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Jak można rozumieć doświadczanie Górnego Śląska?

O Górnym Śląsku możemy mówić za sprawą nabytych doświadczeń. W jaki sposób
wyrażać doświadczenie Górnego Śląska? O jakie rodzaje doświadczeń chodzi? Jak można
rozumieć doświadczanie Górnego Śląska oraz w jaki sposób można przełożyć tę refleksję na
grunt badań śląskoznawczych?
Artykuł ten ma rzucić pewne pozytywne, a także porządkujące światło, w którym
pragnie się pokazać, że o Górnym Śląsku oraz górnośląskim doświadczeniu mówi się
nieustannie oraz różnorodnie, a ta mowa kształtuje obraz górnośląski. Innymi słowy zawarte
na poniższych stronach przykłady opisu doświadczenia regionu to w pewnym sensie wybrane
sposoby doświadczania Górnego Śląska, które zostały pogrupowane z uwagi na różnice nie
tyle w obrazie Górnego Śląska, co różnice we właściwościach doświadczenia. By to jeszcze
rozjaśnić, celem niniejszych rozważań nie jest odpowiedź na pytanie "czym jest Górny
Śląsk?", lecz to, w jaki sposób stanowi on terytorium doświadczania. Tym samym myśl tu
zawarta daje się wpisać w ogólną problematykę doświadczenia, acz z Górnym Śląskiem w tle.
Pisanie o doświadczeniu napotyka na trudność wynikającą z różnorodności
przedmiotów doświadczenia a także ze zróżnicowania samego procesu doświadczania.
Clifford Geertz pisząc o doświadczeniu, określa je mianem "nieuchwytnego pojęcia", które
sprawia problem antropologom, a jednocześnie wydaje się niezbędne[1]. Rzeczywiście,
rozrzutność myślenia o doświadczeniu daje się zauważyć już na poziomie podstawowych
założeń. Chociaż nie sposób w kilku zdaniach ukazać obszerną problematykę doświadczenia,
warto przywołać kilka odmiennych jego ujęć, które w pewnym stopniu ukazują złożoność
zjawiska. Doświadczenie można pojmować zarówno jako akt spontanicznego poznania, jak
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również - po umiejscowieniu go w pewnym metodycznym porządku - jako element poznania
zaplanowanego. To ostatnie, to spopularyzowane w XVII wieku przez Bacona doświadczenie
poddane analizie metodą indukcji eliminacyjnej, które autor "Novum Organum"
przeciwstawił poznaniu chaotycznemu[2], podkreślając wyższą skuteczność doświadczenia
uporządkowanego w przymnażaniu wiedzy teoretycznej oraz przekształcaniu rzeczywistości
w sposób zamierzony i zaplanowany[3]. Spontaniczność i uporządkowane poznanie to tylko
jedna z wielu opozycji jakie dotyczą problematyki doświadczenia[4]. Jeszcze innym ujęciem
zdaje się być intuicyjne doświadczenie istoty "samej rzeczy", które zdaniem Husserla z uwagi
na źródłowość i bezpośredniość takiego poznania błędnie utożsamia się z potrzebą
dowodzenia[5]. To również nie tylko element poznania rzeczy, ale także ontyczne
doświadczanie "bycia-w-świecie", transcendentalnej jedności, wewnątrz której zachodzić
może postrzeganie i określanie rzeczy, a także przekraczanie granicy w relacji "podmiotprzedmiot"[6]. Ponadto trudności wiążą się z różnorodnością "przedmiotów" doświadczenia,
by przywołać tylko niektóre z nich, można wskazać "doświadczenie siebie", "doświadczenie
Innego",

"doświadczenie

religijne",

"doświadczenie

mistyczne",

"doświadczenie

estetyczne"[7]. Świadomość tej różnorodności przekłada się na czytelność interpretacji,
bowiem każde z rodzajów doświadczenia otwiera kolejną problematykę. W kontekście
"doświadczenia Innego", Levinas porusza również problematykę doświadczenia "ja", tego co
"Toż-same" oraz doświadczenia zachodzącego nie tyle na drodze "odsłaniania" lecz poprzez
"objawianie". Poza tym "doświadczanie Innego", jak zauważa, prowadzi w stronę
problematyki tego co intersubiektywne a następnie ku doświadczeniu społecznemu[8]. Na tej
mocy, gdyby przywołać myśl Tischnera, doświadczenie drugiego zachodzi w horyzoncie
etycznych decyzji, w chwili doświadczania wyboru postawy wobec drugiego podczas naszego
spotkania[9].
Przywołane stanowiska to oczywiście pewien wybór, obok którego istnieje między
innymi powszechne, obiegowe posługiwanie się pojęciem "doświadczenia". W takim ujęciu
doświadczenie może mieć związek z nabytymi umiejętnościami oraz samodoskonaleniem się
w wybranych czynnościach, bo kim przecież jest "doświadczony pracownik", "poszukiwana
osoba z doświadczeniem w handlu", "doświadczony kierowca", "doświadczony sportowiec",
jeśli nie osobą, która posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności w danej dziedzinie? To
pokazuje, że proces doświadczania rzeczy oraz zdarzeń w pewnej mierze kształtuje
człowieka, może oddziaływać na jednostkę oraz na społeczność, na "wnętrze" i "zewnętrze",
stanowiąc tym samym narzędzie wpływające na jakość wspólnego bytowania "w świecie".
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Ze względu na różnorodność przedmiotów doświadczenia oraz okoliczności występowania,
doświadczenia można mnożyć i nieustannie systematyzować lecz nie jest to celem niniejszych
rozważań i wydaje się, że nie jest to niezbędne by móc rozmawiać o zjawiskach. Jakkolwiek
w obliczu takiej różnorodności oraz "nieuchwytności", każdorazowe podjęcie tej tematyki
warto wiązać z próbami porządkowania rozumienia. Zdaje się, że doświadczenie
każdorazowo domaga się konkretyzacji, odpowiedzi na pytanie ku czemu oraz w jaki sposób
kieruje się ten, kto doświadcza?
Pragnę zwrócić uwagę na problem "górnośląskiego doświadczenia". Z uwagi na
poszukiwanie nowych narracji, odpowiedzialnej mowy, wydaje się, że warto w pierwszej
próbie sięgnąć po w miarę prostą i czytelną koncepcję. Dlatego też prezentowanym tu
rozważaniom przyświecać będzie podział na doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne, jaki
znajdujemy w pracy Johna Locka "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego"[10]. Posłuży on
za inspirację w rozważaniach, ulegając przy tym pewnym modyfikacjom bez roszczenia sobie
prawa do uznania za jedyne rozsądne ujęcie doświadczenia. Locke w doświadczeniu
dostrzega źródło, z którego wypływa cały materiał dostępny dla umysłu, dla rozumu i
późniejszej wiedzy. Doświadczając, człowiek może zwrócić się ku rzeczywistości
zewnętrznej (danej zmysłowo). Tego rodzaju doświadczenie Locke określa jako "wrażenie
zmysłowe"[11]. Pisząc o doświadczeniu wewnętrznym Locke zwraca uwagę na skierowanie
obserwacji ku "wewnętrznym czynnościom duchowym", które stanowią przedmiot
refleksji[12]. Jednocześnie zaznacza, że z powyższych dwóch źródeł poznania "pochodzą
wszystkie idee, jakie mamy lub możemy mieć naturalnym sposobem"[13].
Dlaczego ujęcie Locka będzie tu jedynie inspiracją, a nie pełnym przyjęciem tej
myśli? Otóż w niniejszych rozważaniach zewnętrzność będzie nie tylko tym, co dane
zmysłowo, ale przede wszystkim tym, co dotyczy rzeczywistości zewnętrznej. Innymi słowy
doświadczenie zewnętrzne na potrzebę rozważań będziemy rozumieć jako doświadczanie "nie
siebie" (pomimo, że zawsze jest doświadczeniem "moim"), którego celem będzie wiedza
teoretyczna o otaczającej mnie rzeczywistości. W przypadku Locka podział ten można w
pewnym sensie sprowadzić do opozycji "zmysły - rozum" lecz przyjęcie tej opozycji w sensie
ścisłym jawi się jako pewne uproszczenie, szczególnie w kontekście XIX-wiecznego odkrycia
sfery podświadomości[14]. W tym miejscu należy się dopowiedzenie, że prezentowana tu
granica pomiędzy doświadczeniem zewnętrznym i wewnętrznym służy teoretycznemu
uporządkowaniu zagadnienia, uproszczeniu, które myśleniu linearnemu pomaga obrać
kierunki prowadzonej narracji. W praktyce doświadczenia te często występują równocześnie,
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są jednak na tyle odmienne, że dają się opisać jako oddzielne. Podobne spostrzeżenia można
odnaleźć w refleksji Aleksandry Kunce, która zauważa, iż dla doświadczającej jednostki
charakterystyczny wydaje się być brak podziału na to, co zewnętrzne i wewnętrzne, ponieważ
doświadczenie jednostkowe pozostaje w nieustającym ruchu. Innymi słowy "Ja" w pewnych
momentach "wydaje się wyodrębnione z kontekstu kulturowego, innym razem w nim
pogrążone"[15]. A zatem można powiedzieć, że jednostka dookreśla kontekst zewnętrzny, a
następnie

sprowadza

kontekst

do

niej

samej,

rzeczywistość

zewnętrzna

zostaje

uwewnętrzniona. Doświadczająca jednostka potrafi zdystansować się i wyodrębnić z
kontekstu kulturowego, a innym razem w nim pogrążyć. Zatem przyjęcie podziału na
zewnętrzne - wewnętrzne realizuje się przede wszystkim w sferze teoretycznej. Pozwala na
zaobserwowanie relacji pomiędzy jednym i drugim rodzajem doświadczenia oraz pomaga
scharakteryzować przedmioty doświadczenia.
Ten ciągły ruch pomiędzy zewnętrznością a wewnętrznością można zaobserwować
pisząc o kulturze. Rzeczywistość ludzka jest pełna manifestacji (uzewnętrznień) doświadczeń
jednostkowych. Przeżycia, przemyślenia, refleksje, wiedza teoretyczna oraz umiejętności
praktyczne uzewnętrzniają się na poziomie jednostki, społeczności a także na poziomie
instytucji. Ekspresje stanowią o charakterze danej kultury oraz są przedmiotem badań
antropologii. Również by móc podjąć temat doświadczania Górnego Śląska, potrzeba znaleźć
tropy wskazujące na to, że takie doświadczenie ma miejsce. Przyjęty na wstępie podział na
zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenie ma pomóc w prezentacji tego, w jaki sposób pośród
rozmaitych tekstów kultury można poruszać się na mapie doświadczeń oraz gdzie szukać
górnośląskiej zewnętrzności i tego co "ukryte".

Zewnętrzne doświadczanie Górnego Śląska
Mogę mówić o Górnym Śląsku między innymi dzięki doświadczeniu zewnętrznemu.
Kiedy doświadczam Górnego Śląska zewnętrznie? Co to znaczy? Celem takiego
doświadczania jest uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat mojego otoczenia. Innymi słowy
czynię z tego regionu przedmiot poznania i wykorzystuję w tym celu przede wszystkim
własną

percepcję,

a

także

naukową

obserwację,

eksperyment,

krytykę

źródeł

historycznych[16], zestawienia wyników badań naukowych, informacje na temat Górnego
Śląska uzyskane od innych osób. Dla lepszego zrozumienia warto podać kilka różnorodnych
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opisów regionu reprezentujących typowe doświadczenie zewnętrzne, którego głównym celem
jest - przypomnijmy - uzyskanie wiedzy o otoczeniu człowieka.
Przyjrzyjmy się prostym i niewyszukanym przykładom zawierającym opis
doświadczenia zewnętrznego. Pierwszy fragment traktuje o rezerwacie "Ochojec" i jest
typowym przykładem opisu ukierunkowanego na przyrost wiedzy: "Rezerwat <Ochojec> jest
ostoją roślin górskich o reliktowym charakterze na Górnym Śląsku. Do jego najcenniejszych
walorów przyrodniczych należy stosunkowo liczna i stabilna populacja liczydła
górskiego Streptopus amplexifolius, rzadkiego w części niżowej gatunku górskiego"[17]. Nie
bez powodu pierwszy przykład ukazuje opis przyrodniczy. Tego typu opisy przyrody oraz
krajobrazu bardzo czytelnie pozwalają "usłyszeć" narrację doświadczenia zewnętrznego. Ten,
kto doświadcza zewnętrznie, skupia się na wiedzy o otoczeniu, o doświadczanym
przedmiocie. Przedmiotem doświadczenia jest zarówno przyroda jak i dostępna wiedza
teoretyczna na jej temat (w tym przypadku posługiwanie się nazwami roślin).
Oczywiście zewnętrzność człowieka nie sprowadza się tylko i wyłącznie do
przestrzeni oraz do przyrody. Zewnętrzne doświadczanie Górnego Śląska może zawierać się
także w opisach o zupełnie innej tematyce, na przykład dotyczących sztuki regionu wraz z jej
historią. Poznajmy teraz drugi fragment, w którym mamy okazję "wsłuchać się" w kolejny
zapis doświadczenia zewnętrznego, lecz tym razem tematyka dotyczy sztuki Górnego Śląska:
"Sztuka i kultura artystyczna Górnego Śląska uwarunkowane są złożonością i zmiennością
dziejów regionu poddanego różnorakim układom odniesień politycznych i kulturowych. (...)
Region górnośląski jest obszarem wielkiego artystycznego pogranicza, o wielorakich
odniesieniach, odśrodkowo ukierunkowanych. W zakresie intensywności nasycenia
substancją artystyczną na szczególne wyróżnienie zasługują stulecia XIX i XX, powstała
wtedy sztuka o szerokich europejskich konotacjach. Sztuka ta stała się przedmiotem
politycznych,
nazistowskiego

zwłaszcza
i

nacjonalistycznych

komunistycznego,

ingerencji

podejmujących

w

próby

dobie

totalitaryzmów

zredukowania

oblicza

artystycznego regionu do poziomu zjawisk folklorystycznych"[18]. Na czym polega
zewnętrzność takiego doświadczenia? Zaprezentowany fragment podobnie jak opis rezerwatu
"Ochojec" ma na celu prezentację dostępnej wiedzy. W tym przypadku zawiera typowy opis
czasu zewnętrznego, czasu zobiektywizowanego. Zdaje się, że w takim opisie, który traktuje
o sztuce, sztuka jest tylko pretekstem do opisu historycznego, opisu dziejów regionu,
zewnętrznych wobec jednostki. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z zewnętrznym
doświadczaniem górnośląskiego czasu. Jednakże zmiana tematyki nie miałaby wpływu na
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rodzaj doświadczenia, bowiem także opisy kanonów estetycznych, nurtów w sztuce, opisy
znaczeń oraz wymowy poszczególnego dzieła mieszczą się w tym, co określamy tu mianem
doświadczenia zewnętrznego. Opisy te są zapisem wiedzy teoretycznej lub spostrzeżeń,
zjawisk zewnętrznych względem człowieka. Oznacza to, że takie doświadczanie sztuki
regionu, które nie wiąże się z zapisem przeżyć odbiorcy lub przeżyć autora jest zewnętrznym
doświadczaniem sztuki Górnego Śląska, jest dotykaniem górnośląskiej zewnętrzności.
Okazuje się, że również zagadnienie tak osobiste, jakim jest poczucie górnośląskiej
tożsamości można podjąć jako problem zewnętrzny. Traktuje o tym kolejny, trzeci fragment.
O problemach tożsamościowych na Górnym Śląsku można pisać na przykład w taki,
zobiektywizowany sposób: "W latach 90. rozgorzała dyskusja wokół kontrowersji dotyczącej
<narodu śląskiego>. Środowiska naukowe, opierając się najczęściej na wypracowanych
wcześniej sposobach <weryfikacji narodowej>, bazującej na tzw. obiektywnych kryteriach,
odniosły się do tej kwestii bardzo negatywnie. W gorących polemikach nieczęsto zauważa
się, iż działacze postulujący tę <nową> narodowość wychodzą z radykalnie odmiennych
założeń. Jedynym kryterium ma być tutaj wyłącznie osobista decyzja, świadoma deklaracja.
Warto zauważyć, iż jest to swoisty sposób nowoczesnej <(re)konstrukcji> pojęcia
Górnoślązak. Akceptacja dla takiej opcji narodowej pojawia się jednak głównie na terenach
zamieszkania zwartych grup ludności autochtonicznej"[19]. W tak skonstruowanym opisie
tożsamość zostaje ujęta jako problem zewnętrzny, jako zjawisko, któremu próbuje się nadać
współrzędne przestrzenne i czasowe oraz wyznaczyć kryteria bycia Górnoślązakiem. Z
takiego opisu dowiadujemy się o doświadczaniu tożsamości górnośląskiej "od zewnątrz" jako
przedmiotu analiz niemal w ramach inżynierii społeczno-politycznej.
Podsumujmy przebytą na razie drogę myślową i zauważmy, że przytoczone powyżej
przykłady po kolei traktują o przestrzeni (przyroda górnośląska, rezerwat "Ochojec"); czasie
(historia sztuki na Górnym Śląsku); innych ludziach (górnośląska tożsamość i kwestie
narodowościowe). Zatem można powiedzieć, że podstawowe kategorie antropologiczne, takie
jak: przestrzeń, czas, drugi człowiek i jego przeżycia, dają się doświadczyć i opisać jako
zewnętrze doświadczającego. Zaprezentowane opisy pokazują oraz umożliwiają nam
zewnętrznie doświadczać Górny Śląsk, górnośląską przestrzeń, górnośląski czas oraz innych
ludzi.
Przechodzimy powoli w kierunku wewnętrznego doświadczania Górnego Śląska. Na
wstępie powiedzieliśmy, że w praktyce obydwa rodzaje doświadczeń istnieją równolegle.
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Można zatem zapytać, gdzie w tak powszechnej zewnętrzności opisu szukać śladów tego, co
wewnętrzne i w jaki sposób to rozumieć? W kolejnym przykładzie pragnę pokazać, w jaki
sposób doświadczanie wiedzy teoretycznej i opis naukowy nie wykluczają zaistnienia śladów
doświadczenia wewnętrznego. Sięgnijmy do pracy "Studium wiedzy o regionie śląskim",
której celem - jak przyznają autorzy - jest próba "kompleksowej analizy podstawowych
zagadnień geografii: społecznej, ludności, osadnictwa, usług, transportu, rolnictwa i
przemysłu województwa katowickiego"[20]. Okazuje się, że obok zapisu dotyczącego
zewnętrzności, odnajdujemy w niej także śladowe ilości doświadczenia wewnętrznego.
Przyjrzyjmy się następującemu fragmentowi: "O stopniu natężenia kontrurbanizacji
demograficznej w omawianym województwie może świadczyć chociażby przypadek
pojedynczego ośrodka miejskiego usytuowanego w centrum konurbacji katowickiej, a
mianowicie Chorzowa. O ile w okresie 1950-1977 zaludnienie miasta wzrastało w miarę
systematycznie, ze 127,9 tys. osób do 156,6 tys. osób, osiągając zarazem maksimum dla
całego okresu powojennego, o tyle po 1977 roku z roku na rok odnotowywano ubytek
rzeczywisty ludności, powodujący, iż w 1995 roku zaludnienie Chorzowa było mniejsze
niż w 1950 roku (125,2 tys. osób)![podkreślenie moje - PF] Tylko w okresie 1975-1995
liczba mieszkańców miasta zmalała ze 156,3 tys. osób do wzmiankowanych już 125,2 tys.
osób, tj. o 19,9%"[21]. W powyższym przykładzie można zaobserwować połączenie typowego
doświadczenia zewnętrznego w postaci przytoczenia danych ilościowych oraz manifestację
przeżycia związanego z zaskoczeniem, w postaci wykrzyknienia: "!". Wiedza o tym, że w
1995 roku zaludnienie Chorzowa było mniejsze niż w 1950 roku wywołała u autora
przeżycie, którego ekspresja odnalazła się w tym prostym i wymownym znaku
interpunkcyjnym. Autor wykrzyknieniem, odstającym od spójności i neutralności
prowadzonego opisu, zarówno zwraca uwagę na zaskakujące wyniki badań oraz wyraża
swoje zdziwienie, zaskoczenie, a co najmniej intelektualne poruszenie. Ten z pozoru skromny
przykład pokazuje, że doświadczeniu zewnętrznemu równolegle towarzyszy indywidualny
stosunek badacza, który nie często znajduje wyraz w opisach naukowych skupiających się na
obiektywizacji rzeczywistości. Wychodząc, w ramach dygresji, poza tematykę górnośląską,
rozdzielenie tych dwóch typów doświadczenia widać wyraźnie chociażby w twórczości
Bronisława Malinowskiego, którego prace naukowe są próbą zachowania możliwie
największej obiektywności, podczas, gdy "Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu" jest
już zapisem przede wszystkim doświadczeń wewnętrznych towarzyszących badaczowi w
trakcie pracy[22]. Dochodzimy tym samym do drugiego członu podziału, jakim jest
doświadczenie wewnętrzne.
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Wewnętrzne doświadczanie Górnego Śląska: sądy, czyny, przeżycia
Doświadczanie przestrzeni, czasu oraz innych ludzi jako tego, co względem nas
zewnętrzne, a tym samym uzyskiwanie wiedzy o otoczeniu, pozwala nam wytyczać granice
czasoprzestrzeni oraz rzeczywistości społecznej. Doświadczanie tego, co zewnętrzne, ułatwia
poruszanie się w świecie zjawisk. Ślady rozumienia Górnego Śląska, jego swoistej "mowy"
oraz tego, w jaki sposób region ten jest przeżywany, jakie budzi emocje, tęsknoty, co w nim
zyskuje aprobatę, a co dezaprobatę, możemy wytropić śledząc manifestacje górnośląskiego
doświadczenia. Czym są manifestacje i na co wskazują? Manifestacje czyli uzewnętrznienia,
wskazują na istnienie tego, co wewnętrzne, a więc rzeczywistości, która nie jest łatwo
dostępna bez uzewnętrznienia. Jeśli Górny Śląsk manifestuje się w jakikolwiek sposób to
tylko dlatego, że ma wnętrze. Jest to metafora, bo w gruncie rzeczy chodzi o wnętrza ludzkie.
Jeśli są osoby, które manifestują w jakikolwiek sposób swoją postawę wobec Górnego Śląska,
to czynią to tylko dlatego, że uzewnętrzniają to, co uprzednio doświadczają w sobie. Do
konkretnych sposobów manifestacji wewnętrzności przejdziemy za chwilę, warto jednak
dodać, że podobnie jak samo doświadczenie, są one różnorodne, uzależnione od tego, kto
doświadcza oraz od przedmiotu doświadczenia. Bogactwo kultury górnośląskiej zależy od
wielości

różnorodnych

indywidualizm,

manifestacji.

odmienność,

Doświadczenie

subiektywizm[23].

To,

co

wewnętrzne

charakteryzuje

zewnętrzne

nie

wymaga

uzewnętrznienia, można natomiast to uwewnętrznić, przyjąć lub dezaprobować.
Jakie zatem można wyróżnić rodzaje manifestacji? Czy to, co tak indywidualne można
spróbować sprowadzić do wspólnego mianownika? W jakim stopniu można wyodrębnić
możliwie niewielką lecz czytelną liczbę sposobów manifestacji? To kolejna trudność, wybór
porządku myślowego. Wykorzystując myśl Wilhelma Diltheya przyjąłem, że doświadczenia
wewnętrzne, stanowiące to, co indywidualne i subiektywne, wyrażane są poprzez: sądy i
pojęcia (wyraz myśli), działania (czyny) oraz przeżycia związane z tym regionem (wyraz
aprobaty lub dezaprobaty)[24]. Zatem to, w jaki sposób Górny Śląsk bywa doświadczany
wewnętrznie, możemy próbować zrozumieć wsłuchując się w pojęcia i sądy na jego temat,
poznając i analizując działania (czynności) z nim związane oraz poprzez przeżycia (ukazane
w wyrazie aprobaty lub dezaprobaty wobec tego, co górnośląskie).

58

Gdzie szukać doświadczenia wewnętrznego? Wielość manifestacji jest wyzwaniem
dla nauki, która dąży do postrzegania tego, co indywidualne, w kontekście zasady ogólnej. Z
tego powodu poszukiwanie doświadczenia wewnętrznego w opisie naukowym jest trudniejsze
niż na przykład w świecie sztuki. Poszukując wyrazistych manifestacji doświadczenia
wewnętrznego, warto skierować uwagę w stronę prac z zakresu antropologii kulturowej bądź
filozoficznej lub filozofii kultury. Również większe prawdopodobieństwo na znalezienie
przykładów doświadczenia wewnętrznego odnajdziemy w świecie sztuki tropiąc przykłady
manifestacji artystycznych, a także w świecie publicystyki. Takie rozdzielenie źródeł
doświadczenia zewnętrznego (nauki przyrodnicze) od wewnętrznego (sztuka, publicystyka,
niekiedy filozofia) to w pewnym sensie relacja pomiędzy obiektywnością a subiektywnością
zjawisk, o których związku Cassirer pisał: "W istocie związek pomiędzy subiektywnością a
obiektywnością, indywidualnością i uniwersalnością nie jest taki sam w dziele sztuki jak w
pracy uczonego. Prawdą jest, że wielkie odkrycie naukowe także nosi na sobie znamię ducha
swego autora. Znajdujemy w nim nie tylko nowy, obiektywny aspekt rzeczy, ale także
indywidualną postawę i nawet styl osobisty. Wszystko to ma jednak tylko znaczenie
psychologiczne, a nie systematyczne. W obiektywnym dorobku nauki owe cechy
indywidualne zostają zapomniane i zatarte, ponieważ jednym z głównych celów myśli
naukowej jest wyeliminowanie wszystkich elementów osobistych i antropomorficznych.
Posługując się słowami Bacona, nauka dąży do pojmowania świata ex analogia universi, nie
zaś ex analogia hominis"[25].
Pierwszym przykładem manifestacji doświadczenia wewnętrznego mogą być - idąc za
Diltheyem - sądy, które na przykład stanowią wezwanie do przyjęcia pewnej postawy, są
wyrazem zaangażowania się mówcy w problemy Górnego Śląska, odsłaniają jego
nastawienie: "Rozumiem użyteczność pojęcia <mała ojczyzna>, szanuję jego emocjonalną
treść. Ale równocześnie trudno nie zauważyć, że kryje się w nim naturalne podejrzenie, iż są
ojczyzny <mniejsze> i <większe>, a jeśli <mniejsze>, to jakby jeszcze <niedorosłe>,
ojczyzny-dzieci lub skarlałe ojczyzny, którym nigdy nie było dane dorosnąć do prawdziwej
wielkości. Co więcej, reprezentanci <większej> ojczyzny w razie potrzeby szybko przypomną
swoim <mniejszym> kuzynom, która z tych ojczyzn jest ważniejsza. Dlatego, jeśli Ślązacy
chcą mówić o swojej ziemi jako o <ojczyźnie>, niech im będzie wolno czynić to bez żadnych
przymiotników. Ten wybór jest godny szacunku"[26]. Wezwanie do poszanowania wyboru
ojczyzny i swoisty apel "niech im będzie wolno" jest wyrazem co najmniej intelektualnego
zaangażowania Autora oraz szacunku dla wolności wyboru. W sądzie tym, jak i wezwaniu
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wyraża się także postawa aprobująca, aprobata dla możności wyboru ojczyzny, nazwania
(wybrania) jej, a może nawet - zaryzykujmy poważniejsze słowa - humanistyczne wołanie o
wolność i godność osoby.
Wiele sądów utrzymanych jest na granicy zewnętrznej obserwacji oraz własnych
przeżyć lub intuicji. Są one zapisem myśli, zarówno prostych osobistych narracji, jak i
logicznych wniosków. Jednym z podstawowych doświadczeń wyrażanych w sądach o
Górnym Śląsku jest doświadczanie specyfiki górnośląskiej wraz z towarzyszącą niemocą
opisu. Specyfikę regionu dostrzega wielu twórców, czytamy: "Trudno znaleźć w Polsce
obszar, który oferowałby fotografowi podobną ilość tak specyficznych dla miejsca tematów,
jak Śląsk. Trudno też znaleźć miejsce, w którym łatwiej wpaść w tematyczną bądź estetyczną
kliszę. Dla młodych fotografów Śląsk jest więc trudną szkołą - i taką z pewnością
pozostanie"[27]. Filip Springer zauważa ponadto, że to, co odróżnia Górny Śląsk to fakt, iż
ukazany regionalizm na zdjęciach nie mówi "patrzcie, tu jeszcze tak zostało" albo "zobaczcie,
to są ślady naszej dawnej tradycji" tylko mówi, że tutaj wciąż "tak jest"[28]. Swoją drogą
możliwe, że Górny Śląsk wymyka się opisowi, ponieważ jest ciągle żywy. Do tego stopnia, że
nawet w swoim ludowym obliczu nie zastygł w zamkniętej estetyce oraz ikonografii.
Górnośląska kultura jest wyzwaniem dla opisu, ponieważ nie jest tylko ekspozycją muzealną,
nie jest czymś minionym i przez to statecznym. Górny Śląsk jako ciągle żywy wymyka się,
pozostaje w ruchu i dlatego nie daje się łatwo pomyśleć jako stateczny, nie daje się
uprzedmiotowić: "Uprzedmiotowić można tylko dzieje minione. Stałe w minionym, to stałe,
na które historyczne wyjaśnienie przerachowuje jednorazowość i wielorakość w dziejach, jest
to, co zawsze-już-kiedyś-było, co porównywalne"[29].
Tajemniczość, ale i osobliwość Górnego Śląska wyraża także Aleksander Nawarecki:
"Śląsk jest bowiem tajemnicą. A jak zachować się wobec tajemnicy? Jeśli mam odwagę o niej
opowiadać to własnymi słowami, co nadal jest trudne, bo muszę tę osobliwość jakoś oswoić,
lecz nie mogę jej przerobić na swoje. Piszmy zatem o Śląsku jak o czymś dziwnym,
nieuchwytnym, nieznanym, jak o dziwnym zwierzęciu"[30]. Doświadczanie śląskości, jako
osobnej, odmiennej wartości, ponownie trudnej do jasnego sprecyzowania wyraża także w
swoim sądzie Andrzej Urbanowicz: "Na Śląsku przebywam od pięćdziesięciu ponad lat, ale
nie jestem przecież rodowitym Ślązakiem. Moje życie układało się tak, jakoś tak, że od
dzieciństwa przyjaźniłem się właśnie ze Ślązakami. Cenię ich i lubię. Zauważam
odmienności. Moje odczucia i intuicja mówią mi, że coś takiego jak śląskość wyraźnie
istnieje"[31].
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Ciężko pisać o kulturze górnośląskiej i specyfice tego regionu dostrzegając jedynie
powierzchnię zjawisk, górnośląski krajobraz, a zwłaszcza jego przemysłowy wycinek. Samo
doświadczenie zewnętrzne w postaci przyrostu wiedzy teoretycznej nie wystarczy.
Przywołany przykład opisu rezerwatu Ochojec lub zapis dziejów sztuki górnośląskiej czy
wreszcie przedstawienie wyników badań ilościowych na temat górnośląskiej tożsamości
mieszkańców nie rozwiązują problemu opisywania górnośląskiej specyfiki. Może właśnie
dlatego, aby przełamać niemoce języka, warto w większej mierze dzielić się doświadczeniami
wewnętrznymi, oswajać z tym co indywidualne, z narracjami osobistymi i w nich także
poszukiwać "mowy" regionu? Aleksandra Kunce pisząc o tożsamości i mentalności
górnośląskiej zauważa, że różne głośne manifestacje bywają zwodnicze, dlatego, by móc
lepiej odczytać rzeczywistość mentalną potrzebne jest to, co prywatne, mniej oficjalne,
"uprywatnione", "swojskie", które rozbija pryzmat tego, co czytelne. W tym celu Kunce
posługuje się metaforą śląskiego okna, które jest czymś innym dla spoglądającego na nie z
zewnątrz, a czym innym jest okno wewnętrzne, prywatne. Dopiero zestawienie obydwu okien
"we wzajemnym przenikaniu się i powiązaniu" staje się skutecznym rozwiązaniem[32].
Obok wyrażanych sądów i pojęć, manifestacje wewnętrznego doświadczenia mogą
uzewnętrzniać się w czynach oraz w przeżyciach (wyraz aprobaty lub dezaprobaty). Na ogół
sądy, czyny oraz przeżycia współwystępują. Wyrażenie sądu jest już czynem w chwili jego
wykonywania. Powstania śląskie, jako zbiorowy czyn, uzewnętrzniają wartość Górnego
Śląska, tym większą im bardziej uświadomimy sobie, w jak dużym stopniu czyn angażuje
człowieka. W działaniu znaczny potencjał człowieka jest uśpiony, ponieważ skupia się tylko
na tym, co z działaniem się wiąże. W tym sensie "cały" człowiek angażuje się w czyn (ciało,
umysł, uczucia), a czyn jest integralnie związany z jego wykonawcą. Czyn wyrażany jest
także w kulturze materialnej. Kultura materialna czytelnie potrafi wyrazić przeżycia związane
z Górnym Śląskiem. Poprzez zadbane lub zaniedbane budynki, rodzaje inwestycji, pamiątki
regionalne i ich rodzaje, człowiek potrafi wyrażać własne doświadczenie. Za sprawą czynu
(może nim być także napisanie książki zawierającej sądy lub opis naukowy) człowiek
uzewnętrznia własne doświadczenia oraz ma szansę, by stały się one elementem kultury.
Sztuka zdaje się być świadomie fuzją sądów, działań i przeżyć, a w pierwszej kolejności
manifestuje się w konkretnych działaniach, których celem może być zmiana rzeczywistości,
wniesienie nowej jakości do świata czy też utrwalanie pewnych tradycji.
Jakie inne czyny mogą być tropem na szlaku górnośląskiego doświadczenia?
Wewnętrzne doświadczanie Górnego Śląska może uzewnętrzniać się także w rozmaitych
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czynach, od tych realizowanych w sferze publicznej po sferę prywatną, "swojską". Dla
przykładu wymieńmy kilka prostych czynów i zastanówmy się czego mogą być manifestacją:
- uczestnictwo lub organizacja wydarzeń kulturalnych (realizacja pewnej wizji kultury,
animowanie kultury); analogicznie odmowa uczestnictwa lub odmowa organizacji danego
wydarzenia kulturalnego; może być to na przykład wyraz aprobaty lub dezaprobaty dla
pewnej wizji kultury regionu;
- ustanowienie nowej instytucji bądź przepisu (realizacja wizji administracyjnej) może
uzewnętrzniać na przykład potrzebę społeczności lub czyjąś indywidualną wizję Górnego
Śląska;
- ubranie się w strój galowy może być manifestacją szacunku (na przykład dla danego
święta)
- napisanie na murze nazwy ulubionego klubu piłkarskiego lub hasła obraźliwego
względem drugiej drużyny może być wyrazem przeżyć (aprobaty lub dezaprobaty dla danego
klubu);
- siedzenie na ławce na placu lub wyglądanie przez okno może być manifestacją
poczucia bycia "u siebie", poczucia domu, a także aprobaty dla otoczenia;
- słuchanie śląskich przebojów i przyśpiewek może być manifestacją aprobaty dla
ludycznego oblicza kultury śląskiej, analogicznie mogą występować czyny wskazujące na
dezaprobatę dla takiej kultury.
To tylko kilka swobodnych przykładów opatrzonych skromną interpretacją, która nie
rości sobie prawa do słuszności i wyczerpania możliwych skojarzeń. Przykłady te mają na
celu ukazanie jak powszechne oraz proste mogą być manifestacje górnośląskiego
doświadczenia. Pozwalają też spojrzeć na górnośląską codzienność jak na szeroki zbiór
jednostkowych manifestacji tego, co ma związek z doświadczaniem Górnego Śląska.
Zmieniająca się zewnętrzność zdaje się mówić o tym, co wewnętrzne.
Zewnętrzne i wewnętrzne doświadczanie Górnego Śląska można wskazać także w
literaturze górnośląskiej. Ciekawe spostrzeżenie interpretacyjne na tym polu odnajdujemy w
pracy Elżbiety Dutki, która zestawiła doświadczenie Górnego Śląska z książki Stefana
Szymutki "Nagrobek Ciotki Cili" z doświadczeniem Górnego Śląska prezentowanym przez
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Aleksandra Nawareckiego w jego "Lajermanie". Dutka pisze: "O ile eseje Stefana Szymutki
w centrum sytuują podmiot doświadczający, pytanie o jego bycie w świecie, to w szkicach
Aleksandra Nawareckiego uwaga skierowana jest raczej na przedmiot doświadczania - na
świat, na to, co doświadczane. W tym sensie bohaterem tego zbioru jest rzeczywiście Śląsk.
Autor "Lajermana" dokumentuje ślady, to, co pozostało, przywołuje opowieści. Ta książka
jest po stronie obecności, świata, który przejawia się, jest doświadczany"[33]. Podział ten
pragnę ukazać jako propozycję "porządkowania" myślenia o górnośląskim doświadczeniu.
Akcentując doświadczenie zewnętrzne, zdajemy się mówić przede wszystkim o tym, jaki
Górny Śląsk jest. Akcentując doświadczenie wewnętrzne, zdajemy się mówić o tym jacy
jesteśmy wobec (w obliczu) Śląska, czym jest ten region dla nas. W jednym i drugim
przypadku konkretyzuje się górnośląski krajobraz, a ponieważ granica pomiędzy
zewnętrznością i wewnętrznością jest płynna to obydwa rodzaje doświadczeń są cenne oraz
składają się na wartość kulturotwórczą tej ziemi.

Górnośląska "zewnętrzność - wewnętrzność" jako napięcie kulturotwórcze
Mam świadomość, że przykłady, które zostały przytoczone na powyższych stronach
nie wyczerpują tematyki górnośląskiej. Ukazują jedynie cząstkę tego, w jaki sposób Górny
Śląsk bywa doświadczany oraz pozwalają "usłyszeć" różnicę w opisie doświadczeń. Co z tych
obserwacji może wynikać? Uporządkowanie doświadczeń na wewnętrzne i zewnętrzne jest
pewną propozycją postrzegania Górnego Śląska, tego wewnętrznego oraz uzewnętrznionego.
W jaki sposób takie postrzeganie Górnego Śląska może być interesujące dla rozwoju teorii i
praktyki? Zaryzykuję stwierdzenie, że w tym nieustannym oddziaływaniu zewnętrzności i
wewnętrzności kultura górnośląska ma szansę na rozwój i trwanie. Świadomość takiego
podziału pozwala równomiernie rozkładać proporcje w opisie górnośląskiej rzeczywistości,
dbając o przyrost wiedzy teoretycznej (doświadczenie zewnętrzne) oraz o żywotność kultury
(doświadczenie wewnętrzne). To napięcie daje kulturze potrzebną energię do życia i rozwoju.
Na marginesie można dodać, że w rzeczywistości społecznej napięcie "wewnętrzne zewnętrzne" będzie na przykład dbaniem o równowagę pomiędzy interesami sfery prywatnej i
sfery publicznej, o czym warto pamiętać animując kulturę i aktywnie uczestnicząc w jej
kształtowaniu (na przykład animatorzy życia społecznego, instytucje kultury).
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Pozwolę sobie w tym miejscu na końcowy wniosek dotyczący rozwoju górnośląskiej
kultury. Zdaje się, że wewnętrzność, która nie zostanie uzewnętrzniona nie przetrwa w
warunkach kulturowych, podobnie zewnętrzność, jeśli zostanie odrzucona i nie zostanie
uwewnętrzniana przez jednostki, zmniejsza swoje szanse na przetrwanie. Innymi słowy
kultura Górnego Śląska żyje dzięki energii płynącej z napięcia pomiędzy zewnętrznością i
wewnętrznością, tym co we mnie i naokoło mnie. Kultura afirmująca manifestacje
wewnętrzne jednostek może ulec rozproszeniu w tym co indywidualne. Podobnie kultura nie
dopuszczająca do głosu manifestacji wewnętrznych, narzucająca zewnętrzne kanony, może
stać się "niemą" zewnętrznością, której "zamkniętość" z czasem zostanie odrzucona przez
brak więzi z jednostką.
Zmierzam tym samym do wniosku, iż w sytuacji trwania kultury napięcie pomiędzy
doświadczeniem zewnętrznym i wewnętrznym nie cechuje walka, lecz współpraca polegająca
- gdyby chcieć ująć to metaforycznie - "na wzajemnym dochodzeniu do głosu", na pewnej
odpowiedzialności za to co "pomiędzy". Zachowanie równowagi "pomiędzy" obydwoma
rodzajami doświadczeń realizuje się w dopuszczaniu do głosu manifestacji jednostkowych
oraz dbaniu o skodyfikowaną już zewnętrzność, zarówno w opisach naukowych, jak i w
praktyce codzienności. Utrata tej równowagi zmierzać może do rozproszenia się kultury w
przeżyciach indywidualnych (gdy dominuje głos indywidualnych manifestacji) lub do
ujednolicenia, które zagłusza manifestacje jednostkowe. Taka kultura nie rozmawia, nie ma
swojej "mowy", a tym samym - sięgając ponownie po język metaforyczny - nie słychać jej,
nie zaznacza się jako mówca, jest "niema", pozbawiona odpowiedzialności o to, co
jednostkowe i wspólne. Staje się także "niema" wobec sąsiednich kultur.
Przedstawiona tu refleksja może otwierać pole do dyskusji na temat sposobów
prowadzenia zmian w opisie górnośląskiej kultury, na temat poszukiwania kulturotwórczej
energii, potrzeby i sposobów podtrzymywania twórczego napięcia pomiędzy wnętrzem i
zewnętrzem kultury górnośląskiej. Świadomość podziału na zewnętrzne i wewnętrzne
doświadczanie Górnego Śląska oraz utrzymanie równowagi pomiędzy tymi biegunami zdaje
się być braniem odpowiedzialności za rozwój regionu. Możemy zatem o Górnym Śląsku
rozmawiać w tonie doświadczenia zewnętrznego, dzieląc się wiedzą teoretyczną, jak i w tonie
doświadczenia wewnętrznego, dzieląc się przeżyciami, interpretacjami, a także czynem,
jednak Górny Śląsk istnieje dzięki napięciu pomiędzy jednym i drugim głosem; dzięki
podtrzymywaniu rozmowy, a może - by sięgnąć po industrialne klisze - Górny Śląsk żyje,
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podobnie jak czynna kopalnia, dzięki ruchowi pomiędzy tym, co głęboko w nas ukryte, a tym,
co zbudowane na otaczającej nas powierzchni.
Mnogość doświadczeń zewnętrznych (wzbogacanie się o wiedzę) oraz mnogość
manifestacji (intensywność wyrażania tego, co wewnętrzne) przyczynia się do wyodrębnienia
pewnej jakości kulturowej Górnego Śląska. Warto podkreślić, że ta wyrazistość, a
jednocześnie żywa różnorodność, wymykając się statycznemu opisowi, pomaga tej kulturze
rozwijać się. Górny Śląsk rozumiany jako terytorium ciągłego doświadczania otwiera się na
przyrost pojęć, przyrost narzędzi, przyrost symboliki, przyrost zachowań i gestów, przyrost
wiedzy oraz intensywność przeżyć, a ruch ten umacnia oraz rozwija szeroko rozumianą
kulturę: "Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi
przyjąć warunki swego własnego życia. Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycznym,
żyje także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, mit, sztuka
i religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, splątana sieć
ludzkiego doświadczenia. Wszelki postęp ludzkości w dziedzinie myśli i doświadczenia
sprawia, że sieć ta staje się coraz subtelniejsza i mocniejsza"[34].
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