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Charakterystyka, zapożyczeń z języków europejskich, w tureckiej
terminologii muzycznej

Analiza etymologiczna terminologii muzycznej języka tureckiego prowadzi 
do wniosku, że jej przeważającą część stanowią wyrazy zapożyczone. Niewiel
ka ilość terminów rodzimych-tureckich nie jest zaskakująca, jeśli weźmie się 
pod uwagę cechy klasycznej muzyki tureckiej, którą autorka definiuje jako sze
roko pojętą profesjonalną muzykę elit Imperium Osmańskiego oraz Republiki 
Tureckiej. Dwa elementy ją konstytuujące, tj. muzyka osmańska, zakorzeniona 
w tradycji muzycznej cywilizacji muzułmańskiej oraz muzyka klasyczna Euro
py, posługują się terminami zapożyczonymi z innych języków. Terminy rodzime 
przeważają natomiast w terminologii związanej z muzyką ludową, która nie jest 
przedmiotem zainteresowania autorki.

Charakterystyka zapożyczeń z języków europejskich w tureckiej terminologii 
muzycznej musi zostać poprzedzona kilkoma uwagami wstępnymi. Zawiera ona 
pojęcia związane z teorią muzyki, notacją muzyczną i instrumentoznawstwem, 
nazwy gatunków i form muzycznych, technik kompozytorskich i wykonaw
czych, głosów ludzkich, zespołów wykonawczych, instytucji i zawodów muzycz
nych oraz nazwy stylów i epok w historii muzyki klasycznej.

Wiele terminów obecnych we współczesnym języku tureckim może być sto
sowana w kontekście kultury muzycznej dwóch kręgów cywilizacyjnych -  eu
ropejskiego i bliskowschodniego. Wynika to z przejęcia zachodniego systemu 
opisu muzyki i związanych z nią zjawisk przez rodzącą się na początku XX 
wieku muzykologię turecką. Europejski typ nauki o muzyce, a z nim potrzeba 
porządkowania wszelkich zjawisk, narodził się w Turcji dopiero w XIX wieku, 
wraz z osmańskimi reformami kultury i edukacji muzycznej1. Wtedy też pierwsi 
nowożytni teoretycy muzyki starali się opisywać wszelkie zjawiska muzyczne na

1 Proces przemian kultury muzycznej elit Imperium Osmańskiego na skutek reform ostatnich 
sułtanów oraz ich wpływ na muzykę klasyczną młodej Republiki Tureckiej, szeroko opisany 
został w innym miejscu. Por. A. Pawlina, Muzyka klasyczna Europy w Imperium Osmańskim, 
„Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2/2014, s. 61-76.



nowy, ujednolicony sposób. Ówcześni muzycy tureccy nie stosowali jednak no
wej terminologii konsekwentnie, przez co istnieje też wiele pojęć przynależnych 
wyłącznie do muzyki danego kręgu cywilizacyjnego. Te związane z klasyczną 
muzyką osmańsko-turecką, a więc z muzyką osmańskiego dworu, nazywaną we 
współczesnych publikacjach na wiele różnych sposobów (Klasik Türk Müziği, 
Türk Sanat Müziği, Osmanlı-Türk Müziği, Osmanlt-Türk Muzıkisi, klâsik müziği, 
sanat musikisi, İlmî musiki, Klasik Osmanlt-Türk müziği, Türk-İslam Mûsikîsi), 
pochodzą z języka perskiego i arabskiego. Klasyczna muzyka turecka w stylu 
zachodnim (tj. Çağdaş Türk Müziği) posługuje się natomiast zapożyczeniami 
głównie z języka włoskiego i francuskiego, rzadziej z angielskiego i niemieckiego, 
a także internacjonalizmami, które swe źródło mają w łacinie lub grece i brzmią 
bardzo podobnie we wszystkich językach europejskich, także w polskim. Do dziś 
w kulturze muzycznej Turcji widać dwubiegunowość, która odzwierciedla się 
w wykorzystywanych przez muzyków terminach. Prowadzi to do sytuacji, w któ
rej to samo zjawisko ogólno-muzyczne (np. „skala”, „dźwięk”, „rytm”, „śpiewak”, 
„melodia”) może zostać nazwane inaczej przez muzyka wykonującego muzykę 
osadzoną w stylu europejskim oraz wykonującego muzykę wywodzącą się z tra
dycji osmańskiej.

Pod względem formalnym typy zapożyczeń z języków europejskich obecne 
w tureckiej terminologii muzycznej to (według kryterium przedmiotu zapoży
czenia): a) zapożyczenia właściwe, w tym liczne internacjonalizmy; b) kalki języ
kowe oraz c) zapożyczenia semantyczne.

Zapożyczenia właściwe/fonetyczne

Zapożyczenia właściwe stanowią największą grupę wyrazów, które ze wzglę
du na (w większości przypadków) sturczoną pisownię, można też nazwać zapo
życzeniami fonetycznymi. Analizując materiał nie da się wysnuć jednoznacznych 
tez w rodzaju „język turecki wszystkie nazwy gatunków muzycznych zapoży
czył z języka włoskiego, a nazwy instrumentów z języka francuskiego”. Czasem 
odnajdujemy obok siebie kilka wariantów zapożyczeń z różnych języków. Oto 
przykłady:

aleatory «- ang. aleatory music „aleatoryzm” 
arşe <— fr. archet „smyczek” 
partisyon <— fr. partition „partytura” 
etüt «— fr. étude „etiuda” 
çardaş <— wçg. csârdâs „czardasz”



çello <— wł. violoncello „wiolonczela”
ęembalo «- wł. cembalo „klawesyn”
klavsen «- fr. clavecin „klawesyn”
klavye/klaviye <— fr. clavier „klawiatura”
konser <— fr. concert „koncert (występ, wykonanie muzyczne)”
konçerto <- wł. concerto „koncert (gatunek muzyczny)”
müzik konkret <— fr. musique concrète „muzyka konkretna”
plenşan <— fr. plain-chant „śpiew gregoriański”

Bardzo liczna grupa zapożyczeń właściwych to internacjonalizmy, których 
pochodzenia nie da się sprowadzić do konkretnego języka europejskiego. Tu
reckie formy zdradzają w nich czasem wyraźnie francuską lub włoską wersję 
brzmieniową. Kilka reprezentatywnych przykładów to:

akord -  tur. akor 
filharmonia -  tur. filarmoni 
fortepian -  tur. piyano 
gitara -  tur. gitar 
libretto -  tur. libretto 
missa (msza) -  tur. missa 
opera -  tur. opera 
premiera -  tur. prömiyer 
rytm -  tur. ritim 
solfeż -  tur. solfej 
solmizacja -  tur. solmizasyon 
symfonia -  tur. senfoni 
tempo -  tur. tempo 
wirtuoz -  tur. virtüöz

Międzynarodowy charakter europejskiej profesjonalnej terminologii mu
zycznej sprawia, że pojęcia brzmią podobnie w każdym wykorzystującym je 
języku, zjawisko zapożyczeń fonetycznych jest powszechne. Warto więc zwró
cić uwagę na istotną różnicę występującą w tych formach między większością 
języków europejskich (na przykładzie języka polskiego) a językiem tureckim. 
W polszczyźnie w wielu przypadkach zachowane zostały nie tylko obce formy 
brzmienia danych pojęć, ale także ich zapis. Tak jest w przypadku m.in. nazw 
tańców barokowych (np. anglaise, allemande), nazw technik kompozytorskich 
(np. nota contra notam), a także w określeniach tempa (np. allegro, moderato),



nazwach artykulacji (np. staccato, legato), technik wykonawczych (np. ricochet, 
appoggiatura) i innych wskazówek, które kompozytor może zamieścić w tworzo
nej partyturze (np. arpeggio, crescendo, diminuendo).

Język turecki natomiast stosunkowo konsekwentnie dopasowuje takie termi
ny do własnej ortografii. Oto kilka przykładów:

poi. (wł.) adagio -  tur. adacyo
poi. (fr.) allemande -  tur. alman
poi. (fr.) anglaise -  tur. anglez
poi. (wł.) concerto grosso -  tur. konçerto grosso
poi. (wł.) crescendo -  tur. kreşendo
poi. (fr.) fauxbourdon -  tur. foburdon
poi. obój d’amore -  tur. obua damur

Ostatni z podanych powyżej przykładów wymaga dodatkowego komentarza. 
W polszczyźnie nazwa tej odmiany instrumentu zapożyczona została z języka 
włoskiego (oboe d’amore), język turecki natomiast przejął ją z języka francuskie
go (hautbois d’amour). Podobna różnica zachodzi w zapożyczeniu jednej z nazw 
artykulacji, arpeggio (wł.) w języku polskim, w języku tureckim zapisywana jako 
„arpej”, od fr. arpège.

Interesującym aspektem internacjonalizmów w tureckiej terminologii mu
zycznej jest ich niejednoznaczna (z punktu widzenia użytkownika języka pol
skiego) przynależność do kategorii przymiotnika lub rzeczownika. Słysząc wiele 
pojęć w konkretnej formie brzmieniowej, dobrze znanej w polszczyźnie, tłumacz 
może „odruchowo” przypisać je do danej kategorii gramatycznej, co po głębszej 
analizie tekstu okazuje się błędem (np.: tur. disonan „dysonujący, dysonanso
wy” obok tur. disonans „dysonans”; tur. vokal „wokalny”, nigdy jako rzeczownik 
„wokal, śpiew”, który w muzyce profesjonalnej określany jest wyłącznie jako tur. 
şan). Istnieje też grupa pojęć o znaczeniu zarówno rzeczownikowym jak i przy
miotnikowym, chociaż ze względu na brzmienie użytkownik języka polskiego 
przypisałby je do kategorii wyłącznie przymiotnika (np.: tur. akustik „akusty
ka; akustyczny”, tur. kromatik „skala chromatyczna; chromatyczny”, tur. majör 
„dur, major; durowy, majorowy, tur. minör „moll, minor; mollowy, minorowy”).

Kalkijęzykowe

Obok niektórych zapożyczeń właściwych/fonetycznych istnieją rodzime od
powiedniki leksykalne, zazwyczaj będące kalkami językowymi. Analiza ma



teriału nie pozwala zauważyć zasady, która kieruje procesem tworzenia tych 
neologizmów, są one jednak bardzo ciekawe, ponieważ ukazują produktywność 
tureckich sufiksów słowotwórczych. Są obecne we wszystkich częściach mowy. 
Najciekawsze derywaty to te, które za pomocą wyłącznie rodzimych morfemów 
próbują oddać znaczenie abstrakcyjnych pojęć teorii muzyki. Oto najbardziej 
reprezentatywne przykłady tego zjawiska, prezentowane w kolejności: słowo 
polskie -  zapożyczenie właściwe -  turecka kalka językowa wraz z objaśnieniem 
tematu/tematów i sufiksu słowotwórczego (tam gdzie jest obecny):

enharmonia -  tur. anarmoni, enarmoni = sesteş <— ses „dźwięk, głos” + -daş1 
[sufiks wyrażający wspólnotę] 

eufonia -  tur. öfoni = hoşses <— hoş „miły, przyjemny” + ses „dźwięk, głos” 
zapisywać w notacji muzycznej -  tur. notala- <— nota „nuta, notacja” + -la2 

[sufiks tworzący czasowniki] 
orkiestrować -  tur. orkestrala- <— orkestra „orkiestra” + -la2 
polifoniczny, wielogłosowy -  tur. polifonik = çoksesli «- çok „dużo” + ses 

„dźwięk, głos” + -li4 [sufiks tworzący przymiotniki] 
polichóralny -  tur. polikoral = ęokkorolu <— çok „dużo” + koro „chór” + -li4

Do tej grupy zapożyczeń zaliczyć też należy wszystkie derywaty odliczebni- 
kowe z sufiksem -li4 [sufiks tworzący przymiotniki]. Są to ciekawe formy, w któ
rych wszystkie morfemy są rdzennie tureckie, a każdy z nich ma co najmniej trzy 
znaczenia, np.:

ikili <— iki „dwa” + -li4 -  poi. 1. sekunda (interwał) 2. duet, duo (gatunek) 3.
duet, duo (zespół wykonawczy) = tur. düet 

dörtlü «- dört „cztery” + -li4 -  poi. 1. kwarta (interwał) 2. kwartet (gatunek) 3.
kwartet (zespół wykonawczy) = tur. kuartet 

beşli «- beş „pięć” + -li4 -  poi. 1. poi. pentachord (w muzyce osmańsko-turec- 
kiej) 2. kwinta (interwał) 3. kwintet (gatunek) 4. kwintet (zespół wykonaw
czy); dla znaczeń 2, 3, 4 = tur. kentet, kuintet

Zapożyczenia semantyczne

Zapożyczenia semantyczne z języków europejskich to w terminologii mu
zycznej języka tureckiego stosunkowo nieliczna grupa pojęć. Co ciekawe, wszyst
kie odnalezione przez autorkę terminy tego typu całkowicie pokrywają się ze 
znaczeniem polskim, te z kolei pokrywają się ze znaczeniami w innych językach



europejskich. Szczególnie ciekawymi pojęciami w tej grupie są rzeczowniki odc- 
zasownikowe, które pod względem morfologicznym zachowują całkowicie rod
zimą formę: temat czasownika + sufiks tworzący rzeczownik (np. -ek2, -me2, -gi4, 
-im4). Derywaty te pozwalają uchwycić wyobraźnię językową użytkowników 
języka tureckiego w dziedzinie muzyki. Oto przykłady, w których podano zna
czenie dosłowne danego wyrazu w kontekście pozamuzycznym, a następnie zna
czenie w analizowanej terminologii:

anahtar -  dosł. „klucz”, muz. „klucz (np. wiolinowy, basowy)” 
cümle -  dosł. „zdanie”’, muz. „zdanie muzyczne”
değişim -  değiş- „zmieniać się” + -im4 -  dosł. „przemiana”, muz. „alteracja” 
durak -  dur- „stać, stanąć” + -ek2 -  dosł. „przystanek” muz. „1. fermata 2. 

cezura”
eşlik et- -  dosł. „towarzyszyć (robić towarzystwo)”, muz. „akompaniować”
işlev -  dosł. „funkcja”, muz. „funkcja harmoniczna”
köprü -  dosł. „most”, muz. „mostek (w instr. strunowych)”
süsleme «- süsle- „ozdabiać” + -me2 -  „ozdobnik”
sürgü -  sür- „rozciągać” + -gi4 -  „suwak (w puzonie)”

Specyficznymi pojęciami w tej grupie są międzynarodowe określenia wyko
nawcze. Wyrażenia te pochodzą najczęściej z języka włoskiego i są powszechnie 
używane w notacji muzycznej. W każdym języku obok nich występują rodzime 
odpowiedniki leksykalne będące najczęściej dosłownymi tłumaczeniami, za
chowującymi nie tylko znaczenie terminu, ale także jego formę gramatyczną. 
W partyturze napisanej przez polskiego kompozytora może więc zamiast termi
nu allegro (wł. wesoły, żwawy) może pojawić się wskazówka „szybko”, zamiast 
con grazia -  „z gracją”, zamiast con fuoco „z ogniem”, itp.

Na tej samej zasadzie, w partyturach tureckich mogą pojawić się zarówno 
wskazówki w języku włoskim jak i ich rodzime odpowiedniki. Ze względu na 
to, że zapożyczenia tego typu zachowują formę gramatyczną słowa źródłowego, 
w pojęciach tureckich pojawiają się wyrazy z sufiksami przysłówków, imiesło
wów lub gerundiów. Poniżej zamieszczono kilka reprezentatywnych przykładów, 
wraz z dosłownym tłumaczeniem tureckiego słowa, a tam gdzie to konieczne 
z wydzieleniem dodatkowego znaczenia, obecnego jedynie w analizowanej ter
minologii.

andante -  ağırca „ciężko” 
con fuoco -  ateşli „z ogniem”
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/orfę -  kuvvetli „z siłą”
furioso -  kızgın „wściekle”
gentile -  nazik „łagodnie, grzecznie”
lo stosso tempo -  aynı tempo „to samo tempo”
mormorando -  mırıldanış gibi „jakby mruczenie” lub fısıltılı „z szelestem, sz

merem”
nobile -  asil „szlachetnie, dostojnie”
piano -  alçak dosł. „1. niski 2. nikczemny” tutaj „cichy”
poco a poco -  gittikçe „stopniowo”
ritardando -  tempoyu yavaşlatarak „zwalniając tempo”
sempre -  daima „zawsze”
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