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5. Zapożyczenia językowe 
 
 
1. Zapożyczenia 
 
Słowa, których używamy na co dzień, pochodzą z łaciny, greki, języka arabskiego, a także angielskiego, 
francuskiego czy hiszpańskiego. Nie ma nic nadzwyczajnego w fakcie, że osoby posługujące się różnymi 
językami kontaktują się ze sobą, wzajemnie na siebie oddziałując. Nie ma języków odpornych na takie 
oddziaływania, a proces przenikania słów z jednych języków do innych jest ciągły.  
Niektóre słowa przejmowane są przez inne języki, ponieważ nie ma w nich terminu, który mógłby określać 
daną rzecz czy pojęcie. Na przykład pomarańcze i cytryny były nieznane na Półwyspie Apenińskim i pojawiły 
się tu wraz z Arabami. Podobnie cyfra zero, której nie było wśród liczb rzymskich, pojawiła się wraz z 
przyjściem Arabów. W przeszłości Turcy przejęli słowo kawa, a Hiszpanie przejęli słowa oznaczające 
ziemniaki i kakao od Haitańczyków.  
W języku włoskim jest wiele zapożyczeń od krajów znajdujących się po drugiej stronie Alp, dotyczących 
gastronomii, mody czy wyścigów samochodowych. Należą do nich: croissant, foulard, camion, suit, 
omelette, moquette, taxi, bricolage, purée i wiele innych. Poza angielskim, duży wpływ na język włoski w XX 
w. miał amerykański hiszpański. Należą do niego słowa związane z polityką (coup, desaparecidos, guerrilla, 
populizm…), piłką nożną (gol, ola mexicana…), muzyką (lambada, Meringue, salsa…) i innymi dziedzinami 
życia, np. tele-novela i murale (López, 2001).   
 
Mimo wszystko oddziaływanie to jest dwustronne i język hiszpański w Ameryce również zapożyczył słowa z 
włoskiego. Szczególnie w Argentynie i Urugwaju używa się wielu słów pochodzenia włoskiego, przybyłych 
tam wraz z licznymi emigrantami w XIX i XX. Włoski podbój Erytrei również pozostawił ślady tego języka w 
miejscowym języku tigrinya, przeważnie dotycząc przedmiotów, które po raz pierwszy pojawiły się tam 
wraz z Włochami. I tak „pompa” (do wody) stała się „bumbą” – słowo oznacza dziś także wodę z kranu; 
„boccia”(bule) to „bucia”. Na marginesie – do gry tej używane tam są nadal kamienie. Języki spotkały się i 
wymieszały, co jest normalnym zjawiskiem.  
 
Jednak skąd pochodzą niektóre z używanych przez nas obecnie słów? Słowniki umożliwiają poznanie 
etymologii wielu słów, dzięki czemu dowiadujemy się jakie języki miały wpływ na powstanie słów takich jak: 
szafran, kanapa, zwyczaje, magazyn, pomarańcza, bawełna… Formułowanie hipotez, czemu dane słowa 
przeszły do języka polskiego właśnie z tego, a nie innego języka obcego, może być niezłą zabawą. 
Próbowaliście tego kiedyś?  
 
2. Zapożyczenia z arabskiego 
 
 
Bakłażan     الباذنجان     (Bādhnjān) 
Karczoch     خرشوف     (Khrshhwf) 
Mumia      مومياء     (Mwmyā’) 
Żyrafa      زرافة     (Zrāfh) 
Morela     مشمش     (Mshmsh) 
 
 
Staramy się wymawiać arabskie słowa w inny sposób, zapamiętując słowo znajdujące się w nawiasie 
(wymowa). Potem możemy pobawić się w znajdywanie innych słów. Może znajomy mówiący po arabsku 
nam pomoże?  
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Kilka przykładów słów pochodzenia arabskiego: 
 
 
Zabójca/Asasyn 

• Pochodzi od arabskiego słowa hashishiyyo lub hashshashiyya  
 
Haracz 

 Pochodzi od tureckiego słowa haraç oznaczającego daninę płaconą przez podbite ludy 
 
Magazyn 

• Pochodzi od arabskiego słowa w liczbie mnogiej: makhāzin, oznaczającego przechowalnie 
 
Algebra 

• Algebra jest słowem wprowadzonym przypadkiem przez Leonarda Fibonacciego, w jego 
słynnym dziele Liber Abbaci (1202), a pochodzi od arabskiego słowa ilm al-gíbar wa al-muqa 
bala, oznaczającego naukę o odejmowaniu i porównywaniu (przeciwieństw). 

 
Eliksir 

• Słowo to oznacza obecnie napój o właściwościach magicznych. Etymologia tego słowa sięga 
arabskiego al-iksir, oznaczającego kamień filozoficzny, jako środek medyczny. W 
rzeczywistości słowo to jest jeszcze starsze i wywodzi się z greckiego: xerós 

 
 
 
3. Zapożyczenia z języka francuskiego 
 
Czy myśleliście kiedyś o tym, ilu francuskich słów używamy na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy? 
Badając te słowa, dowiadujemy się wielu ciekawostek: 
 
Szofer 

• Pochodzi od francuskiego słowa „Chauffer”, czyli „grzać/podgrzewać”. Słowo to weszło do 
użycia około roku 1860, oznaczając „osobę dokładającą do ognia”, następnie był to „palacz 
przy silniku parowym”, który stosowany był w pierwszych samochodach. Następnie słowo 
stopniowo zmieniło znaczenie na kierowcę samochodu. 

 
Croissant 

• Dosłownie słowo to oznacza „półksiężyc.” Croissantem nazywamy słodki rogalik w takim 
właśnie kształcie. Pierwsze croissanty upieczono w Wiedniu po zakończeniu oblężenia i 
ostatecznym pokonaniu Turków, walczących pod sztandarami z półksiężycem. Kiedy Maria 
Antonina w XVIII w wyszła za króla Ludwika XVI, deser ten pojawił się także we Francji.  

 
Suflet 

• Słowo to pochodzi od francuskiegi słowa le soufflé określającego lekką potrawę zapiekaną z 
białek, cukru i innych dodatków. 

 
Restauracja 

• Słowo restauracja użyte zostało po raz pierwszy w XVIII w jako nazwa bardzo wystawnej zupy 
stworzonej przez francuskiego kucharza. W 1760, zupa ta była tak popularna, że kucharz 
postanowił otworzyć w Paryżu tawernę i nazwał ją „Restauracją”, jak stworzoną przez siebie 
potrawę.  

 



 

                  
 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy 
autora, a Komisja nie odpowiada za wykorzystanie zawartych w niej informacji. Numer projektu: 2015-1-IT02-
KA201-015407 

Taxi 

• Słowo taxi pochodzi od taksometru, urządzenia liczącego kwotę, jaką należy zapłacić za 
przejazd publicznym pojazdem. Od lat 1900, samochód publicznego użytku nazywano we 
Francji „voiture a taxi mètre”, co następnie skrócono do TAXI.  
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