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1. Uwagi wstępne
Profesor Annę Duszak cechowały szerokie horyzonty naukowe,
które obejmowały m.in. obszar kontaktów językowych. Tematyce tej
Badaczka poświęciła współredagowany tom pt. Speaking from the margin. Global English from a European perspective (Duszak i Okulska red.
2004), a także trzecią część zbioru zatytułowanego Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka (Duszak,
Gajek i Okulska red. 2006) poświęconą zapożyczeniom angielskim we
współczesnej polszczyźnie. Miałam zaszczyt w obu pracach zamieścić
swoje artykuły: Does the spread of English constitute a threat to Polish?
(Mańczak-Wohlfeld 2004) w pierwszej z nich oraz Gramatyka języka
angielskiego w nauczaniu studentów polskich (Chrzanowska-Kluczewska i Mańczak-Wohlfeld 2006) w drugiej publikacji.
2. Leksykon europejskich anglicyzmów pod redakcją Manfreda
Görlach
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczasowych
badań dotyczących wpływu angielszczyzny nie tylko na polszczyznę,
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ale także na inne języki europejskie. Prace te zainicjował w latach 70.
XX wieku apel wybitnego językoznawcy holenderskiego R.W. Zandvoorta, by stworzyć słownik anglicyzmów występujących w językach
europejskich (Görlach red. 2001/2005: XV). Na apel odpowiedział jedynie R. Filipović, który w 1982 roku wydał tom poświęcony kontaktom
języka angielskiego z rozmaitymi językami europejskimi (The English
Element in European Languages). Uczony ten planował również wydanie leksykonu, ale to przedsięwzięcie nie powiodło się. Dopiero w 2001
roku ukazało się nakładem Oxford University Press pierwsze wydanie
słownika zapożyczeń angielskich występujących w szesnastu językach
europejskich pod redakcją M. Görlacha (A Dictionary of European
Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages). Słownik ten jest zatem pierwszą pracą, w której został zilustrowany wpływ angielszczyzny na języki europejskie. W słowniku
wzięto pod uwagę, jak wynika z jego tytułu, szesnaście języków, w tym
trzy grupy języków indoeuropejskich: germańskie (niemiecki, norweski, holenderski, islandzki), romańskie (francuski, włoski, hiszpański,
rumuński), słowiańskie (polski, rosyjski, chorwacki, bułgarski) oraz
dwa inne: albański i grecki, a także dwa języki z rodziny ugrofińskiej
(fiński, węgierski). Dobór języków miał charakter arbitralny i wynikał
w zasadzie z możliwości znalezienia współpracowników. Pomimo tego
„przypadkowego doboru” wybór języków pozwala na skontrastowanie języków używanych na Zachodzie i Wschodzie Europy lub w tych
samych regionach (np. Bałkany), a także na porównanie rozmaitych
grup językowych, np. języków otwartych na przyjmowanie zapożyczeń
wobec tych bardziej purystycznych. Materiał został wyekscerpowany ze
słowników narodowych, słowników języków obcych, jak i leksykonów
anglicyzmów, o ile takie istniały w poszczególnych językach, a także ze
współczesnej prasy. Nie korzystano z korpusów językowych, gdyż, jak
wiadomo, zawsze pojawiają się wątpliwości dotyczące ich reprezentatywności nawet w wypadku studiów ograniczonych do jednego języka,
nie mówiąc już o tak szeroko zakrojonym wielojęzykowym projekcie.
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Głównie skoncentrowano się na uwzględnieniu nowszych zapożyczeń,
a więc tych, które się pojawiły po 1945 roku.
Warto tu wyjaśnić, że w omawianym słowniku anglicyzm rozumiany jest jako słownictwo odnotowane przynajmniej w jednym
z szesnastu języków, które cechuje angielska fonetyka i morfologia. Internacjonalizmy (np. telephone), nazwy własne (w rodzaju Greenpeace),
a także egzotyki, które weszły do języków europejskich za pośrednictwem angielskiego (jak avocado), oraz setki terminów specjalistycznych,
np. odnoszących się do informatyki, zostały pominięte, co nie oznacza,
że wyrazy związane z tą dziedziną nauki, które są zrozumiałe przez przeciętnie wykształconego mówcę, nie zostały uwzględnione.
Każde hasło pojawia się w angielskiej wersji graficznej wraz
z określeniem jego części mowy oraz znaczeniem/ami za The Concise
Oxford Dictionary of Current English (CODCE; Thompson red. 1995),
w których anglicyzmy pojawiają się przynajmniej w jednym z szesnastu
przeanalizowanych języków. Jeżeli nowy/e sens/y został/y odnotowany/e w języku/ach przyjmującym/ch, to jest to zaznaczane kolejną cyfrą,
np. jako szóste znaczenie albo przez dodanie kolejnej litery alfabetu po
cyfrze, co wskazuje na to, że oprócz bardzo zbliżonych sensów, np. a i b
w języku/ach-biorcy, występuje dodatkowo trzeci sens, a więc c. Po tym
wstępnym opisie hasła częstokroć pojawia się ogólna informacja dotycząca „historii” wyrazu, np. gay:
The spread of this term, which is still less frequent than any
of the native equivalents, is probably due to a combined
effect of ‘modernity’ and ‘taboo’; it may also owe to the discussion of the AIDS problem. The gay liberation movement,
spread from the USA, has probably been important too. It
is not certain whether the distribution of gay is still on the
increase, or is already declining (CODCE 1995).
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Wreszcie następuje szczegółowa analiza danego anglicyzmu
w tych językach, w których został on zarejestrowany. Znajduje się więc
informacja dotycząca pisowni, jeżeli jest odmienna od angielskiego oryginału: natomiast jeśli obie formy są dopuszczalne, wówczas dodaje się
<=E>. W ten sam sposób zaznaczono fonetykę przejętej pożyczki, co
oznacza, że w nawiasach kwadratowych podano wymowę anglicyzmu
w danym języku, o ile odbiega ona od oryginału. Jest rzeczą oczywistą,
iż angielska wymowa zapożyczenia jest jedynie zbliżeniem do pierwowzoru, co wynika z odmienności systemów fonologicznych. Podobnie
więc, gdy obok rodzimej wymowy jest stosowana angielska, to jest to
zaznaczone przez [=E]. Dalsze informacje w omawianym słowniku
dotyczą morfologii, przybliżonej daty przejęcia anglicyzmu, (opcjonalnie) wiadomości związanej z językiem, przez który zapożyczenie
angielskie przedostało się do określonego języka, stopnia asymilacji
w skali od 0 (cytat) do 5, ograniczeń odnoszących się do użycia, np.
kolokwializm, eufemizm oraz kolejnych dwu fakultatywnych danych,
a więc częstości użycia pożyczki w relacji do rodzimego odpowiednika,
jak i możliwości tworzenia derywatów. Przy niektórych hasłach znajdujemy diagramy, które pozwalają w ogólnym zarysie zorientować się
w stopniu zasymilowania pożyczki: biały kwadrat oznacza pełną asymilację, szary wskazuje na niepełną adaptację, a czarny jest utożsamiany
z brakiem anglicyzmu w danym języku (Mańczak-Wohlfeld 2010: 317–
318). Celem zilustrowania kształtu hasła przedstawiam jeden przykład:
grill
n. 1a ‘a device on a cooker radiating heat downwards’, + 1c ‘a barbecu?e’, 3 ‘a restaurant serving grilled food’
Ge [=E] M. pl. -s/-e, beg20c, 1a,+1c.3(2>3) Du [grIl] C,
1970s (3) → -en v. Nw [=E] M, pl. -er, 1950s, 1a,+1c,3(3)
Ic grill [krIl:] N, pl. Ø, mid20c, 1a,+1c,3(3) Fr <=E>/
grille [gRil] M, mid20c, 1a,3(3) Sp [gril] M, pl. -s, 1960s,
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1a(2);1920s, 3(1 tech, rare It [gril] M, pl. Ø, 1950s, 1a(3) +
1c(3) = It: griglia Rm [=R] N, end20c, 1a(1 tech) < grătar
Rs gril’ M [U] end20c, 1a,3(2) → -bar M Po M, beg2-c (2)
Cr gril M [U] beg20c, 1a(2) Bg gril M [U] 1970s, 1a,+1c(2)
Fi grilli 20c,3(3) Hu [=E] pl. Ø, beg20c, 3(1 tech); grillsüő,
1a(2>3); grillezés 1960s. + 1c(2>3) → -ez v. Al grill M, pl.
-e, beg20c, 1a,+1c(3) Gr gril N, mid20c (2)

3. Projekt GLAD
Kolejna inicjatywa związana z wpływem angielskiego na inne języki
pojawiła się na kongresie European Society for the Study of English
(ESSE) w Koszycach w 2014 roku. W czasie kongresu inicjatorzy projektu Global Anglicism Database (GLAD) zgodzili się wstępnie, że
należy utworzyć bazę danych złożoną z anglicyzmów występujących
zarówno w językach europejskich, jak i w językach używanych poza
Europą. Na kolejnym posiedzeniu, przy okazji XIV Międzynarodowej
Konferencji Pragmatycznej (International Pragmatics Conference,
Antwerpia 29.07.2015 r.) powołano zespół badaczy zainteresowanych
monitorowaniem anglicyzacji języków. Grupa ta zobowiązała się do
gromadzenia anglicyzmów występujących w ich językach rodzimych,
a także udostępnienia wykazu prac dotyczących wpływu angielskiego
na języki, których są rodzimymi użytkownikami. Pierwsza z tych inicjatyw jest związana z uaktualnieniem wspomnianego słownika zredagowanego przez M. Görlacha, w którym dane de facto pochodzą
z okresu do początku lat 90. XX wieku. Stąd nie dziwi postulat, aby
wypracować jednolity model zapisu/opisu anglicyzmów w dużym
jednak stopniu wzorowany na leksykonie pod redakcją M. Görlacha.
Uznano, że należałoby zgromadzone anglicyzmy utrzymać tylko
w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dotychczasowych danych
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ze wspomnianego słownika, o ile M. Görlach oraz Oxford University
Press wyrażą zgodę1.
Podobnie druga inicjatywa stanowi kontynuację pracy M. Görlacha, który przy współpracy 15 reprezentantów rozmaitych języków
wydał An Annotated Bibliography of European Anglicisms (2002,
Oxford University Press). W pracy tej zgromadzono publikacje, które
ukazały się do 1996 roku, co oznacza, że i w tym wypadku należałoby
dodać nowsze pozycje.
Na drugim spotkaniu części uczestników projektu (po konferencji Building the GLAD, 11–12.03.2016 r., poświęconej pozaleksykalnym wpływom angielszczyzny na wybrane języki europejskie, a także
na arabski oraz język afrikaans) zwracano uwagę na kontakt angielszczyzny z innymi językami na poziomie morfologicznym i frazeologicznym (np. referat E. Mańczak-Wohlfeld i A. Witalisz The influence of
English on Polish morphology). Niemniej jednak najważniejszą częścią
owej konferencji było spotkanie tzw. okrągłego stołu, na którym przedstawiono nie tylko stan prac, ale także perspektywy rozwoju projektu
(C. Furiassi), kategoryzację zebranych anglicyzmów (G. Andersen), zdefiniowanie pojęcia anglicyzm (H. Gottlieb i V. Pulcini) oraz możliwości
ubiegania się o wsparcie finansowe (G. Andersen i E. Peterson). W podjętej debacie powtórzono niektóre uwagi/obserwacje ze wspomnianego
spotkania w Antwerpii.
Poniższe punkty przedstawiają idee/pomysły/propozycje, które
stanowią novum w dyskusji nad projektem: 1. Część z 90 osób, które
zgłosiły się do projektu, to reprezentanci tych samych języków i z tego
powodu widać duże dysproporcje w liczbie zainteresowanych i liczbie
języków. Wśród języków europejskich znalazły się: bułgarski, chorwacki, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, macedoński,
niemiecki, norweski, ormiański, polski, rosyjski, rumuński, serbski,
szwajcarska odmiana niemieckiego, ukraiński, waloński, włoski. Jak już
1. Jako przykład nowego typu leksykonu anglicyzmów podano internetowy słownik
zapożyczeń angielskich występujących w języku duńskim, www.sproget.dk.
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wspomniano, ambicją inicjatorów projektu (wbrew intencji M. Görlacha,
którego zdaniem nie można porównywać języków o całkowicie innym
pochodzeniu) jest włączenie języków używanych poza Europą. Dotychczas udało się zaangażować rodzimych użytkowników arabskiego,
afrikaans, japońskiego, kubańskiej odmiany hiszpańskiego oraz mandaryńskiego. 2. W związku z niejasnością terminu „anglicyzm” (dyskusja
po wystąpieniu H. Gottlieba i V. Pulcini), podjęto inicjatywę zgromadzenia wykazu zapożyczeń leksykalnych, semantycznych oraz kalk rozpoczynających się w języku angielskim na literę „o”, a zarejestrowanych do
2016 roku. Na podstawie tych danych Komitet Wykonawczy, o którym
będzie mowa niżej, ustali ostateczne rozumienie terminu „anglicyzm”.
Jak bowiem wiadomo, jest to taka jednostka leksykalna, która charakteryzuje się angielską fonetyką oraz angielską morfologią i przedostała
się bezpośrednio do danego języka z angielszczyzny. Może to więc być
wyraz rdzennie angielski lub też słowo innego pochodzenia, np. łacińskiego, greckiego czy holenderskiego bądź wywodzące się z tzw. języków egzotycznych. Inaczej mówiąc, zgodnie z tak rozumianą definicją
bierzemy pod uwagę ostatnie źródło kontaktu językowego. Można jednak przez termin „anglicyzm” rozumieć także te wyrazy o proweniencji angielskiej, które przedostały się za pośrednictwem innych języków.
3. Zaproponowano opublikowanie 800-stronicowej pracy (wydawnictwo
Mouton de Gruyter) dotyczącej wpływu angielskiego na 40 języków,
wzorowanej na książce zredagowanej przez M. Haspelmatha i U. Tadmore pt. Loanwords in the World’s Languages. A Comparative Handbook
(2009). 4. Wystąpiono z propozycją, aby zamieszczać na stronie www.
gladnetwork.org. informacje dotyczące konferencji i innych wydarzeń
związanych z kontaktem angielszczyzny z językami używanymi w Europie i na innych kontynentach. 5. F.R. Gonzáles, organizator spotkania
w Alicante, zobowiązał się do uzyskania zgody ze swojego macierzystego uniwersytetu na używanie przez projekt GLAD logo występującego w programie konferencji. 6. Powołano Radę Wydawniczą pod
kierownictwem V. Pulcini, J. Humbley’a i E. Mańczak-Wohlfeld, a także
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Komitet Wykonawczy, na czele którego tymczasowo stanął H. Gottlieb.
Miał on powołać zespół tworzący Komitet Wykonawczy. 7. Ponowiono
inicjatywę sporządzenia wykazu prac dotyczących wpływu angielskiego
na języki uczestników spotkania na podstawie publikacji, które ukazały
się po wydaniu wspomnianej książki pt. An Annotated Bibliography of
Anglicisms, czyli po 1996 roku. 8. Zwrócono się z prośbą do obecnych
na zebraniu o przygotowanie wykazu słowników wyrazów obcych, leksykonów anglicyzmów, korpusów, które będą stanowić podstawę do
utworzenia bazy danych.
Kolejne spotkanie miało miejsce 15 marca 2017 roku w Greifswaldzie jako wydarzenie towarzyszące IV Konferencji z serii Language
Contact in Times of Globalization. Wówczas ustalono, że przyjmuje
się szerokie rozumienie terminu „anglicyzm”, zaproponowano kształt
hasła słownikowego oraz zasugerowano, aby do końca czerwca uczestnicy projektu nadesłali opracowane hasła rozpoczynające się w języku
angielskim na literę „o”, a także powołano sześcioosobowy Komitet
Wykonawczy z H. Gottliebem na czele. Ponadto uchwalono, że Komitet spotka się następnie w Krakowie, w miejscu zaproponowanym przez
E. Mańczak-Wohlfeld jako jego członka. Po przyjrzeniu się opracowanym hasłom planowane jest ich ewentualne ujednolicenie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości wyrażane głównie przez
autorów reprezentujących języki używane poza Europą. Wydaje się, że
praca nad projektem nabiera tempa i budzi nadzieję na jej ukończenie
w przewidywalnej przyszłości.
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Załącznik: Wkład Elżbiety Mańczak-Wohlfeld i Alicji Witalisz do
projektu GLAD
Korpusy i słowniki (w języku polskim)
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Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.) 2012. Dostępny na:
http://www.nkjp.pl.
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English o-loans in Polish
English o-loanwords in Polish (up to 2016)
English etymon

Loanword

obdżektor/objector

objector

OBE

OBE (out-of-the-bodyexperience)

obrandować

brand

OCR

OCR (optical
character recognition)

odfriednąć/odfriendować

friend

OEM

OEM (original
equipment manufacturer)

off
offbeat
off-Broadway
offline/off-line/off line
off-off-Broadway

Comments

(v.) ‘to label with a brand’

(v.) ‘stop being a friend’
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offowy

off

(adj.)

off-road
offset
off-the-record
ofis

office

ofsaidowy

offside

ofsajd

offside

(adj.)

okej/okay/OK/O.K.
okser/oxer

oxer

oldboy/oldboj

old boy

oldskul/oldschool

old school

oldskulowy

old school

ołpenspejs /open space

open space

ołwertajmy /over time

over time

on call
one footer
one hander
one night stand
oneliner

one-liner

oneshot

one shot

one-step
online/on-line
OOBE

OOBE (out-of-the-bodyexperience)

op-art

op(tical) art

open
opening
operations research
opos

opossum

orangutan

orang-utan/orang-uutang

orbital

(adj.)
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organizer
orienteering
ork

orc

orlon

Orlon

orwellizm

Orwellian

(n.)

orwellowski

Orwellian

(adj.)

OTB

OTB (over the bar)

otello

Othello

out of print
out/aut
outdoor
outfit
outlet
outplacement
output
outsider art
outsider/autsajder
outsourcing
over
overall/owerol
Overarm overbooking
overclocker
overclocking
overlock/owerlok

-----

false Anglicism

oversizowy

oversize

(adj.)

owenizm

Owen

ower

overarm

oversize
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English o-semantic loans in Polish (up to 2016)
English etymon

Polish lexeme

Sense borrowed from
English

occasional

okazjonalny

‘occurring, appearing, or
done infrequently’

option

opcja

‘a thing that is or may
be chosen’

to operate

operować

‘to be in business’ (v. intr.)
‘to use or control
a machine’ (v. tr.)

to opt for

optować za

‘to show preference for’

organisation

organizacja

‘business organisation’

to orient towards

orientować się na

‘to provide with
a primary purpose or focus
of attention’

English o-loan translations in Polish (up to 2016)
English etymon

Loan translation

Comments

on the rocks

na skałach

also loan rendition:
na lodzie ‘on ice’

on the warpath

na wojennej ścieżce

(be) open to

(być) otwartym na

Oval Office

Gabinet owalny

over-assisted [steering]

przewspomagany
[układ kierowniczy]

overweight

nadwaga

oversteered [vehicle]

nadsterowny [pojazd]

ozone hole

dziura ozonowa

also loan rendition”:
Pokój owalny ‘oval room’
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