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Słowo wstępne
Łatwiej jest określić, czym niniejsza książka nie jest, niż kategorycznie wskazać jej przynależność gatunkową. Nie jest ona słownikiem, gdyż zarówno jej
wielkość, jak i sposób przedstawiania, omawiania haseł i zjawisk językowych
nie ogranicza się do formy słownika. Nie jest także klasycznym leksykonem,
nie koncentruje się bowiem tylko na jednej konkretnej dziedzinie. Mógłbym
zatem pozwolić sobie na nazwanie tejże książki „słownikonem”. Czytelnik znajdzie w nim zarówno hasłowe informacje w postaci tłumaczenia konkretnego
słowa bądź wyrażenia, ale także będzie mógł – w wielu przypadkach – odnaleźć wytłumaczenie i omówienie pewnych zjawisk z zakresu specyficznego
współczesnego arabskiego języka szeroko pojętej dyplomacji. Wreszcie, tworząc „słownikon” chciałem, aby służył on także celom dydaktycznym, by chętnie sięgali do niego studenci, tłumacze oraz osoby w jakiś sposób związane
lub zainteresowane tego rodzaju słownictwem i problematyką.
„Słownikon” jest rezultatem wielu lat pracy zawodowej w świecie arabskim,
gdzie miałem możliwość obcowania i zajmowania się tego rodzaju tekstami,
które operują szczególnym słownictwem, często wyszukanym i nierzadko
także sztucznym. Nadrzędnym celem tej niewielkiej książki jest przede wszystkim ukazanie czytelnikowi współczesnego arabskiego języka dyplomacji, sposobu konstruowania wypowiedzi, używanych zwrotów oraz doboru słownictwa.
Świadom jestem, iż w książce nie zawarłem wielu ważnych haseł, zwrotów oraz nie poruszyłem całego spectrum słownictwa związanego z dyplomacją i sferą publiczno-polityczną. „Słownikon” jest pierwszym w języku polskim
opracowaniem, dającym możliwość zapoznania się z zarysem pewnej konkretnej problematyki, którą można rozwijać i pogłębiać na wielu płaszczyznach.
Najwięcej uwagi poświęcam terminologii i problematyce słownictwa dyplomatycznego. Po kolei prezentowane noty przedstawiają wiele różnych konstrukcji językowych, dotyczących poszczególnych sfer życia dyplomatycznego.
Tworząc układ rozdziału pierwszego, korzystałem z koncepcji zaproponowanej
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w książce Juliana Sutora Korespondencja dyplomatyczna1. Dobór not został
tak opracowany, aby obejmował możliwie jak najszerszą problematykę i oferował różnorodność tematyczną. Pragnę podkreślić, iż w wielu krajach arabskich,
w zależności m.in. od istniejącego systemu politycznego, spotkać można wiele
innych form i konstrukcji językowych.
Kolejny rozdział dotyczy sfery języka prawniczego. Prezentuję w nim
m.in. słownictwo stosowane w dokumentach stanu cywilnego oraz przedstawiam kilka przykładów terminologii muzułmańskiej tradycji prawnej.
Następnie koncentruję się na słownictwie w dziedzinie bezpieczeństwa
i terroryzmu, które w związku z wydarzeniami na świecie stało się istotnym
elementem języka mediów.
Uwagę poświęcam językowi wypowiedzi publicznych – zarówno zwrotom
kurtuazyjnym, jak i wyrażeniom specjalistycznym.
Książkę zamyka część słownikowa, w której zamieściłem terminy istotne –
w mojej opinii – dla dyplomacji i problematyki politycznej.
1

J. Sutor: Korespondencja dyplomatyczna. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1992.
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