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~ l1Jtzyenyeh skło111ośc do 11ieod111ieni111ia 
Ili 1•1111 .,,..,,.., )Id wiród Polaków o wiele dalej posunit
lełi w •owi• I pii11i1. Nieod111ienne przy111iot11lki i przysłówłci, 

pnu tdrnee1ie sufiksu i kończ4ce sit cztsło 11111 łlkie jak 
łttłt,,,,,,. 1,,,n, też sa111orzut11ie mnoż4 sit już od dawn1. 

2. 1Wob11ie i ftri11y liczby 1111109iej w rodzaju 1jt, enjnz i lltllf z koiicówkt 
1 or11 pol1kł 1lh I bez niej. 

ł. ZMl1r111ie sit łorm1l11190 rozróżni111i1 cztici mowy, tak iż to samo 
r.,,, r1jt, llłł, 1tlf czy też ,,., łu11kcjonow.C mogt jako rzeczownik, czasownik, 
przymi1t1ik itd. 

4. CztlłoiC 1życia zai111ka wskazuj4cego f111, fi, fo zmierza do funkcji 
przedi111ka f111. Widac to jaż i w polszczyźnie krajowej. Tak właśnie powstawały 
przedi111ki w jtzykach zachodnich i rodzajniki bułgarskie czy skandynawskie. 

S. Równolegle do polskiej koniugacji pojawia sit analityczna typu angiel
skiego z czasem przeszłym tworzonym przez 1j iii, imiesłowy i rzeczowniki 
odsłowne z końcówkt ing, bezokoliczniki z fu oraz ich angielska składnia itd. 
Dotyczy to głównie czasowników zapożyczonych, ale nie tylko. Należt tu od 
bardzo dawna chocby wykrzykniki ekspresywne, na przykład lu, hop i chodu, 
pych i cif, przy czym warto podkreślić, że chocby tu przytoczone Sł nie dźwitko
naśladowcze, tylko znacztce. 

6. Mnożt sit angielskie przyimki i przysłówki alfer, bek, bifor, iżatf, ynaf 
i wiele innych, a także wysttpujtce w ich funkcji zrosty w rodzaju abifow itp. 

7. Ten sam proces idzie dalej w postaci bardzo cztstego włtczania całych 
wyrażeń angielskich, frazeologizmów i wreszcie idiomów. Zaczttki tego zjawiska, 
takie jak leksykalizacja filfy-filfy albo /alf nof le11f, Sł bardzo stare, lecz 
w ostatnich czasach i w moim przekładzie narasta ono lawinowo, przyswojenie 
zaś obcych zwrotów sprawia, że można je nawet dzielic albo przeplatac 
elementami polskimi lub na odwrót. 

8. W synonimach polskich lub zapożyczonych precyzuje sit i różnicuje 
z angielska cała gama wyrazów określajtcych np. rozmaite formy mówienia, 
śmiechu itd. 

9. Jak nieraz już w dziejach pofmzyzny, tak obecnie znowu wchodzimy 
w stadium wzbogacania systemu fonetycznego pod wpływem obcym. Witże sit 
z tym doraźna niewygoda w zapisie. Na przykład i oraz y, iż i ii nie muszt być 
w wymowie tak ściśle rozróżniane, jak sugeruje wybór pisowni; tym bardziej 
zaś spółgłoska półotwarta dwuwargowa, którt po polsku zapisujemy u, I albo w, 
wymawiamy zaś jako którti z nich albo tt czwartą, bardziej autentyczną. 
Problem też nie nowy: chociażby przyswojone po polsku rmfern i whisky słyszy 
sit wymaMtiane na każdy z tych czterech sposobów. 

W każdym razie nie są to już wtrącane w jfzyk cytaty obce, lecz barbaryzmy 
i zapożyczenia Mtchodztce w głąb naszego jtzyka. 



C1 prewd1 w A19łll pe 1trM1itkł• peAtj1 li 1066 r• albllfte pm
o&r1ż11l1 Jtzyke 41kHlł1 sit Wysk1Wicnl1 I " 11'9' pan ....... jtzY' lła
m19i1lski, r6w1ł1 (1IH I ~arbł1j) fl1byj1y jtk pełtki, 19lqł.,,.,., pmz 
irednioen9i1l1ki o łłr1khrz1 •Ił• rihltctJ •lt N hltł1j1z191. U Ili ,-... 
· 1109łoby tit to 4oko11i tek ~b ze wr9lt4t •• pewmehtłi pfml 

i druku, co utrw1l1 itłli•Jtct ftr•y jfZYb I h•••J• przeo&rlŻtlła. Dłattp 
nieodzowne &yłuy ta stul•• 41ł1k1 po111ltł•j 1l1pii11i11111HI. 

Jednak 1lie111cj1 pew1ych 9rup społecnych, 11 przykł14 .t ...... 
i przestępczych; właiciw1 1111 her1111tycz11ić ebkl1zywn191 Żlf9H' I jtzY' 
potoczny, mówiony, 1ie lleztey sit z r19tł1111i pis11190; • 11 Sfllłil ,...._ 
wym powszechność komputerów i 1proszczt"90 systemu portn11ittflll1 •lt 
z nimi; mogą ten proces mkekajfeo przyipittzye. 

Starając się zaró11no w wersji A jak R, oraz przy9otewyw11tj -.1a 
euji N, uniknti 4owolnoici, zmyśleń i pełnej ł11t11tyki, pepmłł•Jt 
skromnie na języku tak zruvfikowanym, zanglicyzow11pt czy l9f"U1lzt

wanym, jakiego możemy się jeszcze doczekać. 
Mimo całkiem różnej motyw1eji fik rosyjski, j1k I n9i1ltki 14 

u nas jtzykami bliżej i szerzej nieznanymi, lecz Wf"ltraJflYlll otrtłlllf 
wpływ na poziomie i w for•1ch dość prymitywnych. 

W subkulturze. 
Tacy modlt się do ielmzyzny, llCI 111 starm I• u,.a 
i mózgu, żeby się j euczyć. 

Zakładam fe411 czyzn1 miał1 
się u Polików neprewdę zakor ie, to wzrei1i1 

najpierw jej prawdzillła zn1j111tii, 
1 potem wpływ 111 łorntow11l1 

Jtzyka. 



Wrocławski Teatr Współczesny 
50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

www.wteatrw.pl 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 

Zastępca dyrektora 
JANUSZ JASIŃSKI 

Asystent dyrektora ds. artystycznych 
AGATA GANIEBNA 

Asystent dyrektora ds. technicznych 

JACEK WARZYŃSKI 

Koordynacja pracy artystycznej: Joanna Śliwa. 
Kierownik Biura PromoCJi i Sprzedaży: Agnieszka Frei. 

Kierownik działu literackiego: Anna Błaszczak. 

Wrocławski Teatr Pantomimy 
53-122 Wrocław, al. Dobowa 16 

www.pantomima.wroc.pl 
Dyrektor naczelny i artystyczny 

ALEKSANDER SOBISZEWSKI 

Kierownik techniczny: Bartosz Jedynak. Asystent scenografa: Bajka Tworek. 
Kierownicy pracowni: akustycznej - Andrzej Łaba, oświetleniowej - Zbigniew Sus, 

dekoratorskiej - Oskar Łowicki, krawieckiej damskiej - Joanna Jąkalska, 
krawieckiej męskiej - Zenon Matecki. 

Obsługa techniczna spektaklu 

Zespół Wrocławskiego Teatru Współczesnego: 
Kierownik sceny: Marek Zakrzewski. Brygadier sceny: Marian Wotczecki. 

Realizacja świateł: Przemysław Kaczmarek, Jan Sławkowski. Realizacja dźwięku: 
Rafał Kowalczyk. Maszyniści sceny: Mirosław Dutkiewicz, Marcin Hamryszak, 
Dariusz Knop, Wiesław Szurek. Charakteryzatorka, fryzjerka: Ewelina Sołtysiak. 

Garderobiane: Katarzyna Cegielska, Małgorzata Daniłowicz. 
Rekwizytorki: Małgorzata Matera, Grażyna Młynarska. 

Zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy: 
Jacek Aumliller, Włodzimierz Karabanowicz, Krzysztof Kowalski 

Jerzy Ragan, Jerzy Szelągowski. 

Biuro PromoCJi i Sprzedaży czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.00 
Tel.: (071) 358-89-41, 358-89-40, 358-89-20, tel./fax (071) 344-37-62 

Redakcja programu: Anna Błaszczak. Opracowanie graficzne: Piotr Kawecki. 

Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Hector" w Dtugołęce, www.hector.pl 
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