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Ta je m n a  gw ara

Autor recenzowanej pracy, B artek C haciński, dziennikarz „P rzekroju”, kontynuuje 
uw ażne przyglądanie się w spółczesnej leksyce potocznej, które zapoczątkow ał w Wy
pasionym słowniku najmłodszej polszczymy (2003). Swoim obserw acjom  nadaje tym 
razem inny tytuł, tw ierdząc we „W stępie”, iż określenie wypasiony zastąpione zostało 
przez wyczesany. Podkreśla również, że czyteln ik  m a w rękach nie typow y słow nik, 
ale książkę do czytania z rysunkam i D om inika „enenka” Zacharskiego. W szystkich 
zainteresowanych rozwojem języka potocznego zaprasza do w spółpracy i podaje 
adres e-mailowy.

Zasadniczą część publikacji stanowi om ów ienie 61 artykułów  hasłowych. Wśród 
nich trzy grupy leksemów zajm ują szczególne m iejsce i stanow ią odrębne części: okre
ślenia odnoszące się do garderoby, gier w ideo oraz reklamy. K ońcow ą część stanow ią 
Bonusy, czyli dodatki specjalne (s. 169). Tu autor proponuje test składający się z pytań 
zam kniętych sprawdzający znajom ość najnowszego słow nictw a oraz dyktando. Czy
teln ik  znajdzie też oddzielnie zgrom adzone now otw ory językow e, a  także (podobnie 
jak  w poprzednim  słow niku autorstw a Chacińskiego) Linki za które warto pociągnąć 
-  adresy ciekawych stron internetow ych. W yszukiw anie haseł ułatw ia alfabetyczny 
Indeks (s. 187) zamykający słownik.

Swój m ateriał leksykalny autor porównuje (co także czynił w poprzedniej pub
likacji) m.in. z hasłam i w  słow niku języka  polskiego i słow niku w yrazów  obcych. 
W ielokrotnie odwołuje się do Nowego słownika gwary uczniowskiej H. Zgółkow'ej, 
Słownika polszczyzny potocznej J. A nusiew icza i J. Skawińskiego, a nawet sięga do 
historii języka, korzystając ze Słownika etymologicznego A. Brucknera i Encyklo
pedii staropolskiej ilustrowanej Z. G logera (zob. hasła kozacki, zatrybić). Z darza się 
jednak , że sam podejmuje się w yjaśniania etym ologii w yrazów , „bo ani Bruckner, ani 
K opaliński nie pomogą” (s. 152). Chaciński pow ołuje się też na spostrzeżenia zaw arte 
w Wypasionym słowniku..., skrupulatnie odnotow ując w szystkie zmiany, które poja
wił}' się w najmłodszej polszczyźnie od czasu ukazania się tego słow nika (np. w yraże
nie iść na sanki ‘spadać, iść sobie’ zostało zastąpione przez turlać dropsa).
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Czytając słow nik, odnosi się w rażenie, że leksyka najnowsza przypom ina tajem 
n ą  gw arę, której użytkow nicy pragną zasygnalizow ać w łasną odrębność. Podkreśla
j ą  to m.in. neosem antyzm y, np. rzeczow nik kabat ‘ktoś niezbyt rozgarnięty, osoba o 
ograniczonych horyzontach’, czasow niki kleić i dźwigać, które w ykorzystyw ane są  w 
znaczeniu ‘rozum ieć’ czy ekspresyw ne określenia w artościujące: bekowy to inaczej 
‘m iły ’, ‘zabaw ny’, ‘na luzie’, gruby oznacza ‘świetny, rew elacyjny’, a dość w yraża 
pozytyw ny stosunek do tem atu. A utor sięga zresz tą  do leksem ów znanych wcześniej 
nie tylko w  środow isku uczniow skim  (por. pomykać), lecz także w socjolekcie w ię
ziennym  (por. hasło baledra lub pacyna).

Chaciński udow adnia, że niektóre w yrazy są  w ynikiem  asocjacji: i tak  np. mali
nowo oznacza ‘dobrze, pięknie, w spaniale’, a eponim  gargamele je s t nie tylko pogar
dliw ym  określeniem  ludzi, ale też koszm arków  budow lanych. „W yczesane” lekse- 
my m ogą być rezu ltatem  podobieństw  brzm ieniow ych: lipton ‘słab izna’, ‘porażka" 
pochodzi od lipa, a fartuch ‘ktoś, kto m a szczęście’ od fart, farciarz, przykładam i 
now otw orów  słow otw órczych: przeagent ‘osoba pow szechnie łubiana i docen iana’ 
lub ‘osoba pow szechnie przodująca w jak iejś dziedz in ie’, przychlast ‘n ieudacznik , 
oferm a, lizus itp.’, zlewać ‘ignorow ać, lekcew ażyć’ o raz nowych zw iązków  frazeo 
logicznych, k tóre po tw ierdzają istnienie nowych zjaw isk społecznych: mieć kredens 
‘m ieć zac iągn ię ty  k red y t’, puścić biedaka ‘dać sygnał kom órką bez łączen ia się’. 
C haciński zauw aża w szechobecną tendencję do ekonom iczności języka , k tóra prze
jaw ia  w stosow aniu skrótów , por. MPO ‘m łodzież po ogóln iaku’, OCB ‘o co biega’, 
czy zapisów  z użyciem  łacińskiej litery  q (sql to ang. school ‘szkoła’, ql ang. cool 
‘św ietny, ek s tra ’) lub cyfr (pozdroóOO 4all).

Autor wiele m iejsca pośw ięca w yrazom  zapożyczonych z języka  angielskiego, 
których pisow nia i w ym ow a są  nierzadko inspiracją dla tw órców  nowych stów. W 
najm łodszej polszczyźnie dzięks, dzienks, dzienx je s t kalką czasow nika thanks, a 
rzeczow nik dżampra ‘udana im preza z tańcam i’ powstał z połączenia angielskiego 
czasow nika jump ‘skakać’ i impry -  skrótu od impreza. Przy okazji tego typu  słów 
Chaciński z pow odzeniem , bez zbędnego dydaktyzm u, zw raca uwagę na pojawiają
ce się problemy ortograficzne albo nadm ierną tendencję do korzystania z zapożyczeń: 
„Prawdę mówiąc, wolę już, jak  ktoś mówi, że „m a ciśnienie”, albo jak  ktoś po prostu 
„ciśnieniuje” (czyli denerwuje się, na przykład ze względu na brak czegoś), niż jak  uży
w a bez sensu obcych w yrazów ” (por. hasło preszer z  ang. pressure ‘ciśnienie’, s. 134).

Chaciński zauw aża również, że najm łodsza polszczyzna nie je st w olna od w ulga
ryzmów, mając jednak  św iadom ość, że czyteln ikam i słow nika m ogą być uczniowie, 
w ykropkow uje n iecenzuralne słowa.

N a koniec w arto  zaznaczyć, iż Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny B artka 
C hacińskiego jest książką ciekaw szą w porównaniu do pierwszej publikacji autora. 
H asła są  tu dokładniej opracowane i rzetelniej om ówione (autor częściej korzysta ze
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źródeł naukowych), dzięki czem u zaw ierają w iele naprawdę w artościow ych uwag na 
tem at zm ian we w spółczesnej leksyce.
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