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NASA ŚLŌNSKOŁ DUSA — POEZJA W JĘZYKU SERCA 
 

 
Poniższe rozważania dotyczące zbioru poezji o. Henryka Kałuży SVD Nasa ślōnskoł dusa można umieścić 
między dwoma biegunami: odnoszą się zarazem bezpośrednio do poezji tworzonej w języku rodzinnej wsi, jak i 
— nieco ogólniej — do problematyki politycznojęzykowej i dialektologicznej. 
 
Autor omawianego zbioru zawarł w nim treści swojej duszy, a jest to, jak głosi tytuł, dusza śląska. Zarówno 
autor, jak i jego krajanie odczuwają, że wydanie tej książki jest faktem doniosłym, i to w kilku wymiarach. 
Doniosłość tę wyrażają aż trzy wstępy. W pierwszym wójt gminy Łubniany, Dieter Wystub, po skrótowym 
zarysowaniu złożonych dziejów Śląska wspomina o wynikach spisu powszechnego, w którym ponad 173 tysiące 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowało narodowość śląską i „z wielką radością i wdzięcznością” 
wita „kolejny tomik wierszy o. Henryka Kałuży”. 
 

„Jakże tym razem inny, bo pisany autentycznym «językiem śląskim», jaki słyszy się powszechnie w naszej «Małej 
Ojczyźnie», w tym naszym łubniańsko-brynickim «Hajmacie». [...] Ojciec Henryk udowodnił, że piękno naszej 
Śląskiej Ziemi może być nie tylko opowiedziane swadą i żartem, ale również opisane wierszem w prawdziwym 
«języku serca». Z następujących po sobie wierszy przenika głęboki śląski patriotyzm i umiłowanie tej Ziemi” 
(WYSTUB 2003: 6) 

 
W drugim wstępie niestrudzony animator kultury gminy Łubniany, organizator konkursu „Ze Śląskiem na Ty”, 
Krzysztof Czech wyraża wielką radość, że treść życia pokoleń zamieszkujących ten zakątek Europy została 
wyrażona w poezji: 
 

„Łozradowała sie dusa moja, kiedy sie zanurzyła we prawie jescyk ciepłe, dopiyro co napisane słowa, ujynte w 
wierszach o. Henryka Kałuży. Napisane brynicką gwarą łoddołwają cały urok i panującoł tu atmosfera żyjących tu 
łod wieków ludzi. To wielki dar łod Pón Bócka [...].  
Niniejszy zbiór ujmuje w niebywale piękny i prosty, ale tym samym bardzo dostępny sposób, tematykę związaną z 
przeżyciami mieszkańców tego miniregionu. Przeszłość, teraźniejszość, pogmatwane losy, miłość i szacunek do 
bliźniego, są swoistą refleksją nad problemami, z jakimi obcuje współczesny mieszkaniec tej [...] jednej z wielu 
podopolskich wiosek” (CZECH 2003: 9) 
 

Jako trzeci zabiera głos w Zamiast wstępu (s. 11–12) sam autor. Jest to liryczna wypowiedź, również 
podkreślająca przełomowość momentu, wyjście z niemocy i niemoty, przemówienie własnym językiem w 
tekście artystycznym, po 800 latach od chwili, gdy Śląsk został nazwany przez Mistrza Wincentego sacra 
Silentii provincia. 
 

„Juz cas, cobychmy łotwarli gamba! Juz cas, cobychmy zacōni śpiywać całą dusą nasã ślōnskoł piejśń, we chtorej 
schowane jes całe nase zyciy. Juz cas łotworzić dwiyrzi do ślōnskygo serca. Juz cas — bo i tak za nieskoro. Nie 
nołlezy sie stydzić tego, co dziejś tã na samỹ dnie lujdzkyj łosobowojści drzymie zaplejśniałe i schuchrzałe [...] 
Juz cas łotworzić dusã — niech śpiywoł jak ino umiy, niech płace, niech sie raduje, niech z bolejści urzykoł, niech je 
łōna w końcu słysanoł. 
[...] bo casỹ to ludzie myślą, ize ty sie mozes przidać ino do wicow ło Antku i Francku. Nic wiyncej łod ciebie moga 
nie chciejć, na nic nie baną cekać1. Ślōnskoł mowo, łodezwi sie gojśniyj, choćby cie zołdyn nie chcioł suchać. To nic, 
nic to nie znacy. Zacni śpiywać rołs yntlich swojy włołsne nuty. Śpiywej — nie stydź sie! 
A choćby cie, ślōnskoł mowo, zołdyn najziymi nie słysoł, to i tak jes jescyk chtojś, chto cie usłysy i chto sie nad tobą 
pochyli — to twōj nołwierniejsy ze wiernych, Pōn Bōcek rōztomiyły. Łobudź sie, mowo ślōnskoł, ściep te swojy 
postrōnki i kajdany zielazne, stōń na nogi, łobejrz sie — są tacy, co ci jescyk przją mocno. Nie dej sie zagusyć ani 
zagajsić — śpiywać zacni!” 

 
Obowiązkiem dialektologa jest przynajmniej zasygnalizowanie cech miejscowego dialektu, znajdujących swe 
odbicie w utworach składających się na omawiany tomik. Jest to gwara opolska, podobna do opisanej przez ks. 
Piotra GOŁĄBA (1888–1943) w monografii Gwara Schodni i okolicy (1955).  

                                                           
1 A zatem z punktu widzenia twórcy używającego gwary problemem nie są jej możliwości wyrazu, ale panujące przekonania 
(i pewne fakty, których twórca w tego typu wypowiedziach nie bierze pod uwagę). Por. np.: „W odróżnieniu od języka 
ogólnego gwary są funkcjonalnie bardzo słabo zróżnicowane. W zasadzie przystosowane są do zaspokajania potocznej sfery 
komunikacyjnej, są ograniczonymi terytorialnie i społecznie językami wsi. [...] Innymi słowy, gwara nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb związanych z administracją, nauką, informacją społeczną itp. Nie chodzi przy tym o fonetykę gwarową, 
ale o leksykę, składnię, obecne w poszczególnych stylach funkcjonalnych schematy tekstowe zwane gatunkami wypowiedzi i 
wiele innych zjawisk” (WYDERKA 2004: 192). 



Większość jej cech została przez autora oddana w pisowni, którą przyjął. Co ciekawe, autor na temat przyjętej 
ortografii się nie wypowiada, jakby swoje rozwiązania uznał za oczywiste2. Wprowadził następujące litery:  

1) ō, dla oddania dźwięku pośredniego między o i u, kontynuantu *ō [ȯ,�,�], *āN, oN, ył oraz niekiedy dla 

zapisania *ǭ� przed spółgłoskami zwartymi, niekiedy też szczelinowymi (Pōn Bōg, dōm, utopiōł, wōniōnce, 

ślōnsky); 
2) ã (niekiedy ă3) oznacza nosowe a (powiã, sã, wãgōrz, nołcãściyj); 
3) ỹ oznacza nosowe y (ciỹski, podziỹkuj, ciỹgỹ). 
 
Charakterystyczne dla gwary opolskiej na tle dialektu śląskiego są zwłaszcza: 
1) duży zakres wtórnej nosowości: a) z połączeń samogłoski i spółgłoski nosowej (rãkołwỹ ‘rękawem’, joł ją 
spamiyntą taką, jaką ją mą we ukryciu); b) w innych pozycjach, co jest trudniejsze do zinterpretowania (ciỹskỹ 
nogi stawioł, mỹ ‘my’, klekotałỹ — 3. os. l. mn. cz. przesz.; nie notowane przez GOŁĄBA (1955: 127n); 
zachãchmynci); 

2) dyftongiczna realizacja dawnego *ā (oł [o]; joł, zacynołs, rodzōnoł, farołrz), niekiedy też adaptowanie w ten 

sposób niemieckiego o (jołhanyskrałt); 
3) antycypacja miękkości (dowiejdziejć, radojśnie, pojziymi ‘po ziemi’); 
4) identyfikacja i z y w niektórych pozycjach (jedinymu), której GOŁĄB (1955: 31–35) zaprzecza, ale liczne 

przykłady i w większej liczbie pozycji znajdujemy w słowniku OLESCHA (1958: np. edini, eini, s. 74); 

5) inne interferencje fonetyczne z językiem niemieckim (łorsiestra); 
6) w zakresie fleksji: a) mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskich typu z końcówką -e (Hanyse, 
Siumilase); b) w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników końcówka -ōma (za potōma ‘za płotami’, bōłkōma, 
plecōma). 
Nadto w tekstach poetyckich leksykograf znajdzie wielkie bogactwo słownikowe, w niektórych utworach 
pogrupowane: nazwy rzemieślników (s. 101), ptaków (s. 117), ryb (s. 119), zwierząt leśnych (s. 131), a także 
bogaty i interesujący materiał antroponimiczny i toponomastyczny. 
 
Niemniej jednak nie tylko wierne odwzorowanie rodzimej gwary jest zasługą autora książki i wartością tejże. 
Równie ważna jest zawartość ideowa tomu. Liryka ta, w której podmiot mówiący najczęściej identyfikuje się z 
odczuciami zbiorowymi, wypowiada to, co dotychczas nie znajdowało swego miejsca w dyskursie żadnego 
rodzaju. Jest to poezja umiłowania swojej najbliższej okolicy i Śląska (Ślōnskoł ziymio, Ziymio moja, Moja 
wiejś) pytań o tożsamość (Cyjś to jes?, Zyciorys Pejtrzika4). Nie ominęły wsi wojny i nieszczęścia, zwłaszcza te 
XX-wieczne (Nasa Matka Bolejściwoł (Ło figurze, co kole kojścioła stoji ze 1914 r.), Ślōnsky powstanioł, Groby, 
chtorych niy ma, Siedzioł wojołk). Niemniej jednak tragedie są tylko jednym z elementów życia, które toczy się 
rytmem przyrody, wesel (Na wesely), narodzin i śmierci, humanis divina iunguntur5. W tomiku znajdują się 
również wiersze o sąsiednich miejscowościach, a także cykl Brynica — nasa ukochanoł wiejś i nase łobyńściy. 
Ważnym elementem krajobrazu przedstawianego i duchowym punktem odniesienia jest kościół i Bóg. Tyn nas 
kojściōł — świadek historii i najbardziej rozpoznawalny budynek we wsi, także dla tych, którzy wyjechali do 
Niemiec lub opuścili hajmat z innych powodów, jak autor. 
 

„Juz tela lołt ludzie 
wnosą bez te dwiyrzi kojścielne 
całe swoje zyciy” (Łotwarte dwiyrzi, s. 56) 

 
Porusza również autor kwestie bolesne dla chrześcijańskiej i poniekąd śląskiej tożsamości rodaków: 
 

„Bo przisło pismo łosobliwe 
do farołrza nasego 
we chtorỹ jes napisane 
i wyrajźnie podśtymplowane 
łod byamtra urzyndowego 
[...] 

Potyn wyciągoł rube ksiỹgi 
przewrołcoł karty stare 

                                                           
2 Tymczasem zaś w Internecie toczy się ożywiona dyskusja na temat sposobów kodyfikacji „języka śląskiego”. Referuję ją w 
CZESAK 2004. 
3 To różnica czysto typograficzna, być może spowodowana jakimś błędem podczas składu czy przy konwersji czcionki. 
4 Podobne doświadczenia skomplikowanej tożsamości opisuje pochodzący z nieodległych od Brynicy Laskowic w pow. 
kluczborskim w swej tragikomedii Wasserpolak 2004 Alfred BARTYLLA -BLANKE (2004). 
5 Z paschalnego hymnu Exsultet (IV–V w.). 



dzie są krześcijańsky przisiỹgi 
i ze ciỹskỹ sercỹ pise: 
— Tego dnia... wystōmpiōł ze kojścioła” (Przisły pisma, s. 58–59) 

 
Z przemianami demograficznymi i społecznymi przyszły zmiany struktury zawodowej; śląska wieś szuka 
nowych sposobów egzystencji: 
 

„Chodziyli ludzie po zołgōnach 
łorali i pyrz ciỹzko grabiyli 
kopali upartymi kopyckōma 
[...] 

A tera? Kiedy wsysko sie tuce masinōma 
lezy ta ziymia biydnoł 
dugymi ugorōma 
i zołdyn nad tỹ nie ubolywoł” (Łopuscōne zołgōny, s. 60) 
 

Teksty pisane są wierszem wolnym, gdzie rytm oddaje tok myśli, niekiedy są nienachalnie rymowane, niekiedy 
nawiązują do tradycyjnych wzorców folklorystycznych: 
 

„Niech ną zyje Mode Państwo: 
dzisiej, jutro i na wieki, 
a Pōn Bōcek niech jỹ zdarzi 
połnoł chałpa fajnych dziejci” (Na wesely, s. 85) 

 
Wymiar religijny nie jest w wierszach obecny wyłącznie z tego powodu, że jej autor jest kapłanem. Można i 
warto je odczytywać w kontekście myśli Alfonsa Nossola (ur. 1932), biskupa opolskiego, rodem z Brożca w 
pow. krapkowickim, który z przekonaniem twierdzi, że „proprium autentycznie śląskiego nie sposób wyobrazić 
sobie bez religijnego pojęcia Boga” (SZYMIK / NOSSOL 1999: 156). 
Śląskość tomiku wyraża się w jego wielojęzyczności, swego rodzaju polifoniczności. To również realizacja idei 
A. Nossola, który wszędzie głosi, że śląska otwartość „uwzględnia ważną obecność elementów kultury 
niemieckiej i morawskiej na Śląsku” (SZYMIK / NOSSOL 1999: 157); „Ślązacy są dziedzicami kulturowej 
trójwymiarowości, potomkami pokoleń i dziejów, które o tej trójwymiarowości zadecydowały. Nas nie sposób 
apriorycznie zamknąć, zaszufladkować” (SZYMIK / NOSSOL 1999: 158). Po wierszach pisanych w języku serca, 
mowie domowej, następuje cykl 23 wierszy w polskim języku literackim Mój Śląsk — moje życie, a po nich 4 
utwory (Slesko to je moj żivot) w „śląsko-morawskiej mowie”6. W diecezji opolskiej echa tej mowy brzmią 
jeszcze w Pietrowicach Wielkich i Krzyżanowicach pod Raciborzem. Język i grafia tych utworów przypomina 
napisy na tamtejszych kapliczkach, np. „Blachosláweni [sic! — A.C.], kterymž || odpussteny gsou hrichy” (s. 
171), „Orodug sa za nas || svatý Jene Nepomucký” (s. 172). Umieszczenie tych tekstów jest realizacją wyżej 
wspomnianych idei: „Niechby tych parę błędnych strof pomogło nam zrozumieć, że jest także Ślązak-Czech, 
albo lepiej śląski Morawiak, o których to ludziach często zapominamy” (s. 167). Wreszcie jest tu 9 utworów w 
języku niemieckim, tworzących cykl Meine Heimat, a w nim na przykład wiersz pod znamiennym tytułem Mein 
Dorf – meine Welt (s. 180).  
 
A zatem ukazała się książka stanowiąca według mnie pewien przełom, choć nie ma ona poetyki manifestu. A 
jednak spełnia w jakimś stopniu oczekiwania formułowane niejednokrotnie przez zwolenników rewitalizacji 
dialektu / stworzenia języka śląskiego. Niewątpliwie wartościowa literacko, nie dająca się zamknąć jedynie w 
szufladce z „poezją kapłańską”7. Trudno znaleźć dla niej (jak i dla innych tego typu tekstów) miejsce w 
schematach przedstawiających klasyfikację odmian języka polskiego (np. FURDAL 2000: 171). Wystąpienie z 
tekstami napisanymi gwarą można wiązać z postawą wspomnianego abpa A. Nossola8, ale może jeszcze bardziej 
jest ono owocem kilkunastu lat życia w wolności, kiedy człowiek nie musi się wstydzić swojego zakorzenienia, 
kiedy wolność, dzięki rozkwitowi samorządności i demokracji lokalnej rozszerzyła swoje terytorium — od 
wspólnoty rodzinnego stołu przynajmniej do granic gminy. O relacji domu i wolności pisał ks. Józef TISCHNER 
(1990: 187): 
 

                                                           
6 Owa śląsko-morawska mowa to północny kraniec zasięgu gwar laskich. 
7 Twórcą terminu i wyznaczającym jej ramy gatunkowe jest ks. prof. Bonifacy Miązek (ur. 1935), twórca antologii Słowa na 
pustyni. Antologia poezji kapłańskiej, Londyn 1971. 
8 „My na Opolszczyźnie wstydziliśmy się gwary. Byliśmy za nią tępieni i piętnowani, ponieważ bano się tego, co w 
jakikolwiek sposób wiązało się z innością, a więc także z niemieckością. Byłem zawsze dumny z naszej gwary, nie wstydzę 
się jej, używam jej czasem w publicznych wystąpieniach – czy to w kościele, czy w telewizji” (SZYMIK / NOSSOL 1999: 163). 



„Mieć dom znaczy: mieć wokół siebie obszar pierwotnej swojskości. Ściany domu chronią człowieka przed srogością 
żywiołów i nieprzyjaźnią ludzi. Umożliwiają życie i dojrzewanie. Mieszkając w domu, człowiek może czuć się sobą 
u siebie. Być sobą u siebie to doświadczać sensownej wolności”. 
 

Czy z tego narodzi się (mikro)język (nie)literacki bądź regionalny? Być może od nieskutecznych i niekiedy 
irracjonalnych działań kodyfikacyjnych skuteczniejsze okażą się „zmitologizowane toposy, które stały się 
trwałym elementem zbiorowej świadomości regionalnej” (WYDERKA 2004: 197–198, w nieco innym 
kontekście). W każdym razie warto przeczytać omówione pokrótce utwory napisane p o  b r y n i c k u . 
 
 
o. Henryk Kałuża SVD, Nasa ślōnskoł dusa, Brynica 2003, 185 + 5 s. ISBN 83-888-42-30-7 
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