
147

Paulina Kluczna (https://orcid.org/0000-0003-2778-3917)
UniwersytetWrocławski

Znaczenie i ocena stabilności ekspresywnej leksemu sztos

I Wstęp

Leksem sztosużywany jest w dzisiejszym języku w bardzo różnych kontekstach 
i sytuacjach. Na podstawie zgromadzonych materiałów, tj. słowników drukowanych, 
słowników online oraz stron internetowych (np. fora czy korpusy tekstów) można 
wyróżnić siedem jego znaczeń. Zanim jednak przejdę do omawiania poszczególnych 
znaczeń leksemu sztos,postaram się przytoczyć kilka faktów na jego temat. 

Pierwsze wyszukiwania internetowe pozwalają wnioskować, że wyraz sztos to 
słowo, które określa coś pozytywnego i jest na tyle ogólne, że można je stosować 
w niemal dowolnej sytuacji. Dzięki temu leksem ten doskonale nadaje się do ko-
munikacji w Internecie, gdzie sztosem może być nowa płyta ulubionego wykonaw-
cy, premierowy odcinek serialu czy selfie na portalu społecznościowym. Można 
by przypuszczać, że to właśnie ta zwięzłość oraz polifunkcjonalność wpłynęła na 
popularność tego słowa. Ponadto w 2016 roku po raz pierwszy w Polsce PWN zorga-
nizowało plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku, który poprzedza organizowany od 
wielu lat ogólnopolski plebiscyt na słowo roku. W plebiscycie MSR głosowało ponad 
3000 osób, a najwięcej głosów (ponad 180) padło na słowo sztos. Na drugim miejscu 
uplasowała się rodzina wyrazów utworzona od czasowników ogarnąć/ogarniać (się), 
w tym ogar i nieogar (ponad 120 głosów), na trzecim miejscu z 60 głosami znalazły 
się ex aequo: beka (beczka, bekowy), masakra (masakracja, masakryczny) i powitanie 
gitarasiema. Kolejne słowa, na które padło od 20 do 40 głosów to m.in.: yolo (you 
only live once), mega, lol, przypał, spoko, rozkminić (rozkminiać, rozkmina), kappa 
i hajs1.
Leksemsztos zyskał na popularności także dzięki filmom Olafa Lubaszenki pt. 

„Sztos” i „Sztos 2”, które nadały mu inne odniesienia w kulturze, a także dzięki 
albumowi zespołu hip-hopowego Dwa Sławy pod tytułem „Ludzie sztosy”, który 
został wydany w 2015 roku.

Słowo sztosnie jest słowem nowym – jego pochodzenie datuje się na początek 
XX wieku. Leksem ten został zaczerpnięty z języka niemieckiego, gdzie derStoß 
oznacza ‘pchnięcie, uderzenie, szturchnięcie’. Takie też było pierwotne znaczenie 
tego słowa w języku polskim, które jednak z biegiem lat znacznie ewaluowało.

Z uwagi na fakt, że leksem sztoswykazuje brak nacechowania formantu, a co za 
tym idzie – nie podlega żadnym zabiegom słowotwórczym, dopiero w kontekście 

1 Por. https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/Rozstrzygniecie-plebiscytu-mlodziezowe-slowo-roku-
2016;5899857.html (dostęp 18.01.2018)
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może nabrać ekspresywności. Wyjątek stanowi forma deminutywna (sztosik), która 
występuje w języku mówionym (formy pisemne, jak słowniki czy korpusy tekstów 
jej nie podają), co może wynikać z mody na zdrabnianie, która towarzyszy dzisiejszej 
młodzieży.

2. Znaczenie leksemu sztos i ocena jego stabilności ekspresywnej

Dalsza część analizy koncentruje się na znaczeniach i użyciach leksemu sztos oraz 
na ocenie jego stabilności ekspresywnej. Do oceny stabilności ekspresywnej leksemu 
zostały wzięte pod uwagę następujące kryteria:

– nacechowanie emocjonalne,
– nacechowanie stylistyczne,
– towarzyszące temu emocje według Plutchika (2001),
– wartościowanie według J. Puzyniny (1992).

2.1. Sztos jako uderzenie kuli w bilardzie

Najliczniej występująca (i często jedyna) definicja leksemu sztos, jaką podają 
analizowane przeze mnie słowniki drukowane, ogranicza się do „uderzenia kuli 
w bilardzie”2. W taki sposób definiują następujące źródła (pogrubieniem zostały 
oznaczone słowniki, które podają JEDYNIE takie znaczenie badanego leksemu):

– Słownik ilustrowany języka polskiego (Arct, 1929),
– Słownik wyrazów obcych (Arct, 1929),
– Słownik wyrazów obcych (Sobol, 2002,),
– Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych (Trzaska, Evert, Michalski, 

1927),
– Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych (Markowski, Pawelec, 2001),
– Wielki słownik wyrazów obcych PWN (Bańko, 2003),
– Uniwersalny słownik języka polskiego (Dubisz, 2003),
– Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów (Bralczyk, 2005),
– Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (Dubisz, 2006),
– Słownik języka polskiego (Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, 1915).

Oprócz tego do sztosujako zagrania w bilardzie nawiązują wyszukiwania w in-
ternetowych korpusach tekstów oraz relacjach sportowych:

1. „To filmik pokazujący 25 najlepszych sztosów mistrzostw świata w snooke-
rze.” (Słowosieć)3

2. „To był absolutnie najlepszy długi sztos jaki widziałem!” (Sportowa Telewizja 
Internetowa TVSports.pl)4

2 Zastanawiać mógłby fakt, że w bilardzie nie mówi się o kulach, lecz o bilach, jednakże jest to 
temat do zupełnie odrębnych rozważań.

3 Por. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/6a017a1c-db48–11e7-b03e-2342c637ec7b (dostęp 
18.01.2018)

4 Por. https://www.youtube.com/watch?v=WKV1_uw0De4 (dostęp 18.01.2018)
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3. „Cóż za sztos kręcony!” (Sportowa Telewizja Internetowa TVSports.pl)5 
W wyszukiwaniach internetowych nie znalazłam jednak przykładu na negatywne 

nacechowanie emocjonalne leksemu sztos w omawianym znaczeniu, chociaż nietrud-
no sobie takie wyobrazić. Równie dobrze można by powiedzieć: „To był wyjątkowo 
nieudany sztos”. 

Komponenty znaczenia 1
Udane uderzenie bili +

1
Nacechowanie emocjonalne pozytywne
Nacechowanie stylistyczne neutralne

Emocje radość
Wartościowanie szczęście, dobro

2.2. Sztos jako dawna hazardowa gra w karty

Znaczenie leksemu sztosjako dawnej hazardowej gry w karty jest podobne do pierw-
szego w kwestii nacechowania stylistycznego – w każdym możliwym kontekście 
będzie ono neutralne. Jednakże w zależności od szczęścia lub nieszczęścia w danej 
rozgrywce karcianej zmieniać się mogą nacechowanie emocjonalne, emocje oraz 
wartościowanie. 

Słowniki, które podają taką definicję słowa sztos to:
– Słownik ilustrowany języka polskiego (Arct, 1929),
– Słownik wyrazów obcych (Arct, 1929),
– Słownik wyrazów zapomnianych czyli słownictwo naszych lektur (Holly, 

Żółtak, 2001),
– Słownik gwar polskich (Karłowicz, 1907),
– Słownik gwar przestępczych (Stępniak, Podgórzec, 2013),
– Słownik języka polskiego (Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, 1915).

Także w źródłach internetowych można znaleźć użycie leksemu sztosw odnie-
sieniu do gry w karty, np.:

1. „Już w przedpokoju binokle dwa razy spadły baronowi, a lewa powieka drga-
ła mu bez porównania częściej aniżeli przed pojedynkiem albo nawet przy 
sztosie.” (Lalka, Bolesław Prus, 1890)6

2. „Kręcę, jak mam ręce, kręcę, jak pies ogonem, raz z kraja, raz z przodku, 
raz z brzega, raz w środku! Kto nie ma żony, kręci w obie strony! Każdy 
może postawić, każdy może się bawić, a kto nie ma miedzi, niech w domu 
siedzi! Proszę stawić i się bawić... No, proszę – raz-dwa, raz, gdzie figura as? 
Podekscytowany grający wskazuje upatrzoną kartę, która – patrzył przecież 

5 Por. https://www.youtube.com/watch?v=2cP_S2RAgb0 (dostęp 18.01.2018)
6 Por. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/index_adv.jsp?query=sztos (dostęp 18.01.2018)
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uważnie! – musi być tym wygrywającym asem. Z reguły po odkryciu okazuje 
się jednak pustą kartą, jakąś inną, figurą”. Tak to jest w sztosie.7 

3. „Bankier” zaś, po oskubaniu kolejnego „frajera”, kontynuował swoje 
„bajtlowanie”: „Nowa gra, nowe szczęście, gramy w sztos! Wolno stawić, 
wolno się bawić! Kto ma oczy z korka, dokłada do worka! Im większa 
stawka, tem grubsza trafka! Figura przegrywa, wygrywa as! Próbujcie 
ludzie jeszcze raz!”.”(Stanisław Milewski, 2008, Intymneżycieniegdy-
siejszejWarszawy)

4. „W minioną zimę zjedzono na Sołowkach kilka psów. Z głodu! Marzeniem 
mojej znajomej jest prywatyzacja pokoju z kuchnią w połagiernym bara-
ku, gdzie żyje od dwudziestu lat. Niestety, wedle ostatniej inwentaryzacji 
pomieszczeń mieszkalnych w posiołku ów barak nie istnieje. Sasza Ch. się 
powiesił, bo przegrał konkubinę w sztos.” (Mariusz Wilk, 2007, Oficyna 
Literacka)8 

Komponenty znaczenia 1 2 3
Gra w karty + + +

Wygrana w karty - + -
Przegrana w karty - - +

1 2 3
Nacechowanie 
emocjonalne negatywne pozytywne negatywne

Nacechowanie 
stylistyczne neutralne neutralne neutralne

Emocje strach radość zaskoczenie czymś nieprzewidy-
wanym, złość, smutek

Wartościowanie nieszczęście szczęście nieszczęście, krzywda 

2.3. Sztos jako coś świetnego, godnego podziwu

Omawiane w tym punkcie znaczenie leksemu sztosjest najliczniejsze w wyszuki-
waniach internetowych, ale jednocześnie najrzadsze, jeśli chodzi o występowanie 
w słownikach drukowanych – w poddanych analizie słownikach powyższe znaczenie 
nie pojawia się ani razu. Jedyny słownik internetowy, który tak definiuje słowo sztos
to Miejski słownik slangu i mowy potocznej, który przytacza następujący przykład: 
„kozak nuta, po prostu SZTOS”9. „Coś jest sztosem”, „coś jest w sztos” lub też „coś 
jest sztosowe” w znaczeniu, że coś jest fantastyczne, doskonałe, niezwykłe czy wręcz 
zajebiste, w Internecie cieszy się sporym uznaniem. 

7 ibid.
8 ibid.
9 Por. https://www.miejski.pl/slowo-Sztos#47050 (dostęp 18.01.2018)
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10

Analizując internetowe memy, można nawet natrafić na takie, które służą leksykal-
nemu stopniowaniu natężenia słowa sztos, np.:

11

Również w internetowych korpusach testów można znaleźć przykłady dla takiego 
znaczenia leksemu sztos, np.:

1. „Była taka sztosowa scena w kasino rojal, jak Bondowi zapodali truciznę, a on 
sobie wstrzyknął odtrutkę i zaraz wrócił do stolika.” (Filmweb, komentarz 
internauty)12 

2. „Simsy 4 to gra sztos – mogę przy niej siedzieć godzinami!” (Facebook, profil 
użytkowniczki)13 

10 Źródła ilustracji: https://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2011/09/f10a6ff3059ab730719863ff3aaafc43.jpg, 
https://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2016/09/0ef8067eaf897a0a0bb71e87497f2c93_fb.jpg, https://meme-
generator.net/img/instances/500x/47932700/a-kiedy-ty-urodzisz-taki-sztos.jpg (dostęp 18.01.2018)

11 Źródło ilustracji: https://demotywatory.pl/uploads/201312/1386332715_ijbkxc_600.jpg (do-
stęp 18.01.2018)

12 Por. http://www.filmweb.pl/film/Spectre-2015–654406 (dostęp 18.01.2018)
13 Por. https://www.facebook.com/TheSimss4Polska/ (dostęp 18.01.2018)
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3. „Widziałam filmik z tańczącym kotem na jutubje – stary, normalnie sztos!” 
(Facebook, profil użytkowniczki)14

Komponenty znaczenia 1
Coś świetnego +

1
Nacechowanie emocjonalne pozytywne
Nacechowanie stylistyczne potoczne

Emocje radość
Wartościowanie szczęście, dobro

2.4. Sztos jako stosunek płciowy

Leksem sztosw znaczeniu seks, pożycie, sprawy łóżkowe, współżycie, życie intymne 
pojawia się w następujących słownikach:

– Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych (Markowski, Pawelec, 2001),
– Słownik gwar polskich (Karłowicz, 1907),
– Słownik gwar przestępczych (Stępniak, Podgórzec, 2013),
– Słownik języka polskiego (Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, 1915).

Ponadto liczne przykłady można znaleźć w korpusach tekstów, np.:
1. „Urzędnik po interesie, kobieta po sztosie nic nie warci.” (śląskie 

powiedzenie)15

2. „Więc się ostro wziął do dzieła I za pierwszym sztosem leci Błyskawicznie 
drugi, trzeci, Czwarty, piąty – aż nareszcie Wyrżnął sztosów tysiąc dwieście 
I stracił siłę całą – Lecz królewnie wciąż za mało!” (Aleksander hrabia 
Fredro Baśńotrzechbraciachikrólewnie,2011)16

3. „Porno jest w gruncie rzeczy „abstrakcją”, bo chodzi tu tylko o powtarzanie 
aktu, który jedynie interesuje. Kobiety są tutaj wszystkie takie same i nie wda-
jemy się w ich charaktery, mężczyźni streszczają się do akcji płciowej, to ona 
jest tematem, nie osoby. Emocje nie są potrzebne, nawet mogą przeszkadzać, 
nie nawiązuje tu się sympatii, nie odczuwa się do postaci ani życzliwości, ani 
niechęci, reakcja ogranicza się do zabawy ekscytacją seksu. Sztos uczłowie-
cza świat!” (Zygmunt Kałużyński, 2000, Jestemofiarąporno)17

Wyszukiwania internetowe pozwalają interpretować leksem sztos również jako 
gwałt, molestowanie, np.:

4. Gwałciliśmy baby i dziewczyny, które dogorywały na izbie chorych. Ostat-
ni sztos przed śmiercią. Musiały dymać jedna drugą i jedna drugą torturować. 
Dziewuchom, po sztosie, płaciliśmy tak, że wsadzaliśmy im tam między nogi 

14 Por. https://www.facebook.com/groups/kotynaszapasja/ (dostęp 18.01.2018)
15 Por. http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp/polnisch/sztos.pdf (dostęp 18.01.2018)
16 Por. https://www.youtube.com/watch?v=jjjMv_c2u20 (dostęp 18.01.2018)
17 Por. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/index_adv.jsp?query=sztos (dostęp 18.01.2018)
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banknoty namoczone w nafcie i zapalaliśmy. (Janusz Rudnicki, 2007, Chodź-
cie,idziemy)18

Komponenty znaczenia 1 2 3
Seks w sensie negatywnym + - +

Pozytywne doznania seksualne - + -
Gwałt - - +

1 2 3
Nacechowanie 
emocjonalne negatywne pozytywne negatywne

Nacechowanie 
stylistyczne potoczne potoczne potoczne

Emocje smutek, wstręt radość smutek, wstręt

Wartościowanie pogarda, potępienie szczęście, dobro, 
wiedza, aprobata

dezaprobata,
pogarda,
oburzenie

2.5. Sztos jako szybkie działanie związane z oszustwem

Takie znaczenie leksemu sztos(synonimy: wał, wałek, przekręt, przewał) pojawia 
się jako motyw przewodni w filmie „Sztos”, który opowiada o dwóch cinkciarzach 
dopuszczających się wielu oszustw. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych 
(A. Markowski, R. Pawelec, 2001) definiuje słowo sztosrównież jako „ostre, 
szybkie działanie”, a wyszukiwania internetowe tylko potwierdzają istnienie 
takiego użycia, np.:

1. „Za ten sztos to powinni ich zamknąć.” (Onet.pl, komentarz internauty)19

2. „Dobrze, że ich zamknęli – nie wiem, jak mogli w ogóle liczyć na to, że taki 
sztos przejdzie.” (Interia.pl, komentarz internauty)20

3. „Udało nam się zrobić niezły sztos i jesteśmy kilka tysięcy do przodu.” (au-
dycja radiowa)21 

Komponenty znaczenia 1 2
Nieudane oszustwo + -

18 Ibid.
19 Por. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/teleinformatyka/nowy-sposob-oszustow-na-wyludzenie-

pieniedzy-bank-ostrzega/jscwge (dostęp 18.01.2018)
20 Por. http://biznes.interia.pl/firma/news/czy-wyludzone-przez-oszustow-pieniadze-moga-byc-

kosztem,2324508,1852 (dostęp 18.01.2018)
21 Por. https://www.youtube.com/watch?v=iE9EUFMK82c (dostęp 18.01.2018)
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Korzyść z oszustwa - +

1 2
Nacechowanie 
emocjonalne negatywne pozytywne

Nacechowanie 
stylistyczne potoczne potoczne

Emocje zaskoczenie czymś nieprzewi-
dywanym, złość, wstręt

radość, zaskoczenie czymś 
nieprzewidywanym

Wartościowanie krzywda, nieszczęście, błąd, 
nieużyteczność użyteczność, szczęście

2.6. Sztos jako wstyd

Znaczenie omawiane w tym podrozdziale jest przeciwieństwem definicji opisywanej 
w podrozdziale 2.3., dzięki czemu zyskuje dodatkowy atut – użycie leksemu sztos
jest naprawdę wielorakie i na tyle elastyczne, że pozwala go zastosować w niemal 
każdej sytuacji. Tak ukierunkowaną definicje podaje Miejski Słownik Slangu i mowy 
potocznej, posiłkując się następującym przykładem: „ – Ale się wygłupiłeś. – Do-
kładnie, niezły sztos.”22 

Jako wyrazy bliskoznaczne internetowy słownik synonim.net podaje: obciach, 
porażka, przypał, wieś, wioska, siara. Takie znaczenie można znaleźć również w in-
ternetowych korpusach tekstów, np.:

1. „Dla mnie to totalny sztos być z chłopakiem, który wiesza swoje brudne majt-
ki i skarpetki na widoku.” (Facebook, komentarz użytkowniczki)23

2. „Oczywiście Kryśka narobiła sztosu, bo jej się po pijaku wydawało, że ktoś 
jej rąbnął torebkę.” (forum internetowe, wypowiedź internautki)24

Komponenty znaczenia 1
Wstyd +

1
Nacechowanie emocjonalne negatywne
Nacechowanie stylistyczne potoczne

Emocje oburzenie, złość, wstręt
Wartościowanie dezabrobata, nieszczęście, błąd, 

nieużyteczność

22 Por. https://www.miejski.pl/slowo-Sztos#47050 (dostęp 18.01.2018)
23 Por. https://www.facebook.com/Aleprzypaly/ (dostęp 18.01.2018)
24 Por. http://www.imprarejon.fora.pl (dostęp 18.01.2018)
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2.7. Sztos jako ocena celująca

Mimo kilkuletniej pracy w szkole państwowej nie udało mi się uchwycić wśród 
uczniów użycia leksemu sztosjako oceny celującej, szóstki. Takie użycie podaje 
jednak M. Kresy w swoim Słowniczku współczesnej gwary uczniowskiej z 2016 
roku. Oprócz tego wyszukiwania internetowe mogą to tylko potwierdzić, np.:

1. „Bardzo zależało mi w szkole na sztosach, dlatego pilnie się uczyłam i odra-
białam zadania domowe.” (blog internetowy gimnazjalistki)25

Komponenty znaczenia 1
Szóstka w szkole +

1
Nacechowanie emocjonalne pozytywne
Nacechowanie stylistyczne potoczne

Emocje radość
Wartościowanie abrobata, szczęście, dobro

3. Użycie leksemu sztos w związkach wyrazowych oraz jego pochodne

W Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego pojawia się 
zwrot byćwsztosie, które może być użyte w dwojaki sposób:

1. mieć szczęście, dobrze trafiać, grać itd., np. „Ja w najlepsze zaczynam, jestem 
w sztosie… patrzcie (…) zając!”

2. być w dobrym nastroju, humorze, np. „Wybornie mówisz; prawie tak, jak ja, 
kiedy jestemw sztosie!”

W trakcie wyszukiwań internetowych natrafiłam również na słowo hopsztos. 
Zapytany o jego definicję Jerzy Bralczyk, profesor UW, pisze następująco:

(…) spotykałem się ze słowem hopsztos w znaczeniu ‚wybryk, figiel, nieoczekiwany, dość 
gwałtowny postepek, wskazujący na czyjąś nieobliczalność’. Sztos to m.in. uderzenie ki-
jem w bilę, ale w znaczeniu metaforycznym używa się tego słowa na określenie uderzenia, 
a także stosunku seksualnego. Jest synonimem pewnej znaczeniowej odmiany słowa nu-
mer. Hop –wskazuje na szybkość, gwałtowność. Słowa hopsztos używa się bez akcepta-
cji, ale w zasadzie raczej z tolerancyjnym przyganianiem niż z surowym potępieniem.26 

Oprócz tego leksem sztoszwykło się traktować jako alternatywny wariant wymowy 
dla wyrazu ‘stos’, czemu dowodzą poniższe przykłady:

1. „Och, jak mogłeś, zdradziecki lokaju?! – lord zawołał, wstrząśnięty tą, w rze-
czy samej, zdradą. Jak mogłem? Jak mogłem?! – powtórzył lokaj dla emfazy. 

25 Zob. http://blogzwariowanejgimnazjalistki.blox.pl/html (dostęp 18.01.2018)
26 Por. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/hopsztosy;4983.html (dostęp 18.01.2018)
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Emfazy! – To ja musiałem znosić piętno upadku klasowego, podczas gdy wy 
przymierzaliście swoje welurowe piżamy! Ale rewolucja wyzwoli uciśnio-
nych! Na sztos , na sztos...!”(Dagmara Półtorak, 2010, Taktrudnobyćmną)27

2. „Spluwą na sztos! Tajniacy z „Biedronki“ zarzucili handlowcom kradzież pie-
niędzy i grozili im śmiercią”. (Leszek Grabowy, 2003, Gazeta Wrocławska)

3. „Sztos umarłych wierszy. Rozmarzona. Pozorna codzienność.” (Onet.pl, 2004, 
Przetrwaćtopestka)28

5. Wnioski

Leksem sztosjest wyrazem trudnym do jednoznacznego ocenienia – nie jest zatem 
możliwe bezdyskusyjne zakwalifikowanie go jako słowa o wydźwięku pozytywnym 
lub negatywnym. Na podstawie analizy powyższych przykładów należy stwierdzić, 
że w zależności od użycia i zastosowania wyrazu sztosw danym kontekście ulegają 
zmianie wyniki oceny jego stabilności. W przypadku potocznego nacechowania 
stylistycznego można zaobserwować wzrost ekspresywności badanego leksemu, 
czego nie można jednak powiedzieć o znaczeniach, w których mamy do czynienia 
z nacechowaniem neutralnym. Funkcja ekspresywna, obecna w przykładach w pod-
rozdziałach od 2.3. do 2.7., polega na wyrażaniu emocji i stanów wewnętrznych oso-
by mówiącej. Użycie wyrazu ekspresywnego sztos przyczynia się do wzmocnienia 
wypowiedzi – nacechowanie emocjonalne sygnalizuje zatem stosunek (pozytywny 
lub negatywny) nadawcy do treści wypowiadanych słów. Najczęstsze emocje, które 
można ujawniać za pomocą analizowanego leksemu to radość, złość, smutek, wstręt, 
oburzenie.

Wspomniana we wstępie forma deminutywna – sztosik – również przyczynia się 
do nadania wypowiedzi wartości emocjonalnej. W przypadku zdrobnień np. chlebuś, 
wiaterek, pozdrowionka, nadawca wyraża swą życzliwą postawę wobec odbiorcy 
lub też sygnalizuje ironię, która służy pomniejszeniu rangi osób lub rzeczy, podobnie 
jak np. profesorek, paniusia czy elegancik.

Ponadto gdy weźmiemy pod uwagę wieloznaczność badanego leksemu można 
przypuszczać, że leksem ten z czasem może zyskać kolejne znaczenia i będzie można 
go stosować w znacznie większym zróżnicowaniu kontekstowym.
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Słowa kluczowe

stabilność ekspresywna, pozytywna i negatywna konotacja, ekspresywność

Abstract
The meaning and evaluation of expressive stability of the lexeme sztos

The following article is an analisys of the lexeme sztos. The aim is to determine 
what does this word mean and how does this meaning evolve in recent years. 
The paper offers a brief insight into the problem connected with classifying 
from sztos to words with positive or negative connotation. The basis for my 
analysis constitutes of dictionaries and many of text corpora.

The study shows that the meaning of the lexeme sztos depends first of all on 
the context and it lets us to conclude that the meaning can extend from year to 
year.
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expressive stability, meaning, positive and negative connotation, expressiveness
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