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Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika 
„Rechtōr”, czasopisma poświęconego szeroko pojętej pro-
blematyce regionalnej. Bliskie są nam tematy związane  
z życiem kulturalnym Górnego Śląska, językiem regional-
nym, doświadczeniami nauczycieli regionalistów, życiem 
codziennym Ślązaków. Zapraszamy do współpracy każ-
dego, komu bliski jest temat małej ojczyzny, edukacji 
regionalnej i poczucia własnej tożsamości. Chcielibyśmy, 
aby nasze czasopismo stało się  miejscem wymiany 
myśli, doświadczeń, spostrzeżeń na temat otaczającej 
nas rzeczywistości, słowem – aby tętniło życiem regionu.  
W tym numerze koncentrujemy się wokół problemów 
związanych z kodyfikacją i standaryzacją języków regio-
nalnych, jak pisze prof. Zbigniew Kadłubek: „obłaska-
wianiem w piśmie i na piśmie” śląszczyzny, przedsta-
wiamy  również sprawozdania Demokratycznej Unii 
Regionalistów Śląskich oraz tekst napisany językiem ślą-
skim. Życzymy przyjemnej lektury i czekamy na Państwa 
propozycje, uwagi, głosy krytyczne, a zwłaszcza – teksty 
napisane Ślōnskōm gŏdkōm . 

Justyna Mikuła

rechtōr
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... jesteśmy rozmową...
Friedrich Hölderlin1

Spróbujmy pomyśleć nad pneu-
matologiczną, czyli duchową posta-
cią śląskiego etnolektu. Patrząc na 
nią z punktu widzenia pneumy, 
myśląc o niej w znaczeniu pneumy, 
czyli tchnienia, oddychania, „dycha-
nia” i duszy. Bez oddychania nie ma 
życia. Bez słowa też. Bo ono samo 
jest zalążkiem wszystkiego i każdą 
interakcją, nieobeszłą krainą spo-
tkań, wypowiedzią wiecznego bycia. 
Śląszczyzna staje się zatem tutaj 
osnową obecności i największą przy-
godą, a nie ma większej przygody od 
samorozumienia. Śląszczyzna tak 
pojmowana staje się stylem myślenia 
i edukacji – swoistą logopajdeją. 

Powtarzane zdanie z Arystotelesa 
o tym, że człowiek jest zwierzę-
ciem racjonalnym (uwięzionym  
w paradygmatycznej abstrakcji), 
jest w istocie nadużyciem interpre-
tacyjnym. Arystotelesowi chodziło 
raczej o to, że człowiek jest istotą 
logiczną, jak gdyby życiem słowa. 
Kimś, kto opiera swe istnienie na 
logosie. Umiejscowienie człowieka 
zachodniego w logosie przesądzi  
o jego racjonalnej, celowej historii. 
Przesądzi także o możliwości dia-
logu myśli Aten z myślą Jerozolimy, 
1 M. Heidegger, Objaśnienia do poezji 
Hölderlina, przeł S. Lisiecka, Warszawa 
2004, s. 33.

hellenizmu z chrześcijaństwem. 
Cała Europa w swych niespokojnych 
dziejach właśnie z powodu orientacji 
na Logos stanie się komentarzem do 
początku Ewangelii według świętego 
Jana: En arche ēn ho Logos. Można 
powiedzieć, że bez języka nie ma 
ani religii, ani społeczeństwa (jako 
pewnej wspólnoty ufundowanej na 
wyrazach, które brzmią tak samo).

 
Jednak ani język, ani grupa 

etniczna używająca jakiegoś języka 
nie konstytuuje się podług prawideł 
racjonalnych, procesów przewidy-
walnych i planowych. Dobrze to ujął 
Dostojewski, pisząc, że „żaden naród 
jak dotąd […] nie ukonstytuował 
się wedle zasad nauki i rozumu”2. 
Pogląd Szatowa z Biesów nie musi 
przekonywać, jednak zawiera pewną 
przestrogę, iż czymś irracjonalnym 
może być nacjonalizm (czyli ślepa 
wiara w naród, który zajął miej-
sce Boga). Apel Sándora Máraiego 
wart w tej chwili głębokiego prze-
myślenia: „Rozmaitość językowa 
Europy jest dla wszystkich nacjona-
lizmów wentylem bezpieczeństwa, 
przez który mogą się ulatniać pary 
przegrzanych uczuć narodowych, 
[…] rzadkie języki nie dzielą, tylko 
wręcz łączą Europejczyków, dając 
im jakieś wspólne ponadnarodowe 
przeznaczenie”3. Wspólność euro-
2 F. Dostojewski, Biesy, przeł.  
Z. Podgórzec, Wrocław 2004, s. 345.
3 S. Márai, Znieważeni, przeł.  

pejska to tylko ledwie zarysowa-
ny brzeg morza rozmaitości. Dwa 
wyrazy, grecki i łaciński, logos i locus 
– słowo i miejsce – mają ten sam 
rdzeń: mowa jest tym samym co 
przestrzeń. Teren mowy i obszar 
zamieszkania to strefy dla przy-
byszów. Język i kraj to dwa domy.  
W obu krótko jesteśmy gośćmi.

Szaleństwa i kataklizmy nienawi-
ści mają swój początek w zamknię-
ciu ucha na czyjeś słowo. Gdy 
Sokrates czeka na stracenie, prze-
strzega swych uczniów i przyjaciół, 
aby kiedyś nie zaczęli pogardzać sło-
wem, tak samo jak mizantrop ma  
w pogardzie świat i ludzi. Obyśmy 
się tylko nie stali mizologami (misó-
logoi), czyli ludźmi nietolerancyj-
nymi wobec słowa – upomina nas 
wszystkich Sokrates na chwilę przed 
wypiciem trucizny (w dialogu Fedon, 
napisanym przez Platona około 380 
roku przed Chrystusem). 

Mówienie to nie tylko jakieś zaj-
ście komunikacyjne, ale spotkanie  
o charakterze serdecznym, ciele-
snym, duchowym. Moje słowa, które 
dobywają się ze mnie dzięki płu-
com i oddechowi, fizycznie, mate-
rialnie w postaci fali docierają do 
uszu mojego rozmówcy. Przyjmuje 
je jako drganie powietrza, które  
w ruch wprawiają moje narządy 

T. Worowska, Warszawa 2012,  
s. 66–67.

DUCHOWE ASPEKTY 
ETNOLEKTU ŚLĄSKIEGO
PROF. ZBIGNIEW KADŁUBEK
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mowy. Ostatecznie te czynności są 
możliwe tylko dzięki temu, że bije we 
mnie i w nim serce. Dialog to spo-
tkanie oddechu z oddechem, serca  
z sercem. Wibrowanie sylab pomię-
dzy mną i tobą nie jest niczym innym, 
jak dotykaniem i obejmowaniem. 

Czy śląszczyznę nazwiemy języ-
kiem, żargonem ludzi niewykształ-
conych, dialektem, narzeczem, 
gwarą, kreolską mową, godkōm, 
gaworzeniem, etnolektem, bastar-
dem glosalnym, idiolektem, bełko-
tem pijaczków, rozcieńczonym nie-
mieckim, zagęszczonym germani-
zmami polskim, slangiem – nie ma 
najmniejszego znaczenia. Za każdym 
razem, gdy będziemy się nią posługi-
wać, gdy będziemy jej używać, zajdą 
wszystkie normalne językowe pro-
cesy pneumatologiczne. Dokona się 
duchowe i cielesne spotkanie. Rangą  
i powagą takiego spotkania nie 
wolno manipulować: chyba żeby 
człowieka potraktować inaczej, 
niż na to zasługuje. Chyba że ktoś 
chciałby godność ludzką obniżyć lub 
w ogóle ją zakwestionować. 

W śląszczyźnie jako mowie nie 
tylko się spotykamy, lecz także – 
co równie doniosłe – dokonujemy 
rekonstrukcji sensów i znaczeń, 
wyjaśniamy sobie świat, pokonując 
jego obcość. Co więcej, interpretuje-
my nasze miejsce w kosmosie i tra-
dycji, przekładamy dawne i minione 
na współczesność, przekładamy ślą-
skie wczoraj na śląskie dzisiaj. Istotą 
śląszczyzny jest to, że przesądza ona 
o procesach rozumienia, wskazu-
je na wielość kontekstów. Można 
ją nazwać środowiskiem śląskiej 
pamięci i dziejowości. Lokum etno-
lektu śląskiego zamieszkuje śląska 
Mnemosyne. Śląszczyzna to złoże 
i „legowisko” przedziwnych logo-
sów i losów w wielkim synkretyzmie 
śląskich treści. Jakość demokracji  
i wolności słowa odmierza się w rela-
cji do śląszczyzny. 

W mówieniu po śląsku wcale nie 
są żadną przeszkodą lokalne różnice 
wewnątrz śląszczyzny. We Wstępie 
do ludoznawstwa polskiego (Lwów 

1926) Jan Stanisław Bystroń charak-
teryzuje sytuację językową na Śląsku 
(raczej tym Górnym i wschod-
nim): „Pod względem językowym 
Śląsk jest bardzo zróżniczkowany”4. 
Śląszczyzna została cudnie sprowa-
dzona do różniczki. Różniczka to 
nieskończenie mała zmiana jakiejś 
zmiennej w rachunku różniczko-
wym. Taka cecha nieskończenie 
małej zmienności nosi nazwę infi-
nitezymalnej. Akcent na różniczkę 
raduje, bo ona rejestruje na pewnej 
linii przyrost zmiennych: komu-
nikuje wariantywność, dystynk-
cję, a także filozoficzną différance.  
A niech Górny Śląsk będzie już zawsze 
światem logizowanym różnicą!

„Mówi dialektem, a język włoski 
i wiedza tych, którzy mają wykształ-
cenie, bardzo go onieśmielają. Mówi, 
że jak ktoś zna włoski, to potrafi się 
lepiej bronić. Ja włoski znam, bo 
czytam książki z biblioteki, ale nie 
mówię po włosku. Piszę po włosku, 
bo to cichy język i mogę wyrazić  
w nim to, co się zdarzyło danego 
dnia, w słowach wolnych od zgiełku 
dialektu”5, notuje w swym dzienniku 
młody bohater książki Montedidio, 
której autorem jest neapolitańczyk 
Erri De Luca. Napięcie pomiędzy 
mówionym (neapolitańskim) i pisa-
nym, czytanym (włoskim) kreu-
je niewyczerpalność znaczeniową. 
Ktoś jednak z zewnątrz dopiero, 
Rafaniello, środkowoeuropejski Żyd, 
postawi w tej powieści najtrafniejszą  
 
4 J.S. Bystroń, Wstęp do ludoznawstwa 
polskiego, Lwów 1926, s. 114.
5 E. De Luca, Montedidio, przeł. M. 
Wyrembalski, Warszawa 2008, s. 8.

diagnozę dialektycznego dramatu: 
„Włoski to język bez śliny, dialekt 
neapolitański natomiast wypeł-
nia usta śliną i dobrze zlepia ze 
sobą słowa”6. Śląszczyzna wydaje się  
w tym obecnym rozkwicie dziecięc-
twa językiem śliniącym się, uczącym 
się pojęć, łatwowiernym, ciekawym 
każdej rzeczy, zwracającym uwagę 
na drobiny, których nie widzi się już 
w językach starych, autorytarnych, 
pewnych siebie i oszańcowanych 
grubymi leksykonami.

„Pisanie jest czarem i metodą 
opanowania żywego słowa”7, podpo-
wiada nam Gerardus van der Leeuw, 
fenomenolog religii. Gdy w listopa-
dzie 2008 roku miesięcznik „Śląsk” 
zamieścił ankietę redakcyjną, która 
zawierała pytania stawiane wokół 
sensowności kodyfikacji „gwary ślą-
skiej”, większość odpowiadających 
emocjonalnie skupiła się na aspek-
tach szkodliwości kodyfikacji z poli-
tycznego punktu widzenia. Kwestie 
etyczne, estetyczne oraz epistemo-
logiczne nawet nie zostały podjęte. 
W gorączce nie odnotowano faktu, 
iż śląszczyzna warunkuje dla wielu 
ludzi rozumienie świata. Że śląszczy-
zna to dla wielu ludzi jedyny środek 
przyswajania i tworzenia kultury.

Liczne były wówczas głosy, które 
z troską upatrując w kodyfikacji 
zagrożenie dla żywego śląskiego 
słowa, afirmowały zdecydowanie 
(jedynie) oralność. Ważkie i dzisiaj 

6 E. De Luca, Montedidio, s. 92.
7 G. van der Leeuw, Fenomenologia 
religii, przeł. i wstępem opatrzył J. 
Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 380.
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wydają się tego typu zastrzeżenia, 
ale są to wątpliwości, nie ukrywaj-
my tego, które towarzyszą kulturze 
zachodniej od jej zarania. W antro-
pologii jest to stan dobrze rozpo-
znany. Ludzie wiecznie mieli wąt-
pliwości, czy aby zapisane słowa nie 
utracą czegoś ze swej mocy. Nie 
spisywano przez długi czas Iliady, 
bo lepiej ją było recytować. Działają 
wyraźniej i silniej Homerowe słowa, 
sądzono, gdy się je wypowiada i gdy 
się ich na żywo słucha. Inne teksty, 
teksty natchnione, wiodły podob-
ne mówione życie. Nie bez powo-
du w XI wieku szatan uchodził za 
pierwszego gramatyka. Walter Ong 
poświęcił dużo czasu tej proble-
matyce, niech on sam dopowie, że 
Platon „krytykując pismo, uznawał 
je za zewnętrzną, obcą technolo-
gię”8. Pismo usztywnia, unierucha-
mia ruchome słowa, do pewnego 
stopnia gwałci język. Pismo zmie-
nia człowieka, odmienia kulturę. 
Widać od razu, że dyskusja nad ślą-
szczyzną (wszystko jedno w istocie,  
o jaki aspekt by chodziło), dotyczy 
stanu kultury i duchowych warto-
ści Górnego Śląska. Dotyczy osta-
tecznie ludzkiej kondycji w ogóle. 
Potwierdza też, do jak głębokich 
problemów sięgaliśmy, jak podsta-
wowe podejmowaliśmy kwestie.  
Z tego powodu tak zdumiewające były 
wszelkie wulgaryzacje śląskich debat 
o języku i jego stronie funkcjonalnej 
w dzisiejszej kulturze. Ale ta obłędna 
retoryka już nie działa, ponieważ jest 
bezwartościowa intelektualnie. 

Pismo nie należy do najszczę-
śliwszych przejawów utrwalania 
języka, jak już się przekonaliśmy. 
Język bowiem ze swej natury nie 
lubi „trwać”. Między innymi dlate-
go, że każdy język to ciągła dynami-
ka, gdyż, jak mówi Gadamer, „język 
stale się zmienia”9 i cechuje go nie-
ograniczona otwartość na zmiany. 
Filozof też dodaje, że „wszystkie 
8 W.J. Ong, Osoba – świadomość – 
komunikacja. Antologia, wybór, wstęp, 
przekład i opracowanie: J. Japola, 
Warszawa 2009, s. 149.
9 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, 
przeł. K. Michalski, Warszawa 2000,  
s. 14.

języki są ustawicznie w drodze ku 
zmianom”.

Tutaj pojawia się owa ambiwa-
lencja. Zmiany w akcie szlachetnej 
kodyfikacji, jedynie na moment 
wypreparowane z rzeczywistości, 
odnotowujemy, ale nie da się ich 
przemocą w tejże kodyfikacji zatrzy-
mać. Z tego płynie wniosek, iż nie 
powinno się śląszczyzny traktować 
jak topornego narzędzia, jak łopaty 
lub młotka. Języka nie da się wziąć 
do ręki. Nie sposób nim zawładnąć. 
Posłużyć się nim. Język w ogóle nie 
jest rzeczą. Nie da się go sprowadzić 
do czystej normy i teorii. Lecz by 
formy języka wychwytywać na róż-
nych etapach jego rozwoju, trzeba 
go zapisywać, trzeba w nim tworzyć. 
Jeśli Górnoślązacy chcą być wspól-
notą aktywną i urzeczywistniającą 
się w XXI wieku, muszą swój język 
zapisać. W piśmie i na piśmie śląsz-
czyznę obłaskawić. Coś się traci, coś 
się zyskuje – a najcudowniejszymi 
metodami pozostają nieprzerwanie 
dystans i kompromis.

Nieoczekiwanie za zwolennika 
koncepcji pisanej śląszczyzny można 
uznać Teodora Tyca (1896–1927). 
Był polskim działaczem narodo-
wym na Górnym Śląsku podczas 
plebiscytu i powstań, wschodzą-
cą gwiazdą mediewistyki, absol-
wentem Uniwersytetu Ludwika 
Maksymiliana w Monachium, 
redaktorem „Kocyndra” i „Strażnicy 
Zachodniej”. Ostatnio przypomi-
nał jego postać i dokonania nauko-
we poznański historyk Zdzisław 
Pentek. Tyc miał zupełnie niezwy-
kłą wrażliwość spraw regionalnych, 
fascynujące wyczucie „Heimatu” 
(czemu dał wyraz w swych tekstach).  
W Pamiętniku, wydanym pośmiert-
nie w 1931 roku w Warszawie, 
wydrukowanym w Mikołowie, 
pisze, że „trzeba rozbudzić lite-
raturę dialektologiczną”10 (6 maja 
1921 roku). Chodzi mu o „naro-
dowe” odrodzenie na tak zwanych 
Ziemiach Zachodnich, które ziści 
się w regionalnej odsłonie, w regio-

10 T. Tyc, Pamiętnik, Poznań 1931,  
s. 95.

nalnej literaturze (w Wielkopolsce, 
na Pomorzu, Mazurach i Górnym 
Śląsku). Literatura pisana dialektem 
byłaby w stanie „przeciwstawić” się 
literaturze i językowi niemieckie-
mu. Upatruje w takiej literaturze 
szansę dla wygenerowania swoistej 
„zasiedziałości”. Zauważmy: recep-
tą na przeciwstawienie się zmien-
nej zewnętrzności geopolitycznej 
jest rdzenność. Mniejsza o dyskurs,  
w który wmontowuje Tyc swą reflek-
sję. Inspirujące wydaje się odkrycie 
przez niego potencjału regionalnej 
mowy dla wzmocnienia państwa. 
Bierze pod uwagę ideę, że o solidno-
ści i spójności jakiegoś organizmu 
zdecydują mniejszości. 

Mniejszościowa grupa powstaje 
wtedy, kiedy jacyś ludzie występu-
ją z tłumu. Chcą odpowiedzialnie 
kształtować życie dookoła i zaczy-
nają na serio przeżywać własną pod-
miotowość. Kierują się przy tym 
specjalną racją, która dotychczas 
była nieuświadomiona, tłumiona 
albo unieważniana. Dopiero w tym 
momencie stają się ludźmi cywilizo-
wanymi, czyli umiejącymi się zacho-
wywać jako obywatele. Są istotowo 
obywatelami, a nie tylko upraw-
nionymi do głosu konsumentami.  
O takich ludzi zabiega każda korpo-
racja i każde państwo.

Fragment książki: Zbigniew 
Kadłubek, Bezbronne myśli. Eseje 
i inne pisma o Górnym Śląsku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2016. Książka 
ukaże się jesienią bieżącego roku.



„Rechtōr” FORUM REGIONALISTÓW ŚLĄSKICH  •  www.e-rechtor.edu.pl  •  5

DOMINACJA JĘZYKOWA  
I HISTORIA KODYFIKACJI 

Na świecie wykrystalizowanie się języków dokony-
wało się w różny sposób, wyróżnia się pięć podstawo-
wych zjawisk:

1. Dana mowa była w stanie zdominować inne wa-
rianty za sprawą liczby użytkowników bądź prestiżu 
(mowa władców, posłów, bogaczy itp.). W ten właśnie 
sposób dokonał się awans i nastąpiła dominacja języka 
kastylijskiego (hiszpańskiego), pochodzącego z Toledo.

2. Gdy nie ma wystarczającej siły kulturowej, poli-
tycznej czy imperialnej, prestiż języka może zostać zdo-
byty poprzez czynniki ekonomiczne, jak np. występo-

wanie wielkich miast handlowych. Taką ścieżkę rozwoju 
przeszedł język angielski, dla którego Londyn stał się 
miastem konwergencji, i język kataloński – dzięki temu, 
że kupcy i handlowcy w Barcelonie swego czasu byli zna-
czącą siłą w handlu śródziemnomorskim.

3. Możemy spotkać się z sytuacjami, gdy dany wariant 
lub dana mowa uzyskały swój prestiż poprzez literaturę, 
np. język włoski awansował dzięki „Boskiej komedii” 
Dantego. Dzieło miało tak wielki wpływ na odbiorców, 
że inni autorzy starali się je naśladować, porzucając 
mowę Rzymu i innych terytoriów obecnych Włoch. W 
Niemczech istotne było tłumaczenie Biblii przez Marci-
na Lutra. 

4. Można również spotkać wariant siłowy, któ-
ry taranował wiele dialektów lub nawet całe języki.  
W ten sposób wykrystalizowała się współczesna sytuacja 
językowa w Gruzji. W związku z zagrożeniem związa-
nym z ekspansją języka rosyjskiego zdecydowano się 
tam na promocję tylko najsilniejszego języka, zostawia-
jąc z boku języki takie jak: megrelski (300 tysięcy osób), 
lazyjski (100 tysięcy), swański (15 tysięcy). Bardziej 

Zdjęcie przedstawia bieg KORRIKA, organizowany w różnych miejscowościach przez stowarzyszenie Koordynator Baskinizacji i Alfabetyzacji. Każdy uczestnik 
wpłaca sumę pieniężną odpowiadającą przebiegniętym kilometrom, a  zgromadzone środki są przeznaczane na rozwój i promocję języka baskijskiego.  
Źródło: http://barakaldodigital.blogspot.com.es/2015/03/cientos-de-personas-participan-en.html

O JĘZYKU BASKIJSKIM
POWSTAWANIE JĘZYKÓW  
I SPOSOBY ICH 
KODYFIKACJI 

Martin Grabowski
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drastyczny jest przykład języka Bahasa Indonesia, czyli  
skodyfikowanego języka indonezyjskiego, jedynego ofi-
cjalnego języka Indonezji od 1945 roku. Doprowadziło to 
do śmierci lub zmarginalizowania języków z tej samej ro-
dziny, w tym niektórych o ogromnej tradycji literackiej, 
jak jawajski, którym mówiło prawie 70 milionów osób.

Języki, które miały największe sukcesy w ko-
dyfikacji, starały się zawsze stworzyć jeden mo-
del ustandaryzowany, posiadający największą licz-
bę użytkowników. Najlepszym tego przykładem 
jest język chiński, a w zasadzie języki chińskie, bo  
w rzeczywistości mamy do czynienia z wieloma języka-
mi chińskimi, które łączy wspólna pisownia i np. podob-
ne nazwy liczb. Użytkownicy jednego „dialektu” nie są  
w stanie zrozumieć użytkowników innego, stąd, aby 
móc się porozumieć, muszą posłużyć się skodyfikowa-
nym mandaryńskim.

Podobna sytuacja miała miejsce z językiem arabskim. 
W średniowieczu arabski był językiem dość jednolitym, 
ale od XV wieku w konsekwencji ataków chrześcijan  
z jednej strony, a Turków z drugiej zaczęła się jego frag-
mentacja, która trwała aż do XIX wieku. W jej wyniku 
Marokańczyk nie był już w stanie porozumieć się z Sy-
ryjczykiem czy Irakijczykiem. W ubiegłym wieku, pod-
czas trwania odrodzenia arabskiego nahda (XIX i XX 
wiek), powstały dwie propozycje. Pierwsza dotyczyła 
tego, aby stworzyć wiele różnych języków arabskich li-
teratury, skodyfikowanych i nowoczesnych. Jeden język 
obejmował każde państwo, zachowując jednocześnie lo-
kalną specyfikę. To tak zwany model łaciński, czyli doty-
czący języków takich jak: włoski, francuski, kataloński, 
hiszpański, portugalski, które powstały na bazie języka 
łacińskiego.

Druga propozycja natomiast mówiła o tym, aby 
zachować jedność języka arabskiego. Po długich dys-
kusjach zdecydowano się na tę właśnie opcję. W ten 
sposób arabski literatury jest identyczny od Maroka 
aż do Iraku, a państwa arabskie mogą wymieniać się 
tekstami naukowymi, szkolnymi czy technicznymi, 
co jest związane z ogromnymi oszczędnościami. Mo-
del, który został wybrany, był oparty na tekstach oraz 
mowie Egiptu, jako państwa najbardziej zaludnionego  
i o największym prestiżu uniwersyteckim. Dzisiaj więk-
szość osób zna dwa języki arabskie: lokalny i literacki.

W języku arabskim, angielskim, hiszpańskim ni-
gdy nie myślano o tym, aby zniszczyć połączenia ję-
zykowe, jakie wewnątrz nich istnieją, tworząc własne 
formy narodowe. W ten sposób książki napisane po 
angielsku z łatwością mogą trafiać z Wielkiej Brytanii 
do USA lub Kanady, a z Hiszpanii do całej Ameryki 
hiszpańskojęzycznej, co oczywiście wzmacnia te dwa 
potężne języki. Jeżeli język arabski był w stanie wy-
walczyć jedną normę języka skodyfikowanego, mimo 

tak wielkiej różnorodności i tego, że mówi się nim po 
dwóch stronach oceanu, tym bardziej jest to możliwe  
w przypadku mniejszych języków. 

5. Ostatnia z możliwości wykrystalizowania się języ-
ka oficjalnego jest związana z  pracami nad kodyfikacją 
i normalizacją. Na przykład w przypadku języka baskij-
skiego nie można się było opierać na wielkich miastach 
baskijskich, bo nie mówiono w nich po baskijsku. Dlate-
go kodyfikacja została oparta na dwóch filarach: dialek-
tach centralnych (gipuzkoański-nawarski-laburdyński), 
które łącznie gromadzą większą część użytkowników 
języka baskijskiego, i tradycji pisanej, czyli dziełach na-
pisanych po baskijsku po XVI wieku.

Na podstawie tych dwóch filarów unormowano  
w języku baskijskim deklinację, koniugację i leksykę. 
Spotkano się jednak wówczas z wieloma przeszkodami 
i problemami. Jednym z nich było wybranie właściwego 
wariantu danego słowa, bowiem często istniały wyrazy 
niewiele różniące się od siebie fonetycznie i oznacza-
jące dokładnie to samo. Były to na dodatek polisemy, 
więc postanowiono (tam, gdzie można) nadać im różne 
znaczenie, np.  lurrum  i  lurrin (pierwszy wyraz uzyskał 
znaczenie para, a drugi  perfumy),  gorputz (ciało) i gor-
pu  (zwłoki),  itzal  (cień) i  itzel  (straszne),  estu  (ciasny) 
i hertsi (ścisły).

Jeżeli chodzi jednak o słownictwo, mimo że opiera-
ło się ono na dialektach centralnych, to słowa  z innych 
dialektów o różnym rdzeniu i pochodzeniu (biorąc pod 
uwagę zawsze liczbę ich użytkowników) uznano za 
synonimy, wzbogacając system języka, np. jausi i erosi 
oznaczają upaść, a etsai i arerio – wroga. Spotkano się 
również z przypadkami, gdy w danym dialekcie istnia-
ło słowo, którego nie było w innych dialektach, w tym 
przypadku również zdecydowano się na dodanie tego 
wyrazu do słownika (normy). Wyjątek stanowiło kluczo-
we słownictwo, jak podstawowe wyrazy odpowiadające 
nazwom zwierząt, np: żyrafa czy krokodyl, oraz pod-
stawowe wyrazy używane w handlu, jak np.: piekarnia, 
mięsny, fryzjer, papierniczy, rybny). 

Jedyny dialekt, który został troszkę poszkodowa-
ny, to dialekt suletyński, którym posługuje się 9 tysięcy 
osób. Został on pominięty ze względu na fakt, że istnieje 
w nim samogłoska ü, przypominająca niemieckie bądź 
francuskie ü. Mimo to toponimy, czyli nazwy miejsc, za-
chowały swoją własną pisownię np: Altzürükü, Sohüta, 
Ündüreine.

Przed podjęciem procesu normalizacji musimy za-
dać sobie pytanie, co chcemy zrobić ze swoim językiem. 
W toku dyskusji nad językami mniejszości narodowych 
można usłyszeć kategoryczne stanowisko osób wypo-
wiadających się na ten temat, które, mimo że nie byłyby 
w stanie przestać mówić swoim własnym językiem, to  
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w imię nowoczesności wymagają, aby inni tak zrobili  
i mówili tylko oficjalnym językiem państwowym. 

Z kolei inne ugrupowania przyjmują, że stosowne 
byłoby zachowanie danej mowy na wsiach i używanie 
języka państwowego w szkolnictwie, kulturze i relacjach 
społecznych. Stanowisko takie zajmują głównie osoby, 
które przedstawiają siebie jako obrońców danej mowy  
i tzw. różnorodności dialektalnej, uniemożliwiając języ-
kowi rozwój.  Doprowadza to do sytuacji, w której dany 
język jest wypierany przez inny, przeważnie państwowy, 
w rezultacie osoby, które stawiają siebie jako obrońców 
danej mowy w jej prymitywnym stanie, skazują ją na 
powolny zanik. Zwolennicy tej opcji często bronią na-
wet różnych wariantów nazwy języka, w zależności od 
miejsca i lokalnego dialektu. Na przykład  język baskijski 
przez obrońców tradycjonalizmu był nazywany: heuska-
ra, euskara, euskera, eskara, eskuara, eskuera, uskara, 
üskara czy też vizcayano... Analogicznie można by wów-
czas przyjąć, że język hiszpański nazywa się: epañol, 
ehpañol, ejpañol – w zależności od miejsca i dialektu,  
w którym mówimy. 

 Inne podejście zakłada przekształcenie języka auto-
chtonicznego lub mowy regionalnej w język, który funk-
cjonuje w domu, w szkole, na uniwersytecie, w radiu,  
w telewizji i w administracji. To jest jedyny wariant, 
który rzeczywiście pozwala na to, aby dana mowa nie 
zanikła, a do tego umożliwia jej rozwój. Na świecie nie 
istnieje obecnie żaden język oficjalny, którego ludzie uczą 
się w szkole, jest wykładany na uniwersytecie, istnieje  
w administracji, w sądach, w służbie zdrowia, w gazetach, 
telewizji czy radiu, a który nie byłby skodyfikowany.

Jeżeli przez daną grupę zostanie podjęta decyzja  
o kodyfikacji swojego języka, powinniśmy mieć na uwa-
dze kilka rzeczy:

1. Wersja ustandaryzowana powinna być możliwie 
jasna, prosta i zrozumiała dla największej liczby użyt-
kowników, mimo rozciągłości geograficznych, tak, aby 
język państwowy nie musiał być językiem, do którego 
trzeba się odwoływać, aby móc się porozumieć.

2. Umożliwienie partycypacji w pracach nad kodyfi-
kacją wszystkim użytkownikom danego języka i  jego lo-
kalnych wariantów, tak aby widzieli w niej coś własnego  
i czuli, że uczestniczyli w tym procesie. 

3. Uszanowanie bogatych tradycji językowych.

4. Stworzenie formy eleganckiej, właściwej i pięknej 
danego języka.

5. Zachowanie różnych wariantów mowy.

6. Przygotowywanie języka, aby mógł być nie tylko 
nauczany w szkole, ale  aby można było w nim też pro-

wadzić wykłady i uczyć np. matematyki oraz aby mógł 
pełnić rolę języka oficjalnego, którym można posługiwać 
się w administracji.

7. Stworzenia prestiżu lokalnego tak, aby użytkowni-
cy danej mowy czuli dumę z tego, że się nią posługu-
ją i nie jest ona językiem archaicznym i pierwotnym,  
a wręcz przeciwnie - jest językiem żywym i bogatym.

 
Dzisiaj w administracji czy szkole oczywiście przy-

jęta jest wersja standardowa i skodyfikowana języka ba-
skijskiego, ale nie przeszkadza to w tym, że inne wersje 
znajdują się w książkach. Innymi słowy cała książka jest 
napisana w wersji skodyfikowanej, ale już niektórzy bo-
haterowie danej książki wypowiadają się w formie dia-
lektalnej.

 
DYSKRYMINACJA I REWITALIZACJA JĘZYKA 

BASKIJSKIEGO 

Język baskijski, zwany po baskijsku euskera, to język, 
którym mówi ponad milion osób na pograniczu Fran-
cji i Hiszpanii. Podzielony jest on na kilka dialektów:  
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zachodni, centralny, nawarski, wschodnionawarski, la-
burdyński, suletyński. Jak wiele innych języków mniej-
szości terytorialnych, był poddany różnym formom 
dyskryminacyjnym, takim jak np. pisanie 100 razy nie 
będę mówić po baskijsku czy też będę chodzić z czystymi 
rękami i nie będę mówić po baskijsku. Wszystkie te prak-
tyki były związane z budowaniem poczucia nienawiści 
w stosunku do języka baskijskiego czy też ośmieszaniem 
osób, które tym językiem mówiły. Spowodowało to,  
że wśród lokalnej inteligencji istniało przekonanie, że le-
piej mówić po hiszpańsku, bo to język wysokiej kultury, 
język bardziej rozwinięty czy też język poważny. Jeżeli już 
ktoś mówił po baskijsku, to mógł to robić tylko w formie 
lokalnej, a nie ustandaryzowanej, bo istniała silna opo-
zycja przeciw kodyfikacji języka baskijskiego.

To tylko niektóre problemy, z jakimi zmagał się kie-
dyś język baskijski, który musiał przejść długą drogę, aby 
znaleźć się w obecnym miejscu. Dzisiaj to oficjalny język 
Kraju Basków, w którym można nie tylko się uczyć, ale na 
który przetłumaczone są wszystkie nazwy miejscowości  
i informacje w przestrzeni publicznej. Dla Basków pierw-
szym krokiem w promowaniu i zwiększaniu pozytyw-

nego wizerunku języka baskijskiego wśród społeczności 
było witanie i żegnanie się w tym języku. Mimo że cała 
konferencja czy prezentacja publiczna mogły się odbywać 
tylko w języku kastylijskim, potocznie zwanym hiszpań-
skim, to każdy witał się i żegnał po baskijsku.

Kolejnym ważnym krokiem była kampania społecz-
na mająca na celu przekonanie ważnych osób w regio-
nalnej społeczności, takich jak lokalni politycy, osoby 
związane z uniwersytetem, lekarze, prawnicy, inży-
nierowie, profesorowie czy księża, aby zaczęli mówić  
w języku baskijskim. W przypadku np. sprzedawców 
była to podwójna kampania, starano się też, aby na-
zwy sklepów czy opisy produktów zapisywano również  
w języku baskijskim. Tego typu działania musiały iść  
w parze z działalnością grup, które normalizowały język 
baskijski, odpowiednio wcześniej trzeba było przygoto-

wać słowniki i listy z najczęściej używanymi w handlu 
wyrazami i zwrotami tzw. gotowcami.

 Następnym krokiem było przygotowanie języ-
ka baskijskiego, jeszcze przed uznaniem go za język 
oficjalny bądź regionalny, tak aby mógł nie tylko być 
skodyfikowany i znormalizowany, ale też by był przygo-
towany do pełnienia roli oficjalnego języka administra-
cji, służby zdrowia czy edukacji. W tym celu również 
stworzono specjalne listy z nazwami. Jak mówi sekre-
tarz Baskijskiej Akademii Językowej Xabier Kintana:  
W końcu kiedy uzyskaliśmy autonomię, mieliśmy już 
przygotowany język do pełnienia funkcji w systemie edu-
kacji czy mediach. Stracilibyśmy mnóstwo czasu, gdyby-
śmy po uzyskaniu samorządności mieli dopiero zacząć 
kodyfikację naszego języka1. 

PODSUMOWANIE

Języki istnieją po to, aby ich używać, nie po to, aby 
były zachowane w muzeum. Nie są one własnością tyl-
ko niewielkiej grupy, elity czy inteligencji, ale należą 
do wszystkich ludzi. Dlatego wszystkie działania, w tym 
kodyfikacja, powinny być przeprowadzane z myślą o lu-
dziach (oczywiście z pominięciem pomysłów radykal-
nych i utopijnych), a prace nad kodyfikacją  należy za-
cząć od powołania instytutu, który powinien zająć się: 

• tworzeniem korpusu języka i tekstów, obejmujące-
go: dzieła różnych epok, od antycznych (jeśli istnieją)  
aż po całkiem współczesne, różnych autorów (z pomi-
nięciem wartościowania na kulturę wysoką i popularną)

• słownikami dialektologicznymi języka, w których 
znajdą się wszystkie jego warianty z podanymi miejsca-
mi, z których pochodzą, z wyjaśnieniami znaczeń i  przy-
kładami użycia (oraz z tłumaczeniem na język polski)  

• opracowaniem gramatyki języka, tak w języku pol-
skim, jak i we własnym języku. To trudne zadanie, dlate-
go zawsze trzeba podawać wiele przykładów. 

• zebraniem łamańców językowych, popularnych hi-
storyjek, piosenek, związków frazeologicznych, gier dla 
dzieci lub dorosłych

• zebraniem nazw własnych miejsc oraz imion w da-
nym języku.

Artykuł został napisany na podstawie informacji 
udostępnionych przez Baskijską Akademię Języka za 
pośrednictwem sekretarza akademii Xabiera Kinta-
ny i za jego zgodą przekształconych i wykorzystanych  
w tym artykule.

Martin  Grabowski

1 Konferencja w Ameryce Południowej na temat języków 
ludów tubylczych, 2.04.2015.

Dialekty języka baskijskiego
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23 czerwca 2016 roku z inicjatywy dr.  Artura Cze-
saka (UJ) i Józefa Porwoła (DURŚ) odbyło się w Katowi-
cach spotkanie Zespołu Kodyfikacji Języka Śląskiego z na-
ukowcami – gośćmi VI Światowego Kongresu Polonistów.  
W spotkaniu uczestniczyli: prof. Roland Marti, prof. Gerd 
Hentschel, prof. Motoki Nomachi, dr Jan Zeller, dr hab. 
Ewa Michna, dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM, 
dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG, dr Adela Ko-
życzkowska, mgr Artur Jabłoński (Artur Jabłońsczi, Érik 
Pòmòrsczi). Obecni byli również członkowie zespołu:  
dr Artur Czesak, Dariusz Jerczyński, Bogdan Kallus,  
Józef Kulisz, Stanisław Neblik, Józef Porwoł, Andrzej 
Roczniok, Leon Sładek, Andrzej Szczeponek, Bartłomiej 
Wanot, Alojzy Zimończyk i Janusz Muzyczyszyn.

W toku dyskusji porównano między innymi doświad-
czenia w kodyfikacji języka Kaszubów, Ślązaków i innych 
nacji. Mój osobisty wniosek, jaki wyciągnąłem ze spotka-
nia, szczególnie za sprawą wypowiedzi kaszubskiej czę-
ści naukowców oraz prof. Gerda Hentschela, jest taki, że 
idziemy w dobrym kierunku zarówno w kodyfikacji, jak  
i edukacji regionalnej.

KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z DYSKUSJI  
I CIEKAWSZE WYPOWIEDZI SPOTKANIA

Spotkanie rozpoczął Józef Porwoł, witając wszystkich, 
a szczególnie znamienitych gości odbywającego się na 
Uniwersytecie Śląskim VI Światowego Kongresu Poloni-
stów. Dalszą część spotkania poprowadził dr Artur Cze-
sak, przybliżając na wstępie doświadczenia w dziedzinie 
kodyfikacji standaryzacji języka śląskiego. 

Swoim doświadczeniem z zakresu rozwoju języka dol-
noniemieckiego podzielił się prof. Gerd Hentschel, który 
postawił tezę, że ważniejsza od nauki o języku jest nauka 
samego języka, i to od najwcześniejszego wieku dziecka.

Następnie głos zabrał Artur Jabłońsczi, prezentując 
problemy nauki języka kaszubskiego. Podkreślił priory-
tetowe kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, 
które warunkuje stosunek do języka. Stwierdził, że po-
stawienie kwestii tożsamości na dalszym planie skutkuje 
tym, że obecnie w szkole kształci się kaszubskojęzycznych 
Polaków, a nie Kaszubów świadomych swej kaszubskiej 
tożsamości. Kontynuując temat kaszubski, dr Adela Ko-
życzkowska przedstawiła zalety i wady funkcjonujących 
podręczników kaszubskich. Jednym z niedociągnięć pro-
gramów i podręczników jest brak treści prezentujących 
jasno sprawy pojmowania narodowości i obywatelstwa. 
Jak stwierdziła, ucząc się języka kaszubskiego, uczeń nie 
staje się Kaszubem.

SPOTKANIE  ZESPOŁU 
KODYFIKACJ I JĘZYKA 
ŚLĄSKIEGO

Józef Porwoł
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Z kolei głos zabrał dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, 
podkreślając, że problem tożsamości jest wynikiem zabu-
rzonej transmisji międzypokoleniowej. Ten stan potwier-
dził prof. Gerd Hentschel, podając przykład: w niejednej 
rodzinie rodzice zabraniają swym dzieciom rozmawiać 
z dziadkami w języku regionalnym. Tomasz Wicher-
kiewicz zauważył, że dobre wyniki daje stosowanie me-
tod immersyjnych w nauce języka na wczesnym etapie 
kształcenia. W ten sposób dziecko wprowadzane jest  
w świat języka regionalnego bez wyjaśnień i tłumaczeń 
w języku urzędowym – „zanurzane” w nauczanym języ-
ku w sposób najbardziej naturalny. Prof. Gerd Hentschel 
zwrócił jeszcze uwagę, że nauczyciele pracujący takimi 
metodami powinni mówić do dzieci językiem domo-
wym, potocznym, a nie literackim, by dziecko w pełni 
rozumiało przekaz i uczestniczyło w rozmowie. Ideałem 
byłoby, gdyby na lekcji języka śląskiego wszyscy mówili 
po śląsku, a po przyjściu do domu dziecko mogło rozma-
wiać w tym języku z bliskimi.

Prof. Motoki Nomachi zapytany o problemy języko-
we Japonii odpowiedział, że język japoński jest nauczany 
w całym kraju, natomiast języki regionalne i dialekty nie 
mają wersji pisanej, chociaż czasami są tak odmienne od 
japońskiego, że trudno się porozumieć.

Dr  Ewa Michna  potwierdziła, że najlepsze rezultaty 
nauki języków regionalnych obserwuje się, kiedy dzie-
ci mogą w domu rozmawiać z rodzicami w tym języku. 
Przełamuje to również barierę używania tego języka 
przez samych dorosłych.

Alojzy Zimończyk przedstawił program edukacji re-
gionalnej wprowadzany w Rybniku i miejsce języka ślą-
skiego w tym projekcie. Poruszył też sprawę przygotowa-
nia nauczycieli do prowadzenia takich zajęć.

Na zakończenie dr Artur Czesak i Józef Porwoł po-
dziękowali wszystkim za obecność i zaangażowanie  
w dyskusji.
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Wprowadzenie 

Edukacja kaszubska stanowi in-
teresujący przykład rozwoju idei 
i praktyki edukacyjnej wspólno-
ty etnicznej, która – by zachować 
swą kulturę i język – musiała nie 
tylko wytworzyć dla siebie miejsce  
w przestrzeniach kultury większo-
ściowej (polskiej), ale przede wszyst-
kim przekonać samą siebie, że jej 
język i kultura warte są zachowania. 
Stąd w niniejszym zarysie skupię się 
nie tylko na działaniach edukacyj-
nych ostatniego ćwierćwiecza, ale 
podejmę próbę szkicowania drogi 
tworzenia (się) świadomości kaszub-
skiej w zakresie takich wartości kul-
turowych jak język i edukacja. 

Moja wypowiedź składa się  
z dwóch części. W pierwszej – pre-
zentowanej w niniejszym numerze – 
skupiam się na opisie zdarzeń i dzia-
łań o charakterze politycznym i na-
ukowym, które przesądzały o statusie 
kaszubszczyzny. Szkicuję również 
tzw. momenty edukacyjne związane 
z językiem i kulturą kaszubską, któ-
re sygnalizowane są w myśli Floria-
na Ceynowy i Zrzeszińców (Stefana 
Bieszka i Aleksandra Labudy). Część 
druga poświęcona będzie kwestiom 

edukacyjnym, dla których kontekst 
niniejszego artykułu wydaje się ko-
nieczny.

„Przebudzenie świadomości”: 
Florian Ceynowa i jego koncepcja 

kaszubskości 

Zrekonstruowanie koncepcji ka-
szubskości Floriana Ceynowy nie 
jest sprawą prostą, dlatego że nie 
pozostawił on zwartych pism spo-
łeczno-edukacyjnych, które pozwo-
liłyby w prosty sposób rozpoznać 
jego program polityczno-kulturowy. 
Bez wątpienia na kształt jego poglą-
dów wpływ miały takie zdarzenia 
biograficzne jak studia medyczne 
we Wrocławiu, a później w Kró-
lewcu i wreszcie pobyt w więzieniu 
w Moabicie (Berlin). We Wrocła-
wiu Ceynowa zetknął się z ruchem 
panslawistycznym, a w Królewcu  
z ruchem demokratycznym. Ana-
liza tekstów pozostawionych przez 
Ceynowę1, a także analizy wyników 
badań prowadzonych m.in. przez 

1  Szerzej o tym: A. Kożyczkowska, 
„Młodokaszubi” – fenomen kultu-
rowy. Przyczynek do namysłu nad 
edukacją regionalną, „Edukacja 
Międzykulturowa” 2013, nr 2. 

Zygmunta Szultkę2 i Jerzego Tredera3 
pozwalają na rekonstrukcję progra-
mu Ceynowy. 

Można zaryzykować twierdzenie, 
że Ceynowa tworzy i realizuje „dzia-
łanie”, które dziś można nazwać poli-
tyką językową. Jej podstawę stanowi 
program słowianofilów Jana Kollára4 
i Pavla Josefa Šafárika. Ci zaś pozo-
stawali pod silnym oddziaływaniem 
filozofii Johanna Gottfrieda Herde-
ra5, co szczególnie daje się rozpoznać 
w myśleniu Kollára, który na tej pod-
stawie rozwija i scala program (wła-
2 F. Ceynowa, Teksty więzienne, z ręko-

pisu odczytał, opr., wstęp Z. Szultka, 
wydawca: Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie, Muzeum Ziemi Puc-
kiej, Wejherowo – Puck 2004. 

3 J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, 
opr. i posłowie J. Treder, Oficyna 
Czec, Gdańsk 1997. 

4 J. Kollár, Wybór pism, Wydawnictwo 
Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 
1954.

5 J.G. Herder, Wybór pism, wybór  
i opr. T. Naumowicz, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk – 
Łódź 1987; J.G. Herder, Pomysły do 
filozofii dziejów rodzaju ludzkiego, 
przeł. Józef Bychowec Kapitan, Tom 
1, 2, 3, nakład i druk: T. Glücksber-
ga, Wilno 1838.

KASZUBI:  
STANDARYZACJA 
JĘZYKA I DĄŻENIA 
EDUKACYJNE. SZKIC. 
CZĘŚĆ PIERWSZA
DR ADELA KOŻYCZKOWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI
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ściwie doktrynę) panslawistyczną. Jej 
logika budowana jest na koncepcji 
kultury jako całości, która jest we-
wnętrznie zróżnicowana. Inaczej uj-
mując: wszystkie narody, choć różnią 
się między sobą kulturą i językiem, 
tworzą w miarę spójną, wewnętrznie 
zróżnicowaną całość, czyli uniwer-
sum kultury.

Filozoficzno-pedagogiczne ele-
menty myśli Herdera zostają w my-
śleniu Kollára przetworzone w ele-
menty polityczne i edukacyjne, a to  
z kolei pozwoliło Ceynowie wypro-
wadzać klarowne przesłanki dla wła-
snego działania na rzecz języka i kul-
tury kaszubskiej. 

Dla potrzeb tej wypowiedzi war-
to wyeksponować wybrane elemen-
ty myśli Herdera i Kollára. Otóż dla 
Herdera (a później dla panslawistów) 
język jest wartością polityczną, gdyż 
pozwala narodowi przetrwać i jest 
tym, w czym naród żyje. To w tym 
sensie bez języka nie ma narodu, 
gdyż język jest ważkim atrybutem 
kulturowym, w którym kultura jest 
rozwijana i przekazywana pokole-
niowo. Dlatego ważką częścią pro-
gramu panslawistów była edukacja  
w języku, edukacja o języku, rozwój 
literatury i rozwój badań nad języ-
kiem i literaturą. Szło jednak nie 
tylko o edukację na szczeblach niż-
szych, ale także o to, by języki miały 
swe katedry na uniwersytetach. 

Wracając do myśli Herdera, war-
to zwrócić uwagę na dwie inne kwe-
stie. Po pierwsze: Herder unieważnia 
konfrontacyjne ustawienie kultur 
i dzielenie świata na lepsze i gorsze 
kultury, a co za tym idzie – lepsze  
i gorsze narody. Po drugie: Herder 
podnosi prestiż każdego języka ma-
cierzystego, niezależnie od tego, czy 
jest to język narodowy czy zyskał on 
status języka państwowego. Herde-
rowska koncepcja języka macierzy-
stego podkreśla znaczenie pierwsze-
go języka dla rozwoju dziecka. Jest 
to nie tylko jego pierwszy język, jest 
to język, w którym tworzy się świat 
dziecka, w którym ukształtują się 
jego myślenie i emocje i w którym 

ukształtuje jego świat społeczny. 
Uogólniając: język macierzysty –  
a nie ojczysty – (z)decyduje o tożsa-
mości dziecka w dorosłości. Znajdu-
je to swoje edukacyjne rozwinięcie  
w myśli Kollára, dla którego człowiek 
jest (wy)tworem kultury, gdyż jest 
związany procesami edukacyjnymi ze 
swoją rodziną i wspólnotą. Rodzina  
i wspólnota mogą „otwierać” czło-
wieka na kulturową łączność ze świa-
tem bez obawy o utratę własnej toż-
samości, ale mogą także „zamykać” 
człowieka i odcinać go od całości 
świata i „ciasno” wiązać ze „swymi 
wartościami”. Ta druga sytuacja wy-
dziedzicza z całości kultury świata  
i wytwarza w człowieku przekona-
nie, że jego język i kultura są lepsze 
od innych. Polityczne aspekty my-
ślenia Kollára podnoszą prestiż wła-
snej (macierzystej) kultury i prestiż 
innych kultur. Podtrzymane zostają 
zatem w myśli Kollára tezy (1) o rów-
ności kultur i (2) współtworzeniu 
przez wszystkie kultury narodowe 
wewnętrznie zróżnicowanego uni-
wersum kulturowego 
świata. Polityka i edu-
kacja powinny otworzyć 
człowiekowi (a przez 
niego także narodowi) 
dostęp do tego ogólno-
ludzkiego zasobu tak, 
by poszczególni ludzie 
i poszczególne kultury 
mogły się wzajemnie 
wspierać i uczyć. 

Elementy te poważ-
nie zasiliły projekt my-
ślowy Ceynowy i dają 
się rozpoznać w jego 
tekstach. W toku jego 
życia formułowały się 
następujące elementy 
projektu: (1) język ka-
szubski jest językiem 
słowiańskim; posiada on 
odrębność wobec języka 
polskiego; kaszubszczy-
zna nie jest popsutą mową polską;  
(2) istnieje możliwość współistnienia 
(symetrycznego) kultur i języków 
polskiego i kaszubskiego; (3) język 
kaszubski, jak każdy język, wyma-
ga podjęcia badań (sam zresztą ta-

kie badania językowe rozpoczął);  
(4) by pisać w języku kaszubskim, 
konieczne jest wypracowanie wzorca 
dla kaszubskiego języka literackiego;  
(5) istnieje konieczność podjęcia 
badań etnograficznych związanych 
z zachowaniem kaszubskich zwy-
czajów (uznaje się dziś, że obrzęd 
ścinania kani przetrwał właśnie dzię-
ki zapiskom Ceynowy); (6) chłopi 
powinni otrzymać prawa obywatel-
skie, koniecznością jest budzenie ich 
świadomości społeczno-politycznej, 
a także kształcenie; (7) podstawą 
porządku społecznego jest rozsądek 
(który wynika z wykształcenia) i rów-
ność bez względu na pochodzenie.

„Język” jako pojęcie polityczne

Stanowisko Ceynowy zostało po-
trzymane przez Stefana Ramułta6, 
który w wyniku prowadzonych przez 
sobie badań nad językiem kaszub-
skim uznał jego odrębność wobec 
języka polskiego. Dla niniejszego 
tekstu ważne jest rozpoznanie, któ-

6 S. Ramułt, Słownik języka pomor-
skiego czyli kaszubskiego, Wydaw-
nictwo Akademia Umiejętności, 
Kraków 1893; S. Ramułt, Statystyka 
ludności kaszubskiej, Wydawnictwo 
Akademii Umiejętności, Kraków 
1899.

Florian Ceynowa, fot. Wikipedia
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rego dokonał Ramułt: dostrzegł on, 
że czym innym jest używanie języka, 
a czym innym – afiliacja państwowa, 
która decyduje tylko o charakterze 
języka ogólnopaństwowego. Identy-
fikacja państwowa jest kwestią poli-
tyczną, która wiąże się ze swobodą 
bądź przymusem pobytu w państwie. 
W żaden zatem sposób nie można 
na tej podstawie orzekać o zależno-
ściach języków czy kultur.

Na przełomie XIX i XX wieku 
Kaszubi – jako wspólnota – zostali 
przez „historię” postawieni wobec 
konieczności wyboru politycznego 
między porządkiem polskim a po-
rządkiem pruskim. Dziejowo i kultu-
rowo byli oni silniej związani z dzie-
jami i kulturą polską niż germańską. 
Jednocześnie polityczną konse-
kwencją „bycia” w zaborze pruskim 
było narzucenie Kaszubom języka 
niemieckiego jako państwowego. 
Polityka germanizacyjna stopniowo 
pozbawiała ludność kaszubską do-
stępu do zasobów kultury i języka 
polskiego. W tych warunkach na po-
czątku XX wieku do głosu dochodzi 
ruch młodokaszubski, na czele które-
go stają Aleksander Majkowski i Jan 
Karnowski. Politycznie moment nie 
jest łatwy, gdyż z jednej strony „sta-
ry porządek” w Europie się „chwiał”,  
a z drugiej Kaszubi doświadczali 
konsekwencji naporu działań germa-
nizacyjnych. Młodokaszubi stanęli 
wobec trudnych decyzji, od których 
miało w przyszłości zależeć to, czy 
Kaszuby pozostaną w macierzy pol-
skiej czy wejdą w macierz niemiec-
ką. W ideologii młodokaszubskiej 

wytworzona zostaje funkcjonalna  
i jednocześnie organiczna koncepcja 
kultury, w myśl której kultura ka-
szubska jest „częścią”, „elementem” 
kultury polskiej i bez niej nie może 
się rozwijać. Metaforycznie rzecz uj-
mując: kultura kaszubska rozumiana 
była jako „konar” drzewa, który po-
trzebuje „pnia” do swego trwania7. 
Na bazie tego rozumienia pojawia 
się hasło: „co kaszubskie, to polskie” 
i teza, że kaszubski jest narzeczem 
(dialektem) języka polskiego. Ale, co 
trzeba podkreślić: wydaje się, że to 
moment polityczny „kazał” Młodo-
kaszubom skonstruować tezę, wedle 
której „kwestia kaszubska była kwe-
stią polską” , a argumentów na jej 
rzecz miały dostarczyć nauka bądź 
tradycja.

Przywołuję ten fakt z dziejów ka-
szubskich, by podkreślić wagę nie 
tyle zdarzeń, które miały/mają miej-
sce w kulturowych dziejach małych 
i większych wspólnot narodowych, 
ale by wskazać, że pamiętanie o 
niektórych zdarzeniach odbywa się  
w specyficzny sposób, co w efekcie 
decyduje o kształcie świadomości  
i kierunkach jej rozwoju. To z kolei ma 
7 Janowicz [J. Karnowski], Wcielenie 

idei młodo-kaszubskiej, „Gryf. Pismo 
dla spraw kaszubskich” 1909, nr 8; 
J. Karnowski, Moja droga kaszub-
ska, opr. Józef Borzyszkowski, 
wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie Oddział Miejski w Gdań-
sku, Gdańsk 1981, s. 26–33; Redak-
cja „Gryfa”, Nasz program, „Gryf. 
Pismo dla spraw kaszubskich” 1908, 
nr 1; [Aleksander Majkowski], Ruch 
młodokaszubski, „Gryf. Pismo dla 
spraw kaszubskich” 1909, nr 7.

wielkie znaczenie dla projektowania 
działań edukacyjnych. Idzie o to, że 
dziś Kaszubi nie pamiętają historycz-
nego kontekstu wypowiedzianych 
słów. Pomija się intencje mówiących, 
na rzecz określonej interpretacji fak-
tu, gdyż to, co pamiętają Kaszubi, to 
zaledwie określona interpretacja tego 
zdarzenia politycznego. Okazuje się, 
że – uogólniając – jako Kaszubi pa-
miętamy zaledwie: „co kaszubskie, 
to polskie” i „kwestia kaszubska jest 
kwestią polską”. Takie pamiętanie 
dostarcza w konsekwencji dodatko-
wych argumentów na rzecz uznania 
języka kaszubskiego za dialekt polski 
i jednocześnie daje przyzwolenie na 
konfrontacyjne ustawienie kultury 
kaszubskiej wobec polskiej, lokując 
na gorszej pozycji kulturę kaszubską. 
Sam Karnowski był świadom tego, że 
język kaszubski to kwestia politycz-
na, naukowa i praktyczna. W zależ-
ności od tego, jak rozpoznane zo-
stanie mówienie Kaszubów, od tego 
zależeć będzie to, jaka tożsamość 
zostanie Kaszubom „przyznana”. Jeśli 
uznać mówienie Kaszubów za mowę, 
wówczas tożsamość kaszubska bę-
dzie identyczna z tożsamością pol-
ską; jeśli jednak uznać, że mówienie 
Kaszubów jest językiem, to wówczas 
trzeba przyjąć odrębność tożsamości 
kaszubskiej. 

Uznanie „języka” za kwestię po-
lityczną poważnie zasiliło ideologię 
Zrzeszińców, którzy „pojawiają się” 
na arenie publicznej w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku. Stefan 
Bieszk8, jeden z czołowych ideologów 
tej formacji polityczno-społecznej, 
kontynuuje podejście Ceynowy i Ra-

8 S. Bieszk, O naukową charakte-
rystykę naszego języka [część 1 – 
uwaga A.K.], „Zrzesz Kaszubsko” 
1934, nr 8, rok II; S. Bieszk, O 
naukową charakterystykę nasze-
go języka [część 4 – uwaga A.K.], 
„Zrzesz Kaszëbskô. Pismo dla Ludu 
Kaszubskiego” 1934, nr 12, rok II; 
S. Bieszk, O naukową charaktery-
stykę naszego języka (dokończenie), 
„Zrzesz Kaszëbskô. Pismo dla Ludu 
Kaszubskiego” 1934, nr 13, rok II; 
por. także: A.L. [A. Labuda], Język, 
narzecze a gwara, „Zrzesz Kaszëb-
skô. Pismo dla Ludu Kaszubskiego” 
1934, nr 5, rok II.
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mułta i konstruuje dojrzałą politycz-
ną koncepcję języka. Jej jądro tworzą 
dwie tezy: (1) definicje/nazewnictwo 
to sprawa semantyki czy też – jak 
byśmy dziś powiedzieli za Miche-
lem Foucaultem – to kwestia wiedzy,  
a właściwie użytych w danym syste-

mie wiedzy klasyfikacji; (2) uznanie 
mowy za język bądź gwarę to kwestia 
politycznej władzy czy też siły kon-
kretnej wspólnoty społecznej. Takie 
podejście do języka zmienia także 
sposób rozumienia „wspólnoty spo-
łecznej” (etnicznej), która z natury 
rzeczy zaczyna być definiowana przez 
pryzmat politycznych i kulturowych 
podstaw odrębności albo inaczej: 
autonomii. W ten sposób takie fak-
ty lingwistyczne jak język-mówienie, 
język-pisanie, język-czytanie, język-
-uczenie się, język-nauczanie stają się 
faktami socjologicznymi, które będą 
decydować o spójności wspólnoty  
i wskazywać kulturowe czynniki po-

zwalające kształtować subiektywne  
i obiektywne wskaźniki różnienia od 
innych i bycia podobnym do swoich. 
Jest zatem dość płynna granica mię-
dzy tym, co lingwistyczne, a tym, co 
socjologiczne, a także między tym, 
co socjologiczne, a co w końcu oka-

zuje się kulturową podstawą każdego 
narodu. Czynniki te w swej ogólnej 
masie decydować więc będą nie tylko 
o kulturowym, ale przede wszystkim 
o politycznym trwaniu każdej wspól-
noty, która dąży do zaznaczenia swej 
odrębności na tle innych wspólnot. 

Koncepcja Bieszka nie koncen-
truje się wyłącznie na kwestii języka 
kaszubskiego, ale sięga do problemu 
szeroko rozumianej kultury kaszub-
skiej. Przemyślenia skłaniają Biesz-
ka do postawienia tezy, że małemu 
narodowi łatwiej ochronić swą po-
lityczność niż swą kulturę. Dlatego 
chronić należy kulturę kaszubską, 

gdyż to jej upadek spowoduje erozję 
języka kaszubskiego, a właściwie jego 
spolszczenie w taki sposób, że będzie 
się on niewiele różnić w wymowie od 
języka polskiego. Idzie zatem o przy-
należność do wspólnoty, która może 
być szeroko rozumianą przynależno-
ścią kulturową albo wąsko pojmowa-
ną przynależnością językową. Język 
jest bowiem „nosicielem” kultury, 
dlatego rozwój kulturowy powinien 
być „kwiatem” – jak to ujął Bieszk – 
rozwoju osobistego i to tu tkwi tzw. 
pierwiastek nieśmiertelności. To  
w tym kontekście „ratować kulturę” 
będzie znaczyło „ratować naród”. 

Z powyższego wysuwają się trzy 
presupozycje: edukacyjna, literacka 
i praktyczna (obejmująca codzien-
ne życie poza szkołą i literaturą). 
Edukacja powinna: (1) nauczać 
języka kaszubskiego; (2) obejmo-
wać nauczanie kultury kaszubskiej;  
(3) powinna odbywać się w języ-
ku kaszubskim9. Zadania literatu-
ry skupiają się na trzech kwestiach: 
(1) rozwoju języka literackiego;  
(2) rozwoju kultury kaszubskiej;  
(3) promocji kultury kaszubskiej 
poza Kaszubami10. Trzecia z presu-
pozycji zakładała praktyczne uży-
wanie języka kaszubskiego nie tylko 
w mowie, ale i piśmie. Szło o to, by 
Kaszubi przestali być analfabetami  
w swym języku i podjęli wysiłek na-
uki pisania i czytania po kaszubsku11. 

 
Tak projektowane edukacja  

i literatura stanowią nie tylko atrybu-
ty kultury kaszubskiej, ale stanowią 
9 Por. Kołp [A. Labuda], Jiver 

dzecka, „Zrzesz Kaszëbskô. 
Cządnjik Kaszebskjich Zajmom” 
1937, nr 6, rok V, s. 4; O wykłady 
języka kaszubskiego na wyższych 
uczelniach, „Zrzesz Kaszëbskô. 
Pismo dla Ludu Kaszubskiego” 
1933, nr 44, rok I, s. 1. 

10  Por. Vanoga [S. Bieszk], Belni novi 
dorobk literaturë kaszebskji, „Zrzesz 
Kaszëbskô. Cządnjik Kaszebskjich 
Zajmom” 1937, nr 6, rok V, s. 3–4. 

11 [F. Marszałkowski], Głose. Wo 
pjisovnję i propagandę kaszebskjiho 
słova pjisaniho, „Zrzesz Kaszëbskô. 
Cządnjik Kaszebskjich Zajmom” 
1938, nr 4, rok VI, s. 27. 

Mapa Kaszub, źródło: www.kaszebsko.com
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one przykład projektów metodycz-
nych, których celem są: (1) rozbu-
dzenie świadomości odrębności 
własnej kultury i (2) kształtowanie 
poczucia kulturowej wspólnotowo-
ści12. Wydaje się, że najpełniej oddają 
to słowa Aleksandra Labudy, który 
pisał: „Mowa kaszubska ma dla nas, 
Kaszubów, daleko większe znaczenie, 
aniżeli zdajemy sobie z tego sprawę”13. 

 
Kaszubski jako dialekt

Język i kultura kaszubska stano-
wiły przestrzeń eksploracji nauko-
wych językoznawców, historyków, 
etnografów. Jako przedmiot badań 
kaszubskość była wartością cenioną 
nie tylko przez samych badaczy, czy 
nawet Kaszubów, ale – paradoksalnie 
– zdawała się być szczególnie uznana 
przez władzę państwową (czasami 
tożsamą z władzą partyjną). W kon-
sekwencji, jeśli wyniki badań dostar-
czały argumentów potwierdzających 
stanowisko władzy, to zmieniały się 
one w „twarde dowody”, a genero-
wana na gruncie nauki teoria języka 
i kultury kaszubskiej zmieniała się  
w „prawdę obiektywną”, gdy tymcza-
sem była zaledwie naukową hipotezą. 
Sami zaś naukowcy, którzy dzięki swej 
pracy stawali się użyteczni dla wła-
dzy, nie tylko mogli liczyć na uzna-
nie, ale ulegali iluzji, w myśl której 
nie tyle konstruowali teorię/hipotezę 
naukową (co jest właściwością nauk 
społecznych i humanistycznych), ile 
odkrywali prawo/zasadę funkcjono-
wania jakiegoś fragmentu świata (co 
jest właściwością nauk ścisłych). 

 W przypadku języka i kultu-
ry kaszubskiej szło o to, by znaleźć ar-
gumenty na rzecz tezy, że są one jed-
12 Teza ta zamyka się w odezwie: 

Kaszubi, czy wiecie kim jesteście, 
„Zrzesz Kaszëbskô. Pismo dla Ludu 
Kaszubskiego” 1933, nr 9, rok I,  s. 1. 
Por. także: O dwóch pierwszych tabli-
cach fałszywych wartości, „Zrzesz 
Kaszëbskô. Pismo dla Ludu Kaszub-
skiego” 1934, nr 5, rok II, s. 33. 

13 Czaja [A. Labuda], Starajmy się 
więcej o wspólne nasze dobro i 
byt kaszubski, „Zrzesz Kaszëbskô. 
Pismo dla Ludu Kaszubskiego” 
1935, nr 1, rok III, s. 2. 

ną z części języka i kultury polskiej. 
To powodowało, że Kaszuby jako re-
gion historyczny i geograficzny sta-
wał się polski, a tożsamość kaszubska 
stawała się identyczna z tożsamością 
polską. Władza państwowa szukała 
więc argumentów, które wytwarza-
ły przekonanie, że nie ma potrzeby  
(a nauka to potwierdzała) mówienia 
o autonomii języka kaszubskiego, co 
powodowało, że znikała potrzeba 
mówienia o kaszubskiej kulturze i jej 
podstawowym wytworze, jakim była 
tożsamość kaszubska.

Istotnych argumentów dostar-
czały badania językoznawcze, któ-
re raz po raz „potwierdzały”, że ję-
zyk kaszubski jest dialektem. Jedną  
z centralnych postaci był Kazimierz 
Nitsch, który na podstawie prowa-
dzonych badań wyprowadził zało-
żenie, że kaszubski jest dialektem 
języka polskiego. Założenie przez 
wiele lat funkcjonowało jako teza, na 
mocy której orzekano o relacji ka-
szubszczyzny do polszczyzny. Teza 
ta wyzwoliła i utrwaliła mechanizm 
konfrontacyjnego ustawiania nie tyl-
ko języków – o czym pisałam – ale  
i kultur, a nawet społeczności, lecz  
w gorszej pozycji lokowała język, kul-
turę i w końcu społeczność kaszub-
ską14. Co ciekawe, teza „kaszubski 
jest dialektem” jest obecna do dziś  
w przestrzeniach wiedzy o języku ka-
szubskim, choć dziś nikt nie wątpi, że 
kaszubski jest językiem. Spotkać jed-
nak można stanowisko, w myśl które-
go kaszubski co prawda jest językiem, 
ale wyrósł z pozycji dialektu i osiągnął 
wszystkie kryteria lingwistyczne, co 
pozwala uznać go za język15. 

Przyjęte założenie, które – co 
trzeba wyraźnie podkreślić – było 
prawdziwe tylko w perspektywie ję-
zykoznawstwa strukturalistycznego, 
14 Szerzej o tym: „Wytwarzanie 

wiedzy” jako element polityki 
kulturowej. Casus wiedzy o języku 
kaszubskim jako peryferii językowej, 
w druku.

15 Szerzej o tym: Podręcznik jako (nie)
możliwy projekt tożsamościowy. 
Przypadek jednego podręcznika do 
edukacji kaszubskiej, w druku. 

sprzyjało władzy i permanentnie za-
mykało przestrzeń publiczną na inne 
teorie języka kaszubskiego. Prowa-
dziło to wprost do chronicznego od-
rzucania roszczeń o uznanie mowy 
kaszubskiej za język. Mechanizm 
po wielu latach objaśnił Kazimierz 
Dejna, który mówił, że uprzywilejo-
wanie kaszubszczyzny, czyli nadanie 
jej statusu języka, spowoduje uznanie 
językowego statusu kaszubszczyzny. 
To z kolei wymusi uznanie tożsamo-
ści kaszubskiej za pośrednictwem 
języka kaszubskiego. To zaś zmu-
si do uznania kultury kaszubskiej  
i praw Kaszubów do ochrony, rozwoju  
i trwania języka16. Okazuje się zatem, 
że „język” to nie tyle kwestia nauko-
wa czy praktyczna, ale problem po-
lityczny. W przypadku Kaszubów 
sprowadza się on do zdania: uznać 
język kaszubski = uznać tożsamość 
kaszubską. W zdaniu tym skrywają 
się więc i inne prawa, jak: prawo do 
edukacji, do posiadania standardu li-
terackiego, do rozwoju języka17. 

Teza „kaszubski jest dialektem” 
sprzyjała polityce tożsamościowej 
PRL-u i w pewnym sensie przyzwoli-
ła na działania dyskryminacyjne wo-
bec wielu Kaszubów18. Teza ta stano-
wiła także ważki argument na rzecz 
działań przeciw sferze symbolicznej 
kultury kaszubskiej. Pisząc o kon-
sekwencjach dla sfery symbolicznej, 
trzeba wymienić – jako najważniej-
sze – takie kwestie jak: (1) sprowa-
dzanie kaszubszczyzny wyłącznie do 
przedmiotu badań językoznawczych 

16 K. Dejna, W sprawie „statusu 
języka kaszubskiego”, [w:] E. Breza 
(red.), Problem statusu językowego 
kaszubszczyzny. Materiały z sesji 
popularnonaukowej 17 X 1991, 
wydawca: Wojewódzki Ośrodek 
Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie, Gdańsk 1992, s. 31.

17 Szerzej o tym: A. Kożyczkowska, 
Podręcznik jako (nie)możliwy projekt 
tożsamościowy. Przypadek jednego 
podręcznika do edukacji kaszubskiej, 
w druku. 

18 Por. C. Obracht-Prondzyński, 
Kaszubi: między dyskryminacją 
a regionalną podmiotowością, 
Wydawca: Instytut Kaszubski, 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002. 
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i etnograficznych (co spowodowało 
m.in., że język kaszubski traktowany 
był przez niektóre środowiska jako 
relikt kulturowy); (2) sprowadzenie 
literatury kaszubskiej do kondycji 
literatury ludowej (co spowodowało 
m.in., że literatura ta nie wygenero-
wała własnej teorii); (3) zamknięcie 
przestrzeni nauki na inne teorie ję-
zyka kaszubskiego (co spowodowało, 
że właściwie do dziś język kaszubski 
nie ma – podobnie jak literatura – 
własnej teorii, a to powoduje m.in., 

że jego teoria gramatyki jest kon-
struowana na teorii gramatyki języka 
polskiego); (4) przez dziesięciolecia 
odmawiano Kaszubom prawa do 
nauki własnego języka i kultury (co 
spowodowało m.in., że zagrożone 
zostało trwanie i rozwój języka i kul-
tury kaszubskiej). 

Teza „kaszubski jest dialektem” 
wykluczała zatem z przestrzeni na-
ukowych dyskusji tych badaczy, któ-
rzy mieli odwagę „sądzić inaczej”. 
Jednocześnie wikłała w nierozwiązy-
walny konflikt i w szczególny sposób 
odwracała uwagę od tego, co powin-
no być dla Kaszubów najistotniejsze, 
czyli od działań na rzecz rozwoju 
literatury i edukacji. Dobrą tego ilu-
stracją jest spór, do jakiego doszło 
między Hanną Popowską-Tabor-
ską a Janem Trepczykiem19. Wypo-
19 J. Trepczyk, Kaszëbizna, „Pomerania. 

Miesięcznik społeczno-kulturalny” 
1980, nr 11–12 (106–107); J. Trep-
czyk, Wedle kaszëbizne, „Pomerania. 
Miesięcznik społeczno-kulturalny” 

wiedzi interlokutorów publikowała 
„Pomerania…”: Trepczyk zajął sta-
nowisko, że kaszubski jest językiem, 
a Popowska-Taborska twierdziła, 
że kaszubski jest dialektem. Anali-
zując wypowiedzi autorów, trzeba 
stwierdzić, że: (1) i Trepczyk, i Po-
powska-Taborska nie mylili się, gdyż 
każdy z głosów był prawdziwy dla 
przyjętego stanowiska teoretyczne-
go; (2) dyskusja okazała się jałowa, 
gdyż Popowska-Taborska w końco-
wej fazie wypowiedzi, nie znajdując 
innych argumentów na rzecz obrony 
swej tezy naukowej, zarzuciła Trep-
czykowi, że nie jest on naukowcem, 
a Trepczyk nie znalazł argumentów, 
by „odeprzeć” tego typu zarzuty. By 
lepiej zrozumieć sens i konsekwen-
cje zdarzeń, trzeba przywołać także 
wypowiedź Eugeniusza Gołąbka, 
która pojawia się przy pierwszej wy-
powiedzi Trepczyka. Opublikowany  
w „Pomeranii…” tekst Gołąbka wy-
daje się „głosem krytycznym” i moż-
na go sprowadzić do zdania: „to nie 
nasz spór” (!). Autor apelował, aby: 
(1) spory o status języka kaszubskie-
go pozostawić naukowcom; (2) rato-
wać język kaszubski „przed śmiercią”, 
co wymaga podjęcia prac nad stan-
daryzacją języka literackiego, a także 
opracowania metody nauczania języ-
ka kaszubskiego20. 

Wydaje się, że teza „kaszubski jest 
dialektem” stanowiła swoistą pułap-
kę dla inaczej myślącego środowi-
sko kaszubskich intelektualistów. Ci 
bowiem ulegli iluzji konieczności 
„dyskutowania” czy – inaczej rzecz 
ujmując – argumentowania niepraw-
dziwości tejże tezy, a jak słusznie za-
uważył Gołąbek, Kaszubi powinni 

1981, nr 4 (111); H. Popowska-Ta-
borska, W związku z „Kaszëbizną” 
Jana Trepczyka, „Pomerania. Mie-
sięcznik społeczno-kulturalny” 1981, 
nr 4 (111); H. Górnowicz, Nasze 
oświadczenie, „Pomerania. Miesięcz-
nik społeczno-kulturalny” 1981, nr 4 
(111); L. Bądkowski, Humanistyka 
nie lubi dekretów, „Pomerania. Mie-
sięcznik społeczno-kulturalny” 1981, 
nr 4 (111). 

20 E. Gołąbek, Kaszëbskô lëterackô 
mowa, „Pomerania. Miesięcznik spo-
łeczno-kulturalny”, 1980, nr 11–12 
(106–107).

byli zająć się ratowaniem swego ję-
zyka, a to wymagało dwóch rzeczy: 
(1) przyjęcia innej koncepcji języka, 
w przypadku kaszubskiego było to 
socjolingwistyczne rozumienie ję-
zyka; (2) wypracowania standardu 
literackiego. Obie sprawy okazały się 
kluczowe dla rozwoju literatury ka-
szubskiej i edukacji kaszubskiej. 

Standard literacki 

Standard literacki języka kaszub-
skiego uzgodniony i przyjęty został 
13.05.1996 r. Trzeba jednak podkre-
ślić, że tworzenie tzw. normy literac-
kiej w przypadku języka kaszubskie-
go odbywało się przede wszystkim w 
środowisku intelektualistów kaszub-
skich, którzy podejmowali aktyw-
ność literacką. Jako pierwszy prace 
rozpoczął Florian Ceynowa21 w poło-
wie XIX wieku, wśród późniejszych 
znaczących postaci trzeba wymienić 
choćby Hieronima Derdowskiego 
(choć jego norma literacka miała uła-
twić czytanie czytelnikowi polskie-
mu), Aleksandra Majkowskiego, Ste-
fana Bieszka22, Aleksandra Labudę23, 
Jana Trepczyka, Leona Roppela24. 
Warto też zauważyć, że znaczące dla 
rozwoju standardu literackiego oka-
zywały się formacje intelektualistów, 
które skupiały się wokół czasopism 
wydawanych (całkowicie bądź czę-
ściowo) w języku kaszubskim, jak: 
„Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich”, 
„Zrzesz Kaszëbskô”, a także wydawa-
na na początku lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku „Tatczëzna”.

Przywołać trzeba także naukow-
ców. Jednym z pierwszych był Frie-
drich Lorentz, który na początku 
21 F. Cenova, Zarés do grammatiki 

kaŝébsko-słovjnskjé mòvé, Védêł 
Florjon Cenova, Poznań 1879. 

22 S. Bieszk, Normalizacja pisowni 
kaszubskiej, maszynopis, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej, sygn. III D/2755/69. 

23 A. Labuda, Zasady pisowni kaszub-
skiej ze słowniczkiem ortograficz-
nym, nakładem autora, Toruń 1939.

24 Piętów Tóna [L. Roppel], Uwagi o 
pisowni kaszubskiej, [w:] Na janta-
rowym brzegu. Powiôstki kaszebskié, 
Dzél I, wydawca: Klëka,  
Wejherowo 1939. 
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XX wieku przygotował i wydał Zarys 
ogólnej pisowni i składni pomorsko-
-kaszubskiej25. 

W 1974 r. powołano Komisję do 
spraw Pisowni Kaszubskiej, prze-
wodniczącym został Edward Breza, 
sekretarzem – Jerzy Treder. W skład 
komisji weszli także intelektualiści 
kaszubscy: Wojciech Kiedrowski, 
Aleksander Labuda, Leon Roppel, 
Jan Trepczyk, zaś kwestie spor-
ne opiniować miał Bernard Sychta. 
Efektem prac komisji było wydanie  
w roku 1976 Zasad pisowni ka-
szubskiej, które przygotowali Breza  
i Treder. We wstępie do Zasad… 
autorzy napisali, iż celem ujedno-
licenia pisowni kaszubskiej było:  

(1) ożywienie regionalnej literatury 
kaszubskiej, (2) przybliżenie jej czy-
telnikowi polskiemu. Jednocześnie 
dalej przeczytać można, że pisownia 
kaszubska „(…) powinna być najbar-
dziej zbliżona do pisowni języka pol-
skiego literackiego, wówczas będzie 
najbardziej przystępna dla Kaszubów 
i innych Polaków oraz cudzoziem-
ców”26. W roku 1981 Breza i Treder 

25 F. Lorentz, Zarys ogólnej pisowni  
i składni pomorsko-kaszubskiej, 
tłum. Janowicz [J. Karnowski],  
drukiem S. Buszyńskiego w Toruniu, 
Toruń 1911. 

26 E. Breza, J. Treder (oprac.), Zasady 
pisowni kaszubskiej, wydawca: Zarząd 
Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, Gdańsk 1976, s. 3–5.

napisali Gramatykę kaszubską. Zarys 
popularny. Tekst został wydany – jak 
piszą autorzy we wstępie – z myślą  
o czytelnikach literatury kaszubskiej: 
Kaszubach, nie-Kaszubach i języko-
znawcach27. Podstawą obu prac było 
założenie, że kaszubski jest dialektem 
języka polskiego, stąd autorzy posił-
kowali się normą języka polskiego 
literackiego, co – jak się wydaje – mo-
gło powodować, że inaczej zoriento-
wane środowiska intelektualistów ka-
szubskich nadal poszukiwały normy 
dla kaszubskiego języka literackiego28. 

Sytuacja językowa skomplikowa-
ła się szczególnie w momencie, gdy  
w 1992 r. stało się możliwe nauczanie 
języka kaszubskiego w szkole. Brak 

normy literackiej29 był poważnym 
utrudnieniem w pracy dydaktycznej, 
a praktyczna zasada wyprowadzona 
jeszcze z „dydaktyki Lorentza”: „Pisz 
tak, jak wymawiasz, tj. używaj słów  
i form w tej postaci, w jakiej w twoim 
własnym dialekcie zachodzą”30 oka-
zała się niewystarczająca, gdyż wielu 
uczniów nie posługiwało się czynnie, 
27 E. Breza, J. Treder, Gramatyka 

kaszubska. Zarys popularny, wydaw-
ca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział Miejski w Gdańsku, Gdańsk 
1981, s. 11. 

28  Por. List Eugeniusza Gołąbka  
z 5 maja 1996 r., skany maszynopisu 
znajdują się w archiwum autorki.

29 List Eugeniusza Gołąbka… cyt. wyd.
30 E. Breza, J. Treder (oprac.), Zasady 

pisowni kaszubskiej, cyt. wyd., s. 36. 

a nawet biernie językiem kaszub-
skim31. Stąd też – jak napisałam – 
13.05.1996 r. zawarto porozumienie 
w sprawie normy literackiej języka 
kaszubskiego. Podpisano wówczas 
tzw. Protokół uzgodnień co do za-
sad pisowni kaszubskiej32. Protokół 
podpisali przedstawiciele różnych 
środowisk kaszubskich: naukowych, 
literackich, dziennikarskich, eduka-
cyjnych. Byli to: Edward Breza, Euge-
niusz Gołąbek, Eugeniusz Pryczkow-
ski, Wanda Kiedrowska, Renata Mi-
starz, Artur Jabłoński, Róża Wosiak-
-Śliwa, Jaromira Labuda, Kazimierz 
Klawiter, Brunon Cirocki, Stanisław 
Pestka, Stanisław Janke, Witold 
Bobrowski, Katarzyna Kiedrowska-
-Zagozdon, Maria Krauza. 

Dziesięć lat później – 26 sierp-
nia 2006 r. – powołano Radę Języ-
ka Kaszubskiego (RJK) (Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka), która działa 
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomor-
skim. Jest ona ciałem o charakterze 
doradczym i zajmuje się m.in. stan-
daryzacją języka kaszubskiego i pro-
mowaniem wiedzy o nim. Od 2007 r. 
corocznie ukazuje się Biuletyn RJK, 
w którym publikowane są podję-
te uchwały, a także zamieszczane są 
teksty o charakterze naukowym i po-
pularnonaukowym z zakresu wiedzy 
o języku i kulturze kaszubskiej. Biu-
letyn wydawany jest w językach ka-
szubskim i polskim33.

31 Wywiad z Renatą Mistarz  
z 19.09.2015 r. 

32 Skany „Protokołu…” znajdują się  
w archiwum autorki.

33 Rada Języka Kaszubskiego, internet: 
http://rjk.org.pl/ (dostęp: 25.08.2016 r.).
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W ostatni weekend maja już po raz trzeci odby-
ło się w Rybniku Dyktando Śląskie (Diktand Godki 
Ślōnskij p.m. Ôndry Łysohorskygo). Pomysłodawcą  
i organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Demokra-
tyczna Unia Regionalistów Śląskich (DURŚ). Pierwsze 
dyktando po śląsku, pt. Nasz nojgryfniejszy miesiōnc 
moj, miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych; dru-
gie, pt. Nasze Mamulki – w Domu Kultury w Niedob-
czycach, zaś ostatnie, Starowno Staro – w Zabytkowej 
Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Dodatkową atrakcją 
był krajowy finisaż wystawy „Silesius”, organizowa-
nej przez europosła Marka Plurę, przed jej prezentacją  
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Otwarcia wysta-
wy dokonał sam poseł Marek Plura. Patronat nad całym 
przedsięwzięciem objęli: starosta powiatu rybnickiego  
i prezydent miasta Rybnika.

Tytułowy Ôndra Łysohorsky znaczy tyle co Ondra-
szek Łysogórski. Jest to pseudonim literacki Erwina 
Goja, pochodzący od legendarnego „beskidnika” (zbój-
nika) Ondraszka, o którym pisał później inny śląski 
autor,  Gustaw Morcinek. Ondraszek to taki regionalny 
odpowiednik Robin Hooda lub znanego z Tatr i Podhala 
zbójnika  Janosika. Erwin Goja był nauczycielem, języ-
koznawcą i pisarzem, który opisał i skodyfikował język 
laski w przedwojennej Czechosłowacji. Za swój dorobek 
został nominowany do Nagrody Nobla (w 1970 r.), co 
przysporzyło mu popularności na świecie, jednak gros 
jego laskich utworów nie zostało opublikowanych ani  

w Czechosłowacji, ani w Polsce, a sam autor w obu kra-
jach jest mało znany.

Tekst dyktanda za każdym razem jest autorski, or-
ganizatorzy nanoszą ewentualnie drobne, kosmetyczne 
poprawki. W kwestii zapisu języka śląskiego uczestników 
obowiązywały wstępne zasady opracowane w Cieszynie 
w 2009 r. przez zespół kodyfikacji języka śląskiego pod 
kierownictwem prof. Jolanty Tambor.

Językoznawca i członek tego zespołu dr Artur Cze-
sak podkreślił, że zasady te można przyjąć jako ogólnie 
używane w najludniejszej części Śląska, którą umownie 
można nazwać katowicko-gliwicko-rybnicką. Do zapisu 
mowy śląskiej tego obszaru wystarczą tak naprawdę dwie 
nowe literki „ō” i „ô”. Trzeba też pamiętać o niestosowa-
niu w zapisie trzech liter znanych z polskiego alfabetu: 
ą, ę, ó. Przyjęte przed kilku laty zasady były dla jurorów 
jedynie swego rodzaju drogowskazem. „Niuanse w za-
pisie wynikają z tego, że nie do końca mamy przebada-
ną śląską etymologię, że różnice regionalne odbijają się  
w wymowie i teraz trzeba by się zastanowić, co jest taką 
naturalną wariancją, a co jest wymogiem ortograficz-
nym” – twierdzi dr Artur Czesak. Ze względu na tę wie-
lowariantowość podstawową umiejętnością w pisaniu 
dyktanda, czyli pisaniu ze słuchu, jest zapisanie tekstu 
tak, jak się go słyszy, jak zapisał go autor. Bardzo ważną 
sprawą jest dobór lektora, który wiernie przekaże gło-
sem autorski zapis. Lektorem tego dyktanda była Izolda 
Czmok-Nowak – reporterka TVP Katowice (poprzed-
nich – prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego  
i prof. Joachim Kozioł z Politechniki Śląskiej). 

UWAGI PO TRZECIM
DYKTANDZIE ŚLĄSKIM

Alojzy Zimończyk
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Tekst dyktanda 

Starowno Staro

Moja Staro na isto stoji ô mie, mo ô mie starani. Jo to ci 
tam już terozki blank do mojigo wyglōndu naskwol żodnyj 
wogi niy przikłodōm (he, he... kejsik bōło gynał inkaszij!). 
Ôblykōm terozki na sia, co mōm, bele by ino bōło snożne. 
Prziôbleczyni moje niy ma wybiyrne, beztōż tyż na bezty-
dziyń ôblykōm sie blank jednako. Nō, jakeś galoty, tres abo 
hymda, możno nikedy cwiter. Zagōnić, zakludzić mie do 
sklepu to na isto ôgrōmno utropa. Pierzinym niy mōm rod 
kupowanio lōntōw i tela. Niydowno moja Staro umiyniyła 
sie ô mie yntlich zadbać.

– Trza by Ci bōło chopie sprawić jaki nowy ancug! – 
pedziała uwziyńcie. – Idymy na miasto do sklepu ze gan-
golami!

Godka ta wywołała wy mie jankuryjno, krymfno ak-
cyjo ôbrōnno. We srogim przipływie mojigo ôbrzidzynio 
do sprawunkōw, umiyniōłech sie, co chyca sie wroz za ôd-
kłodane na niyskorzij ôd pora lot schrōnianie wszyjskigo 
we pywnicy. Te sprzōntanie, to druge zniynawidzōno bezy 
mie robota, po sprawunkach ôblyczek. Miołech nadziejo, 
iże wszyjsko sie jakosik rozlejzie po gnatach, ale psinco z 
tego. Niydoczkani moje! Niy take nōmery ze mojōm fest 
uwziyntōm Starōm.

Moja Elza doczkała aże wszyjsko gynał poschrō-
niōm we tyj pywnicy, zatym ze cołkōm słusznościōm 
zagroziōła, co mie ôdstawi ôd prykola do mōmyn-
tu aże lajstna sie nowy ancug. Rod niy rod musiołech 
ze mojōm Starōm pōjńś na Wolka do takigo ci sro-
gigo zalōnu ze prziôbleczyniym do chopōw. Sumery-
jo zetwała bez trzi godziny. Procno bōło – alech wydo-
lōł. Kej my już wylazowali ze tego zalōnu, jo lekcejszy  
ô jake tysiōnc piyńcet złotkōw, za to ze ćmawo modrym 
blank nowym gangolym, hymdami, ku tymu nowym szlip-
sym i szczewikami spytołech sie moja:

– A tak po prowdzie, padej Elza ino po jakigo pierōna 
trza mi tyn nowy ancug?

Na to ci ta moja roztomiło pedziała:

– Nō, przeca musza mieć Cie w czymsik chopie pochować!

(tekst: Ojgyn z Pniokōw, Chorzōw)

Spośród 38 oddanych do oceny prac tylko 27 speł-
niało wymóg zapisu tekstu wg tzw. zasad cieszyńskich 
(głównie chodziło o konsekwentne stosowanie w piśmie  
o pochylonego (ō) i labializacji głoski o (ô). W 11 pracach 
albo nie różnicowano zapisu o i ō, albo przyjęty sposób 
zapisu był na tyle dowolny i niekonsekwentny, że nie po-
zwalał na ustalenie, jakim symbolem autor oznacza kon-
kretną głoskę. 

Do analizy błędów wybrano 12 wyrazów wyróżnio-
nych w przytoczonym tekście tłustym drukiem. W na-
wiasach podano liczbę zapisów w innej formie.

Analizowany wyraz Inne formy zapisu

naskwol naschwol (4), na skwol (2), 
naskfol, naswol, Ø (5)

bōło było (13), boło (2), byłō, byôo, 
byô, buło

ôblykōm

łoblykom (6), ôblykom (6), 
ōblykom (3), oblykom (3), 
łoblykōm, ǒblykom, ôblykóm, 
oblykǒm

prziôbleczyni

prziobleczyni (4), 
prziłobleczyni (3), 
przyoblyczyni (2), 
przyłobleczyni, prziłoblyczeni, 
prziłōbleczyni, prziōbleczynie, 
prziłobleczeni, prziŏbleczyni, 
przyôblyczyni, prziôblyczeni, 
przyôoblyczyni

pierzinym
pierzynym (6), pierzinem (3), 
pierzynem (2), pierzyniem, 
pieżinym

ôdkłodane
łodkłodane (6), ôdkładane (2), 
odkładane (2), ôdkłōdane (2), 
łōdłôdane, odkładane, dodane

wszyjskigo
wszystkigo (5), wszyskigo (4), 
wszyjstkigo (2), 
wszistkigo, fszyjskego

pōjńś
pōnść (8), pōnś (4), pōńś (2), 
pōjś (2), ponś (2), pójś, pujś, 
pójść, pojść, pońs, puść, puś 

piyńcet

piyńćset (4), pięćset (4), pyńset, 
piynset, piyncset, pjyncet, 
piecet, piecent, pienset, pincet, 
Ø (5)

szczewikami, 
strzewikami
trza cza, tsza
chopie hopie (2), chǒpie, chopje, Ø (3)

W pracach sporadycznie pojawia się też zapis głosek 
nosowych (ą, ę), np.: uwziętō, tysiąc, pięćset, sprzątanie  
i o kreskowanego (ó), np.: pójść, złotków.

 
Uwagi:

1. W wyrazach mało znanych, rzadko już używa-
nych, np. naskwol (czyli na przekór), pojawia się wiele 
wariantów zapisu, a nawet zdarzyła się frakcja opuszczeń 
– pięciu piszących pominęło ten wyraz w tekście. Podob-
na sytuacja wystąpiła z zapisem wyrazów: snożne, lōn-
tōw, umiyniōłech. 
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2. Odmiana czasownika być w mowie śląskiej do-
puszcza współwystępowanie kilku form, np.:

– był, była, było, bylimy, byliście, byli

– bōł, bōła, bōło, bylimy, byliście, byli

– bōł, była, było, bylimy, byliście, byli

W dyktandzie, pomimo wyraźnego wyartykułowania 
przez czytającego tekst głoski „ō”, prawie połowa uczest-
ników pisała tekst zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami 
i polską normą. Nie wyrokując, która forma przeważa w 
użyciu, komisja uznawała tylko jedną, zaprezentowaną 
przez lektora, gdyż zadaniem było zapisywanie charakte-
rystycznej dla śląskiej godki głoski.

3. Zapisywanie ô – o nagłosowego, labializowanego 
(czytanego ło). Podobnie jak w poprzednim przypadku, 
chyba nie wszyscy dostosowali się do reguł dyktanda – 
zapisywania tego, co się słyszy, oraz do wskazań organiza-
tora, by stosować w zapisie literę „ô” zamiast „ło” (co jest 
zabiegiem ułatwiającym prace słownikowe, bo labializo-
wanie nie jest obligatoryjne). Ponadto w zapisach daje się 
zauważyć często przypadkowa zamiana liter ô, ō, ǒ czy ŏ.

4. Zapisywanie ô – o nagłosowego, labializowanego 
w podstawie słowotwórczej poprzedzonej przedrostkiem 
(ôbleczyni – prziôbleczyni) pokazuje podobny problem, 
jak na początku wyrazu, a ponadto zarysował się jeszcze 
inny problem – nieustalonej wymowy głosek i/y, e/y, co 
znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowanym zapisie.

5. Wyraz pierzinym pokazuje stosowanie tzw. 
miękkiego „rz” żywego w mowie śląskiej, a nieobecne-
go w obecnym języku polskim. Podobnie zapisywany jest 
przedrostek w wyrazie „prziôbleczyni”. W obu przypad-
kach spora grupa piszących nie zauważa różnicy i zgod-
nie z przyzwyczajeniem z języka polskiego pisze pierzy-
nym, przyôbleczyni.

6. Stosowanie nowych liter nie może być mechanicz-
ne. W wyrazie ôdkłodane pierwsza litera może być labiali-
zowana (odkłodane, ôdkłodane), natomiast drugie „o” nie 
jest w nagłosie, a występuje po literze „ł”. Błędy tego typu 
nie są liczne, ale zdarzają się także w innych wyrazach.

7. W przypadku wyrazów typu wszyjskigo, pōjńś, 
piyńcet chodziło o wierne oddanie intencji autora, co jest 
bardzo ważne przy zapisie zbieranych tekstów gwaro-
wych i regionalnych. Są to wyrazy znane, powszechnie 
używane, jednak na terenie Górnego Śląska bardzo róż-
norodnie wymawiane. Nakładają się tu co najmniej trzy 
przyczyny:

– regionalna odmiana używanego języka (dialekt, gwara),

– wiek autora, a co za tym idzie – jego świadomość, 
znajomość tradycji i doświadczenie językowe,

– poziom wykształcenia i częstość używania języka 
polskiego lub śląskiego.

 Różnorodność zapisów jest bardzo wielka – od 
kilku do nawet kilkunastu (12) wersji tego samego, po-
wszechnie znanego wyrazu!

8. Żadnego problemu natomiast nie stwarzał wy-
raz szczewiki/strzewiki. Za poprawne uznano dwie formy 
zapisu – zarówno dawną „strzewiki” (10), jak i nowszą, 
ale chyba bardziej powszechną „szczewiki” (17). Innych 
form zapisu nie było. Co ciekawe, trzy osoby z najlep-
szym wynikiem użyły formy „strzewiki” lub wskazały na 
obie formy jako równoprawne.

9. Niewielkie trudności stwarzał w zapisie wyraz 
trza, który tylko dwa razy był zapisany w innej postaci, 
ale bardzo zbliżonej fonetycznie.

Również w wyrazie chopie pojawiły się tylko cztery 
inne sposoby zapisu.

Z tej krótkiej analizy wyników śląskiego dyktanda 
wynika, że co prawda sam zapis śląskich tekstów nie jest 
jakoś specjalnie trudny, ale problemem jest duże zróżni-
cowanie godki śląskiej i brak kodyfikacji zapisu. 

Drugim dostrzeżonym problemem jest generalnie 
coraz słabsza znajomość śląskiej godki wśród młodszych 
pokoleń Ślązaków. Pielęgnowanie i ochrona języka są 
mocno związane z ochroną tożsamości etnicznej. Tożsa-
mość etniczna i język to dwie strony tego samego medalu. 
Bez śląskiej spuścizny językowej, która wyróżnia nas na 
tle reszty kraju, tożsamość etniczna Górnoślązaków bę-
dzie coraz bardziej rozmyta.

Mowa śląska sprowadzona do roli domowej, kopal-
nianej i kuchennej gwary nie odgrywa żadnej roli ani  
w systemie oświaty, ani w życiu gospodarczo-politycznym 
Górnego Śląska. Skutkiem tej sytuacji jest jej wymieranie. 
Śląskie dialekty, podobnie jak inne gwary i języki regio-
nalne, nie czekają, lecz wymierają. Zapis w ustawie o ję-
zyku polskim mówiący o przeciwdziałaniu zanikowi gwar 
i regionalizmów, bez podjęcia konkretnych działań pozo-
stanie martwy, a niedługo martwe będą te kategorie języ-
ka. Nie możemy biernie czekać na kodyfikację, żebyśmy 
wiedzieli, jak pisać. Pisać i posługiwać się mową śląską  
w życiu publicznym można już tu i teraz – byleby to było 
w miarę poprawne językowo. Potem przyjdzie czas na pre-
cyzowanie zasad gramatycznych, ortograficznych, bo to są 
w tym przypadku kwestie raczej drugorzędne. W przeciw-
nym razie nie będzie czego ratować i kodyfikować.

Hasło „Pōmōżcie retować naszo ślónsko godka” 
skierowane jest do wszystkich: od członków naszych 
rodzin do polityków, a przede wszystkim – do naszych 
śląskich regionalnych środowisk. Podejmujmy i wspie-
rajmy działania propagujące używanie języka śląskiego 
w przestrzeni publicznej, a w ostatni weekend maja 2017 
r. przyjdźmy na „4 Diktand Godki Ślōnskij p.m. Ôndry 
Łysohorskygo” w Rybniku.
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W kolejnym mieście Górnego Śląska prezydent 
przyznał jedną lekcję tygodniowo edukacji regional-
nej w klasach czwartych szkół podstawowych. Dzięki 
staraniom i pomocy między innymi DURŚ oraz Janusza 
Macka z mysłowickiego RAŚ edukacja regionalna           
w Mysłowicach będzie realizowana już od 1 września.

7 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej nr 17 im. 
Jana Pawła II w Mysłowicach odbyła się konferencja 
nauczycieli regionalistów mysłowickich szkół pod-
stawowych. Jej tematem była edukacja regionalna, 
która ma wejść od września jako dodatkowy przed-
miot nauczania w klasach czwartych. Nauczyciele  
z Mysłowic chcieli zapoznać się z modelem edukacji 
regionalnej wypracowanym w Rybniku.

Organizatorem tej konferencji była Gabriela Laufer, 
dyrektor SP 17 w Mysłowicach-Krasowach. Po przy-
witaniu obecnych pani dyrektor przedstawiła prele-
gentów: Józefa Porwoła, prezesa Demokratycznej Unii 
Regionalistów Śląskich, i Alojzego Zimończyka, kon-
sultanta rybnickiego WOM-u. Prezes DURŚ zreferował 
starania, jakie podjęło stowarzyszenie w celu wpro-
wadzenia lekcji edukacji regionalnej do rybnickich 
szkół podstawowych. Omówił także profil działalności 
DURŚ w innych zakresach, podkreślając przygoto-
wanie interesującego projektu, jakim jest dyktando 
po śląsku, zorganizowane niedawno już po raz trzeci  
w Rybniku. Zapowiedział także wydanie czasopisma 

dla nauczycieli RECHTŌR i uruchomienie platformy 
edukacyjnej e-RECHTŌR.

Następnie A. Zimończyk przedstawił program 
„Górny Śląsk – program edukacji regionalnej dla 
wszystkich etapów kształcenia” oraz jego modyfikację 
– „Rybnik na Górnym Śląsku”, wzbogaconą o wiedzę 
o swoim mieście i podstawy „Godki śląskiej”. Zachęcił 
też nauczycieli do zbierania tekstów śląskich, do czego 
potrzebna jest podstawowa znajomość zasad kodyfi-
kacji języka śląskiego.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a nauczy-
ciele upewnili się, że nie zostaną pozostawieni sami 
sobie w tej nowej dla nich sytuacji. Stowarzyszenie 
DURŚ będzie wspierać edukację regionalną publika-
cjami w czasopiśmie RECHTŌR, które ma stać się forum 
wymiany doświadczeń nauczycieli regionalistów. 
Zaplanowano także elektroniczną wersję pomocy  dla 
nauczycieli w postaci stale aktualizowanych i wzbo-
gacanych zasobów platformy e-RECHTŌR. Będziemy 
się również starali zainteresować ośrodki doskonale-
nia nauczycieli formami współpracy skierowanymi do 
nauczycieli regionalistów oraz dołożymy wszelkich sta-
rań, by edukacja regionalna w Mysłowicach zakończyła 
się takim samym sukcesem, jak w Rybniku.

DURŚ

Platforma e-RECHTŌR dostępna jest od września 
pod adresem: www.e-rechtor.edu.pl.

MYSŁOWICE ZDOBYTE!
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Bajka niy do ôpowiedzynio. Ôbejrzijcie sami i po-
wiydzcie, eli niy mŏm recht.Zachciało sie staryj babie rajzowanio po tym piyk-

nym  świecie. Nojprzōdzi Italijo, a terozki Belgijo. Djosi 
wiedzōm, kaj mie jeszcze latoś pokusi. To, co nojbar-
dzi ze tyj rajzy zapamiyntałach i na zicher nigdy niy 
przepōmna, to Brugia i rejs po jeji kanałach. Dyć to 
bōło choby we Wynecji.

RAJZA 
DO BRUKSELE

Ola Godula
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Potym bōła Bruksela. Zabytkowe kamiyniczki na 
rynku to prawdziwe perełki architektury.

A na wieczōr, kej sōm podświytlane, to nic ino stoć  
i podziwiać. Bestōż tyż ludziska już ôd wieczora sie 
zbiyrajōm na rynku, siedzōm we knajpkach przi do-
brym bylgijskym piwku, abo przi winku, abo przi ko-
fyju, abo normalnie na bruku i doczkać sie niy mogōm 
na włōnczynie tych światłōw. Sami ôbejrzijcie, jak to 
piyknie wyglōndo. 

Nō i podarzōło mi sie tyż być we europarlamyncie. 
Gańba sie prziznać, ale miałach trocha problymōw ze 
znojdzyniym  polskij fany. Kōniec kōńcōw sie udało. 

Jedyn ze profitōw tego byzuchu we europarlamyn-
cie to to, iże już nigdy niy pomyla tego ze Brukseli, ze 
tym ze Sztrasburga. Blaty przi stołkach na sali obrad 
majōm inksze farby.

We Brukseli sōm brōnotne, a we Sztrasburgu ziylōne.

Byli my jeszcze przi Atōmium,
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przi Łuku Trijumfalnym,

i we poru interesantnych kościołach. We tym, kery 
mo miano Notre Dame du Sable, sōm nojpiykniejsze 
we świecie witraże,

a zaś tyn - Bazylika Bożyj Ôpaczności to jedyn ze noj-
wiynkszych kościołōw we świecie. Jes niywiela myńszy 
ôd Bazyliki świyntego Pyjtra we Rzymie, ino niy tak bo-
gato wyposażōny.

Jedyn blank interesny kościōł znojdziecie we Bruk-
seli niydaleko rynku. Akuratnie mu sie przijrzijcie.

To, co widzicie na wiyrchu, to jest dach ze kościoła 
świyntego Mikołoja. A to, co na dole, to dobudowane 
chałupy za sklepami. Zrobiyli to protestanty wtynczos, 
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jak wojowali ze katolikami. Chcieli, coby tyn katolicki 
kościōł bōł jak nojmyni widoczny. A ôn sie ôstoł i jes 
czynny do teraska. A tak wyglōndo Bruksela na wieczōr.

Piyknie, pra? Żol, co niy czujecie, jak przi tych knajp-
kach wōnio - smażōnymi frytkami, krewetkami, mula-
mi, roztomajtōm gymizōm, miynsym - aże ślinka ciyk-
nie. I ku tymu piykno muzyka. Jak żech to wszyjsko 
poôglōndała toch przepōmniała i ô szesnostu godzi-
nach jechanio autobusym, i ô spuchniyntych nogach, 
i ô tym, iże zaś tela godzin rajzy przedy mnōm. Nikaj 
niy ma takich sklepōw ze roztomajtōm szekuladōm, jak 
tam. Kupicie tam ze szekulady wszyjsko co ino chcecie 
- nawet nojbardzi znano we Brukseli figurka - lulajōn-
cego bajtla.

Tōż jak ino nadarzi Wōm sie okazjo jechać tak dale-
ko, to sie niy namyślejcie ino biercie kofer, abo rukzak  
i w rajza, bo sie werci.
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Urodziōłech sie wele Rybnika i tam miyszkōm coł-
ki życi. W naszyj familiji zowdy a dycki godali my po 
ślōnsku. Mama dowała fest pozōr, coby my niy miyszali 
godki polskij ze ślōnskōm, bo jak godała – s tego wy-
chodzōm taki utropki, kerych żodyn niy rozumiy.  Idzie 
pedzieć, co nasi ôd stoleci miyszkali, miyszkajōm i dej 
Boże dalij bydōm miyszkać na Ôjczyźnie na Ślōnsku. 
Żodne migracyje, kerych było wiela, ani żodyn przimus 
nos niy zmusiōł, coby ôstawić Familijo, Godka a Ôjczy-
zna. Miynia, iże to pōmōgło naszyj godce przetrzimać 
ciynżki czasy.

Po polsku zaczōnech sie uczyć we przedszkolu. 
Rechtorka miała wielgo ciyrpliwoś i tłōmaczyła nōm, jak 
mōmy godać po polsku, a miała s tym ôgrōmno utropa, 
bo na trzidziści dziecek praje wszyjski godały, yno troje 
z grubskich familokōw „mówiło”. Niy przezywała nos za 
to, co my inaksi godōmy, ale sztyjc nos pamiyntała, coby 
my sie starali po polsku godać.

We szkole było już gorsij. Tam rechtorka pada-
li, że we szkole godać niy śmiymy, że tam yno po pol-
sku idzie godać. Starołech sie fest, ale czasym coś sie 
wypsło. Do dzisioj spōmino mi sie tyn śmiych ôd  
tyj rechtorki, a i nikerych dziecek – z tyj mojij god-
ki. Niby nic takigo, ale pamiyntōm, żech sie s tym 
fest źle czuł – wyśmioty, gorszy, skrziwdzōny za nic.  
Pod kōniec podstawōwki rechtorka ôd polskigo pedzia-
ła, że żodnymu niy do piōntki s polskigo, by my w dōma 
niy godōmy po polsku! Wtedy mie to wnerwiyło, boch 
zaś poczuł sie gorszy, ale dzisioj jak pojrza na to z drugij 
strōny – Ôna miała recht, pedziała prowda, choć monej 
tego niy chciała. My godōmy po ślōnsku, niy po polsku.

Kōniec kōńcōw zdołech matura i wybrołech sie na 
sztudia. Bez sztudia doszło dō mie, że nikaj stōnd niy wy-
jada, bo Ślōnsk to je moji miejsce na ziymi. Rōżnice, ink-
szości i egzotika sōm ciekawe, ale dō mie ważniejszy już 
wtedy bōł jednaki zistym wartości, ślōnskoś, ôjczyzna.

W życiu nikedy słyszołech, kej ktoś godo ô mie, 
żech je Ślōnzok. Zawsze-ch sie do tego prziznowoł. Da-
lij bywo, że je mi przikro, jak keryś godo, że ślōnskoś 
to ukryto ôpcyjo niymiecko, abo że jak chca być Ślōn-
zokym, to drōga wolno – mōm do Niymiec wyjyżdżać. 
Przikre jest to, że tak godajōm ci, co tu przijechali, a dyć 
to jo je stōnd, na swojij ziymi, na ôjczyźnie. Szkoda, co 
niykerzi goście niy szanujōm gospodorzi, a zachowujōm 
sie jak kolōnizatory we nowych ziymiach. Na szczynści 
takich je mało, bo wiynkszoś to porzōndne ludzie, kerzi 
chcōm normalnie żyć. A to że pochodzymy ze rozto-
mańtych strōn, tōż to je normalne, kożdy przeca sie kajś 
ulōng, a placu se niy wybiyroł.

Jeżech Ślōnzok, godōm po ślōnsku, przaja tyj ślōnskij 
ziymi, tu żech je na swojim, na ôjczyźnie, a mojōm Ôj-
czyznōm, abo jak nikerzi godajōm mojim Faterlandym 
je Polsko! Inkszej Ôjczyzny niy mōm! Tōż terozki już 
wiycie, czamu czasym je mi źle na duszy – jak skrziw-
dzōnymu za nic bajtlowi – kej czuja, co ta moja Ôjczy-
zna-Mama widzi wy mie jyno chowańca abo podciepa,  
a niy swoji dziecko.

Alojzy  Zimończyk z  Demokratycznej Unii Regio-
nalistów Śląskich

CHOWANIEC
ALOJZY ZIMOŃCZYK
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EUSKALTZAINDIA – Akademia Języka Baskijskiego

Najważniejszym krokiem w rozwoju języka baskij-
skiego było stworzenie Akademii Języka Baskijskiego, 
która dokonała normalizacji tego języka. Znaleźli się  
w niej językoznawcy, poeci, mówcy, pisarze, nauczycie-
le i inni entuzjaści języka baskijskiego. Z doświadczeń 
innych krajów wynika, że akademia języka powinna 
być stworzona z reprezentantów wszystkich dialektów 
danego języka. Akademia baskijska, która znajduje się  
w Bilbao, działa w imieniu całego Kraju Basków, stąd też 
pracują tam również osoby z części francuskiej. Ponad-
to akademia danego języka powinna zostać rozpoznana 
jako jedyny organ właściwy do normalizacji języka.

Działalność akademii opiera się przede wszystkim na 
opracowaniu alfabetu, ortografii, zasad gramatycznych 
(typologii deklinacji i koniugacji, morfologii języka)  
i zamieszczeniu przyjętych rozwiązań w odpowiednich 
publikacjach, na przykład w słowniku, uwzględniającym 

oczywiście wariantywność opisywanego języka. Ponadto 
w ramach akademii funkcjonują specjalistyczne podko-
misje, zajmujące się m.in. gramatyką, onomastyką, lite-
raturą (zbieraniem książek napisanych po baskijsku), 
odmianami terytorialnymi danego języka, badaniem 
rozwoju, jak również gramatyką historyczną tego języka. 
Oprócz wyżej wspomnianych organów działa również 
komisja ochrony języka, która kieruje prośby do władz, 
aby dana mowa została uznana za oficjalną. Ponadto 
jedna z komisji zajmuje się zbieraniem neologizmów. 
Komisja i członkowie akademii nie wymyślają nowych 
słów, to jest zadanie pisarzy, nauczycieli, profesorów itd. 
Nie oznacza to oczywiście, że przy wyborze oficjalnych 
nazw różnych państw, ich mieszkańców i terminów geo-
graficznych, jak: kontynenty, morza, wyspy, góry, rzeki, 
jeziora czy też imiona postaci historycznych, Akademia 
nie może, ponieważ wręcz powinna, pomóc swoimi ra-
dami pisarzom, nauczycielom, profesorom, oferując im 
przygotowaną wcześniej listę z tą terminologią, która jest 
używana w życiu publicznym, zawsze z tłumaczeniami 
na co najmniej dwa języki.

W procesie kodyfikacji zawsze trzeba szukać wspól-
nych elementów, np. w jednej strefie w Katalonii, aby na-
pisać z, używano słowa am, a w drugim dialekcie – ab, 
dlatego jako formę skodyfikowaną wybrano amb. Jedni 

Euskaltzaindia (Królewska Akademia Języka Baskijskiego). Fot. Jose Luis Filpo Cabana. Źródło: Wikimedia

O JĘZYKU BASKIJSKIM
EUSKALTZAINDIA  
I DOŚWIADCZENIA BASKÓW 
W ZAKRESIE KODYFIKACJI

Martin Grabowski
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mogą to słowo wymawiać jako am, inni ab. Zazwyczaj 
przy kodyfikacji zyskują dialekty, które w lepszy sposób 
konserwują formy archaiczne i wspólne. W języku kata-
lońskim zdecydowano się na zapis w formach archaicz-
nych, ale na wymowę nowszą, barcelońską.

Warto zatem podkreślić, że wszystkie decyzje po-
dejmowane przez akademię muszą wpływać na jedność 
danego terytorium, ponieważ: Nigdy nie powinno się  
w związku z jednym elementem kodyfikacji zrazić do sie-
bie innych, bo jedna wygrana bitwa może sprawić, że prze-
gramy cała wojnę i kodyfikacja nigdy się nie zakończy1.  
W związku z tym należy stworzyć, tam gdzie jest to moż-
liwe, biura akademii w formie doradztwa językowego, 
które tłumaczyłyby użytkownikom języka zasady pisow-
ni, gramatyki i pomagałyby im przy pisaniu i tłumacze-
niu nazw sklepów czy innych informacji w sposób wła-
ściwy, a oprócz tego upowszechniać efekty prac komisji 
i podkomisji zarówno w formie tradycyjnych publikacji 
(słowniki, specjalistyczne czasopisma itp.), jak i w postaci 
elektronicznej (np. na własnej stronie internetowej).

KODYFIKACJA JĘZYKA BASKIJSKIEGO

Baskowie swoją pracę nad kodyfikacją zaczęli od 
wyjazdów do Izraela, Gruzji i Irlandii, aby poznać do-
świadczenia tamtych narodów, zdobyte przy kodyfikacji, 
ponieważ początkowo użytkownicy języka baskijskiego 
nie byli w stanie zrozumieć siebie nawzajem, zwłaszcza 
gdy mówimy o kontaktach między Baskami we Francji 

1 Xabier Kintana, wypowiedź z 17 grudnia 2015.

i Baskami z Hiszpanii. Jednak dzisiaj, za sprawą skody-
fikowanego języka baskijskiego, wszyscy słyszą ten sam 
język w radiu czy telewizji. W szkole nauczany jest ten 
sam baskijski, wzbogacony o warianty i słownictwo  
z różnych zakątków ziemi baskijskiej. W ten sposób sko-

dyfikowany język 
jest użyteczny nie 
tylko dla Basków 
w Hiszpanii, ale 
również Basków 
we Francji. Warto 
jeszcze nadmie-
nić, że Baskowie 
przed stworze-
niem własnego 
alfabetu używali 
hiszpańskiego, gdy 

mówimy o Baskach w Hiszpanii, i francuskiego, gdy mó-
wimy o Baskach z Francji. W ten sposób ten sam wyraz 
miał dwa zapisy, jeden zgodny z alfabetem hiszpańskim,  
a drugi z francuskim, np. wyraz dom – etche w Hiszpanii 
i eche we Francji, wyraz czasami – xehe i chehe, siedem – 
zazpi i çazpi itd. Reformy alfabetu miały miejsce w 1920 
i 1968 roku, zdecydowano się na przykład na usunięcie 
litery v i zastąpienie jej przez g oraz na dźwięk cz przez 
użycie liter tx. W ten sposób jedno z bardziej popular-
nych nazwisk już w Hiszpanii nie zapisuje się Echeverri  
i we Francji Etcheberry, a zapisuje się po prostu po baskij-
sku Etxeberri.

Ze względu na fakt, iż baskijski jest językiem fleksyj-
nym, w procesie kodyfikacji pojawiły się pewne proble-
my. Trzeba było wybrać jedną formę (gdy nie udało się 
osiągnąć kompromisu, decydowano się na głosowania  
w Akademii), tylko w przypadku remisu pomiędzy dwie-
ma odmianami zdecydowano się na zaakceptowanie obu 
form. W przypadku nazw miejscowości zdecydowano się 
„ubrać” region we własny język. Początkowo, wspierając 
dwujęzyczność, dawano pierwszeństwo tradycji lokalnej 
(Donostia/San Sebastian czy Gasteiz/Vitoria), natomiast 
w przypadku gdy forma lokalna była bardzo podobna do 
ogólnopaństwowej, jak np. Gernika/Guernica czy Biz-
kaia/Vizcaya, zdecydowano się promować tylko formę 
lokalną. Toponimy powinny być zapisywane w formie 

Euskaltzaindia. Dialektologia batzordea. Atlasgintza lantaldea, Euskararen 
Herri Hizkeren Atlasa VII, Bilbao, Laboral Kutxa – Euskaltzaindia, 2016.
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skodyfikowanej, ale niezmienionej, to znaczy: jeżeli da 
się je zapisać w alfabecie skodyfikowanym, to dobrze, je-
żeli nie, to powinny zachować oryginalną formę, bo to 
świadkowie mowy w danym miejscu.

Kolejnym problemem okazała się kwestia zapożyczeń. 
Istnieją dwa podejścia do języków, które zapożyczają wy-
razy z języków międzynarodowych, jak łacina, greka, ję-
zyk angielski czy francuski. Jedno to wymyślenie nowych 
wyrazów, np. w Hiszpanii istnieją własne określenia na 
słowa weekend, chofer, sponsor, a drugie to przyjęcie, np. 
w języku polskim zapożycza się wyrazy międzynarodowe 
zgodnie z ich oryginalną pisownią. Trzeba się zastano-
wić nad słowami międzynarodowymi, jak: matematyka, 
telefon, polityka, geografia, witamina, termodynamika, 
policja, olimpiada, islam, psychiatra, psycholog, dino-
zaur, informatyka, metro, kilometr, gram. Główne języki 
na świecie, takie jak angielski, hiszpański, francuski, nie-
miecki i rosyjski, zdecydowały się na wykorzystanie tych 
wyrazów w oryginalnej formie, jedynie skorygowanej do 
systemu własnego alfabetu. Dlatego najlepiej jest zrobić 
to samo. Przy zapożyczeniach wyrazów przyjęto dwa 
podejścia, jedno jest związane z kulturą pisania, czyli 
zapożyczenie jest zgodne z pisownią, a drugie jest zwią-
zane ze słuchem i zapisaniem danego wyrazu tak, jak 
się słyszy (fonetycznie). Akademia języka baskijskiego 

zdecydowała się na to pierwsze wyjście. Mowy azjatyckie  
i afrykańskie wybrały drugie rozwiązanie i jako modele 
podstawowe biorą języki takie jak francuski, hiszpański 
i angielski, aby zbliżyć się graficznie do europejskich. Na 
przykład w indonezyjskim funkcjonuje to w następujący 
sposób: polisi – policja, dokter – doktor, oposisi – opozy-
cja, stasiun – stacja, televisi – telewizja. Przy zapisie tych 
wyrazów w języku baskijskim wzięto pod uwagę, że ist-
nieje więcej języków aniżeli tylko hiszpański i zapis może 
być bliższy językowi niemieckiemu, angielskiemu, fran-
cuskiemu, greckiemu czy łacińskiemu. Akademia Języka 
Baskijskiego zaakceptowała normę, zgodnie z którą w ba-
skijskim wyrazy pochodzenia łacińskiego lub greckiego, 
które mają mniej niż 6 spółgłosek, zapisywane są zgodnie 
z oryginalną wersją (oczywiście istnieje kilka wyjątków).

Następną kłopotliwą kwestią okazało się tworzenie 
neologizmów. Były szef akademii baskijskiej wiele lat temu 
stwierdził, że w języku Kichwa niepotrzebnie wymyślono 
nowe słowo Bóg – wszak istniał wyraz Pachakamok. Przy-
jęto wyraz hiszpański Dios, tak jakby Bóg był Hiszpanem. 
W języku baskijskim zachowano także np. dawne słowo 
tęcza – ortzadar, oznaczające „róg boży”, jak również od-
zyskano na określenie drogi wyraz errepide, oznaczający 
„drogę królewską”. W kastylijskim natomiast dla wyrazu 
stewardesa wykorzystano wyraz oznaczający hostessę.

San Juan de Gaztelugatxe. Fot. Martin Grabowski
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Wszystkie języki i mowy są sobie równe i mają takie 
same możliwości, aby stworzyć nowe słowa, poprzez np. 
łączenie dwóch różnych wyrazów w celu stworzenia no-
wego, dodanie przedrostka czy modyfikacje wyrazu, nie-
naruszające jego rdzenia. W baskijskim edukacja to hez-
kuntza, powstająca z wyrazu hez-i edukować i formantu 
-kunatza, analogicznie jak w języku polskim: eduk-acja. 
Reorganizacja to berrantokaleta z wyrazu berr, oznacza-
jącego coś nowego, oraz antola-tu, czyli słowa organiza-
cja. Zdarzają się sytuacje, kiedy współistnieją dwa wyra-
zy: ten własny i ten międzynarodowy, jak identyfikacja  
i tożsamość, ale istnieją również sytuacje, w której neolo-
gizm własny opisuje coś niepowtarzalnego, a wyraz zapo-
życzony – wszystkie elementy w tym zbiorze, np. eskola 

to szkoła, ale ikastola to już szkoła,  
w której mówi się po baskijsku, 
bandera to flaga, ale już ikurriña 
to flaga baskijska. W języku baskij-
skim istnieją przykłady na to, że 
niektóre neologizmy zostały stwo-
rzone przez osoby proste lub dzieci 
(np. słowo garapena oznaczające 
rozwój). Zostało ono wymyślone 
nie przez profesora, ale przez pro-
stego człowieka pracującego na 
polu, który zarzucał naukowcom 
brak wyobraźni i stworzył wyraz 
wywodzący się z innego, który 
oznaczał kiełkowanie i rozwój 
roślin. Przy czym profesorowie 
stworzyli własny termin – de-
sarroilatu, przyjął się jednak ten 
pierwszy wyraz garapena, a drugi 
obecnie nie funkcjonuje.

Ostatnim ważnym elemen-
tem pracy nad językiem była 
zmiana imion i nazwisk na ba-
skijskie i w tym wypadku Aka-
demia Języka Baskijskiego,  
w zgodzie z Minister-
stwem Spraw Wewnętrz-
nych Hiszpanii, wyda-

ła książkę z najczęściej pojawiającymi się imionami  
i nazwiskami. Ktoś, kto chce zmienić imię i nazwisko, nie 
musi już zatem pisać oficjalnej korespondencji do aka-
demii i czekać na przetłumaczenie, wystarczy wyrazić 
chęć zmiany na formę, która została już opublikowana 
we wspomnianej książce.

DOBRE RADY

Ważne jest uświadomienie ludziom, że dany język 
mniejszościowy to dziedzictwo i wartość całego teryto-
rium, kraju, państwa i świata, a jego strata wpłynie na 
zubożenie nas wszystkich. Dlatego też trzeba walczyć ze 
stereotypami mówiącymi o tym, jakoby istniały lepsze  
i gorsze języki.

„Berria" (pol. Nowość) – dziennik baskijski ukazujący się od 2003 roku.



„Rechtōr” FORUM REGIONALISTÓW ŚLĄSKICH  •  www.e-rechtor.edu.pl  •  31

Walka o język lokalny powinna się skupiać na:

1. Stworzeniu i promocji czasopism w danym języ-
ku lokalnym oraz podjęciu próby stworzenia dziennika  
w tym języku lub przynajmniej podjęciu starań, aby 
dzienniki na specjalne okazje zawierały artykuły w da-
nym języku lokalnym, a nie wiersze opublikowane na 
ostatniej stronie gazety, i podejmowały poważne tema-
ty, podając informacje z kraju i ze świata, które stanowi-
łyby integralną część gazety. 

2. Przygotowaniu i rozpropagowaniu audycji radio-
wych i programów telewizyjnych w językach lokalnych.

3. Opracowaniu i promowaniu programów progre-
sywnych w prasie, radiu czy telewizji. Należy przy tym 
wystrzegać się wszelkich form współczesnego folkloru, 
zwłaszcza typu szlagiery, oraz stereotypów typu „Wi-
lamowianin, Mazur czy Ślązak to prosty – w znaczeniu 
prostacki – człowiek”, w zamian zaproponować i promo-
wać nowocześniejszy styl życia.

4. Próbie wprowadzenia danego języka do edukacji 
lub przynajmniej zabieganiu o system dwujęzyczny.

5. Stworzeniu nowoczesnych słowników z terminolo-
gią akademicką i techniczną.

6. Wprowadzeniu bądź zaktualizowaniu metod nauki 
języka dla osób polskojęzycznych.

7. Promocji kalendarzy dwujęzycznych.

8. Promocji nadawania dzieciom imion w języku lo-
kalnym oraz zapisu nazwisk w tym języku, a także zapi-
sywania w nim nazw własnych miejscowości.

9. Wprowadzeniu dwujęzyczności w nazwach ulic, 
placów, transporcie publicznym (wejście, wyjście, nazwy 
przystanków), nazwach biur, administracji, w szkołach, 
służbie zdrowia (sekretariat, dyrekcja, informacja, bi-
blioteka, winda, pokój nauczycielski, aula, klasa itd.), na-
zwach sklepów, reklamach, menu w restauracjach.

10. Przygotowaniu i wprowadzeniu podwójnych nazw 
i informacji na etykietach produktów lokalnych, a także 
słownictwa funkcjonującego w sklepach (np.: „w sprze-
daży jest barszcz”, „zamknięte”, „otwarte”, „wyprzedaż”, 
„oferta”).

11. Wywarciu presji na środowisko duszpasterskie, 
aby przynajmniej raz na jakiś czas odbywała się msza  
w języku lokalnym (konieczne jest oczywiście uprzednie 
przetłumaczenie liturgii).

12. Podjęciu starań o porozumienia ponad podziała-
mi wśród formacji politycznych, które działają w regio-
nie, aby promować język lokalny. Ułatwia to stworzenie 
Akademii Języka i oddzielenie promocji języka od poje-
dynczej formacji politycznej.

13. Promocji imprez związanych z językiem i kulturą, 
np. premier teatralnych, imprez okolicznościowych dla 
dzieci (typu spotkanie z Mikołajem), konkursów piosen-
ki, festiwali nauki, akcji o charakterze happeningu.

14. Standaryzowaniu życzeń i słownictwa okoliczno-
ściowego, zwłaszcza związanego z Wigilią, np. „Wesołych 
Świąt”. Trzeba pamiętać, że rosyjskie elity do XIX wieku 
składały sobie życzenia po francusku!
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15. Stworzeniu prywatnych szkół mazurskojęzycz-
nych, śląskojęzycznych czy wilamowskojęzycznych.

16. Stworzeniu gazet i zachęcaniu czytelników do 
współudziału w ich redagowaniu, np. poprzez wysyła-
nie swoich komentarzy i artykułów. Ważne, aby zazna-
czyć przy tym, że nieważne są błędy i czytelnicy mogą 
przesłać artykuł bądź opinię z błędami, a magazyn je 
poprawi. Periodyki powinny być w całości zredagowane 
w języku mniejszościowym. W przypadku baskijskim 
magazyny hiszpańsko-baskijskie służyły tylko temu, 
aby utrzymać język baskijski jako język marginalny, 
w którym nie pisało się o poważnych tematach, a pu-
blikowało się w nim tylko okolicznościowe wierszyki, 
tematy folklorystyczne i teksty, które nie miały więk-
szego znaczenia dla życia społecznego. W odniesieniu 
do języków mniej licznych można pomyśleć o jednym 
magazynie dla kilku języków, z niezależnymi sekcjami 
dla każdego z nich; każda sekcja działałaby jako osobna 
gazeta. Jakiś specjalny artykuł mógłby zostać przetłuma-
czony na wszystkie języki.

17. Stworzeniu bibliotek publicznych nowego typu 
(lub wywarcie presji na biblioteki miejskie, aby stworzyły 
specjalne działy) z dziełami napisanymi w języku regio-
nalnym. Ważne jest również przygotowanie książek do 
użytku szkolnego, lektur, tematów podstawowych, jak 
np.: powieści, geografia, rośliny, lekarstwa itp.

18. Rezygnacji z terminologii gwara, dialekt, etno-
lekt na rzecz nazwy własnej mowy (np. nie gwara ma-
zurska, ale: Mazurská Gádka).

Dzięki temu, że została stworzona akademia języ-
ka baskijskiego, udało się odpolitycznić język baskijski  
i stworzyć kompromis, w którym wszyscy (przynajmniej 
w sposób werbalny) zobowiązali się wspierać ten język. 
Wiadomo, że partie polityczne nie służą do tego, aby 
bronić danego języka, ale aby bronić swojego politycz-
nego punktu widzenia. Jak wypowiada się Xabier Kin-
tana: Nie powinno się powiązać uznania języka mniejszo-
ściowego z jakąś siłą polityczną, bo język i jego uznanie 
powinien być wartością dla wszystkich2. Warto również 

2  Op.cit.

zauważyć, że akademia baskijska początkowo działała  
w językach hiszpańskim i francuskim, aż w końcu w 1950 
roku można było wprowadzić do niej język baskijski 
jako język pracy. Dzisiaj Akademia Języka Baskijskiego 
współpracuje z innymi językami mniejszościowymi, ofe-
rując im wsparcie i pomoc (akademicką, informacyjną, 
wymienianie się magazynami, publikacjami i doświad-
czeniami).

PODSUMOWANIE

Dzieci, które uczą się języka regionalnego, lepiej so-
bie radzą z nauką szkolną. Jak pokazują badania w Kra-
ju Basków, dzieci, które pobierały edukację dwujęzyczną 
baskijsko-hiszpańską, uzyskały wyższe oceny i rezultaty 
testów aniżeli dzieci, które ukończyły tylko edukację hisz-
pańskojęzyczną. Należy jednak pamiętać, że język to nie 
tylko edukacja, to coś więcej niż instrument, za pomocą 
którego się komunikujemy, to lasso i połączenie między 
naszą generacją a wszystkimi poprzednimi. To łańcuch 
kulturowy pomiędzy doświadczeniami, szczęściem czy 
smutkiem naszych starzyków. Bo jak napisał w pierwszym 
wersie jednego ze swoich wierszy baskijski poeta Miguel 
da Unamuno: język jest krwią dla mojej duszy3.

Artykuł został napisany na podstawie informacji 
udostępnionych przez Baskijską Akademię Języka za 
pośrednictwem sekretarza akademii Xabiera Kinta-
ny i za jego zgodą przekształconych i wykorzystanych  
w tym artykule.

Martin Grabowski

3 Ana Chaguaceda Toledano, Miguel de Unamuno, Estudios 
sobre su obra, ediciones Universidad de Salamanca, 
Salamanca 2003, 241. 


