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Prezentowane dzieáo jest plonem kilkuletniej wspóápracy jĊzykoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego (oprócz wymienionego zespoáu autorskiego na stronie tytuáowej
znalazáy siĊ jeszcze nazwiska Radosáawa Pawelca i Ewy Rudnickiej) i Uniwersytetu
Moguncji. Jak napisano we wstĊpie, ideą sáownika byáo zebranie i systematyczne opisanie nowego sáownictwa polskiego, jakie siĊ pojawiáo po roku 1989, i porównanie go
ze sáownictwem niemieckim, co z kolei miaáo dostarczyü materiaáu do studiów nad internacjonalizacją (europeizacją) jĊzyków i wzajemnymi ich wpáywami. Sáownik zostaá
wydany w Niemczech i jest przeznaczony przede wszystkim dla niemieckojĊzycznego
odbiorcy, o czym Ğwiadczy zarówno ustrukturyzowanie artykuáów hasáowych, jak i fakt,
Īe czĊĞü wstĊpna, a takĪe wszystkie objaĞnienia znaków, skrótów i symboli, zostaáa
wydrukowana tylko po niemiecku.
PojĊcie neologizmu naleĪy do mniej ostrych pojĊü jĊzykoznawczych, gdyĪ w jego
definicjach operuje siĊ kategoriami takimi, jak stopieĔ upowszechnienia, ponadindywidualnoĞü, nieobecnoĞü w opracowaniach leksykograficznych. Wszystkie te kryteria
są jednak w pewnym stopniu umowne i mogą prowadziü do rozstrzygniĊü albo mechanicznych (jak w wypadku posáuĪenia siĊ kryterium obecnoĞci w sáowniku), albo
intuicyjnych. Autorzy omawianego zbioru zdają sobie z tych trudnoĞci sprawĊ, stąd teĪ
mimo Īe deklarują, iĪ przedmiotem ich zainteresowania są leksemy i związki wyrazowe rodzime bądĨ zapoĪyczone, które upowszechniáy siĊ w jĊzyku ogólnym po 1989
roku, dopuszczają wszak odstĊpstwa, na przykáad na rzecz tak przez siebie nazywanych
„neologizmów socjalistycznych”, wczeĞniej w sáownikach nienotowanych ze wzglĊdów
cenzuralnych (np. sklep za Īóátymi firankami, ubek, bezpieczniak, enerdowo, enerdowiec), terminów dotyczących muzyki máodzieĪowej, takich jak rock, techno, czy nazw
potraw, które uznają za pseudoneologizmy, zapoĪyczenia z odmian specjalistycznych, jak
np. paella, kebab, calvados a nawet kiwi. WáaĞnie obecnoĞü w komunikacji codziennej
pozwala autorom uznaü za neologizmy takie leksemy, jak betabloker, bioflawonoidy,
botoks, cellulit, feromony i in. Za neologizmy uznaje siĊ równieĪ leksemy nazywające
nowo powstaáe (czy ĞwieĪo upowszechnione) wytwory cywilizacji, jak DVD, drukarka,
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drajwer, RAM, by pozostaü tylko przy terminologii komputerowej. Zasób leksykalny
sáownika uzupeániają takĪe liczne neologizmy sáowotwórcze, zwáaszcza z produktywnymi formantami, np. -ówka, -owiec, euro-. JeĞli dodaü do tego, Īe jednymi z najnowszych sáów, jakie siĊ w opisie znalazáy, są áĪe-elity, moherowe berety i wyksztaáciuch1,
moĪemy stwierdziü, iĪ sáownik przynosi prawdziwe bogactwo leksyki z róĪnych dziedzin, a autorzy gromadzący materiaá nie byli obojĊtni wobec tego, co przynosi zmieniająca siĊ rzeczywistoĞü jĊzykowa2. Zasadniczym Ĩródáem materiaáu (który obejmuje
ok. 3500 jednostek leksykalnych) byáa analiza nowszych, wydanych po 1990 roku,
sáowników jĊzyka polskiego, prasy, publikacji ksiąĪkowych oraz wolnodostĊpnych
zasobów internetowych.
Sáownik ma zasadniczo ukáad alfabetyczny (odstĊpstwem są zasady hasáowania
jednostek nieciągáych, o czym poniĪej), a artykuá hasáowy odznacza siĊ przejrzystą
strukturą. Skáadają siĊ na nią:
1. Forma hasáowa — pojedynczy wyraz polski. Jednostki nieciągáe (wĞród nich najwiĊcej to frazeologizmy, frazemy i skrzydlate sáowa) są opisywane w podhasáach
podáączanych najczĊĞciej do tego czáonu, który je najlepiej motywuje, np. podziemie aborcyjne i turystyka aborcyjna pod hasáem aborcyjny, moherowe berety
pod hasáem moherowy). Dodatkowo, gwiazdką na koĔcu oznakowane są formy
hasáowe wyrazów, które wystĊpowaáy przez 1989 rokiem, ale nie zanotowano ich
w sáownikach (z reguáy ze wzglĊdów cenzuralnych, np. ubek*), a takĪe neosemantyzmów (np. góral* ‘nm. Mountainbike — rower górski’).
2. Wariant ortograficzny formy hasáowej, np. campus w haĞle kampus, camcorder
w haĞle kamkorder (warianty te stanowią równieĪ hasáa odsyáaczowe).
3. Informacja o wymowie — podawana zwáaszcza wtedy, gdy taki sam graficznie
wyraz jest róĪnie wymawiany po polsku i niemiecku.
4. Informacje gramatyczne, takie jak rodzaj rzeczownika, koĔcówka dopeániacza rzeczowników mĊskich, mianownik liczby mnogiej, gdy jest problematyczny, jak np.
luzak ‘máody czáowiek o nadmiernie swobodnym sposobie bycia’ — luzacy, aspekt
czasownika itp.
5. Kwalifikatory stylistyczno-pragmatyczne i/lub specjalistyczne — są to skróty okreĞleĔ niemieckich, np. w haĞle cool — ugs. — umgangssprachlich (potocznie).
6. Definicja — jest to opis znaczenia jednostki polskiej, przedstawiony w jĊzyku niemieckim.
7. Ekwiwalent niemiecki. Mogą to byü równieĪ formacje potencjalne, swoiste autorskie propozycje wobec niemieckiego uzusu, notowane z gwiazdką na początku,
np. *lepperisieren (odpowiednik polskiego lepperyzowaü). Niektóre jednostki lek1

Nawiasem mówiąc, leksem ten zostaá opisany w sáowniku bardzo starannie, wyróĪniono jego
dwa odcienie znaczeniowe. Szkoda, Īe zabrakáo informacji, iĪ zostaá on ukuty nie przez Ludwika
Dorna, ale przez Romana Zimanda, táumacza dzieá Aleksandra SoáĪenicyna. WiadomoĞü ta przydaáaby
siĊ, jeĪeli nawet nie Niemcom, to polskim czytelnikom sáownika, gdyĪ jest doĞü sáabo znana.
2
W rozwaĪaniach pojawiają siĊ, jako przykáady, równieĪ takie neologizmy, czy raczej okazjonalizmy reklamowe, jak czasopodwajacz, których jednak sáusznie nie wciąga siĊ do hasáowej czĊĞci
leksykonu.
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sykalne ekwiwalentów nie mają, wówczas caáy opis koncentruje siĊ na uĞciĞlonej
definicji.
Przykáady — materiaá ilustracyjny (tylko w jĊzyku polskim) czerpie siĊ najczĊĞciej
ze Ĩródeá internetowych (jako lokalizacje są podawane adresy witryn) lub bezpoĞrednio z prasy.
Informacja o zanotowaniu hasáa w sáownikach (chodzi o sáowniki ogólne i wybrane
specjalistyczne, wymienione we wstĊpie3) oraz innych Ĩródáach (przede wszystkim
dotyczy to tomów z cyklu Nowe sáownictwo polskie oraz korpusu PWN).
Informacja etymologiczna — dotyczy zwáaszcza anglicyzmów, polega na wskazaniu ich postaci graficznej w angielszczyĨnie (gdy jest odmienna od tej przyjĊtej
w polszczyĨnie).
Informacja „historyczno-kulturalna” (kulturhistorische Information) — pojawia siĊ
w niektórych hasáach, np. falandyzacja, cud nad Wisáą, puĞciü kogoĞ w skarpetkach, i jak sama nazwa wskazuje, polega na doprecyzowaniu okolicznoĞci historycznych lub politycznych związanych ze Ĩródáem danej jednostki jĊzykowej.
Polnisch-deutsche Kontraste — dodatkowa informacja o róĪnicach w uĪyciu jednostki w jĊzyku niemieckim w stosunku do polskiego (np. w haĞle hat-trick informuje siĊ, Īe w niemieckim leksem ten ma szersze znaczenie i dotyczy potrójnego
sukcesu w kaĪdej dyscyplinie sportowej, nie tylko — jak w polszczyĨnie — zdobycia trzech bramek w piáce noĪnej).
Odsyáacze do haseá o podobnym znaczeniu, np. w haĞle dekomunizowaü odsyáa
siĊ do odkomunizowaü, odkomuszyü.

Prezentowany sáownik naleĪy oceniaü na dwóch páaszczyznach: jako dzieáo leksykograficzne, mające sáuĪyü przede wszystkim praktyce, ale równieĪ jako materiaá
jĊzykowy, który moĪe byü przedmiotem dalszych analiz. JeĞli idzie o wzglĊdy praktyczne, wydaje siĊ, Īe sáownik czyni zadoĞü oczekiwaniom projektowanego uĪytkownika, jako dwujĊzyczny sáownik bierny przeznaczony dla Niemców. MoĪe równieĪ byü
przydatny dla czytelników polskojĊzycznych, jednak w ograniczonym stopniu, przede
wszystkim dlatego, Īe choü podaje odpowiedniki niemieckie w zasadzie wszystkich
zarejestrowanych jednostek polskich4, nie informuje jednak o szczegóáach ich uĪycia
w tekstach niemieckich, co byáoby potrzebne zwáaszcza wtedy, gdy polska jednostka
ma kilka ekwiwalentów. Ze wzglĊdu na „intensywny”, a nie „ekstensywny” charakter
opisu (tzn. poddanie szczegóáowej analizie stosunkowo niewielkiego zbioru jednostek)
trzeba uznaü, Īe opracowanie to w aktualnym ksztaácie nie jest zbyt odpowiednie dla
masowego odbiorcy, a sama konstrukcja opisu nadaje mu raczej charakter naukowo-dokumentacyjny niĪ popularny. Ustalenia polsko-niemieckiego zespoáu badaczy mogą
wszak zostaü przeniesione do sáowników popularnych.
3

Jak moĪna siĊ domyĞliü (por. oznaczenia SW 1996 np. w hasáach fajans, faks, faksowaü),
jednym z wykorzystywanych sáowników byá Sáownik wspóáczesnego jĊzyka polskiego pod red. Bogusáawa Dunaja. Jednak w wykazie skrótów na początku ksiąĪki zostaá on pominiĊty.
4
Wyjątki to przede wszystkim niektóre frazeologizmy.
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JeĞli idzie o walory tego dzieáa jako skarbnicy materiaáu jĊzykowego, nasuwają siĊ
nastĊpujące spostrzeĪenia: po pierwsze, wiĊkszoĞü odnotowanych tu neologizmów to
Ğwiadectwo rozwoju kultury, zwáaszcza nauki i techniki (przede wszystkim te związane z techniką komputerową), liczna jest takĪe grupa jednostek związanych tematycznie z realiami Īycia politycznego (np. lustracja, teczki i pochodne, záoĪenia z czáonem
euro-). WyodrĊbnia siĊ teĪ grupa leksemów wczeĞniej w sáownikach ze wzglĊdów politycznych pomijanych. Staje siĊ wiĊc ten sáownik równieĪ Ĩródáem informacji o specyfice czasów najnowszych, ale takĪe i tych niedawno minionych. Po drugie, zwraca
uwagĊ nasycenie sáownika internacjonalizmami, jednostkami mającymi podobną lub
identyczną formĊ w obu zestawianych jĊzykach — a w wiĊkszoĞci wypadków forma ta
jest zresztą pochodzenia angielskiego. Potwierdza to tezĊ o dominacji sáownictwa angielskiego we wspóáczesnej Europie i wskazuje, Īe nie tylko jĊzyk polski, ale równieĪ
niemiecki siĊ tej tendencji nie opará.
Podsumowując, moĪna wiĊc stwierdziü, Īe sporządzanie osobnych sáowników neologizmów, w tym takĪe sáowników dwujĊzycznych, jest zadaniem owocnym i pouczającym, wartym dalszej aktywnoĞci jĊzykoznawców zarówno ze wzglĊdu na korzyĞci
czysto naukowe, jak i te praktyczne: leksykograficzne.
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