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Ocena stabilności ekspresywnej leksemu gówniak

Celem artykułu jest zbadanie i zaprezentowanie oceny stabilności ekspresywnej lek-
semu gówniak, do czego wykorzystano koncepcje: emocji Roberta Plutchika (2001), 
systemu wartościowania Janiny Puzyniny (2013) oraz nacechowania emocjonalnego 
Likerta1.

Materiał językowy

Gówniak to leksem stosunkowo nowy w języku polskim, używa się go głównie 
w przestrzeni internetowej, gdzie jego najwcześniejsze użycia datuje się na ok. 
2014 rok. Przekłada się to wyraźnie na brak występowania analizowanego leksemu 
w słownikach papierowych oraz w większości słowników internetowych. 

Materiał językowy zgromadzony na potrzeby badania pochodzi więc przede 
wszystkim z różnego rodzaju źródeł internetowych, do których należą:

– monco.frazeo.pl – wyszukiwarka korpusowa dla tekstów publikowanych 
w polskich portalach informacyjnych;

– Słowosieć;
– internetowe portale rozrywkowe takie jak wykop.pl, joemonster.org, sadistic.pl, 

kwejk.pl;
– fora i blogi internetowe;
– memy.

Budowa słowotwórcza

Leksem gówniak jest jednostką rodzimą, będącą rezultatem procesu derywacji dodat-
niej afiksalnej, w którym funkcję rdzenia pełni leksem gówno, a formant przybiera 
formę –ak. Według Słownikajęzykapolskiego pod redakcją W. Doroszewskiego 
„gówno” jest wulgarnym określeniem na „odchody stałe, gnój, kał, nieczystości”. 
Formant –ak jest natomiast zwyczajowo używany do określenia istot młodych, 
niedorosłych (Osowski 2015).

1 Oznaczenia: -3 –negatywne nacechowanie, 0 – brak nacechowania, 3 – pozytywne nacecho-
wanie.
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Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na wyraźne podobieństwo morfolo-ócić także uwagę na wyraźne podobieństwo morfolo-cić także uwagę na wyraźne podobieństwo morfolo-
giczne i semantyczne analizowanego leksemu do dwóch innych: gówniarz i dzieciak, 
definiowanych przez Doroszewskiego jako „smarkacz, młokos, młodzik”, które 
dzielą z leksemem gówniak kolejno wspólny rdzeń i formant i są nacechowane 
negatywnie. Charakterystyczna budowa słowotwórcza leksemu ma więc niewątpliwie 
znaczący wpływ na jego nacechowanie ekspresywne.

Definicje słownikowe

Wśród nielicznych definicji słownikowych leksemu gówniak wyróżnić można trzy:
1.gówniak – gówniarz, małolat (Słowosieć),
2.gówniak – obraźliwie o dziecku, inaczej bachor, płaczliwe, naiwne dziecko, 

gówniarz. Słowo to często spotykane jest na portalu sadistic, wykop. 
Wydźwięk słowa jest różny, raczej negatywny, prześmiewczy (Miejski
słownikslanguimowypotocznejmiejski.pl),

3.gówniak – dziecko (od niemowlęcia po wiek gimnazjalny)(celebrujczaswol-
ny.blogspot.com2).

Pierwsze dwie definicje wskazują na negatywny, obraźliwy wydźwięk omawia-
nego leksemu, trzecia z nich ma z kolei charakter neutralny.

Znaczenia kontekstowe

Na podstawie zebranego materiału językowego wyodrębnione zostały cztery różne 
znaczenia kontekstowe leksemu gówniak:

1. określenie (cudzego) dziecka popularne wśród użytkowników rozrywkowych 
portali internetowych;

2. uciążliwe, niegrzeczne dziecko;
3. potomek Seby i Karyny;
4. żartobliwe określenie (własnego) dziecka.

Każde z wymienionych wyżej znaczeń poparte zostało pięcioma przykładami 
kontekstowego użycia leksemu. W nawiasie podana została nazwa użytkownika oraz 
nazwa portalu internetowego, na którym odnotowano dane użycie, z zachowaniem 
oryginalnej pisowni. Następnie wskazano elementy definicyjne konstytuujące każde 
z wyodrębnionych znaczeń oraz przeanalizowano wartościowanie i nacechowanie 
emocjonalne leksemu gówniak w każdym z nich.

Pierwsze z wyróżnionych znaczeń – „określenie (cudzego) dziecka popularne wśród 
użytkowników rozrywkowych portali internetowych” – jest neutralnie nacechowane. 
Spotkać je można najczęściej na portalach internetowych takich jak: wykop.pl, joemon-
ster.org, sadistic.pl, kwejk.pl, które są prawdopodobnie źródłem powstania i zwiększa-

2 Definicja zaczerpnięta ze słowniczka pojęć współcześnie popularnych w przestrzeni interne-
towej stworzonego na blogu.
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jącej się popularności leksemu gówniak wśród użytkowników języka. Do synonimów 
i antonimów omawianego znaczenia zaliczyć można następujące określenia:

– synonimy: dziecko, dzieciak, młodyczłowiek, kilkulatek, nastolatek, małe
dziecko, chłopiec, dziewczynka, chłopak, dziewczyna, niemowlę, noworodek;

– antonimy: dorosły, osobadojrzała, mężczyzna, kobieta.
Poniżej przedstawione zostały przykłady omawianego znaczenia leksemu:
1. Pamiętam jak jeszcze jako mały gówniak chodziłem do podstawówki i podobała 

mi się taka Ola. Zadawała się z samymi najfajniejszymi ziomeczkami z klasy 
i spoza niej, więc nie miałem żadnych szans (anonimowo, wykop.pl);

2. Patrzę, a ten dzieciak kręci się tak samopas, a to po dworcu, a to przy wózkach 
pod sklepem. Tak na oko miał może z 3–4 lata... No i zacząłem się martwić, 
bo jak tak, gówniak sam łazi – wlezie na ulicę, to zaraz go coś pierdzielnie 
i po dzieciaku będzie, a ja będę bujał się po sądach jako jedyny świadek zdar-
zenia, mając wyrzuty sumienia, że nie zareagowałem, jak jeszcze mogłem... 
(Maciekzam, joemonster.org);

3. Narkobiznes braciszka kwitłby i za zarobione środki mógłby kupić już 
niejedną drożdżówkę, gdyby nie to, że na jednej ze szkolnych dyskotek 
jakiemuś gówniarzowi puściła się krew z nosa po wciągnięciu paracetamolu. 
Ogarnijcie: gówniak płacze, podłoga obmazana jego juchą, a wychowawczy-
ni wzywa bagiety. Oczywiście testy wykazały skład podejrzanego białego 
proszku, zaś braciszek wykręcił się, że to tylko takie żarty były i skończyło 
się na comiesięcznych wizytach u szkolnej pedagog (i niedoszłym zawale 
matki) (Rumburak, joemonster.org);

4. Mnie to na basenach nagminnie wkur... matki z chłopcami wchodząca pod 
damskie prysznice... no nie idzie umyć się dokładnie bo taki mały gówniak 
stoi i patrzy. Matce zwróc uwagę to są 3 teksty „to tylko dziecko, zrozumiesz 
jak bedziesz miala” (Arcialeth, piekielni.pl);

5. Na trasie Gorkovsko-Egorievsk tuż koło reklamy karbolitu nieuważny gów�ów�w�
niak traci panowanie nad pojazdem i ląduje pod kołami ciężarówki, która 
czyni najechanie na niego. Za słabe miał kości tenże gówniak gdyż w szpitalu 
jego istnienie zanika (fantastico, sadistic.pl).

W poniższej tabeli zaprezentowano elementy definicyjne charakterystyczne dla 
poszczególnych wyżej przedstawionych użyć kontekstowych leksemu gówniak.

1 2 3 4 5
uczeń szkoły podstawowej + +

młody wiek + + + +
nieuważność + +
niezaradność + + + +

słabość + +
nieodpowiedzialność + + +
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W niemal wszystkich z zaprezentowanych użyć kontekstowych leksemu pojawia 
się element młodego wieku oraz niezaradności. Równie istotna jest także kwestia 
nieodpowiedzialności. Występowanie tych elementów pociąga za sobą określone 
nacechowanie emocjonalne i wartościowanie, które przedstawiono w tabeli poniżej.

1 2 3 4 5

Wartościowanie 
wg J. Puzyniny

nieuży-
teczność

nieuży-
teczność, 
niewiedza, 
błąd, nie-
szczęście

krzyw-
da, 
nie-
szczę-
ście

nieużytecz-
ność

nieszczęście, 
krzywda, 
niewiedza, błąd

Emocje wg  
R. Plutchika smutek smutek, 

strach
smutek, 
wstręt złość smutek, złość

Nacechowanie  
w skali  
R. Likerta

0 -1 -1 0 -1

Nacechowanie 
stylistyczne pospolite pospolite pospo-

lite pospolite pospolite

W większości użyć kontekstowych leksemu gówniak w analizowanym znaczeniu 
dominuje wartościowanie w kategoriach nieużyteczności, niewiedzy i błędu wy-
nikające z młodego wieku, niedoświadczenia i braku odpowiedzialności. Emocje 
towarzyszące temu znaczeniu omawianego leksemu to przede wszystkim smutek 
i złość. Nacechowanie w skali Likerta waha się pomiędzy neutralnym a słabo 
negatywnym, natomiast nacechowanie stylistyczne we wszystkich przykładach 
jest pospolite.

Kolejnym z wyodrębnionych znaczeń leksemu gówniak jest „uciążliwe, nie-
grzeczne dziecko”. Jest to określenie dziecka niewychowanego, rozwydrzonego, 
roszczeniowego, którego utrzymanie wymaga niemałych nakładów finansowych 
i stanowi znaczne obciążenie dla rodziców. Jest ono bardzo często używane przez 
osoby bezdzietne, którym posiadanie dziecka kojarzy się wyłącznie z negatywnymi 
doświadczeniami. Do synonimów i antonimów tego znaczenia należą:

– synonimy: gówniarz, szczyl, bachor, gnój, gnojek, zasmarkaniec, smarkacz, 
smarkul, smark, zasraniec, smród, zafajdaniec, małolat;

– antonimy: dzieciątko, maleństwo, kruszyna, aniołek, osoba dojrzała.
Przykłady użycia leksemu gówniak w analizowanym znaczeniu:
1. Do mojej koleżanki dentystki przyszedł taki gówniak z podstawówki na 

wizytę i jej powiedział, że ma fajne cycki (Słowosieć);
2. Pamiętaj, mając gówniaka dziś, odpoczniesz już po emeryturze. Czego to 

ludzie nie zrobią dla pincet plus. Ja tylko nie rozumiem tych głupich filmów, 
ona jemu mówi, że zostało mu tylko 9 miesięcy spokoju a ten się cieszy (za-ówi, że zostało mu tylko 9 miesięcy spokoju a ten się cieszy (za-wi, że zostało mu tylko 9 miesięcy spokoju a ten się cieszy (za-
jebioza, joemonster.org);

3. Przyłazi taki pazerny, niewychowany gówniak w gości, żąda i się obraża, że 
nie dostaje, a mamusia zamiast gówniaka zdyscyplinować, to jeszcze szczeka 
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i utwierdza gówniaka w przekonaniu, że dobrze robi. Nic tylko obu skórę 
wygarbować (Jaladreips, piekielni.pl);

4. Co słyszy Polka na rozmowie o pracę? „Będzie gówniak chorował, 
dziękujemy” (gazeta.pl, Joanna Mierzwa, 12.10.2017);

5. Tak sobie myślę, jak to w ogóle można tak sobie spierdolić życie, żeby 
zmajstrować sobie gówniaka przed trzydziestką?! Dla mnie to niepojęte xD 
Dostaniecie kasę za miesiąc ciężkiej pracy i co? Aa.. tu trzeba na pieluszki 
dla Brajanka, tu na leki. Tutaj gówniak zażyczył sobie quada. A tu na urod-
ziny, tu komunia, nowe łóżko, nowy pokoik. Tutaj brajanek zostaje pierws-
zakiem i nowe książki trzeba, tornistry. Po co wam to? Sam jesz najtańsze 
gówno, jeździsz gównianym autem, bo na pierwszym miejscu szanowny, 
“najważniejszy” Gówniak, który po przekroczeniu 10 roku życia będzie 
cię nazywał Starym i będzie za twoje kieszonkowe palił sobie papierosy za 
szkołą. (…) Ano właśnie... Co słychać u kumpla-rówieśnika z gówniakiem? 
Gówniana praca, kredyt na dom + cała kasa na brzydką grubą żonę i gównia�ównia�wnia�
ka (Tenisista, wykop.pl).

Rozkład elementów definicyjnych omawianego znaczenia leksemu przedstawia 
się następująco:

1 2 3 4 5
bezczelność + + +

złe wychowanie + + +
uciążliwość + + + +

obciążenie finansowe + + +
ograniczenie rozwoju  
osobistego rodziców + +

Elementem znaczeniowym występującym w największej liczbie przykładów jest 
uciążliwość; po trzy użycia kontekstowe zawierają także element złego wychowa-e element złego wychowa-łego wychowa-
nia, bezczelności i obciążenia finansowego. Poniżej przedstawiono przełożenie tych 
elementów na wartościowanie i nacechowanie tego znaczenia leksemu.

1 2 3 4 5

Wartościowanie  
wg J. Puzyniny

nieuży-
teczność, 
krzywda

nieuży-
teczność

nieużytecz-
ność
krzywda, 
niewiedza

nieuży-
teczność, 
krzywda

nieużyteczność,
nieszczęście, 
krzywda, 
niewiedza, błąd

Emocje wg  
R. Plutchika złość smutek złość, 

wstręt
smutek, 
strach wstręt, złość

Nacechowanie  
w skali R. Likerta -2 -1 -3 -2 -3

Nacechowanie 
stylistyczne

pospolite, 
obraźliwe pospolite pospolite, 

obraźliwe pospolite pospolite, 
obraźliwe
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Wartościowanie leksemu gówniak w omawianym znaczeniu sprowadza się przede 
wszystkim do nieużyteczności, krzywdy i niewiedzy. Emocje towarzyszące mu to 
z kolei głównie złość, a nawet wstręt, dlatego też nacechowanie w skali Likerta waha 
się od słabo do silnie negatywnego. Nacechowanie stylistyczne zmierza natomiast 
w większości przykładów ku obraźliwemu. Oznacza to, że analizowany leksem 
zaczyna pełnić funkcję obelgi, wyzwiska.

Trzecie ze wskazanych znaczeń leksemu gówniak to „potomek Seby i Karyny”. 
Jest to najbardziej negatywnie nacechowane ze wszystkich znaczeń, co wynika 
przede wszystkim z równie pejoratywnego wydźwięku określeń Sebai Karyna, czyli 
dresiarza i jego partnerki, wywodzących się z patologicznego środowiska3. Poto-
mek Seby i Karyny to dziecko nieznośne, rozwrzeszczane, głupie, często nieślubne, 
wywodzące się z patologicznej rodziny i noszące imię powszechnie uważane za 
ośmieszające, takie jak Brajan, Kewin czy Dżesika.

Wśród synonimów i antonimów tego znaczenia omawianego leksemu odnaleźć 
można określenia, takie jak:

– synonimy: bachor, gnój, Dżesika, Brajan, bękart, patus;
– antonimy: aniołek, dzidziuś, kruszyna, maleństwo, pociecha, słodziak.

Przykłady użycia kontekstowego omawianego znaczenia leksemu gówniak:
1. #karyna z dołu stwierdziła, że wózek dla jej #gowniak będzie stał sobie na 

klatce, a nie w mieszkaniu, przez co za chuja nie można przejść i minąć 
się z innymi. Prośby były i groźby też. Od jakiegoś czasu wszyscy zaczęli 
wrzucać do wózka ulotki że skrzynek. Nie zadziałało, a #seba co i raz darł się 
na klatce, że zrobi porządek (ameliniowyguzik, wykop.pl);

2. Hej, mam na imię Angelika. Mam 15 lat i byłam ostatnio na placu zabaw 
ze swoim 3-letnim synkiem Brajanem. (…) Faktycznie jestem Angelika. 
Nie mam 15 lat, a 23. “Brajanek” to nie jest Brajanek, a Kuba, mój rodzony, 
3-letni brat. (…) Kiedy siedziałam z Kubą w tym parku, nieopodal usiadła 
grupka młodzieży, około 18 lat. To właśnie oni dorobili taki scenariusz, 
jak przeczytaliście na początku. Że jestem puszczalską “karyną”, mam 15 
lat – na oko – a “gówniak”, który biega obok mnie, to mój synek. Kiedy 
usłyszałam od jednej dziewczyny wybąkane pod nosem: “puszczalska siksa”, 
to przysięgam, że aż łzy mi napłynęły do oczu (anonimowo, wyznajemy.pl);

3. mam 30 lat i rodzinę składającą się z męża i dwóch kotów ;) I nie, nie za-óch kotów ;) I nie, nie za-ch kotów ;) I nie, nie za-ów ;) I nie, nie za-w ;) I nie, nie za-
mierzam mieć żadnych gówniaków, nie uważam ich za sens życia. Wolę po-
kolenie samotnych kociarzy wrażliwych na krzywdę innych niż pospładzane 
z chciwości potomstwo, które zaniedbane wyrasta na patolę, która wyżywa 
się na ulicy (Furry_Tail, kwejk.pl);

4. brajan vel gówniak vel andżelika. Co włażę na #tinder vel #sympatia vel 
#badoo (…) to kisnę i #bekazrozowychpaskow. Portale randkowe są niby 
dla #stulejarnia i mireczków co nie zagadają ale i tak #patologiazewsi. (…) 
Karyny chcą #samiecalfa a każda bawi #gówniak z #typowyseba albo i dwóch 
(Drill_Sergeant, piekielni.pl);

3 Definicja zaczerpnięta ze Miejskiego słownika slangu i mowy potocznej miejski.pl.
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5. Odnoszę wrażenie, że bycie w tych czasach matką to wstyd. (…) Dziecko, 
to już nie dzidziuś, bobas, bąbel. Gdzie tam! Dziecko to „gówniak”, 
„gównojad” (…), bachor, szczyl itp. Każdy „gówniak”, jest obowiązkowo 
produktem puszczania się i dawania, zakompleksionej idiotki bez celu 
w życiu, która w ciąży ma powód by się obżerać, a po porodzie jest 
zapuszczoną, śmierdzącą bełtem, kretynką. Matka (szczególnie karmiąca), 
ma obowiązkowo siedzieć w domu, a w czasie snu dziecka ściągać pokarm 
laktatorem jakby przypadkiem chciała wyjść z „gówniakiem” z domu 
(blisko-mamy.pl);

Elementy charakteryzujące omawiane znaczenie leksemu gówniak:

1 2 3 4 5
Karyna i Seba  

w roli rodziców + + +

ośmieszające imię + +
patologiczna rodzina + +
nieplanowana ciąża + +

głupota + +

Wiodącym elementem definicyjnym jest w tym przypadku występowanie Seby i Ka-
ryny w roli rodziców. Wszystkie pozostałe właściwości zostały wskazane po dwa razy.

1 2 3 4 5

Wartościowanie  
wg J. Puzyniny

nieuży-
teczność, 
niewiedza, 
błąd

krzywda, 
niewiedza, 
błąd

nieuży-
teczność,
krzywda

nieuży-
teczność, 
niewiedza, 
błąd

nieszczęście, 
krzywda, 
brzydota, 
niewiedza, 
błąd

Emocje wg  
R. Plutchika złość złość, 

wstręt
złość, 
wstręt wstręt wstręt, złość

Nacechowanie  
w skali  
R. Likerta

-1 -2 -3 -3 -3

Nacechowanie  
stylistyczne pospolite pospolite, 

obraźliwe
pospolite, 
obraźliwe

pospolite, 
obraźliwe

pospolite, 
obraźliwe

Dominującym wartościowaniem tego znaczenia leksemu gówniak są: nieużyteczność, 
krzywda, niewiedza i błąd; w jednym z przykładów pojawiają się także brzydota 
i nieszczęście. W przypadku emocji prym wiodą złość i wstręt, a nacechowanie 
w skali Likerta w większości przykładów przyjmuje skrajnie negatywną wartość. 
Nacechowanie stylistyczne w prawie wszystkich przypadkach jest obraźliwe; warto 
w tym miejscu zauważyć, że obelżywy charakter tego znaczenia może odnosić się 
zarówno do samego dziecka, jak i jego rodziców.
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Ostatnim z wyodrębnionych znaczeń leksemu gówniak jest żartobliwe określe-
nie (własnego) dziecka. Jest to najbardziej pozytywne ze znaczeń analizowanego 
leksemu, gdyż ma ono charakter przewrotny, rubaszny, niemalże pieszczotliwy. Do 
synonimów i antonimów tego użycia kontekstowego należą:

– synonimy: latorośl, smyk, szkrab, brzdąc, fąfel, kajtek, berbeć, pędrak, skrzat;
– antonimy: gówniarz, bachor, gnojek, szczyl, smarkacz.

Przykłady użycia kontekstowego:
1. Mój gówniak (lat 7) napisał swoje pierwsze opowiadanie (chanoja, wykop.pl);
2. Mojego różowego dziś pierwszy raz kopnął lub a bo jeszcze 100 % pewności 

nie ma. Fajnie w sumie. #ciaza #dzieci #gowniak (sir pszemek, wykop.pl);
3. mirki, od dzis mam nooba (zwanego przez niektówych #gowniak). Bedzie go 

teraz trzeba expic, rozwijać mu skille, kupować eq i poty, dawać gold żeby 
go zmarnował i do tego pewnie nie raz świecic oczami jak sie narazie innym 
proplayerom. #chwalesie (blachodachówka, wykop.pl);

4. ten uczuć kiedy gówniak lvl 9 naopowiadał kolegom w #podbaza że ma 
tatę mistrza świata w #csgo i teraz po lekcjach ciągną do nas pielgrzymki ze 
szkoły żeby móc popatrzeć na mistrza świata. nie wiem czy #wygryw czy 
#przegryw. jak się tak dalej w tych opowieściach gówniaki będą nakręcać 
to tylko czekać na telefon od pani ze szkoły z pytaniem o zorganizowanie 
szkolonej wycieczki do mnie do domu (Zamotany79, wykop.pl);

5. Z bratem i #gowniak brata (lvl ~4) w parku: – Wujku, mam kupę ptaka na 
palcu. – Idź do taty, on ci umyje łapkę. 30 sekund później: – Wujku, oblizałam 
palec i już nie mam kupy (jrs2, wykop.pl).

Wśród elementy defi nicyjnych tego znaczenia wyróżnić można następujące wła-ód elementy defi nicyjnych tego znaczenia wyróżnić można następujące wła-d elementy definicyjnych tego znaczenia wyróżnić można następujące wła-
ściwości:

1 2 3 4 5
duma + + +
radość + +

rezolutność + + +
osiągnięcia +

rodzicielstwo  
jako misja +

Najczęściej występującymi elementami znaczenia są duma z posiadania dziecka 
oraz jego rezolutność, które mają swoje odbicie w niżej wskazanych nacechowaniu 
emocjonalnym i wartościowaniu:
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1 2 3 4 5

Wartościowanie  
wg J. Puzyniny

użytecz-
ność, 
wiedza

szczęście, 
piękno

użytecz-
ność, 
szczęście

szczęście, 
prawda 
i wiedza

użyteczność

Emocje wg  
R. Plutchika

radość, 
zaufanie

radość, 
cieszenie 
się na coś 
oczekiwa-
nego

radość, 
cieszenie 
się na coś 
oczekiwa-
nego

radość, 
zaufanie

zaskoczenie 
czymś nieprze-
widywanym

Nacechowanie  
w skali  
R. Likerta

2 2 2 2 1

Nacechowanie 
stylistyczne

pospolite, 
potoczne

pospolite, 
potoczne

pospolite, 
potoczne

pospolite, 
potoczne

pospolite, 
potoczne

W odniesieniu do wartościowania analizowanego znaczenia leksemu gówniak naj-
częściej pojawiającymi się pojęciami są użyteczność i szczęście. Dominującymi 
emocjami są: radość, zaufanie i cieszenie się na coś oczekiwanego, co owocuje 
pozytywnym nacechowaniem w skali Likerta. Nacechowanie stylistyczne zostaje 
natomiast nieco złagodzone i zmierza w stronę potocznego.

Porównanie znaczeń

Poniższa tabela prezentuje porównanie czterech wyżej przeanalizowanych znaczeń 
kontekstowych leksemu gówniak z jego definicją słownikową pochodzącą ze Sło-
wosieci. W porównaniu uwzględniono wartościowanie wg Puzyniny, emocje R. 
Plutchika oraz nacechowanie w skali Likerta.

1
określenie 
dziecka popular-
ne na portalach 
internetowych

2
uciążliwe, 
niegrzeczne 
dziecko

3
potomek Seby 
i Karyny

4
żartobliwe 
określenie 
(własnego) 
dziecka

Słowosieć
gówniarz, 
małolat

Warto-
ściowanie

nieużyteczność,
nieszczęście

nieuży-
teczność, 
krzywda, 
niewiedza

nieużytecz-
ność, krzyw-
da, niewiedza, 
brzydota

użytecz-
ność, 
szczęście

nieuży-
teczność, 
krzywda, 
niewiedza

Emocje smutek złość, 
wstręt złość, wstręt radość złość, 

wstręt
Nacecho-
wanie 0/-1 -2 -3 2 -1
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Porównując definicję leksemu ze Słowosieci („gówniarz, małolat”) z wyodrębniony-ówniarz, małolat”) z wyodrębniony-wniarz, małolat”) z wyodrębniony-
mi znaczeniami kontekstowymi, zauważyć można, że najwięcej punktów wspólnych 
pojawia się w przypadku znaczenia drugiego („uciążliwe, niegrzeczne dziecko”) 
– w tym przypadku występuje całkowita zgodność na poziomie wartościowania 
i emocji oraz bardzo duża zgodność na poziomie nacechowania.

Łączliwość

Niewątpliwy wpływ na nacechowanie ekspresywne leksemu gówniak ma także jego 
łączliwość. Spośród dwudziestu wyżej omówionych przykładów wyodrębniono 
następujące najczęściej występujące kolokacje:

– gówniaklat/level4 X (8)
– małygówniak (3)
– mójgówniak (3)
– gówniakpłacze (2)
– niewychowanygówniak (1).

W użyciach kontekstowych analizowany leksem występuje zazwyczaj w towa-
rzystwie następujących leksemów: dziecko (10), matka (7), szkołapodstawowa (6), 
madka5 (3), Karyna (3), Seba (3), dzieciak (3), ojciec (2).

W kontekście wyrazów powiązanych z leksemem gówniakwyróżnić można 
wyrazy takie, jak:

– gówniakowy – dotyczący gówniaka, należący do gówniaka, np.:
– Kawał gówniakowy: Dzieci czasem wydają z siebie straszne dźwięki. Na 

przykład domagają się pieniędzy. (Peppone, joemonster.org)
– gówniakowaty – typowy dla gówniaka, np.:

– jak na Twój gówniakowaty wiek nie spodziewałem się takiej odpowiedzi 
(mit-nick, wykop.pl)

– gówniakowo – kiepsko, np.:
– powiem wam że już jest gówniakowo bo mam katar (rezigiusz-remek-rezi.

blogspot.com)
– Wiem. Gówniakowo wyszło. (tasted, ising.pl).

Źródła nacechowania

Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, że źródeł nacechowania leksemu gów-ów-w-
niak należy upatrywać przede wszystkim w jego budowie słowotwórczej: odbierany 
jako wulgarny rdzeń oraz formant wyrażający niedojrzałość wzbudzają negatywne 
emocje, a także sprawiają, że leksem może być używany w sposób obraźliwy jako 

4 Potoczne określenie wieku dziecka.
5 Prześmiewcze, obraźliwe określenie niewykształconej, mało inteligentnej kobiety będącej 

matką, popularne wśród użytkowników rozrywkowych portali internetowych.
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obelga, wyzwisko, zarówno w stosunku do samego dziecka, jak i jego rodziców. 
Znaczenie, a co za tym idzie nacechowanie ekspresywne analizowanego leksemu, 
zależy również w dużej mierze od jego łączliwości i występujących z nim kolokacji. 
Te ostatnie można podzielić na:

– negatywne, np.: „pazerny, niewychowany gówniak”, „gówniak płacze”, 
„gówniaki drą mordy”;

– pozytywne, np.: „mój gówniak”, „fajny gówniak”, „słodki gówniak”;
– neutralne, np.: „mały gówniak”, „gówniak lat 7”.

Nie bez wpływu na nacechowanie leksemu pozostaje ponadto jego wciąż rosnąca 
popularność wśród użytkowników określonego rodzaju portali internetowych. Bardzo 
często są to tzw. hejterzy, wyrażający swoje opinie w niewybredny, bardzo bezpo-sto są to tzw. hejterzy, wyrażający swoje opinie w niewybredny, bardzo bezpo-ą to tzw. hejterzy, wyrażający swoje opinie w niewybredny, bardzo bezpo-
średni, prześmiewczy sposób. To oni nadają omawianemu leksemowi coraz to nowe 
znaczenia i powodują jego stopniowe przenikanie do mowy potocznej.

Ocena stabilności ekspresywnej

Podsumowując, leksem gówniak jest leksemem stosunkowo nowym, który dzięki 
społeczności internetowej zyskuje na popularności, a jego znaczenie sukcesywnie się 
rozszerza. Analizowany leksem był pierwotnie nacechowany negatywnie, głównie 
przez wzgląd na szczególną budowę słowotwórczą, jednak coraz częściej otrzymuje 
także znaczenia neutralne lub wręcz pozytywne. Można tu zauważyć swego rodzaju 
dwutorowy rozwój: na jednym biegunie znajdują się znaczenia negatywne, które stają 
się coraz bardziej skrajnie nacechowane, na drugim z kolei znaczenia pozytywne, 
których intensywność również wzrasta.

Warto podkreślić, że nacechowanie ekspresywne leksemu gówniak jest w głównej 
mierze kontekstowe i opiera się na jego łączliwości oraz kolokacjach. Z drugiej 
strony jednak budowa słowotwórcza leksemu bardzo silnie determinuje jego nace-órcza leksemu bardzo silnie determinuje jego nace-rcza leksemu bardzo silnie determinuje jego nace-
chowanie stylistyczne, które niezależnie od kontekstu pozostaje pospolite.
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Abstract
The analysis of the expressive stability of lexeme ‘gówniak’ in Polish

The aim of this article is to analyse the expressive stability of the Polish lexeme 
‘gówniak’. Although the said lexeme is a relatively new linguistic phenomenon – 
as it appeared for the first time in the Polish web in 2014 – it is becoming more and 
more popular among a specific type of internet users and its meaning has started 
to expand. The expressive stability of the lexeme was analysed on the basis of the 
basic human emotions by Anna Wierzbicka, value theory by Jadwiga Puzynina, 
Likert scale, and stylistic marking. Since the lexeme doesn’t appear in any paper 
dictionaries, the following websites served as sources for the analysis: language 
corpus monco.frazeo.pl, Polish Wordnet, Internet dictionary of slang miejski.pl, 
and above all numerous entries on blogs and forums, memes and entertainment 
websites such as wykop.pl and joemonster.org. The analysis allowed to establish 
four main meanings of the lexeme ‘gówniak’: (1) a definition of (someone else’s) 
child popular among users of entertainment websites, (2) an annoying, naughty 
child, (3) a child of ‘Seba’ and ‘Karyna’, (4) a humorous definition of (your own) 
child. Moreover, the analysis of the sources shows that the emotional marking 
of the lexeme is constantly changing: from purely negative (resulting from its 
morphological structure) to more neutral or even positive one.
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gówniak, expressive stability, basic human emotions, value theory
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