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Kidult (nie tylko) jÆzykowy
Kidult – fenomen (po)nowoczesny
Kiedy Witold Gombrowicz w Ferdydurke opisywaâ osobowoœý trzydziestoletniego Józia Kowalskiego jako „niedojrzaâĊ”, „zielonĊ”, „nieuformowanĊ”, „nieokreœlonĊ”, która nie pozwoliâa mu byý „ani tym, ani owym”, ani „kobieciarzem”, ani „koniarzem”, a tym bardziej „adwokatem” lub „biuralistĊ”, wâoůyâ
w jego usta znamienne wyznanie: „sam nie wiedziaâem, czym czâowiek, czym
châystek!” (Gombrowicz 2012, 10). Ów stan zawieszenia między mâodoœciĊ
a dojrzaâoœciĊ, uobecniajĊcy się choýby w archetypie przejœcia (Gennep 2006),
stanowi pewien uniwersalny wzorzec doœwiadczenia ůyciowej przemiany, zarówno bardzo symbolicznej, jak i emocjonalnej. Józio – protoplasta wspóâczesnych kidultów – cierpiaâ z powodu swej przedâuůajĊcej się niedojrzaâoœci zupeânie inaczej niů jego wspóâczeœni następcy, czyniĊcy z niej sposób na „wizualizację” siebie w œwiecie, w którym kategorie rozmyte i mgâawicowoœý staây się
nie tylko atutem, ale i swoistĊ normĊ. To ponowoczesnoœý z dojrzaâoœci uczyniâa termin passe̗, co potwierdzajĊ sâowa jednego ze wspóâczesnych „wyznawców”
kidultu: „Dojrzaâoœý? Sâyszycie, jak to brzmi? Fuj!…” (Sztyler 2014).
„Niedojrzaâej” mâodoœci kultura przypisuje zmiennoœý, burzliwoœý, poznawczĊ otwartoœý, prawo do popeâniania bâędów czy element szaleľstwa1,

1 Por. następujĊce aforyzmy: Co mâodoœý uroni, tego staroœý nie dogoni; Za mâodu przewracamy góry,
na staroœý wygrzebujemy się spod nich (K. Chyâa); Nigdy takiej obfitoœci, by rozum byâ przy mâodoœci
(J. Kochanowski); Koniec ciekawoœci to juů jest staroœý (A. Siegfried); Mâodoœci Bóg folguje… (ks.
J. Twardowski); Mâodoœý jest nam dana po to, aby czyniý gâupstwa… (E. Hemingway).
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tymczasem statecznoœý, erudycję, przestrzeganie zasad, odpowiedzialnoœý,
kojarzone z wiekiem dojrzaâym, wspóâczeœni „starzy mâodzi” chętnie zastępujĊ wartoœciami i postawami opartymi na indywidualizacji, elastycznoœci,
eksploracji. Poza tym ponowoczesny styl ůycia, wpisujĊcy intensywnoœý
i ekstremalnoœý do rejestru cech poůĊdanych jako elementów uniezwyklenia
codziennoœci czy, jak mawiaâ George Ritzer, „umagicznienia kultury” (2004,
120), wâaœnie takĊ okolicznoœý stwarza2. W ten wzór kulturowy wpisujĊ się
więc takie realizacje archetypu przejœcia, które dajĊ z jednej strony nadzieję
na „przechytrzenie” czasu, z drugiej – otwierajĊ przestrzeľ wolnoœci; wszak
dorosâym zawsze wolno więcej, ale za to mâodym więcej się wybacza.
I pewnie Dan Kiley, opisujĊcy na poczĊtku lat dziewięýdziesiĊtych ubiegâego
wieku syndrom Piotrusia Pana, dla którego frapujĊce i pociĊgajĊce jest „ůycie prowizoryczne” (Kiley 1993), nie przewidywaâ, ůe to „zawieszenie tuů
nad ziemiĊ” stanie się swoistĊ estetykĊ i sposobem na ůycie ludzi, którzy biologicznĊ dziecięcoœý i nastoletnioœý majĊ juů za sobĊ3.
Stary mody, czyli kim lub czym jest kidult?
Sposoby deskrypcji
Dziœ sâowo kidult funkcjonuje juů w zasobie sâownikowym polszczyzny
i okreœla styl ůycia, postawę lub trend kulturowy, w którym postaý mâodego-dorosâego wyznacza wzory aksjologiczne i obyczajowe, modę czy strategie
komunikacji, wœród których trzeba wymieniý: „odraczanie” dorosâoœci, apoteozę mâodoœci, permanentnĊ autokreację, recentywizm (dominacja „tu”
i „teraz”), luz (takůe w zakresie budowana relacji spoâecznych) oraz wyrazistoœý semiotycznĊ i specyfikę leksykalnĊ. Dynamikę owego zjawiska na

Dobrym tego przykâadem jest hasâo kampanii reklamowej Maâopolski: Mâodoœý to stan ducha (2016 r.), zachęcajĊce do znoszenia barier wiekowych. TowarzyszĊce mu obrazy starszych
ludzi, uchwyconych w typowych dla mâodych aktywnoœciach i stylizacjach, budzĊ pozytywne
konotacje z witalnoœciĊ, spontanicznoœciĊ, autentycznoœciĊ i dowodzĊ, ůe „Wiek nie istnieje.
To tylko cyfry” (Chmielik, Sikorska).
3 Por. następujĊcĊ wypowiedŭ: „Nigdy w ůyciu nie napisaâ ůadnego CV, nie kupiâ garnituru
i nie byâ w powaůnym zwiĊzku. Nie ma ůony ani dzieci, a jego znajomi sĊ zwykle o dekadę od
niego mâodsi. Choý ma prawie 40 lat, to co wieczór oglĊda na kanale Nickelodeon »Pingwiny
z Madagaskaru« i wprost deklaruje, ůe nigdy nie chce tego zmieniý. Robert Serek na co dzieľ
jest redaktorem naczelnym magazynu »Vice«, w ůyciu jednak bliůej mu do châopca niů powaůnego redaktora” (Œwięcicka 2012).
2
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gruncie polskim potwierdzajĊ badania psychologiczne i spoâeczne (np. Brzeziľska i in., 2011; Wódkowski 2012, 6–8) oraz publicystyczne i popularnonaukowe deskrypcje pojawiajĊce się na portalach internetowych (Misiuk 2016),
blogach (zob. Kidult – ucieczka przed dorosâoœciĊ czy modny styl ůycia), forach
(Rednika 2015), w tygodnikach opinii (Sobolewska 2014; Kulawczuk 2008,
72; Bojar, Mistrzak 2010, 60–61), tabloidach (Jesteœ kidultem? To nowy trend),
a nawet w prozie artystycznej (np. w powieœci Châopcy A. Saramonowicza).
Po raz pierwszy termin kidult pojawiâ się w poâowie lat dziewięýdziesiĊtych
ubiegâego wieku; zostaâ wprowadzony przez wâoskĊ firmę komputerowĊ
Kidult Games, produkujĊcĊ gry na konsole. Byây to produkty przeznaczone
nie tylko dla dzieci i mâodzieůy, ale takůe dla dorosâych, którzy czerpali przyjemnoœý z zabawy tego typu gadůetami. Juů pochodzenie okreœlenia kidult:
od angielskich sâów kid ‘dziecko’ i adult ‘dorosây’, wskazuje na specyficznĊ,
„hybrydycznĊ” osobowoœý „nastorosâych”. Wydaje się, ůe wspóâczeœnie naleůaâoby rozszerzyý rozumienie tego pojęcia. WiĊůe się ono bowiem nie tylko z fenomenologiĊ osoby, ale teů z filozofiĊ ůycia, ujawniajĊcĊ się wówczas,
gdy przekonania, wartoœci, idee jednostek sĊ ze sobĊ splecione i nadajĊ œwiatu znaczenie, a takůe uobecniajĊ się w przejœciu od myœlenia do dziaâania.
Moůna tu dostrzec elementy takiego myœlenia o œwiecie, które zakâada jego
porzĊdkowanie i oswajanie za pomocĊ ukâadów preferowanych doznaľ, np.
zmysâowych, emocjonalnych i poznawczych (Popkin, Stroll 1994, 186).
Wskazany mechanizm ujawnia się w syndromie Piotrusia Pana – wiecznego châopca, czerpiĊcego korzyœci „z sytuacji uporczywego trwania w zamierzonej przez siebie i jakoœ zaprojektowanej niedorosâoœci” (Zarembianka
2015): „Nigdy nie chcę byý dorosâym męůczyznĊ! (…) Chcę na zawsze pozostaý maâym châopcem i bawiý się” (Zarembianka 2015). Projekt „wiecznego dziecka” zwiĊzany z eksponowaniem przeůywania i teraŭniejszoœci,
uwidoczniony w zewnętrznych stylizacjach, przy caâej egzystencjalnej wygodzie i rozlicznych przyjemnoœciach daje wiecznemu châopcu jednoczeœnie
prawo do popeâniania bâędów, unikania odpowiedzialnoœci i obfitego korzystania ze swojej wolnoœci. Ten archetypiczny wzorzec trafia z hasâem: „Staroœý jest nudna” na podatny popkulturowy grunt. Dotyczy to zarówno sfery
spoâeczno-obyczajowej w ramach zewnętrznej stylizacji na kidult (np. moda
na zakâadanie trampek typu Convers, butów Vans czy ubraľ z postaciami
z bajek: misiów, Myszki Miki, Guffy’ego, SpongeBoba w sytuacjach formalnych), jak i postawy kontestujĊcej (czego przykâadem jest choýby artysta
znany jako Kidult, występujĊcy przeciwko zawâaszczaniu kultury graffiti
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przez znane marki modowe4) oraz konsumpcyjno-merkantylnej (np. popularnoœý tekstów zamieszczanych na ubraniach jako elementu autokreacji).
Juů na przeâomie wieków LG Economic Research Institute ogâosiâ, ůe kidulci mogĊ staý się ŭródâem duůych pieniędzy dla tych, którzy zechcĊ ich
dostrzec. Tym samym przyznaâ, ůe istnieje taka kategoria spoâeczna, mogĊca
staý się œwietnym targetem dla przemysâu konsumpcyjnego i popkultury. Nic
więc dziwnego, ůe w 2002 roku termin ten trafiâ do sâownika Raynet Business
& Marketing na oznaczenie m.in. „tego, kto œwiadomie sięga po produkty
stworzone z myœlĊ o dzieciach lub nastolatkach”5. Taki konsument bez metryki korzysta swobodnie z produktów „no-age”: ubraľ, smartfonów, gier
dla mâodzieůy, literatury6 czy filmów animowanych7.
ZresztĊ same nastolatki pogodziây się z dyfuzjĊ ról, co sugerowaâa juů
Margaret Mead, opisujĊc kulturę prefiguratywnĊ (Mead 2000, 141), i co potwierdzili Alexandra M. Freund, Jana Nikitin i Johannes O. Ritter, analizujĊc
postępujĊce procesy destandaryzacji i indywidualizacji œcieůek ůyciowych
mâodych dorosâych (Freund, Nikitin, Ritter 2009). Badania socjologiczne
(Œwida-Zięba 2002) i językoznawcze (Wileczek 2014) dowodzĊ rozmywania
wyrazistej kulturowej demarkacji między pokoleniami. Brak wyraŭnej œwiatopoglĊdowej pokoleniowoœci, mobilne technologie komunikacyjno-informacyjne sprzyjajĊce nawiĊzywaniu licznych relacji oraz krzyůowanie się
wzorów dorosâych i nastolatków w zakresie konsumpcji i uczestnictwa
w kulturze wytwarzajĊ specyficzny kulturowy uniwersalizm. Nie moůna go
jednak porównywaý ani ze œredniowiecznym uniwersalizmem, ani ze wspóâczesnym globalizmem. Oparty jest bowiem na znamiennych paradoksach.
Wprawdzie wszyscy korzystajĊ z tych samych kanaâów komunikacyjnych
w obrębie nowych mediów dzięki smartfonom, iPadom, iPhone’om, odwiedzajĊ te same strony: Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, spotykajĊ
się w tych samych przestrzeniach: siâowniach, galeriach, klubach, ubierajĊ się

4 Zob.

http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy_bohater [dostęp: 12.12.2015].
[dostęp: 12.12.2015].
6 W tym kontekœcie obserwacja Justyny Sobolewskiej, ůe „doroœli czytajĊ dziœ Harry’ego Pottera, a dzieci Grę o tron. A nikt nie chce byý dorosây”, zyskuje dodatkowe uzasadnienie (zob.
Sobolewska 2014).
7 Przykâadami mogĊ byý: Pingwiny z Madagaskaru, Madagaskar, Epoka lodowcowa, Król Lew czy
telewizyjne seriale mâodzieůowe: iCarly, Hannah Montana, Pamiętniki wampirów, Plotkara. Produkcje te z polskĊ wersjĊ językowĊ, bazujĊcĊ na potocznoœci i modnej popkulturowej mâodomowie, trafiaây do widzów w róůnym wieku. W jednakowym stopniu bawiây dzieci szkolne
oraz powaůnych trzydziestolatków.
5 http://polska.newsweek.pl/to-moje-dzinsy--mamo,17992,1,1.html
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w tych samych sklepach: Reserved, H&M, Zara, ale za istotny element wyróůniajĊcy obierajĊ… odrębnoœý. Owa odrębnoœý semantycznie zrównuje się
z innoœciĊ w tym sensie, w jakim „odmieľcy” tworzĊ wâasnĊ swobodnĊ communitas, wszak: „My odmieľcy musimy trzymaý się razem” (Naruszewicz-Duchliľska 2007–2008, 81). Zjawisko to tâumaczy Baumanowska metafora
astrukturalnego roju, którego „jedynym spoiwem jest zogniskowana na jednym i tym samym przedmiocie uwaga skâadajĊcych się naľ podmiotów”
(Bauman 2010).
Ten paradoks wspóâczesnego indywidualizmu (kulturowa communitas „odmieľców”) realizuje się w doœý powszechnej tendencji do skupiania uwagi
na sobie i przyjemnoœci jako istotnej wartoœci nie tylko dla nastolatków. Wypowiedzi typu: Lubię byý taka dziewczęca; Mâodzieůowe ciuchy sĊ super, lubię je; Jest
ryzyko, jest zabawa; Najwaůniejsze to ůyý dla fanu; Praca? Dobrze, jeœli moůna się niĊ
bawiý; Juů dawno dopadâo mnie FOMO (‘uzaleůnienie od dostępu do informacji
w mediach elektronicznych i treœci publikowanych przez innych’); Szydera to
podstawa. Nie cierpię zobowiĊzaľ; Narcyzm jest trendy; Kocham siebie charakterystyczne sĊ dla duůej grupy dorosâych, aspirujĊcych do stanu „wiecznie mâodych”8. EgzemplifikujĊ takůe kilka symptomów jego uzewnętrzniania się:
mâodzieľczoœý wyglĊdu i swobodę bycia, uzaleůnienie od sieci, ekstremalnĊ
i intensywnĊ przyjemnoœý, emotywnoœý i ludycznoœý jako postawy wobec
ůycia oraz narcystycznĊ osobowoœý. Zaprzeczanie stereotypowej okreœlonoœci i odejœcie od sformalizowanego wyglĊdu dorosâego tudzieů skâonnoœý do
nieustannego przekraczania granic obyczajowych czy kulturowych – to najwyrazistsze elementy tej postawy. Trzeba jeszcze wspomnieý o tendencji do
karnawalizacji. Pojęcie to, zaczerpnięte z prac Michaiâa Bachtina, jest dziœ
poręcznym terminem opisujĊcym rozmaite aspekty kultury i ůycia codziennego, znacznie wykraczajĊcym poza BachtinowskĊ koncepcję karnawaâu jako czasu ůyciowej nieoficjalnoœci, w którym poœwięcanie się praktykom ludycznym stawaâo się warunkiem duchowej równowagi (por. Rumiľska 2007,
182). Wspóâczeœnie, dzięki mobilnej komunikacji i moůliwoœci niemal jednoczesnego funkcjonowania w wymiarze czasu zwykâego („kod oficjalnoœci” –
np. praca, edukacja) i karnawaâu („kod nieoficjalnoœci” – np. portale spoâecznoœciowe, na których nieustajĊco produkuje się i udostępnia treœci o zabarwieniu humorystycznym), ludycznoœý staâa się ekspansywnĊ praktykĊ codziennoœci, a sprawnoœý humorystycznego komentowania i ripostowania –

8 Wypowiedzi pochodzĊ z moich rozmów przeprowadzonych w sierpniu 2015 r. z 10 osobami w wieku 25–30 lat na temat ich stylu ůycia (zob. przyp. 12).
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elementem nie tylko uczestnictwa i tworzenia kultury, ale takůe wyznacznikiem
przynaleůnoœci do modnych wspólnot (Markiewka 2002), których „spoiwem”
jest mâodzieľczy (czyli spontaniczny, celny, ostry, przeœmiewczy lub kontestacyjny) sposób postrzegania i komentowania œwiata, nie zaœ wiek9.
Popularnoœý takiej postawy âatwo zidentyfikowaý, analizujĊc choýby nowe
tendencje w marketingu, oparte na zasadzie personalizacji, która sprawdza się
szczególnie w grupie docelowej „mâodych duchem”, otwartej na e-komunikaty (SMS-y, e-maile, posty). Jak pisze Paweâ Tkaczyk:
Optymalizacja sprawi, ůe więcej marketerów postawi na indywidualne
i nacechowane emocjonalnie komunikaty. „Twoja paczka czeka na odbiór w Paczkomacie” zastĊpione przez „Hej! Paczucha z tej strony. Piszę
z Paczkomatu. Ogólnie nie narzekam, ale wiesz, jak to mówiĊ‚ wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej. Proœba: przyjdŭ juů po mnie” zwiększyâo
liczbę odbiorów w pierwszej dobie o 40%10.

To nastawienie na optymalizację, sprowadzajĊcĊ się do zaniechania oficjalnoœci stylu urzędowego na rzecz elementów fatycznych, ludycznych i ekspresywnych („opakowanie” informacji ma byý zabawne i zindywidualizowane, a nawet waůniejsze niů sama informacja) jawi się dziœ jako istotna zasada
perswazyjna codziennej komunikacji dorosâych uůytkowników języka, np.:
Kręci cię sprzedaů i zarzĊdzanie zespoâem? Zapisz się na kurs (ogâoszenie); Strzyůenie (…) na Pazdana – free (z cennika w salonie fryzjerskim); Kibicuj z bobem.
Dodaj wiatru naszym (ze sklepu warzywnego); Tu nie jest agroturystyka.
Wy***dalaý! (ogâoszenie na dziaâce); To nie œciema. Zbiórka krwi potrzebna
(z portalu internetowego); Dywagacje masakra: Kogo-naleůy-a-kogo-nie-powinno-się
nękaý… (z Facebooka); Ej, tak kminię, nie majĊc TT bym Was wszystkich prawdopodobnie nigdy nie poznaâ… (z Twittera); Goœý byâ koksem, ambicji mu nie brakowaâo (z rozmowy trenera z dziesięciolatkiem).
W tym kontekœcie zasadny i owocny poznawczo wydaje się oglĊd kidultu
takůe jako zestawu preferowanych praktyk, typów aktywnoœci, które obja
9 Wystarczy zwróciý uwagę na duůĊ popularnoœý w sieci stron typu: Hopaj.pl, Kwejk.pl,
Lolmania.pl, Mistrzowie.org, Pani-buka.blogspot.com, Wiocha.pl, Sadistic.pl, publikujĊcych syntetyczne
werbalno-obrazowe struktury komunikacyjne, tzw. memy (por. Kamiľska 2011, 57). Oto
przykâadowe wypowiedzi ze wskazanych stron: Jeœli czegoœ nie wolno, a bardzo się chce, to moůna;
Wszystko mi chrupie, ale mam to w d*pie; To uczucie, kiedy luŭne dresy stajĊ się leginsami; Jestem spoâeczna selektywnie; Czizes, ale masakracja; Paczaizm.pl. Najlepsze obrazki w caâych Internetach; Boso, ale
w dresie; Pij mâodo, umieraj szybko.
10 https://sprawnymarketing.pl/trendy-w-marketingu-2016/ [dostęp: 15.03.2016].
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wiajĊ się zapewne okreœlonymi strategiami komunikacyjnymi. Celem niniejszego opracowania jest więc próba identyfikacji owych zjawisk na pâaszczyŭnie językowo-komunikacyjnej, co przyczyni się do odpowiedzi na pytanie: czy zjawisko kidultu ma swoje wâasne, utoůsamiajĊce wykâadniki językowe, czy teů anektuje lub naœladuje mâodzieůowe praktyki komunikacyjne?
Materiaâ poddany analizie, który gromadziâam przez ostatnie dwa lata,
pochodzi od uůytkowników języka w wieku wczesnej lub œredniej dorosâoœci11. SkâadajĊ się naľ zróůnicowane gatunkowo wpisy elektroniczne (komentarze, posty, statusy, memy, blogi), wypowiedzi spontaniczne (zasâyszane)
oraz wywiady na temat wspóâczesnego stylu ůycia, które przeprowadziâam
w 2015 roku12.
Praktyki komunikacyjne kidultu
Ze zjawiskiem kidultu zwiĊzany jest styl językowy, charakteryzujĊcy się wyrazistym centrum semiotycznym, specyficznymi strategiami i konwencjami
do realizacji celów komunikacyjnych oraz wâaœciwymi wykâadnikami tekstowymi (Sawicka 2006, 39–40). Owa praktyka kulturowo-komunikacyjna dysponuje elementami systemowymi (swoistymi lub asymilowanymi strukturami
semantycznymi) oraz gatunkowymi i skâadniowymi. Ma to takůe uzasadnienie w wielokroý sygnalizowanej przez badaczy dwuwektorowej zaleůnoœci
między językiem a kulturĊ jako zbiorem konwencji i zwyczajów wspólnotowych i jednostkowych (por. Oůóg 2008, 3).
Strategie komunikacyjne wspóâczesnego kidultu sytuujĊ się w ramach szeroko pojętej potocznoœci (codziennoœci) i eksponujĊ gâównie ekspresywnoœý


11 Kryterium wieku (badani pomiędzy 20. a 40. rokiem ůycia) obejmuje okres wstępnej
i œrodkowej dorosâoœci, która jest etapem zakoľczenia edukacji (szkoây œredniej, studiów),
usamodzielniania się pod względem rodzinnym i ekonomicznym – rozpoczynania ůycia zawodowego i rodzinnego (zob. Brzeziľska i in. 2011, 69), a więc symbolicznego „rozbratu”
z mâodzieľczoœciĊ. Z kolei obserwacja zwyczajów komunikacyjnych uczniów wskazuje, ůe
zainteresowanie stosowaniem socjolektu mâodzieůowego jako rejestru „odgraniczajĊcego” od
dorosâych przypada na wiek nastoletni (11–19 lat), zob. Wileczek 2010.
12 Moimi rozmówcami byâo 10 osób (cztery kobiety i szeœciu męůczyzn), których styl ůycia
i sposób komunikacji sugerowaâ zwiĊzek z postawĊ kidultu. Pomimo formalnej dorosâoœci
czworo z nich mieszka wraz z rodzicami (status singla), szeœcioro ůyje w wolnych zwiĊzkach
partnerskich. Dwoje objęâo posadę paľstwowĊ, dwoje nie ma staâej pracy, a pozostali prowadzĊ wâasnĊ dziaâalnoœý gospodarczĊ (zawody artystyczne, marketing, instruktorzy fitness).
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w zwiĊzku z subiektywnym odbiorem rzeczywistoœci. PierwszĊ antynomiĊ
jest więc opozycja wobec językowej oficjalnoœci, zaznaczana jednak znacznie
mniej wyraziœcie niů w rejestrach kontestacyjnych. Podczas gdy te wyraŭnie
stawiajĊ linię demarkacyjnĊ między mâodymi a dorosâymi, to socjolekty ludyczne – by posâuůyý się terminologiĊ Tomasza Piekota (2008, 34) – wykorzystujĊ efekt gry językowej, kreowania i wyzwalania nowych znaczeľ, semantyki kontekstowej i okazjonalnoœci nie tylko w ramach socjalizacji, ale
takůe do sygnowania okreœlonej wraůliwoœci nadawcy. W tym zakresie mechanizm jest podobny jak w przypadku mâodzieůowego kontrmówienia, które zdaniem Ewy Kozioâ-Chrzanowskiej przejawia się „zarówno w przeciwstawieniu się konkretnej standardowej jednostce języka lub tekstu, jak i w tworach językowych, które powstajĊ w opozycji do ogólniej rozumianego
mówienia przyjętego oficjalnie w danej spoâecznoœci i w danym czasie” (Kozioâ-Chrzanowska 2014, 49).
Taki sposób wypowiadania się jest konsekwencjĊ daleko posuniętego liberalizmu językowego, tolerancji w przekraczaniu norm oraz wyzyskiwaniu
œwieůoœci i kreatywnoœci znaku językowego przez kidultmowę. W tym zakresie moůna obserwowaý doœý duůĊ swobodę w czerpaniu z wielu odmian
językowych i dyskursów, przy czym rezerwuarem form i modeli derywacyjnych staje się przede wszystkim slang mâodzieůowy, czyli rejestr nieoficjalnych zwyczajów komunikacyjnych mâodych (zwykle nastoletnich)
uůytkowników języka. Dla „mâodych duchem” najbliůszym rezerwuarem
paradygmatów derywacyjnych będzie więc „najmâodsza polszczyzna”
(Chaciľski 2005, 7). Zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna komunikacja
tej kategorii nadawców szybko anektuje nowe jednostki leksykalne, np.: fejkowaý, fejm, fejsiý, facepalm13, krejzol, kinowaý się, miejscówka, lajkowaý, lanser, nie
ogarniaý, nieogar, must have, najs, nolife, noob, niehalo, nerdziý, propsowaý, sâager,
switfocia (por. Sfejkowaâ kolegę na 200 zâ; Trzeba mieý ten fejm na mieœcie; Skrejzolowana stronka dla wszystkich z poczuciem humoru; Oni lajkujĊ wszystko, co wpadnie im pod klawiaturę; Nosi dres z Adidasa na póâ klaty, to sâager), czy ekonomiczne struktury derywacyjne (ucięcia) typu: apka (por. To jest hit. Nowa apka powie, na ile lat wyglĊdasz. Tym jara się caây œwiat!), aseks (por. Kompletny aseks
z niego), kebs (por. Zapraszamy na kebsa. Kebs ůyczy wszystkiego dobrego), muza
(por. Mega muza na wolne; Muza z zaj**istym basem), szydera (por. Cięli z niego

Facepalm – sâowo-gest (zakrywanie dâoniĊ twarzy w geœcie dezaprobaty) staâo się nawet
hashtagiem na Twitterze zbierajĊcym absurdy i niedorzecznoœci ůycia spoâecznego i politycznego.
13
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szyderę), wykon (por. Superwykonu Andrzeja nie zapomnę nigdy)14. SpeâniajĊ one
socjolektalne kryterium ekspresywnoœci w znaczeniu nadanym przez Stanisâawa Grabiasa (2003, 146), a zwiĊzanym z informacjĊ o zaangaůowanym
stosunku mówiĊcych do rzeczywistoœci. Kidultowa mowa upowszechnia
tym samym realizacje podkreœlajĊce odrębnoœý w stosunku do języka ogólnego, chętnie sięgajĊc po neologizmy mâodzieůowe lub znane nastolatkom
schematy derywacyjne.
Oprócz wyrazistych elementów leksykalnych o proweniencji mâodzieůowej
popularne w komunikacji kidultu sĊ struktury generycznie zbliůone do powiedzeľ i przysâów, ale oparte na ironicznej lub ůartobliwej trawestacji znanych powszechnie fraz. EksponujĊ one dodatkowo element pragmatyczny ze
względu na charakter ripostujĊcy lub pointujĊcy: Jedyne, co mnie tu trzyma, to
grawitacja; Wiesz, co by byâo, gdyby te œciany miaây uszy? Popeâniâyby samobójstwo;
Okazuje się, ůe idiotom w ůyciu jest âatwo. A wcale nie jest âatwo byý idiotĊ na scenie;
Widziaâaœ film „Milczenie owiec”? Co robiây owce? Milczaây. Czego i tobie ůyczę;
WciĊů się boję i zawsze się baâem takiego obrazka, ůe poâowę ůycia zatruwajĊ ci starzy,
a drugĊ poâowę ůona i dzieci; Bigamia to stan o jednĊ ůonę za duůo, a monogamia to
wâaœciwie to samo15. CodziennĊ porcję takich struktur tekstowych dostarczajĊ
takůe strony typu Jeja.pl czy Pani-buka.blogspot.com. Po polubieniu, czyli
facebookowej subskrypcji, pojawiajĊ się one na profilach uůytkowników,
a potem sĊ udostępniane i komentowane, por.: Ůycie jest piękne. Trzeba braý
tylko odpowiednie leki; Nigdy nie popeâniam dwa razy tego samego bâędu. Robię to pięý,
szeœý razy. Tak dla pewnoœci; Facebook codziennie uœwiadamia mi, ůe ludzie brzydsi ode
mnie się zaręczajĊ; Polityka to œciema; Ůycie grozi œmierciĊ; Nie jestem zupĊ pomidorowĊ, ůeby mnie wszyscy lubili.
Rozbijanie utartych poâĊczeľ wyrazowych, odœwieůanie znaczeľ, gra standardowymi gatunkami mowy – to sposoby na teksty-komentarze, teksty-opinie, teksty-refleksje, nie tyle odkrywajĊce prawdy egzystencjalne czy moralne, ile œwiadczĊce o bâyskotliwoœci i inteligencji werbalnej nadawcy. Ich
popularnoœý w obrębie nowych kanaâów komunikacji wskazuje na wspóâczesnĊ metaforę komunikacji nie jako porozumiewania, ale bitwy na sâowa,
sprowadzajĊcej się do pokonania, zdezawuowania czy oœmieszenia przeciwnika w myœl zasady: szczeroœý do bólu. Dowodem na to sĊ memy internetowe

14 Wskazane przykâady pojawiây się przynajmniej dwukrotnie w zebranym materiale językowym; poza tym notowane sĊ zarówno w internetowych sâownikach slangu mâodzieůowego
(np. Miejski.pl), jak i w Obserwatorium Językowym UW (zob. http://nowewyrazy.uw.edu.pl/).
15 Cytaty pochodzĊ z programów Kuba Wojewódzki oraz Mam Talent, zob. https://
pl.wikiquote.org/wiki/Kuba_Wojew%C3%B3dzki#Inne [dostęp: 10.12.2015].
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czy tzw. demotywatory – swoiste kompleksy polisemiotyczne, które dzięki
strategii udostępniania i reduplikowania staây się narzędziami przeœmiewczego komentowania rzeczywistoœci, wyraůania opinii, ůartów, deklaracji, fantazji czy prowokacji. Dwustronne media dajĊ tym samym szansę na autorskĊ
kreację i rzeczywiste uczestnictwo w kulturze sieciowej, zwâaszcza ůe ocena
takiego „dzieâa” jest wybitnie ikoniczna, a sâuůy do niej unifikujĊcy przycisk
serduszka, uniesionego kciuka czy napis-emblemat: „Lubię to”. Dodaý naleůy, ůe owa kreatywnoœý jest skanalizowana przez schematyczne formuây czy
nawet specyficzne generatory memów. Zwykle operujĊ one staâĊ strukturĊ
frazeologicznĊ albo powtarzalnym obrazem, ikonĊ jako bazĊ do projektowania nowych wypowiedzi zestawianych na zasadzie zabawnych skojarzeľ
z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi lub sportowymi (np.
aplikacja Keepcalm Generator). Przykâadem moůe byý fraza: Keep calm and…,
która daâa poczĊtek wielu polisemiotycznym wariacjom typu: Keep calm and do
Yoga; Keep calm and ucz się k…, bo sesja idzie; Keep calm and eat pĊczki; Keep calm
and gâosuj na Zuzę; Keep calm and gâosuj na nowy Œwiebodzin itd. PodobnĊ âĊczliwoœý wykazujĊ niepoprawne struktury typu Co ja pacze z charakterystycznym
wizerunkiem kota, por. Jesteœ obiektem moich paczaľ; Rozpaczam twój wniosek; Co
się paczysz, gdy ja pacze?; Co ja pacze na 100%; Matka wie, ůe paczysz?; Keep calm
and co ja pacze.
Wizualizacja w symbiozie ze sâowem występuje nie tylko w memach. Kreatywny, przeœmiewczy stosunek do rzeczywistoœci i języka jako tworzywa
oraz narzędzia autokreacji uwidacznia się takůe w postaci napisów na odzieůy. Koszulka staâa się tâem do zamieszczania tekstów-sygnaâów, a osoby jĊ
noszĊce – swoistym kontekstem jednostkowym, obejmujĊcym, jak wskazujĊ
Katarzyna Ossowska i Ewa Szkudlarek-Œmiechowicz, „wyglĊd postaci, jej
czynnoœci, mimikę, gesty, a takůe rolę spoâecznĊ” (2014, 332). Teksty te stanowiĊ teů swoisty manifest wolnoœci w myœl reklamowego wskazania: Pozwól
swojej koszulce mówiý za ciebie16. Ma to znaczenie zwâaszcza przy napisach etykietujĊcych typu: Reůyser scen œmiaâych; Piękna, Bestia; Wiecznie mam 18 lat, nie
widaý?; Najlepszy châopak na œwiecie; Zakupoholiczka; Szukam pracy, ale od jutra;
Mamuœka z piekâa rodem; ADHD17. Tworzone przez dorosâych i przez nich
noszone, stajĊ się przykâadem ekspresywnej ekspozycji mâodzieľczego hu

16 Zob. http://www.luxurymag.pl/382/nechte-vase-triko-promluvit-za-vas-tricka-s-nazo rem/
[dostęp: 12.10.2015].
17 Napisy koszulkowe wykorzystane w analizach pochodzĊ ze stron: www.koszulkola
ndia.com, www.poczpol.pl, www.pinterest.com, www.iceis.pl, www.megakoszulki.pl, www.
zobaczsam.pl, www.shoteplaygames.pl, www.cupsell.pl.
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moru oraz prowokujĊcego samookreœlania. PodobnĊ funkcję peâniĊ teksty-konstatacje, oparte na potocznych protezach wyraůajĊcych dystans do rzeczywistoœci: Mi to lata; Oj tam, oj tam; Nic nie muszę. Praca to nie bar, nie musisz
byý w niej codziennie. Napisy o charakterze intertekstualnym, ůartobliwie komentujĊce zjawiska, wypowiedzi znanych postaci popkultury czy slogany
kultury masowej, np. Księůniczka jest tylko jedna; Padâeœ, powstaľ, popraw koronę;
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem; Umiesz liczyý, licz na siebie;
Zakaz zawracania d**y; PiĊtek to stan umysâu; Szukam drugiej poâówki. Moůe byý
0,7 l; Nie lubię ruskich… pierogów; Gdyby nie Marilyn Monroe byâabym boginiĊ seksu; Dziękuję, bardzo chętnie wypiję – stanowiĊ jednĊ z najliczniejszych grup tekstów odzieůowych. Strukturalnie sĊ to zwykâe zdania, ironiczne lub przeœmiewcze parodie, które wchodzĊc w gry językowe z zastanymi formami,
zmieniajĊ je pod względem semantycznym w zabawne sentencje. Nie mniej
waůny jest efekt prowokacji, który ujawnia się w obszarze „antyjęzyka”18.
Przykâadem sĊ napisy tworzone wbrew normom systemowym, wykorzystujĊce zabiegi fonetyczno-graficzne: Twoje oczy som hipnotajzing. Tapmadl; Szoâ mi
co potrafisz, MiAu; Lofciam Cię. Równie chętnie wraz ze znakami werbalnymi
wykorzystane sĊ symbole: #, +, = lub znaki graficzne znane z komunikacji
elektronicznej, por. Miâoœý bywa dwuznaczna: <3 3<. PojawiajĊ się teksty-prowokacje typu: Lubię swojĊ d**ę; Lubię rzucaý mięsem; Pie**ol się; Jupikajej
Madafaka!, które wykorzystujĊ wulgaryzmy, takůe te wywodzĊce się z języka
angielskiego, w celu zademonstrowania lekcewaůĊcego stosunku do istniejĊcego tabu, utoůsamianego z âadem i przyzwoitoœciĊ19.
Zjawisko dewulgaryzacji wulgaryzmów, które badacze zaobserwowali juů
dawno w socjolekcie mâodzieůowym (zob. Kowalikowa 2008; Karwatowska,
Szpyra-Kozâowska 2004; Oůóg 2002), ujawnia się w językowym kidulcie
wraz z modĊ na ekstremalnoœý. ZniknĊâ wprawdzie efekt mâodzieľczego
buntu, ale wyzyskiwany jest ze zdwojonĊ siâĊ efekt ekspresywnoœci w mariaůu z humorem. Bluza z napisem Magiczne sâowa: proszę, dziękuję, sp***dalaj,
opinia wygâoszona w programie typu talk-show: G**no skleiâo się elitĊ, ocena

18 Dziaâania te sprowadzane sĊ zwykle do otwartej negacji lub ignorowania zastanych norm
języka w odmianie ogólnej, który wykorzystywany jest jako baza do produkcji „alternatywnych” jednostek. Odbywa się to jednak nie ze względu na nowe potrzeby komunikacyjne, ale
z uwagi na efekt œwieůoœci i oryginalnoœci, ekspresji. Terminem „antyjęzyk” posâuguje się
Piotr P. Chruszczowski w ksiĊůce Językoznawstwo antropologiczne (2011).
19 Podczas przeglĊdania witryn z koszulkami moůna zaobserwowaý, ůe prezentujĊ je najczęœciej osoby dorosâe. Wiek modelów (ok. 30 lat) jest tu takůe symptomatyczny, sugeruje bowiem
okreœlonĊ grupę docelowĊ. Zob. https://shoteplaygames.cupsell.pl/ [dostęp: 29.12.2015].
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wykonania piosenki w programie rozrywkowym: Za**bisty wykon to symptomatyczne przykâady wyzyskania wyrazów obscenicznych do nadawania
refleksjom rysu autentycznoœci. Przejawami nonszalancji językowej, gry
z konwencjĊ, hiperbolizacji (retoryki krzyku) oraz osâabienia wulgarnoœci
jest teů specyficzny zapis stosowany w komunikacji internetowej, oparty na
reduplikacji liter, uůywaniu q zamiast k lub ku czy fonetyzacji, zob. mega
kreeeejzi, cool towarek, ale to doopy, buraq, qrwa, fakaj się, przejęty w tekstach dorosâych uůytkowników z komunikacji mâodzieůowej.
Ekstremalnoœý w kidultmowie towarzyszy emotywnoœci i subiektywnoœci. Zatem zasada: mówiý inaczej komponuje się z zasadĊ: mówiý wyraziœcie,
a emotywnoœý jest przejawem natychmiastowej reakcji na akt kognitywny.
Operatorami ekstremalnoœci stajĊ się morfemy, leksemy czy frazeologizmy,
znane wprawdzie z gwary mâodzieůowej i doœý często eksponowane w kolorowej prasie dla nastolatków (por. Kajtoch 1999b, 92–93), ale teraz zyskujĊce takůe status samodzielnych jednostek, np.: mega (Występ byâ mega,
mega bryka, mega hit), hiper (hiper to byâo, hiper-super-mega zakoľczenie), full (full
opcja i zrĊbany na full), ultra (ultra ponętny), total(ny) (total widowisko), ostry (ostry
zrzut), wypasiony (wypasiona fura), wypas (kolacja na wypasie), paŭdzierz20 (zachwalanie paŭdzierza nie wchodzi w grę), masakra (To wejœcie to istna masakra), masakrycznie (Masakrycznie to mi się nie podoba), obciach (Ameryka nie wstydzi się swojego obciachu), sâaby (sâaby suchar zapodaâeœ), sâabo (Koncert? Sâabo! Nie ogarniam).
Dotyczy to zarówno podmiotowych doœwiadczeľ, jak i partnerów interakcji, por. Ten goœý jest mega; Ale z ciebie przelaska, i to po czterdziestce, wow; Mój
nowy men to istny hardkor.
Dobrymi noœnikami ekstremalnoœci, eksponujĊcymi poůĊdane stany osób
lub przedmiotów, sĊ równieů neosemantyzmy, jak np. rzĊdziý ‘byý najlepszym’ (na wzór języka angielskiego, np. city rulez, people rulez); wymiataý ‘byý bardzo dobrym’, œmigaý ‘dziaâaý’ czy miaůdůyý ‘zwycięůaý’ (jak w facebookowym
poœcie: Twoja mama zawsze miaůdůyâa system, widaý, ůe nie wyszâa z wprawy)21.
Warto wspomnieý takůe o specyficznej infantylizacji językowej i emotywnej funkcji zdrobnieľ, które wkroczyây do tradycyjnego i internetowego dyskursu potocznego (szczególnie kobiet, por. Handke 2008, 168):

20 Naleůaâoby przynajmniej zasygnalizowaý emotywnĊ (hiperbolizujĊcĊ) funkcję przedrostka prze-, który pewnym (i zwykle juů ekspresywnym) rzeczownikom i przymiotnikom nadaje
mocniejsze znaczenie, np. przeagent, przegoœý, przeœwigant, przejazda, przezajebiœcie, przekos, przedebil,
oraz przedrostka bez-: bezmózg, bezkasie, bezbazie ‘stan otępienia’, bez paniory ‘bez paniki’.
21 Wskazane przykâady pierwotnie – jak pisze Wojciech Kajtoch – funkcjonowaây w językach
subkulturowych o proweniencji kontestujĊcej (punk i metal), zob. Kajtoch 1999b, 22.
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Wydâuůamy rzęski; Buziaczek się mocno zaczerwieni; Pazurki proszę do lampeczki; PieniĊůki juů od pana otrzymaâam (z rozmów z klientami); Psycholoszka
(gra sâów: psycho+loszka) ůmijka ucichâa; Œwietna pomadka. Polecam to bogactwo
pigmenciku; To radyjko jest boskie! (o radiu Przyjaŭľ); Te ýwiczonka sĊ na âadny
biuœcik. PojawiajĊ się teů w opisach aukcji na portalach handlowych: Super
baweâniana piůamka. Bluzeczka na ramiĊczkach, spodenki w Minionki. Kremiki
miodziki Tender z Oriflame; Mam do sprzedania praktycznie nowe buciki marki Baldowski w bardzo okazyjnej cenie; seksowny komplecik, bluzeczka i spodenki z gotowymi rozpierdakami. Super kombinacja! (www.allegro.pl). O ile duůa frekwencja
form deminutywnych typu: ůmijka, radyjko, paszka, piůamka, pieniĊůki, buziaczek, rzęski, biuœcik moůe byý w tym przypadku spowodowana względami
pragmatycznymi: próbĊ zmniejszenia dystansu między nadawcĊ a odbiorcĊ
w celu pozyskana przychylnoœci tego drugiego czy stworzenia atmosfery
luzu, sprzyjajĊcej wraůeniu autentycznoœci, to derywaty typu: afterka, biforka, cefaâka, sâodziasny, lajcik, focia, rĊsia, schizka, czelendůyk, napie***lanka,
napinka konotujĊ rzeczywistoœý, w której doœwiadczenie zyskuje okreœlonĊ
i zwykle ukonkretnionĊ podmiotowo waloryzację, wpisujĊc się w aktualny trend lub dwubiegunowĊ matrycę tego, co przyjemne i poůĊdane oraz
nieprzyjemne i niepoůĊdane.
Wykâadnikiem językowym przyjemnoœci jest humor, widoczny w upodobaniu do gier sâownych, opisanych wczeœniej tworów werbalno-ikonicznych,
postów, tweetów, komentarzy czy tekstów blogowych. Lekki, dowcipny, bâyskotliwy i krótki tekst angaůujĊcy odbiorcę na „rzut oka” odnosi sukces
w większym stopniu niů wypowiedŭ wymagajĊca analizy i refleksji z jego
strony. Moůliwoœý natychmiastowego przeniesienia do innego tekstu, innej
przestrzeni, kolekcjonowanie ulotnych pomysâów czy wraůeľ sprzyja popularnoœci aplikacji typu Snapchat, w których zdjęcie czy komunikat znikajĊ
automatycznie po krótkim czasie. Wezwanie do aktywnoœci jako zabawy
sâowem, obrazem, modĊ, trendami, motywami kulturowymi jest wyznacznikiem obowiĊzujĊcego stylu ůycia w myœl zasady: Ůycie jest zabawniejsze, kiedy
ůyjesz chwilĊ (https://play.google.com/store/). Wydaje się, ůe nie tylko w zakresie wyglĊdu, ale takůe w komunikacji obowiĊzuje wymóg sexi-flexi, co jeden z klubów fitness na swojej stronie internetowej sprowadza do hasâa:
Piękna, zgrabna, szczupâa i powabna! (www.flexibilityfitness.pl/). StĊd takůe
upodobanie do efemerycznych konstrukcji, które z jednej strony epatujĊ
œwieůoœciĊ i nowoœciĊ, eksponujĊ chwilowe przeůycie z szybkĊ waloryzacjĊ,
z drugiej – sĊ na tyle pojemne, ůe dajĊ szanse porozumienia w wielu róůnych
kontekstach komunikacyjnych. Przykâadem sĊ ciĊgi semantyczne sygnalizu-
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jĊce przyjemne stany emocjonalne nadawcy: git, freshy, důezi, czoko, lolage, kosmotyczne, the best, tak mocno super ůe ja nie mogę, XDDD22.
Dbaâoœý o formalnĊ normatywnoœý analizowanych struktur, zgodnoœý
z normami derywacyjnymi, konwersacyjnymi i poprawnoœciowymi sĊ drugorzędne, np.:
Szokâam. Z tego kota to niezây kameleon (Anna, Facebook);
Kidult, kenzo, kasa, milczek, jezioro, twarz, suchy chleb, opowiadanie, sony, silence,
self-service (Piotr Kowalczyk, http://www.password incorrect.com/opo
wiadania-z-tagami/);
Sâuchaj, jest taki motyw. Impra jutro (z rozmowy na czacie; Facebook);
Ok, facet pomyka sobie z gaœnicĊ peânĊ farby i maluje po witrynach (Patrycja Maâko, http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy _bohater);
BĊdŭ sobĊ. Poj***nych teů lubiĊ! (Radosâaw, Facebook);
Dobrze, ůe wpadliœcie na mojego bloga i nowy wpis (http://www. czescmnie.
pl/2015/11/nowa-odslona-bloga-2.html);
–„Sorbiq”: Mam pytanko ludziska. Co to takiego to ustrojstwo. Wie ktoœ? [doâĊczone zdjęcie częœci kosiarki]
–„Critiz”: wyglĊda mi to na częœý maszyny do „orania” pola :P
(…)
–„Krokiet 66”: to pewnie ten sâawny wihajster od bulbulatora
–„MalyGrubyKotekzPuszystymOgonkiem”: Nie wiecie jak wyglĊda bulbulator?
Wstyd ( ִ° Ҏ֒ ִ°)
–„Hadzi: bulbulator z tentegesem (http://www.wykop.pl/wpis/ 15514499/).

Komunikaty muszĊ wyraůaý emocje (1), sâuůyý szybkiej kreacji (2), atrakcyjnej formie przekazu (3, 4), eksponowaý indywidualnoœý (5, 6), epatowaý
bâyskotliwym lub absurdalnym humorem oraz poruszaý, czyli stanowiý pretekst do wypowiedzi komentujĊcych (7).

22 Podobnie dzieje się z reaktywowanym (po okresie mâodzieůowej izolacji) leksemem fajny,
który otwiera szerokĊ przestrzeľ semantycznĊ, a kontekstowe znaczenie pozwala na cieniowanie
komunikatów. UjawniajĊ to wszelkiego rodzaju uůycia spotykane w codziennych wypowiedziach, majĊce na celu oznaczenie zarówno przyjemnego przeůycia, jak i atrybutu przedmiotu
czy cechy osoby, np. fajne sformuâowanie, fajny wróg, fajny goœý, fajna audycja, fajny melanů, fajny prezencik.
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ZakoÍczenie
Przywoâane egzemplifikacje obrazujĊ fakt nie tylko duůej ekspresywnoœci
omawianego stylu komunikacyjnego, ale teů skâonnoœci do nasycenia komunikatów elementami ludycznymi, emotywnymi (melioratywnymi lub pejoratywnymi) czy absurdalnymi kosztem oglĊdu racjonalnego. Sygnaâ aksjologiczny jest tu zwykle wyraziœcie dwubiegunowy. Dystansu się nie znakuje, bo
ten konotuje nudę i nijakoœý. Rezygnacja z arbitralnoœci znaku językowego,
wieloznakowoœý, fragmentarycznoœý i efemerycznoœý oddajĊ to, czym
„mâodzi duchem” opędzajĊ się przed dojrzaâoœciĊ, wystawiajĊc naprzeciw:
gotowoœý do nieustannej kreacji, œwieůoœý, dynamikę, kolekcjonowanie silnych wraůeľ oraz antykonwencjonalnoœý wizualizowanĊ strojem i uzewnętrznianĊ językiem.
Celem praktyk językowo-komunikacyjnych wiĊůĊcych się z modĊ na
wspóâczesny kidult nie jest więc wielowymiarowa deskrypcja œwiata, ale oddawanie tego, co wydarza się tu i teraz, zabawa trendami, tworzenie „antytekstów” w stosunku do komunikacji oficjalnej, poszukiwanie bodŭców
i impulsów, podtrzymywanie wiecznej karnawalizacji nastawionej na przeůywanie przyjemnoœci wedâug zasady: Jest ryzyko, jest zabawa! OdrzucajĊc dystans, spokojny namysâ, szacunek dla konwencji obrosâej dorobkiem tradycji, zwolennicy tej estetyki ocalajĊ mâodzieľczy entuzjazm, nieprzewidywalnoœý i eliminujĊ ograniczajĊce „uformienie”. Dodatkowo intensyfikacja
relacji interpersonalnych w przestrzeni nowych mediów, w których ceniona jest
oryginalnoœý, swoboda i autentycznoœý potocznoœci, zarówno wyzwala „mâodzieľczĊ” energię nieustannego kreowania, jak i sprzyja anektowaniu stylu mâodzieůowej mâodomowy jako zasobu kodowego. Ten proces, obserwowany
w odwiecznej tęsknocie za mâodoœciĊ i skutkujĊcy odrzucaniem dojrzaâoœci jako
poczĊtku staroœci, przybiera na sile w ponowoczesnych tendencjach i praktykach
komunikacyjnych. NiewĊtpliwie kidult jest jednĊ z nich.
Literatura
Bauman Z., 2010, Przyczynek do fenomenologii roju, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/
Bauman-Przyczynek-do-fenomenologii-roju/menu-id-197.html [dostęp: 15.12.2015].
Bojar A., Mistrzak M., 2010, Maminsynek polski, „Wprost”, nr 43.
Brzeziľska A. I. i in., 2011, Odroczona dorosâoœý – fakt czy artefakt, „Nauka”, nr 4.
Chaciľski B., 2005, Wyczesany sâownik najmâodszej polszczyzny, Kraków.

194

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

Chmielik N., Sikorska M., Kuba Wojewódzki: Lubię mieý wrogów. Tylko miernoty ich nie majĊ,
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16848577,Kuba_Wojewodzki__Lubie_miec
_wrogow__Tylko_miernoty.html [dostęp: 15.12.2015].
Chruszczowski P.P., 2011, Językoznawstwo antropologiczne, Wrocâaw.
Freund A. M., Nikitin J., Ritter J. O., 2009, Psychological consequences of longevity: The increasing importance of self-regulation in old age, „Human Development”, nr 52.
Gombrowicz W., 2012, Ferdydurke, Kraków.
Grabias S., 2003, Język w zachowaniach spoâecznych, Lublin.
Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.
Jesteœ kidultem? To nowy trend, http://www.fakt.pl/kobieta/moda-i-uroda/czym-jest-kidult/
cmxyx64 [dostęp: 21.05.2017].
Kajtoch W., 1999a, Odlotowe bez dwóch zdaľ! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla mâodzieůy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.
Kajtoch W., 1999b, Œwiat prasy alternatywnej w zwierciadle jej sâownictwa, Kraków.
Kamiľska M., 2011, Niecne memy. Dwanaœcie wykâadów o kulturze Internetu, Poznaľ.
Karwatowska M., Szpyra-Kozâowska J., 2004, Dowcip i wulgarnoœý – cechy rozmów uczniowskich
prowadzonych za poœrednictwem SMS-ów, w: Kita M., Grzenia J., red., Dialog a nowe media, Katowice.
Kidult – ucieczka przed dorosâoœciĊ czy modny styl ůycia, http://wazneiwazniejsze.piszecomysle.pl/
2015/11/23/kidult-ucieczka-przed-dorosloscia-czy-sposob-na-modny-styl-zycia/ [dostęp:
21.05.2017].
Kiley D., 1993, Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewajĊcych męůczyznach, Warszawa.
Kowalikowa J., 2008, O wulgaryzmach w œwiadomoœci językowej mâodzieůy, „Poradnik Językowy”, z. 2.
Kozioâ-Chrzanowska E., 2014, Antyprzysâowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka”, nr 28.
Kulawczuk J., 2008, Kontr-cool-tura, „Fronda”, nr 49.
Markiewka T., 2002, Karnawaâ z Bachtinem bez Bachtina. O zjawisku karnawalizacji we wspóâczesnej
humanistyce, w: Stoff A., Skubaszewska-Pniewska A., red., Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruľ.
Mead M., 2000, Kultura i toůsamoœý. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa.
Misiuk W., 2016, Kidult – modny styl ůycia czy strach przed dorosâoœciĊ, https://portal.abczdrowie.
pl/kidult-modny-styl-zycia-czy-strach-przed-dorosloscia [dostęp: 20.05.2017].
Naruszewicz-Duchliľska A., 2007–2008, „Bo my odmieľcy musimy trzymaý się razem…” O wizerunku odmiennoœci w polskich internetowych listach dyskusyjnych, „Media – Kultura – Komunikacja
Spoâeczna”, nr 3–4.
Ossowska K., Szkudlarek-Œmiechowicz E., 2014, Moda na sâowo – analiza językowo-komunikacyjna napisów na T-shirtach, w: Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Œmiechowicz
E., red., Sâowo we wspóâczesnych dyskursach, áódŭ.
Oůóg K., 2002, Kod ograniczony wœród wspóâczesnej polskiej mâodzieůy, „Polonistyka”, nr 9.
Oůóg K., 2008, Polszczyzna po roku 1989, „Sofia”, nr 8.
Piekot T., 2008, Język w grupie spoâecznej. Wprowadzenie do badaľ socjolektów, Waâbrzych.
Popkin R.H., Stroll A., 1994, Filozofia, przeâ. Karâowski J., Leœniewski N., Przyâębski A., Poznaľ.
Rednika 2015, Co myœlisz o nowej modzie na bycie kidultem?, http://zapytaj.onet.pl/Category/
027,010/2,29085984,Co_myslisz_o_nowej_modzie_na_bycie_kidultem.html [dostęp:
21.05.2017].
Ritzer G., 2004, Magiczny œwiat konsumpcji, przeâ. Stawowy L., Warszawa.

ANNA WILECZEK: Kidult (nie tylko) jÆzykowy

195

Rumiľska M., 2007, Michaâa Bachtina teoria karnawalizacji języka, w: Mazur J., Rumiľska M.,
red., Humor i karnawalizacja we wspóâczesnej komunikacji językowej, Lublin.
Saramonowicz A., 2015, Châopcy, Warszawa.
Sawicka G., 2006, Język a konwencja, Bydgoszcz.
Sobolewska J., 2014, Przyjemnoœý zdziecinnienia, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kul
tura/1602701,1,dorosli-czytaja-ksiazki-dla-mlodziezy.read [dostęp: 10.12.2015].
Sztyler A., 2014, Nastolatki 40+, http://www.elle.pl/lifestyle/artykul/nastolatki-40-1 [dostęp:
15.12.2015].
Œwida-Zięba H., 2002, „Ja” a trudny œwiat, w: O dorastaniu, czyli kod buntu, Warszawa.
Œwięcicka O., 2012, Kiedy ty w koľcu doroœniesz? Kuba Wojewódzki i inni, czyli o pokoleniu kidultów,
http://natemat.pl/25647,kiedy-ty-w-koncu-dorosniesz-kuba-wojewodzki-i-inni-czyli-o-pok
oleniu-kidultow [dostęp: 20.05.2017].
Tkaczyk P., Trendy w marketingu 2016, http://paweltkaczyk.com/pl/trendy-w-marketingu2016/ [dostęp: 29.12.2015].
van Gennep A., 2006, Obrzędy przejœcia. Systematyczne studium ceremonii, przeâ. Biaây B., Warszawa.
Wileczek A., 2010, Poůytecznoœý „patologii”. Socjolekt mâodzieůowy w perspektywie kognitywnej i edukacyjnej, w: Zbróg P., red., Wspóâczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych: od leksyki do języka poezji, Kielce–Kraków.
Wileczek A., 2014, Oburzeni, znudzeni, z(a)wiedzeni. Semantyka buntu w socjolekcie mâodzieůowym,
„Socjolingwistyka”, nr 28.
Wódkowski A., 2012, Kult mâodoœci z perspektywy naukowców, marketerów i konsultantów. Refleksje
z badaľ, w: Kult mâodoœci a trendy konsumenckie, Warszawa, http://rynkologia.pl/wp-content/
uploads/2012/11/Kult_mlodosci_seminarium.pdf [dostęp: 11.12. 2016].
Zarembianka Z., 2015, Męůczyzna to wieczne dziecko, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/
psychologia-na-co-dzien/art,20,mezczyzna-to-wieczne-dziecko.html [dostęp: 11.12.2015].

Netografia
http://www.luxurymag.pl/382/nechte-vase-triko-promluvit-za-vas-tricka-s-nazorem/ [dostęp:
12.10.2015].
http://www.miejski.pl/ [dostęp: 21.05.2017].
http://nowewyrazy.uw.edu.pl/ [dostęp: 20.04.2017.
https://sprawnymarketing.pl/trendy-w-marketingu-2016/ [dostęp: 15.03.2016].
https://pl.wikiquote.org/wiki/Kuba_Wojew%C3%B3dzki#Inne [dostęp: 10.12.2015].
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mlodosc-to-stan-ducha-w-kampanii-wojewodztwamalopolskiego-na-swiatowe-dni-mlodziezy-wideo [dostęp: 12.12.2015].
http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy_bohater [dostęp: 12.12.2015].

Kidult (not only) a language phenomenon
The article aims to analyse the phenomenon of kidult, that is, participating in life and culture
combining elements that are typical for both children (kids) and adults. Postmodern cultural
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practices that glorify youth, flexibility, communicative strategies based on individualization,
freedom of language, humour and effective communication are described in the article. The
aim is to create an attractive and original utterance, while language rules are of secondary importance. Kidult as a conglomerate of many styles and socio-cultural patterns seems to be a
fashionable element of contemporary lifestyle.
Keywords: Kidult, contemporary culture, youth speech, communicative strategies

