HASŁO

dziaders

DEFINICJA

1. Dziadersem potocznie i żartobliwie nazywa się
człowieka, głównie mężczyznę, którego zachowanie,
poglądy, gusta i sposób bycia są odbierane przez
mówiącego jako przestarzałe lub wręcz anachroniczne i
który (w opinii mówiącego) nie jest w stanie sprostać
nowoczesnej rzeczywistości społecznej.
2. Dziadersem potocznie, niechętnie i obraźliwie
nazywa się mężczyznę zajmującego uprzywilejowaną
pozycję społeczną i wykorzystującego to do umacniania
swego wizerunku. Dziaders często wykorzystuje w tym
celu swoich podwładnych lub osoby w jakiś sposób
zależne od niego i na różne sposoby je wykorzystuje,
upokarza itp.
3. Dziadersem potocznie i obraźliwie nazywa się
osobę, zwłaszcza mężczyznę (niezależnie od tego, w
jakim jest wieku), który protekcjonalnie odnosi się do
kobiet (i w taki sposób o nich myśli), przekonanego o
własnych racjach.

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Do zn. 1.: Szczerze, to bardzo brakuje mi dziś takich
dziadersów mentalnych jak Tomek Beksiński ze swoją
egzaltacją i hejtem na hip-hop. Profil „Wychowanego
na Trójce” na buniu miał charakter satyryczny, ale ja z
łezką w oku starałem się czytać go na serio („wreszcie
ktoś myśli jak ja, nawet jeśli jest to postać
fikcyjna!”). (Źródło).

Do zn. 1.: Tato, ale z ciebie dziaders, nie obczajasz, o
co chodzi. (zasł., rozmowa prywatna, Warszawa, 12.10.2020).

Do zn. 2.: Co za dziadersy! Umościły się, odcinają
kupony, ale z wyżyn swej doskonałości chętnie cię
pouczą, nie przepuszczą okazji, żeby pokazać, kto jest
mądrzejszy i kto tu rządzi. (zasł., rozmowa prywatna, Warszawa,
8.10.2019).

Do zn. 3.: Jaki jest los politycznych dziadersów? Są
niereformowalni czy coś może zmienić ich myślenie i
zaczną traktować kobiety podmiotowo? (Źródło).

Do zn. 3.: Dziadersom wydaje się, że „wypierdalać” to
nie do nich. Że złość na ulicach dotyczy tylko
polityków PiS-u. Owszem, ich również, ale
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wystarczyłoby posłuchać wznoszonych przez kobiety
haseł i poczytać postulaty Strajku Kobiet, żeby
wyprowadzić swoje nieomylne ego z błędu. (Źródło).
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