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jak pisze Robert Piłat, autor monografi i Krzywda i zadośćuczynienie19, na prze-
mocy, czyli wykorzystaniu przewagi nad innym człowiekiem. Przemoc tworzy 
patologiczną relację między osobami, w której jedna z nich jest krzywdzicie-
lem, druga zaś – ofi arą20. Do podobnych wniosków dochodzi przywoływana 
przez Butler Mari J. Matsuda, która twierdzi, że mowa nienawiści21 nie tylko 
stanowi wyraz dominacji nad jej adresatem, ale przede wszystkim ustanawia 
go w pozycji podporządkowania22. Chociaż najczęściej osoby tworzące relację 
ofi ara–krzywdziciel mają świadomość jej istnienia i miejsca, jakie w niej zaj-
mują (innymi słowy, identyfi kują się z ofi arą bądź z krzywdzicielem), zdarzają 
się przypadki, gdy ofi ara nie doświadcza poczucia krzywdy, a krzywdziciel 
nie przeżywa poczucia winy. Na jakiej wówczas podstawie możemy mówić 
o doznanej i wyrządzonej krzywdzie? Otóż krzywdę rozpoznajemy nie tylko 
w oparciu o samoświadomość ofi ary i krzywdziciela, ale przede wszystkim ana-
lizując własności czynu, czyli obiektywne fakty dotyczące działania sprawcy.

Można więc mówić o dwóch stronach krzywdy: emocjonalnej i faktycz-
nej23. Emocjonalna strona krzywdy językowej odnosi się do naszej reakcji na 
wypowiedziane słowa. To bowiem indywidualna wrażliwość człowieka decy-
duje, czy konkretne słowa wywołują w nim poczucie krzywdy. Wypowiedź, 
którą jeden człowiek przyjmuje jako obraźliwą, inny może uznać za żart lub 
dopuszczalny sposób wyrażenia opinii. Decydująca jest podatność na skrzyw-
dzenie, która stanowi sumę wielu różnych elementów: osobistej wrażliwości, 
wiążącej się z charakterem danej osoby, wychowania czy doświadczeń życio-
wych. Strona faktyczna krzywdy odnosi się zaś do tego, co zostało uczynione, 
jej analiza wymaga zatem obiektywnego opisu działania wraz ze wszystkimi 
jego komponentami. W przypadku krzywdzenia słowem trzeba wiedzieć przede 

19  Zob. R.  P i ł a t, Krzywda i zadośćuczynienie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.
20  Por. tamże, s. 15n., 27n. 
21  Pojęcie mowy nienawiści stanowi tu nawiązanie do pracy Judith Butler Walczące słowa. 

Mowa nienawiści i polityka performatywu. Autorkę interesuje przede wszystkim kwestia raniących 
słów w kontekście dyskryminacji grup reprezentujących mniejszości rasowe czy seksualne. Ja na-
tomiast najczęściej posługuję się sformułowaniem „krzywdzenie słowem”, gdyż ma ono w moim 
przekonaniu szersze znaczenie. Chciałabym jednak podkreślić, że zgodnie z defi nicją sformułowaną 
przez Annę Cegiełę mowę nienawiści można uznać za rodzaj krzywdy językowej. Autorka ta pisze: 
„Za istotę nienawistnych działań językowych uznałabym sposób konstrukcji obrazu jednostki lub 
grupy przez opis, który po pierwsze: dyskredytuje, stygmatyzuje i redukuje do stereotypu (retoryka 
pogardy), po drugie: przypisuje jednostce lub grupie cechy lub działania zagrażające wyobrażonemu 
i uznanemu za jedynie słuszny porządkowi (demonizacja) i po trzecie: wzbudza uczucie powinności 
marginalizacji lub eliminacji tak przedstawionych ludzi, a także uzasadnia wrogie wobec nich dzia-
łania” (A.  C e g i e ł a, Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy” 2014, nr 1, s. 13).

22  Por.  B u t l e r, dz. cyt., s. 27n; zob. M.  M a t s u d a, Ch.R.  L a w r e n c e III, R.  D e l g a d o, 
K.  W i l l i a m s  C r e n s h a w, Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and 
the First Amendment, Routledge, New York 2018.

23  Por.  P i ł a t, dz. cyt., s. 35.
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wszystkim, co zostało powiedziane, w jakich okolicznościach miało to miejsce, 
kto był autorem tych słów, jakim tonem zostały one wypowiedziane i jaki jest 
ich sens w społeczności, do której należą mówiący i adresat. Zastanawiając się 
więc, czy w danym przypadku mamy do czynienia z krzywdzeniem słowem, 
trzeba między innymi ustalić, czy badana wypowiedź ma moc ranienia, a zatem, 
czy w danej społeczności uchodzi za obraźliwą. W tym celu odwołujemy się do 
pewnej konwencji. To właśnie społecznie tworzona i podtrzymywana konwen-
cja decyduje bowiem o sensie i mocy wypowiedzi, czyli – mówiąc językiem 
Johna Searle’a24 – o tym, za co dana wypowiedź uchodzi. 

Skoro jednak można wyróżnić dwie „strony” krzywdy, powstaje pytanie, która 
z nich w istocie decyduje o jej zaistnieniu. Czy krzywda zostaje wyrządzona wów-
czas, gdy zwracamy się do drugiego człowieka w sposób powszechnie uznany za 
obraźliwy, i to nawet wtedy, gdy adresat nie poczuje się obrażony? A może de-
cydujące znaczenie ma poczucie krzywdy, które – jak wiemy – może się pojawić 
jako reakcja także na wypowiedź, której większość nie uzna za obraźliwą?

Szukając odpowiedzi na te pytania, warto przywołać rozróżnienie, które 
proponuje Wacław Janikowski. Jego zdaniem należy odróżnić obrażanie od 
zniesławiania. Zniesławienie polega na powiedzeniu czegoś, co w powszech-
nym przekonaniu prawdopodobnie sprawi, że adresat poczuje się obrażony. 
Owo powszechne przekonanie odnosi się do przeciętnego uczestnika kultury, 
w której żyją nadawca i adresat wypowiedzi. Z obrażaniem z kolei mamy 
do czynienia wtedy, gdy ktoś poczuje się obrażony jakąś wypowiedzią. Stan 
ten, ściśle określony, należy odróżnić od zdenerwowania czy rozdrażnienia. 
Wymaga on (1) przeświadczenia, że ktoś nas (lub kogoś nam bliskiego) nie-
słusznie zdeprecjonował i (2) przekonania, że autor wypowiedzi powinien za 
nią przeprosić. To jednak nie wszystko. Poczuciu skrzywdzonego, że został 
on obrażony, musi towarzyszyć fakt zniesławienia25. W przypadku obraże-
nia (w przeciwieństwie do zniesławienia) ważną rolę pełni więc emocjonalna 
strona krzywdy, czyli emocjonalna reakcja na skierowane do nas słowa. Nie 
chodzi tu oczywiście jedynie o doznanie o charakterze biernym. Poczucie 
krzywdy jest bowiem uwarunkowane przeświadczeniem, że ktoś niespra-
wiedliwie umniejszył naszą wartość. Przekonanie to musi zostać (czasami 
wyłącznie przez nas samych) racjonalnie uzasadnione. Z kolei w przypadku 
zniesławienia decydującą rolę pełni faktyczna strona krzywdy. Ktoś może więc 
zostać zniesławiony, mimo że nie ma poczucia krzywdy. Nie każdy przypadek 
zniesławienia łączy się więc z aktem obrażenia kogoś, ale każdy akt obrażenia 

24  Zob. J.  S e a r l e, Czynności mowy. Rozważania z fi lozofi i języka, tłum. B. Chwedeńczuk, 
Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 1987.

25  Zob. W.  J a n i k o w s k i, Obrażanie, zniesławianie i czucie się obrażonym, http://etyka-
praktyczna.pl/wpis/2012/06/27/obrazy-i-znieslawienia. 
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jest zarazem zniesławieniem. Krzywda związana ze zniesławieniem, któremu 
nie towarzyszy poczucie bycia skrzywdzonym, wypływa najczęściej z faktu, 
że obraźliwe wypowiedzi podtrzymują i utrwalają u adresata wypowiedzi znie-
kształcony obraz samego siebie, wynikający z zaniżonego poczucia własnej 
wartości. Obraz ten jest najczęściej efektem przeszłych krzywd, które dopro-
wadziły daną osobę do przekonania, że wypowiedzi powszechnie uznawane 
za obraźliwe są w odniesieniu do niej właściwe i uzasadnione. Podsumowując, 
w przypadku krzywdy językowej mamy do czynienia z trzema różnymi zja-
wiskami: (1) czuciem się obrażonym, (2) zniesławianiem i (3) obrażaniem. 
Mimo że zazwyczaj łączą się one ze sobą w różnych konfi guracjach, należy 
je wyraźnie odróżniać. Pierwsze z nich odnosi się wyłącznie do emocjonalnej 
strony krzywdy, drugie – do jej strony faktycznej, trzecie zaś – do ich obu. 

Można sobie jednak wyobrazić jeszcze jedną sytuację, w której mamy do 
czynienia z fenomenem krzywdy, a mianowicie taką, w której odbiorca nie 
ma poczucia skrzywdzenia, wypowiedź nie nosi znamion zniesławienia, ale 
nadawca ma intencję obrażenia adresata swojej wypowiedzi. Czy można w ta-
kim wypadku mówić o krzywdzeniu? Krzywda tego rodzaju jest niewidoczna 
i nie ma żadnych skutków zewnętrznych. Pozostawia jednak ślad w mówiącym: 
intencja skrzywdzenia drugiego, którą żywi, ma skutek wewnętrzny w tym 
sensie, że kształtuje ona jego kondycję moralną, prowadząc do stępienia jego 
moralnej wrażliwości i uzdalniając go do kolejnych podobnych działań. Jedno-
cześnie kształtuje ona patologiczną relację tej osoby z drugim, którego uznaje 
ona raczej za przedmiot, nie zaś za kogoś równoprawnego i zasługującego na 
szacunek. Owa zła intencja decyduje także o moralnej kwalifi kacji czynu, a za-
tem sprawia, że jest to czyn moralnie zły. Mimo że w wymiarze społeczno-mo-
ralnym nie możemy w tym wypadku mówić o krzywdzie (nie zostały złamane 
normy moralne ani obyczajowe), to w sensie etycznym, chcąc kogoś obrazić, 
postępujemy źle. Uwaga ta ma ważne konsekwencje, dotyczące różnicy między 
fortunnością a etycznością wypowiedzi. O ile w przypadku większości perfor-
matywów fortunność idzie w parze z etycznością, o tyle w przypadku obrażania 
jego skuteczność wiąże się z faktycznym obrażeniem kogoś (z tym, że ktoś po-
czuł się obrażony), a intencja skrzywdzenia przesądza o jego nieetyczności. 

Warto zauważyć, że to właśnie intencja towarzysząca wypowiedzi uzna-
wana jest za element konstytuujący niektóre agresywne akty mowy. Zarówno 
obelgę, jak i zniewagę Renata Grzegorczykowa defi niuje jako zamierzony (ce-
lowy, intencjonalny) akt słowny, w którym nadawca działa z intencją poniżenia 
adresata swojej wypowiedzi, odebrania mu powagi czy też zlekceważenia go26. 
Dlatego właśnie wulgarność uznaje się nie za cechę języka, lecz za cechę czło-

26  Por.  K a m i ń s k a - S z m a j, dz. cyt., s. 229; zob. też: R. G r z e g o r c z y k o w a, Obelga 
jako akt mowy, „Poradnik Językowy” 1991, nr 5-6, s. 193-200.
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