
adeLa KożyCzKowsKa

Mowa – język – edukacja. Od peryferii i polityki ci-
szy do edukacji na pogranicza. Casus języka i edu-
kacji kaszubskiej

Streszczenie: Autorka tekstu podejmuje problematykę relacji między językiem 
a edukacją. Egzemplifikacją jest kultura kaszubska. Postrzega język jako element 
gry o tożsamość etniczną (kulturową). Ponadto opisuje proces zmiany statusu 
(prestiżu) języka kaszubskiego, co odzwierciedla się w podejściu do formalnej edu-
kacji kaszubskiej. Uznanie mowy kaszubskiej jako języka przekłada się na uznanie 
prawa do edukacji kaszubskiej. 

Słowa kluczowe: języka kaszubski, edukacja, kultura

Kaszubska praktyka edukacyjna wymaga krytycznego namysłu pedagogiczne-
go. Sprawa zdaje się być znacząca, gdyż to sami praktycy postulują konieczność 
stworzenia teoretycznych podstaw wyjaśniających zjawiska i problemy kultury 
oraz edukacji kaszubskiej. Jednocześnie zwraca się uwagę na niedosyt teorety-
zacji w zakresie generowania nie tylko teorii pedagogicznych i edukacyjnych, 
ale także psychologicznych, antropologicznych i socjologicznych w zakresie 
szeroko pojmowanej kaszubskości, w tym praktyki edukacyjnej. I choć już Flo-
rian Ceynowa w XIX wieku postulował konieczność podjęcia badań nad za-
gadnieniami języka i kultury kaszubskiej to okazuje się, że stosowane od okresu 
powojennego do dziś praktyki badawcze skuteczne odmawiają prawa kulturze 
i językowi kaszubskiemu do generowania samowiedzy o sobie. 

Niniejszy tekst jest kolejną próbą krytycznego przyjrzenia się praktyce 
edukacji kaszubskiej, która zaczęła wyłaniać się w latach 80. XX wieku i która 
ewoluując w swych koncepcjach, trwa i rozwija się do czasu obecnego. Celem 
tekstu jest próba ukazania związku między prestiżem i obecnością mowy 
kaszubskiej w sferze publicznej a możliwością realizacji formalnej edukacji 
kaszubskiej. Prowadząc badania dostrzegłam swoistą przekładalność odnie-
sienia (kulturowego, w tym politycznego) do mowy/języka kaszubskiego na 
stosunek (kulturowy, w tym polityczny) do edukacji kaszubskiej. Wybrane 
aspekty tego rozpoznania prezentuję w niniejszym tekście. 
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Peryferie języka polskiego: mowa Kaszubów 
w polityce ciszy 

Peryferia są wynikiem „(u)porządkowania” sfery publicznej w taki sposób, 
by wyłoniło się w niej „centrum” i to, co do-określi centrum, czyli „peryferia”. 

Sfera publiczna wymaga wytworzenia wiedzy o sobie (w tym ideologii), 
która odzwierciedli praktyki społeczne i jednocześnie będzie dla tych prak-
tyk wyjaśnieniem i potwierdzeniem. Jest więc realna sfera publiczna miej-
scem, w którym to, co społeczne znajduje swe ontologiczne, epistemologicz-
ne i metafizyczne potwierdzenie. Sfera publiczna legitymizuje się w wiedzy 
wytwarzanej instytucjonalnie, która z kolei decyduje o charakterze działań 
osób i grup. I choć proces ten jest o wiele bardziej skomplikowany niż to 
„szkicuję” w niniejszym akapicie, to idzie o to, że sfera publiczna to związki 
instytucji, wiedzy, działań i władzy, które nabierają określonego, specyficz-
nego charakteru w optyce tego, co hegemonicznie uznane zostanie za zasadę 
uniwersalną. Dla państwa narodowego, będzie to tworzenie narodowej wersji 
uniwersum publicznego. Dla państwa obywatelskiego – obywatelskiej wersji 
uniwersum publicznego. Jeśli zmienić perspektywę z państwowej na globalną 
to iść może np. o jakiś rodzaj ekonomicznego uniwersum publicznego. 

Peryferie nie są auto-tworem. To nie peryferie określają siebie tym mia-
nem, ale są one (wy)tworem centrum. A właściwie zdają się być jego ko-
niecznością, gdyż centrum metodologicznie potrzebuje peryferii dla swego 
do-określenia. Dokładnie tak samo jak państwa pierwszego świata metodo-
logicznie potrzebują państw trzeciego świata. Pierwszy świat istnieje tylko 
dzięki temu, że najpierw symbolicznie, a później ekonomicznie wytworzył 
świat trzeci.

Centrum-peryferie generują myślenie i działanie w optyce My (Swoi) – 
Oni (Obcy). Oba konstrukty „centrum-peryferie” i „my-oni” są aktywne ak-
sjologicznie (Brocki, 2013, s. 29–30), choć ich użytkownicy – dzięki prakty-
kom edukacyjnym – nie dostrzegają ich konfrontacyjnego ustawienia, i tego, 
że peryferia mówią o sobie językiem centrum (por. Said, 2005). Jednocześnie 
poza „centrum-peryferie” i poza „my-obcy” istnieją także jakieś „nie-centra” 
i „nie-peryferie”, podobnie jak istnieją jacyś „nie-my” i „nie-obcy”. Tego wła-
śnie zdają się nie dostrzegać konfrontacyjnie ustawione wobec siebie i zajęte 
sobą centrum i peryferie. Tym samym, jeśli prawdą jest, że rzeczywistości 
generują swoje światy subiektywne i obiektywne, to „nie-peryferie” i „nie-
centra” są dowodem na obecność wielości takich światów. Nie-peryferie – jak 
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pisze Marcin Brocki – są rozleglejsze i obejmują praktyki wytwarzane we-
wnętrzne, które z punktu widzenia centrum powinny być nie tylko margi-
nalizowane, ale wręcz nie-zauważane (2013, s. 31), czy też – jak podkreślają 
Alfred F. Majewicz i Tomasz Wicherkiewicz – objęte powinny być „oficjalną 
ciszą” (1998, s. 54–73), a właściwie polityką ciszy. 

Tymczasem centrum wyznacza dla siebie „pozycję hegemona” i taką rolę 
pełni wobec peryferii (Brocki, 2013, s. 31). Dla problemu tego tekstu najistot-
niejsze jest to, że peryferie to przestrzeń działania centrum. Celem centrum 
jest nie tyle rozwój peryferii, ale drenowanie jego zasobów: kulturowych, 
ekonomicznych i społecznych (Robbins, 2005; Comaroff i Comaroff, 1997, 
s. 11 i następ.). Ekonomicznie rzecz ujmując peryferie stają się zapleczem 
produkcyjnym dla centrum. Tu wytwarza się pożądane przez centrum war-
tości, które następnie zasilają i potwierdzają kulturową i polityczną (w tym 
ekonomiczną) dominację centrum przy jednoczesnym uzależniania peryferii 
od siebie (Robbins, 2005, s. 50–51, 124–133). Najpoważniejszym jednak grze-
chem centrum jest to, że narzuca ono peryferiom określoną reprezentację 
świata i człowieka, w taki sposób, że ani świat, ani tym bardziej człowiek pe-
ryferii nie dostrzegają swego lokowania w owym konfrontacyjnym ustawie-
niu (Brocki, 2013, s. 32). Kolejną kwestią jest tzw. przechwytywanie elit. Jest 
to jedna z tych praktyk hegemonicznych, która gwarantuje panowanie nad 
peryferiami i powoduje, że kultura centrum wraz z jej ideologiami uznana 
zostaje za własną i nasącza się nią tkankę społeczną za pomocą praktyk edu-
kacyjnych (por. Ngũgĩ wa Thiong’o, 2003). Powoduje to, że peryferia przestają 
mówić o sobie w swoim języku, a stopniowo – nie zauważając tego – zaczy-
nają mówić o sobie językiem centrum. To w tym właśnie procesie, centrum 
wytwarza peryferie i zyskuje nad nimi władzę (Said, 2005, s. 32 i następ.; 
Comaroff i Comaroff, 1997, s. 36 i następ.). Hegemonia centrum przyjmuje tu 
postać tego, co niewypowiedziane, nieuświadomione i jednocześnie przyjęte 
za naturalne. Wytwarzane przez centrum praktyki edukacyjne zmieniają nar-
rację o przeszłości i decydują o tym jak „odczuwana” jest codzienność przez 
rodzimą ludność peryferii. Hegemonia centrum to nic innego jak zaangażo-
wanie w tworzenie tożsamości i ideologii legitymizujących dominację, które 
– paradoksalnie – (re)konstruują i centrum, i peryferia. Hegemonia centrum 
dzieje się za pomocą określonej wiedzy niewypowiedzianej, nieuświadomio-
nej i za pomocą twierdzeń, zasad i praktyk, które uznane zostają za oczywiste 
i „neutralne” (Comaroff i Comaroff, 1997, s. 10–13). 

Logika tak konstruowanego centrum wynika z pewności wiedzy o peryfe-
riach i tego, co można rozpoznać jako: „znam i rozumiem ich kulturę, język 
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i edukację”; „ich kultura jest taka nie-skomplikowana”. Logika konstruowane-
go rozumienia kultury peryferii jest nierozerwalnie związana z panowaniem 
nad nim (Achebe, 2003, s. 58; por. także: Popowska-Taborska, 1996, 1981). 

Dla interesującego mnie ujęcia języka kaszubskiego jako peryferii języka 
polskiego istotne jest podkreślenie hegemonicznego charakteru tej relacji. To 
u-peryferyjnienie i wynikająca stąd konfrontacyjność daje asumpt do utrzy-
mania w mocy twierdzenia, że kaszubski jest dialektem. I choć twierdzenie 
to jest prawdziwe tylko dla paradygmatu geografii lingwistycznej1, to dzięki 
niemu przez dziesiątki lat nie tyle badano status kaszubszczyzny, co utrzy-
mywano w mocy twierdzenie Kazimierza Nitscha, że kaszubski jest dialek-
tem polskim. Siatka pojęciowa geografii lingwistycznej okazała się niezwykle 
przydatna dla legitymizowania dwóch kwestii: (1) złudzenia prawdziwości 
twierdzenia Nitscha, które w swej metodologicznej odsłonie było zaledwie 
hipotezą (a nawet interpretacją), jak wszystko, co generuje nauka; (2) utrzy-
mania w mocy peryferyjności kaszubszczyzny. Dzięki temu drugiemu przez 
wiele lat skutecznie powstrzymywano rozwój języka kaszubskiego, przez sam 
fakt odmówienia mu statusu języka. 

Hegemonia kultury i języka polskiego lokowała kaszubszczyznę w pe-
ryferyjnym obszarze polszczyzny, co stanowiło i stanowi część relacji cen-
trum-peryferie. Peryferyjność kaszubszczyzny zaświadcza(ła) o odmiennych 
czasowo i geograficznie teoriach rozwoju obu sąsiadujących obszarów ję-
zykowych. Jednak peryferie są w geografii lingwistycznej pojmowane jako 
„teren” przejściowy, który podlega mniej lub bardziej silnym oddziaływaniom 
centrum (kolonizowaniu). Myślenie „geografią lingwistyczną” wytwarza 
przekonanie, że to, co odmienne od centrum, a właściwe peryferiom – sta-
nowi „piętno” peryferii. Są więc peryferia tym, co lokalne, odrębne i różniące. 
I w tym właśnie sensie peryferia dopełniają centrum (Stieber, 1956a, s. 39–40, 
s. 41, s. 48; Stieber, 1956b, s. 30–31). 

Na marginesie dyskusji warto rozważyć także inną możliwą konsekwencję 
uperyferyjnienia kaszubszczyzny przez jej inkluzję w paradygmat geografii 
lingwistycznej. Zawłaszczenie języka kaszubskiego jako przedmiotu badań 

1  W paradygmacie geografii lingwistycznej prowadzono w latach 1954–1962 ba-
dania nad mową Kaszubów. Badaniami kierowali Zdzisław Stieber, a następnie Hanna 
Popowska-Taborska. Bezpośrednim elektem badań było skonstruowanie językowych 
map kaszubszczyzny, które opublikowane zostały w postaci Atlasu Językowego Ka-
szubszczyzny. Ideologicznie i politycznie badania kierowane przez Stiebera i Popow-
ską-Taborską potwierdzony wcześniej postawioną przez Kazimierza Nitscha tezę, że 
kaszubski jest dialektem polskim (por. Breza, 1970). 
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spowodowało, że przestrzeń publiczna zyskała określoną wiedzę o języku 
kaszubskim i w obrębie tej wiedzy prawda o języku jawiła się jako obiektywna 
i niepodważalna. Co więcej wytwarzana wiedza zmieniła myślenie wielu Ka-
szubów o ich własnym języku. W „momencie” gdy działania językoznawców 
uczyniły z kaszubskiego przedmiot badań, to przestał to być tylko prywatny/
domowy język Kaszubów. To nauka wprowadziła i umocniła w sferze pu-
blicznej określoną wiedzę o języku i kulturze kaszubskiej. Do rozważenia 
pozostaje kwestia, czy kaszubski mógł pozostać tylko językiem prywatnym/
domowym, skoro sfera domowa już u Arystotelesa była tym, co przedpoli-
tyczne. A więc była/jest tym, co nie podlega prawom polityki. Chcę przez to 
powiedzieć, że sfera prywatna nie jest tym, czym można kierować, zarządzać 
i wobec czego można wydawać dekrety2. Nie da się zaprzeczyć, że lokowanie 
kaszubszczyzny w peryferii dziedziny publicznej – a bez wątpienia polsz-
czyzna jest dziedziną publiczną – pozwoliło kontrolować bieg rozwoju języ-
ka kaszubskiego. To zaś w konsekwencji pozwoliło kontrolować tożsamość 
kaszubską i procesy edukacyjne tej grupy etnicznej (por. Dejna, 1992). Ina-
czej ujmując, uperyferyjnienie kaszubszczyzny wiąże się z jej upolitycznie-
niem. Ale już samo przesunięcie kaszubszczyzny ze sfery domowej do sfery 
publicznej, nawet w sytuacji tak radykalnego upolitycznienia, jak miało to 
miejsce w stosunku do języka i kultury kaszubskiej, można chyba rozpoznać 
– za Ernesto Laclau – za szczególną formą uznania (2004, s. 60), a jej upery-
feryjnienie (albo zmarginalizowanie) warto badać jako miejsce radykalnego 
od-oporu, czy też radykalnego otwarcia (hooks, 2008, s. 1–2). 

Peryferie edukacyjne. Ku regionalizacji programów 
nauczania

Uperyferyjnienie języka kaszubskiego uperyferyjniło także edukację kaszub-
ską, czyli sklasyfikowanie mowy Kaszubów przełożyło się na podobne skla-
syfikowanie ich edukacji. Mowa Kaszubów – jako dialekt – dźwigała status 
wytworu kultury regionalnej. Zepchnięcie kaszubszczyzny na peryferie, wy-
łączyło mowę kaszubską z grupy tych wartości, które mogłyby być ważne dla 
ówczesnego społeczeństwa Pomorza Gdańskiego (a właściwie Województwa 
Gdańskiego). Kaszubski zyskał status wartości integrującej i różnicującej Ka-
szubów od nie-Kaszubów, i tylko w takim rozpoznaniu był ważny, gdyż jako 

2  O relacjach sfery domowej i sfery publicznej pisze m.in. Hannah Arendt w swej 
książce Kondycja ludzka, (2000). 
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wytwór kultury regionalnej był zaledwie wymierającym reliktem. Był to argu-
ment uprawomocniający tezę, że „uprawiane” języka kaszubskiego „(…) jest 
rzeczą korzystną, ale rozwijanie w sensie popularyzacji i rozszerzania w szko-
le jest chyba rzeczą niekorzystną [wypowiedź Bolesława Maroszka – uwaga 
A.K.]” (Heising, Maroszek i Bukowski, 1965, s. 410). W latach 70. ubiegłego 
stulecia popularyzowano w świadomości społecznej przekonanie, że język 
kaszubski (wtedy dialekt) jest przyczyną „niedorozwoju umysłowego” oraz 
„upośledzenia społecznego” dzieci i młodzieży kaszubskiej (Heising, Maro-
szek i Bukowski, 1965, s. 410–414; por. także: Sikorski, 1973; szerzej o tym: 
Kożyczkowska i Kossak-Główczewski, 2013). Wywarzana świadomość po-
twierdzała i tak niski prestiż języka kaszubskiego, jako gorszego, który niósł 
piętno wstydu kulturowo-etnicznego i był oznaką niskiego stanu społecznego 
oraz braku wykształcenia (Synak, 1992, s. 208–209). 

Przeciwwagą dla tego stanowiska, był upór zaangażowanych elit kaszub-
skich, które za pośrednictwem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego upomi-
nały się o prawa do zachowania własnej kultury i języka. Edukacja była spo-
strzegana jako metoda kulturowego trwania. W edukacji miały wytworzyć się 
i gruntować podstawy kulturowej ciągłości wspólnoty kaszubskiej. W eduka-
cji wreszcie widziano szansę na zachowanie dziedzictwa kulturowego, i wy-
tworzenie świadomości kulturowej w umysłach młodych Kaszubów. Szło też 
o wytworzenie potrzeby zaangażowania (się) w życie wspólnoty i na rzecz jej 
rozwoju (Uchwała, 1981; Uchwała, 1984; Uchwała 1987; Bądkowski, 1981b). 
Celem było rozbudzenie świadomości etnicznej, bo – jak pisał Jerzy Samp – 
świadomość etniczna, jako świadomość własnej tożsamości, nie jest dziełem 
natury (1983, s. 8–9), lecz jest to sprawa kultury. Być może dlatego tak ważką 
rzeczą było pozbawienie Kaszubów prawa do rozwoju ich języka przez uwię-
zienie go w gorsecie dialektologicznego klasyfikowania, gdyż potwierdzało 
to niski prestiż mowy kaszubskiej. Zjawisko to wyjaśniać można za pomo-
cą myślenia Antonio Gramsciego, który pisząc o relacjach języka i dialektu, 
zwraca uwagę, że język zawiera w sobie elementy ideologiczne i filozoficzne. 
Język jest odzwierciedleniem tego, jak człowiek pojmuje świat. Dialekt, jako 
język ograniczony, pozwala zaledwie w sposób ograniczony rozumieć świat 
(1981, s. 214). Gramsci tak pisze o relacji język – dialekt: „Kto mówi tylko 
dialektem bądź w pewnym tylko stopniu rozumie język ogólnonarodowy, 
tego udziałem musi być mniej lub więcej ograniczone pojmowanie świata, 
pojmowanie prowincjonalne, skamieniałe, anachroniczne w porównaniu do 
potężnych nurtów myśli, dominujących w historii świata. Interesy jego będą 
ciasne, mniej lub bardziej korporacyjne, ekonomistyczne, a nie uniwersalne. 
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Jeśli nawet nie zawsze możliwe jest poznanie języków obcych, to po to, by 
wejść w kontakt z różnymi nurtami życia kulturowego, trzeba przynajmniej 
dobrze poznać język swego narodu. Jedna wielka kultura da się przełożyć na 
język innej wielkiej kultury; znaczy to, że jakąkolwiek wielką kulturę można 
przełożyć na każdy język narodowy o bogatej i złożonej przeszłości historycz-
nej. Język narodowy może zatem stać się wyrazem kultury ogólnoświatowej. 
Ale dialekt tego zadania spełnić nie może” (1981, s. 214). 

Wpisanie języka kaszubskiego w dialektologiczną siatkę pojęciową utrzy-
mywało podległość mowy kaszubskiej mowie polskiej, i tym samym – jak 
wskazałam wyżej – potwierdzało niższość języka i kultury kaszubskiej wo-
bec języka i kultury polskiej. Znalazło to swe odzwierciedlenie w stworzonej 
przez władze oświatowe możliwości uprawiania edukacji regionalnej w wersji 
skarłowaciałej, jako regionalizacji nauczania. Sens tak projektowanych dzia-
łań edukacyjnych został sprowadzony do zabiegu nasycania obowiązujących 
programów kształcenia treściami kultury regionalnej. I chociaż wprost de-
klarowano, że regionalizm to „centrum polszczyzny”, to analiza układu treści 
kaszubskich do treści polskich, wskazuje że szło o podtrzymanie dominacji 
tego, co polskie nad tym, co kaszubskie (więcej: Kożyczkowska, 2015). Jed-
nocześnie sferę edukacyjną zabezpieczono za pomocą działań administracyj-
nych „przed taką regionalizacją treści kształcenia, która mogłaby wzmocnić 
tendencje separatystyczne pojawiające się od czasu do czasu w niektórych 
regionach Polski” (Sławiński, 1994, s. 21). 

Pozycjonowanie kaszubszczyzny wobec polszczyzny potwierdziło zasad-
ność dokonanego wcześniej zawłaszczenia przedmiotu badań „mowa i lite-
ratura kaszubska” przez polonocentrycznie zorientowanych badaczy „języka 
i literatury polskiej”, uznających kaszubski dialektem. Próba upomnienia się 
kaszubskich intelektualistów o prawo do wypowiadania się w kwestii badań 
nad językiem i kulturą kaszubską spotkała się z ostrą reakcją ze strony ba-
daczy z tytułami naukowymi, którzy spór metodologiczny sprowadzili do 
sporu o władzę nad przedmiotem badań3. W myśl Foucaultowskiej zasady, 
„kto ma wiedzę, ten ma władzę”, logika sporu o kaszubszczyznę – jako przed-
miot badań naukowych – wynikała z walki o władzę nad językiem, kulturą 
i tożsamością kaszubską. W literaturze przedmiotu znaleźć można intere-
sujące wyjaśnienie tego konfliktu. Objaśnień dostarcza wypowiedź Karola 

3  Porównaj: spór między Hanną Popowską-Taborską a Janem Trepczykiem o sta-
tus kaszubszczyzny. I głosy towarzyszące polemice: Huberta Górnowicza i Lecha Bąd-
kowskiego (Trepczyk, 1980; Trepczyk, 1981; Popowska-Taborska, 1981; Górnowicz, 
1981; Bądkowski, 1981a).
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Dejny, który zauważa, że szczególne traktowanie mowy kaszubskiej wiąże się 
z nadaniem jej uprzywilejowanego stanowiska, co oznacza, że uznanie języ-
kowego statusu kaszubszczyzny jest jednoznaczne z uznaniem przez język 
tożsamości kaszubskiej. Sprowadza się to do równania: uznać język kaszubski 
= uznać tożsamość kaszubską. To zaś jest równoznaczne z uznaniem kultury 
kaszubskiej i praw społeczności kaszubskiej do rozwoju i trwania jej kultury 
(1992, s. 31). W tym prawa do rozwoju języku, do posiadania jego literackiego 
standardu i do posiadania edukacji kaszubskiej. 

Nie-peryferie. W kierunku pogranicza 

Jak pisałam wyżej, nie-peryferie są rozleglejsze i swym zasięgiem obejmują 
praktyki wytwarzane wewnętrznie, które centrum marginalizuje, i których 
stara się wręcz nie-widzieć (Brocki, 2013, s. 31). Uwikłanie w konflikt cen-
trum-peryferie hamowało rozwój języka kaszubskiego w zakresie wytwarza-
nia języka literackiego, co było niezbędne dla wprowadzenia języka kaszub-
skiego do szkoły i dla rozwoju literatury kaszubskiej. Uwikłanie Kaszubów 
w spór o status kaszubszczyzny względem polszczyzny odwracało ich uwagę 
od kwestii zasadniczej: przedmiotem ich troski powinien był być nie tyle pro-
blem pochodzenia języka kaszubskiego i jego relacja do języka polskiego, ale 
kwestia tego, jak pisać i czytać w języku kaszubskim i jak tego pisania i czy-
tania uczyć. Istotę tego uwikłania rozpoznał m.in. Eugeniusz Gołąbek, kiedy 
uznał dyskusje nad statusem języka kaszubskiego za „walkę z wiatrakami” 
i „gonienie za własnym ogonem”. Kaszubi w jego ocenie powinni skupić się 
nad rozwiązaniem kwestii „ratowania swego języka przed śmiercią” i rozpo-
znaniem stanu mowy kaszubskiej, i tego, co – jako społeczność – chcą osią-
gnąć w swym języku i dla swego języka (1980, s. 26). Szło więc o podniesienie 
statusu mowy kaszubskiej także w świadomości samych Kaszubów i uzmysło-
wienie, że mowa powinna być przedmiotem ich troski. Najważniejszą do zre-
alizowania sprawą było stworzenie standardu literackiej kaszubszczyzny, gdyż 
to otwierało drogę do edukacji kaszubskiej i rozwoju literatury kaszubskiej. 

Stopniowe przesuwanie uwagi części elity kaszubskiej ze sporu o status ka-
szubszczyzny na ratowanie i rozpoznanie stanu mowy kaszubskiej, stwarzało 
miejsce dla „nowego” rozumienia kaszubszczyzny jako języka: (1) w perspekty-
wie jego funkcji społecznej i psychologicznej, a także (2) w ujęciu „etnolektu”. 

Próba „nowego rozpoznania” mowy kaszubskiej przez zrozumienie jej 
funkcjonalności, dała impuls do zwrotu metodologicznego ku socjolingwi-
stycznym i psychologicznym koncepcjom języka. Uspołecznienie mowy ka-
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szubskiej, bo chyba tak trzeba określić ten proces, spowodowało, że wyeks-
ponowane zostały „socjalne” aspekty – jak je nazwała Jadwiga Zieniukowa 
– rozwoju mowy kaszubskiej, które przesądzają o jej językowym statusie. Tak 
więc o pozycji i prestiżu języka decydują nie tylko właściwości lingwistyczne, 
ale przesądzają o tym zjawiska socjolingwistyczne i psychologiczne, takie jak: 
świadomość, ambicje i aktywność warstwy wykształconej grupy etnicznej. 
Autorka zwraca uwagę także na polityczne i kulturowe sytuacje, które ota-
czają język i decydują o jego rozwoju. Eksponowana funkcjonalność języka, 
to jakość i ciągłość procesów komunikacyjnych nie tylko między członkami 
wspólnoty, ale też między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Język 
jest narzędziem pokoleniowej transmisji i nośnikiem szeroko pojmowanego 
dziedzictwa kulturowego. Nade wszystko zaś jest „świadectwem więzi spo-
łecznej” (1997, s. 206). 

Paradygmat socjolingwistyczny – w przeciwieństwie do paradygmatu 
geografii lingwistycznej – odszedł od peryferyjnego widzenia języka ka-
szubskiego do jego ujęcia funkcjonalnego. Język jest jednym z obiektywnych 
wskaźników identyfikacji społecznej, ale zdecydowanie ważniejsze są kwestie 
autoidentyfikacji. Kryterium subiektywne pozwala dostrzec znaczenie świa-
domości społecznej i politycznej w przeżywaniu własnej kultury etnicznej 
jako obiektywnego i subiektywnego uczestnictwa w kulturze. Język jest więc 
nie tylko obiektywnym czynnikiem różnicujących, ale jednym z głównych 
„wyznaczników utrzymywania się poczucia odrębności grupowej” (Synak, 
1992, s. 208–211). 

Powiązanie języka z grupą etniczną i kulturową zwraca uwagę na problem 
istnienia świadomości odrębności etnicznej. Jerzy Treder wskazuje obiektyw-
ne wyznaczniki świadomości kulturowej, do których zalicza: „(1) dostateczną 
odrębność samej sfery językowej; (2) posiadanie osobnego piśmiennictwa; 
(3) znaczną swoistość w dziedzinie obyczajów; (4) świadomą uprawę języka, 
literatury i własnej kultury; (5) nastawienie na odrębność tak spontaniczne 
i oddolne, jak racjonalne i wśród inteligencji” (1992, s. 80–81). Treder zwraca 
uwagę na ważną kwestię: logika socjolingwistycznego ujęcia języka kaszub-
skiego konstruowana jest na jego funkcjonalności w zakresie użytkowania 
jego literackiej odmiany tak w piśmie, jak w mowie (2013, s. 425). 

Wspomniane już pojęcie „etnolektu” – wprowadzone do wiedzy o ka-
szubszczyźnie przez Majewicza – podważyło sens sporu o status językowy 
i ustanowiło kaszubski odrębnym etnolektem (1986, s. 95–99). Samo pojęcie 
„etnolektu” pozwala w sytuacjach spornych unikać takich terminów jak „ję-
zyk”, „dialekt” czy „gwara” (1989, s. 10), przy czym spory naukowe – jak pisze 
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autor – nie mogą przesądzać o naturze rozwiązań praktycznych i nie mogą 
być traktowane jako fakty (1992, s. 38). To jaki status w przyszłości uzyska ka-
szubszczyzna zależy zatem nie od badaczy, ale od samych Kaszubów. Inaczej: 
kwestia statusu językowego kaszubszczyzny i jej społeczna przyszłość zależą 
od „nosicieli i użytkowników” tego etnolektu. Działania polityczne i socjo-
lingwistyczne mogą wspierać społeczność kaszubską w tym zakresie (1992, 
s. 35–36). Pojęcie „etnolektu” powoduje, że status „języka” czy „dialektu” jest 
dla językoznawstwa całkowicie obojętny. Wynika to z tego, że o statusie etno-
lektu decydują czynniki pozajęzykowe (1989, s. 10). Majewicz zwraca także 
uwagę na tzw. „zasadę terytorialną”, która oznacza, że: (1) osoby, wybierające 
Kaszuby jako miejsce swego zamieszkania, powinny być świadome, że do-
maganie się edukacji wyłącznie w języku ogólnopaństwowym jest arogancją; 
(2) na terenie rdzennie kaszubskim, po opowiedzeniu większości rodziców 
i dzieci, nauka kaszubskiego powinna być wprowadzona, i powinna być obo-
wiązkowa także dla dobrowolnych przybyszy (1992, s. 37–38).

Pojęcie „etnolektu” wydaje się metodologicznie usprawniać paradygmat 
socjolingwistyczny. W pewien sposób czyni bowiem socjolingwistyczne my-
ślenie o języku kaszubskim niewrażliwym na siatkę pojęciową typową dla 
dialektologii. Utrzymuje to uwagę na istocie myślenia socjolingwistycznego: 
a więc na czynnikach społecznych i psychologicznych, które mogą sprzyjać 
rozwojowi języka. Dla samych zaś Kaszubów utrzymacie w mocy paradygma-
tu socjolingwistycznego wraz z przypisanym mu pojęciem „etnolektu” wska-
zuje konieczność rozważenia: Czy język kaszubski jest dla nich ważny? A jeśli 
tak, to pytanie: Dlaczego?, i Co powinni oni uczynić dla zachowania swego 
języka? Bo być może zachowanie języka będzie oznaczało zachowanie tożsa-
mości i odrębności. Druga kwestia, którą uwypukla socjolingwistyczne ujęcie 
języka kaszubskiego, to sprawa edukacji kaszubskiej. Jeśli język kaszubski jest 
tym, co funkcjonalnie pozwala być Kaszubom między sobą i jednocześnie 
jest tym, co pozwala im być między teraźniejszością i/a przeszłością, a tak-
że miedzy przeszłością, teraźniejszością i/a przyszłością, to język kaszubski 
powinien być funkcjonalnością wspólnoty kaszubskiej. 

Można zaryzykować tezę, że odejście od kwestii pochodzenia kaszubsz-
czyzny i jej relacji do polszczyzny odsłoniło nowe cele działań edukacyjnych, 
którymi są: (1) podniesienie statusu społecznego i językowego kaszubszczy-
zny; (2) podniesienie statusu wiedzy o kulturze regionu; (3) (re)konstruowa-
nie świadomości odrębności etnicznej (kulturowej); (4) podniesienie „zasady 
terytorialnej”. Ta ostatnia w dzisiejszej polityce językowej i praktyce eduka-
cyjnej realizowana jest jako dobrowolne uczestnictwo w edukacji kaszubskiej 
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tak dla ludności etnicznej, jak dla osób, które zamieszkują terytorium Kaszub 
w pierwszym, bądź kolejnym pokoleniu. 

„Zasada terytorialna”: w kierunku pogranicza 
edukacyjnego 

Jeśli przyjąć za Jerzym Nikitorowiczem, że pogranicze jest obszarem między 
centrami; pomiędzy tym, co znajduje się na granicach i przynależeć może do 
obu centrów, to jednocześnie uznać trzeba, że centrum jest jednolite, sztyw-
ne i zamknięte a pogranicze, jest zróżnicowane, płynne i otwarte (1995, s. 11). 
Takie myślenie o pograniczu usprawnia myślenie o edukacji na pograniczu 
jako tym, co zróżnicowane, płynne i otwarte. W przypadku Kaszub sprawa 
nie jest tak oczywista, jakby to miało wynikać z ujęcia geografii lingwistycz-
nej. Problemu w prosty sposób nie wyjaśnia też myślenie socjolingwistyczne. 
Sprowadzenie Kaszub do kondycji peryferii było argumentem na rzecz braku 
edukacji kaszubskiej, skoro kaszubski był zaledwie przedmiotem badań, czy 
zamierającym reliktem. „Wyzwolenie” kaszubszczyzny z dialektologicznego 
zamknięcia zwróciło uwagę na kwestie społeczne i psychologiczne funk-
cjonalnego ujęcia języka. Dodatkowo przywołana przez Majewicza „zasada 
terytorialna” z konieczności zmusza do rozpozna Kaszub jako przestrzeni 
zamieszkiwanej także przez nie-Kaszubów. Ziemia Kaszubska daje się dziś 
rozpoznać jako co najmniej dwujęzyczna i dwukulturowa. Naiwnością byłoby 
jednak sądzić, że dwukulturowość jest sprawą ostatnich lat. Tak jak naiw-
nością byłoby sądzić, że od 1945 roku Kaszuby są wyłącznie polskojęzyczne 
i polskokulturowe. Można zaryzykować twierdzenie, że ostatnie ćwierćwie-
cze to starania o uznanie kaszubskości Kaszub, ale to też starania o uznanie 
ich dwukulturowości. Dla edukacji oznacza to konieczność rozpoznania co 
najmniej trzech typów praktyk: (1) edukacji polskiej jako edukacji państwo-
wej (obywatelskiej) i edukacji narodowej (kulturowej) (2) edukacji kaszub-
skiej, rozumianej jako edukacja etniczna (kulturowa); (3) edukacji dwukul-
turowej (dwujęzycznej), konstruowanej na zmodyfikowanej dla pogranicza 
kaszubsko-polskiego „zasadzie terytorialnej”. 

Te pobieżnie wyłonione typy praktyk edukacyjnych są wzajemnie swym 
swoistym przeciwstawieniem i jednocześnie są one wzajemnie swym dopeł-
nieniem w zakresie ideałów i celów wychowania. Z natury rzeczy, generują 
one właściwe sobie modele edukacyjne, z właściwymi sobie teoriami antro-
pologicznymi, psychologicznymi, socjologicznymi, politycznymi i myśleniem 
filozoficznym. Każdy z modeli domagać się będzie odmiennych metodyk 
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i sięgać będzie do właściwych sobie metod związanych z takimi sprawami jak 
wiedza i prawda. Jednocześnie trzeba przyjąć, że każdy z modeli wytwarzać 
będzie właściwie sobie rozumienie kultury. Wydaje się, że obszar kaszubsko-
-polski jest w szczególny sposób skomplikowany, gdyż styk obu kultur i obu 
języków wymaga (re)organizacji rozumienia takich pojęć jak państwo, naród, 
etniczność, język, kultura. 

Podsumowując 

Język i edukacja wydają się być fundamentalną sprawą rozwoju idei kaszub-
skości. Przedstawiony szkic ukazuje, że poziom społecznej (i politycznej) ak-
ceptacji mowy kaszubskiej odzwierciedla się w poziomie społecznego (i po-
litycznego) uznania edukacji kaszubskiej. Temporalne ujęcie tej zależności 
pozwala postawić tezę, że uperyferyjnienie mowy kaszubskiej, pozwoliło 
objąć polityką ciszy sprawę edukacji kaszubskiej. Odmówienie mowie ka-
szubskiej statusu języka, pozwoliło odmówić Kaszubom prawa do edukacji 
kaszubskiej, a uznanie kaszubskiego dialektem – uprawomocniło regionali-
zację programów kształcenia. Wreszcie, gdy kaszubski uzyskał status języka, 
Kaszubi uzyskali edukację kaszubską. 

Poniekąd prezentowany tekst jest także „opowieścią” o „dziejach” odzyski-
wania tożsamości przez (re)konstruowanie wiedzy o własnym języku i kultu-
rze, do (re)konstruowania świadomości etnicznej. Ta wszakże potrzebuje języ-
ka, by uczestniczyć w kulturze wspólnoty: w tym, co przynależne przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. I choć świadomość etniczna jest dziełem kultury, 
to – jak pisał Samp – jest ona wynikiem uczestnictwa w przeszłości (Samp, 
1983, s. 8–9). Być może to stąd, tożsamość jest niczym innym niż pozycjono-
waniem w (narracjach/interpretacjach) przeszłości (por. Hall, 2008, s. 170). 
Tyle tylko, że przeszłość (podobnie jak teraźniejszość i przyszłość) ma cha-
rakter językowy. I uczestniczyć w niej można tylko za pośrednictwem języka. 

Język pozwala aktywnie uczestniczyć w kulturze (także w aktywnym wy-
twarzaniu wiedzy o kulturze) i dzięki temu konstruować właściwą językowi 
świadomość. Odzyskanie przez społeczność kaszubską języka, to nie tylko 
odzyskanie mówienia językiem kaszubskim na co dzień. To przede wszyst-
kim odzyskanie kultury i możliwości tworzenia w języku wiedzy kulturowej 
w przestrzeni własnej etniczności. Etniczność zaś – a właściwe jej społeczne 
i psychologiczne przeżywanie – jest warunkowana uczestnictwem w kulturze. 

Kultura jest wiedzą, która dostarcza treści dla konstruowania rozumie-
nia (interpretacji) siebie i otaczającego świata. Zmiana tego rozumienia, po-
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wiązana jest ze zmianą treści kultury. To z kolei pozwala na reorganizację 
świata i jego najtrwalszych elementów (Szahaj, 2001, s. 80–82). W tym na 
zmianę praktyk edukacyjnych. Uwolnienie języka kaszubskiego spod władzy 
paradygmatu geografii lingwistycznej zmieniło jego pozycję względem języka 
polskiego. „Wartością dodaną” jest uwolnienie edukacji kaszubskiej i otwar-
cie jej na potrzeby społeczności kaszubskiej i wiedzę, jaka jest wytwarzana 
w obrębie kultury kaszubskiej. 
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Speech – language – education. From the peripheries 
and the policy of silence to borderland education. 
The case of the Kashubian language and education

Abstract: The presented article discusses the problem of the relation of language 
and education. exemplification of the text is Kashubian culture. The writer per-
ceives language as element of the game about ethnic (cultural) identity. 

The author describes the changes in relation to the status (prestige) of the 
Kashubian language, which reflects a change in the relation to the Kashubian edu-
cation.

Recognition of the right to language is tantamount to recognition of the right 
to Kashubian education.
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