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MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO SŁOWNIK „ZŁEJ MOWY”
Zła mowa1 to wybór szkiców Michała Głowińskiego o PRL-owskiej
nowomowie, pochodzących z lat 1966–1989 i pisanych pierwotnie do
szuflady, czyli bez widoków na publikację. Wydano je dopiero w latach 90.,
w czterech tomach, w układzie chronologicznym2. Ich wznowienie po
dwóch dekadach ma zapewne związek z tym, że pewne cechy oficjalnego
języka PRL znów słychać w wypowiedziach władz i niektórych
dziennikarzy w Polsce A.D. 2016. Wydawca Złej mowy na okładce
zapewnia, że szkice Głowińskiego zachowują aktualność, a mechanizmy
„złego języka” powinien znać każdy, kto nie chce się poddać propagandzie.
Sam autor w przedmowie jest bardziej wstrzemięźliwy, ocenę pozostawia
czytelnikom. Niezależnie jednak od tego, czy jego obserwacje sprzed lat są
wciąż aktualne (i w jakim sensie aktualne), warto dostrzec w Złej mowie
nie tylko rodzaj dziennika, w którym różne wydarzenia z okresu PRL
widziane są poprzez to, jak je relacjonowały i komentowały ówczesne
media, lecz również rodzaj słownika, tyle że ułożonego w porządku
chronologicznym.
Hasłami tego słownika są nagłówki poszczególnych szkiców, często
jednowyrazowe i – jak w prawdziwym słowniku – informujące o tym,
czego dotyczy dany artykuł. Czasem są to wyrazy i wyrażenia
charakterystyczne dla języka PRL, ważne z powodów ideologicznych, np.
amnestia, nadmetraż, praca społeczna, rewizjonizm, syjonista, wrogowie,
lub tylko retorycznych, z pozoru niewinne, por. hasło były, dawny, tak
zwany. Innym razem hasło odnosi się ogólnie do ówczesnego języka, np.
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mowa kolejkowa (tu zarejestrowane zostały takie zwroty, jak wystać mięso,
rzucili szynkę, co tu dają?) albo Grudzień a język (tu znalazły się refleksje
o języku, jakim władze relacjonowały wydarzenia Grudnia 1970). Bywa
wreszcie i tak, że hasło nawiązuje do pewnych zdarzeń i analizuje
ówczesne wypowiedzi na ich temat, np. Nobel dla Wałęsy lub przed
procesem KOR. Hasła pierwszego rodzaju mają charakter najbardziej
„słownikowy”, hasła trzeciego rodzaju najgorzej sprawdzają się w tej
funkcji. W sumie jednak Zła mowa – obejmująca 359 artykułów – daje
dobry wgląd w funkcjonowanie języka PRL, więc aby uwypuklić jej zalety
jako publikacji referencyjnej, uporządkowałem jej hasła według alfabetu i
umieściłem poniżej z odesłaniami do poszczególnych stron. Powstały w
ten sposób indeks haseł ma format książki: strony można rozciąć na pół
i włożyć pod skrzydełko albo korzystać z wersji elektronicznej.
Praca nad indeksem – i lektura książki – nasunęły szereg spostrzeżeń i
refleksji, które zawarłem w recenzji złożonej do druku w „Poradniku
Językowym”. Jedną z nich, zawartą w konkluzji, powtórzę tu w formie
autocytatu:
Warto przeczytać Złą mowę, po pierwsze ze względów dokumentacyjnych
(powinna być lekturą historyków epoki), po drugie ze względu na jej walory
diagnostyczne i prognostyczne. Liczne cechy oficjalnego języka PRL wyrastają
z warunków jego funkcjonowania w zniewolonym społeczeństwie, nic dziwnego
więc, że gdy gdzieś na świecie pojawią się podobne warunki, kształtuje się
podobny język, typowy dla systemów autorytarnych i totalitarnych. I na odwrót:
gdy język ludzi władzy oraz posłusznych jej mediów zaczyna przypominać ten
z czasów PRL, należy się zastanowić, z czego to wynika, o czym świadczy i do
czego może doprowadzić.
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