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jący się proces upowszechniania danego wzoru językowego zachowania się w
obrębie nowej wspólnoty komunikatywnej, wyodrębniającej się na podstawie
terytorialno-dialektalnej lub socjalnej.
2) Użyteczne z punktu widzenia historii języka, ale też chyba pożądane
przez upowszechniających wyniki swej pracy badaczy procesów integracyj
nych byłoby kompozycyjne wyodrębnianie w publikacjach informacji doty
czących mechanizmów i form kształtowania się i upowszechniania akcepto
wanych wzorów językowego zachowania.
Natomiast znaczenie strategiczne dla sposobu traktowania obiektu badań
powinien mieć pogląd, że procesy integracyjne dokonujące się na terenach
nowych dialektów mieszanych są fenomenem tylko w takim znaczeniu, że
inaczej mogły i mogą się tutaj przedstawiać proporcje pomiędzy formami
„integracji" językowej. Poza tym są one zgodne z procesami toczącymi się na
całym obszarze zasiedlonym przez narodową wspólnotę komunikatywną i są
ich częścią. Nie wydaje się bowiem słuszne traktowanie procesów zacho
dzących na tych obszarach jako procesów wyodrębnionych. Zastosowanie
zaproponowanych tutaj pojęć podrzędnych wobec pojęcia integracji wykaże to
z całą oczywistością.

Stanisław Borawski
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U L I C A K R A L J E Y S K A W Z I E L O N E J GÓRZE
(DROBIAZG NAZEWNICZY)

Jedna z ulic na nowym osiedlu Przyjaźni w Zielonej Górze nosi nazwę Kraljevska, która pochodzi od zaprzyjaźnionego z naszym grodem miasta Kraljevo
w Serbii. Zieionogórzanie wymawiająją zgodnie z pisownią, tzn. Kral-j-evska.
Sugestia zapisu jest tak silna, że dwuznak Ij odnosi się w świadomości
mówiących do dwóch odrębnych głosek. Tymczasem j nie stanowi oddzielnej
głoski, tylko pełni określoną funkcję zmiękczając /'.
Głoska /', powstała w języku prasłowiańskim z połączenia / + / zachowała
swoją miękkość właśnie w języku serbsko-chorwackim. W tekstach pisanych
alfabetem łacińskim ową miękkość oznacza się za p o m o c ą / które w położeniu
po spółgłoskach nie utrzymało się jako odrębna głoska (podobnie jak w
połączeniach nj - ń, por.: njemu 'niemu', njemaczkoj 'niemieckiej',/»05//'p£/«/e

'ostatnie'). Pisze się więc: dalje 'dalej', Ijepa 'ładna', ljubav 'miłość', Ijubiti
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Der Termin „łntegration", der breite Verwendung findet. wurde in die Forschungen nach den
sprachlichen Prozessen, die sich nach dem II. Weltkrieg auf den West- und Nordgehieten Poiens
Yollzogen, aus der Diskussion ilher die Genese der literarischen poinischen Sprache uhertragen.
In der gegenwartigen Sprachwissenschaft hat dieser Termin eine allgemeine Bedeutung, welche
reiativ differenzierte Prozesse der Assimilation, Ubernahme und Aneignung der Muster von
sprachlichen
Verhaiten heinhaltet. In diesem Beitrag zeigt man, daB die grundlegenden
Momente in der Geschichte der poinischen Sprache immer mit grofien Anderungen im Bereich
der gesellschaftlichen Mitarbeit an dem nationalen kommunikativen Mittel verhunden waren. Sie
beruhten namlich darauf, daB immer mehrere Peisonen die uherlokaie Sprache benutzen sowie
darauf daB neue technische Herstellungsmittel erscbienen. Sie beruhten auch auf den
institutionalisierten Verhreitungsmittein der Muster vom sprachlichen Verhalten. Der allgemeine
Begriff der ..sprachlichen łntegration" wurde aiso zum Namen des Hauptmechanismus, welcher
Umgestaltungen in den Kommunikationsarten hetrifft.
In diesem Zusammenhang finden die Forschungen der gegenwartigen Umgestaltungen
groBes Interesse hei Sprachhistorikern. Um sie Jedoch direkt in den Ganz- oder Teilsynthesen
benutzen zu konnen, miiBte man in den Puhiikationen, welche die łntegration hetreffen, die
Erwartungen des Sprachhistorikers in gróBerem Grade heriicksichtigen.

'całować', też, ale rzadziej: 'kochać', Ijuł, 'srogi, ostry', polje 'pole', Poljska
'Polska', ale mówi: daTe, Tępa, lubar, jubiti. Tut, pot'e, PoPska.

Niestety, Polacy posługujący się językiem serbsko-chorwackim nie
zawsze i nie w pełni uświadamiają sobie tę właściwość wymawianiową.
Świadczą o tym między innymi relacje z różnych imprez sportowych. Ci
sprawozdawcy, którzy są pod przemożnym wpływem pisowni, mówią w
sposób niezgodny z przyjętymi zasadami: Szpil-j-ak, Yeliko Pol-j-e, inni
natomiast (jest ich znacznie mniej), którzy umiejętnie przyswajają sobie tę i
inne cechy fonetyczne języka naszych pobratymców, te same wyrazy
wymawiają: SzpWak, Yeliko Pol'e (dopuszczalne są też formy: Szpilak, Yeliko
Pole).

Spółgłoska / ' występuje również we współczesnym języku polskim, ale
wyłącznie w pozycji przed samogłoską /, por. np. w wyrazach list, liść, litość,
przyjęli
itp. Przed innymi samogłoskami w kulturalnej odmianie ogólnej
naszego języka / jest natomiast twarde. Oczywiście nie bierzemy tu pod uwagę
regionalnej, kresowej wymowy miękkiej typu: fos. Pas, Pen, Pubić, Pądować,
żaP.

Mając w swoim zasobie językowym głoskę / ' powinniśmy więc bez spe
cjalnych trudności wymówić j ą w wyrazach: Kraljevska, Kraljevo, YalJevo itp.
Nie mogą zaś zadośćuczynić naszym wymogom Serbowie czy Chorwaci,
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jeśliby chcieli w sposób bezbłędny czy przynajmniej poprawny wymówić
nazwę ulicy w Kraijewie: Zielonogórska.
W języku serbsko-chorwackim nie
ma głoski i , a zatem Zielonogórska mogą jedynie wymówić: Zelonogorska lub
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Zelonogorska.

Na marginesie powyższych uwag godzi się stwierdzić, że głoska oznacza
na w piśmie przez Ij różni się brzmieniem od głoski zapisanej przez /. Ta
ostatnia jako twarda odpowiada w przybliżeniu polskiemu dawnemu, a obecnie
scenicznemu bądź właściwemu Polakom pochodzącym z obszarów wschod
nich i południowych przedniojęzykowo-zębowemu / (nie u niezgłoskotwórczemu). W wyrazach typu Sloga 'Zgoda' (nazwa drużyny 1 ligi koszy
kówki męskiej współpracującej z „Zastałem" z Zielonej Góry), Jugoslavija,
zlato 'złoto' brzmi w języku Serbów jak dźwięk pośredni między lal. bliższy
jednak /.

Jerzy Brzeziński
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Der Beitrag handelt von dem Namen der Kraljevska-Stia6e in Zielona Gora, die vom Namen der
Stadt KialJevo in Serbien herkommt. Die Bewohner von Zielona Góra spiechen ihn der
Schieibung entsprechend aus (Kial-j-evska; unter dem EinfluB des Doppelzeichens I j , in dem j in
der sorbisch- kroatischen Sprache keinen ausgesonderten Laut hildet. sondern I palatasiert). Die
Polen konnten solche Namen wie Kraijevska' Królewska' (Kónigliche-Str.), Kraijevo' Królewo'
(Kónigsstadt) ohne hesondere Schwierig-keiten aussprechen: Kraijevska. Kraievo; man kónnte es
auch ohne Paiataiisierung aussprechen: Kraievska, Kiaievo.

K I L K A UWAG O ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ
ZIELONOGÓRZAN

Artykuł ten po części wynika z moich przemyśleń teoretycznych, po części z
doświadczeń popularyzatorskich. Wykorzystałem w nim materiał pochodzący
z moich comiesięcznych (prowadzonych od lutego 1994 r.) audycji, w których
słuchacze zielonogórskiego radia „Zachód" telefonicznie zgłaszają swoje
wątpliwości i problemy poprawnościowe. W ciągu 35-40 minut odpowiadam
na kilkanaście (10-15) pytań. Jest to już zatem materiał dość obszerny, liczący
ponad pięćset odpowiedzi wyjaśniających problemy z różnych dziedzin
współczesnej polszczyzny.
Z tego obcowania z radiosłuchaczami nasuwa się przede wszystkim jedno
generalne spostrzeżenie — użytkownicy języka są w swoich wypowiedziach
bardzo rygorystyczni, domagają się wyjaśnień ostatecznych i kategorycznych
rozstrzygnięć. Językoznawca jest dla nich autorytetem, czasami ma być także
sędzią w sporach i zakładach dotyczących posługiwania się językiem. Jedno
cześnie użytkownik współczesnej polszczyzny trudno się godzi z istnieniem
wszelkiego rodzaju form obocznych, językoznawcę zaś próbującego je uzasad
nić i wyjaśnić niejednokrotnie wręcz posądza o brak kompetencji.
To niech pan w końcu się zdecyduje — rękami, rękoma czy tymi ... ręcami.
Śmieci i śmiecie. I j/mec/e jest dobrze?!'

Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, iż słuchacze zdają sobie sprawę ze
swej językowej niedoskonałości:
Trzeba się uczyć całe życie, ja tak myślę, że my nie mówimy dobrze po polsku, ale jakoś
trzeba się dogadać, nie. Kto ma szkolę, to może mówić tak, jak się należy, ale kto nie ma
szkoły...
Najwyżej 10% społeczeństwa mówi poprawnie po polsku.

Cytowane wypowiedzi świadczą o tym, iż pojęcie normy realnej (normy
zwyczajowej, normy naturalnej)', uzupełniające niejako stosowany wcześniej

' Przykłady pochodzą z mojej audycji radiowej „Ucz się polskiego". Starałem się w nich
zachować naturalny charakter wypowiedzi.
' Pojawiło się ono w latach osiemdziesiątych.

