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Na przykład tempura 
 
 „Uniwersytet Warszawski” (kwartalnik poświęcony sprawom uczelni), od pewnego 
już czasu publikuje regularnie materiały pod przyciągającym uwagę tytułem Słownik języka 
nowego; dotyczą one nowości leksykalnych XXI wieku. Pismo chcąc nie chcąc wciągnięte 
zostało – czy też: dało się wciągnąć – do dyskusji leksykograficznych wokół tzw. nowego 
słownictwa polskiego i sposobów jego badania, któremu to zagadnieniu poświęciliśmy 
niejedną uwagę na łamach naszego biuletynu.  

Sięgnę tu do numeru  2. kwartalnika z 2015 r., czyli archiwalnego1. W szkicu po-
święconym nowościom z obszaru tematycznego ‘kulinaria’ wymieniony został właśnie termin 
tempura. Wykorzystuję to zdarzenie, aby zwrócić uwagę na kwestię zasadniczą, bo 
metodologiczną. Polacy oswojeni są z tym japonizmem nie od dziś. Władysław Kopaliński 
zarejestrował go na swej liczącej ok. 100 pozycji liście wyrazów z kręgu kultury japońskiej2. 
Jest jeszcze kłopotliwsza rzecz: dokumentacja prasowa, ze zdjęciem, na temat danej potrawy 
– z roku 1936. Znajduje się ta dokumentacja w materiałach wyekscerpowanych przez Piotra 
Wierzchonia z prasy przedwojennej3.  

Proponując w piśmie ogólnouczelnianym, upowszechniającym wyniki dociekań na 
temat słownictwa najnowszego, należy jednak nie zapominać o elementarnej zasadzie 
budowlanej: nie wznosi się domu, konstruując najpierw jego dach i poddasze. Najpierw kopie 
się dziurę w ziemi i robi fundament. Należy jak najlepiej poznać słownictwo XX wieku, przed 
nim jeszcze słownictwo XIX w., wiedza o którym powinna być oparta na wiedzy o 
słownictwie XVIII-wiecznym itd. w głąb historii. Słownictwo XXI w., każdy jego konkretny 
element, należy poddawać starannej kontroli diachronicznej. Nieznajomość diachronii w 
badaniach nad tzw. nowym i najnowszym słownictwem polski szkodzi sprawom. W bogatym 
dorobku polskiej leksykografii znana jest oryginalna praca Walerego Pisarka Słownik języka 
niby-polskiego. Czy nie czas już na Słownik języka niby-nowego? 

Jan Wawrzyńczyk 

                                                 
1 Choć niestety wszystkie pozostałe numery pisma (te, w których znajdują się materiały Słownika języka nowe-
go) stwarzają okazje do napisania analogicznej notki redatacyjnej, „tempuropodobnej”. 
2 Słownik przypomnień, Warszawa 1992, s. 684-685.  
3 Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. T. 33, Warszawa 2014, 
s. 420. Można w tym zbiorze wyszukać także inne rzekomo XXI-wieczne jednostki leksykalne i ich tekstową 
dokumentację. 


