
B O G D A N  K A L L U S

Propozycja normatywizacj i  pisowni

regionalnego języka ś ląsk iego

szyscy wiemy, jak trudno dzisiaj o śląski tekst pisany, który byłby w miarę
poprawny i nie zawierał elementarnych błędów. Świadczy to o drama-
tycznym zanikaniu oryginalnego języka Górnoślązaków. Okazuje się, że

z pokolenia na pokolenie używany jest on coraz rzadziej, w coraz bardziej szcząt-
kowej i zniekształconej formie. Brak jakiejkolwiek normatywizacji, standaryzacji
czy kodyfikacji naszego języka skutkuje tym, że w mediach, zwłaszcza elektronicz-
nych, panuje zupełna dowolność. Słyszy się opinie, że jakkolwiek by się powie-
działo czy zapisało, to będzie dobrze „po śląsku”. Wystarczy przeczytać niektóre
hasła w niedawno uruchomionej śląskiej Wikipedii.

Ostatnio pojawiło się kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu poprzez pró-
by zastosowania nowych, mniej lub bardziej udanych i oryginalnych zapisów języka
śląskiego.

W ubiegłym roku pod patronatem Związku Górnośląskiego, został wydany Słow-
nik gôrnoślônskij godki mojego autorstwa, którego zasadniczą częścią jest przekład
słów z języka ogólnopolskiego na śląski. W słowniku przedstawiłem też własną
propozycję normatywizacji pisowni górnośląskiego języka regionalnego. Jest ona
adresowana przede wszystkim do tych Ślązaków, którzy już od dwóch lub trzech
pokoleń żyją, uczą się i funkcjonują w polskiej rzeczywistości językowej. Uważam,
że przyswojenie sobie nowych zasad pisowni śląskiej powinno być przede wszyst-
kim łatwe. Jeżeli chcemy, aby śląskie teksty pisane zdobywały coraz szersze grono
odbiorców, to nie może wiązać się to z podejmowaniem trudu nauki prawie nowego
języka. Większość Górnoślązaków uważa, że swobodnie porozumiewa się w „god-
ce” mówionej. Jednak ci sami Ślązacy przyznają, że z dużą trudnością przychodzi
im czytanie śląskich tekstów i szybko się do nich zniechęcają. Dzieje się tak z kilku
powodów. Przede wszystkim dotychczas stosowane litery polskiego alfabetu nie
zawsze wystarczają do oddania właściwego brzmienia śląskich słów. Problemy
powstają również, gdy tekst okazuje się zbyt trudny do odczytania ze względu na
radykalnie odmienny od polskiego sposób zapisu, co skutkuje zbyt dużym znie-
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kształceniem wyrazów. Wreszcie czytelnicy śląskich tekstów irytują się, gdy natra-
fiają na dużą liczbę słów, których nie rozumieją lub nie pamiętają. Dlatego też tak
ważne jest uzupełnianie tekstów o objaśnienia trudniejszych słów i zwrotów.

Obawiam się, że niektóre propozycje kodyfikacji, mogą spowodować skutek odwrot-
ny do zamierzonego. Mogą doprowadzić do sytuacji, że przekonani już do języka ślą-
skiego zamkną się w swoim małym gronie, a pozostali zniechęcą się do niego ostatecz-
nie. Uważam, że nowa propozycja zapisu powinna być adresowana nie tylko do tych 56
tys., czy nawet 173 tys. zwolenników języka śląskiego, ujawnionych w ostatnim spisie
powszechnym. Nowa propozycja powinna być adresowana przede wszystkim do całej,
ponadmilionowej populacji Górnoślązaków, którzy jeszcze w mniejszym lub większym
stopniu posługują się śląszczyzną. Do tych wszystkich, którzy przyznają się do swoich
śląskich korzeni i którzy chcieliby z przyjemnością sięgnąć po teksty napisane mową
naszych ojców. Chcieliby czytać śląskie teksty po to, aby przypomnieć sobie stare słowa
i zwroty i to bez konieczności specjalnego przeszkolenia czy kursu. Powinni także za-
chęcać do tego swoje dzieci i wnuki. Uważam, że moja propozycja spełnia te oczekiwa-
nia. Jest prosta i łatwa do przyswojenia. Spotkała się z akceptacją nawet tych młodych
Ślązaków, którzy twierdzili, że nie znają śląskiego, a potrafili przy pomocy szkryftu, po
krótkich objaśnieniach, prawidłowo odczytywać śląskie teksty.

Uwaga: Tekst poniższy został napisany po śląsku, zgodnie z zasadami nowej pro-
pozycji normatywizacji. Skrócone zasady pisowni wraz z wykazem trudniejszych
słówek zostały zamieszczone w cz. III – Objaśnienia.

Szk ry f t  ś lônsk i

Nowo propozycjo zapisu, kéro została mianowano „szkryft ślônski”, zdowo sie
prosto i leko. Szkryft tyn styknył do rozwiônzanio skoro wszyjskich problymôw
zwiônzanych ze zapisym ślônskich słôw bez cołki czas skłodanio słownika. Noj-
ważniyjsze elemynty propozycji nowego zapisu przedstowiajôm sie za kolejôm:

– Przydanie sztyrech nowych liter: ô – z szýldym, ů – z kôłkiym, é – z kryskôm,
ý – z kryskôm.

– Przýdanie apostrofu na o’znaczynie labializacji głosek o i ô na przodku wyrazôw.
– Przýdanie apostrofu na rozdzielne czytanie c – i, z – i, oraz r – z.

K w e s t io  z a p i s u  o  p o c h y l ô n e g o

Ta charakterystyczno do ślônskij godki głoska, wystympuje nojczyńścij w miyjscu
polskigo ó-zawartego ale niy ýno, bo idzie jôm tyż czynsto znojś na miyjscu samo-
głosek a, o jak tyż u-o’twartego. Do tyj pory pokozało sie kéla propozycji jeji zapi-
su. Tabula ta pokozuje dwie nojstarsze i nojczyńścij trefiane w literaturze. Ekstra
sôm tu dobrane słowa, kére rôżniôm sie o’d polskigo abo nimieckigo ýno wymo-
wôm, to skuli tego coby było leksij wyklarować problym.
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Tablica 1 góra – dom – koń – rama – drut – grunt – umasta – unmöglich
o – gora – dom – koń – roma – drot – gront – omasta – onmyglich
ó – góra – dóm – kóń – róma – drót – grónt – ómasta – ónmyglich

We nojstarszych tekstach i słownikach samogłoska ta bôła pisano za o. Idzie pe-
dzieć, iże bôł to dotynczos nojbar’zij widziany szkryft tyj samogłoski. Inkszôm
propozycjôm je zastosowanie polskigo znaku ó-zawarte. Stosuje go dzisioj
wiynkszość jynzykoznawcôw. O’bie te fomy zapisu majôm jednyn podstawowy
feler. Ańfach niy dowajôm pozôr na fakt, iże sôm to jednak inksze głoski. Czy-
tanie o-pochylônego za o abo za ó-zawarte, niy o’ddowo jeji rýchtých ślônskigo
brzmiynio. Słowa zapisane bez o abo ó, niy bydôm czytane po naszymu, bo tyż niy
bydôm mieć prawego brzmiynio. Beztôż o’stanimi laty, pokozało sie pora propozy-
cji specjalnego zaznaczynio tyj samogłoski.

Tablica 2 góra – dom – koń – rama – drut – grunt – umasta – unmöglich
o – gora – dom – koń – roma – drot – gront – omasta – onmyglich

oo – goora -doom -kooń -rooma -droot -groont -oomasta -oonmyglich

Widzymy tu zapis o-podkryślône, zapropônowany we jednym ze słownikôw.
O’kozało sie, że Tyn, jak i inksze pomysły typu np. oh niy znodły szyrszego zasto-
sowanio i były niypraktyczne. Wiynkszo popularność zyskoł o’stanimi laty zapis
przý pômocy tuplowanych liter oo – zapropônowany we Internecie bez Tadeusza
Jeczalika. Tyn tzw. „tadzikowy muster” znod se do dzisioj wiela zwolynnikôw.

Tablica 3 góra – dom – koń – rama – drut – grunt – umasta – unmöglich
ů – gůra – dům – kůń – růma – drůt – grůnt – ůmasta – ůnmyglich
ô – gôra – dôm – kôń – rôma – drôt – grônt – ômasta – ônmyglich

Nojnowsze pomysły rozwiônzanio problymu o-pochylônego to zastosowanie znakôw
ů-z kôłkiym i ô-z szýldym. Tyn piyrszy popularyzujôm miyndzy inkszymi Mirosław
Syniawa i Andrzej Roczniok. Ů – z kôłkiym je teroz propagowane fest we Internecie,
jak tyż o’d niydowna we ślônskij Wikipedii. Ô – z szýldym używôm jo sôm we swoich
tekstach o’d nojmynij piyńciu lot, a o’statnio pokozoł sie tyż we słowniku Andrzeja
Czajkowskiego. O’ba te znaki sôm w kożdym razie lepsze o’d o abo ó-zawartego. O’ba
skuli tego, iże dowajôm pozôr na to, co je noleży czytać inakszýj niż o abo ó.

O’d razu jednak widać, co trocha niy pasuje stosowanie litery ů-z kôłkiym (kéro je
podano na litera u-o’twarte), tam kaj pokozuje sie we polskim abo nimieckim o abo
ó-zawarte. Jak góra-gůra abo koń-kůń. Jednako tyż, zastosowanie liery ô-z szýldym
(kéro je podano na litera ó-zawarte), tam kaj pokozuje sie we słowie polskim abo nimiec-
kim u-o’twarte. Jak drut-drôt abo grunt – grônt. Wtoś niywprowiôny, może ta głoska
felernie przeczytać. Je wielgé ryzyko, iże ů-z kôłkiym bydzie czytane za u-o’twarte.
Zdowo sie to srogszym felerym, jak czytanie ô-z szýldym za o.

Jo propônuja inksze rozwiônzanie, kére może pogodzić o’bie te wersje.
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Tablica 4 góra – dom – koń – rama – drut – grunt – umasta – unmöglich
ô / ů – gôra – dôm – kôń – rôma – drůt – grůnt – ůmasta – ůnmyglich

Beztôż w moim szkryfcie, propônuja zastosowanie o’bu tych liter, tak ô-z szýldym
jak tyż ů-z kôłkiym. Podstawowym znakiym na o’znaczynie o-pochylônego je tu
jednak litera ô-z szýldym. Zdowo sie ô’na nojbar’zij naturalno, w pewnym synsie
nawiônzuje do polskigo ó-zawartego ale o’drôżnio sie feścij. W jakiś sposôb poko-
zuje tyż, że je to jednak o-pochylône. Je tyż kéladziesiyńcioletnio tradydycjo pisanio
o-pochylônego za o abo za ó-zawarte. Dyć tak pisoł swoje teksty Ligôń, już przed
wojnôm jeszcze za staryj Polski.

Uznowôm jednak, że litera ů-z kôłkiym mo mieć tyż zastosowanie, ale ýno w tych
przýpadkach kéj w jynzyku polskim abo nimieckim pokozuje sie u-o’twarte, akurat-
nie: drůt, grůnt, szkůt i inksze.

K w e s t io  l i t e r y  é  z  k r y s kô m

Trzecio litera, kéro propônuja wprowadzić to je é-z kryskôm. Je to samogłoska „e” wy-
pedziano miynko, porzônd jako „ie”, Wystympuje załobycz po spôłgłoskach „g” i „k”.

Tablica 5 é kragél – zamiast: kragel abo kragiel
dekél – zamiast: dekel abo dekiel
kéry – zamiast: kery abo kiery
markéw – zamiast: markew abo markiew.

K w e s t io  l i t e r y  ý  z  k r y s k ô m

Antlich sztworto litera ý-z kryskôm. To samogłoska „y” wypedziano miynko, po-
rzônd za „i”. Wystympuje załobycz po polskim „rz”. Wydowo sie, iże widzianie
przýjynte stosowanie w tym miyjscu litery „i”, za fest zniyksztołco zapisane słowa.

Przýkłady: grzýb, drzýmoły, przýwrzýć, býfyj, rýchtých.

K w e s t io  l a b i a l i z a c j i  o ’  –  ô ’  n a  p r z o d k u  w y r a z ô w

Dalszy problym, kéry chcioł żech rozwiônzać we moim szkryfcie to zapis labiali-
zacji, czyli czytanio o i ô na przodku wyrazôw, jak ło abo łô. Je to jedyn ze możli-
wych specjalnych zastosowań apostrofu, kéry wydowo sie nojbar’zij charaktery-
styczny w tym szkryfcie.

Napoczna o’d porôwnanio nojbar’zij popularnych zapisôw. Widzymy tu zapisy
bez ło, z ł, jak tyż bez uo, z u. Na kôńcu je moja propozycjo szkryftu.

Tablica 5 Inne zapisy: Szkryft:
łoblycze – úoblycze – o’blycze
łopowoga – úopowoga – o’powoga
łostuda – úostuda – o’studa
łoszkliwiec – úoszkliwiec – o’szkliwiec
łônaczyć – úůnaczyć – ô’naczyć
łokludzać – úokludzać – o’kludzać
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We szkryfcie stosowany je zapis o’-z apostrofym abo ô’-z apostrofym na przodku
wyrazôw. Potela stosowane zapisy bez ł i u, majôm doś srogé felery. Fest zniyksztoł-
cajôm słowa jak tyż kômplikujôm zapis alfabetyczny we słownikach. Słowa na „o”
pokozujôm sie wtynczos eli pod „ł”, eli pod „u”, eli tyż pod o’bu tymi literami. Poza
tym zapisy o’ z apostrofym i ô’ z apostrofym, niy wymuszajôm użycio labializacji,
kéro niy je wdycki stosowano i zależy od ýndywiduolnego o’sprowiocza. Wyjôntek
stanowiôm słowa ze nimieckigo také jak: ôblat, ôma, ojla, ober i inksze.

Terozki pokoża pora przýkładôw zapisu zaimka o’sobowego – „on”.

Tablica 5. Inne zapisy: Zapis w szkryfcie
łon – łón – łoon – łůn – łôn ô’n
uon – uón – uoon – uůn – łůn
úon – úón – úoon – úůn – úůn

Widzymy tukej trzý nojbar’zij widziane przýkłady zastosowane w piyńciu rozto-
majtych możliwościach zapisu o-pochylônego. Podkryślôm, iże niy sôm to jeszcze
wszyjské możliwe warianty zapisu tego zaimka. Wszyjské czyto sie jednako. Moim
zdaniym môj zapis z użyciym apostrofu nojmynij zniyksztołco tyn wyraz.

I n k s z e  z a s t o s o w a n i a  a p o s t r o f u

Apostrof je stosowany tyż po tymu, coby o’znaczyć rozdzielne wypedzynie „c –
i”, jak tyż „z – i”. Zapisy „c’i” i „z’i”ze apostrofym, czytômy bez zmiynkczynio jak
„c-i” i „z-i”.

Przýkłady: c’iter, c’iga, C’ila, z’ic, z’ista, z’icherka.
Jak tyż po tymu, coby o’znaczyć o’ddzielne wypedzynie „rz”. Zapis „r’z”ze apo-

strofym dowo pozôr na rozdzielne czytanie „r” i „z”: zmier’zły, o’bzmier’zły,
er’zac, r’za i inksze.

P r z ý k ła d y  t e k s t ô w

Na kôniec chca przedstawić przýkłady zastosowanio szkryftu. Poniżyj propozycjo
zmiany tekstu pieśniczki „Szła dziyweczka”. Na wiyrchu je tekst tradycyjny a na
spodku nowy, rýchtých po ślônsku we szkryfcie.

Tablica 6. Tekst tradycyjny: Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę, co kocham ją.

Tekst w szkryfcie: Kaj je ta pieśniczka, co mi sie śni,
Kaj je ta dziyweczka, co przaje mi.
Znod żech ta pieśniczka, co mi sie śni,
Znod żech ta dziyweczka, co przaje mi.

Na o’statnij tabuli pokazuja jaké mogôm być roztomajte sposoby na zapisanie tego
samego tekstu po ślônsku. Wziôn żech hasło:„ślônsko godka” ze ślônskij Wikipedii.
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Do przýkładu napisoł żech go tyż we swoim szkryfcie. Myśla, że porôwnanie o’bu
tych tekstôw może być sztýchym do gorkigo rajcowanio.

Tablica 7.
Tekst z Wikipedii:
Ślůnsko godka (ńykedy uokreślano bez jei užytkowńikůw: pů našymu) – godka, podug keryj

godajům rdzynne ludźe Gůrnygo Ślůnska […]. Godka ślůnsko zaličo śe do grupy lechickej
godek zachodńosuowjańskich. Nojbližše jei godki to: polsko, kašubsko, godki uůžycke (gůrno-
a dolno-), uoroz tyž česko a suowacko.[…]

Mowa ślůnsko mjyńi śe uod inkšych godek suowńictwym, fůnetykům a uortůgrafjům.
W polskij literatuře naukowyj důminuje půglůnd, co etnolekt ślůnski je zespouem gwar abo

djalyktůw w ramach polskij godki.

Tekst w szkryfcie:
Ślônsko godka (niykéj mianowano bez jeji użytkownikôw: po naszymu) – godka, podug kéryj

godajôm rdzynni pomiyszkańcy Gôrnego Ślônska […]. Godka ślônsko zarachowuje sie do grupy
lechickij godek zachodniosłowiańskich. Nojbliższe jeji godki to: polsko, kaszubsko, godki łuży-
cké (gôrno- a dolno-), a ji tyż czesko a słowacko. […]

Godka ślônsko miyni sie o’d inkszych godek słownictwym, fônetykôm a o’rtografiôm.
We polskij literaturze naukowyj dôminuje poglônd, co etnolekt ślônski je zespołym gwar abo

diolektôw we rômach polskij godki.

Uwaga: Skrócone zasady pisowni zastosowanej powyżej oraz trudniejsze słówka zostały za-
mieszczone w cz. III – Objaśnienia.

Górno ś lą sk i  język  reg iona lny

Na zakończenie chciałbym się ustosunkować do pytania zawartego w tytule konferen-
cji. Uchwalona 6 stycznia 2005 r. przez Sejmu RP Ustawa o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym, wprowadza co prawda termin – język regional-
ny, ale jednocześnie w art. 19 wskazuje, że prawo do takiej nazwy ma jedynie język
kaszubski. Odmówiono tego prawa Górnoślązakom, a ich mowa została tym samym
potraktowana na równi z dialektem mazowieckim, małopolskim czy wielkopolskim.
Jednakże nie słyszymy o gwarze mazowieckiej, gwarze małopolskiej czy gwarze wiel-
kopolskiej; przeciwnie, sami mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski czy Małopolski
uznaliby nazywanie ich mowy gwarami za dziwne lub nawet oburzające.

Górnoślązacy muszą się jednak na to godzić, a jednocześnie odmawia się im pra-
wa do uznania ich mowy za język regionalny. Formalnie więc śląski jest dialektem,
czyli odmianą języka uwarunkowaną historycznie, jednak w praktyce powszechnie
nazywa się śląski gwarą, a ten termin jest przez wielu odczytywany jako synonim
żargonu i nie są to wcale rzadkie przypadki. Wynika z tego, niestety, że w po-
wszechnym odbiorze mowa Kaszubów jest czymś bardziej wartościowym od dia-
lektów polskich, natomiast mowa Górnoślązaków jest czymś mniej wartościowym,
ponieważ jest tylko gwarą. Nie mówię tu, oczywiście, o środowisku naukowym, dla
którego termin gwara nie ma pejoratywnego znaczenia i najwartościowsze słowniki
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śląskie stosują ten termin. (Mały słownik gwary Górnego Śląska w oprac.
H.Synowiec, B. Cząstki-Szymon, Słownik gwar śląskich pod red. B. Wyderki).

Dialekt górnośląski powinien być uznany za język regionalny chociażby ze
względu na wolę, którą wyrażają sami jego użytkownicy. Powinno się oficjalnie
uznać, że język polski dzieli się (nie licząc dialektów mieszanych) na trzy dialekty:
wielkopolski, małopolski i mazowiecki oraz na dwa języki regionalne: kaszubski
i górnośląski. Uważam, że jest już najwyższy czas, aby rozpocząć stosowanie termi-
nu górnośląski język regionalny.

Obja śn ien ia

S k r ó c o n e  z a s a d y  z a s t o s o w a n i a  s z k r y f t u  ś lą s k i e g o

– ô – czytamy jak samogłoskę pośrednią między „o” i „u”. Usta ułożone jak do
„o” ale próbujemy wymówić „u”.

– ů – czytamy jak „ô”. Stosowane, gdy w odpowiednim słowie w języku pol-
skim lub niemieckim występuje u-otwarte, np. drůt, grůnt, itp.

– ý – czytamy jak samogłoskę „y” wymawianą miękko, bardzo często jak „i”.
– é – czytamy jak samogłoskę „e” wymawianą miękko. Można wymawiać „ie”

albo „e”. Występuje po spółgłoskach: „g” i „k”.
– o’ – może być czytane jak „ło”. Tzw. labializacja, nie zawsze obecnie stoso-

wana, występuje na początku wyrazów. Nie występuje w przypadku wyrazów
pochodzących z języka niemieckiego.

– ô’ – może być czytane jak „łô”, uwagi j.w.
– c’i – czytamy bez zmiękczania, jak „c-i”.
– z’i – czytamy bez zmiękczania, jak „z-i”.
– r’z – czytamy odrębnie „r” i „z”.

W y k a z  s łó w e k

antlich – w końcu prawy – prawidłowy
bez – przez rajcować – dyskutować, wykłócać się
chneda – prawie roztomajte – rozmaite, różnorodne
co – że srogszy – większy
eli – albo szkryft – zapis, pisownia
feścij – mocniej szýld – daszek
kéla – kilka wdycki – wciąż, zawsze, zazwyczaj
kéladziesiônt – kilkadziesiąt widziany – znany, popularny, lubiany
o’sprowiocz – rozmówca za (coś) – jako (coś)
podano na – podobna do załobycz – zazwyczaj
porzônd – często, stale, ciągle sztých – dźgnięcie, w przen. pretekst
potela – dotąd, do tego miejsca gorki – gorący
pozôr dować – zwracać uwagę, uważać
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Z a p i s  ś lą s k i c h  s a m o g ło s e k  n a  k l a w i a t u r z e  k o mp u t e r o w e j

Odpowiednie symbole odnajdujemy, wpisując trzyliterowy kod, jednocześnie
przyciskając lewy klawisz „Alt”. Litery te można znaleźć najczęściej pod następują-
cymi numerami: ô – (147), Ô – (226), ů – (133), ý – (236), é – (130).

Klawiatura nienumeryczna wymaga specjalnego jej dostosowania. Aby odnaleźć
wybrane symbole, należy użyć „Tablicy znaków Windows”. W programie Microsoft
Word w menu Wstaw trzeba wybrać funkcję Symbol, wyszukać odpowiednie litery:
„ô”, „Ô”, „ů”, „ý” oraz „é”, a następnie ustawić je na dowolnie wybranych klawi-
szach. Klawisze stosujemy razem z lewym przyciskiem Alt.

Bogdan Kallus – historyk, absolwent UŚ w Katowicach, pracował jako nauczyciel w prywatnym li-
ceum, obecnie dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach, interesuje się historią
regionu i Katowic, a przede wszystkim dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska, działaniami na
rzecz kultywowania i propagowania dialektu górnośląskiego, współpracuje z katowickimi zespoła-
mi regionalnymi: „Podlesianki”, „Murckowioki” oraz „Silesia Folk”, autor monografii kopalni „Murcki”
oraz wydanego w ubiegłym roku Słownika gôrnoślônskij godki, członek Związku Górnośląskiego,
członek założyciel Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy „Pro Loquela Silesiana”.


