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Tabu językowe a przezwiska ludowe
Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku w polskiej literaturze językoznawczej pojawiło się pojęcie przezwiskowego tabu nazewniczego1, które następnie zostało przez Marię Biolik2 potraktowane jako element konieczny deﬁnicji
przezwiska. Autorka twierdzi bowiem, że jedną z cech konstytutywnych tej kategorii antroponimów, oprócz oznaczania konkretnego nosiciela; zastępowania imienia
i nazwiska; fakultatywności; zabarwienia emocjonalnego, najczęściej ujemnego,
ironicznego lub pogardliwego; znanej etymologii i genezy powstania, jest, co trzeba
w tym miejscu podkreślić, ich użycie wyłącznie pod nieobecność osoby przezwanej lub w czasie kłótni z nią. Od każdej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Tak jest
i w tym przypadku, jeśli chodzi o okoliczności używania przezwisk w obecności
ich nosicieli. W grupach rówieśniczych, głównie uczniowskich i studenckich, stosowanie przezwisk w towarzystwie ich nosicieli jest zjawiskiem tak powszechnym,
że często tracą one ekspresywność i stają się emocjonalnie neutralnymi nazwami
osobowymi, służącymi tylko identyﬁkacji osób3. Inaczej problem ten wygląda jednak w środowiskach wiejskich, w mikrosystemach gwarowych.
O tym, że przezwiska ludowe należą do tabu, przekonują się, już na etapie
gromadzenia tej kategorii antroponimów, ci językoznawcy, którzy uczynili z nich
przedmiot swojej pracy naukowej. Zebranie materiału przezwiskowego, czego
doświadczyłam, prowadząc badania antroponimii nieoﬁcjalnej w powiecie jarosławskim, nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jest to szczególnie widoczne wtedy,
gdy eksplorator porusza się w mikrostrukturze społecznej, dla której jest kimś
z zewnątrz, w której postrzegany jest jako obcy, nieznany, czyli taki, któremu
się nie ufa. Okazuje się, że w takiej sytuacji bardzo niechętnie udostępniane mu
są wiadomości na temat funkcjonujących w danej społeczności przezwisk.
1

T. Gołębiowska, Antroponimia Orawy, Kraków 1971, s. 35.
M. Biolik, Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj.
łomżyńskim), Onomastica XXVII, 1983, s.175.
3 Por. J. Strutyński, Przezwiska mieszkańców Skały w województwie miejskim krakowskim,
[w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, pod red. S. Warchoła, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 15, Lublin 1999, s. 142.
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Praktyka badawcza potwierdza więc tezę i dostarcza dowodów na to,
że używanie przezwisk w środowiskach wiejskich należy w świadomości ludzkiej do tych zachowań językowych, których powinno się z pewnością, z różnych
względów i w różnych sytuacjach zdecydowanie omijać. To zdecydowane omijanie albo kategoryczny zakaz pewnych zachowań, w tym także zachowań językowych, mieści się w deﬁnicji tabu sformułowanej przez Zenona Leszczyńskiego4.
Anna Dąbrowska polemizuje z zawartą w tej deﬁnicji bezwzględnością zakazu.
Wyraża ona pogląd, że jest to zakaz w ogóle – bardziej lub mniej ostry, a jego
względność wiąże się z grupą społeczną, w której dany zakaz funkcjonuje5. Propozycję rozumienia tabu językowego jako społecznie usankcjonowanego zakazu
mówienia o czymś lub wypowiadania pewnych wyrazów sformułowała natomiast
Anna Krawczyk-Tyrpa6.
Usankcjonowany społecznie zakaz używania w określonych sytuacjach przezwisk należy niewątpliwie do pojęcia tabu językowego. Tabu językowe, mieszczące się w ogólnym, szerszym pojęciu tabu, jest bowiem zakazem wymawiania
pewnych wyrazów7. W naszym przypadku wyrazy te są elementami zbioru szczególnej kategorii nieoﬁcjalnych nazw osobowych.
Wyjątkowy charakter przezwisk jako swoistej klasy antroponimów powoduje, że nie istnieje ogólnie przyjęta taka deﬁnicja przezwiska, która uwzględniałaby
językowe, społeczne, psychologiczne i prawnoadministracyjne kryteria klasyﬁkacyjne. Konsekwencją tego faktu jest uznanie za przezwiska z jednej strony wszystkich nieoﬁcjalnych, nieurzędowych nazw człowieka, z drugiej zaś tylko takich,
które mają zdolność charakteryzowania przezwanego. Wybór deﬁnicji przezwiska powoduje przyznanie tej klasie antroponimów jako prymarnych funkcji identyﬁkacyjnej i funkcji ekspresywnej lub uzupełnienie tych dwóch funkcji funkcją
charakteryzującą. W pierwszym przypadku mówimy o szerokim, w drugim zaś
o wąskim rozumieniu przezwiska8. Bierzemy, oczywiście, pod uwagę przezwiska
antroponimiczne, czyli takie, które charakteryzują się stabilnością związku: osoba – nazwa zaakceptowana przez osobę, kilka osób, mniejszą lub większą grupę,
np. społeczność wiejską9.
Doświadczenia uzyskane w czasie zbierania materiału przezwiskowego
w terenie pozwalają stwierdzić, że członkowie małych społeczności wiejskich,
bo w takich prowadziłam swoje badania antroponimiczne, przez przezwisko rozumieją każdą, inną niż urzędowe imię i nazwisko, nazwę człowieka. W świa4

Por. Z. Leszczyński, Szkice o tabu językowym, Lublin 1988, s. 10.
A. Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993, s. 20–21.
6 A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001, s. 14.
7 A. Dąbrowska, op. cit., s. 21.
8 E. Oronowicz, Przezwiska w polskich badaniach onomastycznych, „Zeszyty Naukowe WSP
w Olsztynie” 7, Prace Językoznawcze, z. 1, pod red. M. Biolik, Olsztyn 1997, s. 45–46.
9 A. Cieślikowa, Miejsce przezwiska w systemie antroponimicznym (historia a współczesność),
[w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. I, pod red. S. Warchoła, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 14, Lublin 1998, s. 71–72.
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domości społecznej funkcjonuje więc szeroka deﬁnicja przezwiska, przy czym
już sam wyraz przezwisko jest traktowany przez środowisko wiejskie jako wyraz
tabu. Jest więc on tabu językowym dotyczącym planu wyrażania10. W związku
z tym faktem, w jego miejsce pojawiają się inne wyrazy, określenia zastępcze pozbawione negatywnych konotacji, czyli eufemizmy11. Należą do nich np. czasownikowe określenia przezwiska: mówią na niego, wołają na niego czy on się woła.
Użycie ostatniej z wymienionych form, czyli on się woła, tłumaczy się również
funkcjonowaniem przezwisk wyłącznie w odmianie ustnej języka, w przeciwieństwie do on się pisze, odpowiadającemu, w mowie mieszkańców niektórych wsi,
nazwisku12.
Przezwiska ludowe jako nazwy osobowe należą do utajnionej sfery języka
– nie wypowiada się ich w obecności osób przezwanych; nie zwraca się do kogoś
za pomocą przezwiska; i wreszcie (o czym mówiono już wcześniej) niechętnie
udziela się informacji na ich temat osobom obcym, spoza środowiska, w którym
funkcjonują13.
Przyczyny psychologiczno-społeczne pojawiania się tabu językowego obejmują14:
1) wierzenia religijne, magię i strach oraz te przyczyny psychiczne, które leżą
u podstaw tabu nowożytnego, tj.:
2) przyzwoitość, skromność, wstyd;
3) dobre wychowanie, współczucie i litość;
4) roztropność i spryt warunkujące tabu dyplomatyczne15.
Rodzi się pytanie, które z wymienionych powodów występowania tabu językowego, zadecydowały o nałożeniu go na przezwiska?
Wydaje się, że nie można całkowicie wyeliminować przyczyn religijnych
chociażby z tego powodu, że polskim ludowym odpowiednikiem obcego słowa
tabu jest wyraz grzech16. Przekazywanie informacji o przezwiskach, o ich motywacji okolicznościowej czy wreszcie sam fakt przezywania bywa w środowisku
wiejskim rozpatrywany w kategoriach grzechu, czynienia zła w stosunku do krewnych, sąsiadów, bliższych czy dalszych znajomych albo zupełnie obcych osób.
Posługując się przezwiskiem, można bowiem w pewnym ograniczonym zakresie
manipulować kształtowaniem opinii jednej, czasem nawet kilku osób na temat
przezwanego. Przy przejrzystości asocjacyjnej i konotacyjnej przezwiska może
to być dla nosiciela okoliczność niepomyślna, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma moż10

Por. Z. Leszczyński, op. cit., s. 32.
A. Dąbrowska, op. cit., s. 21.
12 Por. E. Oronowicz, op. cit., s. 36–37.
13 Ibidem, s. 46.
14 S. Widłak, Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn PTJ” XXII, Warszawa
1963, s. 93–99; A. Krawczyk-Tyrpa, op. cit., s. 31–32.
15 A. Dąbrowska, op. cit., s. 31–32.
16 A. Krawczyk-Tyrpa, op. cit., s. 21.
11
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liwości zweryﬁkowania sugerowanej przez nie opinii o danej osobie. Przezwiska typu Diabeł, Hołota, Osioł, Psychoza, Sknerus17 mogą skutecznie zniechęcić
np. do zawierania z kimś znajomości czy robienia z nim interesów18. Z pewnością
mogą więc utrudniać innym życie, są wobec tego traktowane jako zło, którego
należy unikać. W takiej sytuacji przełamywanie tabu przezwiskowego jest, jak
sama doświadczyłam, bardzo trudne19.
Dużo istotniejszymi czynnikami skłaniającymi do stosowania tabu przezwiskowego są z pewnością przyzwoitość, skromność i wstyd. Aby wyjaśnić udział
tego czynnika w przemilczaniu przezwisk, należy nawiązać do ich semantyki.
Klasyﬁkacje znaczeniowe nazw osobowych wprowadzone do onomastyki polskiej przez Witolda Taszyckiego20 stały się podstawą wydzielania kategorii semantycznych w zbiorze przezwisk. Oczywiście, nie sposób podać zamkniętej listy wszystkich grup znaczeniowych, na które dzielone są tego typy antroponimy.
Każdy onomasta, w zależności od specyﬁki i wielkości badanego materiału antroponimicznego, dokonuje własnych podziałów21, w których jednak nigdy nie może
zabraknąć zawsze najobszerniejszych zbiorów przezwisk nawiązujących do cech
zewnętrznych i właściwości charakterologicznych nosiciela nazwy. W poszczególnych kategoriach semantycznych pojawiają się, stosunkowo często, w funkcji
podstaw przezwisk apelatywy traktowane powszechnie jako wyrazy nieeleganckie, nieprzyzwoite, wulgarne, funkcjonujące jako przekleństwa22, a więc takie,
których przyzwoitość, wstyd nakazywałyby unikać. Mogą one wystąpić właściwie w każdej grupie znaczeniowej, np.: Kudłaj [ma zaniedbane włosy], Dupak
[ma wypięty tyłek], Durny [ma charakterystyczny, niemądry uśmiech], Fleja
[bardzo zaniedbana], Gluta [ma brudny nos], Pierdzion [brudny, nieprzyzwoity]
– przezwiska motywowane wyglądem zewnętrznym; Buc [głupi, bezmyślny],
Cipek [zniewieściały], Dureń [głupi], Dziwka [dziewczyna lekkich obyczajów],
Haman [ordynarny], Pierdoła [zgryźliwy, mówi bez sensu] – przezwiska motywowane cechami wewnętrznymi; Kurwa Mater [od przekleństwa], Skurczybyk
[chętnie powtarza to słowo], Cholera [od przekleństwa] – przezwiska od przekleństw, powtarzanych wyrazów; Brysio z Jednym Jajkiem [przekształcone nazwisko Brzyski + ﬂegmatyk] – przezwisko, w którym podstawowej motywacji
towarzyszy nawiązanie do imienia lub nazwiska.
Trzeci z wymienionych wcześniej powodów stosowania tabu koncentruje się
wokół dobrego wychowania, współczucia i litości. Bierze się więc tutaj pod uwa17

Wszystkie przykłady przezwisk pochodzą z ich kilkutysięcznego zbioru, który zgromadziłam dzięki eksploracji terenowej w powiecie jarosławskim.
18 E. Oronowicz-Kida, Fenomen nazewniczy przezwisk, Onomastica XLIII, 1998, s. 253.
19 Por. także R. Łobodzińska, Antroponimy nieoﬁcjalne we wsi Brzezówka (gmina Szczucin),
[w:] Przezwiska i przydomki..., cz. I, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 14, s. 242.
20 Por. W. Taszycki, Polskie nazwy osobowe, Kraków 1924, s. 4.
21 Por. np. R. Łobodzińska, L. Tomczak, Współczesne przezwiska polskie. Analiza formalna
i znaczeniowa, Wrocław 1988, s. 83–97.
22 Por. A. Krawczyk-Tyrpa, op. cit., s. 255–260.
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gę przede wszystkim – jak mówi A. Dąbrowska23 – dobre samopoczucie, ochronę
psychiki drugiego człowieka, w naszym przypadku osobę przezwaną.
Nosicieli przezwisk można podzielić na dwie grupy – takich, którzy nie wiedzą, że zostali przezwani, i tych, którzy w różnych okolicznościach poznali swoje
przezwisko. Ci ostatni najczęściej nie akceptują tych przezwisk, traktując je jako
określenia nacechowane negatywnie24.
Ta negatywna postawa w stosunku do, szeroko pojmowanego w środowisku
wiejskim, przezwiska w podobnym stopniu obejmuje wszystkie nieurzędowe nazwy poszczególnych osób, czyli: przezwiska jako ekspresywne nazwy osobowe,
mające zdolność charakteryzowania nosiciela; hipokorystyka imienne i inne potoczne formy imienia; zniekształcone lub skrócone formy nazwisk; antroponimy
motywowane semantycznie nazwiskiem; formy patronimiczne czy wreszcie realne określenia odmiejscowe25. Ocena przezwiska jako nazwy obraźliwej, złośliwej, ośmieszającej, ironicznej jest subiektywna. Zależy od indywidualnych cech
osobowych, od wrażliwości, poczucia humoru, dystansu do siebie i innych ludzi.
W związku z tym natężenie przykrych odczuć związanych ze świadomością posiadania przezwiska może być różne. Jednak wydaje się, że dla większości osób
ze szczególnie przykrymi odczuciami będą się wiązać np. nazwy nieoﬁcjalne nawiązujące do wyglądu zewnętrznego. Wykorzystują one najczęściej wszelkie odstępstwa (na korzyść lub niekorzyść) od społecznie przyjętych norm. Mogą być
nominowane bezpośrednio, np.: Rudy [ma rude włosy], albo pośrednio metaforycznie, np.: Zardzewiały Kask [ma rude włosy], lub metonimicznie, np.: Wargul [ma
duże wargi]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko w tej grupie semantycznej
przezwisk, ale także w każdej innej bardzo obraźliwe i źle odbierane są nazwy odzwierzęce, np. Chomik [ma wystające zęby], Indor [ma czerwoną cerę].
Inna grupa ludzi może być szczególnie wrażliwa na przezwiska motywowane ich cechami wewnętrznymi. Są to bowiem nazwy, które uzewnętrzniają to,
co ukryte. Eksplikują właściwości człowieka znane pierwotnie tylko najbliższemu otoczeniu przezwanego. Poprzez wykorzystanie cech charakterologicznych
w motywacji nazwy dochodzi do ich upublicznienia, np. Brzytewka [bardzo nerwowy], Car [lubi rządzić], Chytrus [bardzo skąpy], Diabeł [nieżyczliwy, zły],
Pazerna [chytra, zachłanna].
Przykłady zbiorów przezwisk, wywołujących nie najlepsze doznania u osób
przezwanych, nieakceptowane przez nie można by mnożyć. Faktem jest jednak,
że bez względu na to, o jakiej kategorii szeroko pojmowanych przezwisk mówimy, ich skierowanie do nosiciela najczęściej nie jest dobrze przyjęte, czyni mu
przykrość, czasem wręcz go obraża. Nie ma znaczenia, czy osoba przezwana znała wcześniej swoje przezwisko, czy słyszy je pierwszy raz. Element zaskoczenia,
23

A. Dąbrowska, op. cit., s. 30.
Por. np. L. Tomczak, Antroponimy nieoﬁcjalne mieszkańców Sutkowa, [w:] Przezwiska...,
cz. II, Rozprawy Slawistyczne, t. 15, s. 206–214.
25 Za: R. Łobodzińska, op. cit., s. 240.
24
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bez akceptacji nazwy, może tylko potęgować negatywne uczucia u przezwanego.
Potencjalni użytkownicy przezwisk mają tego świadomość. Nic więc dziwnego,
że kierując się delikatnością, uprzejmością, czyli zasadami dobrego wychowania,
nie chcąc narażać osób przezwanych na przykrość, mogą rezygnować z zastosowania tego typu nazw, przemilczać je, czyli traktować przezwiska jako tabu. W tym
przypadku będzie to tabu odnoszące się zarówno do planu treści26, jak i do planu
wyrażania.
Oczywiście, trzeba pamiętać, że niekiedy przezwisko zostaje przez nosiciela
zaakceptowane i zaczyna funkcjonować w środowisku wiejskim jako powszechnie znany, jawny i często stosowany element identyﬁkacyjny. W takim przypadku
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwracać się do kogoś po przezwisku, które staje
się automatycznie elementem ekspresywnego zwrotu grzecznościowego, zachowującego charakter kulturalny. Pozytywne nacechowanie emocjonalne zwrotów
z przezwiskami, co trzeba mocno pokreślić, jest uzależnione od indywidualnych
cech nosiciela przezwiska będącego jednocześnie adresatem zwrotu. Na pewno
musi to być osoba odznaczająca się poczuciem humoru, akceptująca żartobliwe
zwroty grzecznościowe, bo zwrócenie się do kogoś po przezwisku z reguły wywołuje efekt komiczny27.
Takie pozbawione negatywnych emocji przyjęcie przezwiska zdarza się jednak rzadko. W jednej z miejscowości, w której prowadziłam badania antroponimii
nieoﬁcjalnej, wśród kilkudziesięciu przezwisk tylko dwa zyskały sobie aprobatę nosiciela: Wikary [człowiek zasłużony dla paraﬁi, zaangażowany w pracy na
jej rzecz] i Cionia [czyli ciotka, oﬁarnie pracująca, wspomagająca rodzinę].
Tabu obejmujące przezwiska może więc chronić przezwanego, ale także
może służyć interesom osoby powstrzymującej się od użycia przezwiska. Wydaje się, że w takim przypadku można mówić o działaniu tabu dyplomatycznego,
uważanego za najbardziej charakterystyczne dla naszych czasów. W makroskali
działalność oparta na roztropności, przezorności, sprycie i interesie jest charakterystyczna dla określonych zeufeminizowanych poczynań językowych w administracji, dyplomacji, a także w reklamie28.
W mikrostrukturze społecznej i gwarowej, w jakiej funkcjonują przezwiska,
tabu dyplomatyczne działa wtedy, gdy chodzi o zyskanie przychylności osoby
przezwanej. Wspomniana tu już Cionia bywa również czasem Rumunką [czyli
kobietą niestarannie, niechlujnie ubraną]. Wybór przezwiska zależy od sytuacji
rodzinnej, życiowej. Nieakceptowana, obraźliwa nazwa Rumunka jest zastępowana przez niewywołującą negatywnych emocji Cionię zawsze wtedy, gdy nadawca
zabiega o życzliwość, najczęściej pomoc materialną ciotki. Można tu więc mówić
również o selektywności tabu29.
26
27
28
29

Z. Leszczyński, op. cit., s. 28.
Por. E. Oronowicz-Kida, op. cit., s. 249–250.
Za: A. Dąbrowska, op. cit., s. 30–31.
Por. Z. Leszczyński, op. cit., s. 41.
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Selektywność tabu wiąże się z rodzajem sytuacji komunikacyjnej (oﬁcjalnej lub nieoﬁcjalnej), z jej uczestnikami (istotnymi czynnikami są tutaj ich wiek
i płeć), ale także jego zastosowanie wynika z założonego, oczekiwanego celu rozmowy. Wybór takiej, a nie innej nazwy osobowej może pojawić się oczywiście
wtedy, gdy wyraz motywujący przezwisko jest odczuwany jako wulgarny, nieprzyzwoity lub z jakichś innych względów szczególnie nieprzyjemny, obraźliwy
dla nosiciela. Może to być wybór między nazwą oﬁcjalną (imieniem, nazwiskiem)
a przezwiskiem albo między co najmniej dwoma przezwiskami. Chociaż dominuje schemat jedna osoba – jedno przezwisko, to czasem zdarza się, że temu samemu
człowiekowi przypisuje się nawet trzy przezwiska, np.: Gitara, Sereda, Serenada
[lubi i umie grać na gitarze]. Znając motywację przezwiska, realia środowiskowe,
stosunek przezwanego do nazwy, można wybrać tę mniej lub bardziej ironiczną,
negatywnie nacechowaną.
Ogólnie rzecz biorąc, każdy realnie, perspektywicznie myślący człowiek
zabiega o przychylność innych ludzi, przewiduje, że w przyszłości może robić
z nimi interesy, stać się od nich zależny. W pewnym sensie życiowy spryt nakazuje, jeśli już nie myśleć o zapewnieniu sobie życzliwości innych osób, to z pewnością nie zrażać ich sobie, niepotrzebnie nie robić sobie z nich wrogów. W tej sytuacji korzystniej jest powstrzymać się od używania przezwisk, czy nawet unikać
przekazywania informacji na ich temat.
Nałożenie tabu na przezwiska ma więc podłoże pragmatyczne i psychologiczne. Można mówić o jego dwuaspektowości. Jest bowiem zorientowane z jednej
strony na ochronę interesów użytkowników, z drugiej zaś na osłonę dobrej kondycji psychicznej nosicieli tej kategorii nazw osobowych. Wydaje się, że do jego
funkcji prymarnych należy jednak dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego i pomyślne ﬁnalizowanie różnych, mniej lub bardziej ważnych,
przedsięwzięć potencjalnych użytkowników przezwisk.
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Linguistic Taboo and Folk Nicknames
Summary
The folk nicknames belong to the linguistic taboo area concerning both the content plan and
expression plan. Using nicknames in rural micro-communities is one of the lingual behaviours
which should be deﬁnitely avoided in some situations and for some reasons. The very word nickname is treated by the rural community as a taboo word and, therefore, it is often replaced with some
euphemisms.
Putting the nicknames under linguistic taboo has the following social and psychological reasons:
– decency, modesty and shame (which determine avoiding vulgar words, which are often the
base of nicknames);
– good education, compassion, mercy (which determine the protection of another person wellbeing);
– prudence and cleverness (the basis of diplomatic taboo, which ensures fulﬁlment of interests
of the person who restrain themselves from using a nickname);
– religious factor (treating nickname as a sin).
Therefore, putting folk nicknames under taboo has both a pragmatic and psychological background.
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