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If antiquity is any justification for a language’s survival, 
a special case could certainly be made for Scots against 

Standard English, as guardian of an older form of English. 

Billy Kay – z wykładu Brither and Sister Scots 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

8 kwietnia 2013 roku

[…] кашубский язык есть во многих отношениях 
plus polonais que le polonais même.

Бодуэн де Куртене, И. А. 1897. 
„Кашубский «язык», кашубский народ и «кашубский вопрос»”, 

Журнал Министерства Народного Просвещения СССХI: 92.
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