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Małgorzata Witaszek-Samborska 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu 

Tabu językowe w świadomości młodych Polaków 

Streszczenie 

Autorki artykułu odpowiadają na pytanie, jak młodzi ludzie rozumieją pojęcie 

tabu językowego i z jakimi sytuacjami komunikacyjnymi je wiążą. Podstawę rozważań 

stanowią wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 120 studentów studiów 

I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Okazuje się, że młodzi humaniści 

bardzo dobrze rozumieją pojęcie tabu, potrafią wskazać tematy objęte tabu i zasady jego 

przestrzegania. Nie sygnalizują też, by tabu przechodziło do sfery zjawisk recesywnych. 

Słowa kluczowe: tabu językowe, temat tabu, świadomość językowa, sytuacja 

komunikacyjna 

Obserwacja dyskursów w sferze publicznej (upowszechnianych w XXI w. 

na niespotykaną wcześniej skalę dzięki szybkości przekazów medialnych) może 

prowadzić do wniosku, że nie spotykamy się już ze zjawiskiem tabu językowego. 

Media przecież codziennie, bez względu na porę dnia, wręcz epatują emocjami 

zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi oraz ujawniają szczegóły z najbardziej 

intymnych sfer życia człowieka
1
. W takiej sytuacji ciekawy wydaje się problem 

istnienia bądź nieistnienia tabu w świadomości młodego pokolenia Polaków. Aby 

się o tym przekonać, przeprowadziłyśmy badanie ankietowe wśród 120 studentów 

studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) Wydziału Filologii Polskiej  

i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwestionariusz 

wypełniany przez respondentów zawierał następujące pytanie i polecenia:  

1. Jak Pani/Pan rozumie pojęcie tabu językowe? 

2. Proszę wskazać związane z tabu sytuacje komunikacyjne. 

3. Proszę wskazać związane z tabu tematy. 

4. Proszę wskazać związane z tabu słownictwo. 
                                                           
1
  Zob. na ten temat np.: M. Peisert, Przemiany tabu językowego w polszczyźnie, [w:] Języki słowiańskie 

w procesie przemian, red. G. Olchowa i M. Balowski, Banská Bystrica 2015, s. 191-203. 

Język. Religia. Tożsamość 

1 (15) 2017  s. 59-67 
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Odpowiedzi uzyskane na dwa ostatnie punkty ankiety, szczegółowo 

omówione przez nas w artykule Czy w świadomości młodych Polaków istnieją 

jeszcze tematy i słowa tabu?
2
, świadczą o tym, że mimo swobody obyczajowej  

i językowej panującej w mediach w odczuciu młodzieży niektóre tematy i słowa 

nadal objęte są tabu. Pewne wnioski ze wspomnianego artykułu warto tu przy-

toczyć. Podkreślić przede wszystkim należy „ […] ogromną rozpiętość poddawa-

nych tabuizacji sfer życia. Można je ująć w postaci kilku różnych przeciwieństw, 

takich jak: fizyczność – psychika (np. choroby i starość, ale też kompleksy  

i uzależnienia), prywatność – społeczność (sprawy intymne, seks i uczucia, choć 

także polityka czy przemoc), dobro – zło (żałoba, a z drugiej strony: gwałt, kazi-

rodztwo, pedofilia), sacrum – profanum (od religii i wiary po pieniądze i prosty-

tucję). […] Za uprawniony wniosek, wynikający z analizy bogatego materiału 

ankietowego, można uznać i to, że – mimo ogromnych zmian zachodzących  

w sferze mentalno-obyczajowej, potęgowanych przez dynamikę rozwoju nowych 

technologii i siłę oddziaływania mediów – zjawisko tabu językowego ciągle 

istnieje, nawet w świadomości młodego pokolenia, które stereotypowo uznawane 

jest za pozbawione wszelkich barier i ograniczeń”
3
. 

 W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej odpowiedziom udzielonym 

na pierwsze dwa pytania ankiety, czyli temu, jak studenci rozumieją pojęcie tabu 

językowego i z jakimi sytuacjami komunikacyjnymi je wiążą. W leksykografii 

polskiej, co warto podkreślić, pojęcie tabu ze sferą językową expressis verbis 

zaczęto wiązać stosunkowo późno, bo dopiero w połowie lat 90. XX wieku. 

Wcześniej bowiem odnoszono tabu wyłącznie do zachowań i czynności poza-

werbalnych związanych z sacrum oraz ich obiektów. W Słowniku języka pol-

skiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego tabu zdefiniowano następująco: 

‘według wierzeń ludów pierwotnych: zakaz dotykania pewnych przedmiotów, 

osób albo zwierząt lub dokonywania pewnych czynności; naruszenie tego zakazu 

miało powodować nieszczęście; przedmiot, osoba, zwierzę nietykalne, święte’, 

dodając znaczenie przenośne: ‘świętość nietykalna’
4
. Dopiero w Słowniku współ-

czesnego języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja w definicji drugiego 

znaczenia hasła tabu czytamy: ‘wszystko to, co objęte surowym zakazem, nie-

tykalne, o czym nie należy rozmawiać; temat, którego nie należy poruszać’
5
. Ten 

językowy aspekt tabu doprecyzowany został w Innym słowniku języka polskiego 

pod redakcją Mirosława Bańki: ‘społeczny zakaz używania pewnych słów lub 

poruszania pewnych tematów, uznawanych za wstydliwe, niebezpieczne, kontro-

wersyjne lub przykre; także coś, co jest objęte takim zakazem’
6
.  

                                                           
2
  A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Czy w świadomości młodych Polaków istnieją jeszcze tematy 

i słowa tabu? [w druku]. 
3
  Ibidem. 

4
  Słownik języka polskiego, t. 9, W. Doroszewski, Warszawa 1967, s. 1484. 

5
  Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 1393. 

6
  Inny słownik języka polskiego, t. 2, M. Bańko, Warszawa 2000, s. 1423. 
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Wskazane wyżej cechy definicyjne tabu ujawniły się także w odpowie-

dziach respondentów. Najwięcej osób utożsamiało tabu językowe z tematami 

zakazanymi w komunikacji interpersonalnej. Przyczyną owego zakazu jest 

przede wszystkim niezgodność tych tematów z przyjętymi zasadami, konwenan-

sami („nie wypada o tym mówić”), co formułowano w następujący sposób: 

˗ Zakazany temat – coś, o czym się głośno i w towarzystwie nie mówi7
. 

˗ Coś, o czym nie należy rozmawiać w większym gronie. 

˗ Tabu językowe to powszechne przekonanie, że nie powinno się  
o danym temacie rozmawiać, ze względu na jego niepoprawność. 

˗ W potocznym pojęciu – coś, o czym nie wolno lub nie wypada 
publicznie rozmawiać. Będzie to może okrywanie tajemnicą czegoś,  
co jest zakazane, wyrażanie pewnych tematów językiem symboli, 
eufemizmami. 

˗ Tabu językowe jest to prawdopodobnie rzecz „zakazana” – taka,  

o której się nie mówi, bo nie wypada. 

˗ Tabu językowe – temat, o którym się nie mówi, zakazany, potępiany. 

Niektórzy studenci precyzowali przyczyny owych zakazów, wiążąc je ze 

sferą kulturową, co mocno podkreślane jest w pracach naukowych
8
. W ankietach 

czytamy: 

˗ Według mnie tabu językowe to pewne obszary języka, których z róż-

nych względów (kulturowych, politycznych, religijnych) nie należy 
poruszać. 

˗ Tabu językowe to temat rozmów, którego się nie porusza w ogóle  
(ze względu np. na stereotypy kulturowe, smak etc.). 

˗ Tabu językowe to coś, o czym z różnych przyczyn (obyczajowych, 
kulturowych) nie powinno się mówić. 

˗ Według mnie to głęboki zakaz kulturowy, zakaz poruszania pewnych 
treści, wykonywania nieodpowiednich kulturowo gestów, używania nie-

których słów. Tabu to coś, co lepiej przemilczeć, zachować dla siebie. 

Omijanie w rozmowach takich zakazanych tematów respondenci tłumaczą  

też poczuciem wstydu i nieśmiałością: 

˗ Tabu językowe to dla mnie te tematy, spośród różnych dziedzin życia, 
których nie porusza się ze względu na np. wstyd, który wyzwalają. 

˗ Tematy, które z różnych względów są pomijane lub poruszane z wielką 
nieśmiałością. 

˗ To coś, o czym ludzie nie chcą rozmawiać, jakiś niezręczny temat, 
którego unikamy, ponieważ wstydzimy się go poruszać albo zwyczajnie 

nie mamy na to ochoty. 

                                                           
7
  Odpowiedzi respondentów przytaczamy w oryginalnym kształcie językowym. 

8
  Por. m.in.: A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001; Z. Leszczyński, Szkice 

o tabu językowym, Lublin 1988; M. Peisert, op. cit. 
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˗ Tabu językowe jest to zbiór tematyki, która ze względu na swój 
charakter może doprowadzić do sytuacji krępujących. 

Inną przyczyną nieporuszania pewnych tematów jest ich drażliwość, 

kontrowersyjność: 

˗ Tematy, które często omija się podczas rozmów, tematy, które są 
„niewygodne”, drażliwe, tzw. śliskie tematy. 

˗ Tabu to takie tematy, które budzą kontrowersje i burzliwe dyskusje 
(niezbyt merytoryczne). 

˗ Jest to zjawisko lub zespół zjawisk, które są w pewien sposób 
„niewygodne”; na ich temat się milczy. 

˗ Za tabu można również uznać tematy trudne, nieprzyjemne dla 
odbiorcy lub takie, o których dana osoba nie chce rozmawiać (temat 
niewygodny). 

˗ Wszelkie zagadnienia, których poruszanie jest potencjalnie ryzykowne, 

poza kręgiem najbliższych znajomych, o których wiemy, że deklarują 
światopogląd zbliżony do naszego. 

Jedna z respondentek wskazała natomiast tematy intymne i obsceniczne 

jako obejmowane społecznym zakazem: Tabu językowe dotyczy tematów, których 
się nie porusza ponieważ są zbyt osobiste, nieznane czy uważane za wulgarne.  

W innej ankiecie zwrócono uwagę na to, że u podstaw językowego tabu 

leży nieumiejętność rozmawiania na dany temat: Jest to obszar języka, który 
sprawia ludziom jakiś problem. Są to np. tematy, o których społeczeństwo nie 
potrafi rozmawiać. Dwoje respondentów podkreślało wręcz związek tabu 

językowego z istnieniem barier w komunikacji: 

˗ Kwestie, których poruszać nie wypada, gdyż mogą one urazić osoby 
rozmawiające. Są swoistymi barierami, gdyż blokują interlokutorów, 
sprawiając, że nie mogą oni wyrazić swoich emocji, przez co 
zatrzymują je dla siebie. 

˗ Tabu językowe związane jest ze sferą tematów, znaczeń i sytuacji,  
o których niechętnie się rozmawia. Może to być powiązane z barierami 
językowymi. 

Znaczna grupa ankietowanych zwróciła z kolei uwagę na związek tabu 

językowego z istnieniem zakazanego słownictwa. Niektórzy formułowali to dość 

ogólnikowo, np.: 

˗ Tabu językowe – coś (słowo, wyrażenie), czego nie należy używać  
w danej sytuacji. 

˗ Przez tabu językowe rozumiem pewien zestaw słownictwa, którego 
używanie w przestrzeni publicznej jest niepożądane. 

˗ Jest to określenie, którym nazywa się zwrot nieakceptowany przez ogół 
społeczeństwa. 
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˗ Pewne zwroty, słowa, które nie są społecznie akceptowane, wywołują 
niechęć, z jakichś powodów są uznawane za negatywne. 

Inni łączyli ów społeczny zakaz z koniecznością zachowania tajemnicy, 

unikaniem wstydu, z zachowaniem paradygmatu kulturowego bądź poprawnością 

polityczną. W ankietach czytamy: 

˗ Tabu językowe to wyrażenia, słownictwo, których w przestrzeni 
publicznej się nie używa, bo są w pewien sposób zakazane, naruszają 
pewną tajemnicę. 

˗ Tabu językowe kojarzy mi się ze słowami, których nie wypada, nie 
powinno się używać, które są niebezpieczne lub nieeleganckie. 

˗ Elementy języka, których używanie na forum publicznym uznaje się  
za niestosowne, związane z poczuciem wstydu. 

˗ Tabu dotyczy również tzw. słów niepoprawnych politycznie, które 
mogłyby zostać uznane za obraźliwe. 

˗ Pewne zwroty, słowa, które nie są społecznie akceptowane, wywołują 
niechęć, z jakichś powodów są uznawane za negatywne. 

˗ Sfera języka ze względów kulturowych wyłączona z oficjalnego użycia. 

Na związek współcześnie obowiązującej poprawności politycznej z tabu 

wskazuje Maria Peisert: „Wraz z zanikaniem wielu obszarów tradycyjnego tabu  

i związanych z nimi zakazów pojawiają się […] nowe ograniczenia i nowe 

zakazy. Część z nich związanych jest z tzw. poprawnością polityczną. Te dwie 

płaszczyzny, tabu i poprawność polityczną, charakteryzuje duże podobieństwo  

i podobne mechanizmy działania. Poprawność jest bowiem narzuconym 

sposobem nominacji, mówienia lub nakazem milczenia o wybranych zjawiskach 

w dyskursie publicznym. Podobnie jak przy tabu, zastępuje się leksem uznany  

za negatywnie nacechowany inną formą – eufemizmem – lub wyklucza się  

z dyskursu te zjawiska, które są konotowane jako niebezpieczne, wstydliwe, 

nietaktowne lub niewygodne. Poprawność polityczna […] jest więc działaniem 

zmierzającym do dostosowania języka do przyjętych z góry założeń przypisują-

cych użytkownikom języka destrukcyjną intencję komunikacyjną”
9
. 

Nieliczni studenci skupili uwagę na skutkach przekraczania tabu języko-

wego, pisząc: 

˗ Uważam, że w języku są określenia i słowa, którymi lepiej się nie 
posługiwać, ponieważ można zostać odebranym jako osoba nie-

kulturalna, niewychowana lub wulgarna (mimo że słowa/tematy są 
częścią codzienności każdego z nas). 

˗ Jest to słownictwo, którego nie powinno się używać, wywołujące 
oburzenie, zmieszanie, poczucie niestosowności, źle odbierane przez 
otoczenie. 

                                                           
9
  M. Peisert, op. cit., s. 199. 
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˗ To pewien zbiór (nieformalny) wyrażeń, których używanie jest społecznie 

negowane lub powoduje skrępowanie i kreuje niezręczną atmosferę. 

˗ Używanie słów niewłaściwych, budzących szok, niesmak wśród innych 
użytkowników (zwłaszcza, jeśli użycie ma charakter publiczny). 

Z rzadka wskazywali określone kategorie leksyki objęte tabu, np.: 

˗ Słowa, których z różnych względów się nie używa, np. wulgaryzmy, 

pejoratywne czy obraźliwe określenia osoby itd.. 
˗ Moim zdaniem pojęcie to dotyczy słów, wyrażeń, które są powszechnie 

uważane za wulgarne, a przed których używaniem ludzie się 
powstrzymują, wzbraniają. 

Byli i tacy studenci, którzy pojęcie tabu językowe wiązali jednocześnie  

z zakazem i poruszania pewnych tematów, i używania określonego słownictwa. 

Odnajdujemy to w następujących wypowiedziach: 

˗ Przez to pojęcie rozumiem te tematy, które się nie porusza, i to słow-

nictwo, którego się nie wymawia, bo razi uszy słuchacza. 

˗ Tabu językowe – tematy, o których się nie mówi, ponieważ są krępu-

jące, nie na miejscu, oraz słownictwo, którego się nie używa, ponieważ 
jest niestosowne, nieadekwatne do sytuacji. 

˗ Wyrażenie, wyraz, połączenie wyrazów, temat, które są niechętnie 
wymawiane, wykorzystywane w komunikacji językowej lub sprawiają, 
że sytuacja komunikacyjna staje się kłopotliwa. 

˗ Tabu językowe dotyczy słów, których nie używa się często, ponieważ 
dotykają drażliwych, wstydliwych tematów. 

˗ Zakres słownictwa, które w momencie wypowiadania w miejscu pub-

licznym budzi odrazę, wstyd, zaniepokojenie, zakłopotanie. Poruszanie 
tematów, na które nikt normalnie nie rozmawia. 

W uwagach dwóch respondentek występuje wyraźne nawiązanie do tabu 

pierwotnego wynikającego z przesłanek religijno-magicznych i polegającego na 

„zakazie wymawiania pewnych słów z powodu irracjonalnego lęku przed jakąś 

nadprzyrodzoną siłą. […] Są to nazwy rzeczy, zjawisk, osób, które są same tabu 

(święte i zakazane)”
 10

. Studentki piszą bowiem: 

˗ Tabu językowe – głęboki, fundamentalny zakaz kulturowy w sensie 
ogólnym. Zasada np. niepozwalająca na wypowiadanie imion 
potężnych mocy, Boga, złych duchów, groźnych zwierząt, których 
przywołanie za pośrednictwem imienia mogło być niebezpieczne. 

˗ Pojęcie tabu językowe rozumiem jako swoisty problem (komplikację)  
w komunikacji językowej, polegający na niezrozumiałym, niepełnym 
dla odbiorców przekazie. Kojarzy mi się z tym pojęciem słownictwo 
przywołujące złe zjawiska. 

                                                           
10

  A. Krawczyk-Tyrpa, op. cit., s. 15-16.  
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Tabu językowe pierwotne ma związek z przytoczoną we wstępnej części 

artykułu definicją słowa tabu w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda 

Doroszewskiego
11

. Tabu językowe nowożytne zaś – które ujawnia się w pozo-

stałych przytaczanych w tym artykule przykładach z ankiet – wynika z przyczyn 

społecznych, a dokładniej towarzysko-obyczajowych. Na jego psychiczne pod-

stawy wskazuje Stanisław Widłak, grupując je w trzy klasy: 1. przyzwoitość, 

skromność, wstyd; 2. delikatność, uprzejmość, współczucie, litość; 3. roztropność, 

przezorność, megalomania, spryt, interes
12

. Według Anny Krawczyk-Tyrpy róż-

nica między obu typami tabu sprowadza się do tego, że „[…] tabu pierwotne 

zdominowane jest przez strach przed innymi (który z czasem może się prze-

radzać w cześć i szacunek), zaś tabu nowożytne – przez wstyd wobec swoich”
13

. 

Warto podkreślić, że użycie przez nas w pierwszym pytaniu ankiety 

wyrażenia tabu językowe nasunęło kilkorgu studentom skojarzenia z języko-

znawstwem. Uznali oni, że dla lingwistów tabu mogą stanowić: 

a) szczególnie trudne zagadnienia językowe: 

˗ Tabu językowe to trudny temat, nawet dla językoznawców, którzy 
mają wiele zdań na różne tematy. Trudno jest określić, jak roz-

wiązać dany problem językowy. Pojawia się wiele sprzeczności,  
np. co do odmiany słów. To takie tematy, których językoznawcy  
i „zwykli” użytkownicy języka w pewien sposób boją się poruszać 
lub są dla nich niekomfortowe; 

˗ Zapewne są to niezrozumiałe/niewyjaśnione, rzadko poruszane 
kwestie językowe? Wprawiają one w krępację, zakłopotanie?; 

˗ Pojęcie tabu językowe rozumiem jako pewne tematy z zakresu 

języka, których status nie jest określony, budzi kontrowersje  
z powodu istnienia sprzecznych stanowisk wobec niego, jakie 

przyjmują badacze. Może wynikać to z problematyczności i nie-

rozstrzygalności tematu; 

b) problemy etyki słowa: Tabu może też oznaczać tematy dotyczące 
języka, których dotychczas językoznawcy nie poruszali z różnych 
powodów (etycznych czy kulturowych) i są pomijane w języko-

znawstwie;  

oraz, co najdziwniejsze, 

c) kwestie normatywne: Tabu językowe rozumiem jako pewne słowa lub 
związki wyrazowe wywołujące problem lub konsternację u odbiorców, 
co może skutkować unikaniem użycia danych wyrazów. Problem taki 
może wynikać m.in. z niewiedzy na temat użycia czy odmiany danych 
wyrazów, nieznajomości ich znaczenia itp. 

                                                           
11

  Por. przypis 3. 
12

  Zob. S. Widłak, Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języko-

znawczego” 1964, nr 22, s. 93. 
13

  A. Krawczyk-Tyrpa, op. cit., s. 18. 
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Drugie pytanie ankiety, przypomnijmy, dotyczyło związanych z tabu 

sytuacji komunikacyjnych. Z odpowiedzi ankietowanych wyłania się związek 

tematów i słownictwa objętych tabu z trzema składnikami zdarzenia komunika-

cyjnego: z oficjalnością/nieoficjalnością sytuacji, z miejscem aktów komunikacji 

oraz z rangą interlokutora i typem relacji z nim. 

Według respondentów, w określonych sytuacjach oficjalnych (przykładowo 

w dyskursie publicznym w mediach, rozmowach dyplomatycznych, kontaktach 

zawodowych, podczas oficjalnych spotkań) tabu stają się sprawy prywatne, 

intymne. Za miejsca publiczne, w których szczególnie ujawnia się działanie 

językowego tabu, uznano m.in. środki komunikacji miejskiej, urzędy i kościół. 

Najczęściej zwracano uwagę na zależność tematów tabu od współuczestnika 

komunikacji. Analiza odpowiedzi respondentów pozwala wskazać związek owej 

zależności z dwiema spośród trzech psychicznych podstaw nowożytnego tabu
14

. 

Ze względu na przyzwoitość, skromność czy wstyd nie rozmawia się np. z osobami 

duchownymi o seksie, z rodzicami o imprezowaniu. Z kolei delikatność, uprzej-

mość czy współczucie nie pozwalają na mówienie z osobami starszymi o śmierci, 

z osobami ciężko chorymi o zdrowiu, z osobami bezpłodnymi o macierzyństwie, 

z osobami o innych poglądach religijnych bądź politycznych na te właśnie tematy, 

z dziećmi o nieszczęściach, kłopotach materialnych, zdradach małżeńskich itp.  

Warto wspomnieć też, że niektórzy respondenci – choć nie byli o to pytani – 

wskazywali sytuacje, w których przełamuje się tabu. Za takie uznali: wizyty  

u lekarzy, lekcje religii w szkole, plotkowanie podczas spotkań towarzyskich czy 

szczególnie emocjonalne rozmowy i kłótnie. Ponadto przełamywaniu tabu sprzy-

jają nowe formy komunikacji zmieniające zasadniczo typ relacji nadawczo-

odbiorczych i dające poczucie anonimowości. Dwoje studentów wyraziło to  

w następujący sposób: 

˗ W Internecie tabu językowe zaczyna być nagminnie łamane: coraz 
częściej porusza się tematy tabu. 

˗ W Internecie tabu językowe jest coraz częściej łamane, ludzie zwierzają 
się ze wszystkiego, nie wstydząc się podpisać własnym nazwiskiem. 

Analiza wypowiedzi studentów polonistyki w ankietach na temat tabu 

językowego pozwala stwierdzić, że młodzież w większości bardzo dobrze rozumie 

to pojęcie i zauważa obecność tego kulturowego zjawiska w życiu społecznym. 

Młode pokolenie humanistów doskonale potrafi wskazać tematy objęte tabu  

i zasady jego przestrzegania. Nie sygnalizuje też, by tabu przechodziło do sfery 

zjawisk dziś już recesywnych, mimo eksponowanego we współczesnych mediach 

stereotypu, że młody człowiek wyzbyty jest wszelkich zahamowań. Zdajemy sobie 

jednak sprawę z faktu, że poddane przez nas badaniu środowisko pretenduje  

do miana elity kulturalnej, zaś przeprowadzenie ankiety w innych grupach 

respondentów mogłoby przynieść odmienne wyniki. 
                                                           
14

  Por. S. Widłak, op. cit. 
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Taboo language in the awareness of young Poles 

Abstract 

 The authors of the article answer the question how young people understand the 

concept of taboo language and communication situations with which they are associated. 

The basis of considerations are the results of a survey conducted among 120 students  

of first and second degree (undergraduate and graduate) of the Faculty of Polish and 

Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. It turns out that the 

young humanists understand very well the concept of taboo, they can identify topics 

covered by the taboos and rules for compliance. They do not indicate either that  

the taboo passed to the sphere of phenomena recessive. 

Keywords: taboo language, taboo topics, language awareness, communication situation 

 


