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Nie przypadkiem temat ten pojawia się w „Biule-
tynie” akurat teraz. Wydarzenia społeczne, które 
zauważone zostały przez wszystkich obywateli 

zarówno w kraju, jak i na świecie, obiegły także media 
polskie i światowe. Fala protestów, która przelewa się 
ulicami polskich miast i rozlewa w szeroko pojętym in-
ternecie, do historii przejdzie nie tylko jako jedna z naj-
większych manifestacji sprzeciwu wobec władz w po-
komunistycznej Polsce, wyraz sprzeciwu wobec decyzji 
dotyczących niezwykle delikatnych spraw społecznych, 
ale także jako głos kobiet, które chyba od 102 lat po raz 
pierwszy tak masowo wyszły na ulicę, by wyrazić swój 
sprzeciw, radykalną niezgodę i ekstremalne emocje.

Powiedzmy to na początku jasno: wulgaryzmy są nie-
akceptowanymi społecznie zachowaniami językowymi, 
które (o ironio!) społeczeństwo nieustannie przejawia. 
Nieustannie oznacza tu zarówno pewną ciągłość histo-
ryczną, jak i międzypokoleniową oraz środowiskową. 

Wulgaryzmy istniały w polszczyźnie od wieków. Nie-
które z nich są już nieznane, bo wyszły z użycia, ale 
na ich miejsce pojawiały się nowe, by zapełnić pewną 
potrzebę językowo-społeczną. Wulgaryzmy definiuje się 
czasem jako nieprzyzwoite wyrazy, nieakceptowane ze 
względu na wyraźną ich przynależność do języka grupy 
społecznej uznawanej za niższą. To jednak wydaje się 
stwierdzenie chybione, bo ani język potoczny, ani język 
wulgarny nie jest wyznacznikiem klasy społecznej. Niech 
pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie użył żadne-
go wulgaryzmu. Można chyba za to mówić o różnicach 
w świadomości językowej użytkowników polszczyzny, 
która to świadomość pozwala lub zabrania użycia wul-
garyzmów w określonych okolicznościach i sytuacjach 
obyczajowych.

Dlaczego przeklinamy? Bo chcemy wyrazić emocje, 
bo chcemy odreagować stres, bo się smucimy, złościmy, 
cieszymy, dziwimy, bo chcemy być nonszalanccy, zade-
monstrować prawo do nieograniczonej wolności słowa, 
bo chcemy podrażnić społeczną tkankę konwenansów, bo 
jesteśmy bezradni, bo inne, poprawne środki językowe 
wydają się niewystarczające, w końcu czasami bo... samo 
nasuwa się na usta.

W potocznym rozumieniu nie ma różnicy między wul-
garyzmem a przekleństwem. Językoznawcy pokazują jed-
nak granicę (dość mimo wszystko płynną) między nimi. 
Przekleństwo to pusty znaczeniowo wyraz lub ich zbiór, 
za pomocą którego mówiący może w sposób spontanicz-
ny ujawniać swoje emocje względem czegoś lub kogoś. 
Wulgaryzm zaś służy przekazywaniu emocji, przy jedno-
czesnym łamaniu przy tym tabu językowego, czyli spo-
łecznie usankcjonowanego zakazu wypowiadania pew-
nych wyrazów. Na tym polu znaczeniowym są dość blisko 
także inwektywy, obelgi, złorzeczenia, słowa ordynarne, 
rubaszne, rynsztokowe. Ich zasiedzenie w polszczyźnie 
nie jest przez nikogo negowane, a językoznawcy poddają 
je badaniom gramatycznym, słowotwórczym czy skład-
niowym. Jednak ich rola i obecność z punktu widzenia 
kultury języka, funkcji społecznych i psychologicznych 
wcale nie jest jednoznaczna. Znakomicie pokazały to nie-
dawne protesty, kiedy mocny wulgaryzm stał się hasłem 
przewodnim strajków, a badacze języka zajmowali dość 
skrajne stanowiska w jego ocenie. Do tego wątku wrócę 
jednak nieco później.

Warto przyjrzeć się wulgaryzmom i przekleństwom 
od strony antropologicznej. Zanim w naszej cywilizacji 
pojawiło się pismo, język miał postać jedynie mówioną. 
Do dziś istnieją kultury oralne, których język pozostaje 

O wulgaryzmach niewulgarnie

PROF. UJ, DR HAB. ANETA ZAŁAZIŃSKA
Wydział Polonistyki UJ



41
ROZMAITOŚCI

październik–grudzień 2020

jedynie w formie dźwiękowej. Wydobywający się z ust 
dźwięk stanowi bezpośrednio odczuwaną siłę, jest specy-
ficznym ruchem powietrza, falą dźwiękową, której nama-
calność jesteśmy w stanie odczuć, przyłożywszy choćby 
dłoń do ust podczas wypowiadania jakiegokolwiek słowa. 
Nietrudno zatem zrozumieć, dlaczego słowu w kulturach 
oralnych przypisywało się i przepisuje realną moc. Skoro 
dźwięk, jako siła fizyczna, jest w stanie poruszyć listek, 
czemu nie miałyby oddziaływać na inne przedmioty, 
a w konsekwencji także na ludzi. W kulturach mówio-
nych słowo miało realną moc sprawczą – wypowiedziane 
słowo miało siłę oddziaływania na innych. Wierzono, że 
za jego pomocą można wpłynąć na rzeczy i ludzi. Słowo 
miało moc zmiany rzeczywistości. Ta wiara w sprawczość 
słowa, jego potęgę i magię została w nas do dziś nie tyl-
ko w zabobonnej sferze ludowych wierzeń, gdzie można 
rzucić na kogoś urok, klątwę, gdzie lepiej nie dziękować 
za życzenie powodzenia, nie wypowiadać pewnych słów 
w złą godzinę czy nie wzywać bóstwa nadaremnie. Wie-
rzymy, że za pomocą języka można wpłynąć na inne osoby 
i siebie samego – można perswadować, manipulować, 
życzyć, błogosławić i przekląć. Użycie właściwych słów 
ma moc zmieniania rzeczywistości społecznej, gdy wypo-
wiedziane w pewnych zrytualizowanych okolicznościach 
stają się przysięgą, obietnicą, przeproszeniem, skazaniem 
czy uniewinnieniem.

Zarówno kiedyś, jak i dziś jesteśmy przekonani, że 
słowa mogą być dobre i złe, ładne i brzydkie, nieść do-
brą lub złą siłę. Czymże innym były przekleństwa, jak 
nie sprowadzaniem złych mocy na drugiego człowieka. 
Rzucano klątwę, czyli za pomocą słowa manipulowano 
złą siłą, a kiedy błogosławiono, udzielano za pomocą 
słów dobrych mocy, które miały wstąpić w obdarowane-
go. Antropologicznie rzecz ujmując, przekleństwo było 
więc u swych źródeł złorzeczeniem, czyli zło-rzeczeniem, 
mówieniem zła, życzeniem zła, a w konsekwencji spro-
wadzaniem zła na drugiego człowieka. Nie było więc 
puste znaczeniowo, jak obecnie przekleństwo definiują 
językoznawcy. Nie było jedynie wyrażaniem emocji, 
w tym złej woli wobec drugiego. Było działaniem słow-
nym, wystąpieniem przeciwko drugiemu w celu zrobienia 
mu krzywdy, pokrzyżowania planów, doprowadzenia do 
złego stanu. Najczęściej wola taka rodzi się w człowieku 
nie przypadkiem. Najczęściej z jakiegoś powodu jest to 
odwet, zadośćuczynienie, zemsta. To znaczenie przekli-
nania drugiego człowieka utrzymane zostało w kulturach 
ludowych, które są spadkobiercami niegdysiejszej kultury 
oralnej w większości jej przejawów.

Nieco odmiennych źródeł należy szukać dla wulgary-
zmów. Vulgus (łac.) to lud, tłum, masa ludzi. Dopiero vul-
gus profanum – to lud ciemny, nieoświecony czy pospól-
stwo. Wulgarny więc to pierwotnie: związany z ludźmi, 
rozumianymi jako zbiorowość, tłum. Dziś może po prostu 
powiedzielibyśmy – rozumianymi jako społeczeństwo. To 
kolejny argument, który każe wiązać wulgaryzmy z po-
wszechnym użyciem i nie stygmatyzować nimi jedynie 
warstwy najniższej, niewykształconej czy najuboższej. 
Biorąc pod uwagę powszechność użycia wulgaryzmów, 
miałoby to uzasadnienie. Oczywiście powszechność uży-
cia nie oznacza takiej samej częstotliwości w każdych 
okolicznościach, ale powszechność odnosi się do ich zna-
jomości i swego rodzaju egalitaryzmu.

O słowach wulgarnych pisał jeden z najwybitniejszych 
literaturoznawców i teoretyków kultury Michaił Bachtin. 
Przywołując kulturę średniowiecza i renesansu, opisywał 
szczególny typ spotkań na karnawałowym placu, gdy na 
pewien czas zniesione były wszystkie dzielące ludzi hie-
rarchiczne różnice i bariery oraz uchylone pewne obowią-
zujące w zwykłym życiu normy i zakazy. Wówczas to, 
w takich właśnie okolicznościach, nawiązywał się między 
ludźmi, jak to ujmuje Bachtin, „familiarno-jarmarczny” 
kontakt, niedopuszczający między nimi żadnych dyso-
nansów. Dotyczyło to także szczególnego typu języka, 
w którym gromadziły się rozmaite zjawiska, zakazane 
i rugowane z oficjalnej komunikacji językowej. Tymi zja-
wiskami były przede wszystkim przekleństwa o właściwo-
ściach magicznych i zaklinających oraz wyrazy nieprzy-
zwoite czy obelżywe gesty. Co ciekawe, wulgaryzmy te 
używane były wtedy często w znaczeniu pieszczotliwym 
i pochwalnym. Takie okoliczności stwarzały poczucie 
przynależności do szczególnej, wtajemniczonej wspól-
noty, poczucie nieskrępowania, biesiadności i całkowitej 
wolności – także w sferze językowej. Zacytuję Bachtina: 
„Każda epoka posiada własne normy językowej oficjal-
ności, poprawności i przyzwoitości. I w każdej istnieją 
słowa i wyrażenia, których użycie jest odczuwane jako 
znany sygnał, że można mówić swobodnie, nazywać rzecz 
po imieniu bez przemilczeń i eufemizmów. Użycie takich 
słów i wyrażeń stwarza atmosferę jarmarcznej szczerości, 
naprowadza na określoną tematykę i na nieoficjalność sa-
mego punktu widzenia rzeczywistości”. 

Specyfika użycia wulgaryzmów w dużym natężeniu, 
a jednocześnie z biesiadnym poczuciem łamania norm, 
nakazów i zakazów (także tych językowych) obecna jest 
do dziś. Większość z nas mogłaby wskazać takie sytu-
acje i okoliczności, w których tej jarmarczno-familiarnej 
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atmosfery doświadczyła. Nie wydaje się więc uzasadnione 
utyskiwanie na istnienie wulgarności w przestrzeni dla 
niej kulturowo charakterystycznej. To, co jednak budzi 
dziś niepokój wielu osób, to przejście wulgaryzmów do 
języka publicznego, a czasem nawet oficjalnego.

Czy to znak naszych czasów? Czy przekleństwa i wul-
garyzmy nigdy wcześniej nie były obecne w przestrzeni 
publicznej? Dane historyczne zdają się temu zaprzeczać. 
Jeśli wczytamy się w dostępne każdemu stenogramy z po-
siedzeń sejmu kilku kadencji w latach międzywojennych, 
okaże się, że kultura parlamentarna nie stała wówczas na 
wyższym poziomie niż kultura współczesna, którą poka-
zuje się jako precedensowy upadek obyczajów. W owych 
czasach również nie dopuszczano się wzajemnie do sło-
wa, przerywano sobie, obrzucano inwektywami, porów-
nywano do zwierząt i używano nieparlamentarnych słów 
– które w tamtej epoce bywały inne niż współcześnie, 
co nie świadczy, że były mniej wulgarne. Zatem słowa 
nieparlamentarne dawno już padały w parlamencie, a tak 
zwana ulica dawno miała miejsce na rynsztok.

Gdyby cofnąć się w historii jeszcze bardziej, zobaczyli-
byśmy, że wulgaryzmy zawsze miały konotacje defekacyj-
ne i seksualne, co jest charakterystyczne do dziś. Wiąże się 
to ze wspomnianym na początku tabu kulturowym. O ile 
przez wieki zmieniał się zakres tego, co było poddane 
tabuizacji, o tyle te sfery defekacji, czy ogólniej wydala-
nia, także fizjologii oraz seksu były od zawsze związane 
z tabu. To, co zabronione, ukryte, przemilczane, budzi 
największe zaciekawienie i prowokuje, a odnoszenie się 
do tego, nazywanie czy przywoływanie choćby w aluzji 
staje się brawurowym łamaniem konwenansów i swego 
rodzaju grą o wysokim stopniu ryzyka społecznego. 

Z językoznawczego punktu widzenia warto jednak 
odnotować, że o ile wulgaryzmy są stałym składnikiem 
tkanki języka, to jednak słowa na ten zbiór się składa-
jące przez stulecia się zmieniały. Kto jeszcze wie, jak 
wulgarne było nazwanie mężczyzny „machlerzem”, „po-
krzywnikiem”, a kobiety „przechodką” czy „murwą”? 
Równie obelżywe do XVII (a nawet XVIII) wieku było 
mówienie o kobiecie „kobieta”, ponieważ przeważały 
neutralne aksjologicznie: „białogłowa” lub „niewiasta”. 
Można by tu mówić o swoistej dewulgaryzacji tego słowa 
w ujęciu historycznym. Historia języka polskiego notu-
je także odwrotne przypadki, kiedy słowu neutralnemu 
przypisano wulgarne konotacje: staropolski „kutas”, sta-
rotestamentowy „cham,” prasłowiańska „dupa” – pier-
wotnie oznaczająca zagłębienie, dziurę, czy „chędożenie” 
– pierwotnie czyszczenie, sprzątanie, dziś brzmiące już 

humorystycznie, ale wciąż zachowujące swój przenośny, 
rubaszny charakter. Uprawianie seksu było zresztą już 
w staropolszczyźnie określane wieloma słowami o cha-
rakterze zmetaforyzowanym: można było się „giąć”, 
„łupić” czy „czubić” (czyżby drugie znaczenie przysło-
wia „Kto się lubi, ten się czubi”?!) Dziś mamy pod tym 
względem inne użyteczne czasowniki: „dmuchnąć”, „po-
suwać” czy „przelecieć”. Nihil novi! – żeby zakończyć 
ten historyczny wątek.

Ponieważ jednak nie ma jednego języka polskiego, 
przyjrzyjmy się jego regionalnym odmianom. Kultury 
ludowe także wypracowały swoje językowe wulgaryzmy 
charakterystyczne dla danych regionów geograficznych. 
„Pipka”, „ćwok”, „klepidupa”, „pulok”, „prukwa” to tylko 
niektóre z nich. Być może najczęściej toczy się dyskusja 
nad słowem „buc”, które pochodzi od imienia konia Alek-
sandra Macedońskiego, Becefała. W niektórych regionach 
Polski „buc” jest jedynie dosadnym określeniem osoby 
nadętej i zarozumiałej, ale w okolicach Krakowa to jeden 
z najbardziej obraźliwych wulgaryzmów, za który moż-
na skończyć z obrażeniami ciała. Za to krakowianie bez 
bijatyki wyzywają się, rzec można, nawet familiarnie od 
„ciuli”, za który to wyraz na Śląsku musieli niejeden raz 
przypłacić naruszeniem nietykalności cielesnej.

Historia pokazuje zatem, że w każdej epoce wulgary-
zmy stanowiły pewien zasób językowy, a badacze nie pró-
bowali ich ignorować i nie zauważać, ale katalogowali je 
i badali. W Polsce takim leksykonem jest między innymi 
Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów Macieja 
Grochowskiego (pierwsze wydanie z 1995 roku). 

Skoro już wiemy, że wulgaryzmy i przekleństwa stano-
wią niemal odwieczny element języka, wiemy, jak kul-
turowo, antropologicznie i socjologicznie wytłumaczyć 
ich istnienie, czy wiemy także, jakie jest psychologiczne 
uzasadnienie ich funkcjonowania?

Nie jest wiele takich badań, jak i nie jest wiele badań 
językoznawczych dotyczących wulgaryzmów. Ostatnio 
jednak ciekawe obserwacje poczynił psycholog Richard 
Stephens, który eksperymentalnie wykazał, że wypowia-
danie wulgaryzmów łagodzi ból. Zjawisko hipoalgezji 
znane jest medycynie jako zmniejszone odczuwanie bólu. 
Zatem subiektywne wrażenie bólu w tych samych oko-
licznościach (bólowych) może być pod wpływem pew-
nych czynników redukowane. Oczywistymi tego typu 
czynnikami są substancje biochemiczne, jak na przykład 
leki, może być to także masaż czy specyficzny wysiłek fi-
zyczny. Jak się okazuje, działanie hipoalgezyjne ma także 
wypowiadanie na głos wulgaryzmów. Ukuto nawet termin 
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lalochezja, który wprawdzie nie jest terminem medycz-
nym w ścisłym tego słowa znaczeniu (do tej pory mało 
znany, został spopularyzowany przez Remigiusza Mroza), 
oznaczać miałby wypowiadanie niecenzuralnych słów, by 
ulżyć sobie w bólu lub stresie. Tak czy inaczej mielibyśmy 
wówczas do czynienia z medycznym działaniem wulga-
ryzmów (przekleństw) działających jako rodzaj znieczu-
lenia. Czy wydaje się to Państwu znajome? Mamy już 
sensowne wytłumaczenie tych wszystkich niewybrednych 
słów, które padają, gdy uderzymy się palcem w kant stołu 
lub gdy nadepniemy na maleńki, kultowy już klocek Lego. 
Zjawisko to wydaje się powiązane z ugruntowanym już 
w medycynie terminem koprolalii – czyli niepohamowa-
nego wypowiadania wulgaryzmów lub innych nieodpo-
wiednich słów. Koprolalia ma charakter automatyczny 
i jest rodzajem tiku, a kojarzona jest najczęściej z wro-
dzonym zespołem neurologicznym Tourette’a (choć tylko 
jeden na 10 chorych ma taki tik). 

Mamy więc podstawy sądzić, że wypowiadanie wul-
garyzmów jest dość szczególnym procesem językowym 
i neurobiologicznym. Ma swoje uzasadnienie także 
w uwarunkowaniach społecznych. Można mówić o ro-
dzaju przeklinania społecznego, które jest elementem 
budowania szczególnego rodzaju wspólnoty. Przy czym 
pojęcia wspólnoty nie należy traktować aksjologicznie 
(wspólnota może być pozytywna lub negatywna, może 
działać na jednostkę korzystnie lub niekorzystnie). Czym 
innym będzie stadionowa wulgarność (haseł, przyśpie-
wek, okrzyków), a czym innym wulgarność wypowiedzi, 
w której znany wulgaryzm „k...” stosowany jest jako prze-
rywnik, a raczej pauza wypełniona, która w normalnych 
warunkach służyłaby wzięciu oddechu. Rażąca wulgar-
ność stadionowa (zdarzyło mi się czytać pracę studencką 
na ten temat i wiem, jak bardzo mnie męczyło obcowanie 
z tymi komunikatami) ma mimo wszystko ten jarmarczno -
-wspólnotowy rys, a zatem socjologiczne uzasadnienie. 
W tym drugim przypadku konia z rzędem temu, kto oprócz 
nawykowości i prostactwa językowego znajdzie tu lepszą 
przyczynę.

Czemu zatem służyć ma bardzo mocny wulgaryzm 
„wypierdalać!”, który stał się hasłem przewodnim Strajku 
Kobiet i towarzyszących mu protestów? Czy miał prawo 
zaistnieć w przestrzeni publicznej i czy wolno się na to 
godzić? Czy było to jedynie epatowanie i szukanie taniej 
popularności? 

Nie wolno na te pytania odpowiadać z perspektywy 
chłodnego, obiektywnego badacza. Trzeba zapytać lu-
dzi, którzy je wypowiadali, krzyczeli, nieśli wypisane 

na kartonach i wymalowane na ubraniach. Wśród nich 
dominowali ci, którzy na co dzień słów takich nie wypo-
wiadają, a ich poziom świadomości społecznej i języko-
wej jest wyższy niż osób stosujących pauzy wypełnione 
wulgaryzmami. 

Te osoby twierdzą, że w normalnych warunkach w prze-
strzeni publicznej wulgaryzmów nie akceptują i akcep-
tować nie będą. Że razi je słowo „zajebisty” od kilku lat 
królujące na salonach i bez refleksji wypowiadane przez 
osoby publiczne w wielu mediach (czasem te same oso-
by, które oburzają się na symboliczne „wypierdalać!”). 
W 2017 roku Bartek Chaciński w „Polityce” w artykule 
pod znamiennym tytułem „Bluzgi nasze powszednie” 
w brawurowy sposób pokazał tę hipokryzję, przytaczając 
publiczne wypowiedzi osób publicznych (sic!). Od tego 
czasu wszyscy jeszcze odnotowaliśmy „kanalie” i „mordy 
zdradzieckie” wykrzyczane w dzikim szale z sejmowej 
mównicy. Czy była to lalochezja, przeklinanie społeczne, 
niepanowanie, przejaw emocji? 

Dość stwierdzić, że „wypierdalaj!” nie jest preceden-
sem. Wzbudziło jednak tyle kontrowersji, bo wydarło się 
z tysięcy gardeł. Nie możemy więc mówić o jednostkowej 
utarcie kontroli czy niskim poziomie języka pojedynczego 
użytkownika. Możemy jednak dostrzec tu radykalizację 
języka protestu społecznego. Niewątpliwie „Precz z ko-
muną!” brzmi w tym kontekście jak ugrzeczniony wyraz 
niezgody. Pomyślmy jednak, czy użycie wulgaryzmu jako 
hasła wielotysięcznych protestów to precedens w skali 
światowej? Nie! Radykalne i wulgarne hasła pojawiały 
się na protestach na całym świecie. Zdaje się jednak, że 
były to protesty szczególnego typu. Protesty agresywne 
językowo, ale nie chuligańskie. Protesty, które objawiały 
bezradność społeczną, sytuację, gdy żadne inne słowa nie 
były w stanie wyrazić frustracji, wściekłości, niezgody 
i ostateczności – kiedy słowa ze słowników ogólnych nie 
wystarczały, bo nie spełniały swoich funkcji narzędzia 
opisu i wyrazu emocji, intencji i perswazji. 

Słowo „wypierdalaj!” nie jest po prostu wulgaryzmem 
zaciągniętym na agorę. Stało się hasłem, a więc symbolem 
ruchu społecznego wyrosłego z narastającego buntu. Nie 
sądzę też, by ukazywało zmiany społeczne w zakresie 
tabu językowego. Ludzie posługujący się hasłem tym na 
protestach, nie będą częściej używali go w życiu codzien-
nym, ani nie będą bardziej akceptowali wulgarnego języka 
w przestrzeni publicznej. 

Jestem przekonana, że słowo to będzie symbolem ska-
li emocji społecznych, symbolem – który jak widać po 
reakcjach na niego – spełnił jedną ze swoich funkcji. ■
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