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Zm ia n y  w  u z u s ie  ję z y k o w y m
W PRASIE ŁUŻYCKIEJ W KOŃCU 
DZIEWIĘTEJ DEKADY XX WIEKU

N iniejsze opracow anie ukazuje problem z zakresu pragm atyki językow ej, dotyczy 
języka  m niejszości słow iańskiej, stanow iącej enklaw ę w otoczeniu niem ieckim . Łu
życzanie (Serbowie łużyccy), ludność autochtoniczna w Saksonii i B randenburgii, po 
drugiej wojnie światowej żyli w N iem ieckiej Republice D em okratycznej (N RD . w ję 
zyku górnolużyckim  skrót: NDR) -  państw ie o ustroju totalitarnym . Po zjednoczeniu 
N iem iec znaleźli się w Republice Federalnej N iem iec (RFN, głuż. ZRN ) -  państw ie
0 ustroju dem okracji zachodniej - je d n a k  w odm iennej sytuacji krajów  zw iązkow ych 
(„landów ") w schodnioniem ieckich1.

Przedm iotem  rozw ażań są  tu zagadnienia z zakresu kom unikacji językow ej za po
m ocą tekstu  prasy codziennej, gatunku w ypow iedzi pisemnej szczególnie podlegają
cego cenzurze i naciskom ideologicznym  w ustroju niedem okratycznym . O bserw acji 
zostały  poddane środki językow e w ykorzystane w funkcji inform acyjnej i persw azyj
nej języka  w górnolużyckiej gazecie Nowa doba (skrót ND), w jej dw u ostatnich rocz
nikach: 43 z 1989 i 44 zl 990 roku2. Lata te to okres przełom ow y w  Europie Środkowej. 
P rzypom nieć w arto  daty w ażnych w ydarzeń: 4 czerw ca 1989 r. -  wolne wybory par
lam entarne w Polsce, 9 listopada 1989 r. -  obalenie muru berlińskiego, 3 października 
1990 r. -  zjednoczenie Niem iec.

W szelkie gw ałtow ne zm iany polityczne niemal natychm iast w yw ierają w pływ  na 
język , zw łaszcza mediów. U w idocznia się to szczególnie w leksy ce, w zw iązku  z po
trzebą stosow ania nowej term inologii. Tak też było pod koniec X X  w. z językiem  n ie
m ieckim  na terytorium  byłej N R D  i z łużycczyzną. O pisała to Irena Šěrakow a w arty 
kule Nowša politiska terminologija w hornoserbščinje [Šěrakowa 1992]. Przedstaw ia 
ona kształtow anie po II wojnie górnolużyckiej term inologii politycznej „doby syste
mu socjalistycznego” (na tle term inologii utrwalonej w przedwojennych słownikach), 
w ypracow anej głów nie w trzech różnych tłum aczeniach Manifestu komunistycznego
1 zakodow anej w  kilku słow nikach. W skazuje, że pokojowa rew olucja z jesieni 1989 r.

1 Zob. o tym m.in [Rzetelska-Feleszko 1993]; [Ščrakowa 1993]; Serbśćina 1998
: Korzystałam z egzemplarzy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
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w prow adziła do N R D  całkowicie inne realia w sferze polityki i może być też uw ażana 
za cezurę w rozróżnianiu zasobu słow nictw a politycznego system u socjalistycznego 
i kapitalistycznego. Śerakow a stw ierdza, że język  niem iecki w  byłej N R D  dla no
w ych realiów  przejm uje term inologię z niem czyzny starych krajów  zw iązkow ych, zaś 
serbśćina (łużycczyzna) jest skazana na przekładanie z niem czyzny i przy tym  na 
przystosow anie leksyki niemieckiej do łużyckich modeli słowotwórczych. A utorka 
zauw aża, że górnołużycka term inologia zw iązana z kapitalistycznym i w arunkam i 
ustrojow ym i w ystępuje głównie w języku  mediów', obserw uje się takie zjaw iska, jak: 
nowe nazwy, sem antyczne przew artościow yw anie leksem ów dotychczas używ anych, 
przyw racanie term inów  używ anych przed d rugą  w ojną i in.

W pływowi przem ian politycznych na język  górnołużycki, przede w szystkim  na 
leksykę i frazeologię, pośw ięcony je s t też artykuł T. L ew aszkiew icza [Lew aszkiew icz 
1993], oparty na m ateriale z trzech czasopism  z lat 1989-1992. A utor dal przykłady 
słow nictw a ustępującego i nowo w prow adzanego, opatrując obie grupy odpow iednim  
kom entarzem . Zw rócił też uwagę na pojawiające się tzw. słow nictw o rozliczeniowe, 
nacechow ane em ocjonalnie, oceniające negatyw nie realia z byłej NRD. Zauw ażył, 
że po 1990 r. następuje pod w pływ em  języka niem ieckiego intensyw na anglicyzacja 
górnołużyckich tekstów  prasowych. W zw iązku z artykułam i w ym ienionych autorów 
i z przedm iotem  niniejszego opisu w arto  zw rócić uwagę na to. że o stylu publicystycz
nym w spółczesnej górnołużycczyzny (z uw zględnieniem  nowych zm ian słow nictw a) 
pisała S. Vólkowa [Serbśćina 1998 : 182-190] i o nowej leksyce pisał H. Jenć [Serbśći
na 1998, zw łaszcza s. 240-244].

A nalizow any przeze m nie m ateriał z Nowej doby pochodzi z tekstów  o tem atyce 
politycznej (szeroko pojętej, też gospodarczej), w znacznej m ierze z tytułów. Obser
wacji w  płaszczyźnie tekstu (także w zakresie treści) o raz leksyki i frazeologii podda
ne zostało to, co ..stare '1 („socjalistyczne” ) i to, co „now e”. Gazeta, organ społeczno- 
politycznej organizacji Serbów łużyckich noszącej nazwę Domowina ('ojczyzna, kraj 
rodzinny'), ukazyw ała się od lipca 1947 r. do końca 1990 r. Po utworzeniu w paździer
niku 1949 r. N iemieckiej Republiki Demokratycznej w chodziła w system prasowy tego, 
uzależnionego od Zw iązku Sowieckiego, państwa. Podlegała cenzurze o charakterze za- 
kazowo-nakazowym . C enzura nakazyw ała nie tylko o czym  należy pisać, a o czym nie. 
lecz również jakim  językiem  -  właściwie stylem -  się posługiwać, w pływ ała zwłaszcza 
na słow nictw o i frazeologię, dyktowała nacechowane ideologicznie form uł).

O to próbka z wczesnego okresu ukazyw ania się pism a3. Nowa doba (wówczas z 
podtytułem : Nowiny za serbski lud) z 22 grudnia 1949 r. podaje w iadom ość, że w 
B udziszynie uroczyście otw arto „dźeń pred 70 narodninami generatisima Stalina, 
Budyski » M o s t  m e r a «  (‘m ost pokoju')”, a burm istrz w sw ym  przem ów ieniu w ska

' W yróżnienia graficzne w cytatach (kursywa, druk pólgruby) moje (J Z ). Po cytacie podana jest lokali
zacja: numer gazety, rok wydania, (w pewnych wypadkach z dodaniem daty dziennej), strona
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zał „zo m óžachm y jenož z pomocú wuswobodźerskich sowjetskich wójskow, kotrychž 
nawjedowar ‘przyw ódca’ je Stalin, w ulke natw arjace dźeło ‘dzieło odbudow y’ za- 
poćeć”4 5. Inny przykład, z okresu późnego N RD . W 1987 r. z okazji czterdziesto lecia 
Nowej doby w ydano dodatek (do num eru 167 rocznika 41) zaw ierający teksty  referatu i 
w ypow iedzi członków  redakcji gazety w ygłoszone na okolicznościow ym  kolokwium. 
D odatek m a ty tuł: „N árodnostná politika a národnostne now iny ‘gaze ty ’ w rozwitej 
socialistiskej towarśnosći (‘w rozw iniętym  społeczeństw ie socjalistycznym ’)”. Czy
tam y tam  m .in .: ,,Marxistisko-leninistiska národnostná politika [...] je  [...] na rozw iće 
socialistiskeje serbskeje wosobiny ‘osobow ości’ w usm ěrjena (‘uk ierunkow ana’)” (s. 
2), a dalej (o odezw ie KPD, tj. partii kom unistycznej, z 1945 r.): „byrgarsko-demokta- 
tisku rewoluciju pod nawodom dźelaćerskeje klasy skónćić, imperializm a militarizm 
[...] wotstronić 'm ieszczańsko-dem okratyczną rewolucję pod przyw ództw em  klasy 
robotniczej zakończyć, im perializm  i m ilitaryzm  obalić/usunąć” ’ (s. 9). W takim  to 
„socjalistycznym ”, propagandowym  stylu om aw iano w tedy istotne problem y tożsa
mości, ku ltu r), języka  Łużyczan.

W języku  badanych przeze mnie dw u roczników  Nowej doby z okresu transform a
cji ustrojowej „stare” trzym a się jeszcze nieźle w roczniku z 1989 r. i dopiero bliżej koń
ca tego roku zaczyna się w yraźniej przeplatać z „nowym”, które ekspanduje w 1990 r.

K ilka przykładów  z 1989 r. Czw artego lipca w iadom ość o św iatow ym  festiw a
lu m łodzieży i studentów  w Phenianie zatytułow ano: „W znam jenju 'p o d  znakiem ’ 
aktiwneje antiimperialistiskeje solidarity” (nr 155, s. 1). W początku października 
sporo rozpisyw ano się o czterdziestoleciu N RD , o zw iązanych z nim  „inicjatyw ach”, 
obchodach, „radosnym  św iętow aniu”. Z tej okazji pew na załoga zdobyła we w spółza
w odnictw ie ty tu ł Zawód socialistiskeho dźela 'zak ład  pracy socjalistycznej’ (nr 234, 
s. 1). 9 październ ika (nr 237) na pierwszej stronie ND w ielki ty tu ł ’’W śudźe w re
publice w obydlerjo 'm ieszkańcy’ a jich  hosćo 40 narodniny prěnjeho socialistiskeho 
němskeho stala woswjećili 'św iętow ali’. Po w uspěšnym  pom yślnym ’jubileju  z dalším 
rozmachom w pjatym lětdiesatkď. D ziś ten propagandowy optym izm  śm ieszy -  w 
rok później tego p ań s tw aju ż  nie było.

Pojaw iają się pew ne sym ptom y językow e sygnalizujące potrzebę, czy jakby za
początkow anie jak ichś zm ian w życiu społecznym  i politycznym , płynące jednak  
z inspiracji politběrowa partii rządzącej (SED). W skazuje na to m.in. artykuł z 20. 
październ ika 1989 r. (nr 247, s.1-2) m ów iący o spotkaniu przedstaw icieli lokalnych 
oddziałów  / grup (gluż. n. sg. skupina 'g ru p a’) Domowiny na „decentralnym  kubła- 
niu ('szkolen iu’)”, z udziałem  pierwszego sekretarza prezydium  Domowiny. Nosi on 
ty tu ł: „P řez zhrom adne dźeło 'p racę’ w šěch socializm atraktiwnišŕ sčinič". M owa w

4 Cytuję za ND 44, 1990, nr 1, s. 2, z wiadomości pt. „Što stejeśe w Nowej dobje pfed 40 litam i?”
5 Forma atraktiwniši ' bardziej atrakcyjny’ pod w pływem  niem. attraktiv atrakcyjny’, współczesne słow

niki języka górnołużyckiego podają inną formę słowotwórczą: atrakciski, -jny.
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nim  o osiągnięciach republiki „pod nawodom strony 'p a rtii’ dźełaćerskeje klasy a w 
krutým  ’silnym ’ zw jazkarstw je ze wšemi demokratiskimi mocami” a także o tym , że 
„klasowy njepřečel je  w šitko činil, zoby nam skodźał”. Jest też inform acja, że „Wo- 
zjew jenje 'ośw iadczenie’ politběrowa je  přizjew ilo zm ěny na dobro w šěch” oraz de
klaracja, że n ik t nie m a„w otpohlad  'zam iar’ socializm wotstronić. » D y rb im y  m usi
m y’ jón 'g o ’ sčinič atraktiwniši«”.

C harakterystyczne jest dość częste w ystępow anie w N D  pod koniec 1989 r. rze
czow ników  zw iązanych z czasow nikam i m ów ienia (a także pojawianie się takich cza
sow ników  -  zob. niżej w cytatach), jak: dialog, diskusija (też: konstruktiwna diskusija 
-  nr 247 z 20.10.1989, s .l; demokratiska diskusija -  nr 270 z 16.11.1989, s .l; zjawna 
jaw na, publiczna’ diskusija-ntlll z 18.11.1989, s. 4), rozmołwa (też ludowa rozmoł

wa -  nr 247 z 20.10.1989, s.l), wuwjedźenja 'w ypow iedzi’, wuradźowanje 'n a rad a’ itp. 
Początkowo pojaw iają się w  tekstach w skazujących, iż m amy tu do czynienia z dzia
łaniem propagandow ym , sugerow aniem , że w ładza podejmuje obyw atelską dyskusję 
na tem aty społeczne i państw ow e i z  zachętą do publicznego zabierania glosu. 1 tak na 
przykład tekst o ty tu le  ,,Ludowa rozmołwa..." inform uje, że o rezultatach 9. plenum 
partii rządzącej (SED) „diskutowachu [...] generalny sekretár CK SED [..] a  dalsi cło- 
nojo [...] p o litběrow a z dźe law ym i pracow nikam i’ indusrtije, ratarstw a 'ro ln ic tw a’ 
a tow arstw a ('budow nictw a’)” (nr 247 z 20.10.1989, s. 1). Inny przykład: ..Na wu
radźowanje serbskich tow aršow  'tow arzyszy’ w okrjesa pow iatu’ Budyšin bě [...] do 
domu W okrjesneho w jednistw a 'pow iatow egozarządu’ SED [...] přeprosyla 'zaprosiła’ 
in ic ia tiw n a  sk u p in a  serbskich tow aršow  [...]. W srjedźiśću wuradżowanja stejachu 
żadanja żądan ia’ a namjety propozycje, projekty’ naw urjadny  'nadzw yczajny’ zjezd 
SED nastupajo 'do tyczące’ národnostnú politiku” (nr 273 z 20.11.1989, s. 1).

Pojaw iają się też jednak  znaki autentycznej dyskusji obywatelskiej. W tym  samym, 
co ostatni cytat, num erze N D  znajduje się (s. 1-2) obszerne spraw ozdanie ze spotkania 
w „Serbskim  dom je” w B udziszynie opatrzone ty tu łem  „N ocny dialog po serbsku". 
Treść w skazuje, że była to sw obodna dyskusja przedstaw icieli inteligencji o trudnych, 
przeszłych i aktualnych, problem ach Łużyczan.

P rzykładem  początków m niej skrępow anego pisania na tem at aktualnych spraw, 
w tym  tak w ażnych dla Serbów kwestii, jak  polityka językow a, dw ujęzyczność, m ię
dzypokoleniow y przekaz ję zy k a  jest -  zaw ierający jednak  pew ne ślady „starego”, 
propagandowego stylu -  tekst o społecznej dyskusji zatytułow any: „N a ćesć jubileja 
republiki.6 D om ow injenjoN SL D ź(t). członkow ie D om ow iny zN iem iecko-Serbskiego 
Teatru Ludowego -  J.Z.) so wo wuwiću serbskeje rěče 'języ k a’ rozmołwieir. N apisa
no tu m .in., że „Skupina N SL D ź chce też w prichodźe 'w  przyszłości’ rozmolwu wo 
serbskej rěči dalewjesć. W ona [...] w očakuje, zo so [...] z wjetšej konstruktiwnosću wo

6 Chodzi o czterdziestolecie NRD. Ten nadtytul to pozostałość ideologizowanego stylu kończącej się 
wówczas epoki „socjalizmu”.



330 Jadwiga Zieniukowa

tutych [...] palących problem ach našeho národného přichoda diskutuje”. Tekst kończy 
się persw azyjnym  stw ierdzeniem  (o charakterze apelu): „H dźeź knježi panuje’ roz- 
mołwa, tam  so płodźa nowe mysie! Tam so budzi iniciatiw a! (nr 234 z 4.10.1989, s. 1).

K arierę zaczyna robić leksem wobnowjenje ’odnow a’. Czasem  je s t to jeszcze wob
nowjenje socializma (nr 273, 1989, s. 2), ale pojawia się ten w yraz też w kontekstach 
będących zapow iedzią zm ian ustrojowych. Na przykład w w iadom ości prasow ej pt. 
„Skupinarjo 'członkow ie oddziału D om ow iny’ w itaja kurs wobnowjenja” mówi się, 
że dyskutanci „w uprajichu 'w ypow iadali się’ к [...] aktualnympraśenjam 'p rob lem om ’ 
čaša”, „wo swobodźe měnjenja ( 'o p in ii’)”, o tym  że „witachu [...] zahajeny 'rozpoczę
ty ’ kurs wobnowjenja w našim kraju” (nr 268 z 14.11.1989, s. 1).

Uwagę zw raca opublikow any w listopadzie 1989 r. dokum ent będący projektem  
stanow iska Łużyczan powiatu budziszyńskiego „k tućasnem u demokratiskemu hi- 
banju Serbów” ( 'w  spraw ie obecnego dem okratycznego ruchu Serbów ’). Choć po
brzm iew ają tu  jeszcze tony „starego” (np. „W jazamy starosć ’troskę’ wo swój naro d zę  
starosću wo socialistisku towarśnosć 'społeczeństw o’ w N D R”), istotne je s t to, co się 
mówi „wo demokratiskim wobnowjenju Domowiny". O tw arcie postuluje się odideo- 
logizow anie tej organizacji. Czytam y, że w celu odnow y D om ow ina musi w yrzec się 
„jednostronskeje zwjazanosće na stronu ’partię’ SED” i opierania się na Jdeologiji 
marxizma-leninizma” oraz w yzbyć się „politiskeje agitacije a propagandy” (nr 273 z 
20.11.1989, s. 2).

Poluzow any przez w ładze kurek cenzury  odkręcał się dalej dość szybko. W skazuje 
na to przytoczony w yżej dokum ent, ja k  i liczne teksty, w tym  polemiczne, publiko
w ane w N D  pod koniec 1989 r. i w roku 1990. Są tu dowody bardzo żywej wów czas 
działalności Serbów łużyckich -  zarów no instytucji, stow arzyszeń, grup, jak  i poje
dynczych osób -  ukierunkow anej na reform ę ich życia społecznego i kulturalnego, 
św iadectw a rozstaw ania się ze „starym ”, w yzw alania się od nacisku ideologicznego i 
prób tw orzenia w łasnego miejsca w nowej politycznej rzeczyw istości N iem iec, zabie
gania o prawa dla łużyckiej dw ujęzycznej m niejszości narodowej. D la przykładu k ilka 
ty tu łów  (lub ich fragmentów): „Prěnje 'p ierw sze’ »Serbske blido«  [...] w Serbskim  
dom je” (nr 266, 1989, s. 1) i „Serbske kulojte blido 'ok rąg ły  stó ł’ (nr 290 z 9.12.1989, s. 
1); „Serbska narodna zhrom adźizna 'zgrom adzenie’ so [...] zesła. Wuznaće 'u zn an ie ’ к 
národnej jednoće Serbów. Peticija na [...] w uradźow anje Ludoweje kom ory ' izby par
lam entu’ NDR...” (nr 267, 1989, s. 1); „Serbske prawa w nacisku 'projekcie’ na nowu 
w ustaw u 'konsty tucję’ N D R” (nr 89 z 19.04.1990, s. 1); „MaćicuSerbsku znowa wożi- 
wić?” (nr 176 z 23.08.1990, s. 3)7 ; Macica Serbska wozrodźena (nr 198 z 13.110.1990,

1 Macica Serbska (Macierz Łużycka) -  stowarzyszenie inteligencji łużyckiej, założone w 1847 roku, bardzo 
zasłużone dla budowania świadomości narodowej, kulturowej i Życia naukowego Łużyczan W czasach 
nazistowskich członkowie MS działali w konspiracji, po II wojnie MS na krótko wznowiła działalność, 
lecz władze komunistyczne przemocą wcieliły ją  do Domowiny, reaktywowana 11.10.1990. (zob M. Völ- 
kel. Macierz Łużycka, [w:] Łużyczanie. Słowiański naród w Niemczech, Warszawa 1994, s 77-80)
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s.l). Z a objaw złagodzenia cenzury m ożna uznać skierow aną do czytelników  ND. 
og łoszoną pod koniec 1989 r., ankietę zaw ierającą pytania o to, jak ie  m ająbyć Lużyce, 
D om ow ina, polityka narodow ościow a w obec Serbów. G azeta publikow ała odpow ie
dzi czyteln ików  pt. „W otm ołwy a měnjenja z  erta  w jacorych Serbów ” ('O dpow iedzi 
i opinie z ust k ilku Serbów ’) (np. nr 270 z 16.11.1989, s. 1). D ziałania podjęte w celu 
uniezależnienia D om ow iny dokum entują m .in. ty tu ły  (i opatrzone nim i teksty): „Z a
sady za program wobnowjeneje Domowiny (Nam jet 'propozycja’ za diskusiju)” oraz 
„Wobnowjenje Domowiny ze wšej mocu spechować ( ‘w spierać’)” (nr 284 z 2.12.1989, 
s.l); „D ruhi nacisk wustawkow 'p rojekt sta tu tu’ Domowiny” (nr 225 z 15.12.1990, s. 
2). Z nam ieniem  „now ego” jest pojaw ianie się w iadom ości o kontaktach z zachodnim i 
N iem cam i, w tym  o propagow aniu tam  w iedzy o Łużyczanach, np. „ Wo Serbach w u- 
stajeńca 'w ystaw a’ a přednoški 'odczy ty ’ w Zapadnym Berlinje" (nr 290 z 9.12.1989, 
s. 1); [nadtytuł i tytuł:] „Jutře w otm ěje so konferenca narodnych mjenšin w Kielu ( 'K i- 
lonii’). Zhrom adne wustupowanje Serbów, Friesow a Danow trěbne 'po trzebne’ (nr 
224 z 13.12.1990, s.l).

Z a św iadectw o w ycofyw ania się cenzury należy uznać także jaw ne daw anie w yra
zu tradycyjnej religijności Łużyczan przez publikow anie w N D  w 1990 r. w iadom ości 
z życia religijnego i kościelnego, np. „Primica serbskeho nowoměšnika 'm łodego ka
płana’ [w Radw orju]” (nr 140 z 3.07.1990, s.l); „Serbske kemše 'm sze’ zaso 'znów ’ we 
W ojerecach” (j.w.).

Cytow ane fragm enty  tekstów  N D  ujaw niły ju ż  pew ne elem enty nowego lub na 
nowo w prow adzanego słow nictw a. Jest ono szczególnie w idoczne w roczniku 44 z 
1990 roku. R adykalne zm iany w podstaw owych dziedzinach życia N RD : w polityce, 
stosunkach społecznych, gospodarce, w yw ołu ją potrzebę nowej nom inacji lub częst
szego używ ania, i to w nowych kontekstach, leksem ów dawniej znanych. P row adzą 
rów nież do przew artościow yw ania różnych pojęć, co znajduje odbicie w języku. To 
co w ustępującym  ustroju było przedstaw iane jako  obce czy w ro g ie - w  tym  Republi
ka Federalna N iem iec, gospodarka kapitalistyczna -  zaczyna w końcu przedostatniej 
dekady X X  w. być postrzegane jako  jeśli jeszcze nie „sw oje” to „bliskie” i mające 
perspektyw ę stania się „sw oim ”. O słabienie cenzury pozw ala drukow ać nazw y i w y
rażenia zakazane w państw ie totalitarnym , np. železný zawěšk ‘żelazna ku rtyna’: [o 
nowej polityce zagranicznej N R D  -  tytuł:] Mosty a zwiski město ielezneho zawěška 
'(Po)m osty i kontakty zam iast żelaznej ku rtyny ’ (nr 143, z 7.07.1990, s. 1). G azeta 
łużycka czerpie tu  ogólny w zór z w ychodzącej w końcowej fazie N R D  i bezpośrednio 
po zjednoczeniu N iem iec prasy w schodn ion iem ieck iej.
Dalej przedstaw iam  krótki przegląd w ynotow anych z N D  nowych lub odnowionych 
w uzusie w yrazów  i w yrażeń  grupując je  w edług zasady sem antycznej: 1. leksyka z 
zakresu polityki i stosunków  społecznych, 2. leksyka z dziedziny ekonom ii.
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Słownictwo polityczne i społeczne
pfew rót ‘p rzełom ’, čas přew rota -  [tytuł:] Po přewroče něšto změnič (nr 142, 1990, s. 
1) -  w yraz nazyw ający zm iany polityczne 1989-1990 r., stał się term inem  polityczno- 
historycznym , w yznacznikiem  periodyzacji dziejów  Łużyc i w schodnich Niem iec, 
zjednoćena N ěm ska (też: jed n o tná  Němska),
Zw jazkow a republika N ěm ska (ZR N ) ‘R epublika Federalna N iem iec’, 
zw jazkow e knjeżerstw o ‘rząd federalny’, 
zw jazkow y zarjad ‘urząd federalny’, 
zw jazkow y m inister,
krajne knjeżerstw a ‘rządy krajów  R F N ’ (= „landów ”), 
cyloněm ski parlam ent, 
krajny sejm,
kulojte blido ‘okrąg ły  stó ł’ (w znaczeniu przenośnym : ‘obrady, negocjacje, z  zacho
w aniem  równości stron’),
w ierśk ‘szczy t’ (w znaczeniu przenośnym : ‘zgrom adzenie, spotkanie przedstaw icieli 
w ładzy’) -  [tytuł:] Saksko-braniborski wieršk: Prawa Serbów garantować (nr 223, 
1990, s. 1),
lew ica, też: mjez lěwicarjemi 'm ię d z y  lew ico w cam i’, lěwicarskich mocow (nr 
160,1990, s. 2),
pluralizm -  [o kongresie D om ow inyjye so stajiła zasada pluralizmu, princip wšelako- 
rosće měnjenjow a naslajenjow (nr 79 z 4.04.1990, s. 2); według Lewaszkiewicza [ 1993 : 
93)] w yraz używ any głównie w środowisku tzw. lewicowym, odsuwanym od władzy, 
narodne m jeńśiny ‘m niejszości narodow e’,
sebjew ědom a m jeńśina ‘m niejszość posiadająca w łasną św iadom ość [narodow ą / et
n iczną]’,
dem okratiske hibanje ‘ruch dem okratyczny’ (w znaczeniu: ruch społeczny, w spólne 
działan ie’),
wobnowjenje ‘odnow a’, dem okratiske wobnowjenje.
komisija za rehabilitaciju,
toleranca.
staw żiw jenskeho standarda ‘stan, poziom standardu życia’, 
politika dźelow ych w ikow  ‘polityka rynku  pracy’, 
bjezdźelnosć ‘bezrobocie’, bjezdźetni ‘bezrobotn i’, 
z dźela puścić ‘zw olnić z p racy’, 
pfekublanje ‘przekw alifikow anie’.
Tu należą też w yrażenia m etaforyczne: być z mosćikom ‘być pom ostem  (w kontaktach 
m iędzy sąsiednim i krajam i)’ (nr 154, 1990, s. 1-2), europski duch -  [tytuł:] Europski 
duch je w přichodnej Němskej trěbny 'Europejski duch jest w przyszłych N iem czech 
po trzebnv’(nr 155, 1990, s. 2).



Zmiany w uzusie językowym w prasie łużyckiej...

Słownictwo ekonomiczne
w ićne hospodarstw o ‘gospodarka rynkow a’, 
m ěnow a unija 'u n ia  w alutow a’,
M jezynarodny m ěnowy fond ‘M iędzynarodow y Fundusz W alutow y’,
tw jerde pjenjezy ‘tw arda w aluta, tw ardy p ieniądz’,
konkurenca,
konkurencny bój ‘w alka konkurencyjna’,
koncern,
firm a,
inw esticiske přiražki ‘inwestycyjne dopłaty’.
w obrot ‘obrót handlow y’ -  [tytuł:] Dla pobrachowaceho ‘brakującego’ wobrota hrozy 
'g ro z i’ zahrodnikom ‘ogrodnikom ’ „ kolaps” (nr 153, 1990, s.l), 
příchod ‘dochód’, 
k riza  ‘k ryzys’,
kontowe w ućahi ‘w yciągi z konta bankow ego’, 
eurošek 'eu roczek’,
pilotow y objekt ‘pierwszy, w zorcow y obiekt nowej insty tucji’, 
dźeń w otew rjenych durjow  ‘dzień otw artych d rzw i’ -  zwyczaj udostępniania insty tu
cji do publicznego odw iedzania: w yrażenie m etaforyczne.
Trafiają się zapożyczone nazw y obiektów handlowych nowego typu, takie jak: bistro 
oraz boutique, będące przejętym i przez medium niemieckie internacjonalizm am i.

W arto zw rócić uwagę na pojawiające się, ale nieczęsto, anglicyzmy. M ożna przyjąć, 
że dosta ły  się one do tekstów  N D  za pośrednictw em  języka  niem ieckiego. N iektóre 
drukow ane są  w cudzysłow ie, w ięc traktow ane jako  w yrazy  obce. um ieszczone w  ga
zecie łużyckiej na prawach cytatu. W ynotowałam  takie zapożyczenia z angielskiego: 
m inority8 ‘m niejszość’ -  [śródtytuł:] Podpěra 'w sparcie’ śkita ‘ochrony’ serbskeje mi
nority (nr 149, 1990, s. 1),
bikulturny -  [tytuł:] Wuchowanje 'zachowanie’ bikuiturneje Łuźicy leźi mi na wutrobje 
sercu’ (nr 155,1990, s. 2) -  zdanie z w ywiadu z pisarzem Benedyktem Dyrlichem. 

m eeting,
w orkshop ‘w arsztat, spotkanie robocze profesjonalistów ’ -  [tytuł:] Zapado-wuchodny
'zachodnio-w schodni’ workshop architektów (nr 157,1990, s. 3),
kontainer,
..kolaps’’ ‘upadek (przedsiębiorstw a)’,
„room ing-in” lożo -  typ  ruchomego łóżeczka dla niemowląt (nowy sprzęt w klinice 
polożniczyej w Budziszynie); dw uw yrazow a nazw a hybrydalna, angielsko-górnołu- 
życka.

* Tak wyjątkowo, zwykle rodzimy wyraz mjeńśina
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supercup9 -  rodzaj rozgryw ek sportow ych; też  deryw at utw orzony na g runcie g ram a
tyki górnołużyckiej: do koparskeje supercupoweje hry (nr 155, 1990, s. 2).
S ą też oczyw iście leksemy: komputer i wideowe kasety.

B adane teksty  Nowej doby z lat 1989 i 1990 pokazują, jak  pod w pływ em  dokonują
cych się wów czas gw ałtow nych zm ian politycznych, które doprow adziły do transfor
m acji ustroju na obszarze N iem iec w schodnich, sukcesyw nie zm ieniał się styl / język  
górnołużyckiej w ypow iedzi prasowej. S tanow ią św iadectw o o k resu  przejściow ego. 
Zarów no tem atyka i treść, jak  form a językow a tych kom unikatów  prasow ych ukazu ją 
zm aganie się „starego", tj. stylu w ypow iedzi ideologizowanych i cenzurow anych z 
„now ym ”, k tóre polega na odrzucaniu  „socjalistycznej” sztam py, nowomowy i w pro 
w adzaniu  na progu okresu bez kom unistycznej cenzury  nowych form nieskrępow anej 
w ypow iedzi.

G azeta daje rów nież św iadectw o specyficznej sytuacji łużyckiej m niejszości et
nicznej i językow ej w N iem czech okresu przełom u. U kazuje aktyw ność Serbów łuży 
ckich, ich poglądy, polem iki i sposoby działan ia na polu reform ow ania życia społecz
nego i politycznego, w tym  kształtow ania polityki językow ej.
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* Ten przykład wyjątkowo zaczerpnięty z tekstu wiadomości sportowej.


