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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
WłaśnieudostępnionoopinięKo-
misji Wspólnej Rządu i Mniej-
szościNarodowychiEtnicznych
z 21 października 2014 roku, po-
święconą projektowi obywatel-
skiemu 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).Na-
stawienie to można podsumo-
wać,trawestującsłynnądeklara-
cję z cyrkularza [okólnika] na te-
matnieistnieniaMałorosjan(czy-
li Ukraińców) wydanego przez
ministra spraw wewnętrznych
imperium rosyjskiego w 1863 r.
Czyli „Ślązaków oraz ich języka
nie było, nie ma i być nie może”.

Polski nacjonalizm
Ćwierć wieku temu nastała
w Polsce demokracja, a dekadę
temu nasz kraj został członkiem
UniiEuropejskiej.Wartościeuro-
pejskie–wtymnaprzykładwol-
nośćsłowa,równośćorazprawo
grup etnicznych i narodowych
do samookreślenia, jak i zacho-
waniawłasnejtożsamości–niby
zostały przyjęte w Polsce. Lecz
ichwykonaniezawieszasię,gdy
zda się kłócić z wyobrażeniami
decydentówopaństwieijegoor-
ganizacji. W tym konkretnym
przypadku chodzi o zwolenni-
ków nacjonalizmu polskiego,
którzy nie potrafią się pogodzić
zwizjąPolskiwieloetnicznejoraz
wielojęzycznej(chociażprzykla-
skują gwarancji udostępniania
szerokiejgamyinformacjiiusług
wjęzykupolskimprzezsamorzą-
dy i służbę zdrowia w Wielkiej
Brytanii).

Liderzy MN wpisują się w ra-
my tej ideologii narodowej, jako
żewychowalisięwpolskimpań-
stwie narodowym i niektórym –
jak widać – trudno wyjść w my-
śleniupozaograniczeniaintelek-
tualne tego nacjonalizmu oraz
odnaleźćsięwkręguwartościeu-
ropejskich.Zwłaszczażewnaro-
dowoietniczniejęzykowojedno-
rodnej Polsce nie ostała się ani
jedna–nawetnajmniejsza–miej-
scowość, w której mieszkańcy
nadal rozmawialiby na ulicach
poniemiecku.

Ergo, demokracja demokra-
cją,alenacjonalizmponadwszy-

stko,stądwkwestiiŚlązakówKo-
misji Sejmowej bliżej do carsko-
wałujewskiego autorytaryzmu
niż dodemokracji.

Ważna tylko opinia władzy
Wedle Komisji, Ślązacy „są spo-
łecznością regionalną zamiesz-
kującą Śląsk, a nie wspólnotą
ocharakterzeetnicznymczyna-
rodowym”.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, najważ-
niejsza na ten temat jest opinia
władzy. Dlatego w konkluzji Ko-
misja stwierdza, że Ślązacy nie
spełniają„kryteriówwskazanych
w art. 2, ust. 3 ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicz-
nychorazojęzykuregionalnym”.

Wartowięcprzytoczyćwspo-
mniany ustęp.

„Mniejszościąetniczną,wro-
zumieniuustawy,jestgrupaoby-
wateli polskich, która spełnia
łącznie następujące warunki:

1)jestmniejliczebnaodpozo-
stałej części ludności Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) w sposób istotny odróżnia
się od pozostałych obywateli ję-
zykiem, kulturą lub tradycją;

3)dążydozachowaniaswoje-
go języka, kultury lub tradycji;

4)maświadomośćwłasnejhi-
storycznej wspólnoty etnicznej
ijestukierunkowananajejwyra-
żanie i ochronę;

5) jej przodkowie zamieszki-
wali obecne terytorium Rzeczy-
pospolitejPolskiejodconajmniej
100 lat;

6) nie utożsamia się z naro-
dem zorganizowanym we włas-
nympaństwie”.Pokolei jednak.

(Ad 1). Ślązaków jest niewąt-
pliwiemniejniżpozostałychtrzy-
dzieściparęmilionówmieszkań-
ców Polski.

(Ad2).Kodyfikacjajęzykaślą-
skiego, wydawanie w tym języ-
kuksiążekiczasopism,przemy-
słowo-wiejska kultura sięgająca
swymi korzeniami osiemnas-
towiecznej i wczesnodziewięt-
nastowiecznej industrializacji
natereniePrus,czyhistoria–tak
diametralnie odmienna od pol-
skiej przed rokiem 1945 – spra-
wiają,żeŚlązacywistotnyizau-
ważalny sposób odróżniają się
w tym zakresie od pozostałych
obywateli.

(Ad3).Wspomnianajużkody-
fikacja śląszczyzny, wydawanie
publikacji w tym języku oraz or-
ganizowanie stowarzyszeń i im-
prez śląskich nie jest niczym in-
nym,jakdążeniemdozachowa-
nia języka i kultury śląskiej.

(Ad4).Powyżejwspomniane
wyniki spisu (w którym ponad
pół miliona osób deklaruje mó-
wienie po śląsku w życiu co-
dziennym), jak i rozpatrywana
przezkomisjęobywatelskainicja-
tywa ustawodawcza, udowad-
niają, że Ślązacy mają świado-
mośćwspólnotyetnicznejiprag-
ną jej zachowania.

(Ad 5). Tak, z tym punktem
jest trudniej. Na Górnym Śląsku
Ślązacymieszkająodstuleci,lecz
całość tego obszaru włączono
dopolskiegopaństwanarodowe-
go dopiero w 1945 roku, czyli 69
lattemu.Alejeślipoważniepod-
nosić ten argument, to Mniej-
szośćNiemiecka,właśnieskupio-
nawtymregionie,teżniepowin-
na być uznawana za istniejącą.

(Ad 6). To rzecz oczywista,
Ślązacy nie posiadają własnego
państwa.

Absurdy „demokracji”
Instrumentalne i arbitralne trak-
towanie zasad praworządności
oraz demokracji wyzierające
zopiniiprzedstawionejprzezKo-
misję, można zilustrować nastę-
pującymeksperymentemmyślo-
wym. Przenieśmy się w czasy
Wałujewa.DoImperialnejKomi-
sji Wspólnej Rządu i Mniejszości
trafia wniosek od grupy podda-
nych podających się zaPolaków.
Komisja ta stwierdza, że Polacy
„sąspołecznościąregionalnąza-
mieszkującąrosyjskiKrajNadwi-
ślański,aniewspólnotąocharak-
terze etnicznym czy narodo-
wym”.Dlategoniespełniają„kry-
teriów wskazanych w art. 2, ust.
3ustawyomniejszościachnaro-
dowychietnicznychorazojęzy-
ku regionalnym”. Ich mowa to
jednazrozlicznychgwarzachod-
niorosyjskich–wymieńmytylko
gwaręszlachecko-kielecką,chło-
psko-płocką czy mieszczańsko-
łódzką.

Kulturapolskiejspołeczności
regionalnej niczym się nie różni
od narodowej kultury rosyjskiej
próczwyznaniakatolickiego,ale
czyż wśród poddanych miłości-
wienampanującegocaraniema
mahometan, protestantów czy
buddystów? A wszyscy to prze-
cież Rosjanie. Suplikanci wska-
zują uniżenie na wyniki spisu
z roku 1896, gdzie zapisano parę
milionówchłopówiszlachciców
jako Polaków. A komisja na to,
przecieżtogruparegionalna,każ-
dyNiemiec,RosjaninczyAustro-
Węgier mieszkający w Kraju Na-
dwiślańskimtakimregionalnym
mianem„Polaka”możesięokre-
ślać – jeśli wola jego taka.

Absurd? Jeśli tak, to obecne
traktowanie Ślązaków – w nie
dokońcademokratycznejPolsce
– jest podobnie absurdalne. Ab-
surd ten wynika z braku posza-
nowania prawa grup ludzkich
dosamookreślenia,czyliogólniej
mówiąc, z braku szacunku dla
demokracji i praworządności.
Z trwania w autorytarnym prze-
konaniu, że władza znaczy wię-
cejimożewięcejniżobywatel.A

DR HAB. TOMASZ KAMUSELLA,
ZATRUDNIONY W SCHOOL OF
HISTORY NA UNIWERSYTECIE
W ST. ANDREWS W SZKOCJI

b Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
jednoznacznie negatywnie zaopiniowała obywatelski projekt
uznania Ślązaków za mniejszość etniczną
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Demokracja
demokracją, ale

nacjonalizm
w Polsce ponad

wszystko
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