
Słownictwo „na zakręcie”  
 

Wakacje, wyjazdy, zwiedzanie Polski i krajów obcych to i obce słowa się „przykleją”. 

Niestety te „obce” to nie tylko krótkie angielskie „okay” czy inne, liczne zapożyczenia 

językowe, które po pewnym czasie są traktowane jak własne i używane (nadużywane?)  

w różnych, nie zawsze trafnych kontekstach. Wiele z nich, jak chociażby włoski „zakręt”  

z łacińską etymologią (curvus, curva, curvum) usłyszeć można tuż za rogiem (za zakrętem?). 

No cóż, język się „rozwija”, tylko kierunek niezbyt oczekiwany – nie będę się dalej 

rozwodzić nad przypuszczalnie słowiańskim pochodzeniem tegoż wyrazu zostawiając te 

dylematy bardziej zaangażowanym badaczom języka. 

W dzieciństwie, największe przekleństwo, które słyszałam w sytuacjach krańcowo 

denerwujących mojego ojca, to było: „cholera jasna!”. Nadmienić jednak trzeba, że 

przymiotnik „jasna” dodawany był już w szczycie złości mojego taty. Stąd jako osoba 

dociekliwa szybko poznałam znaczenie wyrazu „cholera” (zaraza, ciężka choroba zakaźna, 

morowe powietrze itp.) i jego historyczny kontekst. Natomiast do tej pory nie rozumiem 

dlaczego „jasna”? 

Nie wszyscy jednak zastanawiają się nad znaczeniem używanych przez siebie słów. 

„Pal licho” gdy słowa niecenzuralne (z kręgu łaciny kuchennej) padają sporadycznie  

w dużych emocjach, stresie, kiedy to panowanie nad językiem możemy mieć ograniczone…  

Gdy jednak ten łaciński „zakręt” stanowi kanwę całej wypowiedzi, jest przecinkiem 

czy wręcz podkreśla znaczenie innych słów, to już nie można szukać usprawiedliwienia  

w emocjach, tylko w ograniczonym zasobie słownikowym i braku kultury.  

Niestety obfitość przekleństw jest coraz większa i to nie tylko w kręgach osób o słabo 

rozwiniętym, z różnych przyczyn, słownictwie. Jeżeli w domu nie stosujemy wulgaryzmów, 

to jest duża szansa na piękny język naszego dziecka. Szansa owszem jest, ale co z wpływem 

otoczenia? Zaczynamy od placu zabaw i przedszkola gdzie dzieciak nawiązuje pierwsze 

znajomości z różnie wysławiającymi się kolegami.  

Zaledwie wczoraj rozmawiałam z bardzo przejętą matką sześcioletniej dziewczynki, 

której rozwój mowy przebiega wręcz wzorcowo. Przynajmniej przebiegał do tej pory, bo 

odwiedziny znajomej matki wraz z rozkoszną trzylatką (!) wprowadziły do językowej 

błogości tego domu niezłe zamieszanie. Mała panienka „jechała równo” stekiem wielorakich 

przekleństw, również z rodzaju tych nakazujących jak np.: „s……..j”. Jej starsza koleżanka 

nie do końca rozumiała tematycznie rozbudowane określenia ale czuła jakąś formę zagrożenia 

i nie chciała się bawić z małą, słowną (i nie tylko) agresorką.  

Małe dzieci często szukają sposobu zwrócenia na siebie uwagi i szybko znajdują go 

właśnie w brzydkich słowach. Wobec tego jak rodzice mają reagować na pikanterię słowną 

swojej kilkuletniej pociechy? 

Trzy-czterolatek cieszący się każdym świeżym, emocjonującym nabytkiem 

językowym (a takim mogą być również tajemnicze wulgaryzmy) powinien przestać go 

używać gdy zobaczy brak reakcji rodziców. Zakazy (taki owoc szczególnie przyciąga!), 

śmiech, krzyki, emocje, straszenie („Język ci uschnie!”), często wywierają odwrotny skutek. 

Tracimy autorytet (zwłaszcza gdy podobne słowa padają również z ust domowników)  

a maluch zaczyna wykorzystywać brzydkie słowa żeby zwrócić na siebie uwagę lub dokuczyć 

dorosłym. 

Natomiast starsze dziecko może już zrozumieć rzeczowe wyjaśnienia dlaczego nie 

należy używać danego słowa. Jeżeli posługuje się przekleństwami w emocjach to może warto 

pobawić się w słowotwórstwo i wymyślać zabawne określenia zastępcze aby nasza pociecha 

nie znalazła się na językowym zakręcie lecz zaciekawiła słownictwem.  
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