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En t u z ja s t a n o w y c h w y r a z ó w

W grudniu 2003 roku ukazał się Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny1B art
ka C hacińskiego z ilustracjam i D om inika „enenka” Zacharskiego. A utor słow nika jest
dziennikarzem „Przekroju", ale publikow ał też w „D użym Form acie”, poniedziałko
w ym dodatku „G azety W yborczej” i w spółpracow ał m iędzy innym i z „N ow ą Fanta
styką” oraz „M achiną”. T łum aczył także skecze i piosenki B orisa Viana. To w łaśnie
w „D użym Form acie” od maja 2002 roku Bartek Chaciński prezentow ał now ą leksykę
pojaw iającą się w polszczyźnie w spółczesnych nastolatków. K orzystając ze słow nika,
m ożna ją poznać w wersji poszerzonej i uaktualnionej.
W nocie w ydaw cy czytamy, że autor jest entuzjastą now ych w yrazów , a nawet kre
atorem zjaw isk językow ych. Chaciński m a św iadom ość, że niektóre słowa są efem ery
dam i, które pow stały pod w pływ em m ody i nie utrzym ają się dłużej w polszczyźnie.
Inne, być może, zadom ow ią się i znajdą m iejsce w kolejnych w ydaniach słow nika
języ k a polskiego. W szystkie w yrazy są jednak odbiciem naszej rzeczyw istości, dla
tego w arto zatrzym ać się przy nich na dłużej. Z am ierzenia autora obrazuje fragm ent
piosenki zespołu „Paktofonika” przytoczony jako motto: „Łapię chwilę ulotne jak
ulotka / U lotne chw ile łapię jak fotka / D bam , by chwile ulotne jak notka/ Nie uleciały
ja k ulotna plotka”.
C haciński nie tylko rejestruje zm iany języka, ale też dociekliw ie stara się je w y
jaśnić, korzystając m in. ze Słownika etymologicznego A. Brucknera. Sięga też do
internetow ych pam iętników (tzw. blogów), forów dyskusyjnych (zam iast bibliografii
podaje Linki, za które warto pociągnąć - adresy stron internetow ych) oraz tekstów
hiphopow ych rym opisarzy
G łów ną część słow nika stanow ią pełne hum oru opisy każdego z 84 haseł, zaw iera
jące definicję i p ełną egzem plifikację. W ten sposób stają się one zbiorem felietonów,
św iadczących o dużym w yczuciu językow ym autora, rozdziałam i ciekawej opow ieści
1 Przy okazji wydania słow nika 4 grudnia 2003 roku w Bibliotece Uniwersytetu W arszawskiego odbyło
się Wypasione Dyktando, przygotowane przez Bartka Chacińskiego. Jurorzy, profesor Jerzy Bralczyk
K rystyna Bochenek i autor dyktanda, najlepszym uczniom przyznali oldskulowe dyplomy Debeściaka
Ortografii, a najlepszemu dziennikarzowi tytuł Jedwabiście Wypasionego Dziennikarza.
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o w spółczesnej kulturze. C zytelnik może dow iedzieć się, co oznacza tytułow y wy
pas (s. 150-151), kto nazyw any jest lamusem (s. 73-74) czy zmulantem (s. 161-163).
Szczególne m iejsce w śród om aw ianych haseł zajmuje słow nictw o w yw odzące się z
subkultury hip hopu (s. 45-59) oraz dotyczące netykiety - etykiety w internecie (s. 9099). N a s. 167 Chaciński podaje w yrażenia, jakie trzeba znać, aby zabłysnąć, np. ryć
beret ‘uśm iechać się’. O statnią część słow nika stanowi Indeks (s. 175) rejestrujący
w szystkie w yrazy odnotow ane w recenzow anej publikacji.
A utor na każdej stronie sw ego słow nika udow adnia, że m łodzież łam iąc reguły
ortograficzne, w ykorzystując tendencję do skrótu (por. wogle, spox), w łaściw ości fo
netyczne i m orfologiczne języka, potrafi się nim bawić (podobnie ja k futuryści czy
tw órcy poezji lingw istycznej). Pow stają w ten sposób okazjonalizm y, kontam inacje
leksykalne, zw iązki frazeologiczne (np. dostać buta ‘dostać jedynkę w szkole’, ude
rzać z buta ‘iść pieszo’), a w yrazom ju ż istniejącym nadaw ane są nowe znaczenia, por.
ciastko ‘atrakcyjny fizycznie facet’, ziemniak ‘nieprzychylne okoliczności; to coś, co
uziem ia’. M łodzi ludzie, w ykorzystując św ietną znajom ość języka angielskiego (zob.
rulez, lan) lub francuskiego (zob. żenua, wtopa), tw orzą swój tajny kod przypom ina
jący czasem gw arę w ięzienną, czasem język polityki. Pojawianie się takich zm ian
w leksyce m ożna traktow ać też jako w yraz buntu przeciwko nurtow i polszczyzny
oficjalnej, pełnej szablonowości i sztam powości.
Kogo może zainteresow ać Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny? Skorzy
stać m ogą z niego nauczyciele i rodzice, którzy chcą zrozum ieć, jak m ów ią nastolatki.
Słow nik okaże się też ciekaw ą lekturą dla osób bacznie obserw ujących innowacje
w języku. A że język jest tw orem żyw ym , m ożna przekonać się analizując zm iany,
którym podlegają wy razy zanotow ane przez B artka Chacińskiego. M łoda dziew czyna
m a ju ż kolejne internetow e określenie, je st nim lukrecja.
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