
Anglicyzmy w języku niemieckim, czyli ucz się języka angielskiego,

aby zrozumieć język niemiecki

Brzmi, jak absurd, lecz prawie każdy nauczyciel uczący języka niemieckiego

zetknął się z coraz większą ilością słówek angielskich w tekstach niemieckich.

Również w podręcznikach szkolnych pojawiają się tzw. anglicyzmy (Anglizismen).

Jest to nowa tendencja w rozwoju języka niemieckiego, której nie należy lekceważyć.

Zapożyczenia stały się nieodłącznym elementem świata polityki, sportu, gazet (nawet

tych najbardziej prestiżowych), radia itd. Wzbudza ona wiele emocji, zarówno

pozytywnych, jak i negatywnych. Zwolennicy anglicyzmów argumentują, że

przenikanie słów angielskich wzbogaca i ożywia język niemiecki oraz ułatwia

porozumiewanie się w dziedzinie techniki komputerów i w świecie ogólnej

globalizacji. Angielski jest krótszy, poręczniejszy i w niektórych sytuacjach bardziej

praktyczny i precyzyjny. Przeciwnicy zaś widzą w coraz liczniejszych zapożyczeniach

zubożenie języka ojczystego.  Według badań przeprowadzonych wśród rodowitych

Niemców, ponad 60% społeczeństwa opowiedziało się przeciwko zastępowaniu słów

niemieckich przez zapożyczenia z języka angielskiego, a ”twór” powstały na tej

drodze  otrzymał nawet miano ”Denglisch”. W roku 1997 powstało Stowarzyszenie

Języka Niemieckiego, którego celem jest zahamować falę zapożyczeń i proces

globalizacji języka niemieckiego.

Tymczasem Niemcy w szczególności niemieckie Kids jedzą rano Cornflakes i

Toast, noszą T-Shirt  i Jeans, idą joggen, surfen im Web, a wieczorem oglądają

swoją ulubioną Lieblingssoap.

Najbardziej podatną grupą na zapożyczenia jest oczywiście młodzież, która

niejednokrotnie bezkrytycznie adaptuje słówka angielskie. W międzyczasie angielskie

słowa otrzymały niemiecką koniugację. Oto lista przykładowych czasowników:

recyceln, flirten, designen, canceln

chatten, downloaden, shoppen,

kidnappen, simsen, stylen, e-mailen,

scannen, surfen, promoten

Szczególnie w dziedzinie komputerowej niemieckie określenia są

zastępowane ich odpowiednikami w języku angielskim i tak na przykład:



Computer statt Rechner

Homepage statt Hauptseit

Newsgroup statt Forum

Keybord statt Tastatur

Webseite statt Internetseite

Monitor statt Bildschirm

Wszystkim nam znana “małpa“ @ otrzymała zaś angielską nazwę at- Zeichen.

Określenie ”Klammeraffe”, lub ”Kringel-a” słyszy się coraz rzadziej.

Interesującym zjawiskiem są nowe twory językowe składajace się ze słowa

angielskiego i niemieckiego, jak na przykład: Popsänger, Werbespot, Livesendung,

Cityverbindung, Bungeespringen.

W podręcznikach do nauki języka niemieckiego spotkamy niekoniecznie

typowo niemieckie nazewnictwo:

jobben, eine Beauty, das Camp, der  Hippielook, der Secondhand-Laden, piercen,

die Lovesongs, der Computerfreak, checken, die Checkliste, trampen, die Story, der

Workshop, cool, die Performance, der Kapuzen-Sweater, skaten, shoppingsüchtig,

die Clique, die Beauty-Masken, der Teddybär, die Cordhose, kicken itd.

Aby być ”in” i nadążyć za stale zmieniającym się językiem niemieckim

proponuję uwzględnić na zajęciach języka niemieckiego poniższe zwroty i

słownictwo:

am Start sein etwas Neues, Trendiges haben

auf sure mit Sicherheit, auf jeden Fall

Brett sehr guter Popsong

chillen entspannen

clever intelligent

dissen diskriminieren; ärgern, mobben

down low deprimiert sein

einen Rap bringen ununterbrochen reden

Hacker abwertend für Aufreißer

hart extrem

jemand ist in your face jemand hat es auf dich abgesehen

jemand ist real jemand ist ehrlich



jokig lustig

Looser Niete

mach mal’nen Turn hau ab

das Meeting das Treffen

Nullchecke dumme Frau

on the run in Eile sein

out of time nicht mehr in Mode

snaken sich anstellen

straight shooter ein direkter, ehrlicher Mensch

Stuff Kleidung, Zeug

verchecken verkaufen

yummy lecker

Omawiając problem anglicyzacji języka niemieckiego należy wspomnieć o

tym, że zapożyczenia w wielu przypadkach są używane w innych kontekstach, niż  w

mowie angielskiej lub ich znaczenie uległy pewnym zmianom. Niemiecka

„Marmelade”, którą Niemcy jędzą rano na śniadanie, pochodzi tak naprawdę od

„Orangenmarmelade”, ale Anglik na śniadanie je jam. ”City” oznacza w języku

niemieckim „Innenstadt” lub „Stadtzentrum”. Po angielsku użyto by określenia city

center, center of town.

Inny przypadek stanowi pseudoanglicyzm „Handy”, czyli Mobiltelefon. Jest to tak

naprawdę niemiecki wytwór językowy.  Po angielsku brzmiało by to cell phone lub

mobile phone.

   

Choć można odnosić się krytycznie do tendencji w rozwoju języka

niemieckiego jakim jest “Denglisch”, to jednak powinni z nią być zapoznani

uczniowie, których uczymy. Muszą być gotowi do konfrontacji z żywym językiem, a w

szczególności z językiem jakim się posługuje dzisiejsza młodzież niemiecka.
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