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Duch Wałujewa i demokracja
A Dr hab. Tomasz Kamusella, zajmujący się m.in. polityką językową

Europy Śr., o opinii nt. uznania Ślązaków za mniejszość etniczną
Ślązaków być nie może

(Ad 5). Tak, z tym punktem
jest trudniej. Na Górnym Śląsku
Ślązacymieszkająodstuleci,lecz
całość tego obszaru włączono
dopolskiegopaństwanarodowego dopiero w 1945 roku, czyli 69
lattemu.Alejeślipoważniepodnosić ten argument, to MniejszośćNiemiecka,właśnieskupionawtymregionie,teżniepowinna być uznawana za istniejącą.
(Ad 6). To rzecz oczywista,
Ślązacy nie posiadają własnego
państwa.

WłaśnieudostępnionoopinięKomisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych iEtnicznych
z 21 października 2014 roku, poświęconą projektowi obywatelskiemu uznania Ślązaków
zamniejszośćetniczną.Opiniata
jest jednoznacznie negatywna.
Nie powinno to dziwić, jeśli
się zna nastawienie polskich elit
oraz Mniejszości Niemieckiej
do sprawy (dokument został
podpisany m.in. przez jednego
zliderówMN,RafałaBartka).Nastawienie to można podsumować,trawestującsłynnądeklarację z cyrkularza [okólnika] na tematnieistnieniaMałorosjan(czyli Ukraińców) wydanego przez
ministra spraw wewnętrznych
imperium rosyjskiego w 1863 r.
Czyli „Ślązaków oraz ich języka
nie było, nie ma i być nie może”.
FOT. ARC/MIKOŁAJ SUCHAN

Absurdy „demokracji”

Polski nacjonalizm
Ćwierć wieku temu nastała
w Polsce demokracja, a dekadę
temu nasz kraj został członkiem
UniiEuropejskiej.Wartościeuropejskie–wtymnaprzykładwolność słowa, równość oraz prawo
grup etnicznych i narodowych
do samookreślenia, jak i zachowaniawłasnejtożsamości–niby
zostały przyjęte w Polsce. Lecz
ich wykonanie zawiesza się, gdy
zda się kłócić z wyobrażeniami
decydentówopaństwieijegoorganizacji. W tym konkretnym
przypadku chodzi o zwolenników nacjonalizmu polskiego,
którzy nie potrafią się pogodzić
zwizjąPolskiwieloetnicznejoraz
wielojęzycznej(chociażprzyklaskują gwarancji udostępniania
szerokiejgamyinformacjiiusług
wjęzykupolskimprzezsamorządy i służbę zdrowia w Wielkiej
Brytanii).
Liderzy MN wpisują się w ramy tej ideologii narodowej, jako
żewychowalisięwpolskimpaństwie narodowym i niektórym –
jak widać – trudno wyjść w myśleniupozaograniczeniaintelektualne tego nacjonalizmu oraz
odnaleźćsięwkręguwartościeuropejskich.Zwłaszczażewnarodowoietniczniejęzykowojednorodnej Polsce nie ostała się ani
jedna–nawetnajmniejsza–miejscowość, w której mieszkańcy
nadal rozmawialiby na ulicach
po niemiecku.
Ergo, demokracja demokracją,alenacjonalizmponadwszy-

Demokracja
demokracją, ale
nacjonalizm
w Polsce ponad
wszystko

b Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
jednoznacznie negatywnie zaopiniowała obywatelski projekt
uznania Ślązaków za mniejszość etniczną
stko,stądwkwestiiŚlązakówKomisji Sejmowej bliżej do carskowałujewskiego autorytaryzmu
niż do demokracji.

Ważna tylko opinia władzy
Wedle Komisji, Ślązacy „są społecznością regionalną zamieszkującą Śląsk, a nie wspólnotą
o charakterze etnicznym czy narodowym”.Wstwierdzeniutym
podważa się jasność myślenia
i prawo samookreślenia prawie
miliona obywateli RP, którzy
w ostatnim spisie zadeklarowali
narodowośćśląską.Nieważne,co
sądzą o sobie oni sami, najważniejsza na ten temat jest opinia
władzy. Dlatego w konkluzji Komisja stwierdza, że Ślązacy nie
spełniają„kryteriówwskazanych
w art. 2, ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznychorazojęzykuregionalnym”.
Wartowięcprzytoczyćwspomniany ustęp.
„Mniejszościąetniczną,wrozumieniuustawy,jestgrupaobywateli polskich, która spełnia
łącznie następujące warunki:
1)jestmniejliczebnaodpozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia
się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3)dążydozachowaniaswojego języka, kultury lub tradycji;
4)maświadomośćwłasnejhistorycznej wspólnoty etnicznej
ijestukierunkowananajejwyrażanie i ochronę;

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium RzeczypospolitejPolskiejodconajmniej
100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie”. Po kolei jednak.
(Ad 1). Ślązaków jest niewątpliwiemniejniżpozostałychtrzydzieściparęmilionówmieszkańców Polski.
(Ad2).Kodyfikacjajęzykaśląskiego, wydawanie w tym językuksiążekiczasopism,przemysłowo-wiejska kultura sięgająca
swymi korzeniami osiemnastowiecznej i wczesnodziewiętnastowiecznej industrializacji
natereniePrus,czyhistoria–tak
diametralnie odmienna od polskiej przed rokiem 1945 – sprawiają, że Ślązacy w istotny i zauważalny sposób odróżniają się
w tym zakresie od pozostałych
obywateli.
(Ad3).Wspomnianajużkodyfikacja śląszczyzny, wydawanie
publikacji w tym języku oraz organizowanie stowarzyszeń i imprez śląskich nie jest niczym innym, jak dążeniem do zachowania języka i kultury śląskiej.
(Ad4).Powyżejwspomniane
wyniki spisu (w którym ponad
pół miliona osób deklaruje mówienie po śląsku w życiu codziennym), jak i rozpatrywana
przezkomisjęobywatelskainicjatywa ustawodawcza, udowadniają, że Ślązacy mają świadomośćwspólnotyetnicznejipragną jej zachowania.

Instrumentalne i arbitralne traktowanie zasad praworządności
oraz demokracji wyzierające
zopiniiprzedstawionejprzezKomisję, można zilustrować następującymeksperymentemmyślowym. Przenieśmy się w czasy
Wałujewa.DoImperialnejKomisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
trafia wniosek od grupy poddanych podających się za Polaków.
Komisja ta stwierdza, że Polacy
„sąspołecznościąregionalnązamieszkującąrosyjskiKrajNadwiślański,aniewspólnotąocharakterze etnicznym czy narodowym”.Dlategoniespełniają„kryteriów wskazanych w art. 2, ust.
3 ustawy omniejszościach narodowychietnicznychorazojęzyku regionalnym”. Ich mowa to
jednazrozlicznychgwarzachodniorosyjskich–wymieńmytylko
gwaręszlachecko-kielecką,chłopsko-płocką czy mieszczańskołódzką.
Kulturapolskiejspołeczności
regionalnej niczym się nie różni
od narodowej kultury rosyjskiej
próczwyznaniakatolickiego,ale
czyż wśród poddanych miłościwienampanującegocaraniema
mahometan, protestantów czy
buddystów? A wszyscy to przecież Rosjanie. Suplikanci wskazują uniżenie na wyniki spisu
z roku 1896, gdzie zapisano parę
milionówchłopówiszlachciców
jako Polaków. A komisja na to,
przecieżtogruparegionalna,każdyNiemiec,RosjaninczyAustroWęgier mieszkający w Kraju Nadwiślańskimtakimregionalnym
mianem„Polaka”możesięokreślać – jeśli wola jego taka.
Absurd? Jeśli tak, to obecne
traktowanie Ślązaków – w nie
dokońcademokratycznejPolsce
– jest podobnie absurdalne. Absurd ten wynika z braku poszanowania prawa grup ludzkich
dosamookreślenia,czyliogólniej
mówiąc, z braku szacunku dla
demokracji i praworządności.
Z trwania w autorytarnym przekonaniu, że władza znaczy więcejimożewięcejniżobywatel.A
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