
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nie ma poprawnych ani właściwych interpretacji, każda 
interpretacja jest arbitralna, bo jest interpretacją. To 
leży w naturze rzeczy. Nasze przypisania znaczeo są 
jednymi z możliwych. Każdy czytelnik ma prawo sobie 
swoje poprawki zrobid i decyzje podjąd. Taka z kolei jest 
rola czytelnika. 
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0.  Wprowadzenie 
 
 
Jeszcze jeden słownik. Na rynku znajduje się już stosunkowo dużo opracowao, 
po części również leksykograficznych, zajmujących się przekleostwami czy wul-
garyzmami (patrz – Grochowski 2008, Kowalikowa 1994, Stomma 2000). Nie 
ma więc konieczności, wydawałoby się, opracowywania kolejnego. W rzeczy 
samej – gdyby nie owo  ‘wydawałoby się’. Istniejące słowniki posiadają bowiem 
– z naszego punktu widzenia – pewien mankament czy raczej pewną niedo-
godnośd, polegającą na tym, że koncentrują się na językowym charakterze ma-
teriału w ramach perspektywy lingwistycznej (i w tym zakresie nie stanowi to, 
oczywiście, mankamentu). To znaczy traktują słowa czy wyrażenia tylko jako 
materiał językowy, pomijając ich charakter komunikacyjny. W tym sensie nasza 
publikacja nie stanowi w żadnym wypadku konkurencji dla istniejących słowni-
ków, a co najwyżej ich uzupełnienie, abstrahując oczywiście od niedociągnięd 
naszego słownika. Mamy do czynienia z sytuacją, w której językowe aspekty 
przekleostw i wulgaryzmów są w dużym stopniu opracowane, brak natomiast 
spojrzenia na to zagadnienie z punktu widzenia komunikacji. Wiemy zatem 
dośd dobrze, jakich wulgaryzmów i przekleostw się używa, skąd one etymolo-
gicznie pochodzą, na jakich formach gramatycznych bazują i w jakich kręgach 
społecznych się pojawiają. Jeden aspekt wszystkich tych istniejących opraco-
wao budzi jednak nie tyle może zastrzeżenie, ile wskazuje na koniecznośd rów-
nież innego spojrzenia na to zjawisko. Tym aspektem jest, naszym zdaniem, 
normatywistyczny czy normatywny punkt wyjścia wielu dotychczasowych kon-
ceptualizacji, to znaczy wychodzenie od tego, że wulgaryzmy są czymś, czego 
powinno się unikad. Takie podejście prowadzi następnie do wniosku, że w ję-
zyku istnieją zjawiska, które powinny byd inne niż rzeczywiście są. Co z kolei 
wskazuje na to, że istnieją jakieś kręgi, które są w posiadaniu wiedzy słusznej 
i tak zwanej prawdy, tyle tylko, że „owi inni” nie chcą tego z jakichś nieznanych 
powodów uznad. Dokładnie w tym wymiarze sytuuje się również językoznaw-
czo znakomity słownik Macieja Grochowskiego (2008). 
 
My natomiast postanowiliśmy wyjśd od faktów (mających na marginesie tę cie-
kawą cechę czy zaletę, że nie można przeciwko nim argumentowad). A takim 
faktem w naszym kontekście jest np. to, że prawie wszyscy, a na pewno prze-
ważająca większośd populacji, dokładnie tego języka używa, tego, tj. w termi-
nologii normatywnej – języka wulgaryzmów i przekleostw, zarówno na co 
dzieo, jak i w sytuacjach oficjalnych. W tym ujęciu trudno je więc uznad za wul-
garyzmy. Tymi ostatnimi są one jedynie w pewnych wąskich kręgach spo-



 
 

 
 

 

 

łecznych, posługujących się jeszcze językiem, który najwyraźniej wymiera (nie-
wykluczone, że wraz z jego użytkownikami). Obserwacja rzeczywiście prowa-
dzonych komunikacji typu face-to-face pozwala stwierdzid, iż przeważająca ich 
większośd realizowana jest przy znacznym udziale czterech, pięciu słów, umoż-
liwiających mówienie za ich pomocą praktycznie o wszystkim, a w dużym za-
kresie – tylko za ich pomocą. Mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem komuni-
kacyjnym, gdyż używanie tych niewielu słów  
– jak wynika z naszego badania – nie jest ograniczone ani płcią, ani wiekiem, 
ani wykształceniem, ani pozycją społeczną czy charakterem jednostki, czyli nie 
jest reglamentowane tradycyjnymi wyznacznikami demograficznymi czy spo-
łecznymi. Widzimy, że 'wszyscy tak mówią', coś zatem musi byd w tych słowach 
na rzeczy i w tych użytkownikach języka, że do takiego rozwoju komunikacji 
doszło. 
 
Dlatego też postanowiliśmy sporządzid swego rodzaju słownik tych kilku słów, 
chcąc ustalid ich konkretne funkcjonowanie. Opracowanie nasze nie rości sobie 
oczywiście pretensji do kompletności, do uchwycenia zjawiska we wszystkich 
jego wymiarach, lecz traktowane powinno byd jako pierwsza próba jego typo-
logizacji oraz wskazania jego istotnych wyznaczników i funkcji. Dlatego też sło-
wa 'słownik' używamy jedynie metaforycznie. 
 
Pierwszym wyznacznikiem naszego projektu było ustalenie jasnych reguł wy-
boru materiału do słownika, to znaczy zbierania konkretnych użyd i zastosowao 
interesujących nas czterech słów (i ich derywatów komunikacyjnych) w kon-
kretnych rzeczywiście realizowanych komunikacjach.1 I tak w trakcie pierw-
szego półrocza 2010 roku zebraliśmy (nagrywając bądź notując) fragmenty rze-
czywistych rozmów i wypowiedzi użytkowników komunikacji z Wrocławia i Ło-
dzi oraz okolic. Zauważyliśmy przy tym, że typowe socjologiczne (demogra-
ficzne) wyznaczniki populacji nie mają wpływu na stosowanie tych czterech 
słów. Dlatego też wyznaczników tych w dalszych zestawieniach nie uwzględ-
niamy. 
 
Kolejnym kryterium było ograniczenie się do czterech najpopularniejszych 
słów, wychodząc z założenia, że w nich zawarte powinny byd wszystkie istotne 
i relewantne dla projektu zabiegi dokonywane przy pomocy tak zwanych wul-
garyzmów. W rezultacie zebraliśmy trochę ponad 300 egzemplifikacji, co do któ-
rych wiemy, że stanowią rzeczywiste konstrukcje w komunikacji face-to-face, 
zastosowane w roku 2010 przez populację. 

                                                 
1 Teminu 'derywat' używad będziemy tutaj w innym znaczeniu niż w ramach lingwistyki, a mianowicie 
w odniesieniu do funkcji komunikacyjnej danego słowa, a nie jego morfologicznego charakteru. 



 
 

 

 

 

 
Ponieważ celem naszego projektu nie było ustalanie parametrów językowych 
ani ich analiza lingwistyczna (to dokonane zostało we wspomnianych wyżej 
opracowaniach daleko kompetentniej, niż my bylibyśmy w stanie), przy opra-
cowaniu naszych danych zastosowaliśmy inną nieco procedurę i wyróżniliśmy 
inne niż zwykle parametry. Po pierwsze, interesowały nas tylko cztery słowa 
uznane powszechnie za obraźliwe; po drugie, ich rzeczywiście stosowane de-
rywaty komunikacyjne; po trzecie, ich znaczenie komunikacyjne i po czwarte 
wreszcie – ich funkcja komunikacyjna. Pytanie zatem brzmi: Ile można przy 
pomocy tych czterech słów polszczyzny rzeczywistej rzeczywiście wyrazid? 
Ostrożna odpowiedź brzmi – bardzo dużo, nieostrożna – wszystko. Kolejne py-
tanie brzmi: Co takiego jest w tych słowach lub czego stanowią one rezultat, iż 
tego rodzaju wszystkośd jest w ogóle możliwa? Lub inaczej: Jak to jest możliwe, 
że przy pomocy tych niewielu słów wyrazid można tak wiele? Czy jest to za-
sługa (lub jeśli ktoś woli ‘wina’) tych właśnie słów czy czegoś innego? 
Generalnie, zjawisko, będące przedmiotem naszych badao, związane jest 
oczywiście z innym szerszym nieco fenomenem, a to z komunikacją bezreflek-
syjną czy (z perspektywy psychologii) z bezrefleksyjnością wśród indywiduów, 
czyli systemów psychicznych (w terminologii Talcotta Parsonsa). Przejdźmy 
zatem do zarysowania kontekstów, o których mowa była wyżej, czyli do omó-
wienia perspektywy językoznawczej oraz komunikacyjnej.



 
 

 
 

 

 

 

1.  Perspektywa językoznawcza 
 
 
Tutaj zaprezentujemy krótko pozycję zarysowaną przez Macieja Grochowskiego 
w jego słowniku przekleostw i wulgaryzmów, gdyż pozycję tę uznajemy za eg-
zemplaryczną dla podejścia językoznawczego. 
 
Grochowski (2008) wychodzi od rozróżnienia między 'informacją' a 'znacze-
niem', przy czym nie dokonuje ich odgraniczenia, lecz traktuje obydwa pojęcia 
(lecz chyba nie – zjawiska) jako swego rodzaju synonimy. Powiada bowiem, że 
przekleostwa są jednostkami informacyjnie pustymi, czyli nie przekazuje się za 
ich pomocą informacji, wulgaryzmy natomiast traktuje jako jednostki, "za po-
mocą których komunikuje się identyczne treści" (Grochowski 2008, 8). W tym 
miejscu zaznaczyd trzeba (nawet jeśli w dalszym ciągu nie zamierzamy się 
wtrącad do lingwistyki), że nie jest naukowo zbyt korzystnym mieszanie (nie  
– pojęd, bo to tylko słowa, lecz…) zjawisk. 'Informacja' bowiem to (w ramach 
teorii informacji) jasno i precyzyjnie zdefiniowane zjawisko, podobnie jak 'zna-
czenie' (w ramach komunikacji i lingwistyki). Informacja to rezultat usunięcia 
niewiedzy (albo uzyskania wiedzy, to to samo), i w tym sensie słowa nie posia-
dają informacji, lecz ją tylko zawierają, znaczenie natomiast słowa posiadają 
zawsze. Lub inaczej – dane słowo jest słowem, jeśli posiada znaczenie, to zna-
czy jeśli istnieje ktoś, kto to znaczenie przed pojawieniem się słowa w konkret-
nej komunikacji zna. Informację natomiast dane słowo zawiera do momentu, w 
którym zostało zastosowane; raz – informację dotyczącą prawdopodobieostwa 
jego pojawienia się, dwa – odnoszącą się do stopnia usuwania czyjejś niewie-
dzy przez pojawienie się tego słowa. I tak, informacja na temat tego, która lite-
ra będzie następna, kiedy powiem – Q, jest znikoma, gdyż wiadomo, że będzie 
to 'u'; natomiast informacja na temat tego, która litera będzie następna, kiedy 
powiem K, jest bardzo duża, bowiem mogą to byd różne litery; w kręgach bez-
refleksyjnych oczywiście – ‘u’. Druga forma informacji (stopieo usuwania czy-
jejś niewiedzy) zależna jest tylko i wyłącznie od jednostki, która tę informację 
dekoduje, usuwając swoją i tylko swoją niewiedzę. Tu uwaga dotycząca tego 
typu informacji: pojedyncze słowa mogą oczywiście zawierad informacje, ale 
tylko wtedy, kiedy występują w funkcji zdania (lub informację wynikłą z i doty-
czącą ich fizycznie mierzalnego pojawienia się). I tak, kiedy słyszymy zdanie 
'Idzie.', wtedy uzyskujemy informację (ale tylko wtedy, kiedy tego wcześniej nie 
wiedzieliśmy), że inkryminowany osobnik / pies / kot itp. idzie. Kiedy słowo to 
nie pojawia się jako zdanie, nie zawiera żadnej informacji tego drugiego typu. 



 
 

 

 

 

Ponieważ sytuacja jest nieco zagmatwana, zarówno w odniesieniu do potocz-
nego użycia słowa 'informacja', jak i jego występowania w charakterze terminu 
w nauce, pozwolimy sobie w tym miejscu na szersze wyjaśnienie zagadnienia, 
również w kontekście modeli komunikacji, twierdzących jakoby komunikacja 
była wymianą czy przekazywaniem informacji. 
 
Problem jest bowiem nieco bardziej skomplikowany niżby się pozornie wyda-
wało (aczkolwiek samo zagadnienie jest bardzo proste), a to z powodu tricku, 
jakiego dokonuje się zwykle, określając podstawowe pojęcie definicji, to znaczy 
– informację. Rozsupłajmy to po kolei. W naiwnych (ludowych) koncepcjach 
komunikacji pracuje się potoczną definicją 'informacji',2 według której informa-
cja to synonim komunikatu czy zgoła znaczenia; to coś, czego się dowiadujemy, 
czyli pojęcie wszechobejmujące, czyli puste. W ten sposób funkcjonuje ono 
w języku potocznym, np.: – Informuję pana, że żyjemy w Polsce. 
Idźmy dalej. Definicja 'informacji' w ramach teorii informacji brzmi:  
 
 Informacja to usuwanie niewiedzy/uzyskiwanie wiedzy. 

     (Shannon/Weaver 1949) 
 
Z tego wynika, że informacja może byd dana i mierzona zawsze tylko dla poje-
dynczego organizmu. Informacja dotyczy tylko i wyłącznie indywiduum! Nie 
można podad informacji (stopnia niewiedzy) dla dwojga, dwóch ludzi, dla grupy 
czy społeczeostwa. Usuwad niewiedzę może tylko i wyłącznie pojedynczy sys-
tem świadomości (to ostatnie w rozumieniu Talcotta Parsonsa) z uwagi na swo-
ją indywidualną aktualną wiedzę / niewiedzę. Przykład: 
 

zapytamy teraz Paostwa:  
– Która godzina? 
Paostwo odpowiadacie:  
– … (tu podajecie Paostwo aktualną godzinę). 
 
Natychmiast po uzyskaniu odpowiedzi pytamy jeszcze raz:  
– Która godzina? 
Paostwo odpowiadacie:   
– … (tu podajecie Paostwo tę samą godzinę). 

 
Proszę zauważyd, że w obydwu wypadkach ilośd informacji, jaką się uzyskuje, 
jest inna. Przy pytaniu zadanym po raz pierwszy (jeśli się nie wie, która go-

                                                 
2 Jeśli w nauce będziemy stosowad definicje potoczne, to życzymy nam wszystkim wszystkiego najlepszego. 



 
 

 
 

 

 

dzina) – spora; przy tym samym pytaniu zadanym po raz drugi – żadna, czyli 
zerowa. 
 
Stosując zatem tę definicję informacji do komunikacji, widad, że jest to zajęcie 
wielce niedorzeczne. Gdyż zapytad musimy: Ile z prowadzonych przez nas dzieo 
w dzieo komunikacji posiada (tak rozumiany) charakter informacyjny? Odpo-
wiedź: góra 10% albo 5%: 'gdzie idziesz, kiedy wrócisz, ile to kosztuje?' Koniec. 
 
Ale jest jeszcze gorzej, gdyż 'informacja' i 'znaczenie' (czy generalnie – seman-
tyka) to dwa najzupełniej odmienne procesy. Jak widad niżej. 
 
Pokażemy teraz Paostwu następujące coś: 
 

和 
 
i zapytamy: – Ile procent informacji zawiera ten znaczek (dla Paostwa)?’ 
Odpowiedź: – 100%. 
Dlaczego? – Ponieważ Paostwo nie wiecie, co to jest (czyli posiadacie 
sporą niewiedzę w tej dziedzinie). 
 
Teraz zapytamy: – Ile procent znaczenia ma ten znaczek (dla Paostwa)? 
Odpowiedź – 0%. 
Dlaczego? Ponieważ Paostwo nie wiecie, co on znaczy. 

 
Teraz powiem Paostwu, że to chioska litera (kanji) i znaczy ona  'dom'. 
Powtórzmy naszą rozmowę sprzed chwili: 
 

Teraz zapytamy Paostwa:  
– Ile procent informacji zawiera ten znaczek (dla Paostwa)? 
Odpowiedź:  
– 0% 
 
Dlaczego? – Ponieważ Paostwo już wiecie, co to jest, czyli 0 informacji. 
 



 
 

 

 

 

 
Teraz zapytamy:  
– Ile procent znaczenia posiada ten znaczek (dla Paostwa)? 
Odpowiedź:  
– 100%. 
 
Dlaczego? Ponieważ Paostwo już teraz wiecie, co on znaczy. 

 
Jak długo byśmy na to kanji nie patrzyli, nie dowiemy się, co ono znaczy, nim 
nam tego ktoś nie powie lub sami się tego w jakiś sposób od kogoś /czegoś nie 
dowiemy. 
 
Wniosek 1. Procesy informacyjne i procesy semantyczne są sobie przeciw-
bieżne. Coś ma zawsze tylko tyle i tyle informacji dla określonego kogoś i tylko 
dla niego. Ilośd tej informacji może się zmniejszad, zwiększad lub zanikad i jest 
u różnych ludzi / zwierząt różna. Natomiast nie może byd stała! Znaczenie nato-
miast musi byd znane, nim się wie, co dane słowo znaczy. Wiedząc to zaś, nie 
może ono ani wzrastad, ani maled. Lecz tylko jest.3 Ponadto 'informacja' doty-
czy zawsze wyłącznie jednostki, zaś komunikacja jest zawsze zjawiskiem spo-
łecznym. Z tego wynika, że dla rozumienia komunikacji pojęcie 'informacja' jest 
absolutnie nieprzydatne, ponieważ definiowalne jest ono wyłącznie dla jed-
nostki – a komunikacja jest wszystkim, ale na pewno nie procesem jednostko-
wym – oraz ponieważ semantyka jest czymś od 'informacji' głęboko odmien-
nym, gdyż zjawiskiem przeciwbieżnym, a my w komunikacjach pracujemy 
głównie semantyką, oraz ponieważ tylko bardzo niewielka liczba wypowiedzi 
w komunikacjach posiada charakter informacyjny, a przeważająca częśd komu-
nikacji dotyczy semantyki. 
 
Wniosek 2. Komunikacje realizują zarówno procesy semantyczne, jak i procesy 
informacyjne, ostatnie jednak jedynie w ilościach śladowych. 
 
Wniosek koocowy. Omawiana tu definicja komunikacji jest bezużyteczna, gdyż 
nie wyjaśnia literalnie niczego, lecz zjawisko jedynie opisuje. 
 
Nic jednak nie stoi oczywiście na przeszkodzie używania słowa 'informacja' 
w rozumieniu potocznym, tyle że nie powinno się tego czynid w nauce. Każde 
słowo jednak posiada znaczenie; o ile wcześniej się je zna. To bardzo istotne 

                                                 
3 Zmieniad mogą się oczywiście asocjacje i konotacje słowa, historycznie zmieniad może się znaczenie słowa, 
jego pojemnośd semantyczna itp. Jednak nigdy nie używamy języka historycznie, lecz zawsze tylko tu i teraz, 
i takim, jakim jest. 



 
 

 
 

 

 

ustalenia, jeżeli chcemy sensownie operacjonalizowad te terminy w ramach 
nauki. 
 
Dalej Grochowski przyjmuje wąską, jak mówi, interpretację terminu znaczenie 
w odniesieniu do przekleostw i wyróżnia je jako "klasę jednostek semantycznie 
pustych (nieprzekazujących informacji)" (Grochowski 2008, 8). Widzimy zatem, 
że jednak łączy znaczenie z informacją, co, jak wiemy, jest nieadekwatne. Po-
nadto wyróżnia opis treści oraz "ocenę emocjonalnego stosunku mówiącego 
do świata" (Grochowski 2008, 9); czymkolwiek innym niż metaforą słowo 'treśd' 
miałoby byd. Ową emocjonalną ocenę Grochowski sytuuje w ramach tra-
dycyjnych socjologicznych parametrów demograficznych, które traktuje jako 
cechy pozajęzykowe. Obok poziomu wykształcenia wprowadza także "poziom 
kultury" (tamże), czyli element normatywny. Przekleostwa od wulgaryzmów 
natomiast odgranicza w ten sposób, że pierwsze traktuje jako jednostki zna-
czeniowo puste, a drugie jako jednostki z obszaru tabu (patrz też: Grochowski 
1990 i 1991; por. też: Bogusławski; Wawrzyoczyk 1993). 
 
Przekleostwa Grochowski wyróżnia w trzech aspektach czy – jak mówi – sen-
sach: 

a) jako elementy wartościujące (przeklinad kogoś za coś lub przeklinad coś), 
b) instrumentalne (rzucad przekleostwo na kogoś) i 
c) wyrażeniowe. 

 
Ostatnie ujmowane są, w interesującym nas tutaj sensie, w rozumieniu prze-
klinania, czyli "w odniesieniu do spontanicznego zachowania werbalnego ja-
kiejś osoby, polegającego na wypowiadaniu określonych sekwencji dźwięków, 
np. takich, jak cholera, psiakrew, kurka wodna, jasny gwint. Za ich pomocą 
osoba ta może ujawniad swój stan emocjonalny wywołany określonym stosun-
kiem do pewnego fragmentu rzeczywistości i często wyraża jakieś emocje" 
(Grochowski 2008, 16). Przy czym autentycznośd tych emocji nie stanowi 
oczywiście dla Grochowskiego jedynego istotnego wyznacznika, równie dobrze 
przeklinanie może byd wyrazem konwencji, przyzwyczajenia, przymusu spo-
łecznego itp. Ponadto przeklinanie motywowane emocjonalnie niekoniecznie 
musi bazowad na emocjach negatywnych, równie dobrze przekleostwa stoso-
wane mogą byd dla wyrażenia nastawieo pozytywnych. Dośd jednak, że "jedno-
stek, które można nazwad przekleostwami (w sensie wyrażeniowym) nie używa 
się w celu przekazania informacji" (Grochowski 2008, 16); w tym ujęciu prze-
kleostwa są dla Grochowskiego "wyrażeniami semantycznie (informacyjnie) 
pustymi" (Grochowski 2008, 16). 
 



 
 

 

 

 

Wynika stąd definicja – "przekleostwo jest to jednostka leksykalna, za pomocą 
której mówiący może w sposób spontaniczny ujawniad swoje emocje wzglę-
dem czegoś lub kogoś, nie przekazując żadnej informacji" (Grochowski 2008, 
17). Tu oczywiście dodad trzeba, że mówiący bezsprzecznie przekazuje prze-
kleostwem informację, właśnie swój stosunek emocjonalny, o ile on nam jako 
słuchaczom wcześniej nie był znany. 
 
Po drugiej stronie mamy pojęcie wulgaryzmu, co do którego Grochowski 
przyjmuje, iż nie posiada ono związku semantycznego z przekleostwem; można 
bowiem przeklinad, nie mówiąc wulgarnie i odwrotnie – mówid wulgarnie, nie 
przeklinając (Grochowski 2008, 18). Przy czym wulgarnośd, w przeciwieostwie 
do przeklinania, nie stanowi tylko cechy językowej, lecz generalnie cechę za-
chowaniową. 
 
Tutaj znowu musimy dodad nasze trzy grosze, stwierdzając, że obydwa zjawi-
ska, jakkolwiek je językoznawczo definiowad lub konceptualizowad, posiadają 
jednak charakter komunikacyjny, nawet jeśli komunikowane są przez różne 
systemy. I tak wulgarne coś może byd tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to coś wy-
stępuje w komunikacjach. Ale również odwrotnie – mogę sobie przeklinad do 
woli, kiedy jestem sam i z nikim nie komunikuję, gdyż wtedy to ja decyduję 
o tym, czy mój tekst zawiera przekleostwa czy nie, a w sumie nie ma to znacze-
nia. Również będąc sam, nie mogę się na przykład ubierad czy zachowywad 
wulgarnie, gdyż to znowu ja o tym decyduję. Kiedy natomiast wchodzę w ko-
munikacje, czyli stosuję mechanizm komunikacji społecznie (a inaczej się nie 
da), wtedy przekleostwo staje się przekleostwem, a wulgaryzm wulgaryzmem, 
gdyż o tym, czy coś jest wulgarne, decydują inni. Z tego powodu też panowie 
w ubrankach sportowych dziwią się często, że na nich pomstujemy, gdyż oni 
sami nie uważają, iż mówią wulgarnie lub przeklinają, ich zdaniem bowiem 
mówią normalnie. Ze swojej perspektywy, ma się rozumied, nie przeklinają, 
a tylko mówią normalnie (bo wśród nich wszyscy tak mówią). Dopiero my, któ-
rzy tak nie mówimy, bo to dla nas wulgarne, decydujemy o tym, że panowie ci 
są wulgarni (oraz panie). Z czego wynika, że rację mają obie strony. Mamy tu 
zatem do czynienia ze zjawiskami komunikacyjnymi, czyli społecznymi. Przy 
czym obydwa posiadają charakter znakowy, zaś tylko przekleostwo posiada 
charakter językowy. Natomiast informacja ma charakter indywidualny, a jej 
ilośd zależna jest od posiadanej przez indywiduum na dany temat wiedzy. 
Wulgarne komunikowanie, referuje dalej Grochowski, polega na łamaniu danej 
konwencji kulturowej (Grochowski 2008, 19), czyli na nieprzestrzeganiu okre-
ślonego tabu czy normy obyczajowej, czyli na stosowaniu czegoś, co jest "ob-
jęte zakazem użycia" (Grochowski 2008, 19). Definicja wulgaryzmu brzmi:  



 
 

 
 

 

 

"Wulgaryzm zatem to jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący ujawnia 
swoje emocje względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe" 
(Grochowski 2008, 19). 
 
Wspomniane przez Grochowskiego tabu wydaje się jednak nie mied znaczenia 
dla samych użytkowników języka. Z naszych badao na temat tabu (por.          
Fleischer 2003a lub 2006) wynika bowiem, że tylko 4,4% respondentów (na 
pytanie: – O czym nie wolno mówid?) podaje wulgaryzmy i przekleostwa jako 
przedmiot tabu. Na pierwszych miejscach sytuują się: tajemnice – 25%, seks  
– 17,6%, szkodzenie / ranid kogoś – 10,3%, negatywnie o kościele – 6,6%, na-
tomiast o tym, że wolno mówid o wszystkim, przekonanych jest 25% respon-
dentów. Pytając zaś, o czym się nie mówi, oraz, co stanowi tabu, wulgaryzmy 
w ogóle nie są podawane. Widzimy więc, że dla użytkowników języka przekleo-
stwa nie stanowią tabu. 
  
Ciekawe jest tutaj następujące spostrzeżenie: Jeśli wyjśd od stwierdzenia Gro-
chowskiego, że wulgaryzmy obecne są w języku jako elementy objęte zakazem 
użycia, to wyjaśnienia wymaga ich mimo to dana obecnośd i stosowanie. Z pa-
radoksu tego widzimy wyraźnie, że zakaz ich używania sformułowany został 
w innych kręgach, niż te, w których przekleostwa są stosowane. Z czego z kolei 
wynika, że stosujemy tutaj perspektywę wewnątrzsystemową, gdzie jeden sub-
system definiuje dla wszystkich pozostałych subsystemów warunki funkcjono-
wania w suprasystemie oraz dokonuje opisu suprasystemu w ramach kategorii 
oddziałujących i obowiązujących w jednym tylko subsystemie tego suprasys-
temu. Wulgaryzmy zatem to jednostki przeznaczone do łamania zakazu ich ła-
mania. Również w tym wypadku widoczne stają się konsekwencje stosowania 
w nauce normatywizmu i perspektywy wewnątrzsystemowej. Obserwując na-
tomiast zjawisko komunikacyjnie i z perspektywy zewnątrzsystemowej, wi-
dzimy, że zarówno wulgaryzmy, jak i przekleostwa to swego rodzaju norma-
tywy i symbole kolektywne, które służą do komunikacyjnego manifestowania 
przynależności do określonej formacji społecznej lub subgrupy komunikacyjnej. 
W kręgach osobników bezrefleksyjnych inne niż wulgarne mówienie sytuuje 
tych osobników poza tymi kręgami, a więc jako obcych; w kręgach osobników 
typu na przykład 'poloniści' inne niż wulgarne mówienie sytuuje ich w tych krę-
gach, czyli jako swoich. Stosowad można obydwie metody, w zależności od ce-
lu. Czyli jeden i ten sam środek pozwala uzyskad dwa rezultaty, a zatem środek 
ten posiada jedną funkcję, a dwie semantyki dla rezultatu zastosowania tej 
funkcji. Wulgaryzmy i przekleostwa są więc najnormalniejszymi systemowymi 
elementami komunikacji, tyle że nam się one nie podobają, gdyż służą do sta-
bilizowania naszości, a czynią to, ponieważ my wiemy, że mają się nam nie po-



 
 

 

 

 

dobad. Bezrefleksyjnym natomiast się podobają, a zatem... jak wyżej, tyle że 
oni nie wiedzą, że mają im się podobad. Chyba. 
 
Najwyższy czas zatem, by naszkicowad krótko koncepcję i system komunikacji 
bezrefleksyjnej, a następnie przejśd do przedstawienia perspektywy komunika-
cyjnej.



 
 

 
 

 

 

 

2.  Komunikacja bezrefleksyjna (mindlessness) 
 
 
Zaprezentujemy tu pewien typ komunikacji, jaki w ostatnim czasie daje się 
(w dwóch wymiarach) zaobserwowad, a który pozwoli nam na dogłębniejsze 
wniknięcie w mechanizm komunikacji i lepsze jego zrozumienie. Ponadto z jego 
pozytywnej formy wynika także określony sposób podejścia do procesu socjali-
zacji. 
 
Z punktu widzenia procesów ewolucyjnych da się bowiem zaobserwowad po-
wstanie nowego rodzaju komunikacji. W (ironicznej) ewolucyjnej analogii do 
kręgowców i bezkręgowców ten nowy gatunek nazwad by można – bez-
mózgowcami. Ze względu jednak na wymogi poprawności politycznej decydu-
jemy się na określanie tego typu komunikacji jako bezrefleksyjnej, a jej uczest-
ników jako bezrefleksyjnych. Punktem wyjścia dla opisu tego zjawiska niech 
będzie reprezentowana (między innymi) przez Ellen J. Langer koncepcja mind-
fulness (które to pojęcie tłumaczyd chcę tutaj jako  ‘uważnośd’; por. niem. 
Achtsamkeit).  
 
Pojawiają się oczywiście od razu pytania: kiedy, gdzie i jak powstał ten typ ko-
munikacji, co sprzyjało jego pojawieniu się i przez co teraz jest utrzymywany 
w ruchu? Pytania, na które nie udzielimy tu pewnie odpowiedzi, ze względu na 
kompleksowośd zjawiska i niezadowalający jeszcze stan badao w tej dziedzi-
nie.4 Charakteryzując syndrom bezrefleksyjności, wyjśd trzeba od krótkiego 
naszkicowania generalnej zasady komunikacji i jej przebiegu. 
 
Zasadę tę sformułowad można by tak: komunikując, zawsze sięgamy do pokła-
dów komunikacji, a nie do swojej głowy, gdyż tam w głowie (czyli w mózgu) 
i tak jest tylko komunikacja, oraz wiele innych rzeczy, ale ich nie można komu-
nikowad; a jeśli się je komunikuje, wtedy jest to komunikacja, a nie owe inne 
rzeczy. W głowie są zapamiętane komunikacje innych oraz nasze z innymi. 
I stąd wiemy, co i jak trzeba mówid, żeby byd dopasowanym do innych. Lub nie, 
ale to również wiemy stąd właśnie. Komunikujemy, aby zsynchronizowad się 
z innymi oraz aby sprawdzid przy pomocy komunikacji aktualny stopieo naszej 

                                                 
4 Trudno na razie powiedzied, na ile i jaki wpływ na zjawisko bezrefleksyjności ma towarzyszące mu i, jak mi 
się wydaje, istotne dla niego (w sensie przyczyny czy skutku) zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego; według 
badao PISA i OECD „blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rozumie w niewielkim 
stopniu" (Joanna Taoska, "Przegląd", 22.03.2006 r.); raport IALS (International Adult Literacy Society) 
natomiast wychodzi od 42%. 



 
 

 

 

 

synchronizacji. Czyli – werbalizujemy społeczeostwo. Mówiąc, reprodukujemy 
i generujemy społeczeostwo, poprzez używanie, a w konsekwencji – perpetu-
owanie komunikacji, gdyż mówiąc, utrzymujemy w ruchu komunikacje właśnie. 
Ani nie nadajemy, ani nie odbieramy. Lecz mówimy komunikacją tak i o tym, 
o czym mówią wszyscy inni lub odwrotnie do tego, co mówią wszyscy. Co jest 
tym samym. 
 
W analizie tego procesu, tytułem dygresji, uwzględnid trzeba koniecznie kilka 
istotnych właściwości naszego postrzegania (zmysłowego) i czasu. Wbrew te-
mu, co nam się potocznie wydaje, nasze postrzeganie nie odbywa się w sposób 
ciągły (nam się tylko wydaje, że widzimy świat jako kontinuum, gdyż mózg tak 
to dla Ja konstruuje), lecz postrzegamy w kwantach czasu o długości ok. 30 mi-
lisekund. Mówiąc metaforycznie, mózg co ok. 30 milisekund włącza nasze / 
swoje zmysły i przeszukuje środowisko, by sprawdzid, czy coś się od ostatniego 
razu zmieniło. Procedura ta stosowana jest przez mózg oczywiście z uwagi na 
oszczędnośd energii i poprawienie efektywności swojej pracy, jako że praca 
naszych organów zmysłów i świadomości jest dla organizmu niezmiernie ener-
gochłonna. 
 
Ponadto nasza świadomośd (czyli jeden z obszarów mózgu) strukturyzuje te-
raźniejszośd w jednostkach długości około 3 sekund. Mózg ‘pyta się’ co ok. trzy 
sekundy: – co nowego się dookoła dzieje (zjawisko to określane jest – za Erns-
tem Pöppelem – 'postaciami postrzegania', Wahrnehmungsgestalten). Nasza 
pamięd krótkotrwała zapamiętuje postrzegane obiekty przez około 3 sekundy, 
nim informacje przekazywane są dalej lub są zapominane. Ten odcinek czasu 
odczuwamy jako naszą subiektywną teraźniejszośd; przechodzi ona co trzy se-
kundy z teraźniejszości w teraźniejszośd. Wrażenie ciągłości przeżycia nato-
miast powstaje przez to, że następujące po sobie postaci postrzegania są wza-
jemnie usieciowione. Poniżej tych jednostek leżą strukturyzujące czas tzw. sta-
ny systemowe ludzkiego mózgu, trwające około 30 milisekund; tyle trwa nasze 
'teraz'. Tych stanów nie jesteśmy oczywiście w stanie postrzegad. Czas zatem 
nie płynie, lecz skacze. 
 
Wrażenie równoczesności przy postrzeganiu czasu uzyskujemy natomiast 
w rezultacie konstrukcyjnej pracy mózgu. W odniesieniu do bodźców akustycz-
nych jesteśmy w stanie odróżnid od siebie dwa tony (jako dwa) w interwale 3 
milisekund; w odniesieniu do bodźców optycznych potrzebujemy ok. 20-30 mi-
lisekund. Ponadto istnieje zjawisko 'progu porządku', poniżej którego można co 
prawda rozróżnid dwa bodźce jako nierównoczesne, jednak nie można ich już 
temporalnie uporządkowad, to znaczy zdecydowad, który był pierwszy, a który 



 
 

 
 

 

 

drugi. Ten próg wynosi (dla wszystkich zmysłów) między 30 a 40 milisekund. To 
tyle uwag z dziedziny neurofizjologii, które przydadzą się nam trochę później. 
 
Przejdźmy teraz do scharakteryzowania samej kategorii bezrefleksyjnych. 
Z oglądu społecznego wynika niezbicie, że bezrefleksyjni nie są kategorią biolo-
giczną ani społeczną, lecz komunikacyjną. Bycie bezrefleksyjnym nie jest ani 
uwarunkowane zbyt małą kompleksowością danego mózgu, ani zbyt, czy 
w ogóle, niskim wykształceniem, ani wyglądem, ani aspołecznością, lecz tylko 
(mniej lub bardziej nieuświadomionym) realizowaniem pewnego sposobu ko-
munikacji, który w tych kręgach jest nie tylko znakiem rozpoznawczym przy-
należności do owych kręgów, lecz również bardzo sprawnym i efektywnym 
sposobem komunikacji w ramach potrzeb, jakie bezrefleksyjny ma. Odwrotnie 
– ów sposób komunikacji stabilizuje oczywiście samą grupę społeczną bezre-
fleksyjnych, jak to zwykle ma miejsce w przypadku systemów otwartych. 
 

2.1.  Cechy bezrefleksyjnych 

Z badao obserwacyjnych udało się zrekonstruowad kilka szczególnie widocz-
nych (i słyszalnych) cech bezrefleksyjnych, które omówimy po kolei, również 
w celu scharakteryzowania i przybliżenia zagadnienia. 
 
W tym miejscu jeszcze jedna zasadnicza uwaga: prezentowane i omawiane tu-
taj zjawisko nie dotyczy oczywiście tylko Polski, lecz postulowane jest gene-
ralnie dla komunikacji w Europie (czy pojawia się również gdzie indziej – nie 
wiemy). Dla każdej cechy podamy co najmniej jeden przykład z bazy danych, 
mający uzmysłowid określony aspekt.5 

 
2.1.1. Brak działao i komunikacji przewidujących oraz przewidywania skutków 
działao. Obserwując bezrefleksyjnych, niezmiernie trudno oprzed się wrażeniu, 
że reagują oni tylko na zjawiska bezpośrednio (chciałoby się powiedzied – co 3 
sekundy) wyprzedzające teraźniejszośd oraz że nie uwzględniają oni skutków 
swych działao, jeśli te wychodzą poza ową teraźniejszośd (czyli poza 3 se-
kundy). Przykłady: 
 
 

                                                 
5 Uwaga: wszystkie podane tu cytaty są tylko egzemplifikacjami na potwierdzenie tezy o istnieniu danego 
zjawiska i sensu zajmowania się nim; nie są natomiast dowodem (na cokolwiek). To znaczy są wskazówką na 
istnienie zjawiska z mocą hipotezy (gdyż egzemplifikacje mogą odnosid się również do czegoś innego, niż 
tego, co jest postulowane), natomiast nie są dowodem na rozprzestrzenienie zjawiska (w postulowany przez 
hipotezę sposób) oraz jego oddziaływanie w postulowanej tu funkcji. 



 
 

 

 

 

Jagódka. Wywóz odpadów stałych 
   (reklama firmy o tej samej nazwie) 

 
Moi sąsiedzi idą w nocy kilka razy pod rząd po (zawsze) jedno piwo. 
   (sąsiedzi M. Fleischera) 
 
Jazda samochodem, jakby świat kooczył się na 20 metrów przed tymże 

(ci, którzy tak jeżdżą) 
 
A: – Czemu tam idziemy, kurwa? 
B: –  A gdzie mamy iśd? 
   (dwóch jegomościów, Wrocław, 5. 09. 2009, 21.35) 
 
Kultura polska na tle kultury europejskiej 

(obowiązkowy przedmiot na studiach zaordynowany   
przez pana ministra Szk. Wyższ.)6 

 
2.1.2. Obserwowad można daleko idący brak komunikacji nawiązujących; każda 
wypowiedź jest skooczoną jednostką. Ktoś coś mówi, a interlokutor na to albo 
nic nie mówi, albo mówi coś zupełnie innego. Przykład: 
 

Maciej, do mnie, kurwa, chujem jebanym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

(mówi narzeczona sąsiada M. Fleischera w bliżej nie-
jasnej kwestii, na krótko przed przybyciem policji; re-
pliki reszty towarzystwa dotyczyły zupełnie innych za-
gadnieo) 

 
Takie te albo jedno takie. 

(jegomośd do (chyba) żony, Podlesice, 31. 08. 2009, 
16.20) 

 
2.1.3. Stosowanie syndromu idioty (= wszyscy są tacy, jak ja i wiedzą to samo, 
co ja) stanowi ulubiony zabieg w komunikacjach tego typu. Panuje przekona-
nie, że istnieje tylko jeden świat, w posiadaniu którego dany bezrefleksyjny 
jest, a wszyscy inni się mylą, jeśli nie pasują do jego świata. Ponadto bezreflek-
syjni nigdy nie uwzględniają tego, co mógłby myśled, czud, chcied ten inny, gdyż 

                                                 
6 Gdyby przykład ten był dla kogoś niezrozumiały, wyjaśniamy – Polska też leży w Europie. 



 
 

 
 

 

 

można myśled, czud, chcied tylko to, co ów bezrefleksyjny, gdyż niczego innego 
nie ma, o czym wszyscy przecież wiedzą.7 Przykład: 
 

Wiesz co? Nie ma klusek śląskich bez jajek, a to, że ty próbujesz je zrobid 
bez, nie znaczy, że są. Prawdziwe kluski śląskie zawsze robi się z jajkami 
i nie zabiera to czasu, a pozatym wszyscy robią z jajkami, bo tak się robi.8 

 
Jak nietrudno zauważyd, problem, z jakim zmaga się autorka tekstu, polega 
tylko i wyłącznie na (jej) pomieszaniu się rzeczywistości. W realności oraz 
w drugiej rzeczywistości bowiem kluski śląskie występują oczywiście w postaci 
z jajkami oraz bez jajek. Problem w tym, że jedne z nich  występują niesłusznie. 
Ale to już trzecia rzeczywistośd. W związku z czym autorka wprowadzid musi 
normatywy ("prawdziwe"), insynuacje ("próbujesz zrobid"), autorytety ("wszy-
scy"), normy ("tak się robi") itp. Interlokutor autorki robi co prawda kluski bez 
jajek, ale nie oznacza to oczywiście, że takie kluski istnieją. Istnieje bowiem tyl-
ko to, co ma prawo istnied, a prawo istnied ma tylko to, co jest normalne, 
a normalne jest to, co robią wszyscy. 'Wszyscy' to oczywiście obiekt trzeciej 
rzeczywistości, gdyż skoro interlokutor (i pewnie więcej jeszcze osób, w tej 
liczbie na przykład również ja) robi kluski bez jajek, to nie wszyscy robią je 
z jajkami. Niemniej jednak, to, że wszyscy (teraz to tu oczywiście inni 'wszyscy') 
robią te kluski z jajkami, jest absolutnie pewne, gdyż – tak się robi. W związku 
z tym 'wszyscy' to na pewno nie wszyscy. Ale nie ma to znaczenia, gdyż w trze-
ciej rzeczywistości 'wszyscy' do czegoś innego służą, niż w pierwszej lub w dru-
giej. W pierwszej to wszyscy, zaś w drugiej ich nie ma, ponieważ druga rzeczy-
wistośd to świat postrzegao, a tych może dokonywad tylko każdy z osobna. 
Można jednak mówid, czyli komunikowad, o tym, że wszyscy coś widzą. Na 
przykład to, że kluski śląskie robi się z jajkami. 
 
Przykład ten jest o tyle ciekawy i adekwatny, ponieważ w sposób bardzo prosty 
pokazuje interesujący nas tu mechanizm. Mechanizm tworzenia kategorii 
i obiektów trzeciej rzeczywistości. Nawiasem mówiąc, prawie każdy tekst filo-
zoficzny skonstruowany jest według tego samego schematu, tyle, że nieco 
zgrabniej; w związku z czym trudniej zajrzed za kulisy jego konstrukcji 
i zobaczyd jego szwy. Jeżeli zajrzymy, wyjdą kluski. Pod jednym warunkiem, 
a mianowicie – gdyby autorka nie popełniła w tekście błędu ortograficznego. 
To ją natychmiast sytuuje w określonej grupie/warstwie społecznej i w okre-
ślonym dyskursie. Przez co możemy się z niej śmiad i naigrywad. A z filozofów  

                                                 
7 Nawiasem mówiąc, 'przecież' to ulubione słowo bezrefleksyjnych, swego rodzaju argumentacyjna siekiera. 
8 http://kuchnia.o2.pl/przepisy/obiekt int.ph+?id p=570, 11.11.2008. /oryginalny zapis ortograficzny/ 



 
 

 

 

 

– nie. Dlaczego? Ponieważ nie robią błędów ortograficznych. Jestem przekona-
ny, że to (w tym kontekście) jedyny powód. 
 
2.1.4. Aspołeczne zachowanie w paradygmacie idioty. Przykłady: 
 

Niesiemy Europie wolnośd. 
(plakat wyborczy Unii Polityki Realnej) 
 

A ja ci i tak, kurwa, nie ufam, ale dopierdoliłaś się do mnie. 
(jeden pan do pewnej pani, Wrocław, 22. 06. 2009, 
16.20) 

 
2.1.5. Wszystko, co jest inne, dziwi i wzbudza niechęd (lub agresję). Innośd jako 
kategoria komunikacyjna czy społeczna pojawia się wśród bezrefleksyjnych 
jedynie w formie i w funkcji irytacji systemu. Przykłady: 
 

Nie ma tu normalnego chleba? 
(pyta pani, po wejściu do piekarni oferującej pieczy-
wo na zakwasie) 

 
Dlaczego pies ma czerwoną obrożę? 

(pyta M. Fleischera, przez wiele dni, paru sąsiadów) 
 
Dlaczego pan chodzi z psem na postronku? 

(pytają ci sami sąsiedzi na widok smyczy Moxona 
psa M. Fleischera) 

 
Co te bułki takie duże? Po co takie bułki kupowad? 

(pewna pani w – tej samej – piekarni do sprzedaw-
czyni) 

 
2.1.6. Specyficzna składnia i długośd zdao. Zdania bezrefleksyjnych są tylko 
o tym, co jest w polu widzenia (słyszenia itp.). Przykład: 
 

Ford? Ford! Hołdys! Hołdys też Ford!  
(jeden młodzieniec do drugiego młodzieoca na widok 
samochodu marki Ford) 

 
Tu może drobne wyjaśnienie, gdyż monolog ten zawiera wiele ciekawych za-
biegów: pewien młodzieniec w wieku ok. 20 lat na widok samochodu marki 



 
 

 
 

 

 

Ford, wykrzyknął sobie pytanie, czy to aby w rzeczy samej jest Ford. Na pytanie 
to – wykrzyknikiem – natychmiast sam sobie odpowiedział. Po czym przyszła 
mu do głowy myśl, że istnieje pewna zależnośd marki Ford z panem Hołdysem 
(rajdowcem), którą to zależnośd w kolejnym zdaniu wyraził werbalnie, sprowa-
dzając zagadnienie do jego kwintesencji. Obecny przy tym drugi młodzieniec 
(w podobnym wieku) milczał. 

 
Tam w tym parku. Taka słona woda jest. Takie są bąbelki. 

(mówią dwie dziewczyny – w wieku ok. 25 lat – prze-
jeżdżając w autobusie obok Wrocławskiego Parku 
Wodnego (dawniej – Aquapark), komentując obec-
nośd w tymże parku basenu ze słoną wodą z bąbel-
kami, 8. 06. 2009, 12.35) 

 
2.1.7. Postrzeganie przekładane jest natychmiast na komunikację, relacjonuje 
się to, co się właśnie widzi, słyszy itp. Przykład: 
 

Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, kurwa. 
(tak jeden z sąsiadów, próbując bez powodzenia za-
palid silnik swojego skutera, skomentował brak po-
wodzenia w tej dziedzinie) 

 
Z tego można zrobid kebab, wystarczy złożyd na pół. 

(powiedział ok. 10-letni chłopiec, kiedy kelner przy-
niósł mu pizzę, Olsztyn k. Częstochowy, 28. 08. 2009, 
14.52). 

 
2.1.8. Bezrefleksyjni się na ulicy nie rozglądają. Trudno to tu poprzed przykła-
dami, proszę więc samemu zaobserwowad to zjawisko. 
 
2.1.9. Bezrefleksyjni widzą tylko to, co rozumieją. Wszystko to, czego nie rozu-
mieją, nie tylko nie jest przez nich rozumiane, ale w ogóle nie jest przez nich 
widziane. Przykłady: 
 

Polska zasługuje na cud gospodarczy. 
(hasło wyborcze) 

Kicha gryczana 
    (reklama w witrynie sklepu) 

Jestem dumny z Wrocławia. 
(plakat wyborczy ojców miasta Wrocławia) 



 
 

 

 

 

2.1.10. Zanika rozmowa, rozumiana jako następstwo koherentnych jednostek 
(zaraz o tym będzie więcej), a komunikujący posługują się wyłącznie prefabry-
kowanymi elementami. Przykłady: 
 

Ja już marzę o grillu, kurwa. 
(powiedziała jedna dziewczyna do drugiej na ulicy we 
Wrocławiu, 24. 04. 2009, 21.52) 

 
Jedna: – Zamknęłam drzwi. 
Drugi: – A ja ci powiem, że nie zamknęłaś. 
 

(inny) Jeden: – Ale co ty kurwa zrobiłaś. Ja ci nic nie zrobiłem. 
 
2.1.11. W komunikacji bezrefleksyjni stosują prawie wyłącznie mechaniczne 
i heterogeniczne następstwo zdao (parataktyka). Dany part językowy składa się 
z (czasem) licznych, ale kompletnie niezwiązanych ze sobą odcinków (zarówno 
treściowo, jak i gramatycznie). Przykłady: 
 

Nie chcesz zjeśd obiadu, gdzie jest mój telefon? 
(jedna pani do telefonu komórkowego na jednym od-
dechu) 

 
Ja tam będę siedzied, do której, do szóstej. 

(ta sama pani mówi do komórki, na jednym oddechu, 
uprzedzając pytanie interlokutorki/-a sama udziela na 
nie odpowiedzi) 

 
2.1.12. Jednostki komunikacji (parts) są ekstremalnie krótkie (rzadko przekra-
czają 3 sekundy) oraz posiadają charakter claimów. Przykłady: 
 

Kartę klienta na bani rozpierdolił. (3 sek.) 
 

Kuuurwa, nie chce mi się tam iśd. (2,7 sek.) 
 

Przyszedłem, kurwa, z roboty. (2,4 sek.) 
 

Nieee, mają zrobid właśnie. (2,8 sek.) 
 

Kurwa, mówi, kultura. (2,6 sek.) 
 



 
 

 
 

 

 

2.1.13. Skoro ktoś mówi 'kurwami', to widad po tym, że to komunikacja nim 
mówi, a nie on; powstaje bowiem pytanie: Skąd ktoś wie, jak ma mówid i co ma 
mówid? Przykład: 
 

A to przesiedzę kurwa trzy miesiące na tej jebanej ławce. 
(dwie ok. 16-letnie dziewczyny, wychodząc ze skwer-
ku z ławkami, Wrocław, 7. 06. 2009, 23.04) 

 
W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa koleś. 

(jedna pani do innych pao, Olsztyn k. Częstochowy, 
28. 08. 2009, 14.35) 

 
2.1.14. Bezrefleksyjni z ogromnym zapałem i podziwu godnym uporem chcą 
manifestowad swoją przynależnośd, tylko nie bardzo wiedzą do czego (komuni-
kacyjna bezradnośd subkulturowa). Ostatni przykład ciekawy jest z uwagi na 
jego pan-semantycznośd. Przykłady: 
 

Największa paleta kuszących smaków z całego świata. 
(szyld na barze mlecznym we Wrocławiu) 

 
Dlaczego tym posłom nie obniżą pensji, panie. 

(pewna pani do pewnego pana; Wrocław, 16. 06. 
2009, 18.16) 

 
kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa 

(wrzeszczy na cały głos na ulicy jeden osobnik w gru-
pie typu 'czterech debilów apokalipsy', co reszcie 
przechodniów w niczym nie przeszkadza; Wrocław, 7. 
09. 2009, 15.24) 

 
2.1.15. Specyficzna wrażliwośd kognitywno-emocjonalna, a i estetyczna. Przy-
kład – patrz ilustracja nr 1 w aneksie. 
 
2.1.16. (Bardzo) specyficzny humor. Przykład – patrz ilustracja nr 2 w aneksie. 
 
2.1.17. Bezrefleksyjni nie są w stanie stawiad pod znakiem zapytania przesła-
nek własnego myślenia. Przykład – obrazek z Jury dający do myślenia; patrz 
ilustracja nr 3 w aneksie. 
 
 



 
 

 

 

 

2.1.18. Generalnie obowiązująca zasada brzmi – 'inaczej się nie da'. Przykład  
–  tablica na kościele św. Marcina we Wrocławiu; patrz ilustracja nr 4 w aneksie. 
 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 
(nazwa rzeczywiście istniejącego wydawnictwa, War-
szawa) 

 
2.1.19. Wypowiedzi formułowane są  – niezależnie od ich treści – jako zarzut. 
 

Stad to ja nie będę. Co ty! 
 
Skąd, nie, coś ty, nie ma mowy! 
 
Tam nie idziemy. Będziesz niósł wózek! 
  
– Idziesz do biedronki?! 
– Po co mam iśd do biedronki! 
 
– Czemu tam idziemy, kurwa. 
– A gdzie mamy iśd? 

(dwóch panów, Wrocław, 5. 09. 2009, 21.35.) 
 

Spokojnie. Zamiast czterech ziemniaczków, obierze pani trzy ziemniaczki. 
I jeden będzie na jutro. 

(sprzedawca w kiosku warzywnym do klientki, wma-
wiając jej koniecznośd kupienia czterech, a nie trzech 
ziemniaków, Wrocław, 18. 06. 09, 14.46.) 

 
 

2.2. Konsekwencje i główne zasady komunikacji bezrefleksyjnej 

Już z tych kilku tylko egzemplifikacji wynikają liczne konsekwencje tego typu 
komunikacji, które uogólnid można tak: 
 
- korzystanie wyłącznie z przejętych standardów, 
- zanikanie wyborów i możliwości wyboru, 
- zanikanie samokontroli, 
- zanikanie wątpliwości i pytao, 
- na pierwszym planie stoją 'absolutnie słuszne rozwiązania', 
- wartościowanie przechodzi w obszar pasywności, 



 
 

 
 

 

 

- użytkownik komunikacji przechodzi w rolę widza, 
- dążenie do bezpieczeostwa, pewności, stabilności, 
- redukcja opcji i redukcja kontroli, 
- bezmyślnośd i brak inności, 
- orientowanie się na prefabrykowane kategorie, a nie na aktywne myślenie.  
 
Z tego natomiast wynika pięd postulowanych tu przez nas zasad komunikacji 
bezrefleksyjnej.  
 
a. Obserwujemy daleko idący zanik czy (dramatyczniej) wręcz śmierd roz-

mowy. Nie spotyka się rozmów, lecz tylko pojedyncze parts, które stawia się 
w przestrzeni komunikacyjnej, nie oczekując niczego od tego innego, a on 
(ten inny) robi to samo. Jest się z tym drugim w jednej przestrzeni komuni-
kacyjnej, nie produkuje się jednak koherencji, spójności, następstwa, cią-
gów myślowych, podejmowania / rozwijania tematu, temat wręcz nie ist-
nieje, komunikacja składa się z luźnych klocków, niemających ze sobą 
związku. 

 
b. Bezrefleksyjni (zarówno w postrzeganiu, jak i w komunikacji) realizują, jak 

się wydaje, postulowany swego czasu przez Ernsta von Glasersfelda   zabieg, 
a mianowicie: nie widzą danego obiektu w czasie jako tego samego i zmie-
niającego się obiektu, lecz rozpoczynają każde postrzeganie od nowa i widzą 
każdy obiekt jako nowy, czyli zaczynają ciągle od nowa, i dlatego nie są w 
stanie tworzyd zależności. W związku z czym powstaje u nich niestabilny 
świat, przed którym bronią się zapominaniem, niesłuchaniem i doko-
nywaniem coraz to nowych kolejnych postrzegao i realizacją kolejnych wy-
powiedzi. 

 
c. Bezrefleksyjni mają ten problem, że nie są w stanie zarządzad skomplikowa-

niem, to znaczy redukowad go do znośnej i kognitywnie opracowywalnej 
miary. Nie potrafią przełożyd skomplikowania na kompleksowośd. Stoją, by 
tak rzec, przed morzem lub ścianą skomplikowania, z którym/-ą sobie nie 
radzą, i w konsekwencji zostają przez owo skomplikowanie przytłoczeni. Na 
to zaś reagują agresją lub bezradnością i apatią. Skomplikowanie otaczają-
cego świata nie przekracza oczywiście ich wydolności mózgowej (postrze-
ganiowej, kognitywno-emocjonalnej), jako że ta jest u wszystkich nas mniej 
więcej taka sama, lecz nie mogą oni skomplikowaniu podoład (uporad się 
z nim) z powodu braku zabiegów i procedur dla dokonywania tych operacji. 

 



 
 

 

 

 

d. Sytuacyjnośd komunikacji bezrefleksyjnej. W danej sytuacji reaguje się prak-
tycznie tylko na bezpośrednio poprzedzające wypowiedzi (o ile te nie prze-
kraczają kwantu uwagi), a to głównie ze względu na ich emocjonalne ko-
mentowanie, nie zaś z uwagi na prowadzenie rozmowy i słuchanie, oraz re-
aguje się jedynie na to, co dzieje się w bezpośrednim otoczeniu. Przy tym 
bezrefleksyjni nie pracują przyszłością. Istnieje dla nich bowiem tylko to, co 
zostało powiedziane bezpośrednio przedtem (czyli najwyżej 3 sekundy te-
mu). 

 
e. Asocjalnośd zachowao i komunikacji. Bezrefleksyjni zasadniczo nie uwzględ-

niają: po pierwsze, że dookoła są inni, oraz po drugie, że ci inni są inni niż 
oni sami. Każda komunikacja i zachowanie bezrefleksyjnych bazuje na prze-
świadczeniu, że wszyscy są tacy sami jak oni, a zatem nie muszą oni 
uwzględniad w swoich wypowiedziach tego drugiego, a zatem produkują 
wypowiedzi tak, iż wystarczy, by sami je rozumieli, nie dopuszczają nato-
miast wypadku, że z powodu inności innych mogliby zostad niezrozumiani 
lub że istnieje w ogóle możliwośd ich niezrozumienia. Działania i zachowania 
natomiast konstruują tak, jakby dookoła nie było innych, czyli bez uwzględ-
niania konsekwencji swoich działao dla innych. W tym sensie nie działają 
w przestrzeni społecznej, gdyż taka dla nich nie istnieje, lecz traktują prze-
strzeo jako ich własnośd lub ich przedłużenie. Samochody zatem parkuje się 
na chodniku lub na trawniku, zaś jeździ się nimi, jakby się było na świecie 
samemu, muzyki słucha się głośno przez otwarte okno, nagłaśniając całą 
ulicę, śmieci wyrzuca się z okna bloku na ulicę, przedmioty już niepotrzebne 
upuszcza się na ulicę lub na trawnik w trakcie przebywania na nich, na spo-
tkania przychodzi się, kiedy to odpowiada, a nie wtedy, kiedy się na nie 
umówi, rozmawia się w każdej sytuacji tak głośno, jakby dookoła nie było 
innych, prywatnośd komunikatów sytuowana jest w przestrzeni traktowanej 
jako pusta, nie ma znaczenia, że ktoś inny też ma coś do powiedzenia i nie-
wykluczone, że coś innego niż oni, przerywa się innym, kiedy tylko im przyj-
dzie do głowy coś, co by chcieli powiedzied, nie słucha się innych, gdyż jest 
się w przekonaniu, że oni i tak będą mówili to samo, co ja. Itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

2.3. Tło teoretyczne – mindfulness, mindlessness i frames 

Umieśdmy teraz poczynione wyżej uwagi na szerszym nieco tle teoretycznym, 
bowiem łatwo może powstad przekonanie, że wymyślono kolejny problem, 
który mamy tylko my, i teraz deprecjonuje się z gruntu sympatycznych ludzi. 
To, że ludzie ci są czasami sympatyczni, nie ulega kwestii, problem w tym, że 
z badao wynika, iż powstaje najprawdopodobniej pewien nowy typ komunika-
cji, który nie da się już sprowadzid do widzimisię badaczy. 
 
Obszar badawczy, o którym tu mowa, rozwinął się w ostatnich latach (szcze-
gólnie w USA) w ramach psychologii w polu zainteresowao psychologii spo-
łecznej (patrz – Langer 1991, Kabat-Zinn 2006 i 1999). Punktem wyjścia są ob-
serwacje tego, co nazywane jest mindlessness, a punktem docelowym kon-
strukcja programu terapii pozwalającej zapobiegad powstawaniu tego syn-
dromu. Innymi słowy – od mindlessness do mindfulness. 
 
Tu powstaje kwestia nie tylko adekwatnego tłumaczenia terminu, ale i ade-
kwatnego rozumienia samego zjawiska. Mindfulness tłumaczymy zasadniczo 
jako uważnośd (w języku niemieckim – Achtsamkeit), przy czym nie jest to tutaj 
tylko słowo, lecz termin naukowy. Na samym początku uwaga – proszę nie my-
lid 'uważności' z 'uwagą'; pierwsza to aktywny proces, druga to mechaniczny 
zabieg koncentracji na czymś. Mindfulness (uważnośd) zatem to, przejęty przez 
Langer z zen, sposób podejścia do otaczającego jednostkę świata, taki sposób, 
który wszystkiemu, co nas otacza, przypisuje pewne znaczenia, pozwala na je-
go, by tak rzec, semantyczne widzenie. Mindfulness to aktywne ukierunko-
wanie się na to, co nowe, nieznane, to bycie otwartym na sytuację uczenia się 
(nie – na samo uczenie, lecz sytuację uczenia się), to patrzenie na stany rzeczy 
z ciągle nowych, innych perspektyw, tworzenie własnych strategii uczenia się, 
widzenia otaczającego świata i rozumienia go tu i teraz. Chcąc zrekonstruowad 
ów proces, Langer formułuje kilka pytao, z odpowiedzi na które ustalid da się 
odpowiednie podejście do mindfulness. 
 

– Za kim lub za czym podąża uważnośd? 
– Uważnośd podąża za tym, co ciekawe, nowe, ważne. 
 
– Co jest ciekawe, nowe, ważne? 
– O tym decyduje każdy z osobna, gdyż każdy jest inny. 

 
– Postulat dla działania – 'robię to na swój sposób' (czyli nie, jak w przy-

padku klusek, tak jak wszyscy) 



 
 

 

 

 

– Jak aktywizowad swoją uwagę? 
– Pytaniem – co jest dla mnie tu i teraz nowe? 
 
– Postulat – nowego uczymy się z niepowodzeo! Powodzenie to potwier-

dzenie czegoś, to kognitywna śmierd. 
 
Z tego z kolei wyprowadzid można zasady mindfulness (zasady aktywnego my-
ślenia, za Ellen J. Langer 1997): 
 
a. Zdolnośd tworzenia nowych kategorii lub kategorii w ogóle. Z tego wynika 

koniecznośd wykształcenia otwartości na to, co nowe, oraz nie-poleganie 
w swoich komunikacjach i działaniach na starych kategoriach. 

 
b. Otwartośd na nowe dyferencje. Chodzi o podejmowanie świeżych informa-

cji, jako że aparat postrzegania szybko jest przez mózg wyłączany, kiedy ten 
stwierdza ciągłe powtarzanie się czegoś. 

 
c. Dysponowanie więcej niż jednym punktem widzenia (perspektywą). Kompe-

tencja ta umożliwia powstanie wrażliwości na odmienne konteksty oraz zro-
zumienie, że dla każdej obserwacji istnieje co najmniej tyle perspektyw, ilu 
obserwatorów. 

 
d. Kontrola kontekstu natomiast daje nam świadomośd istnienia różnych per-

spektyw, przy zastosowaniu których podejśd możemy do ofert środowiska. 
 
e. Proces jest ważniejszy niż rezultat. Wychodząc od takiego postulatu, rozu-

miemy, że istotna jest koncentracja na teraźniejszośd, na tu i teraz. Wynik 
każdej komunikacji, każdego działania poprzedzony jest jakimś określonym 
procesem, który do tego wyniku był doprowadził. Z takiego podejścia wy-
nika postulat, aby w trakcie robienia czegoś, w trakcie działania i komunika-
cji zauważad i orientowad się na poszczególne kroki (danej czynności), a nie 
na intendowany, zamierzony wynik. 

 
f. Zaufanie do własnej intuicji. Tu odpowiednie będzie skrzydlate słowo – "Lo-

giką czegoś dowodzimy, intuicją coś odkrywamy" (Henri Poincairé). 
 
g. Istotne są: innowacja i kreatywnośd, czyli kreatywna niepewnośd. 
 
Jakkolwiek przekonujące są argumenty Langer w rzeczonej kwestii, zwrócid 
uwagę trzeba jednak na pewien drobny aspekt. Langer (2000) rozumie uważ-



 
 

 
 

 

 

nośd jako proces produkowania nowych dyferencji w tu i teraz. Wydaje się, że 
proces ten adekwatniej byłoby postulowad jako proces likwidowania starych 
i w ogóle dyferencji. Niedogodnością (kognitywną, z której często i chętnie ko-
rzystamy) jest bowiem w przypadku 'dyferencji' to, że mamy tendencję do od-
wracania zastanych dyferencji, do »odwracania kota ogonem«, czyli do nega-
tywizacji (lub pozytywizacji) tych dyferencji, przez co nadal pozostajemy w si-
dłach danej dyferencji, gdyż jej mechaniczne odwrócenie niewiele oczywiście 
daje poza dobrym humorem, że coś się zrobiło i nie było się bezczynnym. 
W ujęciu E. J. Langer pojawia się bowiem pewna wada, a mianowicie ta, że 
szybkie wartościowanie i szybka asymilacja (na podstawie starych doświad-
czeo) zamykają oczy na to, co nowe. Natomiast przez likwidowanie dyferencji 
uzyskujemy usuwanie automatyzmów, schematów, ram itp., a ponadto pewien 
dyskomfort psychiczny, bo nagle, pozbawieni dyferencji, czujemy się nadzy, 
a więc niezręcznie nam (co prawda tylko przez jakiś czas, ale jednak); dyskom-
fort ten animuje nas jednak do podjęcia działao, a ponieważ nie mamy się już 
czego trzymad (jako że starych dyferencji już nie ma), tym bardziej stajemy się 
kreatywni w celu likwidacji dyskomfortu. Przez nieprodukowanie nowych dyfe-
rencji unikamy perpetuowania świata zastanego. 
 
Obok konceptu mindfulness wykorzystad można w kwestii bezrefleksyjności, 
również koncepcję frames George'a Lakoffa (2004), jako że wynika z niej (co 
najmniej) jeden aspekt, jaki możemy tu uwzględnid. Lakoff postulował swego 
czasu zależnośd polegającą na tym, że każdy konstrukt komunikacyjny posiada 
swój frame, na tle którego konstrukt funkcjonuje; frame, obejmujący obraz 
konceptu i związaną z nim wiedzę ogólną. Istotne są tu cztery punkty: 
 
a. każde słowo wywołuje sobą frame; 
b. słowa, zdefiniowane w ramach frame, wywołują ów frame; 
c. negacja frame wywołuje frame; 
d. wywoływanie frame wzmacnia frame. 
 

Eksperyment: ostatni z tych punktów sprawdzid można na sobie samym 
w następującym eksperymencie Lakoffa – Proszę przez najbliższe 30 se-
kund starad się świadomie nie myśled o słoniach. 

 
Z tego w powiązaniu z mindfulness wynika postulat: proszę systematycznie li-
kwidowad skłonnośd do automatycznych i pozbawionych uważności reakcji, 
proszę rozwijad nowe konstrukty o otwartych frames. Uważnośd produkuje 
bowiem nowe kategorie poprzez otwartośd, na to, co nowe. 
 



 
 

 

 

 

Odwracając zaś kierunek analizy, dochodzimy do mindlessness, czyli do bezre-
fleksyjności lub braku uważności. Bezrefleksyjnośd powstaje bowiem wtedy, 
kiedy nie wiemy (nie zdajemy sobie sprawy z tego), że kategorie, którymi 
w komunikacjach i działaniach pracujemy, są kategoriami (tylko i wyłącznie, i że 
możemy je zmieniad) oraz kiedy je następnie jako takie (bezrefleksyjnie) ak-
ceptujemy. Aby tego uniknąd, stosujemy elastyczne myślenie przy pomocy wie-
lu kategorii, wiedząc, że są to tylko kategorie, które można zmieniad. Langer 
(1991, 32) wprowadza jeszcze jedno dodatkowe pojęcie – 'przedwczesne usta-
lenia kognitywne' (premature cognitive commitments). To takie utrwalone na-
stawienia (mindsets), które pojawiają się przed rozpoczęciem procesu roz-
sądnego, refleksyjnego myślenia.



 
 

 
 

 

 

 

3.  Perspektywa komunikacyjna 
 
 
Powródmy teraz do pytania o to, dlaczego omawiane tu zjawisko występuje 
i jakie funkcje, skoro występuje, spełnia. Wiemy już, że wulgarnośd stanowi 
efekt komunikacji i jest jednym ze środków stosowanych w komunikacji bez-
refleksyjnej. Obserwację tę trzeba oczywiście jeszcze zawęzid, gdyż prymarnym 
miejscem występowania wulgarności jest komunikacja typu face-to-face. 
W komunikacji pisemnej lub drukowanej zasadniczo nie występuje (abstrahu-
jąc od celowo wulgarnych tekstów). Pomijamy tutaj stosowanie wulgarności na 
blogach czy forach internetowych, te bowiem realizują scenariusz komunikacji 
bezpośredniej w ramach pewnej nowej platformy komunikacyjnej przy pomocy 
środków komunikacji bezpośredniej. Kryterium stanowi tutaj mechanizm kon-
troli społecznej. O ile komunikacja oficjalna podlega takiej właśnie kontroli, to 
znaczy komunikując w ramach oficjalnych scenariuszy komunikacyjnych, pod-
legamy kontroli zewnętrznych wobec mówcy i jego środowiska instancji lub 
kontrolę taką w trakcie komunikacji zakładamy, o tyle w trakcie komunikacji 
bezpośredniej oraz komunikacji na forach kontrola taka nie występuje; na fo-
rach, czy generalnie w Internecie, komunikowad możemy, co i jak chcemy, gdyż 
czynimy to anonimowo, a anonimowośd ta gwarantowana jest nam przez samo 
medium. Omawiane tu słownictwo występuje tylko tam, gdzie sytuujemy się 
w ramach własnej społeczności, cechującej się między innymi tym, że wszyscy 
jej uczestnicy komunikują tak samo. Kiedy pojawiają się instancje zewnętrzne, 
przechodzimy na pole interdyskursu. Ale również to tylko częściowo. Zasadni-
czo zarówno w interdyskursie, jak i we wszystkich poszczególnych dyskursach, 
słownictwa tego możemy używad, jeśli tylko jesteśmy pewni, że komunikujemy 
z kimś, kto reprezentuje nasz styl życia (lifestyle). Widzimy tutaj, że ponad czy 
obok komunikacyjnej dyferencjacji społeczeostwa, manifestującej się właśnie 
w dyskursach, funkcjonuje jeszcze jedna dyferencjacja, którą nazwad chcemy 
dyferencjacją stylów życia. Czyli taką, która funkcjonuje już nie tylko na pozio-
mie dyskursu i jego scenariuszy komunikacyjnych, lecz także na poziomie słow-
nictwa, a dokładniej na osi ekwiwalencji (w rozumieniu Romana Jakobsona). 
W tym sensie wulgaryzmy językowe są elementem stylu życia formacji komu-
nikacyjnej, którą określid chcemy tu jako bezrefleksyjną. Dyskursy delimitują 
nam programy komunikacji, scenariusze i przestrzenie komunikacyjne itp., nie 
determinują nam jednak stosowanego słownictwa w tym stopniu, w jakim czy-
nią to style życia. 
 



 
 

 

 

 

Teraz relewantne stają się pytania o to, dlaczego słownictwa tego się używa, 
jakie funkcje ono spełnia i jakie komunikacyjne potrzeby zaspokaja. Ponieważ 
stosowane jest ono najczęściej w kręgach bezrefleksyjnych, więc jest wyrazem 
świata przeżyd tego stylu życia. Używając wulgaryzmów: manifestuję przyna-
leżnośd do swoich kręgów, znajomośd rzeczy, wyrażam adekwatnośd komuni-
kowania oraz potrafię, czyli jestem w stanie, wyrażad to, co kręgi te porusza, co 
stanowi tych kręgów temat komunikacji. Jeśli chodzi o funkcje, to mamy tu do 
czynienia z zasadniczo jedną tylko funkcją, a mianowicie, jak już wyżej wspo-
mnieliśmy, manifestowania przynależności poprzez dostarczanie oferty komu-
nikacyjnej pozwalającej odczytad taką przynależnośd. Bezrefleksyjni manifestu-
ją swą bezrefleksyjnośd oraz pozwalają ją tym samym innym odczytad. Z tego 
czerpad można dobre samopoczucie (przynależności do czegoś), można czud się 
potrzebnym, można brylowad opanowaniem reguł tej komunikacji i manife-
stowad swoje kompetencje w tej dziedzinie itp., manifestując tym samym 
przynależnośd. Zaś co do potrzeb komunikacyjnych, ten sposób mówienia po-
zwala na realizowanie kilku co najmniej aspektów, których nie daje komunika-
cja przy pomocy innych środków. Stosowanie wulgaryzmów daje nam bardzo 
dużą sprawnośd komunikacji, zwiększa znacznie jej efektywnośd, pozwala na 
redukowanie środków stosowanych w komunikacji na korzyśd ich plakatyw- 
ności w stopniu daleko większym, niż byłoby to możliwe przy pomocy komuni-
kacji w innym paradygmacie, oraz, co naszym zdaniem jest bardzo istotne, 
umożliwia łączenie komunikacji z emocjami oraz z wyrażaniem emocji i wła-
snego nastawienia do produkowanej właśnie wypowiedzi w stopniu, jaki dla 
innych sposobów komunikacji jest zasadniczo nieosiągalny. 
 
W pewnym sensie użytkownicy komunikacji bezrefleksyjnej stosują również 
komunikację indeksykalną, to znaczy dwutorową – z jednej strony wyrażają to, 
co wyrażają, a z drugiej komentują równocześnie to, co mówią (patrz szerzej: 
Fleischer 2010). Związek z wyrażaniem emocji, podkreślany już w opracowa-
niach lingwistycznych, w wymiarze komunikacyjnym otrzymuje jeszcze większe 
znaczenie niżby się wydawało. Bezrefleksyjni są w stanie przy pomocy kilku 
zaledwie słów wyrażad to, co chcą, oraz to komentowad, podczas kiedy w in-
nych rodzajach komunikacji zmuszeni jesteśmy do stosowania środków syntak-
tycznych, frazeologicznych czy wręcz tekstowych. W komunikacji bezrefleksyj-
nej wszystko to obsługiwane może byd i jest na poziomie leksyki czyli słownic-
twa jedynie, z niewieloma wyjątkami o charakterze frazeologicznym. To bardzo 
sprawna i efektywna forma komunikacji. Niewykluczone, że dlatego tak się 
rozpowszechniła i stosowana jest powszechnie ponad dyskursami i inter-
dyskursem, najpóźniej w sytuacjach, gdy do głosu dochodzą emocje lub czas 



 
 

 
 

 

 

komunikacji jest mocno reglamentowany i nie wystarcza do prowadzenia ko-
munikacji dyskursywnej. 
Ten typ komunikacji posiada jednak jedną (przynajmniej) dośd zasadniczą wa-
dę, o tyle ciekawą, że wydaje się byd kontraproduktywną dla komunikacji, gdyż 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia nawiązywalnośd komunikacji, a co najmniej 
od Luhmanna wiemy, że nawiązywalnośd komunikacji to jej podstawowa ce-
cha. Komunikacja przy pomocy omawianego tu słownictwa ma bowiem tę ce-
chę, że poprzez jawne i wyraźne nacechowanie emocjonalne wypowiedzi i wy-
rażanie własnego stosunku do tego, co wypowiadane, przerywa się komuni-
kację, gdyż nie dośd, że interlokutor otrzymuje gotową formułę, to wyposażona 
jest ona ponadto w wyrażenie stosunku emocjonalnego i nastawienia aksjolo-
gicznego do prezentowanej treści. W tym momencie słuchacz pozostad może 
jedynie... słuchaczem właśnie. Kiedy bowiem dany osobnik komunikuje nam 
"zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci w dupę" lub "wjebałem się wczoraj 
w takie korki, że chuj", to komunikacja się kooczy, gdyż cóż tu jeszcze można 
dodad lub powiedzied. Zjawisko to, z punktu widzenia mechanizmu komunika-
cji, stanowi dośd duży mankament dla komunikacji bezrefleksyjnej, gdyż unika-
nie czy zapobieganie nawiązywalności posiada w mechanizmie komunikacji 
wiele obostrzeo i zapobiegaczy. Z drugiej strony jednak niweluje co prawda 
socjalnośd, ale, jak wiemy, asocjalnośd to jedna z podstawowych zasad tej ko-
munikacji. 
 
I tak, w ramach komunikacji bezrefleksyjnej, wygenerowany został bardzo 
zgrabny zabieg zapobiegający brakowi nawiązywalności, a mianowicie likwida-
cja koherencji i spójności wypowiedzi. W większości wypowiedzi w ramach 
komunikacji bezrefleksyjnej obserwowad można pełną utratę koherencji za-
równo tekstu, jak i rozmowy, przy pełnej aprobacie interlokutorów, to znaczy 
nikomu z biorących udział w rozmowie brak związku poszczególnych wypowie-
dzi lub nawet związku w ramach własnej wypowiedzi najzupełniej nie prze-
szkadza w kontynuacji rozmowy, czyli komunikacji. Dochodzi zatem do swego 
rodzaju zwycięstwa nawiązywalności w komunikacjach, nieoferujących środ-
ków produkcji takiej nawiązywalności, nad tym typem komunikacji. A antropo-
centryzując – nawiązywalnośd mówi: Skoro nie oferujecie mi możliwości za-
działania, to ja przebiję się inaczej, gwarantując swoje przetrwanie, wam tylko 
musi byd obojętne, co ten drugi mówi. Proszę zauważyd, że rezultat takiej ko-
munikacji bezrefleksyjnej jest dokładnie taki sam, jak innych typów komunika-
cji. W innych typach (w sytuacji idealnej) każdy słucha każdego i odnosi się do 
tego, co ten drugi mówi, budując wypowiedź tak, żeby ten drugi miał możli-
wośd odnieśd się do tego, co się samemu mówi, a zatem zadaje się pytania, 
uakustycznia swoje wątpliwości, stosuje się tryb przypuszczający itp.; na koocu 



 
 

 

 

 

obydwaj rozmówcy sobie porozmawiali. W komunikacji bezrefleksyjnej nikt 
nikogo nie słucha, każdy mówi, co chce i nic nikogo nie obchodzi, co mówią inni 
i odwrotnie – ci inni, ten drugi robią to samo; na koocu obaj sobie porozma-
wiali. 
 
Chcę coś powiedzied, chcę sobie pogadad – jedynym warunkiem, by to w ko-
munikacji bezrefleksyjnej uczynid, jest zaakceptowanie, że mnie nikt nie będzie 
słuchał, przy czym ten drugi ma to samo prawo, by mówid, jeśli tylko zaakcep-
tuje, że i jego nikt nie będzie słuchał; na koocu obaj / oboje sobie pogadali. Re-
zultat w obydwu wypadkach jest, jak widzimy, identyczny. W tym sensie ko-
munikacja bezrefleksyjna jest bardzo partnerska. Kosztem likwidacji koherencji 
uzyskuje się możliwośd mówienia tego, co się żywnie podoba bez konieczności 
oczekiwania na komentarze ze strony tego drugiego. Nawiązywalnośd jest dana 
i oddziałuje, komunikacja przebiega, system społeczny jest gwarantowany 
i stabilizowany. Inkryminowany tu typ komunikacji jest po prostu jednym 
z funkcjonujących typów komunikacji w danej populacji. 
 
Pozostaje jeszcze do omówienia kwestia znaczenia słownictwa stosowanego 
w tym typie komunikacji. Jak referowaliśmy wyżej, w lingwistyce wychodzi się 
od asemantyczności tego słownictwa. Przekleostwa i wulgaryzmy językowe dia-
gnozowane są jako nieposiadające znaczenia. Po poczynionych tu uwagach te-
za ta nie jest do zaakceptowania. O ile można się zgodzid z poglądem, że prze-
kleostwa nie posiadają znaczenia, nazwijmy go, leksykalnego, o tyle podkreślid 
tu chcemy, że bez wątpienia posiadają znaczenie komunikacyjne oraz spełniają 
funkcję pansemantyczności. 
 
Znaczenie komunikacyjne jest wielkością zarówno definicyjnie, jak i analitycz-
nie stosunkowo trudno uchwytną, ponieważ opisuje obiekt zmieniający się 
w sposób ciągły. Samo zjawisko znaczenia komunikacyjnego jest w zasadzie 
bardzo stabilne, dużej zmienności podlegają tylko jego konkretne manifestacje, 
a tylko te są analitycznie uchwytne (szczegółowo patrz: Fleischer 2007). 
Generalnie w ramach konstruktywistycznej teorii komunikacji postulowane są 
dwa obszary semantyczne słów, wyrażeo lub wypowiedzi. Z jednej strony coś, 
co z braku lepszego określenia nazywamy znaczeniem ogólnojęzykowym lub 
leksykalnym, które precyzyjnie opisad można za pomocą środków lingwistycz-
nych. Z drugiej strony obserwowad można, że określone obiekty komunika-
cyjne wykazują pewną nadwyżkę znaczeniową, niesprowadzalną bez reszty do 
słownika oraz nieposiadającą charakteru przypadkowego lub indywidualnego, 
lecz właśnie charakter systemowy i wiążący. Nadwyżka ta uwarunkowana jest 
komunikacyjnie oraz danym subsystemem systemu społecznego. Znaczenie to 



 
 

 
 

 

 

nazywamy znaczeniem komunikacyjnym. Jego charakter staje się jasny, kiedy 
w ramach danej manifestacji systemu staramy się znaleźd w słowniku znacze-
nie konstruktów wydarzeo typu 'problem Bośni', 'sprawa polska' lub konstruk-
tów typu 'nasi żołnierze', 'nasz naród', 'my Polacy', 'wchodzenie do Europy', 
'Europa' itp. Tego rodzaju – nazwijmy je – synekdochy redukujące komplekso-
wośd posiadają prawie wyłącznie znaczenia komunikacyjne. To samo zjawisko 
uwidacznia się przy porównaniach międzykulturowych, kiedy stwierdzamy, że 
to samo słowo w różnych interdyskursach (np. 'papież' albo – no właśnie – 'Pa-
pież' w kulturze polskiej lub niemieckiej) oraz dyskursach wykazuje różne, nie-
rzadko silnie od siebie odbiegające znaczenia; równocześnie jednak stwier-
dzalne jest także wspólne pole semantyczne (wypadek taki nie jest jednak ko-
nieczny). 
 
Pokażemy to zjawisko na przykładzie. W pracach grupy badawczej Tüschau 16 
(Fleischer 1998b) oraz w badaniach niemieckich i polskich symboli kolektyw-
nych (Fleischer 1996) można było wykazad, że znaczenia takich słów jak (np.) 
'wol-nośd' (Freiheit) lub 'kościół' (Kirche) odmienne są w dyskursie punków i w 
interdyskursie, a charakteryzowane są przez respondentów za pomocą nastę-
pujących określeo: 
 

wolnośd 
 

u punków:  anarchia, ważne, musi byd, ubaw, życie, nie ma, nie pra-
cowad, fajnie; 

niem. interdyskurs: podróże / urlop / samochód, niezależnośd, demokracja, 
samodzielnośd, pieniądze, wolnośd wygłaszania opinii, 
pokój, wybory, szczęście; 

pl. interdyskurs: niezależnośd, swoboda, demokracja, radośd, równośd, 
niepodległośd, pokój, miłośd, samodzielnośd 

  
 kościół 
 
u punków:  kłamstwa, papież – nie, ucisk, pieniądze, nietolerancja, 

nudny, komercja, niepotrzebny, ogłupianie. 
niem. interdyskurs: wiara, papież, religia, podatek, Bóg, tradycja, instytucja. 
pl. interdyskurs: wiara, instytucja, Bóg, ksiądz / kler, religia, wspólnota, 

budynek (świątynia, Dom Boży), miłośd 
 
Słowo 'wolnośd' oceniane jest przy tym (na skali od +100 do -100) przez pun-
ków bardzo wysoko (+95), a w niemieckim i polskim interdyskursie (odpowied-



 
 

 

 

 

nio) +88 i +92. 'Kościół' oceniany jest w dyskursie punków dużo negatywniej    
(-72) niż w interdyskursie (odpowiednio niemieckim i polskim: -12 i +22). Trud-
no przyjąd, by punkowie, będący równocześnie uczestnikami społeczeostwa, 
a to znaczy będący w stanie adekwatnie komunikowad w interdyskursie, nie 
znali zarówno leksykalnych, jak i interdyskursowych znaczeo słów 'wolnośd' 
i 'kościół'. Mimo to semantyzują te słowa inaczej niż interdyskurs. Lub na od-
wrót: interdyskurs wykazuje inne semantyzacje niż dyskurs punków. Te różnice 
mamy więc na myśli, kiedy mówimy o nadwyżce znaczeniowej. Wynikający 
z tego komponent semantyczny nazywamy 'znaczeniem komunikacyjnym'. Je-
go systemowy sens i systemowa korzyśd są tego rodzaju, iż znaczenia komuni-
kacyjne są częściowo mniej obciążone funkcjonalnie, a tym samym bardziej 
manipulowalne niż znaczenie leksykalne, tak że dane słowo łatwiej i skuteczniej 
może zostad zastosowane w celach strategicznych niż dopuszcza to znaczenie 
leksykalne –  z powodu swego silnego zakotwiczenia w systemie i jego wyso-
kiego obciążenia funkcjonalnego. Znaczenie komunikacyjne jest zatem takim 
elementem, który wykształcony został dla specyficznych zorientowanych dys-
kursowo celów. Proszę zwrócid uwagę, że zarówno w dyskursie punków, jak 
i w (niemieckim) interdyskursie dla scharakteryzowania 'kościoła' (por.  
Fleischer 1996 i 1998b) zastosowany został element semantyczny 'papież', 
chodzi co prawda o to samo słowo, wyjśd jednak należy od tego, że posiada 
ono w obydwu dyskursach bardzo odmienne znaczenia (w dyskursie punków 
jako warianty opisowe dla słowa 'papież' pojawiają się określenia: "gówno, pa-
pież Janek, papież – przeciwieostwo – Jezus, Janie Pawle stul pysk *w przekła-
dzie ginie rym+, gówniany papież". Trudno uznad, że w interdyskursie obecne 
jest takie samo ukierunkowanie. 
 
Uwaga: Nawet jeśli podane przykłady bardzo wyraźnie (a częściowo i drastycz-
nie) unaoczniają tematyzowaną właściwośd, na jeden punkt koniecznie chcemy 
zwrócid uwagę: znaczenie komunikacyjne stanowi (w porównaniu z systemem 
języka) tylko stosunkowo niewielki element semantyki niektórych słów i wyra-
żeo. Pozostała przeważająca częśd semantyki słów jest wystarczająco dokładnie 
i precyzyjnie opisana przez lingwistykę. Nie powinno powstad wrażenie, nawet 
jeśli cele, dla których zjawisko to jest stosowane są istotne, że mogłoby chodzid 
o zastąpienie metod lub wręcz teorii lingwistyki. Ponadto mamy tu do czynie-
nia z właściwościami, którymi w pewnym sensie zajmuje się także lingwistyka, 
jak na przykład styl funkcjonalny, argot lub konotacje. Co jednak w badaniach 
tych jest pomijane lub niewystarczająco poruszane, to właśnie komunikacyjne 
komponenty, na które kładziemy tu większy nacisk. 
 



 
 

 
 

 

 

Znaczenia leksykalne pozwalają – ze względu na ich mocno zamanifestowane 
obciążenie funkcjonalne i ich wysoki stopieo utrwalenia – tylko na stosunkowo 
nieliczne i niezbyt kompleksowe strategiczne, taktyczne lub inne manipulacje 
wypowiedzi. Inaczej rzecz ma się w przypadku semantyzacji komunikacyjnych, 
które na skutek ich mniejszego obciążenia funkcjonalnego i mniejszego stopnia 
utrwalenia, a zatem wyższych stopni wolności, są w stanie spełniad omawiane 
tutaj funkcje. Semantyzacje komunikacyjne tworzone są przez charakte-
rystyczne dla danego dyskursu i w nim obowiązujące interpretanty znakowe. 
Chodzi tutaj na przykład o (między innymi) te semantyzacje, które szczególnie 
wyraźnie manifestują się w przekładach na inne języki. Jak wtedy, kiedy dane 
słowo lub wyrażenie mogłoby co prawda zostad przetłumaczone dosłownie, 
dosłowne tłumaczenie nie oddawałoby jednak właściwej roli i specyficznego 
dyskursowo znaczenia tego słowa w dyskursie wyjściowym (= tym, z którego 
się tłumaczy), lub kiedy są to słowa, w wypadku których tłumaczenie jest pra-
wie niemożliwe, to znaczy właściwe znaczenie danego słowa nie może zostad 
oddane w dyskursie docelowym (= tym, na język którego się tłumaczy). Przy-
kładem mogą byd niemieckie słowa typu 'basisdemokratisch' lub 'Leistung' 
z wszystkimi ich specyficznie niemieckimi elementami znaczeniowymi lub pol-
skie słowa typu 'chamstwo', 'cwaniactwo' lub właśnie 'Papież'. Nie oznacza to 
jednak w sposób konieczny, iż w dyskursie docelowym dane zjawisko (spo-
łeczne) nie występuje. Dla oznaczenia tego samego zjawiska może byd stoso-
wane inne słowo, niewykluczone, że o odmiennym znaczeniu komunikacyjnym. 
Decydująca dla semantyzacji nacechowanej komunikacyjnie jest nadwyżka 
znaczeniowa, a ta nadwyżka wykorzystywana jest w obszarze normalności, 
jednak tylko ta jej częśd, w której do głosu dochodzą (lub mogą dochodzid) 
wzorce służące do semantyzacji innych elementów z uwagi na te wzorce wła-
śnie. Przy czym same wzorce nie muszą się pojawiad na powierzchni i tylko 
w rzadkich wypadkach na powierzchni się pojawiają. Nie ulega więc kwestii, że 
interesujące nas tutaj cztery słowa komunikacji bezrefleksyjnej zasadniczo 
składają się prawie wyłącznie ze znaczeo komunikacyjnych oraz wykazują nikłe 
tylko znaczenia leksykalne. 
 
Kwestia pansemantyczności natomiast jest stosunkowo ciekawa. Zasadniczo 
analizowane tu słowa komunikacji bezrefleksyjnej posiadają znaczenie 'wszys-
tko', mogą znaczyd wszystko, czyli są pansemantyczne. W największym stopniu 
chyba słowo 'kurwa', którym obsłużyd można praktycznie każdą sytuację ko-
munikacyjną i każdy temat komunikacji, mając do powiedzenia to, co bezre-
fleksyjni mają do powiedzenia. W tej sytuacji jednak, gdyby na tym poprzestad, 
słowa te byłyby niestosowalne, gdyż nie delimitowałyby ani tematu, ani se-
mantyki. Tu jednak z pomocą przychodzi sama komunikacja bezrefleksyjna, 



 
 

 

 

 

która, jak wiemy, realizowana jest najczęściej w komunikacji bezpośredniej 
(czyli face-to-face), gdzie i kiedy dla jej uczestników jasny jest kontekst, po-
zwalający przez to dookreślid (aktualną) semantykę danego słowa. Interlokuto-
rzy z reguły mają przed oczyma to, o czym rozmawiają (a najczęściej rozma-
wiają o tu i teraz), a zatem nie jest wymagana precyzyjna dookreślająca seman-
tyka, gdyż ta gwarantowana jest przez kontekst, a ponadto: przez wspólny 
świat przeżyd, wspólną wiedzę o aktualności, obecnośd elementów postrzega-
niowych na planie rozmowy oraz daleko idącą wspólnośd elementów postrze-
ganiowych. Z jednej więc strony możemy realizowad komunikacje przy pomocy 
niewielu tylko, niechby i czterech, słów, oznaczających ponadto wszystko, gdyż 
funkcję delimitacyjną semantyki gwarantuje nam sytuacyjnośd komunikacji, 
wspólnota mentalna, emocjonalna i postrzeganiowa uczestników tej i takiej 
komunikacji. Obok wspólnego świata przeżyd, uczestników komunikacji bezre-
fleksyjnej cechuje najczęściej także postrzeganie tego samego w tym samym 
otoczeniu. Plakatywnie rzecz wyrażając – paostwo w sportowych ubrankach 
nie czują się w obowiązku relacjonowad swoim kolegom/-żankom z bloku 
o typie architektury, jaką ci pierwsi zobaczyli ostatnio w Toskanii, gdyż jedyną 
architekturą, jaką oni postrzegają i postrzegali, jest architektura wspomnia-
nego bloku właśnie. Przy czym pierwsi interlokutorzy spokojnie mogli byli byd 
w Toskanii, oni by tam i tak nic nie zobaczyli, czyli postrzegali, jako że oni tam 
„kurwa, takie pojebane wszystko mają, jakieś chujowe takie”. Uwaga – my tu-
taj nie wartościujemy; tak po prostu jest. 



 
 

 
 

 

 

 

4. Wyniki projektu 

 
Wynikiem naszego projektu jest oczywiście (swego rodzaju) słownik. Niemniej 
jednak nie najważniejszym a w gruncie rzeczy pobocznym wynikiem, gdyż dużo 
ciekawsze są obserwacje, jakie poczynid mogliśmy w trakcie zbierania mate-
riału, oraz hipotezy, jakie sformułowad można na podstawie oglądu zebranego 
materiału. 
 
Po pierwsze stwierdzid można było, że w rzeczy samej najczęstsze w codzien-
nych komunikacjach typu face-to-face są cztery podstawowe i rudymentarne 
słowa wraz z ich derywatami komunikacyjnymi, a to: ‘chuj’, ‘kurwa’, ‘jebad’, 
‘pierdolid’, sporadycznie jedynie pojawia się ‘pizda’, a głównie wyrażenie 
‘w pizdu’. Patrząc czysto pragmatycznie, nawet trzy tylko słowa, gdyż ‘jebad’ 
i ‘pierdolid‘ mogą byd synonimami. Na tych czterech elementach bazują w zasa-
dzie komunikacje bezrefleksyjne, przy czym słowa te przyjmują liczne znaczenia 
komunikacyjne, na poziomie leksykalnym pozostając oczywiście jednowymia-
rowe. Ponadto stosując te cztery tylko słowa, bezrefleksyjni bardzo efektywnie 
redukują skomplikowanie języka czy otaczającego ich świata, nie nadbudowu-
jąc jednakowoż kompleksowości. Ta ostatnia również jest redukowana. 
Jak już wspomnieliśmy, zebraliśmy łącznie 316 egzemplifikacji. Traktując tę 
liczbę jako podstawę obliczeo, częstośd poszczególnych słów w naszym korpu-
sie przedstawia się procentowo następująco (zdajemy sobie sprawę z tego, że 
relacje te są jedynie przybliżonym szacunkiem rzeczywistych relacji w komuni-
kacjach, niemniej na razie jedynym dostępnym). 
 

 częstośd (%) 

słowo łącznie samo słowo derywaty 

chuj 20,9 13,6 7,3 

jebad 19,9 4,1 15,8 

kurwa 40,8 27,8 13,0 

pierdolid 16,8 6,0 10,8 

 
Słowa 'pizda' nie uwzględniono i dlatego suma pierwszej kolumny nie daje 
100%. 



 
 

 

 

 

Po drugie słowa te posiadają liczne, aczkolwiek w różnym stopniu, derywaty 
komunikacyjne, pozwalające na generowanie czy to drobnych przesunięd se-
mantycznych i wyrażanie drobnych niuansów, czy to zgoła odmienną seman-
tykę niż posiada słowo podstawowe. Jak widad z powyższej tabeli, najwięcej 
(rzeczywiście stosowanych) derywatów posiada słowo 'jebad' oraz 'pierdolid', 
zaś derywaty te są częściej stosowane niż samo słowo podstawowe. Słowo 
'kurwa' używane jest częściej w swej formie podstawowej, natomiast słowo 
'chuj' praktycznie tylko w formie podstawowej. 
 
Po trzecie, i to najciekawszy dla nas wynik badania, słowa te posiadają dośd 
liczne funkcje. Ogólnie udało nam się wyróżnid 47 funkcji. To bardzo dużo (jak 
na tak niewielki korpus). 
 
W tym miejscu jeszcze krótkie wyjaśnienie określeo niektórych funkcji: 'joker' 
to takie użycie danego słowa, które zastępuje wiele innych możliwych słów lub 
zgoła wszystkie'; 'palimpsest' to skomasowane sformułowanie stosujące wiele 
wulgaryzmów; 'otwieracz' to takie zastosowanie wulgaryzmu, które służy do 
rozpoczęcia wypowiedzi czy zasygnalizowania jej początku, posiadając przy tym 
znikomą lub żadną semantykę; 'wypełniacz' natomiast to wulgaryzm zastoso-
wany w funkcji uzupełnienia określonego konturu intonacyjnego, który bez 
tego uzupełnienia nie mógłby zostad zrealizowany. Nazwy pozostałych funkcji 
są oczywiste. 
 
 

funkcja N funkcja N funkcja N 

dezaprobata 88 groźba 11 podziw 5 

stwierdzenie 
faktu 

61 zaskoczenie 8 joker 3 

wzmocnienie 39 rada 6 narzekanie 3 

zdziwienie 18 zachwyt 6 otwieracz 3 

niezadowo-
lenie 

14 krytyka 5 palimpsest 3 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Dwukrotnie oraz jednokrotnie pojawiają się następujące funkcje: 
 

funkcja (N = 2) 

aprobata pogarda sprzeciw 

niechęd potwierdzenie ubolewanie 

ocena / krytyka rezygnacja zachwyt 

pewnośd siebie skarga  

 
 

funkcja (N = 1)  

niepewnośd palimpsest / 
zachwyt 

rozczarowanie 

katastrofa / 
niepowodzenie 

pochwała wprowadzenie 

komentarz podkreślenie wagi wypełniacz 

lekceważenie powiedzonko złośd 

nawiązanie prośba życzenie 

niezgoda przeczenie  

obraza przerażenie  

ostrzeżenie przerywnik  

 
Najczęściej słowa wulgarne pojawiają się, jak widzimy, w funkcji wyrażania 
dezaprobaty i stwierdzania faktu oraz (rzadziej już) wzmocnienia. Ponadto po-
zwalają wyrażad zdziwienie oraz niezadowolenie. Pozostałe funkcje pojawiają 
się w stopniu już słabiej zamanifestowanym, aczkolwiek są obecne. Z ich nie-
zbyt częstego pojawiania się nie powinniśmy jednak wyciągad wniosku, iż cho-
dzi o mniej istotne funkcje. Po pierwsze możliwe jest, że w naszym skromnym 
korpusie nie udało nam się po prostu zebrad więcej egzemplifikacji. A po drugie 
niewykluczone, że obserwowaliśmy tylko określone sytuacje, właśnie takie, 
w których możliwe, że istotne funkcje tu tylko rzadko się pojawiały. Ważne dla 



 
 

 

 

 

nas jest jednak coś innego, a mianowicie to, że w ogóle tyle funkcji da się zaob-
serwowad i że owe cztery słowa są w stanie obsłużyd tyle dośd kompleksowych 
sytuacji komunikacyjnych. 
 
Przyjrzyjmy się teraz częstości funkcji w odniesieniu do poszczególnych słów, to 
znaczy sprawdźmy, na ile poszczególne słowa realizują daną funkcję. 
 

funkcja / słowo N chuj jebad kurwa pierdolid 

dezaprobata 88 24 16 23 25 

stwierdzenie faktu 61 2 22 27 10 

wzmocnienie 39 9 2 26 2 

zdziwienie 18 4 0 10 4 

 
Jak widad w tabeli, funkcja wyrażania dezaprobaty obsługiwana jest przez prak-
tycznie wszystkie cztery słowa (najsłabiej przez 'jebad') w równym stopniu. 
Funkcja stwierdzania faktu już tylko przez trzy słowa. 'Chuj' traci w tym kontek-
ście na znaczeniu, a pozostałe dwie funkcje (wzmocnienie i zdziwienie) zasad-
niczo realizowane są już tylko przez słowo 'kurwa'. Czytając zaś tabelę pio-
nowo, widzimy, że słowo 'kurwa' nadaje się do wyrażania wszystkich (zanali-
zowanych tu czterech najczęstszych) funkcji w równym stopniu, czyli jest naj-
bardziej polifunkcjonalnym spośród wulgaryzmów. Pozostałe trzy słowa kon-
centrują się już tylko na wyrażaniu dezaprobaty oraz na spełnianiu rzadziej wy-
stępujących funkcji. 
 
Po czwarte zaś nie pojawia się – jakkolwiek zamanifestowana – korelacja mię-
dzy posługiwaniem się tymi słowami a wiekiem, płcią czy wykształceniem, jak 
również miejscem, sytuacją i scenariuszem komunikacyjnym ich użytkowników. 
Obserwowane przez nas sytuacje codzienne wskazują na korzystanie z tych 
słów niezależnie od wspomnianych wyżej czynników demograficznych czy spo-
łecznych. Jedynym obserwowalnym czynnikiem wyróżniającym jest realizacja 
kodu określonego stylu życia (lifestyle).



 
 

 
 

 

 

 

5. Uwagi techniczne 
 
Słownik polszczyzny rzeczywistej prezentujemy niżej w trzech układach. 
 
(i) W układzie słów podstawowych, to znaczy hasłem jest jedno z czterech ba-
danych przez nas słów, dla którego następnie (jeśli występuje) podany zostaje 
rzeczywiście zastosowany derywat oraz jego / ich znaczenie, jakie zrekonstru-
owaliśmy z jego rzeczywistego użycia (nie upieramy się oczywiście przy tym, że 
nasza rekonstrukcja jest jedyną możliwą lub że nie można dokonad innej inter-
pretacji znaczenia). Następnie podajemy funkcję komunikacyjną danego słowa 
w tym jego konkretnym użyciu, również zrekonstruowaną przez nas na pod-
stawie jego użycia, po czym w charakterze egzemplifikacji podajemy zanoto-
waną przez nas konkretną wypowiedź. W sytuacjach, kiedy to konieczne, po-
dajemy krótką charakterystykę kontekstu sytuacyjnego lub płed czy wiek in-
terlokutorów – dla lepszego zrozumienia tej wypowiedzi. 
 
(ii) W układzie znaczenia danego słowa, to znaczy hasłem jest tutaj zrekonstru-
owane przez nas znaczenie, po którym podajemy realizujące to znaczenie sło-
wo, a następnie, jak poprzednio, jego funkcję i egzemplifikację. 
 
(iii) W układzie funkcji komunikacyjnych, to znaczy hasłem jest tym razem 
funkcja, jaką dane słowo spełnia, a następnie pojawia się samo to słowo, jego 
znaczenie i egzemplifikacja. 
 
Uwaga: Błędów językowych zawartych w zebranych przez nas egzemplifika-
cjach nie poprawialiśmy. 
 
W charakterze (zabawowego) aneksu prezentujemy fragment powstającego 
właśnie w sieci zainicjowanego przez nas Słownika Polszczyzny Prawdziwej, 
którego formularz umieściliśmy niedawno w sieci, a w tym miejscu zapraszamy 
wszystkich do jego tworzenia. W dobie poprawności politycznej i licznych 
a burzliwych dyskusji na temat, jak się to określa, zanieczyszczania środowiska 
językowego licznymi zapożyczeniami, pragniemy wnieśd wkład w to dzieło pro-
pozycją naszego słownika właśnie, który możemy tworzyd wszyscy, upublicz-
niając w sieci nasze propozycje czy to przekładu zanotowanego już przez nas 
słowa na jego formę poprawną, czy to poprzez dodanie własnych propozycji 
wraz z poprawnym tłumaczeniem. Wszystko to oczywiście w głębokiej trosce 
o czystośd. Zapraszamy na www.s2p.pl.



 
 

 

 

 

 

6.  Słownik polszczyzny rzeczywistej 

Słownik w układzie słów podstawowych 

1.  Chuj 

leksem znaczenie funkcja kontekst 

chuj a co 
pewnośd 
siebie 

A: Poszłem tam i chuj. Ale nie tam, 
tylko mieszkanie numer 5.  
B: Nie! nie!  
(grupka młodych, mężczyzna do ko-
biety) 

chuj a niech to dezaprobata Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 

chuj a niech to zaskoczenie Nie działa. O chuj! 

chuj a niech to 
potwierdze-
nie 

Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

chuj a zatem komentarz 
Pid nam się chciało, no to chuj, tam 
w tym kiosku, tam taka lada była, 
takie stały butelki. 

chuj ale co tam wypełniacz 
Pid nam się chciało, no to chuj, tam 
w tym kiosku, tam taka lada była, 
takie stały butelki. 

chuj bardzo wzmocnienie 
Piździ jak chuj; zimno na dworze jak 
do chuja Wacka, a oni stoją. 

chuj coś takiego zaskoczenie A niech mnie chuj! 

chuj człowiek dezaprobata 
Nie chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. Ten chuj to jakiś pojeb 
przecież. 



 
 

 
 

 

 

chuj 
diabli niech 
wezmą 

dezaprobata 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. 60/70 lat, idąc drogą) 

chuj dlaczego nie niepewnośd 
Jesteśmy po pół litra, ale ja bym jesz-
cze połówkę obciągnął i chuj,  
co nie. 

chuj do diabła zaskoczenie Co tu blokuje do chuja wafla. 

chuj dużo wzmocnienie od chuja 

chuj 
dużo  
i niepo-
trzebnie 

niezadowo- 
lenie 

W chuj, kurwa, tego jest. 

chuj 
głupek  
niedojda 

dezaprobata 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

chuj głupio dezaprobata 
Muszę siedzied w tym jebanym pubie 
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

chuj 
i już  
szkoda ga-
dad 

wzmocnienie 
Ciul i chuj!  
(opowiadając coś sobie na skrzyżowa-
niu) 

chuj 
jest  
niedobrze 

dezaprobata 
Jak idę prosto, to może byd. Ale jak 
się skręca, to się chuj pierdoli  
(dwie kobiety, idąc drogą) 

chuj nic dezaprobata 
Chuj cię to obchodzi! Chuja na razie 
mamy, chuja to za dużo powiedziane. 

chuj nic niezgoda Chuj masz wielki, a nie argumenty. 

chuj nic ci do tego dezaprobata 

 
A: Nie wiedziałam, kurwa, że tam byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(idąc drogą, podniesionym głosem) 



 
 

 

 

 

chuj nic ci do tego dezaprobata 
A: Pierdol się, gruba świnio!  
B: A chuj Ci do mojej dupy?! 

chuj nie przeczenie Chuja idę do teatru. 

chuj nie do wiary zdziwienie Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

chuj 
niedobry  
zły 

dezaprobata 
A to chuj pierdolony. Straszny z ciebie 
chuj. Jak możesz się tak zachowywad! 

chuj 
niepotrzeb-
nie 

dezaprobata 
Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

chuj 
nieprawdo- 
podobne 

zaskoczenie Do chuja pana niepodobne. 

chuj niestety 
rozczarowa-
nie 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa.  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą) 

chuj nigdy wzmocnienie 
Za chuja pana mu nie popuszczę,  
a niech, kurwa, ma. 

chuj oszalałeś dezaprobata Z chujem na głowę się zamieniłeś? 

chuj po co 
stwierdzenie 
faktu 

Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz. 

chuj po co zdziwienie 
Po chuj tam idziesz? I na chuj ci te 
studia?! 

chuj 
 
powodzenia 
brak 

 
rezygnacja 

 
No i chuj z tego. 



 
 

 
 

 

 

chuj prawdziwy wzmocnienie To jest Żyd jak chuj. 

chuj 
stracona 
sprawa 

stwierdzenie 
faktu 

Chuj w bombki strzelił, choinki nie bę-
dzie. 

chuj w ogóle nic sprzeciw ni chuja 

chuj 
wybrako-
wany 

wzmocnienie Bo klej, kurwa, chujowy. 

chuj źle dezaprobata Kurwa, chujowo to wygląda. 

chuj 
źle 
niedobrze 

dezaprobata Życie bez Śląska to chuj, nie życie. 

chuj zły człowiek dezaprobata 
Patrzył się na mnie, chuj jebany, to 
mu zajebałem. 



 
 

 

 

 

1.1.  Derywaty słowa chuj 

derywaty  
chuj 
 

znaczenie funkcja kontekst 

chuj strzelił diabli wzięli zaskoczenie Chuj bombki strzelił. 

chuj w dupę bądź cicho groźba 
Zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 

chuj w dupę nie 
lekceważe-
nie 

A: Może go poszukamy?  
B: Chuj mu w dupę. 

chuj w dupę obelga groźba 
Chuj Ci w dupę, cwelu jebany.  
(siedmioletni chłopczyk do starszego 
mężczyzny) 

chuj w dupę odczep się 
niezadowo- 
lenie 

Nie to nie. To chuj ci w dupę stary. Ja 
tu na deszczu stoję, wilki jakieś. 

chuica katastrofa przerażenie 
chuica serca  
(serce staje) 

chujnia 
źle  
bezna-
dziejnie 

narzekanie 
Chujnia z grzybnią z tą pałą z niemiec-
kiego. 

chujowe niedobre dezaprobata 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd, 
że chujowe, to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

chujowice odludzie ocena Chujowice, cztery kąty, dwie ulice. 

chujowizna bubel dezaprobata 
Chujowizna mielizna z ciebie.  
(ok. piętnastoletni chłopiec, krzycząc  
na ulicy) 



 
 

 
 

 

 

 
chujowizna 

 
bubel 

 
dezaprobata 

 
A: To moje to, kurwa, straszna  
chujowizna. Do kitu.  
B: Moje obleci.  
(rozpakowując i jedząc rogalik) 

chujowo 
źle  
bezna-
dziejnie 

narzekanie 
Chujowo, że poszliście tak szybko do 
domu. Strasznie chujowo się czuję, 
chyba mam gorączkę. 

chujowy 
wybrako-
wany 

dezaprobata 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

chujstwo bubel dezaprobata 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd, 
że chujowe, to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

lekkim  
chujem 

powoli 
pewnośd  
siebie 

A: Ile tam się jedzie?  
B: Nie wiem, ale lekkim chujem to 15 
km. 

o chuj co joker 

A: Kurwo, przestao się trzepad  
i chodź, kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź, kurwa, sam. 

ochujed oszalałeś dezaprobata 
Ochujałeś czy co? Nie mam zamiaru 
iśd do kościoła. 

po chuj bardzo zdziwienie Po chuj ten pingwin w wodzie stoi. 

w chuj dużo wzmocnienie w chuj tego 

wychujad 
okłamad,  
oszukad 

pogarda 
A: Wychujałem tą starą w trzy dupy. 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka!  



 
 

 

 

 

2.  Jebad 

leksem znaczenie funkcja  kontekst 

jebad 
a niech cię 
diabli 

dezaprobata 
Jebał cię w dupę pies. 
(ok. piętnastoletnia dziewczyna na 
ulicy) 

jebad a niech tam dezaprobata 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa. 
 (dwóch starszych panów, idąc ulicą) 

jebad a niech to dezaprobata w mordę jebane 

jebad a niech to podziw Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

jebad byd dobrym pochwała Jebiesz się jak przecinak. 

jebad głupi dezaprobata 
Chuj ci w dupę, cwelu jebany.  
(siedmioletni chłopczyk do starszego 
pana) 

jebad 
nie przejmo-
wad się 

stwierdzenie 
faktu 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(wychodzący z baru) 

jebad nielubiana dezaprobata 
A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce! 

jebad 
niewiary-
godne 

podziw Ja jebię, jakie to słodkie! 

jebad świetnie zachwyt Ożeż kurwa, ja jebię! 



 
 

 
 

 

 

jebad uderzyd 
stwierdzenie 
faktu 

Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz? 

jebad 
uprawiad 
seks 

stwierdzenie 
faktu 

Moja dieta poszła się jebad, dziwka 
jedna. 

jebad 
zły  
niedobry 

dezaprobata 
Maciej, do mnie, kurwa, chujem je-
banym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

    



 
 

 

 

 

2.1.  Derywaty słowa jebad 
 

derywaty  
jebad 

znaczenie funkcja kontekst 

dojebad pobid kogoś 
stwierdzenie 
faktu 

Za to, że mnie ociulał, tak mu dojeba-
łem, że miał gały jak 5 złoty. 

jebad się 
uprawiad 
seks 

stwierdzenie 
faktu 

Jak często się jebiecie? 

jebaka  
jebaki 

mężczyzna 
uprawiający 
często seks 

podziw 
Ten kolo to największy jebaka 
w mieście, wyruchał już chyba 
wszystkie panienki. 

jebaka  
jebaki 

obelga 
stwierdzenie 
faktu 

Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne... 
i inne kurwidupki. 

jebany 
jebani 

zły  
nienormalny 

dezaprobata 
A się kurwa czuje jak w „Dniu Świra”! 
Jebani robotnicy od ocieplania bloku 
od 7 rano wiercą mi balkon. 

jebany 
jebani 

zły  
nienormalny 

dezaprobata 
Muszę siedzied w tym jebanym pubie 
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

jebany 
jebani 

zły  
nienormalny 

wzmocnienie 
Patrzył na mnie, chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

jebnąd 
uderzyd  
bid 

groźba Jebnąd cię czy się zamkniesz już? 

jebnąd 
uderzyd  
bid 

stwierdzenie 
faktu 

Jebnąd to mało, zajebad trzeba!  
(wychodząc z baru) 

jebnięty głupim byd dezaprobata 
Jesteś jebnięty. Myślałeś, że dam ci 
kasę? 



 
 

 
 

 

 

 
matkojebca 

 
oszołom 

 
dezaprobata 

 
Ty matkojebco pierdolony. 

najebad się upid się 
stwierdzenie 
faktu 

Najebad się to nie problem, ale trzeba 
jeszcze dojśd na chatę i pokazad się 
starej. 

najebad się upid się 
stwierdzenie 
faktu 

Dwa razy 50 i się najebał. 

oczojebne zachwyt zachwyt Kurwa, oczojebne w chuj. 

od zajebania 
dużo  
za dużo 

wzmocnienie Od zajebania tego. 

odjebad 
narobid 
kłopotów 

stwierdzenie 
faktu 

Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

odjebana 
wysztafiro-
wana 

dezaprobata Szpileczki i odjebana jak ja pierdolę. 

ojebad oszukad dezaprobata 
Ta suka w spożywczym ojebała mnie 
na 2 zyta. 

pojeb 
głupi  
człowiek 

dezaprobata 
Nie chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. Ten chuj to jakiś pojeb 
przecież. 

pojebad 
popierdolid 

pomieszad 
się 
pokręcid 

stwierdzenie 
faktu 

Co, pojebało go? 

pojebad 
popierdolid 

sam się  
dziwię 

zaskoczenie 
A: Po co do galerii?  
B: Nie wiem, pojebało mi się! 

pojebad 
popierdolid 

pomylid się dezaprobata 
Miałem iśd 20 minut, ale pojebałem 
ulice i doszedłem po, kurwa, godzinie. 



 
 

 

 

 

pojebad 
popierdolid 

zwariowad dezaprobata 
Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 
Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 

pojebany 
iśd na  
nerwy 
nienormalny 

skarga 
Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani!  

pojebany nienormalny 
stwierdzenie 
faktu 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam, coś tam. No to ja, że spierdalaj.  
B: No co ty, tak powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany. O kulach!  
(dwie dziewczyny, idąc drogą) 

przejebane 
(mied) 

po herbacie 
przegrad 

rezygnacja 
I maszyna będzie przez tydzieo nie-
sprawna. I będziemy mied przejebane. 

przyjebad uderzyd 
stwierdzenie 
faktu 

Ten chuj pierdolony przyjebał mi za 
nic. 

rozjebad zranid się skarga 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z do-
mu przez 4 dni. 

wjebad 
dostad się 
do 

stwierdzenie 
faktu 

Wjebałem się wczoraj do baru, gdzie, 
kurwa, nie było zimnego browara. 

wjebad 
wjechad 
dostad się 
do 

stwierdzenie 
faktu 

Wjebałem się wczoraj w takie korki, że 
chuj. 

wjebad 

wypaplad 
się 
wrobid  
kogoś 

ubolewanie 
Wjebałem cię z tą sekretarką. Myśla-
łem, że twoja żona o niej wie. 

wyjebad a niech to podziw 
Wyjebiście, zajebiście i nieśmiertelny 
Jezus!! 

wyjebad się 
przewrócid 
się 

stwierdzenie 
faktu 

Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarze przy skokach narciarskich) 



 
 

 
 

 

 

wyjebad się 
przewrócid 
się 

stwierdzenie 
faktu 

Tak się uchlałem czystą, że wyjeba-
łem orła na parkiecie. 

wyjebana 
wyjebany 

świetnie zachwyt 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

wyjebana 
wyjebany 

silny dezaprobata 
wyjebany wiatr  
(mężczyzna, wychodząc zza rogu) 

wyjebiście 
bardzo  
dobra 

podziw 
Ta blondynka, którą wczoraj pozna-
łem jest wyjebana w kosmos. 

zajebad 
pobid 
zabid 

groźba 
Płakała przez tego chuja cały dzieo. 
Zajebię go za to. Kutas! 

zajebad 
pobid 
zabid 

stwierdzenie 
faktu 

Jebnąd to mało, zajebad trzeba!  
(wychodząc z baru) 

zajebad uderzyd   
stwierdzenie 
faktu 

Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

zajebad uderzyd 
stwierdzenie 
faktu 

Patrzył na mnie chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

zajebad 
ukraśd  
odbid 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ta kurwa zajebała mi faceta. Kurwa 
jedna!  
B: Nie wierzę, że Bartek na nią poleciał!  
(dwie dziewczyny stojące pod blokiem) 

zajebany 
mied dużo  
na głowie 

niechęd 

Jestem, kurwa, zajebany sprawdzia-
nami po same uszy i mi się strasznie, 
kurwa, nie chcę tego uczyd, ale, kur-
wa, muszę. 

zajebiście 
bardzo  
dobry 

podkreślenie 
wagi 

Ta wczorajsza imprezka była zajebista. 

zajebiście świetnie zachwyt 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 



 
 

 

 

 

zajebiście a niech to podziw 
Wyjebiście, zajebiście i nieśmiertelny 
Jezus!! 

zajebisty 
zajebista 

byd dobrym 
stwierdzenie 
faktu 

Ja wiem, że jestem zajebistą kucharką, 
nie? Ale nawet ja z gówna nie zrobię 
tiramisu. 

zajebisty 
zajebista 

byd dobrym zachwyt 
W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

zjebana brzydka niechęd 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

zjebana brzydka dezaprobata Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 



 
 

 
 

 

 

3.  Kurwa 

leksem znaczenie funkcja  kontekst 

kurwa a niech to 
niezadowo-
lenie 

Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa. 

kurwa a ponadto nawiązanie 

Bo pomogłoby mi to przygotowad się 
bardziej do studiów lingwistycznych 
i kurwa te 6 godzin tygodniowo hisz-
paoskiego. 

kurwa a zatem 
katastrofa, 
niepowodze-
nie 

Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie! 

kurwa ach 
niezadowo-
lenie 

Kurwa, jak zawsze, jak zawsze. Aż to 
żałosne się robi. 

kurwa ach 
stwierdzenie 
faktu 

Kurwa, jakie to życie jest posrane. 
Noż kurwa mad, tu się żyd nie da.  
W kurwę jebane, no. 

kurwa cholera dezaprobata 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

kurwa co nie prośba 
Come on to me babe, kurwa, aha, 
aha. 

kurwa co nie wzmocnienie Masz 70 groszy, kurwa? 

kurwa co ty gadasz wzmocnienie Przyszłośd? Jaka, kurwa, przyszłośd? 

kurwa coś takiego zdziwienie 

A: Patrz, on tego nie umi zrobid, kurwa.  
B: Naucz się odmieniad!  
A: Dobra... kurwo!  
(mężczyzna do kobiety o swoim psie) 



 
 

 

 

 

kurwa cóż dezaprobata 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

kurwa cóż wzmocnienie Co ty, kurwa, robisz? 

kurwa cóż zdziwienie Co ci się, kurwa, stało? 

kurwa człowieku wzmocnienie Jak ty się, kurwa, zachowujesz? 

kurwa do cholery 
niezadowo-
lenie 

Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi tutaj. 

kurwa do cholery wzmocnienie 
A: Czemu tam idziemy, kurwa?  
B: A gdzie mamy iśd? 

kurwa idioto dezaprobata 

A: Kurwo, przestao się trzepad i chodź, 
kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź sobie sam!  
(rozmowa mężczyzny i kobiety na 
chodniku) 

kurwa jeszcze jak wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił. 

kurwa kobieta złośd 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(wychodzący z baru) 

kurwa mój ty boże zaskoczenie 
Kurwa, od kiedy za złamanie regula-
minu jakiegokolwiek serwisu interne-
towego idzie się siedzied na 5 lat? 

kurwa niechętnie 
niezadowo-
lenie 

A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce. 



 
 

 
 

 

 

kurwa nieprawdaż wzmocnienie Co ty, bierzemy po dwa, kurwa, nie? 

kurwa niestety 
niezadowo-
lenie 

Przyszedłem, kurwa, z roboty. 

kurwa niestety 
niezadowo-
lenie 

A: Chce ci się sikad?  
B: Nie, tylko dupa mnie, kurwa, boli. 

kurwa no, przecież wzmocnienie 
Szybciej, kurwa!  
(kobieta do psa, idąc drogą) 

kurwa 
no coś  
takiego 

zdziwienie 

A: Słyszałaś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, 
to mnie, kurwa, z zawiasów wypier-
doliło.  
A: Mnie, kurwa, też! 

kurwa 
no coś  
takiego 

niezadowo-
lenie 

200 Euro za sześd miesięcy, kurwa, co 
nie? 

kurwa o boże wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił. 

kurwa ojej otwieracz 
Kurwa, jak nie byłem w pracy trzy dni 
i zobaczyłem swoje biurko, to...  

kurwa ojej zdziwienie Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

kurwa o jezu zdziwienie 
Tak się na mnie patrzył, a ja mówię,  
o kurwa. 

kurwa ożeż ty 
zachwyt 
dezaprobata 

Ożeż kurwa, ja jebię! 



 
 

 

 

 

kurwa obelga wzmocnienie 
Zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 

kurwa oj nie 
niezadowo- 
lenie 

Kurwa, nie chce mi się tam iśd. 

kurwa 
ostrzegam 
cię 

wzmocnienie Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

kurwa otwieracz dezaprobata Kurwa, normalna ty jesteś? 

kurwa otwieracz groźba Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

kurwa otwieracz rada 
Kurwa, nie parkuj tu, bo ci koła skapi-
szonują. 

kurwa po prostu wzmocnienie 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

kurwa przecież palimpsest 

Weź mnie nie wkurwiaj, bo ci jebnę. 
Śpiewałam, kurwa, również. Nie, ge-
neralnie mam to w dupie, co ty mó-
wisz, bo, kurwa, ja wiem swoje. 

kurwa przecież 
wprowadze-
nie 

Kurwa, mówi, kultura. 

kurwa przecież wzmocnienie 
Ja wiem, że jestem zajebistą kucharką, 
nie? Ale nawet, kurwa, ja z gówna nie 
zrobię tiramisu. 

kurwa przecinek dezaprobata 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze kurwa nie mogę wychodzid z do-
mu przez 4 dni. 

kurwa przecinek dezaprobata 

A: Nie wiedziałam, kurwa, że tam 
byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(idąc drogą, podniesionym głosem) 



 
 

 
 

 

 

kurwa 
 
przecinek 

 
dezaprobata 

 
Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę! 

kurwa przecinek dezaprobata 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa.  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą) 

kurwa przecinek wzmocnienie Ej kurwa, wiosna przyszła. 

kurwa przerywnik wzmocnienie 
Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

kurwa tak czy nie wzmocnienie Idziesz, kurwa, czy nie idziesz spad? 

kurwa trudno rezygnacja Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie! 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

aprobata Ja już marzę o grillu, kurwa. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

dezaprobata 
Co za nierozumne blondynki chodzą 
po tym świecie, kurwa. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

groźba 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

joker 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

niezadowo- 
lenie 

A przelał ci, kurwa, kasę? Bo mi nic 
nie przelał. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

niezadowo- 
lenie 

A: Znowu, kurwa, weekend, to mnie 
zajebie!  
B: No, ile można chlad! 



 
 

 

 

 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

niezadowo- 
lenie 

Ale co ty, kurwa, zrobiłeś, bo ja ci nic 
nie zrobiłem. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

niezadowo-
lenie 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

otwieracz 
Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę! 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

palimpsest 

Kurwa, bo wkurwia mnie wszystko, 
kurwa! I matka mnie wkurwia, i ojciec 
mnie wkurwia, i siostra mnie wkur-
wia, i uczelnia mnie wkurwia, nawet 
kurewski brzuch mnie wkurwia. Ulży-
ło kurwa! 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

potwierdze-
nie 

A się, kurwa, czuję właśnie jak w 
„Dniu Świra”! Jebani robotnicy od 
ocieplania bloku od 7 rano wiercą mi 
balkon. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

przerywnik Pan tu teges, kurwa, może byd. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa. 
 (dwóch starszych panów, idąc ulicą) 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z do-
mu przez 4 dni. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Idź sobie, kurwa, do realizatorni, 
kurwa, spytaj się, kurwa, czy był włą-
czony mikrofon, ok? 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Ja tam mam, kurwa, z matmy i sobie 
powiem: cycki, dupa, cycki, cycki. 



 
 

 
 

 

 

kurwa 
 
w rzeczy  
samej 

 
stwierdzenie 
faktu 

 
Ja cię, kurwa, nie interesuję, skoro 
wygłaszasz jakiś ton i po prostu cię, 
kurwa, nie interesuję. Weź, kurwa, 
wszystkie argumenty pod uwagę. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Kurwa, jestem tak zajebiście wkurwio-
na, że to bajka! Mój facet jest, kurwa, 
w Turcji, a ja, kurwa, w Polsce. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Znamy się dwa dni, a ty mi mówisz, 
że ja nie mogę dad, kurwa, czadu? Co 
ty, byłeś kiedyś na moim koncercie 
kiedykolwiek? 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

stwierdzenie 
faktu 

Zobaczyłem trochę i dałem sobie, 
kurwa, spokój, silikonowego mózgu 
nie da się, kurwa, słuchad, poza tym, 
po co słuchad, co ten facet z cyckami 
mówi! Ja pierdolę! 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

wzmocnienie 
A ja ci i tak, kurwa, nie ufam, ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

wzmocnienie Ale, kurwa, ostry. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

wzmocnienie Kurwa, ośle stary ty. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

wzmocnienie 
Tylko raz się, kurwa, wyjebałam! 
(dziecko do drugiego dziecka podczas 
zabawy) 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

wzmocnienie 
W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

zdziwienie 
Kurwa, żyły mi wyszły, ponieważ, 
kurwa, pierdziałam w trakcie. 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

życzenie Kurwa, jarad mi się chce jak chuj. 



 
 

 

 

 

kurwa 
wszystko 
przecinek 

joker 

Mój wujek ma, kurwa, no ten, kurwa, 
taki betonowy, kurwa. Wyjebany. A 
jaki duży, kurwa.  
(mężczyzna do drugiego na ulicy) 

kurwa wykrzyknik otwieracz Kurwa, oczojebne w chuj 

kurwa wykrzyknik dezaprobata 

A: My, debilu, idziemy już na przysta-
nek.  
B: To idźcie, kurwa!  
A: To idziemy, kurwa!  
(grupka idąca drogą) 

kurwa wykrzyknik wzmocnienie Kurwa, pierdolę, kurwa. 

kurwa wykrzyknik zachwyt   

Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było  
(mężczyzna do drugiego na ulicy) 

kurwa wykrzyknik 
zachwyt 
dezaprobata 

Tak się na mnie patrzył, a ja mówię, 
o kurwa. 

kurwa wykrzyknik zdziwienie 
Widziałeś, kurwa, żeby się święta 
w listopadzie zaczynały? 

kurwa 
wyobraź  
sobie 

zdziwienie 
Kurwa, nie ma mnie w rejestrze skar-
bowym. Kurwa, nie istnieję dla skar-
bówki! 

kurwa zwariowałeś dezaprobata 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

kurwa 
żona 
przyjaciółka 

stwierdzenie 
faktu 

Co by człowiek zrobił bez tej jednej 
małej kurwy? 



 
 

 
 

 

 

3.1.  Derywaty słowa kurwa 

derywaty 
kurwa 

znaczenie funkcja kontekst 

do kurwy  
nędzy 

do diabła dezaprobata Co jest, do kurwy nędzy? 

do kurwy 
nędzy 

jak niby zdziwienie 
Powiedz mi, jaką pokrętną logiką żeś, 
do kurwy nędzy, do tego doszedł? 

do kurwy 
nędzy 

rzeczywiście dezaprobata 
Wkurwiam się z wami. Bo to studnia 
bez dna, do kurwy nędzy! 

do kurwy 
nędzy 

wykrzyknik dezaprobata Do kurwy nędzy! Nie! 

dokurwid 
dogryźd  
komuś 

wzmocnienie 
Ale mu dokurwiłem, słowem się już 
nie odezwał. 

kurestwo zło dezaprobata 
Straszne kurestwo szerzy się dziś na 
świecie. 

kurewka dziwka 
stwierdzenie 
faktu 

Olej tą pannę, przecież to zwykła ku-
rewka. I to jeszcze brzydka. 

kurewka 
idiotka  
głupia 

pogarda 

A: Wychujałem tą starą w trzy dupy! 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka.  
(mężczyźni wychodzący z bloku) 

kurewsko 
strasznie 
bardzo 

stwierdzenie 
faktu 

Na jutro muszę przeczytad kurewsko 
nudną lekturę, która jest napisana 
niezrozumiałym dla mnie językiem! Ja 
pierdolę! 

kurwa mad no nie zdziwienie 
Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 
Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 



 
 

 

 

 

kurwa mad 
w rzeczy  
samej 

palimpsest 
Kurwa mad, ja pierdolę, dlaczego, 
kurwa mad, musi byd tak a nie ina-
czej, kurwa mad? 

kurwid się puszczad się 
stwierdzenie 
faktu 

Ta szmatka kurwi się na prawo i lewo 
ze wszystkim, co nie spierdala na 
drzewo. 

kurwica 
zdenerwo-
wanie 

stwierdzenie 
faktu 

Mam taką kurwicę, że zaraz coś roz-
pierdolę. Kurwica mnie bierze przez 
ciebie 

kurwidupki głupki dezaprobata 
Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne...  
i inne kurwidupki. 

kurwiki złośd 
stwierdzenie 
faktu 

Ale mam kurwiki w oczach, kurwa. 

kurwiszon 
dupek  
niedojda 

dezaprobata Zamknij się już, ty kurwiszonie! 

kurwowad przeklinad 
stwierdzenie 
faktu 

Nie kurwuj tak lepiej, bo cię krew zale-
je. Jesteś tak głupi, że tylko kurwowad 
potrafisz. 

nakurwid upid się 
stwierdzenie 
faktu 

Tak się wczoraj wszyscy nakurwiliśmy, 
że teraz zdychamy jak ciule. 

podkurwid 
zdenerwo-
wad się 

stwierdzenie 
faktu 

Nie rozmawiam z tobą. Jeszcze się 
znowu podkurwię. 

podkurwid  
kogoś 

oszalałeś 
stwierdzenie 
faktu 

Pokurwiło cię? Nie jestem w ciąży! 

pokurwiony 
zły  
głupi  
szalony 

dezaprobata 
Pojebało cię? Ten pomysł jest pokur-
wiony! 

przykurwid 
uderzyd  
kogoś 

wzmocnienie 
Wystarczyło raz jej przykurwid i po 
wszystkim. 



 
 

 
 

 

 

skurwibąk delikwent 
stwierdzenie 
faktu 

No i siedzi przede mną taki skurwibąk. 

skurwisyo-
stwo 

chamstwo dezaprobata 
Jak tak można kogoś potraktowad? 
To takie skurwisyostwo! 

skurwysyn bardzo dezaprobata 
A: Jesteś w Avonie?  
B: Jestem... zadłużona jak skurwysyn. 

skurwysyn bardzo wzmocnienie 

Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę.  
(kobieta opowiada koleżance o poro-
dzie) 

skurwysyn niecny dezaprobata Ale z ciebie skurwysyn. 

skurwysyn nienormalny dezaprobata 
Co za skurwysyn. Jak on tam wszedł? 
Pedał jakiś! 

w kurwę ojej zaskoczenie w kurwę 

wkurwiad 
denerwowad 
kogoś/się 

stwierdzenie 
faktu 

Wkurwiają mnie rzeczy, na które 
wpływu nie mam, jak np. dziś korek 
mnie wkurwia. 

wkurwiad 
denerwowad 
kogoś/się 

dezaprobata 
Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani. 

wkurwiad 
denerwowad 
kogoś/się 

dezaprobata 
 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły, i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy!  
Ten chuj mnie wkurwia, jak pierdoli 
takie głupoty. 

wkurwiad 
denerwowad 
kogoś/się 

dezaprobata No wkurwid się to mało! 



 
 

 

 

 

wyjekurwa-
biście 

znakomicie 
palimpsest 
zachwyt 

Wyjekurwabiście! 

wykurwid 
się 

przewrócid 
się 

wzmocnienie 
Uważaj, bo na tym lodzie można się 
ładnie wykurwid i dupę sobie obid. 

zakurwid uderzyd   
stwierdzenie 
faktu 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

zakurwid 
uderzyd  
kogoś 

groźba 
Tak mu zakurwiłem, że mu, kurwa, 
nos złamałem. 

zakurwid ukraśd coś 
stwierdzenie 
faktu 

Ten chuj zakurwił mi telefon, a teraz 
się nie chce przyznad. 

zakurwid zabid kogoś groźba Zakurwiłem gnoja na śmierd. 

zakurwiście 
bardzo  
dobrze 

aprobata 
A: No i zapłaciłam mniej.  
B: Zakurwiście. Tak powinno byd! 
(żona do męża w sklepie) 



 
 

 
 

 

 

4.  Pierdolid 

leksem znaczenie funkcja  kontekst 

pierdolid a niech to dezaprobata 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę! 

pierdolid a niech to dezaprobata Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

pierdolid a niech to dezaprobata 
A: Ja pierdolę!  
B: To nie pierdol tyle!  
(mężczyźni do siebie, idąc drogą) 

pierdolid a niech to dezaprobata 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę! 

pierdolid a niech to zdziwienie Kupę lat, ja pierdolę! 

pierdolid 
a niech to  
szlag 

dezaprobata Kurwa, pierdolę, kurwa. 

pierdolid 
gadad  
głupoty 

dezaprobata 

A: Nie jest ci zimno?  
B: Co?  
A: Czy ci zimno nie jest?  
B: Nie pierdol!  
(kobieta do mężczyzny, idąc drogą) 

pierdolid 

lekceważyd 
coś  
mied  
coś gdzieś 

stwierdzenie 
faktu 

To jest fajne w nim, że pierdoli to i nie 
robi. 

pierdolid 

męczyd się z  
nie radzid 
sobie  
z czymś 

dezaprobata 

No, ile się można pierdolid z tym zam-
kiem? Trzeba go wymienid.  
(kobieta do mężczyzny przy otwiera-
niu drzwi) 



 
 

 

 

 

pierdolid mówid dezaprobata 
Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

pierdolid 
nie przejmo-
wad się 

dezaprobata 
Zawsze masz mnie w dupie, a ja to już 
pierdolę! 

pierdolid 
nie przejmuj 
się 

rada Pierdol Barbie, aż się zgarbi. 

pierdolid nie wierzę zdziwienie Ja pierdolę, wyjął fiuta i szczał. 

pierdolid nie wierzę zdziwienie 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

pierdolid 
nie zgadzad  
się 

sprzeciw 
Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę. 

pierdolid 
niech to 
szlag trafi 

dezaprobata 
Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa. 

pierdolid 

odpuścid  
sobie 
nie przej-
mowad się 
zlekceważyd 
kogoś 

rada 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu.  
(panowie ok. 70 lat, idąc drogą) 

pierdolid 
zły  
niedobry 

krytyka A to chuj pierdolony. 

pierdolid zwariowad dezaprobata Chyba cię popierdoliło. 



 
 

 
 

 

 

4.1.  Derywaty słowa pierdolid 

derywaty 
pierdolid 

znaczenie funkcja kontekst 

dopierdalad 
dopierdolid  
się 

dogryźd  
komuś 
przyczepid 
się 

krytyka 
Nie dopierdalaj mi tak na każdym 
kroku, nie zasłużyłam sobie, kurwa, 
na to. 

dopierdalad 
dopierdolid  
się 

dogryźd 
komuś  
przyczepid 
się 

niezadowo-
lenie 

A ja ci i tak, kurwa, nie ufam, ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

ja pierdolę nie do wiary zdziwienie Szpileczki i odjebana jak ja pierdolę. 

napierdalad iśd 
stwierdzenie 
faktu 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie 
coś tam, coś tam. No to ja, że spier-
dalaj.  

B: No co ty, tak powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach!  
(dwie dziewczyny idące drogą) 

napierdalad mówid 
stwierdzenie 
faktu 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(wychodzący z baru) 

napierdalad  
się 

pobid kogoś 
stwierdzenie 
faktu 

Wczoraj w klubie 3 panny napierdalały 
się nawzajem. 

napierdolid  
się 

upid się krytyka 
Jeden browar wystarczył. Mówię ci, 
napierdoliłam się jak szmata. 

napierdolid  
się 

napracowad 
się 

stwierdzenie 
faktu 

A niech się napierdoli, zanim zarobi! 
(mężczyzna wyrzucający papierek na 
chodnik do kobiety) 

opierdolid skrytykowad wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił. 



 
 

 

 

 

pierdol się odczep się dezaprobata 

A: Pierdol się, gruba świnio!  
B: A chuj ci do mojej dupy?  
(ok. piętnastoletni chłopiec krzycząc 
na ulicy do dziewczyny) 

pierdolnąd a niech to krytyka 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. 70, idąc drogą) 

pierdolnąd 
przewrócid  
się 

dezaprobata Zaraz się tu pierdolnę i będę leżała. 

pierdolnąd uderzyd dezaprobata 
Pierdolnę łbem w komputer i będzie 
po sprawie. 

pierdolnąd uderzyd ostrzeżenie No weź ty spierdalaj, bo cię pierdolnę. 

pierdolony 
zły 
nienormalny 

dezaprobata 
Co za matoły siedzą na tej pierdolonej 
poczcie? Analfabeci pierdoleni. 

pierdolony 
niewłaściwy 
wybrakowany 

ocena  
krytyka 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

pierdolony 
denerwujący 
zły 

dezaprobata 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. 70, idąc drogą) 

pierdolony niezgoda na dezaprobata 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę! 

popierdolony 
głupi  
nienormalny 

dezaprobata 
Kurwa, co za idioci siedzą na tych 
urzędach. Popierdoleni. 

popierdolony 
głupi  
nienormalny 

dezaprobata 
Popierdolona jakaś, kurwa mad!  
(kobieta idąca drogą do samej siebie) 



 
 

 
 

 

 

przypierdolid uderzyd dezaprobata 
Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę. 

rozpierdolid zniszczyd 
stwierdzenie 
faktu 

Kartę klienta na bani rozpierdolił. 

spierdalad 
spierdalaj 

idź sobie groźba 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie 
coś tam, coś tam. No to ja, że spier-
dalaj.  
B: No co ty, tak powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach!  
(dwie dziewczyny idące drogą) 

spierdalad 
spierdalaj 

nie to nie  
no to nie 

stwierdzenie 
faktu 

Idziesz czy nie? To spierdalaj! 

spierdalad 
spierdalaj 

odpuścid  
sobie  
zrezygnowad 

rada No weź ty, spierdalaj, bo ci pierdolnę. 

spierdolid  
się 

spaśd 
stwierdzenie 
faktu 

A: Zapal światło.  
B: Tak, tak, żeby się nie spierdolid ze 
schodów na mordę.  
(mężczyźni, wychodząc z mieszkania) 

wypieprzyd  
się 

wywrócid 
się 

wzmocnienie Wypieprzył się! 

wypierdalad 
 wypierdalaj 

daj mi  
spokój  
idź sobie  
zostaw  
mnie 

rada 
A: No pomóż mi, przecież ledwo chodzę!  
B: A wypierdalaj!  
(idąca pijana kobieta do partnera) 

wypierdalad  
wypierdalaj 

uciekaj 
odejdź 

groźba 
Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 
(mężczyzna na ulicy do drugiego) 

wypierdalad  
wypierdalaj 

wynoś się rada 

A: Jest pan chamem!  
B: Gdybym był chamem, to bym powie-
dział „wypierdalaj”, a nie „do widzenia”.  
(kobieta do mężczyzny na ulicy) 



 
 

 

 

 

wypierdolid 
potknąd 
przewrócid  
się 

stwierdzenie 
faktu 

Przez te jebane szpilki wypierdoliłam 
się w sobotę przed klubem. 

wypierdolid 
potknąd 
przewrócid  
się 

stwierdzenie 
faktu 

Żem jechał, alem się wypierdolił. 

wypierdolid wyrzucid z zdziwienie 

A: Słyszałeś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, 
to mnie, kurwa, z zawiasów wy-
pierdoliło.  
A: Mnie, kurwa, też!  
(dwóch chłopców na przystanku)  

wypierdolony 
niedobry  
zły 

obraza 
Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 
(mężczyzna na ulicy do drugiego) 

zapierdalad iśd dezaprobata 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 



 
 

 
 

 

 

5.  Pizda 
 

leksem znaczenie funkcja kontekst 

pizda kobieta krytyka 
Taka pizda jak to całe.  
(o urzędniczce w urzędzie skarbowym) 

pizda wagina powiedzonko 
Jak ktoś ma pecha, to i w piździe na 
gwoździa trafi. 



 
 

 

 

 

5.1.  Derywaty słowa pizda 
 

derywaty 
pizda 

znaczenie funkcja kontekst 

piździec 
pizdiec 

idiota dezaprobata 
piździec jeden  
(o kierowcy autobusu) 

w pizdu daleko dezaprobata 
Jak daleko? W pizdu i jeszcze trochę. 
(rozmowa w metrze) 

w pizdu 
gdziekolwiek  
dokądkolwiek 

dezaprobata 

A: Jadę w lipcu w Karpaty ukraioskie. 
B: A gdzie to jest?  
A: Daleko!  
B: To jedź w pizdu! 

w pizdu 
zupełnie  
kompletnie 
i niepotrzebnie 

dezaprobata 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 



 
 

 
 

 

 

Słownik w układzie znaczeo 

znaczenie słowo funkcja kontekst 

a co chuj 
pewnośd  
siebie 

A: Poszłem tam i chuj. Ale nie tam, 
tylko mieszkanie numer 5.  
B: Nie! nie!  
(grupka młodych) 

a niech  
cię diabli 

jebad dezaprobata 
Jebał cię w dupę pies.  
(piętnastolatek, krzycząc na ulicy) 

a niech  
tam 

jebad dezaprobata 

A: Ja tu kurwa myślałem, że tu 11, no 
góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa.  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą, 
do siebie) 

a niech to chuj dezaprobata Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 

a niech to chuj 
potwierdze-
nie 

Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

a niech to chuj zaskoczenie Nie działa. O chuj! 

a niech to 
jebad  
wyjebad   
zajebad 

dezaprobata w mordę jebane 

a niech to 
jebad  
wyjebad  
zajebad 

podziw Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

a niech to 
jebad   
wyjebad  
zajebad 

podziw 
Wyjebiście, zajebiście i nieśmiertelny 
Jezus!! 

a niech to kurwa 
niezadowo-
lenie 

Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa. 



 
 

 

 

 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę. 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata 
A: Ja pierdolę!  
B: To nie pierdol tyle!  
(mężczyzna, idąc drogą do drugiego) 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

krytyka 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu. 
(panowie ok. 70 lat, idąc drogą) 

a niech to 
pierdolid 
pierdolnąd 

zdziwienie Kupę lat, ja pierdolę! 

a niech to  
szlag 

pierdolid   dezaprobata Kurwa, pierdolę, kurwa. 

 
a niech to 
trudno 

 
kurwa 

 
rezygnacja 

 
Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie! 

a ponadto kurwa nawiązanie 

Bo pomogłoby mi to przygotowad się 
bardziej do studiów lingwistycznych 
i kurwa te 6 godzin tygodniowo 
hiszpaoskiego. 

a zatem kurwa 
katastrofa 
niepowo-
dzenie 

Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie! 

a zatem  
ale co tam 

chuj komentarz 
Pid nam się chciało, no to chuj, tam 
w tym kiosku, tam taka lada była, 
takie stały butelki. 

ach kurwa 
niezadowo- 
lenie 

Kurwa, jak zawsze, jak zawsze. Aż to 
żałosne się robi. 



 
 

 
 

 

 

ach kurwa 
stwierdzenie 
faktu 

Kurwa, jakie to życie jest posrane. 
Noż kurwa mad, tu się żyd nie da.  
W kurwę jebane, no. 

ale co tam chuj wypełniacz 
Pid nam się chciało, no to chuj, tam w 
tym kiosku, tam taka lada była, takie 
stały butelki. 

bądź cicho 
chuj   
chuj w dupę 

groźba 
Zamknij się kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 

bardzo 
chuj  
w chuj 

wzmocnienie kurwa, oczojebne w chuj 

bardzo 
chuj  
jak chuj 

wzmocnienie Piździ jak chuj. 

bardzo 
chuj  
do chuja 

wzmocnienie 
Zimno na dworze jak do chuja Wacka, 
a oni stoją. 

bardzo 
kurwa  
skurwysyn 

dezaprobata 
A: Jesteś w Avonie?  
B: Jestem... zadłużona jak skurwysyn. 

bardzo 
kurwa  
skurwysyn 

wzmocnienie 

Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad: rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę  
(kobieta opowiada koleżance o poro-
dzie). 

bardzo  
dobra 

bardzo 
dobry 

jebad  
wyjebiście 

podziw 
Ta blondynka, którą wczoraj pozna-
łem jest wyjebana w kosmos. 

bardzo  
dobra 

bardzo  
dobry 

jebad   
zajebiście 

podkreślenie 
wagi 

Ta wczorajsza imprezka była zajebista. 

bardzo  
dobrze 

kurwa   
zakurwiście 

aprobata 
A: No i zapłaciłem mniej.  
B: Zakurwiście. Tak powinno byd!  

brzydka 
jebad   
zjebana 

niechęd 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły, i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 



 
 

 

 

 

brzydka  
niedobra 

jebad  
zjebana 

dezaprobata Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 

bubel   
badziewie 

chuj  
chujowizna 
chujstwo 

dezaprobata 
Chujowizna mielizna z ciebie.  
(piętnastolatek krzyczący na ulicy) 

bubel   
badziewie 

chuj  
chujowizna 
chujstwo 

dezaprobata 

A: To moje to, kurwa, straszna chu-
jowizna. Do kitu!  
B: Moje obleci.  
(mężczyźni podczas konsumpcji)  

bubel   
badziewie 

chuj   
chujowizna  
chujstwo 

dezaprobata 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd 
że chujowe, to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

byd dobrym 
jebad   
zajebista 

stwierdzenie 
faktu 

Ja wiem, że jestem zajebistą kuchar-
ką, nie. Ale nawet, kurwa, ja z gówna 
nie zrobię tiramisu. 

byd dobrym 
jebad   
zajebista 

pochwała Jebiesz się jak przecinak. 

chamstwo 
kurwa  
skurwisy-
stwo 

dezaprobata 
Jak tak można kogoś potraktowad. To 
takie skurwisyostwo! 

cholera kurwa dezaprobata 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

co 
chuj 
o chuj 

joker 

A: Kurwo, przestao się trzepad  
i chodź, kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź, kurwa, sam 
(mężczyzna na ulicy do kobiety) 

co nie kurwa prośba 
Come on to me babe, kurwa, aha, 
aha. 

co nie kurwa wzmocnienie Masz 70 groszy, kurwa? 

co ty gadasz kurwa wzmocnienie Przyszłośd? Jaka, kurwa, przyszłośd? 



 
 

 
 

 

 

coś takiego chuj zaskoczenie A niech mnie chuj. 

coś takiego kurwa zdziwienie 

A: Patrz, on tego nie umi zrobid, kurwa.  
B: Naucz się odmieniad!  
A: Dobra... kurwo!  
(mężczyzna o swoim psie do kobiety) 

cóż kurwa dezaprobata 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

cóż kurwa wzmocnienie Co ty, kurwa, robisz? 

cóż kurwa zdziwienie Co ci się, kurwa, stało? 

człowiek chuj dezaprobata 
Nie chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. Ten chuj to jakiś pojeb 
przecież. 

człowieku kurwa wzmocnienie Jak ty się, kurwa, zachowujesz? 

daj mi  
spokój  
idź sobie  
zostaw mnie 

pierdolid 
wypierdalad 

rada 

A: No pomóż mi, przecież ledwo chodzę!  
B: A wypierdalaj!  
(idąca drogą pijana kobieta do part-
nera) 

daleko 
pizda  
w pizdu 

dezaprobata 
Jak daleko? W pizdu i jeszcze trochę. 
(rozmowa w metrze) 

delikwent 
kurwa  
skurwibąk 

stwierdzenie 
faktu 

No i siedzi przede mną taki skurwibąk. 

denerwo-
wad 

kurwa   
wkurwiad 

dezaprobata 
Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani!  

denerwo-
wad 

kurwa   
wkurwiad 

stwierdzenie 
faktu 

Wkurwiają mnie rzeczy, na które 
wpływu nie mam, jak np., kurwa, dziś, 
korek mnie wkurwia. 



 
 

 

 

 

denerwo-
wad 

kurwa   
wkurwiad 

stwierdzenie 
faktu 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

denerwo-
wad kogoś 

kurwa   
wkurwiad 

stwierdzenie 
faktu 

Ten chuj mnie wkurwia, jak pierdoli 
takie głupoty. 

denerwujący   
zły 

pierdolid  
pierdolony 

dezaprobata 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. 70 lat idąc drogą) 

diabli  
wezmą 

chuj  
chuj strzelił 

zaskoczenie Chuj bombki strzelił. 

dlaczego nie chuj niepewnośd 
Jesteśmy po pół litra, ale ja bym jesz-
cze połówkę obciągnął i chuj, co nie. 

do cholery kurwa 
niezadowo- 
lenie 

Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

do cholery kurwa wzmocnienie 
A: Czemu tam idziemy, kurwa?  
B: A gdzie mamy iśd? 

do diabła chuj zaskoczenie Co tu blokuje do chuja wafla? 

do diabła 
kurwa   
do kurwy 
nędzy 

dezaprobata Co jest do kurwy nędzy? 

dobry  
ładny 

jebad   
zajebisty 

zachwyt 
W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

dogryźd  
komuś 

kurwa  
dokurwid 

wzmocnienie 
Ale mu dokurwiłem, słowem się już 
nie odezwał. 

dogryźd  
przyczepid 
się 

pierdolid  
dopierdalad  
się 

krytyka 
Nie dopierdalaj mi tak na każdym 
kroku, nie zasłużyłam sobie, kurwa, 
na to. 



 
 

 
 

 

 

dostad się 
do 

jebad   
wjebad 

stwierdzenie 
faktu 

Wjebałem się wczoraj do baru, gdzie, 
kurwa, nie było zimnego browara. 

dużo 
chuj   
w chuj 

wzmocnienie w chuj 

dużo 
chuj   
w chuj 

wzmocnienie do chuja   

dużo i nie-
potrzebnie 

chuj 
niezadowo- 
lenie 

W chuj, kurwa, tego jest. 

dużo   
za dużo 

jebad   
od zajebania 

wzmocnienie od zajebania 

dziwka 
kurwa   
kurewka 

stwierdzenie 
faktu 

Olej tą pannę, przecież to zwykła ku-
rewka. I to jeszcze brzydka. 

gdziekolwiek   
dokądkol-
wiek 

pizda   
w pizdu 

dezaprobata 

A: Jadę w lipcu w Karpaty ukraioskie. 
B: A gdzie to jest?  
A: A, daleko!  
B: To jedź w pizdu! 

głupek  
niedojda 

chuj dezaprobata 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co za, 
kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

głupek   
niedojda 

kurwa   
kurwiszon 

dezaprobata Zamknij się już, ty kurwiszonie! 

głupi jebad dezaprobata 
Chuj ci w dupę, cwelu jebany.  
(siedmioletni chłopczyk do starszego 
pana) 

głupi  
człowiek 

jebad  
pojeb 

dezaprobata 
Ne chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. 

głupi  
człowiek 

jebad  
pojeb 

dezaprobata Ten chuj to jakiś pojeb przecież. 



 
 

 

 

 

głupi   
nienormalny 

pierdolid  
popierdolony 

dezaprobata 
Kurwa, co za idioci siedzą na tych 
urzędach. Popierdoleni. 

głupim byd 
jebad   
jebnięty 

dezaprobata 
Jesteś jebnięty. Myślałeś, że dam ci 
kasę? 

głupio chuj dezaprobata 
Muszę siedzied w tym jebanym pubie 
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

głupki 
kurwa  
kurwidupki 

dezaprobata 
Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne... 
i inne kurwidupki. 

głupoty  
gadad 

pierdolid dezaprobata 

A: Nie jest ci zimo?  
B: Co?  
A: Czy ci zimno nie jest?  
B: A nie pierdol. 

i już   

szkoda  
gadad 

chuj wzmocnienie Ciul i chuj. 

idiota 
pizda   
piździec 

dezaprobata 
Piździec jeden.  
(o kierowcy autobusu) 

idioto kurwa dezaprobata 

A: Kurwo, przestao się trzepad i chodź, 
kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź, kurwa, sam.  
(mężczyzna na ulicy do kobiety) 

idiotka   
głupia 

kurwa   
kurewka 

pogarda 

A: Wychujałem tą starą w trzy dupy! 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka!  
(wychodzący z bloku mężczyźni) 

idź sobie 
pierdolid  
spierdalaj 

groźba 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam, coś tam. No to ja, że spierdalaj.  
B: No co ty, tak powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach! 
(dwie idące drogą dziewczyny do  
siebie) 

iśd 
pierdolid  
napierdalad 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam, coś tam. No to ja, że spierdalaj. 
B: No co ty, tak powiedziałaś?  



 
 

 
 

 

 

 
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach! 
(dwie idące drogą dziewczyny do  
siebie) 

iśd 
pierdolid  
zapierdalad 

dezaprobata 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30  
i zapierdalad do szkoły, i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

iśd na nerwy 
nienormalny 

jebad  
pojebany 

skarga 
Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani!  

jak niby 
kurwa   
do kurwy 
nędzy 

zdziwienie 
Powiedz mi, jaką pokrętną logiką żeś, 
do kurwy nędzy, do tego doszedł? 

jest  
niedobrze 

chuj dezaprobata 
Jak idę prosto, to może byd. Ale jak 
się skręca, to się chuj pierdoli. 

jeszcze jak kurwa wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił. 

katastrofa 
chuj  
chuica 

przerażenie 
chuica serca  
(staje serce) 

kobieta kurwa złośd 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(wychodzący z baru mężczyźni) 

kobieta pizda  krytyka 
Taka pizda jak to całe.  
(o urzędniczce w skarbowym) 

lekceważyd  
coś  

mied coś 
gdzieś 

pierdolid   
stwierdzenie 
faktu 

To jest fajnego w nim, że pierdoli to  
i nie robi. 

męczyd się z  

nie radzid 
sobie z 
czymś 

pierdolid   dezaprobata 

No, ile się można pierdolid z tym zam-
kiem? Trzeba go wymienid.  
(kobieta do mężczyzny przy otwiera-
niu drzwi) 

mężczyzna 
uprawiający 
często seks 

jebad   
jebaka 

podziw 
Ten kolo to największy jebaka 
w mieście. Wyruchał już chyba 
wszystkie panienki. 



 
 

 

 

 

mied dużo 
na głowie 

jebad   
zajebany 

niechęd 

Jestem, kurwa, zajebany sprawdzia-
nami po same uszy i mi się strasznie, 
kurwa, nie chce się tego uczyd, ale 
kurwa muszę.  

mój ty boże kurwa zaskoczenie 
Kurwa, od kiedy za złamanie regula-
minu jakiegokolwiek serwisu interne-
towego idzie się siedzied na 5 lat? 

mówid 
pierdolid  
napierdalad 

dezaprobata 
Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

mówid 
pierdolid  
napierdalad 

stwierdzenie 
faktu 

A: Stara kurwa napierdala w telefon  
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata! 

napracowad 
się 

pierdolid  
napierdolid 
się 

stwierdzenie 
faktu 

A niech się napierdoli, zanim zarobi! 
(trzydziestolatek, wyrzucając papie-
rek na chodnik, do kobiety obok) 

narobid  
kłopotów 

jebad   
odjebad 

stwierdzenie 
faktu 

Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

nic chuj dezaprobata Chuj cię to obchodzi! 

nic chuj dezaprobata 
Chuja na razie mamy, chuja to za 
dużo powiedziane. 

nic chuj niezgoda Chuj masz wielki, a nie argumenty. 

nic ci do  
tego 

chuj dezaprobata 

A: Nie wiedziałam, kurwa, że tam byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(kobiety do siebie podniesionym gło-
sem) 

nic ci do  
tego 

chuj dezaprobata 

A: Pierdol się gruba świnio!  
B: A chuj ci do mojej dupy?!  
(ok. piętnastoletni, krzycząc na ulicy 
do kobiety) 

nie 

chuj   

chuj  
w dupę 

lekceważenie 
A: Może go poszukamy?  
B: Chuj mu w dupę. 



 
 

 
 

 

 

nie 

chuj  

chuj  
w dupę 

przeczenie Chuja idę do teatru. 

nie do wiary chuj zdziwienie Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

nie do wiary 
pierdolid  
ja pierdolę 

zdziwienie Szpileczki i odjebana jak ja pierdolę. 

nie przejmo-
wad się 

jebad 
stwierdzenie 
faktu 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(wychodzący z baru mężczyźni) 

nie przejmo-
wad się 

pierdolid   dezaprobata 
Zawsze masz mnie w dupie, a ja to już 
pierdolę! 

nie przejmuj 
się 

pierdolid rada Pierdol Barbie, aż się zgarbi. 

nie to nie  
no to nie 

pierdolid  
spierdalaj 

stwierdzenie 
faktu 

Idziesz czy nie? To spierdalaj. 

nie wierzę pierdolid   zdziwienie Ja pierdolę, wyjął fiuta i szczał. 

nie wierzę pierdolid   zdziwienie 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

nie zgadzad  
się 

pierdolid   sprzeciw 
Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę. 

niech to 
szlag trafi 

pierdolid   dezaprobata 
Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa.  

niechętnie kurwa 
niezadowo- 
lenie 

A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce. 



 
 

 

 

 

niecny 
kurwa  
skurwysyn 

dezaprobata Ale z ciebie skurwysyn. 

niedobre 
chuj  
chujowe 

dezaprobata 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd 
że chujowe, to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

niedobry  
zły 

chuj dezaprobata A to chuj pierdolony 

niedobry  
zły 

chuj dezaprobata 
Straszny z ciebie chuj. Jak możesz się 
tak zachowywad. 

niedobry  
zły 

pierdolid   
wypierdolony 

obraza Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 

nielubiana jebad dezaprobata 
A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce. 

nienormalny 
jebad  
pojebany 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam coś tam. No to ja, że spierdalaj.  
B: No co ty, tak powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach!  
(dwie idące drogą dziewczyny do  
siebie) 

nienormalny 
kurwa 
skurwysyn 

dezaprobata 
Co za skurwysyn. Jak on tam wszedł. 
Pedał jakiś. 

nienormalny 
pierdolid 
popierdo-
lony 

dezaprobata Popierdolona jakaś, kurwa mad! 

niepotrzeb-
nie 

chuj dezaprobata 
Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi tutaj. 

nieprawdaż kurwa wzmocnienie Co ty, bierzemy po dwa, kurwa, nie? 



 
 

 
 

 

 

nieprawdo-
podobne 

chuj zaskoczenie Do chuja pana niepodobne. 

niestety chuj 
rozczarowa-
nie 

A: Ja tu kurwa myślałem, że tu 11, no 
góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa.  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą) 

niestety kurwa 
niezadowo-
lenie 

Przyszedłem, kurwa, z roboty. 
A. Chce ci się sikad?  
B. Nie, tylko dupa mnie, kurwa, boli. 

niewiary-
godne 

jebad podziw Ja jebię, jakie to słodkie. 

niezgoda na 
pierdolid 
pierdolony 

dezaprobata 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę. 

nigdy chuj wzmocnienie 
Za chuja pana mu nie popuszczę,  
a niech kurwa ma. 

no  
przecież 

kurwa wzmocnienie 
Szybciej, kurwa!  
(kobieta idąca drogą do psa) 

no cóż ta-
kiego 

kurwa zdziwienie 

A: Słyszałeś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to kurwa usłyszałem, to 
mnie kurwa z zawiasów wypierdoliło. 
A: Mnie, kurwa, też! 

no coś  
takiego 

kurwa zdziwienie 
200 Euro za sześd miesięcy, kurwa, co 
nie? 

no nie 
kurwa 
kurwa mad 

zdziwienie 
Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 
Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 

o boże kurwa wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił! 

ojej 
kurwa  
w kurwę 

zaskoczenie w kurwę 



 
 

 

 

 

ojej 
kurwa 
w kurwę 

otwieracz 
Kurwa, jak nie byłem w pracy trzy dni 
i zobaczyłem swoje biurko, to... 

ojej 
kurwa  
w kurwę 

zdziwienie kurwa, chuj, ja pierdolę 

o jezu kurwa zdziwienie 
Tak się na mnie patrzył, a ja mówię:  
o kurwa. 

ożeż ty kurwa 
zachwyt 
dezaprobata 

Ożeż kurwa, ja jebię! 

obelga 
chuj 
chuj w dupę 

groźba 
Chuj ci w dupę, cwelu jebany.  
(siedmioletni chłopczyk do starszego 
pana) 

obelga 
jebad 
jebaki 

stwierdzenie 
faktu 

Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne... i 
inne kurwidupki. 

obelga kurwa wzmocnienie 
Zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 

odczep się 
chuj  
chuj w dupę 

niezadowo-
lenie 

Nie to nie. To chuj ci w dupę, stary. Ja 
tu na deszczu stoję, wilki jakieś... 

odczep się 
pierdolid 
pierdol się 

dezaprobata 

A: Pierdol się, gruba świnio!  
B: A chuj ci do mojej dupy?! 
(ok. piętnastoletni, krzycząc na ulicy 
do kobiety) 

odludzie 
chuj  
chujowice 

ocena Chujowice, cztery domy, dwie ulice. 

odpuścid  
sobie  

nie przej-
mowad się  

lekceważyd 
kogoś 

pierdolid   rada 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu. 
(panowie ok. 70 lat, idąc drogą) 
 



 
 

 
 

 

 

odpuścid  
sobie  

zrezygno-
wad 

pierdolid 
spierdalad 

rada No weź ty spierdalaj, bo cię pierdolnę. 

oj nie kurwa 
niezadowo-
lenie 

Kurwa, nie chce mi się tam iśd. 

okłamad 
oszukad 

chuj  
wychujad 

pogarda 

A: Wychujałem tą starą w trzy dupy! 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka!  
(wychodzący z bloku mężczyźni) 

ostrzegam 
cię 

kurwa wzmocnienie Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

oszalałeś 
chuj 
ochujed 

dezaprobata 
Ochujałeś czy co? Nie mam zamiaru 
iśd do kościoła. 

oszalałeś 
chuj 
ochujed 

dezaprobata Z chujem na głowę się zamieniłeś? 

oszalałeś 
kurwa  
pokurwid 
kogoś 

stwierdzenie 
faktu 

Pokurwiło cię? Nie jestem w ciąży. 

oszołom 
jebad  
matkojebca 

dezaprobata Ty matkojebco pierdolony! 

oszukad 
jebad 
ojebad 

dezaprobata 
Ta suka w spożywczym ojebała mnie 
na 2 zyta. 

otwieracz kurwa dezaprobata Kurwa, normalna ty jesteś?  

otwieracz kurwa groźba Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

otwieracz kurwa rada 
Kurwa, nie parkuj tu, bo ci koła skapi-
szonują. 



 
 

 

 

 

po co 
chuj 
po chuj 

stwierdzenie 
faktu 

Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz. 

po co 
chuj  
po chuj 

zdziwienie Po chuj ten pingwin w wodzie stoi? 

po co 
chuj 
po chuj 

zdziwienie Po chuj tam idziesz? 

po co 
chuj  
po chuj 

zdziwienie I na chuj te studia?! 

po herbacie 
byd 
przegrad 

jebad 
przejebane 
(mied) 

rezygnacja 
I maszyna będzie przez tydzieo nie-
sprawna. I będziemy mied przejebane. 

po prostu kurwa wzmocnienie 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

pobid kogoś 
jebad 
odjebad 

stwierdzenie 
faktu 

Za to, że mnie ociulał, tak mu odjeba-
łem, że miał gały jak 5 złoty. 

pobid kogoś 
pierdolid 
napierdalad 
się 

stwierdzenie 
faktu 

Wczoraj w klubie 3 panny napierdalały 
się nawzajem. 

pobid  
zabid 

jebad  
zajebad 

groźba 
Płakała przez tego chuja cały dzieo. 
Zajebię go za to. Kutas! 

pomieszad 
się 

pokręcid 

jebad 
pojebad 

stwierdzenie 
faktu 

Co, pojebało go? 

pomylid się 
jebad  
pojebad 
popierdolid 

dezaprobata 
Miałem iśd 20 minut, ale pojebałem 
ulice i doszedłem po, kurwa, godzinie. 

potknąd  

przewrócid 
się 

pierdolid 
wypierdolid 
jebad 
wyjebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Przez te jebane szpilki, wypierdoliłam 
się w sobotę przed klubem. 



 
 

 
 

 

 

potknąd 
przewrócid 
się 

pierdolid 
wypierdolid 
jebad  
wyjebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Tak się uchlałem czystą, że wyjeba-
łem orła na parkiecie. 

powodzenia 
brak 

chuj rezygnacja No i chuj z tego. 

powoli 
chuj  
lekkim  
chujem 

pewnośd 
siebie 

A: Ile tam się jedzie?  
B: Nie wiem, ale lekkim chujem to 15 
km. 

prawdziwy 
całą gęba chuj wzmocnienie To jest Żyd jak chuj. 

przecież kurwa palimpsest 

Weź mnie nie wkurwiaj, bo ci jebnę. 
Śpiewałam, kurwa, również, nie.  
Generalnie mam to w dupie, co ty 
mówisz, bo kurwa, ja wiem swoje. 

przecież kurwa 
wprowadze-
nie 

Kurwa, mówi, kultura. 

przecież kurwa wzmocnienie 
Ja wiem, że jestem zajebistą kucharką, 
nie. Ale nawet, kurwa, ja z gówna nie 
zrobię tiramisu. 

przecież kurwa wzmocnienie Pocałuj mnie! Pokaż mi miłośd, kurwa! 

przecinek kurwa dezaprobata 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

przecinek kurwa dezaprobata 
A: Nie wiedziałam, kurwa, że tam byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(kobiety do siebie podniesionym głosem) 

przecinek kurwa dezaprobata 

Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad: rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę.  
(kobieta opowiada koleżance o porodzie) 

przecinek kurwa dezaprobata 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa.  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą, 
do siebie) 



 
 

 

 

 

przecinek kurwa wzmocnienie Ej, kurwa, wiosna przyszła. 

przeklinad 
kurwa  
kurwowad 

stwierdzenie 
faktu 

Nie kurwuj tak lepiej, bo cię krew za-
leje. Jesteś tak głupi, że tylko kurwo-
wad potrafisz. 

przerywnik kurwa wzmocnienie 
Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

przewrócid 
się 

jebad  
wyjebad  

stwierdzenie 
faktu 

Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ!  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

przewrócid 
się 

kurwa  
wykurwid 
się 

wzmocnienie 
Uważaj, bo na tym lodzie można się 
ładnie wykurwid i dupę sobie obid. 

przewrócid 
się 

pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata Zaraz się tu pierdolnę i będę leżała. 

przyczepid 
się do 

pierdolid 
dopierdolid 

niezadowo-
lenie 

A ja ci tak, kurwa, nie ufam, ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

puszczad się 
kurwa 
kurwid się 

stwierdzenie 
faktu 

Ta szmata kurwi się na prawo i lewo 
ze wszystkim, co nie spierdala na 
drzewo. 

rzeczywiście 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

dezaprobata 
Wkurwiam się z wami. Bo to studnia 
bez dna, do kurwy nędzy! 

sam się  
dziwię 

jebad  
pojebad  

zaskoczenie 
A: Po co do galerii?  
B: Nie wiem, pojebało mi się. 

silny 
jebad 
wyjebany 

dezaprobata 
Wyjebany wiatr.  
(mężczyzna, wychodząc zza rogu) 

skrytykowad 
pierdolid 
opierdolid 

wzmocnienie 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił! 



 
 

 
 

 

 

spaśd 
pierdolid 
spierdolid 
się 

stwierdzenie 
faktu 

A: Zapal światło.  
B: Tak, tak, żeby się nie spierdolid ze 
schodów na mordę.  
(wychodzący z domu mężczyźni) 

stracona 
sprawa 

chuj 
stwierdzenie 
faktu 

Chuj w bombki strzelił, choinki nie bę-
dzie. 

strasznie 
bardzo 

kurwa  
kurewsko 

stwierdzenie 
faktu 

Na jutro muszę przeczytad kurewsko 
nudną lekturę, która jest napisana 
niezrozumiałym dla mnie językiem! Ja 
pierdolę! 

świetnie 
jebad 
wyjebana  

zachwyt 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

świetnie 
jebad  
zajebiście 

zachwyt 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

tak czy nie kurwa wzmocnienie Idziesz, kurwa, czy nie idziesz spad? 

uciekaj 
odejdź 

pierdolid 
wypierdalad 

groźba Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 

uderzyd 
jebad  
jebnąd 

groźba Jebnąd cię czy się zamkniesz już? 

uderzyd 
jebad  
jebnąd 

stwierdzenie 
faktu 

Jebnąd to mało, zajebad trzeba.  
(mężczyzna do drugiego, wychodząc  
z baru) 

uderzyd 
jebad 
jebnąd 

stwierdzenie 
faktu 

Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz. 

uderzyd przyjebad 
stwierdzenie 
faktu 

Ten chuj pierdolony przyjebał mi za 
nic. 

uderzyd zajebad 
stwierdzenie 
faktu 

Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 



 
 

 

 

 

uderzyd zajebad 
stwierdzenie 
faktu 

Patrzył na mnie chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

uderzyd 
kurwa  
zakurwid 

stwierdzenie 
faktu 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

uderzyd 
pierdolid 
pierdolnąd 

dezaprobata 
Pierdolnę łbem w komputer i będzie 
po sprawie. 

uderzyd 
pierdolid 
pierdolnąd 

ostrzeżenie No weź ty, spierdalaj, bo cię pierdolnę. 

uderzyd przypierdolid dezaprobata 

Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad: rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę  
(kobieta opowiada koleżance o poro-
dzie) 

uderzyd 
kurwa 
przykurwid 

wzmocnienie 
Wystarczyło raz jej przykurwid i po 
wszystkim. 

uderzyd zakurwid groźba 
Tak mu zakurwiłem, że mu nos zła-
małem. 

ukraśd coś 
kurwa  
zakurwid 

stwierdzenie 
faktu 

Ten chuj zakurwił mi telefon, a teraz 
się nie chce przyznad. 

ukraśd  
zabrad  
odbid 

jebad 
zajebad 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ta kurwa zajebała mi faceta. Kur-
wa jedna!  
B: Nie wierzę, że Bartek na nią pole-
ciał!  
(dwie dziewczyny pod blokiem) 

upaśd 
pierdolid 
wypierdolid 
się 

stwierdzenie 
faktu 

Żem jechał, alem się wypierdolił. 

upid się 
jebad 
najebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Najebad się to nie problem, ale trzeba 
jeszcze dojśd na chatę i pokazad się 
starej. 

upid się 
jebad  
najebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Dwa razy po 50 i się najebał. 



 
 

 
 

 

 

upid się 
kurwa  
nakurwid się 

stwierdzenie 
faktu 

Tak się wczoraj nakurwiliśmy, że teraz 
zdychamy jak ciule. 

upid się 
pierdolid  
napierdolid 

krytyka 
Jeden browar wystarczył. Mówię ci, 
napierdoliłam się jak szmata. 

uprawiad 
seks 

jebad 
jebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Jak często się jebiecie? 

uprawiad 
seks 

jebad 
jebad się 

stwierdzenie 
faktu 

Moja dieta poszła się jebad, dziwka 
jedna. 

w ogóle nic 
nie 

chuj sprzeciw Ni chuja. 

w rzeczy 
samej 

kurwa  
kurwa mad 

aprobata Ja już marzę o grillu, kurwa. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

dezaprobata 
Co za nierozumne blondynki chodzą 
po tym świecie, kurwa. 

w rzeczy 
samej 

kurwa  
kurwa mad 

groźba 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa  
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa,  
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

joker 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

niezadowo-
lenie 

A przelał ci kasę? Bo mnie kurwa nic 
nie przelał. 

w rzeczy 
samej 

kurwa  
kurwa mad 

niezadowo-
lenie 

A: Znowu, kurwa, weekend, to mnie 
zabije!  
B: No ile można chlad! 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

niezadowo-
lenie 

Ale co ty, kurwa, zrobiłaś, ja ci nic nie 
zrobiłem. 



 
 

 

 

 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

niezadowo-
lenie 

Bo klej, kurwa, chujowy.  

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

otwieracz 
Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

palimpsest 
Kurwa mad, ja pierdolę, dlaczego, 
kurwa mad, musi byd tak, a nie ina-
czej, kurwa mad. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

palimpsest 

Kurwa, bo wkurwia mnie wszystko 
kurwa! I matka mnie wkurwia, i ojciec 
mnie wkurwia, i siostra mnie wkur-
wia, i uczelnia mnie wkurwia, nawet 
kurewski brzuch mnie wkurwia. Ulży-
ło, kurwa! 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

potwierdze-
nie 

A się, kurwa, czuję jak w „Dniu Świ-
ra”! Jebani robotnicy od ocieplania 
bloku od 7 rano wiercą mi balkon. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

przerywnik Pan tu teges, kurwa, może byd. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: A jebad to! Dobra zabawa  
(dwóch starszych panów, idąc ulicą 
do siebie) 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Idź sobie, kurwa, do realizatorni, 
kurwa, spytaj się, kurwa, czy był włą-
czony mikrofon, OK? 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Ja tak mam, kurwa, z matmy i sobie 
powiem: cycki, dupa, cycki, cycki. 



 
 

 
 

 

 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Ja cię, kurwa, nie interesuję, skoro 
wygłaszasz taki ton i po prostu cię, 
kurwa, nie interesuję. Weź, kurwa, 
wszystkie argumenty pod uwagę. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Kurwa, jestem tak zajebiście wkur-
wiona, że to bajka! Mój facet, kurwa, 
w Turcji, a ja, kurwa, w Polsce. 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Znamy się dwa dni, a ty mi mówisz, że 
ja nie mogę dad, kurwa, czadu. Co ty 
byłeś na moim koncercie kiedykol-
wiek? 

w rzeczy 
samej 

kurwa 
kurwa mad 

stwierdzenie 
faktu 

Zobaczyłem trochę i dałem sobie, 
kurwa, spokój, silikonowego mózgu 
nie da się, kurwa, słuchad, co ten fa-
cet z cyckami mówi! Ja pierdolę! 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

wzmocnienie 
A ja ci tak, kurwa, nie ufam, ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

wzmocnienie Ale, kurwa, ostry! 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

wzmocnienie Kurwa, ośle stary ty! 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

wzmocnienie 
Tylko raz się, kurwa, wyjebałam! 
(dziecko do drugiego dziecka podczas 
zabawy) 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

wzmocnienie 
W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

zdziwienie 
Kurwa, żyły mi wyszły, ponieważ, 
kurwa, pierdziałam w trakcie. 

w rzeczy  
samej 

kurwa  
kurwa mad 

życzenie Kurwa, jarad mi się chce jak chuj. 

wagina pizda  powiedzonko 
Jak ktoś ma pecha, to i w piździe na 
gwoździa trafi. 



 
 

 

 

 

wjechad 
dostad się 
do 

jebad  
wjebad 

stwierdzenie 
faktu 

Wjebałem się wczoraj w takie korki, 
że chuj. 

wszystko 
przecinek 

kurwa joker 
Mój wujek ma, kurwa, no ten, kurwa, 
taki betonowy, kurwa. Wyjebany.  
A jaki duży, kurwa. 

wybrako-
wany  
bubel 

chuj 
chujowy 

dezaprobata Bo klej, kurwa, chujowy.  

wybrako-
wany  
bubel 

chuj 
chujowy 

wzmocnienie 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

dezaprobata Do kurwy nędzy. 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

dezaprobata 

A: My, debilu, idziemy już na przysta-
nek.  
B: To idźcie, kurwa!  
A: To idziemy, kurwa!  
(kobieta do mężczyzny, idąc drogą) 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

otwieracz Kurwa, oczojebne w chuj. 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

wzmocnienie Kurwa, pierdolę, kurwa. 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

zachwyt 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

wykrzyknik 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

zachwyt 
dezaprobata 

Tak się na mnie patrzył, a ja mówię, 
o kurwa! 

wykrzyknik 
kurwa 
do kurwy 
nędzy 

zdziwienie 
Widziałeś, kurwa, żeby się święta  
w listopadzie zaczynały? 

wynoś się 
pierdolid 
wypierdalaj 

rada 

A: Jest pan chamem!  
B: Gdybym był chamem, to bym po-
wiedział „wypierdalaj”, a nie „do wi-
dzenia”. 



 
 

 
 

 

 

wyobraź 
sobie 

kurwa zdziwienie 
Kurwa, nie ma mnie w rejestrze skar-
bowym, kurwa, nie istnieję dla skar-
bówki! 

wypalad się 
wrobid  
kogoś 

jebad  
wyjebad  

ubolewanie 
Wjebałem cię z tą sekretarką. Myśla-
łem, że twoja żona o niej wie. 

wyrzucid z 
pierdolid 
wypierdolid   

zdziwienie 

A: Słyszałeś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, to 
mnie, kurwa, z zawiasów wypierdoliło.  
A: Mnie, kurwa, też! 

wysztafiro-
wana 

jebad 
odjebana 

dezaprobata Szpileczki  i odjebana jak ja pierdolę. 

wywrócid  
się 

pierdolid 
wypieprzyd 

wzmocnienie Wypieprzył się! 

zabid 
jebad  
zajebad   

stwierdzenie 
faktu 

Jebnąd to mało, zajebad trzeba.  
(mężczyzna do drugiego, wychodząc  
z baru) 

zabid 
kurwa  
zakurwid  

groźba Zakurwiłem gnoja na śmierd. 

zachwyt 
jebad  
oczojebne 

zachwyt Kurwa, oczojebne w chuj. 

zachwyt 
jebad  
oczojebne 

zachwyt Ożeż kurwa, ja jebię! 

zdenerwo-
wad się 

kurwa  
podkurwid 
wkurwid się 
kurwica 

stwierdzenie 
faktu 

Nie rozmawiam z tobą. Jeszcze się 
znowu podkurwię. 

zdenerwo-
wad się 

kurwa  
podkurwid 
wkurwid się 
kurwica 

stwierdzenie 
faktu 

O, wkurwid się to mało! 

zdenerwo-
wad się 

kurwa  
podkurwid 
wkurwid się 
kurwica 

stwierdzenie 
faktu 

Mam taką kurwicę, że zaraz coś roz-
pierdolę. 



 
 

 

 

 

zdenerwo-
wad się 

kurwa  
podkurwid 
wkurwid się 
kurwica 

stwierdzenie 
faktu 

Kurwica mnie bierze przez ciebie. 

źle  
niedobrze 

chuj dezaprobata Kurwa, chujowo to wygląda. 

źle 
niedobrze 

chuj dezaprobata Życie bez Śląska to chuj, nie życie. 

źle 
bezna-
dziejnie 

chuj  
chujnia 
chujowo 

narzekanie 
Chujnia z grzybnią z tą pałą z niemiec-
kiego. 

źle 
niedobrze 

chuj 
chujnia 
chujowo 

narzekanie 
Chujowo, że poszliście tak szybko do 
domu. 

źle  
beznadziejnie 

chuj 
chujnia 
chujowo 

narzekanie 
Strasznie chujowo się czuję. Chyba 
mam gorączkę. 

zło 
kurwa  
kurestwo 

dezaprobata 
Straszne kurestwo szerzy się dziś na 
świecie. 

złośd 
kurwa 
kurwiki 

stwierdzenie 
faktu 

Ale mam kurwiki w oczach, kurwa. 

zły człowiek chuj dezaprobata 
Patrzył na mnie chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

zły  
głupi  
szalony 

kurwa  
pokurwiony 

dezaprobata 
Pojebało cię? Ten pomysł jest pokur-
wiony. 

zły  
niedobry 

jebad dezaprobata 
Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi tutaj. 

zły  
niedobry 

pierdolid   krytyka A to chuj pierdolony. 



 
 

 
 

 

 

zły   
nienormalny 

jebad  
jebany 

dezaprobata 
A się kurwa czuję jak w „Dniu Świra”! 
Jebani robotnicy od ocieplania bloku 
od 7 rano wiercą mi balkon. 

zły  
nienormalny 

jebad 
jebany 

dezaprobata 
Muszę siedzied w tym jebanym pubie  
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

zły   
nienormalny 

jebad  
jebany 

wzmocnienie 
Patrzył na mnie, chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

zły  
nienormalny 

pierdolid 
pierdolona 

dezaprobata 
Co za młoty siedzą na tej pierdolonej 
poczcie? Analfabeci pierdoleni. 

zły  
niewłaściwy  
wybra-
kowany 

pierdolid 
pierdolony 

ocena  
krytyka 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

znakomicie 
kurwa  
wyjekurwa-
biście 

palimpsest 
zachwyt 

Wyjekurwabiście. 

zniszczyd 
pierdolid 
rozpierdolid 

stwierdzenie 
faktu 

Kartę klienta na bani rozpierdolił. 

żona  
przyjaciółka 

kurwa 
stwierdzenie 
faktu 

Co by człowiek zrobił bez tej jednej 
małej kurwy? 

zranid się jebad  
rozjebad skarga 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid 
z domu przez 4 dni. 

zupełnie 
kompletnie  
i niepo-
trzebnie 
w cholerę 

pizda  
w pizdu dezaprobata 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

zwariowad 
zwariowałeś pierdolid   dezaprobata Chyba cię popierdoliło. 

zwariowad 
zwariowałeś 

jebad 
pojebało  dezaprobata Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 

Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 

zwariowad 
zwariowałeś 

kurwa dezaprobata 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja  
pierdolę. 



 
 

 

 

 

Słownik w układzie funkcji 
 

funkcja słowo znaczenie kontekst 

aprobata 
kurwa  
zakurwiście 

bardzo  
dobrze 

A: No i zapłaciłem mniej.  
B: Zakurwiście. Tak powinno byd! 

aprobata kurwa 
w rzeczy  
samej 

Ja już marzę o grillu, kurwa. 

dezaprobata chuj a niech to Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 

dezaprobata 
chuj   
chujowizna 

bubel   
badziewie 

Chujowizna mielizna z ciebie!  
(ok. piętnastoletni chłopak, krzycząc 
na ulicy do kobiety) 

dezaprobata 
chuj   
chujowizna 

bubel   
badziewie 

A: To moje to, kurwa, straszna chu-
jowizna. Do kitu!  
B: Moje obleci.  
(mężczyźni do siebie, rozpakowując 
coś do jedzenia) 

dezaprobata 
chuj   
chujstwo 

bubel   
badziewie 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd, 
że chujowe, to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

dezaprobata chuj człowiek 
Nie chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. Ten chuj to jakiś pojeb 
przecież. 

dezaprobata chuj diabli wezmą 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. siedemdziesiątki do 
siebie, idąc drogą) 

dezaprobata chuj 
głupek   
niedojda 

Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co za, 
kurwa, typ.  
(komentarz przy skokach narciarskich) 



 
 

 
 

 

 

dezaprobata chuj głupio 
Muszę siedzied w tym jebanym pubie 
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

dezaprobata chuj 
jest  
niedobrze 

Jak idę prosto, to może byd. Ale jak 
się skręca, to się chuj pierdoli.  
(kobieta do drugiej idąc drogą) 

dezaprobata chuj nic Chuj cię to obchodzi. 

dezaprobata chuj nic 
Chuja na razie mamy, chuja to za 
dużo powiedziane. 

dezaprobata chuj nic ci do tego 
A: Nie wiedziałam kurwa, że tam byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(dwie kobiety, idąc drogą) 

dezaprobata chuj nic ci do tego 
A: Pierdol się, gruba świnio!  
B: Chuj ci do mojej dupy?! 

dezaprobata 
chuj   
chujowe 

niedobre 

Kurwa, jebane piwo *…+, po nim zga-
ga. Nie pijcie tego chujstwa, nie dośd 
że chujowe to popierdolone. Kurwa 
jego mad! 

dezaprobata chuj 
niedobry  
 zły 

A to chuj pierdolony. 

dezaprobata chuj 
niedobry  
zły 

Straszny z ciebie chuj. Jak możesz się 
tak zachowywad! 

dezaprobata chuj 
niepotrzeb-
nie 

Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

dezaprobata 
chuj   
ochujed 

oszalałeś 
Ochujałeś czy co? Nie mam zamiaru 
iśd do kościoła 

dezaprobata 
chuj   
ochujed 

oszalałeś Ochujałeś? 



 
 

 

 

 

dezaprobata chuj oszalałeś Z chujem na głowę się zamieniłeś? 

dezaprobata 
chuj   
chujowy 

wybrakowany   
bubel 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

dezaprobata chuj 
źle   
niedobrze 

Życie bez Śląska to chuj, nie życie. 

dezaprobata chuj 
źle   
niedobrze 

Kurwa, chujowo to wygląda. 

dezaprobata chuj zły człowiek 
Patrzył na mnie, chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

dezaprobata jebad 
a niech cię  
diabli 

Jebał cię w dupę pies. 

dezaprobata jebad a niech tam 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2! 
B: Jebad to! Dobra zabawa! 
(dwóch starszych panów, idąc drogą 
do siebie) 

dezaprobata jebad a niech to w mordę jebane 

dezaprobata 
jebad   
zjebana 

brzydki   
niedobry 

Do chuja wafla, ale zjebana pogoda. 

dezaprobata jebad 
głupi  
człowiek 

Nie chcę mied z tym pojebem nic 
wspólnego. Ten chuj to jakiś pojeb 
przecież. 

dezaprobata 
jebad  
jebnięty 

głupim byd 
Jesteś jebnięty. Myślałeś, że dam ci 
kasę? 

dezaprobata jebad nielubiane 
A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce. 



 
 

 
 

 

 

dezaprobata 
jebad   
matkojebca 

oszołom Ty matkojebco pierdolony. 

dezaprobata 
jebad   
ojebad 

oszukad 
Ta suka w spożywczym ojebała mnie 
na 2 zyta. 

dezaprobata 
jebad   
pojebad  
popierdolid 

pomylid się 
Miałem iśd 20 minut, ale pojebałem 
ulice i doszedłem po, kurwa, godzinie. 

dezaprobata 
jebad   
wyjebany 

silny 
wyjebany wiatr  
(mężczyzna, wychodząc zza rogu) 

dezaprobata 
jebad   
odjebana 

wysztafiro-
wana 

Szpileczki  i odjebana jak ja pierdolę. 

dezaprobata jebad 
zły  
niedobry 

Maciej, do mnie, kurwa, chujem jeba-
nym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

dezaprobata 
jebad   
jebani 

zły   
nienormalny 

A się czuję właśnie jak w „Dniu Świ-
ra”! Jebani robotnicy od ocieplania 
bloku od 7 rano wiercą mi balkon. 

dezaprobata 
jebad   
jebany 

zły  
nienormalny 

Muszę siedzied w tym jebanym pubie 
i się uśmiechad jak chuj we wsi, jebani 
Irlandczycy. 

dezaprobata 
jebad   
pojebało 

zwariowałeś 
Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 
Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 

dezaprobata 
kurwa  
skurwysyn 

bardzo 
A: Jesteś w Avonie?  
B: Jestem... zadłużona jak skurwysyn. 

dezaprobata 
kurwa  
skurwysyo-
stwo 

chamstwo 
Jak tak można kogoś potraktowad. To 
takie skurwysyostwo. 

dezaprobata kurwa cholera 
Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 



 
 

 

 

 

dezaprobata kurwa cóż 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ.  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

dezaprobata 
kurwa  
wkurwiad 

denerwowad 
Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani! 

dezaprobata 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

do diabła Co jest, do kurwy nędzy? 

dezaprobata 
kurwa  
kurwiszon 

głupek   
niedojda 

Zamknij się już, ty kurwiszonie! 

dezaprobata 
kurwa  
kurwidupki 

głupki 
Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne... 
i inne kurwidupki. 

dezaprobata kurwa idioto 

A: Kurwo, przestao się trzepad  
i chodź, kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź, kurwa, sam. 

dezaprobata 
kurwa  
skurwysyn 

niecny Ale z ciebie skurwysyn. 

dezaprobata 
kurwa  
skurwysyn 

nienormalny 
Co za skurwysyn. Jak on tam wszedł? 
Pedał jakiś. 

dezaprobata kurwa otwieracz Kurwa, normalna ty jesteś? 

dezaprobata kurwa przecinek 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

dezaprobata kurwa przecinek 
A: Nie wiedziałam, kurwa, że tam byłaś.  
B: Byłam, ale chuj ci do tego!  
(dwie kobiety, idąc drogą) 

dezaprobata kurwa przecinek 
Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę. 



 
 

 
 

 

 

dezaprobata kurwa przecinek 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2!  
B: Jebad to! Dobra zabawa!  
(dwóch starszych panów, idąc drogą 
do siebie) 

dezaprobata 
kurwa   
do kurwy 
nędzy 

rzeczywiście 
Wkurwiam się z wami! Bo to studnia 
bez dna, do kurwy nędzy! 

dezaprobata 
kurwa   
do kurwy 
nędzy 

wykrzyknik Do kurwy nędzy! 

dezaprobata kurwa 
w rzeczy  
samej 

Co za nierozumne blondynki chodzą 
po tym świecie, kurwa. 

dezaprobata kurwa wykrzyknik 

A: My, debilu, idziemy już na przysta-
nek.  
B: To idźcie, kurwa!  
A: To idziemy, kurwa.  
(grupka idąca drogą) 

dezaprobata 
kurwa  
kurestwo 

zło 
Straszne kurestwo szerzy się dziś na 
świecie. 

dezaprobata 
kurwa   
pokurwiony 

zły   
głupi  
szalony 

Pojebało cię? Ten pomysł jest pokur-
wiony. 

dezaprobata kurwa zwariowałeś 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

dezaprobata pierdolid a niech to 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę! 

dezaprobata pierdolid a niech to Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

dezaprobata pierdolid a niech to 
A: Ja pierdolę!  
B: To nie pierdol tyle!  
(mężczyźni, idąc drogą, do siebie) 



 
 

 

 

 

dezaprobata pierdolid a niech to 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

dezaprobata pierdolid a niech to Kurwa, pierdolę, kurwa. 

dezaprobata 
pierdolid  
pierdolony 

denerwujący 
zły 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. siedemdziesiątki do 
siebie, idąc drogą) 

dezaprobata pierdolid 
gadad  
głupoty 

A: Nie jest ci zimno?  
B: Co?  
A: Czy ci zimno nie jest?  
B: A nie pierdol! 

dezaprobata 
pierdolid   
popierdolony 

głupi  
nienormalny 

Kurwa, co za idioci siedzą na tych 
urzędach. Popierdoleni. 

dezaprobata 
pierdolid  
zapierdalad 

iśd 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 
i zapierdalad do szkoły i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

dezaprobata pierdolid 

męczyd się z 
nie radzid  
sobie z 
czymś 

No, ile się można pierdolid z tym zam-
kiem? Trzeba go wymienid  
(kobieta do mężczyzny przy otwiera-
niu drzwi) 

dezaprobata pierdolid mówid 
Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

dezaprobata pierdolid 
nie przejmo-
wad się 

Zawsze masz mnie w dupie, a ja to już 
pierdolę! 

dezaprobata pierdolid 
niech to 
szlag trafi 

Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa. 

dezaprobata 
pierdolid  
popierdolony 

nienormalny 
Popierdolona jakaś, kurwa mad!  
(kobieta idąca drogą do samej siebie) 



 
 

 
 

 

 

dezaprobata 
pierdolid  
pierdolony 

niezgoda na 
W dupę pierdoloną mad, mam nauki 
od zajebania. Ja cię pierdolę! 

dezaprobata 
pierdolid  
pierdol się 

odczep się 
A: Pierdol się, gruba świnio!  
B: Chuj ci do mojej dupy?! 

dezaprobata 
pierdolid  
pierdolnąd 

przewrócid 
się 

Zaraz tu pierdolnę i będę leżała. 

dezaprobata 
pierdolid 
pierdolnąd 

uderzyd 
Pierdolnę łbem w komputer i będzie 
po sprawie. 

dezaprobata 
pierdolid 
przypierdolę 

uderzyd 
Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę. 

dezaprobata 
pierdolid  
pierdolona 

zły   
nienormalny 

Co za młoty siedzą na tej pierdolonej 
poczcie? Analfabeci pierdoleni. 

dezaprobata pierdolid zwariowad Chyba cię popierdoliło. 

dezaprobata 
pizda   
w pizdu 

daleko Jak daleko? W pizdu i jeszcze trochę. 

dezaprobata 
pizda   
w pizdu 

gdziekolwiek 
dokądkol-
wiek 

A: Jadę w lipcu w Karpaty ukraioskie. 
B: A gdzie to jest?  
A: Daleko.  
B: To jedź w pizdu. 

dezaprobata 
pizda   
piździec 

idiota 
piździec jeden  
(o kierowcy autobusu) 

dezaprobata 
pizda   
w pizdu 

zupełnie  
kompletnie i 
niepotrzebnie   
w cholerę 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 

groźba 
chuj  
chuj w dupę 

bądź cicho 
Zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 



 
 

 

 

 

groźba 
chuj   
chuj w dupę 

obelga 
Chuj ci w dupę, cwelu jebany. 
(siedmioletni chłopczyk do starszego 
pana) 

groźba 
jebad  
zajebad 

pobid  
zabid 

Płakała przez tego chuja cały dzieo. 
Zajebię go za to. Kutas! 

groźba 
jebad 
jebnąd 

uderzyd Jebnąd czy się zamkniesz już? 

groźba kurwa otwieracz Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

groźba 
kurwa  
zakurwid 

uderzyd  
kogoś 

Tak mu zakurwiłem, że mu, kurwa, 
nos złamałem. 

groźba kurwa 
w rzeczy 
samej 

A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

groźba 
kurwa  
zakurwid 

zabid kogoś Zakurwiłem gnoja na śmierd. 

groźba 
pierdolid 
spierdalaj 

idź sobie 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam, coś tam. No to ja, że spierdalaj.  
B: No co ty, tak mu powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach!  
(dwie idące drogą dziewczyny do sie-
bie) 

groźba 
pierdolid 
wypierdalad 

uciekaj 
odejdź 

Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 

joker 
chuj 
o chuj 

co 

A: Kurwo, przestao się trzepad i chodź, 
kurwo.  
B: O chuj ci chodzi?  
A: No chodź, kurwo.  
B: A idź, kurwa, sam. 

joker kurwa 
w rzeczy 
samej 

A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 



 
 

 
 

 

 

joker kurwa 
wszystko 
przecinek 

Mój wujek ma, kurwa, no ten, kurwa, 
taki betonowy, kurwa. Wyjebany.  
A jaki duży, kurwa. 

katastrofa 
niepowo-
dzenie 

kurwa a zatem Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie. 

komentarz chuj 
a zatem 
ale co tam 

Pid nam się chciało, no to chuj, tam  
w tym kiosku, tam taka lada była, 
takie stały butelki. 

krytyka 
pierdolid 
pierdolnąd 

a niech to 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. siedemdziesiątki do 
siebie, idąc drogą) 

krytyka 
pierdolid 
dopierdalad  
się 

dogryźd 
przyczepid 
się 

Nie dopierdalaj mi tak na każdym 
kroku, nie zasłużyłam sobie, kurwa, 
na to. 

krytyka 
pierdolid 
napierdolid 

upid się 
Jeden browar wystarczył. Mówię ci, 
napierdoliłam się jak szmata. 

krytyka pierdolid 
zły  
niedobry 

A to chuj pierdolony. 

krytyka pizda kobieta 
Taka pizda jak to całe.  
(o urzędniczce w skarbowym) 

lekceważe-
nie 

chuj 
chuj w dupę 

nie 
A: Może go poszukamy?  
B: Chuj mu w dupę! 

narzekanie 
chuj 
chujowo 
chujnia 

źle  
beznadziejnie 

Chujnia z grzybnią z tą pałą z nie-
mieckiego. 

narzekanie 
chuj 
chujowo 
chujnia 

źle  
beznadziejnie 

Chujowo, że poszliście tak szybko do 
domu. 



 
 

 

 

 

narzekanie 
chuj 
chujowo 
chujnia 

źle  
beznadziejnie 

Strasznie chujowo się czuję. Chyba 
mam gorączkę. 

nawiązanie kurwa a ponadto 

Bo pomogłoby mi to przygotowad się 
bardziej do studiów lingwistycznych  
i kurwa te 6 godzin tygodniowo hisz-
paoskiego. 

niechęd 
jebad  
zjebana 

brzydka 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30 i za-
pierdalad do szkoły, i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

niechęd 
jebad  
zjebana 

mied dużo na 
głowie 

Jestem, kurwa, zajebany sprawdzia-
nami po same uszy i mi się strasznie, 
kurwa, nie chce tego uczyd, ale kurwa 
muszę. 

niepewnośd chuj dlaczego nie 
Jesteśmy po pół litra, ale ja bym jesz-
cze połówkę obciągnął i chuj, co nie. 

niezadowo-
lenie 

chuj 
dużo i niepo-
trzebnie 

W chuj, kurwa, tego jest. 

niezadowo-
lenie 

chuj  
chuj w dupę 

odczep się 
Nie to nie. To chuj ci w dupę stary. Ja 
tu na deszczu stoję, wilki jakieś. 

niezadowo-
lenie 

kurwa a niech to 
Kurwa, wszystko lata, ja pierdolę to, 
kurwa. 

niezadowo-
lenie 

kurwa ach 
Kurwa, jak zawsze, jak zawsze. Aż to 
żałosne się robi. 

niezadowo-
lenie 

kurwa do cholery 
Maciej, do mnie, kurwa, chujem je-
banym, kurwa. Do kurwy, co schodzi 
tutaj. 

niezadowo-
lenie 

kurwa niechętnie 
A to przesiedzę, kurwa, trzy miesiące 
na tej jebanej ławce. 

niezadowo-
lenie 

kurwa niestety Przyszedłem, kurwa, z roboty. 



 
 

 
 

 

 

niezadowo-
lenie 

kurwa niestety 
A: Chce ci się sikad?  
B: Nie, tylko dupa mnie, kurwa, boli. 

niezadowo-
lenie 

kurwa 
no coś  
takiego 

200 Euro za sześd miesięcy, kurwa, co 
nie? 

niezadowo-
lenie 

kurwa oj nie Kurwa, nie chce mi się tam iśd. 

niezadowo-
lenie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Przelał ci kasę? Bo mnie, kurwa, nic 
nie przelał. 

niezadowo-
lenie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

A: Znowu, kurwa, weekend, to mnie 
zabije!  
B: No ile można chlad! 

niezadowo-
lenie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Ale co ty, kurwa, zrobiłaś, ja ci nic nie 
zrobiłem. 

niezadowo-
lenie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Bo klej, kurwa, chujowy. 

niezadowo-
lenie 

pierdolid 
dopierdolid 

przyczepid 
się do 

A ja ci i tak, kurwa, nie ufam. Ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

niezgoda chuj nic Chuj masz wielki, a nie argumenty. 

obraza 
pierdolid  
wypierdolony 

niedobry  
zły 

Wypierdalaj, kutasie wypierdolony. 

ocena 
chuj 
chujowice 

odludzie Chujowice, cztery domy, dwie ulice. 

ocena  
krytyka 

pierdolid 
pierdolony 

zły  
niewłaściwy 
wybrakowany 

Bo klej, kurwa, chujowy, rozwinęła się 
taśma pierdolona, wszystko się rozwi-
nęło w pizdu. 



 
 

 

 

 

ostrzeżenie 
pierdolid 
pierdolnąd 

uderzyd No weź ty, spierdalaj, bo cię pierdolnę 

otwieracz kurwa ojej 
Kurwa, jak nie byłem w pracy 3 dni  
i zobaczyłem swoje biurko, to... 

otwieracz kurwa 
w rzeczy 
samej 

Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę. 

otwieracz kurwa wykrzyknik Kurwa, oczojebne w chuj. 

palimpsest kurwa przecież 

Weź mnie nie wkurwiaj, bo ci jebnę. 
Śpiewałam, kurwa, również, nie, ge-
neralnie mam to w dupie, co ty mó-
wisz, bo kurwa, ja wiem swoje. 

palimpsest 
kurwa 
kurwa mad 

w rzeczy 
samej 

Kurwa mad, ja pierdolę, dlaczego, 
kurwa mad, musi byd tak, a nie ina-
czej, kurwa mad. 

palimpsest kurwa 
w rzeczy 
samej 

Kurwa, bo wkurwia mnie wszystko, 
kurwa! I matka mnie wkurwia, i ojciec 
mnie wkurwia, i siostra mnie wkur-
wia, i uczelnia mnie wkurwia, nawet 
kurewski brzuch mnie wkurwia. Ulży-
ło, kurwa! 

palimpsest 
zachwyt 

kurwa  
wyjekurwa-
biście 

znakomicie Wyjekurwabiście. 

pewnośd  
siebie 

chuj a co 

A: Poszłem tam i chuj. Ale nie tam, 
tylko mieszkanie numer 5.  
B: Nie! Nie!  
(grupka młodych) 

pewnośd  
siebie 

chuj  
lekkim  
chujem 

powoli 
A: Ile tam się jedzie?  
B: Nie wiem, ale lekkim chujem to 15 
km. 

pochwała jebad byd dobrym Jebiesz się jak przecinak. 



 
 

 
 

 

 

podkreśle-
nie uwagi 

jebad  
zajebiście 

bardzo dobry Ta wczorajsza impreza była zajebista. 

podziw 
jebad 
wyjebad 
zajebad 

a niech to 
Wyjebiście, zajebiście i nieśmiertelny 
Jezus!! 

podziw 
jebad  
wyjebad 
zajebad 

a niech to Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

podziw 
jebad  
wyjebiście 

bardzo  
dobry 
bardzo  
dobra 

Ta blondynka, którą wczoraj pozna-
łem, jest wyjebana w kosmos. 

podziw 
jebad 
jebaka 

mężczyzna 
uprawiający 
często seks 

Ten kolo to największy jebaka w mie-
ście, wyruchał już chyba wszystkie pa-
nienki. 

podziw jebad 
niewiary-
godne 

Ja jebię, jakie to słodkie. 

pogarda 
kurwa  
kurewka 

idiotka 
głupia 

A: Wychujałem tą starą w trzy dupy! 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka.  
(wychodzący z baru mężczyźni) 

pogarda 
chuj 
wychujad 

okłamad 
oszukad 

A: Wychujałem tą starą w trzy dupy! 
B: Uwierzyła od razu?  
A: Łykła ściemę jak kurewka  
(wychodzący z baru mężczyźni) 

potwierdze-
nie 

chuj a niech to Kurwa, chuj, ja pierdolę 

potwierdze-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

A się czuję właśnie jak w „Dniu Świ-
ra”! Jebani robotnicy od ocieplania 
bloku od 7 rano wiercą mi balkon. 

powiedzonko pizda Wagina 
Jak ktoś ma pecha, to i w piździe na 
gwoździa trafi. 

prośba kurwa co nie 
Come on to me babe, kurwa, aha, 
aha. 



 
 

 

 

 

przeczenie chuj nie Chuja idę do teatru. 

przerażenie 
chuj 
chuica 

Katastrofa chuica serca 

przerywnik kurwa 
w rzeczy 
samej 

Pan tu teges, kurwa, może byd. 

rada kurwa otwieracz 
Kurwa, nie parkuj tu, bo ci koła skapi-
szonują. 

rada 
pierdolid 
wypierdalad 

daj mi spokój  
idź sobie  
zostaw mnie  
w spokoju 

A: No pomóż mi, przecież ledwo chodzę! 
B: A wypierdalaj!  
(idąca drogą pijana kobieta do part-
nera) 

rada pierdolid 
nie przejmuj 
się 

Pierdol Barbie, aż się zgarbi. 

rada pierdolid 

odpuścid  
sobie  
nie przejmowad 
się  
zlekceważyd 
kogoś 

A: Pierdolony skurwiel jeden, niech go 
chuj pierdolnie!  
B: No ej, ja bym go pierdolił na twoim 
miejscu!  
(panowie ok. siedemdziesiątki do 
siebie, idąc drogą) 

rada 
pierdolid 
spierdalaj 

odpuścid 
sobie 
zrezygnowad 

No weź ty, spierdalaj, bo cię pierdolnę. 

rada 
pierdolid 
wypierdalaj 

wynoś się 

A: Jest pan chamem!  
B: Gdybym był chamem, to bym po-
wiedział „wypierdalaj”, a nie „do wi-
dzenia”! 

rezygnacja chuj 
powodzenia 
brak 

No i chuj z tego. 

rezygnacja 
jebad  
przejebane 
mied 

po herbacie 
byd 
przegrad 

I maszyna będzie przez tydzieo nie-
sprawna. I będziemy mied przejebane. 



 
 

 
 

 

 

rezygnacja kurwa 
a niech to 
trudno 

Kurwa, gówno. Wigilii nie będzie. 

rozczaro-
wanie 

chuj niestety 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2! 
B: Jebad to! Dobra zabawa!  
(dwóch starszych panów, idąc drogą 
do siebie) 

skarga 
jebad  
pojebany 

iśd na nerwy 
nienormalny 

Nie wiem, co mam robid z moim face-
tem. Kocham go, ale nie wiem. 
Wkurwia mnie. Faceci są pojebani! 

skarga 
jebad  
rozjebad 

zranid się 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid  
z domu przez 4 dni. 

sprzeciw pierdolid 
nie zgadzad  
się 

Kurwa, i chod to nie na temat, to do-
dam – ja pierdolę. 

sprzeciw chuj 
w ogóle nic 
nie 

ni chuja 

stwierdze-
nie faktu 

chuj po co 
Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz. 

stwierdze-
nie faktu 

chuj 
stracona 
sprawa 

Chuj bombki strzelił, choinki nie będzie. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad 
zajebista 

byd dobrym 
Ja wiem, że jestem zajebistą kucharką, 
nie, ale nawet, kurwa, ja z gówna nie 
zrobię tiramisu. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
wjebad 

dostad się do 
Wjebałem się wczoraj do baru, gdzie, 
kurwa, nie było zimnego browara. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
odjebad 

narobid  
kłopotów 

Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad 
nie przej-
mowad się 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę. 
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(mężczyźni wychodząc z baru do siebie) 



 
 

 

 

 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
pojebany 

nienormalny 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie coś 
tam, coś tam. No to ja, że spierdalaj. 
B: No co ty, tak mu powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach!  
(dwie idące drogą dziewczyny do sie-
bie) 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
jebaki 

obelga 
Jebaki śmietnikowe, praskie i leśne... i 
inne kurwidupki. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
dojebad 

pobid kogoś 
Za to, że mnie ociulał, tak mu dojeba-
łem, że miał gały jak 5 złoty. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
pojebad 

pomieszad 
się 
pokręcid 

Co, pojebało go? 

stwierdze-
nie faktu 

jebad 
wyjebad się 

potknąd 
przewrócid 
się 

Tak się uchlałem czystą, że wyjeba-
łem orła na parkiecie. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
wyjebad się 

potknąd 
przewrócid 
się 

Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ. 
(komentarz przy skokach narciarskich) 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
przyjebad 

uderzyd 
Ten chuj pierdolony przyjebał mi za 
nic. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
zajebad 

uderzyd 
Ała, kurwa, ale mi zajebałeś, ja pier-
dolę. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
zajebad 

uderzyd 
Patrzył na mnie chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad uderzyd 
Jebłem to cię jebłem, na chuj się roz-
drabniasz. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
jebnąd 

uderzyd  
bid 

Jebnąd to mało, zajebad trzeba! 
(mężczyzna, wychodząc z baru, do 
drugiego) 



 
 

 
 

 

 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
zajebad 

ukraśd  
odbid 

A: Ta kurwa zajebała mi faceta. Kur-
wa jedna!  
B: Nie wierzę, że Bartek na nią poleciał!  
(dwie dziewczyny stojące pod blo-
kiem) 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
najebad się 

upid się 
Najebad się to nie problem, ale trzeba 
jeszcze dojśd na chatę i pokazad się 
starej. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad 
najebad się 

upid się Dwa razy po 50 i się najebał. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
jebad się 

uprawiad 
seks 

Jak często się jebiecie? 

stwierdze-
nie faktu 

jebad 
uprawiad 
seks 

Moja dieta poszła się jebad, dziwka 
jedna. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
wjebad 

wjechad 
dostad się do 

Wjebałem się wczoraj w takie korki, 
że chuj. 

stwierdze-
nie faktu 

jebad  
zajebad 

zabid 
Jebnąd to mało, zajebad trzeba!  
(mężczyzna, wychodząc z baru, do 
drugiego) 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa ach 
Kurwa, jakie to życie posrane. Noż, 
kurwa mad, tu się żyd nie da. W kur-
wę jebane, no. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
 skurwibąk 

delikwent 
No i siedzi przede mną taki skurwi-
bąk. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
wkurwia 

denerwowad 
Wkurwiają mnie rzeczy, na które 
wpływu nie mam, jak np., kurwa, dziś 
korek mnie wkurwia. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
wkurwiad 

denerwowad 

Wkurwia mnie świadomośd, że jutro 
znów muszę, kurwa, wstad o 6.30  
i zapierdalad do szkoły i muszę oglądad 
zjebaną mordę mojej matematycy! 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurewka 

dziwka 
Olej tą pannę, przecież to zwykła ku-
rewka. I to jeszcze brzydka. 



 
 

 

 

 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa   
pokurwid  
kogoś 

oszalałeś Pokurwiło cię? Nie jestem w ciąży. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurwowad 

przeklinad 
Nie kurwuj tak lepiej, bo cię krew za-
leje. Jesteś tak głupi, że tylko kurwo-
wad potrafisz. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurwid się 

puszczad się 
Ta szmata kurwi się na prawo i lewo 
ze wszystkim, co nie spierdala na 
drzewo. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurewsko 

strasznie 
bardzo 

Na jutro muszę przeczytad kurewsko 
nudną lekturę, która jest napisana 
niezrozumiałym dla mnie językiem! Ja 
pierdolę! 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
zakurwid 

uderzyd 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
zakurwid 

ukraśd coś 
Ten chuj zakurwił mi telefon, a teraz 
się nie chce przyznad. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
nakurwid się 

upid się 
Tak się wczoraj wszyscy nakurwili-
śmy, że teraz zdychamy jak ciule. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

A: Ja tu, kurwa, myślałem, że tu 11, 
no góra 12, a tu chuj, kurwa, 2! 
B: Jebad to! Dobra zabawa!  
(dwóch starszych panów, idąc drogą, 
do siebie) 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

A ja, kurwa, palec sobie rozjebałem, 
kolega mi drzwiami zakurwił i to jesz-
cze, kurwa, nie mogę wychodzid z 
domu przez 4 dni. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Ale ja cię w ogóle nie traktuję, gene-
ralnie to pierdolisz głupoty w tym 
momencie, kurwa. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Idź sobie do, kurwa, realizatorni, 
kurwa, spytaj się, kurwa, czy był włą-
czony mikrofon. OK? 



 
 

 
 

 

 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Ja tak mam, kurwa, z matmy i sobie 
powiem: cycki, dupa, cycki, cycki. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Ja cię, kurwa, nie interesuję, skoro 
wygłaszasz jakiś ton i po prostu cię, 
kurwa, nie interesuję. Weź, kurwa, 
wszystkie argumenty pod uwagę. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Kurwa, jestem tak zajebiście wkurwio-
na, że to bajka! Mój facet jest, kurwa, 
w Turcji, a ja, kurwa, w Polsce. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Znamy się dwa dni, a ty mi mówisz, 
że ja nie mogę dad, kurwa, czadu. Co 
ty byłeś na moim koncercie kiedykol-
wiek? 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
w rzeczy  
samej 

Zobaczyłem trochę i dałem sobie, 
kurwa, spokój, silikonowego mózgu 
nie da się, kurwa, słuchad, poza tym 
po co słuchad, co ten facet z cyckami 
mówi! Ja pierdolę! 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
podkurwid 

zdenerwo-
wad się 

Nie rozmawiam z tobą. Jeszcze się 
znowu podkurwię. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
wkurwid się 

zdenerwo-
wad się 

No, wkurwid się to mało... 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurwica 

zdenerwo-
wanie 

Mam taką kurwicę, że zaraz coś roz-
pierdolę. Kurwica mnie bierze przez 
ciebie. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa  
kurwiki 

złośd Ale mam kurwiki w oczach, kurwa. 

stwierdze-
nie faktu 

kurwa 
żona  
przyjaciółka 

Co by człowiek zrobił bez tej jednej 
małej kurwy? 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid  
napierdalad 

iśd 

A: Ej, słuchaj tego. Idę sobie, nie, a tu 
kolo o kulach napierdala. I do mnie 
coś tam, coś tam. No to ja, że spier-
dalaj.  
B: No co ty, tak mu powiedziałaś?  
A: No, ale on jakiś pojebany, o kulach! 
(dwie idące drogą dziewczyny do siebie) 



 
 

 

 

 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 

lekceważyd 
coś 
mied coś  
gdzieś 

To jest fajnego w nim, że pierdoli i nie 
robi. 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid  
napierdalad 

mówid 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę. 
 B: Jebad twoją starą, szmata!  
(mężczyźni, wychodząc z baru, do  
siebie) 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid  
napierdolid 
się 

napracowad  
się 

A niech się napierdoli, zanim zrobi! 
(trzydziestolatek, wyrzucając papie-
rek na chodnik, do kobiety obok) 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 
spierdalaj 

nie to nie  
no to nie 

Idziesz czy nie? To spierdalaj! 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid  
napierdalad 
się 

pobid kogoś 
Wczoraj w klubie 3 panny napierdala-
ły się nawzajem. 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 
wypierdolid 

potknąd 
przewrócid 
się 

Przez te jebane szpilki wypierdoliłam 
się w sobotę przed klubem. 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 
spierdolid 
się 

spaśd 

A: Zapal światło.  
B: Tak, tak, żeby się nie spierdolid ze 
schodów na mordę. 
(wychodzący z domu mężczyźni) 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 
wypierdolid 
się 

upaśd Żem jechał, alem się wypierdolił. 

stwierdze-
nie faktu 

pierdolid 
rozpierdolid 

zniszczyd Kartę klienta na bani rozpierdolił. 

ubolewanie 
jebad 
wjebad 

wypaplad się 
Wjebałem cię z tą sekretarką. Myśla-
łem, że twoja żona o niej wie. 

wprowa-
dzenie 

kurwa przecież Kurwa, mówi, kultura. 



 
 

 
 

 

 

wypełniacz chuj ale co tam 
Pid nam się chciało, no to chuj, tam  
w tym kiosku, tam taka lada była, 
takie stały butelki. 

wzmocnie-
nie 

chuj  
w chuj 

bardzo 
Zimno na dworze, jak do chuja Wac-
ka, a oni stoją. 

wzmocnie-
nie 

chuj  
w chuj 

dużo w chuj 

wzmocnie-
nie 

chuj dużo od chuja 

wzmocnie-
nie 

chuj 
i już  
szkoda  
gadad 

Ciul i chuj!  
(kobieta opowiadając drugiej o czymś 
na skrzyżowaniu) 

wzmocnie-
nie 

chuj nigdy 
Za chuja pana mu nie popuszczę, a 
niech, kurwa, ma. 

wzmocnie-
nie 

chuj 
prawdziwy 
całą gębą 

To jest Żyd jak chuj. 

wzmocnie-
nie 

chuj 
wybrakowany  
bubel 

Bo klej, kurwa, chujowy. 

wzmocnie-
nie 

jebad  
od zajebania 

dużo  
za dużo 

od zajebania 

wzmocnie-
nie 

jebad  
jebany 

zły  
nienormalny 

Patrzył na mnie, chuj jebany, to mu 
zajebałem. 

wzmocnie-
nie 

kurwa  
skurwysyn 

bardzo 
Zmęczona byłam jak skurwysyn. A ta 
suka: nie spad, rodzid! Myślałam, że 
jej, kurwa, przypierdolę. 

wzmocnie-
nie 

kurwa co nie Masz 70 groszy, kurwa? 



 
 

 

 

 

wzmocnie-
nie 

kurwa co ty gadasz Przyszłośd? Jaka, kurwa, przyszłośd? 

wzmocnie-
nie 

kurwa cóż Co ty, kurwa, robisz? 

wzmocnie-
nie 

kurwa człowieku Jak ty się, kurwa, zachowujesz? 

wzmocnie-
nie 

kurwa do cholery 
Czemu tam idziemy, kurwa? A gdzie 
mamy iśd? 

wzmocnie-
nie 

kurwa  
dokurwid 

dogryźd  
komuś 

Ale mu, dokurwiłem, słowem się już 
nie odezwał. 

wzmocnie-
nie 

kurwa jeszcze jak 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił. 

wzmocnie-
nie 

kurwa nieprawdaż Co ty, bierzemy po dwa, kurwa, nie? 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
no   
przecież 

Szybciej, kurwa!  
(idąca drogą kobieta do psa) 

wzmocnie-
nie 

kurwa obelga 
Zamknij się, kurwo jebana, bo chuj ci 
w dupę. 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
ostrzegam 
cię 

Kurwa, ty mnie nie denerwuj. 

wzmocnie-
nie 

kurwa po prostu 
A kurwa, biorę po prostu, kurwa, 
wszystko, odcinam ci kutasa. Kurwa, 
odetnę ci kutasa, kurwa, tą yyy żyletką. 

wzmocnie-
nie 

kurwa przecież 
Ja wiem, że jestem zajebistą kuchar-
ką, nie, ale nawet, kurwa, ja z gówna 
nie zrobię tiramisu. 



 
 

 
 

 

 

wzmocnie-
nie 

kurwa przecież Pocałuj mnie! Pokaż mi miłośd, kurwa! 

wzmocnie-
nie 

kurwa przecinek Ej kurwa, wiosna przyszła. 

wzmocnie-
nie 

kurwa przerywnik 
Ja to normalnie czułam w moczu, że 
on coś, kurwa, znowu odjebie. 

wzmocnienie 
kurwa  
wykurwid 
się 

przewrócid 
się 

Uważaj, bo na tym lodzie można się 
ładnie wykurwid i dupę sobie obid. 

wzmocnie-
nie 

kurwa tak czy nie Idziesz, kurwa, czy nie idziesz spad? 

wzmocnie-
nie 

kurwa   
przykurwid 

uderzyd  
kogoś 

Wystarczyło raz jej przykurwid i po 
wszystkim. 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

A ja ci i tak, kurwa, nie ufam. Ale do-
pierdoliłaś się do mnie. 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Ale, kurwa, ostry. 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Kurwa, ośle stary ty. 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

Tylko raz się, kurwa, wyjebałam. 
(dziecko do drugiego dziecka podczas 
zabawy) 

wzmocnie-
nie 

kurwa 
w rzeczy 
samej 

W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

wzmocnie-
nie 

kurwa wykrzyknik Kurwa, pierdolę, kurwa. 



 
 

 

 

 

wzmocnie-
nie 

kurwa o boże! 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił! 

wzmocnie-
nie 

pierdolid 
opierdolid 

skrytykowad 
Wczoraj mnie lekarz złapał bez tego, 
kurwa, jak mnie opierdolił! 

wzmocnie-
nie 

pierdolid 
wypieprzyd 

wywrócid się Wypieprzył się. 

zachwyt 
jebad  
zajebisty 

dobry  
ładny 

W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, 
koleś. 

zachwyt 
jebad  
wyjebana 

świetnie 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

zachwyt 
jebad  
zajebiście 

świetnie 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

zachwyt 
jebad 
oczojebne 

zachwyt Kurwa, oczojebne w chuj. 

zachwyt jebad zachwyt Ożeż kurwa, ja jebię! 

zachwyt kurwa wykrzyknik 
Byłem, kurwa, stary, na rybach. Wyje-
bana. Zajebiście. Ale mówię ci, kurwa, 
zajebiście było. 

zachwyt kurwa ożeż ty! Ożeż kurwa, ja jebię! 

zachwyt kurwa wykrzyknik 
Tak się na mnie patrzył, a ja mówię,  
o kurwa! 

zaskoczenie chuj a niech to Nie działa. O chuj! 



 
 

 
 

 

 

zaskoczenie chuj coś takiego A niech mnie chuj! 

zaskoczenie 
chuj  
chuj strzelił 

diabli wezmą 
Chuj bombki strzelił, choinki nie  
będzie. 

zaskoczenie chuj do diabła Co tu blokuje do chuja wafla?! 

zaskoczenie chuj 
nieprawdo-
podobne 

Do chuja pana niepodobne. 

zaskoczenie 
jebad  
pojebad 

sam się  
dziwię 

A: Po co do galerii?  
B: Nie wiem, pojebało mi się. 

zaskoczenie kurwa mój ty boże 
Kurwa, od kiedy za złamanie regula-
minu jakiegokolwiek serwisu interne-
towego idzie się siedzied na 5 lat? 

zaskoczenie 
kurwa  
w kurwę 

ojej w kurwę 

zdziwienie chuj nie do wiary Jebany chuj, pędziwiatr z ciebie. 

 
zdziwienie 

 
chuj  
po chuj 

 
po co 

 
Po chuj ten pingwin w wodzie stoi. 

zdziwienie chuj po co  Po chuj tam idziesz? 

zdziwienie 
chuj 
na chuj 

po co I na chuj ci te studia? 

zdziwienie kurwa coś takiego 

A: Patrz, on tego nie umi zrobid, kurwa.  
B: Naucz się odmieniad!  
A: Dobra, kurwo!  
(mężczyzna do kobiety o swoim psie) 



 
 

 

 

 

zdziwienie kurwa cóż Co ci się, kurwa, stało? 

zdziwienie 
kurwa  
do kurwy 
nędzy 

jak niby 
Powiedz mi, jaką pokrętną logiką żeś, 
do kurwy nędzy, do tego doszedł? 

zdziwienie kurwa 
no coś  
takiego 

A: Słyszałeś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, 
to mnie, kurwa, z zawiasów wypier-
doliło.  
A:  Mnie kurwa też! 

zdziwienie 
kurwa 
kurwa mad 

o nie 
Ożeż kurwa mad! Chyba cię pojebało! 
Mowy nie ma, żebym to zrobiła! 

zdziwienie kurwa ojej Kurwa, chuj, ja pierdolę. 

zdziwienie kurwa o jezu 
Tak się na mnie patrzył, a ja mówię,  
o kurwa. 

zdziwienie kurwa 
w rzeczy  
samej 

Kurwa, żyły mi wyszły, ponieważ,  
kurwa, pierdziałam w trakcie. 

zdziwienie kurwa wykrzyknik 
Widziałeś, kurwa, żeby się święta w li-
stopadzie zaczynały. 

zdziwienie 
kurwa   
zakurwiście 

wyobraź  
sobie 

Kurwa, nie ma mnie w rejestrze skar-
bowym, kurwa, nie istnieję dla skar-
bówki! 

zdziwienie pierdolid a niech to Kupę lat, ja pierdolę. 

zdziwienie 
pierdolid  
ja pierdolę 

nie do wiary Szpileczki  i odjebana jak ja pierdolę. 



 
 

 
 

 

 

zdziwienie pierdolid nie wierzę Ja pierdolę, wyjął fiuta i szczał. 

zdziwienie pierdolid nie wierzę 
Wyjebał się jak chuj, ja pierdolę, co 
za, kurwa, typ.  
(komentarz przy skokach narciarskich) 

zdziwienie 
pierdolid  
wypierdolid 

wyrzucid 

A: Słyszałeś, że baba z polskiego ma 5 
dzieci?  
B: Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, 
to mnie, kurwa, z zawiasów wypier-
doliło  
A:  Mnie, kurwa, też! 

złośd kurwa kobieta 

A: Stara kurwa napierdala w telefon, 
a ja tu browarka sączę.  
B: Jebad twoją starą, szmata!  
(mężczyźni wychodząc z baru do sie-
bie) 

życzenie kurwa 
w rzeczy  
samej 

Kurwa, jarad mi się chce jak chuj. 
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8.  Aneks – ilustracje 
 
 

 
1. Plakat "Mona". 
 
 
 

 
2. Plakat "Nowy, większy rozmiar". 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
3. Zdjęcie z Jury, Podlesice. 
 
 
 

 
4. Tablica na kościele św. Marcina we Wrocławiu. 


