
JĘZYK W CZASIE PANDEMII



PRZYCZYNY ZMIANY JĘZYKA

Język kształtuje się przez cały czas, co doskonale widać na przykładzie pandemii koronawirusa. Cały świat znalazł 

się w sytuacji, która z dnia na dzień zmieniła gospodarczy, kulturowy, polityczny i społeczny wymiar współczesnego 

życia. W związku z tym można było zaobserwować, jak dynamicznie do nieznanej dotąd rzeczywistości 

dostosowywał się język polski, który w ciągu kilku tygodni poszerzył swój zasób leksykalny, między innymi o liczne 

neologizmy z członem słowotwórczym korona-. Nie tylko pojawiły się nowe wyrazy, ale powróciły również takie, 

które są nam znajome, a w obecnej sytuacji nabrały tylko nowego znaczenia. Wiele słów, których dotąd używali 

specjaliści, przeniknęło do powszechnego użycia. Dlaczego na przestrzeni ostatnich miesięcy mogliśmy 

zaobserwować zmianę języka? W ten sposób staramy się opisać sytuację, która wydaje nam się bardzo dziwna i w 

związku z tym używamy słów, które zastępują słowa opisujące rzeczywistość poprzednią - mówi dr hab. Marek 

Łaziński z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.



PRZYCZYNY ZMIANY JĘZYKA

Język jest plastyczny - każda nieznana dotąd społeczeństwu sytuacja sprawia, że w naturalny sposób 

dopasowuje się on do nazwania nowych realiów i roli pełnionej w nich przez człowieka. Pandemia nie 

ogranicza naszego zasobu słownictwa, wręcz przeciwnie - zmusza do wzbogacenia go pod kątem funkcji 

informacyjnej, nierzadko pobudzając przy tym kreatywność. Może stać się również podstawą dla zabawy 

słowem (na przykład żartów językowych lub przysłów), za pomocą której próbujemy poradzić sobie z 

powagą nowej rzeczywistości.



PRZYCZYNY ZMIANY JĘZYKA

Język opisuje rzeczywistość i stanowi jej nieodłączny element. Oswajanie się z nieznanym za pomocą 

języka nie jest więc nowością. Podobna sytuacja miała miejsce w czasach PRL-u, kiedy pojawiło się między 

innymi słowo kolejkowicz określające kogoś, kto cierpliwie czekał w kolejce na dostawę potrzebnych dóbr 

materialnych lub stacz, jeśli robił to odpłatnie na czyjeś zlecenie. Gdy kilka lat temu gwałtownie wzrósł kurs 

franka szwajcarskiego, posiadaczy kredytów zaciągniętych w tej walucie zaczęto nazywać frankowiczami. 

Po 1989 r. szczególnie widocznym przykładem wykształcenia się nowego słownictwa na skutek nowych 

realiów są liczne anglicyzmy - skutek amerykanizacji kultury, a przy tym również języka - funkcjonujące w 

naszej codziennej mowie do dziś.



SKUTKI ROZWOJU JĘZYKA

➔ poszerzenie zasobu słownictwa 

np. określenie szpital jednoimienny

➔ powstawanie neologizmów 

np. koronaferie, koronazakupy, koronawakacje

➔ wprowadzanie zapożyczeń (najczęściej są to anglicyzmy)

np. lockdown, e-learning, self-quarantine 

➔ zwiększenie ekonomiczności języka
➔ nowe przysłowia
➔ rozwój gwary



ZAPOŻYCZENIA
LOCKDOWN-  oznacza wymóg, aby ludzie pozostali tam, gdzie są, zwykle ze względu na szczególne ryzyko dla 
siebie lub innych.

E-LEARNING-  to nauczanie lub szkolenie na odległość poprzez nowoczesne technologie i narzędzia 
elektroniczne.

https://twitter.com/WBC241

https://twitter.com/ilymydiego



SELF-QUARANTINE- znaczy to, aby dobrowolnie zostać w domu, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się 
wirusa.

KORONAWIRUS- zapożyczone od coronavirus.

https://twitter.com/bluemoondayz

https://twitter.com/_alonewmyself



DYSTANS SPOŁECZNY (jako kalka językowa)-  związany jest z zachowaniem odpowiedniej odległości od 
innych osób.

ZAMRAŻANIE GOSPODARKI (jako kalka językowa)- przykładem może być zamykanie restauracji.

https://twitter.com/AndrzejRysuje

https://twitter.com/PurpleOfBlack



NOWA NORMALNOŚĆ (jako kalka językowa) - społeczeństwo przyzwyczaja się do 
nowego sposobu życia (np. wychodzenie z domu w maseczce) i zaczyna uznawać to za 
normalne i oczywiste.

https://twitter.com/bezobjawowa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy / dostęp: 
16 kwietnia 2020

https://twitter.com/bezobjawowa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy


PRZYKŁADY ZDROBNIEŃ POWIĄZANYCH Z 
PANDEMIĄ 
➔ maseczka, rękawiczki

https://twitter.com/kkisbored

https://twitter.com/inarticulete
https://twitter.com/iinska1

https://twitter.com/kkisbored
https://twitter.com/inarticulete
https://twitter.com/iinska1


NOWE ZŁOŻENIA W DOBIE PANDEMII (WRAZ Z 
PRZYKŁADAMI)
➔ koronadepresja - Mikroekonomia: Polacy wpadli w koronadepresję.
➔ koronaferie - Koronaferie – tak część uczniów ochrzciła przymusowe [...] wolne od zajęć w 

szkole.
➔ koronakryzys - Koronakryzys może zdemolować domowe finanse Polaków
➔ koronamajówka - Koronamajówka 2020. Zapomnijmy o pomyśle wyjazdu.
➔ koronapanika - Koronapanika, czyli o tym, jak irracjonalność potęguje nasz strach przed 

nowym wirusem
➔ koronaparty - Od kilku dni organizowane są imprezy pod nazwą «koronaparty», na których 

bawi się młodzież. 
➔ koronalekcja - Koronalekcje w “trójce”
➔ koronachallenge - Koronachallenge – nastolatki pokazują, że nie boją się wirusa.



ZESTAWIENIA, KTÓRE POMAGAJĄ OPISYWAĆ NOWĄ 
RZECZYWISTOŚĆ
Zestawieniem nazywamy połączeniem dwóch lub lub więcej wyrazów, które stanowią 
znaczeniowo jedną całość. 

➔ praca zdalna

➔ lekcje zdalne

➔ zagrożenie epidemiczne

➔ zagrożenie epidemiologiczne

➔ kwarantanna narodowa

➔ szpital jednoimienny 
https://twitter.com/zielonasarna
https://twitter.com/Saquers1

https://twitter.com/zielonasarna


SŁOWA PRZEŻYWAJĄCE SWÓJ RENESANS

Słowa takie jak: kwarantanna, pandemia, epidemia, maseczka czy izolacja funkcjonowały w języku 
polskim już od dawna, ale teraz ze względu na pandemię zostały spopularyzowane. 

Zawsze jest tak, że część słów odchodzi, a część zostaje

Również na początku pandemii królowały wyrazy z cząstką korona (koronaferie, koronazakupy 
koronawakacje, koronaspotkanie), jednak odeszły tak szybko, jak się pojawiły. 

Według wielu ekspertów, te słową są tymczasowe i po zakończeniu pandemii, w większości, ślad po 
nich zaniknie. 



GWARA W KONFRONTACJI Z PANDEMIĄ
Mimo że gwara od wielu lat wychodzi z użycia i najczęściej słyszymy ją od naszych 
dziadków, to nadal możemy ją usłyszeć na ulicach Poznania. Również ona była w stanie 
zaadaptować się do nowych realiów i możemy dzięki niej trafnie opisywać obecną sytuację. 

➔ Bądź bezpieczny, zakrywaj sznupę i kinol jak churchlosz abo psikasz.
➔ Ni ma co się drygać, już niedługo będziemy rajzować jak dawniej.
➔ Nie bądź gilejza, w bimbie nie stawej bliżej wiary niż półtora metra.
➔ Bryle mi non stop parują, własnej kluki nie widzę.
➔ Słyszałeś, że teraz w banie tylko połowa wiary może być?
➔ Zobacz jaki ejber, kalafy nie zasłania.

 





NOWE PRZYSŁOWIA

W czasach koronawirusa częstym towarzyszem codzienności staje się melancholia. Są różne 
sposoby na poradzenie sobie z tym stanem, a jednym z nich jest skupienie swojej uwagi na 
książkach i filmach, w których możemy odnaleźć wiele myśli przydatnych w tej trudnej 
rzeczywistości.

„Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć – przynajmniej się nie nudziłem”

„Forrest Gump”

„Niech Moc będzie z tobą!”

„Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja”



„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.

– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek: – To mój ulubiony dzień!”

Kubuś Puchatek

„Będę nosić to, w czym dobrze wyglądam, dopóki nie będę miała pupy jak hipopotam”

Erin Brockovich

„Nawet mrok kiedyś przeminie. Wkrótce nadejdzie nowy dzień, a kiedy wzejdzie słońce, 
rozbłyśnie jaśniej, niż kiedykolwiek wcześniej”

Władca Pierścieni: Dwie Wieże



WPŁYW PANDEMII NA JĘZYK POLSKI OCZAMI JĘZYKOZNAWCÓW
Czy te nowo tworzone słowa pozostaną w języku, czy mamy raczej do czynienia ze zjawiskiem 
krótkotrwałym?

Sądzę, że większość nie przetrwa. Zniknie, kiedy sytuacja się unormuje, ponieważ są to słowa powiązane z 
konkretną sytuacją. Zresztą w tej chwili pewnych słów nam brakuje. Weźmy na przykład kwarantannę. [...] Dziś 
pojawiła się potrzeba utworzenia rzeczownika osobowego, oznaczającego osobę, która poddana jest 
kwarantannie. Obecnie większość z nas pozostaje w samoizolacji, mówiąc potocznie „w kwarantannie”, choć 
kwarantanna w sensie administracyjnym i medycznym dotyczy tylko części z nas. Zatem jeśli wszyscy żyjemy w 
czasie potocznej kwarantanny, dobrze byłoby nas jakoś nazwać. Niedawno do słowników angielskich został 
dodany „quarantiner”. Takiego słowa w polszczyźnie nie ma, można by tylko poetycko użyć słów Juliusza 
Słowackiego „ojciec zadżumionych.

Opisując neologizmy czasów pandemii, z jednej strony postawiłbym takie słowa jak angielski „quarantiner”, 
trwale wzbogacające zasób słownictwa, a po drugiej efemerydy typu „koronalia” czy czeskie „koronasádlo”, do 
którego w języku polskim można by dopasować „koronabrzuch”. Obżarstwo w czasach kwarantanny czy tęsknota 
za hucznymi imprezami to są kwestie, o których – mamy wszyscy nadzieję – zapomnimy, choć coś z obecnego 
słownictwa w języku pozostanie.

Fragmenty rozmowy z dr hab. Markiem Łazińskim z Instytutu Języka Polskiego, Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego



Fragment rozmowy z Dr Konradem Szamrykiem  z Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Do naszego codziennego słownika weszły już takie słowa jak: pandemia, koronawirus, zdalny, 
maseczka, lockdown, kwarantanna, wirus, epidemia... Używają ich wszyscy – od przedszkolaka do 
seniora.

I wszyscy też rozumiemy ich znaczenie. Takie słowa jak kwarantanna, epidemia, zaraza były oczywiście 
w naszym języku już wcześniej, ale teraz przeżywają swoisty renesans. Podobnie jak przyłbica, tarcza, 
izolacja – te słowa też mają dziś o wiele większą frekwencję niż na przykład przed rokiem. One 
oczywiście funkcjonowały w naszym słowniku, ale teraz przesunęły się w kierunku centrum języka. 
Natomiast obrodziło nam związanymi z epidemią połączeniami wyrazowymi, które również są nowe, ale 
ponieważ składają się z wyrazów powszechnie zrozumiałych, mniej zwracamy na nie uwagę: zamrożenie 
gospodarki, odmrożenie gospodarki, luzowanie obostrzeń, znoszenie obostrzeń, dystans społeczny, 
szpital jednoimienny.



JĘZYK W TELEWIZJI I INTERNECIE
Przedstawiony poniżej nagłówek został wykorzystany do materiału wyemitowanego w telewizji 
publicznej, a dokładniej w transmisji Dzień dobry TVN. Gośćmi programu byli językoznawca 
dr Małgorzata Majewska oraz literaturoznawca prof. Michał Rusinek, którzy wypowiadali się na 
temat zabaw związanych z językiem w czasach pandemii, a także żartowania z zachowania 
ludzi w obecnej sytuacji.

materiał: 
https://dziendobry.tvn.pl/a/korona-slownik-czyli-zabawa-slowem-podczas-domowej-kwarantanny



Kolejny raz gościem programu Dzień dobry TVN był literaturoznawca prof. Michał 
Rusinek, który w odniesieniu do Młodzieżowego Słowa Roku 2020, razem z 
prowadzącymi, posługiwał się słowami takimi jak: koronaparty czy koronaferie.

materiał: 
https://dziendobry.tvn.pl/a/kontrowersje-wokol-mlodziezowego-slowa-roku-2020-michal-rusinek-jezyk-ma-prawo-b
yc-radykalny-wulgarny-i-brutalny-bo-mamy-taki-rok



Ten krótki filmik przedstawia lektora Macieja Melcera, który prowadzi znany kanał w 
aplikacji Tik Tok. W swoich produkcjach czyta różne książki czy łamańce językowe. Tym 
razem przeczytał bardzo znany wiersz Jana Brzechwy, Na straganie, ale w sposób 
odpowiadający sytuacji pandemicznej.

                                      źródło: tiktok.com/@meliczyta

https://docs.google.com/file/d/1v4RvcITZ41qn5KleXU6wZI3B2o4umaGK/preview


Poniższe zdjęcia przedstawiają wypowiedzi użytkowników Twittera zawierające słowa związane z 
koronawirusem.

https://twitter.com/salatkagyrosik
https://twitter.com/wol_al
https://twitter.com/skulIhong_
https://twitter.com/SuderD
https://twitter.com/hopestellation

https://twitter.com/salatkagyrosik
https://twitter.com/wol_al
https://twitter.com/skulIhong_
https://twitter.com/SuderD
https://twitter.com/hopestellation


W związku z bardzo dużą popularnością związaną z wypowiadaniem się na temat 
koronawirusa, a także coraz większą paniką rozprzestrzeniającą się w społeczeństwie, 
użytkownicy platformy YouTube zaczęli tworzyć filmiki odnośnie funkcjonowania w 
dobie koronawirusa.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1cktiUsiRCk

https://www.youtube.com/watch?v=1cktiUsiRCk


Popularne stało się przerabianie różnych piosenek, aby pasowały do życia w czasie 
pandemii. 

http://www.youtube.com/watch?v=M5azNpTwVk8
http://www.youtube.com/watch?v=8KPbJ0-DxTc


JĘZYK W KSIĄŻKACH

WIĘZIEŃ LABIRYNTU – JAMES DASHNER

Pożoga – wirusowa choroba wywoływana przez zmutowany wirus Flarowirus
DRESZCZ (Departament Rozwoju Eksperymentów Strefa Zamknięta: Czas Zagłady) – 
organizacja mająca na celu uchronienie resztki ludności przed wirusem
Strefa – odizolowane miejsce otoczone labiryntem
Labirynt – otaczał strefę
poparzeńcy- osoby chore na pożogę
jama- miejsce gromadzenia poparzeńców
psych- lekarz kontrolujący poszukiwanie leku na pożogę



BASTION – STEPHEN KING

Kapitan Trips – wirus przenoszony drogą powietrzną 
i kropelkową; pierwotnie broń biologiczna; zabija 
99% populacji
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