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Adaptacja fonetyczna i graficzna

polskiej i rosyjskiej terminologii z zakresu gier logicznych

(na przyk³adzie terminologii pokera)

Gra to forma dzia³alno�ci cz³owieka towarzysz¹ca cywilizacji ludzkiej od

samego jej zarania. £¹czy ona w sobie zarówno cechy rozrywki (dostarczanie

przyjemno�ci uczestnikom i/lub osobom postronnym), jak i czynno�ci skodyfi-

kowanej (istnienie zbioru zasad okre�laj¹cych warunki uczestnictwa w grze oraz

jej przebieg i wyniki). W grze mo¿e braæ udzia³ nawet jedna osoba, a uczestnicy

niekoniecznie musz¹ znajdowaæ siê w tym samym miejscu i czasie (dawniej np.

szachy korespondencyjne, obecnie gry online). Gra mo¿e nosiæ charakter fizyczny,

umys³owy lub hazardowy (oparty na elemencie losowym), przy czym poszczegól-

ne rodzaje gier czêsto ³¹cz¹ w sobie wiêcej ni¿ jedn¹ z wymienionych cech.

Termin �gra� wszed³ na sta³e do jêzyka nauki, staj¹c siê okre�leniem modelu

zachowania odzwierciedlaj¹cego sytuacjê z zakresu matematyki, ekonomii, bio-

logii, psychologii, filozofii, jêzykoznawstwa (pojêcie gry jêzykowej1) i in. Rów-

nie¿ dydaktyka doceni³a znaczenie gier, wykorzystuj¹c je w procesie edukacyj-

no-wychowawczym. Oprócz tego, ¿e s¹ atrakcyjnym sposobem zainteresowania

uczniów prezentowanym zagadnieniem, gry sta³y siê jednym z podstawowych

elementów zajêæ lekcyjnych na ró¿nych etapach nauczania, poniewa¿ ³¹cz¹ ele-

ment zabawy, nauki i wspó³zawodnictwa, ucz¹ pokonywaæ trudno�ci i poszuki-

waæ rozwi¹zañ logicznych analizowanego problemu. Teoretycy nauczania twier-

dz¹, ¿e gry wspomagaj¹ rozwój mowy i my�lenia, æwicz¹ pamiêæ,

spostrzegawczo�æ, wyobra�niê, orientacjê, szybko�æ reakcji, uwagê, umiejêtno�æ

logicznego kojarzenia i wnioskowania, analityczny krytycyzm i precyzjê sfor-

mu³owañ, umiejêtno�æ wspó³dzia³ania w grupie, poczucie odpowiedzialno�ci2.

1 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 1972.
2 A. Wi�niewska, Rola gier dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, za:

D. Cichy, Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1990;

H. Majkusiak, B. Bernat, A. Chrzanowska, Rola gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu �rodowi-
ska spo³eczno-przyrodniczego z wykorzystaniem komputera, [online] <www.profesor.pl/publika-

cja,9015>, dostêp: 14.07.2011.



310 Iwona Borys

Obecnie wiele szkó³ na �wiecie, w tym tak¿e w Polsce i w Rosji, decyduje

siê na wprowadzenie zajêæ fakultatywnych z gier logicznych. Badania wykazuj¹,

¿e dzieci, które mia³y do czynienia z tym rodzajem gier, szybciej ni¿ ich niegra-

j¹cy rówie�nicy przyswajaj¹ nowy materia³, znacz¹co poprawiaj¹ umiejêtno�ci

logicznego my�lenia, a do tego lepiej radz¹ sobie z matematyk¹ � przedmiotem

bêd¹cym obecnie obowi¹zkow¹ czê�ci¹ matury. W Rosji program nauczania

szachów Øàõìàòû � øêîëå, opracowany przez I. Suchina, funkcjonuje ju¿ od

roku 1996. Analogiczny program polski Szachy � szkole zosta³ opracowany

w roku 2004. Z kolei pierwsze w Polsce klasy bryd¿owe powsta³y w Warszawie

i S³upsku na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku. Obecnie bryd¿ sportowy jako

specjalno�æ profilowa jest przedmiotem kszta³cenia w gimnazjach w O�wiêci-

miu, Wroc³awiu, Krakowie. W najbli¿szej przysz³o�ci planowane jest urucho-

mienie klas sportowych o profilu bryd¿owym w Gdañsku.

Uczestnicy, u¿ytkownicy i sympatycy gry, podobnie jak w przypadku innych

rodzajów zawodowej i/lub spo³ecznej dzia³alno�ci cz³owieka, tworz¹ grupê �ro-

dowiskow¹ pos³uguj¹c¹ siê specyficzn¹ odmian¹ jêzyka. Najwa¿niejsz¹ cech¹

subjêzyków gier logicznych s¹ typowe dla nich zasoby terminologiczne, wyizo-

lowane z jêzyka ogólnego w podobnym stopniu, jak terminologia medyczna,

techniczna czy prawnicza, co zbli¿a te socjolekty do sfery profesjolektów3.

W tym aspekcie mo¿na polemizowaæ z klasyfikacj¹ proponowan¹ przez Stani-

s³awa Gajdê, który wyró¿nia nastêpuj¹ce grupy terminów: naukowo-techniczne,

rzemie�lnicze, ludowe, spo³eczno-polityczne, administracyjne, kulturowe (w tym

religijne), terminy sztuki i bytowe (zwi¹zane ze sferami ¿ycia prywatnego, jak

np. kulinarne czy karciane)4. Gajda jednoznacznie zalicza terminologiê karcian¹,

a wiêc poniek¹d ogólnie rozumiane terminologie gier do sfery ¿ycia prywatnego,

podczas gdy � jak wspomnieli�my wcze�niej � gry mog¹ byæ tak¿e elementem

sfery naukowej czy sportowej, tj. sprofesjonalizowanej. Nawiasem mówi¹c,

o terminologii sportowej uczony nie wspomina w swojej klasyfikacji, mo¿emy

jednak przypuszczaæ, ¿e równie¿ znajdzie siê ona w grupie terminów bytowych.

Jedn¹ z najm³odszych �sta¿em� gier logicznych, a równocze�nie znan¹ od

wieków i ciesz¹c¹ siê popularno�ci¹ na ca³ym �wiecie jest poker. Ten pozorny

paradoks wynika z faktu, ¿e przez wieki swojego istnienia5  poker uwa¿any by³

3 Jêzyki specjalistyczne. S³ownik terminologii przedmiotowej, pod red. J. Lukszyna, Warszawa

2005, s. 40.
4 S. Gajda, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990, s. 39�40.
5 Przyjêto twierdziæ, ¿e poker narodzi³ siê oko³o 900 r. w Chinach. Pierwszym wiarygodnym

�ród³em pisanym na temat pokera i jego zasad by³a publikacja Jonathana H. Greena (1834), który

opisa³ tê now¹ formê rozrywki, popularn¹ w�ród pasa¿erów statków podró¿uj¹cych po rzece Missi-

sipi.



311Adaptacja fonetyczna i graficzna polskiej i rosyjskiej terminologii...

za grê typowo hazardow¹6, na wpó³ legaln¹, dlatego te¿ pozostawa³ poza zasiê-

giem badañ socjologicznych, kulturoznawczych i oczywi�cie jêzykoznawczych.

Dopiero na prze³omie XX i XXI wieku poker zacz¹³ byæ traktowany jako gra

logiczna na równi z innymi tego rodzaju grami. W 1994 r. trzech naukowców:

John C. Harsanyi, John F. Nash i Reinhard Selten otrzyma³o Nagrodê Nobla

z ekonomii za wk³ad w rozwój teorii gier. Ich badania wykaza³y, ¿e taktyka

w takich grach, jak szachy, bryd¿ czy w³a�nie poker, mo¿e byæ stosowana przez

analogiê w ekonomii i biznesie, a nawet w polityce. W tym samym roku ukaza³a

siê ksi¹¿ka Davida Sklansky�ego pt. Theory of poker7, bêd¹ca rozbudowan¹

wersj¹ wcze�niejszej, dostêpnej tylko dla w¹skiego krêgu graczy publikacji

Sklansky on poker theory, opublikowanej w Las Vegas w roku 1978. Mimo i¿

da³a ona pocz¹tek ca³ej serii pozycji po�wiêconych pokerowi, do dzi� uznawana

jest za fundamentaln¹, sam poker za� zyska³ status gry spo³ecznie akceptowal-

nej. Miêdzynarodowe turnieje pokera odbywaj¹ siê kilkana�cie razy w roku

w ró¿nych regionach �wiata. W roku 2007 siedem krajów (Brazylia, Dania,

Francja, Holandia, Rosja, Ukraina i Wielka Brytania) utworzy³o w Lozannie

Miêdzynarodow¹ Federacjê Pokera, a w najbli¿szym czasie planowane jest ofi-

cjalne uznanie tej gry za rodzaj sportu przez Miêdzynarodowy Komitet Olimpij-

ski. Kana³ telewizyjny Eurosport regularnie transmituje turnieje World Series of

Poker8. W Polsce dzia³a Polski Zwi¹zek Pokera oraz Polska Federacja Pokera

Sportowego, a w Rosji Federacja Pokera Sportowego Rosji9. Szerokie grono

mi³o�ników tej gry ma do dyspozycji wiele stron internetowych, na których

odbywaj¹ siê rozgrywki pokera online10.

6 Zarówno w znaczeniu naukowym, gdy¿ charakteryzuje siê znaczn¹ przewag¹ elementu lo-

sowego nad niskim b¹d� umiarkowanym elementem umys³owym, jak i w rozumieniu potocznym

� w �wiadomo�ci spo³ecznej leksem �hazardowy� budzi bowiem skojarzenia negatywne, bliskie

�rodowisku przestêpczemu.
7 D. Sklansky, The theory of poker, Boston 1994.
8 World Series of Poker po raz pierwszy zorganizowa³ Tom Moore w 1969 r. w Holiday

Hotel and Casino w Reno (USA). Zwyciêzca ka¿dego turnieju otrzymuje z³ot¹ bransoletê i wygran¹

w gotówce. W pierwszym turnieju wziê³o udzia³ 6 graczy, w roku 1980 by³o ich 73, w 1990 � 194,

w 2000 � 512, w roku 2004 liczba uczestników wynios³a 2576. W roku 2006 w g³ównym turnieju

uczestniczy³o 8773 graczy, a zwyciêzca otrzyma³ 12 mln dolarów (zob. [online] <http://polskizwia-

zekpokera.org/>, dostêp: 17.07.2011).
9 W odró¿nieniu od Polski poker sportowy w Rosji jest obecnie gr¹ legaln¹. Regularnie orga-

nizowane s¹ mistrzostwa kraju oraz zawody o Puchar Rosji (zob.: [online] <www.pokerfedera-

tion.ru/ru/sportpoker/content91>, dostêp: 16.07.2011)
10 Na stronach tych zamieszczono równie¿ publikacje czo³owych graczy i teoretyków pokera

oraz s³owniki terminologii pokerowej. Najbardziej znane strony polskie to: <www.polskizwiazek-

pokera.org>, <www.poker24.pl>, <www.pokertexas.pl>, <www.supergame.pl> oraz rosyjskie:

<www.pokerstars.com/ru>, <www.poker.ru>, <www.goldenpoker.ru>.
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Kolejnym dowodem na to, ¿e poker zaj¹³ nale¿ne mu miejsce w�ród gier

logicznych, jest pomys³ wprowadzenia go do szkolnych programów nauczania,

podobnie jak szachy i bryd¿. W roku 2008 Urz¹d Miasta Krakowa doceni³

równie¿ walory intelektualne pokera: podjêto decyzjê o rozszerzeniu programu

nauczania gier logicznych o poker, a konkretnie o jego sportow¹ odmianê Texas

Hold�em11. Pierwsze, eksperymentalne zajêcia odby³y siê w roku szkolnym

2009/2010.

W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r. ustaw¹ hazardow¹ losy

pokera sportowego w Polsce stanê³y pod znakiem zapytania. Mimo i¿ na �wiecie

gra ta jest oficjaln¹ dyscyplin¹ sportow¹, to obowi¹zuj¹ce polskie ustawodaw-

stwo zakazuje organizowania oficjalnych turniejów, a ewentualni gracze nara¿e-

ni s¹ na kary finansowe i inne, w³¹cznie z pozbawieniem wolno�ci. Nie oznacza

to, ¿e nie mog¹ oni uczestniczyæ w turniejach organizowanych za granic¹, dziêki

czemu poker jako dyscyplina sportowa ma szansê przetrwania.

Co prawda, za miêdzynarodowy jêzyk pokera uwa¿any jest jêzyk angielski,

ale w ka¿dym kraju poker i �rodowisko pokerowe ma swój specyficzny ¿argon,

który dla osób ca³kowicie pocz¹tkuj¹cych mo¿e byæ trudny do zrozumienia12. Ze

wzglêdu na sw¹ specyfikê elementy leksykalne tego ¿argonu spe³niaj¹ wszelkie

warunki stawiane zasobom leksykalnym jêzyka specjalistycznego, tzn. charakte-

ryzuje je pojêciowo�æ (maksymalna zgodno�æ znaczenia terminu z tre�ci¹ ozna-

czanego pojêcia specjalistycznego), systemowo�æ (znaczenie i forma terminu

winny lokowaæ go w okre�lonym miejscu systemu terminologicznego, a tym

samym oznaczaæ okre�lone ogniwo systemu pojêæ), operatywno�æ (w³a�ciwo�ci

semantyczne i formalne terminu winny u³atwiaæ pos³ugiwanie siê nim) oraz

poprawno�æ jêzykowa13.

Jako ¿e poker w jego dzisiejszym kszta³cie wywodzi siê ze Stanów Zjedno-

czonych, a �rodowisko graczy i teoretyków pokera rekrutuje siê w znacznej

czê�ci z tego kraju, naturalne jest, ¿e terminologia tej gry wywodzi siê z jêzyka

angielskiego. S³ownictwo zwi¹zane z pokerem stworzyli i tworz¹ nadal g³ównie

sami gracze i organizatorzy turniejów. Leksyka pokerowa zosta³a usystematyzo-

wana w ramach ujednolicenia zasad gry, tworz¹c spójny, hermetyczny i do�æ

stabilny zasób terminologiczny. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e cechy te s¹ typowe ogól-

nie dla terminologii gier, gdzie stabilno�æ terminologii motywowana jest

wzglêdn¹ sta³o�ci¹ zasad.

11 A. Sijka, Talia w tornistrze � szachy, bryd¿ i poker w szko³ach ucz¹ logicznego my�lenia,

�Wprost� 2008, nr 44 (1349)
12 Zob. [online] <www.pokertexas.pl>, dostêp: 23.05.2009.
13 S. Gajda, op. cit., s. 38
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Poker, podobnie jak np. szachy czy bryd¿, nie jest gr¹ nastawion¹ na udzia³

szerokiej publiczno�ci. Poza w¹skim gronem14 graczy i mi³o�ników ma³o kto

zna zasady pokera i jego terminologiê. Czynniki te w du¿ym stopniu wp³ynê³y

na fakt, ¿e jêzykiem oficjalnym i roboczym turniejów miêdzynarodowych sta³

siê jêzyk angielski, a zasób terminologiczny pokera trafi³ do jêzyków zapo¿ycza-

j¹cych w wersji anglojêzycznej, z gotow¹ warstw¹ semantyczn¹, ulegaj¹c przede

wszystkim adaptacji fonetycznej, morfologicznej (w jêzyku rosyjskim tak¿e gra-

ficznej), rzadziej s³owotwórczej.

Mimo wspomnianej ju¿ stabilno�ci i hermetyczno�ci terminologii pokero-

wej, zarówno w jêzyku polskim, jak i rosyjskim powstaje spontanicznie rodzi-

ma, równoleg³a sfera terminologiczna, nie maj¹ca statusu oficjalnego. Mo¿na

przyj¹æ, ¿e w przysz³o�ci nast¹pi rozszerzenie grona u¿ytkowników tego zasobu

leksykalnego w zwi¹zku z opisanymi powy¿ej dzia³aniami w³adz o�wiatowych

i nauczycieli, a tak¿e w wyniku dzia³añ popularyzacyjnych prowadzonych przez

krajowe federacje pokera. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wyniku tych procesów

terminologia pokerowa stanie siê mniej hermetyczna i zyska czê�ciowo aspekt

potoczno�ci lub stanie siê elementem jêzyka uczniów, a byæ mo¿e w zwi¹zku

z tym wzbogaci siê o nowe znaczenia. Na niekorzy�æ mo¿e przemawiaæ fakt, ¿e

zarówno w Polsce, jak i w Rosji pod koniec XX i w pierwszych latach XXI wieku

coraz wiêksze znaczenie odgrywa pozytywny heterostereotyp recepcji anglojê-

zycznego stylu ¿ycia i anglojêzycznej kultury. Kostomarow potwierdza prawdzi-

wo�æ tych obserwacji: �î÷åíü ìíîãèå ëþäè íàñòðîåíû ñåé÷àñ íå íà âîçìó-

ùåííî-áåçàïåëëÿöèîííîå îòâåðæåíèå èíîñòðàíùèíû, à íà åå ïðèíÿòèå,

ïóñòü è íå âñåãäà áåçîãîâîðî÷íîå. È â ðå÷è àìåðèêàíèçìû âûçûâàþò,

ñêîðåå, äîáðîäóøíîå ïîñìåèâàíèå, íåæåëè íåïðèìèðèìîå îñóæäåíèå�15.

Niniejszy artyku³ jest prezentacj¹ czê�ci szerszych badañ nad funkcjonowa-

niem terminologii pokera w jêzyku polskim i rosyjskim. Oprócz przedstawionej

tu adaptacji fonetycznej i graficznej, przeprowadzono obserwacjê dalszych eta-

pów asymilacji tego zasobu terminologicznego � adaptacji morfologicznej i s³o-

wotwórczej, a tak¿e przebiegaj¹cej równolegle do nich adaptacji semantycznej

oraz roli elementów rodzimych w polskiej i rosyjskiej terminologii pokera. Mo-

tywacj¹ do podjêcia tematu sta³ siê fakt, ¿e terminologia zwi¹zana z pokerem

w obu analizowanych jêzykach nie zosta³a jeszcze opisana i usystematyzowana.

14 W Polsce i w Rosji poker nie zyska³ jeszcze takiej popularno�ci, jak w Stanach Zjednoczo-

nych, gdzie w grê tê regularnie gra 25% mê¿czyzn i 13% kobiet (za: <www.pokerfederation.ru/ru/

sportpoker/content91>, dostêp: 16.07.2011).
15 Â.Ã. Êîñòîìàðîâ, ßçûêîâîé âêóñ ýïîõè: Èç íàáëþäåíèé íàä ðå÷åâîé ïðàêòèêîé ìàññ-

ìåäèà, Ìîñêâà 1994, s. 104.
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Nie odnotowano równie¿ ¿adnych prac porównawczych na temat terminologii

pokerowej w jêzyku polskim i rosyjskim.

Jako materia³ badawczy pos³u¿y³o 101 leksemów w jêzyku polskim oraz

67 leksemów w jêzyku rosyjskim. Zosta³y one wyekscerpowane z nastêpuj¹cych

s³owników, zamieszczonych na polskich i rosyjskich stronach internetowych po-

�wiêconych pokerowi: Pokerowy s³ownik, <www.pokertexas.pl>, Ñëîâàðü ïîêåðà,

<www.pokerland.ru>. W doborze materia³u badawczego pominiêto niezasymilo-

wan¹ miêdzynarodow¹ anglojêzyczn¹ terminologiê, która w obu s³ownikach wy-

stêpowa³a w charakterze has³owym, skupiaj¹c siê na zasobie zasymilowanym,

pe³ni¹cym rolê alternatywn¹, poboczn¹.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zarówno w jêzyku polskim, jak i rosyjskim istnieje

wiele nieoficjalnych s³owników pokerowych. Funkcjonuj¹ one jedynie w formie

wewnêtrznych publikacji szkoleniowych i turniejowych oraz w formie ogólno-

dostêpnej � w Internecie. Terminologia pokerowa stanowi zjawisko stosunkowo

nowe, niewiele jeszcze pokerowych terminów zosta³o zamieszczonych w s³ow-

nikach jêzyka ogólnego. Wymienione wy¿ej s³owniki internetowe mo¿na uznaæ

za wiarygodne, poniewa¿ miejsce ich zamieszczenia to strony ciesz¹ce siê popu-

larno�ci¹ i uznaniem w�ród osób zwi¹zanych z pokerem. Ponadto zawieraj¹ one

najbogatszy, moim zdaniem, zasób leksyki przyswojonej w ró¿nym stopniu

przez badane jêzyki obok oficjalnej terminologii anglojêzycznej16.

Je�li chodzi o podzia³ materia³u badawczego na grupy znaczeniowe, to

przedstawia siê on nastêpuj¹co:

A.Terminologia zwi¹zana z postêpowaniem gracza przy stole pokerowym:

1. Terminologia dotycz¹ca zagrañ dynamicznych, agresywnych: akcja, all-in,

check-raise, do³o¿enie siê do puli, licytacja, licytowanie, podbicie, podbijaæ,

przebijaæ, przegrywaæ, rozgrywanie rozdañ, ruch; àëë-èí � âà-áàíê, áåò,

êóïèòü áàíê, îòêðûâàòü áåòòèíã, ïîäíÿòü ñòàâêó, ïîñòàâèòü ñòàâêó,

ðåéç, ñäåëàòü ðåéç, ñäåëàòü ðóêó, ñäåëàòü ñòàâêó, ÷åê-ðåéç, (ogó³em

12 terminów polskich i 12 rosyjskich).

2. Terminologia dotycz¹ca zagrañ statycznych, pasywnych: czekanie, spraw-

dzenie, sprawdzaæ, pasywny gracz; ÷åê, ñäåëàòü ÷åê, ïàññèâíûé èãðîê (ogó-

³em 4 terminy polskie i 3 rosyjskie).

16 Autorka w doborze i analizie materia³u skorzysta³a z pomocy i rady Katarzyny Badurek

� zawodowej krupierki turniejowej EPT szczebla miêdzynarodowego, szkoleniowca na organizowa-

nych przez Polski Zwi¹zek Pokera warsztatach dla krupierów pokera sportowego odmian Texas

Hold�em i Omaha, absolwentki filologii rosyjskiej.
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B. Terminologia dotycz¹ca kart:

1. Terminologia dotycz¹ca kart wspólnych na stole: as, czwórka, dama, dwie

pary, dwójka, dziesi¹tka, dziewi¹tka, flop, ful, karo, kareta, karta, karta wspól-

na, karty, karty odkryte, kier, kicker, kolor, kolor (flush), król, najni¿sza karta,

najwy¿sza karta, offsuit, ósemka, para, pi¹tka, pik, poker królewski, para zakry-

ta, rêka, river, silny uk³ad, szóstka, siódemka, strit, set � trójka, turn, trefl,

trójka, uk³ad kart, walet; õîðîøàÿ êîìáèíàöèÿ, áåñïëàòíàÿ êàðòà, áîðä,

âàëåò, âîñüìåðêà, äàìà, äåâÿòêà, äîïîëíèòåëüíàÿ êàðòà, äîñòîèíñòâî,

äâóñòîðîííèé ñòðèò, êàðòû ñîñåäñòâóþùåãî äîñòîèíñòâà, êâàðòà,

êîìáèíàöèÿ, ëîäêà � ôóë-õàóç, îáùèå êàðòû, îáùèå êàðòû � ïðèêóï,

îðêòûòûå êàðòû, ðèâåð, ñëàáàÿ ðóêà, ñòðèò, ñäåëàòü ñòðèò, ò¸ðí,

òðèïëåò, ôëåø (ogó³em 41 terminów polskich i 34 rosyjskie).

2. Terminologia dotycz¹ca warto�ci kart: as, dwójka, trójka, czwórka, pi¹t-

ka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewi¹tka, dziesi¹tka, walet, dama, król; âàëåò,

âîñüìåðêà, äàìà, äåâÿòêà (ogó³em 13 terminów polskich i 4 rosyjskie).

3. Terminologia wskazuj¹ca na warto�æ liczbow¹ kart: dwójka, trójka,

czwórka, pi¹tka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewi¹tka, dziesi¹tka; äåâÿòêà,

âîñüìåðêà17 (ogó³em 9 terminów polskich i 2 rosyjskie).

4. Terminologia wskazuj¹ca na ogólnie ustalon¹ warto�æ obrazkow¹ kart:

as, dama, król, walet; âàëåò, äàìà (ogó³em 4 terminów polskie i 2 rosyjskie).

C. Terminologia dotycz¹ca rodzaju gry:

1. Nazwy gier turniejowych: poker, Hi/Lo, Omaha, Texas Hold�em, 7 Card

Stud, bez limitu, freeroll, freezout, gra, gra pokerowa, heads-up, pot limit, sateli-

ta, WSOP; Tåõàññêèé Õîëäåì, îäèí íà îäèí, ïîò-ëèìèò, Ñåìèêàðòî÷íûé

Ñòàä-Ïîêåð (ogó³em 14 terminów polskich i 4 rosyjskie).

2. Nazwy gier stolikowych: poker, Hi/Lo, Omaha, Texas Hold�em, 7 Card

Stud, cash game (gra stolikowa), bez limitu (gra), gra, gra pokerowa, gra stoli-

kowa (cash game), heads-up, no limit, pot limit, WSOP; Òåõàññêèé Õîëäåì,

îäèí íà îäèí, ïîò-ëèìèò, Ñåìèêàðòî÷íûé Ñòàä-Ïîêåð, ïîêåð (ogó³em

14 terminów polskich i 5 rosyjskich).

3. Terminologia zawieraj¹ca s³owo �gra� / �èãðà�: gra, gra pokerowa, gra stoli-

kowa, organizator gry; çàìåäëåííàÿ èãðà (ogó³em 4 terminy polskie i 1 rosyjski).

17 W jêzyku rosyjskim istniej¹, oczywi�cie, odpowiedniki polskich nazw pozosta³ych kart

w talii (w kolejno�ci od najmniejszej do najwiêkszej: äâîéêà, òðîéêà, ÷åòâ¸ðêà, ïÿò¸ðêà,

øåñò¸ðêà, ñåì¸ðêà, âîñì¸ðêà, äåâÿòêà, äåñÿòêà, âàëåò, äàìà, êîðîëü, òóç), jednak w materiale

badawczym, prawdopodobnie z uwagi na powszechn¹ znajomo�æ terminów tej grupy, pojawiaj¹ siê

tylko wybrane leksemy jako przyk³ady.
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4. Terminologia dotycz¹ca osób zaanga¿owanych w grê: rozdaj¹cy, gracz,

organizator gry, przeciwnik; îïïîíåíò, èãðîê (ogó³em 4 terminy polskie i 2 ro-

syjskie).

D. Terminologia dotycz¹ca obiektów zwi¹zanych z gr¹:

1. Terminologia dotycz¹ca ¿etonów i ich zastosowania w grze: du¿a ciemna,

check-raise, akcja, all-in, licytacja, licytowanie, ma³a ciemna, podbicie, podbi-

jaæ, przebijaæ, pula, podzia³ puli, pula skumulowana, pot limit, oddzielna pula,

wej�cie, wej�cie all-in, ¿eton, straddle; áåò, êîëë, ðåéç, àëë-èí � âà-áàíê,

ôèøêà, ñòàâêà, áàíê, îòêðûâàòü áåòòèíã, áëàéíä, ìàëûé áëàéíä, áîëüøîé

áëàéíä, ïîëíàÿ ñòàâêà, íà÷àëüíàÿ ñòàâêà, êîëë, ïîñòàâèòü ñòàâêó, ñäåëàòü

ñòàâêó, ÷åê-ðåéç, ïîäíÿòü ñòàâêó, ñäåëàòü ðåéç, ïîò-ëèìèò, ñòðóêòóðà

ñòàâîê, êóïèòü áàíê èãðîê (ogó³em 19 terminów polskich i 22 rosyjskie).

2. Terminologia dotycz¹ca blindów (�ciemna�, �áëàéíä�): ciemna, du¿a

ciemna, ma³a ciemna; áëàéíä, ìàëûé áëàéíä, áîëüøîé áëàéíä èãðîê (ogó³em

3 terminy polskie i 3 rosyjskie).

3. Terminologia dotycz¹ca przedmiotów zwi¹zanych z gr¹ pokerow¹: karta,

karty, pieni¹dze, pokerowy bud¿et, przycisk, talia kart, wpisowe, ¿eton; äåíüãè,

ôèøêà, èãðîâûé ñòîë, áàíê èãðîê (ogó³em 8 terminów polskich i 4 rosyjskie).

W s³ownictwie zebranym w grupie �terminologia zwi¹zana z postêpowa-

niem gracza przy stole pokerowym� wystêpuje 16 polskich leksemów i 14 rosyj-

skich. Jest to stosunkowo ma³a ró¿nica, bior¹c pod uwagê ró¿nicê w zasobach

obu �róde³. W s³ownictwie z grupy semantycznej �terminologia dotycz¹ca za-

grañ dynamicznych, agresywnych� wystêpuje dok³adnie tyle samo (po 12) jed-

nostek polskich i rosyjskich. Podobna sytuacja zarysowuje siê w grupie �termi-

nologia dotycz¹ca zagrañ statycznych, pasywnych�, gdzie leksemów has³owych

w jêzyku polskim jest 4, a w rosyjskim 3. Z kolei grupa �terminologia dotycz¹ca

kart� zawiera a¿ 54 leksemy polskie i tylko 38 rosyjskich, co oznacza prawie

dwukrotn¹ ró¿nicê. Z podobnym przypadkiem mamy do czynienia w podgru-

pach s³ownictwa z grupy �terminologia dotycz¹ca rodzaju gry�. W podgrupie

�nazwy gier turniejowych� wystêpuje 14 polskich i tylko 4 rosyjskie leksemy,

z kolei w podgrupie �nazwy gier stolikowych� sytuacja przestawia siê stosun-

kiem 14:5, podgrupa �terminologia zawieraj¹ca s³owo gra/ èãðà� zawiera 4 ter-

miny polskie i tylko jeden rosyjski, podgrupa �terminologia dotycz¹ca osób za-

anga¿owanych w grê� kszta³tuje siê podobnie (4 terminy polskie i 2 rosyjskie).

Powszechnie znane w �rodowisku pokerowym s³ownictwo w przypadku obu

jêzyków to najczê�ciej internacjonalizmy (dama, walet; äàìà, âàëåò), a dok³ad-

niej � zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego, tak¿e w niezmienionej wersji (Hi/Lo,
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Omaha, Texas Hold�em; Òåõàññêèé Õîëäåì). Czêsto mamy do czynienia z tzw.

kalk¹, dos³ownym t³umaczeniem wyrazów z jêzyka angielskiego (heads-up, no

limit; áëàéíä, ïîò-ëèìèò), niezasymilowanym morfologicznie ani s³owotwór-

czo, chocia¿ � jak siê wydaje � adaptacja fonetyczna zosta³a ju¿ zakoñczona. Jak

wcze�niej wielokrotnie zaznacza³am, anglicyzmy w obu terminologiach odgry-

waj¹ szczególn¹ rolê. Poker jest gr¹ powszechn¹ na ca³ym �wiecie, a od kilku lat

jej popularno�æ wzrasta w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Ró¿nica narodo-

wo�ci przy pokerowych sto³ach nie ma najmniejszego znaczenia. �Prosty jêzyk

pokerowy obejmuj¹cy raptem kilkadziesi¹t najpotrzebniejszych pojêæ [...], jed-

noczy ludzi maj¹cych wspólnych cel � grê � i pomaga im siê na jej p³aszczy�nie

z sukcesem komunikowaæ�18. Wszystkie polskie i rosyjskie leksemy z termino-

logii dotycz¹cej �blindów� to internacjonalizmy, w przypadku tych pierwszych

to dok³adne t³umaczenia (kalki) z jêzyka angielskiego, w jêzyku rosyjskim za�

zosta³y one dok³adnie przepisane cyrylic¹ i wesz³y w sk³ad jêzyka jako barbary-

zmy.

Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e niektóre z leksemów has³owych w �ródle pol-

skim nie ma swoich odpowiedników w �ródle rosyjskim (karo, kier, pik, talia,

trefl) i na odwrót (òàéò � ñêîâàííàÿ èãðà, ëîäêà � ôóë-õàóç). Trzeba jednak

pamiêtaæ, ¿e leksemy te zosta³y wybrane spo�ród przyk³adów podanych w teorii,

które nieobowi¹zkowo siê pokrywaj¹. W talii 52 kart wyró¿nia siê 4 kolory

(karo, kier, pik, trefl; áóáíû, ïèêè, òðåôû, ÷åðâû), w ka¿dym z nich wystêpuje

13 kart. Ich nazwy znajdujemy w 100% w terminologii polskiej (as, czwórka,

dama, dwójka, dziesi¹tka, dziewi¹tka, król, ósemka, pi¹tka, siódemka, szóstka,

trójka, walet) za� w rosyjskiej w ok. 30% (âàëåò, âîñüìåðêà, äàìà, äåâÿòêà).

Numerologiczne nazwy kart od 2 (dwójka) do 10 maj¹ swoje odpowiedniki

praktycznie we wszystkich jêzykach �wiata.

Je�li chodzi o pochodzenie, to w analizowanym materiale badawczym wiêk-

szo�æ terminów zwi¹zanych z pokerem stanowi¹ zapo¿yczenia, w przewa¿aj¹cej

czê�ci anglicyzmy. Nieliczne s¹ terminy, których pierwotny jêzyk jest inny ni¿

angielski. Zosta³y one jednak w³¹czone do anglojêzycznej terminologii pokero-

wej w momencie jej tworzenia i w chwili zapo¿yczania do jêzyka polskiego

i rosyjskiego by³y jej integraln¹ czê�ci¹. Terminy te w angielskiej terminologii

pokera zyska³y nowe, nieistniej¹ce do tej pory w jêzykach �ród³owych znacze-

nie. Zasadne jest wiêc rozpatrywanie danych terminów jako anglicyzmów, mimo

i¿ funkcjonowa³y one wcze�niej w jêzyku polskim i rosyjskim w innej sferze

18 M. Krauze, �Teksañski klincz�, czyli dlaczego lepiej, ¿eby terminologia pokerowa by³a po

angielsku, [online] <www.pokertexas.pl>, dostêp: 4.11.2008.
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u¿ycia. Powy¿sze za³o¿enie potwierdza fakt, ¿e terminologia pokerowa zosta³a

zapo¿yczona przez analizowane jêzyki jednorazowo i w ca³o�ci. Tym niemniej,

w celu wzbogacenia obrazu analizowanego materia³u, pozwolê sobie wymieniæ

przedstawione terminy z podzia³em na pierwotne jêzyki pochodzenia:

� galicyzmy (zaraz po wyrazach rdzennie angielskich zajmuj¹ drugie miejsce

w terminologii pokerowej): as (>asse), karo (>carreau), trefl (>trèfle),

ôèøêà (>fiche), va banque / âà-áàíê (>va banque),

� germanizmy: licytacja (>Lizitation),

� grecyzmy: para (>pará),

� italianizmy: kareta (>carrotta),

� latynizmy: akcja (>actio),

� orientalizmy: äåíüãè (>òåí
�
ãå lub >äåí

�
ãå),

� starorusycyzmy: rêka, ñäåëàòü ðóêó; gra.

Jak widzimy, wp³yw jêzyków innych ni¿ angielski na tworzenie i rozwój

terminologii pokerowej by³ nieznaczny, co potwierdza za³o¿enie analizy zapo¿y-

czonej terminologii pokerowej z uwzglêdnieniem jêzyka angielskiego jako �ró-

d³owego.

Zapo¿yczenia stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszo�æ materia³u badawczego za-

równo w jêzyku polskim, jak i rosyjskim. Podane wy¿ej zapo¿yczenia w³a�ciwe

w terminologii polskiej w wiêkszo�ci zachowa³y oryginaln¹ pisowniê, mimo i¿

przesz³y etap adaptacji fonetycznej. Sytuacji tej sprzyja zgodno�æ alfabetów

jêzyka �ród³owego i zapo¿yczaj¹cego. W jêzyku rosyjskim, z powodu ró¿nicy

alfabetów, zapo¿yczenia te musia³y poddaæ siê tak¿e adaptacji graficznej (ofi-

cjalna anglojêzyczna terminologia pokerowa funkcjonuje w dwóch wersjach:

zapisywanej alfabetem ³aciñskim i cyrylic¹).

Adaptacja graficzna zapo¿yczonych rosyjskich terminów pokerowych

w znacznym stopniu wspomaga ich adaptacjê fonetyczn¹, poniewa¿ si³¹ rzeczy

po¿yczka dostosowuje siê do obowi¹zuj¹cych w jêzyku zapo¿yczaj¹cym regu³

zapisu brzmienia wyrazu. W jêzyku polskim w przypadku zachowania przez

termin oryginalnej pisowni adaptacja fonetyczna jest utrudniona.

Pocz¹tkowy etap adaptacji graficznej rosyjskich terminów pokerowych cha-

rakteryzuje siê czêsto niestabilno�ci¹ pisowni, funkcjonowaniem równoleg³ych

wariantów, jak np. ìýéê / ìåéê, áýò / áåò , ìýâåðèê / ìàâåðèê, ðýéç / ðåéç,

ðåðýéç / ðåðåéç, êýø / êåø, ôóë-õàóç / ôóë-õàóc i in. Powy¿sza sytuacja spowo-

dowana jest tym, ¿e terminologia pokera zosta³a zapo¿yczona jednocze�nie

w formie ustnej i pisemnej, w zwi¹zku z czym adaptacja graficzna dokonywa³a

siê w warunkach niestabilno�ci wymowy elementu zapo¿yczonego, czyli nieza-

koñczonej adaptacji fonetycznej. Istnieje tak¿e grupa zapo¿yczeñ, w których
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warianty ró¿ni¹ siê wystêpowaniem lub brakiem ³¹cznika, co nie ma podtekstu

fonetycznego: ÷åê-ðåéç / ÷åê ðåéç, õàé-ëèìèò / õàé ëèìèò, ïîò-ëèìèò / ïîò ëèìèò,

ïóò äàóí / ïóò-äàóí, ôóë-õàóç / ôóë õàóç i in. Z up³ywem czasu jeden z wariantów

umacnia siê, forma graficzna s³owa ulega stabilizacji, drugi za� zanika.

Wyró¿nia siê trzy sposoby wprowadzenia zapo¿yczonego s³owa do systemu

graficznego jêzyka rosyjskiego: transplantacja (zwana tak¿e wtr¹ceniem obcojê-

zycznym), transliteracja i transkrypcja praktyczna19.

Transplantacja to mechaniczne przeniesienie jednostki leksykalnej z jêzyka

�ród³owego do jêzyka zapo¿yczaj¹cego (bez zmiany systemu graficznego).

W polskiej terminologii pokerowej wiêkszo�æ zapo¿yczonych bezpo�rednio ter-

minów zachowa³a oryginaln¹ pisowniê. Podobnie wygl¹da sytuacja w przypad-

ku oficjalnej rosyjskiej terminologii pokera, gdzie oryginaln¹ pisowniê zacho-

wano celowo. Analizowany rosyjski materia³ badawczy nie zawiera ani jednego

przypadku transplantacji, co w kontek�cie poprzedniej obserwacji wydaje siê

logiczne, poniewa¿ by³oby to sprzeczne z celem tworzenia terminologii alterna-

tywnej, zapisywanej cyrylic¹.

Wiêksz¹ produktywno�æ w procesie adaptacji graficznej w jêzyku rosyjskim

zapo¿yczonych terminów pokerowych wykazuje transliteracja. Opiera siê ona na

zasadzie wykorzystania systemu graficznego jêzyka zapo¿yczaj¹cego do odwzo-

rowania oryginalnej pisowni zapo¿yczonego s³owa. Jako przyk³ady mog¹ pos³u-

¿yæ: àëë-èí, àóò, áåòòèíã, áîðä, êîëë, ôëîï. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie istnieje

jeden oficjalny sposób oznaczania liter alfabetu ³aciñskiego znakami cyrylicy.

Zwykle stosowana jest zasada pe³nej transliteracji (áåòòèíã).

Transliteracja równie¿ nie jest systemem doskona³ym: po pierwsze, nie

wszystkie litery alfabetu ³aciñskiego (Y, H, Q, X) posiadaj¹ odpowiedniki w al-

fabecie rosyjskim. Po drugie, zapisywanie ³aciñska litery C w zale¿no�ci od

wymowy zapisywana jest jako Ê (êîëë) albo jak C (ñòðèò) za� litery V i W za-

pisywane s¹ za pomoc¹ tej samej litery Â. Po trzecie, w przypadku, gdy w jêzy-

ku �ród³owym koñcowe litery nie s¹ wymawiane, przyjête jest opuszczanie tej

litery w zapisie cyrylic¹, co doprowadza do zaistnienia niepe³nej transliteracji

(ñèíãë, òðèïë).

Jak ju¿ wspomnia³am, terminologia pokera charakteryzuje siê przewag¹

znaczenia formy ustnej nad form¹ pisemn¹ z uwagi na jej specyficzne �rodowi-

sko u¿ycia. W zwi¹zku z powy¿szym najbardziej logicznym i równocze�nie

najaktywniejszym sposobem adaptacji graficznej zapo¿yczonych terminów po-

19 Tu i dalej: Ë.Ï. Êðûñèí, Ýòàïû îñâîåíèÿ èíîÿçû÷íîãî ñëîâà, �Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå� 1991,

nr 2, s. 74�78.
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kerowych w jêzyku rosyjskim sta³a siê transkrypcja praktyczna, któr¹ Aristowa

okre�li³a mianem transfonowania. Liczni badacze, w tym równie¿ Aristowa,

uwa¿aj¹ transfonowanie za najefektywniejszy sposób adaptacji fonetyczno-gra-

ficznej zapo¿yczeñ w jêzyku rosyjskim pocz¹wszy od drugiej po³owy XX wie-

ku20. Powy¿sze stwierdzenie znajduje potwierdzenie w rosyjskiej terminologii

pokera obcego pochodzenia. Jako przyk³ady licznych przypadków zastosowania

tego sposobu zapisu mo¿na przytoczyæ takie zapo¿yczone terminy pokerowe,

jak: áàé-èí, áëåô, áàòòîí, ëóçåð, ïýéíòñ, ôóë-õàóç, áëàéíä, ôëåø, òàéò,

õàé-ëèìèò, ÷åê-ðåéç i in. Terminologia polska zawiera dwa przypadki transfo-

nowania: flip i strit.

Wad¹ transkrypcji praktycznej jest niemo¿liwo�æ pe³nego przekazania spe-

cyfiki oryginalnej wymowy zapo¿yczonego s³owa, co jest spowodowane ró¿nic¹

systemów fonetycznych jêzyka �ród³owego i zapo¿yczaj¹cego. W konsekwencji

rejestrowana jest nie oryginalna, a zaadaptowana fonetycznie wymowa w wersji

na tyle zbli¿onej do orygina³u, na ile pozwalaj¹ na to zasoby fonetyczne jêzyka

rosyjskiego. Wyj¹tkiem jest zaobserwowany w materiale badawczym sposób

przekazania angielskiej g³oski [e] za pomoc¹ rosyjskiej litery ý (ïýéíòñ)

w przypadku, gdy taki zapis jest sprzeczny z zasadami ortografii rosyjskiej. Na-

le¿y podkre�liæ, ¿e jedn¹ z podstawowych zasad transkrypcji praktycznej jest

dostosowanie formy graficznej zapo¿yczonego wyrazu do norm ortograficznych

jêzyka zapo¿yczaj¹cego.

Transfonowanie jest kompromisem miêdzy niedoskona³¹ transliteracj¹

a zniekszta³caj¹c¹ proporcje litera�wymowa transkrypcj¹. Potwierdza to Ch³y-

nowa w swojej pracy po�wiêconej adaptacji leksykalno-gramatycznej zapo¿y-

czeñ pochodzenia niemieckiego w jêzyku rosyjskim. Badaczka twierdzi, ¿e ten-

dencj¹ dominuj¹c¹ w procesie adaptacji fonetycznej leksyki zapo¿yczonej jest

orientacja na przekazanie formy d�wiêkowej zapo¿yczenia, zapisywanej

w mniej lub bardziej dok³adny sposób za pomoc¹ �rodków graficznych jêzyka

zapo¿yczaj¹cego21.

Reasumuj¹c, proces adaptacji fonetycznej i graficznej zapo¿yczonych rosyj-

skich terminów pokerowych prowadzi w wiêkszo�ci do maksymalnego zacho-

wania w³a�ciwo�ci fonetycznych zapo¿yczonego s³owa z jednej strony, z drugiej

za� do maksymalnego dostosowania formy graficznej tego s³owa do norm jêzyka

pisanego jêzyka zapo¿yczaj¹cego. W trakcie tego procesu mog¹ pojawiæ siê

20 Â.Ì. Àðèñòîâà, Àíãëî-ðóññêèå ÿçûêîâûå êîíòàêòû (Àíãëèçìû â ðóññêîì ÿçûêå),

Ëåíèíãðàä 1978, s. 21�22
21 Î.Ñ Õëûíîâà, Ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ãåðìàíñêèõ çàèìñòâîâàíèé â ðóñ-

ñêîì ÿçûêå êîíöà ÕÕ âåêà (íà ìàòåðèàëå ïðåññû 1991-2000 ãã.), Âîëãîãðàä 2001.
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dublety, zarówno w sferze fonetycznej, jak i graficznej. O stabilizacji postaci

d�wiêkowej i graficznej terminu �wiadczy fakt utrwalenia siê jednej formy

z równoczesnym zanikiem mniej korzystnych wariantów oraz przyjêcia tej for-

my przez u¿ytkowników danej terminologii � osób profesjonalnie lub sportowo

zwi¹zanych z pokerem.

Ðåçþìå

Ôîíåòè÷åñêàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ïîëüñêîé è ðóññêîé òåðìèíîëîãèè èç îáëàñòè

ëîãè÷åñêèé èãð (íà ïðèìåðå ïîêåðíîé òåðìèíîëîãèè)

Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé ïðîöåññà ôîíåòèêî-

îðôîãðàôè÷åñêîé àäàïòàöèè êàê ïåðâîãî ýòàïà ñóùåñòâîâàíèÿ ðóññêîé è ïîëüñêîé ïîêåðíîé

òåðìèíîëîãèè, ïðîèñõîäÿùåé èç àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Â èññëåäîâàòåëüñêîì ìàòåðèàëå

âûäåëåíû ÷åòûðå îñíîâíûå òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû è íåñêîëüêî ïîäãðóïï. Âûÿâëåíî, ÷òî

íà÷àëüíûé ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ â ÿçûêå ïîêåðíîé òåðìèíîëîãèè îòëè÷àåòñÿ

âàðèàòèâíîñòüþ ôîíåòè÷åñêîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìû èíîÿçû÷íîãî ñëîâà, íåóñòîé÷èâîñòüþ

åãî íàïèñàíèÿ è ïðîèçíîøåíèÿ. Â ïðîöåññå ôîíåòèêî-îðôîãðàôè÷åñêîé àäàïòàöèè êàê

â ðóññêîì, òàê è â ïîëüñêîì ÿçûêå ôîðìà çàèìñòâîâàííûõ òåðìèíîâ ïîñòåïåííî

ñòàáèëèçèðóåòñÿ, ïðèáëèæàåòñÿ ê íîðìàì ÿçûêà-ðåöèïèåíòà è îòäàëÿÿñü îò ïîäëèííèêà.

×òî êàñàåòñÿ ãðàôè÷åñêîé ôîðìû, òî ïîêåðíûå òåðìèíû â ïîëüñêîì ÿçûêå

ïðåèìóùåñòâåííûì îáðàçîì ñîõðàíÿþò ïîäëèííîå íàïèñàíèå, ÷òî âîçìîæíî, áëàãîäàðÿ

ñõîäñòâó àëôàâèòîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì àäàïòàöèè

çàíìñòâîâàííîé ïîêåðíîé òåðìèíîëîãèè â ðóññêèé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ

òðàíñêðèïöèÿ, èëè òðàíñôîíèðîâàíèå.

Summary

Phonetic and graphic adaptation of the Polish and the Russian terminology of logic games

(based on the example of poker terminology)

The Polish and the Russian poker terminology originates mainly from the English langu-

age since it is the international, official language of this sport. The terminological content is

coherent, hermetic and highly stable. The research material was divided into four basic thematic

groups as well as several subgroups. It was established that during the initial phase of its existence,

poker terminology has parallel phonetic and graphic forms in the borrowing language. In the

process of adaptation, the pronunciation and spelling are subject to gradual stabilisation. In the

Polish language, the poker terminology most often retains its original spelling. In the Russian

language, on the other hand, practical transcription and transphonation predominate.


