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Jako podstawa leksykograficzna artyku≥u pos≥uøy≥ arabski jÍzyk literacki. Oprócz
przestudiowania poszczególnych leksemów znaczπcych tyle co ‘dom’ w literackim jÍ-
zyku arabskim, a mianowicie bayt, dār, manzil i maskan, podjÍto próbÍ odszukania
wspólnych derywatów od leksemów o znaczeniu ‘dom’ w innych jÍzykach semickich.
Autor argumentuje na rzecz tezy, iø leksemy o znaczeniu ‘dom’ rozumiane sπ w jÍ-
zyku arabskim przede wszystkim jako ‘miejsce do mieszkania’. Pokazuje, øe ma to
swoje odzwierciedlenie w znaczeniach poszczególnych wyrazów, a takøe w kontekúcie
kulturowym, w namiocie i terenie zamieszkiwanym przez Beduinów oraz dzisiejszych
nazwach topograficznych na Bliskim Wschodzie.

Z chwilπ nadejúcia islamu, a wiÍc w VII wieku, mieszkaÒcy Pó≥wyspu Arab-
skiego pos≥ugiwali siÍ dialektami arabskimi, co ma swoje odzwierciedlenie w sy-
tuacji jÍzykowej úwiata arabskiego takøe dzisiaj. Nie istnia≥ jÍzyk pisany, a litera-
tura tamtego okresu funkcjonowa≥a wy≥πcznie w formie mówionej, tak samo jak
Koran. Sam Mahomet nie widzia≥ sensu w spisaniu swoich objawieÒ i by≥ temu
przeciwny, prawdopodobnie ze wzglÍdu na swojπ niepiúmiennoúÊ. Dopiero po
úmierci Proroka i coraz czÍstszych przypadkach zgonów wúród jego towarzyszy
zdecydowano siÍ zgromadziÊ tekst koraniczny, aby nie uleg≥ zapomnieniu.

By≥ to swego rodzaju impuls, dziÍki któremu Arabowie a raczej muzu≥ma-
nie zdali sobie sprawÍ z potrzeby posiadania wspólnego jÍzyka. Od tego okresu
moøemy mówiÊ o klasycznym jÍzyku arabskim, który do dnia dzisiejszego za-
chowa≥ siÍ w zabytkach literatury, takich jak: poezja przedmuzu≥maÒska, Koran,
sunna Proroka Mahometa i poezja epoki Umajjadów.1 Mniej wiÍcej w tym sa-
mym czasie zaczÍto ulepszaÊ pismo, w którym zosta≥ spisany Koran, poprzez

1 W literaturze europejskiej moøna spotkaÊ siÍ z róønymi okreúleniami jÍzyka arabskiego
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dodanie do niego znaków diakrytycznych i wokalizacyjnych, a takøe znormali-
zowano arabskπ gramatykÍ. Dokona≥ tego Pers z pochodzenia – Sı̄bawayhı̄ (zm.
prawdopodobnie w 793 r.) w dziele gramatycznym Al-Kitāb2 ‘KsiÍga’, który na-
leøa≥ do basryjskiej szko≥y gramatycznej jÍzyka arabskiego charakteryzujπcej siÍ
teoretycznym podejúciem w badaniach nad jÍzykiem. Jednak z chwilπ powsta-
nia imperium muzu≥maÒskiego klasyczny jÍzyk arabski zaczπ≥ ulegaÊ pewnym
szybkim zmianom, które by≥y podyktowane rozwojem cywilizacji muzu≥maÒ-
skiej. W tym teø okresie badacze arabszczyzny widzπ poczπtek kszta≥towania
siÍ literackiego jÍzyka arabskiego, który w prawie niezmienionej formie uøy-
wany jest w úwiecie arabskim po dzieÒ dzisiejszy.

Zauwaømy, øe dok≥adnej granicy pomiÍdzy klasycznym jÍzykiem arabskim
a literackim jÍzykiem arabskim nie jesteúmy w stanie jasno sprecyzowaÊ, po-
niewaø periodyzacja arabskiego jest wciπø tematem wywo≥ujπcym liczne spory
wúród badaczy tego jÍzyka (Danecki 2000: 21). Klasyczny i literacki jÍzyk arab-
ski nie róøniπ siÍ zasadniczo pod wzglÍdem struktury gramatycznej (Danecki
1998: 9). Róønic naleøy szukaÊ wy≥πcznie w zakresie uøycia pewnych form,
wypracowanej stylistyki i zmian leksykalnych, które nastπpi≥y w zwiπzku z is-
lamizacjπ, polegajπcπ na w≥πczaniu do kultury muzu≥maÒskiej osiπgniÍÊ innych
cywilizacji, które po podbojach Arabów znalaz≥y siÍ w imperium muzu≥maÒ-
skim. PamiÍtajmy, øe sytuacja jÍzykowa úwiata arabskiego nie jest tak prosta,
jak to moøe wynikaÊ z tej krótkiej charakterystyki. Oprócz formy pisanej jÍ-
zyka arabskiego, a wiÍc literackiego jÍzyka arabskiego, ca≥y czas istnieje bardzo
duøo dialektów bÍdπcych powszechnπ formπ komunikowania siÍ takøe przed po-
wstaniem klasycznego jÍzyka arabskiego, o czym wspomnia≥em juø na samym
poczπtku.3

S≥owo ‘dom’ w literackim jÍzyku arabskim moøna wyraziÊ zasadniczo za
pomocπ czterech s≥ów. Sπ to: bayt, dār, manzil, maskan. Jednak w poszczegól-
nych s≥owach naleøy doszukiwaÊ siÍ innych, pierwotnych znaczeÒ, tym bardziej,
øe w przypadku jÍzyka arabskiego jesteúmy w stanie wywnioskowaÊ to ze struk-
tury konkretnego wyrazu, a dok≥adniej wywieúÊ z jego rdzenia. Jak wiemy, jÍ-
zyk arabski naleøy do grupy jÍzyków semickich, cechujπcych siÍ przejrzystoúciπ
budowy wyrazu, w którym to w≥aúnie rdzeÒ jest noúnikiem znaczenia leksykal-
nego. W zwiπzku z tym, we wszystkich jÍzykach semickich wystÍpuje pewna

w poszczególnych etapach jego rozwoju. W zwiπzku z tym, korzystam z nomenklatury wypraco-
wanej przez Janusza Daneckiego (Danecki 1998, 2000), a takøe przychylam siÍ do jego propozycji
periodyzacji dziejów jÍzyka arabskiego.

2 W wyrazach arabskich zastosowano transkrypcjÍ naukowπ ISO dla jÍzyka arabskiego (Da-
necki 2001: 149–152).

3 Zjawisko wspó≥wystÍpowania jÍzyka literackiego i dialektów okreúla siÍ mianem dyglosji.
Do opisu jÍzyka arabskiego koncepcjÍ dyglosji wprowadzi≥ William Marçais a nastÍpnie rozwinπ≥
Charles Ferguson (Danecki 2000: 23).
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iloúÊ wspólnych sobie rdzeni, które mogπ mieÊ bliskie sobie znaczenia, ale nie
muszπ.

Tak jest w przypadku leksemu ‘dom’, na okreúlenie którego w jÍzyku proto-
semickim istnia≥ jeden bπdü dwa wspólne rdzenie. Moøna to ustaliÊ, dokonujπc
porównania poszczególnych form wyrazu ‘dom’ w róønych jÍzykach semickich
tak wymar≥ych jak i wspó≥czesnych. Przyk≥adowo: bı̄tu (akadyjski), bt albo dr
(ugarycki), bayit (hebrajski), bt (fenicki), baytā (syryjski), payta (Ma lūla), bet
(urmijski) bēta (wspó≥czesny mandejski), gār (harari), bot (døibbali), bēt (gy’yz),
bet (tigrinia i tigre), byet (amharski), b(y)t (sabejski), beyt (sokotryjski), bayt
(mehri i literacki arabski).4 W prawie wszystkich przytoczonych tutaj przyk≥a-
dach pojawiajπ siÍ jednakowe spó≥g≥oski rdzenne b-y-t, a wiÍc moøna mówiÊ
o jednym wspólnym rdzeniu dla wiÍkszoúci jÍzyków semickich. Jedynie w kilku
przypadkach w rdzeniu b-y-t wystÍpujπ g≥oski inne, lecz te powsta≥y w wyniku
pewnych zmian fonologicznych, jakie nastπpi≥y w konkretnych jÍzykach semic-
kich. Dodatkowo w jÍzyku ugaryckim istnieje forma wyrazowa dr, w harari gār,
i obydwie sπ bliskie arabskiemu dār, który wymieniam wúród czterech podsta-
wowych s≥ów oznaczajπcych ‘dom’ w literackiej arabszczyünie. W jÍzyku he-
brajskim istnieje takøe czasownik gar ‘mieszkaÊ’ wywodzπcy siÍ z tego samego
rdzenia. Dlatego naleøy przyjπÊ, øe w jÍzykach semickich istniejπ minimum dwa
wspólne rdzenie, a byÊ moøe i wiÍcej, których derywaty majπ znaczenie ‘dom’,
‘miejsce do mieszkania’.

Spoúród czterech arabskich wyrazów oznaczajπcych ‘dom’: bayt, dār, man-
zil, maskan, dwa pierwsze pojawiajπ siÍ w pozosta≥ych jÍzykach semickich, choÊ
w wiÍkszoúci wystÍpujπ pewne róønice w ich budowie. W przypadku dwóch
pozosta≥ych s≥ów, a bardziej ich rdzeni, nie odnalaz≥em derywatów bliskich so-
bie znaczeniowo w innych jÍzykach semickich. W przypadku jÍzyka arabskiego
moøna doszukiwaÊ siÍ wiÍcej niø czterech s≥ów na ‘dom’, choÊ nie jest to s≥ow-
nictwo podstawowe. I tak na przyk≥ad Juan Eduardo Campo w artykule House,
Domestic and Divine oprócz: bayt, dār, maskin (a nie jak u mnie maskan, sic!)
wymienia: sakan, ġurfa, ma wà, matwà, a w dalszej czÍúci artyku≥u kolejne lek-
semy (Campo 2001: 458). Naturalnie wszystkie przytoczone przez autora s≥owa
pojawiajπ siÍ w Koranie i odnoszπ siÍ do przestrzeni domowej oraz raju. Jed-
nak w chwili obecnej wiÍkszoúÊ z tych leksemów ma inne znaczenia. Wyraz
ġurfa znaczy tyle co ‘pokój mieszkalny’, ma wà ‘miejsce schronienia’, ‘miej-
sce ucieczki’, a matwà ‘miejsce przebywania’. O s≥owie sakan ‘zamieszkanie’,
‘mieszkanie’, który jest derywatem rdzenia s-k-n, wspomnÍ przy imieniu miejsca

4 WiÍkszoúÊ przyk≥adów zaczerpniÍto z podrÍcznika Patricka R. Bennetta (2008: 162, 166).
W przypadku wspó≥czesnych jÍzyków po≥udniowoarabskich inne formy wyrazowe znajdujπ siÍ
w s≥owniku Thomasa M. Johnstone’a (1977: 22): bayt (sokotryjski), but (ūt) (døibbali) i niewspo-
mniany w tekúcie bēt (h. arsūsi).
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maskan. PodejmÍ teraz próbÍ przybliøenia wyglπdu arabskiego domu, a nastÍpnie
przejdÍ do omówienia poszczególnych leksemów przy zachowaniu nastÍpujπcej
kolejnoúci: bayt, dār, manzil oraz maskan. NastÍpnie przytoczÍ „rodzaje domów
arabskich” pojawiajπce siÍ u Abū Mans.ūra Abd al-Malika at-Ta ālibı̄ego5, który
objaúniajπc poszczególne leksemy ‘dom’ podaje materia≥, jaki zosta≥ uøyty przy
ich budowie.

Zastanówmy siÍ, czy w przypadku Arabów jesteúmy w stanie w ogóle mówiÊ
o pewnym wzorcu domu. Kraje arabskie obejmujπ rozleg≥e tereny, rozciπgajπce
siÍ od Iraku na Bliskim Wschodzie, aø po MauretaniÍ w Afryce Pó≥nocnej. Tak
duøy obszar jest naturalnie silnie zróønicowany zw≥aszcza pod wzglÍdem archi-
tektonicznym. Mimo to, jesteúmy w stanie wyróøniÊ pewne cechy wspólne dla
arabskiego domu. Po pierwsze naleøy wprowadziÊ podzia≥ na domy koczowni-
ków i ludnoúci osiad≥ej. Koczownicy øyjπ w namiotach beduiÒskich, niemajπcych
jakiegoú jednego, wspólnego wzorca budowy. Zwykle zrobione sπ ze skóry wiel-
b≥πdziej bπdü we≥ny, rozciπgniÍtej na drewnianych belkach za pomocπ sznurów.
Namioty tworzπ obozowisko, w którym centralne miejsce zajmuje palenisko, s≥u-
øπce do przygotowywania posi≥ków. Jeúli chodzi o domy ludnoúci osiad≥ej, jeste-
úmy w stanie wyróøniÊ kilka podstawowych typów. Chociaøby na starym mieúcie
w Damaszku, stolicy Syrii, wciπø moøna odnaleüÊ tak zwane „stare domy arab-
skie”, bÍdπce nieustannie wzorem architektonicznym dla wielu wspó≥czesnych
domów. Domy w mieúcie sπ murowane z licznymi elementami drewnianymi.
Wejúcie do domu ulokowane jest od strony ulicy albo niewielkiego zau≥ka. Sπ to
dwuskrzyd≥owe drzwi, dosyÊ wπskie, z imitacjπ rπczki, s≥uøπcej do pukania. Po
przekroczeniu progu domu znajdujemy siÍ w odkrytym patio, które jest central-
nym punktem domu a zarazem najwiÍkszπ domowπ przestrzeniπ, przypominajπcπ
niewielki plac. To w≥aúnie w patio krzyøujπ siÍ drogi wszystkich mieszkaÒców
domu, przyjmuje siÍ w nim goúci, bardzo czÍsto spoøywa posi≥ki, a latem takøe
úpi. Poúrodku patio znajduje siÍ fontanna bπdü ma≥y staw. Mogπ rosnπÊ takøe
drzewa cytrusowe, winoroúl oraz kwiaty. Z patio rozciπga siÍ widok na ca≥y dom
i tylko z niego jesteúmy w stanie dostrzec iloúÊ piÍter domu, który posiada naj-
wyøej trzy a czasem takøe pó≥piÍtra. Poszczególne wyjúcia z pomieszczeÒ i okna
skierowane sπ wy≥πcznie w stronÍ patio, przy czym na piÍtrach sπ to balkony,
ulokowane wokó≥ patio. Toteø nie jesteúmy w stanie przejúÊ z jednego pomiesz-
czenia do drugiego, nie pokazujπc siÍ innym domownikom. Dzisiaj buduje siÍ
w miastach arabskich prawie wy≥πcznie bloki mieszkalne, bardzo podobne do
tych w Polsce, jednak mieszkania sπ znacznie wiÍksze, bo i rodziny arabskie
sπ liczniejsze. Czasami jedna rodzina moøe liczyÊ sobie nawet kilkanaúcie osób

5 At-Ta ālibı̄ (ur. 960, zm. 1038) pochodzi≥ z Niszapuru w Persji. Przez wiÍkszπ czÍúÊ swojego
øycia utrzymywa≥ siÍ ze sprzedaøy lisich futer. Jest autorem dzie≥ z zakresu historii literatury,
retoryki i leksykografii arabskiej, do której zalicza siÍ Fiqh al-luġa.
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bπdü wiÍcej. Jeúli chodzi o domy na wsiach, sπ zazwyczaj jedno- lub dwupiÍ-
trowe, murowane z p≥askim dachem. Bardzo czÍsto dach jest uøytkowany jako
taras, szczególnie gdy dom jest nieukoÒczony, a jest to czÍsty obrazek w krajach
arabskich. Domy na wsi tworzπ zwartπ zabudowÍ, przypominajπcπ tÍ w mieúcie.
Brak jest p≥otów, co najwyøej moøe pojawiÊ siÍ niewielki, ceglany murek. Domy
budowane sπ równieø w gajach oliwnych, bπdü sadach i wtedy ca≥y teren jest
grodzony.

Najpopularniejszym s≥owem na ‘dom’ w jÍzyku arabskim jest bayt (pl.
buyūt), który posiada w jÍzyku arabskim jeszcze jedno, z go≥a odmienne znacze-
nie, a mianowicie ‘wers’, ‘wiersz’, ‘bajt’ (Danecki, Koz≥owska 2001: 153). Róø-
nica w strukturze wyrazu uwidacznia siÍ w liczbie mnogiej, gdzie buyūt oznacza
’domy’ a abyāt ‘wersy’. Jak pokaza≥em wyøej, s≥owo bayt, wspólne wiÍkszoúci
jÍzyków semickich, wywodzi siÍ z pansemickiego rdzenia b-y-t, którego znacze-
nie w arabszczyünie zwiπzane jest z nocowaniem, spÍdzaniem nocy. Oryginalny
sens zachowa≥ siÍ w innych derywatach rdzenia, na przyk≥ad: bayāt ‘nocowa-
nie’, mabı̄t ‘miejsce noclegu’. Moøna przypuszczaÊ, øe bayt s≥uøy≥ w przesz≥oúci
g≥ównie do przebywania w nim nocπ, schronienia siÍ w nim podczas nocy i naj-
prawdopodobniej by≥a to jedna z jego waøniejszych funkcji.

Obecnie s≥owo bayt t≥umaczone jest w s≥ownikach europejskich po pierw-
sze jako ‘dom’. W s≥ownikach arabsko-innojÍzycznych pojawiajπ siÍ dodatkowo
‘mieszkanie’, ‘rezydencja’ i ‘apartament’ (Danecki, Koz≥owska 2001: 153), ‘po-
mieszczenie’ (Baranow 1976: 94), ‘budynek’, ‘pokój mieszkalny’ oraz ‘rodzina’
(Wehr 1977: 74). WiÍkszoúÊ odpowiedników wyrazu bayt w jÍzykach euro-
pejskich zwiπzana jest z miejscem przeznaczonym do mieszkania, a dok≥adniej
chodzi o budynek bπdü jakieú konkretne, znajdujπce siÍ w nim pomieszczenie.
Nieco inaczej leksem ten t≥umaczony jest w s≥ownikach arabskich, a mianowicie
al-maskan sawā a kāna min öa r aw madar czyli ‘miejsce (s≥uøπce do) mieszka-
nia tak samo z sierúci jak i gliny’ (Al-Mun�id 1973: 55, Al-Mu �am al-madrası̄
2007: 140). Na pierwszy rzut oka polskie t≥umaczenie zdania arabskiego moøe
byÊ niejasne dla Europejczyka niezaznajomionego z kulturπ arabskπ. Moøna
przyjπÊ, øe arabscy autorzy rozumiejπ bayt jako kaøde miejsce s≥uøπce do miesz-
kania, w którym øyjπ albo przebywajπ ludzie. Niewaøny jest rodzaj materia≥u bu-
dowlanego, z jakiego wykonany jest dany dom (budynek), dlatego domem jest
takøe namiot. Niemniej jednak zdanie to ma zgo≥a odmienny sens i wskazuje na
jakøe osobliwπ kwestiÍ dla kultury arabskiej. Mam tutaj na myúli, wspomniany
juø wyøej, podzia≥ ludnoúci na dwie g≥ówne grupy: osadników i koczowników.
W jÍzyku arabskim istnieje wyraüna opozycja pomiÍdzy ahl al-madar ‘miesz-
kaÒcy miast’ a ahl al-wabar ‘mieszkaÒcy pustyni’, gdzie madar oznacza ‘b≥oto’,
‘glinÍ’, zaú wabar ‘sierúÊ kóz i wielb≥πdów’ i jest bliskie znaczeniowo wyrazowi
öa r ‘w≥osy’, ‘sierúÊ’, uøytemu w przytoczonych s≥ownikach arabskich. Jeúli zacy-
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towane wyøej zdanie arabskie odczytamy jako podzia≥ ludnoúci na koczowników
i osadników, dojdziemy do wniosku, øe w jÍzyku arabskim niewaøne jest kto,
gdzie i w czym mieszka, poniewaø kaøde miejsce s≥uøπce do mieszkania to bayt.
Pojawia siÍ zatem pytanie, czy leksem bayt uøywany wy≥πcznie w stosunku do
Beduinów oznacza jeden namiot, wszystkie namioty zamieszkiwane przez ko-
czowników a moøe kawa≥ek pustyni, na której w danym momencie przebywajπ.
Wydaje siÍ, øe bayt w odniesieniu do ludnoúci beduiÒskiej oznacza zarówno
ich namioty, jak i teren przez nich zajmowany, bÍdπcy jednym wspólnym do-
mem. Przy czym nie chodzi tutaj o spo≥ecznoúÊ tworzπcπ jeden dom, a raczej
o namioty z w≥osia koziego i wielb≥πdziego oraz odgraniczony nimi obszar pu-
styni. W takim kontekúcie wyraz bayt oznacza miejsce, tym bardziej, øe sami
Arabowie w swoich s≥ownikach definiujπ bayt jako ‘miejsce do mieszkania’.

S≥owo bayt ≥πczy siÍ z innymi wyrazami i tworzy w literackim jÍzyku arab-
skim utarte wyraøenia. W po≥πczeniach wyrazowych bayt moøe byÊ okreúlony
przydawkπ, ale zwykle stoi w pierwszym cz≥onie konstrukcji dope≥niaczowej
(tzw. status constructus)6, bÍdπcej po≥πczeniem dwóch rzeczowników, w którym
pierwszy jest okreúlany przez drugi, zwany okreúlajπcym (Danecki 2001: 363).
Tego typu po≥πczeÒ wyrazowych ze s≥owem bayt jest bardzo duøo w literackim
jÍzyku arabskim. Wúród nich najliczniejszπ grupÍ stanowiπ zwroty nazywajπce
budynki bπdü ich pomieszczenia, takie jak: bayt ar-rāh. a, bayt al-ḣalā , bayt al-
adab, bayt al-mā , bayt al-farāġ ‘toaleta’ (dom odpoczynku, dom pustki, dom
wychowania, dom wody, dom pustki)7, bayt al-akl ‘jadalnia’ (dom jedzenia),
bayt al-ad. yāf ‘salon’, ‘recepcja’ (dom goúci), bayt al-qu ūd ‘salon’, ‘recepcja’
(dom siedzenia), bayt al-ḣidma ‘zakrystia’ (dom s≥uøby). bayt as-silāh. ‘arsena≥’
(dom broni), bayt al-māl ‘skarbiec’ (dom majπtku), al-bayt az-zu�ā�ı̄ ‘oranøe-
ria’ (dom szklany), bayt Allāh ‘meczet’ (dom Boga), bayt al-fawākih ‘magazyn
z owocami’ (dom owoców), bayt al-mūna ‘magazyn’ (dom zapasów), bayt li-n-
nabāt ‘szklarnia’, ‘cieplarnia’ (dom dla roúlin), bayt as. -s. anam ‘pustelnia’ (dom
boøka).

Ciekawym przyk≥adem wydaje siÍ tutaj bayt aö-öa r ‘namiot (beduiÒski)’
(dom sierúci), bo byÊ moøe wskazuje na odchodzenie od pierwotnego znaczenia
s≥owa bayt, które w przypadku koczowników takøe oznacza ‘namiot’, ‘miejsce
zamieszkania na pustyni’. Prawdopodobnie konstrukcja ze s≥owem öa r ma za
zadanie wykluczyÊ wszelkie niejasnoúci, co do znaczenia wyrazu.

6 Status constructus nazywany jest tradycyjnie w literaturze semitystycznej konstrukcjπ do-
pe≥niaczowπ, choÊ w polskiej terminologii jÍzykoznawczej moøe byÊ to nazwa nie do koÒca
poprawna. Jest typowπ konstrukcjπ wystÍpujπcπ w jÍzykach semickich i wyraøa szeroko pojÍtπ
przynaleønoúÊ.

7 W nawiasach podajÍ kolejno dos≥owne t≥umaczenie na jÍzyk polski kaødego wyraøenia
w literackim jÍzyku arabskim. Jeúli chodzi o rzeczownik okreúlony przydawkπ, w t≥umaczeniu na
polski zachowa≥em szyk arabski, a wiÍc najpierw rzeczownik a nastÍpnie przydawka.
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W kilku po≥πczeniach bayt zachowuje swoje znaczenie jako ‘dom’ w przek≥a-
dzie na jÍzyk polski. Chociaøby: Al-Bayt al-Abyad. ‘Bia≥y Dom’ (dom bia≥y), bayt
aö-öabāb ‘dom m≥odzieøy’ (dom m≥odzieÒców), bayt as-sakan ‘dom mieszkalny’
(dom mieszkania), bayt at.-t.ullāb ‘dom studencki’, ‘akademik’ (dom studentów),
al-bayt at-ti�ārı̄ ‘dom handlowy’ (dom handlowy), bayt az-zaw�iyya ‘dom ma≥-
øeÒski’ (dom ma≥øeÒstwa), bayt ad-di āra, bayt al-fasād, ‘dom publiczny’ (dom
rozpusty, dom utraty obyczajów).

Sporπ grupÍ stanowiπ wyraøenia zwiπzane z islamem i wiele z nich zosta≥o
zapoøyczonych do jÍzyków krajów, w których religiπ dominujπcπ jest w≥aúnie
islam. Sπ to takøe nazwy miejsc, jakøe waønych dla muzu≥manów: Al-Bayt al-
H. arām, Al-Bayt al- Atı̄q ‘úwiπtynia Al-Kaba w Mekce’ (dom zakazany, dom
stary), Al-Bayt al-Muqaddas, Bayt al-Maqdis ‘Jerozolima’ (dom úwiÍty, dom
waønej úwiπtyni), ahl al-bayt ‘Rodzina Proroka’ (rodzina domu), āl al-bayt ‘Ro-
dzina Proroka’ (ród domu), bayt at.-t.ā a ‘przyprowadzenie øony do domu mÍøa,
który nielegalnie porzuci≥a’ (dom pos≥uszeÒstwa).

Ciekawπ grupÍ stanowiπ nazwy w≥asne a w szczególnoúci nazwy miejsco-
woúci, znajdujπcych siÍ wy≥πcznie na obszarze Syrii, Libanu i Palestyny (Izra-
ela). Grupa ta moøe byÊ dowodem, øe pierwotnym znaczeniem s≥owa bayt by≥o
‘miejsce s≥uøπce do mieszkania’ a takøe ‘obszar zajmowany przez mieszkaÒców’.
Przy czym muszÍ zaznaczyÊ, øe sπ to wy≥πcznie moje przypuszczenia. Tego typu
nazw w≥asnych jest bardzo duøo, dlatego wymieniam tylko kilka: Bayt äabāb
‘Bajt Szabab’ (dom m≥odzieÒców), Bayt �ibrı̄n ‘Bajt Døibrin’ (dom potÍøny)8,
Bayt al-Faqı̄h ‘Bajt al-Faqih’ (dom znawcy prawa muzu≥maÒskiego).

Jednak najciekawszym dla nas przyk≥adem wydaje siÍ byÊ Bayt Lah. m ‘Be-
tlejem’, miejsce narodzin Chrystusa. Etymologia nazwy miasta nie jest jedno-
znaczna. W jÍzyku arabskim bayt lah. m oznacza ‘dom miÍsa’ (bayt ‘dom’, lah. m
‘miÍso). W jÍzyku hebrajskim leh. em to ‘chleb’, a wiÍc Betlejem po hebrajsku
znaczy tyle co ‘dom chleba’, tak samo jak w syryjskim lah. mā oraz w ugaryckim
lh. m znaczπ ‘chleb’. Przy czym w ugaryckim rdzeÒ l-h. -m zwiπzany jest równieø
z ‘walczeniem’ (przypuszczalnie Betlejem to ‘dom walki’?), co mog≥oby mieÊ
swoje odzwierciedlenie w historii miasta. Jeszcze inne znaczenie pojawia siÍ
w dialektach po≥udniowych jÍzyka arabskiego, gdzie rdzeÒ ten oznacza ‘rybÍ’,
a wiÍc Betlejem to ‘dom ryby’.

W arabskim wystÍpujπ równieø inne po≥πczenia zwiπzane z miejscem: bayt
as-sayf ‘pochwa miecza’ (dom miecza), bayt al-bārūd ‘torba na naboje’ (dom
prochu strzelniczego), bayt ad-dā ‘siedlisko choroby’ (dom choroby), bayt aö-

8 Nazwa miejscowoúci wywodzi siÍ prawdopodobnie z jÍzyka aramejskiego, majπcego znaczny
wp≥yw na dialekty obszaru syryjsko-palestyÒskiego. W literackim jÍzyku arabskim brak jest formy
�ibrı̄n, ale w tym samym rdzeniu �-b-r wystÍpuje s≥owo �abbār pl. �abābira ‘si≥acz’, ‘gigant’,
które ma takie samo znaczenie jak aramejskie �ibrı̄n.
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öat.ran� ‘pole szachownicy’ (dom szachów), bayt al-ibra ‘kompas’ (dom ig≥y).
Ciekawymi przyk≥adami sπ czÍúci cia≥a, bÍdπce w rzeczywistoúci miejscem dla
innych, na przyk≥ad dziecka: bayt al-wald ‘macica’ (dom dziecka) czy oka:
bayt al- ayn ‘oczodó≥’ (dom oka). Mamy równieø nazwy domów zwierzπt, jak
chociaøby bayt al- ankabūt ‘pajÍczyna’ (dom pajπka), przy czym tego typu po≥π-
czenia sπ produktywne, poniewaø wyraz bayt moøna ≥πczyÊ w status constructus
z poszczególnymi nazwami zwierzπt.

W wielu jÍzykach, a takøe w jÍzyku polskim, przez pojÍcie ‘dom’ rozumie
siÍ ‘rodzinÍ’. W przypadku s≥owników arabskich nie odnotowano w øadnym
z mi dostÍpnych przy s≥owie bayt takiego znaczenia. Pojawia siÍ za to w s≥ow-
nikach europejskich (Wehr 1977: 74, Ba albakı̄ 1995: 254). Jednoznacznie nie
moøna stwierdziÊ, czy s≥owo bayt, nieokreúlone innym wyrazem, moøe odnosiÊ
siÍ w literackim jÍzyku arabskim do ‘rodziny’. Istniejπ za to pewne po≥πcze-
nia, jak ahl al-bayt, które znaczπ tyle co ‘domownicy’ (mieszkaÒcy domu) bπdü
‘Rodzina Proroka’ (rodzina domu). Zdaje siÍ, øe brak tego znaczenia jest wy-
nikiem bogactwa jÍzyka arabskiego, który posiada wiele wyrazów na ‘rodzinÍ’.
ZwróÊmy za to uwagÍ, øe wy≥πcznie w po≥πczeniach z wyrazami takimi jak ahl
‘rodzina’, ‘mieszkaÒcy’, ā ila ‘rodzina’, āl ‘ród’, usra ‘rodzina’, ca≥e wyraøenie
jest t≥umaczone jako ‘rodzina’, ‘domownicy’. I tylko w tym znaczeniu wyraz
bayt stoi na drugim miejscu w status constructus, a wiÍc okreúla cz≥on pierwszy.
W przypadku gdy bayt stoi na pierwszym miejscu w konstrukcji dope≥niaczo-
wej, znaczenie ca≥ego zwrotu jest ca≥kowicie inne. Przyk≥adowo bayt ar-ra�ul
(dom mÍøczyzny) nie oznacza wcale ‘pan domu’, ‘g≥owa rodziny’, a mianowicie
chodzi tutaj o ‘(jego) dzieci’. Takøe bayt al-ahl oznacza ‘dom rodzinny’, ‘dom
rodziny’, przy czym chodzi tutaj wy≥πcznie o budynek zamieszkiwany przez
konkretnπ rodzinÍ, natomiast ahl al-bayt, gdzie bayt stoi juø na drugim miejscu
w status constructus, znaczy ‘mieszkaÒcy domu’, ‘domownicy’, a w przesz≥o-
úci takøe ‘Rodzina Proroka Mahometa’. Lecz samo s≥owo ahl znaczy tyle co
‘mieszkaÒcy’.

Kolejnym wyrazem na ‘dom’ w literackiej arabszczyünie jest dār (pl. dūr,
diyār). Wywodzi siÍ z rdzenia d-w-r, zwiπzanego z obracaniem siÍ, krπøeniem.
Wydaje siÍ, øe sam rdzeÒ ma niewiele wspólnego ze s≥owem dār w znaczeniu
‘dom’, tym bardziej, øe brak jest jakichkolwiek derywatów, bliskich znaczeniowo
wyrazowi ‘dom’. Samo s≥owo dār ma dwa znaczenia. Po pierwsze ‘rejon’, ‘re-
gion’, ‘kraj’ a po drugie ‘dom’, ‘budynek’, ‘budowla’, ‘mieszkanie’ (Danecki,
Koz≥owska 2001: 329). Pierwsze znaczenia s≥owa dār zwiπzane sπ z jakimú
miejscem, obszarem, natomiast drugie z domem, budynkiem. Bardzo podobnie
leksem dār objaúniany jest w s≥ownikach arabskich: al-mah. all ya�ma u l-binā
wa-s-sāh. a ‘miejsce obejmujπce budynek i plac’, al-manzil al-āhil bi-s-sukkān
‘mieszkanie (dom) zasiedlone mieszkaÒcami’, al-balad ‘kraj’ (Al-Mu �am al-
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madrası̄ 2007: 369). I takøe w arabskim s≥owniku wyraünie zaznaczono dwa
znaczenia wyrazu dār.

Wyraz dār, tak samo jak bayt, wystÍpuje w wielu po≥πczeniach wyrazowych,
które odnoszπ siÍ wy≥πcznie do budynków. Moøemy wyróøniÊ budynki s≥uøπce
kulturze i szeroko pojÍtej rozrywce: dār al-ātār ‘muzeum’ (dom zabytków), dār
at-tamtı̄l ‘teatr’ (dom spektaklu), dār as-sinamā, dār as. -s. uwar al-mutah. arrika
‘kino’ (dom kina, dom obrazów poruszajπcych siÍ)9, dār al-qimār ‘kasyno’ (dom
hazardu), dār al-lahw ‘klub nocny’ (dom rozrywki), dār ad-di āra, dār al-fu�ūr
‘dom publiczny’ (dom rozpusty, dom rozpusty).

Kolejna grupa po≥πczeÒ wyrazowych oznacza budynki przeznaczone do wy-
poczynku, wychowywania i opieki nad dzieÊmi, m≥odzieøπ i osobami starszymi:
dār al-h. ad. āna ‘ø≥obek’ (dom wychowania dzieci), ad-dār al-is. lāh. iyya ‘dom po-
prawczy’ (dom naprawczy), dār al-aytām ‘dom dziecka’, ‘sierociniec’ (dom sie-
rot), dār at-tawlı̄d ‘klinika po≥oønicza’ (dom rodzenia dziecka), dār al- a�aza
‘dom starców’, ‘szpital dla osób starszych’ (dom s≥abych), dār ar-rāh. a wa-l-
isti�mām ‘dom wypoczynkowy’ (dom odpoczynku i rekreacji).

Wyraøenia ze s≥owem dār odnoszπ siÍ takøe do budynków s≥uøπcych ce-
lom edukacyjnym: dār al- ulamā ‘akademia’ (dom uczonych), dār al-mu allimı̄n
‘szko≥a nauczycielska’ (dom nauczycieli), dār al-kutub ‘biblioteka’ (dom ksiπ-
øek).

Wúród pozosta≥ych zwrotów moøna wydzieliÊ miÍdzy innymi nazwy bu-
dynków uøytecznoúci publicznej: dār al-barı̄d ‘urzπd pocztowy’ (dom poczty),
dār ad. -d. arb ‘mennica’ (dom bicia), dār al-maskūkāt ‘mennica’ (dom monet),
dār al-qad. ā ‘sπd’ (dom wyroku sπdowego, sπdownictwa), dār ar-ri āsa ‘budy-
nek zarzπdu’, ‘sztab’ (dom przewodniczenia), a takøe inne: dār an-naör ‘dom
wydawniczy’, ‘wydawnictwo’ (dom publikowania), dār as. -s. inā a ‘arsena≥’, ‘fa-
bryka’, ‘zak≥ad’ (dom przemys≥u).

Pewnπ nowπ tendencjπ w literackiej arabszczyünie jest tworzenie nazw w≥a-
snych ze s≥owem dār i nie sπ to nazwy miejscowoúci, tak jak w po≥πczeniach
z bayt. Sπ to nazwy sklepów i firm, w których dār pojawia siÍ na pierwszym
miejscu w po≥πczeniu wyrazowym. Bardzo czÍsto mogπ byÊ to takøe nazwy
wydawnictw, uczelni i instytucji kulturalnych, co wiπøe siÍ w pewien sposób
z przytoczonymi powyøej nazwami budynków, posegregowanych ze wzglÍdu na
ich przeznaczenie. Kilka przyk≥adów: Dār al-Asad ‘dom kultury w Syrii im. Ha-
fiza al-Asada’ (dom Asada), Dār al-H. ayāt ‘strona internetowa z wiadomoúciami
ze úwiata’ (dom øycia), Dār al-H. ikma ‘prywatna szko≥a w Arabii Saudyjskiej’
(dom mπdroúci), Dār al- Ulūm ‘szko≥a wyøsza w Kairze’ (dom nauki).

9 Po≥πczenie wyrazowe dār as. -s. uwar al-mutah. arrika ‘kino’ jest w chwili obecnej uznawane
za wyraøenie przestarza≥e.
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Oprócz wyraøeÒ zwiπzanych ze znaczeniem ‘dom’, istnieje spora grupa zwro-
tów odnoszπcych siÍ do znaczenia ‘rejon’, ‘region’, ‘obszar’. Pewnπ trudnoúÊ
moøe stanowiÊ ustalenie, jakie znaczenie ma dār w okreúlonym po≥πczeniu wy-
razowym. Tak jest w przypadku zaczerpniÍtej z literackiego jÍzyka arabskiego
nazwy najwiÍkszego miasta Tanzanii – Dar es Salaam, a zarazem siedziby rzπdu,
którπ zwyk≥o siÍ t≥umaczyÊ jako ‘dom pokoju’, a wyraünie nie o dom tutaj chodzi.
W s≥owniku arabsko-polskim dār as-salām t≥umaczy siÍ jako ‘raj’, ‘niebo’, ‘epi-
tet Bagdadu’ (Danecki, Koz≥owska 2001: 329).10 Dodatkowo w opozycji do dār
as-salām naleøy wymieniÊ dār al-h. arb ‘teren dzia≥aÒ wojennych’, ‘teren wroga’,
gdzie h. arb to po prostu ‘wojna’. Wydaje siÍ uzasadnione, øe nazwa metropolii
Dar es Salaam oznacza prÍdzej ‘rejon pokoju’ niø ‘dom pokoju’.

Pozosta≥e dwa leksemy uøywane na okreúlenie ‘dom’, a wiÍc manzil i ma-
skan, zwie siÍ w arabskiej teorii gramatycznej imionami miejsca i taka nazwa
uøywana jest tradycyjnie w jÍzykoznawstwie semitystycznym. W rzeczywisto-
úci sπ to rzeczowniki odczasownikowe, tworzone wed≥ug pewnych, regularnych
wzorów (Danecki 2001: 212).11 Dlatego nie dziwi fakt, øe znaczenia obydwu
imion oparte sπ na znaczeniu poszczególnych rdzeni.

Jeúli chodzi o manzil, pochodzi od rdzenia n-z-l, zwiπzanego ze schodze-
niem w dó≥, opadaniem, zatrzymywaniem siÍ na postój oraz zamieszkiwaniem.
Poszczególne derywaty rdzenia nie sπ wyraünie zwiπzane ze s≥owem ‘dom’ i do-
tyczπ raczej zatrzymywania siÍ u kogoú na goúcinÍ: nazı̄l ‘goúÊ’, nuzla ‘poczÍ-
stunek’, nuzl, nazl ‘kwatera’, ale juø nāzil ‘mieszkaniec’. Sam wyraz manzil to
‘dom’, ‘mieszkanie’, ‘miejsce postoju’, ‘postój’, a takøe ‘po≥oøenie KsiÍøyca’
(Danecki, Koz≥owska 2001: 728, Baranow 1976: 796, Wehr 1977: 851), a obec-
nie wy≥πcznie ‘mieszkanie w bloku’. Wyraz manzil nie tworzy wielu wyraøeÒ,
tak jak bayt bπdü dār. Warto mimo to wymieniÊ nastÍpujπce: manzil al-istirāh. a
‘dom wypoczynkowy’ (dom wypoczynku), manzil al-lahw wa-l-la b ‘miejsce
rozrywek’ (dom rozrywki i gry), s. āh. ib al-manzil ‘gospodarz domu’ (w≥aúciciel
domu).

Pojawia siÍ równieø po≥πczenie wyrazowe ahl al-manzil ‘rodzina’ (rodzina
domu), jednak manzil stoi na drugim miejscu w konstrukcji dope≥niaczowej.
Mamy tutaj identycznπ sytuacjÍ, jak w przypadku po≥πczeÒ wyrazowym ze s≥o-
wem bayt.

ImiÍ maskan pochodzi od rdzenia s-k-n, który wyraøa znaczenie zamiesz-
kiwania, osiedlania siÍ, przebywania oraz bycia cichym, spokojnym. W s≥owni-
kach europejskich wyraz ten t≥umaczy siÍ na ogó≥ jako ‘mieszkanie’, ‘miejsce

10 W przesz≥oúci takøe Bagdad zwany by≥ Dār as-Salām.
11 Od pierwszego tematu czasownikowego czasowników regularnych imiona miejsca tworzy

siÍ wed≥ug dwóch wzorów: maCCaC, maCCiC, gdzie C oznacza kolejnπ spó≥g≥oskÍ rdzenia.
Przyk≥adowo od czasownika la iba ‘bawiÊ siÍ’ imiÍ miejsca to mal ab ‘boisko’.
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zamieszkiwania’, ‘siedziba’, ‘dom’ (Danecki, Koz≥owska 2001: 694, Baranow
1976: 365, Wehr 1977: 382). Znaczenie bliskie ‘zamieszkiwaniu’, ‘mieszkaniu’
wyraøa siÍ w wielu derywatach rdzenia, z których warto wymieniÊ nastÍpujπce:
sakan ‘mieszkanie’, suknà ‘mieszkanie’, ‘pobyt’, sakina ‘mieszkanie’, sukkān
‘mieszkaÒcy’. Utartych po≥πczeÒ wyrazowych jest bardzo ma≥o, a wúród nich
takie jak: azmat as-sakan ‘kryzys mieszkaniowy’ (kryzys mieszkania), buyūt
as-sakan ‘domy mieszkalne’ (domy mieszkania), mah. all as-suknà ‘miejsce za-
mieszkania’ (miejsce mieszkania).

JÍzyk arabski oprócz czterech podstawowych i najpopularniejszych s≥ów
oznaczajπcych ‘dom’ ma takøe wyrazy okreúlajπce wy≥πcznie rodzaje domów.
Przeglπd tego typu nazw pojawia siÍ u Abū Mans.ūra Abd al-Malika at-
Ta ālibı̄ego w dziele Fiqh al-luġa (At-Ta ālibı̄ 2000: 321), gdzie autor wymienia
w jednym z podrozdzia≥ów poszczególne leksemy i przy kaødym z nich wyja-
únia róønice pomiÍdzy „domami Arabów”, podajπc budulec, z jakiego zosta≥y
wykonane.

Pierwszy rodzaj stanowiπ domy wykonane z w≥ókien pochodzenia zwierzÍ-
cego i roúlinnego: ḣibā ‘dom z we≥ny’, bi�ād ‘dom z sierúci kóz i wielb≥πdów’,
fust.āt. ‘dom z sierúci’, surādiq ‘dom z bawe≥ny’, a takøe ze skór zwierzÍcych:
qaö ‘dom z suchych skór’. Inaczej nazywajπ siÍ takøe domy wykonane z mate-
ria≥ów drewnopochodnych oraz gliny: t.irāf ‘dom z kory’ (dos≥. ze skóry drzew),
h. az. ı̄ra ‘dom z resztek ga≥Ízi, kory i patyków’, ḣayma ‘dom z drzewa’, aqna ‘dom
z kamieni’, qubba ‘dom z suszonej na s≥oÒcu ceg≥y s≥omiano-glinianej’, sutra
‘dom z gliny’. We wspó≥czesnej arabszczyünie wiÍkszoúÊ s≥ów pojawiajπcych siÍ
u At-Ta ālibiego mog≥a utraciÊ tak precyzyjne znaczenie, charakteryzujπce dom
na podstawie budulca, bπdü zyskaÊ kolejne, bardziej ogólne, a czasami zupe≥nie
inne. Moøemy to dostrzec w s≥ownikach, przyk≥adowo: ḣibā oznacza ‘namiot’,
co jest bliskie znaczeniu ‘dom z we≥ny’, surādiq ‘duøy namiot’, czyli prawie
odpowiada znaczeniu ‘dom z bawe≥ny’, ḣayma ‘namiot’, qubba ‘kopu≥a’, h. az. ı̄ra
‘zagroda’, ‘ogrodzenie’, ale takøe ‘chata’.

‘Dom’ w literackiej arabszczyünie to takøe namiot, mieszkanie, miejsce za-
mieszkania, budynek czy pokój mieszkalny. Wyraz ‘dom’ stojπc samodzielnie
nie oznacza za to rodziny, jak to jest w wielu jÍzykach úwiata. ByÊ moøe wynika
to z mnogoúci i bogactwa leksykalnego arabszczyzny, gdzie na s≥owo ‘rodzina’
moøna znaleüÊ nie jeden a wiele innych wyrazów.

W przysz≥oúci warto zwróciÊ szczególnπ uwagÍ na dialekty jÍzyka arab-
skiego, wszakøe one sπ podstawowym úrodkiem komunikowania siÍ w úwiecie
arabskim. Kaødy dialekt jest jÍzykiem øywym, nieskodyfikowanym, ulega nie-
zwykle szybkim zmianom. W dialektach funkcjonuje wiele przys≥ów, powstajπ
nowe s≥owa, które zyskujπ nowe znaczenia, a stare siÍ zacierajπ. Oprócz omówie-
nia wyrazu ‘dom’ w poszczególnych dialektach jÍzyka arabskiego, naleøa≥oby
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w pierwszej kolejnoúci zajπÊ siÍ semickim rdzeniem i podjπÊ próbÍ odnalezienia
wspólnych s≥ów semickich na okreúlenie ‘dom’ oraz rdzeni, od których siÍ wy-
wodzπ. CzÍúciowo juø to zrobi≥em we wprowadzeniu, lecz wymieniam jedynie
dwa wspólne rdzenie. Jest to wiÍc tylko swego rodzaju wstÍp do dalszych badaÒ
nad s≥owem ‘dom’ w jÍzykach semickich, a wnioski mogπ wzbudziÊ zaintereso-
wanie nie tylko wúród semitystów.
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The lexicographic basis of the study is the literary variety of Arabic. Apart from investigating
the lexemes which mean ‘home’, such as bayt, dār, manzil and maskan, an attempt is made to
establish the common derivatives of the lexemes with this meaning in other Semitic languages.
A claim is made that the predominant meaning of the Arabic lexemes in question is ‘dwelling
place’. This is shown to be reflected in the cultural context, including the tents and terrains
inhabited by Bedouins, as well as topographical names in the Middle East.
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