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WHERE IS THE POLISH LANGUAGE HEADED?

Abstract

The author presents the changes in the Polish language in the recent years. She emphasizes the 
democtratization and brutalization of the language and the style shifts; she notices the newest 
loanwords and lexical changes. 
Keywords: vocabulary changes, democratization and vulgarization of the language, loan words, 
style shift
Słowa kluczowe: zmiany w leksyce, demokratyzacja i wulgaryzacja języka, zapożyczenia, prze-
wartościowania stylowe

W ostatnich latach w centrum badań językoznawców polskich znalazły się zmiany, 
jakie zachodzą w polszczyźnie. Wpłynęło na nie wiele czynników: transformacja 
ustrojowa, demokratyzacja życia, wolny rynek, przełom wieków, olbrzymi rozwój 
środków masowego przekazu, szczególnie mediów elektronicznych, otwarcie 
na Zachód, wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej, otwarte granice, ruchy 
migracyjne Polaków w poszukiwaniu pracy, a ostatnio uchodźcy, wybory i dojście 
nowej partii do władzy. 

Wszelkie zmiany językowe możemy podzielić na wewnętrznojęzykowe 
i zewnętrznojęzykowe. Te, o których zamierzam mówić, spowodowane są 
czynnikami zewnętrznymi, które najbardziej oddziałują obecnie na polszczyznę. 
Hanna Jadacka [2001], badając system słowotwórczy polszczyzny w okresie po-
nad pięćdziesięciu lat, dochodzi do wniosku, że zmiany mają przede wszystkim 
charakter ilościowy, związany z większą lub mniejszą produktywnością środków 
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słowotwórczych, jak również z całkowitym zanikiem niektórych modeli słowo-
twórczych lub pojawieniem się nowych. Nastąpiły również zmiany w udziale 
technik derywacyjnych. Według autorki dominuje dążenie do rozwiązań najprost-
szych, bezrefleksyjnych, często niedbałych, ale łatwych i wygodnych, „może nawet 
tandetnych” [Jadacka, 2001, s. 15]. Analizę najnowszych zmian w słowotwórstwie 
polskim, a w konsekwencji i w leksyce, przedstawiła Krystyna Waszakowa [2005], 
wskazując na internacjonalizację jako na jedną z najważniejszych tendencji we 
współczesnej polszczyźnie oraz na nową strukturę compositów [Waszakowa, 
2010]. Związki między językiem a zmieniającą się rzeczywistością polityczną, 
ekonomiczną, społeczną oraz szeroko pojętą kulturą pokazuje Kazimierz Ożóg 
[2001], opisując polszczyznę przełomu wieków. Na współczesną leksykę ma też 
wpływ język mediów, w którym pojawiają się nowe wzorce językowe, a łamane 
są wzorce dotychczasowe i stosowana jest niebanalna kreacja językowa [Bralczyk, 
Wasilewski, 2008]. Barbara Kudra [2013] stawia tezę, że właśnie w mediach szcze-
gólnie często pojawia się derywacja pragmatyczna, której produktem są derywaty 
pragmatyczne, opisane wcześniej przez Alicję Nagórko [2003], a także derywaty 
graficzne, w których zmieniono strukturę i znaczenie derywatu poprzez wprowa-
dzenie do jego budowy jakiegoś znaku, np. nawiasu, dywizu, symboli, wielkich lub 
małych liter, zmian w ortografii, rodzaju czcionki i innych, np. futból, bałagaNIK, 
martwe (fun)dusze, w(a)reszcie. W języku mediów mamy bowiem często do czy-
nienia z grą językową i całą serią zabiegów, które mają na celu uatrakcyjnienie 
języka, przede wszystkim jednak leksyki. Bożena Ostromęcka-Frączak [2004], 
nawiązując do tytułu książki Jerzego Bralczyka Język na sprzedaż z roku 2000, 
pisze o sprzedaży języka w nagłówkach „Gazety Wyborczej”. Autorka uważa, że 
w mediach język jest właśnie na sprzedaż, ponieważ służy kreatywności nadaw-
cy, który pragnie przyciągnąć uwagę odbiorcy, zaciekawić go, wciągnąć w grę 
językową, dodać emocji, czemu najlepiej służy leksyka i frazeologia.

Kompendium wiedzy o zjawiskach, procesach i tendencjach zachodzących 
w polszczyźnie ostatnich 70 lat stanowi lubelski tom pokonferencyjny 70 lat 
współczesnej polszczyzny [Dunin-Dudkowska, małyska, 2013]. W serii Najnowsze 
dzieje języków słowiańskich pod redakcją Stanisława Gajdy w 2001 roku ukazał 
się tom Język polski. W obu pozycjach przedstawiona jest współczesna polska 
sytuacja językowa, system gramatyczny i leksykalny polszczyzny oraz zmiany 
w funkcjonowaniu odmian stylistycznych, terytorialnych i środowiskowych. 
Novum, w porównaniu z wcześniejszymi opracowaniami, stanowi w tych dwóch 
ostatnich publikacjach pokazanie funkcjonowania języka polskiego poza grani-
cami kraju, problematyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz rozwoju 
polonistycznej myśli glottodydaktycznej. Ograniczenia czasowe wyznaczone 
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przez organizatorów konferencji nie pozwalają na wymienienie innych opraco-
wań – tu wspomniałam tylko najważniejsze.

Język polski nie jest samotną wyspą, lecz otoczony jest słowiańskim światem 
językowym, w którym, w większym lub mniejszym stopniu, zachodzą podobne 
zmiany językowe. Z tego punktu widzenia warta odnotowania jest publikacja 
polskich i słoweńskich językoznawców Współczesna polska i słoweńska sytuacja 
językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji [Gajda, Vidovič 
muha, 2003]. O ile wcześniejsze opracowanie Slovenski jezik [Vidovič muha, 
1998], które ukazało się w tej samej serii co Język polski, dotyczyło zmian ję-
zykowych po wojnie, to tom porównawczy skupia się przede wszystkim na zja-
wiskach z przełomu wieków. W tym miejscu trzeba też wspomnieć o programie 
badania współczesnych przemian w językach słowiańskich, kierowanym również 
przez S. Gajdę, który zaowocował wydaniem nowej serii: Komparacja systemów 
i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, ukazującej m.in. zmiany 
w słowotwórstwie, fonetyce i fonologii, frazeologii czy polityce językowej.

Badacze współczesnego języka polskiego są zgodni co do tego, że najwię-
cej zmian językowych zachodzi w leksyce i frazeologii, ponieważ właśnie tam 
następują istotne przewartościowania w języku. Nadal – jak pisze Stanisław 
Dubisz – „[…] zasadnicze kierunki i płaszczyzny rozwoju słownictwa pozostają 
bez zmian, zaznaczają się jednak pewne różnice ilościowe i zmiany w hierarchii 
tendencji rozwojowych” [Dubisz, 2013, s. 124]. 

Badania leksyki stanowią duże wyzwanie metodologiczne, jest to bowiem 
system otwarty (niektórzy mówią o systematoidzie lub nawet o braku systemu 
leksykalnego, ale ten problem zostawiam na uboczu moich rozważań), w którym 
ciągle powstają nowe jednostki, inne wychodzą z użycia i giną, a jeszcze inne 
uzyskują nowe znaczenia lub ze słownictwa specjalistycznego, środowiskowego 
czy potocznego przechodzą do zasobu leksyki języka ogólnego. Ta ostatnia grupa 
neologizmów nazywana jest też neologizmami funkcyjnymi [Grabias, 1980].

Z prac wcześniejszych wypada wymienić tom pokonferencyjny Słownictwo 
współczesnej polszczyzny w okresie przemian [mazur, 2000], przedstawiający 
kompleksowe spojrzenie na zjawiska zachodzące w leksyce współczesnego 
języka polskiego, oraz monografię B. Kudry [2001], która badała kreatywność 
leksykalną (i frazeologiczną) w dyskursie politycznym lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych. Najwięcej zmian leksykalnych powstaje w dyskursie 
publicznym, związanym przede wszystkim z polityką, toteż ciągle ukazują się 
nowe słowniki i opracowania analizujące najnowsze słownictwo polityczne/
polityków, np. Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku [Zimny, Nowak, 
2009] czy Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych 
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krajów Europy Wschodniej i Środkowej [Dubisz, Porayski-Pomsta, Sękowska 
2007]. Wyrazistością i ekspansywnością leksyki wyróżnia się też słownictwo 
młodego komputerowego pokolenia, odnotowane chociażby w trzech słownikach 
chacińskiego z 2003, 2005 i 2007 roku czy w Nowym słowniku gwary uczniow-
skiej [Zgółkowa, 2004]. Ważnym źródłem nowego słownictwa jest depozytorium 
leksykalne, którego autorem jest Piotr Wierzchoń [2010; 2011]. Jest on również 
twórcą metody fotodokumentacyjnej (w ramach językoznawstwa korpusowe-
go), która pozwala chronologizować leksykę, jest przydatna w badaniach nad 
neologizmami i ustaleniem daty ich pojawienia się w tekście. Depozytorium 
leksykalne stanowi opracowanie leksykograficzne za lata 1901–2010. Prace nad 
nim są kontynuowane. Najnowszym słownikiem rejestrującym zmiany w języku 
polskim jest Słownik nazw żeńskich polszczyzny [małocha-Krupa i inni, 2015] 
opracowany przez zespół językoznawczyń z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jakie wnioski płyną z wymienionych wyżej prac, a także z innych, tu nie-
uwzględnionych, oraz z moich własnych badań i obserwacji?

1. Lawinowy przyrost neologizmów i neosemantyzmów związany jest z jed-
nej strony z tendencjami nominacyjnym, z drugiej zaś z potrzebami wyrażania 
ekspresji. Neologizmów drugiego typu jest więcej i to one świadczą o brutalizacji 
języka, mowie nienawiści, języku pogardy czy, jak napisali dziennikarze „Polity-
ki”, wrednym języku polskim: „Zalew chamstwa, insynuacji, epitetów w języku 
politycznym to nie tylko i nie tyle mowa nienawiści, ale coś co nazwaliśmy 
wredną mową”. I dalej: „Wredna mowa jest zaraźliwa. Ona degeneruje politycz-
ny przekaz. To, jakich słów się używa, wpływa na to, jak się myśli” [„Polityka” 
8/2014, s. 14–16]. Brutalizację języka widać przede wszystkim w sferze polityki, 
ideologii i religii, w której nawet sacrum staje się profanum. 

2. W wyniku demokratyzacji języka nastąpiło przewartościowanie słownic-
twa potocznego i wzrost jego udziału w języku ogólnym nie tylko w komunikacji 
prywatnej, ale i publicznej, nawet w oficjalnych wystąpieniach. Zjawisko to 
z pewnością szerzy się pod wpływem prasy, radia i telewizji. Nobilitacja słow-
nictwa potocznego powoduje, że posługują się nim nie tylko goście zaproszeni do 
telewizji czy radia, ale również dziennikarze prowadzący programy z udziałem 
publiczności, nie wspominając już o komentatorach politycznych lub sportowych. 
Oni już nie mówią ani nie rozmawiają, ale „gadają” lub „wygadują” (w podtekście: 
głupoty, bzdury). czasowniki gadać i wygadywać pojawiają się też nagminnie 
w wystąpieniach posłów i senatorów w Sejmie i Senacie.

3. Podobne zjawisko dotyczy słownictwa wywodzącego się z socjolektów lub 
o proweniencji gwarowej, które weszło do języka ogólnego, np. bubel (prawny), 
dycha, dekować się, bezpieka, rozpierducha, ochrzanić kogoś.



 DOKąD ZmIERZA POLSZcZYZNA? 85

4. Nastąpiła internacjonalizacja słownictwa i zalew zapożyczeń z języka 
angielskiego i amerykańskiego. można nawet mówić o anglomanii językowej, 
a z drugiej strony o usuwaniu zapożyczeń z języka rosyjskiego. W dodatku an-
glicyzmy mają najczęściej polskie odpowiedniki, są więc innowacjami nieuza-
sadnionymi funkcjonalnie, czyli po prostu błędami językowymi, np. aplikacja 
‘podanie, prośba’, absolutnie ‘z pewnością, oczywiście’, mediować ‘pośredni-
czyć’, inskrypcja ‘napis’ itd. często są to zapożyczenia semantyczne. Świadczą 
o modzie językowej i jakiejś tęsknocie Polaków do utożsamiania się ze światem 
zachodnim. Sądzę jednak, że jest to moda przejściowa, podobnie jak to było 
już wcześniej w historii języka polskiego z zapożyczeniami z innych języków. 
Historia języka polskiego napawa nas nadzieją, że język polski poradzi sobie 
z tym zbędnym balastem.

5. Wprowadzono do słownictwa ogólnego wiele terminów specjalistycznych, 
co wpływa na terminologizację języka ogólnego i tworzenie metaforycznych 
znaczeń wyrazów lub całych frazeologizmów, np. kredyt zaufania, front robót, 
materiał ludzki, erupcja pomysłów itd.

6. Największe zmiany w polszczyźnie zaszły nie tylko w systemie leksy-
kalnym, na co już wcześniej zwrócono uwagę, ale także w systemie stylowym. 
Zwiększył się margines tolerancji wobec wyrazów wulgarnych, nieprzyzwoitych.

7. Zmienił się model grzeczności językowej, został bardzo uproszczony, 
rzadko pojawiają się w nim eufemizmy. Wynika to zapewne z mody na progra-
mowy luz, szczególnie wśród młodzieży, jak również z uproszczenia wielu relacji 
społecznych, które zostały bardzo spłaszczone.

8. Przewartościowany został styl potoczny, zmienił status styl artystyczny, 
przeobraził się język religijny. Znakomicie rozwinął się styl komputerowy i re-
klamowy, w którym język „na sprzedaż” służy manipulacji, podobnie jak język 
polityków.

9. Zmienił się kształt nagłówków prasowych. Funkcja informacyjna została 
wyparta przez funkcję ekspresywną i towarzyszący jej komentarz, który jest 
najczęściej negatywny. Oto przykłady kilku nagłówków z „Gazety Wyborczej” 
o politykach: Ryba cuchnie od głowy, Politycy z kwiatka na kwiatek, Polityk 
dzieckiem podszyty, Politycy nawarzyli sobie piwa, Niech politycy wypiją to piwo. 
I w końcu: Pies im mordę lizał i Pal licho politykę.

10. W języku mass mediów usankcjonowane jest wszystko, co sprzyja 
usensacyjnieniu informacji, intensyfikacji treści, przewadze interpretacji nad 
obiektywnością, ekspresywności w opozycji do neutralności.

Wymienione procesy powodują, że językoznawcy zastanawiają się, czy można 
mówić o dramatycznej sytuacji polszczyzny, czy też przeciwnie – o jej bogactwie 
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i rozwoju. Tym problemom poświęcone było m.in. Forum Kultury Słowa i pu-
blikacja O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny [miodek, 1996] oraz Człowiek 
wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartości? [mazur, 
małyska, Sobstel, 2007]. Na ten temat zdania są podzielone – od postaw pury-
stycznych różnego typu, poprzez perfekcjonizm aż do liberalizmu językowego. 
Sama jestem raczej zwolenniczką tolerancyjnego stosunku do nowych zjawisk 
językowych, uważając, że język sam sobie poradzi z chwilowym rozchwianiem 
normy językowej i nowomową. 

Na zakończenie rozważań o nowych zjawiskach w leksyce chciałabym pod-
kreślić, że wpływają na nią przede wszystkim wydarzenia polityczne i społeczne. 
Nieprzypadkowo kapituła plebiscytu „Słowo roku”, której członkami są wybit-
ni polscy językoznawcy, za najważniejsze słowo w roku 2013 uznała gender, 
a w 2014 kilometrówkę oznaczającą ‘koszty używania samochodu prywatnego 
do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów’. 
Oba słowa zdominowały scenę polityczną przez ostatnie lata, a kilometrówka 
nawet ją zmieniła (wprawdzie tylko chwilowo), odsyłając w niebyt polityczny 
w 2014 roku kilku znanych polityków, którzy z kancelarii Sejmu pobrali kilo-
metrówki, a polecieli do Brukseli wyczarterowanym samolotem. W tym samym 
roku na drugim miejscu znalazły się ex aequo: procedury (ze względu na lot do 
Smoleńska w 2010), selfie, taśmy (ze względu na aferę podsłuchową), separa-
tysta i zielone ludziki (ze względu na wojnę na Ukrainie). W 2015 roku po raz 
pierwszy internauci byli zgodni z werdyktem kapituły plebiscytu, która za słowo 
roku uznała uchodźcę, a następnie w kolejności: smog, JOWy, Trybunał Konsty-
tucyjny, frankowicz, bankster (bankier + gangster). Te ostatnie leksemy i związki 
frazeologiczne są najlepszym przykładem wpływu czynników zewnętrznych na 
leksykę i frazeologię oraz świadectwem wydarzeń minionych lat. Widać w nich 
właśnie wpływ pozajęzykowej rzeczywistości na język.
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Streszczenie

Autorka przedstawia najnowsze badania z zakresu współczesnej polszczyzny i na ich podstawie 
oraz w oparciu o badania własne formułuje wnioski dotyczące zmian w najnowszej polszczyźnie. 
Podkreśla pojawienie się nowych pól badawczych, poświęconych pokazaniu funkcjonowania języka 
polskiego poza granicami kraju, problematyce języka polskiego jako obcego/drugiego i rozwojowi 
polonistycznej myśli glottodydaktycznej. 

Pokazując wpływ pozajęzykowej rzeczywistości na język, skupia się przede wszystkim na 
zmianach w leksyce. Zalicza do nich lawinowy przyrost neologizmów i neosemantyzmów, zarówno 
nominacyjnych, jak i ekspresywnych, i w tych ostatnich widzi źródło brutalizacji oraz wulgaryzacji 
języka, czemu sprzyja również uproszczenie relacji społecznych. Wskazuje na przewartościowanie 
słownictwa potocznego, socjolektalnego lub o proweniencji gwarowej. Zalew zapożyczeń z języka 
angielskiego i amerykańskiego, chociaż niepokojący, traktuje jako modę przejściową, z którą pol-
szczyzna sobie poradzi, podobnie jak było w okresach wcześniejszych. Za bardzo niebezpieczne 
uważa zmiany w systemie stylowym.

WHERE IS THE POLISH LANGUAGE HEADED?

Summary

The article presents the results of the newest research of the contemporary Polish language. com-
bined with the author’s own findings, it summarizes the changes in the newest Polish language. 
The author emphasizes the new emerging research fields: the functioning of the Polish language 
outside Poland, Polish as a foreign/second language, and teaching Polish as a foreign language.

In her presentation of how the extralinguistic reality influences the language, she mainly 
focuses on the vocabulary changes. Among these changes there are the rapid increase in the number 
of neologisms and neosemantisms. These new lexical items often perform the expressive function 
which is when they become the source of language brutalization and vulgarization. This process is 
correlated with the simplification of social relations. The author points out to the reassesment of the 
vocabulary formerly associated only with the colloquial language, the sociolects or the dialects. In 
her opinion, the observed increase of the number of loanwords from English (especially American 
English) – although worrying – seems to be a temporary trend, which the Polish language will 
overcome as it did in the past. However, she notices the danger in the shifts in the stylistic system.


