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K i e l c e  

Kidult (nie tylko) j zykowy 

Kidult – fenomen (po)nowoczesny 

Kiedy Witold Gombrowicz w Ferdydurke opisywa  osobowo  trzydziestolet-
niego Józia Kowalskiego jako „niedojrza ”, „zielon ”, „nieuformowan ”, „nie-
okre lon ”, która nie pozwoli a mu by  „ani tym, ani owym”, ani „kobiecia-
rzem”, ani „koniarzem”, a tym bardziej „adwokatem” lub „biuralist ”, w o y  
w jego usta znamienne wyznanie: „sam nie wiedzia em, czym cz owiek, czym 
ch ystek!” (Gombrowicz 2012, 10). Ów stan zawieszenia mi dzy m odo ci  
a dojrza o ci , uobecniaj cy si  cho by w archetypie przej cia (Gennep 2006), 
stanowi pewien uniwersalny wzorzec do wiadczenia yciowej przemiany, za-
równo bardzo symbolicznej, jak i emocjonalnej. Józio – protoplasta wspó cze-
snych kidultów – cierpia  z powodu swej przed u aj cej si  niedojrza o ci zu-
pe nie inaczej ni  jego wspó cze ni nast pcy, czyni cy z niej sposób na „wizuali-
zacj ” siebie w wiecie, w którym kategorie rozmyte i mg awicowo  sta y si  
nie tylko atutem, ale i swoist  norm . To ponowoczesno  z dojrza o ci uczyni-
a termin passe, co potwierdzaj  s owa jednego ze wspó czesnych „wyznawców” 

kidultu: „Dojrza o ? S yszycie, jak to brzmi? Fuj!…” (Sztyler 2014). 
„Niedojrza ej” m odo ci kultura przypisuje zmienno , burzliwo , po-

znawcz  otwarto , prawo do pope niania b dów czy element szale stwa1, 

1 Por. nast puj ce aforyzmy: Co m odo  uroni, tego staro  nie dogoni; Za m odu przewracamy góry, 

na staro  wygrzebujemy si  spod nich (K. Chy a); Nigdy takiej obfito ci, by rozum by  przy m odo ci 
(J. Kochanowski); Koniec ciekawo ci to ju  jest staro  (A. Siegfried); M odo ci Bóg folguje… (ks. 
J. Twardowski); M odo  jest nam dana po to, aby czyni  g upstwa… (E. Hemingway). 
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tymczasem stateczno , erudycj , przestrzeganie zasad, odpowiedzialno , 
kojarzone z wiekiem dojrza ym, wspó cze ni „starzy m odzi” ch tnie zast -
puj  warto ciami i postawami opartymi na indywidualizacji, elastyczno ci, 
eksploracji. Poza tym ponowoczesny styl ycia, wpisuj cy intensywno  
i ekstremalno  do rejestru cech po danych jako elementów uniezwyklenia 
codzienno ci czy, jak mawia  George Ritzer, „umagicznienia kultury” (2004, 
120), w a nie tak  okoliczno  stwarza2. W ten wzór kulturowy wpisuj  si  
wi c takie realizacje archetypu przej cia, które daj  z jednej strony nadziej  
na „przechytrzenie” czasu, z drugiej – otwieraj  przestrze  wolno ci; wszak 
doros ym zawsze wolno wi cej, ale za to m odym wi cej si  wybacza. 
I pewnie Dan Kiley, opisuj cy na pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego 
wieku syndrom Piotrusia Pana, dla którego frapuj ce i poci gaj ce jest „ y-
cie prowizoryczne” (Kiley 1993), nie przewidywa , e to „zawieszenie tu  
nad ziemi ” stanie si  swoist  estetyk  i sposobem na ycie ludzi, którzy bio-
logiczn  dzieci co  i nastoletnio  maj  ju  za sob 3. 

Stary m ody, czyli kim lub czym jest kidult?  
Sposoby deskrypcji 

Dzi  s owo kidult funkcjonuje ju  w zasobie s ownikowym polszczyzny 
i okre la styl ycia, postaw  lub trend kulturowy, w którym posta  m odego-
-doros ego wyznacza wzory aksjologiczne i obyczajowe, mod  czy strategie 
komunikacji, w ród których trzeba wymieni : „odraczanie” doros o ci, apo-
teoz  m odo ci, permanentn  autokreacj , recentywizm (dominacja „tu” 
i „teraz”), luz (tak e w zakresie budowana relacji spo ecznych) oraz wyrazi-
sto  semiotyczn  i specyfik  leksykaln . Dynamik  owego zjawiska na 

2 Dobrym tego przyk adem jest has o kampanii reklamowej Ma opolski: M odo  to stan du-

cha (2016 r.), zach caj ce do znoszenia barier wiekowych. Towarzysz ce mu obrazy starszych 

ludzi, uchwyconych w typowych dla m odych aktywno ciach i stylizacjach, budz  pozytywne 

konotacje z witalno ci , spontaniczno ci , autentyczno ci  i dowodz , e „Wiek nie istnieje. 

To tylko cyfry” (Chmielik, Sikorska). 
3 Por. nast puj c  wypowied : „Nigdy w yciu nie napisa  adnego CV, nie kupi  garnituru 

i nie by  w powa nym zwi zku. Nie ma ony ani dzieci, a jego znajomi s  zwykle o dekad  od 

niego m odsi. Cho  ma prawie 40 lat, to co wieczór ogl da na kanale Nickelodeon »Pingwiny 

z Madagaskaru« i wprost deklaruje, e nigdy nie chce tego zmieni . Robert Serek na co dzie  

jest redaktorem naczelnym magazynu »Vice«, w yciu jednak bli ej mu do ch opca ni  po-

wa nego redaktora” ( wi cicka 2012).  
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gruncie polskim potwierdzaj  badania psychologiczne i spo eczne (np. Brzezi -
ska i in., 2011; Wódkowski 2012, 6–8) oraz publicystyczne i popularnonau-
kowe deskrypcje pojawiaj ce si  na portalach internetowych (Misiuk 2016), 
blogach (zob. Kidult – ucieczka przed doros o ci  czy modny styl ycia), forach 
(Rednika 2015), w tygodnikach opinii (Sobolewska 2014; Kulawczuk 2008, 
72; Bojar, Mistrzak 2010, 60–61), tabloidach (Jeste  kidultem? To nowy trend), 
a nawet w prozie artystycznej (np. w powie ci Ch opcy A. Saramonowicza). 

Po raz pierwszy termin kidult pojawi  si  w po owie lat dziewi dziesi tych 
ubieg ego wieku; zosta  wprowadzony przez w osk  firm  komputerow  
Kidult Games, produkuj c  gry na konsole. By y to produkty przeznaczone 
nie tylko dla dzieci i m odzie y, ale tak e dla doros ych, którzy czerpali przy-
jemno  z zabawy tego typu gad etami. Ju  pochodzenie okre lenia kidult: 
od angielskich s ów kid ‘dziecko’ i adult ‘doros y’, wskazuje na specyficzn , 
„hybrydyczn ” osobowo  „nastoros ych”. Wydaje si , e wspó cze nie na-
le a oby rozszerzy  rozumienie tego poj cia. Wi e si  ono bowiem nie tyl-
ko z fenomenologi  osoby, ale te  z filozofi  ycia, ujawniaj c  si  wówczas, 
gdy przekonania, warto ci, idee jednostek s  ze sob  splecione i nadaj  wia-
tu znaczenie, a tak e uobecniaj  si  w przej ciu od my lenia do dzia ania. 
Mo na tu dostrzec elementy takiego my lenia o wiecie, które zak ada jego 
porz dkowanie i oswajanie za pomoc  uk adów preferowanych dozna , np. 
zmys owych, emocjonalnych i poznawczych (Popkin, Stroll 1994, 186). 

Wskazany mechanizm ujawnia si  w syndromie Piotrusia Pana – wieczne-
go ch opca, czerpi cego korzy ci „z sytuacji uporczywego trwania w zamie-
rzonej przez siebie i jako  zaprojektowanej niedoros o ci” (Zarembianka 
2015): „Nigdy nie chc  by  doros ym m czyzn ! (…) Chc  na zawsze po-
zosta  ma ym ch opcem i bawi  si ” (Zarembianka 2015). Projekt „wiecz-
nego dziecka” zwi zany z eksponowaniem prze ywania i tera niejszo ci, 
uwidoczniony w zewn trznych stylizacjach, przy ca ej egzystencjalnej wygo-
dzie i rozlicznych przyjemno ciach daje wiecznemu ch opcu jednocze nie 
prawo do pope niania b dów, unikania odpowiedzialno ci i obfitego korzy-
stania ze swojej wolno ci. Ten archetypiczny wzorzec trafia z has em: „Sta-
ro  jest nudna” na podatny popkulturowy grunt. Dotyczy to zarówno sfery 
spo eczno-obyczajowej w ramach zewn trznej stylizacji na kidult (np. moda 
na zak adanie trampek typu Convers, butów Vans czy ubra  z postaciami 
z bajek: misiów, Myszki Miki, Guffy’ego, SpongeBoba w sytuacjach formal-
nych), jak i postawy kontestuj cej (czego przyk adem jest cho by artysta 
znany jako Kidult, wyst puj cy przeciwko zaw aszczaniu kultury graffiti 
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przez znane marki modowe4) oraz konsumpcyjno-merkantylnej (np. popu-
larno  tekstów zamieszczanych na ubraniach jako elementu autokreacji). 
Ju  na prze omie wieków LG Economic Research Institute og osi , e ki-
dulci mog  sta  si  ród em du ych pieni dzy dla tych, którzy zechc  ich 
dostrzec. Tym samym przyzna , e istnieje taka kategoria spo eczna, mog ca 
sta  si  wietnym targetem dla przemys u konsumpcyjnego i popkultury. Nic 
wi c dziwnego, e w 2002 roku termin ten trafi  do s ownika Raynet Business 

& Marketing na oznaczenie m.in. „tego, kto wiadomie si ga po produkty 
stworzone z my l  o dzieciach lub nastolatkach”5. Taki konsument bez me-
tryki korzysta swobodnie z produktów „no-age”: ubra , smartfonów, gier 
dla m odzie y, literatury6 czy filmów animowanych7. 

Zreszt  same nastolatki pogodzi y si  z dyfuzj  ról, co sugerowa a ju  
Margaret Mead, opisuj c kultur  prefiguratywn  (Mead 2000, 141), i co po-
twierdzili Alexandra M. Freund, Jana Nikitin i Johannes O. Ritter, analizuj c 
post puj ce procesy destandaryzacji i indywidualizacji cie ek yciowych 
m odych doros ych (Freund, Nikitin, Ritter 2009). Badania socjologiczne 
( wida-Zi ba 2002) i j zykoznawcze (Wileczek 2014) dowodz  rozmywania 
wyrazistej kulturowej demarkacji mi dzy pokoleniami. Brak wyra nej wia-
topogl dowej pokoleniowo ci, mobilne technologie komunikacyjno-
-informacyjne sprzyjaj ce nawi zywaniu licznych relacji oraz krzy owanie si  
wzorów doros ych i nastolatków w zakresie konsumpcji i uczestnictwa 
w kulturze wytwarzaj  specyficzny kulturowy uniwersalizm. Nie mo na go 
jednak porównywa  ani ze redniowiecznym uniwersalizmem, ani ze wspó -
czesnym globalizmem. Oparty jest bowiem na znamiennych paradoksach. 
Wprawdzie wszyscy korzystaj  z tych samych kana ów komunikacyjnych 
w obr bie nowych mediów dzi ki smartfonom, iPadom, iPhone’om, odwie-
dzaj  te same strony: Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, spotykaj  
si  w tych samych przestrzeniach: si owniach, galeriach, klubach, ubieraj  si  

4 Zob. http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy_bohater [dost p: 12.12.2015]. 
5 http://polska.newsweek.pl/to-moje-dzinsy--mamo,17992,1,1.html [dost p: 12.12.2015]. 
6 W tym kontek cie obserwacja Justyny Sobolewskiej, e „doro li czytaj  dzi  Harry’ego Po-

ttera, a dzieci Gr  o tron. A nikt nie chce by  doros y”, zyskuje dodatkowe uzasadnienie (zob. 

Sobolewska 2014). 
7 Przyk adami mog  by : Pingwiny z Madagaskaru, Madagaskar, Epoka lodowcowa, Król Lew czy 

telewizyjne seriale m odzie owe: iCarly, Hannah Montana, Pami tniki wampirów, Plotkara. Pro-

dukcje te z polsk  wersj  j zykow , bazuj c  na potoczno ci i modnej popkulturowej m o-

domowie, trafia y do widzów w ró nym wieku. W jednakowym stopniu bawi y dzieci szkolne 

oraz powa nych trzydziestolatków. 
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w tych samych sklepach: Reserved, H&M, Zara, ale za istotny element wy-
ró niaj cy obieraj … odr bno . Owa odr bno  semantycznie zrównuje si  
z inno ci  w tym sensie, w jakim „odmie cy” tworz  w asn  swobodn  com-

munitas, wszak: „My odmie cy musimy trzyma  si  razem” (Naruszewicz-
-Duchli ska 2007–2008, 81). Zjawisko to t umaczy Baumanowska metafora 
astrukturalnego roju, którego „jedynym spoiwem jest zogniskowana na jed-
nym i tym samym przedmiocie uwaga sk adaj cych si  na  podmiotów” 
(Bauman 2010). 

Ten paradoks wspó czesnego indywidualizmu (kulturowa communitas „od-
mie ców”) realizuje si  w do  powszechnej tendencji do skupiania uwagi 
na sobie i przyjemno ci jako istotnej warto ci nie tylko dla nastolatków. Wy-
powiedzi typu: Lubi  by  taka dziewcz ca; M odzie owe ciuchy s  super, lubi  je; Jest 
ryzyko, jest zabawa; Najwa niejsze to y  dla fanu; Praca? Dobrze, je li mo na si  ni  

bawi ; Ju  dawno dopad o mnie FOMO (‘uzale nienie od dost pu do informacji 
w mediach elektronicznych i tre ci publikowanych przez innych’); Szydera to 

podstawa. Nie cierpi  zobowi za ; Narcyzm jest trendy; Kocham siebie charaktery-
styczne s  dla du ej grupy doros ych, aspiruj cych do stanu „wiecznie m o-
dych”8. Egzemplifikuj  tak e kilka symptomów jego uzewn trzniania si : 
m odzie czo  wygl du i swobod  bycia, uzale nienie od sieci, ekstremaln  
i intensywn  przyjemno , emotywno  i ludyczno  jako postawy wobec 
ycia oraz narcystyczn  osobowo . Zaprzeczanie stereotypowej okre lono-
ci i odej cie od sformalizowanego wygl du doros ego tudzie  sk onno  do 

nieustannego przekraczania granic obyczajowych czy kulturowych – to naj-
wyrazistsze elementy tej postawy. Trzeba jeszcze wspomnie  o tendencji do 
karnawalizacji. Poj cie to, zaczerpni te z prac Michai a Bachtina, jest dzi  
por cznym terminem opisuj cym rozmaite aspekty kultury i ycia codzien-
nego, znacznie wykraczaj cym poza Bachtinowsk  koncepcj  karnawa u ja-
ko czasu yciowej nieoficjalno ci, w którym po wi canie si  praktykom lu-
dycznym stawa o si  warunkiem duchowej równowagi (por. Rumi ska 2007, 
182). Wspó cze nie, dzi ki mobilnej komunikacji i mo liwo ci niemal jedno-
czesnego funkcjonowania w wymiarze czasu zwyk ego („kod oficjalno ci” – 
np. praca, edukacja) i karnawa u („kod nieoficjalno ci” – np. portale spo-
eczno ciowe, na których nieustaj co produkuje si  i udost pnia tre ci o za-

barwieniu humorystycznym), ludyczno  sta a si  ekspansywn  praktyk  co-
dzienno ci, a sprawno  humorystycznego komentowania i ripostowania – 

8 Wypowiedzi pochodz  z moich rozmów przeprowadzonych w sierpniu 2015 r. z 10 oso-

bami w wieku 25–30 lat na temat ich stylu ycia (zob. przyp. 12). 
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elementem nie tylko uczestnictwa i tworzenia kultury, ale tak e wyznacznikiem 
przynale no ci do modnych wspólnot (Markiewka 2002), których „spoiwem” 
jest m odzie czy (czyli spontaniczny, celny, ostry, prze miewczy lub kontesta-
cyjny) sposób postrzegania i komentowania wiata, nie za  wiek9. 

Popularno  takiej postawy atwo zidentyfikowa , analizuj c cho by nowe 
tendencje w marketingu, oparte na zasadzie personalizacji, która sprawdza si  
szczególnie w grupie docelowej „m odych duchem”, otwartej na e-komu-
nikaty (SMS-y, e-maile, posty). Jak pisze Pawe  Tkaczyk: 

Optymalizacja sprawi, e wi cej marketerów postawi na indywidualne 
i nacechowane emocjonalnie komunikaty. „Twoja paczka czeka na od-
biór w Paczkomacie” zast pione przez „Hej! Paczucha z tej strony. Pisz  
z Paczkomatu. Ogólnie nie narzekam, ale wiesz, jak to mówi ‚ wsz dzie 
dobrze, ale w domu najlepiej. Pro ba: przyjd  ju  po mnie” zwi kszy o 
liczb  odbiorów w pierwszej dobie o 40%10. 

To nastawienie na optymalizacj , sprowadzaj c  si  do zaniechania oficjal-
no ci stylu urz dowego na rzecz elementów fatycznych, ludycznych i eks-
presywnych („opakowanie” informacji ma by  zabawne i zindywidualizowa-
ne, a nawet wa niejsze ni  sama informacja) jawi si  dzi  jako istotna zasada 
perswazyjna codziennej komunikacji doros ych u ytkowników j zyka, np.: 
Kr ci ci  sprzeda  i zarz dzanie zespo em? Zapisz si  na kurs (og oszenie); Strzy e-

nie (…) na Pazdana – free (z cennika w salonie fryzjerskim); Kibicuj z bobem. 

Dodaj wiatru naszym (ze sklepu warzywnego); Tu nie jest agroturystyka. 

Wy***dala ! (og oszenie na dzia ce); To nie ciema. Zbiórka krwi potrzebna 
(z portalu internetowego); Dywagacje masakra: Kogo-nale y-a-kogo-nie-powinno-si  

n ka … (z Facebooka); Ej, tak kmini , nie maj c TT bym Was wszystkich prawdo-

podobnie nigdy nie pozna … (z Twittera); Go  by  koksem, ambicji mu nie brakowa-

o (z rozmowy trenera z dziesi ciolatkiem). 
W tym kontek cie zasadny i owocny poznawczo wydaje si  ogl d kidultu 

tak e jako zestawu preferowanych praktyk, typów aktywno ci, które obja-

9 Wystarczy zwróci  uwag  na du  popularno  w sieci stron typu: Hopaj.pl, Kwejk.pl, 

Lolmania.pl, Mistrzowie.org, Pani-buka.blogspot.com, Wiocha.pl, Sadistic.pl, publikuj cych syntetyczne 

werbalno-obrazowe struktury komunikacyjne, tzw. memy (por. Kami ska 2011, 57). Oto 

przyk adowe wypowiedzi ze wskazanych stron: Je li czego  nie wolno, a bardzo si  chce, to mo na; 

Wszystko mi chrupie, ale mam to w d*pie; To uczucie, kiedy lu ne dresy staj  si  leginsami; Jestem spo ecz-

na selektywnie; Czizes, ale masakracja; Paczaizm.pl. Najlepsze obrazki w ca ych Internetach; Boso, ale 

w dresie; Pij m odo, umieraj szybko. 
10 https://sprawnymarketing.pl/trendy-w-marketingu-2016/ [dost p: 15.03.2016]. 
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wiaj  si  zapewne okre lonymi strategiami komunikacyjnymi. Celem niniej-
szego opracowania jest wi c próba identyfikacji owych zjawisk na p asz-
czy nie j zykowo-komunikacyjnej, co przyczyni si  do odpowiedzi na pyta-
nie: czy zjawisko kidultu ma swoje w asne, uto samiaj ce wyk adniki j zy-
kowe, czy te  anektuje lub na laduje m odzie owe praktyki komunikacyjne? 
Materia  poddany analizie, który gromadzi am przez ostatnie dwa lata, 
pochodzi od u ytkowników j zyka w wieku wczesnej lub redniej doros o-
ci11. Sk adaj  si  na  zró nicowane gatunkowo wpisy elektroniczne (komen-

tarze, posty, statusy, memy, blogi), wypowiedzi spontaniczne (zas yszane) 
oraz wywiady na temat wspó czesnego stylu ycia, które przeprowadzi am 
w 2015 roku12. 

Praktyki komunikacyjne kidultu 

Ze zjawiskiem kidultu zwi zany jest styl j zykowy, charakteryzuj cy si  wy-
razistym centrum semiotycznym, specyficznymi strategiami i konwencjami 
do realizacji celów komunikacyjnych oraz w a ciwymi wyk adnikami teksto-
wymi (Sawicka 2006, 39–40). Owa praktyka kulturowo-komunikacyjna dys-
ponuje elementami systemowymi (swoistymi lub asymilowanymi strukturami 
semantycznymi) oraz gatunkowymi i sk adniowymi. Ma to tak e uzasadnie-
nie w wielokro  sygnalizowanej przez badaczy dwuwektorowej zale no ci 
mi dzy j zykiem a kultur  jako zbiorem konwencji i zwyczajów wspólnoto-
wych i jednostkowych (por. O óg 2008, 3). 

Strategie komunikacyjne wspó czesnego kidultu sytuuj  si  w ramach sze-
roko poj tej potoczno ci (codzienno ci) i eksponuj  g ównie ekspresywno  

11 Kryterium wieku (badani pomi dzy 20. a 40. rokiem ycia) obejmuje okres wst pnej 

i rodkowej doros o ci, która jest etapem zako czenia edukacji (szko y redniej, studiów), 

usamodzielniania si  pod wzgl dem rodzinnym i ekonomicznym – rozpoczynania ycia za-

wodowego i rodzinnego (zob. Brzezi ska i in. 2011, 69), a wi c symbolicznego „rozbratu” 

z m odzie czo ci . Z kolei obserwacja zwyczajów komunikacyjnych uczniów wskazuje, e 

zainteresowanie stosowaniem socjolektu m odzie owego jako rejestru „odgraniczaj cego” od 

doros ych przypada na wiek nastoletni (11–19 lat), zob. Wileczek 2010. 
12 Moimi rozmówcami by o 10 osób (cztery kobiety i sze ciu m czyzn), których styl ycia 

i sposób komunikacji sugerowa  zwi zek z postaw  kidultu. Pomimo formalnej doros o ci 

czworo z nich mieszka wraz z rodzicami (status singla), sze cioro yje w wolnych zwi zkach 

partnerskich. Dwoje obj o posad  pa stwow , dwoje nie ma sta ej pracy, a pozostali prowa-

dz  w asn  dzia alno  gospodarcz  (zawody artystyczne, marketing, instruktorzy fitness). 
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w zwi zku z subiektywnym odbiorem rzeczywisto ci. Pierwsz  antynomi  
jest wi c opozycja wobec j zykowej oficjalno ci, zaznaczana jednak znacznie 
mniej wyrazi cie ni  w rejestrach kontestacyjnych. Podczas gdy te wyra nie 
stawiaj  lini  demarkacyjn  mi dzy m odymi a doros ymi, to socjolekty lu-
dyczne – by pos u y  si  terminologi  Tomasza Piekota (2008, 34) – wyko-
rzystuj  efekt gry j zykowej, kreowania i wyzwalania nowych znacze , se-
mantyki kontekstowej i okazjonalno ci nie tylko w ramach socjalizacji, ale 
tak e do sygnowania okre lonej wra liwo ci nadawcy. W tym zakresie me-
chanizm jest podobny jak w przypadku m odzie owego kontrmówienia, któ-
re zdaniem Ewy Kozio -Chrzanowskiej przejawia si  „zarówno w przeciwsta-
wieniu si  konkretnej standardowej jednostce j zyka lub tekstu, jak i w two-
rach j zykowych, które powstaj  w opozycji do ogólniej rozumianego 
mówienia przyj tego oficjalnie w danej spo eczno ci i w danym czasie” (Ko-
zio -Chrzanowska 2014, 49). 

Taki sposób wypowiadania si  jest konsekwencj  daleko posuni tego li-

beralizmu j zykowego, tolerancji w przekraczaniu norm oraz wyzyskiwaniu 

wie o ci i kreatywno ci znaku j zykowego przez kidultmow . W tym za-

kresie mo na obserwowa  do  du  swobod  w czerpaniu z wielu odmian 

j zykowych i dyskursów, przy czym rezerwuarem form i modeli derywa-

cyjnych staje si  przede wszystkim slang m odzie owy, czyli rejestr nieo-

ficjalnych zwyczajów komunikacyjnych m odych (zwykle nastoletnich) 

u ytkowników j zyka. Dla „m odych duchem” najbli szym rezerwuarem 

paradygmatów derywacyjnych b dzie wi c „najm odsza polszczyzna” 

(Chaci ski 2005, 7). Zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna komunikacja 

tej kategorii nadawców szybko anektuje nowe jednostki leksykalne, np.: fej-

kowa , fejm, fejsi , facepalm13, krejzol, kinowa  si , miejscówka, lajkowa , lanser, nie 

ogarnia , nieogar, must have, najs, nolife, noob, niehalo, nerdzi , propsowa , s ager, 

switfocia (por. Sfejkowa  koleg  na 200 z ; Trzeba mie  ten fejm na mie cie; Skrejzo-

lowana stronka dla wszystkich z poczuciem humoru; Oni lajkuj  wszystko, co wpad-

nie im pod klawiatur ; Nosi dres z Adidasa na pó  klaty, to s ager), czy ekono-

miczne struktury derywacyjne (uci cia) typu: apka (por. To jest hit. Nowa ap-

ka powie, na ile lat wygl dasz. Tym jara si  ca y wiat!), aseks (por. Kompletny aseks 

z niego), kebs (por. Zapraszamy na kebsa. Kebs yczy wszystkiego dobrego), muza 

(por. Mega muza na wolne; Muza z zaj**istym basem), szydera (por. Ci li z niego 

13 Facepalm – s owo-gest (zakrywanie d oni  twarzy w ge cie dezaprobaty) sta o si  nawet 

hashtagiem na Twitterze zbieraj cym absurdy i niedorzeczno ci ycia spo ecznego i poli-

tycznego. 
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szyder ), wykon (por. Superwykonu Andrzeja nie zapomn  nigdy)14. Spe niaj  one 

socjolektalne kryterium ekspresywno ci w znaczeniu nadanym przez Stani-

s awa Grabiasa (2003, 146), a zwi zanym z informacj  o zaanga owanym 
stosunku mówi cych do rzeczywisto ci. Kidultowa mowa upowszechnia 

tym samym realizacje podkre laj ce odr bno  w stosunku do j zyka ogól-

nego, ch tnie si gaj c po neologizmy m odzie owe lub znane nastolatkom 

schematy derywacyjne. 
Oprócz wyrazistych elementów leksykalnych o proweniencji m odzie owej 

popularne w komunikacji kidultu s  struktury generycznie zbli one do po-
wiedze  i przys ów, ale oparte na ironicznej lub artobliwej trawestacji zna-
nych powszechnie fraz. Eksponuj  one dodatkowo element pragmatyczny ze 
wzgl du na charakter ripostuj cy lub pointuj cy: Jedyne, co mnie tu trzyma, to 

grawitacja; Wiesz, co by by o, gdyby te ciany mia y uszy? Pope ni yby samobójstwo; 
Okazuje si , e idiotom w yciu jest atwo. A wcale nie jest atwo by  idiot  na scenie; 
Widzia a  film „Milczenie owiec”? Co robi y owce? Milcza y. Czego i tobie ycz ; 
Wci  si  boj  i zawsze si  ba em takiego obrazka, e po ow  ycia zatruwaj  ci starzy, 

a drug  po ow  ona i dzieci; Bigamia to stan o jedn  on  za du o, a monogamia to 

w a ciwie to samo15. Codzienn  porcj  takich struktur tekstowych dostarczaj  
tak e strony typu Jeja.pl czy Pani-buka.blogspot.com. Po polubieniu, czyli 
facebookowej subskrypcji, pojawiaj  si  one na profilach u ytkowników, 
a potem s  udost pniane i komentowane, por.: ycie jest pi kne. Trzeba bra  

tylko odpowiednie leki; Nigdy nie pope niam dwa razy tego samego b du. Robi  to pi , 

sze  razy. Tak dla pewno ci; Facebook codziennie u wiadamia mi, e ludzie brzydsi ode 

mnie si  zar czaj ; Polityka to ciema; ycie grozi mierci ; Nie jestem zup  pomidoro-

w , eby mnie wszyscy lubili. 
Rozbijanie utartych po cze  wyrazowych, od wie anie znacze , gra stan-

dardowymi gatunkami mowy – to sposoby na teksty-komentarze, teksty-
-opinie, teksty-refleksje, nie tyle odkrywaj ce prawdy egzystencjalne czy mo-
ralne, ile wiadcz ce o b yskotliwo ci i inteligencji werbalnej nadawcy. Ich 
popularno  w obr bie nowych kana ów komunikacji wskazuje na wspó -
czesn  metafor  komunikacji nie jako porozumiewania, ale bitwy na s owa, 
sprowadzaj cej si  do pokonania, zdezawuowania czy o mieszenia przeciw-
nika w my l zasady: szczero  do bólu. Dowodem na to s  memy internetowe 

14 Wskazane przyk ady pojawi y si  przynajmniej dwukrotnie w zebranym materiale j zy-

kowym; poza tym notowane s  zarówno w internetowych s ownikach slangu m odzie owego 

(np. Miejski.pl), jak i w Obserwatorium J zykowym UW (zob. http://nowewyrazy.uw.edu.pl/).  
15 Cytaty pochodz  z programów Kuba Wojewódzki oraz Mam Talent, zob. https:// 

pl.wikiquote.org/wiki/Kuba_Wojew%C3%B3dzki#Inne [dost p: 10.12.2015]. 
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czy tzw. demotywatory – swoiste kompleksy polisemiotyczne, które dzi ki 
strategii udost pniania i reduplikowania sta y si  narz dziami prze miewcze-
go komentowania rzeczywisto ci, wyra ania opinii, artów, deklaracji, fanta-
zji czy prowokacji. Dwustronne media daj  tym samym szans  na autorsk  
kreacj  i rzeczywiste uczestnictwo w kulturze sieciowej, zw aszcza e ocena 
takiego „dzie a” jest wybitnie ikoniczna, a s u y do niej unifikuj cy przycisk 
serduszka, uniesionego kciuka czy napis-emblemat: „Lubi  to”. Doda  nale-
y, e owa kreatywno  jest skanalizowana przez schematyczne formu y czy 

nawet specyficzne generatory memów. Zwykle operuj  one sta  struktur  
frazeologiczn  albo powtarzalnym obrazem, ikon  jako baz  do projektowa-
nia nowych wypowiedzi zestawianych na zasadzie zabawnych skojarze  
z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi lub sportowymi (np. 
aplikacja Keepcalm Generator). Przyk adem mo e by  fraza: Keep calm and…, 
która da a pocz tek wielu polisemiotycznym wariacjom typu: Keep calm and do 

Yoga; Keep calm and ucz si  k…, bo sesja idzie; Keep calm and eat p czki; Keep calm 

and g osuj na Zuz ; Keep calm and g osuj na nowy wiebodzin itd. Podobn  czli-
wo  wykazuj  niepoprawne struktury typu Co ja pacze z charakterystycznym 
wizerunkiem kota, por. Jeste  obiektem moich pacza ; Rozpaczam twój wniosek; Co 

si  paczysz, gdy ja pacze?; Co ja pacze na 100%; Matka wie, e paczysz?; Keep calm 

and co ja pacze. 
Wizualizacja w symbiozie ze s owem wyst puje nie tylko w memach. Kre-

atywny, prze miewczy stosunek do rzeczywisto ci i j zyka jako tworzywa 
oraz narz dzia autokreacji uwidacznia si  tak e w postaci napisów na odzie-
y. Koszulka sta a si  t em do zamieszczania tekstów-sygna ów, a osoby j  

nosz ce – swoistym kontekstem jednostkowym, obejmuj cym, jak wskazuj  
Katarzyna Ossowska i Ewa Szkudlarek- miechowicz, „wygl d postaci, jej 
czynno ci, mimik , gesty, a tak e rol  spo eczn ” (2014, 332). Teksty te sta-
nowi  te  swoisty manifest wolno ci w my l reklamowego wskazania: Pozwól 

swojej koszulce mówi  za ciebie16. Ma to znaczenie zw aszcza przy napisach ety-
kietuj cych typu: Re yser scen mia ych; Pi kna, Bestia; Wiecznie mam 18 lat, nie 

wida ?; Najlepszy ch opak na wiecie; Zakupoholiczka; Szukam pracy, ale od jutra; 
Mamu ka z piek a rodem; ADHD17. Tworzone przez doros ych i przez nich 
noszone, staj  si  przyk adem ekspresywnej ekspozycji m odzie czego hu-

16 Zob. http://www.luxurymag.pl/382/nechte-vase-triko-promluvit-za-vas-tricka-s-nazo rem/ 
[dost p: 12.10.2015]. 

17 Napisy koszulkowe wykorzystane w analizach pochodz  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 prowokuj cego samookre lania. Podobn  funkcj  pe ni  teksty-
-konstatacje, oparte na potocznych protezach wyra aj cych dystans do rze-
czywisto ci: Mi to lata; Oj tam, oj tam; Nic nie musz . Praca to nie bar, nie musisz 

by  w niej codziennie. Napisy o charakterze intertekstualnym, artobliwie ko-
mentuj ce zjawiska, wypowiedzi znanych postaci popkultury czy slogany 
kultury masowej, np. Ksi niczka jest tylko jedna; Pad e , powsta , popraw koron ; 
Nie wiem, nie znam si , nie orientuj  si , zarobiony jestem; Umiesz liczy , licz na siebie; 
Zakaz zawracania d**y; Pi tek to stan umys u; Szukam drugiej po ówki. Mo e by  

0,7 l; Nie lubi  ruskich… pierogów; Gdyby nie Marilyn Monroe by abym bogini  sek-

su; Dzi kuj , bardzo ch tnie wypij  – stanowi  jedn  z najliczniejszych grup tek-
stów odzie owych. Strukturalnie s  to zwyk e zdania, ironiczne lub prze-
miewcze parodie, które wchodz c w gry j zykowe z zastanymi formami, 

zmieniaj  je pod wzgl dem semantycznym w zabawne sentencje. Nie mniej 
wa ny jest efekt prowokacji, który ujawnia si  w obszarze „antyj zyka”18. 
Przyk adem s  napisy tworzone wbrew normom systemowym, wykorzystu-
j ce zabiegi fonetyczno-graficzne: Twoje oczy som hipnotajzing. Tapmadl; Szo  mi 

co potrafisz, MiAu; Lofciam Ci . Równie ch tnie wraz ze znakami werbalnymi 
wykorzystane s  symbole: #, +, = lub znaki graficzne znane z komunikacji 
elektronicznej, por. Mi o  bywa dwuznaczna: <3 3<. Pojawiaj  si  teksty-
-prowokacje typu: Lubi  swoj  d** ; Lubi  rzuca  mi sem; Pie**ol si ; Jupikajej 

Madafaka!, które wykorzystuj  wulgaryzmy, tak e te wywodz ce si  z j zyka 
angielskiego, w celu zademonstrowania lekcewa cego stosunku do istniej -
cego tabu, uto samianego z adem i przyzwoito ci 19. 

Zjawisko dewulgaryzacji wulgaryzmów, które badacze zaobserwowali ju  
dawno w socjolekcie m odzie owym (zob. Kowalikowa 2008; Karwatowska, 
Szpyra-Koz owska 2004; O óg 2002), ujawnia si  w j zykowym kidulcie 
wraz z mod  na ekstremalno . Znikn  wprawdzie efekt m odzie czego 
buntu, ale wyzyskiwany jest ze zdwojon  si  efekt ekspresywno ci w maria-
u z humorem. Bluza z napisem Magiczne s owa: prosz , dzi kuj , sp***dalaj, 

opinia wyg oszona w programie typu talk-show: G**no sklei o si  elit , ocena 

18 Dzia ania te sprowadzane s  zwykle do otwartej negacji lub ignorowania zastanych norm 

j zyka w odmianie ogólnej, który wykorzystywany jest jako baza do produkcji „alternatyw-
nych” jednostek. Odbywa si  to jednak nie ze wzgl du na nowe potrzeby komunikacyjne, ale 
z uwagi na efekt wie o ci i oryginalno ci, ekspresji. Terminem „antyj zyk” pos uguje si  
Piotr P. Chruszczowski w ksi ce J zykoznawstwo antropologiczne (2011).  

19 Podczas przegl dania witryn z koszulkami mo na zaobserwowa , e prezentuj  je najcz -
ciej osoby doros e. Wiek modelów (ok. 30 lat) jest tu tak e symptomatyczny, sugeruje bowiem 

okre lon  grup  docelow . Zob. https://shoteplaygames.cupsell.pl/ [dost p: 29.12.2015]. 
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wykonania piosenki w programie rozrywkowym: Za**bisty wykon to symp-
tomatyczne przyk ady wyzyskania wyrazów obscenicznych do nadawania 
refleksjom rysu autentyczno ci. Przejawami nonszalancji j zykowej, gry 
z konwencj , hiperbolizacji (retoryki krzyku) oraz os abienia wulgarno ci 
jest te  specyficzny zapis stosowany w komunikacji internetowej, oparty na 
reduplikacji liter, u ywaniu q zamiast k lub ku czy fonetyzacji, zob. mega 

kreeeejzi, cool towarek, ale to doopy, buraq, qrwa, fakaj si , przej ty w tekstach do-
ros ych u ytkowników z komunikacji m odzie owej. 

Ekstremalno  w kidultmowie towarzyszy emotywno ci i subiektywno-
ci. Zatem zasada: mówi  inaczej komponuje si  z zasad : mówi  wyrazi cie, 

a emotywno  jest przejawem natychmiastowej reakcji na akt kognitywny. 
Operatorami ekstremalno ci staj  si  morfemy, leksemy czy frazeologizmy, 
znane wprawdzie z gwary m odzie owej i do  cz sto eksponowane w ko-
lorowej prasie dla nastolatków (por. Kajtoch 1999b, 92–93), ale teraz zy-
skuj ce tak e status samodzielnych jednostek, np.: mega (Wyst p by  mega, 
mega bryka, mega hit), hiper (hiper to by o, hiper-super-mega zako czenie), full (full 

opcja i zr bany na full), ultra (ultra pon tny), total(ny) (total widowisko), ostry (ostry 
zrzut), wypasiony (wypasiona fura), wypas (kolacja na wypasie), pa dzierz20 (zachwa-

lanie pa dzierza nie wchodzi w gr ), masakra (To wej cie to istna masakra), masa-

krycznie (Masakrycznie to mi si  nie podoba), obciach (Ameryka nie wstydzi si  swo-

jego obciachu), s aby (s aby suchar zapoda e ), s abo (Koncert? S abo! Nie ogarniam). 
Dotyczy to zarówno podmiotowych do wiadcze , jak i partnerów interak-
cji, por. Ten go  jest mega; Ale z ciebie przelaska, i to po czterdziestce, wow; Mój 

nowy men to istny hardkor. 
Dobrymi no nikami ekstremalno ci, eksponuj cymi po dane stany osób 

lub przedmiotów, s  równie  neosemantyzmy, jak np. rz dzi  ‘by  najlep-
szym’ (na wzór j zyka angielskiego, np. city rulez, people rulez); wymiata  ‘by  bar-
dzo dobrym’, miga  ‘dzia a ’ czy mia d y  ‘zwyci a ’ (jak w facebookowym 
po cie: Twoja mama zawsze mia d y a system, wida , e nie wysz a z wprawy)21. 

Warto wspomnie  tak e o specyficznej infantylizacji j zykowej i emo-
tywnej funkcji zdrobnie , które wkroczy y do tradycyjnego i interneto-
wego dyskursu potocznego (szczególnie kobiet, por. Handke 2008, 168): 

20 Nale a oby przynajmniej zasygnalizowa  emotywn  (hiperbolizuj c ) funkcj  przedrost-

ka prze-, który pewnym (i zwykle ju  ekspresywnym) rzeczownikom i przymiotnikom nadaje 

mocniejsze znaczenie, np. przeagent, przego , prze wigant, przejazda, przezajebi cie, przekos, przedebil, 

oraz przedrostka bez-: bezmózg, bezkasie, bezbazie ‘stan ot pienia’, bez paniory ‘bez paniki’.  
21 Wskazane przyk ady pierwotnie – jak pisze Wojciech Kajtoch – funkcjonowa y w j zykach 

subkulturowych o proweniencji kontestuj cej (punk i metal), zob. Kajtoch 1999b, 22. 
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Wyd u amy rz ski; Buziaczek si  mocno zaczerwieni; Pazurki prosz  do lampecz-

ki; Pieni ki ju  od pana otrzyma am (z rozmów z klientami); Psycholoszka 

(gra s ów: psycho+loszka) mijka ucich a; wietna pomadka. Polecam to bogactwo 

pigmenciku; To radyjko jest boskie! (o radiu Przyja ); Te wiczonka s  na adny 

biu cik. Pojawiaj  si  te  w opisach aukcji na portalach handlowych: Super 
bawe niana pi amka. Bluzeczka na rami czkach, spodenki w Minionki. Kremiki 

miodziki Tender z Oriflame; Mam do sprzedania praktycznie nowe buciki marki Bal-

dowski w bardzo okazyjnej cenie; seksowny komplecik, bluzeczka i spodenki z goto-

wymi rozpierdakami. Super kombinacja! (www.allegro.pl). O ile du a frekwencja 
form deminutywnych typu: mijka, radyjko, paszka, pi amka, pieni ki, buzia-

czek, rz ski, biu cik mo e by  w tym przypadku spowodowana wzgl dami 
pragmatycznymi: prób  zmniejszenia dystansu mi dzy nadawc  a odbiorc  
w celu pozyskana przychylno ci tego drugiego czy stworzenia atmosfery 
luzu, sprzyjaj cej wra eniu autentyczno ci, to derywaty typu: afterka, bi-

forka, cefa ka, s odziasny, lajcik, focia, r sia, schizka, czelend yk, napie***lanka, 
napinka konotuj  rzeczywisto , w której do wiadczenie zyskuje okre lon  
i zwykle ukonkretnion  podmiotowo waloryzacj , wpisuj c si  w aktual-
ny trend lub dwubiegunow  matryc  tego, co przyjemne i po dane oraz 
nieprzyjemne i niepo dane. 

Wyk adnikiem j zykowym przyjemno ci jest humor, widoczny w upodo-
baniu do gier s ownych, opisanych wcze niej tworów werbalno-ikonicznych, 
postów, tweetów, komentarzy czy tekstów blogowych. Lekki, dowcipny, b y-
skotliwy i krótki tekst anga uj cy odbiorc  na „rzut oka” odnosi sukces 
w wi kszym stopniu ni  wypowied  wymagaj ca analizy i refleksji z jego 
strony. Mo liwo  natychmiastowego przeniesienia do innego tekstu, innej 
przestrzeni, kolekcjonowanie ulotnych pomys ów czy wra e  sprzyja popu-
larno ci aplikacji typu Snapchat, w których zdj cie czy komunikat znikaj  
automatycznie po krótkim czasie. Wezwanie do aktywno ci jako zabawy 
s owem, obrazem, mod , trendami, motywami kulturowymi jest wyznaczni-
kiem obowi zuj cego stylu ycia w my l zasady: ycie jest zabawniejsze, kiedy 

yjesz chwil  (https://play.google.com/store/). Wydaje si , e nie tylko w za-
kresie wygl du, ale tak e w komunikacji obowi zuje wymóg sexi-flexi, co je-
den z klubów fitness na swojej stronie internetowej sprowadza do has a: 
Pi kna, zgrabna, szczup a i powabna! (www.flexibilityfitness.pl/). St d tak e 
upodobanie do efemerycznych konstrukcji, które z jednej strony epatuj  
wie o ci  i nowo ci , eksponuj  chwilowe prze ycie z szybk  waloryzacj , 

z drugiej – s  na tyle pojemne, e daj  szanse porozumienia w wielu ró nych 
kontekstach komunikacyjnych. Przyk adem s  ci gi semantyczne sygnalizu-
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j ce przyjemne stany emocjonalne nadawcy: git, freshy, d ezi, czoko, lolage, ko-

smotyczne, the best, tak mocno super e ja nie mog , XDDD22. 
Dba o  o formaln  normatywno  analizowanych struktur, zgodno  

z normami derywacyjnymi, konwersacyjnymi i poprawno ciowymi s  dru-
gorz dne, np.: 

Szok am. Z tego kota to niez y 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/); 

S uchaj, jest taki motyw. Impra jutro (z rozmowy na czacie; Facebook); 

Ok, facet pomyka sobie z ga nic  pe n  farby i maluje po witrynach (Patrycja Ma -
ko, http://www.wolne-dziennikarstwo.pl/-277,Swir_czy _bohater); 

B d  sob . Poj***nych te  lubi ! (Rados aw, Facebook); 

Dobrze, e wpadli cie 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 kto ? [do -
czone zdj cie cz ci kosiarki] 

–„Critiz”: wygl da mi to na cz  maszyny do „orania” pola :P 

(…) 

–„Krokiet 66”: to pewnie ten s awny wihajster od bulbulatora 

–„MalyGrubyKotekzPuszystymOgonkiem”: Nie wiecie jak wygl da bulbulator? 

Wstyd ( °  °) 

–„Hadzi: bulbulator z tentegesem (http://www.wykop.pl/wpis/ 15514499/). 

Komunikaty musz  wyra a  emocje (1), s u y  szybkiej kreacji (2), atrak-
cyjnej formie przekazu (3, 4), eksponowa  indywidualno  (5, 6), epatowa  
b yskotliwym lub absurdalnym humorem oraz porusza , czyli stanowi  pre-
tekst do wypowiedzi komentuj cych (7). 

22 Podobnie dzieje si  z reaktywowanym (po okresie m odzie owej izolacji) leksemem fajny, 

który otwiera szerok  przestrze  semantyczn , a kontekstowe znaczenie pozwala na cieniowanie 

komunikatów. Ujawniaj  to wszelkiego rodzaju u ycia spotykane w codziennych wypowie-

dziach, maj ce na celu oznaczenie zarówno przyjemnego prze ycia, jak i atrybutu przedmiotu 

czy cechy osoby, np. fajne sformu owanie, fajny wróg, fajny go , fajna audycja, fajny melan , fajny prezencik. 
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Zako czenie 

Przywo ane egzemplifikacje obrazuj  fakt nie tylko du ej ekspresywno ci 
omawianego stylu komunikacyjnego, ale te  sk onno ci do nasycenia komu-
nikatów elementami ludycznymi, emotywnymi (melioratywnymi lub pejora-
tywnymi) czy absurdalnymi kosztem ogl du racjonalnego. Sygna  aksjolo-
giczny jest tu zwykle wyrazi cie dwubiegunowy. Dystansu si  nie znakuje, bo 
ten konotuje nud  i nijako . Rezygnacja z arbitralno ci znaku j zykowego, 
wieloznakowo , fragmentaryczno  i efemeryczno  oddaj  to, czym 
„m odzi duchem” op dzaj  si  przed dojrza o ci , wystawiaj c naprzeciw: 
gotowo  do nieustannej kreacji, wie o , dynamik , kolekcjonowanie sil-
nych wra e  oraz antykonwencjonalno  wizualizowan  strojem i uze-
wn trznian  j zykiem. 

Celem praktyk j zykowo-komunikacyjnych wi cych si  z mod  na 
wspó czesny kidult nie jest wi c wielowymiarowa deskrypcja wiata, ale od-
dawanie tego, co wydarza si  tu i teraz, zabawa trendami, tworzenie „anty-
tekstów” w stosunku do komunikacji oficjalnej, poszukiwanie bod ców 
i impulsów, podtrzymywanie wiecznej karnawalizacji nastawionej na prze y-
wanie przyjemno ci wed ug zasady: Jest ryzyko, jest zabawa! Odrzucaj c dy-
stans, spokojny namys , szacunek dla konwencji obros ej dorobkiem trady-
cji, zwolennicy tej estetyki ocalaj  m odzie czy entuzjazm, nieprzewidywal-
no  i eliminuj  ograniczaj ce „uformienie”. Dodatkowo intensyfikacja 
relacji interpersonalnych w przestrzeni nowych mediów, w których ceniona jest 
oryginalno , swoboda i autentyczno  potoczno ci, zarówno wyzwala „m o-
dzie cz ” energi  nieustannego kreowania, jak i sprzyja anektowaniu stylu m o-
dzie owej m odomowy jako zasobu kodowego. Ten proces, obserwowany 
w odwiecznej t sknocie za m odo ci  i skutkuj cy odrzucaniem dojrza o ci jako 
pocz tku staro ci, przybiera na sile w ponowoczesnych tendencjach i praktykach 
komunikacyjnych. Niew tpliwie kidult jest jedn  z nich. 
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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 im-

portance. 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 


