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Transfer niemieckiego sownictwa do jÆzyka Polonii
w Niemczech jako przykad adaptacji kulturowej
WstÆp
Dziesięý lat temu objęâam stanowisko lektorki języka polskiego na Uniwersytecie Getyľskim. Od samego poczĊtku mojej pracy na tymůe uniwersytecie
uczestnikami moich zajęý, prócz studentów niemieckich, byây osoby polskiego
pochodzenia (w róůnym stopniu dwujęzyczne). Studenci ci stanowiĊ stosunkowo duůĊ grupę zainteresowanych naukĊ języka polskiego na Uniwersytecie
Getyľskim. Język, którym się posâugujĊ, nie jest literackĊ polszczyznĊ, często
nawet nie jest mówionym czy potocznym wariantem wspóâczesnego języka
polskiego. Mamy tu do czynienia ze specyficznĊ odmianĊ języka – dialektem/socjolektem niemieckopolskim1. Osoba, która dopiero co przyjechaâa za
granicę, rozmawiajĊc z emigrantami o dâuůszym staůu lub z przedstawicielami
drugiego pokolenia emigracyjnego, szczególnie zwraca uwagę na uůywane
przez nich sâownictwo: częste cytaty z języka niemieckiego, kalki, wtręty, zjawisko przeâĊczania kodów wewnĊtrz wypowiedzi lub koľczenie zdaľ po niemiecku. Jak trafnie zauwaůa Urszula Ůydek-Bednarczuk:
Dâugi czas przebywania na obczyŭnie powoduje równieů zanikanie języka
pierwszego i pierwszej kultury oraz wzmocnienie języka drugiego i nabyTerminu „niemieckopolski” uůywam analogicznie do zaproponowanych przez S. Dubisza
i E. SękowskĊ terminów „dialekt”, „socjolekt” „amerykaľskopolski”, „kanadyjskopolski”,
„brazylijskopolski” itd. „w odniesieniu do zbiorowoœci polonijnych danego kraju osiedlenia”
– cytat za S. Dubisz, E. Sękowska, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba
definicji i klasyfikacji), w: W. Miodunka, red., Język polski w œwiecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1990, s. 220.
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tej, drugiej kultury. Jeůeli dwa języki wzajemnie na siebie wpâywajĊ, co
występuje w przypadku emigrantów/imigrantów lub osób przebywajĊcych
za granicĊ, mamy do czynienia z kontaktem językowym. KonsekwencjĊ
kontaktu językowego sĊ transfer pozytywny lub negatywny, interferencja,
zapoůyczenia, kalki językowe, przeâĊczanie kodów, interjęzyk […]2.

Uůywanie tego wariantu języka przez moich rozmówców poczĊtkowo budziâo moje zdumienie, szczególnie w sytuacjach, gdy zapoůyczenie niemieckie
âatwo moůna byâo zastĊpiý polskim odpowiednikiem. To „naszpikowanie
języka germanizmami”3 bardzo kâuâo mnie w uszy, wydawaâo mi się nienaturalne i niezrozumiaâe. Myœlę, ůe moje odczucia – „œwieůej” emigrantki –
porównaý moůna do odczuý Polaków mieszkajĊcych na staâe w Polsce sâyszĊcych język, którym posâugujĊ się ich rodacy przebywajĊcy dâuůej za granicĊ. W ciĊgu ostatnich dziesięciu lat sama przeszâam przez wszystkie etapy
adaptacyjne zwiĊzane z emigracjĊ, przez które takůe przeszli rodzice moich
studentów: zanurzenie w języku niemieckim, szok językowy i kulturowy
(chociaů w momencie wyjazdu dobrze znaâam juů zarówno język, jak i kulturę niemieckĊ), pogâębienie znajomoœci języka i kultury, poczucie tracenia
znajomoœci języka polskiego, wreszcie dwujęzyczne i dwukulturowe funkcjonowanie w ůyciu zawodowym i prywatnym oraz œwiadome uůywanie
dialektu niemieckopolskiego w kontaktach prywatnych z innymi przedstawicielami Polonii. Naleůę do bardzo maâej, uprzywilejowanej grupy emigrantów: nauczycieli akademickich – lektorów języka polskiego, która utrzymuje
z PolskĊ kontakty zawodowe i para się wâaœnie nauczaniem języka polskiego.
Jest on integralnĊ częœciĊ mojej pracy – treœciĊ, formĊ, tworzywem. Dbanie
o język, praca nad jego zachowaniem i aktywne posâugiwanie się literackĊ
odmianĊ wspóâczesnej polszczyzny jest równoczeœnie mojĊ pasjĊ, obowiĊzkiem i strategiĊ adaptacyjnĊ. Jednak większoœý emigrantów nie ma na to po
prostu czasu i wybiera bardziej ekonomiczny w uůyciu dialekt polonijny.
Problematyczny jest jednak fakt, iů w zaleůnoœci od zdolnoœci, poziomu
wyksztaâcenia, stycznoœci z językiem polskim (radio, telewizja, filmy, internet), częstoœci kontaktów z Polakami w Polsce (prywatnych, zawodowych),
wolnego czasu, chęci indywidualnych oraz wielu innych czynników przedU. Ůydek-Bednarczuk, Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, spoâecznych i kulturowych,
w: A. Achtelik, J. Tambor, red., Sztuka czy rzemiosâo? Nauczyý Polski i polskiego, Wyd. Gnome,
Katowice 2007, s. 235.
3 M. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloľski, Kraków
1994, s. 184.
2
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stawiciele pierwszego pokolenia emigracyjnego przekazujĊ swoim dzieciom
często jedynie polonijny wariant języka polskiego. Nie zdajĊ sobie sprawy z tego,
ůe przebywajĊc i pracujĊc dâuůej za granicĊ, z czasem przestajĊ posâugiwaý
się ogólnĊ odmianĊ polszczyzny. Jak trafnie zauwaůa Stanisâaw Dubisz:
Dla większoœci z nich [przedstawicieli Polonii – M.M.] pojęcie normy
polszczyzny ogólnej w praktyce językowej w gruncie rzeczy nie istnieje.
RozumiejĊ jĊ tylko ci, których charakteryzuje najbardziej wyrobiona
œwiadomoœý i kompetencja językowa […], pozostali zaœ odnoszĊ to pojęcie do znanego im – zgodnie z uzusem lokalno-œrodowiskowym – wariantu językowego4.

W publikacjach naukowych znajdziemy analizy dotyczĊce stopnia zachowania czy teů utraty języka polskiego na emigracji i często teů ubolewanie
nad jego rozpadem, erozjĊ. Jeœli chodzi o badania języka Polonii niemieckiej,
prowadzili je między innymi: Maria Teresa Michalewska w swojej rozprawie
habilitacyjnej5, Maâgorzata Warchoâ-Schlottmann w swojej rozprawie doktorskiej6, Alicja Nagórko7, Jagoda Cieszyľska8, Barbara Alicja Jaľczak9,
a takůe ostatnio naukowcy z Uniwersytetu Fryburskiego i Wrocâawskiego:
Juliane Besters-Digler, Anna DĊbrowska i Grzegorz Krajewski w projekcie
naukowo-badawczym10. Jednak wciĊů, jak zauwaůa Alicja Nagórko, „zainteresowanie stanem zachowania języka polskiego wœród emigracji niemieckiej
ze strony lingwistów nie jest duůe”11. CiĊgle zatem istnieje potrzeba dalszych
badaľ w tym zakresie. Jako praktyczka, na co dzieľ pracujĊca z osobami
polskiego pochodzenia na zajęciach lektoratowych, uwaůam, ůe badajĊc
S. Dubisz, Język polski poza granicami kraju – wstępne informacje i definicje, w: tegoů, red., Język
polski poza granicami kraju, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 1997.
5 M.T. Michalewska, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagâębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, rozprawa habilitacyjna nr 224, Uniwersytet Jagielloľski, Kraków 1991.
6 M. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…
7 A. Nagórko, Język polski w Niemczech, w: S. Dubisz, red., Język polski poza granicami kraju…
8 J. Cieszyľska, Dwujęzycznoœý, dwukulturowoœý – przekleľstwo czy bogactwo? O poszukiwaniu toůsamoœci Polaków w Austrii, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
9 B.A. Jaľczak, Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und
in Polen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.
10 J. Besters-Digler, A. DĊbrowska, G. Krajewski, Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepeânej polsko-niemieckiej dwujęzycznoœci, projekt badawczy Uniwersytetu Fryburskiego i Wrocâawskiego, materiaây z konferencji koľczĊcej projekt, Wrocâaw–Fryburg Bryzgowijski 2014.
11 A. Nagórko, Język polski w Niemczech…, s. 179.
4
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dialekt polonijny, waůne jest, by nie zapominaý, iů za analizami i pracami
teoretycznymi podejmujĊcymi temat bilingwizmu kryjĊ się ludzie wraz ze
swoimi losami i osobistymi historiami, często powiĊzanymi z trudnoœciami
ůycia na emigracji. Jadwiga Cieszyľska podkreœla wagę pogâębionego spojrzenia na zjawisko dwujęzycznoœci:
Takie rozszerzone klasyfikacje pozwalajĊ dostrzec wielowymiarowoœý sytuacji stawania się i bycia osobĊ dwujęzycznĊ, umoůliwiajĊ ujęcie indywidualnych róůnic losów emigrantów, urzeczywistniajĊ humanistyczne podejœcie do językoznawczej problematyki12.

JÆzyk polonijny
i spoecznoyÂ bilingwalna
Spoâecznoœý bilingwalna, uůywajĊc okreœlonego socjolektu, kieruje się
przede wszystkim szybkoœciĊ komunikacji. Kluczowa jest tu pragmatyczna
funkcja języka. Przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego, rozmawiajĊc ze swoimi rodzicami, posâugujĊ się „przede wszystkim kodem dziaâania, rzadko kodem refleksji”13.
„Bilingual norm” […] jest ukierunkowana na proste kodowanie i dekodowanie, dlatego, ůe partnerzy, zakâadajĊc z góry taki sam stopieľ dwujęzycznoœci rozmówcy, pâynnie mieszajĊ elementy z koegzystujĊcych
języków. Kompetencja językowa zostaje zastĊpiona kompetencjĊ komunikacyjnĊ14.

Powyůszy opis normy językowej obowiĊzujĊcej w spoâecznoœci bilingwalnej, uzupeâniý moůna o spostrzeůenia innych badaczy tego zjawiska, którzy
zauwaůajĊ, ůe:
W obrębie spoâecznoœci bilingwalnych rygorystycznego standardu poprawnoœci językowej trudno się doszukaý, a najwaůniejszym kryterium
J. Cieszyľska, Dwujęzycznoœý, dwukulturowoœý – przekleľstwo czy bogactwo? O poszukiwaniu toůsamoœci…, s. 43.
13 Tamůe, s. 153.
14 M. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 194.
12
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wydaje się kryterium zrozumiaâoœci15, mówiĊcy decyduje się na komunikacyjne, a nie systemowo adekwatne œrodki wyrazu16.

Posâugiwanie się socjolektem powoduje zmniejszenie dystansu między
rozmówcami, „zakâada bliskie stosunki z partnerem rozmowy, wzajemne
zaufanie”17 i pomaga w emocjonalnym radzeniu sobie z szokiem kulturowym czy trudnoœciami ůycia na emigracji. W niektórych sytuacjach na emigracji język ten moůe speâniaý rolę „języka tajnego”18, zrozumiaâego tylko
dla jego uůytkowników, a nierozumianego przez mieszkaľców kraju osiedlenia.
Zwiększony poziom akceptabilnoœci moůe byý równieů wyrazem wsparcia
i wzajemnej akceptacji wœród emigrantów. Kwestię tę porusza Stanisâaw
Grabias, piszĊc, ůe „grupa spoâeczna tworzy język (socjolekt), ale równieů i język
(socjolekt) tworzy grupę spoâecznĊ”19. Autor stwierdza, iů funkcje speâniane
przez socjolekt wobec okreœlonej grupy spoâecznej polegajĊ na:
–
–
–

jednoczeniu: socjolekt âĊczy jednostki ze zbiorowoœciĊ,
odróůnianiu: socjolekt przeciwstawia wyodrębnionĊ zbiorowoœý innym grupom (spoâecznym) […],
dostarczaniu narzędzi do interpretowania rzeczywistoœci: socjolekt,
jak kaůdy język, w pewien sposób kreuje rzeczywistoœý, narzucajĊc
obraz œwiata poprzez utrwalanie i przenoszenie systemu wartoœci
spoâecznych, jakie grupa przyjmuje20.

Wydaje mi się, ůe powyůszy cytat wyjaœniý moůe tak silnĊ moc języka polonijnego. Język ten staje się dla emigrantów „waůniejszy” nawet niů ogólnopolska odmiana polszczyzny. Jeœli nie sĊ oni zawodowo zwiĊzani z PolskĊ, posâugujĊ się niĊ jedynie w prywatnych kontaktach rodzinnych, a zatem
tylko w jej wariancie nieoficjalnym, prywatnym, „domowym” lub gdy raz lub
dwa razy do roku spędzajĊ urlop w Polsce. Ewentualnie zachowujĊ oni bierny
kontakt z językiem polskim, sâuchajĊc polskiego radia, oglĊdajĊc telewizję,
filmy, czytajĊc prasę, ksiĊůki – wszystkie te czynnoœci zwiĊzane sĊ jednak
W. Woŭniakowski, Glottodydaktyka w œwietle zjawiska bilingwizmu naturalnego, Wyd. Ossolineum, Wyd. PAN, Wrocâaw 1982, s. 59.
16 A. Nagórko, Język polski w Niemczech…, s. 183.
17 M. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 195.
18 S. Grabias, Język w zachowaniach spoâecznych, Wyd. UMCS, Lublin 1997, s. 139.
19 Tamůe s. 135.
20 Tamůe, s. 135–136.
15
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jedynie z pasywnĊ sprawnoœciĊ rozumienia. Wagę i moc socjolektu polonijnego – „wspólnego języka” emigrantów podkreœla Waldemar Woŭniakowski, piszĊc:
Tym, co âĊczy poszczególnych czâonków danej spoâecznoœci w jednĊ
wspólnotę komunikacyjnĊ jest wspólny kod socjalny, a więc specyficzne
dla tej spoâecznoœci wartoœci i normy wraz z wynikâym stĊd zespoâem
sposobów i reguâ mówienia wraz z zasadami ich interpretacji21.

Transfery i adaptacje leksykalne
w niemieckim dialekcie polonijnym
Wspomniany juů zwiększony poziom akceptabilnoœci w spoâecznoœci bilingwalnej sprzyja transferom leksykalnym. Jak zauwaůa Roman Laskowski: „najbardziej naraůony na wpâywy języka obcego jest zasób leksykalny języka podlegajĊcego interferencji”22. Transfery zatem dotyczĊ w pierwszej linii sâownictwa
„najâatwiej ulegajĊcego obcym wpâywom”23. Wâadysâaw Miodunka stwierdza:
Jeœli jednak dla pierwszego pokolenia J1 w dalszym ciĊgu nazywa œwiat,
to nie moůna zauwaůyý, ůe teraz nazywa on i porzĊdkuje takůe œwiat, juů
zastany w kraju osiedlenia i nazwany w J2. Ta funkcja nazywania nowego
œwiata powoduje, ůe J1 musi się zmieniý, musi zmieniý swĊ siatkę pojęciowĊ, gâównie przez zapoůyczenie nowych sâów i wyraůeľ oraz przez
stworzenie sâów nowych z elementów danych w J224.

Mamy tu do czynienia z zapoůyczeniami ze wszystkich wymienianych
przez ESOKJ sfer ůycia25: z zakresu sfery publicznej, zawodowej i edukacyjnej (nazwy instytucji, dworców, ulic, lokali, elementy wyposaůenia domu,
produkty spoůywcze, sâownictwo dotyczĊce szkoây, studiów)26. Jeœli chodzi
W. Woŭniakowski, Glottodydaktyka w œwietle zjawiska bilingwizmu naturalnego…, s. 35.
R. Laskowski, Język w zagroůeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego
bilingwizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 223.
23 Tamůe, s. 130.
24 W. Miodunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: tegoů, red.,
Język polski w œwiecie…, s. 47.
25 Europejski system opisu ksztaâcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeâ. W. Martyniuk, Wyd. CODN, Warszawa 2003, s. 21.
26 Por. tamůe, s. 54–55.
21

22
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o sferę prywatnĊ, sĊ to sâowa, zwroty i frazy nacechowane emocjonalnie27.
KolejnĊ grupę tworzy sâownictwo opisujĊce zjawiska spoâeczne i kulturowe
typowe dla danego kraju. Wyůej wspomniany językoznawca stwierdza, ůe:
najbardziej typowe dziedziny, w jakich sâownictwo dominujĊcego języka
szczególnie silnie oddziaâuje na zasób leksykalny języka dzieci ůyjĊcych
w diasporze, to przede wszystkim terminologia szkolna, następnie terminologia urzędowa, terminy fachowe, sâownictwo oznaczajĊce swoiste dla
danego kraju pojęcia i instytucje28.

Do podobnych wniosków dochodzi Jagoda Cieszyľska, piszĊc w podsumowaniu swoich badaľ:
Wiele […] pól semantycznych, zawierajĊcych sâowa opisujĊce rzeczywistoœý domowĊ i przedszkolnĊ/szkolnĊ nie pokrywa się [w obu językach –
M.M.]. […] w sâownictwie dzieci przedszkolnych brakuje sâów nazywajĊcych rzeczywistoœý przedszkolnĊ/szkolnĊ. Chodzi o nazwy niektórych zawodów, przyborów, pomieszczeľ, pokarmów, napojów, zabawek, zabaw29.

Wysoka akceptabilnoœý i pragmatyczne uůywanie języka prowadzi do adaptacji zapoůyczeľ niemieckich w dialekcie polonijnym. Te adaptacje leksykalne sĊ zrozumiaâe jednak tylko dla osób znajĊcych język niemiecki. Moi
dwujęzyczni studenci skarůĊ się, ůe zdarza się, iů sĊ w Polsce wyœmiewani –
przez czâonków rodziny lub obce osoby, gdyů uůywajĊ germanizmów lub
tworzĊ neologizmy. SâyszĊ zarzuty, ůe powinni znaý lepiej (idealnie) polszczyznę, skoro ich rodzice pochodzĊ z Polski. Lecz nawet œwiadomi swoich
umiejętnoœci językowych studenci stwierdzajĊ, ůe często majĊ problemy ze
znalezieniem polskich odpowiedników niemieckich sâów. W domu po prostu ich uůywajĊ, gdyů tak jest proœciej i szybciej, a przede wszystkim rozmowa nie jest przerywana mozolnymi próbami tâumaczenia wielu wyrazów.
Poza tym, skoro obie strony rozumiejĊ, o co chodzi, to nie ma teů takiej
potrzeby. Stwierdza to równieů Maâgorzata Warchoâ-Schlottmann:
stosowanie mieszanego kodu nie utrudnia zrozumienia, nie powoduje
ůadnych dodatkowych pytaľ i w tym sensie jest peânowartoœciowym inPor. tamůe, s. 101, 106–107.
R. Laskowski, Język w zagroůeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego
bilingwizmu…, s. 223.
29 J. Cieszyľska, Dwujęzycznoœý, dwukulturowoœý – przekleľstwo czy bogactwo? O poszukiwaniu toůsamoœci…, s. 171.
27
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strumentem porozumiewania, z punktu widzenia ekonomii językowej
nawet lepszym niŭli rygorystyczna, zwiĊzana z wysiâkiem, separacja języków lub usilna próba opisowego tâumaczenia obcojęzycznych wyraůeľ30.

Przykady zapoyczeÍ w jÆzyku Polonii w Niemczech
Poniůej przedstawię przykâady niemieckiego sâownictwa zaadaptowanego
w dialekcie niemieckopolskim31. ChcĊc podkreœliý pragmatycznĊ i komunikacyjnĊ funkcję języka uůywanego przez Polonię niemieckĊ, wyróůniâam
następujĊce grupy leksykalne:
1. Sâowa, które nie występujĊ w języku polskim,
2. Sâowa, których uůywa się w języku niemieckim częœciej niů w polskim
lub majĊ one w tym ostatnim węůsze pole znaczeniowe,
3. „Faâszywi przyjaciele”, których pole znaczeniowe zostaje rozszerzone,
4. Sâowa i frazy nacechowane emocjonalnie (partykuây, wykrzykniki,
wulgaryzmy),
5. Sâowa zwiĊzane z ůyciem codziennym i podróůowaniem,
6. Skróty,
7. Tytuây programów telewizyjnych, filmów, ksiĊůek,
8. Nazwy geograficzne (miejscowoœci, krajów zwiĊzkowych, rzek itp.).
Tabela 1. Sâowa, które nie występujĊ w języku polskim
Przykâad

Alster(wasser)

doch

Initiativbewerbung

Tâumaczenie

napój châodzĊcy
z piwa i lemionady
odpowiedŭ przeczĊca
na pytania lub stwierdzenia zawierajĊce
negacje
brak hasâa
w sâowniku

Komentarz

Najczęœciej lemoniadĊ jest fanta, napój ten
popularny jest szczególnie latem.
Np. w dialogu: A: „Jutro nie będziesz miaâ
czasu, prawda?”, B: „Doch!” (Będę miaâ!).
List motywacyjny wraz z CV wysâany do
róůnych firm, nawet jeœli nie szukajĊ one
pracowników.

M. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 196.
31 Przykâady pochodzĊ z rozmów z przedstawicielami pierwszego i drugiego pokolenia
emigracyjnego. Ze względu na ograniczonĊ dâugoœý artykuâu podaję po 10 przykâadów
z kaůdej wyodrębnionej przeze mnie kategorii. Tâumaczenie za J. Wiktorowicz, A. FrĊczek,
red. nauk., Wielki sâownik niemiecko-polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
30
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Laugenstange,
Laugenbroetchen,
Laugenbrezel
Oktoberfest

O-Phase

Radler33

wyrób z ciasta chlebowego zanurzony
przed pieczeniem
w solance
oktoberfest32, œwięto
piwa obchodzone
w Monachium
brak hasâa
w sâowniku

rowerzysta, piwo
z lemoniadĊ

Schorle34

wino lub sok z wodĊ
mineralnĊ

Stammtisch35

stolik w pubie lub
restauracji zarezerwowany dla staâej
klienteli, grupa ludzi
spotykajĊcych się
regularnie w pubie
lub restauracji

reinfeiern

brak hasâa
w sâowniku
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Popularny w Niemczech rodzaj buâki, rogala
lub obwarzanka.

„Faza zerowa”, otrzęsiny – tydzieľ przed
rozpoczęciem zajęý, podczas którego studenci
pierwszego roku zapoznajĊ się z uniwersytetem, odbywajĊ się gry i zabawy integracyjne.
Najczęœciej lemoniadĊ jest sprite, w Niemczech dopuszczalna jest jazda na rowerze po
wypiciu alkoholu (1,6 promila), stĊd nazwa
tego napoju.
Zmieszane póâ na póâ, najczęœciej z wodĊ
mineralnĊ gazowanĊ lub lekko gazowanĊ,
najpopularniejsze: Apfelschorle (sok jabâkowy
z wodĊ mineralna) i Weinschorle (wino
z wodĊ mineralnĊ).
W Niemczech popularna forma utrzymywania kontaktów spoâecznych: nie tylko
w gronie znajomych, ale takůe wœród kolegów
z pracy lub ze studiów, kibiców itp. W moim
Instytucie regularnie odbywa się „Slavisten-Stammtisch”, w spotkaniach tych uczestniczĊ
zarówno pracownicy, jak i studenci.
Obchodzenie jakiegoœ œwięta wieczór wczeœniej i bawienie się przez częœý nocy (lub
do rana) dnia następnego. Najczęœciej dotyczy
to urodzin – o póânocy skâada się jubilatowi
ůyczenia i wręcza prezenty.

Ale brak hasâa w innych aktualnych sâownikach PWN (języka polskiego i ortograficznym).
33 Sâowo to weszâo juů do sâownictwa ogólnopolskiego za sprawĊ browaru wprowadzajĊcego nowy produkt na rynek polski.
34 To bardzo dobry przykâad uzasadniajĊcy uůycie zapoůyczenia niemieckiego, bardziej
ekonomiczne językowo. Zamiast: pytaý: „Czy chcesz sok jabâkowy zmieszany póâ na póâ
z wodĊ mineralnĊ gazowanĊ?” moůna zadaý pytanie: „Chcesz Apferschorle?”.
35 Jw. – nienaturalne jest sformuâowanie „Kiedy masz spotkanie, najczęœciej odbywane
w jednym lokalu, z reguây przy tym samym stole z tĊ samĊ grupĊ osób, w tym przypadku
z kolegami z pracy?”, krócej jest spytaý: „Kiedy masz pracowy Stammtisch?”.
32
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Tabela 2. Sâowa, których uůywa się w języku niemieckim częœciej niů w polskim lub majĊ one w tym
ostatnim węůsze lub inne pole znaczeniowe
Przykâad

Tâumaczenie

Komentarz

Gruenkohl

brak hasâa
w sâowniku
delektowaý się,
czymœ rozkoszowaý
się czymœ, cieszyý
się czymœ [chwilĊ,
pięknem]
jarmuů

Sandorn

rokitnik zwyczajny

Sperrmuell

odpady
wielkogabarytowe

S-Bahn (Schnellbahn, Stadtbahn)

SKM (Szybka
Kolej Miejska)

U-Bahn,
(Untergrundbahn)

metro

Waldmeister

marzanka wonna

Waschsalon

pralnia
samoobsâugowa

Weihnachtsmarkt

kiermasz
boůonarodzeniowy

Dinkel

geniessen

Orkisz, w Niemczech popularne jest pieczywo
z mĊki orkiszowej.
W języku niemieckim wyraz uůywany często,
podkreœlajĊcy radoœý czerpanĊ z wykonywania
jakieœ czynnoœci, ze spotkania czy z formy
spędzania czasu.
Warzywo popularne w kuchni niemieckiej.
Roœlina wykorzystywana przy produkcji kosmetyków i nalewek.
W Niemczech odpady te sĊ regularnie wywoůone przez przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.
W Polsce znane jako tzw. wystawki. Wœród
wystawianych na ulicę uůywanych mebli, AGD
czy rowerów znaleŭý moůna wiele przedmiotów
nadajĊcych się do dalszego uůytkowania. Szczególnie wœród studentów popularne jest urzĊdzanie mieszkaľ wâaœnie takimi meblami.
W Polsce znana w Trójmieœcie i na ŒlĊsku,
w Niemczech moůna z niej korzystaý w większoœci duůych miast.
W Polsce jest tylko w Warszawie, w Niemczech
moůna z niego korzystaý w większoœci duůych
miast.
Roœlina wykorzystywana w produkcji lodów
i galaretek, lubianych szczególnie przez dzieci.
Pralnie te popularne sĊ szczególnie w miastach
uniwersyteckich.
Występuje w Polsce teů jako „jarmark œwiĊteczny” lub „targi boůonarodzeniowe”. W Niemczech kiermasze boůonarodzeniowe urzĊdzane
sĊ we wszystkich miastach, a spotykanie się na
nich ze znajomymi i picie grzanego wina jest
bardzo popularne i nierozerwalnie zwiĊzane
z tradycyjnym obchodzeniem adwentu.

Tabela 3. „Faâszywi przyjaciele” – rozszerzenie lub zmiana pola znaczeniowego
Przykâad

Dozent/docent
Ferie/ferie

Tâumaczenie

(nauczyciel akademicki)
wykâadowca
(przerwa) wakacje, ferie

Komentarz
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Gymnasium/gimnazjum

liceum

Karte/karta

pocztówka

Laminat/laminat

brak hasâa w sâowniku

Credits/kredyty

brak hasâa w sâowniku

Putzen/pucowaý
Rente/renta
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Szkoâa po czterech latach
nauki, czyli obejmujĊca
częœý polskiego gimnazjum
i liceum.
Np. w zdaniu: „Dziękuję
za kartę z wakacji”.
panele
Punkty kredytowe ECTS
zdobywane na studiach.
Np. w zdaniu: „Na razie
mam 20 kredytów”.

(usunĊý brud) wyczyœciý,
umyý, posprzĊtaý
(wypâacana przez paľstwo)
emerytura, (inwalidzka,
rodzinna) renta

Termin/termin

termin, spotkanie, wizyta

sich (an)melden/
(za)meldowaý się

(na lekcji) [uczeľ] zgâosiý się,
zarejestrowaý się, zapisaý się

Np. w zdaniach: „W tym
tygodniu mam duůo terminów”, „Jutro mam termin
u lekarza”.
Np. w zdaniach: „Gdzie
mogę się zameldowaý
na egzamin?”, „W szkole
często się meldowaâem
na lekcjach”.

Tabela 4. Sâowa i frazy nacechowane emocjonalnie
Przykâad

Tâumaczenie

Aber hallo!

brak hasâa w sâowniku

egal
fertig

obojętny, obojętnie
wykoľczony (wyczerpany)

Ich hab dich lieb!

jein
Keine Ahnung!

brak hasâa w sâowniku

jein sagen – nie mówiý ani tak,
ani nie
Nie mam pojęcia!

Komentarz

„I to jak/jaki/kiedy itd.”
Np. w dialogu: A: „Ten koncert
byâ dobry!”, B: „Aber hallo!”.

Wyraůenie uůywane np. przy pocieszaniu (np. przyjacióâki) lub okazywaniu
duůej sympatii. Pomiędzy polskim
„Kocham Cię!” a „Lubię Cię!”
lub „Lubię Cię bardzo!”.
Np. w dialogu: A: „Masz wolny
weekend?”, B: „Jein” (I tak, i nie).
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Przykâad

Tâumaczenie

Komentarz

Wyraůenie potoczne, mocniejsze
w wyrazie od polskiego odpowiednika.

Kein Bock!

Nie mam ochoty!

sauer

(rozgniewany) zây, wkurzony

Scheisse!

Cholera (jasna)!

Wyraůenie pospolite, mocniejsze
w wyrazie od polskiego odpowiednika.

verwirrt (imiesâów)

pochodzi od czasownika „verwirren” – wprowadziý w zakâopotanie, zmieszaý, straciý
zdolnoœý racjonalnego myœlenia

Np. w zdaniu: „No teraz,
to jestem verwirrt”.

Tabela 5. Sâowa zwiĊzane z ůyciem codziennym i podróůowaniem
Przykâad

BahnCard

Tâumaczenie

EC-Karte
Elternabend

Karta Niemieckich
Kolei Federalnych
uprawniajĊca do zniůkowych przejazdów
karta debetowa
wywiadówka

Flatrate

brak hasâa w sâowniku

Gutschein

kupon promocyjny,
bon
telefon komórkowy,
komórka
dworzec gâówny

Handy
Hauptbahnhof
Hausverwaltung
Kurzstrecke

administracja domu
krótka odlegâoœý, krótki
przejazd

Schnupperstunde

brak hasâa w sâowniku

Komentarz

SĊ trzy rodzaje: BahnCard 100, BahnCard
50, BahnCard 25 (uprawniajĊ odpowiednio
do 100%, 50% i 25% zniůki przy zakupie
biletów).
Karta pâatnicza, karta bankomatowa.
W dosâownym tâumaczeniu: „wieczór rodziców”.
Nielimitowane rozmowy tel., SMS-y,
MMS-y, internet.
Popularny w Niemczech jako bon upominkowy dawany w prezencie na urodziny.
Pochodzi od sâowa „Hand”, wyraz wymawiany jest z angielska (zamiast „a” – „e”).
Np. w rozmowie w pociĊgu: „Wysiadam na
Hauptbahnhof(ie), a ty?”.
W niektórych niemieckich miastach w œrodkach komunikacji miejskiej ceny biletów
róůniĊ się w zaleůnoœci od liczby przejechanych przystanków.
Bezpâatna godzina zajęý, np. w siâowni lub
częœý dnia otwartego, w dosâownym tâumaczeniu: „godziny na powĊchanie, obwĊchanie czegoœ”.

MAGORZATA MAOLEPSZA: Transfer niemieckiego sownictwa…
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Tabela 6. Skróty
Przykâad

AB
(Anrufbeantworter)

CSD (Christopher
Street Day)

HNO-Arzt (Hals
Nase Ohren Arzt)
ICE (Intercity-Expresszug)
k.o.
KiBa-Saft
(Kirsch-banane Saft)
LKW
(Lastkraftwagen)
O-Saft (Orangensaft)
Uni (Universitaet)
WG
(Wohngemeinschaft)

Tâumaczenie

Komentarz

brak hasâa (w formie
skrótu) w sâowniku

automatyczna sekretarka

brak hasâa
w sâowniku

Parada równoœci, odbywa się co roku
we wszystkich większych miastach niemieckich, szczególnie znane sĊ parady
w Berlinie, Kolonii i Hamburgu. RóůniĊ
się od polskich tym, ůe odbywajĊ się pod
patronatem wâadz miejskich, często
aktywnie w nich uczestniczĊcych.
SĊ pokojowymi, radosnymi pochodami.
Ich uczestnicy nie sĊ naraůeni na ataki
nietolerancji i agresji.

laryngolog
superszybki pociĊg
typu ICE
wykoľczony (zmęczony)
brak hasâa (w formie
skrótu) w sâowniku

z jęz. angielskiego (knock out)

samochód cięůarowy

TIR

brak hasâa (w formie
skrótu) w sâowniku
uniwerek
grupa osób, które
wspólnie mieszkajĊ
w jednym domu lub
mieszkaniu

Odpowiednik wprowadzonego ostatnio
w Polsce pendolino.

Sok wiœniowo-bananowy, popularna
na rynku niemieckim mieszanka soków.

sok pomaraľczowy
Popularny w Niemczech nie tylko wœród
studentów rodzaj wynajmu – w mieszkaniu kaůdy ma oddzielny pokój, a wspólnie korzysta się z kuchni, âazienki
(i ewentualnie pokoju dziennego).

Tabela 7. Tytuây programów telewizyjnych, czasopism, filmów, ksiĊůek
Przykâad

Tâumaczenie36

Komentarz

Auf und davon!

W drogę!

Program dokumentalny o emigrujĊcych
Niemcach.

DSDS
(Deutschland sucht
den Superstar)

Niemcy szukajĊ
supergwiazdy

Odpowiednik polskiego Idola.

36

W tabeli siódmej podaję wâasne tâumaczenie tytuâów.
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Przykâad

FAZ (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
GZSZ (Gute Zeiten, Schlechte
Zeiten)

Tâumaczenie36

„Frankfurcka Gazeta
Powszechna”

Popularny niemiecki dziennik.

Dobre czasy, zâe czasy

Popularny serial telewizyjny.

Sueddeutsche(zeitung)
Tagesschau

Wynajem, Kupno,
Mieszkanie (w znaczeniu
„zamieszkanie”)
„Gazeta
Poâudniowoniemiecka”
PrzeglĊd dnia

Tatort

Miejsce zbrodni

Wette dass!

Zaâóů się, ůe!

Der Dativ ist dem
Genetiv sein Tot

dosâowne tâumaczenie:
Celownik zabija
dopeâniacz

Mieten kaufen
wohnen

Komentarz

Popularny program para-dokumentalny
o wynajmowaniu mieszkaľ.
Popularny niemiecki dziennik.
Odpowiednik Wiadomoœci.
Popularny serial kryminalny, emitowany
od wielu lat w niedzielne wieczory
w pierwszym programie telewizji publicznej. OglĊdanie go zwiĊzane jest
czasem z rytualnym utrzymywaniem
kontaktów spoâecznych, zdarza się, ůe
grupy przyjacióâ wspólnie go oglĊdajĊ
np. w domu lub kawiarni czy pubie.
Popularne show telewizyjne z udziaâem
celebrytów z Niemiec i z zagranicy.
KsiĊůka dotyczy zmian w języku niemieckim. W tytule uůyto regionalnej,
formy wyraůania posesywnoœci, nawiĊzuje on w ten sposób do coraz rzadszego uůywania dopeâniacza i zastępowania go celownikiem. Wolne tâumaczenie
nawiĊzujĊce do zjawisk zachodzĊcych
w polszczyŭnie mogâoby brzmieý np.
Dopeâniacz uœmierca biernika.

Tabela 8. Nazwy geograficzne (miejscowoœci, krajów zwiĊzkowych, rzek itp.)
Przykâad

Aachen
Elbe
Freiburg
(am Breisgau)
Kiel
Main
Mainz

Tâumaczenie

Akwizgran
áaba
Fryburg
Bryzgowijski
Kilonia
Men
Moguncja

Komentarz

Wydaje mi się, ůe szczególnie w tej grupie
wyrazów pragmatyczne uůycie języka jest
czynnikiem determinujĊcym adaptacje
leksykalne. Inne nazwy geograficzne
(np. Berlin, Hamburg) brzmiĊ po polsku
tak samo, emigranci najczęœciej dopiero
w Niemczech stykajĊ się z nimi po raz
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Mecklenburg-Vorpommern
NRW (Nordrhein-Westfalen)
Rheinland-Pfalz
Saarland

Meklemburgia-Pomorze Przednie
Nadrenia Póânocna-Westfalia
Nadrenia-Palatynat
Saara, Zagâębie Saary
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pierwszy – nie znajĊ więc polskich odpowiedników i nie majĊ równieů potrzeby ich uůywania, poniewaů sĊ pewni, ůe
zostanĊ zrozumiani przez innych przedstawicieli Polonii.

ZakoÍczenie – transfer leksykalny i adaptacja kulturowa
Wâadysâaw Miodunka, analizujĊc zagadnienie kontaktów językowych i kulturowych, pisze:
Język, narzędzie komunikacji jest tym, co tworzy kulturę jako spójnĊ caâoœý, choý poszczególne jej elementy mogĊ funkcjonowaý bez języka,
w którym zostaây stworzone. Elementy te wchodzĊ wówczas w skâad
nowej caâoœci, która nie jest sumĊ dwu pierwszych kultur, lecz czymœ
nowym, stworzonym w drodze wyboru z dwu konkurencyjnych systemów kulturowych tych wartoœci, które dla danej grupy (spoâecznej) byây
najbardziej wartoœciowe37.

Transfery leksykalne wpâywajĊ na ksztaâtowanie toůsamoœci „pomiędzy”.
Język, którym posâuguje się spoâecznoœý bilingwalna, jest wyznacznikiem jej
dwukulturowej toůsamoœci. Emigranci sĊ jednak równoczeœnie czâonkami
dwu mniejszoœci: w kraju osiedlenia sĊ mniejszoœciĊ etnicznĊ, a w ojczyŭnie
sĊ „Polakami, którzy juů tu nie mieszkajĊ”. Nie bez znaczenia jest tu często
negatywny stosunek rodaków mieszkajĊcych w ojczyŭnie do przedstawicieli
Polonii. Moi rozmówcy mówiĊ o poczuciu pewnego wykluczenia przez grono znajomych, byâych kolegów z pracy czy przez czâonków rodziny.
WspominajĊ takůe o tym, iů wytyka się ich bâędy językowe (a nawet drobne
potknięcia) czy nawet wyœmiewa język, którym się posâugujĊ. Szczególnie
przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego sĊ na to naraůeni. Chociaů przecieů, jak zauwaůa cytowana juů badaczka języka Polonii niemieckiej
Maâgorzata Warchoâ-Schlottmann:
W codziennych rozmowach, w rodzinie uůywana jest wâaœnie taka „Mischsprache” i jeœli w rodzinie sĊ dzieci, to sâyszĊ one polszczyznę z ele37

W. Miodunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych…, s. 49.
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mentami wziętymi z niemieckiego. Praktycznie więc, dzieci pozbawione
sĊ moůliwoœci osâuchania się i nauki wolnej od naleciaâoœci niemieckich38.

Dla przedstawicieli Polonii, w ich osobistym odczuciu, posâugiwanie się
socjolektem niemieckopolskim nie ma w sobie niczego zâego, jest czymœ
naturalnym. Badaczka uzasadnia to następujĊco:
MówiĊcy w danym języku uůywa zwrotów i sâów z tego języka, w którym
je aktualnie najczęœciej sâyszy lub czyta […]. Język mieszany […] stanowi
[…] strategię porozumiewania, uwzględniajĊcĊ naturalne dĊůenie do ekonomii językowej – by przez minimum wysiâku osiĊgnĊý maksimum efektu komunikacyjnego, moůliwie szybko i bez trudnoœci (poniewaů wszyscy
uczestnicy interakcji dysponujĊ takim samym kontekstem odniesienia)
byý zrozumianym39.

Prócz wspomnianej pragmatycznej funkcji peânionej przez język, którym
posâuguje się Polonia, uůywanie zapoůyczeľ niemieckich w dialekcie polonijnym moůe peâniý funkcję dowartoœciowujĊcĊ. Język kraju osiedlenia, który byâ kiedyœ trudniejszy i nie w peâni opanowany, staje się dla emigrantów
językiem prawie równorzędnym wobec ojczystego. Ponadto, osoby o duůym
stopniu dwujęzycznoœci potrafiĊ oddawaý znaczenia „pomiędzy”, peâniej
opisywaý rzeczywistoœý, mogĊ takůe tworzyý międzyjęzykowe ůarty i gry
sâów. Emigrant staje się medium międzykulturowym poprzez uůywanie
(i wyjaœnianie znaczenia) zapoůyczeľ, transferujĊc w rozmowach z rodakami
mieszkajĊcymi w Polsce zjawiska spoâeczno-kulturowe w niej niewystępujĊce. Dobrymi przykâadami mogĊ byý wymienione w tabelach sâowa i wyraůenia: Alsterwasser, Initiativbewerbung, O-Phase, Weinschorle, Radler, Stammtisch, reinfeiern, Dinkel, genissen, Spermuell, genissen, Waschsalon, Weihnachtsmarkt, Tutorium,
Ich hab Dich lieb!, Gutschein, Kurzstrecke, Schupperstunde, CSD, WG, Tatort.
Znakomitym podsumowaniem rozwaůaľ nad transferem leksykalnym do
języka polonijnego sĊ wnioski Wâadysâawa Miodunki, Waldemara Woŭniakowskiego i Marii Teresy Michalewskiej:
W pâaszczyŭnie langue, w sensie ponadindywidualnym, następuje pewien
stopieľ integracji obu języków. W takiej sytuacji, normy poprawnoœci
w obrębie bilingwalnych wspólnot komunikacyjnych sĊ inne niů w waM. Warchoâ-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 201.
39 Tamůe, s. 195–196.
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runkach komunikacji monolingwalnej. Inaczej mówiĊc, pewien stopieľ
nierozdzielnoœci obu języków w pâaszczyŭnie kompetencji indywidualnej
czâonków takich wspólnot jest niejako usankcjonowany i nieunikniony40.
W wypadku osobników dwujęzycznych posâugiwanie się przemienne
dwoma róůnymi językami moůe doprowadziý do zakâóceľ, czyli interferencji, którym najszybciej ulega system leksykalny, jako najbardziej otwarty.
Interferencje takie sĊ widoczne juů w pierwszym pokoleniu emigrantów41.

Zapoůyczeľ uůywajĊ nawet osoby mieszkajĊce w Polsce i majĊce kontakt
z emigrantami albo same nieznajĊce polskiego tâumaczenia danych wyrazów.
Wystarczy spojrzeý na tabelę z nazwami geograficznymi – czy czytajĊcy ten
artykuâ, podróůujĊc po niemieckiej autostradzie, widzĊc na drogowskazie
nazwę miasta, powiedziaâby „Przejeůdůamy koâo Akwizgranu”, „Minęliœmy
zjazd na Fryburg Bryzgowijski”, czy raczej „Przejeůdůamy koâo Aachen”
i „Minęliœmy zjazd na Freiburg”? Takich sytuacji w ůyciu codziennym emigranta jest mnóstwo.
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Transfer of German vocabulary items into the language of the Polish community in
Germany as an example of cultural adaptation
An increased level of language acceptability (mother tongue or inherited) used by a bilingual
community results in adaptation of numerous foreign language influences. As a consequence,
a specific Polish-German language mixture is created, which is spoken by Poles living in
Germany (German-Polish sociolect/dialect). It allows lexical interferences caused by prag-
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matic and communicative contexts of using a language. This language becomes a sign of
belonging to the 'in-between' community formed as a result of emigration. A new identity
emerges from the Polish community abroad in the form of a dual culture, e.i. German-Polish,
not only Polish. The language of Poles living in Germany and, to be specific, the analysis of
the lexical items from selected topic areas, is the starting point for reflection on lexical adaptation as an example of intercultural transfer.
Keywords: German-Polish sociolect/dialect, language of the Polish community abroad,
language of the Poles living abroad, lexical adaptation, lexical interference, lexical transfer

