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Język odmiany środowiskowej młodzieży jest wykładnikiem postaw wo
bec rzeczywistości oraz drugiego człowieka. Można w nim wyróżnić kilka
naście grup semantycznych, które odzwierciedlają świat widziany oczami 
młodych ludzi. Słownictwo jest zabawne i dowcipne, niepozbawione jednak 
czarnego humoru, ironii i wyrazów wulgarnych. Ukazuj e, ale i wytyka cechy 
fizyczne i psychiczne młodego człowieka, bezlitośnie ocenia innych.

Celem niniejszego artykułu jest analiza tzw. modnego słownictwa wy- 
ekscerpowanego z czasopism dla dziewcząt: „Bravo Girl!”, „Dziewczyna”, 
„Twist”. Czasopisma te są doskonałym materiałem badawczym, gdyż wystę
puje w nich charakterystyczny język młodzieżowy. Z piętnastu numerów 
łącznie, wydanych kolejno w przeciągu kilku miesięcy, od lutego do czerwca 
2009 roku, wyekscerpowałam ponad 1040 wyrazów i połączeń wyrazowych, 
które reprezentują leksykę młodego pokolenia. Zebrany materiał ułożyłam 
w kilkanaście kręgów tematycznych. Wykorzystałam do tego celu m.in. kla
syfikację zaproponowaną przez Kazimierza Ożoga1 2 i wyodrębniłam następu
jące kręgi:

1 K. Ożóg, Język współczesnej młodzieży — między kodem ograniczonym a kodem rozwi
niętym [w:] K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 
2004.

2 Wystąpiły jeszcze leksemy, które zaliczyłam do następujących kręgów: 1. Części ciała 
2. Przedmioty, nazwy ubrania 3. Szkoła 4. Zbiór modnych powiedzonek, wyrażeń emocjonalnych 
5. Wulgaryzmy, wyrazy nieprzyzwoite 6. Anglicyzmy. Kręgi te ze względu na mniejszą liczebność 
nie będą przedmiotem mojej dokładnej analizy.

1. Nastawienie na kontakt i komunikat 2. Człowiek, jego cechy fizyczne, 
psychiczne, zachowanie 3. Chłopak, dziewczyna, łudzie młodzi 4. Natężenie 
cechy, intensywne okreśłenie stanu 5. Procesy intełektuałne, stany psychiczne 
6. Rozrywka, odpoczynek, czas wolny 7. Seks, zachowania erotyczne, miłość7'.
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1. Nastawienie na kontakt i komunikat

Do kręgu Nastawienie na kontakt i komunikat należą wyrazy i zwroty, ja
kich używają młodzi ludzie w codziennych kontaktach między sobą. Leksemy te 
służą nawiązaniu, podtrzymaniu lub zerwaniu kontaktu między rozmówcami. 
Ukazują więzi towarzyskie, manifestują życzliwość wobec przyjaciół i znajo
mych należących do tej samej grupy oraz niechęć do osób niepożądanych. 
Słownictwo nastawione na kontakt obrazują następujące leksemy i związki wy
razowe: gadać (pogadać, zagadać, obgadać, dogadać), gadu-gadu, pogaduchy, 
gadka, babskie pogaduchy, załatwić coś po kumpelsku, kumpelskie układy, czyli 
„o przyjaźni”3, nawijać, nawijka, zamknąć się, sorki, dzięki, dzienks, esemeso- 
wać, wpaść do kogoś, wbić się, trzaskać, czyli „mówić coś bardzo szybko”, wy
garnąć, wyjechać, zagaić, czyli „zacząć rozmowę lub zapytać kogoś o coś”, 
podkręcić atmosferę, co znaczy „powiedzieć o czymś, wywołując uczucie ekscy
tacji lub nerwy”, sprzedać patent, czyli „podsunąć pomysł”, grasować z kimś, 
a więc „przebywać z kimś”, mieć obczajoną gadkę, co znaczy: „mieć sprawdzo
ne tematy rozmowy”, zahaczać, czyli „zaczepiać kogoś”.

3 Znaczenia wyrazów podano za: M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 
2008 oraz A. Jendrzejek, J. Pastwa, Słownik gwary młodzieżowej, Toruń 2006. Objaśniam tylko te 
leksemy, których znaczenia budzą wątpliwości lub mogą być niejasne dla czytelnika.

Wiele miejsca w życiu młodych ludzi zajmują kontakty z rówieśnikami, dla
tego też ich język jest pełen wyrażeń nastawionych na kontakt i komunikat. Na
stolatki lubią tworzyć zamknięte grupy, które cechują wspólne zainteresowania 
lub bliskie miejsca zamieszkania. Mają własny język, przeznaczony tylko dla 
przyjaciół i znajomych. Z nimi witają się lub żegnają za pomocą zwrotów: sie
nią, hejka,joł, nara, narka, czyli skrótów od wyrażeń „jak się masz”, „na razie”. 
Bliższe ich sercu od „zaprzyjaźnienia” stało się zakumpłowanie, ponieważ kum- 
peł to ktoś więcej niż zwykły kolega.

Młodzi niechętnie odnoszą się do osób, które nie należą do ich grup lub 
odwrotnie, przynależą do grupy o innych zainteresowaniach. W sposób zde
cydowany, również obraźliwy, odrzucają wszelkie próby nawiązania kontaktu 
lub zaprzyjaźnienia się, w odpowiedzi często słychać wynocha, co znaczy: 
„idź stąd”, „uciekaj”, „wyjdź stąd”, „wynoś się”. Mamy także serię synoni
mów: spadowa, spadówka, zrywaj się, spadaj, spadaj na bambus, czyli 
„odejdź stąd jak najdalej”. Można także kogoś usadzić, czyli ośmieszyć, 
skompromitować, lub spławić, co znaczy „pozbyć się kogoś, uwolnić od czy
jejś niepożądanej obecności”. Natomiast próba wyrażenia własnego zdania, 
opinii, sądu może zostać skwitowana słowami: przełącz się, zakaz wjazdu, 
czyli „nie wtrącaj się”.

Popularne wśród nastolatków jest wyrażenie wkręcić się, znaczące „dzięki 
usilnym zabiegom lub protekcji wchodzić w jakieś środowisko, na przyjęcie, 
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obejmować jakieś stanowisko itp.” Mimo że wiąże się ono z korzyścią, jest 
wartościowane negatywnie.

Aby umówić się, wspólnie spędzić czas, młodzi ludzie mogą się skrzyknąć, 
zgrać, ustawić lub wysłać esa. czyli „krótką wiadomość tekstową”. Jeśli zechcą 
coś powiedzieć, ogłosić, oznajmić lub poinformować, do wyboru mają wiele 
synonimów, na przykład: puścić tekst, rzucić tekstem, zajawiać temat, zapodać 
temat, zapodać nawijkę, puścić program.

Wartościowanie pozytywne mają także leksemy: niusy, newsy, info, infos, 
flesz czy świeża sprawa - oznaczające najnowsze wiadomości. Natomiast zde
cydowanie negatywie wartościowane jest słowo ploty, czyli zgrubienie wyrazu 
„plotki”, oraz wyrażenie truć, które znaczy „mówić długo i rozwlekle o rzeczach 
banalnych, oczywistych, męczących, nieinteresujących słuchacza”.

W słownictwie młodzieżowym znajdują się również wyrazy, które są warto
ściowane zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, przykładem jest leksem wypa
lić. W pierwszym przypadku oznacza „powiedzieć coś zdecydowanie, śmiało”, 
w drugim - „powiedzieć coś niestosownego, niemądrego, wyskoczyć z czymś, 
palnąć głupstwo”. Jak więc widzimy, inwencja młodych ludzi w tworzeniu no
wych słów po wiązana jest nie tylko z określeniem drugiego człowieka, ale i sy
tuacji, wjakiej się ten człowiek znajduje.

2. Człowiek, jego cechy fizyczne, psychiczne, zachowanie

W kręgu Człowiek, jego cechy fizyczne, psychiczne, zachowanie znajdują się 
wyrazy i połączenia wyrazowe, które dotyczą cech samej młodzieży oraz tego, 
w jaki sposób i przez pryzmat jakich cech młodzi postrzegają drugiego człowieka. 
Określenia te są emocjonalne, żartobliwe, humorystyczne, ale też bezlitośnie pięt
nujące i surowo oceniające innych. Niejednokrotnie ukazują krytyczną postawę 
wobec rówieśników oraz świata dorosłych, co obrazują następujące leksemy: nu
dziara, leserka, sztywniara, maniaczka, bizneswoman, statyczna, czyli „o dziew
czynie powolnej, flegmatycznej”, kujon, paker, menellok, a więc „o człowieku 
z marginesu społecznego, zwłaszcza alkoholiku”. Deskorolkowiec, parkourowiec 
to chłopak uprawiający bieg z przeszkodami, zaśpsychofan to „forma obraźliwego 
nazwiska”. Określenie być glamour znaczy „być zafascynowanym muzyką i sty
lem lat osiemdziesiątych”. Z kolei wyrazy i związki typu: mieć polew, polewka, 
beka, mieć z kogoś bekę służą naśmiewaniu się z kogoś, lekceważeniu drugiej 
osoby. Powiedzeniu nieprawdy, wprowadzeniu kogoś w błąd służą leksemy: 
ścierna, ściemniać, bajerek. Połączenie pojechać po całości znaczy „krytykować 
kogoś mocno, besztać kogoś, strofować kogoś”, natomiast powiedzenie załiczyć 
głebę, załiczyć kosę to „zostać zranionym ostrym narzędziem, nożem”.

Słownictwo z kręgu Człowiek, jego cechy fizyczne, psychiczne, zachowanie 
cechuje duża ekspresja i emocjonalność. Ukazuje ono, w jaki sposób młodzi 
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ludzie postrzegają siebie nawzajem; wyraźnie dzielą się na debeściaków, czyli 
osoby wzbudzające podziw, uwielbiane przez innych, doceniane za swoje czyny, 
oraz outsiderów, a więc osoby izolujące się, stojące na uboczu, także nieakcep
towane przez ogół.

Oceniając innych, młodzież tworzy znacznie więcej słów o wydźwięku ne
gatywnym. Słownictwo wartościujące negatywnie służy do wytknięcia sposobu 
bycia czy zachowania rówieśnika. I tak osoba nietowarzyska, bez poczucia hu
moru to po prostu sztywniak lub smutas. Chłopak naiwny, nieudolny, niezaradny 
to dupek lub frajer zaś osoba wulgarna, niekulturalna czy zacofana otrzymuje 
etykietę buraka, prosiaka lub pustaka.

Natomiast pozytywnie oceniana jest osoba zachowująca się swobodnie, nie
skrępowanie, beztrosko podchodząca do życia, po prostu luzara. W tej grupie 
wyrazów znajdują się także określenia: jajcara, a więc „dziewczyna dowcipna, 
z poczuciem humoru, robiąca kawały, hece”, świruska oznaczająca dziewczynę 
zwariowaną, także z poczuciem humoru, didżejka, czyli „dziewczyna wiodąca 
prym na zabawie, przyjęciu”. Pozytywnie wartościowany jest także wyraz zdol- 
niacha, wyrażający podziw dla kogoś uzdolnionego, o nieprzeciętnych umiejęt
nościach, orazpatenciak, określający chłopaka mającego mnóstwo pomysłów.

W języku młodych ludzi znajdują się również słowa określające dorosłych, 
najczęściej rodziców. Są to głównie wyrazy nacechowane negatywnie, a więc: 
starzy, betony, próchniaki, parentasi.

Bardzo ważne jest zaistnienie w towarzystwie, grupie znajomych. By to 
osiągnąć, trzeba się lansować, czyli „tworzyć pozytywny wizerunek własnej 
osoby poprzez odpowiednie zachowanie, akceptowane przez otoczenie”, można 
też robić coś pod publikę lub szpanować, co znaczy „ ubierać się, zachowywać, 
postępować, wysławiać się tak, aby zrobić na kimś wrażenie, zaimponować ko
muś”. Obowiązkiem wręcz staje się bycie na topie, na czasie lub na fali, niepo
żądane natomiast jest znalezienie się na tapecie znaczące „być aktualnym tema
tem rozmów, być omawianym, stać się ośrodkiem zainteresowania”.

Słownictwo młodzieży nazywa też wzajemne relacje międzyosobowe. Moż
na więc wysiać smajla czyli „uśmiechnąć się”, ale można również wywinąć, 
wykręcić, wyciąć numer, a więc oszukać, wyrządzić przykrość. W czasopismach 
znaczną frekwencją cechują się także związki: robić komuś siarę, co znaczy 
„przynosić wstyd”, obrabiać odwłok, czyli obmawiać, wciskać kit, wkręcać - to 
okłamywać, oszukiwać. Jak w każdej społeczności, tak i wśród nastolatków te 
relacje nie zawsze są przyjacielskie.

Młodzież uwielbia się bawić, miło spędzać czas, najlepiej w towarzystwie 
osób, z którymi można robić kawały dła zwały - „prowokować śmieszne sytu
acje”, czy też mieć ubaw. Kultowe wręcz stało się wyrażenie brechtać, czyli 
śmiać się. Ze śmiechu można rozdziawiać dzioba, ryczeć, pękać, łać, taczać się. 
Negatywne znaczenie ma natomiast wyrażenie rechotać jak kaprał, czyli „śmiać 
się głośno, bezmyślnie, na zawołanie”.
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Alkohol, narkotyki - bez tych używek, według wielu młodych ludzi, nie ma 
dobrej zabawy, tak więc najlepiej mieć hajłajf być na speedzie, łapać fazę, zali
czyć odlot, nabuzować się, czyli „znajdować się w stanie upojenia alkoholowego 
lub narkotycznego”.

Pomiędzy grupami młodzieżowymi często dochodzi do nieporozumień, któ
rych przejawem jest agresja. Konflikty te najczęściej rozwiązywane są za pomo
cą pięści, ich określeniu służy wiele synonimów czasownikowych i rzeczowni
kowych, na przykład: naparzać się, nawalać się, nastukać się, spiąć się, solo, 
solowa, solóweczka, dym. Nastolatki nie uważają już tych czynów za niewłaści
we, stały się one wręcz rutyną w wyjaśnianiu wszelkich zatargów.

3. Chłopak, dziewczyna, ludzie młodzi

Do kręgu Chłopak, dziewczyna, łudzie młodzi należą wyrazy, które dotyczą 
grupy młodzieżowej oraz relacji między jej członkami. Pokazują, jak wielkie 
znaczenie ma wśród młodych ludzi wygląd i atrakcyjność seksualna. Obrazują 
stosunek do drugiego człowieka. Są to określenia życzliwe, przyjacielskie, ale 
także obsceniczne i obelżywe. Należą do nich m.in.: gość, słodziak, obiekt, men, 
mister, miś, nachał, łuby, stary, braciak, brachoł. Określenia żeńskie to: panna, 
babka, niunia, miss, siorka, sis, zgrabniocha, błondi, wrednioszka.

Młodzi ludzie bardzo uważnie oceniają urodę - zarówno męską, jak i kobie
cą. Ma to związek z wysoką rangą seksu wśród wartości aprobowanych przez 
dzisiejszą młodzież. Dla nastolatków seks jest wartością samą w sobie, dlatego 
też zaczynają traktować siebie nawzajem przedmiotowo jako potencjalne źródło 
doznań cielesnych. Przykładem tego są określenia: sztuka, gorący towar, niezły 
egzempłarz, które oznaczają dziewczynę, kobietę atrakcyjną seksualnie. Kon
tekst erotyczny mają również leksemy: łaska, tygryska, kociak, dupa - zawsze 
wartościowane pozytywnie. Wyraz facet także zaczyna nabierać zabarwienia 
erotycznego, a w jednym z numerów „Twista” pojawił się aż 60 razy. Warto
ściowanie pozytywne mają też wyrażenia: ciacho, mięcho, misiek - oznaczające 
przystojnego chłopaka.

Młodzież ma także własne określenia dla osób, które nie odznaczają się zbyt
nią urodą. Są to wyrazy i związki typu: pasztet, paszczak, towar drugiej kategorii 
(oznaczające bardzo brzydką dziewczynę), paskud, czyli „brzydki chłopak”. Lek
semy te zawsze wartościują negatywnie obiekt, o którym się mówi.

Komplementem jest, wśród nastolatków, nazwanie kogoś przyjacielem. 
Określenia: kołeś, koło, kumpeł, kumpeła, frendzia, psiapsiółka oznaczają kogoś 
więcej niż zwykłego kolegę czy koleżankę. To właśnie po prostu przyjaciel, 
przyjaciółka, ktoś, kto nigdy nie zawiódł, na kim można polegać i komu można 
zaufać. Przeciwieństwem tych określeń jest wyraz kołeżka, który zdecydowanie 
służy wyrażeniu niechęci wobec danej osoby.
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Karierę robi słowo ziomal, czyli „znajomy, kolega wywodzący się z tego 
samego towarzystwa, miejsca zamieszkania”, a więc ktoś sprawdzony, szczery 
i lojalny.

Ważne jest nacechowanie semantyczne nazwy. Koleś może oznaczać: 
„chłopaka, mężczyznę często bliżej nieznanego”, „kolegę, kompana, przyjacie
la” lub może to być „poufały sposób zwracania się do kolegi”, natomiast laska 
to: „ładna, atrakcyjna dziewczyna, młoda kobieta”, „każda dziewczyna” lub 
„sympatia, ukochana”. Kontekst użycia leksemów ukazuje sposób funkcjonowa
nia wyrażeń w języku młodzieży. Dany wyraz nabiera kilku znaczeń w zależno
ści od osoby, którą określa.

4. Natężenie cechy, intensywne określenie stanu

W kręgu Natężenie cechy, intensywne określenie stanu znajdują się leksemy 
związane z wyrażaniem ocen, akceptacją lub odrzuceniem danego zjawiska. Są 
to określenia bardzo radykalne, pokazują sposób wyrażania prawdy o świecie 
przez młodych ludzi. Cechuje je duża ekspresja i emocjonalność, co doskonale 
ilustrują następujące leksemy: jasne, w porzo, luks, bomba, spoko, git, super, 
ekstra, namaksa, trendy, glamourowy, zakręcony, oldskulowy, czyli „taki, jak na 
początku, związany z początkiem czegoś, sięgający do źródeł, nawiązujący do 
oryginału, zgodny z tradycją”, fristajłowy, odlotowy, totalny, odjechany, poje- 
chany, wypas, wyczesany, wypasiony, odjazd, odjazdowy, wyposażony, dizajner- 
ski, kozacki, boski, czadowy, czad, wystrzałowy, hit, diabelski, zabójczy, zawa
diacki, coltowy, zajefany, krejzi, sexy, luzacki, topowy, powalający, rewelka, 
perfekt, klubowo, imprezowo, koktajlowo, hardcorowo, rockowo, mocny, ostry, 
miodzio, absolutny, fuli wypas, fullopcja, nówka, nówka sztuka, lajtowo, nor
malka, banalnie, kiczowato, do kitu, do bani, kicha, szok, szokujące, obciacho- 
wy, obleśny, kiczowaty, na stówę, na bank, bankowo, mural, murowane, za fri 
(frikof.

Język młodych ludzi jest bogaty w określenia wyrażające pozytywny lub 
negatywny stosunek do rzeczywistości. Jest to język dwubiegunowy, język 
skrajności, przechodzący od aprobaty, zachwytu, euforii do zdegustowania, 
dezaprobaty i niezadowolenia. Te skrajności można sprowadzić do jednej, cał
kiem podstawowej: wartościowania dobrze - źle. Na tej podstawie młodzież 
tworzy całą gamę synonimicznych określeń charakteryzujących jedną osobę, 
jeden przedmiot, czynność lub zjawisko.

I tak, jeśli nastolatek chce dać komuś lub czemuś swoje poparcie, wyrazić 
zachwyt, może użyć następujących wyrażeń: bomba, git, odlotowy, odjechany, 
odjazdowy, wyczesany, wypasiony, wystrzałowy, czadowy, totałny, boski, mio-

4 Wyrazy uporządkowano według malejącej frekwencji. 
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dzio, zajefajne. Określenia te są mocno nacechowane emocjonalnie i oznaczają 
coś w najwyższym stopniu pozytywnego, a więc wspaniałe, świetne, piękne, 
niesamowite, nadzwyczajne, fantastyczne, wyjątkowe, niespotykane itd.

Pozytywny wydźwięk mają również określenia: diabelsko, zabójczo, zawadiac
ko, ostro, rokowo, które oznaczają „doskonale, fantastycznie, niesamowicie”.

Karierę w języku młodzieżowym robią także prefiksy super, ekstra i mega. 
Określają osoby, pomysły, przedmioty, czynności, zaś występując odrębnie, 
sygnalizują pozytywne emocje i oceny5. Tak więc, megalaska ma superkształty 
i superfigurę, nosi superciuchy i spotyka się z superchłopakiem, który jeździ 
superbryką. Chodzi z nim na ekstrakoncerty i ogląda superfilmy. Łączy ich su- 
peruczucie.

5 Por. J. Labocha, Nowe słownictwo w języku polskim i czeskim [w:] Przemiany języka na tle 
przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 68.

Popularne jest również wyrażenie trendy, czyli „najbardziej modny, aktual
ny” lub określanie czegoś na maksimum, na przykład: na maksa, po maksie lub 
na bank, na stówę, co oznacza „na pewno, bez wątpienia”.

Jeżeli natomiast jakaś sytuacja lub rzecz nie wzbudza zachwytu nastolatka, 
to i tutaj ma on do wyboru całą gamę określeń. Może powiedzieć, że coś jest 
kichą, obleśne, obciachowe, kiczowate, do kitu, do bani, streetowe. Wyrażenia te 
są zawsze wartościowane negatywnie.

Życie młodego człowieka jest najczęściej jednak luzackie (cechujące się 
swobodą, brakiem skrępowania, zahamowań) i do wielu spraw podchodzi on 
bajtowo, czyli „lekko, z umiarem, spokojnie, z opanowaniem, z wyczuciem”, 
gdyż wszystko jest spoko, wporzo, luks, po prostu w porządku.

Ważna jest tutaj wieloznaczność leksemu spoko, gdyż może on znaczyć: 
„bez zarzutu, w porządku”, „zgoda, zgadzam się, oczywiście, dobrze” lub „nie 
denerwuj się”, „zachowaj spokój”, „nie przejmuj się”. Wyrażenie to jest nad
używane, przez co eliminuje wiele polskich wyrazów i staje się nudne oraz mo
notonne.

5. Procesy intelektualne, stany psychiczne

W kręgu Procesy intelektualne, stany psychiczne znajdują się wyrazy i wy
rażenia związane z człowiekiem, które ilustrują swoisty sposób widzenia i prze
żywania rzeczywistości. Charakteryzują się emocjonalnością, żartobliwym, hu
morystycznym podejściem do własnego zachowania w trudnych sytuacjach. 
Najpopularniejsze leksemy to: szacun, spontan, wpadka (wpada), wtopa, krzywa 
akcja, czyli „niecodzienna sytuacja, niespotykane wydarzenie, zajście”. Stan 
zadowolenia oddają leksemy i związki: miećpower, czuć się odlotowo, dać cza
du, radocha, frajdocha, mieć frajdochę.
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Do określenia, że coś jest łatwe, proste służą leksemy i związki typu: łatwi
zna, obcykać coś, kumać.

Wyrazy i połączenia wyrazowe z kręgu procesy intelektualne, stany psychiczne 
obrazują odczucia młodego pokolenia, w którym jedną z miar wartości drugiego 
człowieka jest inteligencja. Młodzież nie lubi głupoty, dlatego też tworzy tak wiele 
wyrazów wykpiwających i oceniających ludzkie stany psychiczne. Negatywnie 
oceniają młodzi ludzie osobę, która nie kuma, czyli nie rozumie, nie pojmuje tego, 
co się do niej mówi. Wyrażenie to ma całą serię synonimów: nie łapać, nie ogarniać 
tematu, nie czaić, nie jarzyć - to tylko niektóre z nich. Są one również wytrychem 
do określania trudności ze zrozumieniem danego tematu lub zaistniałej sytuacji.

Na określenie niepowodzenia, wstydu, kompromitacji, upokorzenia młodzi 
ludzie mają także wiele synonimów, między innymi to: masakra, kaszana, żena
da, wtopa, wpadka, obciach, siara, katastrofa, porażka, wiocha, przypał. Warto 
tutaj zaznaczyć wieloznaczność słów kaszana i przypał, gdyż kaszana to nie 
tylko „wstyd, upokorzenie, skompromitowanie się”, ale również „skomplikowa
na, trudna sytuacja, niepowodzenie” lub „nieprzyjemna, niekomfortowa sytu
acja”, natomiast przypał to także „nieszczęśliwy zbieg okoliczności” lub „świa
dome działanie mogące prowadzić do klęski lub kompromitacji”.

Nastolatki nierzadko popadają w stany przygnębienia, które mają najczęściej 
podłoże psychiczne. Na to również posiadają w swym języku odpowiednie określe
nia: dołować się, być w dołe, mieć doła, złapać megadoła, złapać dziwne klimaty, 
łapać schiza, deprecha. Opozycją są wyrażenia: nie łamać się, czyli „nie bać się, nie 
zamartwiać się, nie załamywać się psychicznie” lub trzymać pion, trzymać fason.

Priorytetem w zachowaniu wielu młodych ludzi jest bycie na łuzie, a więc 
bycie rozluźnionym, odprężonym, nieskrępowanym. Człowiek wyłuzowany jest 
„swobodny, pozbawiony zahamowań, pewny siebie”. Można również wrzucić 
na łuz, czyli „dać sobie z czymś spokój, zaprzestać czegoś, odpuścić sobie; także 
uspokoić się”. Samo słowo łuz, łuzik funkcjonuje w języku młodzieżowym 
w kilku znaczeniach, może określać „wolny czas”, „swobodę zachowań, brak 
ograniczeń, nieskrępowanie; także pełne odprężenie psychiczne” lub znaczyć: 
„bardzo dobrze”, „spokojnie”, „tak”, „wporządku”, „nie przejmuj się”.

Niechętnie widziany przez nastolatków jest stres, aby się go pozbyć, można: 
wykopać stres, wytresować swój stres lub wyrzucić stresik na out. Są to wyraże
nia wartościujące, których młodzież używa, by wyrazić negatywny stosunek do 
napięć emocjonalnych.

6. Rozrywka, odpoczynek, czas wolny

Do kręgu Rozrywka, odpoczynek, czas wolny należą wyrazy i połączenia 
wyrazowe, które odzwierciedlają sposób spędzania wolnego czasu przez więk
szość młodych ludzi.
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Młodzież bardzo ceni sobie ten czas, mimo to nie zawsze potrafi umie
jętnie go wykorzystać. Młodzi ludzie dodatnio oceniają spotkania towarzy
skie - imprezki, których istotnymi składnikami są muza oraz procenty, czyli 
alkohol. Młodzież spotyka się także na domówkach, czyli balangach odbywa
jących się w mieszkaniu lub domu jednego z uczestników. Popularny jest 
melanż, który również oznacza „przyjemny sposób spędzania czasu ze zna
jomymi”. Można bawić się też w imprezowni, czyli „miejscu służącym sze
roko pojętej rozrywce i zabawie” lub na dysce, gdzie nastolatki densują, 
baunsują, a więc tańczą, wczuwając się w dyskotekowe klimaty, czyli „at
mosferę panującą podczas zabawy na dyskotece”.

Młodzi chłopcy wolny czas spędzają też w silce (siłowni), gdzie pakują 
(ćwiczą) lub ustawiają się na meczą, czyli „umawiają się na mecz”. Nato
miast dziewczęta chętnie umawiają się na rajd po sklepach, a więc zakupy, 
odwiedzając topshopy czy butiki. Mogą także wybrać się do solaria (sola
rium). Innym sposobem rozrywki dla współczesnego nastolatka jest serwowa
nie po necie, wyrażenie to niezrozumiałe dla starszego pokolenia oznacza 
korzystanie z Internetu.

Naczelne miejsce w języku młodzieżowym zajmuje wyraz miejscówka, któ
ry oznacza miejsce spotkań. Inne popularne wyrażenia to: wymiatać, czyli „grać 
na jakimś instrumencie, bardzo dobrze, porywająco, z polotem”, szamać - jeść, 
pomykać, czyli „grać w gry komputerowe”, szol - przedstawienie.

Wypowiedzi młodych ludzi charakteryzuje skrótowość będąca przeja
wem oryginalności i przebojowości. Przykładem są leksemy: muza, impra, 
dyska, silka, solarka, net, szolbiz. Jest to wynikiem korzystania z różnego 
rodzaju komunikatorów internetowych (gadu-gadu, czaty, fora dyskusyjne) 
oraz SMS-ów, gdzie występuje konieczność ograniczenia wiadomości do 160 
znaków.

W kręgu Rozrywka, odpoczynek, czas wolny występują także chętnie 
używane przez młodzież zapożyczenia z języka angielskiego, które często 
przybierają formę spolszczoną. Są to: animalsy (zwierzęta), ranking (lista, 
zestawienie), szol (przedstawienie), butik (sklep), lobować (podbijać piłkę), 
dens (muzyka taneczna), baunsować, densować (tańczyć), klip (teledysk), luz 
& jun (rozrywka), cooltura (kultura), fotostory (film w obrazkach), miłosna 
story (opowieść o zakochanych), fanklub (organizacja, stowarzyszenie sku
piające miłośników, sympatyków kogoś lub czegoś)6.

6 Na wysoką popularność zapożyczeń angielskich w języku młodzieży zwraca uwagę m.in. 
W. Kajtoch, Por. tegoż, Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopi
smach dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3^1.

Wszystkie leksemy znajdujące się w tym polu semantycznym mają zde
cydowanie wartościowanie pozytywne.
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7. Seks, zachowania erotyczne, miłość

Słownictwo z kręgu Seks, zachowania erotyczne, miłość dotyczy zachowań 
fizjologicznych. Współczesna młodzież bardzo otwarcie wypowiada się na temat 
seksu i wszystkiego, co się z nim wiąże. Coraz częściej traktuje go jako dobrą 
rozrywkę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie nieodpowie
dzialne zachowanie. Seks ma bardzo wysoką rangę wśród wartości aprobowa
nych przez młodych ludzi, dlatego nastolatki traktują się nawzajem przedmioto
wo, jako kolejny cel do zdobycia7.

7 Szerzej na ten temat pisze D. Załęcka w: Propaganda moralnego luzu na przykładzie cza
sopism: „Bravo”, „Bravo-Girl”, „Dziewczyna” [w:] Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, 
red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, Kraków 1999, s. 327-338.

8 Por. M. Święcicka, Język młodzieży w kontekście społeczno-kulturowym na przełomie XX 
i XXI wieku [w:] Przemiany..., s. 160--170.

Aby zwrócić na siebie uwagę płci przeciwnej, można kogoś wyrwać, wyba
czyć, złowić lub poderwać z wykopem. Można również do kogoś podbijać, ude
rzać, startować. Jeśli ten cel uda się osiągnąć, priorytetem staje się, aby tę osobę 
załiczyć, czyli odbyć z nią stosunek płciowy. Coraz popularniejsza jest jazda bez 
trzymanki, która oznacza „stosunek płciowy bez jakichkolwiek zabezpieczeń 
antykoncepcyjnych”. Konsekwencją często jest wpadka, czyli „nieplanowane 
zajście w ciążę”.

Młodzież lubi używać określeń obscenicznych, zwłaszcza związanych ze 
sprawami seksu, przykładem są wyrazy: czapa, czyli prezerwatywa, lub nagrzać 
się, co znaczy „podniecić się”.

Potrzeba wyrażenia miłości, uczuć w stosunku do drugiej osoby również 
powoduje tworzenie całej serii synonimów. Nastolatek wstydzi się przyznać, że 
się zakochał, woli powiedzieć: wkręciłem się, zabujałem się, ześwirowałem, 
zadurzyłem się, poczułem miętę.

Pozytywnie nacechowane są także leksemy: duet (para zakochanych), 
chemia (miłość) oraz coraz popularniejszy w języku młodzieży leksem ki- 
skać, czyli całować, pochodzący od angielskiego słowa „kiss”, co znaczy 
pocałunek.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że w polu semantycznym Seks, zachowa
nia erotyczne, miłość przeważa słownictwo o wydźwięku pozytywnym, najczę
ściej używane w kontekście erotycznym.

Eksplikacje dydaktyczne

Zaprezentowane w tym artykule wyrazy i połączenia wyrazowe mogą 
stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad językiem współczesnej młodzieży8. 
Odnosi się to również do prasy młodzieżowej. Ma ona ogromną siłę kształ
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towania poglądów, sądów, mody i wzorów zachowań. Oddziaływanie prasy 
dla młodzieży jest tym silniejsze, że młodzi ludzie w okresie kształtowania 
się osobowości są podatni na wszelkie wpływy zewnętrzne. Należy się więc 
zastanowić, jaką korzyść niesie ubóstwo, sztampowość, niepoprawność 
i „zaśmiecanie” języka wyrazami obcymi, oraz „uczulić” młodych ludzi na 
ich stosowanie9. Nie znaczy to, że trzeba zanegować całkowicie język współ
czesnej młodzieży, pragnę jedynie zauważyć, iż niektóre wyrazy lub połą
czenia wyrazowe zbyt często spełniają funkcję „wytrychu”. Młodzi ludzie 
nie zastanawiają się już nad poprawnością i formą wypowiedzi, posługują się 
kolokwializmami niezależnie od tego, z kim rozmawiają, i sytuacji, w jakiej 
się wypowiadają. Dotyczy to także wypowiedzi pisemnych. Rozwiązaniem 
tego problemu może być, moim zdaniem, wprowadzenie większej ilości za
jęć uczących młodzież samowiedzy językowej, świadomości normatywnej 
i szacunku dla polszczyzny. W związku z tym przedstawiam kilka propozycji 
ćwiczeń.

9 Kwestie związane z modą językową porusza również K. Ożóg w: Polszczyzna..., s. 87-88.

1. Przeczytaj fragment notatki i zastąp zaznaczone leksemy znanymi Ci pol
skimi odpowiednikami. Dlaczego pisząc wypracowanie, nie powinniśmy uży
wać języka kolokwialnego?

Wczoraj był superdzień. Byliśmy na wycieczce w Krakowie. Zwiedziliśmy Wawel i Sukien
nice. Szamaliśmy obiad w restauracji. Mieliśmy tam ubaw na maksa. Bartek pośliznął się na pod
łodze i potrącił kelnera. Całe jedzenie wylądowało na kumplach. Oczywiście wszyscy brechtali. 
Mimo wszystko wycieczka była udana. Chciałbym jeszcze kiedyś pojechać do Krakowa.

2. Zastąp popularne zwroty młodzieżowe ich polskimi odpowiednikami. 
„Jest cały hepi”
„To jest dobry skejciak”
„Ale z niego debeściak”
„Idziemy na dyskę”
„Nieźle wymiatasz”
„O co kaman?”
„Masz może trzy tauzeny?”
„Pożycz kasę”
„Super wyglądasz” 
„Sorki za wczoraj” 
„Ale pojechałeś”

3. Zastąp zaznaczone wyrażenia i zwroty młodzieżowe związane z modą 
(za dwutygodnikiem „Bravo Girl!” 2009, nr 8) znanymi Ci polskimi odpo
wiednikami.
Odkryj swój nowy look. Zestawy w supercenach.
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Tym wizerunkiem na pewno zawrócisz w głowie niejednemu chłopakowi. Nic 
dziwnego, bo to superkobieca wersja: krótka kiecka w kwiatowe wzory.
Krótki top i wygodne szorty - to się zawsze sprawdza.
Wygłądaj jak Miley Cyrus - superbiałe legginsy hitem tego łata!
Ciemne dżiny i krótki top -proste i efektowne.
Zobacz, jak za pomocą błuzek, koszuł, rurek i szortów wyczarować luzacki 
look!
Megadługie brązowe korale - absolutny hit sezonu!
Chcesz być bardziej na luzie? Zamień tunikę na zwykły T-shirt w tym samym 
kołorze.
Ekstramodowy zestaw na rolki!
Odlotowe gajery dla każdej z was. Noś się jak Britney Spears.

4. Zanalizuj wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów oraz własne pod ką
tem obecności nowych połączeń wyrazowych (np. cykać się, uderzać na chatę). 
Jaką funkcję mogą pełnić w języku twojego środowiska?

5. Uczyń swoje poszukiwania językowe punktem wyjścia do dyskusji na 
temat języka młodzieżowego. Zastanów się, czy jest on jednolity i zrozumiały 
dla wszystkich. Czy język, jakiego używają młodzi ludzie, może być przyczyną 
podziałów w środowisku? Czy może być on używany zawsze i w każdej sytu
acji? Uzasadnij swoją opinię.

6. Przykładem odmian języka, które są do pewnego stopnia hermetyczne - 
czyli w pełni zrozumiałe tylko dla określonej grupy użytkowników - są dialekty 
i gwary. Zastanów się, dlaczego kultywowanie j ęzyków regionalnych j est oce
niane pozytywnie, a język środowisk młodzieżowych budzi kontrowersje. Zbierz 
argumenty do dyskusji.

7. Odwołując się do znanych ci modeli słowotwórczych, spróbuj swoich 
sił w tworzeniu polskich odpowiedników podanych wyrazów, body, top, leg
ginsy, t-shirt, make-up, gratis, trendy, Halloween, perfect, enter, exit, fan, 
futbol, surfing.

8. Zorganizujcie w klasie sąd nad językiem środowisk młodzieżowych. Po
dzielcie się na obrońców i oskarżycieli. Podajcie przykłady i uzasadnijcie swoją 
opinię. Zapiszcie wspólne wnioski.

9. W 2007 roku „Gazeta Wyborcza” zorganizowała debatę poświęconą 
współczesnej polszczyźnie zatytułowaną Polski się angliczy. Wyobraź sobie, że 
jesteś jednym z uczestników tej debaty. Podaj przykłady anglicyzmów funkcjo
nujących w twoim środowisku. Jakimi polskimi odpowiednikami mógłbyś je 
zastąpić? Jak myślisz, dlaczego zapożyczenia typu hamburger, coca-cola, logo, 
show, foto zadomowiły się w języku polskim bez żadnych zmian?
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Marzena Wasko: TRENDY LEXEMES AND EXPRESSIONS 
IN THE MAGAZINES INTENDED FOR YOUNG GIRLS. 

THE DIDACTIC EXPLICATION

The main aim of the following publication is to analyse the so-called trendy vocabulary 
which can be found in the magazines such as: ‘Bravo Girl!”, “Dziewczyna” or “Twist”, which are 
intended for young girls. These magazines can be treated as an excellent exploratory material 
thanks to the appearance of the language used by the teenagers. From the fifteen magazines, which 
were printed from February to June 2009, over 1040 words and expressions have been excerpted. 
The collected material was divided into several thematic ranges. According to Kazimierz Ozog’s 
classification, I distinguished the following thematic ranges: 1. The attitude towards contact and 
communication 2. The man, his physical, psychological features and behaviour 3. The boys, the 
girls, the young group of people 4. The intensity of attributes, an intensive description of one’s 
condition 5. Intellectual processes, psychological conditions 6. The entertainment, relaxation, free 
time 7. Sex, sexual behavior, love. There were also some other lexemes which I classified to the 
following thematic ranges: 1. Parts of the body 2. Things, clothes 3. School 4. Trendy say- 
ings/proverbs and emotional phrases 5. Vulgarisms, swear words 6. English borrowings. Consid
ering the fact that these thematic ranges did not appear as frequently as the earlier ones, they did 
not take part in the research.

The words and phrases presented in this publication can be a starting point for the discussion 
of nowadays language of the young population. The young people do not think about the correct
ness and forms of their utterances any more. They use a large number of colloquial phrases no 
matter who is the interlocutor and what situations they are in. It also applies to written utterances. 
In my opinion, the solution of this striking problem can be found in bringing into force classes 
which help young people to develop their linguistic knowledge, to increase their normative aware
ness and to have respect for the Polish language. According to all these facts, the following publi
cation contains some practical suggestions for how to solve this issue.
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