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Gra japońskimi kartami
(przyczynek do teorii badań kontaktów językowych)

Profesorowi Wojciechowi Smoczyńskiemu, na sześćdziesiąte piąte urodziny

Kiedy grasz, nie dufaj żartom, | Jeśli przegrasz, nie łaj kartom.
Tak, bracie, karty zdradzają, | Dwakroć biorą, a raz dają.

(Adam Władysławiusz, Do kostery, pocz. XVII w.)
Karty tak jak wiele innego złego przeszły do nas od Niemców, 
ztąd nazwy  gur i farb przepolszczone z niemieckiego. 
Oryginalnych kart polskich i oryginalnej upowszechnionej gry 
polskiej nie mamy, nie wielka szkoda.

(Karol Estreicher [st.], Karty w Polsce – Encyklopedyja
powszechna, t. XIV, s. 290, Warszawa 1863: S. Orgelbrand)

1. Języki, których użytkownicy weszli ze sobą w przelotną chociażby styczność, 
przechowują zwykle jakieś ślady owych kontaktów, przy czym najłatwiej zauwa-
żalne są one w słownictwie. Im dłuższy i intensywniejszy kontakt, tym oczywiście 
więcej zapożyczeń. Przy wpływach silnych, omalże masowych, a do tego długo-
trwałych, nierzadko dochodzi do wielokrotnego zapożyczania tego samego wyrazu 
w różnych jego postaciach fonetycznych i zazwyczaj z nieco wyspecjalizowanym 
znaczeniem1. O ile jednak zróżnicowanie fonetyczne wydaje się do stwierdzenia 

1 Kilka ciekawych ustępów poświęcił temu zagadnieniu St. Szober (1959: 224–226/I. § 6–8).
O dziwo, językoznawstwo nie wypracowało dotąd żadnej nazwy takiego zjawiska, na razie starczyć 

więc musi wyrażenie zapożyczenie wielokrotne (lub pożyczka wielokrotna), przy domyślnym zastrzeżeniu, 
że chodzi tu o ten sam pierwotny etymon, a wiele oznaczać może równie dobrze ‘dwa’. (W październiku 
2004 roku Kamil Stachowski określił żartobliwie kolejną pożyczkę tego samego wyrazu komputerowym 
terminem update.)
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wielokrotności pożyczki konieczne (w przeciwnym wypadku bowiem mowa byłaby 
raczej o rozszerzeniu znaczenia pod wpływem obcym), o tyle znaczenie może być 
to samo (jak pokazuje choćby przykład japońskiej ‘dziewiątki’ przytaczany niżej), 
choć najczęściej i tak nie jest. Oba te rodzaje odmienności wynikać mogą z jednego 
z czterech czynników (lub też ich kombinacji):
1.1.  r  ó ż n y c h  o k r e s ó w,  w których dokonano zapożyczeń,

 np.   pol.  skiba ‘wąski pas ziemi odwalany na bok odkładnią pługa przy ora-
   niu’  ↞ staro-wysoko-niem. scība > średnio-wysoko-niem. schībe > 
   niem. Scheibe ‘płaski, okrągły przedmiot; kromka, plaster(ek); szy-
   ba, ta a (pierwotnie: okrągły plaster, krąg odcięty z pnia drzewa)’ 
   (por. DudenE: s.v. Scheibe),
  pol.  szyba ‘szklana ta a oprawiona w ramę lub odpowiedni uchwyt’ 
   oraz pol. szyb (< szyba) ‘obudowany albo nieobudowany pionowy 
   kanał, w którym porusza się dźwig; pionowe lub pochyłe wyrobi-
   sko, prowadzące z powierzchni do złoża w głąb ziemi’ ↞ średnio-
   -wysoko-niem. schībe (< staro-wysoko-niem. scība) > niem. Schei-
   be, 
  pol.  szajba ‘okrągła płytka metalowa z otworem, którą się pod kłada 
   pod główkę śruby lub pod nakrętkę, podkładka’ (powszechniej
   jednak znane chyba jako coś, co niektórym odbija) ↞ niem. Scheibe
   < średnio-wysoko-niem. schībe < staro-wysoko-niem. scība,
  (Brückner 1974: s.vv. skiba, szyb; Boryś 2005: s.vv. skiba, szyba)2;

1.2.  r ó ż n y c h  d i a l e k t ó w  (obszarów językowych), z których zapożycza-
 no, co jednak najczęściej łączy się też z różnicami chronologicznymi,

 np. jap.  (warstwa goon 呉音) ku ‘dziewięć’ ↞ śrchiń. (Jiànkāng 建康) 
   *kuw’  > chiń. jiǔ 九 ‘dziewięć’,
  jap.  (warstwa kan’on 漢音) kyū (< kiu) ‘dziewięć’ ↞ śrchiń. (Cháng’ān
    長安)3 *kiw´  > chiń. jiǔ 九,
  (współcześnie obie formy japońskie są w wielu przypadkach wymien-
  ne, jednak ku ma nieco węższy zakres użycia i wykazuje tendencję do 
  występowania w utartych zwrotach);

2 Zestawienie skiby i szyby, a także szkoły usłyszał autor od prof. W. Smoczyńskiego jako przykład 
zróżnicowania polskich refleksów nagłosowego niemieckiego sk > šk > š podczas powrotu ze zorganizo-
wanego w Zakopanem Colloquium Pruthenicum Tertium, pod koniec września 2001 roku.

3 Te dwie odmiany języka średniochińskiego, które stanowiły następujące po sobie bezpośrednio fazy 
standardu fonetycznego (wynik przesunięcia centrum kulturowo-politycznego z południowego wschodu na 
północny zachód), określa E. Pulleyblank (1991: 1–3) nazwami podkreślającymi różnice chronologiczne, 
a więc odpowiednio: „Early Middle Chinese” i „Late Middle Chinese”. W rzeczywistości jednak miasta 
Jiànkāng (ob. Nankin = Nánjīng 南京) i Cháng’ān (ob. Si’an = Xī’ān 西安) dzieliło – i dzieli – w linii 
prostej ponad 900 km, zaś rozpiętość czasowa nie przekraczała tu stu lat (podstawowe źródło danych 
o wczesno-średnio-chińskim pochodzi z 601 roku n.e., a późno-średnio-chiński doszedł do głosu przed 
końcem VII wieku). Goon 呉音 i kan’on 漢音 to odpowiadające tym dwu standardom warstwy słownictwa 
japońskiego pochodzenia chińskiego.
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1.3.  r ó ż n y c h  d r ó g,  którymi pożyczki docierały (obierając trasy niejedno-
 krotnie nader zawiłe) do języka docelowego;
1.4.  r ó ż n y c h  s p o s o b ó w  a d a p t a c j i  f o n e t y c z n e j  tego samego 
 wyrazu,

 np. jap.  sutoraiki ‘strajk’ ↞ ang. strike ‘strajk, odmowa pracy jako wyraz 
             protestu grupy pracowników, zazwyczaj w celu uzyskania jakichś 
   ustępstw ze strony pracodawcy; nagły atak, uderzenie; (w kręglach) zbi-
   cie wszystkich kręgli pierwszą kulą; (w bejsbolu) piłka poruszająca się 
   po odpowiednim torze, ale nietra ona przez pałkarza; …’,
  jap.  sutoraiku ‘(w bejsbolu) prawidłowe wykonanie rzutu, kiedy piłka
   porusza się po odpowiednim torze; (w kręglach) strącenie wszyst-
   kich dziesięciu kręgli w pierwszym rzucie kulą’ ↞ ang. strike4.
Przykład na to trzecie zróżnicowanie (1.3.) stanowić będzie właśnie temat ni-

niejszego artykułu, a rzecz idzie o przedmiot niebłahy – kartę. Wprawdzie owym 
językiem docelowym jest tu japońszczyzna, która poszczycić się może wachlarzem 
aż pięciu karcianych wariantów, cała historia jednak rozpoczyna się zupełnie gdzie 
indziej, mianowicie w rejonie Morza Śródziemnego.

2. Grec. ο‛ χάρτης, -ου (także η‛ χάρτη) ‘karta, arkusz papieru, wykonany z roz-
dzielonych warstw papirusu’ uważane jest za pożyczkę z egipskiego (por. np. Du-
denE: s.v. Karte; ODEE: s.vv. card, chart) – co na pewno nie dziwi ze względu na 
znaczenie – ale o konkretnym etymonie nikt się nawet nie zająknie. Dla poniższych 
celów jednak grecki punkt wyjścia w zupełności wystarczy5.

Łac. charta, -ae (także chartus, -i) ‘liść egipskiego papirusu, papier; papirus 
jako roślina; to, co napisane na papierze, pismo, list, wiersz; cienki arkusz, płyt(k)a, 
ta a, tablic(zk)a’ jest oczywistym zapożyczeniem z greki. Wyraz ten odziedziczyły 
naturalnie języki romańskie, m.in. portugalski i francuski, przy czym drugi dokonał 
jeszcze zapożyczenia z łaciny (tzw. kultyzm), stąd francuski dublet:
2.1.  port. carta ‘list, pismo; karta (do gry), mapa; dokument; karta (praw itp.), 
 statut’ (< łac. charta),
2.2. franc. charte ‘tytuł własności, umowa sprzedaży, cesja, karta praw’ (< łac. 
 charta6), franc. (1393 r.) carte ‘prostokąt lub kwadrat z papieru czy kartonu’ 

4 Ten czynnik uznać można za szczególny przypadek spotykanej także w słownictwie rodzimym 
leksykalizacji wariantów głosowych jednego wyrazu, odnoszący się akurat do elementu zapożyczonego. 
Taka sama bowiem różnica fonetyczna jak przedstawiona tutaj (1.4.) obecna jest również np. w jap. inki 
= inku ‘atrament, farba drukarska’ ↞ ang. ink ‘atrament, tusz, farba drukarska’ (postać inki jest obecnie 
rzadsza, choć nadal powszechna w poligrafii; ze względów fonetycznych mniej prawdopodobne wydaje 
się zaproponowane w Daijirin i Kōjien wywodzenie jej z hol. inkt ‘atrament, farba drukarska’).

5 Co ciekawe, specjalista-papirolog, który wywodzi papirus (choć nie bez zastrzeżeń) z podstawy 
staroegipskiej, kartę cofa jedynie do postaci greckiej i o ewentualnym etymonie egipskim nie wspomina 
(Łukaszewicz 2001: 34–35).

6 Słownik O. Blocha i W. von Wartburga (1975: s.v. charte) dodaje jednak: „Francisation plutôt que 
forme traditionnelle du lat. charta”.
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 (↞ łac. charta); niżej pojawi się także wyrażenie franc. (manger) à la carte
 ‘wybierając potrawy z jadłospisu (w przeciwieństwie do zestawu)’ (Bloch &
 Wartburg 1975: s.vv. carte, charte).

Oba wyrazy francuskie przejęła z kolei angielszczyzna, drugim z nich nie po-
gardził także niemiecki:
2.3. ang. (XVI w.) chart ‘informacja w postaci tabeli, wykresu czy diagramu’ 
 (↞ franc. charte), ang. (XV w.) card ‘kawałek grubego, sztywnego papieru 
 lub tektury, w szczególności używany do pisania lub drukowania’ (↞ franc. 
 carte; ODEE: s.v. card: „with unexpl[ained] d”) (Skeat 1965: s.vv. card, 
 chart; ODEE: s.vv. card, chart),
2.4.  niem. (XV w.) Karte ‘prostokątny arkusz z cienkiego kartonu, spełniający 

różnorodne funkcje’ (↞ franc. carte) (DudenE: s.v. Karte).
(Polska karta, rzecz jasna, również tutaj należy, stanowiąc pożyczkę z łaciny, 

najprawdopodobniej za pośrednictwem jakiegoś języka zachodnioeuropejskiego: 
włoskiego, niemieckiego, francuskiego; por. Brückner 1974: s.v. karta7).

3. Czas teraz na wspomniany już wachlarz kart japońskich. W chronologicznej 
kolejności zapożyczania prezentują się one następująco (datowanie pierwszych 
atestacji na podstawie słownika NKD):
3.1. jap. (1597 r.) karuta カルタ (niekiedy pisane hiraganą: かるた, a nawet zna-

kami chińskimi: fonetycznie 歌留多 lub 加留多, znaczeniowo 骨牌) ‘karty 
do gry, (w szczególności) karty do gry polegającej na wybieraniu spośród kart 
rozłożonych na macie tych, które pasują do odczytywanego tekstu’ ↞ port. 
carta,

3.2. jap. (1799 r.) karute カルテ ‘karta chorobowa, historia choroby’ ↞ niem. 
Karte8,

3.3. jap. (1888 r.) kādo カード ‘karta (w najróżniejszych znaczeniach)’ ↞ ang. 
card,

7 O pośrednictwie językowym podczas zapożyczania dyskutuje się od dawna i wypada się tu naturalnie 
zgodzić z wielokrotnie już i przez różnych badaczy powtarzanym twierdzeniem, że „[…] w istocie to, co 
się określa mianem zapożyczenia pośredniego (czy złożonego kontaktu językowego), to nic innego jak 
dwa różne, zupełnie od siebie niezależne, niepowiązane żadną więzią przyczynowo-skutkową, zwykle 
pozbawione też jakiegokolwiek związku chronologicznego, akty zapożyczenia” (Walczak 1997: 275). 
Problemem jest jednak ustalenie tego jednego konkretnego języka-dawcy – w przypadku polskiej karty 
nie decyduje się na to A. Brückner, milczą też o tym słowniki wyrazów obcych.

8 Bardzo wczesne zaświadczenie wyrazu japońskiego rodzi wątpliwość, czy nie jest to aby pożyczka 
z holenderskiego (por. hol. kaart ‘karta’), tym bardziej że pierwsza atestacja wykazuje samogłoskę długą 
w początkowej sylabie: kaarute かあるて („Ransetsu benwaku” 蘭説辨惑, 1799 – NKD: s.v. karute); 
jednak wygłosowe e przemawia raczej za etymologią niemiecką. Rozwiązania bynajmniej nie ułatwia fakt, 
że w XVII–XIX wieku w faktorii holenderskiej na wysepce Deshima (Dejima) 出島 w zatoce Nagasaki 
長崎 Kompania Wschodnioindyjska (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) jako lekarzy zatrudniała nie-
rzadko Niemców (m.in. Engelberta Kaempfera, Philippa Franza von Siebolda), zresztą holenderszczyzną 
władających w zróżnicowanym stopniu (por. Pindur 1998; 1999).
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3.4. jap. (1919 r.) chāto チャート ‘mapa; wykres, diagram, tabela, lista; lista prze-
bojów’ ↞ ang. chart,

3.5. jap. (przed 1935 r.9) a-ra-karuto アラカルト ‘potrawa à la carte’ ↞ franc. à la 
carte, (KKGJ: s.vv. arakaruto, karuta, karute).

Oprócz tego istnieją również w japońskim zapożyczenia (niebezpośrednie, 
oczywiście) derywatów od podstawy łacińskiej, np. deminutivum:
3.6.  jap. (1929 r.) chātā チャーター ‘czarter’ ↞ ang. (XIII w.) charter ‘pisemne 

nadanie przez monarchę lub władze ustawodawcze kraju praw, na mocy któ-
rych tworzona jest organizacja, taka jak gmina, spółka czy uniwersytet, lub też 
przyznawane są określone przywileje, statut, karta praw; wynajęcie samolotu, 
statku lub pojazdu mechanicznego na określone cele, czarter’ ↞ franc. chartre 
‘tytuł własności, umowa sprzedaży, cesja, karta praw’ < łac. chartŭla, -ae 
‘(zdrobnienie) mały kawałek papieru, pisemko, karteczka’ ← łac. charta (por. 
Bloch & Wartburg 1975: s.v. charte; Skeat 1965: s.v. charter; ODEE: s.v. 
charter).

Schematycznie przebieg zapożyczania poszczególnych wariantów omawianego 
wyrazu do japońszczyzny przedstawić można następująco:

 grec. ο‛ χάρτης, -ου (η‛ χάρτη)    
     
 łac. charta, -ae (chartus, -i) → łac. chartŭla, -ae  

 port. carta franc. charte franc. chartre   

XIII w.   ang. charter   
      

XIV w.          franc. (à la) carte 
      

XV w.    ang. card       niem. Karte
      

XVI w. jap. karuta ang. chart    

     
XVIII w.            jap. karute
      

XIX w.    jap. kādo  

     
XX w.  jap. chāto    jap. chātā           jap. a-ra-karuto 

             rozwój historyczny   zapożyczenie

9 W NKD brak atestacji; wyraz notowany w słowniku Yasugi 1937: s.v. кàрта.
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4. Wnioski z przytoczonego wyżej materiału nasuwają się dwa.
Pierwszy – drobny. Biorąc pod uwagę także m.in. chiń. kǎ-piàn 卡片 ‘kart(k)a’ 

(gdzie chiń. -piàn 片 to ‘element słowotwórczy, który wchodząc w skład rzeczowni-
ka oznacza cienkie, płaskie części przedmiotów, takie jak płatki, plasterki, wiórki, 
opiłki, łuski’) i kor. khātŭ 카드 ‘karta’ (↞ ang. card) oraz – a jakże! – egipsko-arab. 
kart كارت (pl. kurūt كروت) ‘karta’ (↞ franc. carte), grecko-łacińską ‘kartę’ określić 
można mianem nie tylko europeizmu, ale i internacjonalizmu pełną gębą.

Drugi wniosek jest poważniejszy i bardziej ogólny, dotyczy bowiem zakresu 
pełnej informacji o zapożyczeniach wielokrotnych. Jak się zdaje, na informację 
taką składają się (oprócz uwag specy cznych, odnoszących się do pojedynczych 
wyrazów) trzy stałe elementy:
4.1.  czas dokonania pożyczek (odpowiedź na pytanie: kiedy?),
4.2.  języki bądź dialekty, z których bezpośrednio zapożyczono dane wyrazy (od-

powiedź na pytanie: skąd?),
4.3. cała droga, jaką przebył wyraz od języka wyjściowego (w którym był rodzimy) 

do języka docelowego – o ile, oczywiście, nie chodzi o uporczywe zapoży-
czanie tego samego wyrazu z tego samego języka, co na wstępie niniejszego 
artykułu (1.1. i 1.4.) zilustrowano odpowiednimi przykładami (odpowiedź na 
ewentualne pytanie: którędy?).

Informacja trzecia jest zazwyczaj najtrudniejsza do ustalenia, stąd słowniki 
etymologiczne i wyrazów obcych zazwyczaj ograniczają się do podania źródła 
zapożyczenia (przez co rozumie się już to pierwsze, już to przedostatnie ogniwo 
łańcucha, zresztą bez żadnej specjalnej konsekwencji) oraz niekiedy również czasu 
pojawienia się pożyczki w języku docelowym, czyli ostatnim ogniwie. Zebranie 
pełnych danych (w tym i „którędy?”) wymaga współpracy specjalistów w zakresie 
wszystkich wchodzących w rachubę języków albo korzystania z wiarygodnych (!) 
źródeł etymologicznych opracowanych dla tych języków, w przeciwnym bowiem 
razie powstają wątpliwości co do kompetencji naukowej, na które – za A. Meille-
tem – zwraca uwagę B. Walczak (1997: 274). Jednocześnie wszakże zapewnia to 
dogłębną analizę poszczególnych aktów zapożyczania, co ma niewątpliwe zalety 
teoretyczne, jak i pozwala, w praktycznym zastosowaniu, wykryć inaczej niewidocz-
ne powiązania między wyrazami, a także wskazać trasy, jakimi one – częstokroć 
w licznym towarzystwie – wędrowały (por. Walczak 1997: 277–279). Wreszcie, 
o czym też nie należy zapominać, takie pełne dane pokazują ogrom wpływu (także 
pośmiertnego, jak w przypadku łaciny) niektórych języków na słownictwo narodów 
w najodleglejszych nawet zakątkach świata – część z tego dziedzictwa, i to niemała, 
dotarła również do japońszczyzny.

Skróty i symbole

ang.  –  angielski (według NODE)
arab.  –  arabski (według Wehr 1994)
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chiń. –  współczesny standardowy chiński (według BKRS)
franc. –  francuski (według Robert 1985)
grec. –  greka klasyczna (według IGEL i Dvoreckij 1958)
hol. –  holenderski = niderlandzki (według Dam 1987)
jap. –  japoński (według Daijirin i Kōjien)
kor. –  koreański (według KED)
łac. –  łacina (według Lewis & Short 1900)
niem. –  niemiecki (według DudenU)
pol.  –  polski (według SJPD)
port. –  portugalski (według WPortD)
śrchiń.  – średniochiński (VI–X wiek n.e.; według Pulleyblank 1991)
*  –  forma rekonstruowana (porównawczo lub wewnętrznie, lub obu metodami)
> <  –  rozwój historyczny (zmiana fonetyczna)
↠ ↞  –  zapożyczenie
→ ← –  derywacja

Playing Japanese cards 
(contribution to the theory of studying language contacts)

S u m m a r y

The present article addresses the question of multiple (repeated) loanwords, i.e. such bor-
rowings that differ in their form (and usually – though not always – also in their meaning), 
but eventually go back to the very same word in a foreign language. This phenomenon is  rst 
illustrated by examples from various languages, and later elaborated with reference to a set 
of  ve or six Japanese forms which all originated in the Greek χάρτης ‘a leaf of paper made 
of papyrus’, borrowed into Latin as charta ‘id.’. The relevant words that acted as middlemen 
between Latin and Japanese, namely the Portuguese, French, English and German ones, are also 
discussed. The routes by which the different variants of one and the same Latin word arrived 
in Japan are in the end summarised diagrammatically.

Keywords: multiple (repeated) loanwords, Japanese, card
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