Oceń wpływ rożnych języków na współczesna
etymologie zaklęć. Swoja wypowiedz poprzyj
przykładami.

Zaklęcia mają różne nazwy, bardziej i mniej skomplikowane. Przeciętny
fan książek Harry’ego Pottera nie zastanawia się co oznaczają i skąd
pochodzą. Jeśli jednak ktoś zgłębi się w znaczenie zobaczy, że te nazwy
mówią naprawdę dużo. Mówią, w jaki sposób działa zaklęcie. Dzięki temu
czarodziej znający etymologię może się przygotować na uderzenie. Tylko kto
zna etymologię, a nie zna zaklęcia? Może dla tego warto znaleźć język z
którego pochodzą nazwy i nauczyć się tego języka. Na pewno dało by to
przewagę w pojedynkach.
Nie trzeba być geniuszem, by domyślić się, że największy wpływ na
współczesną etymologię zaklęć ma Łacina. Jest to spowodowane głównie tym,
że kiedy tworzono dzisiejsze czary dominowała Łacina w całej Europie. Był to
język znany wszystkim wykształconym ludziom bez względu na kraj. Był to
język bardzo uniwersalny więc nazywanie zaklęć tymi właśnie nazwami było
bardzo praktyczne. Najpopularniejszymi współczesnymi zaklęciami mających
nazwę pochodzącą z łaciny jest min Avis. Zaklęcie wyczarowuje ptaki. Avis
dosłownie oznacza „Ptak” lub „ptactwo”(zgadza się z tym nawet google
tłumacz). Mówi to prawie całkowicie o jego działaniu. Innym zaklęciem,
pochodzącym z łaciny, które zdradza nam jego działanie jest Densaugeo.
Jego nazwa to gra dwóch słów dens co oznacza zęby i augeo co oznacza
powiększać. Można z tego szybko wywnioskować, że to zaklęcie powiększa
zęby.
Kolejnym językiem z którego dużo czerpała Rowling był jej ojczysty
język, język angielski. Rzadko jednak całe zaklęcie pochodzi z języka
angielskiego, zazwyczaj jest to połączenie łaciny i angielskiego. Przykładem
takiej mieszanki jest jedno z podstawowych zaklęć, poznawanych w
Hogwarcie jako jedno z pierwszych zaklęć, Wingardium Leviosa. Jego
początek wing pochodzi z angielskiego i oznacza latać. Natomiast druga
część tego zaklęcia levo pochodzi z łaciny i oznacza uczynić lekkim. Innym
zaklęciem, którego etymologia pochodzi z języka angielskiego jest Riddikulus.
W języku angielskim bardzo podobne słowo ridiculous oznacza śmieszny.
Jednak samo słowo ridiculous pochodzi od łacińskiego słowa ridiculus które
oznacza to samo.

W świecie magii występują też czasem pojedyncze zaklęcia z
aramejskiego jak np. Avada Kedavra co oznacza zniknij jak to słowo.
Występują również z języka greckiego jak Petryficus Totalu gdzie Petra
oznacza skałę a facio czynię.
Wydaje mi się, że pokazałam, że na współczesne zaklęcia ma wpływ
dużo języków. Wykorzystywane są głównie języki wymarłe lub słowa mało
popularne wśród żywych dziś języków. Największy wpływ ma łacina, co nie
jest złe gdyż wystarczy się jej nauczyć by znać znaczenie tym samy działanie
większości zaklęć. Daje to istotną przewagę w nauce, pojedynkach i
codziennym życiu.

