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WYRAZY OBCEGO POCHODZENIA W KORANIE 
JAKO ŚWIADECTWO ARABSKICH KONTAKTÓW 

JĘZYKOWYCH I KULTUROWYCH 
Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM

Język twórczości literackiej Arabów przedmuzułmańskich i w okresie kształtowania
się islamu, określany jako klasyczny język arabski (Danecki 2001, I 28), oddaje bogac-
two  kontaktów  użytkowników  arabszczyzny  z  wysoko  rozwiniętymi  cywilizacjami
ówczesnego świata. Wprawdzie pojawiają się wciąż twierdzenia o „rdzennie arabskim
słownictwie” poezji przedmuzułmańskiej, a zwłaszcza  mu‘allaq (Abbas 1998, 2), ale
wystarczy  pobieżnie  przeanalizować  leksykę  tych  kasyd,  by  stwierdzić,  że  prawie
u każdego poety pojawiają się zapożyczenia1. Mimo specyfiki utworów (konstrukcja
kasydy  narzuca  tematykę,  ograniczając  słownictwo  do  określonych  pól  semantycz-
nych),  znajdujemy tu wiele pojęć związanych z życiem codziennym, pochodzących
z języków o silniejszej mocy wrodzonej, a więc aramejskiego, greckiego lub perskie-
go2. Rozwój klasycznego języka arabskiego polegał na przyswajaniu przez niego słow-
nictwa związanego zarówno z kulturą materialną, jak i duchową Bliskiego Wschodu.
O ile jednak poematy staroarabskie odzwierciedlają bardziej stronę materialną ówcze-
snego życia, inaczej ma się rzecz w przypadku, gdy poddamy analizie leksykalnej Ko-
ran. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zarówno poezja staroarabska, jak i Koran
zostały dostosowane do pewnej normy językowej, narzuconej przez filologów  arab-
skich (Danecki 2001, 29). Jednakże zmiany w interesującej nas warstwie leksykalnej mo-
gły być mniejsze. Wśród wyrazów notowanych przez słownik Koranu (Penrice 1873)
znalazłem 168 wyrazów o obcym pochodzeniu, których etymologię podaję poniżej. 

Zapożyczenia w języku arabskim omawiane były przez wielu naukowców, choć są
to zazwyczaj refleksje na gruncie języka – źródła zapożyczeń: wciąż brak arabskiego
słownika etymologicznego. Stąd dane o pochodzeniu danego arabizmu można znaleźć

1 Na przykład: قيحر raīq «czyste, wyborne wino (z aram.)», كسم misk «piżmo (z pers.)» (Imru’u l-Qajs),
zuǧāg جاجز ,ka’s «czara, puchar (z aram.)» (Ṭarafa ’ibn al-‘Abd) سأك ,«qirās «papier (z grec.) ساطرق ̌ «szkla-
ne naczynie (z aram.)» (Zuhajr  ’ibn ’Abī  Sulmā), zawg جوز  ̌̌  «para (z grec.)» (Labīd ’ibn Rabī‘a), sajf فيس 
«miecz (Fränkel 1886, 239; Brockelmann 1928, 472; z aram.)», «.tāǧ «korona (CHI, III/1, 610); ze śr.-pers جات 
(‘Amr ’ibn Kultūm), رجات tāǧir «kupiec (z aram.)», مهرد dirham «srebrna moneta (z grec.)», ةضور rawa «obfi-
ta, dobrze nawodniona łąka (ze śr.-pers.)», جرس sarg ̌  «siodło (Brockelmann 1928, 496; Fränkel 1886, 101; CHI,
III/1, 496; poprzez aram. ze śr.-pers.)» (‘Antara ’ibn Šaddād), itd. (Mu‘allaqāt, 35, 45, 48, 49, 62, 64, 75, 76, 88,
89).

2 Języki: aramejski, etiopski, grecki, hebrajski, łaciński, perski i sanskryt, w okresie, w którym następowały
zapożyczenia z nich do arabszczyzny, posiadały bogatą literaturę i zazwyczaj o wiele wieków wcześniej uzyskały
status języka literackiego, częstokroć o znaczeniu międzynarodowym (aramejski, grecki, łacina).
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w słownikach i opracowaniach innych języków semickich (chamitosemickich). Zazwy-
czaj zakłada się, że w języku arabskim zapożyczenia stanowią terminy dotyczące kul-
tury miejskiej, osiadłej, często oznaczające przedmioty zbytku w odniesieniu do półko-
czowniczego lub koczowniczego życia wielu plemion arabskich. Istotnie, język arabski
wchłonął znaczną ilość terminów obcych, związanych z życiem duchowym, religią, ży-
ciem miejskim, administracją, kulturą, rolnictwem, technologią itd., co znajduje też od-
zwierciedlenie w Koranie. Także wyrazy niemające rdzeni czasownikowych w arabsz-
czyźnie podejrzewane są o obce pochodzenie i ten trop okazuje się przeważnie słuszny;
nawet adaptacja do arabskiego systemu fonologicznego i istnienie wtórnych derywa-
tów czasownikowych nie przesłania obcej postaci wyrazu, zwłaszcza gdy wskazuje na
to jego znaczenie oraz istnieje jego dokładny odpowiednik w języku-źródle. Uważa się
także za zapożyczenia rdzenie czasownikowe, mimo iż tworzą one w literackim arab-
skim dobrze  umotywowaną  rodzinę.  Wydaje  się  jednak,  że  przynajmniej  w  części
przypadków można się zgodzić z faktem, iż taki czasownik wyraża zupełnie odrębne
(zazwyczaj religijnie lub duchowo) pojęcie, które mogło nie istnieć w pierwotnym ję-
zyku arabskim (a raczej jego dialektach), lub przynajmniej jest neosemantyzmem, czyli
wyrazem, który funkcjonując wcześniej na gruncie arabskim, uzyskał zupełnie nowe
znaczenie i dopiero później rozwinął całą rodzinę wyrazów pochodnych.

Największą rolę wśród zapożyczeń w Koranie odgrywają wyrazy pochodzenia ara-
mejskiego (względnie syryjskiego).  Język aramejski albo pośredniczy w zapożycze-
niach, albo jest ich ostatecznym źródłem. Wraz z językiem hebrajskim stanowi główne
leksykalne źródło teologiczno-doktrynalne Koranu. Dotyczy to terminologii przejętej
i ze Starego, i z Nowego Testamentu. Wyrazy związane z Nowym Testamentem funk-
cjonują w Koranie w postaciach przejętych z języka syryjskiego i etiopskiego. Aramej-
ski  stanowi  też  źródło  zapożyczeń  wyrazów  związanych  ze  światem  materialnym
arabszczyzny.

W przypadku języka perskiego wyrazy dotyczące sfery teologicznej lub moralnej są
mniej liczne niż w przypadku aramejsko-hebrajskiej sfery językowej zapożyczeń, cho-
ciaż materialny splendor i luksus perskiego życia dworskiego Sasanidów odbija się na-
wet w terminologii dotyczącej opisu raju i rozkoszy czekających w nim wybranych
(CHI, III/1, 610–611). Niewątpliwy jest wpływ języka perskiego na arabskie słownic-
two dotyczące terminologii wojskowej, co widoczne jest również w Koranie. Zapoży-
czenia z perskiego stanowią trzecią co do liczebności grupę wyrazów. 

Nie  można oczywiście  zakładać,  że  wszystkie  te  wyrazy  zostały  przyswojone
arabszczyźnie w czasach Proroka. Przytoczone powyżej przykłady z poezji staroarab-
skiej (o ile oczywiście pochodzą z VI wieku) wskazują na ich zakorzenienie w klasycz-
nym  języku  arabskim  w  kilku  co  najmniej dekadach  poprzedzających  żywot  
Muammada3. 

Załączone wyrazy koraniczne, uważane za zapożyczenia z innych języków, można
podzielić na kilka zasadniczych grup:

3 Nowe interpretacje zabytków epigraficznych epoki przedislamskiej przynoszą również weryfikacje chrono-
logii niektórych zapożyczeń. Aktualna wersja odczytu inskrypcji z ’an-Namāra z 328 r. przynosi zasadniczą zmia-
nę dotyczącą chronologii jednego z zapożyczeń z języka perskiego, występującego w poezji przedislamskiej: do-
tychczas na końcu pierwszej linii inskrypcji czytano ’sr ’ltg „nałożył koronę” (arab. جات tāǧ) (Altheim-Stiehl 1965,
313–317; CHI, III/1, 610), obecnie lekcja brzmi: ’sd w[m]ǧ – są to nazwy dwu plemion (Danecki 2001, 135–
136).
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Nazwy własne osób (29): ميهاربإ ’ibrāhīm, مدآ ’ādam, رزآ ’āzar, ليئارسإ ’isrā’īl, ليعمسإ
’ismā‘īl, ,iljās’ سايلإ  ,ajjūb’ بويأ  ,ǧālūt توالج  ,ǧibrīl ليربج  ,dāwūd دواد  ,’zakarījā ءايركز 
,lū طول ,qārūn نوراق ,īsā‘ ىسيع ,imrān‘ نارمع ,uzajr‘ ريزع ,ālūt توالط ,sulajmān ناميلس
,jajā ىيحي ,hāmānناماه ,hārūn نوره ,nū حون ,mīkāl لاكيم ,mūsā ىسوم ,marjam ميرم

)لا(عسي  (’al)jasa‘, بوقعي ja‘qūb, فسوي jūsuf, سنوي jūnus.

Religia i kult (31): ةّمأ ’umma, ,al-’inǧīl’ ليجنإلا  ,ǧanna ةنج ,ǧabbār رابج ,tawrā ةاروت 
,ar-ramān’ نمحرلا ,riǧz زجر ,dīn2 نيد ,dīn1 نيد ,anīf فينح ,ǧahannam منهج ,ǧunā حانج
ةوكز ,ةاكز ,zabūr روبز  zakāt, تبس sabt, طبس sib, ةنيكس sakīna, ةروس sūra, ديهش šahīd, ةقدص
adaqa, ةالص alāt, نويلع ‘illijjūn, ديع ‘īd, سودرف firdaws, ناقرف furqān, سودق quddūs, نآرقلا
’al-Qur’ān, ةمايق qijāma, مويق qajjūm, حيسملا ’al-masī, ةلم milla, ةوبن nubuwwa. 

Świat duchów i demonów (6): سيلبإ ’iblīs, نج ǧinn, حور سدقلا  rū al-qudus, ناطيش
šajān, تيرفع ‘ifrīt, كألم mal’ak.

Nazwy etniczne i religijne (7): مورلا ’ar-rūm, يرماس sāmirī, جوجام māǧūǧ, سوجم ma-
ǧūs, ينارصن narānī, جوجاي jāǧūǧ, دوهي jahūd.

Nazwy toponimiczne (2): لباب bābil, ءانيس sīnā’. 

Sprzęt (14): قيربإ ’ibrīq, -sik نيكس ,sirāǧ جارس ,zuǧāǧa ةجاجز ,tannūr رونت ,tābūt توبات 
kīn, ةنيفس safīna, كلف fulk, لفق qufl, ملق qalam, سأك ka’s, يسرك kursī, بوك kūb, قرمن namraq. 

Nazwy związane z cywilizacją miejską (4): ةراجت tiǧāra, جارخ arāg, قزر rizq, ةعاس
sā‘a.

Verba (14): نمآ ’āmana, بات tāba, ّربد dabbara, اكز zakā, حبس sabbaa, دجس saǧada,
قفان ,kafara رفك ,kataba بتك ,qara’a أرق ,tafsīr ريسفت ,āma ماص ,allā ىلص ,alaba بلص
nāfaqa. 

Pojęcia abstrakcyjne (9): ناهرب burhān, روز zūr, ناطلس sulān, ليبس sabīl, طارص
irā, ةروص ūra, طسق qisṭ, زنك kanz, توكلم malakūt.

Epitety (2): نيكسم miskīn, قفانم munāfiq.

Świat (3): مالع ‘ālam, بكوك kawkab, مي jamm.

Terminologia wojskowa (3): دنج ǧund, لابرس sirbāl, درس sard. 

Funkcje  i  zawody (7): عبت tubba‘, نهاك ,qissīs سيسق ,fir‘awn نوعرف ,rabbānī ينابر 
kāhin, يبن nabī, ريزو wazīr.

Materiały i ubiory (2): قربتسإ ’istabraq, صيمق qamīṣ.

Rośliny i pachnidła (5): نامر rummān, ليبجنز zanǧabīl, تيز zajt, كسم ,kāfūrروفاك 
misk.

Zwierzęta (2): ريزنخ inzīr, ليف fīl.

Biżuteria i kamienie szlachetne (4): متاخ ātim, راوس siwār, ناجرم marǧān, توقاي 
jāqūt.

Jednostki miary i wagi (4): مهرد dirham, رانيد dīnār, جوز zawǧ, راطنق qinār.

Wytwory cywilizacji  ساطرق ,siǧill لجس ,raīq قيحر ,amr رمخ ,ubz زبخ :(7) 
qirās, باتك kitāb, ةخسن nusa.
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Architektura (11): جرب burǧ, دلب balad, باب bāb, نصح in, ةضور rawa, قدارس su-
rādiq, روس sūr, قوس sūq, رصق qar, بارحم mirāb, ةنيدم madīna, دجسم masǧid.

Dominują wśród zapożyczeń nazwy dotyczące religii lub kultu, różnego pochodze-
nia, przeważnie aramejskiego oraz hebrajskiego, w większości związane ze Starym Te-
stamentem, co oczywiście nie wyklucza możliwości,  że część wyrazów przeszła do
leksyki koranicznej ze środowiska chrześcijańskiego (drogą syryjską). Dwa terminy:
šahīd powiązać można tylko z Nowym Testamentem. Drugą grupę ديهش ,al-’inǧīl’ ليجنإلا
stanowią nazwy własne osób (29), z czego 26 związanych jest ze Starym Testamentem,
a dwie (ىسيع ‘īsā, ميرم marjam) – z Nowym. W większości są to zapożyczenia bezpo-
średnie z hebrajskiego (21).

Analiza zasobu zapożyczeń występujących w Koranie potwierdza główną rolę juda-
izmu w tworzeniu się założeń doktrynalnych islamu (co najmniej 14 zapożyczeń), przy
czym część słownictwa zapożyczono z chrześcijaństwa. Wpływy perskiego, jeśli cho-
dzi  o  domenę  religijną,  są  mniejsze ,ǧunā حانج)  ,dīn1 نيد   pośrednio  سودرف 
firdaws).

SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W KORANIE

ibrāhīm’ ميهاربإ (1)  «Abraham»  (Penrice  1873,  1)  z  hebr.
   ’arāhām (Gesenius 1951, 4).

ibrīq’ قيربإ (2)  «dzban» (Penrice 1873, 2, l.mn. قيرابأ abārīq) za pośrednictwem
syr.  A~[‚C@ ābrēqā «dzban» (Brockelmann 1928, 3b) ze śr.-pers.  *āprīg, od : śr.-
pers. SG āp, PX āb «woda» oraz śr.-pers. *rig = PER rēz, – od nnTeER rēxtan «pły-
nąć, lać się» (Nyberg 1974, 20, 169; MacKenzie 1971, 1, 72; Horn 1893, 638; Turek
2001, 225).

iblīs«diabeł, szatan» (Penrice 1873, 19), a to, prawdopodobnie poprzez’ سيلبإ (3)
rzadką formę etiop.     dījāblōs «ts.», po odrzuceniu pierwszej sylaby,
utożsamionej z płd.-arab. dzierżawczym   ī «ów od...,  posiadacz...» (Kościelniak
1999, 411–412; Höfner 1943, 42), z grec.  «oszczerca; nie-
przyjaciel; diabeł» (Montanari 1995, 493). 

ādam’ مدآ (4)  «Adam»  (Penrice  1873,  4)  z  hebr.   ’ādām  «człowiek;
Adam» (Gesenius 1951, 9).

-āzar «imię nadane ojcu Abrahama, Terachowi» (Penrice 1873, 5), prawdo’ رزآ (5)
podobnie z akad. addaru «mensis 12mus i.e. Martius» (Brockelmann 1928, 6ab).

istabraq’ قربتسإ (6)  «brokat» (Penrice 1873, 5)  ze śr.-pers.  nULpTF stabrag «ts.»
(MacKenzie 1971, 77; CHI, III/1, 610; Horn 1893, 713).

isrā’īl’ ليئارسإ (7)  «Izrael»  (Penrice 1873, 5) z hebr.      jiśrā’ēl
(Gesenius 1951, 975). 

ismā’īl «Izmael» (Penrice 1873, 6) z hebr. ’ ليعمسإ (8)     ji-
šmā‘ēl, cf. grec.     oraz płd.-arab.   jsm‘’l  (Gesenius 1951,
1035).

iljās’ سايلإ (9)  «Eliasz»  (Penrice  1873,  9)  z  hebr.’ēlijjā(h),
 ’ēlijjāhû (Gesenius 1951,45), poprzez syr.  A\c@ ’elijā,
A\d[@ ’īlijā, nA\c@ ’elijas (Costaz 1963, 403) oraz grec. Bense-
ler 1409, 382).
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umma’ ةّمأ (10)  «lud,  społeczność  religijna»  (Penrice  1873,  9)  z  hebr.
   ’ummā(h) «plemię,  lud»  (Gesenius  1951,  52),  względnie  z

aram. ’ummā,  syr.  @ˆg@ ’ummā  (Brockelmann 1928,  24a;
Brünnow-Fischer 1966, 162).

āmana’ نمآ (11)  «wierzyć  w  coś» (Penrice  1873,  10)  pod  wpływem  hebr.
he’ĕmîn «ts.» (Gesenius 1951, 53; Brünnow-Fischer 1966, 162);
cf. syr. mh[L hajmen «ts.» z hebr. (Brockelmann 1928, 175a).

al-’inǧīl «Ewangelia» (Penrice’ ليجنإلا (12)  1873,  144)  poprzez  etiop.
   wangēl  «ts.»  (Brünnow-Fischer  1966,  10;  Leslau  1989,  164)  z  grec.

       «ts., ‘dobra nowina’» (Newman 1986, 75).
ajjūb «Hiob» (Penrice 1873, 14) z hebr. ’ بويأ (13)     ’ijjô (Gese-

nius 1951, 33), poprzez syr. BO·[@ ’ijjō, BO´[@ ’ijjū (Costaz 1963, 402), cf.
grec. Newman 1986, 88.

bābil لباب (14)  «Babel»  (Penrice  1873,  14)  z  akad.  bāb-ili(m)  «Babilon,  ‘brama
boga’» (Miller-Shipp 1996, 46-47), cf. hebr. i aram.   bāel  (Gese-
nius 1951, 93, 1084).

burǧ «wieża» (Penrice 1873, 16) z grec.  جرب (15)    «ts.» (Deny
1955, 89). 

,burhān «dowód» (Penrice 1873, 16) z etiop.  bĕrhān «światło ناهرب (16)
oświecenie» (Brünnow-Fischer 1966, 13; Leslau 1989, 97).

–balad «rejon; kraj; miasto; wspólnota, wieś» (Penrice 1873, 19; Lane 1955 دلب (17)
1956, I  247) wyprowadzane poprzez grec.       z łac.  pala-
tium «pałac  cesarski,  dwór cesarski;  pałac  (w ogóle)» (Brünnow-Fischer 1966,  15;
HdO 1954, 208; Jougan 1992, 476).

«.bāb «brama, drzwi» (Penrice 1873, 20) z aram. bāā «ts باب (18)
(Brünnow-Fischer 1966, 16).

.tubba‘ «określenie i tytuł króla Ḥimjarytów» (Penrice 1873, 21), z płd.-arab عبت (19)
 tubba‘, cf.  imię  jednego  z  królów  z  Ma‘īn  (ok.  440  r.  p.n.e.):

 Tubba‘karib (Wissmann 1982, 361).
tābūt «arka» (Penrice 1873, 21) najprawdopodobniej za pośrednictwem توبات (20)

etiop.    tābōt  z  aram.   têûā,  cf.  hebr.
   tēā «ts.»,  ostatecznie z egip.  bt  «skrzynia», cf.  bw

«naczynie, garnek», l.mn. bt (Gesenius 1951, 1061; Leslau 1989,
108; Brünnow-Fischer 1966, 17; Budge 1978, II 854a).

tiǧāra «handlowanie, kupiectwo, prowadzenie handlu» (Penrice 1873, 21) ةراجت (21)
od رجات tāǧir «kupiec» poprzez aram. syr. @‚G‡, @‚G@‡ taggārā «ts.» z akad. tam-
kāru «ts.» (Brockelmann 1928, 816b; Brünnow-Fischer 1966, 17).

«tannūr «rodzaj pieca; dziura, zwykle wyłożona gliną, do pieczenia chleba رونت (22)
(Penrice  1873,  24:  także  «miejsce,  skąd  wypływa,  wytryska  woda»),  najprawdo-
podobniej poprzez syr. @‰´Ok‡ tannūrā «ts.» z akad. tinūru(m) «piec» (AHW, III
1360; Brockelmann 1928, 829b). 

tāba «pokutować» (Penrice 1873, 24) z aram.  بات (23)   tā, syr. B@‡
tā «nawrócić się; pokutować» (Brockelmann 1928, 817; Brünnow-Fischer 1966, 18).

tawrā «Tora» (Penrice 1873, 24) z hebr.  ةاروت (24)     tôrā(h) «po-
uczenie, prawo» (Gesenius 1951, 435–436; Brünnow-Fischer 1966, 18).

.ǧālūt «Goliat» (Penrice 1873, 26) z hebr توالج (25)   gōlja «ts.;
‘Widoczny’[?]» (Gesenius 1951, 163).
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ǧabbār «potężny رابج (26)  (epitet  Boga)»  (Penrice  1873,  26)  z  hebr.
       gibbôr «potężny, mocny» (Gesenius 1951, 150).
.ǧibrīl (Penrice 1873, 26) z hebr ليربج (27)   garî’ēl

«archanioł Gabriel, dosł. ‘mąż Boży’» (Gesenius 1951, 150).
ǧinn «zbior.: demony, rodzaj istot duchowych» (Penrice 1873, 29; Lane نج (28)

1955–1956, II 462–463) najprawdopodobniej od etiop.  gānēn «demon, zły de-
mon, zły duch» (Dillmann 1974, 313; Leslau 1989, 207; Kościelniak 1999, 219–220).
Słowo wyprowadzano też z łac. genius «duch opiekuńczy» (Jougan 1992, 280; Ko-
ścielniak 1999, 214–215).

.ǧanna «ogród; raj» (Penrice 1873, 29) z aram ةنج (29)        gin-
neā, syr.  @ˆlG ganneā «ogród; raj» (Brünnow-Fischer 1966, 22; Brockelmann
1928, 122ab; Gesenius 1951, 171).

-gunāh «występek, prze هانگ .ǧunā «zbrodnia» (Penrice 1873, 29) z pers حانج (30)
winienie,  zbrodnia»  (Brünnow-Fischer  1966,  163;  Steingass  1998,  1097),  śr.-pers.
YEAnn wināh «ts.» (MacKenzie 1971, 91; Horn 1893, 933).

.ǧund «wojsko, armia» ze śr.-pers دنج (31)  innI gund «ts.» (MacKenzie 1971, 38;
Horn  1893,  805;  Brünnow-Fischer  1966,  22),  względnie  poprzez  aram.
        gundā, syr. @JOG guddā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 163;
Brockelmann 1928, 104ab).

ǧahannam منهج (32)  [f.] «piekło,  gehenna»  (Penrice  1873,  30)  poprzez  etiop.
 gahannam  «ts.»  z  hebr.   gê  hinnōm /
         gê en hinnōm «dolina Hinnom / Ben Hinnom,

miejsce składania dzieci w ofierze Molochowi» (Brünnow-Fischer 1966, 23; Gesenius
1951, 161; Leslau 1989, 200).

-in «twierdza, forteca, umocnienie» (Penrice 1873, 30) z syr. Alo نصح (33)
OS usnā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 28; Brockelmann 1928, 247b).

anīf فينح (34)  «skłaniający  się  do  prawdziwej  religii,  prawowierny»  (Penrice
1873,  30)  z  syr. AxlS anpā  «poganin»  (Brockelmann  1928,  244b;  Brünnow-
Fischer 1966, 31).

ubz زبخ (35)  «chleb» (Penrice 1873, 40) najprawdopodobniej z etiop.  
ĕbĕst «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 32; Leslau 1989, 114).

-ātim «pieczęć» (Penrice 1873, 41) z syr. AgˆS āmā «ts.» (Brockel متاخ (36)
mann 1928, 264a; Gesenius 1951, 367; Fränkel 1886, 252; Brünnow-Fischer 1966, 32),
to zaś z egip. ,,  tm «pieczęć; pieczętować» (Gar-
diner 1994, 586).

,arāǧ «podatek; podatek gruntowy (w prawie islamskim)» (Penrice 1873 جارخ (37)
41) ze śr.-pers.:  ERa harg, manich. hr’g [harāγ] «danina, podatek gruntowy» (Ma-
cKenzie 1971, 43).

.amr «wino» (Penrice 1873, 45) z aram رمخ (38)    amrā, syr.
@‚hS amrā «wino» (Brünnow-Fischer 1966, 37; Brockelmann 1928, 241b).

inzīr ريزنخ (39)  «świnia»  (Penrice  1873,  45)  prawdopodobnie  z  aram.
    azzīrā, syr. @‚[QS azzīrā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 37;
Gesenius 1951, 306; Brockelmann 1928, 225b–226a).

-dabbara «rozporządzać, dysponować» (Penrice 1873, 47) ze śr.-pers. nnIP ّربد (40)
fI dipīr/dibīr «pisarz, skryba» (CHI, III/1, 496; MacKenzie 1971, 26; Horn 1893, 540).

-za po (darāhim مهارد .Penrice 1873, 48: l.mn) «dirham«srebrna moneta مهرد (41)
średnictwem śr.-pers.  nnInI drahm «srebrna  moneta,  drachma,  za  Sasanidów wagi
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4,25 g srebra» (HdO 1954, 208; Nyberg 1974, 65; MacKenzie 1971, 27; GIPh, I–2, 6;
Brünnow-Fischer 1966, 39) z grec.     «drachma» (Montanari 1995,
559).

dīnār رانيد(42)  «złota  moneta»  (Penrice  1873,  49)  z  aram.    
dēnārā, syr.  @‚l[J dēnārā / dīnārā (Brünnow-Fischer 1966, 41; Brockelmann 1928,
160b), cf. śr.-pers. RanYE dēnār «ts.» (Nyberg 1974, 62; MacKenzie 1971, 26; GIPh,
I–2, 6), to zaś poprzez grec.     z łac. denarius «rzymska mo-
neta srebrna» (Montanari 1995, 489 – I–II w.; Jougan 1992, 184).

dāwūd دواد (43)  «Dawid»  (Penrice  1873,  50)  z  hebr.     dāwi,
   dāwî «Dawid, drugi król Izraela» (Gesenius 1951, 187).

dīn نيد (44)  «religia»  (Penrice  1873,  50)  ze  śr.-pers.  nnYE dēn  «ts.»,  awest.  
AnEad daēnā (MacKenzie 1971, 26;  Brünnow-Fischer 1966, 41;  GIPh,  I  234,  270;
Horn 1893, 597).

-dīn «sąd» (Penrice 1873, 50) z hebr. dîn «ts.» (Brünnow-Fi نيد (45)
scher 1966, 41; Gesenius 1951, 193). 

rabbānī «rabbi, doktor lub uczony w prawie Bożym» (Penrice 1873, 50) ينابر (46)
z aram., syr. AlC´‰´ rabbānā «doktor, nauczyciel» (Brockelmann 1928, 707a).

/ riǧz زجر (47)  ruǧz «nieczystość, plaga, coś wstrętnego, zwłaszcza bałwochwal-
stwo»  (Penrice  1873,  50)  z  aram.  ruzā, syr. @QGN‚ ruḡzā
«gniew; plaga, dopust Boży» (Brünnow-Fischer 1966, 43; Brockelmann 1928, 711b).

raīq «czyste, wyborne wino» (Penrice 1873, 56) z aram.  قيحر (48) 
reīq,  syr.  A~\S‚ raīqā «daleki,  odległy, pochodzący z daleka» (Fränkel 1886,
158; Brockelmann 1928, 725b; Gesenius 1951, 934). 

-.ar-ramān «miłosierny» (Penrice 1873, 56) za pośrednictwem płd’ نمحرلا (49)
arab.    Ramanān  «nazwa  chrześcijańskiego  Boga  (V  w.)»  z  aram.
  ramānā, syr.  AlhS‚ ramānā «miłosierny» (Hitti  1969,  90;
Segert 1975, 551; Brünnow-Fischer 1966, 44, 165; Brockelmann 1928, 724a; Turek
2001, 346).

rizq قزر (50)  «zaopatrzenie,  utrzymanie»  (Penrice  1873,  57)  za  pośrednictwem
aram. syr.  A~[PN´‚ rōzīqā  «ts.» ze śr.-pers.  NqcnL rōzīγ «ts.» (Brünnow-Fischer
1966, 45; Brockelmann 1928, 723b; CIH, III/1 496; MacKenzie 1971, 72; Horn 1893,
629).

rummān «granat نامر (51)  (owoc)»  (Penrice  1873,  60)  z  aram.
rummānā, syr. AlgN‚ rummānā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 48;
Fränkel 1886, 142; Brockelmann 1928, 735a; Gesenius 1951, 941). 

حور سدقلا (52)  rū al-qudus «Duch Święty, Duch Świętości (archanioł Gabriel);
Objawienie  (Koran)»  (Penrice  1873,  60–61)  z  hebr.
        rûa haqqodeš «duch świętości, Boska obecność»,
cf. syr.  A„K}J ASN‚ rūā  qušā «Duch Święty» (Brünnow-Fischer 1966, 48;
Brockelmann 1928, 735a; Gesenius 1951, 871–872, 924). 

.rawa «obfita, dobrze nawodniona łąka» (Penrice 1873, 61) ze śr.-pers ةضور (53)
ntnL rōd «rzeka» (MacKenzie 1971, 72; CHI, III/1, 610; Horn 1893, 627).

«ar-rūm «Bizantyjczycy’ مورلا (54)  (Penrice  1873,  61)  z  grec.
     

«Rzymianie» Brünnow-Fischer 1966, 49; Newman 1986, 159).
.zabūr «Księga Psalmów» (Penrice 1873, 61) za pośrednictwem aram. syr روبز (55)

@‰´O´gQg mazmōrā  «psalm»  (Brockelmann  1928,  200a)  z  hebr.
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     mizmôr  «melodia  (techniczne  określenie  psalmów)» (Gesenius
1951, 274).

zuǧāǧa «szklane ةجاجز (56)  naczynie»  (Penrice  1873,  61)  z  aram.
 
zeôīā, syr. @ˆ\GOGP zeūīā «szkło» Brünnow-Fischer 1966, 49; Bro-
ckelmann 1928, 188b; Fränkel 1886, 64; Gesenius 1951, 260).

.zakarījā’ (Penrice 1873, 62) z aram. syr. A[‚_P ze@arjā, a to z hebr ءايركز (57)
    ze@arjā(h) (Brünnow-Fischer  1966,  50;  Gesenius  1951,  272;

Costaz 1963, 407).
ةوكز,ــ ةاكز (58)  zakāt  «czystość;  podatek  religijny;  jałmużna» (Penrice  1873,  62),

z żyd.-aram.       zā@ūā,  syr.  @‡O_P zā@ūā  «niewinność,  pra-
wość» (Brünnow-Fischer 1966,  50;  Brockelmann 1928,  195b-196a;  Gesenius 1951,
1091).

zakā اكز (59)  «być  czystym,  czystego  serca,  sprawiedliwym,  dobrym»  (Penrice
1873, 62), pod wpływem hebr.    zā@ā, żyd.-aram.     ze@ā, syr.
A_P ze@ā «ts.», ostatecznie z akad. zakū «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 50; Brockel-
mann 1928, 195b–196a; Gesenius 1951, 269, 1091; Ungnad 1993, 94).

-zanǧabīl «imbir» (Penrice 1873, 63) z sanskr. z&¼ver śHngavera «su ليبجنز (60)
szony lub świeży imbir» (Macdonnell 1991, 318).

.zawǧ̌ «jedno z pary; mąż; żona; para» (Penrice 1873, 63) poprzez aram جوز (61)
    zōGā,  syr.  AGNP zaugā  «jarzmo;  para»  z  grec.
     «ts.» (Fränkel 1886, 106; Brockelmann 1928, 191a; Brünnow-

Fischer 1966, 51; Benseler 1904, 373).
,zūr «fałsz, fałszerstwo» (Penrice 1873, 64) ze śr.-pers. L|Z zūr «fałszywy روز (62)

oszukańczy» (MacKenzie 1971, 99; CHI, III/1, 496; Horn 1893, 674).
zajt «oliwa» (Penrice 1873, 64) z aram.  تيز (63)  zēā, syr.  @ˆ[P

zajtā «ts.», cf. etiop. (z aram.)  zăjt «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 51; Brockel-
mann 1928, 195b; Leslau 1989, 188). 

.sabt «szabat» (Penrice 1873, 65) poprzez aram تبس (64)      šab-
beā, syr.  @ˆD„ šabbe «ts.» z hebr.     šabbā «ts.», to zaś naj-
prawdopodobniej  z  akad.  
šabattu (Brockelmann 1928, 750a; Brünnow-Fischer 1966, 52; Gesenius 1951, 992).

sabbaa حبس (65)  «wysławiać,  wychwalać»  (Penrice  1873,  65)  z  aram.
   šabba «ts.»  (Gesenius  1951,  1114;  Brockelmann  1928,  750b;

Brünnow-Fischer 1966, 52).
sib «plemię (Izraela)» (Penrice 1873, 66) najprawdopodobniej poprzez طبس (66)

aram.   šea,  syr.  AXD„ šaā z hebr.     šēe «ts.», cf.
akad. šibu (Gesenius 1951, 986–987; Brockelmann 1928, 751b).

sabīl «droga; powód» (Penrice 1873, 66) z aram.  ليبس (67)  šeīlā,
syr. Ad\D„ šeīlā «droga» (Brünnow-Fischer 1966, 165; Brockelmann 1928, 752a).

«saǧada «adorować, skłonić się دجس (68)  (Penrice 1873, 66) z  aram.     
sei,  syr.  KHo see «ts.» (Bergsträsser 1963, 151; Brockelmann 1928, 458b;
Brünnow-Fischer 1966, 53; Gesenius 1951, 1104).

siǧill «zwój, rejestr» (Penrice 1873, 67) z łac. sigillum «pieczęć» (Jougan لجس (69)
1992, 625).
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surādiq قدارس (70)  «dym  otaczający  i  okrywający  na  wzór  namiotu;  obszerny
namiot» (Penrice 1873, 68;  Wehr 1976, 405)  ze śr.-pers.  iARiI srāy  «pałac,  dwór»
(MacKenzie 1971, 76; Horn 1893, 727), n.-pers. ىارس sarāj «ts.» (Steingass 1998, 669).

sirbāl لابرس (71)  «ubiór;  koszula,  kolczuga»  (Penrice  1873,  68) z  pers.  RanJs
šalwār «spodnie» (MacKenzie 1971, 79; CHI, III/1, 611; Fränkel 1886, 47).

,sirāǧ «lampa جارس (72)  światło»  (Penrice  1873,  68) poprzez  aram.  syr.  AG‚„
šerāgā «ts.» (Brockelmann 1928, 806b) ze śr.-pers. KArC čirāγ «ts.» (MacKenzie 1971,
23; GIPh I 2, 296).

«.sard «kolczuga» (Penrice 1873, 68) poprzez aram. syr. @J‚P zardā «ts درس (73)
ze śr.-pers.  &!YlZ zrēh  «pancerz», n.-pers. zara, zirih «kolczuga» (Brockelmann هرز 
1928, 206a; MacKenzie 1971, 99; Horn 1893, 660; GIPh I 2, 25; Steingass 1998, 616).

,safīna «barka ةنيفس (74)  statek;  arka»  (Penrice  1873,  69)  z  aram.
      seīnā, syr.  @ˆl\xo seīttā «statek» (Brockelmann 1928,
490b-491a; Fränkel 1886, 216; Brünnow-Fischer 1966, 55).

.sikkīn «nóż» (Penrice 1873, 70) z aram نيكس (75)  sakkīnā,
syr. Al\`o sakkīnā «nóż» (Brockelmann 1928, 474b; Brünnow-Fischer 1966, 56).

;sakīna «obecność (Boża) ةنيكس (76)  wewnętrzny  spokój  pochodzący  od  Boga»
(Penrice  1873,  70)  z  hebr.  še@înā(h) «ts.»  (Brünnow-Fischer
1966, 56; Šapiro 1963, 605).

sulān ناطلس (77)  «władza,  panowanie»  (Penrice  1873,  71)  z  aram.
šålānā, šulānā, syr.  AlXcO„ šulānā
«ts.» (Segert 1975, 553; Brünnow-Fischer 1966, 56; Brockelmann 1928, 781; Turek
2001, 363).

«sulajmān «Salomon ناميلس (78)  (Penrice  1873,  71)  poprzez  syr.  jO´h\dÀ„
šlēmōn, cf etiop.  sĕlōmōn (Costaz 1963, 419, Brünnow-Fischer 1966, 57),
z hebr.        šelomō  «Salomon,  król  Izraela,  syn  Dawida  i  Batszeby»
(Gesenius 1951, 1024). 

sāmirī يرماس (79)  «Samarytanin» (Penrice 1873, 72) z aram. syr.  A[‚h„ šāmrājā,
cf. grec.     «ts.» (Costaz 1963, 419; Newman 1986, 160).

siwār راوس (80)  «bransoleta» (Penrice 1873, 73-74) poprzez (?) aram. syr.  @‰
´A„ šērā «ts.» z akad. šēweru, šēwiru(m) «ts.» (Brockelmann 1928, 749a; Ungnad
1993, 46, 182). 

sūr روس (81)  «mur» (Penrice 1873, 73)  z aram.  šūrā, syr.  @‰´O„
šūrā «ts.» (Brockelmann 1928, 766a; Fränkel 1886, 237; Gesenius 1951, 1004).

sūra ةروس (82)  «rozdział Koranu»  (Penrice  1873,  73)  z  żyd.-aram.
šūrā «rząd», hebr.     šûrā «rząd oliwek lub winorośli»
(Brünnow-Fischer 1966, 60; Gesenius 1951, 1004). 

.sā‘a «godzina, czas» (Penrice 1873, 73) z aram ةعاس (83)  šā‘ăā,
syr.  @ˆt„ šā‘ā «ts.»  (Brünnow-Fischer  1966,  60;  Gesenius  1951,  1116;
Brockelmann 1928, 764b). 

;sūq «rynek, targ» (Penrice 1873, 74), to zaś z aram.  šūqā «ulica قوس (84)
rynek», syr.  A}O„ šūqā «plac publiczny, rynek» ostatecznie z akad.  sūqu «ulica»,
(Fränkel 1886, 187; Gesenius 1951, 1003; Brockelmann 1928, 766).

sīnā’ «góra Synaj» (Penrice 1873, 75) z hebr.  ءانيس (85) sînaj «ts.»,
cf. grec.   oraz syr. ]l\o sīnaj (Newman 1986, 163; Costaz 1963, 414).
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šahīd ديهش (86)  «świadek, męczennik» (Penrice 1873, 79-80),  pod wpływem  syr.
@JMo sāhdā «ts.» = grec.        «ts.» (Brün-
now-Fischer 1966, 65; Brockelmann 1928, 461b; Gesenius 1951, 962, 1113).

šajān «szatan, diabeł» (Penrice 1873, 79–80) poprzez etiop.  ناطيش (87)
săyān,  šăyṭān «przeciwnik; szatan», z hebr.      śāān «prze-
ciwnik;  nadludzki  przeciwnik;  szatan»  (Dillmann  1974,  259;  Gesenius  1951,  966;
Brünnow-Fischer 1966, 66).

-ṣadaqa «jałmużna i dziesięcina płacona ze względów religijnych» (Pen ةقدص (88)
rice  1873,  83)  z  żyd.-aram.         eāqtā  «ts.»,  hebr.
eāqā(h) «prawość», aram.     iqā(h) «do-
broczynność» (Brünnow-Fischer 1966, 68; Gesenius 1951, 842, 1109). 

«irā «droga طارص (89)  (Penrice  1873,  83)  z  aram.
’isrāā, ’isrāā, syr.  f.  V‚Xo@
’esrā «strata (via)»  poprzez grec.     z łac.  strata (sc.  via) «(bruko-
wany) gościniec» (Brünnow-Fischer 1966, 68; Brockelmann 1928, 34a).

alaba «ukrzyżować» (Penrice 1873, 85) z aram.  بلص (90)   ela,
syr. Ecz ela «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 69; Brockelmann 1928, 629a).

,alā(h) ةولص (91) «alāt «modlitwa ةالص   (Penrice  1873,  85)  z  aram.
 elōā, syr. @‡Ocz elōā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 69; Se-
gert 1975, 548; Brockelmann 1928, 628a), etiop. (z aram.).  ălōt «ts.» (Dill-
mann 1974, 233; Leslau 1989, 224). 

«.allā «modlić się» (Penrice 1873, 85) z aram. allī «ts ىلص (92)
(Brünnow-Fischer 1966, 69; Segert 1975, 301). 

ūra ةروص (93)  «postać,  forma»  (Penrice  1873,  86)  z  aram.
ūrā, syr. @‡‚Nz ūrā «ts.», ostatecznie z akad. uurtu «za-
rys; plan, zamiar» (Brünnow-Fischer 1966, 70; Fränkel 1886, 27; Brockelmann 1928,
624a; Riemschneider 1975, II 36).

āma ماص (94)  «pościć» (Penrice 1873,  86) z hebr.-aram.   ām, syr. fz
ām
«ts.», stąd też etiop.  ōmă «ts.» (Brockelmann 1928, 623b; Gesenius 1951, 847;
Brünnow-Fischer 1966, 70; Leslau 1989, 230).

ālūt «Saul» (Penrice 1873, 89) z hebr.  توالط (95)     šā’ūl «Saul, ‘wy-
proszony (od Boga)’, pierwszy król Izraela» (Gesenius 1951, 982).

-uzajr «Ezra» (Penrice 1873, 97) z hebr. ‘ezrā «ts.» (Ge‘ ريزع (96)
senius 1951, 740).

.ifrīt «zły duch, demon» (Penrice 1873, 98) ze śr.-pers‘ تيرفع (97)  TELPX āfrīd /
āfrīt «stworzony» od nnTELPX āfrīdan / āfrītan «stworzyć (o bogach)» (Nyberg 1974,
II 10; MacKenzie 1971, 5; Horn 1893, 39).

«ālam «świat‘ مالع (98)  (Penrice  1873,  99)  z  aram.      ‘ālmā,  syr.
Ahds
‘ālm «ts.» (Brockelmann 1928, 527b; Brünnow-Fischer 1966, 86).

–illijjūn «wysokie miejsca (górna partia niebios)» (Penrice 1873, 100‘ نويلع (99)
101)  z hebr.    ‘eljôn «Najwyższy (imię Boga)» (Gesenius 1951,
751).

imrān «ojciec‘ نارمع (100)  Mojżesza,  Aarona  oraz  Marii»  (Penrice  1873,  101)
z hebr.    ‘amrām «ojciec Mojżesza» (Brünnow-Fischer 1966, 88; Gese-
nius 1951, 771).

246



Wyrazy obcego pochodzenia w Koranie jako świadectwo arabskich kontaktów językowych...

īd «święto» (Penrice 1873, 103) z aram. ‘ ديع (101)  ‘īā, syr. @JA-
sÁ ‘ēā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 90-91; Brockelmann 1928, 515b).

.īsā «Jezus» (Penrice 1873, 103) poprzez syr‘ ىسيع (102)  rO…[ ’išō‘ rO…[ 
ješū‘ z  hebr.   jēšû‘a  «Jozue;  Jezus;  ‘Bóg  jest  zbawieniem’»,
upodobnione do imienia ىسوم mūsā (Brünnow-Fischer 1966, 91).

firdaws سودرف (103)  «raj» (Penrice 1873,  109) najprawdopodobniej  poprzez  syr.
Ap[J‚w pardajsā  «raj,  ogród (Eden)»,  cf. grec.      «raj»,  z
awest. azEadiriap pairidaēza «ogrodzenie» (Brockelmann 1928, 593b; Gesenius 1951,
825; Newman 1986, 132; CHI, III/1, 610; GIPh I 2, 25, 159; Horn 279; Hübschmann
1897, 439).

fir‘awn «faraon» (Penrice 1873, 109) poprzez نوعرف (104)  syr. jO´s‚w per‘ōn
z grec.        to  zaś  z  hebr.
       par‘ō «ts.», ostatecznie zaś z egip.   pr-aA «Wielki Dom, fa-

raon» (Gesenius 1951, 829; Costaz 1963, 417;  Brünnow-Fischer 1966, 97; Gardiner
1994, 565; Newman 1986, 192).

-furqān «rozdzielenie, rozróżnienie (dobra od zła); odkupienie; Objawie ناقرف (105)
nie, Pismo Święte (Koran); tytuł sury 25» (Penrice 1873, 109–110) z syr.  Al}‚Ow
purqānā «zbawienie» (Watt 1967, 19; Brünnow-Fischer 1966, 98; Brockelmann 1928,
606a).

tafsīr ريسفت (106)  «wyjaśnienie, interpretacja» (Penrice 1873, 109), od fassara رسف 
«wyjaśnić», z aram.    pešar,      paššar, syr. ‚…w pešar, pa-
ššar «rozwiązać (zagadkę); wyjaśnić» (Fränkel 1886, 286; Brockelmann 1928, 614a;
Brünnow-Fischer 1966, 98).

fulk كلف (107)  «statek»  (Penrice  1873,  112)  z  grec.

«łódka, szalupa», od czas.    «ciągnąć; być ciągniętym» (Montanari 1995,
854, 858; Turek 2001, 195).

fīl ليف (108)  «słoń» (Penrice 1873, 113) poprzez aram.  pīlā, syr.
Ad\w pīlā «ts.» ze śr.-pers. Jip pīl «ts», cf. akad. pīru, pīlu (Brockelmann 1928, 566b;
MacKenzie 1971, 68; GIPh I 2, 6; Brünnow-Fischer 1966, 101).

quddūs «Święty, określenie Boga» (Penrice 1873, 116) prawdopodobnie سودق (109)
za pośrednictwem etiop.   qĕddūs «święty» z hebr.   qa «ts»
(Brünnow-Fischer  1966,  103;  Leslau  1989,  91;  Gesenius  1951,  872;  Brockelmann
1928, 649).

.qara’a «czytać, recytować» (Penrice 1873, 117) z aram أرق (110)  qerā
«ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 104; Gesenius 1951, 1111).

;al-Qur’ān «Koran’ نآرقلا (111)  dosł.: czytanie, recytacja» (Penrice 1873, 117) pod
wpływem syr.  Al[‚} qerjānā  «czytanie, lektura; rozdział; Pismo Święte» (Brünnow-
Fischer 1966, 167; Brockelmann 1928, 690).

,qirās «papier» (Penrice 1873, 117) poprzez syr. Ap\W‚} qarīsā ساطرق (112)
AoAW‚} qarāsā «ts.» z grec. «ts.» (Newman 1986, 197). 

-qārūn «Korach» (Penrice 1873, 117) z hebr. qora «le نوراق (113)
wita zbuntowany przeciw Mojżeszowi» (Gesenius 1951, 901).

qissīs سيسق (114)  «ksiądz, kapłan chrześcijański» (Penrice 1873, 117) z aram. syr.
A…\…} qaššīšā «starzec, starszy; kapłan» (Brockelmann 1928, 702b).
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.qis «sprawiedliwość, równość» (Penrice 1873, 118) z chrześc.-aram طسق (115)
    qušā, syr. @ˆ„O} quštā «prawda, wiara» (Brünnow-Fischer 1966,
106; Brockelmann 1928, 704a).

qar رصق (116)  «pałac,  zamek»  (Penrice  1873,  118)  z  aram.
qarā,  qarā, qasrā,
syr.  @‚Xp}, @‚XoA} qasrā,  @‚W{A} qarā to  zaś  z  grec.
     ostatecznie z łac. castrum «obóz, wojenny» (Montanari

1995, 1006; HdO 1954, 208; Brünnow-Fischer 1966, 106; Turek 2001, 116–117).
qufl لفق (117)  «zamek  (zamknięcie)»  (Penrice  1873,  118)  z  aram.

qūp̄lā, syr. AdwO} qup̄lā «ts.» (Brockelmann 1928, 683b; Fränkel
1886, 16; Brünnow-Fischer 1966, 108).

qalam «pióro; strzały bez grotów używane w rzucaniu losów» (Penrice ملق (118)
1873, 118) poprzez etiop.  qălăm «ts.» z grec. «trzcina;
trzcina do pisania; pióro» (Brünnow-Fischer 1966, 108; Montanari 1995, 986; Leslau
1989, 79).

«qamī «koszula صيمق (119)  (Penrice  1873,  121)  poprzez  grec.
     z późnołac. camīsia (Brünnow-Fischer 1966, 108; Turek

2001, 242–243).
qinār راطنق(120)  «talent,  1200  uncji  złota»  (Penrice  1873,  121)  z  grec.
    «jednostka wagi równa 100 funtom; 100» (Monta-

nari 1995, 1071; Turek 2001, 244, 267).
-qijāma «zmartwychwstanie» (Penrice 1873, 122) z syr. @ˆ´h\} qejām ةمايق (121)

tā «ts.» (Brünnow-Fischer 1966, 108; Brockelmann 1928, 653b; Gesenius 1951, 1111).
qajjūm مويق (122)  «istniejący  (sam  z  siebie)»  (Penrice  1873,  122)  z  aram.

   qajjāmā «trwający (również o Bogu)», syr.  Ah\} qajjāmā «ts.» (Brün-
now-Fischer 1966, 110; Brockelmann 1928, 654a).

ka’s سأك (123)  «czara, puchar» (Penrice 1873, 123) najprawdopodobniej z aram.
kāsā, syr.  Ap_ kāsā  «ts.»  (Gesenius  1951,  468;  Fränkel  1886,  171;
Brockelmann 1928, 322b; Brünnow-Fischer 1966, 111).

«.kataba «pisać» (Penrice 1873, 123) z aram. kea «ts بتك (124)
(Fränkel 1886, 249; Brockelmann 1928, 351b; Gesenius 1951, 507, 1098; Brünnow-Fi-
scher 1966, 111).

-al’ باتكلا ,«kitāb «książka, księga, pismo, Pismo, spisane objawienie, list باتك (125)
kitāb «Pismo  Święte;  Biblia;  Koran»  (Penrice  1873,  123–124)  z
aram.     keā «pismo», syr. ACˆ_ keāā «pismo, napis, księga»
(Gesenius 1951, 1098; Brockelmann 1928, 351b; Brünnow-Fischer 1966, 112).

-kursī «tron» (Penrice 1873, 125) z aram. kūrse يسرك (126)
jā, syr. A\o‚O_ kursejā «ts.», ostatecznie z akad. kursū, kussū (Gesenius 1951, 490;
Brockelmann 1928, 348a; Brünnow-Fischer 1966, 113; Miller-Shipp 1996, 78).

-kāfūr «kamfora; kamforowiec» (Penrice 1873, 126) poprzez palij. i praروفاك (127)
kryc. kpUr kappūra [m., n.] «kamfora» (Buddhadatta 1957, 78) z sanskr. kpRUr kar-
pūra [m., n.] «drzewo Cinnamonum Camphora; kamfora» (Macdonell 1991, 64).

kafara رفك (128)  «być niewiernym, niereligijnym, nie wierzyć (w Boga)» (Penrice
1873, 126) poprzez hebr.       kipper  i  aram.       kapper
«odpokutować za grzech» z akad.  kuppuru (Gesenius 1951, 497; Brockelmann 1928,
340b; Brünnow-Fischer 1966, 114).
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«kanz «skarb» (Penrice 1873, 128) ze śr.-pers. cnI gan> «skarb, skarbiec زنك (129)
(CHI, III/1, 496; MacKenzie 1971, 35; GIPh I 2, 18).

kāhin نهاك (130)  «wizjoner,  prorok» (Penrice  1873,  128)  wyprowadzane
z aram.    kāhēn,  kāhnā, syr.  jM_ kāhen, AkM_
kāhnā «kapłan» (Brockelmann 1928, 319ab; Gesenius 1951, 462-463; 1096).

(131) .kūb «puchar, kubek» (Penrice 1873, 128) z aram بوك        kūā
«ts.» (Brockelmann 1928, 320a).

(132) kawkab بكوك   «gwiazda;  gwiazdy»  (Penrice  1873,  128)  z  aram.
        kō@ā,  syr.  AD·_´O_ kawkā  «gwiazda»  (Brockelmann
1928, 320b, 321a; Gesenius 1951, 456).

.lū «Lot» (Penrice 1873, 128) z hebr طول (133)   lô «Lot, syn Harana,
bratanek Abrahama» (Gesenius 1951, 532; Brünnow-Fischer 1966, 122).

māǧūǧ «Magog» (Penrice 1873, 136) z hebr.  جوجام (134)   maô
«Magog, syn Jafeta» (Gesenius 1951, 156).

.maǧūs «Magowie, czciciele ognia» (Penrice 1873, 137) poprzez aram سوجم (135)
syr.  A„OHg maūšā, maōšā ze staropers.   magūš  (śr.-pers. *mōγ), cf.
grec.   (Brockelmann 1928, 374; Fränkel 1886, 68; CHI, III/1, 611; Horn
1893, 984; GIPh I 1, 260; Brünnow-Fischer 1966, 125; Newman 1986, 110).

mirāb «świątynia, przybytek» (Penrice 1873, 33) z etiop.  بارحم (136) 
mĕkwĕrāb  «świątynia,  sanktuarium,  synagoga»  (Dillmann  1974,  310;  Leslau  1989,
40).

madīna ةنيدم (137)  «miasto»  (Penrice  1873,  137)  z  aram.
     meīnā, syr. @ˆ´l[Kg meīttā «prowincja; miasto; miej-
sce  ufortyfikowane»  (Segert  1975,  540;  Brünnow-Fischer  1966,  125;  Brockelmann
1928, 145; Gesenius 1951, 193, 1088).

marǧān ناجرم (138)  «(małe)  perły»  (Penrice  1873,  137)  poprzez  aram.
     margānīā, syr.  @ˆ\lG‚gmargānīā  z
grec.«ts.» (Brockelmann 1928, 402; Newman 1986,
111; Brünnow-Fischer 1966, 126).

marjam ميرم (139)  «Maria,  matka  Jezusa»  (Penrice  1873,  138)  z  hebr.
   mirjam, cf. grec. Mtarg.    marjam,

syr.  i[‚g marjam, etiop.     mārjām (Gesenius  1951,  599;  Brünnow-Fischer
1966, 126; Costaz 1963, 412).

.masǧid «miejsce wielbienia, kultu, meczet» (Penrice 1873, 66) z aram دجسم (140)
 masgeā «miejsce modlitwy, świątynia», nabat.  `cbqm msgd’ «sanktu-
arium,  obiekt  kultu»,  cf.  syr.  @KHpg masgeā  «uwielbienie,  kult;  meczet»
(Bergsträsser 1963, 151; Brünnow-Fischer 1966, 53; Brockelmann 1928, 458b; Gese-
nius 1951, 688).

.misk «piżmo» (Penrice 1873, 138) ze śr.-pers كسم (141)  nUsh mušk «ts.» to zaś
najprawdopodobniej  z  sanskr.  mu:k muka «anat. jądro»  (Brünnow-Fischer  1966,
127; MacKenzie 1971, 57; Macdonell 1991, 231; Turek 2001, 98).

miskīn نيكسم (142)  «biedny,  nędzny»  (Penrice  1873,  70)  z  aram.
 miskēn,  syr.  m\`ÀpgÈ meskēn, Al\`ÀpgÈ meskēnā «ts.»,
ostatecznie z akad. muškēnu «człowiek królewski; nie strzeżony przez zwykłe prawo
obyczajowe; biedny» (von Soden 1994, 77–78; Brockelmann 1928, 474ab; Gesenius
1951, 587; Brünnow-Fischer 1966, 56).
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(143) .al-masī «Mesjasz, Chrystus» (Penrice 1873, 130) z syr’ حيسملا   AT\…g
mešīā «ts.»,  to zaś z hebr.    māšîa «pomazaniec» (Brockelmann
1928, 407b; Gesenius 1951, 603).

,mal’ak كألم (144) malak كلم   «anioł,  posłaniec»  (Penrice  1873,  130)  z  aram.
   mal’a@ā,  syr.  A_Adg  malla@ā  «ts.»,  cf.  etiop.  
măl’ăk  «ts.»,  również  z  aram.  (Gesenius  1951,  521;  Brockelmann  1928,  354b;
Brünnow-Fischer 1966, 118). 

.milla «religia, forma kultu» (Penrice 1873, 139) prawdopodobnie z aram ةلم (145)
hebr.     millā, syr.  @ˆdg melleā  «słowo,  mowa,
sprawa,  » (Brockelmann 1928, 386b–387a; Brünnow-Fischer 1966,
127).

.malakūt «władza (królewska), królestwo» (Penrice 1873, 140) z aram توكلم (146)
  mal@ūā, syr. @‡O`dg malkūā «ts.» (Brockelmann 1928,
392a; Gesenius 1951, 1100).

mūsā ىسوم (147)  «Mojżesz» (Penrice 1873,  142)  z  hebr.     mošē, cf.
etiop. mūsē, to zaś z egip. ms «dziecko, syn» (Brünnow-Fischer
1966, 130; Gesenius 1951, 602; Gardiner 1994, 570).

mīkāl لاكيم (148)  «archanioł  Michał»  (Penrice  1873,  143)  z  hebr.
   mî@ā’ēl  «ts.,  ‘któż  jak  Bóg?’»,  cf  grec.

syr.  e[A`\g mī@ā’l, etiop.
    mīkā’ēl (Gesenius 1951, 567; Newman 1986, 117; Costaz 1963, 411).

,nabī «prorok» (Penrice 1873, 143) poprzez aram. neījā يبن (149)
syr.  A\Dk neījā,  z  hebr.  naî  «ts.»  (Brünnow-Fischer  1966,  131;
Brockelmann 1928, 411b; Gesenius 1951, 1101).

nubuwwa ةوبن (150)  «proroctwo»  (Penrice  1873,  143)  poprzez  aram.
neū’ăā,  neūā  z  hebr.

     neû’ā  «ts.»  (Brünnow-Fischer  1966,  131;  Brockelmann  1928,
411b; Gesenius 1951, 612, 1102).

nusa ةخسن (151)  «kopia»  (Penrice  1873,  146)  z  aram.    nusā  «ts.»
ostatecznie z akad. nusu (Brünnow-Fischer 1966, 134; Brockelmann 1928, 434a).

.narānī «ts.» (Penrice 1873, 147) z aram., cf. syr ينارصن (152)  A[‚{k nārājā
«Nazarejczyk, chrześcijanin» (Brünnow-Fischer 1966, 135; Brockelmann 1928, 444a).

nāfaqa قفان (153)  «być  hipokrytą»  (Penrice  1873,  150)  z  etiop.  nāfaqa
«wątpić,  być  niewierzącym,  być  heretykiem»  (Brünnow-Fischer  1966,  138;  Leslau
1989, 131).

munāfiq قفانم (154)  «hipokryta» (Penrice 1873, 150) z  etiop.   manāfeq
«heretyk, hipokryta» (Leslau 1989, 131). 

,namāriq «poduszka» (Penrice 1873, 151) z part. namr قرامن .namraq, pl قرمن (155)
śr.-pers. Mrn narm «miękki» (CHI, III/1, 610; MacKenzie 1971, 58; Horn 1893, 1028;
GIPh I 2, 53).

.nū «Noe» (Penrice 1873, 152) poprzez aram. syr حون (156)  ROk nū z hebr.
   noa, cf. nabat. imię własne geo nw (Gesenius 1951, 629; Brünnow-

Fischer 1966, 140).
.hārūn «Aaron, starszy brat Mojżesza» (Penrice 1873, 152) poprzez syr نوره (157)

jN‰´L harūn, jN‰´L@ ’ahrūn z  hebr.  ’ahăron  (Gesenius
1951, 14; Costaz 1963, 407).
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hāmānناماه (158)  «Haman» (Penrice  1873,  159)  z  hebr.   hāmān
«Haman, faworyt Ahaswerusa», z elam. umban lub umman «imię własne bóstwa»
(Gesenius 1951, 243).

wazīr «minister» (Penrice 1873, 159) ze śr.-pers./pahl. RiCn wicīr/wizīr ريزو (159)
«decyzja;  podejmujący decyzję,  rozstrzygający», awest.  OrIciW vicīrō (Horn 1893,
1084; Nyberg 1974, 210–211; MacKenzie 93; GIPh I 1, 272, I 2, 91, 159; Turek 2001,
401–402).

jāǧūǧ «Gog» (Penrice 1873, 164) جوجاي (160)  z hebr.      gô «Gog z ziemi
Magog, wielki książę Meszek i Tubal» (Gesenius 1951, 155).

jāqūt توقاي (161)  «zbior.  rubiny»  (Penrice  1873,  164)  poprzez  syr.  @ˆkO~[
jaqunā, @KkO~[ jaqundā «hiacynt  (kamień  szlachetny)»,  cf.  śr.-pers.  inUS,
ntnUS yākand «rubin», z grec.   «hiacynt (kamień szlachetny,
prawdopodobnie  koloru  błękitnego)»  (Brünnow-Fischer  1966,  155;  Brockelmann
1928, MacKenzie 1971, 96; Newman 1986, 186).

jajā ىيحي (162)  «Jan,  Jan  Chrzciciel»  (Penrice  1873,  40)  od  hebr.
  jehôānān,   jôānān  «ts.,  ‘Bóg  okazał
łaskę’» (Gesenius 1951, 220; Brünnow-Fischer 1966, 155, 167).

)لا(عسي (163)  (’al)jasa‘ «Elizeusz»  (Penrice  1873,  165)  z  hebr.
 ’ĕlîšā‘ «prorok  Elizeusz,  ‘Bóg  jest  zbawieniem’»,  cf.  grec.
       
«ts.» Gesenius 1951, 220).

ja‘qūb «Jakub» (Penrice 1873, 165) z hebr.  بوقعي (164)       ja‘ăqo,
       ja‘ăqô «Jakub, dosł. ‘podążający w ślad za kimś’, syn Izaaka i

Rebeki» (Gesenius 1951, 784–785; Brünnow-Fischer 1966, 156).
jamm مي (165)  «morze;  rzeka»  (Penrice  1873,  165).  Z  hebr.     jām,  aram.

      jammā  «morze»,  syr.  Ah[ jammā  «morze;  jezioro»  (Brockelmann
1928, 303a; Segert 1975, 536; Gesenius 1951, 410, 1095).

.jahūd «zbior دوهي (166)  Żydzi» (Penrice 1873, 166) z aram.      jehū,
syr.  JNM[ ’īhū «Judea», to zaś z hebr.       jehûā(h) «Juda, syn
Jakuba i Lei; Juda (królestwo)» (Gesenius 1951, 397; Brünnow-Fischer 1966, 157).

jūsuf «Józef» (Penrice 1873, 166) z hebr.  فسوي (167)  jôsē «‘do-
daje, powiększa’, Józef, syn Jakuba i Racheli» (Gesenius 1951, 415; Brünnow-Fischer
1966, 157).

jūnus «Jonasz» (Penrice 1873, 166) poprzez etiop.jūnās lub سنوي (168)
chrześc.-palest.  qkO[ jūnās  z  grec.   ostatecznie  z  hebr.

   jônā(h) «gołąb, gołębica; prorok Jonasz» (Gesenius 1951, 401–402;
Brünnow-Fischer 1966, 157, 168).

BIBLIOGRAFIA

Abbas 1998: Adnan Abbas,  Arabska terminologia poetycka, w: Z Mekki do Poznania. Materiały 5.
Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Poznań, 9–10 czerwca 1997, Poznań.

AHW: Wolfram von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, Band I–III, Wiesbaden 1965–1981.
Altheim-Stiehl 1965: Franz Altheim und Ruth Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, II, Berlin.
Benseler 1904: Benselers, Griechisch-deutsches Schulwörterbuch, Leipzig–Berlin.
Bergsträsser 1963: Gotthelf Bergsträsser, Einführung in die semitischen Sprachen, München.

251



WACŁAW PRZEMYSŁAW TUREK

Brockelmann 1928: Lexicon Syriacum auctore Carolo Brockelmann, Halis Saxonum.
Brünnow-Fischer 1966: Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern, Leipzig.
Buddhadatta 1957: A.P. Buddhadatta Mahāthera, Concise Pāli-English Dictionary, Colombo.
Budge 1978: Sir E.A. Wallis Budge Kt., An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, New York.
CHI, III/1: The Cambridge History of Iran. Volume 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Pe-

riods. Edited by Ehsan Yarshater, Cambridge 1983.
Costaz 1963: Louis Costaz, Dictionnaire syriaque-français. Syriac-English Dictionary. يبرـع ينايوس

.Beyrouth ، سوماق
Danecki 2001: Janusz Danecki, Gramatyka języka arabskiego, tom I–II, Warszawa2.
Deny 1955: Jean Deny, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie) par..., Paris.
Dillmann 1974: August Dillmann, Ethiopic Grammar, Amsterdam.
Fränkel 1886: Siegmund Fränkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden.
Gardiner 1994: Sir Alan Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford.
Gesenius 1951: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford.
GIPh: Grundriss der iranischen Philologie, Berlin–New York 1974.
HdO 1954: Handbuch der Orientalistik. Dritter Band: Semitistik, Leiden–Köln.
Höfner 1943: Maria Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig.
Horn 1893: Paul Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg.
Hübschmann 1897: H. Hübschmann, Armenische Etymologie, Leipzig.
Jougan 1992: Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa.
Kent 1955: Ronald G. Kent, Old Persian. Grammar–Texts–Lexicon, New Haven, Connecticut.
Kościelniak 1999: Ks. Krzysztof Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii bi-

blijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków.
Lane 1955–1956: Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, New York.
Leslau 1989: Wolf Leslau, Concise Dictionary of Ge‘ez (Classical Ethiopic), Wiesbaden.
Macdonell 1991: Arthur Anthony Macdonell, A Practical Sanskrit Dictionary, Oxford.
MacKenzie 1971: D.N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London.
Miller-Shipp 1996: Douglas B. Miller, R. Mark Shipp, An Akkadian Handbook, Winona Lake.
Montanari 1995: Franco Montanari, Vocabolario della lingua greca, Milano.
Mu‘allaqāt (n.d.): (. ب.ت حرش تاقلعملا رشعلا رابخأو ،اهئارعش قشمد ( .
Newman 1986: A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament.  Prepared by Barclay

M. Newman, Jr., Stuttgart.
Nyberg 1974: Henrik Samuel Nyberg, A Manual of Pahlavi, II, Wiesbaden.
Penrice 1873: John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Kor-ân, London.
Riemschneider 1975: An Akkadian Grammar, Milwaukee Wisconsin.
Šapiro 1963: Иврит-русский словарь. Составил Феликс Львович Шапиро, Москва.
Segert 1975: Stanislav Segert, Altaramäische Grammatik, Leipzig.
Turek 2001: Wacław Przemysław Turek, Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyź-

nie, Kraków.
Ungnad 1993: Arthur Ungnad, Akkadian Grammar. Revised by Lubor Matouš, Atlanta.
Watt 1967: W. Montgomery Watt, Companion to the Qur’ān, London.
Wehr 1976: Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, New York.
Wissmann 1982: Herrmann von Wissmann, Die Geschichte von Saba’ II. Das Grossreich der Sabäer

bis zu seinem Ende im frühen 4 Jh. v. Chr. Herausg. von Walter Müller, Wien.

252



Wyrazy obcego pochodzenia w Koranie jako świadectwo arabskich kontaktów językowych...

Summary

THE WORDS OF FOREIGN ORIGIN IN THE QUR’AN 
AS AN EVIDENCE OF THE ARABIC LINGUISTIC 

AND CULTURAL CONTACTS WITH THE OUTSIDE WORLD

In the introductory part of the paper the author presents the selected examples of the
loanwords in the poems composed in the Classical Arabic dating back to the 6th century
CE, arguing that there is no genuinely Arabic vocabulary of the pre-Islamic poetry and
that of the Qur’an as some researchers still maintain. The main part of the article is a
dictionary of the 168 loanwords or at least the words considered to be of foreign origin
to be found in the Qur’an. The loanwords of Aramaic (Syriac) origin as well as the
words borrowed from Hebrew language create the theological and doctrinal source of
the Qur’an. There are also many borrowings of Middle Persian origin reflecting mainly
material  splendor and richness of the Sasanian Persia:  clothing, weapons, and,  to a
lesser extent, religious and ethical terms, found even in the Qur’anic description of Par-
adise.  The other  borrowings  are  of  Ethiopic,  Greek,  Latin  and even Akkadian and
Egyptian origin. The loanwords are divided into groups expressing different semantic
fields: personal (proper) names, religion and cult, world of spirits and demons, ethic
and  religious  names,  toponimic  names,  utensils,  urban  civilization,  verbs,  abstract
terms, epithets, world, military terms, functions and professions, materials and cloths,
plants and perfumes, animals, jewellery and gems, units of measure and weight, prod-
ucts of civilization, architecture. 
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