop z Kielecczyzny. Odnosil sie on z wielkim zrozumieniem do miejscowej iudnosci, jednak ingres miejscowego kaplana (tj. z dawnej
rejencji Oppeln (Opole), charyzmatycznego Alfonsa Nossola na biskupia stolice
w Opolu w 1977, stanowil przelom. W tym samym roku wprowadzil on nauczanie
jezyka niemieckiego jako obowiazkowe dla kaplan6w ksztalcacych sia w seminarium
duchownym w Nysie, przelamujqc zakaz wspominania i kultywowania niemieckiego
wymiaru g6rnoslqskiej kultury, powracajqc do dwujezyczne] norrnalnosci diecezji
Breslau (wroclawskiej) (kt6ra w wiekszyrn lub mniejszym stopniu trwala w okresie
1849-1945 poprzez obligatoryjnq nauke polskiego w seminarium duchownym w Breslau (Wrodawiu)) oraz przewidujqco przyqotowujac sie do przyszlej zmiany w podejsciu do qornoslaskosci po upadku komunizmu. W sferze swieckiej na przelom w tej
materii trzeba bylo czeka6 az do 1989, dlatego nie rnozna bylo do tego roku nauczac
jezyka niemieckiego w g6rnoslqskich szkolach, a germanistyka Uniwersytetu Slaskiego musiala zostac ulokowana w Sosnowcu, tj. poza granicami Slqska, w Zaqlebiu.
Owa wielokulturowo zorientowana retoryka w polaczeriiu z codzienna praktyka
uruernozliwia oskarzenie biskupa 0 .uprawianis proniemieckiej irredenty", a takim
zarzutem szafowaly na poczatku lat 90. polskie ugrupowania nacjonalistyczne, kt6rych
aktywisci pisali na murach: .Nossol do Berlina". Ponadto owo podejscie oslabialo
takze sprzeciw polskiej hierachii koscielns], kt6ra jeszcze w 1984 przeczyla ustami
prymasa Glempa istnieniu Niemc6w w Polsce i potrzebie uzywania w posludze duszpasterskiej innego jezyka niz polski. Jednak przeslanie Jana Pawla 11na temat
poszanowania rnniejszosci (1989) oraz nagle uswiadorniona potrzeba objecia duszpasterska opieka etnicznych Polak6w w bylym ZSRR, diametralnie zmienila nastawienie wobec inicjatyw biskupa Nossola. Od pierwszej oficjalnej mszy wygloszonej
po niemiecku 4 czerwca 1989 na G6rze sw. Anny dwujezycznosc Kosciola opolskiego stala sie faktem i norma, kt6ra juz nikogo z rnieszkancow Slaska Opolskiego zbytnio nie szokuje. W 1997 biskupstwo przejelo opieke nad wydawaniem tradycyjnego
dwujezyczneqo qornoslaskieqo modlitewnika .Droqa do Nieba / Weg zum Himmel",
kt6ra po 1945 byla kontynuowana w RFN, a diecezjalne radio G6ra sw. Anny nadaje
takzs audycje po niemiecku, podobnie jak inne osrodki radiowe w Opolu i Katowicach oraz opolski oddzial Telewizji Katowice.
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Jaki wplyw ma uwolnienie spolecznego dyskursu z socjalistyczno-nacjonalistycznej uwiezi na tozsarnosc Gornoslazakow, gornoslqskich Nierncow i innych rnieszkancow Gorneqo Slaska, a szczeqolnie Slaska Opolskiego? Tutaj .tych innych" (tj. hadziaj6w, werbus6w, goroli w oczach Gornoslazakow) nie rnozna juz okreslac mianem
.Judnosc naplywowa" tylko terminem .rniejscowi'', bowiem tu sie urodzili i z tym regionem sa zwiazani, a nie z .rnalyrni ojczyznami" swych rodzic6w pochodzacych z Kres6w lub granic przedwojennej Polski. Dla Gornoslazakow zmiany po 1989 oznaczaly
wolnosc powrotu do nieskrepowaneqo wyraiania tozsarnosci komplementarnej, poliwalencyjnej lub identyfikacji z niernieckoscia. Owa przemiana najwyrainiej odzwierciedlila sie wsrod najwiekszeqo relatywnie homogenicznego skupiska Gornoslazakow, ktore znajduje sie w wojewodztwie opolskim. Otoz wedlug badan socjologicznych
(w Polsce od 1946 nie uwzqledniano kategorii .riarodowosc" w spisach i statystykach, aby nie podwazac mitu 0 .narodowo czystej" Palsce) przeprowadzonych w 1990
i 1993 Polakami czulo sie odpowiednio 15% i 22,6% z nich, Slqzakami bardziej niz
Polakami - 9,9% i 4,8%, Slazakami - 47,6% i 47,3%, Slazakarni bardziej niz Niemcami - 9,3% i 10,8% oraz Niemcami - 9,9% i 9,7%. Chociaz owe badania byly przeprowadzone z narodowego punktu widzenia niezbyt uwzqiedniajaceqo mozliwosc zaistnienia poliwalencyjnej tozsarnosci, wyrainie widac, iz wielu Gornoslazakow czuje sie
zarazem Slazakarni oraz Polakami, oraz Slqzakami i Niemcami. Podejrzewam, ze
w przypadku innej konstrukcji kwestionariusza oraz przeprowadzenia ankiety przez
naukowcow nie z Polski, Czech lub Niemiec, tj. ani kulturowo, ani [ezykowo nie zwiazanych z nacjonalistycznym konfliktem 0 Slask, otwartosc Gornoslazakow bytaby
wieksza i rnozna by zauwazyc, ii wielu z nich potrafi sie identyfikowac jako Slazacy,
.swoi ", Poiacy, Niemcy, a nawet CzesilMorawiacy, w zaleznosci od kontekstu sytuacyjno-kulturowego oraz roznych potrzeb. Ponadto stopien kompetencji w ramach tych
skladowych gornoslqskiej tozsarnosci komplementarnej roznis sie ksztaltuje ze wzqledu na wiek i miejsce zamieszkania. W uproszczeniu, Gornoslazacy, ktorzy urodzili
. k{2foLl~''1 sie przed 1945 raczej lepiej poslugujq sie niemieckim lub-§W<*8jdialektem niili polskim, a ich dzieci urodzone po wojnie raczej nie znaja niemieckiego i zazwyczaj rnowia
po naszymu i po polsku. Zmienia sie to w wypadku Aussiedler6w, ktorzy jesf nie
umieli rnowic po niemiecku, to szybko nabywaja ten [ezyk, eo najczescie] oznacza
K(ZfOLI'l
zanik znaiornosci standardowego polskiego na rzecz~/gwary.
Z kolei dzieci
Aussiedler6w rnowia juz tylko po niemiecku dysponujac szczatkowa znaiornoscia
i-'_f'--rOLVL- -gwary/dialektu.
Co ciekawe wielu mlodych Gornoslazakow identyfikujqcych sie jako Niemcy, acz
nie znajacych niemieckiego (z powodu restrykcyjnej dzialalnosci polskiej adminisk {Z-0DLV2- tracji w tym wzqledzie w okresie 1945-89), uiywa"§Waf-y/dialektu gornoslqskiego do
zaakcentowania swej odrebnosci wobec Polakow i do wyrazenia swej niernieckosci.
Z drugiej strony, kiedy zalezy im na zbliieniu z Polakami, rnoqa uzyc tego samego
elementu jezykowsqo w celu zaznaczenia swej polskosci, gornoslqskosci lub odrebnosci wobec Nierncow. Tak wiec stosowanie kryteriow narodowych do opisu zachowan ludzi z tozsamoscia nie-narodowa, nie-monowalencyjnq, prowadzi do wystepowania paradoks6w terminologicznych, takich jak .Jabilny narodowosciowo" oraz do
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kryzysu badawczego, na podstawie ktoreqo mozna postulowac, iz lucnosc "z jeszcze niewyksztaiconq lub niedostatecznie wyksztalcona tozsamoscia narodowa" powinno sie .pomoc" w uzyskaniu takowej scisle okreslone] tozsarnosci, ktora pozwolilaby przypisac jq do konkretnego narodu i panstwa narodowego. Brak tozsarnosci
narodowej jest uwazany przez nacjonalistow za brak jakiejkolwiek tozsamosci w oqole
oraz za zaqrozanie dla istniejacych narodow. Burzy polityczny .porzadek swiata" oparty
o panstwa narodowe oraz prowadzi do poqladu, ze takowa tudnosc jest .niedorozwinieta" oraz .cywilizacvjnie zacotana". Takie zalozenie pozwala na przeprowadzenie
mniej lub bardziej przymusowej ennacjonalizacji nie baczac na cierpienia i pragnienia samych zainteresowanych, bowiem robi sili! to dla .ich dobra", choc moze bez ich
zgody; jednak bedac .zacotanyrni'' oni sami .nie zdaja sobie sprawy z tego, co jest
dla nich dobre, a eo nie", a .cywillzujace wysilki" ennacjonalizujqcej administracji na
pewno ocenia pozytywnie po osiaqnieciu zamierzonego celu.
Podobna samousprawiedllwiajaca sie retoryke stosowali europejscy kolonizatorzy oraz tworcy/wladcy paristw totalitarnych. Obecnie rnozna jedynie rniec nadzieje,
ze odejdzie si!? od jej stosowania wzqledem grup etnicznych, regiona!nych j mniejszosciowych na rzecz bardziej wywazonsqo postrzegania nacjonalizmu jako jednej
z wielu ideologii, a nie .ostateczneqo wyznania wiary" jak to bylo z koloniaiizmem do
lat 60. oraz komunizmem do 1989.
Takowe pocejscie moze sie przyczynic do zwiekszone] integracji Gornoslazakow
i .Judnosci naplywowej", ktorych do 1989 oddzielala od siebie bariera dyskryminacyjnych praw majacych doprowadzic do ennacjonalizacji Gornoslazakow, a do lat 80.
wzajemne stereotypy i uprzedzenia Z okresu plebiscytu i okresu powojennego. Od
poczatku lat 80. zwiekszona rnobilnosc, deindustrializacja, przewaga rnalzenstw egzogamicznych wspomagajq inteqracje. Dzieci .naplywowych", wychowane W 51'Odowiskach w wiekszosci qomoslaskich (tzn. na wsiach lub w starych osiedlach robotni··
czych), godojom po naszymu oraz przejely wiele Uesli nie wszystkie) kulturowych
wzorcow Gornoslazakow wraz ze zdolnoscia eksponowania roznych skladowych
g6rnoslqskiej tozsarnosci, tak iz sa postrzegani przez samych Gornoslazakow jako
"nasi" lub .prawie nasi" w odroznieniu od swych rodzic6w, ktorzy rzadko kiedy nabywali ffial~gwar~,
ciaqle przekonywani przez paristwo narodowe 0 .wyzszosci" k I'C(--";'c
standardowsqo polskiego. Podobne zjawisko wystepu]e w przypadku Polakow wzeniajacych sie w rodziny qornoslaskie i osiedlajacych sie w przewazajaco qornoslaskich okolicach. Z kolei potomkowie .naplywowycn" wychowani w rniastach i okolieach w przewazajace] mierze polskich mimo wszystko szybko zauwaiyli oorebnosc,
innosc swego regionu wzqledern pozostalych rejonow Polski. Nie mogli traktowac go
jako nieswojego, czyli tak, jak to czynili ich rodzice, bowiem tutaj sie urodzili i nie
znali innego regionu tak dobrze jak G6rnego S!qska. Ale nie rnajac zadnych rodzinnych czy codziennych kontaktow z Gornoslazakami, nie mogli sie identyfikowac jako
Gornoslazacy, wzqledern ktorych czuii innosc, choc dzielili z nimi ten sam region.
Niaktorzy rozwiazali te trudnosc podazajac za retoryka centralistycznego paristwa
narodowego identyfikujqc sie jako Polak i katolik (z ~
Polska w powojennych
granicach). a inni zaczeli rnowic 0 sobie "jestem ze Slq5kalOpolszczyzny".
Przyjmowanie tradycji regionu jako zwyklego, .naturalneqo" zakotwiczenia codziennej tozsarnosci bez wzqledu na deklarowanq tozsarnosc narodowq czy etniczna bar-
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dzo zbliza do siebie Gornoslazakow, niemieckich i polskich Gornoslazakow (czy tez
gornoslElskich Polakow i Nierncow) oraz Polakow ze Slaska na tej plaszczyinie, ktora
nabrala szczeqolneqo znaczenia w dobie integracji europejskiej, kiedy nacjonalizmy
sa tonowane poprzez wspolprace na niwie oqolnoeuropejskiej oraz podkreslania znaczenia reqionow dla zrownowai:onego i korzystnego rozwoju. Gdy po wejsciu Polski
do Unii Europejskiej znikna resztki prawnych zroznicowari rniedzy Gornoslazakarni
a innymi mieszkaricarni Gorneqo Slaska, rnozna rniec nadzieje na wylonienie sie
wspolne] tozsamosci regionalnej pomimo etnicznych i narodowych roznic, ktore
w mniejszym lub wiekszyrn stopniu beda trwaly podtrzymywane przez polskie i niemieckie szkolnictwo, wielokulturowa postawe Kosciola, tradycje rodzinne oraz obecnie rozwijane standardy prawne Rady Europy zakladajace ochrone praw grup etnicznych, regionalnych i mniejszosci. Z drugiej strony skali spojnosc rnozs sie tez zwiekszyc
poprzez wytworzenie sie [akiejs .tozsarnosci oqolnoeuropejskiej", ktora od dawna
juz sie ujawnia w przypadku pobytow poza Europa, kiedy np. mieszkaniec Burkina
Faso nie potrafiac skutecznie rozroznic miedzy przybyszami z Polski, Gorneqo Slaska,
Niemiec czy Alzacji okresla ich jako Europejczykow lub rnowiac, iz sa z .Europy".
Takowe doswiadczenie oqladu przez rnieszkaricow innych kontynentow wspomoione
wzmocnieniem obywatelstwa unijnego i rnobilnoscia w granicach UE rnoze skutecz-hie zapoczatkowac formowanie sie takowej tozsamosci.
Jednak pozostawiajac dalsze gdybanie 0 przyszlosci futurologom oraz wychodzac z zaioienia, iz rzeczywistosc i tak bedzie bardziej zaskakujaca niili wszystkie
przewidywania, raz jeszcze powrocmy na Gorny Slask i do dekonstrukcji gornoslqskiej tozsarnoscl. Jak jui wspomniaiem, postspujaca integracja mieszkancow Gornego SIElska rnoze spowodowac przesuniecie zakotwiczenia tozsarnosci z etnicznosci na regional nose, eo by upodobnilo ja do reqionalne] tozsarnosci odczuwanej przez
rnieszkaricow Czeskiego Slqska (Iub raczej Moraw-Slaska) oraz wirtualnej gornoslElskoscl kultywowanej w Niemczech. Co do czesko-slaskie] tozsarnosci rnozna rniec
watpliwosci, czy przetrwa, czy raczej stanie sie czescia morawskiej tozsarnosci
regionalnej; jednak jesll chodzi 0 wirtualna gornoslElskose w RFN zdaje sie, i:e poprzez moztiwosc czestych rodzinnych, ekonomicznych i koscielnych kontaktow z realnym Gornyrn SIElskiem, ktory nie zostal skutecznie zhomogenizowany (odmiennie
od Sudetenlandu, Prus Wschodnich, Pomorza czy niemieckich miast i wiosek Siedmiogrodu) ma lepsze szanse na przetrwanie i rozwo] niz inne wirtualne tozsarnosci
podtrzymywane przez organizacje Vertriebene.
Warto tez sie zastanowic, czy w dobie masowej produkcji i konsumpcji, swiatowego odbioru mass rnediow i technologicznej homogenizacji upodabniajacych aspiracje
i zachowania wsrod spoleczeristw bogatych paristw Polnocy taka czy inna tozsamosc przestanie bye wyrazana na eo dzieri, ograniczona do regionalnych swiat,
malego zbioru wyrainych symboli, zdecentralizowanej, regionalnej administracji oraz
repertuaru zachowari obronnych gdyby ktos zechcial zakwestionowae nasza tozsarnosc. W aspekcie tozsarnosci gornoslqskiej nie wydaje sie to moiliwe w chwili obecnej, gdy jeszcze niedawno dyskurs na temat .riarody i tozsarnosci" byl ciaqle obscna
czescia rzeczywlstosci spolecznej. Jednak Gornoslazacy wychowujacy sie i wkraczajacy w dorosle zycie po 1989 nie beda mieli tego gl!?bokiego poczucia krzywdy
obecnego w pokoleniu ich Lojc6wi Grosfatr6w, ktore kazaloby im kurczowo trzyrnac
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sie wlasnej qornostaskosci i odqradzac murem nisufncsci wzqledern .obcych", Juz
teraz mlodzi Gornoslazacy przestaja interesowac sie regionalnymi piosenkami, zwyczajami, strojami czy dzialalnoscia w organizacjach qomoslaskich Niemc6w/g6rnoslaskich Polak6w na rzecz muzyki pop, szybkich aut, sprzetu audiowizualnego, kernputer6w, ubrari i kosmetyk6w swiatowych firm oraz zagranicznych podrozy. Chca bye
jak bohaterowie z amerykariskich filrnow, i w tych aspiracjach nie rcznia sie od wspolczesnej rnlodziezy polskiej, niemieckiej czy czeskiej. To odejscie od codziennego
manifestowania qornoslaskosci z czasem zostanie wzmocnione przez odejscie rodzic6w (czyli .tych, eo parnietali") czy likwidacj~ niedochodowych kopalri i hut oraz
malych gospodarstw rolnych, kt6re byly oparciem tradycyjnego stylu zycia G6rnoslazaka.
W konsekwencji moze wystapic zmodyfikowany typ tzw. .zjawiska trzeciego pokolenia", kiedy dzieci Gornoslazakow w reakcji na dose zarnknieta w sobie i nakierowana na przeszlosc tozsamosc zaczna coraz rzadziej [a akcsntowac aspirujac do
europejskosci lub europejskiej niernieckoscizpolskcsci. Osiaqnawszy w ten sposob
sukces lub nie, na emeryturze beda starali sie powrocic do swego Heimatu, by
w wyidealizowanej krainie dzieciristwa dozywac swych dni. W ten spos6b odtworza
domki i ogrody (na wsiach zmienionych w wygodne przedrniescia lub urokliwe osady
spokojnej starosci), w ktorych ich wlasne dzieci i wnuki beda sie zapoznawac ze
zrnodyfikowana tj. dostosowana do nowych warunk6w g6rnosla,skosciq wpisana
w kontekst zintegrowanej Europy i coraz bardziej integruja,cego sie swiata. Wa,tpi~,
ze mogloby dojsc do zanikniecia g6rnosla,skosci w prawno-kulturowych warunkach
nastawionych najej zachowanie i rozw6j, tak samo jak raczej nie dojdzie do zanikniecia tozsarnosci niemieckiej ani polskiej. Tyle tylko, ze owe tozsarnosci beda sie odrozniac coraz mniejsza, liczba dystynktywnych element6w. Juz obecnie malo eo rozni
przacietneqo Polaka klasy srednie] od niemieckiego odpowiednika pr6cz [ezyka,
a nawet ta roznlca jest latwo pokonywana poprzez rozpowszechnionq znajornosc
angielskiego. Tak samo zapewne bedzie z Gornoslazakami przyszlosci, kt6rzy beda
uzywac element6w swego dialektu/9wary;-n:::gionalnej tradycji do zaznaczania swej kilt-G'.
(j\.tozsarnosci, acz nie do oddzielania sie przynajmniej wzqledarn innych E uropejczyk6w w rozszerzonej i poqlebionej UE. Pierwszym niezwykle jaskrawym przykladem
tego procesu byl w 1977 przyjazd wnuk6w Korfantego z USA celem odebrania z rak
prezydenta Kwasniewskiego orderu Orla Bialego posmiertnie nadanego ich dziadkowi. Feliks Korfanty m6wi po polsku z trudnoscia Maria Rupp troche lepiej, choc c6rka
Feliksa - Jenny tylko po angielsku. Poza tym czujac pewien sentyment do Slaska
Feliks stwierdzil, iz mysli po angielsku i najbardziej czuje si~ Amerykaninem i Teksariczykiem.
W takim razie, zaiozywszy duze kulturowe podobieristwo miedzy tozsarnosciarni
w zintegrowanej Europie, powstaje pytanie, kto bedzie .tyrn innym", wobec kt6rego
bedzie rnozna skontrastowac SWqeuropejska, qornoslaskosc? Obawiam sie, ze pewna wskazowke rnoza tu dac tradycyjny g6rnosla,ski antysemityzm, po plebiscycie
wzmocniony naptywem niezasymilowanych .chalatowcow" do Wojew6dztwa Slaskieqo
oraz narodowo-socjalistyczna propaganda, w okresie wojny i antysemickie wydarzenia z roku 1968. Po End/6sung nieliczne nie zgladzone jednostki wyemigrowaly poza
Slqsk i zalozyly swa slaska orqanizacje w Izraelu, a pamiec 0 tych, kt6rzy zqineli
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w Holocauscls upamietnia tablica pamiatkowa w Yad Vashem. Na Gornyrn Slqsku,

i

!

,

osiadlo kilkudziesieciu polskich Zydow w Gliwicach, Katowicach i innych miastach.
Ale antysemityzm popierany wypowiedziami starych Gornoslazakow ("gdyby jakis
»rnniejszy Hitler« zajql sie tylko likwidacja Zydow bez wzniecania wojny, moie wszystko
dobrze by sie ulozylo") i antysernicka postawa powszechna wsrod polskich sasiadow
wciaz jest mocno obecny w gornoslqskiej tozsamosci mimo ewidentnego braku
przedmiotu uprzedzenia. Ponadto antysemickie wypowiedzi Gornoslazakow nie sa
lagodzone przez political correctness, ktora od 1945 wpajano spoleczeristwu zachodnioniemieckiemu. Drugim .obcyrn elementem", ktory bedzie spelnial role .Jnneqo"
zapewne okaie sie Cygan i kazdy .nie-bialy'', a nade wszystko .czarny'' w rnysl rasowych etykiet wpojonych przez .naukowa" propaqande Rassenkunde (rasoznawstwo)
narodowego socjalizmu i utrwalonych przez pal wieku izolacji od zmieniajqcej sie
Europy Zachodniej, ktora zamieszkuje wielu .nie-bialych" przybylych do dawnych
metropolii i innych atrakcyjnych gospodarczo zachodnioeuropejskich krajow w wyniku
dekolonizacji i boomu gospodarczego lat 60/70., ktory wymagal naplywu taniej sily
roboczej z zewnatrz. W rniare rozwoju gospodarczego Gomeqo Slaska i Polski, naplyw .nie-blale]" ludnosci oraz .azjatyckich barbarzyricow/kuskich" zza linii Bugu stanie sie norma i oby nie stal sle glownym motorem kontllktow spolecznych ze wzqledu
na rasizm powszechnie wystepujacy wsrod Gornoslazakow, jak i Polakow.
Co stanowi i mogloby w przyszlosci stanowic 0 atrakcyjnosci Gorneqo Slqska na
tyle silnie, aby stac sie podstawa dynamicznej qomoslaskosci, jej mythomoteur(tj. racja
istnienia, mitem legitymizujqcym istnienie gornoslqskosci wzqledem siebie samej)?
Obecnie t~ role wciaz spelnia przekonanie 0 .wietkie] krzywdzie" i kulturowej/etnicznej wyjatkowosci Gomeqo Slqska. Taki egocentryczno-martyrologizujqcy oglqd (iakze podobny do mythomoteur polskosci), po pierwsze, nie nadaje sie na podstawe
przyszle], otwartej na suropejskosc i swiat gornoslqskosci, a po drugie nie do korica
odpowiada historycznej rzeczywistosci. W procesie budowania paristw narodowych
w Europie scierajace sie nacjonalizmy krzywdzily i niszczyly oraz nadal niszcza
i krzywdza wiele nienarodowych grup i niehomogenicznych reqionow. Jako przyklady rnozna podac: czesto zrnieniajaca .wlasciciela" Alzacje (z Niemcami, Francuzami
i Alzatczykami), podzielony Kraj Baskow (z Baskami, Hiszpanami i Francuzami),
podzielona Macedonia (z Macedonczykami, Bulgarami, Serbami, Grekami, Wolochami,
Turkami i Albariczykarni), czesto zrnieniajaca .wlasciciela" Besarabie (z Rumunamil
IMoldawianami, Ukrairicami, Rosjanami, Bulgarami, Zydarni, Niemcami, Gaguzami,
Turkami i Cyganami) etc.
Uwazam, ze takowy mythomoteur przyszlej qornoslaskosci wytworzy sie z interakcyjnego (po trosze postmodernistycznego, tj. eklektycznego) kolazu wielu elementow. Biorac pod uwaqe pejzai Gorneqo Slaska od razu mozna zauwazyc zmitologizowanie: Odry jako swiete] (a z powodu czestych powodzi chyba takie po trosze
przekletej) rzekl Gornoslazakow, Gory sw. Anny jako duchowego (tj. katolickiego)
serca regionu, Piekar jako drugiego duchowego serca (zwiqzanego z archidiscezja
katowicka), Kopy Biskupiej jako najwyiszej gory regionu, a Dreikaserreichsecke jako
osi .pradawnsqo, odwiecznego porzadku", Kosclslna dualnosc Gorneqo Slaska zauwazalna w cichej rywalizacji Gory sw. Anny i Piekar uzupelnia napiecie na linii stara
g6rnoslqska stolica - Opole i nowa (post}industrialna - Katowice. Magicznego pejzazu
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dopelniajq liczne (najczesciej zrujnowane) zamki i palace zwiazans z najwiekszymi
przemyslowcami i posiadaczami ziemskimi Prus i Niemiec, np.: von Giesche, Godulla, Borsig, von Hohenlohe, von Donnersmarck, von Plefl, von Ballestrem czy
von Friedlander-Fuld. Ponadto biskupia Nysa to maly Rzym, Gloqowek - maly Berlin,
a Gora sw. Anny z oplatajaca ja kalwaria - odzwierciedlenie niebiar'iskiej Jerozolimy.
Glad dalekich ladow, dobrobytu, ciepla i zieleni, czego powoli zaczynalo brakowac
w zindustrializowanej rzeczywistosci, zastapily potoczne, egzotyczne nazwy dzielnic
qornoslaskich miast, np.: Ameryka, Abisynia, Kanada, Falklandy, Jerozolima, Jeruzalem, Szwecja.
Bagnisty, mokry krajobraz Gorneqo Slaska, w ktoryrn przeplata sie przemysl
z polami upraw spowodowal powstanie calego mitologicznego panteonu z postaciami:
Utoplca (wodnika), Jamrozka (ducha moczar i wilgotnych nadbrzeiy), Skarbnika
(ducha kopalri), Zlego/Czornego (diabla), Strzygi (noiycami ucinala ludzkie zycie),
Libery (wychudlego straszka ubranego w spodnlce), Polednicy (wychudla, straszyla
na polach ze skoszonym zboiem), Marka (psotnika, lobuza), Zmory (smiertki dUSZqcej we snie), Skrzotka (odwiedzal siongorzy w lesie), Podciepa (szkaradnego niemowlaka), Hexy (czarownicy) etc. Ow barwny korowod uzupelnialy opowissci 0 zakopanych skarbach i zatopionych miastach. Ponadto w tradycji oralnej dodano do
tego kanonu opowtesci 0 Godulli, ktory jakoby mial dojsc od pozycji lesniczeqo do
ogromnej tortuny dzieki konszachtom z diablem oraz 0 rabczykach Pistulce i Eliaszu
(dzialali w drugiej polowie XIX w.), ktorzy .zabierali bogatym a dawali biednym".
Chrzesciiariski charakter Gomaqo Slaska podkresla legenda gtoszqca jakoby w 984
biskup praski sw. Wojciech zatrzymal sie i odprawil rnsze w Opolu oraz kult patronki
Slaska sw. Jadwigi/Hedwig, Najswietsze] Marii Panny, .Chrystusowej Oumy"sw. Anny z centrum na Gorze sw. Anny, czeskiego swieteqo Jana Nepomuka (tj. Nepomucena) na poludniu Gorneqo Slqska, sw. Jacka z Kamienia Slqskiego na wschodzie oraz sw. Jana Sarkandra na SIClSkuWschodnim, sw. 8arbory- patronki grubiorzy,
i sw. Floriana - patrona hutnikow, Ponadto cale zycie poswiecila tu dobroczynnosci
luteranka Mutter Eva (1866-1930), czyli hrabina z rodu przemyslowych rnaqnatow
von Tiele-Winckler. A nisktorzy jeszcze pamietaja, iz w wojennych granicach poszerzonej Prowincji Gornoslaskie] znalazly sie Wadowice (Wadowitz), miejsce urodzenia
papieza Jana Pawla 11.Ponadto wielu Gornoslazakow kaplanow i zakonnikow poswiecilo sie pracy duszpasterskiej i misyjnej w qornoslaskich osadach w Teksasie,
a takze w najwiekszej katolickiej misji na subkontynencie poludniowoafrykanskim,
tzn. w Mariannhill w Natalu, od 1922 stolicy diecezji. Z Gorneqo Slqska wywodzili sie
biskupi Breslau (wroclawscy), np. Oksa Nanker, Balthasar von Promnitz i Sebastian
von Rostock, ponadto Florian Bahr, ktory prowadzil dzialalnosc rnisyjna w Chinach,
Johannes Ronge - zaloiyciel Kosciola Niemiecko-Katolickiego, wspomniani juz biskupi
Joset Martin Nathan, Ferdinand Piontek, August Hlond, Boleslaw Kominek i Herbert
Bednorz. Z innych osobistosci Kosciola katolickiego wywodzqcych sie z Gorneqo
Slaska warto jeszcze wyrnienic Maximiliana Kallera - ostatniego biskupa Ermland
(Warmii) i pierwszego duchowego opiekuna Vertriebene oraz Ericha Przyware - wybitnego teologa, Alfonsa Nossola i Czeslawa Domina - biskupa koszalinsko-kolobrzeskiego. Ponadto Gorny Slask (obok Bawarii) byl glawnq ostoja katolickiej partii
Zentrum, a po 1918 polskiej i niemieckiej chadecji.
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Splatanie sie przemys/u z katoiicyzmem kultywowanym na G6rnym Slasku, zawartym w landowych ramach po wieksze] czesci ewangeiickich Prusach, wytworzy/o
wsrod Gornoslazakow szczeg61ny autostereotyp ich samych. Wedlug niego G6rnoslazak jest religijny, pobozny, pracowity, uczciwy, praktyczny, zaradny w sprawach
technicznych, skromny, schludny, przestrzega prawa, jest lojalny wobec paristwa,
dba 0 czystosc wlasna i obejscia, chetnie podejmuje prace na rzecz gminy/w/asnej
spolecznosci lokalnej, dazy do zapewnienia w/asnego domu/mieszkania dla zazwyczaj szeroko rozpalezione], wielopokoleniowej rodziny, kt6ra obok wioskilHeimatu
stanowi dla niego wartosc naiwyzsza. Ow sarnooqlad stanowi tei okulary, poprzez
kt6re Polacy postrzegajq Gornoslazakow, choc nie bez pewnej dozy ironii: "jesli od
pracy padnie ci kori, to najlepiej do p/uga zaprzac Slqzaka, on uradzi jeszcze wiece]",
.ze Slazakiern jest tak, ie jak chce poskladac z zebranych element6w w6zek dla
nowo narodzonego dziecka, to za kaidym razem i tak wychodzi mu karabin rnaszynowy". Ponadto uwaia sie, ii Slqzak w swej uczciwosci jest .niezyciowy" i nie potrafi
zalatwic spraw przy pornocy /ap6wek i .szerokich plec6w", tak jak to byte konieczne
za komunizmu. Co ciekawe takowe stereotypowe postrzeganie SIqzak6w przez Polak6w pokrywa sie z polskim stereotypem Niemca, ale z kolei sami Niemcy postrzegajq Wasserpole jako raczej bliiszych Polakom i polnische Wirtschatt nitli im samym. Jednak w przeciwieristwie do .rornantyczneqo Polaka" Gornoslazak ma szanse
stac sie Niemcem, jesli sie .ucywillzuje" poprzez doskona/e opanowanie niemieckiego i nabycie zwyczaj6w niemieckiej klasy sredniej.
D/ugo nie zak/adano osrodkow szkolnictwa wyiszego na G6rnym Slqsku wychodzac z za/oienia, iz lepiej, aby Gornoslazacy udajac sie po nauki na uniwersytety
w Breslau (Wroc/awiu), Krakowie i Olomuricu lub Pradze ulegali tam .odpowledniej''
ennacjonaiizacji. Wspomaganiem ennacjonalizacji zajmowa/ sie Osteuropa Institut
utworzony w Breslau (Wroclawiu) w 1918, Instytut Slqski w Katowicach (1934) oraz
Slezske Muzeum i Zernsky Archiv w Opawie. Ten trend (z wy/qczeniem Niemc6w
wypedzonych ze Slaska, kt6rzy utworzyli Stiftung Haus Oberschlesien i Oberschlesischen Landesmuseum raczej dla podtrzymywania wirtualnej qornoslaskosci nitli
prowadzenia akcji ennacjonaiizacyjnej) kontynuowano po wojnie zakladajac Slqski
Instytut Naukowy w Katowicach (1958) i reaktywuiac Instytut Slaski najpierw w Katowicach (1945), a potem w Opolu (1957) oraz poprzez utworzenie Slezskiego Ustavu
w Opawie (1948). Owe ennacjonalizacyjne nastawienie wobec G6rnego Slqska czesciowo z/agodzono tworzac po wojnie Politechnike Gliwicka jako .bezpieczna narodowosciowo", bo techniczna uczelnie, ale na za/oienie Uniwersytetu Slaskiaqo trzeba
byte czekac do 1967, a wtedy i tak ulokowano go .pomiedzy", tzn. w Katowicach na
Gornyrn Slasku, W Sosnowcu (Zaqlebie) i w Cieszynie (Wschodni Slask). Podobnie
rzecz sie mia/a w Czechach, gdzie dla obs/ugi slasko-rnorawsklsqo przemys/u otworzono uniwersytet w Ostrawie. Na .prawdzlwie slaskie" szko/y wyisze, ktore mia/yby
sluzyc kszta/ceniu Gornoslazakow i Slqzakow, a nie ich ennacjon~acji
przysz/o
czekac az do upadku komunizmu. W 1990 utworzono Slezska Uni.i(erzit~ w Opa~e - stoiicy Slaska Czeskiego, a w 1993 Uniwersytet Opolski - w stoiicy Gornago Slaska. Jako iz ten ostatni powsta/ przy czynnym wspoludzialebiskupa Nossola, moie sie poszczycic, jako jedyny paristwowy, uniwersytet w Polsce, w/asnym
wydzia/em teoloqii.
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Kontynuujqc temat nauki na G6rnym Slasku nie rnozna nie wspomniec, iz na 11
slaskich noblist6w, czterech wywodzi sie wlasnie z tego regionu: fizyk Otto Stern,
fizyk Maria Goeppert-Mayer, biochemik Konrad Bloch i fizyk Georg Bednorz. Odrebna qrupe tworza znani literaci. Szkoda, ze zacen z przedstawicieli dw6ch schlesische Dichterschule (szk61 slaskie] poezji) nie zawadzil 0 G6rny Slqsk, pr6cz .ojca
niemieckiej poezji" Martina Opitza, kt6ry spedzil czesc dzieciristwa w Beuthen (Bytomiu). Ten brak wypelnil z nawiazka jeden z najwybitniejszych niemieckich i europejskich romantyk6w - Joseph von Eichendorff z Lubowitz (lubowic) kola Ratibor (Raciborza), kt6ry pr6cz standardowego niemieckiego dose plynnie poslugiwal sie dialektem
g6rnoslqskim oraz dialektem morawskim. W pierwszej polowie XX w. wypromowano
go i jego tworczosc na gl6wny symbol qornoslaskie] kultury. Po 1989, w Raciborzu,
odtworzono jeden z jego pomnik6w, kt6ry z coroczna requlamoscia jest oblewany
tarba przez polskich nacjonalist6w. W Kreuzburg (Kluczbork) przyszedl na swiat .riiemiecki Dickens" Gustav Freytag (wczesniej Piontek), jednak przez to, iz w jego najslynniejszym dziele "Soli und Haben" (Debet i kredyt) dopatrywano sie antypolskich
ton6w, wciaz nie odnowiono tablicy parniatkowe] na jego rodzinnym domu. Z G6rnego Slaska pochodza tez tw6rcy 0 europejskiej, jesli nie swiatowej renomie, np. Max
Hermann-Neisse, Arnold Zweig i Max Tau. Gornoslaskie doswiadczanie przymusowo
ennacjonalizowanej, homogenizowanej wielokulturowosci uchwycili w swych utworach: Norbert Bonczyk (tsz Bonczek, Bontzek) .Gora Chelmska", Petr Bszruc (czyli
Vladimir Vasek) ("Slezske pisne"), August Scholtis ("Ostwind, Baba und ihre Kinder"),
Victor Kaluza (.Das Buch vom Kumpel Janek"), Ondra Lysohorsky (czyli Ervin Goj)
Hans Lipinsky-Gottersdorf ("Die Prosna - PreuBen"), Heinz Piontek, Gustaw Morcinek ("Ondraszek"), Horst Bienek ("Pierwsza Polka", "Wrzesniowe swiatlo", .Zeit ohne
Glocken", .Erde und Feuer") czy rnieszkajacy na stale na Teneryfie pisarz i rysownik
urokliwych bajek dla dzieci Janosch (czyli Horst Eckert) ("Cholonek, czyli dobry Pan
B6g z Gliny", .Sacharin im Salat", "Sand strand", .Von dem GIOck Hrdlak gekannt zu
haben"). Doswiadczenia z pobytu na przymusowych robotach w Workucie posluzyty
Bienkowi do napisania wstrzasajace] .Celi", a ponadto przez dluzszy czas mieszkal
w Gliwicach Tadeusz R6iewicz zanim przeni6s1 sie do Wroclawia.
Bogactwo slaskiej literatury oralnej i pisanej, tworzonej w roznych jezykach oraz
dialektach urnozliwila Arno Lubosowi napisanie obszernej trzytomowej historii literatury tego regionu .Geschichte der Literatur Schlesiens". Obecnie poszerza on i uaktualnia swe dzielo. Literatura ze Slaska G6rnego i Austriackiego stanowi mala, choc
znaczaca czesc tej pracy. Owa literatura zostala tez doceniona w swiecie, 0 czym
swiadcza liczne tlumaczenia na obce jezyki utwor6w Eichendorffa, lysohorskiego,
Besruca, Bienka, Janoscha, Freytaga, Zweiga, Tau czy R6iewicza. Szkoda, iz dotychczas niewiele uczyniono w kierunku zebrania i opisu literatury oralnej i pisanej
tworzonej w subdialektach /!rNarach g6rnoslqskich. .Jakims wstepern ku temu sa zbiory !(rz(:J/
piosenek (zapoczqtkowane w 1863 wydaniem kolekcji niemieckiego lekarza Juliusa
Rogera, pt. .Piesni ludu polskiego w G6rnym Szlasku z rnuzyka") oraz zapisy opowiadari, przypowiastek, bajek i anegdot najczescie] wydawanych w niemieckim/polskim tlumaczeniu nitli fonetycznie wiernej transkrypcji. Z drugiej strony chociaz
Gerhard Hauptmann i wielu innych autor6w pisalo w dolnoslaskich subdialektach
niemieckiego .potwierdzajac" i .utrwalajac" ich zakotwiczenie w niernieckosci, a pol-
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scy autorzy podobnie .zaanektowali" dla polsl)956i subdialekty podhalar'iskie (cho,
ciaz do dzis G6rale podtrzyrnuja graniCE;l~tni nq okreslajac nije-G6rali jako "ceprowy
nikt nie statal sie prornowac tworczosci
ubdialektach/qiearachqornoslaskich. Od
XVIII w. pojawialy sie pisane w nich t sty religijne, a nastepnie artykuly prasowe
i tiumaczenia popularnej poezji niemjeckiej, acz pod wplywem idei .poprawnosci" skodyfikowanych wtedy [ezykow stanct~rdowych (kt6re staly sie podstawa odpowiednich
nacjonalizmow), subdialekty~y
z peryferyjnego i jeszcze niezennacjonalizowanego styku nacjonalizmu niemieckiego, polskiego i czeskiego musialy oyc uwazane
za .obce" lub .przesiakniete obcymi wplywami", aby nie zezwolic na .udowodnienie"
nie-narodowego charakteru G6rnego Slqska, niezgodnego z zalozeniarni zadneqo
z tych nacjcnallzmow.

***
Uiotna parniec, nie powierzona Karcie papieru nie sieqa zbyt daleko w przeszlosc
w por6wnaniu z dzielami historyk6w abstrahujacych 0 .piastowskirn charakterze ziem
odzyskanych", "germar'iskich korzeniach Slaska" czy .niszbywalnej przynaleznosci
tego regionu do Korony Czeskiej". Z rzadkich i do niedawna starannie unikanych
rozm6w na tematy Familiiwylania sie postac pampunia Josefa (niekiedy podpisywali
sie Jozet) Kamusella - nie stroniqcego od trunk6w Oupy mego Fatra, kt6rzy przegrali
wiekszosc ojcowizny w NiepaschOtz (Niepaszycach) w karty. Jego trzech syn6w
Augusta, Wilema i najmlodszego, kt6rego wolali Paulek, uwiecznii na wsp61nej totografii w ostatnim roku wielkiej wojny Max Wolft, fotograf z Gleiwitz (Gliwice) lezacych
o jedna stacje kolejowa od ich rodzinnej wioski. Wszystkich powolano do sluzby, acz
w roznych formacjach. Paulek stoja na zdjeciu porniedzy Bracikami, w mundurze
Kriegsmarine. Na marynarskiej czapce widnieje nazwa macierzystego okretu - Kaiser
Friedrich, na kt6rym Oupa sluzyli na wodach Kaiser-Wilhelm-Kanal (Kanalu Kiloriskiego).
Po wojnie w ramach reparacji cesarska tlote relokowano do brytyjskich port6w.
Paulek nie chcieli pozostac w Anglii i wr6cili na Schlonzsk, z duzyrn uprzedzeniem do
Nierncow, kt6rzy dali mu odczuc jego .innosc'' przszywajac go Wasserpole. W 1920
na odpuscis w kosciele z cudownym ir6dlem nieopodal Ujest (Ujazdu) zapoznali
moja przyszla Oume Katharine z Plawniowitz (Plawniowice) - rodowej siedziby gratow von Ballestrem. W tym czasie Kejda (jak ja wolano doma) sluzyla u panstwa
z Pogorzeiletz (Pogorzelca), a nastepnie zatrudniono jq w domu uzdrowiskowym
w Slawentzitz (Slawiecicach) - siedzibie ksiazat von Hohenlohe-Oehringen, kt6rych
dobra sasiadowaly z posiadlosciarni von Ballestrem6w. W plebiscycie rniejscowosc
Oupy glosowala za Polska, a wioska Oumy za Niemcami. Oupa w odroznieniu od
swych Bracik6wzapewne glosowali za Polska, ale Ouma raczej za Niem,cami. Wciqz
niezamezna Kejda zaszli w ciaze z Paulkiem, i przerazali jq perspektywa nastepneqo
powstania. Bedac 0 dwa lata starsza od narzeczonego, Ouma nie byli tez pewna, czy
zechce on jq poslubic, Powstanie wybuchlo w maju 1921, a Paulek ku rozpaczy Kejdy
oraz dezaprobacie Bracik6w i Familii Wylezol - rodziny Oumy, poszli sie bic za Polska, kt6rej kilka rok6w nazad nie bylo na zadnej Karcie.
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Po podziale G6rnego Slaska Plawniowitz (Plawniowice) i NiepaschOtz (Niepaszyce) pozostaly w Niemczech. Kejda odsapneli, a Paulek chwilowo zapomniwszy
o przegranej Korfantego ozeruli sie z Oume i zajeli kotlarska praca zgodnie z wyuczonym zawodem, aby zarobic na utrzymanie rodziny, kt6ra wkr6tce powiekszyla sie
o pierworodnego Zeflika (czyli Josefa), a nastepnis 0 Marike i Bernata (Bernharda).
Niesnaski z Wylezolami wypominaja,cymi mu jego .wywrotowa vveeserpotssosc'
i uczestnictwo w powstaniu, wraz z rnozliwoscia represji ze strony niemieckich organizacji nacjonaiistycznych, zmusily OUP£? do naglej ucieczki na polska strons. Bez
pozeqnania, w trakcie Szychty na zakladzie, na ktorej majster przekazali mu ostrzezenie.
W wojswodztwie znaleili zatrudnienie na grubie w Kr61ewskiej Hucie i male, biedne
lokum w starym familioku. Kejda popierana przez swa Femilie nie chcieli isc na niepewny chleb do .polskie] bidy". W ciaqu kilku lat ze dwa razy chodzili i rozchodzili si~
z Paulkiem, dop6ty nie udalo mu sie uzyskac przydzialu na polowks domku, ktory
obok innych Wojew6dztwo Slaskie wybudowalo dla powstariccw w Michalkowicach.
Oupa pracujac na roznych grubach splacali go do lat 60. przskazujac raty to bankom
wojew6dzkim, a to niemieckim w czasie wojny, i Polsce Ludowej po 1945.
Po dluzszej przerwie, w 1934, przyszli na swiat moj Fater. Zerwawszy stosunki
z Wylezolami i nie moga,c sie udac na nierniecka strone z powod6w politycznych,
Oupa zarejestrowali nowo narodzonego bez przedstawienia aktu slubu. Zgodnie
z polskimi zapatrywaniami Paulek nadali mu polskie imiona Szczepan Jan, a urzednik wsruchujac sie w qornoslaska wyrnowe nazwiska Oupy, wpisal .Kamsela". Nikt
sie tymi drobiazgami zbytnio nie przejmowal, a doma wolali go Sztefek. Oupa odwiedzili tyn .piekny Krakow". Nie spodobalo mu sie tam, i potem [uznie jeidzili do Polski.
Tak mogloby juz zostac. Mimo catej sanacyjnej dyktatury, wygnania Korfantego,
statego ograniczenia wplywow organizacji powstariczych i przesladowania rnniejszosci
niemieckiej, dalo sie zarobic na zycie i nikt nie zabranial chodzic do kosciola, Wszystko
zmienila I1wojna swiatowa. Zeflik, eo dzialali za przyzwoleniem Oupy, a ku rozpaczy
Oumyw polskim harcerstwie, zaanqazowali sie w polski ruch podziemny. Wraz z kolega,
zabrali zandarrnowi pistolet. Po tym wydarzeniu miast uciekac do Generalnej Guberni pozostali w Prowincji Gcrnoslaskiej, a Zeflik odwiedzali czasami dom rodzinny, eo
sprowadzilo na Femilie oblawe gestapo, zwlaszcza po tym jak somsiad doniesli, ze
zauwazyli Bernata rozbieraja,cego pistolet w ogrodzie.
Sztefek widzieli Zeflika po raz ostatni na przyszkolnym Placu, gdzie Bracik dali
mu na pozeqnanie organki. Wkr6tce potem Bernata po przesluchaniach w areszcie
w Kattowitz (Katowicach) (po ktorych pozostat mu wytatuowany numer na ramieniu,
tak, ze nigdy nie ubiera T-shirt6w) skierowano na roboty na Dolnym SIa,sku, a Zeflika
ujeto i osadzono w obozie koncentracyjnym. W 1941 przyszlo zawiadomienie, ze
zastrzelono go podczas proby ucieczki. Nigdy nie odzyskano ciala Zeflika, a jego
samego tylko wspomnial Tadeusz Kur w .Dziewisciu dzielnych z Siemianowic".
W tych ciezkich czasach Oupa z Oume zabiegali jak mogli 0 przetrwanie. Doma
starali sie rnowic po niemiecku, aby Sztefek, czyli teraz Stephan Kamusella, nie mial
klopot6w w szkole. Ouma wiadajac dobrym niemieckim i piszac gotykiem otrzymali
trzecia (albo druga,?) qrupe DVL i uchronili OUP£? przed gorszym losem, dopomagajac mu w otrzymaniu czwartej (trzeciej?) grupy DVL. Pomoglo to Oupie uzyskac prace
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na grubie w odleglym Beuthen (Bytomiu), a z drugiej strony uniknac poboru do Wehrmachtu.
Pod koniec wojny urodzil sie ostatni syn, kt6remu trzeba bylo nadac .staroqarrnariskie" irnie Angelhart, aby zaswiadczyc 0 lojalnosci Familii wobec FOhrera. Po
przekazaniu G6rnego Slaska Polsce w 1945 powstaricza przeszlosc Oupydopomogla
uzyskac rehabilitacje dla Oumy oraz znajomych, kt6rzy pomagali Oupie .za Niemca".
Nadzieje na odtworzenie przedwojennej .rnalej stabilizacji" znikly wraz z odsunisciem od wplyw6w powstariczych dzialaczy, zaprowadzeniem komunistycznego porzadku w 1947, po fuzji PPR z PPS w PZPR i rozpoczeciu przesladowari Kosciola.
Wtedy Oupa rzucili leqityrnacje PPS i umyli rE;lceod wszelakiej polityki. Do bolszewii
(jakze gorszej od .nieboszczki Polski"), zrazilo go coraz gorsze tr~anie
G6rnoslazakow i przymusowa .repolonizacja" wraz z .odniernczeniern". ~Iharta
zrobili
Staszka, z Mariki Marie, z Bernharda Bernarda, a ze Stephana na powr6t Szczepana
Jana. Na dodatek temu ostatniemu zmieniono nazwisko na Kamzela. W 1947 calej
Familii zmieniono nazwisko z Kamusella na Kamuzela. Takie Sztefkowi, po to ieby
w papi6rach nazywal sie jak jego Lojce. Ale gdyby wytecnec te wszystkie dokumenty,
to .wciaz nie wychodzi, ie Sztefek jest synem wlasnych rodzic6w, bo jako jedyny
urodzi! sie za Polski, co mu calkiem pomieszalo papi6ry i iyciorys.
Jedynym, kt6rzy nie zgodzili sie na zrniane nazwiska byl Bernat (choc zaczef sie
podpisywac Bernard). Typowy G6rnoschlonzak. Nie lubial Niemc6w za to, iz go wsadzili do aresztu i wyslali na roboty, a Polak6w za zrniane nazwisk i imion. Korzystajac
z okresu powojennego zamieszania, w czasie kt6rego trzech Onkli wywietli do
Sowiet6w, Bernat robili ciemne interesy szmuglujqc mercedesy i zywnosc z Unrry
przez nieszczelne granice. W koricu powolano go do wojska. Wiele razy widywali
gen. Swierczewskiego, kt6ry po oiarciu nie mial checi klaniac sie kulom, uczestniczyli w akcji ,,wisla" (0 czym nie lubia wspominac), a potem robili w warcie przybocznej Bieruta ("dorodne byly karpie w lazienkach") i w tresurze ps6w. Po zwolnieniu do
cywila kupili swiadectwa podstaw6wki i mistrzowskie, bo kejbyponaddwudziestoletni
chop szedl do czwartej klasy jak Sztefek, eo siedzial w niej dwa lata, bo nie umieli
qodoc po polsku.
Bernat imali sle r6inych zajsc jako zlota raczka. Na poczatku lat 80. jego synek
uciekl przez Austrie do RFN i uzyskal niemieckie obywatelstwo. Po kilku latach dolaczyli do niego Bernat z zona, aby .odebrac tym Niemcom w emeryturze to, eo zarobilem na robotach". Obecnie Bernhard Kamusella i rodzinajego syna rnieszkaja w Hamburgu, Marice zmarlo sie w 1975, a Staszkowi, eo wienil sie w g6ralsko Familia
w Szczyrku, w 1997.
Moj Faterskonczyli po wojnie podstaw6wka, zawod6wka i technikum, a w rniedzyczasie robili na nauka w zakladach i na grubie, gdzie pomagali Oupie pisac w Szychtownicy, bo jego Fater nie poradzili stawiac liter po polsku i nie w gotyku. Lojcowie
Sztefka nie popierali tej jego uconosci, a Ouma bardzo sie przeciwiala, gdy Sztefek
poszli na Politechnika Wroclawska, bo lepiej by bylo, gdyby chycil sie jakiejs porzondnej roboty i znalazl se naszo dziolcha jak inni Bracikowie.
Na studiach w okresie odwiliy Sztefek byli na praktyce w Holandii, skad wr6cili mimo propozycji pozostania - aby pornaqac Lojcom i splacic to, eo wydali na jego
nauke. Po Sztudium Sztefek, teraz .pon iniynier", rozpoczeli prace na Kraftwerku,
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gdzie poznali moja Matke z Mazowsza - cherniczke zatrudniona w pobliskim instytucie ciezkie] syntezy organicznej. Mimo niecheci Oumy Oupa pojechali do moich Oziadk6w ze strony Matki. By/a to jego druga i ostatnia podroz do Polski. Bardzo mu sie
tam podoba/o, ale nieszczesliwyrn trafem zmarli zaraz po powrocie na Schlonzsko,
eo niemal doprowadzilo do zerwania zareczyn i zniechecilo starszych czlonkow Familii
Fatra przed uczestnictwem w hadziajskim weselisku, kt6re trwa/o trzy dni i okaza/o
sie prawdziwym hitem. Wspominano je jeszcze przez wiele lat.
Do korica lat 80. wyjecha/y do Rajchu wszystkie dzieci i wnuki braci i si6str Oumy
oraz Oupy. Fater tez chcieli jechac, ale Matka sle nie zgadzala, a teraz zalu]e. Od
1975, po porozumieniu Gierka z kanclerzem Schmidtem, zaczeli przyjezdzac w odwiedziny cz/onkowie naszej Familii, kt6rzy juz zadomowili sie w Efie. Przed przyjazdem
przezornie zapisywali sie do zachodnioniemieckiej Polonii, aby nie bye zmuszonym
wyrnieniac wyg6rowanej ilosci marek po oficjalnym, czyli niekorzystnym kursie bankowym. Faterobwozili ich samochodem po ca/ym Przocielstwie, eo jeszcze pozosta/o
na Schlonzsku, a potem w latach kryzysu s/ali nam oni na Wilija pakety z zywnoscla,
W rodzinnej haupie mego Fatra zasz/y tez powai:ne zmiany pod wp/ywem mej Matki.
Przesta/o sie podawac reka na powitanie mledzy d/ugo niewidzianymi krewnymi na
rzecz buziaka, i zaczeto wsp61nie spozywac posilki ze wszystkimi obecnymi doma
w danej chwili.
Ja i m6j Bracikwkraczalismy w doros/e zycie, kiedy pad ala komuna i wszystko sie
zmienia/o. Zamykano gruby i huty do niedawna jeszcze ho/ubione przez .zawszs
stuszno partia". Uczylismy sie, jezdzilismy za granica na Arbajt i zobaczyc ten rychtik
fajny Rajch, a takze po to, aby si~ nie dac wzionc do wojska. Nasz Fater tez nie
sluzyli w armii. Sluzba wojskowa nie wychodzi na zdrowie, eo widac po naszym Oupie
i Onklach, kt6rzy sluzyli we wszystkich rnozliwych silach zbrojnych i mieli z tego
powodu same k/opoty i utrapienie. Jakos tak sie zlozylo, ze w koncu wrocilisrny doma
z szerokiego swiata, choc wczssnie] wyporninalismy Fatrowi i Oupie, ze nie zostali
na Zachodzie kej rnozna i trzeba by/o.
Tomasz Kamusella

