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WSTĘP

W artykule zostaną przedstawione zmiany, jakie zaszły w języku słoweńskim 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, spowodowane wpływami obcojęzycznymi. 
Okres dwudziestu pięciu lat jest uzasadniony czynnikami pozajęzykowymi – 
w roku 1991 Słowenia uzyskała niepodległość, nastąpiła zmiana systemu poli-
tycznego – oraz faktem, że w tym samym roku wydany został ostatni (piąty) tom 
Słownika słoweńskiego języka literackiego (SSKJ)1. Słownik ten jest jak dotąd 

* Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Aškerčeva cesta 2, 1000 Lu-
blana, Słowenia; e-mail: boris.kern@gmail.com.

1 Pierwszy tom wydany był w 1970 roku (A–H), drugi w 1975 (I–Na), trzeci w 1979 (Na–Pren), 
a czwarty w 1985 (Pren–Š). W 1994 roku pięciotomowy słownik wydano w formie jednotomowej. 
Rok 1991 stanowi granicę – słownictwo, które weszło do języka słoweńskiego rozumiem jako 
nowe słownictwo w języku słoweńskim, w którego obszarze znalazły się również neosemantyzmy.
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największym osiągnięciem leksykografii słoweńskiej. W ostatnim tomie SSKJ 
można znaleźć listę haseł/słów, które weszły do języka w czasie od wydania 
pierwszych czterech tomów słownika. Między nimi można spotkać takie słowa, 
jak: aerobika ‘aerobik’, aids ‘aids’, besediloslovje ‘lingwistyka teksu’, bankomat 
‘bankomat’, biomasa ‘biomasa’, bowling ‘bowling’, eku ‘ecu’, disko ‘dyskoteka’, 
demosovec ‘zwolennik koalicji kilku partii pod nazwą Demokratyczna Opozy-
cja Słowenii (DEMOS), działającej od 1990 do 1991 r.’, fotofiniš ‘wyłonienie 
zwycięzcy biegu za pomocą fotokomórki’, fundamentalizem ‘fundamentalizm’, 
fotokopirati ‘kserować’, friteza ‘frytkownica’, fojba ‘jaskinia na krasie’, gulag 
‘gułag’, gospodinjec ‘męska forma pani domu’, hiperinflacija ‘hiperinflacja’, 
kulturologija ‘kulturologia’, komunikologija ‘komunikologia’, neosvinčen ‘bez-
ołowiowy’, printer ‘drukarka’, softver ‘software’. 

Po ukazaniu się ostatniego tomu SSKJ w leksykografii słoweńskiej nastąpiła 
długa przerwa. W 2001 roku wydany został nowy Słownik ortograficzny (Sloven-
ski pravopis) i dopiero w 2012 roku ukazał się jednotomowy Słownik nowszego 
słownictwa języka słoweńskiego (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika; 
dalej SNB). W 2014 roku ukazała się poprawiona i nieco zmieniona wersja SSKJ, 
która nosi tytuł Słownik słoweńskiego języka literackiego 2 (dalej SSKJ 2). 

1. NOWE SŁOWNICTWO W JĘZYKU SŁOWEŃSKIM

W SNB aż 20 procent słownictwa pochodzi z języka angielskiego. Dziedziny, 
w których pojawiło się najwięcej nowego słownictwa, wraz z przykładami pre-
zentuje tabela 1.

Tabela 1. Dziedziny, w których pojawiło się najwięcej nowego słownictwa2

Dziedziny Przykłady

Nowości  
technologicznea

afna, e-pošta, tablica, smiley, avatar, pametna tabla, računalniška 
pismenost, priponka, piratski, DVD-predvajalnik, navigacija, 
poskenirati

Unia Europejska evro, evroskeptik, evroposlanec, evrokrat, lobitati, bolonjska reforma, 
kreditna točka

Gospodarka samozaposleni, hčerinsko podjetje, davčna oaza, sivi trg

Medycyna andropavza, donor, in vitro, marker, mamogram, obvod, inkontinenca, 
ajurveda

Narkotyki ekstazi, gandža, hors, gobice, speed, varna soba

Muzyka ambientalna glasba, goveja glasba, jugorok, ska, trance, house, 
turbofolk

2 Ze względu na globalizację, grupy z najwyższą liczbą nowego słownictwa są prawdopodobnie 
dosyć podobne również w innych językach.
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Dziedziny Przykłady
Moda balerinka, buler, outlet, vintage, casual, fensi, burka, čador
Duchowość čakra, tantra, harekrišnovec, scientologija
Odżywianie suši, mocarela, kebab, vegan/veganec, biokmetija
Tożsamości 
seksualne i płciowe gej, gay friendly, transseksualec, transspolni, queer 

a Konsekwencją zmian w technologii jest zmiana bardzo podstawowego słownictwa, np. cza-
sownik srečati se ‘spotkać się’ już nie oznacza tylko przyjścia (fizycznie) w to samo miejsce, 
ale również ‘przyjście w to samo miejsce w sensie przestrzeni wirtualnej’. Zmieniają się też 
kolokacje czasowników – książki (powieści itd.) już nie tylko czytamy, wraz z pojawieniem się 
audiobooków również ich słuchamy.

2. PROCES ZAPOŻYCZANIA W JĘZYKU SŁOWEŃSKIM

Żaden język nie jest samowystarczalny, ponieważ nie może generować się tyl-
ko z własnych zasobów – zawsze zapożycza nowe elementy z innych języków 
[Kalin Golob, 1996]. Pożyczki z języków obcych są w pewien sposób zupełnie 
naturalnym procesem językowym, zwłaszcza dzisiaj, kiedy teksty obcojęzyczne 
są bardzo łatwo dostępne, co wynika z dużej migracji ludzi i związanego z tym 
bilingwizmu, który staje się już prawie codziennością. 

Język biorca asymiluje nowe wyrazy obce w różnym stopniu – wyrazy mogą 
zostać zapisane w formie oryginalnej, później może nastąpić ich fonetyczne 
dostosowanie (typ leasing – lizing), innymi słowy fonetyczna substytucja [por. 
Filipowić, 1990; Bizjak, Dobrovoljc, 2010]. 

Nowe słowa wchodzą do języka w dużej mierze z powodu pojawienia się 
nowych denotatów, nowych przedmiotów, pojęć, koncepcji itd. Najczęściej języ-
kami dawcami są wpływowe języki, ale nie zawsze, w dużej liczbie zapożyczeń 
odnajdujemy bowiem także takie wyrazy, jak tai chi, sauna, gyros, które przejęto 
z języków chińskiego, fińskiego czy greckiego. Czasami przyczyną pożyczania 
może być moda językowa – widać to zwłaszcza w słownictwie ze świata biznesu 
albo mody. W tych dziedzinach pojawiają się zapożyczone wyrazy, choć we wła-
snym języku są już ich odpowiedniki (np. fashion dla mody albo lunch dla obiadu).

Jak już wspomniano, w ciągu ostatnich dziesięcioleci najwięcej wyrazów 
zapożyczonych zostało z języka angielskiego, przy czym język słoweński nie 
jest pod tym względem wyjątkiem. Proces ten nie jest a priori problematyczny, 
dopóki wyrazy zapożyczane są drogą „naturalną” – jeżeli można ją tak określić. 
Problem występuje, kiedy zapożyczenia systematycznie wchodzą do języka dzięki 
agresywnym kampaniom reklamowym oraz na skutek polityki danej korporacji, 
która uwarunkowana jest regulacjami prawnymi, np. obecnie wszystkie firmy 
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z kapitałem obcym, m.in. samochodowe, posługują się sloganami w języku an-
gielskim lub niemieckim (Feeling it, Das Auto itd.). Zilustruję to przykładem ze 
świata informatyki: firma Hewlett-Packard pozwoliła, żeby od skrótu HP zrobić 
przymiotnik w języku słoweńskim: HP-jev računalnik itd., natomiast Microsoft 
nie dał takiej zgody, więc zamiast Microsoftov program funkcjonuje Microsoft 
program.

Podam jeszcze jedną egzemplifikację niedopuszczalnego (moim zdaniem) 
wpływu na język. Przed przystąpieniem Słowenii do strefy euro w 2007 roku 
w Europejskim Banku Centralnym pojawił się problem ze słoweńską pisownią 
waluty euro. Po słoweńsku walutę piszemy przez v – evro (tak samo jak Evro-
pa, przymiotnik evropski itd.), natomiast Europejski Bank Centralny nalegał, 
by waluty we wszystkich państwach strefy euro pisać jednakowo. To zjawisko 
budzi kontrowersje po pierwsze ze względu na to, że w ogóle doszło do takiego 
wymogu Europejskiego Banku Centralnego i związanego z nim problemu, a po 
drugie, że słoweńscy politycy zaczęli zajmować się tą kwestią, co zaowocowało 
przyjęciem kompromisu – w użyciu codziennym dozwolony jest wariant pisa-
ny przez v, a w dokumentach prawniczych UE może się pojawić tylko wariant 
pisany przez u (euro)3.

3. ZAPOŻYCZENIA Z RÓŻNYCH JĘZYKÓW OBCYCH

Najwięcej wyrazów zapożyczonych z języka angielskiego znajdziemy w infor-
matyce, przy czym bardzo częste są też słoweńskie odpowiedniki.

Tabela 2. Leksemy zapożyczane i ich słoweńskie odpowiedniki

Leksem zapożyczany Słoweński odpowiednik
internet splet
internetna stran spletna stran
e-mail e-pošta
server strežnik
smart phone pametni telefon
chatati klepetati
lajkati všečkati
selfie sebek (rzadko)
twitati *čivkati (ekspr.)

Często zdarza się, że formy angielskie funkcjonują jedynie w języku potocz-
nym lub slangu, a słoweńskie odpowiedniki są używane powszechnie również 

3 Słowniki języka słoweńskiego nie notują wariantu euro.
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w innych odmianach języka. Zjawisko to potwierdza np. czasownik forvardirati, 
znajdujący się w SNB, który ma tylko pięć poświadczeń w korpusie Gigafida, 
jego słoweński odpowiednik preposlati z formą niedokonaną prepošiljati jest zaś 
bardzo popularny. Słoweńskich odpowiedników nie mają jednak wyrazy: online, 
offline, makro, heker, phishing ‘kradzież tożsamości wirtualnej’4. 

O tym, czy słoweński odpowiednik wyrazu obcego zostanie rozpowszechnio-
ny, decyduje – jak w każdym języku – przede wszystkim to, czy znajdzie się on 
wystarczająco szybko. Istnieje natomiast cały szereg innych powodów akceptacji 
dla nowych form wyrazowych lub jej braku: np. w przypadku czasownika lajkować 
(po słoweńsku lajkati) nie byłoby możliwe przyjęcie wariantu likati ze względu 
na to, że byłaby to forma homonimiczna z czasownikiem likati ‘prasować’5. 

Kiedy dany wyraz obcy staje się podstawą do tworzenia nowych formacji 
słowotwórczych, istnieje naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby 
(w naszym przypadku) słoweński odpowiednik zastąpił istniejące już słowo.

Największą różnorodność – jeżeli chodzi o język dawcy – prezentuje słownic-
two związane z kulinariami i modą6. W tych dwóch dziedzinach można spotkać 
sporo leksyki z języków włoskiego, francuskiego, japońskiego i arabskiego.

Tabela 3. Zapożyczenia z języków włoskiego, francuskiego, japońskiego i arabskiego

Język zapożyczania Dziedzina Przykłady

Język włoski Kulinaria

al dente, čabata/ciabatta, frika, fuži, grisin, kafeterija, 
kanelon, kapelet, kapučino, maskarpone, mocarela/
mozzarella, njok, origano, panakonta, paneton, 
panin, pekorino/pecorino, pelat, pesto, piceta/pizzeta, 
romanesko/romanesco, rukola, rukvica, tartufata, 
tiramusu, tris, vigna, žižula

Język francuski
Kulinaria

barik, chardonnay/šardone, flambirati, fondi/fondue, 
klementina, magdalenica, meni/menu, mousse/mus, 
parfe, somelje/sommelier, šartlota, tapenada, terina

Moda glamur, prêt-à-porter

4 Od 2014 roku użytkownicy portalu leksykograficznego Fran.si, który powstał w Instytucie 
języka słowenskiego im. Frana Ramovša przy Centrum badawczym Słoweńskiej Akademii 
Nauk, mają okazję sami proponować słoweńskie odpowiedniki zapożyczonych wyrazów, a na 
różne propozycje można nawet głosować.

5 Podobnie jest w przypadku pisowni gatunku muzycznego rap – wariant rep prawie się nie 
pojawia ze względu na homonimię ze słow. rep ‘ogon’, ale za to żeński opowiednik reperka 
i przymiotnik reperski (zamiast raperka i raperski) już nie są takie rzadkie. W tych przypadkach 
homonimia odgrywa zatem bardzo ważną rolę.

6 W przypadku kulinariów pojawiły się nowe produkty, nowe trendy odżywiania, sposoby pro-
dukcji, np. produkcja ekologiczna.
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Język zapożyczania Dziedzina Przykłady
Język japoński Kulinaria naši/nashi, sejtan/seitan, suši, šitaka/šitake, tofu

Język arabski
Kulinaria humus, kurkuma, kebab, kuskus
Ubranie burka

Należy podkreślić, że wiele z wyżej wymienionych słów pochodzących z od-
dalonych kultur zapożyczono (najczęściej) za pośrednictwem języka angielskiego.

Z języka chorwackiego/serbskiego przejęto znacznie mniej słów niż w okresie 
przed 1991 rokiem, jednak można znaleźć kilkanaście takich wyrazów: anonim-
ka, frka, japanka, kafič, narkič, opa, pipniti, sentiš, uživancija, zezati. Znacznie 
mniejsza jest liczba zapożyczeń z języka niemieckiego: feler, gastarbajter, 
kolumnist, müsli/misli, redefinirati.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że język słoweński nie tylko przyswaja 
obce wyrazy, ale również tworzy własne: bleščilo, brezplačnik, cestniniti, 
črkovalnik, deloholičen, emšo, enoumje, filmičen, kengurujček, klepet, kristalka, 
krožišče, priponka, samoporjavitveni, starodobnik, triletje, veganec, veganski, 
zaplezati se, zasneževati, žepariti.

4. SŁOWOTWÓRCZY POTENCJAŁ ZAPOŻYCZONEGO SŁOWNICTWA

W SNB aż 64 procent nowego słownictwa stanowią rzeczowniki; 24 procent 
to przymiotniki, a 7,7 procent czasowniki. Ze względu na to, że nowa leksyka 
dopiero pojawia się w języku słoweńskim, na razie nie stanowi ona w szerszym 
zakresie podstaw do tworzenia neologizmów słowotwórczych.

W kontekście słowotwórczej potencji zapożyczonego słownictwa wyróżnić 
należy czasowniki zakończone na -irati, które często motywują derywaty prefik-
salne: dizajnirati – zdizajnirati, drogirati se – zadrogirati se, kulirati se – skulirati, 
lobirati – zlobirati, minimalizirati – zminimalizirati, motivirati – demotivirati, 
relaksirati – zrelaksirati itd. 

Wyodrębnić można również formy żeńskie tworzone od nazw męskich: 
golfistka, dekanja/dekanica/dekanka, kajakašica, konzulka, koordinatorica, 
ministrantka, varuhinja itd. 

Od rzeczowników często tworzy się przymiotniki (heavymetalec/težkimeta-
lec – heavymetalski/težkometalski, kari – karijev, kurikul – kurikularni) albo cza-
sowniki (mejl – mejlati). Bardziej rozbudowane szeregi słowotwórcze są jednak 
rzadkie: blog – bloger/blogar, blogerka, blogerski, blogati; kajt – kajtati, kajtar, 
kajtarski; globalizacija – globalizirati (se), globalist, globalizem, globalizacijski; 
žur – žurati, žurer, žurerski, žuranje, žurirati, žuriranje.
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5. PROBLEM PISOWNI ŁĄCZNEJ LUB ROZDZIELNEJ

Z wielu analiz językowych wynika, że wpływy obcojęzyczne są głównie leksy-
kalne. Pojawiają się one jednak również na innych płaszczyznach języka. Jednym 
z przejawów wpływów obcojęzycznych jest pojawianie się leksemów ze strukturą 
nieprzymiotnik + rzeczownik, które związane jest z problemem pisowni łącznej 
czy rozdzielnej takich wyrazów, jak: poppevec czy pop pevec, infotočka czy info 
točka, videokonferenca czy video konferenca. To zjawisko w języku słoweńskim 
nie jest nowe, na zrosty czy połączenia wyrazowe tego typu zwrócono uwagę zaraz 
po wydaniu zeszytu próbnego SSKJ (w 1964 r.) [Pogorelec, 1964, s. 232–242]7.

Zrosty tego typu w języku słoweńskim pojawiły się w drugiej połowie 
XIX wieku pod wpływem języka niemieckiego [Vidovič Muha, 1988]. W ostat-
nich dziesięcioleciach jest to skutek oddziaływania języka angielskiego, który ze 
względu na bardzo różnorodny uzus stanowi trudny problem leksykograficzny 
[por. Logar, 2005; Kern, 2012]. Połączenia wyrazowe nieprzymiotnik + rzeczow-
nik są częste zwłaszcza w przypadku nazw własnych, np. Ambient hotel, Antiq 
hotel, Diners club kartica, Visa kartica, Versace obleka, Facebook revolucija. 

W przypadku tych wyrazów złożonych istnieją cztery różne sposoby pisowni: 
korpusy pokazują, że przynajmniej w nowym słownictwie te połączenia wyrazowe 
najczęściej piszemy oddzielnie (w SNB aż w 75 procentach), znacznie rzadsza 
jest pisownia łączna. Ta możliwość występuje w przypadku wyrazów, w których 
pierwsza część ma formę skróconego przymiotnika, jak eko od ekološki ‘ekolo-
giczny’ (ekošola, ekohrana), bio od biološki ‘biologiczny’ (biohrana), info od 
informacijski ‘informacyjny’ i evro od evropski ‘europejski’ (evrodežela, evro-
komisar). W uzusie spotykamy też trzeci wariant – ze zwykłym przymiotnikiem: 
zamiast rock + rzeczownik będzie przymiotnik rockovski + rzeczownik, czy 
metalski zamiast metal itd. Czwarta możliwość to stawianie nieprzymiotnikowej 
części po prawej stronie połączenia wyrazowego, co w materiale korpusowym 
występuje często, przede wszystkim jako wynik interwencji korektorów. Jak widać 
w tabeli 4, nie w każdym przypadku są realizowane wszystkie cztery możliwości.

7 Zjawisko to jest charakterystyczne dla całej grupy języków południowosłowiańskich, o czym 
w kontekście terminologii w językach polskim, bułgarskim i rosyjskim pisała Julia Mazurkie-
wicz-Sułkowska w monografii Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, 
bułgarskim i rosyjskim). Jak stwierdza autorka, w polszczyźnie terminy tego typu „są używa-
ne sporadycznie i wyłącznie w obrębie kilku określonych paradygmatów terminologicznych 
(np. nóż, filtr, tokarka), por. filtr pochłaniacz, filtr pułapka, frez rozwiertak, mieszarka zagnia-
tarka, zasilarka mieszarka, nóż podcinak, nóż przecinak, nóż wykańczak, nóż zdzierak, reduktor 
parownik, tokarka gwinciarka, tokarka obrzynarka, tokarka obcinarka, tokarka zdzierarka, 
wiertarka centrówka, walcarka duo, walcarka trio” [Mazurkiewicz-Sułkowska, 2014, s. 35].
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Tabela 4. Możliwości zapisu zrostów/połączeń wyrazowych pod wpływem języka obcego

Pierwsza możliwość Druga możliwość Trzecia możliwość Czwarta możliwość
Nieprzymiotnik + 
rzeczownik Zrost Przymiotnik +  

rzeczownik
Rzeczownik +  
nieprzymiotnik

rock glasba rockglasba rockovska glasba glasba rock

internet kavarna internetkavarna internetna kavarna
internetska kavarna –

DVD predvajalnika DVD-predvajalnik – predvajalnik DVD
kasko zavarovanje kaskozavarovanje – zavarovanje kasko
taksi služba taksislužba – –

a Pisownia połączeń skrótów i rzeczownika bez łącznika jest bardzo częsta, jednak SNB i SSKJ 2 tych 
użyć nie rejestrują. 

W większości przypadków w dotychczasowych słownikach rejestrowana 
jest pisownia łączna i rozdzielna. Słownik ortograficzny z 2001 roku preferował 
pisownię łączną, choć już w tamtym okresie pisownia rozdzielna przeważała 
w uzusie [por. Gložančev i in., 2009; Gložančev 2012; Kern, 2012; Dobrovoljc, 
Jakop, 2011].

Struktury nieprzymiotnik + rzeczownik są w języku słoweńskim bardzo 
mocno osadzone i z tego powodu tworzenie takich połączeń wyrazowych wśród 
użytkowników języka zostało już zautomatyzowane. Ostatnio pod wpływem 
języka angielskiego pojawiają się nawet konstrukcje typu zdanie + rzeczownik 
(np. Cankarjev dom sreča Cvetličarno moment), które bardzo często w słoweńsz-
czyźnie mogą być zupełnie niezrozumiałe. 

PODSUMOWANIE

Wpływy obcojęzyczne dotyczą przede wszystkim leksyki. W Słowniku nowszego 
słownictwa języka słoweńskiego aż 20 procent leksyki pochodzi z języka angiel-
skiego, mniej z języka włoskiego, francuskiego, niemieckiego czy chorwackiego. 
Słownictwo zapożyczone z bardziej oddalonych kultur (japońskiej, arabskiej) 
do słoweńszczyzny weszło głównie za pośrednictwem języka angielskiego. Ze 
względu na to, że chodzi o nową leksykę, jak dotąd nie stanowi ona podstaw do 
tworzenia neologizmów słowotwórczych w szerszym zakresie. Można jednak 
wyróżnić czasowniki zakończone na -irati, które często motywują derywaty 
prefiksalne, oraz formy żeńskie tworzone od nazw męskich. Bardziej rozbudo-
wane szeregi słowotwórcze są jednak rzadkie. Wpływy obcojęzyczne w języku 
słoweńskim zdecydowały o pojawieniu się połączeń wyrazowych ze strukturą 
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nieprzymiotnik + rzeczownik, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że 
tworzenie takich połączeń wyrazowych wśród użytkowników języka zostało 
zautomatyzowane. Ostatnio pod wpływem języka angielskiego pojawiają się 
nawet konstrukcje typu zdanie + rzeczownik.
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WPŁYWY OBCOJĘZYCZNE NA WSPÓŁCZESNY JĘZYK SŁOWEŃSKI

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany w języku słoweńskim w okresie ostatniego ćwierćwiecza, 
które były spowodowane wpływami obcojęzycznymi. Rozpatrzono je w kontekście zmian leksy-
kalnych z uwzględnieniem potencjału słowotwórczego nowego słownictwa. W sposób szczególny 
zwrócono uwagę na przedstawienie tych zmian z perspektywy leksykograficznej (na podstawie 
opisu w Słowniku nowszego słownictwa języka słoweńskiego oraz w nowym wydaniu Słownika 
słoweńskiego języka literackiego). Jak się spodziewano, najwięcej zapożyczeń w języku słoweńskich 
pochodzi z języka angielskiego oraz w mniejszym stopniu z włoskiego, niemieckiego francuskiego, 
chorwackiego, serbskiego, a także japońskiego i arabskiego za pośrednictwem języka angielskiego. 

FOREIGN LANGUAGES’ INFLUENCES ON SLOVENE

Summary

The article presents changes in the Slovene language in the period of last 25 years, influenced by 
foreign languages. Foreign languages’ influences are analized in the context of lexical changes 
(emphasis is put on the word-formational productivity of new vocabulary) and special attention 
is given to lexicographical pesentation of new vocbulary in Dictionary of Recent Vocabulary of 
Slovene Language and Slovene Literary Language Dictionary, new, 2nd edition. As expected the 
biggest influence on Slovene has English Language, at a lower rate also Italian, German, French, 
Croatian/Serbian and also Japanese and Arabic (last two through English). 


