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I chociaż wiedza o uczuciach zdobywana drogą poznania języka nie będzie pełna, 
jej uwzględnienie wydaje się konieczne w badaniach nad wyrażaniem uczuć 

(Mikołajczuk 2006: 84–85)

1. SOCJOLEKT STUDENCKI 

W literaturze przedmiotu socjolekty charakteryzuje się jako: „odmiany języka narodo-
wego związane z istnieniem trwałych grup społecznych połączonych jakimś rodzajem
więzi” (Grabias 2001: 235). Istnienie odrębnego języka związane jest z funkcjonowa-
niem odrębnej społeczności, w której — jak wynika z definicji Stanisława Gra bia sa —
wy stępują trwałe powiązania pomiędzy jej członkami. Taką grupą spo łecz ną jest mło -
dzież, a jeszcze bardziej ścisłą studenci — osoby, dla których wspólnym integrującym
środowiskiem jest uczelnia. Co istotne jednak, studenckie kontakty wewnątrzgrupowe
wy kraczają także poza jej mury, obejmują bowiem również środowisko pozauczelniane. 

Przeglądając występujące w literaturze przedmiotu klasyfikacje odmian współczesnej
polszczyzny i próbując znaleźć najlepsze rozwiązanie ukazujące umiejscowienie języka
młodzieżowego (w tym studenckiego) na tzw. mapie odmian polszczyzny, uznać można
ustalenia Aleksandra Wilkonia i Stanisława Grabiasa rozwinięte w pracy Ewy
Kołodziejek (Kołodziejek 2005) za przekonujące. Typologie te uzupełniają się i trafnie
ukazują miejsce języka młodzieżowego wśród innych odmian polszczyzny, a także po-
zwalają na jego wstępną charakterystykę. Wspomniana autorka, powołując się na pro-
pozycje S. Grabiasa i A. Wilkonia, słusznie podkreśla zjawisko nadbudowywania się od -
mian socjolektalnych na potocznej odmianie języka (Lubaś 2003). Wskazuje ona też et-
nolingwistyczne korzenie przyjętych przez siebie rozwiązań, dzięki czemu może dopre-
cyzować terminy socjolekt i języki subkultur, które często bywają ze sobą łączone.

Socjolekt jako przedmiot badań jest obecnie tematem wielu prac naukowych (Pę -
dzich 2012: 9). Odkrywają one i dokumentują wiele nowych odmian polszczyzny, któ-
re wiążą się często z odkrywaniem i rozwijaniem przez młodych ludzi (i nie tylko) no-
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wych zainteresowań, a także z powstawaniem nowych dyscyplin sportowych1, modo-
wych, kulinarnych, naukowych i innych. Zauważyć tu warto, że socjolekt studencki nie
doczekał się dotąd dogłębnej analizy, co może wiązać się z dyskusją na temat istnienia
tej odmiany języka. 

Z uwagi na to przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wycinka socjolektu stu-
denckiego dokonana na podstawie badań ankietowych. Zaznaczyć trzeba, że elementy
socjolektalne występują w materiale zbieranym wśród studentów studiów dzien nych 
i — co zrozumiałe, gdy bierze się pod uwagę kryteria socjolektalne — najmniej ich
znajduje się w ankietach studentów pierwszego roku studiów licencjackich. Nato miast
wyniki ankiet studentów studiujących zaocznie pokazały, że brak częstego kontaktu
między studentami na uczelni, a nierzadko też brak kontaktu poza jej murami skutkuje
niewykształceniem się leksyki socjolektalnej wśród tej grupy studenckiej bądź jej obec-
nością w szczątkowym zakresie. Leksyka wskazywana przez studentów uczących się 
w trybie zaocznym ogranicza się bowiem do słownictwa, które nazwać by można
wspólnoodmianowym, potocznym, charakterystycznym w ogóle dla mło dzie ży uczącej
się, a nie tylko studiującej.

Wśród charakterystycznych cech języka młodzieży, w tym studenckiego, wymienia
się najczęściej: emocjonalność, skrótowość, ludyczność, bogactwo leksykalne (tu także
mocno rozwiniętą metaforyzację), wielość zabiegów słowotwórczych, występowanie
neo logizmów, zapożyczeń z języków obcych i innych odmian języka, obecność prze-
zwisk, a także niejednolitość odmiany studenckiej (Kołodziejek 2005, Piotrowicz 2006,
Jastrzębska-Golonka 2006). 

Zderzając te badania z wynikami ankiet zbieranych w latach 2009–2013, zauważyć
można, że studenci, wypowiadając się na temat istnienia socjolektu żaków, wskazywa-
li następujące funkcje socjolektu studenckiego: funkcję komunikatywną, pozwalającą
informować o świecie, który ich otacza, integrującą i zarazem identyfikującą — która
ma na celu budowanie więzi wewnątrzgrupowej i umożliwia odróżnienie, odseparowa-
nie się od obcego otoczenia, środowiska, emotywną (ekspresywną) — pozwalającą wy-
razić emocje nieodłącznie towarzyszące studentom w codziennej egzystencji uczelnia-
nej, wartościującą — dzięki której młody człowiek komunikuje swoje oceny o świecie
i wyraża wartościowania, a także artystyczną — ujawniającą się w tworzeniu własne-
go języka, co jest dla studentów również formą zabawy, aktywności twórczej, która uat-
rakcyjnia szarą rzeczywistość. Spośród wymienionych funkcji dwie zda ją się domino-
wać. Są nimi funkcja ekspresywna i wartościująca.

Jak już wspomniano, bazą socjolektu studenckiego jest język potoczny poszerzony
jednak o elementy leksykalne i zabiegi językowe charakterystyczne wyłącznie dla śro-
dowiska młodzieży i środowiska uczelnianego. Widać w tym języku również wpływy

1 Przykładem może być np. rozwijający się socjolekt miłośników sztuk walki MMA, siatkarzy czy też
paralotniarzy. Ponadto zainteresowanie socjolektalnym rozwarstwieniem języka znalazło swoje odbicie tak -
że w tematach referatów wygłoszonych podczas konferencji Odmiany środowiskowe i zawodowe współ czes -
nej polszczyzny — tendencje rozwojowe, która odbyła się w marcu 2011 roku w Instytucie Filologii Pol skiej
UAM w Poznaniu z inicjatywy Koła Miłośników Języka. 



subkultur, z którymi styka się młodzież, a czasem też innych grup środowiskowych (np.
grypsery czy też subkultury żołnierskiej — szczególnie w jednostkach nazywa jących
osoby stojące w hierarchii wyżej od studenta, co zostanie pokazane w dalszej części ar-
tykułu). Elementy charakteryzujące poszczególne subkultury przenikają bowiem do
obiegu ogólnego (języka młodzieżowego czy nawet potocznego), co wynika z potrze-
by opisania nowych dla tej społeczności zjawisk. 

Materiał badawczy został zebrany drogą ankietową w latach 2009–2013. Ankiety
prze prowadzone zostały na wyższych uczelniach poznańskich, wśród których znajdują
się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika
 Poznańska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Nauk
Poli  tycznych i Dziennikarstwa. W badaniach zatem uwzględniono zarówno uczelnie
państwowe, jak i prywatne. Jak już wspomniano, największą grupę ankietowanych sta-
nowią studenci od drugiego roku dziennych studiów licencjackich.

Przeprowadzona ankieta zawierała polecenia podania określeń używanych zamiast
lub obok leksemów odnoszących się do następujących pól semantycznych: studia/stu -
diowanie; praca, określenie trybu studiów, organizacja roku akademickiego, nazwy wy -
działów, zakładów i pracowni, nazwy uczelni własnej i innych, określenia studentów
z innej uczelni, nazwy zajęć/wykładów sportowych (związanych z uprawianą dyscy-
pliną sportu lub zajęciami z wychowania fizycznego), nazwy odnoszące się do systemu
oceniania i rodzajów zaliczania przedmiotu, obrona pracy magisterskiej, licen cjackiej
lub inżynierskiej, pseudonimy wykładowców, działalności naukowej, materia łów dy-
daktycznych, określenia bibliotek i czytelni, administracji oraz władz uczelni, nazwy
używane do określenia pracowników sekretariatu, szatni, portierni, zaplecza gastrono-
micznego uczelni, nazwy pomieszczeń w budynku uczelni, pomocy materialnej dla
studentów (stypendia), dokumentów studenta, wymian studenckich, wyjazdów studen-
c kich, zakwaterowania, wagarów, życia studenckiego, imprez, dojazdu, środków do-
pingujących sto sowanych przez studentów, emocji, sposobów spędzania wolnego cza-
su. Z wymienionych tematów wyłania się obszar języka odnoszący się do egzystencji
studenta zarówno w sferze uczelnianej, oficjalnej, jak i towarzyskiej. Część zebranego
materiału stała się podstawą materiałową niniejszego tekstu.

2. WOKÓŁ EMOCJI I EMOCJONALNOŚCI 

Wybór emocjonalności i emocji jako problemu nadrzędnego niniejszego tekstu jest
nieprzypadkowy. Zagadnienia te wpisują się w obszar badawczy tak zwanego pogra-
nicza językoznawstwa, co dokumentują też słowa Agnieszki Mikołajczuk, która
stwier dza, że:

Możemy [...] o naturę uczuć pytać psychologów, antropologów i filozofów [a także socjologów czy et-
no lingwistów — przyp. autorek] [...] — poznających biologiczno-psychologiczne podstawy ludzkich
działań, zwyczaje, systemy wartości, motywy postępowania jednostek i grup społecznych. [...] możemy
spojrzeć na emocjonalność człowieka także oczami lingwistów — badających język i teksty w nim two-
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rzone. I chociaż wiedza o uczuciach zdobywana drogą poznania języka nie będzie pełna, jej uwzględ-
nienie wydaje się konieczne w badaniach nad wyrażaniem uczuć. [...] sfera językowa ma w ekspresji
przeżyć istotny udział i powinna stanowić obszar zainteresowań badaczy uczuć. W niej bowiem zawar-
te są rozróżnienia i kategoryzacje przeżyć niedostępne wyrażaniu pozawerbalnemu, w niej także [...]
mogą znaleźć potwierdzenie cechy wyłaniające się z obserwacji pozajęzykowych sposobów wyrażania
uczuć (Mikołajczuk 2006: 84–85). 

Ponadto sama emocjonalność — obok tajności i zawodowości — jest jednym z wy-
różników socjolektu studenckiego. Podkreślić tu także trzeba, że jest to cecha niejako
konstytutywna, najistotniejsza w przypadku większości socjolektów młodzieżowych2.

Emocjonalność bywa niekiedy utożsamiana z ekspresywnością, innym razem uzna-
je się ją za jej składnik. Drugie ujęcie właściwe jest badaniom Anny Wierzbickiej, któ-
ra ekspresję traktuje jako termin nadrzędny, odnoszący się do wyrażania jakichkolwiek
czynności psychicznych człowieka (Wierzbicka 1969: 35). Natomiast Teresa Skuba -
lan ka rozumie emocjonalność jako afektywne wartościowanie obiektów rzeczywisto -
ści (Skubalanka 1972). Z uwagi na to, że celem referatu nie jest rozwiązanie proble-
mów dotyczących sposobu rozumienia emocjonalności, w niniejszej publikacji przyj-
mujemy za Stanisławem Grabiasem, iż emocjonalność jest wyrażaniem stosunku emo-
cjonalnego do rzeczywistości za pomocą środków językowych i parajęzykowych (Gra -
bias 1981: 9). Natomiast terminy emocjonalność i ekspresywność uznajemy za syno-
nimiczne.

Celem prowadzonych tu badań jest opis wybranych sposobów wyrażania emocji
występujących w socjolekcie studenckim. Przedstawiając materiał, uwzględniamy  istot-
ny problem dwóch podziałów emocji. Pierwszy z nich dotyczy rozróżnienia świado-
mego i bezrefleksyjnego odpowiadania emocją na zaistniałą sytuację (Grzesiuk 1995:
15, Goleman 1997: 420–429). Drugi natomiast — znany bardzo dobrze w psychologii
— pozwala na wyróżnienie emocji pozytywnych, jak: radość, miłość, szczęście, a tak -
że negatywnych, np. strach, zmartwienie, obrzydzenie czy wstyd (Evans 2002: 25, 46)3.
Zdajemy sobie również sprawę z problemu związanego ze stosowaniem pojęć emocje
i uczucia (Sieradzka-Baziur 2002: 18–23), jednakże w niniejszej pracy terminy te trak-
towane są jako jednostki synonimiczne.

Problemem nierozwiązanym jeszcze jednoznacznie przez psychologów jest podział
emocji na podstawowe i wyższe oraz kwestia uniwersalności emocji podstawowych.
Ich wyróżnienie opiera się na czasie trwania reakcji emocjonalnej. Emocje podstawo-
we bowiem trwają bardzo krótko, stanowią gwałtowną reakcję na określony bodziec,
natomiast emocje wyższe cechuje dłuższy czas trwania i powolne tempo przemijania.
Nierzadko też pełnią one funkcję społeczną, chroniąc człowieka przed zachowaniem
nieakceptowanym przez ogół społeczności (Sieradzka-Baziur 2002: 200–247). Z uwa-

2 Por. K o ł o d z i e j e k 2005, G r a b i a s 2001.
3 Podział ten wykorzystuje również Bożena Sieradzka-Baziur w publikacji dotyczącej emocji i sposobów

ich wyrażania w twórczości Jana Kochanowskiego. Autorka przytacza i omawia spotykane podziały emo-
cji, spośród których wybiera tradycyjny — emocje pozytywne i negatywne — S i e r a d z k a - B a z i u r
2002: 17–23.
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gi na trudność zastosowania tej typologii do naszych badań, nie zostanie ona tu
uwzględ niona.

Na potrzeby analiz przyjmujemy definicję leksemów nacechowanych emocjonalnie,
która za ekspresywne uznaje tylko te jednostki leksykalne, które „[...] wchodzą w opo-
zycje z synonimicznymi odpowiednikami ekspresywnie neutralnymi” (Grabias 1981: 97).
Natomiast z uwagi na to, że analizie poddana zostaje odmiana socjolektalna języka,
przydatne wydaje się rozróżnienie ekspresywnych elementów znaczenia wprowadzone
przez Teresę Smółkową, która uważa, że: 

Ekspresywne składniki znaczenia jednostek leksykalnych niosą dwa rodzaje informacji: 1. Informacje
o emocjach nadawcy (jest to ekspresja w węższym sensie), 2. Informacje o stylistycznych cechach eks-
presywnych znaków językowych (Smółkowa 1989: 36).

W niniejszej analizie obydwa sposoby patrzenia na jednostki emocjonalne będą  istot -
ne, ponieważ celem prowadzonych badań jest nie tylko wskazanie językowych sposo-
bów wyrażania emocji i stylistycznego nacechowania, ale także (a może nawet przede
wszystkim) zwrócenie uwagi na fakt, że emocjonalność i emocje wpisane w język dzi-
siejszych studentów charakteryzują tę grupę młodzieży i pozwalają dotrzeć do wskaza-
nia sposobów kategoryzacji i wartościowania wybranych elementów świata uczel -
nianego.

3. EMOCJONALIZMY W USTACH STUDENTÓW

W przedstawionym tekście analizie i omówieniu poddane zostaną tylko wybrane emo-
cjonalizmy leksykalne i słowotwórcze, które zaliczyć można do grupy neologizmów,
jako że — jak twierdzi S. Grabias — nowe leksemy są niejako „ze swej natury” nace-
chowane emocjonalnie (Grabias 1981: 97). Materiał pokazuje, że studencki świat emo-
cji tworzony jest głównie za pomocą neologizmów semantycznych (neosemantyzmów),
a także słowotwórczych. Neologizm rozumiemy jako 

[...] nowy wyraz lub stały związek wyrazowy odpowiadający potrzebom komunikacji lub ekspresji ję-
zykowej, nowy pod względem znaczenia i formy (czasem tylko znaczenia lub tylko formy), utworzony
na gruncie danego języka albo zapożyczony z innego. Termin ten obejmuje zatem fakty frazeologiczne,
słowotwórcze i semantyczne [...] (Satkiewicz: 1969:9). 

Pojęcie neologizmu za Teresą Smółkową zawężamy do nazywania procesów zacho -
dzących w leksyce (Smółkowa 2002: 11–15). 

3.1. Neosemantyzmy

Neosemantyzmy to jednostki, które stanowią składniki systemu leksykalnego uży wa ne
w nowym znaczeniu ukształtowanym na gruncie języka polskiego lub obcego (NSPP:
1704–1705, Wesołowska 1978: 49). 



W badanym materiale4 większość neosemantyzmów to jednostki nieobojętne aksjo-
logicznie, niosą one bowiem oprócz semu wskazującego na emocje również sem oce-
niający stanowiący element definicyjny omawianych jednostek słownikowych. Ozna -
cza to, że definicja każdej jednostki leksykalnej zawiera czytelne wskazanie, które ująć
można w postaci zdania „uważam, że X jest dobre/złe”. Zebrane jednostki leksykalne
o charakterze neosemantycznym dają się podzielić na kilka grup, wśród których wy-
różnić można: nazwy osób, nazwy miejsc, a także nazwy związane z nauką i studiowa-
niem oraz nazwy emocji.

Jedną z bardziej rozbudowanych grup, a zarazem najsilniej nacechowaną emocjonal-
nie są nazwy osób (tabela 1). Leksemy te odnoszą się przede wszystkim do nazw osób
będących w strukturze władz uczelnianych. Studenci za pomocą następujących neose-
mantyzmów opisują dziekana i prodziekana: sierżant, zastępca sierżanta, szef, boss,
Godfather, zeus, hades. Wymieniane tu jednostki wyraźnie ukazują hierarchiczne po-
strzeganie relacji między studentem a osobami stojącymi wyżej w strukturze uczelnianej.
Zależność ta postrzegana jest nie tylko w kategoriach podrzędności, lecz również 
w każdym z wymienionych leksemów konotacyjnie uwypuklona zostaje władza nad stu-
dentem, a także sprawowanie kontroli, najmocniej zawarte w konotacjach leksemów
wskazujących na stopnie wojskowe. Ciekawym elementem jest tutaj leksem szef, a także
boss. Oba leksemy podobnie jak wskazane już nazwy stopni wojskowych posiadają zna-
czenie nadrzędności i władczości, kierownictwa. Jednakże szef, a także boss pozwalają
zmniejszać dystans do opisywanej osoby, wskazują na pewnego rodzaju spoufalenie5.

Tabela 1. Nazwy osób
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4 Więcej informacji o neosemantyzmach występuje w tekście autorek Neosemantyzmy we współczesnym
socjolekcie studenckim — R u t a, Wr z e ś n i e w s k a - P i e t r z a k 2013a: 93–102.

5 Por. hasło szef w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (D u b i s z (red.) 2003, t. 3: 1507).

NAZWY OSÓB 

a) w adze i administracja uczelni 

Biuro rektora Big Brather Room, jama chama, jaskinia lwa, pokój wielkiego brata, rektorat, 
wyrocznia 

Dziekan  boss, dziadzia, dzikus, Good Father, hades, sier ant, szef, Szerlok, w adca, w adza 
wy sza, zeus  

Prodziekan Godfather, Hauptmann, Prodzikus, Watson, zast pca sier anta 

Osoby pracuj ce  
w sekretariacie/ 
dziekanacie 

babki z sekretariatu, baby, baby z dziekanatu, biurwy, dziekanki, dziunie, facetki, 
mu y, panie z dziekanatu/sekretariatu, pani Basia, pani Ewa, Krysia, pani Irenka, pani 
Danusia, pani Zosia, pyrki, rze niczki, sekretary, szefowe, wredne baby, wied my  

b) reprezentanci roku, grupy 

Starosta grupy grupowy, kierownik, nasza S, pastor, prezes, so tys, starosta, staro cina, staro cinka, 
szef, szefo, szeryf, stary/stara, wódz, wodzu 

Starosta roku burak, cep, cwel, dziadek, matka, pastor, sensej, so tys, stara, stary starej, starostka, 
Zdzichu 

Opiekun grupy kurwiszon, mama, wi ty, tato, zomo  
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Z kolei zeus i hades wskazują głównie na sprawowanie kontroli, władzy nad czło -
wiekiem, jednakże pole semantyczne (bogowie greccy), z którego oba leksemy po-
chodzą, pozwala również ewokować konotacyjne znaczenia najwyższej władzy, często
bezlitosnej, od której zależał porządek świata, w którym panowali wskazywani bogo-
wie. Natomiast określenie Godfather, pochodzące z książki Ojciec chrzestny Mario
Puzo, jest żartobliwym nazwaniem dziekana poprzez przyrównanie go do szefa organi-
zacji mafijnej. Humorystyczny odcień nie zaciera tu jednak nacechowania pejoratyw-
nego leksemu.

Co ciekawe, powyższe neosemantyzmy nie tylko ewokują emocje i wartości nega-
tywne powodowane hierarchiczną zależnością studenta od opisywanych osób, lecz rów-
nież pokazują, że swoistych odniesień, sposobów nazwania podległości wobec władz
uczelnianych studenci upatrują w rzeczywistościach nierzadko bardzo odległych — 
w wojsku, wśród bogów Olimpu czy w krainie zmarłych, a także wewnątrz świata ma-
fijnego. Za każdym razem jednak zastosowany leksem wskazuje niejako władcę abso-
lutnego, którym jest też potoczny szef, któremu należy się bezwzględny szacunek i pod-
ległość (co uwidacznia powiedzenie „szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego”).

Relacja podrzędności zauważana jest przez studentów nie tylko wobec osób peł nią -
cych wysokie funkcje na uczelni. Studenci bowiem również wśród „swoich” dostrze-
gają równych i równiejszych. Neosemantyzmy posiadające sem nadrzędności, posia-
dania władzy dominują również w polu semantycznym opiekuna roku czy starosty.
Oso by pełniące te funkcje nazywane są za pomocą takich rzeczowników, jak: prezes,
szef, wódz, kierownik, szeryf, zomo, cep, burak, cwel, a także: mama, tato, ojciec, dzia-
dek. O ile pierwszych pięć leksemów przywołuje podobnie jak wyżej opisane leksemy
konotacje władzy, kierownictwa, a zarazem nadrzędności negatywnie postrzegane
przez studenta, to leksem zomo dodatkowo posiada historycznie utrwalone znaczenie
stosowania przemocy fizycznej wobec osób niewinnych, nierzadko bezbronnych.
Kolej ne dwa przykłady, tj. burak i cwel, pokazują zwiększanie się ładunku emocjonal-
nego, który w tych wyzwiskach uzyskuje poziom rzec można — maksymalny. Oba le-
ksemy są też jednostkami przeniesionymi z leksyki potocznej (burak) i więziennej
(cwel), stąd też wynika ich silne nacechowanie emocjonalne. 

Ostatnia grupa neosemantyzmów stanowi przeniesienie z pola semantycznego nazw po -
krewieństwa. Wydawać by się mogło, że leksemy mama, tato, a także dziadek będą 
z tego powodu wskazywać emocje pozytywne, a jednak tak nie jest. Jednostki te w pol-
szczyźnie mają niejako na stałe przypisane konotacyjnie pozytywne znaczenie bezpie-
czeństwa, troski, opiekuńczości względem drugiego człowieka, tu studenta. Jednak ich wa-
loryzacja pozytywna nie jest jednoznaczna i pewna. Młodzież bowiem nie zawsze pozy-
tywnie postrzega swoistą kontrolę przez starszych, matkowanie, a także opiekuńczość,
chcąc stać się jak najszybciej dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Wręcz przeciwnie,
często traktuje takie zachowania jako zło konieczne, jarzmo, od którego chce się uwolnić.
Co ciekawe, ani opiekun grupy, ani też starosta nie pełnią funkcji kierowniczej, a jedynie
organizacyjną, zatem nadrzędność jest im w pewien sposób przypisana przez społecz ność
studencką, która jakiekolwiek sposoby wyróżniania się z grupy zauważa i ocenia.



Wiedźmy, muły i rzeźniczki to w języku poznańskich studentów osoby pracujące 
w dziekanatach i sekretariatach. W tych przykładach widać swoistą kategoryzację świa-
ta uczelnianego, w którym osoby niższe rangą, a do tego nieprzyjazne studentowi są na-
zywane jednostkami jednoznacznie nacechowanymi negatywnie. Wyrażenie emo cji 
w tych przykładach odbywa się za pomocą zastosowania tzw. przenośni sferycznych
(Grabias 1981: 14). Leksem wiedźma, a także muł i wydaje się również rzeźniczki sta-
nowią swoiste wyzwiska, mające na celu zdyskredytować opisywaną osobę poprzez na-
piętnowanie cechy negatywnie postrzeganej przez studentów — brzydota i kłótliwość
(wiedźma), powolność, flegmatyczność, niezrozumienie (muł), a także bez względność,
bezduszność (rzeźniczki).

Przechodząc do nazw miejsc (tabela 2), zauważyć można, że stosowane w języku stu-
denckim neosemantyzmy są jednostkami o równie silnym nacechowaniu emocjonalnym.
Nazwy określające sekretariat: burdel, bajzel, rzeźnia, piekło, a także biuro rektora — po-
kój zwierzeń — stanowią przykłady leksyki nieobojętnej emocjonalnie, a także aksjolo-
gicznie. Sekretariat postrzegany jako burdel czy bajzel to miejsce, którego nazwa po-
wstała w środowisku studenckim może sugerować nieobyczajne zachowania kojarzące
się z domem publicznym lub też — co wydaje się bardziej prawdopodobne — w odczu-
ciu poznańskiego żaka stanowi przestrzeń cechującą się brakiem porządku, chaosem, jest
zatem wroga wobec studenta. Natomiast rzeźnia ewokuje ponadto skojarzenia z miej scem
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NAZWY MIEJSC 

a) pomieszczenia uczelniane 

Sekretariat/ 
dziekanat 

bajzel, burdel, jaskinia lwa, miejsce prób, piek o, pokój prawdy, pokój aski, pokój 
zwierze , rze nia, zoo  

Portiernia kluczodajnia, klucznik room, portierka 

Szatnia ciuchoza, kurtkownia 

Kawiarnia  
przyuczelniana 

bar, barek, bistro, classica, Classika, End, The End, kafeja, kawiarenka, klasika, 
knajpa, Koko, Polikaktus, Salsa 

Sto ówka auto, bistro, Caritas, classica, Classika, jadalnia, jad odajnia, kantyna, knajpa, mensa 

Automaty dystrybutory, kawomat, maszyny, puszki kradn ce pieni ki, telewizor, eromat 

Nazwy  
pomieszcze   
uczelni 

go bnik, klasa, Kuraszkiewicza, kurnik, niadeckich, 164, 165 

b) zakwaterowanie 

Dom studenta Akumulatory, aka, akade, akademiec, dees, DS., Jagna, Jowita, Jurand, kapo, 
kopulodrom, my hostel, Nieszawska, o ka, rze nia, tartak, Zbychu  

Stancja / wynajem  
mieszkania 

chacjenda, o ka, stanka 

Tabela 2. Nazwy miejsc



uboju zwierząt lub masowego mordu, masakry, co koresponduje z określeniami osób pra-
cujących w sekretariacie. Ich działania decydują o sprawach niezwykle istotnych dla stu-
denta, a ich niezałatwienie przyrównane do rzeźni pokazuje, że może wpływać (raczej ne-
gatywnie) na dalszy tok studiów. 

Piekło natomiast, wskazujące na negatywne wartości transcendentne, również sta-
nowi opis i zarazem ocenę przestrzeni nieprzyjaznej studentom, pełnej chaosu, kłótni,
niezrozumienia. 

3.2. Neologizmy słowotwórcze

W badanym materiale ankietowym największy zbiór stanowią formacje słowotwórcze
o funkcji ekspresywnej, mniej zaś jest tych o funkcji nominatywnej (neologizmów rze-
czowych) (Buttler 1962: 235–244). Są to głównie derywaty rzeczownikowe tworzone
poprzez derywację afiksalną, paradygmatyczną lub wsteczną. Powstałe w ten sposób
konstrukcje dotyczą głównie: nazw zajęć, sposobów zaliczeń, osób, a także miejsc.

Pierwsza grupa — nazwy przedmiotów (tabela 3) wskazuje neologizmy typu: kon-
wersy, kursówki, specjalka, ćwiki, faki, fakolce, labki, laborki. Warto zwrócić uwagę, że
niektóre z podanych form niosą jednoznaczne nacechowanie ujemne poprzez swoją
wulgarność. W przykładach faki i fakolce widać bowiem nakładanie się nazwy typu za-
jęć, jakim są nieobligatoryjne zajęcia, czyli fakultety, z wulgaryzmem pochodzącym 
z języka angielskiego fuck, którego znaczenie zbliżone jest do polskiego leksemu pie -
przyć, pieprzenie. W drugim przykładzie jednostka ta otrzymuje również formant sło -
wo twórczy zawierający cząstkę -ol niosącą waloryzację ujemną lub co najmniej nie-
obojętną emocjonalnie, widoczną chociażby w przykładzie brachol.

W zgromadzonym materiale widać jednak elementy zabawy słowem, a dokładniej
jego wieloznacznością, jak w przykładzie labki, które mogą stanowić nie tylko ucię-
cie i dodanie sufiksu deminutywnego -k od podstawy laboratoria, lecz również aluzję
do leksemu potocznego laba (zatem czasu wolnego od zajęć). Równie ciekawy wyda-
je się leksem laboraty stanowiący kontaminację leksemu elaborat i laboratorium.
Zabieg ten służy nie tylko żartobliwemu ukazaniu tego typu ćwiczeń, lecz również
przedstawia stosunek studenta do tychże zajęć, które traktuje on jako za długie, 
a przez to męczące. Humorystyczne oblicze ukazują również takie przykłady jak: spe-
cjalki oraz specjalni, specjalka. Pierwsza jednostka może mieć jednak wieloznaczną
proweniencję — poprzez wskazanie nie tylko na specjalizację, ale i specjał, coś spe-
cjalnego. Z drugiej strony jednak umieszczenie jej w kontekście innych jednostek ty-
pu specjalni, specjalna pozwala sądzić, że może być również podobnie jak i one trak-
towana jako kontaminacja z jednostką nacechowaną pejoratywnie w języku potocz-
nym — szko łą specjalną, osobą specjalną (w znaczeniu osób upośledzonych
umysłowo), co w kontekście zajęć mających ukierunkować studenta, dać mu wiedzę 
z zakresu potrzebnego do wykonywania wybranego zawodu staje się ironicznym ko-
mentarzem ich zawarto ści i charakteru.
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Tabela 3. Nazwy zajęć i sposobów zaliczeń przedmiotów

Często zabiegom słowotwórczym poddają się też jednostki odnoszące się do osób
(tabela 1). Nazwy te tworzone są za pomocą różnych zabiegów słowotwórczych,  wśród
których wyróżnić można dezintegrację — sekretary, czy derywację dodatnią — facet-
ki, prodzikus. W tej grupie neosemantyzmów słowotwórczych wyróżnić można te, któ-
re są nazwami żeńskimi, np. starostka, starościnka. Pierwszy z podanych przy kładów
jest derywatem utworzonym od podstawy starosta, a poprzez taki zabieg sło wo twórczy
wartościuje utworzoną formację, poprzez którą wyraża się z jednej strony lekceważenie
pełnionej funkcji, a z drugiej — spoufalenie z osobą funkcyjną. Derywat starościnka
zaliczyć należy do nazw deminutywnych, co jednoznacznie wprowadza zna czenie eks-
presywne, w tym przykładzie pozytywne, pieszczotliwe. Może on także stanowić iro-
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Nazwy zaj  i sposobów zalicze  

wiczenia wiki 

Laboratoria wiczenia, labki, laboraty, laborka, laborki 

Konwersatoria wiczenia, konwers, konwersi, konwersy, pogaduchy

Seminarium magisterskie/licencjackie licencjat, magisterka, seminarka, seminarki, sumy 

Zaj cia specjalizacyjne projekty, socjalni, specjalizacja, specjalka, specjalki  

Zaj cia fakultatywne faki, fasolce, monografy, cie ki 

Materia y dydaktyczne grupówki, rozsy ki 

Egzamin pisemny egzem, lanie wody, pisak, pisarz, wypociny 

Egzamin ustny dopytka, oral, piewanie do mikrofonu, ustny 

Egzamin poprawkowy do ynki, kampania wrze niowa, poprawka 

Egzamin komisyjny komis, komisyjka 

Egzamin warunkowy kampania wrze niowa, warun, warunek 

Zaliczenie zal, zalka 

Kolokwium kolos, ko o, kombajn,  

Wej ciówka dzie  dobry, killer, test na wej cie, wej cie, wyj cie  

Prace semestralne referat, semestralka 



niczną ocenę, pogardę w stosunku do osoby, którą określa. Starosta roku bądź grupy
określany bywa poprzez ekspresywne nazwy: Zdzichu, wodzu. Silnie nacechowane
emocjonalnie i negatywnie wartościowane są określenia osób pracujących w sekreta-
riacie i dziekanacie, np. nazwa żeńska utworzona od podstawy rzeczownika rodzaju
męskiego za pomocą derywacji afiksalnej facetki, dziekanki.

Mocno nacechowany jest również leksem sekretary powstały w wyniku derywacji
ujemnej. Inny przykład to neologizm biurwa, który stanowi kontaminację dwóch pod-
staw słowotwórczych i służy do określania pracownic sekretariatu lub dziekanatu. Neo -
logizm ten wykorzystuje w swej podstawie wulgaryzm kurwa oraz rzeczownik niena-
cechowany biuro. Poprzez ten zabieg słowotwórczy wyraża się negatywny stosunek
studenta do pracowników administracyjnych uczelni. Studenci często zarzucają tym
osobom brak kompetencji oraz niechęć wobec nich. 

W kategorii nazw miejsc (tabela 2) obserwuje się stosunkowo liczne określenia 
o charakterze composium, np. kluczodajnia — ‘miejsce, w którym daje (wydaje się)
klu cze’. Ponadto znajdują się tu również zestawienia typu klucznik room, w których
uwi dacznia się tendencja współczesnej leksyki potocznej i odmiany młodzieżowej do
korzystania z zapożyczeń angielskich. Natomiast kurtkownia jako nazwa szatni staje się
leksemem zawierającym charakterystyczny sufiks lokatywny -ownia, który od rzeczy
przechowywanej w szatni tworzy jej nazwę. Widać zatem, że w tym przypadku studenci
korzystają z systemowo znanych formuł tworzenia nowych jednostek leksykalnych,
jednak tworzą je bądź od struktur hybrydalnych, bądź tych, które wiążą się nie z osobą
pracującą w danym pomieszczeniu (portier, szatniarz), lecz przedmiotem charaktery-
stycznym dla oznaczanej językowo przestrzeni.

W grupie tej znajdują się również derywaty utworzone poprzez dezintegrację, jak na
przykład: aka, akade na określenie domu studenckiego, czyli akademika. Są to derywaty
neutralne, jeśli chodzi o nacechowanie emocjonalne, a ich powstanie to jedynie wynik
tendencji do skrótowości w języku nie tylko studentów. Miejsce, w którym przebywają
studenci, posiada jednak takie odpowiedniki, w których widoczne jest ekspresywne za-
barwienie. Mowa o rzeczowniku powstałym od czasownika będącego terminem z dzie-
dziny biologii ‘kopulować’ — kopulodrom. Sufiks -drom jest typowy dla derywatów
złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z drogą, torem, biegiem, wyścigiem6.
Utworzony derywat pełni przede wszystkim funkcję ekspresywną i wartościującą. 

Omówione powyżej neologizmy słowotwórcze wskazują jednoznacznie, że w języ-
ku współczesnych studentów wciąż dominuje tendencja do skrótowości (aka, akade,
zalka, labki). Nowo powstałe jednostki leksykalne mają za zadanie także opisać ele-
menty nieistniejące do tej pory w rzeczywistości uniwersyteckiej, która otacza studen-
ta (grupówki, rozsyłki). Dominująca jest funkcja wartościująca (biurwa, ciuchoza) 
i ekspresywna (sekretary, warun). Emocjonalność wynika przede wszystkim z zabie-
gów słowotwórczych, jakim poddawane są neutralne znaczeniowo jednostki leksykalne.
Są to głównie derywacje dezintegracyjne (fak, warun) i sufiksalne (facetki, starostka,
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starościnka). Niekiedy emocjonalność wynika ze znaczenia leksykalnego podstawy
sło wo twórczej, od której powstał derywat (biurwa, kopulodrom). 

4. EMOCJE I ICH NAZWY W USTACH POZNAŃSKICH STUDENTÓW

Pisząc o emocjonalności, nie sposób nie zwrócić uwagi na nazwy emocji, które wystę-
pują w języku studentów. Łatwo zauważyć, że większość zgromadzonych jednostek ma
status słownictwa potocznego i charakteryzuje język nie tylko poznańskich żaków, lecz
młodzieży w ogóle (tabela 4). Interesujące okazuje się tu jednak zastosowanie typolo-
gii emocji na pozytywne i negatywne7. Mimo że w ankiecie pytania dotyczy ły w więk-
szości emocji negatywnych (choć niekoniecznie, bo np. stres w zależności od mocy 
i własnych doświadczeń może być odbierany jako emocja negatywna lub pozytywna)
uwagę zwraca występowanie tylko negatywnie nacechowanych jednostek przy na-
zwach synonimicznych względem nadziei, a pominięcie pozytywnych konotacji tej
emo cji, widocznych między innymi w powiedzeniu „nadzieja umiera ostatnia”.

Patrząc natomiast na najczęstsze środki służące powstawaniu słownictwa z tego po-
la semantycznego, uwidaczniają się przede wszystkim pożyczki z innych odmian śro-
dowiskowych, w tym z języka środowisk przestępczych. Ponadto częste jest też ko-
rzystanie z derywacji wstecznej, którą widać m.in. w jednostkach: zwała, wnerw, wkurw,
zwiecha, a także dodatniej, która umożliwia utworzenie derywatu od podstawy konota-
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Nazwy emocji 

Strach cykor, dyga  si , jazz, kisiel w gaciach, masakra, mie  stracha, nerwówka, 
schiza, scykany, skitra  si , sranie, zestracha  si  

Stres atom, nerwy, mam stresa, sraka, stresiak, stresik, stresor 

Zm czenie 

by  padni tym, by  wyjebanym, by  wyko czonym, wyplutym, zdech ym, 
koniec, d uma, mam dechy, pada  na twarz, padam z nóg, padni cie, 
przetyranie, rozjebanie, styranie, wyjebanie, wyjebany jak ko  po westernie, 
wyr banie, zgon, zwa a, zwiecha 

Rado  bomba, by  happy, dobrze w bit, d oj, euforia, frajda, fun, happy, laba, 
radocha, uhahany 

Nadzieja matka g upka, Panda 3  

Zdenerwowanie atom, nerwica, nerwówka, nerwy, sranie, stres, wkurw, wkurwienie, 
wkurzony, wnerw 

Panika atom, mam stracha, masakra, schiza, sranie  

Z o  agrecha, agresor, jestem w ciek a, wkurw, wkurwienie, wkurzenie, wnerw, 
z o   

Tabela 4. Nazwy emocji



cyjnie związanej z opisywaną emocją, np. nerwówka, sranie, przetykanie, sraka, agre-
sor. Ostatni z przytoczonych przykładów stanowi również nazwę osoby, która dokonu-
je ataku na kogoś i poprzez tę wieloznaczność studenci pokazują, że językowe ujmowa-
nie złości nakłada się na postrzeganie osoby, którą cechuje złość, kojarzona z agresją.

Materiał ten pokazuje również charakterystyczne dla środowiska studenckiego 
(i młodzieżowego) cechy języka, do których należą pożyczki z języków obcych (an-
gielskiego) oraz wulgaryzacja języka (Zarębina 2002). Co ważne, większość nacecho-
wanych ujemnie derywatów została utworzona od podstaw, które są nieobojętne emo-
cjonalnie i aksjologicznie.

5. WNIOSKI

Z analizy materiału językowego wynika, że zarówno neologizmy semantyczne, jak 
i słowotwórcze pełnią w gwarze studenckiej różne funkcje. Po pierwsze, uzupełniają
słownictwo, nazywają nowe desygnaty. Po drugie, wyrażają stosunek nadawcy do da-
nego desygnatu, pełnią funkcję oceniającą i emocjonalną, która uwidacznia się w róż -
nego typu derywacjach za pomocą odpowiednich formantów. Co ważniejsze, przewa -
żają leksemy wskazujące na emocje negatywne, nawet w tych przykładach, które mają
charakter żartobliwy, humorystyczny. W złym, negatywnym świetle pokazywane są 
w języku studentów nie tylko osoby nieposiadające takiego statusu, ale również osoby
w tym środowisku, jak na przykład starosta czy opiekun grupy. Po trzecie, tworzone de-
rywaty pełnią funkcję komunikacyjną, przyspieszając przekaz informacji dzięki stoso-
waniu licznych uniwerbizmów i formacji skróconych. Emocjonalizmy i nazwy emocji
stanowią zatem przykład leksyki nacechowanej stylistycznie, są także obszarem języ-
kowym, którego eksploracja przynosi wnioski także badaczom innych dyscyplin na -
ukowych. Pokazują bowiem swoistą charakterystykę współczesnego studenta, którego
stosunek do uczelnianego świata cechuje nie żart, lecz brak akceptacji, swego rodzaju
odrzucenie. Co ciekawe, część z tych elementów występuje również w języku ich młod-
szych kolegów — uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkludując, można stwierdzić, że obraz socjolektu studenckiego przedstawiony
tylko na podstawie tego wyimka materiału pokazuje specyficzny językowy obraz świa -
ta uczelnianego zapisany w języku poznańskich żaków. Charakterystyka materiału na-
tomiast potwierdza, że zgodnie z wykładnikami socjolektalnymi — emocjonalność, 
a także idąca z nią w parze ocenność, nacechowanie aksjologiczne8, stanowią wyróżnik
socjolektów młodzieżowych. Analizowane w niniejszym artykule pola semantyczne
wiążą się ściśle z uczelnią, studiowaniem, załatwianiem spraw związanych z rzeczy-
wistością uczelnianą, jednak już pole dotyczące emocji wyraźnie pokazuje przewagę
emocji negatywnych. Brak tu zatem lukrowanego świata charakterystycznego dla cza-
sopism młodzieżowych, a w jego miejsce pojawia się rzeczywistość uczelniana, do

EMOCJONALIZMY I EMOCJE W JĘZYKU STUDENTÓW UCZELNI POZNAŃSKICH 81

8 O związku emocji i wartości pisała m.in. Z. Zaron (1982: 117–121; 1985). 



której student odnosi się z dystansem, nierzadko też ocenia ją negatywnie. Może to być
wyrazem negatywnego stosunku do samej rzeczywistości uczelnianej lub — co bardziej
prawdopodobne — sposobem na oswojenie świata, w którym jednak student funkcjo-
nuje jako osoba podległa narzuconym procedurom, wymogom i osobom. 

Perspektywa ukazania świata emocji współczesnego studenta staje się jeszcze cie-
kawsza, gdy zderzy się ją z socjolektem studenckim sprzed pół wieku, udokumento-
wanym przez Słownik gwary studenckiej Leona Kaczmarka, Stanisława Grabiasa i Te -
re sy Skubalanki (Ruta, Wrześniewska-Pietrzak 2013b). 
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SUMMARY

Emotionalisms and emotions in language of students of Posen colleges

K e y w o r d s: emotionalism, emotions (feelings), students’ language, axiology.

This paper describes the problem of the social variant of Polish and focuses on the emotionalisms and the
ways of expressing emotions. The most common is the usage of neologisms. In this article there are de-
scribed few different semantic field referring to feelings, persons, places in the college, different types of
subjects and the ways of passing them. The analysed material has been gathered with the survey conducted
among students of different Posen colleges in 2009–2013. The conveyed analyses have showed that students
use few ways of expressing emotions and the most often use the language ways to express negative emotions
and values. This situation might be combined with the ways of perceiving difficult areas of the college by
students. What is more, the emocionalisation in students language is often combined with the vulgarization
of the Polish language and the ways of expressing emotions and values characteristic for the youth and their
language. 




