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Co polszczyzna zawdzięcza innym językom i czy należy się tego wstydzić * 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego, może być okazją do refleksji, 
co nasz język zawdzięcza innym językom. 

Przede wszystkim samo swoje istnienie, czyli to, co dzieci zawdzięczają rodzicom. Polszczyzna 
bowiem, tak jak inne języki Słowian, powstała w wyniku stopniowego rozpadu języka 
prasłowiańskiego między VI a VIII wiekiem naszej ery. Język prasłowiański zaś wyodrębnił się 
ze wspólnoty praindoeuropejskiej, która dała początek kilkuset językom dziś używanym i wielu 
już martwym. Zanim wstąpiliśmy jako kraj do Unii Europejskiej w 2004 roku, byliśmy długo 
członkiem rodziny językowej obejmującej większość języków naszego kontynentu i wiele 
języków zachodniej Azji. 

Prócz związków genetycznych łączą polszczyznę z innymi językami wyrazy przejęte do niej z 
innych języków i mniej liczne, które z polszczyzny przeniknęły do nich. Udział wyrazów obcych 
w słownictwie polskim szacuje się na 25%. Jest to dużo mniej niż w języku angielskim, w którym 
słowa obcego pochodzenia stanowią trzy czwarte jego zasobów wyrazowych, ale dużo więcej niż 
np. w islandzkim, w którym ich udział nie przekracza kilku procent. 

Ściślej biorąc, liczby te dotyczą tzw. zapożyczeń właściwych, czyli wyrazów, które przeszły z 
języka do języka i zostały w nim przyswojone pod względem wymowy, często też odmiany i 
pisowni, a nie tzw. kalk strukturalnych, czyli tłumaczeń obcych wyrazów lub zwrotów, ani kalk 
semantycznych, czyli nowych znaczeń wyrazowych powstałych pod obcym wpływem. 
Zapożyczeniem właściwym jest w polszczyźnie np. biznes, kalką strukturalną np. nastolatek, 
przetłumaczony zgrabnie przez Władysława Kopalińskiego z ang. teenager, kalką semantyczną 
np. ciasteczka w znaczeniu komputerowym, por. ang. cookies. 

Kalki z natury rzeczy ukrywają swój obcy rodowód, ale i wśród zapożyczeń właściwych jest 
wiele tak dobrze przyswojonych, że ich obce źródło jest niewidoczne dla laików. W słowie ptyś, 
nazwie ciastka z bitą śmietaną, Polak nie rozpozna francuskiego źródła, a i Francuz nie skojarzy 
polskiego ptysia z francuskim petit chou, dosłownie: mała kapusta. Tak znaczne przekształcenie 
słowa na polskim gruncie świadczy o tym, że zostało zapożyczone drogą ustną, czyli ze słuchu. 

Wśród wyrazów obcego pochodzenia występują licznie nie tylko takie, które wyglądają jak 
rodzime, ale i takie, które odnoszą się do rodzimych realiów. Na przykład kontusz i delia, wręcz 
emblematyczne elementy stroju polskiej szlachty, wzięły swoje nazwy z języka węgierskiego 
(niektórzy autorzy wskazują też odleglejsze źródło tureckie), a bigos, uważany za typowo polską 
potrawę, ma nazwę pochodzenia niemieckiego. Nawet nazwę naszego tańca narodowego 
wzięliśmy od Francuzów; zastąpiła jego wcześniejsze nazwy: (taniec) polski, wolny, chodzony i in. 

W swej historii polszczyzna czerpała z wielu języków. Najwięcej z łaciny, niemieckiego, 
francuskiego, obecnie z angielskiego, mniej z włoskiego, węgierskiego, czeskiego, rosyjskiego, 
języków tureckich i tzw. języków ruskich, czyli dialektów używanych na terenie dzisiejszej 
Ukrainy i Białorusi. Do tego należy dodać zapożyczenia wewnętrzne z jidysz, języka używanego 
przez Żydów zamieszkujących nasz kraj. 
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Bilans naszej wymiany leksykalnej z zagranicą jest ujemny. Niewiele wyrazów polskich 
przeniknęło do języków obcych, z nich najciekawszy jest chyba mazurek, którego odpowiedniki 
w innych językach świadczą o tym, że podstawą zapożyczenia była forma biernika, jak w zwrocie 
tańczyć mazurka, por. ang., fr., węg. mazurka, nm. Mazurka, hiszp., wł. mazurca, ros. мазурка i in. 

Postawy wobec zapożyczeń językowych są zróżnicowane: jedni je tolerują, a nawet uważają za 
korzystne, inni biją na alarm, że wyrazy obce zagrażają naszej mowie i naszej tożsamości. W 
polskim piśmiennictwie pytanie: zapożyczać czy nie zapożyczać? rozbrzmiewa już od XVI wieku 
i często dotyczy nie tylko języka, lecz i mody, obyczajów, idei itp. Stosunek do zagranicy, do 
obcych kultur, nieraz bywał u nas zarzewiem sporów i probierzem patriotyzmu, a także 
podstawą oskarżeń i samooskarżeń, por. Pawiem narodów byłaś i papugą (Słowacki) lub 
łagodniejsze w tonie A co Francuz wymyśli, to Polak polubi (Mickiewicz). Poczucie wtórności, 
imitatywności to kompleks, który prześladuje nas co najmniej od czasów oświecenia. 

Kontakty językowe we współczesnym świecie są jednak czymś naturalnym i nieuniknionym. 
Wyrazy będą przenikać ponad granicami języków, nie potrzebują do tego wiz ani paszportów. 
Zwykle nie jest to groźne, nie ma się czego obawiać. Zamiast utyskiwać na nadmiar zapożyczeń 
lepiej przyjrzyjmy się im dokładniej. Okaże się, że nawet zapożyczenia na pozór równoznaczne 
wyrazom rodzimym różnią się od nich w pewnych szczegółach, nie dublują więc tych rodzimych, 
ale wzbogacają język. Warto nauczyć się korzystać z tego bogactwa. 


