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Wp³yw jêzyka angielskiego na s³ownictwo
i pisowniê rozmów IRC w jêzyku polskim i rosyjskim

� wybrane zagadnienia

IRC (Internet Relay Chat) jest jedn¹ z us³ug dostêpnych w Internecie, które
obecnie dla uproszczenia czêsto nazywa siê �czatami�. Us³ugi te umo¿liwiaj¹
prowadzanie synchronicznych rozmów w �czasie rzeczywistym�, w których po-
szczególne wypowiedzi dyskutantów wprowadzane s¹ za pomoc¹ klawiatury
komputera, nastêpnie natychmiast wy�wietlane na ekranach monitorów kompu-
terów ka¿dej osoby bior¹cej udzia³ w danej rozmowie.

Istnieje kilka podobnych us³ug s³u¿¹cych do tego typu komunikacji. Do
najbardziej znanych nale¿¹ czaty na stronach www (np. na stronach Onetu,
Interii czy portalu Gazety Wyborczej) oraz programy zwane �komunikatorami�,
takie jak ICQ i Gadu-Gadu.

IRC jest kolejn¹ us³ug¹, odmienn¹ od wy¿ej wymienionych ze wzglêdu na
konieczno�æ u¿ycia odrêbnego oprogramowania oraz na odrêbn¹ sieæ serwerów
IRC, za których pomoc¹ prowadzone s¹ rozmowy IRC. Wszystkie serwery IRC
po³¹czone s¹ ze sob¹, tworz¹c sieæ IRC. U¿ytkownik ³¹cz¹cy siê z jednym z ser-
werów automatycznie ³¹czy siê z ca³¹ sieci¹, przez co uzyskuje mo¿liwo�ci
rozmowy ze wszystkimi osobami po³¹czonymi z t¹ sieci¹. �Liczba osób korzy-
staj¹cych jednocze�nie z sieci IRCnet [która jest tylko jedn¹ z sieci oferuj¹cych
us³ugê IRC � przyp. B.K.] wynosi ponad 100 tys., z czego z samej Polski
dochodzi do 30 tys.�1

Struktura demograficzna Internetu

Wed³ug danych opublikowanych przez Price Waterhouse Coopers, w roku 2006
w Polsce by³o 10 milionów u¿ytkowników Internetu2. W tym samym raporcie

1 online: <http://www.irc.pl/wstep>.
2 online: <http://www.etcnewmedia.com/review/default.asp?SectionID=11&CountryID=79>.
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zawarte zosta³y tak¿e szacunki dotycz¹ce Rosji. Mianowicie w roku 2006 prze-
widywana liczba u¿ytkowników Internetu w Rosji ma przekroczyæ pu³ap
40 milionów3.

Jednocze�nie Internet jest nadal w du¿ej mierze zdominowany przez jêzyk
angielski, którego status jako najbardziej rozpowszechnionego jêzyka w Internecie
jest wci¹¿ niepodwa¿alny. Wed³ug badania przeprowadzonego przez www.netz-
tipp.de, jêzyk angielski by³ do niedawna jêzykiem ponad po³owy stron www oraz
ponad po³owy wyszukiwañ w wyszukiwarce internetowej www.google.com4. Jed-
nocze�nie, wed³ug badañ opublikowanych przez agencjê Global Reach5, liczba
anglojêzycznych u¿ytkowników Internetu dorównuje ³¹cznej liczbie u¿ytkowni-
ków Internetu pos³uguj¹cych siê innymi jêzykami europejskimi.

Przy takiej dominacji jêzyka angielskiego trudno nie odnie�æ wra¿enia, i¿ Inter-
net pozostaje medium anglojêzycznym. Konsekwencj¹ tej sytuacji jest m.in. domi-
nacja angielskiej pisowni, a konkretniej � angielskiego alfabetu w Inter-
necie, oraz du¿y wp³yw jêzyka angielskiego na inne jêzyki, szczególnie w dziedzi-
nach zwi¹zanych z komputerami, Internetem i komunikowaniem siê za ich pomoc¹.

Oddzia³ywanie jêzyka angielskiego na polski i rosyjski

O wp³ywie jêzyka angielskiego zarówno na jêzyk polski6, jak i jêzyk rosyj-
ski7 w rozmiarze godnym uwagi mo¿na mówiæ dopiero w wieku XIX. Ka¿da
kolejna fala zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego do polskiego i rosyjskiego wska-
zuje na sferê dzia³alno�ci, w której kraje anglojêzyczne górowa³y nad pozosta³y-
mi8. Najpierw by³o to s³ownictwo morskie, takie jak okre�lenia czê�ci ³odzi, np.:
ìè÷ìàí, áîò, áðèã, jacht, bulaj, dok. Pó�niej za�, w szczególno�ci na prze³omie
lat 80. i 90. � ze wzglêdu na przemiany spo³eczno-ekonomiczne w Polsce i Rosji
� by³a to nomenklatura ekonomiczna (áèçíåñ, áðýíä, äèëåð, õîëäèíã i ich
odpowiedniki w jêz. polskim), techniczna (êîìïüþòåð, äèñïëåé, ôàéë, áàéò),
polityczno-spo³eczna (áðèôèíã, ðåéòèíã, èìïè÷ìåíò, ëîááè) czy te¿ sportowa
(áàñêåòáîë, áîáñëåé, îâåðòàéì). Obecnie w obu jêzykach zaobserwowaæ mo¿na

3 online: <http://www.etcnewmedia.com/review/default.asp?SectionID=11&CountryID=83>.
4 online: <http://www.netz-tipp.de/sprachen.html>.
5 online: <http://global-reach.biz/globstats/>.
6 Mañczak-Wohlfred, Angielskie elementy leksykalne w jêzyku polskim, Universitas, Kraków

1994.
7 Å.Â. Ðîçåí, Êàê ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâà?: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, ÌÀÐÒ, 2000.
8 Ò. Ãîðáà÷åâà, Óãðîçà ðóññêîìó ÿçûêó èëè íåèçáåæíîå ÿâëåíèå?, �Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà�,

28 îêòÿáðÿ 1990.
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ca³kiem poka�ny korpus s³ów pochodzenia angielskiego z dowolnej sfery dzia-
³alno�ci ludzkiej (np.: òðîëëåéáóñ, ôóòáîë, ôèíèø, áèôøòåêñ, ïóäèíã).

Rozmowy IRC

U¿ytkownicy IRC, którzy bior¹ udzia³ w rozmowie za po�rednictwem sieci
IRC, tworz¹ pisemny polilog, który pojawia siê na ekranach komputerów
wszystkich osób obecnych �na kanale� IRC. Kana³ IRC mo¿na by okre�liæ jako
internetowy wirtualny pokój, w którym zbieraj¹ siê osoby chêtne do rozmowy.
Kana³ tworzony jest automatycznie w momencie gdy pierwszy u¿ytkownik, ko-
rzystaj¹c z odpowiedniego programu IRC, wyda polecenie jego utworzenia. Ist-
nienie kana³u jest podtrzymywane dopóty, dopóki ostatnia osoba go nie opu�ci.
W praktyce wspomniany polilog tworzony na ekranie monitora komputera mo¿e
wygl¹daæ nastêpuj¹co9:

[20:14] <jurlich> e....czy wy kiedykolwiek spicie?
[20:14] <cepter> maxis44: jugoslowianska
[20:14] <maxis44> o tej porze nie spimy
[20:14] <cepter> maxis44: byla jugoslowianska
[20:14] <maxis44> znaczy serbska czy chorwacka
[20:15] <jurlich> teraz jest serbsko-czarnogorska:)
[20:15] <maxis44> o tej porze spia tylko mieczaki
[20:15] <jurlich> a mecz?
[20:15] <jurlich> co z meczami?
[20:15] <maxis44> tu nie ma meczu
[20:15] <jurlich> nie mecz tylko 2 mecze....
[20:16] <cepter> 2 miecze?
[20:16] <maxis44> nie mêcz
[20:16] <cepter> miêczak
[20:16] <jurlich> nie miecze
[20:16] <maxis44> mieczow ci u nas dostatek, ulrichu
[20:16] <maxis44> ale i te dwa wezmiemy
[20:16] <jurlich> ech wy miecie jedne....
[20:16] <cepter> fonjóngingê
[20:16] <maxis44> wlasnie
[20:16] <maxis44> my miecie a ty ulrich
[20:17] <maxis44> przegrales
[20:17] <maxis44> hyhyhy

9 Zapis rozmowy z kana³u IRC #krakow z sierpnia 2004.
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Jêzyk m³odzie¿y

Polscy i rosyjscy jêzykoznawcy zajmuj¹cy siê tematyk¹ jêzyka komunikacji
za po�rednictwem komputerów wskazuj¹ na fakt, i¿ wiêksza czê�æ rozmówców
pos³uguj¹cych siê internetowymi czatami jest m³oda. Jêzyk czatów i IRC przeja-
wia wiele znamion jêzyka m³odzie¿owego10. Jest skrótowy (wrêcz po�pieszny),
nieformalny oraz, co istotne dla niniejszej pracy, pe³en zapo¿yczeñ z jêzyka an-
gielskiego11. Zarówno polski, jak i rosyjski jêzyk IRC jest wype³niony s³owami
typu sory/coppu (od ang. sorry � przepraszam), haj/õàé (od ang.: hi � cze�æ), czy
te¿ baj/áàé (od ang.: bye � na razie, cze�æ). Atrakcyjno�æ jêzyka angielskiego
wydaje siê mieæ wiele wspólnego z atrakcyjno�ci¹ kultury anglojêzycznej, która
przejawia siê np. w dominacji jêzyka angielskiego w muzyce czy kinematografii.
W wiêkszo�ci przypadków najbardziej ch³onn¹ grup¹ odbiorców jest w³a�nie m³o-
dzie¿, co czyni j¹ szczególnie podatn¹ na angielskie wp³ywy jêzykowe.

¯argon IRC

¯argonem IRC mo¿na okre�liæ ca³o�æ wyra¿eñ zwi¹zanych z techniczn¹
stron¹ komunikacji za po�rednictwem IRC. Ze wzglêdu na to, ¿e technologia
IRC tworzona by³a w jêzyku angielskim, ca³o�æ wyra¿eñ specjalistycznych, rów-
nie¿ takich, które pó�niej przeniknê³y do jêzyka przeciêtnych u¿ytkowników
IRC, jest pochodzenia angielskiego. U¿ytkownicy niejednokrotnie wspominaj¹
w swoich rozmowach np. o lagach (opó�nieniach wynikaj¹cych z powolno�ci
³¹czy internetowych, od ang.: lag � opó�nienie), lub splitach (od ang.: split �
roz³¹czenie), mówi¹ o wysy³aniu mesgów (wiadomo�ci prywatnych do konkret-
nej, wybranej osoby, od ang.: message � wiadomo�æ). U¿ywaj¹ tak¿e nowego
s³ownictwa charakterystycznego dla wszelkich form komunikacji w Internecie,
np: ìûëî, znane te¿ jako ýìåëÿ (od ang.: email � poczta elektroniczna)12.

Bywalcy IRC pos³uguj¹ siê niejednokrotnie bardziej skomplikowanym ¿ar-
gonem zwi¹zanym stricte z u¿ywaniem us³ugi IRC. Co ciekawsze, rosyjskojê-
zyczni rozmówcy s³owa angielskie zapisuj¹ cyrylic¹, tym samym je niejako
zapo¿yczaj¹c. Sytuacjê tê mog¹ zilustrowaæ nastêpuj¹ce przyk³ady: áåê (od

10 Ë.À. Êàïàíàäçå, Ñòðóêòóðà è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííûõ æàíðîâ, �Ðóññêèé

ÿçûê�, 2002, ¹ 21.
11 W. Gruszczyñski, Czy normy jêzykowe obowi¹zuj¹ w Internecie?, [w:] Zmiany w publicz-

nych zwyczajach jêzykowych, Warszawa 2001.
12 Ë.À. Êàïàíàäçå, op. cit.
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ang.: back � powróciæ), äæîéí (od ang.: join � przy³¹czyæ siê), êèê (od ang.:
kick � kopn¹æ, w ¿argonie IRC: �wyrzuciæ z kana³u IRC�), áýí (od ang.: ban �
zabroniæ, w ¿argonie IRC: �zabroniæ dostêpu do kana³u IRC na sta³e�), ïèíã (od
ping � w angielskim ¿argonie IRC: �ró¿nica w prêdko�ci ³¹czy internetowych
poszczególnych u¿ytkowników IRC�)13. Te same pojêcia s¹ tak¿e u¿ywane przez
polskich u¿ytkowników IRC. Na dodatek w obu jêzykach tego typu s³ownictwo
jest czêsto adaptowane morfologicznie, wskutek czego angielskie s³owa zaczy-
naj¹ funkcjonowaæ w odmianie rosyjskiej czy te¿ polskiej, np.: zabanowaæ.

Innym przyk³adem ¿argonu IRC mog¹ byæ skrótowce z jêzyka angielskiego,
które s¹ powszechnie u¿ywane w polskim i rosyjskim Internecie, np. LOL, IMO

i BTW pochodz¹ce angielskich fraz: laughing out loud (�miaæ siê na g³os), in my

opinion (moim zdaniem) i by the way (przy okazji).

Pseudonimy (nicki)

Innym elementem charakterystycznym dla rozmów za po�rednictwem IRC
s¹ pseudonimy, którymi identyfikuj¹ siê poszczególni u¿ytkownicy. Pseudonim
czy te¿, jak to okre�laj¹ u¿ytkownicy IRC, nick (od ang.: nickname � przydo-
mek, przezwisko) jest w trakcie rozmowy IRC jedynym oznaczeniem, za którego
pomoc¹ identyfikowany jest nadawca danej wypowiedzi. Pojawia siê za ka¿dym
razem tu¿ przed sam¹ wypowiedzi¹ wys³an¹ przez danego rozmówcê.

U¿ytkownicy IRC wykazuj¹ siê przy tworzeniu nicków du¿¹ kreatywno�ci¹
i jednocze�nie unaoczniaj¹ wp³yw jêzyka i kultury angielskiej na ich jêzyki
rodzime. Tak w polskim, jak i w rosyjskim IRC nicki mog¹ przybieraæ formê
imion lub zwyk³ych s³ów z danego jêzyka s³u¿¹cych jako opis osoby, np.: �Ma-
teusz�, �Stachu�, �Àíäðèåé�, �Ìàøêà�, �¿eglarz�, �o÷åíü ìîëîäàéà

áäîáóøêà�. Czêsto przybieraj¹ formy ró¿nego rodzaju hybryd, które bywaj¹
zdrobnieniami, przekszta³ceniami, lub wrêcz zlepkami liter, cyfr i innych zna-
ków, np.: �bOrYgO�, �Pola27�, �Bl0kEr5�, �Á@êà�, �1,5_êã_ïþðå�. U¿ytkow-
nicy IRC pos³uguj¹ siê równie¿ nickami pochodzenia angielskiego, np.: �Bat-
man�, �^jennifer�, �bishopek�, �bar10nder�. Ponadto rosyjscy rozmówcy
niejednokrotnie dokonuj¹ dowolnej transliteracji z alfabetu ³aciñskiego na cyry-
licê i odwrotnie, np.: �ilyusha�, �gogik�, �Xylio�14.

13 A. Wo�niak, Charakterystyka wybranych elementów rosyjskojêzycznego czatu internetowego

IRC na przyk³adzie kana³u #russia w sieci IRCnet, niepublikowana praca magisterska, Poznañ 2004.
14 Ë.Ë. Ô¸äîðîâà, Ìàñêàðàäíàÿ êîììóíèêàöèÿ â êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ, �Ðóññêèé ÿçûê�

2002, ¹ 48.
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Emotikony

Kolejnym z elementów jêzyka IRC s¹ emotikony � graficzne reprezentacje
mimiki twarzy, zwane tak¿e u�mieszkami (ñìàéëèêè), u¿ywane dla okre�lenia
emocjonalnego stosunku do wypowiedzi b¹d� do rozmówcy. Stworzone przez
pierwszych u¿ytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych, emotikony u¿y-
wane s¹ obecnie w ró¿nych internetowych us³ugach, zarówno podczas rozmów
za po�rednictwem IRC, w e-mailach, na stronach www, jak i we wszelkiego
rodzaju krótkich wiadomo�ciach tekstowych, tak¿e w wiadomo�ciach sms tele-
fonii komórkowej. Istnieje wiele opisowych list emotikonów zawieraj¹cych in-
terpretacje ró¿nego rodzaju emotikonów. Wiele z nich mo¿na znale�æ np. na
stronie www.irc.pl/emotikony15. Podobne listy mo¿na tak¿e znale�æ w formie
publikacji naukowych16.

Zabawy pisowni¹

Kolejn¹ cech¹ jêzyka IRC jest zabawa pisowni¹ wyrazów. Zdarza siê, ¿e
pisownia jest przekrêcana intencjonalnie. Przejawiaæ siê to mo¿e m.in. w formie
fonetyzacji zapisu lub kreatywnego u¿ycia zapo¿yczeñ (równie¿ g³ównie z jêzy-
ka angielskiego). Wypowiedzi takie jak: paps @ll, Siemka All, ello � bêd¹ce
przyk³adami hybrydowych derywatywatów polsko-angielskich � s¹ wyj¹tkowo
czêsto u¿ywanymi formami pozdrowieñ, powitañ lub po¿egnañ w polskim jêzy-
ku IRC17. Na podobnej zasadzie rosyjskojêzyczni u¿ytkownicy IRC pos³uguj¹
siê takimi s³owami jak: áàã (od ang.: bug � b³¹d), ïåíü (skrót od pentium �
�komputer z procesorem Pentium�) lub áèçè (od ang.: busy � zajêty)18.

15 W Internecie mo¿na znale�æ dziesi¹tki list interpretacji emotikonów. Jedn¹ z prostszych
metod ich znalezienia mo¿e byæ wpisanie has³a �emotikony� lub �ñìàéëèêè� w wyszukiwarce
Google <www.google.com>.

16 J. Jagodziñska, U�miech i �miech w dyskusjach internetowych � o sposobach zapisu uczuæ

towarzysz¹cych wypowiedzi, �Poradnik Jêzykowy� 2000, nr 3; D. Gut, Piszê wiêc jestem. O jêzyku

Internetu, �Konteksty� 1999, nr 1�2.
17 B. Kuczyñski, Porównanie u¿ycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za po�rednic-

twem IRC w jêzyku angielskim i polskim, referat wyg³oszony na konferencji Jêzyk @ multimedia,
2004.

18 M. Korneluk, Zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego we wspó³czesnym rosyjskim ¿argonie

komputerowym, niepublikowana praca magisterska, Poznañ 2003.
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Polskie znaki diakrytyczne i cyrylica

U¿ytkownicy IRC stosunkowo rzadko u¿ywaj¹ polskich znaków diakrytycz-
nych. Mo¿e to wynikaæ z potrzeby po�piesznego pisania. Stosowanie polskich
znaków mog³oby nieznacznie spowalniaæ proces wprowadzania komunikatu
z klawiatury komputera. Mo¿e to tak¿e wynikaæ z niedopasowania kodowania
polskich znaków diakrytycznych, tzn. polskie litery mog¹ byæ ró¿nie zakodowa-
ne u ró¿nych u¿ytkowników. Dlatego te¿ u niektórych wygl¹daj¹ one poprawnie,
podczas gdy u innych w miejscu polskich liter pojawiaj¹ siê inne symbole,
bêd¹ce przypadkowymi znakami. Zdarza siê tak¿e, ¿e u¿ytkownicy wyra¿aj¹
wolê powstrzymania siê od u¿ycia polskich liter i oczekuj¹ tego samego od
pozosta³ych.

W przypadku jêzyka rosyjskiego sytuacja jest nawet bardziej skomplikowa-
na. Wynika z tego, i¿ obecnie funkcjonuje 5 ró¿nych sposobów kodowania cyry-
licy19. Dlatego te¿ niejednokrotnie rosyjskojêzyczni u¿ytkownicy IRC rezygnuj¹
z u¿ywania cyrylicy i komunikuj¹ siê za pomoc¹ specyficznej transkrypcji20

jêzyka rosyjskiego, dokonywanej alfabetem ³aciñskim, dok³adniej rzecz bior¹c �
przewa¿nie alfabetem angielskim. Wynika to ze wspomnianej dominacji angiel-
skiego w Internecie oraz z tego, ¿e zarówno Internet, jak i technologie kompute-
rowe tworzone by³y na pocz¹tku w g³ównej mierze w Stanach Zjednoczonych.

Nie ma z góry ustalonej metody transkrypcji jêzyka rosyjskiego w komuni-
kacji IRC, co prowadzi do spontanicznego tworzenia odpowiedników rosyjskich
liter. Zilustrowaæ to mo¿na przyk³adami na transkrypcjê liter æ, ù, þ i ÿ. Litera
æ bywa odtwarzana przy pomocy znaków graficznych, np.: }|{ (�kak }|{e pri-
mo?�), >I< (�>I<uvut zlie ludi�), # (�na ruskom pa#alusta�). Mo¿e te¿ byæ
transkrybowana przy pomocy liter: zh (�tanyuxa w ekstaze uzhe�), j (�kak jizn
maldaya?�) b¹d� te¿ zestawienia litery i znaku: z^ (�neploxo z^ivesh?�). Litera
ù bywa przedstawiana swego rodzaju przybli¿eniem graficznym � za pomoc¹
litery w (�yewe nie pil so mnoy�) lub bezpo�redni¹ angielsk¹ transkrypcj¹: sch
(�tanyuxa escho tut�). Litera þ bywa zastêpowana znakami: I0 (�He zHaI0�),
liter¹: u (�blagodarstvuu�) i angielsk¹ transktrypcj¹: yu (�ne uspevayu�). Nato-
miast litera ÿ mo¿e byæ zapisana przy pomocy: 9I (�Taka9I kJIaBuaTypa�),
ia (�kak u tebia?�), lub angielskim: ya (�dlya tebya�)21.

19 Ë.À. Êàïàíàäçå, op. cit.
20 Transkrypcja rozumiana jako �zastêpowanie w pisowni jednej konwencji graficznej na dru-

g¹�. Cz. Lachur, Zarys jêzykoznawstwa ogólnego, Opole 2004, s. 89.
21 A. Wo�niak, op. cit.
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Podsumowanie

Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech komunikacji za po�rednic-

twem IRC jest du¿a kreatywno�æ jêzykowa osób prowadz¹cych rozmowy za

po�rednictwem tego medium. Powodem owej kreatywno�ci mo¿e byæ nietypo-

we �rodowisko, w którym komunikacja � bêd¹ca odzwierciedleniem rozmów

twarz¹ w twarz � odbywa siê wy³¹cznie w formie pisemnej. Ze wzglêdu na
nowatorstwo sytuacji rozmówcy s¹ naturalnie mobilizowani do wiêkszej wy-

nalazczo�ci, zarówno w kwestii tworzenia �rodków uzupe³niaj¹cych pozajêzy-

kowy kana³ rozmowy (niedostêpny w �rodowisku IRC), jak i w kwestii kre-

owania neologizmów bêd¹cych specyficznymi graficznymi odzwierciedle-

niami jêzyka mówionego. �IRCownicy�, jak sami siebie nazywaj¹, nie wahaj¹

siê przy tym czerpaæ z jêzyka angielskiego, który jest jêzykiem dominuj¹cym
w Internecie i w ogóle w masowej kulturze m³odzie¿owej. Osoby przebywaj¹-

ce w przestrzeni kana³u IRC w przyt³aczaj¹cej wiêkszo�ci rezygnuj¹ z formal-

no�ci. Zachowuj¹c siê w sposób niekonwencjonalny, daj¹ upust swojej pomy-

s³owo�ci i wydaj¹ siê nie przejmowaæ czysto�ci¹ jêzyka ojczystego. Tym

samym zapewne s¹ bardziej podatni, �wiadomie lub nie, na wp³yw jêzyka

angielskiego.

Ðåçþìå

Âëèÿíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ëåêñèêó è ïðàâîïèñàíèå ðàçãîâîðîâ ÈÐÖ â ïîëüñêîì è

ðóññêîì ÿçûêàõ � èçáðàííûå îñîáåííîñòè

Àâòîð íàñòîÿùàé ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåò èçáðàííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì

àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ëåêñèêó è ïðàâîïèñàíèå ðàçãîâîðîâ ÈÐÖ íà ïîëüñêîì è ðóññêîì

ÿçûêàõ. Ïîñëå êðàòêîé ïðåçåíòàöèè ÷åðò ñåðâèñíîé ñèñòåìû ÈÐÖ è ðàçãîâîðîâ, êîòîðûå

âåäóòñÿ åå ïîñðåäñòâîì, öèòèðóþòñÿ ïðèìåðû æàðãîíà è ìîëîä¸æíîé ëåêñèêè, êîòîðûå

ïîÿâëÿþòñÿ â êîìïüþòåðå, êàê ñðåäñòâå êîììóíèêàöèè, èãðû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîïèñàíèåì

è òðàíñêðèïöèåé êèðèëèöû. Áîëüøèíñòâî ïðèìåðîâ èëëþñòðèðóåò âëÿíèå àíãëèéñêîãî

ÿçûêà íà ïîëüñêèé è ðóññêèé ÿçûêè, íà êîòîðûõ âåäóò ñâîè ðàçãîâîðû ïîëüçîâàòåëè ÈÐÖ.

Ïðèâåäåííûå â ñòàòüå ïðèìåðû äîêàçûâàþò òàêæå, ÷òî ÈÐÖ, ïî ìíåíèþ àâòîðà,

ñòèìóëèðóåò ÿçûêîâóþ êðåàòèâíîñòü.
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Summary

The influence of the English language on vocabulary and spelling of IRC chats in Polish

and Russian � selected aspects

The following article examines a variety of elements concerning the influence of the English
language on the vocabulary and spelling of the IRC chats in Polish and Russian. After a short
presentation of the IRC service itself and the conversations made through it, a number of examples
of the jargon, the youth slang, the play with spelling, and the transcription of the Cyrillic alphabet,
which appear in the medium, are presented. Most of the examples serve to illustrate the influence
of the English upon the Polish and the Russian languages of the IRC users. Additionally,
the examples prove the author�s assumption that IRC is a medium which stimulates linguistic
creativity.


