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 Można wprawić innych w osłupienie 
fryzurą, makijażem, krojem sukni czy 
garnituru. Są wokół nas tacy ludzie, 
dla których staje się to życiowym celem 
i  miarą osobistej wartości.  Większość 
życia spędzają na szukaniu kolejnych 
okazji do tego, by zadziwić swoją apa-
rycją, zyskać popularność zachowa-
niem, stać się lokalną gwiazdą rozbłysłą 
w chwilowym efekcie „bang”.  
 Ale ten efekt zazwyczaj jest chwi-
lowy. Mija równie szybko, jak się po-
jawia. Jest dość ulotnym fragmentem 
przekazu, jaki wysyłamy na zewnątrz. 
W pewnym momencie już nie nasz wy-
gląd, lecz to, co i jak mówimy, tworzy 
nasz wizerunek i to znacznie trwalszy 
od poprzedniego. Przestajemy być kre-
acją, stylem, tkaniną, twarzą, tipsami 
czy metro wizażem. Przeobrażamy się 
w słowo – w jego treść, kształt, brzmie-
nie i ekspresję, z całym jego bogactwem, 
czarem, wyczuciem, artykulacją. W tym 
sensie nasz język staje się bardziej wy-
mowny niż zewnętrzne atrybuty nasze-
go wizerunku razem wzięte. 
 Bez języka nie istniejemy w pełni. 
To jego bogactwo stwarza bogactwo na-
szego życia. Gdy jest ułomny, ono także 
robi się ułomne, karykaturalne, płaskie. 
Niezgrabny i nieudolny język, jak staro-
żytny Lewiatan, wystawia nas na pastwę 
życiowych porażek.  

Kształtowanie kultury języka to pro-
ces mozolny
 Biegłość językowa człowieka zwięk-
sza jego szanse na szkolny, zawodowy 
czy życiowy sukces. To zależność po-
twierdzona wielokrotnie. W szczególno-
ści biegłość w języku ojczystym stanowi 
o możliwościach budowania wartościo-
wych relacji z innymi ludźmi, z kulturą,
sztuką, z tradycją narodową i obyczajo-
wością lokalną. Uczniowie sprawnie po-
sługujący się językiem, częściej niż ich
mniej kompetentni językowo koledzy
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Wyglądem można zrobić wrażenie. Ale gdy ten efekt mija, stajemy 
się słowem – z jego znaczeniem, kształtem, ekspresją, czarem lub 
ułomnością. Wszyscy – nauczyciele, uczniowie – bez różnicy. 

otrzymują od nauczycieli wyższe oce-
ny. Elokwentny kandydat ubiegający się 
o pracę prędzej może liczyć na akcep-
tację ze strony przyszłego pracodawcy
niż ten, który ma kłopoty z komunika-
cją. Osoba potrafiąca bawić się słowem,
chwytająca w lot językowe niuanse,
trafnie odczytująca lingwistyczne kody,
posiadająca umiejętność celnej języko-
wej riposty, używająca języka „ze zrozu-
mieniem”, umiejąca precyzyjnie oddać
w słowach treść własnych myśli, odbie-
rana jest zazwyczaj jako inteligentna,
komunikatywna, błyskotliwa. Mówimy
o niej, że posiada wysoką kulturę języka, 
będącą w tym przypadku istotną częścią
jej kultury ogólnej.

 Kształtowanie kultury języka to pro-
ces mozolny. Przebiega w nieskończo-
nym ciągu działań, których celem jest 
doskonalenie języka tak, by człowiek 
posługiwał się nim poprawnie. Łączy 
się on nierozerwalnie z powinnościami 
edukacji. Zarówno tej rodzinnej, reali-
zowanej z dnia na dzień od pierwszych 
chwil życia dziecka, jak i tej szkolnej, 
za którą odpowiedzialność spoczywa 
nie tylko na poloniście. Każdy nauczy-
ciel jest bowiem nosicielem językowych 
wzorców, które – poprawne lub nie-
poprawne – poprzez naśladownictwo 
rozszerzają lub zawężają uczniowską 
percepcję świata poznawanego, przeży-
wanego, a w pewnym zakresie również 
przekształcanego w toku nauki szkolnej. 
Dbałość o uczniowski język jest dziś 
jedną z najważniejszych powinności 
szkoły i nauczycieli. 
 A język ten jest niezwykle dynamicz-
ny i dosadnie odbija uczniowski sposób 
widzenia oświatowej rzeczywistości. 

Dbałość o uczniowski język jest dziś 
jedną z najważniejszych powinności 

szkoły i nauczycieli. 
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Jest taką odmianą polszczyzny środo-
wiskowej, w której pojawiają się zwroty 
specyficzne, dotyczące życia szkolnego, 
nauczycieli, przedmiotów szkolnych, 
dyrektora szkoły, kolegów, programu 
kształcenia, sposobów organizacji zajęć 
szkolnych etc. Widać w nim wpływy 
różnych środowisk wychowawczych. 
Stanowi rezultat ścierania się języka 
ogólnopolskiego, gwar regionalnych, 
lokalnych i środowiskowych sposobów 
nazywania i komunikowania różnych 
elementów szkolnej rzeczywistości. Ma 
przy tym szczególną właściwość: raz 
przybiera postać „języka szkolnej lekcji”, 
kiedy indziej można go nazwać „języ-
kiem szkolnej przerwy”1. 
 W czasie lekcji dominuje i jest obo-
wiązkowa literacka wersja polszczyzny 
(choć i tu coraz częściej spotykamy 
wyrażenia żargonowe padające z ust 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli). Ję-
zyk szkolnej lekcji jest w dużej mierze 
językiem przekonywania. W aktach ko-
munikacji lekcyjnej chodzi najczęściej 
o  skierowanie uwagi uczniów na okre-
ślone wartości, na normy i zasady w da-
nej sferze życia. Powszechnie wykorzy-
stuje się przy tym perswazyjne walory 
mowy. 
 „Szkolna przerwa” jest natomiast 
symboliczną reprezentacją sytuacji, 
w  których uczniowie znajdują się poza 
kontrolą nauczycieli. Ich sposoby za-
chowań werbalnych nie muszą wtedy 
przebiegać według narzuconego przez 
dorosłych wzorca, lecz przeciwnie, 
mogą przyjmować postać spontanicz-
nych reakcji, kontestujących sztywność 
reguł oficjalnego języka. Chociaż mamy 
tutaj także do czynienia ze społecznym 
rodzajem przymusu językowego spro-
wadzanym do oddziaływania grupy 
rówieśniczej, to jednak charakteryzuje 
go swobodny tok wyrażeń językowych, 
nieograniczających się do szkolnych 
problemów dydaktycznych. 
 Zresztą gwarę uczniowską nieko-
niecznie trzeba traktować jako przejaw 
młodzieżowej niechęci wobec społecz-
no-edukacyjnej oferty szkoły. Może 
to być widomy dowód kreatywności 
lingwistycznej, zaskakującej, a niekie-
dy nawet urzekającej swą ironizującą 
i humorystyczną konwencją. Jeśli nawet 
bywa ona wulgarną i prymitywną repre-
zentacją spłaszczonego i jednowymiaro-
wego oglądu świata przez młodzież, to 
ukrywa się w niej zazwyczaj jakaś wizja 
rzeczywistości zamykająca się w  for-

mach językowych dotąd nieznanych 
lub posiadających odmienne znaczenia. 
Mimo że są one niekiedy specyficznym 
sposobem realizacji instynktu stadnego 
i formą zaspokajania potrzeby afiliacji, 
to stanowią także szczególne świadec-
two transpozycji rodzinnych i środo-
wiskowych systemów wartości. Mogą 
więc być istotnym źródłem naszej wie-
dzy o młodzieńczej wizji rzeczywisto-
ści w  ogóle, a rzeczywistości szkolnej 
w szczególności. 
 Cechą charakterystyczną współ-
czesnej gwary uczniowskiej jest obec-
ność w  niej słów, wyrażeń, zwrotów 
pochodzących z języka angielskiego 
(w  szczególności z amerykańskiej jego 
odmiany). Jest to skutek zakorzenia-
nia dużego segmentu młodzieżowej 
popkultury w amerykańskiej obycza-
jowości. Powszechnie obecne w co-
dziennym naszym życiu wytwory ame-
rykańskiej kultury trafiają do języka 
młodzieżowego. To naturalny proces 
i  choć niekiedy może niepokoić, jest 
nieuniknionym skutkiem archetypicz-
nej skłonności młodych ludzi do tego, 
by być cool czy jazzy. Nie jest to jeszcze – 
jak sądzę – powód do przesadnego lęku 
o kształt polszczyzny, gdy rzecz cała to-
czy się jedynie na poziomie językowym. 
Jest to tylko przejaw współczesnych za-
pożyczeń językowych modern Polish. 
 Ale w gwarze uczniowskiej widać 
dziś wpływ wielu społecznych uwa-
runkowań. Gdy zaczynamy mieć do 
czynienia z przenikaniem do rodzimej 
kultury wartości dotąd tylko sporadycz-
nie i  tymczasowo odzwierciedlanych 
w przyswajanych słowach, to może się 
pojawiać niepokój. Uczniowie nie mają 

dziś powszechnej świadomości popraw-
ności zachowań językowych w zależno-
ści od miejsca (np. szkoły) i koniecz-
ności dopasowania swego języka do 
specyfiki rozmówcy (nauczyciela). Ich 
język „lekcyjny” i „pozalekcyjny” coraz 
mniej się od siebie różni. W swoich co-
dziennych zachowaniach językowych 
przekraczają kulturowo (obyczajowo) 
ustanowione granice konwencjonalno-
ści i poprawności językowej. Pełniąc 
różne role, posługują się różnymi wer-
sjami swego języka. Problem dzisiaj po-
lega na tym, że środowisko szkolne stało 
się miejscem, do którego przenoszone 
są tamte wersje językowe. 

Nauczycieli niesłusznie obwinia się 
o mało energiczne przeciwstawianie się 
wulgaryzacji języka młodzieżowego
 Dotychczasowy „język szkolny” tra-
ci swoją specyfikę i wyrazistość, będąc 
złączeniem wyrażeń przenikających 
doń z pozaszkolnej rzeczywistości spo-
łecznej. To sprawia, że znikają językowe 
tabu, czego źródłem i przejawem jest 
upowszechnianie się wulgaryzmów, 
przybierających postać językowej nor-
my. Kino, telewizja, internet, a nawet 
(o  zgrozo!) literatura (zresztą coraz 
mniej znana i nieczytana) obfituje 
w  wyrażenia, które jeszcze kilkanaście 
lat temu całkowicie zdyskwalifikowały-
by jej autora, a dziś są świadectwem jego 
wrażliwości twórczej i wzmacniają jego 
pozycję w popkulturze. Te negatywne 
wzorce językowe znajdują swoje dopeł-
nienie w wypowiedziach ludzi ze świata 
polityki. Trudno się wtedy dziwić, że 
młodzież traci wyczucie barier języko-
wych. I to nie z powodu błędów nauczy-

Fot. P. Rabiej
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cieli, których niesłusznie obwinia się 
o mało energiczne przeciwstawianie się 
wulgaryzacji języka młodzieżowego. 
 Skoro polityk, aktor, publicysta, oj-
ciec, matka operują językiem zawierają-
cym wyrażenia obsceniczne, nie należy 
się dziwić, że przenikają one także do 
języka dzieci i młodzieży. Użycie wulga-
ryzmów wzmacnia wewnętrznie, zwięk-
sza poczucie siły. A to przecież nie-
zbędne w sytuacji, gdy cały świat wokół 
postrzegany jest przez młodego czło-
wieka w kategoriach zagrożenia, wro-
giego środowiska, w którym walka staje 
się podstawową formą relacji z innymi. 
Nie można światu ufać, nie można ufać 
nauczycielom, rodzicom. Wszyscy oni 
mają niecne zamiary i niczego dobrego 
się po nich spodziewać nie można. 
 Wiele spraw w szkole jest spoko. Są 
wśród nich rzeczy odjechane, bajeranc-
kie, luźne, czadowe, full wypas. Kolega, 
ale też któryś z nauczycieli, może być 
nastukany, niehalo, oldskul czy wyha-
czony 2. To tylko wybrane przykłady wy-
rażania swojego stosunku do fragmen-
tów szkolnej rzeczywistości. Są to przy 
tym przykłady dość łagodne i w sumie 
pozytywne. Ale są wśród nich także for-
muły i wyrażenia negatywne. Wulgary-
zmy, przekleństwa i inne formy agresji 
są tu nie tyle opisem przez młodego 
człowieka rzeczywistości, w której dzia-
ła, co przede wszystkim sposobów jej 
postrzegania. Służą dosadnemu nazwa-
niu zdarzeń szkolnych, określaniu ludzi, 
których w niej spotyka, swojego do nich 
stosunku. A ten stosunek wyrażać moż-
na na wiele sposobów. 
 Jedne z nich są bardziej, inne mniej 
funkcjonalne z punktu widzenia mło-
dzieńczych zamysłów. Są wśród nich ta-

kie, które opisują brutalną i zarazem bole-
sną dla ucznia prawdę o sytuacji, w jakiej 
się znalazł (np. zagrożenie drugoroczno-
ścią). Są też określenia o charakterze „te-
rapeutycznym”, mające na celu złagodze-
nie stresu wywołanego oceną negatywną. 
Zawierając zaskakujące niekiedy analo-
gie, słownik staje się odbiciem skłonno-
ści ucznia do neutralizacji negatywnych 
emocji wywołanych oceną niedostatecz-
ną i próbą sprowadzenia ich na poziom 
zabawy, ironii, karykatury, żartu. 
 Jest to przykład swoistego mecha-
nizmu obronnego, gdy język zostaje 
wykorzystany jako narzędzie kreacji ta-
kiego obrazu rzeczywistości, z którego 
usuwane są określenia mogące wpro-
wadzać ucznia w stan negatywnego 
pobudzenia emocjonalnego i stwarzać 
groźbę budowania w opinii rówieśniczej 
negatywnego wizerunku ucznia, jako 
„mięczaka”, „nieudacznika”, czy choć-
by „tępego fizola”. Tego typu wyrażenia 
„zmiękczające” emocjonalny negaty-
wizm szkolnych niepowodzeń (balonik, 
konferencja prasowa, dziękczynienie na 
lekcji) nie są wybrykiem lingwistycz-
nym i przejawem językowego żartu. 
Wpisują się one w sieć uczniowskich 
zabiegów zmierzających do „oswajania” 
rzeczywistości szkolnej i panowania 
nad własnymi emocjami. Stają się orę-
żem ucznia w starciu z nauczycielem, 
kolegami, z pracownikami administra-
cji czy obsługi. Tkwiąca w nich ironia, 
prowokująca pointa (życie nie kończy 
się w szkole, ale na cmentarzu) pozwa-
la uczniowi na zdobycie przewagi: szy-
fruje on rzeczywistość w sposób, który 
innych zmusza do podjęcia wysiłku 
„odczytania znaczenia, które ja nada-
łem”. Nazwanie osoby, zjawiska, rzeczy 

pozwala mu panować na swoimi my-
ślami i emocjami. Poprzez język wykre-
ował rzeczywistość, która jest mu znana 
i której nie musi się bać. Nazwał ją, więc 
ją oswoił: im więcej słów, tym mniejszy 
strach, im dosadniejsze określenia, tym 
większa redukcja emocji. 

Język uczniowski odzwierciedla ich 
stan ducha i sposoby odczuwania 
świata
 Analizując język młodzieżowy, kon-
centrujemy się na jego formie i treści. To 
zrozumiałe i niezbędne. Wtedy oburza 
nas lub zachwyca stylistyka tego języka, 
zdumiewa jego metaforyczność, raz śmie-
szy do łez, kiedy indziej zaskakuje lekko-
ścią frazy („A mnie to rybka plum, plum”; 
„Chcieliśmy iść z ziomalem na melanż, ale 
brakło nam kabony”; „Jedna zwiecha, dru-
ga zwiecha i komp nie bootuje”; „Wczoraj 
zawiecha totalna na otrzęsinach, integra-
cja pełna z fotelem”; „Na końcu złapałem 
fazę o wdzięcznej nazwie »mumin«”)3. 
Badanie tego języka jest z całą pewno-
ścią potrzebne i ważne. Ale wyniki tych 
eksploracji na ogół nie mówią zbyt wiele 
o młodych ludziach, o tym, co czują, w co 
wierzą, co jest dla nich ważne. 
 Nie wiemy więc, ile w tym języku 
jest młodzieńczej przekory i autentycz-
nej chęci „spierania się” ze światem, ile 
zaś uczniowskiej ignorancji czy bezrad-
ności w formułowaniu myśli. Nie mamy 
pewności, czy wulgaryzacja języka 
uczniów jest świadectwem braku kul-
tury osobistej i szacunku dla rozmówcy, 
czy może raczej wyznaczaniem pól swo-
jej autonomiczności i zwyczajną ma-
nifestacją dorosłości. Pewne jest to, że 
ich język jest odzwierciedleniem stanu 
ducha i sposobów odczuwania świata. 
Im jest bogatszy i świadomie stosowany, 
tym większe są szanse na ujęcie myśli 
w słowa, na rozumienie znaczeń wyra-
żeń językowych, na odczytanie przeka-
zu kulturowego zamkniętego w języku. 
 To wszystko sprawia, że stojące przed 
szkołą zadanie kształtowania kultury 
języka uczniów daleko wykracza poza 
leksykalny, gramatyczny czy stylistyczny 
kontekst, sięgając uczniowskiego oglądu 
świata, uczniowskich emocji, wzorców 
przyjętych w tej zbiorowości i  słownych 
rytuałów ich wyrażania. Analiza języka 
młodzieżowego może stanowić pasjonu-
jące zadanie badawcze i to nie tylko dla 
socjo-  czy psycholingwistów, lecz też 
pedagogów. Każdy z  nich spogląda nań 
z nieco innej perspektywy. Fot. M. Grewenda
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 Jeśli socjolingwista bada mecha-
nizmy powstawania kultury języka 
uczniowskiego, proces jej rozwoju, 
charakter związków z językiem „oficjal-
nym”, koncentrując się na wpływie języ-
ka na społeczność, to psycholog skupia 
swą uwagę na psychologicznej podsta-
wie jego funkcjonowania. Interesują go 
zjawiska psychologiczne i fizjologicz-
ne zachodzące w trakcie komunikacji 
werbalnej, a także zależności między 
aspektem fizjologicznym, psychicznym 
i poznawczym w procesach uczenia się, 
nauczania oraz używania języka. 
 Pedagog z kolei, wykorzystując osią-
gnięcia tych wyżej wskazanych dziedzin 
językoznawstwa, interesuje się języ-
kiem uczniowskim jako źródłem wie-
dzy o  przebiegu procesu wychowania. 
W młodzieżowych wyrażeniach języko-
wych dostrzega odbicie młodzieńczych 
postaw wobec świata ludzi dorosłych, 
wobec oferty edukacyjnej szkoły, odnaj-
duje w nich ślady socjalizacji, dowody 
akceptacji czy odrzucania norm spo-
łecznych, odczytuje w nich informacje 
na temat poziomu internalizacji war-
tości i wrastania w krąg kulturowy. To 
jest specyficzny język, jakim świat wy-
chowania jest opisywany. Pedagog nie 
może tego języka ignorować. Zwłaszcza 
wtedy, gdy wulgarność i prostota języ-
kowa budzi jego sprzeciw. 

 Słowa kluczowe: kultura języka 
uczniów, kształtowanie kultury języka.
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