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Agresja werbalna
Próba klasyfikacji o inspiracji kognitywnej
Dr A nna Róż y ło – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. w 1969 r. w Łodzi. Ukończyła studia polonistyczne i religioznawcze na UJ, doktorat z zakresu
językoznawstwa obroniła na UMCS, autorka kilkunastu artykułów i książki oraz redaktor tomów
pokonferencyjnych skoncentrowanych na problematyce językowego obrazu świata i semantyki
religijnej; inicjatorka i organizatorka cyklu interdyscyplinarnych konferencji poświęconych konceptualizacji pojęć religijnych w różnych językach i odmianach języka. Zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza: problematyki JOS, pragmatycznych aspektów języka (j. mediów, reklamy i polityki), semantyki religijnej i międzykulturowej.

Z codziennego doświadczenia znamy
sytuacje, w których jedna osoba kieruje
do innej słowa, które ranią. Takie zachowanie  - zwłaszcza, jeśli towarzyszy mu
czytelna intencja mówiącego, aby dokuczyć drugiemu, skrzywdzić go – określamy jako agresję werbalną. Przedmiotem
tego artykułu będzie refleksja nad istotą
agresji werbalnej a celem: wskazanie jej
cech konstytutywnych (prototypowych)
i próba klasyfikacji kognitywnej głównych jej typów.
1. Propozycje definiowania zjawiska
w literaturze przedmiotu
Choć zjawisko agresji werbalnej jest
dostrzegane i chętnie opisywane przez
przedstawicieli różnych dyscyplin nauk
humanistycznych1 i społecznych oraz
prowokuje żywe refleksje teoretyków
i praktyków wychowania, to trudno
wskazać jego jedną, powszechnie akceptowaną   definicję2, co więcej: w lite-

raturze (i praktyce pedagogicznej) używa się w funkcji terminów także innych
określeń: (agresja słowna, atak słowny,
przemoc słowna, przemoc werbalna,
wypowiedzi agresywne, agresywny język a także przemoc językowa i język
agresji), które przez różnych badaczy są
traktowane albo jako synonimy agresji
werbalnej, albo nazwy bliskoznaczne.
Dlatego zamiast przytaczać rozmaite
definicje, omówię najpierw 3 kategorie
cech, które zwykle są w nich wymieniane: forma, intencje agresora i skutki.  
FORMA – w aktach agresji werbalnej narzędziem działania jest język,
wykorzystuje się struktury języka, aby
skrzywdzić drugiego lub posługuje się
nimi w taki sposób, że mimo braku
złych intencji odbiorca może poczuć się
skrzywdzony3. Agresja werbalna może
dokonywać się w trakcie rzeczywistego
kontaktu – z wykorzystaniem kanału
głosowego, ale ranić mogą też słowa

1

Por. np. M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław, 2004.

2

Por. hasła dotyczące różnych aspektów agresji, przemocy w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku,

red. T. Pilch, t. I Warszawa 2003, t. IV Warszawa 2005.
3

Przenikliwą analizę tego zjawiska w relacjach rodzic/zwierzchnik – dziecko/podwładny przedstawił T.

Gordon, por. np. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1993.
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zapisane czy utrwalone w inny sposób4.
W aktach agresji werbalnej zwykle są
wykorzystywane te środki, które sprzyjają ujawnianiu gwałtownych emocji negatywnych, m. in. łamiące tabu językowe wulgaryzmy, podniesiony ton głosu.
Można wskazać typowe gatunki wypowiedzi, w których zwykle przejawia się
agresja werbalna, np. groźba, ośmieszanie, obmawianie, itd.
INTENCJE AGRESORA – intencja skrzywdzenia tego, do kogo mówiący kieruje
swoje słowa jest uznawana (zwłaszcza
w starszych pracach) za konstytutywny
składnik agresji werbalnej. Jednak, jak
relacjonuje E. Jarosz, pogłębione badania
nad przemocą, zwłaszcza przemocą w rodzinie, wykazały, że gwałtowne i raniące
dla domowników zachowanie agresora
nie zawsze było przez niego świadomie
kierowane przeciwko nim5. W takim przypadku nie można powiedzieć, żeby osoba
agresywna nie wiedziała, co robi, ale raczej, że w polu jej uwagi skutki własnego agresywnego działania nie zajmowały
pierwszoplanowego miejsca.
W każdym razie nieoczywistość kryterium intencji agresora sprawiła, że w definiowaniu odwoływano się do punktu widzenia osoby pokrzywdzonej: za akt agresji werbalnej uważa się każdą wypowiedź,
która mogła kogoś urazić, spowodować, że
ktoś poczuł się skrzywdzony. Czy nie jest to
jednak kryterium zbyt szerokie i w skrajnych przypadkach tak dalece subiektywne,
że uniemożliwiające jakiekolwiek przewidywanie czy obiektywną ocenę?
4

Poza tymi najważniejszymi kategoriami niektórzy badacze do definicji agresji
werbalnej (lub pojęcia synonimicznego)
wprowadzają jeszcze informacje: charakteryzujące agresora lub ofiarę, typowe miejsca lub okoliczności aktu agresji
werbalnej, rozróżnienie 3 typów agresji (bezpośredniej, pośredniej lub przemieszczonej), informacje nt. przyczyn
agresji a nawet sposobów skutecznej
obrony przed nią. Choć niewątpliwie
poszerzają one naszą wiedzę o agresji
werbalnej, sam fakt, że nie są powszechnie wymieniane, każe przypuszczać, że
nie są one cechami prymarnymi, których
pominięcie uniemożliwiałoby zdefiniowanie pojęcia. Należy też podkreślić, że
w literaturze – zwłaszcza pedagogicznej - najczęściej objaśnia się, czym jest
agresja werbalna, przez wymienienie
krótszej lub dłuższej listy przykładów
(np. „Wyraża się ona w niektórych żądaniach, rozkazach, wyzwiskach, przezwiskach, lekceważącym traktowaniu,
podjudzaniu do agresji, odmowie udziału we wspólnym działaniu, odbieraniu
przysługujących komuś uprawnień, zawstydzaniu, pretensjach, groźbach”6),
a nie podanie cech kategorialnych tego
pojęcia. Tym bardziej uzasadnione wydaje się zatem dążenie do ich wskazania. Warto zatem zapytać, czy możemy
wskazać jakieś w miarę obiektywne, czy
przynajmniej: intersubiektywne kryteria, aby nasz osąd: co jest, a co nie jest
agresją werbalną, nie był zależny od
dwóch, zwykle niesprowadzalnych do

Taki sposób „odreagowania agresji” wobec kogoś, przez kogo czujemy się bardzo skrzywdzeni np. w

formie napisania do niego listu (który później wcale nie musi być wysłany) jest polecany przez niektórych
psychoterapeutów, ale też propagowany w popularnych poradnikach, por. na ten temat: P. Mellody, Toksyczne związki..., Warszawa, 2007.
5
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Encyklopedia..., t. IV, hasła: Przemoc w rodzinie – analiza zjawiska i Przemoc we współczesnym świe-

cie – profilaktyka i resocjalizacja.
6

Op.cit. t.1, s. 44.
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siebie, opinii: o intencjonalności agresora i krzywdzie ofiary?
2. Wulgaryzmy i inne językowe
wyznaczniki agresji werbalnej
„Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów” określa wulgaryzm, jako
„jednostkę leksykalną, za pomocą, której
mówiący ujawnia swoje emocje względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym
tabu językowe”7. Natomiast „Słownik
wiedzy o kulturze” opisuje wulgaryzm,
jako „wyraz, wyrażenie, zwrot, obraz,
dźwięk uważany w danej kulturze czy
środowisku za pospolite, ordynarne, prostackie”8. Im bardziej rozchwiane normy
językowe lub mniej kulturalne, typowe
w danym środowisku, sposoby porozumiewania się, tym bardziej wulgarne
mogą być wypowiedzi, które w rozumieniu mówiących nie będą jeszcze łamały
owego tabu językowego. Wydaje się, że
z podobnym zjawiskiem mamy obecnie
do czynienia w środowisku młodzieży.
Wulgaryzmy są też określane jako wyrazy niecenzuralne, co dobrze oddaje powszechną do niedawna intuicję, że stosowanie w komunikacji słów ordynarnych,
nieprzyzwoitych, grubiańskich i prostackich nie tylko źle świadczy o nadawcy, ale
także jest niegrzeczne wobec uwikłanego
w taką rozmowę odbiorcy. To dlatego nawet obecnie, gdy stosowanie wulgaryzmów także w zwykłych, codziennych
okolicznościach stało się powszechną
praktyką milionów Polaków, odczuwamy niesmak słysząc wulgarne określenia
z ust młodych, pięknych dziewczyn czy
kierowane przez matki do małych dzieci.
Nieprzystawalność kategorii delikatności i wulgarności ujawnia nam w takich

sytuacjach szczególnie wyraziście cechy
charakterystyczne tej ostatniej i pozwala zrozumieć, dlaczego wulgaryzmy są
uważane za typowe językowe środki
wyrażania emocji negatywnych o wielkim natężeniu, dobrze służące atakowi,
agresji werbalnej, ale właśnie dlatego
niepolecane w normalnych kontaktach
społecznych. Zestawienie wulgaryzmów
z funkcją wyrażania agresji jest w świadomości użytkowników polszczyzny
tak znaczne, że nawet gdy przebywają
w bezpośrednim otoczeniu osób ich nadużywających, starają się znaleźć dalej
od nich, nawet wtedy, gdy słowa nie są
kierowane intencjonalnie do owych przypadkowych świadków (por. spontaniczne
odsuwanie się od klnącego w autobusie,
na  przystanku).  Wydaje się, że o takim
zachowaniu osób postronnych decydują nie tylko kwestie estetyczne. Warto
w tym kontekście przytoczyć jeszcze 2
fakty. W polszczyźnie mówi się „aż uszy
więdły” opisując sytuację, w której ktoś
bardzo klął, ta metafora językowa trafnie ujmuje dyskomfort przymusowego
słuchacza i niszczycielską moc wulgaryzmów. Także Ustawa o Języku Polskim
z dnia 7 października 1999 roku mówi,
że jeśli ktoś w miejscu publicznym używa wulgarnych słów będzie pociągnięty
do odpowiedzialności9 uznając tym samym szkodliwość oddziaływania wulgaryzmów nie tylko w stosunku do osób,
przeciwko którym jest kierowana wypowiedź, ale też wobec wszystkich innych
przypadkowych słuchaczy.
Poza wulgaryzmami możemy wskazać
jeszcze inne językowe wykładniki agresji:
wyzwiska (wyrazy, w których znaczeniu
dominuje nacechowanie negatywne, np.

7

Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1995, s. 15.

8

Antosik W., Jaskłowska-Ferrera B., Kardasz M., Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa 2009, s. 645.

9

http://lex.pl/serwis/kodeksy/akty/71.12.114.htm
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bachor, bękart wobec neutralnych emocjonalnie: dziecko, nieślubne dziecko),
nadużywanie trybu rozkazującego,   ton
głosu itd. Należy też wyraźnie podkreślić, że właściwie każdy środek językowy
użyty w wypowiedzi może zyskać tekstową funkcję wyrażania agresji, bowiem
na znaczenie pragmatyczne – znaczenie
faktycznie użytych słów w konkretnej sytuacji – składa się zarówno ich znaczenie
kodowe (podawane w słownikach) jak
i towarzysząca ich wypowiadaniu, modyfikująca to znaczenie sytuacja (np. okrzyk:  
„och, jaka piękna sukienka!” artykułowany z szyderczym uśmiechem – w rzeczywistości nie  jest pochwałą).
Warto też zaznaczyć, że nasza kompetencja językowa nie sprowadza się
jedynie do umiejętności artykulacji i rozpoznawania dźwięków mowy czy poprawnego używania słów danego języka.  
Anna Wierzbicka (wykorzystując inspirację Bachtina) wykazała, że użytkownicy języka komunikując się wykorzystują
utrwalone w danym społeczeństwie gatunki wypowiedzi, tzw.   genry mowy10.
Wśród nich polszczyzna zna np. takie
jak obmowa, która stanowi przykład
agresji werbalnej par excellence, zawsze
bowiem   obmawiający używa słów, aby
zaszkodzić obmawianemu, lub takie jak
groźba czy szantaż, gdy mówiący wykorzystuje swoją przewagę, aby zmusić kogoś do podporządkowania się jego woli.
Choć oba te genry mowy mogą służyć
krzywdzeniu odbiorcy, nie są już chyba
tak jednoznacznymi przykładami agresji
werbalnej jak obmowa. To, czy dostrzeżemy w nich bowiem przemoc słowną
zależy pewnie od sytuacji – gdy rodzic
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mówi stanowczo: „nie ma odrobionych
lekcji, nie ma komputera” dziecko może
dostrzec w tym szantaż, pedagog może
doradzić inny sposób komunikowania
się w rodzinie, ale nikt chyba nie będzie
zdania, że to przykład agresji werbalnej.
Wnikliwie o podobnych sytuacjach pisał
T. Gordon11 przedstawiając „typową dwunastkę” rodzajów wypowiedzi rodziców,
które sprawiają, że w trudnych dla dziecka sytuacjach, gdy usłyszy takie właśnie
wypowiedzi, prawdopodobnie odczuje
bolesny brak akceptacji ze strony rodziców. Komunikacja będzie zaburzona,
w wielu przypadkach dziecko może poczuć, że rodzic czy nauczyciel nadmiernie
wkracza na jego terytorium (jest „agresorem”), natomiast sam rodzic bardzo często w ogóle nie jest świadomy tego faktu
bądź uzasadnia użycie stanowczego tonu
w groźbie zakładanym dobrem dziecka.
Czy i w takich sytuacjach należałoby mówić o agresji werbalnej?
3. Terminy językoznawcze jako
narzędzia opisu agresji werbalnej
Językoznawcy podkreślają, iż każda wypowiedź jest aktem mowy tzn. konstrukcją słowną o określonej intencji. Mówimy,
aby coś zdziałać12. John Austin wyodrębnił
trzy płaszczyzny aktów mowy:
1. lokucję – odnoszącą się do treści wypowiedzi (o czym się mówi),
2. illokucję – odnoszącą się do siły wypowiedzi (jak się mówi - prośba o przepisanie tekstu i polecenie przepisania
różnią się właśnie siłą illokucyjną, natomiast ich lokucja jest taka sama);
3. perlokucję – odnoszącą się do skutków
wypowiedzi - oddziaływanie na odbior-

10

A. Wierzbicka, Genry mowy [w:] Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus, Wrocław 1983.

11

T. Gordon, op. cit. s. 44-50.

12

Por. przystępne omówienie i podstawowa bibliografia źródłowa: Tabakowska E. (red.), Kognitywne

podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.
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cę (np. jego reakcja emocjonalna, wykonanie pewnej czynności). Perlokucja jako
skutek wypowiedzi zależy od nadawcy,
ale przede wszystkim od samego odbiorcy wypowiedzi: ta same słowa wypowiedziane do różnych osób lub nawet do tej
samej osoby będącej w różnym stanie
emocjonalnym lub posiadającej różną
wiedzę o temacie wypowiedzi mogą
wywoływać odmienne skutki – także
niezamierzone przez mówiącego. Warto

o tym pamiętać i zwłaszcza w trudnych
sytuacjach starać się przemyśleć: jaki
chcemy osiągnąć cel naszą wypowiedzią, o czym w związku z tym będziemy
mówić (lokucja), w jaki sposób, z jaką
siłą (illokucja) i obserwować efekt naszej
wypowiedzi (perlokucja). Dzięki temu,
jeśli efekt okaże się inny od zamierzonego, możemy na bieżąco korygować
naszą wypowiedź, dostosowywać się od
możliwości percepcyjnych odbiorcy.

Tabela 1. Dostrzeganie agresji słownej

Razem

Nieokreśleni

Chłopcy 16 lat

Chłopcy 14 lat

Czy wśród poniższych sytuacji dostrzegasz
agresję słowną?

Dziewczyny 16lat

Dziewczyny 14 lat

Liczba odpowiedzi/ Procenty

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

Chłopcy, grając w piłkę, używają słów
niecenzuralnych pod wpływem emocji

8

16

3

10

13

50

2

14

5

17

31

2.

Dziewczyna ironicznie, szyderczo, ale
bez wulgaryzmów, wyśmiewa strój
koleżanki

14

29

8

28

3

12

4

29

5

17

34

Grupka chłopaków idąc przez miasto
„docina sobie” dla zabawy, zachowują
się głośno, używają wulgaryzmów

9

18

3

10

1

4

1

7

3

10

17

7

14

8

28

2

8

3

21

7

24

27

3

6

0

0

2

8

1

7

4

14

10

Zdenerwowana, zapłakana żona
krzyczy do męża: „jesteś do niczego,
ty zawsze musisz nawalić, nigdy się ze
mną nie liczysz, zawsze wszystko na
mojej głowie” itp. - bez wulgaryzmów

3

6

3

1

2

8

1

7

1

3

10

Nauczyciel do bardzo słabego
i leniwego ucznia: „Ty, Franek, to się
już nie przemęczaj nauką, z Twoimi
możliwościami i tak zawsze będziesz
miał pałę”.

5

10

4

14

3

12

2

14

4

14

18

3.

4.

5.

6.

7.

Młoda matka pociesza swoje
dziecko, któremu inne, starsze, zajęło
huśtawkę, mówiąc: „nie płacz, już ja,
k…., s….” itp.
2 mężczyzn spokojnie rozmawia na
przystanku, jako „przerywniki” co
drugie słowo k…. s… itp.
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Warto w tym kontekście spojrzeć na
agresję werbalną. Jej elementy są łatwo dostrzegalne w płaszczyźnie illokucyjnej. Przede wszystkim, gdy o sile
wypowiedzi świadczą użyte wulgaryzmy, wyzwiska czy inne niecenzuralne
wyrazy. Badacze podkreślają, że o sile
wypowiedzi mogą także decydować np.
użycie trybu rozkazującego, a także sam
sposób wypowiedzi: ton głosu, towarzysząca gestykulacja, mimika twarzy.
Bywa jednak i tak, że mówiący rani odbiorcę, mimo, że w jego wypowiedzi nie
ma wskazanych wyżej elementów. Użycie zwykłych, nienacechowanych słów
w złej intencji dokuczenia komuś, ironizowanie na jego temat itp. może być zaliczone do przemocy psychicznej realizowanej środkami językowymi, a więc jest
agresją werbalną (np. „ och, jaki masz
modny strój” czy „ale się ubrała”- z intencją wyśmiewania gorzej ubranej koleżanki)13. W badaniach A. Zalewskiej14
poproszono wprost 50 gimnazjalistów,
aby uszeregowali różne wypowiedzi od
najbardziej do najmniej agresywnych.
Tabela nr 1. Dostrzeganie agresji słownej.
Liczba odpowiedzi przekracza 100%,
ankietowani zaznaczali więcej niż 1 odpowiedź. Źródło: A. Zalewska, op.cit.
Nie miejsce tu na szersze omówienie,
toteż poprzestanę na wskazaniu najważniejszych prawidłowości.
1. Potwierdziło się potoczne przekonanie,
że jako agresywne odbierane są przede
wszystkim takie wypowiedzi, w których wyraźna jest chęć skrzywdzenia
drugiej osoby, nawet jeśli pozbawione
są wulgaryzmów (najwięcej wskazań
(34) na wyśmiewanie stroju koleżanki,
13

wysoka pozycja (18 wskazań) przykładu, gdy nauczyciel ironicznie ośmiesza
ucznia – mniejsza liczba wskazań wynika być może z faktu, że leniwy uczeń
nie pasuje do wizerunku całkowicie
niewinnej ofiary dręczonej przez jednoznacznie złego agresora).
2. Drugim najczęściej wybieranym przykładem agresji było używanie wulgaryzmów podczas meczu, na taki wynik
miały wpływ w znacznym stopniu odpowiedzi chłopców z I klasy, których
prawdopodobnie nauczyciele często na
to uczulają. Dla większości pozostałych
bardziej typowym przykładem agresji
werbalnej okazał się przykład młodej
matki pocieszającej dziecko z użyciem
nieprzystających do takiej sytuacji
wulgaryzmów. Także inne zachowania
z użyciem wyrazów niecenzuralnych
były odbierane jako agresja werbalna,
przy czym zaznaczyła się znamienna
prawidłowość: badani gimnazjaliści za
mniej niewłaściwe uznali użycia wulgaryzmów w rozmowie mężczyzn niż
w wypowiedziach chłopaków czy młodej matki.
3. Przykład 6. „Zdenerwowana, zapłakana żona krzyczy do męża: „jesteś do
niczego, ty zawsze musisz nawalić,
nigdy się ze mną nie liczysz, zawsze
wszystko na mojej głowie” itp. - bez
wulgaryzmów” dla badaczy byłby niewątpliwym przykładem agresji werbalnej – używając bowiem licznych
środków językowych (m.in. krzyk,
mnożenie oskarżycielskich wypowiedzi TY (Gordon), stosowanie krzywdzących i z definicji nieprawdziwych
uogólnień: zawsze, nigdy, wszyst-

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językowej, Warszawa 2001, s. 87- 88, s. 121- 135,

s. 145- 161.
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ko). Mimo to tylko nieliczni badani
uczniowie uznali, że jest to przykład
agresji werbalnej, prawdopodobnie
dlatego, że atakująca w tym przykładzie (a więc w istocie zachowująca się
agresywnie) kobieta występuje w roli
pokrzywdzonej – i to pokrzywdzonej
wielokrotnie. Wydaje się, że nie tylko
badani gimnazjaliści, ale także wiele
innych osób jest przywiązanych do
biało-czarnej wizji świata i niełatwo  
dopuszcza do swojej świadomości
możliwość, że ktoś krzywdzony sam
może stać się agresorem, często nawet większym; że zbyt często łatwo
pozwalamy sobie w poczuciu słusznego gniewu czy bezsilnej rozpaczy na
używanie jakże bolesnej a jednocześnie nie przynoszącej dobrych rozwiązań agresji werbalnej.
Nie wszystkie dane do wyboru wypowiedzi okazały się zatem dla badanych
równie dobrymi przykładami agresji.
Jak wykazały badania E. Rosch15 w naszych kategoryzacjach wykorzystujemy
pojęcie prototypu (najlepszego, wzorcowego przedstawiciela danej kategorii
(np. jabłko – najlepszy przykład owocu),
a jeśli w rzeczywistości taki „idealny
przykład” nie istnieje, to na pojęcie prototypu danej kategorii składa się wiązka
najważniejszych dla niej, konstytutywnych cech). W ramach danej kategorii
naturalnej istnieją elementy o różnym
statusie: lepsi i gorsi przedstawiciele
danej kategorii (odpowiednio zajmujący miejsce bliżej centrum kategorii lub
dalej od niego). Na peryferiach kategorii
znajdują się elementy, które są dla niej
15

najmniej reprezentatywne (lub ich przynależność do tej kategorii jest wręcz
dyskusyjna – np. w polu semantycznym
DRÓB w centrum jest kura (najpopularniejszy i najbardziej typowy u nas gatunek drobiu), dalej indyk, kaczka, gęś
a struś na peryferiach pola (egzotyczny,
hodowany u nas od niedawna, za duży
jak na „drób” a jego mięso traktowane
jest raczej jako ciekawostka kulinarna,
a nie podstawa wyżywienia)).
4. Próba klasyfikacji i jej
pedagogiczne aplikacje
Odwołując się do wprowadzonych
przez kognitywistów pojęć centrum
i peryferii danej kategorii możemy powiedzieć, że są różne typy agresji werbalnej, toteż zasadna wydaje się próba
przedstawienia takiej klasyfikacji aktów
agresji werbalnej, która z jednej strony
mogłaby pomieścić najróżniejsze jej typy,
także takie, które są aktami agresji tylko
w odczuciu jednej ze stron (agresora, ofiary lub osoby trzeciej), z drugiej natomiast
zdawałaby jasno sprawę z powszechnej
intuicji użytkowników języka.
Za prototypowe możemy uznać takie
wypowiedzi, które mają obie cechy: wypowiedź ma złą intencję (jest skierowana przeciw odbiorcy) i występują wyrazy niecenzuralne, grubiańskie. Agresja
jest wtedy bezpośrednia i zdaniem ofiary oraz osób trzecich (obserwatorów)
nieuzasadniona. Agresor jest oceniany
jednoznacznie negatywnie. Przykłady
takich wypowiedzi należałoby umieścić
w centrum kategorii: AGRESJA WERBALNA, na wykresie pozycja 1.

Na temat kognitywnego opisu języka por. przede wszystkim: Tabakowska E., op. cit. Warta polecenia

jest też klasyczna praca G.Lakoffa i M. Johnsona, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988. Syntetyczny
przegląd najważniejszych tez kognitywistów nt. utrwalonych w języku prawidłowości ludzkiego myślenia, por. A. Różyło, Dzień, noc i inne pory doby – studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji
Haliny Poświatowskiej, Sandomierz 2004, rdz. I, zwłaszcza s. 11-14 i 20-28.
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Drugim wyrazistym konceptualnie
typem agresji słownej są takie użycia
języka, których celem jest skrzywdzenie kogoś, nadawca nie używa jednak
typowych słów niecenzuralnych czy powszechnie uznanych za obraźliwe (na
wykresie pozycja 2.). Agresja jest wtedy
zwykle pośrednia, dlatego dla ofiary może
być trudniejsza do odparcia i szczególnie
bolesna. Agresor we własnych oczach
może uchodzić za osobę kulturalną, wyrobioną językowo i czuć się dzięki temu
lepszy od napastowanego. Ten typ agresji słownej bywa wykorzystywany także
w celach obronnych, nie należy go jednak
mylić z prawdziwą asertywnością, w której otwarcie, nazywając rzeczy po imieniu
mówi się o swoich odczuciach i oczeki-

waniach. Za szczególną odmiankę drugiego typu agresji werbalnej można uznać
ostentacyjne zaniechanie działania językowego, intencjonalnie karze się kogoś,
krzywdzi poprzez zaprzestanie kontaktu
językowego, wykluczenie z rozmowy.
Wykres 1. Pole semantyczne: AGRESJA
WERBALNA. Opracowanie własne.
Za kolejny typ agresji werbalnej możemy uznać wypowiedzi, w których brak
dominującej intencji krzywdzenia, ale są
nasycone wyrazami uznawanymi za niecenzuralne (na wykresie pozycja 3.). Osoba zachowująca się wulgarnie, pomimo że
intencjonalnie nie chce krzywdzić, sprawia, że inni mogą poczuć się urażeni. Tu
będą należały podawane wyżej przykłady
osób trzecich zniesmaczonych czyimś

Wykres 1. Pole semantyczne: AGRESJA WERBALNA.
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głośnym i wulgarnym zachowaniem czy
nawet odczuwających zagrożenie z tego
powodu. Inny przykład to okrzyk „sp….!”
zdenerwowanego ucznia do nauczyciela,
który rozdziela bijących się. Uczeń wykrzykując wulgaryzm koncentruje się na
swojej wściekłości czy bólu, a nie ma intencji dokuczenia nauczycielowi.
Ostatni z głównych typów agresji werbalnej (na wykresie pozycja 4.)
obejmuje wypowiedzi, które nie zawierają
wyrazów
niecenzuralnych
i w odczuciu mówiącego nie mają złej intencji. Dla odbiorcy jednak mogą okazać
się raniące np. opryskliwe „odwalcie się
wszyscy ode mnie” – słowa zdenerwowanego nastolatka wobec troskliwych
rodziców16. Umieszczam je na obrzeżach
kategorii: agresja werbalna, w ten sposób ukazując, że nie mają one właściwie
żadnych cech prototypowych (intencja
krzywdzenia, „ostre” słowa – wulgaryzmy), mogą jednak powodować podobne
skutki. Według kognitywistów granice kategorii pojęciowych są nieostre, rozmyte
i znajdujące się tam elementy dla jednych
jeszcze będą się mieściły w granicach kategorii, a według innych już nie.
Na koniec trzeba wspomnieć o jeszcze
jednym typie wypowiedzi - takich, w których padają „mocne” wyrazy, także wulgaryzmy, jednak zarówno nadawca jak
i odbiorca nie tylko nie dostrzegają w nich
intencji rzeczywistego ataku (gwałtownego wyrażenia niechęci), ale wręcz traktują
je jako wyznaczniki szczególnego, grupowego języka, którego odrębność umacnia   ich relację (por. cechy niektórych
socjolektów, slangu, gwary uczniowskiej
czy okrzyki chłopaków grających w piłkę
nożną). Taka komunikacja wewnątrz grupy może nie być traktowana jako agresja
16

Tabakowska E., op.cit., s. 32-42, s. 203- 237.

werbalna, dlatego jej oznaczenie na wykresie (pozycja 5.) umieściłam poza kategorią. Należy jednak bardzo wyraźnie
zaznaczyć, że takie zachowanie językowe
w obecności osób postronnych jest naganne, bowiem  jest dla nich dokuczliwe
(„uszy więdną”). Na pewno także stwierdzenie faktu, że w języku grupowym
nadużywanie wulgaryzmów jest normą,
nie jest równoznaczne z pochwałą tego
stanu, a z pedagogicznego punktu widzenia stanowi raczej wyzwanie do podjęcia
działań wychowawczych.
Wymienione 4 główne typy agresji werbalnej nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości, wydają się jednak na
tyle wyraziste konceptualnie, że mogą
stanowić punkty orientacyjne, względem których można umieszczać wszelkie
inne przejawy agresji językowej. Powyższa klasyfikacja może być wykorzystana
w celach pedagogicznych. Wiedza o agresji werbalnej i jej cechach prototypowych
a także ta dotycząca istoty aktów mowy
może uwrażliwić wychowanków na rolę
intencji wypowiedzi, rozróżnienie między jej tematem a sposobem jego wyrażenia czy wagę opinii pokrzywdzonego
– jednym słowem podstawowa wiedza
dotycząca budowy i funkcji aktów agresji werbalnej da edukowanym narzędzia
umożliwiające refleksyjną ocenę zdarzeń
zaistniałych i bardziej świadome kształtowanie własnej aktywności językowej.
Sądzę też, że z pedagogicznego punktu
widzenia ćwiczenia w znajdowaniu odpowiedniego miejsca dla konkretnych, wziętych z życia wypowiedzi na zaproponowanym wykresie miałyby wiele zalet – także
wtedy, gdy nie wszyscy dyskutanci zgodzą
się na umieszczenie danej wypowiedzi
w określonym miejscu wykresu. To może
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być dobry trening nie tylko sprawności językowych (wyrażanie opinii, uzasadnianie,  
wyrażanie autentycznych emocji w dopuszczalnej społecznie formie), ale też rozwijania
empatii, postawy szacunku wobec innych
i zwyczajnej kultury bycia. Łobocki17 przekonująco przedstawiał plusy otwartej dyskusji
młodzieży nad niejednoznacznymi etycznie
czy trudnymi zdarzeniami dla jej rozwoju
moralnego i kształtowania poprawnych, odpowiedzialnych postaw wobec wartości.
Streszczenie
W artykule przedstawiono najważniejsze cechy dotychczasowych definicji agresji werbalnej, omówiono funkcję
głównych jej wyznaczników językowych
(przede wszystkim wulgaryzmów). Przybliżono pojęcia: aktu mowy, genru mowy
i kognitywnej koncepcji kategorii naturalnej. Następnie wykorzystano te pojęcia do
analizy aktów agresji werbalnej i zaproponowano klasyfikację najważniejszych
jej typów wraz z graficznym jej przed-
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stawieniem. Autorka wyraża przekonanie, że zaproponowana klasyfikacja i jej
graficzne przedstawienie może przyczynić się zarówno do poszerzenia wiedzy
dotyczącej agresji werbalnej jak i znaleźć  
zastosowanie w praktyce pedagogicznej.
Summary
The article presents the main characteristics of the existing definitions of verbal
aggression and the function of profanity
- the major language determinant of this
aggression. Brought closer to the concept: the act of speech and cognitive concept of natural category. Then used these
concepts to the analysis of acts of verbal
aggression and its proposed classification of the major types, together with its
graphical representation. The author believes that the proposed classification
and its graphical representation can contribute both to broaden the knowledge
of verbal aggression and find application in pedagogical practice.

Dr Anna Różyło podczas spotkania z młodzieżą szkół średnich w Jarosławiu.
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