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1. W artykule pt. Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczy-
nek do roli gatunku tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem jêzykowym
kaszubszczyzny)1 analizowa³am przed kilku laty wp³yw zjawisk i dzia³añ inspiro-
wanych przez kulturê masow¹ na status jêzykowy kaszubszczyzny. Pojêcie kultury
masowej odnios³am wówczas – za Ann¹ K³oskowsk¹ – „do zjawisk sztuki i roz-
rywki realizowanych przez rozpowszechnianie identycznych przekazów za po-
moc¹ technicznych œrodków umo¿liwiaj¹cych ich odbiór w bardzo szerokim za-
kresie przez zró¿nicowan¹ publicznoœæ poœredni¹”2, rozpatruj¹c „zjawiska inte-
lektualnej, estetycznej i ludyczno-rekreacyjnej (czyli zabawowo-rozrywkowej)
dzia³alnoœci ludzi, zwi¹zane w szczególnoœci z oddzia³ywaniem tzw. œrodków ma-
sowego oddzia³ywania, a wiêc treœci rozpowszechniane za pomoc¹ tych œrod-
ków”3. Na u¿ytek tamtego artyku³u przyjê³am te¿, ¿e do zjawisk kultury masowej
nale¿¹ teksty kultury kierowane do nieelitarnego odbiorcy za poœrednictwem
takich mediów, jak: ksi¹¿ka drukowana, prasa, radio, kino, telewizja i Internet.
Pominê³am natomiast w tej analizie te gatunki tekstów pozostaj¹cych w zakre-
sie oddzia³ywania kultury masowej, które odzwierciedlaj¹ przede wszystkim
inne ni¿ masowoœæ w³aœciwoœci wspó³czesnej kultury, np. jej biurokratyzacjê (ga-
tunki urzêdowe), globalizacjê i informatyzacjê (np. gatunki szaty informacyjnej

1 E. Rogowska-Cybulska, Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli
gatunku tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem jêzykowym kaszubszczyzny), [w:]
Kaszubszczyzna w przesz³oœci i dziœ. Kaszëbizna dôwni ë dzys, pod red. J. Tredera, Warszawa
2006, s. 73–93.

2 A. K³oskowska, Przedmowa do drugiego wydania, [w:] tej¿e, Kultura masowa. Krytyka
i obrona, Warszawa 2005, s. 3.

3 A. K³oskowska, Kultura masowa..., s. 96. O kaszubszczyŸnie w œrodkach masowego prze-
kazu por. te¿ J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura
– Jêzyk – Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 153–154.
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miasta4), demokratyzacjê komunikacji (np. napisy pami¹tkowe i nagrobne), a tak-
¿e komercjalizacjê5.

W niniejszym artykule chcia³abym ukazaæ w³aœnie ostatni z pominiêtych
wówczas aspektów – w zakresie, w jakim oddzia³ywanie tekstów reprezentuj¹-
cych gatunki komercyjne dokonuje siê w inny sposób ni¿ za pomoc¹ wymienio-
nych wy¿ej mediów masowych, czyli ksi¹¿ki drukowanej, prasy, radia, kina, tele-
wizji i Internetu. Interesuj¹ mnie gatunki odmiany pisanej i mówionej, w których
kaszubszczyzna zostaje „wystawiona na sprzeda¿”6 bezpoœrednio, jako jeden
z produktów wspó³czesnej komercyjnej dzia³alnoœci handlowo-us³ugowej. Ze
wzglêdu na rodzaj dzia³alnoœci komercyjnej, której towarzysz¹, nale¿y przy tym
wyró¿niæ kaszubskojêzyczne teksty, które stanowi¹ element marketingu handlo-
wego, oraz teksty bêd¹ce sk³adnikiem „cateringu dziedzictwa kulturowego na rzecz
masowego odbiorcy” w ramach rozwoju us³ug turystycznych i kreowania prze-
strzeni turystycznej7. Jêzyk kaszubski sta³ siê bowiem jednym z motywów kultury
kaszubskiej szeroko wykorzystywanych do turystycznej promocji regionu, po-
dobnie jak tabaka, wzory kaszubskiego haftu, kaszubskie nuty (kaszëbsczé nótë),
strój regionalny, tañce, instrumenty ludowe (np. burczybas, diabelskie skrzypce)
i folklor muzyczny, kuchnia kaszubska, ceramika Neclów i inne rêkodzie³o, ob-
rzêdy i zwyczaje, Gryf i flaga8. Nawet w opinii samych Kaszubów kaszubszczy-
zna sta³a siê przydatna w roli atrakcji turystycznej, np.:

Bo jeœli bêdê mia³ zagrodê kaszubsk¹, bêdê mówi³ po kaszubsku, bêdê za¿ywa³ tabakê
i robi³ jeszcze inne rzeczy, to do mnie wiêcej turystów przyjedzie po prostu9.

Rozwój handlu i us³ug turystycznych zainicjowa³ w ostatnim czasie – w spo-
sób mniej lub bardziej bezpoœredni – powstanie co najmniej kilkunastu kaszub-

4 Por. A. Wallis, Szata informacyjna miasta, [w:] tego¿, Miasto i przestrzeñ, Warszawa 1977,
s. 274–284; tego¿, Krajobraz i szata informacyjna, [w:] tego¿, Informacja i gwar. O miejskim
centrum, Warszawa 1979, s. 101–110. Kaszubskojêzycznej szacie informacyjnej poœwiêci³am
artyku³: Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta, [w:] Przestrzeñ zró¿nicowana jêzyko-
wo, kulturowo i spo³ecznie. Miasto 2, pod red. M. Œwiêcickiej, Bydgoszcz 2008, s. 133–146.

5 Jeden z aspektów tej problematyki omówi³am póŸniej w artykule: Wokó³ jedzenia. O kaszub-
skiej szacie informacyjnej zwi¹zanej z wytwarzaniem i konsumpcj¹ artyku³ów ¿ywnoœcio-
wych, „Biuletyn Rady Jêzyka Kaszubskiego”, Gdañsk 2009, s. 138, 140, 142, 144, 146, 148;
Kòle jedzeniô. Ò kaszëbsczim jinfòrmacjowim òbstroju zrzeszonym z wërôbianim i kònsumpcj¹
jôdnëch wërobów, „Biuletin Radzëznë Kaszebsczégò Jãzëka”, Gduñsk 2009, s. 139, 141,
143, 145, 147, 149.

6 Por. J. Bralczyk, Jêzyk na sprzeda¿, Gdañsk 2004.
7 A.M. Kluczyk, Kultura kaszubska jako nowy produkt turystyczny, [w:] Catering dziedzictwa

kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów, pod red. P. Kalinowskiego, Gdynia
2006, s. 113–147.

8 Tam¿e, s. 123–125.
9 Tam¿e, s. 126.
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skojêzycznych lub czêœciowo kaszubskojêzycznych gatunków tekstów mówio-
nych i pisanych10.

2. Gatunki mówione kaszubszczyzny komercyjnej to przede wszystkim ró¿-
nego rodzaju „próbki kaszubszczyzny” przygotowywane na u¿ytek turystów, swo-
isty u¿ytkowy – i ustny, nie pisany – odpowiednik wyboru tekstów gwarowych
funkcjonuj¹cych w naukowej odmianie polszczyzny.

Zjawisko nowej funkcji kaszubszczyzny mówionej11 potwierdzaj¹ wypowie-
dzi kaszubskich w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych, np.:

Ale i jêzyk kaszubski zacz¹³ siê pojawiaæ na tych spotkaniach na przyk³ad z turysta-
mi, gdzie tam gospodarze zawsze lubi¹ se pogadaæ, po kaszubsku coœ tam powie-
dzieæ, coœ tam zagadn¹æ12.

O uczeniu siê podstaw kaszubszczyzny specjalnie w tym celu informuje m.in.
notatka prasowa na temat kursów jêzyka kaszubskiego, pt. T³umy chêtnych
w Gdañsku zg³aszaj¹ siê na kursy nauki jêzyka kaszubskiego, por.:

Na kurs zg³osili siê te¿ przewodnicy turystyczni, bo coraz czêœciej uczestnicy wycie-
czek domagaj¹ siê od oprowadzaj¹cego, aby potrafi³ powiedzieæ kilka s³ów po
kaszubsku13.

Charakter takich tekstów-próbek jêzyka kaszubskiego oddaje krótki opis od-
bywaj¹cego siê w gospodarstwie agroturystycznym Wichrowe Wzgórze w Chmiel-
nie „kulturowego spektaklu, podczas którego goœcie mog¹ zobaczyæ kulturê ¿yw¹...
czy raczej o¿ywion¹”14, por.:

Z g³oœników dobiega kaszubska muzyka. Kelnerki w kaszubskich strojach podaj¹
specja³y kaszubskiej kuchni. Gospodarze równie¿ chodz¹ w strojach, ale tylko

10 Por. E. Rogowska-Cybulska, Rola turystyki w rozwoju poliwalencji gatunkowej kaszubszczy-
zny, „Zeszyty £u¿yckie”, w druku.

11 Por. w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce uwagi o charakterze etnologicznym: „[...] z dwóch pozor-
nie identycznych zjawisk jedno mo¿e byæ »naturalne«, a drugie nie, np. pan Andrzej mówi¹cy
po kaszubsku do swego teœcia podczas spotkania w rodzinnym gronie (kaszubszczyzna »na-
turalna«) i pan Andrzej mówi¹cy po kaszubsku do goœci na Wichrowym Wzgórzu (kaszubsz-
czyzna »na pokaz«). Zauwa¿my, ¿e w ostatnim wypadku tylko jeden z trzech warunków nie
zosta³ spe³niony (pan Andrzej jest rodowitym Kaszub¹, jêzyk kaszubski wyniós³ z domu, ale
odbiorcy nie s¹ Kaszubami). Nienaturalny jest tak¿e cel – komunikacja ustêpuje miejsca pre-
zentacji jêzyka samego w sobie” (A. Marjañska, op. cit., s. 46).

12 A.M. Kluczyk, op. cit., s. 124.
13 D. Karaœ, T³umy chêtnych zg³aszaj¹ siê na kursy nauki jêzyka kaszubskiego, „Gazeta Wyborcza

Trójmiasto”, 8 XI 2006.
14 A. Marjañska, Rodzina jako forum kulturowego dialogu pokoleñ, [w:] Catering dziedzictwa

kulturowego?..., s. 29.
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wówczas, gdy rozmyœlnie wcielaj¹ siê w swoje role, tzn. kiedy œwiadomie czyni¹
z samych siebie turystyczn¹ atrakcjê. Ma to miejsce np. podczas przeja¿d¿ek wozem
lub bryczk¹ wokó³ pobliskich jezior, kiedy gospodarz opowiada chmieleñskie legendy,
intonuje przyœpiewki, „gôda po kaszëbsku”. Natomiast gospodyniê strój obowi¹zuje
przy podawaniu do sto³u, pokazach tradycyjnego wyrobu mas³a itp.
Punktem kulminacyjnym „spektaklu” jest interaktywne przedstawienie (przynajmniej
raz w tygodniu), obejmuj¹ce trzy kaszubskie tañce (czwarty w przygotowaniu), grê
na diabelsczich skrzypcach i na burczybasie, œpiewanie „Kaszëbsczich nót” i popu-
larnych kaszubskich piosenek (ka¿dy z goœci dostaje œpiewnik), a wszystko opatrzone
komentarzem po kaszubsku15.

Turyœci bywaj¹ równie¿ odbiorcami przygotowywanych specjalnie dla nich
widowisk folklorystycznych, takich jak wesele kaszubskie, organizowane pod-
czas letnich wakacji co dwa tygodnie w Oœrodku Kultury w Chmielnie16. Do
potrzeb turystów „zimowych” dostosowywane s¹ natomiast odwiedziny kolêdni-
ków, tzw. gwi¿d¿e, por.:

I ten, który prowadzi gwiazdki [...], to ma zapisane, do którego pensjonatu, do której
kwatery przyjœæ, do którego gospodarza, ¿eby w³aœnie dla tych goœci pokazaæ w³a-
œnie t¹ tradycjê kaszubsk¹17.

Innym gatunkiem „kaszubszczyzny turystycznej” jest interaktywne wydarze-
nie komunikacyjne w postaci uczenia turystów krótkich tekstów kaszubskich, od
formu³ grzecznoœciowych czy nazw potraw, po kaszubskie piosenki ludowe.
O œwiadomym kreowaniu takich sytuacji mówi jeden z informatorów autorki
artyku³u pt. Kultura kaszubska jako nowy produkt turystyczny, por.:

Wa¿ne jest, ¿eby na pocz¹tku zachêciæ turystê, ¿eby mu coœ utkwi³o w pamiêci, jakiœ
obraz, melodia, jêzyk, jakiœ zwrot w jêzyku, na przyk³ad nauczy siê mówiæ „do ùzdrze-
niô” albo „slédze z pùlkami”18.

Szczególn¹ rolê wœród tekstów nauczanych podczas owych minilekcji ka-
szubszczyzny na potrzeby turystów odgrywaj¹ „Kaszëbsczé nótë” (fot. 1), por.:

Œpiewanie „Kaszëbsczich nót” jest obowi¹zkowym elementem „spotkañ z folklorem”,
miêdzy innymi imprez plenerowych, przedstawieñ (które odbywaj¹ siê na Kaszubach
lub podczas wyjazdów zespo³ów ludowych), spotkañ integracyjnych dla goœci gospo-
darstw agroturystycznych. Nawet podczas zwiedzania ekspozycji Muzeum Kaszub-
skiego w Kartuzach us³yszymy je w wykonaniu tamtejszego przewodnika19.

15 Tam¿e.
16 A.M. Kluczyk, op. cit., s. 134.
17 Tam¿e, s. 135.
18 Tam¿e, s. 123.
19 Tam¿e, s. 129.
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Pozytywny odbiór przez turystów wzbogacania kaszubskiej oferty turystycz-
nej takim „sprzedawaniem próbek jêzyka” potwierdza m.in. sprawozdanie ze szkol-
nej wycieczki na Kaszuby uczennic klasy I Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gdañ-
sku, por.:

W Kartuzach udaliœmy siê do Muzeum Kaszubskiego, gdzie powita³ nas w jêzyku
kaszubskim Stanis³aw Szlicht. Przewodnik w sposób barwny, ciekawy i weso³y przy-
bli¿y³ nam kulturê i zwyczaje Kaszubów. [...] Na koniec wizyty przewodnik nauczy³
nas kaszubskiego abecad³a. [...] Wycieczka by³a udana. Mogliœmy poznaæ krajobraz
Kaszub, tradycje i zwyczaje ich mieszkañców oraz opanowaæ „podstawy” jêzyka
kaszubskiego20.

3.1. Gatunki pisane kaszubszczyzny komercyjnej21 uk³adaj¹ siê w wiêksze
grupy, które w nawi¹zaniu do terminu „rodzaje literackie” mo¿na by nazwaæ „ro-
dzajami tekstów handlowo-turystycznych”. Nale¿¹ do nich:

20 G. Grelewicz, M. ¯elazna, Wycieczka na Kaszuby, „Pomerania”, 2007, nr 5, s. 3.
21 Wiele informacji na ten temat znajduje siê na zdjêciach zamieszczonych w dziale „Kaszubi

w marketingu i ¿yciu publicznym” na portalu „Nasze Kaszuby” (http://www.naszekaszuby.pl/
modules/myalbum/viewcat.php?cid=8).

Fot. 1. Lekcja „Kaszëbsczich nót” w Centrum Promocji i Edukacji Regionu w Szymbarku
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A) gatunki zewnêtrznej szaty informacyjnej miast i wsi:

a) bezpoœrednio zwi¹zane z rozwojem handlu i us³ug, w tym zw³aszcza us³ug
turystycznych, m.in.:

– szyldy sklepów, lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów i punktów us³ug
turystycznych lub wybrane elementy tych szyldów, szczególnie nazwy w³asne
firm (fot. 2), np. kaszubskojêzyczna tabliczka adresowa gospodarstwa agro-
turystycznego Haliny Norek w W¹glikowicach: KASZËBË // WÃGLIKÒWI-
CE // 50.B22; szyldy GÒSCYÑC „Pod Wiôld¿im Dèlã” i KASZËBSZCI NÓRTK
nad restauracjami w Szymbarku; kaszubskojêzyczne szyldy zawieraj¹ce tylko
nazwy w³asne, takie jak szyld pensjonatu w Szemudzie: Chëcz Kaszëbskô na
Lesôkach, sklepiku z pami¹tkami w oliwskim zoo: GBÙRSCZI MÔL; szyldy
polskojêzyczne z kaszubskimi nazwami w³asnymi, np. szyldy sklepu spo-
¿ywczo-przemys³owego w Bojanie: SKLEP SPO¯YWCZO-PRZEMYS£OWY
KRÓM 23, lombardu w Kartuzach: WJM // KASZËB // LOMBARD24, wypo-
¿yczalni rowerów w Helu: ZELINT – Wypo¿yczalnia rowerów przy fokarium
Stacji Morskiej IOUG; lokalu gastronomicznego w Szymbarku: ZIEMIANKA
/ SAMODZIELNE PIECZENIE KIE£BASEK / chleb ze smalcem / piwo... /ZA-
PRASZAMY! // „Kaszëbskô dolnica”; szyldy czêœciowo kaszubskojêzyczne,

czêœciowo polskojêzyczne, jak napis Kaszëbskô //
Galërëjô // Krùm – Sklep // Pami¹tki, BÚDZYSZÔWA
MASZOPËRËJA obok SMA¯ALNIA RYB U BUDZI-
SZA (Puck), KASZUBSKI P¥CZEK // P.J. KRUK //
CEP£É PÙRCLE / SZNËCZI / DOMÔCÉ KUCHË //
CIEP£E P¥CZKI / DRO¯D¯ÓWKI / CIASTA DO-
MOWE (Wejherowo);

22 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/880.jpg.
23 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/31.jpg.
24 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/884.jpg.

Fot. 2. Kaszubskojêzyczne szyldy sklepów, restauracji i cukierni
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– dodatkowe wywieszki informacyjno-reklamo-
we na zewn¹trz sklepów i firm œwiadcz¹cych
us³ugi, umieszczane nad drzwiami, na drzwiach
i w witrynach zajmowanych przez nie lokali
(fot. 3), np. napisy Serdecznie witamy // Serde-
czno witómë i Zapraszamy ponownie //Zaprô-
szómë jesz rôz25 oraz Witome // Witamy oraz
Do uzdrzeni // Do widzenia w gdañskim hiper-
markecie Leroy Merlin26, napis ZAMÔDLÓMË
// PONIEDZIA£EK – NIEDZIELA // 8.00 –
20.00 na drzwiach cukierni w Wejherowie, na-
pisy Òtemk³é oraz Witômë na Kaszëbach na
gotowych wywieszkach na drzwi sklepików
i punktów us³ug turystycznych, napis TU SO
GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ, m.in. na tablicy pod
szyldem firmy PZU ¯ycie SA w Pucku27;

25 P. Bréza, Kaszëbizna w hiperkrómach, „Kaszëbskô Òdroda”, 2005, nr 4, s. 3.
26 Por. fragment artyku³u Bartosza Gondka pt. Kaszubski w hipermarkecie w „Gazecie Wybor-

czej” z 2 stycznia 2006 r.: „W gdañskim hipermarkecie Leroy Merlin klientów witaj¹ i ¿egnaj¹
napisy w dwóch jêzykach – polskim i kaszubskim. – Nie mo¿e byæ inaczej, skoro Kaszubi to
ponad 50 proc. kupuj¹cych – mówi dyrektor hipermarketu. // Przyzwyczajamy siê powoli do
dwujêzycznych nazw miejscowoœci i powiatów, na jakie natrafiamy, podró¿uj¹c po Kaszubach.
Ale »Witome!« obok »Witamy!« i »Do uzdrzeni!« przy »Do widzenia!« w hipermarkecie bu-
dowlanym to zupe³na nowoœæ. // Na pomys³ wprowadzenia napisów w jêzyku kaszubskim
wpad³ dyrektor gdañskiego Leroy Merlin Krzysztof Nasiadka. – Ponad po³owê naszych klien-
tów to ludnoœæ z okolicznych wiosek i miasteczek. Wielu Kaszubów nale¿y te¿ do personelu
sklepu. Dlatego takie ich uhonorowanie wydaje mi siê zupe³nie naturalne – t³umaczy. // Kaszub-
skie powitania to w Leroy Merlin nie wszystko. W tym jêzyku redagowane s¹ tak¿e gazetki
reklamowe i og³oszenia zamieszczane w lokalnej prasie. Kaszubski pojawia siê te¿ na billboar-
dach” (http://dom.trojmiasto.pl/news.phtml?id_news=18222).

27 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/854.jpg.

Fot. 3. Kaszubskojêzyczne napisy informuj¹ce o godzinach otwarcia lokali
oraz buduj¹ce atmosferê grzecznoœci i goœcinnoœci
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– tablice kieruj¹ce do lokali gastronomicznych i hoteli oraz reklamuj¹ce ich
us³ugi, np. Rôczime na rëbë, Kùrzôné rëbë przed restauracj¹ rybn¹ w Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku; kaszubskojêzyczny fragment ja-
d³ospisu na tablicy reklamowej w pobli¿u karczmy Wygoda we Wdzydzach:
Kapusta szmuròwònô28; drogowskaz-zaproszenie do sklepu spo¿ywczo-prze-
mys³owego w Bojanie29, o treœci: SKLEP SPO¯YWCZO-PRZEMYS£OWY
KRÓM ZAPRASZA // P // →;

– has³a promocyjne i motta komentuj¹ce przeznaczenie obiektu, np. napis
w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku: DOM TRAPERA
KASZUBY // Nigdze na swiece nie nalézesz k¹tka, ¿ebë pò nas Kaszëbach nie
bë³a pami¹tkã / H.J. Derdowski // Kanada – Polska, Ontario – Pomorze.
Wiedno Kaszëbë! (fot. 5);

28 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/2921.jpg.
29 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/31.jpg.

Fot. 4. Kaszubskojêzyczne napisy kieruj¹ce do lokali us³ugowych i gastronomicznych
oraz reklamuj¹ce ich dzia³alnoœæ

Fot. 5. Kaszubskojêzyczne motto komentuj¹ce pochodzenie Domu Trapera Kaszuby
w Szymbarku
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30 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=881.
31 Por. fragment tekstu informacyjnego pt. „Krajobrazy kulturowe” na stronie Agencji Rozwoju

Pomorza S.A.: „Dzisiaj pojawiaj¹ce siê coraz liczniej dwujêzyczne polsko-kaszubskie napisy
na tablicach drogowych staj¹ siê dodatkow¹ atrakcj¹ turystyczn¹” (http://arp.gda.pl/pl/doku-
menty/turystyka05).

32 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/1680.jpg.
33 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/934.jpg.
34 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/816.jpg.

b) poœrednio zwi¹zane z rozwojem us³ug turystycznych (fot. 6), m.in.:
– „witacze” umieszczane przy wjeŸdzie do miejscowoœci, np. Lëñskô gmina

wita30; Gmina ¯ukowo / Kolebka Kaszubskiego Haftu / WITÓMË;
– tablice drogowe31 informuj¹ce o granicach administracyjnych miast, gmin

i powiatów;
– drogowskazy, np. dwujêzyczny

drogowskaz do P³ocic w Lipuszu,
namalowany na przydro¿nym ka-
miennym s³upku: P³oczëce // ← //
P³ocice32;

– tablice z nazwami ulic, np. ul.
Szkolna // Szkò³owô w Miracho-
wie33; ul. Szkolna // Szkólowô i ul.
Po³udniowa // Zidowô w Jastarni34;

Fot. 6. Kaszubskojêzyczne tablice drogowe, „witacze” i tabliczki z nazwami ulic

B) gatunki wewnêtrznej szaty informacyjnej sklepów, lokali gastronomicznych,
hoteli i obiektów turystycznych (fot. 7), m.in.:
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a) tablice z nazwami typów produktów wieszane nad pó³kami w sklepach samo-
obs³ugowych, np. Garma¿ // Gòtowô jôda i Oliwa, Oliwki, Sosy // Jôdny òléj,
// Òliwczi, Zósë w „Delikatesach 34” w Wejherowie35; elementy menu na
wywieszkach i tablicach œciennych w restauracjach, np. Kaszëbskô kùchnia,
Chléb, Wórzta, KASZËBSCZI CHLÉB, KASZËBSKI WÓRZTA w restaura-
cjach w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (fot. 8); Rëbë
kùrzônë – wêdzone – // Rëbë wãrzônë – gotowane – // Piëkli – sma¿one – rëbë
z panëwki w puckiej restauracji rybnej „U Budzisza”;

35 Por. (Pop), Wejherowo. Pierwszy kaszubski market. Paluszczi na pó³kach, „Dziennik Ba³tycki”,
1 VIII 2005, s. 5.

Fot. 7. Ró¿nofunkcyjne kaszubskojêzyczne napisy w puckiej restauracji rybnej
„U Budzisza”

Fot. 8. Kaszubskojêzyczne tablice
z nazwami oferowanych produktów
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b) elementy wystroju sklepów i loka-
li gastronomicznych o funkcjach
reklamowych (fot. 9), np. Rôczimë
na sje¿i ribczi, pomuchlë, bantczi,
sledze; Zôroczimë Na piékli rëbë
bantci pômichle slëdzë; Jëdz rëbë,
bdzësz wiôldzi w sma¿alni ryb
„U Budzisza”36; Bez rëbë niczim
bë³ëbë Kaszëbë, Smaczné bò ka-
szëbsczé, Wòda czëszczi ¿ô³¹dk
a piwò czeszeñ, Zawdë jémë sma-
czno i zdrowò w restauracjach
w Szymbarku;

36 J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny..., s. 154.

c) tablice informacyjno-porz¹dkowe umieszczane we wnêtrzach lokali (fot. 10),
np. Czerënk zwiedzaniégò, Bez pozwoleñstwa wstãp je zakôzóny, Tù sã nie
kùrzi le tobaczi, M³odzëznie ni¿i 18 lat alkóhólu nie dôwômë w Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku;

Fot. 9. Kaszubskojêzyczne napisy o funkcji reklamowej w lokalach gastronomicznych

Fot. 10. Kaszubskojêzyczne tablice informacyjno-porz¹dkowe w lokalach gastronomicznych

d) elementy wystroju obiektów turystycznych o funkcjach edukacyjno-ludycznych,
np. plansze z Kaszëbsczimi nótami do nauki turystów elementów jêzyka kaszub-
skiego (m.in. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku); plansza
z polskojêzycznym tekstem przemówienia papie¿a Jana Paw³a II wyg³oszo-
nego do Kaszubów w 1987 r. w Gdyni z kaszubskim nag³ówkiem Ojc Swiãti
/ Jan Pawe³ Drëd¿i w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku;
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C) gatunki szaty informacyjnej sprzedawanych produktów, m.in.:

a) teksty etykiet produktów handlowych, zw³aszcza spo¿ywczych, i napisy na
opakowaniach, w których te produkty s¹ sprzedawane (fot. 11), np. etykieta
ogórków kaszubskich produkowanych przez firmê Provitus z Radzymina,
ostrej musztardy kaszubskiej produkowanej przez firmê Dagoma Sp. z o.o.
z Pucka, piwa wyprodukowanego przez Browar Ciechanów dla firmy „Ka-
szubska F.H.B.B.”, etykieta wina Sklónkowé wino od Brillowsczich // Jabo-
lowe wino zwëczajno pôchn¹cy; nazwy produkowanych w Szymbarku piw
marki KASZËBSKÔ KÒRUNA, tj. SZIMBARSCZI SMÒK, PÙCCZI RËBÔK,
KARTËSCZI MNICH, KARTËSCZI MIÓD PIWNY, STÃ¯ËCKÔ MALËNA;
nazwy wódki KASZËBSCZI GBÙR, KASZËBSCZI GRYF;

37 Zob. np. „Pomerania”, 2006, nr 11, s. 10–12.

Fot. 11. Kaszubskojêzyczne napisy na etykietach i opakowaniach produktów spo¿ywczych

b) etykiety zastêpcze, towarzysz¹ce produktom sprzedawanym zazwyczaj bez
etykiet, np. tekst na kartoniku w³o¿onym do torebki razem z monet¹ sprzeda-
wan¹ jako pami¹tka turystyczna: 5 DËTK // Kaszëbsczi dëtk szczescô // Dëtk
do dëtka cygnie // W miészk dëtuszka w³o¿ë // ¯ebë sã rozmno¿ë³!;

c) teksty na ok³adkach p³yt CD z kaszubskojêzycznymi piosenkami i na opako-
waniach audiobooków, w pe³ni kaszubskojêzyczne, np. CHËCZ // DO
M£ODËCH, Le ¿ëcé biegô // Prôwda // „Kaszëbsczé Spiéwë”, lub tylko
z kaszubskojêzycznymi tytu³ami, np. MÒRZE // KASZUBSKIE PIEŒNI
O MORZU // ALEKSANDRA KUCHARSKA-SZEFLER // ALICJA RUMIAN-
KOWSKA // RYSZARD MINKIEWICZ // CEZARY PACIOREK // WITOS£AWA
FRANKOWSKA37; Maciej Bolewski // Gòdë na Kaszëbach // kaszubskie
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kolêdy // Chór Kameralny Discantus / S³awomir Bronk // Orkiestra Kameralna
Progress / Szymon Morus; ÓPÓWIÉDZ MIE BÔJKÃ // OPOWIEDZ MI
BAJKÊ... // Wybór tekstów: dr Dušan-Vladislav Paždjerski // T³umaczenie:
Danuta Pioch; Aleksander Majkowski // ¯ëcé i przigòdë Remùsa // w inter-
pretacji Tomasza Fopke; CËDA ÓD PÒCËDÓW SWIATA... / czyli „Spad³
kiedyœ w lipcu œnie¿ek niebieski” // wiersze Juliana Tuwima dla dzieci po
kaszubsku; napisy na pude³kach z grami planszowymi, np. Gra planszowô /
Spi¹cé wójskó;

d) napisy na odwrotnych stronach pocztówek; pionowe, nios¹ce informacje
o wydawcy, np. Wëdôwizna Region Gdiniô, st. Gòska 8 http:/sklep.jerk.pl;
oraz poziome, zawieraj¹c informacje o treœci pocztówki, autorze zdjêæ lub
rysunku, np. G£ODNJICA // Kaszëbskô Spodlëcznô Szko³a // 84-222 Strzépcz,
G³odnjica // tel. (058) 76-84-17 // Kaszëbskô chëcz, // Dzecë z g³odnjickji
szko³ë, // Szlachota sv. Wojcecha, // Zdj.: H.V. Bobrovskji, J. Ellvart; Malënk:
Vjitô³d Bobrovskji; czasem te¿ o serii, np. Pòmòrskô tradicejô // Tradycja
Pomorza // Kaszëbsczé òbleczenié // Kaszubskie stroje; Farwë Pòmòrska //
Barwy Pomorza // setczi redoscë, tës¹ce wspòminków... // setki radoœci,
tysi¹ce wspomnieñ...; w wypadku pocztówek œwi¹tecznych niekiedy zamiast
opisu treœci pojawiaj¹ siê w tym miejscu cytaty z kolêd lub wierszy bo¿ona-
rodzeniowych, np. Vjitôj¿e, Jezu, naj Panje // co sê dzis rodzisz na sanje... //
(ks. Franc Grëcza);

e) has³o god³a promocyjnego umieszczane na niektórych produktach, np. napis
kaszëbsczi wërôb nad wizerunkiem Gryfa na niektórych widokówkach wy-
dawnictwa Region;

f) teksty reklamowe na opakowaniach produktów, np. trzy has³a reklamowe piwa
„Remus”: CHCEMË LE SO WËPIC! // Czësto kaszëbsczé piwò! // Bierzemë
do grëpë to, co nôlepszë z kaszëbsczi zemi oraz tekst promocyjno-informa-
cyjny objaœniaj¹cy jego nazwê: Remùs, nôbar¿i znóny kaszëbsczi wano¿nik,
wãdrowô³ pò Kaszëbach òd wsë do wsë. Jegò célã bë³o rozkòscyrzanié
kaszëbiznë, bòkadny jãzëkã i tradicj¹ starków. Chcemë pòs³ëchac jegò bra-
wãdë przë piwie i stole bòkadnym w wszelejaczé smaczczi... (fot. 12); tekst
reklamuj¹cy „sklónkowé wino od Brilowsczich”: Jabolowe... / Rzôdkosc
westrzód win. / Chëczowi wërobizna. / Rocznik 2008 /// Kwaskawi wino
o szëkowny farbie. / Lekczi aroma, swié¿i szmaka / Blósk do wë¿³opani zarôzku
po / otemkni¹cu. A po wëpicu zaspiéwac: / „Jak brëlë tl blós u Brillowsczich!”
// Brillowsczi so narakowëlë przë / tim wëróbku. Odcëgany w búdle / w skle-
pie na ul. Majkowskiego 1 / w Kartuzach;
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D) gatunki szaty informacyjnej oferowanych us³ug, m.in.:

a) menu restauracyjne z dwujêzycznymi nazwami regionalnych potraw;
b) napisy na hotelowych myde³kach, buteleczkach z szamponami itp.;
c) napisy na œrodkach transportu, np. napis ZELINT na burcie motorówki cumu-

j¹cej w helskim porcie (fot. 13);
d) napisy na biletach komunikacji miejskiej, np. Kasowac òd razu pò wéñdze-

nim do pòjazdu na biletach sprzedawanych przez Komunikacjê Miejsk¹
Gdañsk;

Fot. 12. Szata informacyjna piwa „Remus”

Fot. 13. Kaszubski napis na burcie motorówki



171KASZUBSKOJÊZYCZNE TEKSTY I GATUNKI O FUNKCJI KOMERCYJNEJ

e) podpisy nad lub pod eksponatami w muzeach i innych obiektach turystycz-
nych, np. napis nad seri¹ zdjêæ przedstawiaj¹cych ciêcie najd³u¿szej deski
œwiata w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku: KASZËBSCZI
DÉL – 12 CZERWIÑCA 2002 – REKORD ŒWIATA;

E) gatunki tekstów umieszczanych na gad¿etach reklamowych i promocyjnych,
m.in.:

a) has³a promocyjne eksponowane w wydawnictwach promocyjnych i na ga-
d¿etach promocyjnych, np. has³o gminy ̄ ukowo KÒLIBKA KASZËBSCZÉGÒ
WËSZIWÙ w reklamowym folderze, na pocztówkach, na reklamówce w ¿ó³to-
-czarnych barwach kaszubskich, na promocyjnej naklejce, na ¿ó³tym papierku
promocyjnego cukierka; napis kaszëbskô malëna na magnesach z motywem
truskawki;

b) cytaty z kaszubskojêzycznych tekstów folklorystycznych lub ich fragmenty
w ulotnych polskojêzycznych wydawnictwach promocyjnych, m.in. w folde-
rach turystycznych, zestawach promocyjnych gmin i powiatów, w ulotkach
reklamowych gospodarstw agroturystycznych, np. tekst piosenki „Kaszëbsczé
nótë” wpisany pod piêciolini¹ z obrazkami lub tylko tytu³ tego utworu zapi-
sany nad piêciolini¹ z obrazkami38;

c) napisy z kaszubskojêzyczn¹ nazw¹ regionu lub miejscowoœci umieszczane
na gad¿etach reklamowych i promocyjnych, np. napis KASZËBË na na-
klejkach, breloczkach, magnesach, otwieraczach do butelek, podk³adkach
pod mysz i proporczykach z kaszubskim Gryfem, na miniaturowych kaszub-
skich flagach, na teczkach na dokumenty zdobionych kaszubskimi emblema-
tami, na etui do tabletu i zak³adkach do ksi¹¿ek z elementami kaszubskiego
haftu;

d) napisy z kaszubskojêzycznymi nazwami w³asnymi firm umieszczane na ga-
d¿etach reklamowych i promocyjnych lub stanowi¹cych w³asnoœæ firmy obiek-
tach pe³ni¹cych dodatkowo funkcjê promocyjn¹, np. napis Restauracja
„U Czôrliñscziego” // Józef Zientara × 83-333 Chmielno × Tel. 78 na czarno-
-bia³ej naklejce z wizerunkiem restauracji; napis ÓDRODA // Pismiono Wol-
nëch Kaszëbów // Wëchòdô òd 1999 rokù na firmowej koszulce39; napis
Radio KASZËBË // 98,9-92,3 FM na dziennikarskim mikrofonie;

38 Por. A.M. Kluczyk, op. cit., s. 128–129.
39 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/365.jpg.
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F) napisy na ró¿nych przedmiotach produkowanych jako pami¹tki turystyczne
i/lub prezenty (prywatne i firmowe), m.in.:

a) napisy na zewnêtrznej stronie pocztówek:
– napisy na zewnêtrznej stronie widokówek krajoznawczych, m.in. na serii

12 rysowanych kaszubskich widokówek wydawnictwa Region40, m.in. wy-
raz Kaszëbskô i nazwy 23 miast (Gduñsk, Gdiniô, S³ëpsk, Brusë, Bëtowò,
Chònice itp.) na pocztówce przedstawiaj¹cej kaszubskiego Gryfa i herby
miast pomorskich; wyraz Kaszëbë i nazwy miast powiatowych (WEJROWÒ,
SOPÒTË, PRËSZCZ itp.) i innych (np. Wiôlgô Wies, Ùstka, Biô³i Bór) na
pocztówce z map¹ ukazuj¹c¹ podzia³ województwa pomorskiego na powia-
ty; has³o Kaszëbë // modrô krôjna oraz nazwy miast powiatowych na mapce
(np. LÃBÒRG, KÒSCÉRZNA) i w podpisach nad zdjêciami (np. Òléwa, Bãdo-
min) na pocztówce z mapk¹ powiatów województwa pomorskiego i szeœcio-
ma zdjêciami atrakcji turystycznych regionu; has³o Kaszëbsczé wësziwë //
(Haft kaszubski) i 9 nazw szkó³ haftu kaszubskiego jako podpisy pod rysun-
kami motywów hafciarskich (np. ôrt bòrowiacczi // (szko³a borowiacka), ôrt
chònicczi // (szko³a chojnicka), ôrt kòcewsczi // (szko³a kociewska) itp.) na
pocztówce z motywami haftu kaszubskiego; tytu³ Kaszëbsczé nótë i s³owa
piosenki na pocztówce przedstawiaj¹cej tzw. alfabet kaszubski; reprodukcja
kaszubskiego tekstu modlitwy Ojcze nasz z jerozolimskiego koœcio³a Pater
noster; ¿yczenia Gòsk z kaszëbsczégò sztr¹du // pòzdrôwiô lëdzy z l¹du
i nazwy nadmorskich miejscowoœci wypoczynkowych (np. Dãbczi, JASTAR-
NIÔ) oraz rzek wpadaj¹cych do Ba³tyku (np. £ùpawa) na pocztówce przed-
stawiaj¹cej rodzajow¹ scenkê pla¿ow¹ z naniesionym na ni¹ schematem linii
brzegowej od Gdañska do Ustki i cztery mniejsze fotografie morskiego brze-
gu; has³o Witômë na Kaszëbach na pocztówce przedstawiaj¹cej parê w stro-
jach kaszubskich;

– napisy na zewnêtrznej stronie pocztówek œwi¹tecznych (bo¿onarodzeniowych
i wielkanocnych), zawieraj¹ce teksty ¿yczeñ, np. Naszé ¯ëczbë Godové!,
Nôlepszégò na Gòdë!, Wieso³ëch Gòdów! na pocztówkach z motywami bo-
¿onarodzeniowymi; Nôbëlniészé ¿ëczbë na Jastrë!, Na Jastrë smacznégò jôjka
i bëlnégò dëgùsa!, ̄ ëczbë wszëtczëgó nôlepszégò z le¿noscë Jastrów! na pocz-
tówkach z motywami wielkanocnymi, a tak¿e cytaty z kolêd, np. „Wieso³¹
nowinã wszëscë spiéwaj¹ // Bracô Kaszëbi do ¿³óbka gnaj¹” na pocztówce
przedstawiaj¹cej grupê kolêdników;

b) napisy na ró¿nego rodzaju wyrobach artystycznych i rzemieœlniczych, iden-
tyfikuj¹ce region (fot. 14):

– bezpoœrednio, poprzez podanie jego nazwy, np. napis KASZËBË na kielisz-
kach do jajek i deskach do krojenia z kaszubskimi motywami plastycznymi,

40 Zob. te¿ http://sklep.jerk.pl/product_info.php?cPath=11&products_id=104.
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na œwieczkach z kaszubskim Gryfem, na fartusz-
ku na butelkê z kieszonk¹ na serwetki pod kie-
liszki z kaszubskim haftem, na rewersie pami¹t-
kowej monety; napisy KASZËBË i KASZËBË
INTERNATIONAL na koszulkach z kaszubskim
Gryfem lub wizerunkiem pieczêci Œwiêtope³ka
(noszonych te¿ dla podkreœlenia grupowej to¿-
samoœci na zjazdach i innych uroczystoœciach
kaszubskich, ale najlepiej sprzedaj¹cych siê
w punktach informacji turystycznej41);

– poœrednio, w tym:
• poprzez wykorzystanie kaszubskich tekstów folklorystycznych lub ich frag-

mentów (zw³aszcza tytu³ów i incipitów piosenek), np. napis Kaszëbsczé
nótë 42 na kubkach, makatkach, „ludowych” obrazkach, deskach do kroje-
nia, haftowanych poduszkach, podk³adkach pod mysz, bombkach z wzo-
rami kaszubskiego haftu itp.; fragmenty kolêd i kaszubskie przys³owia na
bombkach Jadwigi Regliñskiej, por.:
Na drugiej stronie bombki wpisuje artystka dedykacje, fragmenty kolêd, a ostat-
nio... przys³owia ludowe. Jedno, które zamieœci³a na stoj¹cej obok bombce po-
doba jej siê szczególnie.
„W swiat pò rozum do mëmczi pò sërce” – czyta. – Albo inne: „Kaszeba chòcbë
chlëchô³, nie bãdze zdëchô³”. Wpisujê je, aby ludzie o nich nie zapomnieli. Kupi-
³am sobie nawet ksi¹¿kê z przys³owiami. Moi dziadkowie wiele z nich znali, a ja
teraz mam okazjê sobie je przypomnieæ43;

41 Por. np. I. Joæ, Moda w etnicznym klimacie, „Pomerania”, 2007, nr 5, s. 7.
42 Por. te¿ A.M. Kluczyk, op. cit., s. 128–129.
43 I. Joæ, Bombki Jadwigi Regliñskiej, 21.01.2006 (http://www.naszekaszuby.pl/modules/arty-

kuly/article.php?articleid=83).

Fot. 14. Kaszubskojêzyczne napisy na pami¹tkach
turystycznych
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• poprzez wykorzystanie innych znanych tekstów kaszubskojêzycznych, np.
reprodukcja kaszubskojêzycznego tekstu modlitwy Ojcze nasz z jerozo-
limskiego koœcio³a Pater noster na magnesie, przeznaczonym do umiesz-
czenia m.in. na karoserii samochodu;

• poprzez kaszubskojêzyczn¹ szatê informacyjn¹ produktu, np. napis Szmó³t
na ceramicznym kufelku; napis 5 // DËTK na awersie pami¹tkowej monety;

• poprzez kaszubskojêzyczne wskazanie odbiorcy w prezentach zamawia-
nych indywidualnie, np. dedykacje na bombkach Jadwigi Regliñskiej;

c) napisy na gad¿etach prezentowych, np. napis kòchóm Ce na walentynkowych
magnesach;

G) gatunki szaty informacyjnej imprez okolicznoœciowych, których g³ównymi
odbiorcami s¹ turyœci, m.in.:

– transparenty z kaszubskojêzycznymi nazwami imprez, np. nazwy Kaszëbskô
szlupa, Z³otô pùrga, Pòmuchla;

– plansze edukacyjne do wspólnego œpiewania „Kaszëbsczich nót”44;
– teksty na okolicznoœciowych stemplach, np. napis z okazji wizyty w sklepie

przy oddziale ZK-P w Helu ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
O/HEL // CHËCZ KASZËBSKÒ.

3.2. Gatunki komercyjne kaszubszczyzny pisanej i reprezentuj¹ce je teksty
odznaczaj¹ siê znaczn¹ ró¿norodnoœci¹.

3.2.1. Jedn¹ z ró¿ni¹cych je cech wynikaj¹cych ze specyfiki statusu jêzyko-
wego kaszubszczyzny jest udzia³ w nich oprócz elementów kaszubskojêzycznych
równie¿ sk³adników innojêzycznych lub brak takiego udzia³u. Ze wzglêdu na to
kryterium mo¿na dokonaæ podzia³u tekstów kaszubszczyzny komercyjnej na trzy
grupy: teksty kaszubskojêzyczne, teksty wielojêzyczne (dwujêzyczne i uwzglêd-
niaj¹ce wiêcej jêzyków) oraz teksty w zasadzie polskojêzyczne inkrustowane po-
jedynczymi kaszubskimi s³owami lub wyra¿eniami.

Wszystkie te trzy sytuacje wystêpuj¹ na przyk³ad w grupie etykiet produktów
spo¿ywczych.

W pe³ni i wy³¹cznie kaszubskojêzyczna jest etykieta ogórków kaszubskich
produkowanych przez firmê „Provitus” z Radzymina45, uwzglêdniaj¹ca nazwê
producenta, slogan reklamowy, dodatkowe has³o reklamowe, nazwê produktu,

44 A. Marjañska, Rodzina jako forum kulturowego dialogu pokoleñ, [w:] Catering dziedzictwa
kulturowego?..., s. 28.

45 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/756.jpg.
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informacjê o jego sk³adzie, instrukcjê dotycz¹c¹ warunków jego przechowywa-
nia, informacjê o wadze brutto i netto: Provitus® // BÒGACTWÒ // PRZËPRA-
WÓW // Wszëtkò co nôzdrowszi, // leno na Kaszëbach. // Jaczié stronë, taczié
zbiorë. // KASZËBSZCZIÉ // GÙRCZIÉ WEKÒWÃNÉ // gùrczié, wòda, ³ëct, //
cëczer, sól, przëprawë // aromaticzno-smakòwë // Pò òdemkni¹cé trzëmac w temp.
4 o C. // Ca³osc [...]ëdô 840 g // Wôga põ odcedzenii 290 g.

Dwujêzycznymi, polsko-kaszubskimi napisami opatrzono etykietê ostrej
musztardy kaszubskiej produkowanej przez firmê Dagoma Sp. z o.o. z Pucka46.
Kaszubska, bardziej wyeksponowana czêœæ tej etykiety informuje o nazwie pro-
duktu: Òstri Mòzdrech Kaszëbsczi i o jego sk³adzie: sk³ôd: gòrczëca, sól, cëczer,
spirtusowi òct, cytrinowi kwas, wòda, przëprawë. Tekst polski, dodany z boku
i pisany w poprzek drobnym drukiem, uzupe³nia tê informacjê o miejsce, w któ-
rym nale¿y szukaæ daty wa¿noœci, adres producenta, masê produktu i zalecenia co
do sposobu jego przechowywania.

Komunikat zredagowany w czterech jêzykach, w tym po kaszubsku (pozo-
sta³e jêzyki to polski, rosyjski i niemiecki), zawiera etykieta s³onych paluszków
firmy „Borowa” z Tucholi. Jedynie nazwa produktu podana jest na niej wy³¹cznie
po polsku, swe odpowiedniki kaszubskojêzyczne maj¹ zaœ informacje o sk³adzie
produktu: Zestôw: // pszenô m¹ka, roscënowi t³ëst, pùlwer // do pieczeniô, regùla-
tora czislënë // E 524, m³odzô, sól, mak, sezóm, // cëczer, o miejscu podania daty
i serii produkcji: Datum ë numer serie // pòdóné na spòjenim oraz o zaleceniach
dotycz¹cych sposobu jego przechowywania: Trzëmac w sëchim placu47 (dwa ostat-
nie fragmenty zosta³y na etykiecie powtórzone dwukrotnie).

Tylko czêœciowo kaszubskojêzyczny charakter ma natomiast etykieta piwa
wyprodukowanego przez Browar Ciechanów dla firmy „Kaszubska F.H.B.B.”
z Kie³pina ko³o Kartuz. Po kaszubsku zapisano na niej nazwê produktu i infor-
macjê o jego gatunku JASNÉ FÙL PIWÒ // KASZËBSCZI // SPECJA£, ponadto
informacja o gatunku piwa zosta³a przeniesiona na naklejkê nad etykiet¹: KASZËB-
SCZI // SPECJA£. Inne napisy (liczne, bo na etykiecie poinformowano te¿ m.in.,
¿e „z ka¿dej sprzedanej butelki 2 grosze dla pi³karzy z Kaszub”) zosta³y sporz¹-
dzone po polsku48.

46 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/viewcat.php?cid=8. Por. te¿ fragment arty-
ku³u pt. Musztarda z Dagomy – si³a marki czy przyzwyczajenia z „Dziennika Ba³tyckiego”
z 3 VIII 2005 r.: „Strategia firmy opiera siê o region, st¹d jej obecnoœæ na lokalnych impre-
zach i kaszubskie specja³y w ofercie. Jest wiêc i musztarda Kaszebsczi, i ogórki po kaszubsku,
i sa³atka kaszubska itp. Ale nie tylko. Dagoma chce nad¹¿yæ za upodobaniami konsumentów,
którzy przedk³adaj¹ coraz czêœciej potrawy z grilla nad domowego schabowego” (bytow.na-
szemiasto.pl/wydarzenia/503098.html?ses_nm=16f114f62e6c198d76586abad18f2cd4).

47 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/213.jpg.
48 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/3034.jpg.
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3.2.2. Pisane po kaszubsku teksty o funkcji komercyjnej ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ równie¿ pod wzglêdem przyjêtych rozwi¹zañ ortograficznych.

O wyborze ich formy i poœrednio treœci decyduj¹ dwie przeciwstawne ten-
dencje. Jedna z nich polega na zwiêkszeniu czytelnoœci dziêki wykorzystywaniu
do zapisu kaszubskich wyrazów i wyra¿eñ wy³¹cznie liter alfabetu polskiego, druga
– na zdobywaniu popularnoœci dziêki pewnej odrêbnoœci kaszubskiego alfabetu,
zw³aszcza poprzez pos³ugiwanie siê nieznanymi alfabetowi polskiemu grafemami
ë, ã, ô, ò, ù. W obu typach tekstów mo¿na ponadto wydzieliæ dwie podgrupy
ró¿ni¹ce siê stosunkiem do obowi¹zuj¹cej normy ortograficznej.

Pierwsz¹ z czterech tak wyodrêbnionych podgrup tworz¹ krótkie napisy,
w których wystêpuj¹ wyrazy kaszubskie nieznane polszczyŸnie, ale zapisywane
zgodnie z kaszubskimi przepisami ortograficznymi wy³¹cznie przy u¿yciu liter
„polskich”, np. napis Bliza na hotelowym neonie i na firmowym myde³ku, napis
Duna na szyldzie domu noclegowego w Jastarni, napis Norda na szyldzie restau-
racji w Helu.

Do drugiej podgrupy nale¿¹ krótsze i d³u¿sze teksty powsta³e z zastosowaniem
tylko liter „polskich” wbrew normom ortografii kaszubskiej, np. napisy Witome
(zamiast Witómë) oraz Do uzdrzeni (zamiast Do ùzdrzeniô) na drzwiach gdañ-
skiego hipermarketu Leroy Merlin, napis Kaszebe na niektórych szyldach.

Podgrupê trzeci¹, coraz liczniejsz¹, stanowi¹ teksty zapisane bezb³êdnie
w obowi¹zuj¹cej ortografii literackiej, np. zdanie z gotowej wywieszki przezna-
czonej do umieszczenia w widocznych miejscach sklepów i innych firm: TU SO
GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ; napisy nad pó³kami w wejherowskich delikatesach,
m.in. Gòtowô jôda; Jôdny òléj, // Òliwczi, Zósë; napisy na pocztówkach wydaw-
nictwa Region, m.in. Gòsk z kaszëbsczégò sztr¹du // pòzdrôwiô lëdzy z l¹du.
Dawniej zdarza³y siê te¿ – poprawne – zapisy w innych konwencjach ortograficz-
nych, np. napis Pozdróvkj // z G³odnjicë umieszczony na pocztówce z G³odnicy
i reprodukowany tam¿e napis w otoku god³a szko³y: Kaszëbskô Spodlëcznô Szko³a
na G³odnjicë, sporz¹dzony w ortografii zastosowanej w powieœci Aleksandra
Majkowskiego pt. ¯ëcé i przigodë Remùsa, czy napis Restauracja „U Czôrliñ-
scziego”, sporz¹dzony w ortografii ZKP sprzed roku 1996.

Niema³o jednak tekstów o funkcji komercyjnej nale¿y do podgrupy czwartej,
obejmuj¹cej b³êdne ortograficznie zapisy z zastosowaniem grafemów kaszubskich.
Najczêœciej b³êdy te dotycz¹ w³aœnie stosowania grafemów kaszubskich i pole-
gaj¹ b¹dŸ na ich nadu¿ywaniu, np. napis Kaszëbskô // Galërëjô // Krùm (zamiast
Galerëjô // Króm) obok sma¿alni ryb „U Budzisza” w Pucku, napis Witômë na
Kaszëbach (zamiast Witómë), W miészk dëtuszka w³o¿ë // ¯ebë sã rozmno¿ë³!
(zamiast rozmno¿y³) na pami¹tkowej monecie, b¹dŸ na ich niew³aœciwej reparty-
cji, np. napis CHËCZ KASZËBSKÒ (zamiast KASZËBSKÔ) na stemplu ZK-P
w Helu, napis KASZËBË // WÃGLIKÒWICE // 50.B (zamiast W¥GLËKÒWICE 49)
na tabliczce adresowej gospodarstwa agroturystycznego, napis Lëñskô gmina wita
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(zamiast Liñskô [...] witô50) na przydro¿nym „witaczu”. Liczne b³êdy ortograficzne
dotycz¹ te¿ u¿ycia liter znanych równie¿ alfabetowi polskiemu, np. napis Zidowô
(zamiast Zydowô) na tabliczce z nazw¹ ulicy w Jastarni. Zdarzaj¹ siê te¿ zapisy
z literami niewystêpuj¹cymi w alfabecie kaszubskim, np. napis sklep spo¿ywczo-
-przemys³owy KRÖM na szyldzie sklepu w Kniewie51 z liter¹ ö. Specyficzna orto-
grafia polsko-kaszubska zastosowana w napisie ³ëda do pici i ³ëda do myci pici,
wyrytym na drewnianej cembrowinie przed skansenem we Wdzydzach52, to za-
pewne celowa ortograficzna pseudostylizacja na gwarê kaszubsk¹.

3.2.3. Jednym z kryteriów klasyfikacji kaszubskojêzycznych tekstów o funk-
cji komercyjnej mo¿e byæ wpisany w tekst odbiorca owego produktu jêzykowego.
Na pytanie, komu mo¿na sprzedaæ kaszubszczyznê, nasuwa siê dychotomiczna
odpowiedŸ: Kaszubom i nie-Kaszubom. Wydaje siê jednak, ¿e wœród gatunków
komercyjnych – inaczej ni¿ wœród gatunków literatury masowej czytanej dla przy-
jemnoœci – nie ma kaszubskich tekstów kierowanych wy³¹cznie do Kaszubów, s¹
natomiast teksty przeznaczone wy³¹cznie dla nie-Kaszubów (np. liczne gatunki
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ turystyczn¹) i dla obu grup odbiorców jednoczeœnie (np.
etykiety na produktach spo¿ywczych).

4. W wypadku elementów kaszubskiego folkloru sprowadzenie ich do roli
produktu turystycznego i bêd¹ca tego konsekwencj¹ ich dekontekstualizacja rodz¹
efekty nie zawsze i nie przez wszystkich oceniane pozytywnie53. O istocie pro-
blemu informuje m.in. pytanie stanowi¹ce tytu³ ksi¹¿ki Catering dziedzictwa
kulturowego?

Na wykorzystywanie jêzyka kaszubskiego, zw³aszcza pisanego, w roli pro-
duktu marketingowego i turystycznego nale¿y jednak patrzeæ nieco inaczej, gdy¿
w tym wypadku nie wystêpuje zjawisko dekontekstualizacji: gwary kaszubskie
nie maj¹ przecie¿ odmiany pisanej. Mo¿na natomiast wskazaæ pewne pozytywne
strony tego procesu.

49 Polsko-kaszubski s³ownik nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi s³owôrz
miestnëch ë fizjografnëch mión, pod red. A. Chludziñskiego, Gdañsk 2006, s. 95.

50 Tam¿e, s. 54.
51 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/743.jpg.
52 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/2920.jpg, http://www.naszekaszu-

by.pl/uploads/photos/2919.jpg.
53 Por. np.: „Wielu Kaszubów w turystyce widzi szansê promocji Kaszub i kultury kaszubskiej

w Polsce i na œwiecie. // Istnieje jednak groŸba, ¿e materialne korzyœci p³yn¹ce z rozwoju
turystyki przes³oni¹ rzeczywiste potrzeby kultury kaszubskiej. Nadmierne przywi¹zanie do
elementów folkloru sprowadza j¹ do bana³u, a nieraz wrêcz karykatury” (A.M. Kluczyk,
op. cit., s. 145).
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Po pierwsze, przejawy funkcjonowania kaszubszczyzny w kulturze komer-
cyjnej s¹ na tyle liczne i ró¿norodne, ¿e nie mo¿na im odmówiæ roli doprowadza-
nia do wzrostu praktycznej u¿ytecznoœci kaszubszczyzny, a w³aœnie praktyczna
u¿ytecznoœæ jêzyka jest uwa¿ana za jeden z podstawowych warunków jego prze-
trwania – obok instytucjonalizacji edukacyjnej i wzrostu jego przydatnoœci w sfe-
rze publicznej54.

Po drugie, komercyjne wykorzystywanie kaszubszczyzny pozwala funkcjo-
nalnie i formalnie godziæ jej ludowe korzenie z aprobat¹ dla kierunku rozwoju
cywilizacyjnego wspó³czesnego œwiata, ³¹czyæ ideê regionalizacji z ide¹ i prak-
tyk¹ globalizacji.

Po trzecie, konsekwencje wykorzystywania kaszubszczyzny jako produktu
handlowo-turystycznego wpisuj¹ siê w stale zwiêkszaj¹cy siê kr¹g przedsiêwziêæ,
które mo¿na odbieraæ jako przejaw d¹¿enia Kaszubów (wszystkich, nie tylko ich
opiniotwórczych elit) do spo³eczno-kulturowej nobilitacji kaszubszczyzny poprzez
wykreowanie jej poliwalencji, „polegaj¹cej na zdolnoœci jêzyka do wypowiada-
nia myœli na ró¿nych spo³eczno-kulturowych poziomach komunikacji jêzykowej
i w ró¿nych stylach funkcjonalnych”55. A w³aœnie pe³na poliwalencja – nie stan-
daryzacja i nie istnienie tekstów stylu wysokiego – jest ostatnio uwa¿ana za naj-
wa¿niejsz¹ w³aœciwoœæ ogólnej odmiany jêzyka. Rozwój kaszubskojêzycznych
gatunków komercyjnych nale¿y wiêc uznaæ za dzia³ania zmierzaj¹ce do podnie-
sienia statusu jêzykowego kaszubszczyzny.

54 B. Synak, Wspó³czesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna,
red. nauk. E. Breza, Opole 2001, s. 315.

55 J. Zieniukowa, O badaniach nowych, wprowadzonych pod koniec XX wieku, form komunika-
cji w jêzyku kaszubskim, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2001, s. 262.
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Ewa Rogowska-Cybulska

Kashubian Language Texts
and Other Commercial Functions

SUMMARY

This article discusses the advance of the Kashubian language as it functions in modern
commercial trade and services. Contemporary spoken and written uses of the Kashubian
language in commerce are considered as are various shortened Kashubian terms prepared
for the use of tourists. Written examples include:
1) information at the approach to towns and villages (e.g. signs announcing village names,

advertising, welcome signs, street signs and directions);
2) information about shopping and services (e.g. restaurants, hotels and tourist attractions);
3) information on labels regarding the products for sale (e.g. care instructions, words

on CD disk jackets, words on postcards);
4) information about available services (e.g. restaurant menus, information on tickets);
5) advertising texts on promotional flyers and small items;
6) items produced as tourist souvenirs and gifts;
7) information mostly addressed to tourists regarding events.


