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Rozważania o kulturze śląskiej 

Kultura śląska jest kulturą tradycjami sięgającą początków Państwa Polskiego, a
poprzez czerpanie ze wzorów wcześniejszych - zdaje się korzeniami tkwić głęboko w
średniowieczu, stąd oryginalność tej kultury. Sądzić należy, że kultura śląska dopiero się
rozwija, że stoi u progu przyszłego rozwoju. Do XX wieku była jakby zakonserwowana i
utajona, w cieniu innych spraw (np. gospodarczych). Śląsk pozbawiony był przez setki
lat  warstwy  oświeconej  -  mówiącej  po  śląsku  właśnie  -  nie  wytworzył  np.  wielu
przykładów  tzw.  „wysokiej”  literatury  pięknej.  Śląscy  pisarze  pisali  po  łacinie,  po
niemiecku, po czesku, po polsku. 

Przypuszczać można, iż prawdziwa jest teza mówiąca, że Śląsk swoje najlepsze
lata ma jeszcze przed sobą. Paradoksalnie, trzecie tysiąclecie będzie sprzyjało Śląskowi,
dzięki wyczerpaniu się surowców materialnych. W erze poprzemysłowej ludzie zajmą się
bardziej sprawami duchowymi. Cenniejsze od węgla są talenty duchowe, stanowiące o
kulturze  śląskiej,  którą  z  pewnością  warto  rozwijać,  aby  pustynia  stała  się  oazą  ze
źródłami czystej  sztuki, zdolnej zaspokoić pragnienia nie tylko Ślązaka, ale - poprzez
zakorzenienie w tradycji - może być atrakcyjną dla odbiorców kultury na całym świecie.
Śląsk jest bowiem przez naukowców uważany za centrum aksjologiczne kultury polskiej.
Śląsk bowiem przechował jako jedyny nieomal - wartości kultury,  które gdzie indziej
zaginęły. I bynajmniej nie chodzi tu o rodzaj skansenu, ale o kulturę żywą, obecną w
religii,  codziennym rytmie życia,  w sztuce. Ukazało się na ten temat wiele publikacji
naukowych,  sygnowanych  przez  profesorów wyższych  uczelni  -  co  ciekawe  -  spoza
Śląska (np. KUL, UJ). Świadomi faktu, że tu właśnie zostały przechowane tradycyjne
wartości będące ostoją kultury słowiańskiej, akcentują chrześcijańskość Śląska. 

Kultura chrześcijańska, kultura ludowa - zachowane zostały do naszych czasów
na Śląsku w stopniu niewiele naruszonym. Wartości te są wciąż żywe i nadal rozwijane.
Dlatego zwłaszcza tu,  na Śląsku, powinno się  eksponować sztukę tworzoną w duchu
chrześcijańskim oraz w duchu ludowym, śląskim. Nie chodzi tu o tzw. „cepelię”, ani o
kulturę masową, lecz o kulturę chrześcijańską przenikającą lud zakorzeniony w swojej
ziemi, tradycji i wartościach. Śląski trzeba rozwijać. Muszą powstawać wiersze, proza,
dramat w języku przodków, który to język należy uzupełnić o nowe słowa, wzbogacić,
przetworzyć,  zapożyczyć,  ujednolicić...  Dla  porównania  -  w  ciągu  zaledwie  dwóch
ostatnich  wieków  powstał  na  pniu  język  i  kultura  słowacka.  Niewiele  starsza  jest
literatura ukraińska czy rusińska (nie licząc staroruskiej). Więc i kultura śląska powinna
zmartwychwstać ze swoistej hibernacji i pokazać, na co ją stać.

Przypuszczać należy, że literatura śląska nadrobi dystans i stracony czas i w ciągu
dwóch najbliższych wieków rozwinie się tak, jak polszczyzna za Kochanowskiego. Złoty
wiek śląszczyzny przed nami. Tylko trzeba pisarzy, którzy by umieli, chcieli i mogli pisać
i  rozwijać  język  pisany,  tak  aby osiągnął  wyżyny  kunsztu  i  leksykę  np.  stu  tysięcy
wyrazów, a  nie  obracał  się  w zaklętym,  kredowym kole  kilku  tysięcy zaledwie słów
potocznych. Trudno jest np. napisać modlitwę po śląsku czy wiersz metafizyczny, nie
mówiąc  o  filozoficznym dyskursie  -  po  śląsku.  To świadczy o  konkretności  języka  i
braku wyrobionych narzędzi do opisu abstrakcji. Gdyby istniała nieprzerwanie w sposób



ciągły  patriotyczna,  śląska  inteligencja  przez  ostatnie  dwieście  lat  -  z  pewnością
śląszczyzna  byłaby  dziś  na  innym,  dalszym  etapie  rozwoju.  A tak  -  stoi  wciąż  u
początków, bo nie było za bardzo komu pisać po śląsku. Poza niską literaturą ludową -
mało  jest  przykładów  dobrego  użycia  języka  („dla  dobra  śląszczyzny”).  Nie  chodzi
bowiem o facecje, skecze oparte z reguły na prymitywnych skojarzeniach, ale o wymiar
metafizyczny śląszczyzny, jej możliwą, duchową głębię. Trzeba więc sięgnąć głębiej - do
istoty śląskości,  do duchowości  śląskiej,  do metafizyki  religijnej  Ślązaków. Tu widać
wyraźnie  utajone,  niewykorzystane  możliwości  rozwoju.  Tylko  trzeba  umieć  to
wykorzystać i w sposób przemyślany wprowadzić w czyn. Kultura bez czynu nie istnieje.
Kultura  tworzy  się  przez  „czyny  twórcze”.  Akt  tworzenia  jest  końcowym  etapem
długiego procesu dojrzewania. Pod względem dojrzałości artystów mierzy się dojrzałość
kultury jako takiej. Pod względem formy i sposobów wyrazu o wiele bardziej dojrzali od
artystów  śląskich  końca  XX  w.  wydają  się  mistrzowie  śląskiego  średniowiecza,
ugruntowani w tradycji, znający perfekcyjnie rzemiosło. Skutkiem tego ich dzieła trwają
setki  lat,  a  po  dzisiejszych „artystach”  za  kilka  lat  nie  będzie  śladu,  a  to  z  powodu
niedojrzałości warsztatowej. Dla dobra kultury śląskiej należy doskonalić warsztat sztuki
przez  siebie  uprawianej.  Inaczej  -  krytycy  bezlitośnie  wytkną  artystom  śląskim
niedoróbki i zdyskwalifikują na zawsze. Warsztat plus styl plus ikonografia (tematyka,
motywy, topoi) plus talent. Oto recepta na dobrą sztukę. W tym - na dobrą sztukę śląską.
Śląskość może być czynnikiem rozwoju kultury nie tylko polskiej. Nie ma powodu, aby
ugór nie wydał po zaoraniu - stukrotnych plonów. XXI wiek będzie wiekiem Śląska,
wiekiem kultury śląskiej, ponieważ przez ostatni czas była ona uśpiona. 

Co to znaczy być Ślązakiem? Jakie wartości głębokie są ukryte w duchowości
śląskiej?  Na to pytanie każdy artysta powinien odpowiedzieć sobie sam w sposób mu
właściwy.  André  Breton,  papież  surrealizmu,  pisał  wyraźnie  o  „śląskich  lasach,  w
których wykuwała się nowa kultura”. Miał tu na myśli m.in. tak znakomitych Ślązaków
jak  Angelus  Silesius  (Anioł  Ślązak)  czy  Jakub  Böhme.  Śląsk  duchowo  jest
predestynowany do roli  bycia  jednym ze  znaczących centrów Europy Środkowej.  To
dzięki  duchowości  śląskiej  powstała  rewelacyjna  muzyka  Ślązaka  z  urodzenia  i
przekonania  -  Henryka  Mikołaja  Góreckiego.  Nadto  trzeba  tu  wskazać  Rybnik  jako
centrum muzykotwórcze. Poza Góreckim - Lidia Grychtołówna, Piotr Paleczny (laureaci
Konkursu  Chopinowskiego),  Jarosław  Śmietana,  Bernard  Biegoń,  Adam  Makowicz
(światowej  sławy  jazzmani).  To  plejada  znakomitych  muzyków,  którzy  wyszli  z
rybnickiej  szkoły  muzycznej.  I  zapewne  na  tym  się  nie  kończy...  O  fenomenie
muzycznym Śląska w ogóle - stanowi pewnie genius loci. Muzyka zaś z wszystkich sztuk
jest najbliższa transcendencji. Śląskowi zawsze było blisko do Boga... Śląsk był mimo
swej  jednorodności  -  mieszaniną  wielu  kultur.  Podobnie  jak  Europa.  Dla  Śląska
zwornikiem owych różnych tradycji było chrześcijaństwo.

Śląsk  leżał  bowiem  na  skrzyżowaniu  ciekawych  kultur.  I  to  kilkusetletnie
obcowanie  wielu  przeplatających  się  ze  sobą  kultur  było  najpłodniejsze,  ponieważ
zaowocowało  powstaniem  kultury  oryginalnej,  a  zarazem  uniwersalnej,  dzięki
różnorodności wpływów. Trzeba mieć świadomość oddziaływania kultury łacińskiej (o
wiele silniejszego niż na kulturę polską), co w zetknięciu z żywiołem słowiańskim dało w
efekcie  niesamowitą,  nową jakość,  jedną  z  ciekawszych  w średniowiecznej  Europie.
Warto  przypomnieć  choćby  Księstwo  Nyskie,  jedyne  w  swoim  rodzaju  suwerenne
państwo  we  władaniu  biskupów.  Ślązacy  muszą  mieć  świadomość  średniowiecznego



dziedzictwa księstw śląskich.  Bez tradycji  nie  ma kultury.  Naród bez historii  -  ulega
zniewoleniu  przez  innych.  Historia,  język  i  kultura  tworzą  naród.  W  tamtej,
średniowiecznej epoce jest początek śląskiej tożsamości. Księstwo Raciborskie (później
Opolsko-Raciborskie)  istniało  na  terenach,  które  obecnie  pełnią  rolę  prowincjonalną.
Wówczas Racibórz był kulturalną stolicą księstwa. Obecna sztuka tutejsza powinna dziś
mieć świadomość tej schedy. Takie dziedzictwo zobowiązuje. 

 Na  kulturę  śląską  oddziaływała  m.in.  kultura  kręgu  niemieckiego  (Austria  -
Habsburgowie, Czechy i Morawy, Prusy i Saksonia). Nie brak też inspiracji włoskich i
niderlandzkich w sakralnej plastyce starośląskiej.  Tu toczyły się najkrwawsze epizody
wojny  trzydziestoletniej  między  protestantami  i  katolikami,  więc  sztuka  była  potem
dodatkowo obciążona zadaniami religijnymi. Wcześniej dali o sobie znać czescy husyci.
Więc  kultura  powstawała  w  ogniu.  Ile  ostało  się  po  osiemnastowiecznych  wojnach
śląskich między Austrią a Prusami? Ile spalono? Sztuka śląska najlepiej reprezentowana
jest  w architekturze,  bo kamień i  cegła najtrudniej  płoną.  Gorzej  z  literaturą,  nutami,
malarstwem i rzeźbą drewnianą. Znamy więc kulturę śląską z drobnych wycinków, bo
większość nie dotrwała. To, co dotrwało do XX wieku, spalili Rosjanie w 1945 (już po
tzw. „wyzwoleniu”, np. Racibórz). Sztuka, która się zachowała, świadczy jednak poprzez
dobrej klasy zabytki o wielkości kultury śląskiej w skali europejskiej. Nie ma się czego
wstydzić.  To  Amerykanie  mogliby  na  kolanach  podążać  na  Śląsk,  ku  głębokim
korzeniom sztuki europejskiej, a nie Ślązacy być zapatrzonymi w kulturę amerykańską,
w zewnętrzny,  pusty blichtr  masowej  kultury Ameryki.  Amerykanie  mogliby w pełni
podziwiać  średniowieczną  i  nowożytną  kulturę  śląską,  gdyby  coś  o  tej  kulturze
przeczytali  po  angielsku...  Gdzie  więc  barwne  przewodniki  po  pałacach,  kościołach,
zamkach, galeriach, muzeach, miasteczkach... Gdzie dbałość o promocję własnej kultury
śląskiej?  Gdzie  festiwale,  festyny  na  skalę  międzynarodową,  przyciągające  turystów
zachodnich?  Gdzie  hotele,  restauracje  śląskie  (ze  śląskim  menu!)?  Kultura  to  też
infrastruktura.  Kulturę  śląską  należy  wspólnie  wypromować  na  świecie  wysiłkiem
samorządowców, władz wojewódzkich, mecenasów prywatnych, internetowców. Kulturę
tworzą artyści, fundatorzy i odbiorcy sztuki.

Artysta  powinien  mieć  poczucie  zakorzenienia  we  własną  ziemię,  w  jej
dziedzictwo, bo to owocuje najobficiej w twórczości. Artyści wszystkich czasów czerpali
z  tego,  co  ich  otaczało,  z  krajobrazu  rodzimego,  z  piśmiennictwa  swego  kraju,  z
plastycznych  dzieł  (zawsze  wielkiej!)  ojczyzny.  Nie  ma  bowiem  „małych  ojczyzn”.
„Małe ojczyzny” to... współczesny mit stworzony przez... Niemców dla zakamuflowania
celów politycznych. W myśl tej koncepcji uczeni niemieckojęzyczni wliczają do „małych
ojczyzn” Polskę, Czechy, Litwę, Estonię, Łotwę... Wszystkie te „małe ojczyzny” mają
wchodzić  w  skład  „wielkiej  ojczyny”  zarządzanej  oczywiście  przez  Niemców  w
zjednoczonej  Europie...  Mówiono o tym już na niejednej konferencji  naukowej.  Więc
dlatego trzeba się wystrzegać mitów niekorzystnych dla kultury rodzimej i mówić wprost
o kulturze na ziemi naszych Ojców, czyli Ojczyźnie - Śląsku. I nie dać się zepchnąć do
roli  podrzędnej.  „Ojcowie”  potrafili  przez  setki  lat  utrzymać  i  kultywować  rodzimą
kulturę.  Teraz czeka tę  kulturę zagłada w przeciągu jednego pokolenia,  jeśli  zostanie
wessana  przez  kulturę  masową.  Trzeba  być  dumnym  ze  swojej  historii  i  tradycji
kulturowej.  Kompleksy bowiem zabijają  kulturę,  wydają  ją  na  żer  pozornie  bardziej
atrakcyjnym wzorom obcym. Śląsk jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma bogatą, własną
tradycję i jest z czego czerpać. Tradycję jednak trzeba osobiście znać i rozwijać. A z tym



u artystów śląskich - gorzej. Zbyt wiele w nich kompleksów, zbyt mało wiary w wartości,
w myśl których się tworzy i zbyt mało wiedzy o korzeniach. Praca organiczna byłaby nie
od rzeczy w celu uświadomienia spuścizny śląskiej - samym Ślązakom. Kultura Śląska
jest warta tego, by ją rozwijać. Nie szkodzi, że coraz mniej osób mówi po śląsku. Trudno,
ale trzeba to zmienić.

 Dla porównania warto przytoczyć tu fakt, że był moment w XIX w., iż na całym
świecie bodajże jeden Żyd tylko znał już język hebrajski.  I  nauczył  swego syna oraz
innych ziomków.  Obecnie  językiem hebrajskim włada  kilka  milionów ludzi  i  jest  on
językiem urzędowym w Izraelu, który jako państwo nie istniał przecież przez prawie...
dwa i pół tysiąca lat. Kultura hebrajska odrodziła się prawie z niczego i pozornie było to
niemożliwe. Lecz była zakorzeniona w religii. Ba, potrafiła być tak atrakcyjną dla innych
narodów,  że  wielu  z  przedstawicieli  tej  kultury  miało  znaczący  udział  w  kulturze
światowej. Miało też niebagatelny wpływ na kulturę polską. Ślązacy mogliby wzorować
się na ich determinacji, aby móc w sposób systematyczny, ciągły i przemyślany wpływać
na rozwój nie tylko własnej kultury opartej o religię. Antropologia kulturowa przydałaby
się  niejednemu  artyście  śląskiemu...  Bo  tu  o  człowieka  chodzi,  a  nie  o  węgiel.  Nie
człowiek  jest  dla  węgla,  lecz  węgiel  dla  człowieka.  A jeszcze  bardziej  antropologia
przydałaby się wszelkim władzom na Śląsku... 

Trzeba  więc  być  kulturotwórczym,  kreatywnym,  a  nie  biernym konsumentem
pseudokultury masowej. Śląskość jest panaceum na amerykanizację kultury, tak samo jak
była panaceum na sowietyzację w PRL-u. Śląskości nie da się zamerykanizować, tak jak
nie dało się jej zsowietyzować czy zgermanizować. Śląskość jest śląskością, ożywczym
strumieniem tradycji  ludowej,  duchowej,  kulturowej,  religijnej. Śląskość odradza
się  wciąż dzięki  poczuciu  zakorzenienia. Powinno się  pamiętać,  że  postmodernizm,
który homogenizuje kulturę, jest przeciwko tradycji, przeciwko zakorzenieniu człowieka
w swojej lokalnej spuściźnie kulturowej. Macdonaldyzacja, (pseudo)kultura obrazkowa
w  TV  i  video  zagrażają  temu,  co  niepowtarzalne,  co  wartość  unikatową  czerpie  z
lokalnego  dziedzictwa.  Gdy  kultura  lokalna  zostaje  zniszczona  -  zostaje  również
zniszczona kultura narodowa. 

Nie przypadkowo pierwsze zdanie w języku polskim, o którym uczy się młodzież
w polskich szkołach, pochodzi właśnie ze Śląska: „Daj ać ja pobrusza a ti pocziwaj”. To
jest śląszczyzna dwunastowieczna! Nie darmo też jeden z wybitniejszych romantyków
niemieckich - Joseph von Eichendorf zapisywał pięknie brzmiące słowa śląskie w swej
poezji  pisanej po niemiecku. Poeta spod Raciborza notował pod koniec XVIII w. np.
„ostrenżinen”,  czyli  ostrężyny,  jagody dojrzewające  pod  koniec  lata.  A stary  kościół
miechowicki opisany przez znakomitego pisarza ks. Norberta Bończyka, czyż nie jest
wart czytania i dziś? Filolodzy widzą w nim odpowiednik „Pana Tadeusza”. Ów śląski
„Pan Tadeusz” czyż nie mógłby mieć następców pod koniec XX lub w XXI wieku? Kto,
jeśli  nie  literaci  śląscy  mający  wyczucie  rodzimości  i  śląszczyzny,  ma  podjąć  to
dziedzictwo i rozwijać dalej? 

Może więc warto organizować konkursy literackie na opis przyrody czy modlitwę
po  śląsku,  bez  facecji  i  obscenów,  ale  poważne  w  założeniach  imprezy  mające
wychowywać  do  kultury  śląskiej?  Programowe  wychowanie  przez  sztukę  śląską  dla
kultury śląskiej nie powinno być obce artystom. 

W  rozwoju  literatury  śląskiej  niekoniecznie  Gustaw  Morcinek  mógłby  być
wzorem,  punktem  wyjścia  dla  nowej  kultury  śląskiej.  A może  Rafał  Urban,  zmarły



uczony opolski, pisarz, o którym napisano już wiele rozpraw naukowych? Człowiek ten,
o nieprzeciętnej erudycji,  przez całe życie kultywował rodzimą tradycję i  ją rozwijał.
Mówił  wyłącznie po śląsku,  aby nie  zapomnieć korzeni.  Jego znakomita śląszczyzna
umiała dotykać spraw subtelnych, duchowych i na razie jest nie do pobicia. Znamienne
jest, że komuniści po wydaniu pierwszego tomu olbrzymiego Słownika Śląskiego (Litery
A-B) zakazali wydawania dalszych tomów, gdyż zagrażało to podstawom ustrojowym
państwa  komunistycznego.  Teraz  też  zza  grobu  śląszczyzna  Rafała  Urbana  zagraża
państwu, bo jakoś nie słychać, aby kontynuowano bezcenną pozycję dla śląskiej kultury.
Trzeba to wydać! Kultura śląska bez fundamentalnego dzieła, jakim jest jej znakomity
słownik, cierpi na uwiąd słów. Artyści zaś poruszają się po omacku i wyważają otwarte
drzwi. 

O wartości tradycji literackiej Śląska mogliby wiele powiedzieć profesorowie, np.
Dorota  Simonides  czy Bogusław Żurakowski  (O Janie  Miodku  nie  wspominając).  O
zabytkach np. w rybnickim wiele pisał np. prof. Józef Lepiarczyk, zmarły już znakomity
historyk  sztuki  z  Rybnika  pracujący  wiele  lat  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Jego
katalog zabytków rybnickiego jest wart przypomnienia szerszemu gronu czytelników.

Południowy Śląsk jest  krainą przedziwną, swoistą,  jedyną w swoim rodzaju w
Europie.  Należał  w przeszłości  czas  dłuższy aż  do  czterech  krajów!  Polska,  Czechy,
Austria,  Niemcy (Prusy),  nadto  Państwo  Kościelne  (podległość  biskupów papieżowi,
przy suwerenności Księstwa Nyskiego). Przejściowo rządzili tu Węgrzy, Francuzi... To
wywarło  niewątpliwie  piętno  na  języku,  obyczajach,  sztuce.  W śląszczyźnie  są  więc
liczne latynizmy, germanizmy, bohemizmy. Nie brak też wpływu ikonografii i stylu wielu
krajów  europejskich.  Ale  też  kultura  śląska  silnie  promieniowała  (przez  setki  lat)
światłem własnym na Czechy, Morawy, Wielkopolskę, Małopolskę... 

Trzeba pamiętać, że obecnie Śląsk nie znajduje się w całości na terenie jednego
państwa. Podzielono Śląsk na polski i czeski. W Opawie wszak jest... Uniwersytet Śląski!
Slezska Univerzita w Opawie to środowisko badające m.in. historię i kulturę śląską, w
tym  literaturę.  Na  Śląsku  Czeskim  powstaje  literatura  po  śląsku,  bliższa  może  tzw.
gwarom laskim spod Raciborza niż czeszczyźnie z Pragi. 

Śląsk jest mityczną krainą, za którą tęskni wielu stąd odeszłych. Artyści śląscy
powinni wiedzieć, że obecnie toczy się bezpardonowa walka między tym, co globalne, a
tym,  co  regionalne.  Dlatego  powinni  się  jasno  opowiedzieć,  po  której  stronie  stoją.
Wartości  Śląska,  a  w  szczególności  najbardziej  polskiego  powiatu  na  Śląsku,  tj.
rybnickiego,  który  głosował  w  plebiscycie  z  Polską,  mimo  niemieckich  pokus
finansowych, są wartościami, nieprzemijalnymi.  Wartości te urzeczywistniają ludzie, a
nie kamienie. Śląsk swoją największą wartość posiada w kulturze żywej, zwyczajach,
przekonaniach,  legendach,  baśniach,  religii...  i  nawet  nie  zdaje  sobie  z  tego  sprawy.
Dopiero z dalekiej perspektywy widać, co jest prawdziwą wartością Śląska. Ludzie oraz
ich kultura utrwalona w sztuce. 

Kilka  ogólnych  uwag  o  kulturze  śląskiej  tytułem  wprowadzenia  w  bogate
zagadnienie,  którego  wybrane  aspekty  jedynie  tu  zasygnalizowano,  z  pewnością.  nie
wyczerpują  tematu  i  warte  są  własnych,  osobnych  i  szczegółowych  studiów.  Kultura
śląska jest bowiem fenomenem wartym niejednej rozprawy. Nie chcąc przeładowywać
nadmiernie faktami tekstu (daty, nazwiska, przykłady) ograniczono się w toku rozważań
do wniosków ogólnych. Chodziło o przybliżenie istoty kultury śląskiej i pobudzenie do
refleksji.
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