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DEFINICJA

 Slurs, such as nigger or faggot, are expressions that are often used to derogate certain group members and have

been considered among the most offensive of  all linguistic expressions (…). Often considered a form of  ‘‘hate

speech [. . .] directed to a group of  people, based on a shared characteristic of  that group,’’ slurs are generally

considered derogatory expressions that target certain group members on the basis of  descriptive features such as 

their racial or sexual identity, with racial slurs such as nigger primarily targeting people on the basis of  racebased

features and sexual slurs such as faggot primarily targeting people on the basis of  sex-based features (Croom 2013, s. 

228, pogrubienia – EW)

 Slurs are derogatory terms -- such as ‘nigger’ and ‘faggot’ -- targeting individuals and groups of  individuals on the 

basis of  race, nationality, religion, gender or sexual orientation. According to most scholars, slurs generally have a 

neutral counterpart, i.e. a non-derogatory correlate:3 ‘Boche’ and ‘German’, ‘nigger’ and ‘African-American’ or 

‘black’, ‘faggot’ and ‘homosexual’.(Bianchi 2014, s. 35, pogrubienie – EW)



PRZYKŁADY

 (1) Edwin to homoseksualista.

 (2) Edwin to pieprzony homoseksualista.

 (3) Edwin to pedał.



SLUR WORDS A ACT OF SLURRING

 (4) A: Czarnoskóry kierowca Judyty zaprosił ją na randkę.

B: Mam nadzieję, że odmówiła. Nie może uważać tych ludzi (those people) za atrakcyjnych.

 „Ultimately, slurs as a linguistic category may be best defined in terms of  content, but we should not confuse their 

definition as a class with what renders them offensive. To clarify this distinction, we turn directly to Prohibitionism.” 

(Anderson, Lepore 2013b, s. 353)



CECHY SLURS

 Używane aby uwłaczać (derogate) konkretnej grupie (Another hallmark is that the resulting derogation is not merely

towards the particular person or persons that the speaker may have in mind. It extends to the entire group which

the slur picks out (Diaz 2018, s. 159, pogrubienie - EW)) (ale czy zawsze?)

 Mogą być używane nieuwłaczająco przez członków grupy – tzw. użycia przywłaszczone

 „zdolne zadawania najgorszych ciosów, (nastiest punches) jakie ma do zaoferowania język naturalny” (Croom 2013, s. 

228)

 Zróżnicowany stopień uwłaczania (derogatory variation)

 Zróżnicowane kulturowo (np. pyra o mieszkańcu poznania)

 „Zazwyczaj” mają neutralny odpowiednik neutral counterpart (np. ‘gendered pejoratives’ nie mają)

 Autonomicznie uwłaczające (derogatory autonomy)

 Rzutowalne



SEMANTIC VS PRAGMATIC VS DEFLATIONARY ACCOUNT

SEMANTIC PRAGMATIC DEFLATIONARY

uwłaczająca treść obelgi jest 

częścią jego dosłownego 

znaczenia

uwłaczająca treść obelgi jest 

jedynie przekazywane w 

kontekście i jest częścią tego, 

jak używana jest obelga.

obelgi są słowami zabronionymi 

nie ze względu na jakąkolwiek 

treść, którą wyrażają lub 

przekazują, ale raczej z powodu 

odpowiednich edyktów

otaczających ich zakaz

3 strategie: (i)tony fregeańskie, 

(ii) obraźliwa treść jest 

presuponowana, (iii) obraźliwa 

treść jest konwencjonalnie 

implikowana

once relevant individuals declare

a word a slur, it becomes one 

(Anderson and Lepore, 

prohibicjonizm)



PRESUPOZYCJE

 Obelga oznacza jedno, a presuponuje co innego, np. lesba oznacza lesbijka, a presuponuje, że zasługuje na potępienie z 

faktu orientacji seksualnej (zgodnie z podejściem normatywnym).

 (10a) Artur nie żałuje kradzieży auta.

 (10b) Zdzisław powiedział, że Artur nie żałuje kradzieży auta.

 (11) Zdzisław powiedział, że w tamtej knajpie pracuje żółtek.

 Kto lży w (11): autor wypowiedzi, czy Zdzisław?

 (12) Jeśli Artur ukradł auto, to Artur żałuje kradzieży auta.

 (13) Jeśli homoseksualiści zażywają narkotyki, to nie chcę, żeby pedały wprowadziły się do mieszkania obok.



KONTEKSTY PRZYWŁASZCZAJĄCE

Bianchi (2014) wyróżnia 2 rodzaje kontekstów przywłaszczających (appropraition contexts):

 A. Friendship contexts -- where the non-derogatory use has no conscious political or cultural intent;

 B. Appropriation contexts -- where civil rights groups reclaim the use of  the slur as a tool of  deliberate political and 

social fight12 or artists (writers, poets, comedians, song lyricists) attempt appropriation as a way of  subverting

entrenched socio-cultural norms

Możliwe wyjaśnienia:

 Dwuznaczność

 Anderson i Lepore: edykt ulega zawieszeniu

 Echo
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LŻENIE JAKO AKT MOWY

 Lżenie rozumiane nie jako używanie konkretnych słów, ale jako czynność wykonywana przy pomocy 

tych słów.

 Lżenie ma moc illokucyjną nadawania roli podporządkowania na czas dyskursu.

 Nowa rola zostaje wpisana w rejestr konwersacyjny. (akomodacja)

 Zmieniają się reguły dopuszczalnych posunięć.

 Celem lżenia (slurring) jest osiągnięcie i/lub utrzymanie niesprawiedliwej władzy nad obiektem ataku. 

(Popa-Wyatt, Wyatt 2018)



PYTANIA BADAWCZE

 (Q1) What are the mechanisms of slurring?

 (Q2) Where does the derogatory force of slurring comes from?

 (Q3) How is it possible to use slurs in non-derogatory manner (the cases of slurring in-between members of

target group)?

 (Q4) What is the role of uptake in acts of slurring?

 (Q4′) What is the role of addressee’s uptake in acts of slurring?

 (Q4′′) What is the role of audience’s uptake in acts of slurring?

 (Q5) What is the role of accommodation in acts of slurring?

 (Q6) What are the relations between illocutionary and perlocutionary effects and how do they arise?



TRZY „OKRESY ŻYCIA” AKTU LŻENIA

 1. W pewnej grupie powstaje rytuał lżenia, który służy do podporządkowania i kontrolowania drugiej grupy.

-> wzorcowy akt lżenia

-> „solidarność negatywna” (P. Mishra; H. Arendt)

 2. rytuał lżenia z pkt 1 staje się zabroniony

 3. pojawiają się użycia zawłaszczone
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WARUNKI FORTUNNOŚCI

 Warunek przygotowawczy:

 Speaker S of utterance U is a member of a group that holds or has historically held oppressive power of the target 

T of utterance U

 „We would suggest that one way to think of these felicity conditions is as additive: if a sufficient number are met, 

then it is highly likely that the target will be offended” (Popa-Wyatt, Wyatt 2018, s. 2900)

 Akomodacja, acting white

 Slurring vs using slurs



PRZYKŁADY

 (18) I love black people but I hate niggers (Chris Rock)

 (19) Jestem dumny z Polaków, ale nie cierpię Polaczków.

 (20) Woman is the nigger of  the world (John Lennon) vs Woman is the Black/Colored of  the world

 (21) I write across several genres. I’m a slut for words. I can’t keep it in my literary pants. (Fierce Dolan)

 (22) Życie to dziwka/suka / Life’s a bitch.



NA ZAKOŃCZENIE

 Amerykocentryzm w badaniach nad obelgami.

 (23) Putain, ça coûte chere!

 (24) J’en ai marre de cette putain de voiture!

 Brak przekleństw w japońskim.

 Niemiecki: grzywna (300-600 euro) za nazwanie kogoś „głupią krową”; (2500 euro) za „starą świnię”

 Duński: nazwanie policjanta chorym na raka (Kankerlijer) może skutkować 2 letnim pozbawieniem wolności
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