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Poeta, który dzisiaj jest kobietą,
poszedł na spacer.
Poszła, znaczy,
poetka. Ta istota z płci i kości,
pochwycona w binarne szpony opozycji
między naturą i cywilizacją (sic!) kulturalnie
wciela się w rolę obserwatora, wróć,
obserwatorki, a wiersz interpeluje,
interpeluje, powołuje tę chwilową
podmiotowość, obsadza (za przeproszeniem)
w roli. Potrzebny nam jeszcze ekran
(czy są tu jakieś ekrany?), aby dialektyka
miasto-dzika przyroda mogła się uobecnić
w fantazmacie. W ostateczności sklepowa witryna
posłuży za lustro. Ach, już się zaczyna!
W polu spojrzenia
konstytuuje się
skrzynka
małych
pomarańczowych
obiektów.

J. Fiedorczuk: Psychoanaliza i mandarynki





Wprowadzenie

Zagadnienie płci znajduje się w centrum współczesnej refleksji nauko
wej, ale także stanowi niezwykle popularny oraz nośny temat społeczny. 
Już nie tylko kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn są przedmio
tem opisu i badań, ale także problematyka tożsamości genderowej i sek
sualnej stała się obiektem poważnej dyskusji medialnej czy akademickiej. 
Lingwistyka również ma w zakresie relacji język a płeć znaczące osiągnię
cia, uzależnione oczywiście od kontekstu czasowego i metodologicznego. 
Szczególnie w ostatnich latach należy odnotować wzrost liczby opracowań, 
także monograficznych, z tego zakresu. To jednak, co zwraca szczególną 
uwagę w refleksji językoznawczej, to nadmierne, jak się wydaje, przywią
zanie do biologicznej koncepcji płci. Takie podejście nierzadko sprzyja 
formułowaniu nieco uproszczonych wniosków i pozornie oczywistych 
uogólnień. Nie dotyczy to wszystkich prac, ale można mówić o nurcie 
najbardziej widocznym, w pewnych okresach jedynym lub dominującym.

Moja praca jest propozycją nieco odmiennego, szerszego ujęcia tej 
problematyki. Płeć pojmuję jako fenomen przede wszystkim uwikłany 
kulturowo, szczególną uwagę zwracam na jego różnorodność, nieoczywi
stość, płynność, staram się dostrzegać różne odmianki płci, których — jak 
wiemy z ustaleń gender studies — jest zdecydowanie więcej niż dwie. 
Zdecydowanie opowiadam się więc za koncepcją, według której płeć jest 
pojmowana jako konstrukt kulturowy, niezwykle złożony, motywowany 
szeregiem czynników, nie tylko czynnikiem biologicznym. Nie można 
oczywiście całkowicie pominąć uwarunkowań biologicznych płci, które 
odgrywają znaczącą rolę na poziomie rodzaju gramatycznego języka. 
W wypadku rzeczownika jest to istotne zarówno w sferze leksyki niedery
wowanej, jak i w derywatach modyfikacyjnych żeńskich; to z kolei wpływa 
na pozostałe części mowy.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej (Płeć w teorii) pod
daję rozważaniom wybrane aspekty teoretyczne płci i jej relacji do języka, 
referuję dotychczasowy stan badań, ale też proponuję pewne rozwiązania, 
które pozwoliłyby poszerzyć obszar refleksji bądź zweryfikować niektóre 
sądy powtarzane na tyle często, że mogą sprawiać wrażenie aksjomatów. 



8 Wprowadzenie

Według mnie najbardziej produktywne byłoby konsekwentne poszerzenie 
pojęcia płci, np. zwrócenie uwagi na jej aspekty statystycznie marginalne, 
acz kulturowo i społecznie doniosłe oraz zaakcentowanie czynnika histo
rycznego, który może inaczej naświetlić kwestie opisane i — wydawałoby 
się — ostatecznie zinterpretowane. Staram się to realizować, przynajmniej 
w pewnym zakresie, w kolejnych rozdziałach pracy.

W części drugiej (Płeć w języku i tekście) proponuję analizy szeroko 
pojętej płci w różnych tekstach kultury, ale także w obszarze leksykalnym 
języka na poziomie nominacji wybranych pól semantycznych. W doborze 
materiału tekstowego koncentruję się na kulturze popularnej, sięgam także 
do tekstów użytkowych — do jakże modnego dziś poradnika. Tak zakreś
lony obszar badawczy pozwala ukazać płeć w różnych jej odcieniach: 
jako fenomen funkcjonujący w szerokim obiegu społecznym, specyficznie 
typologizowany i wizualizowany.

Pracę kończy część poświęcona aspektom praktycznym (Płeć w dydak-
tyce), otwiera ona obszar lingwistyki stosowanej na problematykę gendero
wą rozumianą szerzej i w sposób bardziej uniwersalny.

Pomieszczone tutaj teksty składają się na pewną całość, można je za
tem czytać po kolei. Jednocześnie każdy rozdział stanowi odrębne studium, 
więc nie narzuca to porządku ich odbioru, ale też powoduje, iż niektóre 
treści zostały powtórzone w dwu, czasami kilku miejscach.

Moim głównym celem było uzmysłowienie Czytelniczkom i Czytelnikom 
książki, co językoznawstwo wniosło, a przede wszystkim, co może jeszcze 
wnieść w wyniku refleksji nad płcią, do naszego obrazu kultury i szerzej 
— świata, w którym żyjemy. Mimo iż praca dotyka problematyki lingwi
stycznej, z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców: przedstawi
cielki i przedstawicieli wielu gałęzi nauk humanistycznych i społecznych 
oraz wszystkich, których zajmują rozmaite aspekty współczesnej kultury.
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Problematyka relacji język – płeć 
w wybranych polskich pracach lingwistycznych 

Uwagi o metodzie

kobiety ceni się za urodę
mężczyzn za cień od rzęs długich

H. Poświatowska: *** (kobiety ceni się za urodę...)

Wzajemne uwarunkowania języka i płci interesują badaczy od dawna, 
jednak dopiero w ostatnich latach można mówić o niezwykłym wręcz, 
zarówno liczebnym, jak i tematycznym, przyroście prac naukowych po-
dejmujących owo zagadnienie. Autorzy i autorki opracowań z tego za-
kresu wiele sądów starają się zweryfikować, dookreślić, wiele problemów 
uwypuklić czy też poddać obserwacji, przyjmując odmienne perspektywy. 
Dotychczasowe ustalenia pozwalają m.in. uściślić zakres kategorii płci 
i zróżnicować ją na: płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (gender). Jak 
pokazuje praktyka badawcza, uczeni zdecydowanie większą uwagą ob-
darzają problemy związane z kategorią płci kulturowej. Powstają liczne, 
nierzadko interdyscyplinarne, prace z zakresu gender studies, w których 
opis i interpretacja zagadnienia płci motywowanej kontekstem kulturowym, 
obejmującym m.in. obecne na danym obszarze role społeczne, stereotypy 
itp., stają się pierwszoplanowym wyzwaniem naukowym. W świetle naj-
nowszych ustaleń wiele sądów uogólnionych dotyczących płciowego aspek-
tu biolektów1 należałoby już dziś zweryfikować i uzupełnić. Przyczynią 
się do tego z pewnością współczesne prace dotyczące relacji język a płeć.

Rozważania zawarte w niniejszym tekście zmierzają do metalingwi-
stycznych konstatacji dotyczących instrumentarium metodologicznego za-
stosowanego w trzech monografiach opublikowanych w ostatnich latach, 

 1 A. Wilkoń: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice 2000, 
s. 101—103. Jest to drugie wydanie, edycja pierwsza pochodzi z roku 1987. Wiele spo-
strzeżeń autora, co wynika z ówczesnego stanu badań, jak również z materiału objętego 
analizą (w dużej mierze były to teksty literackie z pierwszej połowy XX wieku), jest już 
dziś nieaktualnych.
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a poświęconych szeroko pojętej relacji język — płeć. Są to prace (w kolej-
ności omawiania): Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęsko-
osobowości. Język wobec płci Aliny Kępińskiej (Warszawa 2006), O panach 
i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa 
Marka Łazińskiego (Warszawa 2006) oraz Lingwistyka płci. Ona i on 
w języku polskim Małgorzaty Karwatowskiej i Jolanty Szpyry-Kozłowskiej 
(Lublin 2005). Sięgnięto w nich do rozmaitych rozwiązań metodologicz-
nych, oferowanych przez współczesną lingwistykę (i nie tylko), które 
umożliwiły autorkom i autorowi opis oraz interpretację interesujących ich 
problemów. Na poziomie pewnego uogólnienia każda z prac dotyczy zagad-
nienia wzajemnych związków i//lub uwarunkowań języka naturalnego oraz 
płci. Nadto, należy podkreślić, że pojęcie „język”, które stanowi główny 
przedmiot opisu, jest przez autorów różnie rozumiane, koncentrują się oni 
bowiem na rozmaitych przejawach i typach językowej ekspresji. Badaczki 
i badacz skupiają się bądź na systemie językowym sprowadzonym do analiz 
stricte gramatycznych (Kępińska) lub nieco poszerzonych — pragmatycz-
nych (tzw. gramatyka honoryfikatywności — Łaziński), bądź też poddają 
obserwacji obszar szeroko pojętej pragmatyki, rozszerzony do poziomu 
tekstu i dyskursu (Karwatowska, Szpyra-Kozłowska).

Na początku warto przyjrzeć się pracy Aliny Kępińskiej. Monografia 
dotyczy jednego z kluczowych problemów polskiej gramatyki historycz-
nej — kształtowania się kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Autorka 
w pierwszym rozdziale książki następująco anonsuje wybór metodologii: 
„Dokonując — na podstawie słowników oraz wybranych zabytków języ-
kowych — opisu wykładników omawianej kategorii w różnych okresach 
rozwoju polszczyzny, wpisuję się zatem w nurt badań strukturalizmu 
stosowanego w diachronii. Zwracam jednak większą niż strukturaliści 
uwagę na związki języka z rzeczywistością pozajęzykową”2. Do tych de-
klaracji należałoby z pewnością dodać niebagatelny wpływ metodologii 
młodogramatycznej, która widoczna jest m.in. w partiach poświęconych 
niezwykle obszernej ilustracji materiałowej danego problemu. Badaczka 
stara się przytoczyć jak najwięcej form fleksyjnych w celu uwiarygodnienia 
przeprowadzanych analiz i formułowanych wniosków. Jest to posunięcie 
charakterystyczne dla prac historycznojęzykowych dotyczących systemu 
gramatycznego i — należy przyznać z całą mocą — niezwykle pożyteczne 
dla omawianej monografii. Liczne, zazwyczaj bardzo obszerne, zestawie-
nia tabelaryczne, często o charakterze porównawczym, zawierają materiał 
wyekscerpowany ze słowników historycznych i//lub zabytków polszczyzny, 

 2 A. Kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język 
wobec płci. Warszawa 2006, s. 21—22.
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co pozwala śledzić rozwój poszczególnych zjawisk językowych związanych 
z tytułowym problemem.

Autorka poddaje interpretacji liczne sądy dotyczące polskiej fleksji, 
nie tylko historycznej, w czym należałoby upatrywać największych zalet 
monografii. Wydaje się bowiem — opinia ta pojawia się często w wypo-
wiedziach tzw. synchronistów — że w gramatyce historycznej zostało już 
wszystko powiedziane i tak naprawdę nie ma już nic do odkrycia. Kępińska 
udowadnia, że jest inaczej. Jej monografia stanowi propozycję nowoczesne-
go spojrzenia na problem opisywany w językoznawstwie slawistycznym od 
dawna3, a jednak odsłania możliwości świeżego nań spojrzenia i ułatwia 
postawienie nowych, nierzadko odkrywczych naukowo, tez.

Poza rozdziałem metodologicznym, opisującym najważniejsze osiąg-
nięcia i propozycje z dziedziny badań nad kategorią rodzaju gramatycznego 
w polskiej fleksji, opracowanie Kępińskiej składa się z dwóch rozdziałów 
empirycznych: Morfologiczne wykładniki polskiej kategorii rodzaju i ich 
ewolucja4 oraz Składniowe wykładniki kategorii rodzaju — w ujęciu histo-
rycznym5. Dysproporcja między objętością obu części analitycznych wynika 
z rangi udziału poszczególnych podsystemów językowych w kształtowa-
niu się kategorii męsko- i niemęskoosobowości w polszczyźnie. Badaczka 
w rozdziale poświęconym wykładnikom morfologicznym obserwacją obej-
muje oddzielnie czasowniki, zaimki przymiotne i przymiotniki, liczebniki 
główne i zbiorowe oraz rzeczowniki. Konstatacje zostają pogłębione dzięki 
przyjętej drobiazgowej analizie diachronicznej z uwzględnieniem specyfiki 
polszczyzny poszczególnych okresów i stuleci oraz częściowo — perspek-
tywy stylistycznej. Poza opisem polszczyzny tzw. ogólnej Kępińska kieruje 
bowiem uwagę także m.in. w stronę problemów potoczności oraz realizacji 
idiolektalnych.

Za podstawową dla swoich rozważań klasyfikację rodzajową polszczy-
zny Alina Kępińska uznaje propozycję Witolda Mańczaka6, która z punktu 
widzenia historii języka wydaje się najodpowiedniejsza. Badaczka, poddaw-
szy analizie inne ujęcia, stwierdza: „Stosuję tu konsekwentnie rozróżnie-
nie [...] na: rodzaj męskoosobowy, męskozwierzęcy (łącznie oba stanowią 
formy męskożywotne, mające tożsame wykładniki rodzajowe w lp.) oraz 
męskonieżywotny, nazywany też męskorzeczowym”7. Takie stanowisko 
pozwala zaprogramować trafne założenia badawcze i pomaga w sformu-
łowaniu celnych generalizacji. Kolejną tezą przyjętą przez autorkę jest 

 3 Por. np. M. Kucała: Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny. Wrocław 1978.
 4 A. Kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości..., 
s. 34—244.
 5 Ibidem, s. 245—258.
 6 Zob. W. Mańczak: Ile jest rodzajów w języku polskim? „Język Polski” 1956, z. 2.
 7 A. kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości..., s. 20.
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założenie poczynione wcześniej przez Krystynę Kleszczową8, a dotyczące 
fundamentalnych przyczyn kształtowania się polskiej kategorii męsko- 
i niemęskoosobowości. Przyczyny te polegałyby na ekspansji końcówek 
mianownikowych deklinacji żeńskiej, a nie — jak sądzono wcześniej — na 
wpływie zakończeń biernika liczby mnogiej rodzaju męskiego na mia-
nownik. Udowodnienie na niezwykle bogatym — zarówno ilościowo, jak 
i jakościowo — materiale językowym tej tezy należy zaliczyć do najdonioś-
lejszych wniosków zamieszczonych w monografii Kępińskiej. Badaczka 
stwierdza: „Zatem, przyjmując stanowisko autorki [K. Kleszczowej — A.R.], 
męskie rzeczowniki osobowe mają w M. lm. sobie właściwe końcówki, 
takich też końcówek wymagają od wyrazów pozostających z nimi w kon-
gruencji dlatego, że w rywalizacji między formami żeńskimi i męskimi 
wygrał rodzaj męski, bo polszczyzna preferuje płeć męską. Tak jednak nie 
jest, nie mamy tu do czynienia z preferowaniem jakiejkolwiek płci. To nie 
końcówki r.m., lecz rodzaju żeńskiego były ekspansywne. We wszystkich 
rodzajowo zróżnicowanych częściach mowy w rodzaju męskonieosobowym 
i nijakim (w nijakim bez rzeczowników, zachowujących własną wyrazistą 
końcówkę) zwyciężają równoległe mnogie mianownikowe końcówki ro-
dzaju żeńskiego, bo nie powodują one — w przeciwieństwie do męskich 
— alternacji tematowych”9. Weryfikacja przytoczonego założenia uprawnia 
autorkę — co przewija się w wielu miejscach monografii — do postawienia 
tezy o recesywności końcówek rodzaju męskiego (ograniczenie ich jedynie 
do form męskoosobowych), a nie — jak zwykło się powszechnie twierdzić 
— o ich ekspansywności. Polszczyzna zatem w perspektywie historycznej, 
gdy poddać ją obserwacji powierzchniowej — by nie rzec: powierzchownej 
— okazuje się językiem o wyraźnej preferencji rodzaju żeńskiego, a nie — 
co często przewija się w pracach feministycznych — androcentrycznym. 
Oczywiście, nie należy popadać w kolejną skrajność i trzeba pamiętać, że 
podłoże tej „skłonności” polszczyzny ma charakter morfonologiczny, a nie 
semantyczny. Wyraźne nacechowanie semantyczne przysługuje bowiem 
współcześnie jedynie formom męskoosobowym, pozostałe formy pozosta-
ją w kongruencji z nienacechowanymi członami opozycji. Temu stanowi 
sprzyja nie tylko synkretyzm mianownika i biernika liczby mnogiej, ale 
także nieco późniejszy synkretyzm mianownika i dopełniacza form plu-
ralnych.

Poczynione obserwacje pozwalają autorce sformułować interesujące 
wnioski dotyczące klasyfikacji rodzajowej języka polskiego. Ma to nie-
bagatelne znaczenie dla przyjętych stanowisk dotyczących współczesnej 

 8 Zob. K. Kleszczowa: Zbiory różnorodzajowe a problem genezy rodzaju męskoosobo-
wego. W: Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. J. anusiewicz, K. HandKe. 
Wrocław 1994.
 9 A. KępińsKa: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości..., s. 18.
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polszczyzny. A. Kępińska stwierdza: „[...] chcę podkreślić, że kategoria 
męsko- i niemęskoosobowości wydziela się w liczbie mnogiej na podstawie 
kryterium składniowo-morfologicznego, zaś asymetria w liczebności morfo-
logicznych wykładników rodzajowych między liczbą pojedynczą i mnogą, 
niewątpliwie dotycząca nie tylko czasowników, lecz także przymiotników, 
nie może decydować o odrębnej klasyfikacji rodzajowej tych ostatnich 
w liczbie pojedynczej, a odrębnej — w mnogiej. Dla przymiotników, pozosta-
jących z rzeczownikami w kongruencji, trzeba wydzielać takie same wartości 
rodzajowe jak dla określanych rzeczowników, które mają stały rodzaj, ten 
sam w obu liczbach. Wartości rodzajowe przymiotników i rzeczowników 
winny być takie same, bo poprzez przywołanie łączliwości z przymiotni-
kami tożsamego rodzaju najłatwiej zdefiniować te rodzaje rzeczowników, 
które mają granice rozmyte, czyli męskozwierzęcy i męskonieżywotny. [...] 
Rozmyte granice tych rodzajów świadczą, że kategoria semantyczno-mor-
fologiczna, jaką jest męskozwierzęcość, opiera się na słabych podstawach 
semantycznych. Współcześnie te słabe podstawy potwierdza właśnie rozsze-
rzanie się synkretyzmu B. i D. lp. na kolejne grupy męskich rzeczowników 
nieżywotnych, zaś w historii polszczyzny — zanik form męskozwierzęcych 
typu wilcy, orłowie. Wyraźne podstawy semantyczne ma dziś tylko jedna 
wartość rodzajowa rzeczowników, mianowicie męskoosobowość”10. Jest to 
niewątpliwie znaczący głos nie tylko dla ustaleń z dziedziny historii języka, 
ale także — jak należy przypuszczać — w dyskusji nad zagadnieniem klasy-
fikacji rodzajowej polszczyzny współczesnej.

Praca Kępińskiej zawiera także interesujący i ważny rozdział dotyczą-
cy m.in. pozajęzykowych uwarunkowań lingwistycznych aspektów płci 
(Zmiany polskiej kategorii rodzaju a współczesna klasyfikacja rodzajowa. 
Język wobec płci)11, w którym widoczne są pewne wpływy lingwistyki 
kulturowej i kognitywnej. Prócz skrupulatnego podsumowania analiz 
i sformułowania wniosków dotyczących klasyfikacji rodzajowej polszczy-
zny współczesnej, wynikających z obserwacji diachronicznej, z uwzględ-
nieniem poszczególnych części mowy, co zamyka wywód prowadzony we 
wcześniejszych partiach opracowania, ta część monografii zawiera intere-
sujące rozważania poświęcone kulturowym czynnikom mającym wpływ na 
relację język a płeć. Rozpatrując kluczowe dla monografii problemy, autor-
ka powołuje się na ustalenia z dziedziny lingwistyki kulturowej, by wskazać 
zewnętrzne czynniki kształtujące obraz płci w języku. Słusznie zauważa, 
że: „Wszelkie kategorie językowe odzwierciedlają zarówno rzeczywistość 
pozajęzykową, jak i sposób myślenia o świecie. Odbija się w nich raczej 
uproszczona wizja świata niż obiektywna i cała rzeczywistość pozajęzy-

 10 Ibidem, s. 330.
 11 Ibidem, s. 259—324.
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kowa”12. Takie założenie pozwala badaczce sformułować przekonujące 
wnioski o znaczącym udziale płci w obrazie polszczyzny. Udział ten, jej 
zdaniem, manifestuje się właśnie w skomplikowanej strukturze rodzajowej 
języka polskiego. Jest to obserwacja cenna i w dużym stopniu nowatorska, 
jako że zazwyczaj manifestacji kulturowych językowego obrazu świata 
poszukuje się w obszarze leksykalnym języka.

Druga pozycja to monografia Marka Łazińskiego, poświęcona pol-
skim rzeczownikom tytularnym. Dotyczy ona w znakomitej większości 
zagadnień polszczyzny współczesnej. W sferze zastosowanych narzędzi 
i przyjętych metod badawczych autor wykorzystał przede wszystkim gra-
matykę honoryfikatywności mieszczącą się w obszarze szeroko pojętego 
językoznawstwa pragmatycznego. Badacz skupia się na wykładnikach 
systemowych (zgramatykalizowanych) polskiej grzeczności językowej, co 
należy uznać za wybór niebanalny. Mimo obfitości prac dotyczących tej 
sfery komunikacji międzyludzkiej wciąż mało jest obszernych i dogłęb-
nych propozycji poświęconych elementom systemu gramatycznego oraz 
ich pragmatycznym uwikłaniom. Dodatkowym atutem monografii są licz-
ne uwagi dotyczące aspektu kontrastywnego — analiza polskiego systemu 
honoryfikatywnego w odniesieniu do innych języków (m.in. rosyjskiego, 
czeskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, turec-
kiego) uwypukla najważniejsze jego cechy i osobliwości. Jedną z nich 
jest stosowanie leksemów pan i pani w funkcji zaimkowej, czemu autor 
poświęca wiele miejsca. Ciekawe są konkluzje dotyczące tego problemu, 
np.: „Obcokrajowcom polszczyzna wydaje się językiem przeładowanym 
tytułami nie tylko dlatego, że jest tych tytułów rzeczywiście wiele, ale też 
dlatego, że homonimiczna jednostka pan/pani występuje w każdej grzecz-
nej wypowiedzi drugoosobowej jako zaimek”13.

W pracy Łazińskiego znalazły się także stosunkowo obszerne fragmen-
ty poświęcone historycznym aspektom wyrażania polskiej grzeczności języ-
kowej14. Z uwagi na fakt, że monografia dotyczy przede wszystkim zjawisk 
współczesnej polszczyzny, rozważania te są uproszczone i ograniczone do 
niezbędnego minimum. Takie rozwiązanie nie dziwi, niemniej szkoda, że 
autor nie uwzględnił w tej części badań wyników zawartych w monografii 
Marka Cybulskiego15, poświęconej polskiemu systemowi adresatywnemu 

 12 Ibidem, s. 306.
 13 M. łaziński: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria ro-
dzajowo-płciowa. Warszawa 2006, s. 47—48.
 14 Zob. idem: Panowie bracia i towarzysze. Dzieje polskiego systemu adresatywnego. W: 
idem: O panach i paniach..., s. 23—50 czy niektóre wyjątki z: idem: Co to jest rodzaj. W: 
idem: O panach i paniach..., s. 143—185.
 15 Zob. M. cybulski: Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie 
średniopolskiej. Łódź 2003.
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doby średniopolskiej, co z pewnością pozwoliłoby uniknąć schematyzmu 
i pewnych niedostatków wspomnianych fragmentów. Na prowadzone przez 
Łazińskiego rozważania poświęcone genezie klasyfikacji rodzajowej pol-
szczyzny nowe światło rzuca omówiona już praca Kępińskiej, która z oczy-
wistych względów (zbliżony, a może nawet późniejszy czas wydania) nie 
została uwzględniona.

Wartością, którą trudno przecenić, jest w wypadku pracy Łazińskiego 
szeroki i niezwykle drobiazgowy opis oraz interpretacja zjawisk polskiej 
gramatyki honoryfikatywności. Autor16 uwzględnia szeroki kontekst kultu-
rowy i komunikacyjny zjawiska, wskazuje na odrębności wynikające z róż-
nic stylistycznych, pragmatycznych, ale też społecznych. Dużo uwagi po-
święca zjawiskom współczesnej etykiety językowej motywowanym nowymi 
zachowaniami lansowanymi przez media masowe, powielające wzorce za-
chodnie. Wybrany problem przedstawia w szerokim aspekcie funkcjonowa-
nia polskich wykładników systemu adresatywnego. Prócz dogłębnej analizy 
zaimków tytularnych w pracy znalazły się obszerne wywody poświęcone 
tytułom (naukowym i zwyczajowym), które w polskim kręgu kulturowym 
odgrywają niebagatelną rolę (badacz przekonuje o tym, przywołując liczne 
przykłady z innych języków). Interesujące są wnioski dotyczące perspektyw 
polskiego systemu adresatywnego: „Na tym tle [języka szwedzkiego, a tak-
że innych języków — A.R.] stopniowe upowszechnianie wzoru pan/pani 
+ imię można ocenić jednoznacznie pozytywnie (choć innego zdania jest 
większość polskich badaczy grzeczności językowej). Nie w imię rewolucji 
społecznej, lecz w imię łatwości komunikacji należałoby życzyć polszczyź-
nie wykształcenia wzoru uniwersalnego o funkcji identyfikującej. Specyfika 
tradycji polskiej sprawia, że na taką funkcję nie ma szans wzór pan/pani + 
nazwisko. Nie chodzi, oczywiście, o natychmiastowe pozbawienie tytułów 
godnościowych profesora, premiera czy ministra. Tytuły dla tych funkcji 
nie są tylko polską specjalnością. Jednak tylko polskim problemem jest 
brak formy uniwersalnej dla nieprofesora, a także dla profesora, który jest 
w danej chwili pacjentem w szpitalu lub klientem w banku, a lekarz czy 
urzędnik bankowy nie musi znać jego zasług akademickich”17. Podobne 
uwagi o charakterze podsumowująco-postulatywnym należy uznać za cen-
ne, ponieważ językoznawstwo normatywne, w obszarze którego mieści się 
system honoryfikatywności, ma przede wszystkim służyć użytkownikom 
języka i usprawniać komunikację międzyludzką.

Druga, obszerna, część pracy poświęcona jest asymetrii rodzajowo-
-płcio wej18. W tym miejscu autor skupia się na skomplikowanej relacji 

 16 Zob. zwłaszcza: M. łaziński: O panach i paniach..., s. 13—142.
 17 Ibidem, s. 141—142.
 18 Ibidem, s. 143—321.
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język — płeć, analizując problem na tle jego historii i wielopoziomowych 
uwikłań kulturowych oraz społecznych. Za najistotniejsze, świadczące 
o nowoczesności opracowania, uwzględnione w tej części problemy teo-
retyczne należałoby uznać odesłanie do ustaleń z kręgu gender studies 
oraz zagadnień tzw. seksizmu językowego. Badacz jednak nie sprowadza 
swoich analiz do efektownych czy populistycznych spostrzeżeń, jak to ma 
miejsce w niektórych pracach z tego kręgu tematycznego i metodologicz-
nego. Swój wywód natomiast popiera bogatym materiałem ilustracyjnym, 
językowo weryfikując tezy o podłożu kulturowym i społecznym. Łaziński 
jawi się jako badacz językowo wrażliwy, odczuwający i rozumiejący asy-
metrię rodzajowo-płciową, występującą w polszczyźnie. Opisuje to zjawisko 
w odniesieniu do różnych jego aspektów i poziomów, pisze o zaimkach 
tytularnych, żeńskich derywatach, ograniczeniach składniowych umac-
niających asymetrię itd. Wreszcie analizuje — niezwykle w tym wypadku 
ważny — zwyczaj kulturowy. Godzi się ze spostrzeżeniami wielu autorek 
prac „feminizujących”, niemniej nie akceptuje ich radykalnych, nierzadko 
sztucznych i wydaje się, że jednak szkodliwych społecznie oraz nienatu-
ralnych rozwiązań. Stan polskiego systemu adresatywnego autor opisuje 
na tle historii kultury, która wykształciła taki właśnie model grzeczności. 
Zdaje sobie sprawę, że trudno to zmienić, odwołując się do obligatoryjnych 
nakazów. Jednocześnie zauważa, że zmiany, które zaszły w ostatnich la-
tach, sprzyjają odciążeniu asymetrii rodzajowo-płciowej i w tym upatruje 
pozytywnej ewolucji polszczyzny. Wskazuje także na potencjał tkwiący 
w języku, umożliwiający np. na szerszą niż dotychczas skalę stosowanie 
derywatów żeńskich.

Ważną i interesującą część monografii stanowią rozdziały poświęcone 
analizie użycia poszczególnych form rodzajowych w polszczyźnie. Autor 
przedstawił i drobiazgowo opisał wyniki ankiety badającej status form 
rodzajowych w języku współczesnym19, a także poddał obserwacji ich 
funkcjonowanie w tekstach20. Konkluzje dotyczące ankiety są niezwykle 
ciekawe: „Wyniki eksperymentu [...] sugerują, że to nie rodzaj gramatyczny 
rzeczownika stereotypizuje płeć bezpośrednio, lecz że rodzaj męski współ-
działa w takiej stereotypizacji z kategorią liczby. Rodzaj męski pozbawiony 
wsparcia lp. ma niewielki wpływ na stereotypizację płci, na granicy błędu 
statystycznego. Jeśli ta teza jest prawdziwa, nie warto walczyć z gatunko-
wym użyciem nazw męskich w lm., ponieważ ich wpływ na stereotypizację 
męską jest — przynajmniej w polszczyźnie — nieznaczny”21. Te wnioski 

 19 Ibidem, s. 281—305.
 20 Ibidem, s. 306—314.
 21 Ibidem, s. 304—305.
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systemowe, na poziomie konstatacji, zbliżają monografię Łazińskiego do 
opracowania Kępińskiej.

Praca M. Łazińskiego stanowi — poza licznymi dogłębnymi i subtelny-
mi analizami oraz niezwykle trafnymi spostrzeżeniami — przykład rzetel-
nego opracowania, które, dzięki przyjętej metodzie i wykorzystanym narzę-
dziom oraz przeprowadzonej na bogatym materiale językowym obserwacji, 
pozwala zweryfikować wiele obiegowych sądów na temat wzajemnych 
uwarunkowań języka i płci. Sądy te płyną z potocznego doświadczenia 
użytkowników polszczyzny, jak również — i z tym należałoby walczyć 
— z prac naukowych, często niepopartych wystarczająco przekonującym 
materiałem potwierdzającym formułowane tezy, waloryzującym natomiast 
ideologiczny aspekt problemu. Autor omawianej pracy udowadnia poza 
tym, że podjęty przez niego problem należy do niezwykle złożonych, 
co przekonuje, że nic, co związane z językiem, nie nosi znamion jedno-
znaczności i przewidywalności. Z jednej strony można bowiem zauważyć 
dążność do silniejszego akcentowania językowej obecności kobiet (przeja-
wiającej się chociażby w tendencji do produktywności derywacji femina-
tywów), z drugiej natomiast — należy odnotować stopniowe wycofywanie 
się wyznaczników rodzaju żeńskiego (np. zanik derywowanych form na-
zwiskowych, zawodowych i innych osobowych czy uzgadnianie skład niowe 
czasu przyszłego czasowników niedokonanych). Język jest zatem — według 
ustaleń badacza — ponadideologicznym dobrem wspólnym, niepodlegają-
cym zewnętrznym naciskom, a każde narzucane mu zmiany odczuwane 
są jako sztuczne i często pretensjonalne.

Nieco odmienny sposób podejścia do relacji język — płeć prezentują 
w swej monografii Małgorzata Karwatowska i Jolanta Szpyra-Kozłowska. 
Autorki bardziej skupiają się na prezentacji i opisie zjawisk dotyczących 
asymetrii rodzajowo-płciowej w polszczyźnie niż na interpretacji ich 
przyczyn. Trudno też precyzyjnie wskazać inspiracje metodologiczne tej 
pracy, najbliżej jej chyba do socjolingwistyki i pragmatyki językoznawczej, 
częściowo do lingwistyki kulturowej, ewentualnie lingwistyki kognitywnej. 
To, co szczególnie cenne w omawianej monografii, to bogata oraz wszech-
stronna ilustracja materiałowa prezentowanych problemów. Przykłady języ-
kowe zaczerpnięte zostały ze słowników, tekstów (reprezentujących różne 
odmiany funkcjonalne polszczyzny), częściowo także autorki posługują 
się egzemplifikacjami popartymi kompetencją własną czy wreszcie z prze-
prowadzonych ankiet. Ponadto badaczki nie ograniczyły się jedynie do 
tzw. biolektów związanych z płcią, obszerne fragmenty pracy poświęcone 
zostały językowi młodzieży — dziewcząt i chłopców, czyli uwzględniono 
również biologiczny czynnik wieku. Podobnie jak w wypadku opracowa-
nia M. Łazińskiego, choć nie tak konsekwentnie i nie w takim wymiarze, 
zawarto tu uwagi o charakterze kontrastywnym, zestawiając polszczyznę 
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z innymi, niekoniecznie pokrewnymi, językami. Zarówno obserwacje po-
równawcze, jak i — niezwykle ciekawe — przykłady niewerbalnych komu-
nikatów odzwierciedlających asymetrię rodzajowo-płciową (rysunki dzieci 
przedstawiające ludzi pierwotnych i sceny z ich życia) należy zaliczyć do 
rozwiązań podnoszących wartość opracowania.

Uwaga autorek skupiona została przede wszystkim na poziomie lek-
sykalnym i tekstowym języka, a częściowo tylko na systemie gramatycz-
nym (wykładnikach rodzajowych). Taka koncepcja pozwala m.in. opisać 
wyznaczniki potocznej konceptualizacji kobiet i mężczyzn w polszczyźnie 
z uwzględnieniem różnych aspektów semantyczno-kulturowych (np. wy-
glądu, inteligencji). Poświęcono temu zagadnieniu obszerny rozdział22. 
Badaczki obnażają w nim mniej wyraziste i przypominają mocno zadomo-
wione w świadomości klisze postrzeżeniowe, obecne głównie na poziomie 
leksykalnym i frazeologicznym, zaświadczające o patriarchalnym systemie 
polskiej kultury. Wskazują na osobliwy — odmienny w stosunku do kobiet 
i mężczyzn — układ i hierarchię wartości, kreujący polską aksjologię płci23. 
Wśród zagadnień szczegółowych znalazły się tu rozważania dotyczące 
takich problemów, jak: cnota i dziewictwo, rozwiązłość, akt płciowy, mał-
żeństwo i bezżenność, wierność i zdrada, nierząd. Wszystkie obserwacje 
poczynione w tej części pracy służą wskazaniu asymetrii rodzajowo-płcio-
wej, w której stroną korzystniej wypadającą jest mężczyzna. Podobnie spra-
wa przedstawia się w realizacjach tekstowych. Androcentryzm polszczyzny 
widoczny jest np. w podręcznikach szkolnych czy tekstach stylu urzędo-
wego, gdzie zarówno wizerunek obu płci, jak i gramatyczne sposoby ich 
uobecniania przemawiają za tezą o uprzywilejowanej pozycji mężczyzny 
we współczesnej kulturze polskiej.

Nie można jednak odmówić autorkom obiektywizmu w analizie wy-
branego zagadnienia. Jeden z podrozdziałów poświęciły bowiem proble-
matyce funkcjonującym w świadomości użytkowników współczesnej pol-
szczyzny negatywnym stereotypom mężczyzny24. Poruszone tutaj zostały 
następujące aspekty konceptualizacji stereotypu kulturowego: nadużywanie 
alkoholu i abstynencja, awanturnictwo, konflikt z prawem, zaradność 
życiowa i nieudacznictwo, inteligencja, odmienność seksualna. W świe-
tle przeprowadzonych analiz kreuje się wyraźnie negatywny wizerunek 
mężczyzny. Konkluzja dotycząca odmiennych stereotypów przedstawicieli 
obu płci jest jednak jednoznaczna: „Język polski jest bez wątpienia w du-

 22 M. KarwatowsKa, J. szpyra-KozłowsKa: Wybrane aspekty seksizmu we współcze-
snej polszczyźnie. W: EaEdEm: Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin 2005, 
s. 59—138.
 23 EaEdEm: O człowieku, seksie i urodzie. W: EaEdEm: Lingwistyka płci..., s. 59—101.
 24 EaEdEm: Seksizm na opak, czyli o tym, czy język polski dyskryminuje mężczyznę. 
W: EaEdEm: Lingwistyka płci..., s. 125—137.
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żej mierze androcentryczny — mężczyźni mają w nim uprzywilejowaną, 
dominującą pozycję, kobiety zaś traktowane są w nim znacznie gorzej 
i krytycz niej [...]; nierównorzędność płci występuje zarówno w strukturze 
i słownictwie polszczyzny, jak i w sposobie, w jaki jest używana”25.

Obszerna część pracy poświęcona jest zagadnieniu uwarunkowań 
języka i płci w wypowiedziach młodzieży26. Autorki skupiły się tutaj na 
wizerunkach kobiety i mężczyzny w języku młodzieży, przyjrzały się wy-
znacznikom seksizmu komunikatów (np. przysłów) i ich rozumieniu przez 
dziewczęta i chłopców oraz problemom grzeczności językowej młodego 
pokolenia. Wnioski płynące z przeprowadzonych obserwacji, niestety, po-
twierdzają wiele stereotypów związanych z płcią oraz obiegowych sądów 
dotyczących różnic języka kobiet i mężczyzn. Młodzież polska postrzega 
np. role społeczne mężczyzn i kobiet w sposób bardzo tradycyjny, pa-
triarchalny, przypisując im wyraźnie oddzielne funkcje w społeczeństwie. 
Zjawisko seksizmu ponadto widoczne jest nie tylko w wypadku wypowie-
dzi chłopców, ale także dziewcząt. Ze stereotypowych różnic językowych 
płci potwierdzonych w języku młodzieży wymienić należy emocjonalizację 
wypowiedzi dziewcząt oraz większą dbałość o przestrzeganie zasad grzecz-
ności językowej. Ale zwraca uwagę także pogłębiająca się wulgaryzacja 
języka młodych kobiet, co należy uznać za negatywny przejaw równo-
uprawnienia językowego przedstawicieli obu płci. Młodzież wykazuje 
również odmienny, zdecydowanie bardziej liberalny stosunek do zjawiska 
grzeczności językowej.

Interesującym dopełnieniem jest ostatni rozdział monografii dotyczący 
reakcji wobec androcentryzmu językowego27. Analizując różne dyskursy 
(m.in. naukowy, polityczny, potoczny), Karwatowska i Szpyra-Kozłowska 
wskazują na wyraźny w polskim społeczeństwie, niesprzyjający dyskusji 
nad asymetrią rodzajowo-płciową, klimat. Jest to tym smutniejsze, że nie-
które z krytycznych czy bagatelizujących problem komentarzy pojawiają 
się w wypowiedziach przedstawicieli nauki, w tym humanistyki. Autorki 
odsyłają czytelnika do podobnego zagadnienia poddawanego refleksji 
w innych krajach, gdzie nierzadko jest ono traktowane zdecydowanie 
poważniej. Świadczą o tym np. reformy przeprowadzane w niektórych 
językach Unii Europejskiej. Celem tych reform jest właśnie zniesienie, 
ewentualnie złagodzenie zjawiska asymetrii rodzajowo-płciowej. Trzeba 
jednak pamiętać, o czym wspominałem już wcześniej, że próby instytu-
cjonalnego wpływania na język mogą się spotkać z negatywną reakcją ich 
użytkowników, jak również nowe formy mogą brzmieć sztucznie i niena-

 25 eaedem: Lingwistyka płci..., s. 138.
 26 eaedem: Problematyka płci w języku młodzieży licealnej. W: eaedem: Lingwistyka 
płci..., s. 139—223.
 27 eaedem: Lingwistyka płci...,, s. 225—283.
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turalnie. Opisany tutaj złożony problem społecznego odbioru postulatów 
łagodzenia asymetrii rodzajowo-płciowej potwierdza opinię wygłoszoną 
przed laty, przy okazji refleksji nad stylistyką feministyczną, przez Ewę 
Sławkową, a dotyczącą odmiennej pozycji i roli kobiety w kulturze polskiej, 
blokującej zdecydowane ruchy emancypacyjne, czyniąc je nieporównywal-
nie mniej wyrazistymi w zestawieniu z Europą Zachodnią i USA28. Należy 
jednak pamiętać, o czym Karwatowska i Szpyra-Kozłowska wspominają, że 
narzucone zmiany mogą nie osiągnąć poziomu uzusu i pozostać jedynie 
martwym przepisem normatywnym. Innym problemem — i tu należałoby 
się zgodzić z badaczkami — jest konieczność pracy nad zmianą mentalności 
seksistowskiej, która przejawia się np. w tekstach, i to tych kierowanych 
do najmłodszego odbiorcy. Przewartościowanie wizerunku mężczyzny 
i kobiety w podręcznikach szkolnych oraz językowego sygnalizowania ich 
adresatów należy z pewnością do zadań najpilniejszych.

Można zatem stwierdzić, że monografia M. Karwatowskiej i J. Szpyry-
-Kozłowskiej należy do prac o doniosłym znaczeniu poznawczym i spo-
łecznym, rzuca bowiem wyraźne światło na problem asymetrii rodzajowo-
-płciowej polszczyzny w jej wymiarze socjologicznym i kulturowym. Jest 
więc ważnym i niemożliwym do zignorowania głosem językoznawczyń 
w dyskusji nad równouprawnieniem płci.

*  *  *

Przeprowadzona analiza porównawcza wybranych monografii poświę-
conych relacji język — płeć skłania do przedstawienia wniosków dotyczą-
cych zastosowanych narzędzi i metod badawczych oraz osiągniętych przez 
autorki i autora rezultatów. Przedstawia to tabela 1.

Na zakończenie warto ustosunkować się do problemu związków scha-
rakteryzowanych opracowań z postulatami metalingwistyki. Wśród pod-
stawowych jej zadań wymienia się „Ocenę wypowiedzi językoznawczych 
z punktu widzenia zgodności prezentowanych rozwiązań z deklaracjami 
teoretycznymi. Ocenę rozwoju określonych szkół badawczych pod kątem 
aktualności ich postulatów, stopnia ich realizacji, atrakcyjności dla badaczy, 
ewolucji, wreszcie — miejsca w historii lingwistyki. [...] Ocenę płodności 
poznawczej określonych typów badań i atrakcyjności ich przedmiotu. 
[...] Ocenę wpływu innych — pozanaukowych — aspektów rzeczywistości 
na sposoby badania językoznawczego”29. Po części — w pewnym stopniu 
implicytnie — każdemu z tych aspektów poświęcone były wcześniejsze 

 28 E. Sławkowa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. W: Nowe czasy, 
nowe języki, nowe (i stare) problemy. Red. E. JędrzeJko. Katowice 1998.
 29 P. Żmigrodzki: O potrzebie badań metalingwistycznych. W: Nowe czasy, nowe języki, 
nowe (i stare) problemy..., s. 65—66.
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rozważania. Pora na próbę odniesienia omówionych prac do przytoczonych 
zadań metalingwistyki.

Otóż, należy stwierdzić, że każda z prac w różnym stopniu poddaje się 
metalingwistycznemu opisowi. Przede wszystkim, poza pracą A. Kępińskiej, 
trudno wskazać w analizowanych monografiach jednoznaczne deklaracje 
metodologiczne. Oczywiście, inspiracje teoretyczne są zawarte na ogół we 
wstępnych rozdziałach, co w pewnym stopniu umożliwia sformułowanie 
uwag dotyczących tej sfery badań. Na ogół można mówić o spełnieniu 
autorskich zamierzeń i adekwatności wniosków do założonych celów. 
Może jedynie monografia Kępińskiej pozostawia pewien niedosyt we frag-
mentach poświęconych teoretycznemu wymiarowi kulturowych aspektów 
asymetrii rodzajowo-płciowej polszczyzny, niemniej wnioski empiryczne 
z nich płynące trzeba uznać za trafne i interesujące. Należy podkreślić, że 
z pewnością donioślejsze są tutaj jednak konstatacje natury systemowej, 

Tabe la  1
Rozwiązania metodologiczne i rezultaty badawcze omawianych monografii

Autor(-ka) 
i tytuł opracowania

Przyjęte narzędzia 
i metody badawcze

Główne rezultaty 
przeprowadzonych badań

A. Kępińska: Kształto wa
nie się polskiej kategorii 
męsko i niemęskoosobo
wości. Język wobec płci 
(Warszawa 2006)

 — strukturalizm w „wer-
sji” diachronicznej;

 — metodologia młodogra-
matyczna;

 — elementy lingwistyki 
kul turowej i lingwistyki 
kognitywnej

 — nowa interpretacja dotycząca 
kształtowania się jednej z klu-
czowych kategorii polskiej fleksji;

 — nowa propozycja klasyfikacji 
rodzajowej polszczyzny;

 — wskazanie historycznojęzyko-
wych (systemowych) przyczyn 
asymetrii rodzajowo-płciowej 
oraz sformułowanie wniosków 
ogólnych z tego płynących

M. Łaziński: O panach 
i paniach. Polskie rzeczow
niki tytularne i ich asy
metria rodzajowopłciowa 
(Warszawa 2006)

 — gramatyka honoryfika-
tywności;

 — pragmatyka językoznaw-
cza

 — ustalenie systemowych uwa-
runkowań polskiej etykiety ję-
zykowej w aspekcie asymetrii 
rodzajowo-płciowej;

 — wyczerpujący opis i interpretacja 
polskich leksemów tytularnych 
na tle innych języków świata

M. Karwatowska, J. Szpyra-
-Kozłowska: Lingwistyka 
płci. Ona i on w języku 
polskim (Lublin 2005)

 — pragmatyka językoznaw-
cza;

 — socjolingwistyka;
 — lingwistyka kulturowa 
i lingwistyka kognityw-
na

 — wyczerpujący opis polskich 
wykładników (głównie leksy-
kalnych i tekstowych) andro-
centryzmu językowego;

 — wskazanie czynników ze-
wnętrznojęzykowych (kulturo-
wo-społecznych) asymetrii ro-
dzajowo-płciowej;

 — opis języka młodzieży w aspek-
cie relacji język a płeć
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które stanowią znakomite świadectwo przydatności historii języka do opisu 
i interpretacji zjawisk polszczyzny współczesnej.

Co do aktualności wybranych narzędzi i metod należy podkreślić, że 
niezależnie od popularności danej teorii czy metodologii każdy wybór — 
ze względu na założony cel i konsekwentnie przeprowadzony wy wód — 
okazał się trafny. Można więc mówić np. o twórczym wykorzystaniu 
strukturalizmu, a nawet językoznawstwa młodogramatycznego jako metod 
rzadziej obecnych we współczesnej refleksji lingwistycznej. Natomiast 
cieszące się uznaniem propozycje z kręgu pragmalingwistyki, socjolingwi-
styki, kognitywizmu czy lingwistyki kulturowej okazują się niezwykle po-
mocne w dociekaniach nad zagadnieniem tych uwarunkowań języka i płci, 
które cechuje silna motywacja zewnętrznojęzykowa. Ale — jak pokazuje 
M. Łaziński — wiele można tutaj także osiągnąć, stosując metody opisu 
zgramatykalizowanego. Warto jeszcze dodać, że najbardziej interdyscypli-
narne z omawianych opracowań — książka M. Karwatowskiej i J. Szpyry- 
-Kozłowskiej — reprezentuje popularny współcześnie typ prac naukowych, 
które, przez wyraźne i świadome odejście od rozwiązań jednoznacznych 
metodologicznie (a tym samym złagodzenie wymiaru terminologicznego, 
zmniejszenie stopnia trudności, hermetyczności wywodu), wykraczają 
poza obszar jednej dyscypliny naukowej nie tylko w sposobie prowadzo-
nych badań, ale także zyskują szerszego odbiorcę, którym niekoniecznie 
musi być przedstawiciel środowiska akademickiego.

Atrakcyjność podjętych przez autorki i autora omówionych monografii 
badań jawi się jako niemożliwa do przecenienia. Wpisują się one w jeden 
z podstawowych trendów współczesnej humanistyki, w obszarze której in-
terdyscyplinarna myśl dotycząca wzajemnych uwarunkowań kultury i płci 
zajmuje od pewnego czasu poczesne miejsce także w Polsce. Mimo że 
wybrana problematyka należy do modnych, zatem zagrożonych banałem 
i oczywistością formułowanych wniosków, omówione prace wnoszą do 
refleksji nad relacją język a płeć nowe treści i wnioski, należy je zatem 
uznać za ważkie poznawczo. Może najmniej odkrywcze pod tym względem 
jest tutaj opracowanie M. Karwatowskiej i J. Szpyry-Kozłowskiej, niemniej 
i w tej monografii znaleźć można interesujące rozważania i generalizacje 
dotyczące asymetrii rodzajowo-płciowej w języku młodego pokolenia. Poza 
tym praca zawiera bogaty i niezmiernie interesujący materiał językowy, 
oddający skalę opisywanego problemu, jak również daje wgląd w problem 
społecznego odbioru poruszanych zagadnień.

Pozostaje jeszcze problem wpływu pozanaukowych aspektów rze-
czywistości na przyjęte metody badawcze. Z pewnością najsilniejszy jest 
on w wypadku prac M. Łazińskiego oraz M. Karwatowskiej i J. Szpy-
ry-Kozłowskiej. Wyraźne waloryzowanie czynnika antropocentrycznego 
we współczesnym świecie, zwrot ku indywidualizmowi, liberalizmowi, 
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a przede wszystkim ogromny rozwój i popularność refleksji feministycz-
nej (szerzej: genderowej) implikuje przyjęcie narzędzi, metod szeroko — 
i różnie — pojmowanej pragmatyki językoznawczej oraz socjolingwistyki 
(a także w pewnym stopniu lingwistyki kulturowej), w obszarze których 
plasuje się od pewnego czasu znacząca liczba lingwistycznych prac nauko-
wych. Próby wpisania się w tę konwencję widoczne są nawet w wypadku 
jakże odmiennej — uogólniając — pod względem metodologicznym pracy 
A. Kępińskiej, jednak zostają one przyćmione przez rozważania natury 
systemowej.

Przeprowadzona obserwacja stanowi dowód na to, że wciąż można — 
w odmienny i za każdym razem inspirujący oraz ciekawy sposób — inter-
pretować problem modny, szeroko opisywany i bezsprzecznie ważny nie 
tylko dla lingwistów, ale także dla wszystkich posługujących się językiem. 
Założone przez autorki i autora omówionych prac cele należy zatem uznać 
za pierwszoplanowe w dobie pluralizacji współczesnych społeczeństw, 
a zastosowane instrumentarium badawcze za adekwatne i fortunne.





Instrumentarium współczesnej lingwistyki 
wobec gender

Płcie kulturowe mogą nie być ani prawdziwe, ani fałszywe, ani 
rzeczywiste, ani pozorne, ani oryginalne, ani wtórne. Są jednak 
wiarygodnymi nosicielami tych cech — można je zatem przedsta
wić jako całkowicie i radykalnie niewiarygodne.

J. Butler: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości

Współczesna humanistyka w dużej mierze zawdzięcza swój kształt 
i funkcje kulturotwórcze inspiracjom płynącym z postmodernizmu. 
Subiektywizm, rezygnacja z kultu rozumu, a więc powątpiewanie w me
todologie racjonalistyczne, kojarzone z negatywnie ocenianą przez post
modernistów ekspansją cywilizacyjną, oraz szeroko pojęta prospektywicz
ność to tylko niektóre cechy wyznaczające zjawisko ponowoczesności 
w odniesieniu do całej humanistyki. Lingwistyka — podobnie jak wiele 
innych dziedzin wiedzy — zawdzięcza postmodernizmowi rozluźnienie 
więzów metodologicznych, a tym samym otwarcie na refleksję interdyscy
plinarną. Teorie i metody wyrastające z ducha ponowoczesności umoż
liwiły dociekania nad komunikacją językową rozumianą szerzej — jako 
fenomen niezwykle złożony, bogaty, wielowątkowy. Przyniosło to m.in. 
szereg ustaleń natury psycholingwistycznej, żeby wspomnieć choćby cały 
obszar językoznawstwa kognitywnego. Ponadto współczesna lingwistyka 
obejmuje obserwacją nie tylko system językowy, ale również wiele innych 
płaszczyzn, co przynosi rezultaty w postaci opracowań z dziedziny pragma
lingwistyki, lingwistyki tekstu, teorii dyskursu, etnolingwistyki, lingwistyki 
kulturowej i lingwistyki kognitywnej itd. Coraz częściej w centrum uwagi 
językoznawstwa pojawia się człowiek jako indywiduum, jednostka niepo
wtarzalna, uwikłana wprawdzie w szereg konwencji — także językowych 
(szerzej: komunikacyjnych) — niemniej pozostająca bytem niezależnym, 
„wyznaczonym” poniekąd przez zespół różnorakich cech składających 
się na jej „kulturowospołeczny kod DNA”. W tym obszarze naukowych 
dociekań mieści się z pewnością uwikłanie jednostki w sieć przeróżnych 
konwencji i stereotypów związanych z płcią oraz niezliczone związane 
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z tym problemy badawcze. Pierwszym głosem w tej sprawie był oczywiście 
głos feministek, za nim zaś przyszła kolej na refleksję spod znaku gender, 
a następnie — queer studies.

Problematyka relacji język a płeć interesuje lingwistów od dawna, szcze
gólnie w ostatnich latach można mówić o niebywałym wręcz przyroście 
prac dotyczących tego zagadnienia1. I to właśnie od pewnego czasu uczeni 
skupiają się coraz częściej na płci pojmowanej w kategoriach kulturowych 
(gender) niż biologicznych (sex)2. Zwraca uwagę zarówno zróżnicowana 
tematyka, jak i różnorodność rozwiązań metodologicznych zastosowanych 
przez badaczy. Wiązać to należy z wyraźnym otwarciem językoznawstwa 
na inne dziedziny humanistyki, co owocuje interdyscyplinarnymi ujęciami 
i nierzadko odkrywczymi wnioskami. Refleksją obejmuje się język w jak 
najszerszym jego spektrum: od poziomu systemu gramatycznego, poprzez 
semantykę, stylistykę, po piętra najwyższe: tekst, gatunek i dyskurs.

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone opisowi i interpretacji moż
liwości, jakie stwarza współczesna lingwistyka dla opisu szeroko pojętej 
kategorii płci kulturowej (gender), w obrębie której sytuuje się także pro
blematyka Innego, przynależna w swej rodzajowej odmianie do obszaru 
queer studies. Rozdział ma charakter teoretyczny — z jednej strony dotyczyć 
będzie uporządkowania dotychczasowych osiągnięć lingwistyki w tej dzie
dzinie, z drugiej zaś — stanowi swoisty rejestr postulatów badawczych, któ
rych spełnienie z pewnością wzbogaciłoby ogólnohumanistyczną refleksję 
nad problematyką gender3. Ograniczę się do terenu polonistycznego, jako 
że wydaje się, iż to właśnie w polskim obszarze kulturowym pozostało 
jeszcze szczególnie wiele do powiedzenia na ten temat.

Przyjęcie określonej postawy badawczej nie tylko warunkuje osiąg
nięcie danego typu rezultatów naukowych, ale także sytuuje konkretny 
typ analiz wobec założeń gender i queer studies jako ważnych obszarów 
współczesnej humanistyki. Dotychczas prowadzone dociekania obrazują, 
że lingwistyczna refleksja nad wzajemnymi relacjami języka i płci, w zależ
ności od przyjętej metody oraz założonych celów badawczych, jest i może 
być prowadzona z uwzględnieniem trzech perspektyw. Są to:

 — perspektywa wykluczenia;
 — perspektywa kontrastywna;
 — perspektywa otwarcia.

 1 Za pierwsze znaczące studium syntetyzujące problem należałoby uznać artykuł 
Z. Klemensiewicza: Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki. „Język Polski” 
1957, s. 101—119.
 2 W niniejszym tekście posługuję się terminami płeć i gender wymiennie, jako blisko
znacznikami.
 3 Niektóre ze wskazanych w dalszych partiach tego rozdziału postulatów są lub zo
staną zrealizowane w innych opracowaniach mojego autorstwa.
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Każda z tych perspektyw prezentuje inny stosunek badacza//badaczki 
do ustaleń gender i queer studies. Różnicom z tego wynikającym poświę-
cona została dalsza część niniejszego rozdziału. Z uwagi na imponujące 
bogactwo opracowań dotyczących problematyki relacji język a płeć w par-
tiach syntetyzujących dotychczasowy dorobek polskiej lingwistyki obser-
wacją zostaną objęte wybrane, wydaje się, najważniejsze prace związane 
z tym zagadnieniem.

Perspektywa wykluczenia

Warto zastanowić się nad takimi sposobami opisu i interpretacji relacji 
język — płeć, które, choć z zamierzenia miały być próbą opracowań świa-
domie odzwierciedlających specyfikę kulturowo-komunikacyjną współczes-
ności i nowoczesnych, to jednak stanowią przykład strategii wykluczenia. 
Jednym z możliwych postępowań badawczych jest analiza wewnętrznego 
zróżnicowania funkcjonalnych odmian języka, jaką zaproponował przed 
laty m.in. Aleksander Wilkoń4. Taka procedura pozwala wyodrębnić od-
miany biologiczne kodu naturalnego, a wśród nich biolekty warunkowane 
płcią, przy czym biolektem nacechowanym jest odmiana kobieca, rozpatry-
wana w relacji do dominującego „wzorca” męskiego. Wśród wyznaczników 
języka kobiet (zestawionym z językiem mężczyzn) Wilkoń wymienia m.in.: 
wyższą skalę ekspresji fonicznej, zachowawczość, archaiczność, większą 
staranność i poprawność, nieagresywność, „miękkość” języka, waloryzację 
tematyczną wynikającą z determinujących kobiety ról społecznych (prowa-
dzenie kuchni, krawiectwo), większą informatywność, konkretność i duży 
stopień uszczegółowienia tekstu5. Powodów takiego postępowania należy 
upatrywać w różnych uwarunkowaniach kulturowo-społecznych oraz na-
ukowych, wyznaczających kontekst powstania monografii Wilkonia. Przede 
wszystkim w całej pracy wyraźnie widoczne są inspiracje strukturalistycz-
ne, które odzwierciedlają się w ogólnej koncepcji opracowania. Poza tym 
autor często, zwłaszcza w partiach poświęconych wewnętrznemu zróżnico-
waniu odmian funkcjonalnych polszczyzny, w tym biolektów właśnie, osa-
dza swe rozważania w paradygmacie socjolingwistycznym, który wyraźnie 
waloryzuje czynnik konwencji, determinujący zachowania komunikacyjne 
całych grup społecznych (wyodrębnionych za pomocą rozmaitych, często 

 4 A. wilkoń: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice 2000, 
s. 86—104 (I wyd. — 1987).
 5 Ibidem, s. 102—103.
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pojedynczych, kryteriów), a nie indywidualnego podmiotu6. Nadto, wyróż
nione — jakże uproszczone i schematyczne — cechy języka kobiet wynikają 
po części z dobranego do analiz materiału, który m.in. stanowiły powieści 
XIX i pierwszej połowy XX wieku. I wreszcie należy pamiętać o ówczesnym 
(praca ukazała się po raz pierwszy w 1987 roku) stanie świadomości spo
łecznej w Polsce w zakresie np. krytyki feministycznej. Pozostaje jednak 
żałować, że autor nie wprowadził znaczących zmian w drugim wydaniu 
książki z 2000 roku.

Bardzo podobne, choć już może nie tak jaskrawe, tendencje zaobser
wować można w innych pracach dotyczących relacji język a płeć, miesz
czących się w obszarze szeroko pojętej stylistyki. Można tu wspomnieć 
prace m.in. Kwiryny Handke7 i Ewy Sławkowej8. Autorki, dostrzegając wiele 
ciekawych i istotnych problemów badawczych, wskazują cechy stylu ko
biecego i postulują dalsze badania nad jego specyfiką. Co jednak ciekawe, 
sytuują — podobnie jak Wilkoń — styl kobiecy w opozycji do dominującego, 
opresyjnego, chciałoby się rzec, stylu męskiego. Zwraca na to uwagę, ko
mentując koncepcję Sławkowej, Bożena Witosz: „Tak ujmowana relacja styl 
a płeć stawia w centrum uwagi styl kobiecy, natomiast styl męski — utożsa
miany ze stylem oficjalnej (patriarchalnej) kultury — traktuje jako tło, na 
którym zaznaczyć się może swoistość kobiecej obecności”9. Taka postawa 
autorek wynika chyba z obecnego wciąż w polskiej kulturze mniemania 
o podrzędnym statusie kobiet, potwierdzanego m.in. przez historyków10.

Jeszcze bardziej widoczne jest to w pracy Handke, która zdaje się 
traktować styl męski jako dalece rozmyty, przezroczysty wręcz, i na tym 
tle sytuuje wyrazisty, o łatwo uchwytnych — jej zdaniem — cechach, styl 
kobiet. Prowadzi to do kolejnych uproszczeń o znamionach paradoksu, 
wynikających z traktowania stylu męskiego jako obowiązującego, niepod
ważalnego punktu odniesienia, który, za sprawą bezwarunkowego i nie
podzielnego panowania w kulturze patriarchalnej, jest tak oczywisty, że 
aż pozbawiony cech dystynktywnych. Do cech stylu kobiecego badaczka 
zalicza m.in.: dominację słownictwa nazywającego cechy percepcyjne 
obiektu, np. bogatą gamę nazw barw (sfera intelektu zarezerwowana jest 
dla mężczyzn), emocjonalność wypowiedzi manifestującą się np. wa
 6 B. Witosz: Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych. W: Nowe czasy, 
nowe języki, nowe (i stare) problemy. Red. E. JędrzeJko. Katowice 1998, s. 200—201.
 7 Por. np.: K. Handke: Język a determinanty płci. W: Język a kultura. T. 9: Płeć w języku 
i kulturze. Red. J. anusieWicz, K. Handke. Wrocław 1994, s. 15—29.
 8 E. słaWkoWa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. W: Nowe czasy, 
nowe języki, nowe (i stare) problemy..., s. 210—218.
 9 B. Witosz: Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej 
literaturze. „Stylistyka” 2004, nr 13: Styl a płeć, s. 8.
 10 M. Bogucka: Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. 
Warszawa 2006.
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loryzacją słowotwórczych struktur deminutywnych i hipokorystycznych, 
determinowany przez role społeczne repertuar tematyczny wypowiedzi, 
organizowanych za pomocą określonego typu leksyki (przykładowe pola 
semantyczne to: dom, rodzina, dziecko, kuchnia, jedzenie, moda, higiena, 
życie towarzyskie)11. Oczywiście, trudno całkowicie zaprzeczyć wskazanym 
przez autorkę spostrzeżeniom, potwierdzanym zresztą w licznych innych 
pracach z tego zakresu, jednak sprzeciw budzi uznanie ich za powszechnie 
obowiązujące. Błąd zatem nie polega na źle przeprowadzonej procedurze 
badawczej, a na niewłaściwym założeniu o powszechnym submisyjnym 
statusie kobiet względem mężczyzn, który prowadzi, podobnie jak w pracy 
Wilkonia, do niebezpiecznych uproszczeń.

Stosując podobne do powyższych założenia, możliwe jest z pewnością 
prowadzenie dalszych badań nad językiem kobiet i mężczyzn, należy się 
jednak obawiać, że ugruntowałyby one negatywny wizerunek płci, pełen 
uproszczeń i stereotypów. Można sobie wyobrazić takie opracowania do
tyczące języka mniejszości seksualnych. Prowadzone np. z perspektywy 
socjo lingwistycznej badania nad socjolektem gejów doprowadzić by mog
ły do określenia, wręcz zawężenia, tej grupy społecznej jako wykluczo
nej, pozostającej w mniejszościowej opozycji wobec heteronormatywnego 
standardu kulturowokomunikacyjnego z jednej strony lub do podtrzy
mania stereotypu negatywnie pojmowanych odmieńców, posługujących 
się dziwacznym slangiem rodem z dworcowych toalet czy gejowskich 
klubów — z drugiej. Takie postępowanie badawcze i wnioski wynikałyby 
z socjolingwistycznych założeń o konieczności analiz wyabstrahowanych 
na podstawie czynnika socjologicznego grup społecznych, opisywanych 
zazwyczaj na tle grupy większościowej, czyli dominującej lub będących 
w opozycji do innych grup o podobnym w świetle socjolingwistyki statusie 
subkultur (np. socjolekt gejów vs. socjolekty przestępców, prostytutek, nar
komanów, punków, hiphopowców itd.). Wydaje się zatem, że lepiej byłoby 
zweryfikować pojęcie płci, uwolnić je od heteronormatywnego balastu, 
a wówczas problematyka języka (i stylu) mniejszości seksualnych mie
ściłaby się w grupie równouprawnionych genderlektów12. Takie podejście 
poszerzyłoby pole obserwacji, unowocześniło refleksję nad językiem płci, 
a tym samym pozwoliłoby ustrzec się przed zbyt dużymi uproszczeniami 

 11 K. Handke: Język a determinanty płci..., s. 26—27. Uczona pozostała wierna swojej 
koncepcji, na co wskazują najnowsze jej prace, por. np.: eadem: Obszary społecznej aktyw-
ności Polek w świetle zjawisk językowych. W: Oblicza płci. Język — kultura — edukacja. Red. 
M. karWatoWska, A. siWiec. Lublin 2012, s. 43—57 — tu także bogata bibliografia autorki 
dotycząca języka kobiet.
 12 Termin „genderlekt” jest zdecydowanie bardziej odpowiedni niż „biolekt”, który 
w samej strukturze słowotwórczej zawiera informację o motywacji biologicznej, a nie kul
turowej.
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i generalizacjami w tym obszarze badań. Na czym — uogólniając — pole
ga niebezpieczeństwo płynące z tradycyjnie pojmowanej socjolingwistyki? 
Otóż, na pogłębianiu i uprawomocnianiu podziałów i stereotypów społecz
nych, co zaprzecza pojęciu (po)nowoczesnej humanistyki. Inaczej byłoby, 
gdyby zastosować tę metodologię z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 
socjologii jako nauki otwartej, akcentującej dynamikę, niestabilność i hi
storyczne uwikłanie zjawisk społecznych. Takie ujęcia, np. problematyki 
queer, w socjologii już istnieją13. Nadto rozpatrywanie odmian językowych 
motywowanych płcią jedynie jako wyizolowanych fenomenów społecznych, 
opartych notabene na jednym kryterium, jest niesłuszne w tym sensie, 
że przesuwa na dalszy plan inne, równie ważne czynniki, jak kontekst 
komunikacyjny, tło psychologiczne, czynnik historyczny czy wreszcie in
dywidualne predyspozycje i cechy podmiotu.

Perspektywa kontrastywna

W tej części rozdziału skupię się na problematyce relacji język a gender 
pojmowanej w kategoriach zestawień kontrastywnych oraz na rozwiąza
niach metodologicznych sprzyjających tego typu ujęciom. Przede wszyst
kim należy wspomnieć o licznych pracach, najczęściej rozproszonych po 
rozmaitych tomach zbiorowych (rzadziej o monografiach) dotyczących 
wizerunków kobiet i mężczyzn w różnych tekstach kultury. Lingwistyka 
spotyka się tu z innymi dziedzinami wiedzy — literaturoznawstwem, antro
pologią, psychologią, socjologią itd. — przywoływanymi w celu konstruk
tywnego dopełnienia analiz. Przeważają prace poświęcone kobietom, ale 
nie brak także tekstów dotyczących mężczyzn. Autorki i autorzy odtwa
rzają wizerunek kobiet i mężczyzn m.in. (podaję w wyborze) w: Biblii14, 
odmianach regionalnych polszczyzny15, tekstach literackich16, tekstach 

 13 Por. np.: J. kocHanoWski: Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian 
tożsamości gejów. Kraków 2004.
 14 G. HaBraJska: Obraz kobiety w Biblii. W: Język a kultura. T. 9..., s. 45—73.
 15 J. kąś: Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim. Na materiale 
gwar orawskich. W: Język a kultura. T. 9..., s. 119—130.
 16 D. ostaszeWska: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy — konwencje 
— stereotypy. Katowice 2001; B. Witosz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od 
fin de siècle’u do końca XX wieku. Katowice 2001; A. senióW: Językowa kreacja świata 
kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej. Szczecin 2011; M. BaloWski: Obraz 
mężczyzny i kobiety w utworach K.K. Baczyńskiego. W: Język a kultura. T. 9..., s. 131—147; 
A. WoJciecHoWska: „Kobieta” i „mężczyzna” w twórczości Magdaleny Samozwaniec. W: Język 
a kultura. T. 9..., s. 149—158 i in.



Instrumentarium współczesnej lingwistyki... 33

reprodukowanych17. Najczęściej stosowaną metodologią jest instrumenta
rium szeroko pojętej lingwistyki kulturowej oraz semantyki kognitywnej, 
jak również lingwistyki tekstu. Jest to rozwiązanie fortunne, gdyż pozwala 
opisać problem wszechstronnie i w sposób holistyczny, z uwzględnieniem 
konotacji semantycznokulturowych i innych, zazwyczaj bogatych, uwa
runkowań zewnątrzjęzykowych analizowanych elementów rzeczywistości 
oraz ich językowego odwzorowania. W wypadku analiz tekstologicznych 
jest natomiast ważnym głosem w dyskusji nad strukturą opisu kobiet 
i mężczyzn, czynnikami estetycznymi warunkującymi deskrypcję.

Rzadsze, acz niezwykle interesujące, są prace poświęcone sposobom 
nominacji oraz opisu kobiet i mężczyzn w polszczyźnie epok dawnych18. 
Podobne opracowania odkrywają z jednej strony potencjał nominacyjny 
kodu naturalnego na danym etapie jego przeobrażeń, z drugiej natomiast 
— kulturowohistoryczne uwikłania płci, które przechowuje język m.in. 
w warstwie leksykalnej. Jest to bezcenne, gdy chce się mówić o dynamice, 
niestabilności i przeobrażeniach kategorii gender. Interesujące wnioski — 
choć celem autora nie była analiza genderowych uwikłań tego typu słownic
twa — płyną także z obserwacji słownictwa nacechowanego ekspresywnie, 
nazywającego osoby w historii polszczyzny. Okazuje się, że w historii 
języka polskiego wiele z tych ekspresywizmów potwierdza funkcjonujące 
także współcześnie stereotypy językowokulturowe, ale część z nich po
zostaje jednak wyraźnie motywowana historycznie, związana jest bowiem 
głównie z kontekstem obyczajowospołecznym19. Dalsze badania, wyraźnie 
sprofilowane pod kątem uwarunkowań języka i płci, tego zagadnienia mogą 
przynieść ważne dla gender studies rezultaty.

Innym przykładem perspektywy kontrastywnej w opisie relacji język — 
płeć są prace akcentujące szeroko rozumianą asymetrię rodzajowopłciową 
w polszczyźnie. Mam na myśli przede wszystkim dwie obszerne mono
grafie wydane w ostatnich latach20, a poświęcone wzajemnym uwarunko
waniom języka i płci, w których — niezależnie od przyjętej metodologii 
— wyraźnie dostrzegalna jest perspektywa gender studies. Zdecydowano 

 17 E. JędrzeJko: Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje 
i stereotypy. W: Język a kultura. T. 9..., s. 159—172.
 18 H. WiśnieWska: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003.
 19 A. reJter: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne 
konteksty potoczności. Katowice 2006, s. 107—185; idem: Zewnętrznojęzykowe uwarunkowa-
nia przeobrażeń kategorii semantyczno-kulturowych ekspresywnych apelatywnych nazw osób 
w polszczyźnie. W: Kategorie w języku — język w kategoriach. Red. M. cicHońska. Katowice 
2009.
 20 M. karWatoWska, J. szpyrakozłoWska: Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. 
Lublin 2005; M. łaziński: O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria 
rodzajowo-płciowa. Warszawa 2006. W tych monografiach również bogata literatura przed
miotu.
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się w nich na pełny opis asymetrii rodzajowopłciowej w polszczyźnie, 
stosując m.in. metodologię pragmalingwistyczną (w obu przypadkach) 
oraz założenia lingwistyki kulturowej i lingwistyki kognitywnej (praca 
M. Karwatowskiej i J. SzpyryKozłowskiej). Swoistym dopełnieniem tego 
nurtu prac w ostatnim okresie jest obszerne studium historycznojęzyko
we poświęcone kształtowaniu się kategorii męsko i niemęskoosobowości 
w polszczyźnie, w którym autorka zastosowała z powodzeniem instru
mentarium strukturalistyczne i częściowo młodogramatyczne, uzupełniając 
bazę metodologiczną elementami lingwistyki kulturowej i kognitywnej21. 
Gdy poddać wspomniane trzy opracowania monograficzne analizie metalin
gwistycznej, okazuje się, że spełniają one wszystkie kryteria formułowane 
dla rozpraw naukowych przez przedstawicieli tej subdziedziny wiedzy22. 
Oznacza to — w skrócie — że po pierwsze: wybór deklarowanych rozwiązań 
metodologicznych jest adekwatny do formułowanych założeń badawczych, 
po drugie: zastosowane paradygmaty, mimo naprawdę dużej ich różnorod
ności, okazują się przydatne w refleksji nad relacją język — płeć, po trzecie: 
wybrany temat jest z perspektywy rozwoju wiedzy aktualny, ważny i inte
resujący oraz po czwarte: prace odzwierciedlają inne, także pozanaukowe 
tendencje, w tym wypadku popularność tematyki genderowej we współ
czesnej kulturze, niezależnie od typu dyskursu23. Należy także pamiętać, 
że refleksja nad tym zagadnieniem obecna jest w polskiej lingwistyce od 
dawna, nigdy chyba jednak nie była tak nasilona jak w ostatnich latach. 
W najnowszych pracach zwraca uwagę, inne niż w wypadku omawianych 
wcześniej, podejście do płci. Przede wszystkim kobiety i mężczyźni wystę
pują tu jako równouprawnione, niestety tylko w analizach, płci kulturowe, 
a ich zestawienie odbywa się na zasadach partnerstwa, a nie opresywności 
i submisyjności. Wskazuje się najczęściej na wyraźny androcentryzm i sek
sizm polszczyzny, zawierający się w systemie gramatycznym, adresatyw
nym, leksyce, frazeologii i stereotypach językowokulturowych. Pojawiają 
się jednak głosy o negatywnym nacechowaniu wizerunku mężczyzny, 
głównie jego stereotypu kulturowego zadomowionego w języku. W pracy 
Karwatowskiej i SzpyryKozłowskiej poruszone zostały następujące aspekty 
konceptualizacji tegoż stereotypu: nadużywanie alkoholu i abstynencja, 

 21 A. kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język 
wobec płci. Warszawa 2006. Autorka podaje w wątpliwość androcentryzm polskiej fleksji 
nominalnej, wskazując na znaczący udział rodzaju żeńskiego w kształtowaniu się kategorii 
męskoosobowości, niemniej należy pamiętać, że podłoże tego zjawiska jest raczej natury 
morfonologicznej niż semantycznej.
 22 P. Żmigrodzki: O potrzebie badań metalingwistycznych. W: Nowe czasy, nowe języki, 
nowe (i stare) problemy..., s. 63—70.
 23 Szerzej na ten temat por. A. reJter: Problematyka relacji język — płeć w wybranych 
polskich pracach lingwistycznych. Uwagi o metodzie — w niniejszym tomie.
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awanturnictwo, konflikt z prawem, zaradność życiowa i nieudacznictwo, 
inteligencja, odmienność seksualna24. W świetle przytoczonych spostrze
żeń kreuje się wyraźnie negatywny wizerunek mężczyzny, co stanowi 
cenne uzupełnienie powszechnych uwag o androcentryzmie współczesnej 
kultury25.

Przywołane monografie stanowią przykład opracowań w dużym stop
niu nowoczesnych w znaczeniu ich relacji do ustaleń gender studies, 
obecnych w refleksji humanistycznej rozmaitych dziedzin wiedzy, od
syłających do różnych obszarów kultury26. Niemniej należy zaznaczyć, 
iż wciąż  odczuwa się pewien niedosyt w lingwistycznej refleksji nad tą 
problematyką.

Z najważniejszych postulatów badawczych zgodnych z perspektywą 
kontrastywną wymienić należy opis i interpretację wizerunków kobiet 
i mężczyzn w dyskursach zazwyczaj pomijanych. Mam na myśli szeroko 
pojęty dyskurs odmienności seksualnych27, manifestujący się m.in. w lite
raturze tego kręgu (gejowskiej i lesbijskiej), jak również w innych typach 
tekstów, np. w prasie adresowanej do gejów i lesbijek28 czy na odpowied
nich portalach internetowych. Repertuar gatunków mowy oraz problemów 
lingwistycznych z nimi związanych jest właściwie nieograniczony. Pewne 
kroki zostały już poczynione w obrębie literaturoznawstwa, któremu bliska 
jest perspektywa gender i queer studies w opisie piśmiennictwa artystyczne
go. Jak pokazują autorki i autorzy tego typu opracowań, ciekawe wnioski 
płyną zarówno z analiz tekstów o jasnej, bo zdeklarowanej, przynależności 
do obszaru literatury feministycznej, gejowskiej czy lesbijskiej, jak i te, 
w których — z uwagi głównie na niezmiernie długą fazę przedemancypa
cyjną tego typu twórczości w Polsce — trzeba tropić wszelkie ślady obec

 24 M. karWatoWska, J. szpyrakozłoWska: Lingwistyka płci..., s. 125—137.
 25 W tym miejscu należy przywołać prace z różnych obszarów humanistyki (antro
pologiczne, socjologiczne, psychologiczne), w których został przedstawiony wizerunek 
mężczyzny determinowany tendencjami lansowanymi np. w mediach, a który daleki jest od 
androcentrycznej wizji najczęściej przedstawianej w opracowaniach z kręgu krytyki femi
nistycznej i gender studies. Por. np.: K. arcimoWicz: Obraz mężczyzny w polskich mediach. 
Prawda — fałsz — stereotyp. Gdańsk 2003. Nie brak także głosów krytycznych pod adresem 
feministek, które, zdaniem części badaczy, doprowadziły do negatywnego w skutkach prze
wartościowania w zakresie płci kulturowej — por. Z. melosik: Kryzys męskości w kulturze 
współczesnej. Kraków 2006.
 26 Por. np.: Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie 
gender. Red. T. Basiuk, D. Ferens, T. sikora. Katowice 2002; Gender. Wizerunki kobiet 
i mężczyzn w kulturze. Red. E. durys, E. ostroWska. Kraków 2005.
 27 Szerzej na ten temat por. Perspektywa otwarcia — w niniejszym rozdziale.
 28 Z powodzeniem wybrane teksty tego dyskursu (listy pisane przez gejów do czaso
pism gejowskich) wykorzystał w badaniach socjologicznych Jacek kocHanoWski. Por. idem: 
Fantazmat zróżNICowany..., s. 173—300.
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ności Innego, nieraz starannie zakamuflowane29. Rezultaty tego typu badań 
z zastosowaniem instrumentarium lingwistycznego byłyby o tyle ciekawe, 
że materiału przybywa, ukazują się teksty w odmianach i gatunkach do 
tej pory nieobecnych w polskiej kulturze, jak choćby powieść gejowska30, 
także w jej popularnej odmianie31. Warte kontynuacji są również prace ba
dawcze, których autorki i autorzy koncentrują się na opisie i interpretacji 
płci (szeroko pojmowanej) w różnych tekstach kultury popularnej. Te ob
szary są jeszcze przez lingwistykę genderową stosunkowo słabo spenetro
wane, a — z uwagi na szeroki zasięg kultury popularnej — mogą stanowić 
interesujący głos w dyskusji nad obrazem płci we współczesnym świecie32.

 29 Literatura na ten temat jest niezwykle bogata i badaczkom oraz badaczom z kręgu 
gender i queer studies dobrze znana. Por. np. monografie: M. Janion: Kobiety i duch inności. 
Warszawa 1996; G. ritz: Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. kopacki. 
Kraków 1999; G. ritz: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od 
romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002; I. iWasióW: Gender dla średnio zaawanso-
wanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004; B. Warkocki: Homo niewiadomo. Polska pro-
za wobec odmienności. Warszawa 2007; T. kaliściak: Katastrofy odmieńców. Katowice 2011; 
W. śmieJa: Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej literaturze homoseksualnej. Kraków 
2011. Na szczególną uwagę zasługuje monumentalna rozprawa K. kłosińskieJ: Feministyczna 
krytyka literacka. Katowice 2010. Warto również odnotować prace zbiorowe: Ciało — płeć — 
literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. 
Warszawa 2001; Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie 
gender...; Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze...; Lektury inności. Antologia. 
Red. M. dąBroWski, R. pruszczyński. Warszawa 2007; Lektury płci. Polskie (kon)teksty. Red. 
M. dąBroWski. Warszawa 2008, a także wybrane teksty z tomów: Pogranicza wrażliwości 
w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. 1: Miłość. Red. I. iWasióW, P. urBański. Szczecin 
1999; Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. 2: Meandry wraż-
liwości XX wieku. Red. I. iWasióW, P. urBański. Szczecin 1999; Inny, inna, inne. O inności 
w kulturze. Red. M. Janion, C. snocHoWskagonzalez, K. szczuka. Warszawa 2004.
 30 Por. np.: M. WitkoWski: Lubiewo. Warszawa 2005; B. ŻuraWiecki: Ja, czyli 66 moich 
miłości. Warszawa 2007.
 31 Por. np.: E. paseWicz: Śmierć w darkroomie. Kraków 2007; M. szczygielski: Berek. 
Warszawa 2007; idem: Bierki. Warszawa 2010.
 32 Ciekawe wątki zawierają prace poświęcone w tym zakresie mediom jako jednemu ze 
źródeł kreowania wizerunków płci, np.: M. karWatoWska: Kreowanie obrazu chłopaka w cza-
sopismach młodzieżowych (na materiale „Twista” i „Dziewczyny”). W: Kreowanie światów 
w języku mediów. Red. P. noWak, R. tokarski. Lublin 2007, s. 281—297; M. karWatoWska: 
Uległa, podporządkowana i piękna, czyli stereotyp kobiety dawniej i dziś. W: Dialog kultur 
w edukacji. Red. M. karWatoWska, B. myrdzik. Lublin 2009, s. 270—279; M. karWatoWska: 
Twardy i niezależny czy nieśmiały i uczuciowy? Wizerunek mężczyzny w tekstach ogłoszeń 
towarzysko-matrymonialnych. W: Płeć języka — język płci. Red. J. araBski, J. zięBka. Katowice 
2010, s. 127—140; M. kita: NIEGRZECZNA DZIEWCZYNKA. Zmiany modelu kobiecości w kul-
turze, zmiany w kobiecych zachowaniach językowokomunikacyjnych. W: Płeć języka — język 
płci..., s. 45—64; M. karWatoWska: „Instrukcja obsługi”, czyli o kreowaniu wizerunku kobiety 
w czasopiśmie „CKM”. W: Gender — queer — edukacja. W stronę praktyki. Red. B. skoWronek. 
Kraków 2011, s. 24—32.
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Perspektywa otwarcia

Szansa na pełniejszą interpretację zagadnienia genderowych uwikłań 
komunikacji płynie z nadziei na uwzględnienie w tego typu badaniach wy
sokiej pozycji indywidualnego podmiotu, wypromowanej dzięki nieesencjo
nalistycznej, pokartezjańskiej refleksji filozoficznej, a pogłębionej w myśli 
postmodernizmu. Stwarza to możliwości uwzględnienia dotychczas niszo
wych, nienormatywnych fenomenów, także w obszarze językowej ekspresji 
jednostki. W zakresie filologii pierwsi dostrzegli problem literaturoznawcy 
i literaturoznawczynie, którzy, prócz licznych i ciekawych ujęć poszcze
gólnych wątków i problemów, pokusili się także o syntetyczne ujęcie pro
blematyki genderowej, wpisując ją w koncepcję kulturowej teorii literatury 
i upatrując w niej ważnej szansy na nowe — podmiotowe — odczytanie 
wielu tekstów literackich. Anna Łebkowska stwierdza: „Otóż — w moim 
przekonaniu — pozostaje jeszcze wyjście następujące: mianowicie posłuże
nie się bronią oferowaną przez zwolenników studiów genderowych, a więc 
kategorią wrażliwości [podkr. — A.R.]. Można bowiem kategorię tę po
traktować jako rodzaj odbioru nakierowanego na przejawy represjonowania 
inności i jednocześnie jako przejaw wpisanego w tekst literacki oporu wo
bec tego, co narzucone. Jednakże to nie wszystko. Można ją też pojmować 
jako taki sposób obcowania z literaturą, który nie dopuszcza do skrajnie 
instrumentalizującego odczytania. Innymi słowy: lektura genderowa łączy
łaby się zarówno z ujmowaniem literatury jako przejawu pewnych zjawisk 
ogólnych, jak i z wyczuleniem na to, co jednostkowe; jednakże przede 
wszystkim wiązałaby się z przekonaniem, że literatura w sposób jej jedynie 
dostępny może kulturowe konstrukty wydobywać i uchylać. Lektura gen
derowa współgrałaby więc z uwrażliwieniem na to, co dane bezpośrednio, 
i zarazem na to, co nieobecne, co ukryte i wymagające uobecnienia”33.

W grupie opracowań poruszających temat relacji język a gender, rea
lizujących perspektywę otwarcia, umieścić należy — uogólniając — prace, 
w których unika się sądów o charakterze jawnej generalizacji, wynikającej 
z esencjonalistycznego podejścia do płci, waloryzuje się natomiast kate
gorię wrażliwości w odbiorze świata, włączając w to także opis i inter
pretację zjawisk językowych. Traktując gender jako kategorię dynamiczną, 
silnie skontekstualizowaną, nienormatywną, szuka się szczelin, pęknięć 
w wizerunku, w „śladach” płci zamkniętych w języku na wszystkich jego 
poziomach, wyraźnie motywowanych przez szereg rozmaitych czynników 
(społecznych, kulturowych, psychologicznych, historycznych). Wynika to 

 33 A. łeBkoWska: Gender. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. 
Red. M.P. markoWski, R. nycz. Kraków 2006, s. 400.
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po części z przyjętej perspektywy badawczej, a po części z zastosowanych 
metodologii, wśród których na szczególną uwagę zasługuje szeroko ujmo
wana stylistyka językoznawcza oraz pragmalingwistyka, wykorzystywane 
przede wszystkim do analiz na poziomie dyskursu34.

Przykładem jest studium Bożeny Witosz poświęcone tekstowym wizua
lizacjom kobiety i mężczyzny w najnowszej prozie kobiecej35. Autorka, 
konkludując, zauważa: „Współczesne strategie obrazowania postaci w lite
raturze i szerzej: w sztuce, kształtuje kilka czynników: propozycje koncep
tualizacji kobiecości, jakie wnosi dyskurs feministyczny; siła i zasięg od
działywania kultury masowej, która odwołuje się do wzorców powszechnie 
znanych; potoczne, oparte na zdrowym rozsądku, wyobrażenia kobiecości 
i męskości oraz dyskusje, jakie toczą się obecnie nad rolą sztuki i formami 
jej ekspresji, wpływające na sposób lektury i kształtujące czytelnicze ocze
kiwania. W językowych wizualizacjach postaci, jakie prezentuje współcze
sna proza kobieca, zwraca uwagę dialog zapisanej na jej kartach estetyki 
ciała z konwencjami propagowanymi w literaturze popularnej i środkach 
masowego przekazu”36. Zarówno wnioski, jak i przeprowadzone w artykule 
analizy, pokazują badaczkę świadomą dynamiki i silnego ukontekstowie
nia kategorii gender. Odtwarzanie wizerunku płci nie jest sprowadzone 
tylko do potwierdzania lub zaprzeczania stereotypom potocznym, przyjęto 
znacznie szerszą perspektywę, widoczną zresztą już we wcześniejszych 
pracach B. Witosz37, niemniej tu wyrazistszą, ponieważ obejmującą obser
wacją zarówno kobiety, jak i mężczyzn. W innym tekście tej samej autorki, 
poświęconym stylistycznej analizie dyskursu kobiecego w literaturze38, 
tezy o kulturowym uwikłaniu płci zostają sformułowane jeszcze dobitniej: 
„Wracając do postawionego na wstępie pytania, myślę, że odrębności ję
zykowej kobiet i mężczyzn nie da się utrzymać. Na pytanie: Czy istnieją 
style kobiece i męskie, badacze zajmujący się komunikacją interakcyjną 
odpowiadają wahaniem [...]. Jednakże, jak potwierdzają to szeroko zakro

 34 Pojęcie dyskursu na terenie językoznawstwa rozumiane jest różnie, m.in. — uprasz
czając — jako konkretny tekst (U. ŻydekBednarczuk: Wprowadzenie do lingwistycznej 
analizy tekstu. Kraków 2005), jako szeroko rozumiany kontekst komunikatu językowego 
(Dyskurs jako struktura i proces. Red. T. van dijk, przeł. G. Grochowski. Warszawa 2001), 
jako konwencja komunikacyjnokulturowospołeczna (H. GrzmilTyluTki: Gatunek w świetle 
francuskiej teorii dyskursu. Kraków 2007) lub jako model kształtowania tekstu (B. wiTosz: 
Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009). Najbliższe są mi dwa ostatnie ujęcia.
 35 B. wiTosz: Kobieta patrzy. (O aktach percepcji wzrokowej we współczesnej prozie 
kobiecej). W: „Język Artystyczny”. T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość 
w literaturze. Red. B. wiTosz. Katowice 2003, s. 69—89.
 36 Ibidem, s. 85.
 37 B. wiTosz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje...
 38 eadem: Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej lite-
raturze..., s. 7—26.
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jone badania pragmatyki konwersacyjnej oraz chociażby poczynione tu 
w maleńkim zakresie obserwacje tekstów, różnice stylowe w zachowaniach 
interakcyjnych reprezentantów obu płci istnieją. By wiedza na temat ich 
zróżnicowania była pełniejsza i systematyczna, należałoby analizy stylów 
kobiecych i męskich »ukontekstowić«, tak, jak czyni to pragmatyka dys
kursu. Lista czynników, od których zależą wybory i realizacje stylowe 
konkretnych i »typowych« przedstawicieli płci, jest długa. Jednakże, tak 
jak o stylu nie można dziś mówić w oderwaniu od najszerzej pojętego 
kontekstu kulturowego, tak i style konwersacyjne trzeba rozpatrywać 
w ramach większych całości, łącząc ze stylem zachowań językowych inne 
aspekty tej szerokiej kategorii: sferę wartości, percepcji, emocji, estetyki, 
stylu życia [...], porządku społecznego i kulturowego. Wtedy analizy będą 
pełniejsze, a wnioski z nich płynące, bardziej wiarygodne”39. Świadomość 
płynności, wieloczynnikowej determinacji przedmiotu badań sprawia, że 
badaczka zauważa puste miejsca, które wymagają subtelnych i ostrożnych 
analiz z zastosowaniem zróżnicowanego instrumentarium.

Innym przykładem jest opracowanie Małgorzaty Kity poświęcone prag
malingwistycznej analizie dyskursu miłosnego jako przykładu dyskursu 
tematycznego40. Autorka, opierając się na obserwacjach przeprowadzonych 
z wykorzystaniem bogatego materiału ilustracyjnego, pochodzącego z róż
nych epok, stwierdza: „Płeć biologiczna ma, jak się wydaje, mały wpływ na 
werbalną ekspresję miłości. Dominującym czynnikiem jest natomiast płeć 
kulturowa. Działają tu raczej zmienne w różnych kulturach i różnych epo
kach przymusy zewnętrzne, wymogi świata dyskursu. Mówienie o miłości 
określają raczej wzajemnie się dopełniające i przenikające: styl(e) epoki 
i właściwości idiolektalne wyrażającego miłość”41. Jak widać, badaczka 
poszukuje w dyskursie miłosnym wyznaczników różnicujących, co czyni 
rozważania otwartymi, skierowanymi na holistyczne ujęcie problemu.

Przy widocznych już tendencjach do przedstawiania problematyki 
relacji język — gender w perspektywie otwarcia, wciąż jednak odczuwa 
się pewien niedosyt tego typu opracowań. Terenem ważnym i wyraźnie 
zaniedbanym pozostaje m.in. szeroko pojęty dyskurs queer, który mógłby 
być rozumiany — uogólniając — jako fenomen komunikacyjno-kulturo-
wo-społeczny wyznaczony przez cechę ODMIENNOŚCI od heteronor-
matywnego wzorca kultury opresyjnej; konstytuowany przez zespół 
właściwości//wyznaczników — społecznych, kulturowych, aksjologicz-
nych, psychologicznych, semantycznych, estetycznych; obejmujący 
swym zasięgiem pewien typologiczny zbiór kontekstów i konwencji ko-
 39 Ibidem, s. 23.
 40 M. kita: Mówienie o miłości a płeć. „Stylistyka” 2004, nr 13: Styl a płeć, s. 127—154.
 41 Ibidem, s. 152. Por. też: M. kita: Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. Ka
towice 2007.
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munikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych), współtworzących jakiś 
abstrakcyjny bądź konkretny rodzaj zachowania komunikacyjnego, ma-
nifestujący się w określonych tekstach, aktualizacjach gatunków mowy, 
możliwy także do obserwacji na niższych poziomach kodu naturalne-
go42. Tu za najważniejsze problemy badawcze należałoby uznać wskazanie 
wyznaczników pragmalingwistycznych tego dyskursu w rozmaitych jego 
przejawach oraz umieszczenie ich w kontekście rozważań o wzajemnych 
uwikłaniach języka i płci na zasadzie inkluzji, a nie wykluczenia czy kon-
trastu. Uwzględnienie różnych aspektów i czynników warunkujących ów 
dyskurs doprowadzić mogłoby do interesujących wniosków, a z pewnością 
wzbogaciłoby wiedzę o zachowaniach komunikacyjnych Polek i Polaków. 
Wśród problemów godnych naukowej refleksji, plasujących się w obrębie 
dyskursu queer, należałoby umieścić m.in.:
1. Nienormatywny wizerunek płci — obrazy kobiet i mężczyzn spoza 

dyskursu heteronormatywnego (na poziomie np. nominacji językowej, 
stereotypu, tekstowych wizualizacji), ale umieszczane na jego tle, a za-
warte w tekstach literatury pięknej43, jak również w komunikatach me-
dialnych (prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych); a także 
podobne analizy w obrębie dyskursu heteronormatywnego, dotyczące 
wizerunku odmieńca w tym — normatywnym, „panującym” — obszarze 
komunikacji; tutaj również problemy nominacji.

2. Sposoby konstruowania dyskursu intymistycznego — strategie dyskur-
sywne stosowane w sytuacjach prywatnych, m.in.: wyznaczniki wzorca 
gatunkowego genrów intymistycznych (np. wyznanie miłosne, rozmowa 
nieoficjalna wśród przedstawicieli dyskursu, wspomnienie, list, e-mail, 
blog) — tu można wykorzystać teksty z grupy tzw. genera scribendi 
(dzienniki, pamiętniki, wspomnienia), ale również epistolografię, litera-
turę piękną, zasoby Internetu czy prywatne rozmowy.

3. Wykładniki systemu adresatywnego — szeroko pojęte sposoby zwracania 
się do siebie, strategie grzecznościowe zawarte w różnych gatunkach 
mowy i sytuacjach dyskursywnych.

 42  Należy zaznaczyć, że dyskursu queer w zaproponowanym tu ujęciu nie należy poj-
mować (tylko) w kategoriach polityki czy ideologii — ani w wersji podmiotowej, ani przed-
miotowej. Zależy mi raczej na opisie i interpretacji szerokiego zjawiska społeczno-kulturo-
wo-komunikacyjnego, którego obserwacje mogłyby zaowocować ważnymi w perspektywie 
socjologicznej wnioskami. Szerzej na temat polityki queer por. J. KochanowsKi: Podmiotowa 
i przedmiotowa polityka queer. Zarys problematyki. W: Z odmiennej perspektywy. Studia 
queer w Polsce. Red. M. Baer, M. Lizurej. Wrocław 2007, s. 43—60.
 43 Pewną próbą jest tu artykuł Andrzeja S. Dyszaka, który, stosując metody socjoling-
wistyczne, poddał analizie język gejów w powieści Michała Witkowskiego Lubiewo. Por.: 
A.S. DyszaK: O socjolekcie gejów (na podstawie powieści Michała Witkowskiego „Lubiewo”). 
W: Oblicza płci. Język — kultura — edukacja. Red. M. KarwatowsKa, J. szpyra-KozłowsKa. 
Lublin 2012, s. 29—42.
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4. Sposoby językowej konceptualizacji rzeczywistości — wykładniki ję
zykowego obrazu świata (JOS), np.: konceptualizacja poszczególnych 
emocji (zwłaszcza miłości44), a także innych, stanowiących o specyfice 
dyskursu, elementów rzeczywistości pozajęzykowej.

5. Wyznaczniki zewnętrznych i wewnętrznych45 zachowań agresywnych 
— przejawy homofobii i jej językowe manifestacje, z uwzględnieniem 
różnych form i funkcji agresji, jej gatunkowych i tekstowych aktualizacji, 
semantycznych i kontekstowych uwikłań; można tu wykorzystać liczne 
teksty pochodzące z mediów masowych, jak również prywatne, także 
te zamieszczane w Internecie.

6. Wybrane problemy dyskursu w ujęciu historycznym46 — zagadnienia 
poruszone w punktach 1—5, ale z wykorzystaniem źródeł niewspółcze
snych, przede wszystkim literatury pięknej, częściowo może pamiętni
ków, listów, choć należy się spodziewać trudności w dotarciu do mate
riałów, m.in. z uwagi na silną tabuizację problemu inności seksualnej 
w kulturze polskiej wieków dawnych47; analizy powinny oczywiście 
uwzględniać jak najszerszy kontekst kulturowospołeczny płci w danej 
epoce48.

 44 Warto by — na dalszym etapie badań — skonfrontować analizy lingwistyczne tego 
problemu z ustaleniami z obszaru innych dziedzin wiedzy, por. W. kuligoWski: Miłość na 
Zachodzie. Historia antropologiczna. Poznań 2004, s. 222—263.
 45 Por. np.: K. BoJarskanoWaczyk: „Przegięte ciotki niemile widziane” — o homofobii ge-
jów i lesbijek. W: Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii. Red. T. Basiuk, 
D. Ferens, T. sikora. Kraków 2006, s. 61—72.
 46 Jest to problem ważny, ponieważ jego rozwiązanie pozwoli zweryfikować różne 
sądy na temat matriarchatu i patriarchatu jako dwóch dominujących formacji cywilizacyj
nych w dziejach człowieka, mających swe podłoże już w bardzo odległej przeszłości. Por. 
Z. krzak: Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa 2007. Autor wskazuje na uprzedniość 
matriarchatu względem patriarchatu, uwzględniając perspektywę prehistoryczną. Przytacza 
również rozmaite — zazwyczaj niezwykle frapujące i dyskusyjne — sądy uczonych doty
czące androcentryzmu i jego uwikłań oraz odpowiedników w społecznościach genetycznie 
bliskich człowiekowi, np.: „Jak pisze Georg Baudler [...] w ślad za Jane Goodall — agresja 
pojawia się już u małych szympansiątek płci męskiej. Skłaniają się one do bardziej nieokrze
sanych zabaw niż żeńskie, a w ich trakcie często zachowują się w sposób przypominający 
późniejsze imponowanie samicom: ciskają wokół siebie gałęziami, pysznią się i paradują 
tam i z powrotem, wcześniej też niż młode samice zaczynają zagrażać innym osobnikom 
i je atakować”. (Ibidem, s. 415).
 47 Refleksja nad Innym jest obecna w polskiej refleksji historycznojęzykowej, niemniej 
dotyczy głównie wizerunku obcych nacji. Por.: A. nieWiara: Wyobrażenia o narodach w pa-
miętnikach i dziennikach z XVI—XIX wieku. Katowice 2000; eadem: Moskwicin — Moskal 
— Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź 2006. Autorka korzysta przede 
wszystkim z metodologii lingwistyki kognitywnej, kulturowej oraz etnolingwistyki.
 48 Pomocne mogą się tu okazać m.in. ustalenia dotyczące miejsca i roli kobiet oraz 
mężczyzn w antropologicznej (zarówno w odmianie filozoficznej, jak i socjologicznej) myśli 
zachodnioeuropejskiej, nierzadko dość zaskakujące w zestawieniu z ugruntowanymi, często 
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7. Najważniejsze cechy obszaru komunikacji interkulturowej — problemy 
zawarte w punktach 1—5, umieszczone na jak najszerszym tle porów
nawczym, z uwzględnieniem języków i kultur zarówno blisko spokrew
nionych, jak i znacznie oddalonych49.

8. Metaanalizy dyskursu — wskazanie cech naukowego i medialnego 
dyskursu queer, ale także dyskursu feministycznego i gender (jako al
ternatywnych sposobów refleksji humanistycznej nad kondycją współ
czesnego człowieka i kształtem kultury), opis m.in. strategii komu
nikacyjnych, sposobów argumentacji, leksyki organizującej bazowe 
pola semantyczne, metafor dyskursu, instancji nadawczoodbiorczych, 
głównych gatunków mowy.

Ważne, aby w przeprowadzanych analizach nie ograniczać się tylko 
do wskazywania i wyróżniania cech dystynktywnych, co mogłoby dopro
wadzić do wniosków mieszczących się w badaniach z kręgu perspektywy 
wykluczenia. Należy raczej sytuować obserwacje na tle ustaleń dotyczą
cych dyskursu heteronormatywnego oraz tym samym akcentować możli
wość wzbogacenia obrazu zachowań komunikacyjnych Polek i Polaków. 
Słowem, nie należy pogrubiać — i zarazem uszczelniać — konturów obszaru 
dyskursu heteronormatywnego, ale raczej łagodzić je, poszerzając tym 
samym mapę polskiej kultury, rozluźniając jej granice, wskazując szczeli
ny, przez które od dawna widać Innego, i przez które może się ów Inny 
przedostać. Inny, a przez to nieznany, więc ciekawy, kolorowy, niosący 
ożywczy powiew... Nadto, nie należy zapominać, że, odkrywając tajemnice 
dyskursu queer, można dowiedzieć się wiele o innych dyskursach, także 
o tym „panującym”. Wzbogacanie refleksji nad językiem i komunikacją 
pomoże stworzyć nową typologię dyskursów, typologię opartą na czynniku 
nienormatywnym, odzwierciedlającym bogactwo i różnorodność ludzkich 
zachowań kulturowospołecznokomunikacyjnych; uwzględniającą jednost
kowy, niepowtarzalny wymiar obcowania ludzi ze sobą.

*  *  *

naukowymi sądami na ten temat. Por. M. uliński: Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozo-
ficzno-społecznej. Kraków 2001, a także M. środa: Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne 
spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty 
i płci. Warszawa 2003.
 49 Obserwacje niespokrewnionych, zwłaszcza wyemancypowanych kultur Zachodu, 
mogą dać z pewnością interesujące wyniki, ale podobnie może się stać w wypadku analiz 
kultur bliskich. Doskonale znana jest powszechna otwartość i tolerancja pokrewnych nam 
językowo Czechów, co znajdzie potwierdzenie w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych 
i na różnych poziomach kodu naturalnego, a stanowić będzie wyraźny kontrast względem 
języka i kultury polskiej.
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Zaproponowana w niniejszym rozdziale koncepcja oglądu tendencji 
w postępowaniu badawczym nad problematyką wzajemnych uwikłań języ-
ka i płci jest tylko propozycją, efektem moich przemyśleń. Pokazuje jednak 
pewne mechanizmy obecne w myśleniu o gender, a wynikające z kontek-
stu społeczno-kulturowego oraz zastosowanych paradygmatów naukowych 
panujących, by nie rzec: modnych w danym okresie. Okazuje się jednak, 
że możliwa jest lingwistyczna refleksja prowadzona z uwzględnieniem 
perspektywy otwarcia, akcentującej nienormatywny i indywidualistyczny 
wymiar języka i komunikacji, oparty na genderowej kategorii wrażliwości. 
O ile echa teorii feministycznych oraz gender studies pobrzmiewają już 
w niektórych pracach lingwistów i należy poczytywać ową tendencję za 
bezsprzecznie ważną i intelektualnie nośną, o tyle wydaje się, że uwzględ-
nienie ustaleń teorii queer, choć na razie pozostające w sferze postulatów, 
mogłoby refleksję językoznawczą w zdecydowanym stopniu wzbogacić. 
Należałoby wówczas mówić o (po)nowoczesnym językoznawstwie, rozu-
mianym podobnie jak takaż socjologia inspirowana m.in. myślą Michela 
Foucault, w której wszelkie — niezależnie od ich ilościowego udziału — 
fenomeny są traktowane z jednakową uwagą: „W teorii społecznej, którą 
staram się uprawiać, seksualna czy płciowa odmienność, inność nie jest 
wyrazem odstępstwa od ustanowionej, opisanej, podtrzymywanej normy, 
lecz jest wyrazem sposobu, w jaki każdy i każda z nas realizuje swoje 
marzenia i fantazmaty. Sądzę, że społeczna teoria różnicy, odwołująca się 
m.in. do teorii queer, jest kierunkiem, w jakim podążać powinna pono-
woczesna socjologia po to, by uwolnić się od balastu procedur sankcjo-
nujących i utrwalających społeczne nierówności, wykluczenia i margina-
lizacje”50. Przeniesienie powyższych założeń na teren lingwistyki trudno 
byłoby przecenić.

Jak pokazują przeprowadzone obserwacje, można wyróżnić niektó-
re metodologie i teorie stosowane w dociekaniach lingwistycznych jako 
szczególnie sprzyjające tego typu (po)nowoczesnej refleksji. Są to przede 
wszystkim: pragmatyka i stylistyka dyskursu, ale również semantyka 
kognitywna i lingwistyka kulturowa — wszystkie mieszczące się, w więk-
szym bądź mniejszym stopniu, w obszarze myśli postmodernistycznej, 
wyznaczonej — podaję w dużym uproszczeniu — przez takie hasła, jak: 
relatywizm, indywidualizm, podmiotowość nieesencjonalistyczna, wielość, 
złożoność, niepowtarzalność, subiektywizm i wiele innych. Widać zatem, 
że skuteczne narzędzia istnieją, trzeba tylko po nie sięgnąć i umiejętnie 
wykorzystać.

 50 J. kocHanowski: Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer. 
W: Parametry pożądania..., s. 49.





Rola czynnika historycznego 
w badaniach z zakresu lingwistyki płci

Widzimy zatem, że rewolucja w odniesieniach między płciami 
[...] nie dokonała się całkowicie. Prawdę mówiąc, nie jest to 
możliwe. Tak jak gdzie indziej, tak i tutaj nie ma „końca histo-
rii”. A więc nie da się zamknąć jej dziejów. Można powiedzieć: 
„Kiedyś, dawno temu…” i zacząć szukać ginących w mrokach 
początków. Ale nie znajdzie się końca.

M. Perrot: Moja historia kobiet

Jednym z zagadnień dostrzeganych przez badaczki i badaczy proble-
matyki lingwistycznogenderowej jest asymetria rodzajowo-płciowa, zwana 
też androcentryzmem bądź seksizmem językowym. Przykładów na to 
zjawisko dostarcza polszczyzna wiele, zarówno na poziomie systemu gra-
matycznego, jak i w obszarze leksykalnym oraz w realizacjach tekstowych 
i dyskursywnych. Trudno nie zgadzać się z egzemplifikacjami obficie przy-
taczanymi w rozlicznych opracowaniach naukowych, materiał językowy 
jest wszak dowodem bezdyskusyjnym. Ponadto warto z atencją odnieść się 
do prób krytycznego spojrzenia na zjawiska komunikacji międzyludzkiej, 
opartej często na nierówności, także genderowej. Należy jednak sądzić, że 
pogłębienie analiz problemu pomoże rzucić nań nieco inne światło. Byłoby 
to możliwe, gdyby częściej niż do tej pory uwzględniać w dociekaniach 
szeroko pojmowany czynnik historyczny (związany z historią języka jako 
dyscypliną w tym zakresie badań podstawową, ale też historią kultury).

Analizując problemy związane z androcentryzmem polszczyzny, moż-
na podzielić wykładniki tego fenomenu na dwie grupy:

 — silnie ustabilizowane (oporne na zmiany);
 — słabo ustabilizowane (elastyczne względem proponowanych zmian).

Do grupy pierwszej można zaliczyć przede wszystkim argumenty sys-
temowe przemawiające za seksizmem językowym, ale także niektóre z tych 
spoza gramatyki (głównie leksykalne). Przykłady androcentryzmu z pozio-
mu tekstu i dyskursu będą się natomiast mieściły w większości w grupie 
drugiej. Z przywołanego podziału wynika pośrednio, że to, co oporne na 
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zmiany, jest silnie zakorzenione w języku od dawna, ma pewne historyczne 
podstawy, z którymi — ze względu na uwikłania w tradycję — trudno wal-
czyć i trudno zmieniać, to zaś, co można spróbować zmienić, jest być może 
historycznie mniej ukontekstowione i dlatego bardziej elastyczne oraz 
otwarte na apele nawołujące do genderowego równouprawnienia w języku.

Jednym z przykładów seksizmu językowego jest funkcjonowanie 
w języku polskim niesymetrycznej dychotomii rodzajowej, polegającej na 
funkcjonowaniu rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego. Problem 
ten nabiera innego wymiaru, gdy poddać go obserwacji historycznej. Długo 
tłumaczono tę asymetrię ekspansją rodzaju męskiego, który rzekomo „za-
właszczył” dla siebie osobne formy męskoosobowe, spychając tym samym 
formy żeńskie do jednej grupy z formami męskozwierzęcymi i męsko-
rzeczowymi. Tym samym zostałaby ugruntowana dysproporcja przema-
wiająca za uznaniem gramatycznego usankcjonowania androcentryzmu 
polszczyzny. Perspektywę tę zmieniają ustalenia poczynione przez Alinę 
Kępińską, która w obszernej monografii dowodzi, że to nie rodzaj męski 
był ekspansywny, ale żeński właśnie1. To formy żeńskie bowiem opanowały 
rodzaje: męskozwierzęcy, męskorzeczowy i nijaki, narzucając im swoją po-
stać fleksyjną. Formy męskie zaś okazały się recesywne i ostały się tylko 
w rodzaju męskoosobowym2. To zmienia zupełnie podejście do problemu 
i wyraźnie osłabia tezę o androcentryzmie polszczyzny, widocznym rze-
komo już na poziomie gramatyki. Czynnik gramatyczny, ściślej: fleksyjny, 
jako systemowy i silnie zakorzeniony w języku, jest właściwie niemożliwy 
do usunięcia czy choćby zmodyfikowania. Dla przeciętnego użytkownika 
polszczyzny rodzaj gramatyczny jest w pewnym sensie asemantyczny (bo 
np. nieutożsamiany z rodzajem naturalnym), co także blokuje wszelkie 
modyfikacje w jego zakresie.

Nieco inaczej problem przedstawia się na poziomie słowotwórczym. 
Przywoływane często przykłady seksizmu, manifestujące się w dery-
wowanych formach żeńskich nazwisk, sygnalizujących stan cywilny ich 
nosicielek, podlegają współcześnie wyraźnemu osłabieniu. Formy typu: 
Szewczykówna, Kotulanka, Pawlakowa, Kozubina bywają dziś używa-
ne niezwykle rzadko, natomiast dzierżawcze derywaty antroponimiczne, 
np.: Andrzejowa, Michałowa, stosowane na określenie odpowiednio żony 
Andrzeja i Michała są raczej nacechowane żartobliwie bądź ewentualnie 
ograniczone do komunikacji w środowiskach wiejskich. Przytoczone formy 

 1 A. KępińsKa: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język 
wobec płci. Warszawa 2006.
 2 To bardzo skomplikowany proces, skrupulatnie opisany przez Kępińską i boga-
to przez nią zilustrowany. Więcej na ten temat piszę w innym miejscu, por.: A. RejteR: 
Problematyka relacji język — płeć w wybranych polskich pracach lingwistycznych. Uwagi 
o metodzie — w niniejszym tomie.



Rola czynnika historycznego w badaniach... 47

poświadczają wprawdzie patriarchalny układ społeczeństwa polskiego, ale 
jest to już stan przeszły, niemający wiele wspólnego ze współczesnym 
wyemancypowanym społeczeństwem, a tego rodzaju derywaty należałoby 
traktować jako interesujące relikty dawnej kultury. Trudno w tym wypadku 
mówić o oporności bądź podatności tych form na zmiany, ponieważ prze-
obrażenia kontekstu społeczno-obyczajowego zdecydowanie ograniczyły 
ich występowanie i współcześnie trzeba je traktować jako marginalne. 
Można zatem mówić w tym miejscu o swoistym zwycięstwie pragmatyki 
nad gramatyką.

W obrębie nazw osób występuje jednak kilka obszarów, w których 
można dopatrzeć się androcentryzmu polszczyzny. Poświęcono temu za-
gadnieniu już wiele miejsca w literaturze naukowej3. Zasygnalizuję jedynie, 
że problem dotyczy m.in. niektórych nazw zawodów, które występują tyl-
ko w rodzaju męskim lub tylko w rodzaju żeńskim (zdecydowanie mniej 
liczna grupa) (generał — ø, górnik — ø, ksiądz — ø, ale też przedszkolanka 
— ø, niania — ø), tytułów naukowych funkcjonujących tylko w rodzaju 
męskim (doktor, profesor), rzeczowników wspólnorodzajowych (kaleka, 
sierota, fajtłapa), rzeczowników rodzaju męskiego dotyczących wyłącznie 
kobiet (kocmołuch, podlotek, babsztyl)4. Warto jednak podkreślić pozytyw-
ne zmiany zachodzące w języku, a mające ograniczyć przykłady asymetrii 
rodzajowo-płciowych. Przykładem mogą być coraz częściej używane (za-
równo w polszczyźnie mówionej, jak i pisanej) żeńskie formy utworzone 
od nazw zawodów zakończonych cząstką -log, typu: socjolog — socjolożka, 
psycholog — psycholożka, antropolog — antropolożka5. Można to uznać za 
zdecydowanie pozytywny efekt myśli feministycznej, która, choć z opo-
rami, przedostaje się do codziennego życia, w tym wypadku — do uzusu 
językowego6.

Bliski powyższemu jest problem gatunkowości jako cechy rzeczowni-
ków męskoosobowych. Autorki Lingwistyki płci przytaczają pokaźną liczbę 
przykładów poświadczających tę tezę, np.: Polak potrafi; Mądry Polak po 
szkodzie; Kochajmy się jak bracia; prawa i obowiązki pacjenta; klient ma 
zawsze rację; Dzień Nauczyciela i inne7. Interpretacja tego zagadnienia 
z uwzględnieniem czynnika historycznego pozwoli nieco inaczej nań 

 3 Por. np. M. KaRwatowsKa, J. szpyRa-KozłowsKa: Lingwistyka płci. Ona i on w języku 
polskim. Lublin 2005; M. Nowosad-BaKalaRczyK: Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej 
polszczyźnie. Lublin 2009.
 4 Więcej na ten temat por. ibidem.
 5 Oczywiście, wciąż pojawiają się też głosy negujące te formy.
 6 Jak stary i jednocześnie wciąż aktualny to problem uzmysławia praca Z. KlemeNsiewicza 
sprzed ponad pół wieku. Zob. idem: Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i prak-
tyki. „Język Polski” 1957, s. 101—119.
 7 M. KaRwatowsKa, J. szpyRa-KozłowsKa: Lingwistyka płci..., s. 35—37.
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spojrzeć. Wyłaniający się z podobnych konstrukcji (tekstów) obraz świata, 
zaświadczający o pejoratywizacji kobiety, jest w dużym stopniu dowodem 
czasów minionych. Obecnie świat wygląda inaczej, miejsce kobiety w kul-
turze wyznaczają już nie tylko role w gospodarstwie domowym, ale również 
kariera zawodowa, bardzo często niezwykle spektakularna. Oczywiście, da-
leko do pełnego równouprawnienia, niemniej postęp i zmiany są widoczne. 
Język zaś reaguje zawsze później na przeobrażenia, wobec tego na zmiany 
w zakresie komunikacji werbalnej przyjdzie jeszcze poczekać.

Historyczne skontekstualizowanie rzuca inne światło również na in-
terpretację szeroko pojętych zjawisk leksykalnych służących jako przy-
kłady seksizmu polszczyzny. Często przytacza się liczne leksemy, fraze-
ologizmy i przysłowia jako dowodzące niskiej pozycji kobiety w kulturze 
polskiej. Oto kilka przykładów: babskie gadanie; mazać się jak baba; Baba 
z wozu, koniom lżej; Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, żeby przy-
wołać tylko kilka najbardziej znanych. Trudno zaprzeczyć, że obraz ko-
biety wy łaniający się z tego typu ustabilizowanych form językowych jest 
zdecydowanie negatywny. Należy jednak pamiętać, iż u zarania twórcami 
tego stereotypu są mężczyźni, którzy widzą w kobiecie Innego, zatem 
opatrują ją negatywnymi konotacjami. Jest to najczęstszy zabieg wystę-
pujący w tworzeniu heterostereotypu. Autostereotyp — przeciwnie — jest 
na ogół zdecydowanie pozytywny, stąd potwierdzające męski punkt wi-
dzenia konstrukcje typu: męska rozmowa (w znaczeniu ‘rzeczowa, przed-
miotowa’), zachowywać się po męsku, męska siła, męska decyzja i inne8. 
Doprowadziło to do zleksykalizowania podobnych struktur, a tym samym 
utrwaliło asymetryczny obraz płci w polszczyźnie, co należy postrzegać 
jako zdecydowanie negatywny aspekt. Nie wolno jednak zapominać, że 
podobna sytuacja występuje w wielu językach świata, także tych spoza 
europejskiego kręgu kulturowego9, co potwierdza pewien uniwersalizm 
kultur patriarchalnych.

Jeszcze wyraźniej być może jest to widoczne w tych sferach języka, 
które dostarczają dowodów na pejoratywizację płci (najczęściej żeńskiej) 
wynikającą z funkcjonującego w danym kręgu kulturowym językowego ob-
razu świata zawartego nie tylko w konstrukcjach spetryfikowanych. Przede 
wszystkim widoczne jest to na poziomie stereotypów płci. Powszechnie 
asymetrię wizerunku postrzega się m.in. przez pryzmat następujących 
kontekstów kulturowo-społecznych: cnota i dziewictwo, rozwiązłość, mał-
żeństwo i bezżenność, wierność i zdrada, nierząd, uroda i atrakcyjność 
fizyczna. Te obszary wyznaczają wyraźne i dość restrykcyjne wymagania 
wobec kobiet, pozostawiając duży margines swobody, usankcjonowany 

 8 Więcej na ten temat por.: ibidem, s. 40—48.
 9 Por.: ibidem, s. 20—22. Praca zawiera wiele przykładów z różnych języków.
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przyzwoleniem społecznym, w odniesieniu do mężczyzn. Ale i płeć męska 
narażona jest na oddziaływanie utrwalonego negatywnego stereotypu, ma-
nifestującego się w przypisywanych mężczyznom na jego podstawie war-
tościującym ujemnie cechom, takim jak: nadużywanie alkoholu, skłonność 
do popadania w konflikt z prawem, wymaganie tzw. męskości w postawie, 
zachowaniu itp., piętnowanie mniejszości seksualnych10. Należy jednak 
przyznać, że jest tu widoczna wyraźna dysproporcja między dyskryminacją 
kobiet i mężczyzn, na niekorzyść tych pierwszych. Stereotypy językowo-
kulturowe należy zaliczyć do tej grupy poziomów, które z jednej strony — 
za sprawą silnego utrwalenia w świadomości społecznej — są niepodatne 
na zmiany, z drugiej zaś — wskutek dynamicznych przeobrażeń obyczajo-
wości, zmierzających w kierunku liberalizacji, demokratyzacji i pluralizacji 
— powoli jednak i stopniowo owym zmianom podlegają. Widoczne jest to 
m.in. w obrazie płci lansowanym przez media masowe, które przedstawiają 
nowe figury genderowe współczesności, takie jak: mężczyzna metrosek-
sualny, kobieta wyzwolona, singielka, wyemancypowani przedstawiciele 
mniejszości seksualnych i różnych tożsamości transgenderowych11, a także 
wiele innych.

Rozważania na temat płci w języku warto także osadzić na wyższych 
piętrach kodu naturalnego, takich jak: styl, tekst czy dyskurs12. Tutaj rów-
nież przykładów jest bardzo wiele. Można przykładowo zwrócić uwagę 
na problem związany z historią polskiej etykiety językowej, która przecież 
w niezwykle subtelny sposób odzwierciedla stosunki społeczne, także 
motywowane płcią, panujące w dawnej Polsce. Znakomitym źródłem tego 
typu obserwacji jest monografia Marka Cybulskiego13 dotycząca tego za-
gadnienia i zawierająca bogaty i różnorodny materiał językowy pochodzący 
z doby średniopolskiej, który może posłużyć do głębszych rozważań nad 
historycznym kontekstem polskich zachowań etykietalnych, w których 
zawarty jest na wskroś pozytywny obraz kobiety jako tej darzonej atencją 
i szacunkiem. Takie były konwencje kultury dworskiej, szerzej: szlachec-
kiej, która nakazywała w wielu sytuacjach oddawanie czci należnej ko-
biecie. Ale, jeśli chodzi o to zagadnienie, dysponujemy również źródłami 

 10 Por.: ibidem, s. 59—138.
 11 Wystarczy przywołać chociażby postaci Michała Szpaka i Madoxa, piosenkarzy, 
czy szerzej: osób z kręgu kultury popularnej i kultury celebrytów, obecnych w licznych 
programach telewizyjnych, w Internecie, nagrywających płyty, wyraźnie podkreślających 
swoje miejsce we współczesnym świecie wyznaczonym przez wiele płci kulturowych.
 12 Kwestie te rozważałem również w kontekście dydaktycznym. Por.: A. RejteR: 
Zagadnienia płci a problematyka historycznojęzykowa w polonistycznej dydaktyce uniwer-
syteckiej — w niniejszym tomie.
 13 Por. M. cyBulsKi: Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie 
średniopolskiej. Łódź 2003.
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ciekawego materiału reprezentującymi inne okresy w dziejach polskiej 
kultury. Warto np. sięgnąć do średniowiecznej literatury świeckiej czy pi-
śmiennictwa polskiego realizmu i naturalizmu14, aby urozmaicić i pogłębić 
rozważania związane z problemem grzeczności językowej w kontekście 
płci uczestników komunikacji. Problem ten czeka na odrębne, być może 
monograficzne, opracowanie.

Na poziomie dyskursu problematyka płci w perspektywie historycz-
nej sytuuje się jako sprowadzona do obserwacji różnic miejsca kobiet 
i mężczyzn w komunikacji. Niezwykle interesująco pisze o tym Bogdan 
Walczak. Już na początku swojego artykułu formułuje tezę: „Najogólniej 
mówiąc, różnice, które będą przedmiotem poniższych uwag, były spowo-
dowane historycznie zmienną pozycją społeczną kobiety, możliwościami 
jej udziału w życiu publicznym i dostępu do wykształcenia”15. Znajduje 
ona potwierdzenie w przeprowadzonych analizach. Autor podejmuje temat 
z uwzględnieniem trzech wybranych problemów, odnosząc je do języka ko-
biet. Są to: kształtowanie się polskiego języka literackiego (jako fenomenu 
ponadregionalnego), miejsce łaciny w komunikacji dawnej Polski, wpływy 
francuskie na polszczyznę wieków minionych. Badacz ilustruje swoje wy-
wody przykładami z literatury pięknej oraz z tekstów użytkowych (m.in. 
z epistolografii). Zauważa, że miejsce kobiet w czasach kształtowania się 
początków ponadregionalnej kultury polskiej było znikome — przedstawi-
cielki płci żeńskiej bowiem zdecydowanie częściej niż mężczyźni — mimo 
podobnego statusu społecznego — posługiwały się odmianami dialektalny-
mi. Wynikało to ze specyfiki i stopnia wykształcenia kobiet i mężczyzn16. 
Podobnie rzecz się ma w wypadku znajomości łaciny — tu także mężczyźni 
wykazywali się większym stopniem znajomości języka współtworzącego 
obraz komunikacji w dawnej Polsce. Inaczej było natomiast z francusz-
czyzną, która — dzięki sprowadzonym w XVII wieku siostrom wizytkom 
i sakramentkom, jak również za sprawą mody na salonową kulturę fran-
cuską — została lepiej opanowana przez kobiety17.

 14 Ciekawy materiał zawierają m.in.: z doby staropolskiej: wiersz O zachowaniu się 
przy stole, średniowieczne eksplicyty i marginalia, z doby nowopolskiej: Lalka B. Prusa, 
Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Bez dogmatu H. Sienkiewicza czy powieści G. Zapolskiej.
 15 B. walczak: Polszczyzna kobiet — prolegomena historyczne. W: Język a kultura. T. 9: 
Płeć w języku i kulturze. Red. J. anusiewicz, K. Handke. Wrocław 1994, s. 85.
 16 Należy jednak pamiętać, że stopień wykształcenia kobiet w schyłkowej fazie śred-
niowiecza (już od końca XIV w.) zmienia się na korzyść, o czym świadczą najnowsze 
ustalenia historyków. Por. K. rataJczak: Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej 
w średniowieczu. Poznań 2005.
 17 Por.: B. walczak: Polszczyzna kobiet — prolegomena historyczne..., passim. Spo-
strzeżenia te przytaczam również jako niezwykle ważne dla problematyki dydaktycznej, 
por.: Zagadnienia płci a problematyka historycznojęzykowa w polonistycznej dydaktyce 
uniwersyteckiej — w niniejszym tomie.
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Specyficznie przedstawia się sytuacja asymetrii genderowych we współ-
czesnych realizacjach tekstowych przynależnych do różnych dyskursów. 
Dominująca frekwencja form męskoosobowych (występujących w funkcji 
gatunkowej) w komunikacji oficjalnej, zwłaszcza w tekstach urzędowych, 
ale też w podręcznikach szkolnych, ulotkach reklamowych itp.18 powoduje, 
że androcentryzm polszczyzny jest wciąż zjawiskiem żywym i niezwykle 
widocznym z perspektywy krytycznego opisu języka. Jednocześnie — 
przyzwyczajenie użytkowników polszczyzny do takiej sytuacji sprawia, 
że problem ten jest transparentny i przez to właściwie niedostrzegany, 
nawet przez fachowców (językoznawców)19. A właśnie w obszarze tekstu 
i dyskursu należałoby upatrywać miejsca na zmiany wprowadzane także 
drogą legislacji, co może przynieść z czasem przewartościowania również 
w języku (zarówno normie, jak i uzusie). Podobne realizacje są wprawdzie 
motywowane historycznie, ale jedynie w aspekcie kulturowym, nie można 
im natomiast przypisać umocowania systemowego w polszczyźnie, należy 
je zatem uznać za słabiej skontekstualizowane i tym samym podatne na 
zmiany.

*  *  *

Podsumowując niniejsze rozważania, można sformułować kilka wnio-
sków ogólnych:
1. Dyskusję nad asymetrią genderową polszczyzny warto osadzić na tle 

historycznym, co pozwala spojrzeć na wiele aspektów tego problemu 
z odmiennej perspektywy, a także zweryfikować radykalność niektórych 
spostrzeżeń.

2. Wykładniki androcentryzmu językowego są uwikłane w kontekst hi-
storyczny w różnym stopniu: systemowe i niektóre leksykalne, a także 
składniki szeroko pojętego językowego obrazu świata są silnie zako-
rzenione w dziejach języka i tym samym oporne na zmiany, tekstowe 
i dyskursywne zaś przynajmniej częściowo można uznać za słabiej 
umocowane w tradycji językowej i w związku z tym podatne na prze-
obrażenia (zarówno te motywowane uzualnie, jak i być może będące 
skutkiem prób normatywnych przekształceń języka).

3. Problem seksizmu językowego jest właściwy dla wielu języków, wywo-
dzących się i przynależnych do różnych kręgów kulturowych, należy 
go zatem postrzegać jako refleks wielowiekowej tradycji patriarchalnej 
organizacji społeczeństw, która ulega przekształceniom i przewartościo-

 18 Por. liczne egzemplifikacje w pracy M. karwatowskieJ i J. szpyry-kozłowskieJ: 
Lingwistyka płci..., s. 101—125.
 19 Por.: ibidem, s. 225—283.
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waniom w niektórych państwach kultury Zachodu dopiero w ostatnich 
dziesięcioleciach — na wyraźne rezultaty tych przemian w języku trzeba 
zatem jeszcze poczekać.

4. Wszelkie próby krytycznego opisu języka, czynione także z perspekty-
wy lingwistyki feministycznej (ale także genderowej i queerowej), należy 
uznać za ważny głos w dyskusji nad kształtem społeczeństw i kultur, 
niemniej warto je umiejscowić w szerszym, np. historycznym, tle, co po-
zwoli w nich widzieć nie tylko głos populistyczny, ale również dostrzec 
znamiona konstruktywnej polemiki z zastanym porządkiem świata.







Wizerunek płci w staropolskiej literaturze popularnej – 
między konwencją estetyczną a komunikacją społeczną

Stara chce cię młodego, a ma się bogato,
           ty jednak, Filoracie, mało dbasz na to.
Ta omdlewa, choruje, dalej ma się słabiéj...
           już umiera. Cyt, nie wierz. A cóż czyni? Wabi.

J. Gawiński: Do Filorata

Wizerunek płci jest kwestią szczególnie zajmującą, jeśli w badaniach 
przyjąć perspektywę historyczną, pozwala ona bowiem dopełnić obraz 
kultury wieków minionych, ale też może przynieść wiele znaczących in-
formacji dotyczących współczesności, dużo wszak problemów — również 
w tej materii — okazuje się ponadczasowych. Celem niniejszego rozdziału 
jest opis oraz interpretacja wizerunku płci w staropolskiej literaturze po-
pularnej, której obszar wyznaczają następujące cechy:

 — nienormatywność//nieoficjalność (brak kodyfikacji w ówczesnych reto-
rykach i poetykach) lub przynależność do retorycznego stylu niskiego,

 — ludyczność jako podstawowa cecha pragmatyczna,
 — wyraźne związki z potocznością rozumianą jako kategoria językowo-
-kulturowa1.

Materiałem wykorzystanym w badaniach są różne gatunki dawnego 
piśmiennictwa popularnego, takie jak: facecja, fraszka, romans.

Sytuacja popularnej odmianki literatury w kontekście całego piśmien-
nictwa staropolskiego jest osobliwa. Polska kultura literacka epok dawnych 
bowiem z jednej strony oparta była na tradycji teorii trzech stylów, wyraź-
nie wskazującej normatywny kontekst poszczególnych rodzajów i gatun-
ków piśmiennictwa, z drugiej natomiast — charakteryzowała ją reprodu-
kowalność form, co wiązało się ze swoiście rozumianym pojęciem imitacji 
i oryginalności. Bazując często na obcych wzorcach, twórcy staropolscy 

 1 Szerzej na ten temat por. A. RejteR: Z problematyki przeobrażeń gatunków kultury 
popularnej. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Red. 
D. Ostaszewska. Katowice 2007.
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niejednokrotnie przetwarzali dzieła, konwencje, gatunki adaptowane, co 
w efekcie dawało ciekawe formy, niepozbawione cech typowo rodzimych. 
Biorąc także pod uwagę fakt, iż epoki dawne nie wykształciły w sposób 
ostateczny wielu form piśmiennictwa, a ich dzisiejsza interpretacja jest 
w dużej mierze projekcją współczesnej wiedzy o literaturze i komunikacji, 
należy wówczas mówić o wielu gatunkach pogranicznych, transgresyj-
nych, niemożliwych do jednoznacznego sklasyfikowania normatywnego. 
Pewne rysy jesteśmy jednak w stanie wyodrębnić, chociaż nierzadko jest 
to proces dalece intuicyjny2. Na tym tle ciekawie rysuje się sytuacja litera-
tury popularnej, współtworzącej złożone uniwersum konwencji, tematów 
i funkcji przypisywanych piśmiennictwu epok dawnych. Jest to znamienne 
zwłaszcza dla średniowiecza i baroku — okresów szczególnie obfitujących 
w nurty, formy i tematy, odzwierciedlające złożony i wielowymiarowy 
kształt ówczesnej kultury. Teksty literatury nieoficjalnej, jako niezaprze-
czalnie powiązane z tradycją oralną, ludową, również podlegały wyraźne-
mu procesowi konwencjonalnej reprodukcji — fraszki, facecje czy nowele 
były często trawestacjami wzorów obcych, w tym starożytnych. Ponadto, 
przez swą genezę, w sposób zauważalny odzwierciedlały potoczną koncep-
tualizację świata — stanowiły zatem o wyznacznikach wspólnoty i wspól-
notowości komunikacyjnej tamtych czasów. Utrwaliły zatem wizerunek 
rzeczywistości, w tym płci, właściwy poniekąd kulturze przedpiśmiennej, 
częściowo zakrzepłej w językowych strukturach spetryfikowanych, takich 
jak frazeologizmy czy przysłowia, obecne w znaczącej mierze w polsz-
czyźnie współczesnej.

Warto zaznaczyć, że płeć żeńska zdecydowanie częściej przedstawia-
na jest w literaturze staropolskiej (a także późniejszej) ze względu na jej 
specyfikę, odmienność. Wiązać to należy z androcentryzmem pisarstwa 
staropolskiego, które stanowi refleks androcentryzmu jako wyznacznika 
zachodniego porządku kulturowo-społecznego. Gdy spojrzeć na przykład 
na historię zachodniej myśli filozoficznej dotyczącej kobiety i mężczyzny, 
łatwo zauważy się bezdyskusyjną dominację męskości jako cechy czło-
wieczeństwa w ogóle. Istota ludzka, według myślicieli, to właściwie tylko 
mężczyzna, a jeśli już pojawi się w refleksji wątek poświęcony kobietom, 
zyskuje on wymiar nacechowanego, występującego w roli znaczącego, 
najczęściej o przypisywanych mu negatywnych właściwościach, szczegółu 
na patriarchalnym, dominującym tle. Istotne zmiany w tym zakresie przy-
niesie dopiero myśl feministyczna3. Taki stan rzeczy pozostaje w zgodzie 

 2 Wskazują na to liczne opracowania literaturoznawcze, por. np.: A. nowicka-JeŻowa: 
Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Wrocław 
1978; J. kotarska: Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980.
 3 M. uliński: Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków 
2001.
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z porządkiem nieartystycznym, codziennym, chciałoby się rzec: potocz-
nym, co potwierdza język w strukturach spetryfikowanych (związkach 
frazeologicznych, paremiach, gnomach itp.)4. Jest to efekt wytworzenia 
się na pewnych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej patriarchatu5, który 
rzutuje na wzajemne relacje płci po dziś dzień6. Nie znaczy to jednak, że 
mężczyzna nie stanowi obiektu zainteresowań, w literaturze popularnej 
pojawia się on nawet dosyć często.

Staropolska literatura popularna potwierdza obecne w potocznej świa-
domości współczesnych użytkowników polszczyzny stereotypowe cechy 
kobiet, obiektywnie uznawane za negatywne. Oto przykłady z dawnych 
facecji:

Pan jeden był barzo zły na poddane swoje, tak że żadnego nie było, 
który by Boga nie prosił, żeby co rychlej zdechł, oprócz jednej baby, 
która zań ustawicznie Pana Boga prosiła. Ten tyran dowiedział się tego, 
posłał po onę babę, pytając jej, skąd by jej to przyszło, zań się Panu Bogu 
modlić, ponieważ wszyscy śmierci mu życzą.
Rzecze baba: „Panuchniczku, już to ja czwartego pana pamiętam. 
Pierwszy był zły i prosili zań wszyscy do Pana Boga, aby zdechł, i tak 
się stało. Nastał po nim gorszy, za któregośmy też Boga prosili, aby co 
rychlej zdechł. Po onym gorszym jeszcze nazbyt gorszy nastał, któremu 
też wszyscy życzyli, aby go zabito, abo żeby co rychlej zdechł. I tak się 
stało, ty po tych trzech wstąpiłeś na państwo daleko gorszy, niźli tamci 
trzej byli. A toż proszę Pana Boga za cię, żebyś nam długo panował, bo 
po tobie jeszcze gorszego, niźli ty, spodziewam się; wolę tedy pierwej 
umrzeć, niźli nastanie, i dlatego Pana Boga za cię proszę”.
Onego tyrana, co bojaźń ukrócić nie mogła, babka barzo pohamowała, że 
tak złym nie był na potem.
   Nie darmo mówią:
   Bies tam nie dowiedzie,
     Gdzie baba dojedzie.

Dfp, s. 997

Jednemu dobremu człowiekowi żona utonęła; on najął kilka chłopów 
z osękami i kazał jej szukać przeciw wodzie; gdy mu ludzie mówili, aby 

 4 Szerzej na ten temat por.: E. JędrzeJko: Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i aneg-
dotach polskich. Konotacje i stereotypy. W: Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. 
Red. J. Anusiewicz, K. HAndke. Wrocław 1994.
 5 C.M. renzetti, D.J. currAn: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Tłum. A. GromkowskA-
-melosik, red. Z. melosik. Warszawa 2005, s. 79—99.
 6 Szczególną stabilność i wielorakie uwarunkowania stereotypów płci dostrzegają psy-
chologowie (por. np.: E. mAndAl: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów 
związanych z płcią. Katowice 2004).
 7 Przykłady lokalizuję przez podanie skrótu źródła (zob. wykaz źródeł na s. 167—168) 
i strony, z której pochodzi cytowany fragment.
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na dół szukał, a nie w górę, bo przeciw wodzie płynąć nie mogła, rzecze: 
„Wiem ja swej żony obyczaj i upór, że ona jeszcze żywa będąc z żadnym 
się człowiekiem nie zgodziła, a toż ja rozumiem, że i teraz przeciw wo-
dzie płynęła.” — Nie darmo on Menander Greczyn napisał: „Mare, ignis, 
mulier — mala tria.” Po polsku tak rzec może:
Niewiasta, ogień, morze —
To chodzi w jednej sforze.

Dfp, s. 110

    Nie głowę, lecz inne członki
    Do roboty chcą małżonki.
Wakowała jedna wdowa nieuboga, zaczem nie barzo sierota, bo się jej 
siła opiekunów i przyjaciół najdowało. Miedzy wielą innych był też jeden 
Ronualis doktor, medyk czy jurysta, którego jej z tych miar najbarziej 
zalecano, że człowiek zacny, uczony i ućciwej profesyjej, co głową robi. 
Na co ona odpowiedziała dziewosłębom: „A mnie co po takowym, co 
głową robi, jeśli inaczej do roboty nie jest sposobny?”

Dfp, s. 223

Przywołane przykłady dotyczą różnych kobiecych przywar: przebieg-
łości i sprytu, uporu i przekory, rozwiązłości seksualnej (tu stereotypowo 
przypisanej wdowie). Autorzy facecji eksplicytnie przywołali źródło aneg-
doty, które zazwyczaj przybierało formę fraszki, maksymy itp., z czasem 
(a niekiedy i wówczas) podlegającym językowej stabilizacji uzualnej 
w postaci reprodukowanych struktur nieciągłych. Mamy tu trzy takie 
konstrukcje, którym współcześnie odpowiadają czasami związki frazeo-
logiczne lub paremie: Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle; ciepła wdów-
ka — ‘zamożna’. W cytacie drugim pojawiło się przysłowie odnotowane 
w Nowej księdze przysłów i zwrotów przysłowiowych polskich8. Nie trzeba 
dodawać, że potwierdzeń (w formie różnych ustabilizowanych uzualnie 
konstrukcji) wyżej wspomnianych, a także wielu innych, cech przypisy-
wanych kobiecie znajdziemy bardzo dużo. Uniwersalizm i długą tradycję 
zakrzepłych w różnych strukturach stereotypów wyzyskanych w staropol-
skiej facecjonistyce potwierdza ich wciąż wyraźna świadomość w kulturze 
współczesnej, jak również długie trwanie w kręgu kultury Zachodu. Taki 
sąd umacnia sentencja zaczerpnięta z twórczości Menandra, starożytnego 
Greka, autora komedii: Mare, ignis, mulier — mala tria, która w dosłow-
nym tłumaczeniu jest jeszcze bardziej dosadna: Morze, ogień, kobieta — 
potrójne zło.

Kobieta jako istota w najogólniejszym sensie zła w porównaniu z męż-
czyzną bywa często tematem dawnych fraszek, np.:

 8 Zob. NKPP, T. 2, s. 619.
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      Żona mała
Pojął ktoś żonę, a że dosyć małą,
   siła go z ludzi o to strofowało.
Ten odpowiedział: „Panowie, ze złego
   trzeba obierać, co jest najmniejszego”.

GD, s. 38

W zacytowanym utworze odwołano się do wyrażenia mniejsze  zło, 
funkcjonującego w polszczyźnie do dziś. Poddano ten frazeologizm kon-
tekstowej modyfikacji w celu uzyskania efektu komicznego. Dodatkowo 
autor osiągnął efekt omnitemporalności wyrażonego sądu o kobietach 
przez użycie zaimka nieokreślonego ktoś — zabieg ten wszak sugeruje, że 
nieważne który, w zamyśle twórcy każdy mężczyzna, musi stawić czoła 
złu, czyli kobiecie. Wymowę tę wzmacnia dodatkowo zwrot adresatywny 
Panowie, podkreślający wspólnotowy charakter podjętego tematu.

W dialogu z tym typem konceptualizacji płci pozostaje czasami twór-
czość dydaktyczna, sięgająca nawet czasów średniowiecznych, np.:

Nie wybiraj, junochu, oczyma,
Ale słuchaj cichyma uszyma.

Przeradzi cie, junochu, kowanie,
A i ono liczka wychowanie;
Każdać panna po licu rumiena,
Ale patrzaj, być była domowa.

Ppś, s. 11

Podmiot przytoczonego wiersza radzi młodzieńcom (junoch), aby 
przy wyborze panny nie kierowali się tylko przymiotami zewnętrznymi, 
ponieważ zwieść ich może pozór urody i kobiecych ozdób (Przeradzi  cie, 
junochu,  kowanie, / A  i  ono  liczka  wychowanie). Zwraca uwagę na waż-
kość innych cech, takich jak: gospodarność i dbałość o dom (Ale  patrzaj, 
być  była  domowa). Odwołano się tu do stereotypu językowo-kulturowego 
kobiety, która często postrzegana jest jako próżna, dbająca tylko o wygląd, 
uwodzicielska. Temu kliszowanemu wizerunkowi przeciwstawiony został 
(fragmentaryczny) obraz kobiety gospodyni.

Interesujące dla współczesnego czytelnika są przykłady tekstów infor-
mujące o odmiennym kształcie kultury minionych epok. Znajdujemy je 
znów w średniowiecznej twórczości świeckiej:

Miły miłą miłuje,
Chłop się temu dziwuje.

Ppś, s. 116
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Anna, Kachna, Machna — wszystki mnie,
A chłopu prze gowno a i dwie.

Ppś, s. 116

Powyższe egzemplifikacje to piętnastowieczne marginalia — krótkie 
utwory pisane zazwyczaj po tekście właściwym lub na jego marginesie. 
„Notatki takie mogły informować o tym, kiedy pisarz zakończył swoją 
pracę, mogły zawierać jego westchnienia modlitewne i wyznanie bieżących 
pragnień, niekiedy były także zabarwione humorem. Wymyślenie zabaw-
nego wierszyka stanowiło zapewne rodzaj wytchnienia w mozolnej pracy 
kopisty, stwarzało również możliwość wyrażenia nurtujących pisarza włas-
nych trosk i refleksji. Takim właśnie przepisywaczom zawdzięczamy więc 
garść zachowanych drobnych wierszyków epigramatycznych, aforyzmów, 
przysłów, zaklęć, zagadek”9. Dwa ostatnie przykłady odzwierciedlają spo-
łeczne rozwarstwienie średniowiecznego społeczeństwa polskiego i — co 
ciekawe — zaświadczają o dosyć osobliwej cesze: przypisywaniu uciech mi-
łosnych warstwom wyższym przy jednoczesnym odmawianiu ich chłopom. 
W pierwszym z przywołanych utworów chłop przedstawiony jest jako ten, 
który nie rozumie miłości dwojga kochanków. Przykład kolejny natomiast 
stanowi świadectwo dyskryminacji warstw niższych jako tych, które nie za-
sługują na miłosne igraszki. Podejmowanie problematyki związanej z płcią 
służyło zatem również sygnalizowaniu problemów natury społecznej.

Wizerunek płci w staropolskiej literaturze popularnej konstruowany 
jest bardzo często z uwypukleniem aspektu cielesnego, fizjologicznego 
i erotycznego życia człowieka. O ile w twórczości wysokoartystycznej, 
zwłaszcza barokowej poezji dworskiej, obraz ten jest kreowany (głównie 
przez mężczyzn) z atencją w stosunku do płci żeńskiej bądź z zachowa-
niem dystansu wynikającego z różnic między kobietą i mężczyzną, a także 
ówczesnych konwencji towarzyskich, o tyle w piśmiennictwie nieoficjal-
nym autorzy odwołują się często do elementów obyczajowo śmiałych, 
zwyczajowo tabuizowanych, nierzadko nawet obscenicznych. Dotyczy to 
wizerunków zarówno kobiecych, jak i męskich. Jednym z popularniejszych 
tematów jest starość, np.:

       Na starą
Teraz by ze mną zygrywać się chciała,
    Kiedyś, niebogo, sobie podstarzała.
Daj pokój, prze Bóg! Sama baczysz snadnie,
    Że nic po cierniu, kiedy róża spadnie.

KF, s. 7

 9 M. włodarski: Wstęp. W: Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. włodarski. 
Wrocław 1997, s. LXXXVIII.
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        O Annie
Chwali się stara Anna, że choć już niemłodą,
    Nigdy nie szafowała darmo swą urodą;
Kto się o tę założy prawdę, nie utraci,
   Bo gdy ją obłapiają, ona zawsze płaci.

MU, s. 319

Kobieta stara postrzegana jest jako skora do erotycznych uniesień, ale 
z racji swojego wieku okazuje się śmieszna, ponieważ nie dostrzega swego 
cielesnego uwiądu lub płaci mężczyznom za zbliżenie. Znajduje tu potwier-
dzenie stereotyp funkcjonujący także współcześnie, że seks przystoi tylko 
młodej kobiecie, przy czym ograniczenia wiekowe mężczyzn nie są objęte 
podobną zasadą. Wręcz przeciwnie, często dostrzega się zalety związków 
młodych kobiet ze znacznie starszymi (a więc doświadczonymi) mężczy-
znami. Potwierdza to staropolskie piśmiennictwo popularne:

       Do dziewki
Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa,
    Z twoją rumianą twarzą moja broda siwa
    Zgodzi się znamienicie; patrz, gdy wieniec wiją,
    Że pospolicie sadzą przy różej leliją.

Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa,
    Serceć jeszcze niestare, chocia broda siwa.
    Choć u mnie broda siwa, jeszczem niezganiony,
    Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony.

Nie uciekaj, ma rada: wszak wiesz, im kot starszy,
    Tym, pospolicie mówią, ogon jego twarszy.
    I dąb, choć mieścy przeschnie, choć list na nim płowy,
    Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy.

KF, s. 166—167

Różnice wieku między dziewczyną i starcem opisano za pomocą łatwej 
do deszyfracji topiki i symboliki ludowej, bazującej na asocjacjach świata 
człowieka i świata przyrody. Stary mężczyzna, usprawiedliwiając się przed 
dziewką, znajduje paralele do różnych elementów świata fauny i flory, po-
twierdzających, często na podstawie złudnego podobieństwa sensualnego, 
jego krzepkość, sprawność i siłę. Uruchamia się tu językowo-kulturowy 
stereotyp mężczyzny fizycznie (seksualnie) sprawnego jako pożądanego 
przez kobiety. Słabość w tej sferze życia bywa obiektem kpin, co potwier-
dzają staropolskie fraszki, np.:
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       Do Petriła
Dawnoć nie stoi owa rzecz, Petriło,
    A przedsięć igrać z niewiastami miło.
Wyjadłeś wszytki recepty z apteki
    Dla tej ociętnej i niestałej deki.
Wielka część ludzi nie będzie wierzyła,
    Że co nie stojąc, przedsię stoi siła.

KF, s. 57

        O proporcyjej
Atoli patrząc na swe jajca silne,
    Myśliłem rzeczy moim zdaniem pilne.
Jesli mię chce szczęście w tym nierządzie,
    Niech mi da wedle proporcyjej mądzie.

KF, s. 74

O ile w drugim z powyższych przykładów Jan Kochanowski wyraził 
wprost troskę o proporcję męskich genitaliów (mądzie to w szesnasto-
wiecznej polszczyźnie głównie ‘jądra’, ale też ogólnie ‘genitalia’), to we 
wcześniejszej fraszce odwołał się do metafory, niedomówienia, eufemizmu. 
Owa rzecz to ‘męski członek’, zaś ociętna i niestała deka — ‘oporny sztylet, 
mały mieczyk’. Pojawia się także gra słów: co nie stojąc, przedsię stoi siła, 
gdzie zostaje wyzyskana polisemia czasownika stać. Zostaje on bowiem 
użyty w dwu znaczeniach: oznaczającym erekcję oraz w wyrażeniu stoi 
siła, czyli ‘dużo kosztuje’.

Nadmierna witalność mężczyzny bywa czasami oceniana inaczej:

    Czuł się na mocy
Skarży się przy spowiedzi małżonka na męża,
że na nią sześćkroć co noc miłości oręża
dobywa. Aż ksiądz na te poszóstne amory:
„Tylko sześć razy?! Cóż to? Musi być, że chory!”.

KW, s. 172

Kobieta użala się na swój los, mężczyzna zaś (pikanterii dodaje fakt, że jest 
nim ksiądz) nie odczytuje jej intencji i ocenia sprawność seksual ną męża 
spowiadającej się jako dalece niewystarczającą. Mamy tutaj przykład często 
stosowanego zabiegu, obecnego m.in. u Kochanowskiego we Fraszkach, 
ośmieszania rozwiązłości osób duchownych. Wiele innych utworów re-
prezentujących twórczość popularną wieków dawnych potwierdza raczej 
pozytywną waloryzację witalności mężczyzny.

Wizerunek płci współtworzą także deskrypcje bohaterów dawnej 
literatury nieoficjalnej. Zdarza się, że spotykamy tu egzemplifikacje sta-
nowiące zaprzeczenie bądź przynajmniej modyfikację wzorców skonwen-
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cjonalizowanej twórczości wysokoartystycznej. Za przykład niech posłużą 
deskrypcje mężczyzn i kobiet z barokowego romansu wierszowanego 
Adama Korczyńskiego pt. Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady, pochodzą-
cego z końca XVII stulecia. Na początek spójrzmy na dwa portrety męskie:

    Z tym wszystkim niech mi kontr kto sławną przywiedzie
w podczaszem Jowiszowym piękność, Ganimedzie,
w myśliwym Adonidzie i, co się stał kwiatem,
w Narcyzie — żaden gładysz z tych w urodzie bratem
nie był tego Lechity z kibici, z statury.
Malować było trzeba dzieło to z natury:
przy białej kompleksyjej dwa różowe kwiatki
zakwitały w jagodach, a z oczu gagatki
strzygły sokolem wzrokiem, zaś w subtelnym cale
wargach się wyrażały szkarłatne korale.
Męskie czoło brwią smukłą z samokrętym włosem
ogrodziła natura zawiesistym nosem,
z którego pospolicie o tajemnej mierze
dama, iż nie zawiedzie, proporcyją bierze,
w Kupidynowym placu.

KW, s. 28

    Po onej kortezyjej stroił się w te posły:
przedrabował grzebieniem łeb rudo zarosły,
wlazł w zwierciadło, cieniuchne wąsięta jak nitki
zostawione spod brzytwy muszcze trzebień brzydki,
przeciąga u halsztuka korony, forboty
(jakać mi ładna sztuka — prawie do pozłoty!).
Czarne, krzywe i rzadkie tu i ówdzie z gęby,
z rozciętej jako rydlem, wyglądały zęby;
ta otworem stodoły pustej kształtem stała,
a spodnia warga śrzodek brody całowała.
Zyzowate w kąt kędyś, nie w zwierciadło, oczy
zdadzą się patrzyć, ospa twarz jako czerw toczy.
Który przy Krzywem nosie tatarczana kropi
piega, on Tersytesów obraz czy Ezopi!

KW, s. 44

Pierwszy opis dotyczy Polaka, jednego z głównych bohaterów roman-
su, drugi natomiast — włoskiego eunucha, który pośredniczył w nawią-
zaniu intrygi miłosnej między włosko-polską parą. Polak (Lechita) został 
przedstawiony wedle zasad deskrypcji postaci pięknych, eunuch (trzebień) 
— według prawideł stosowanych dla descriptio personae odnoszących się 
do osób brzydkich. Młody bohater — Polak został przedstawiony w sposób 
właściwy w piśmiennictwie wysokoartystycznym dla opisu urodziwych 
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dam. Czesław Hernas podkreśla nowatorstwo tej deskrypcji na tle baro
kowych wizualizacji mężów odważnych i walecznych: „Młody Polak jest 
typem wytwornego amanta. W polskiej literaturze postać tego rodzaju 
umieszczano zazwyczaj wśród obrazków satyrycznych, szczególnie w ty
powym dla baroku przeciwstawieniu mężnych ojców i »zniewieściałych« 
synów. Korczyński respektuje to przeciwstawienie, nie obdarza swego 
bohatera zaletami rycerskimi, obywatelskimi, co więcej, rzeczywiście por
tretowi bohatera dodał nieco kobiecego wdzięku, ale nie ma w rysunku bo
hatera intencji satyrycznych”10. Danuta Ostaszewska, widząc w wizerunku 
Polaka przykład na opis „kawalera »wdzięcznej urody«”, również dostrzega 
w tym segmencie tekstowym atrybuty deskrypcji kobiecej11. Typowe dla 
staropolskiej, a zwłaszcza barokowej, konwencji opisu pięknej kobiety 
rekwizyty to: kibić, biała kompleksyja (‘cera’), różowe kwiatki — jagody, 
gagatki (‘odmiana ciemnego bursztynu’) — oczy, szkarłatne korale — wargi. 
Uderza natomiast końcowa partia deskrypcji urodziwego kawalera, przywo
łująca stereotypowo utrwaloną w kulturze opinię o wprost proporcjonalnej 
zależności między rozmiarem nosa i męskiego przyrodzenia. Cytowany już 
Czesław Hernas tak interpretuje ten zabieg: „[...] w końcowych wierszach 
portretu wprowadzony został zupełnie inny typ metafory, wulgarnej i wy
razistej, i właśnie to połączenie galanterii dwornej z jaskrawą zmysłowością 
stanowi znamienną cechę portretu bohatera i stylu opowieści”12. Należy 
podkreślić związek tego tekstu — i całego staropolskiego piśmiennictwa 
popularnego — z potoczną odmianą polszczyzny. Zanurzenie w różnych 
wzorcach dyskursywnych potwierdza druga deskrypcja, mieszcząca się 
w konwencji barokowych opisów osób brzydkich. Brzydota była w piś
miennictwie staropolskim komplementarna wobec piękna, występowała 
jednak na jego tle, a środki językowe wyzyskiwane na potrzeby opisów 
postaci brzydkich były najczęściej neutralne stylistycznie, zyskiwały wy
miar aksjologiczny dopiero w kontekście ich użycia oraz w zestawieniu 
ze wzorcami wizualizacji piękna13. W opisie eunucha (przykład drugi) nie 
brak jednak określeń literalnych (trzebień brzydki, zyzowate oczy), uzu
pełnionych dodatkowo konstrukcjami porównawczymi (cieniuchne wąsięta 
jak nitki; z gęby, z rozciętej jako rydlem; ospa twarz jako czerw toczy) tak 
charakterystycznymi dla deskrypcji osób brzydkich14.

 10 C. Hernas: Barok. Warszawa 1998, s. 545.
 11 D. Ostaszewska: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy — konwencje — 
stereotypy. Katowice 2001, s. 167—168.
 12 C. Hernas: Barok..., s. 545.
 13 D. Ostaszewska: Postać w literaturze..., s. 180—195.
 14 Ibidem, s. 169—178, 180—195. Te oraz wiele innych spostrzeżeń dotyczących baro
kowego romansu wierszowanego w kontekście staropolskiej literatury popularnej — por. 
A. rejter: Barokowy romans wierszowany — problemy gatunku i dyskursu. (Na przykładzie 
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Na tle przedstawionych wizualizacji bohaterów męskich ciekawie 
prezentuje się opis głównej bohaterki kobiecej romansu Korczyńskiego, 
wiarołomnej Włoszki, która na skutek rozmaitych intryg nawiązuje romans 
z Polakiem, ośmieszając tym swojego męża. Opis ten jest raczej fragmen-
taryczny i zawiera wyrazistą aksjologizację postaci:

Czego on nie uważał, choć widział bez mała,
jak się z urodą Włoszka swą prezentowała,
jemu dawając tyry. Bo choć lutnia czasem
pauzuje, ów po izbie chodzi halaspasem,
to przeciwko otwarte z kryształu kwatery
wyświadczają, iż afekt ma u damy szczery,
w których się ona często strojno przesuszała
i słoneczny blask swoim blaskiem odbijała.
Dziergając jako pająk wzorzyste forboty,
słowiczym prawie głosem quidem do roboty
śpiewała, posyłając wabia tam, gdzie blisko
ów gładysz miał przeciwko swoje stanowisko.
Zaś czasem, rozczesawszy warkocze złocone
szczotką i słoniowemi grzebieńmi, w tęż stronę
rzucała żywe ognie okiem przeraźliwym,
co go strzegła czarniawa brew miesiącem krzywym.
Bywało i to z rana, gdy pchły obierała
i w przezroczystem rąbku przeciw okna stała,
alabastrowe ciało jako w perspektywie
z najskrytszemi członkami mógł widzieć prawdziwie,
które się wydzierały przez słabą zasłonę
do kawalera lub go w swą chcąc zwabić stronę.

KW, s. 39—40

Opis ten stoi w sprzeczności do konwencji barokowej descriptio per-
sonae, autor nie zastosował się bowiem do zasady wertykalności kom-
pletnego retorycznego opisu postaci — do porządku: od głowy do stóp. 
Wzmiankowane są jedynie niektóre elementy urody Włoszki, ponadto zo-
stały one przemieszane z cechami jej zachowania oraz charakteru. Skupiono 
się na uwodzicielskości kobiety wabiącej Polaka (jemu dawając tyry ‘prowo-
kując’; śpiewała, posyłając wabia; rzucała żywe ognie okiem przeraźliwym; 
lub go w swą chcąc zwabić stronę), w efekcie — co potwierdza fabuła całego 
utworu — sprowadzającej go na złą drogę. Zwraca uwagę erotyczny wy-
miar tego opisu, w końcowych partiach przybierający obsceniczną, wręcz 
wulgarną postać. Fragment o obieraniu pcheł dotyczy wszy łonowych, mo-

„Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady” Adama Korczyńskiego). W: „Język Artystyczny”. 
T. 14: Wymiary tekstu — perspektywy interpretacji. Red. B. witosz. Katowice 2010.
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tywu niezwykle popularnego w staropolskiej literaturze popularnej15, a po-
jawiającego się także w innych fragmentach dzieła Korczyńskiego. Dzięki 
przywołaniu tego motywu scena opisu Włoszki jawi się jako zdecydowanie 
obsceniczna, wręcz perwersyjna. Radosław Grześkowiak, wydawca i autor 
opracowania edycji Wizerunku... Korczyńskiego, przytacza dwie fraszki, 
jedną autorstwa Hieronima Morsztyna lub Baltyzera, drugą — Adama 
Władysławiusza lub Jana Smolika. Oto one:

Pannę pchła ukąsiła w słabiznę pod brzuszek,
wnet-że ją panna spłoszy; pchła skoczy w kożuszek.

Płeszka w smaczny panience kąsek ugodziła,
a przez włosiany gaik w brzeg ją zakąsiła.

KW, s. 279

Teksty te poświadczają swoisty topos staropolskiej literatury popularnej, 
wchodzący w skład konceptualizowanego w tym typie piśmiennictwa wi-
zerunku płci.

Specyficzny obraz płci napotkać można w późnośredniowiecznych 
(wczesnorenesansowych) humoreskach, np.:

    Z Ammoniju<m>, wsi frygijskiej,
Która jest w ziemi trojańskiej,
Wyszedł Ezop twarzy żadnej,
A wymowy barzo śladnej.
    Głowę też miał barzo silną,
Oczy wpadłe, barwę czarną,
Krótkiej szyje, długoczelusty,
Czarnozęby, z wielkimi usty,
    Szeroki, niskiego wzrostu,
Wielkich nóg, miąższego łystu,
Z tyłu niemiernie garbaty,
A z przodu lepak brzuchaty.
    A k temu co gorszego miał,
Iże sie barzo zająkał;
Ale za ty niedostatki
Miał dowcip na wszytki gadki.
    Widząc go pan tak szpetnego
a k swej służbie niegodnego,
Tedy go do folwarku posłał,
Aby tam na roli kopał.

BiernatEzop, s. 67

 15 Powołuję się na spostrzeżenia Radosława Grześkowiaka pomieszczone w objaśnie-
niach do edycji Wizerunku... Korczyńskiego, z której korzystam, zob. KW.
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Gdy Salomon był na stolcu ojca swego Dawida, pełen mądrości i bogactw, 
uźrzał niektórego człowieka, imieniem Marchołta, przychodzącego od 
wschodu słońca, na obliczu żadnego i grubego, ale barzo wymownego. 
A żona jego była z nim, która była barzo straśliwa i głupia; które gdy 
Salomon kazał przed się przywieść, tedy stanęli oboje przed nim, społem 
na się patrzając. A wzrost Marchołtów był krótki, mały a miąszy, głowę 
miał wielką, czoło szyrokie, czyrwone a zmarszczone, uszy kosmate 
a zwieszone do pół lica, oczy miąsze a płynące, wargę spodnią mało nie
jako u wałacha, brodę smrodliwą a kosmatą jakoby u kozła, ręce jakoby 
klocki, palce krótkie a miąsze, nogi okrągłe, nos miąszy a garbaty, wargi 
wielkie a miąsze, oblicze jakoby u osła, włosy jakoby na koźle, obów nóg 
jego była chłopska a barzo gruba, skóra jego kosmata a błotna, suknia 
jego krótka telko do lędźwi, nogawice jego fałdowane, odzienie jego far
by barzo grubej. Żona też jego była malutka a barzo miąsza, z wielkimi 
cyckami, włosy jej były jakoby szczeciny, brwi wielkie, ostre a smrodliwe 
jakoby na grzbiecie u wieprza, brodę jakoby u kozła, uszy jakoby u osła, 
oczy pochmurne a płynące, wzrok wężowy, ciało czarne a zmarszczone, 
cycki sinie jakoby ołów, palce miała krótkie, mając na nich żelazne pier
ścienie, nozdrze oboje, wierzchnie i spodnie, miała nieboga barzo wielkie, 
goleni krótkie a miąsze, a kosmate jakoby i u niedźwiedzia, suknia jej 
była kosmata a rozerwana.

PPWR, s 87

Są to znów przykłady deskrypcji postaci brzydkich reprezentujących 
obie płcie. Opisy skonstruowane zostały z użyciem leksyki ekspresyw
nej16, najczęściej silnie wartościującej negatywnie. Badacze akcentują tutaj 
udział licznych synonimów czy potocznych porównań odwołujących się do 
świata zwierzęcego17. Taki typ opisu realizuje swoisty antywzorzec piękna, 
jego zaprzeczenie, przeciwstawia się oficjalnym, zarówno klasycznym, jak 
i średniowiecznym, kanonom estetycznym18. Oprócz eksplicytnych określeń 
stanowiących przeciwieństwa walorów urody wyróżniają się również takie 
cechy, jak: duże rozmiary i kształt poszczególnych części ciała, niski wzrost 
oraz nadmiar owłosienia; niebagatelne pozostają także odwołanie się do 
takiej a nie innej kolorystyki oraz charakterystyka zaniedbanego ubioru19. 

 16 Por.: A. RejteR: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komu-
nikacyjne konteksty potoczności. Katowice 2006, s. 205—219.
 17 D. Ostaszewska: Postać w literaturze..., s. 56.
 18 J. ziOmek: Renesans. Warszawa 1995, s. 140.
 19 D. Ostaszewska: Postać w literaturze..., s. 57—59. Pełny zestaw środków opisu śred
niowiecznej brzydoty, z uwzględnieniem poszczególnych części ciała, jak też wyglądu 
ogólnego oraz ubioru, podaje D. Ostaszewska (zob. ibidem, s. 58). Piękno i brzydota wy
stępowały w deskrypcjach artystycznych bądź w opozycji, bądź w stosunku komplementar
ności. Złożoność tego problemu poświadczają badania nad estetycznym aspektem literatury 
XX wieku (np. B. witOsz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u 
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Trzeba jednak zaznaczyć, że opisane postaci charakteryzuje brzydota ciała 
przy jednoczesnym pięknie rozumu. To również swoista staropolska kon
wencja, polegająca na odwracaniu estetycznego wzorca w celu podkreślenia 
innych — ważniejszych — walorów.

Jako pewien kontekst dla opisywanego w niniejszym rozdziale proble
mu warto przywołać kilka przykładów pochodzących z literatury oficjalnej. 
W celu zestawienia literatury popularnej z literaturą oficjalną wybrane 
zostały dwa zbiory Jana Andrzeja Morsztyna: Lutnia i Kanikuła, reprezen
tujące pewną średnią stylową twórcy20. U Morsztyna słownictwo potoczne 
— także to użyte do wizualizowania płci — o różnym stopniu nacechowania 
zostaje zazwyczaj poetycko „obrobione”, tzn. istotne cechy znaczeniowe 
(np. nacechowanie ekspresywne) zostają wydobyte dopiero w kontekście. 
Oto przykłady:

        Niestatek
Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
    Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
Usta koralem, purpurą jagody,
    Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.
Jak się zwadzimy — jagody są trądem,
    Usta czeluścią, płeć blejwasem bladem,
Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną,
    Czoło maglownią, a oczy perzyną.

MU, s. 64; podkr. — A.R.
        Nieustawiczna
Trudno zrozumieć, co się w ciebie wléwa,
    Takeś odmienna i takeś pierzchliwa:
Raześ mi frantem, drugi raześ szczerą,
    Raz przyjacielem, drugi raz przecherą,
Raz ze mną wiernie, drugi raz mię zdradzisz.
    Raz się pojednasz, drugi raz powadzisz.

MU, s. 36; podkr. — A.R.

Oba teksty w opisie kobiety wyzyskują słownictwo potoczne jako wykład
nik kontrastu. W pierwszym przykładzie leksyka nacechowana w drugiej 

do końca XX wieku. Katowice 2001. eadem: Estetyzm, antyestetyzm, anestetyzm — refleksy 
pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku. „Stylistyka” 
2002, nr 11: Stylistyka a poetyka). Uświadamia to także zmienność ról, jakie odgrywał ję
zyk potoczny (także nacechowany) w ciągu dziejów w literaturze reprezentujących różne 
rejestry stylistyczne.
 20 Tak badacze sądzą zwłaszcza o Lutni (zob. T. skubalanka: Historyczna stylistyka ję-
zyka polskiego. Przekroje. Wrocław 1984, s. 91). Oba zbiory są pozbawione znaczącej liczby 
leksemów potocznych nacechowanych w porównaniu na przykład z często obscenicznymi 
Fraszkami. Pozwala to skontrastować twórczość dworską z niskim stylem literatury popularnej.
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części utworu (najczęściej wartościująca negatywnie) stanowi przeci
wieństwo względem słownictwa neutralnego wykorzystanego w części 
pierwszej. Taki koncept jest bardzo charakterystyczny dla dworskiej poezji 
barokowej, często opierającej się na kontraście właśnie21. Niektóre poto
cyzmy w utworze Morsztyna nabierają znaczenia ekspresywnego dopiero 
w kontekście. Leksemy: blejwas ‘martwa biel ołowianej białej farby’, paję-
czyna, maglownia, perzyna ‘popiół’ mają jedynie na poziomie znaczenia 
konotacyjnego nacechowanie ujemne, które w konkretnym uwikłaniu 
kontekstowym zostaje wydobyte na pierwszy plan. Tekst drugi charaktery
zuje daleko posunięta subtelność w operowaniu słownictwem potocznym. 
Teresa Skubalanka pisze, iż w utworze tym „pochodzenie potoczne zdradza 
słownictwo wyrazistsze niż zwykle”22. Rzeczywiście do leksemów wyrazi
stych zaliczyć można formy: frant, przechera, powadzić. Ich nacechowanie 
ekspresywne jest jednak z pewnością zdecydowanie mniejsze niż leksemów 
występujących w przykładzie wcześniejszym. I znów emocjonalny aspekt 
semantyczny uwypukla kontekst dzięki zestawieniu z leksyką konotującą 
pozytywnie: frant — szczera, przyjaciel — przechera, pojednasz — powadzisz. 
Ponownie więc potoczność staje się tworzywem wykorzystanym do wyra
żenia innych, nadrzędnych treści23.

W twórczości Morsztyna znaleźć można wiersze, także poświęcone 
opisowi kobiety, których estetyka jednoznacznie przywodzi na myśl twór
czość popularną:

        Na Pawła
Paweł się kocha w Zośce, a niech mi odpuści,
    Nie masz w czym: nos ma krzywy, zęby jak czeluści,
Łeb goły, dłuższa łokciem jedna drugiej nogi,
    Pazury jak do lutnie, na grzbiecie garb srogi;
Jeszcze oko niedawno straciła w chorobie.
    Ona na jedno oko ślepa, on na obie.

MU, s. 84; podkr. — A.R.

Wyzyskana leksyka potoczna skupiona wokół konkretnych elementów 
wyglądu oraz ich cech współtworzy deskrypcję o wyraźnym nacechowaniu 
estetycznym ujemnym. Tym razem poeta wykorzystał leksykę jednoznacz
nie waloryzującą negatywnie: czeluści, łeb, garb, ślepa. Taka właśnie była 
konwencja opisu brzydoty w literaturze baroku24). Tutaj potoczność — 

 21 Wiązało się to z tendencjami estetycznymi epoki, jak również ze stanem emocjonal
nym twórcy. Por.: D. Ostaszewska: Postać w literaturze..., s. 174—175.
 22 T. skubalanka: Historyczna stylistyka..., s. 91.
 23 Szerzej na ten temat por.: A. RejteR: Leksyka ekspresywna..., s. 205—219.
 24 D. Ostaszewska: Postać w literaturze..., s. 169—178.
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mimo jej pozornej spontaniczności — jest również kategorią wyzyskaną do 
celów stylistycznych, motywowanych konwencją estetyczną epoki. Można 
zatem zauważyć, że potoczność — także obecna w deskrypcjach kobiet 
i mężczyzn — była w wiekach dawnych swoistym żywiołem języka literac
kiego. Twórcy sięgają do potocznych zasobów kodu w różnym stopniu, ale 
z pewnością nie izolują go całkowicie nawet w literaturze kręgu dworskiego 
reprezentującej piśmiennictwo oficjalne.

*  *  *

Przedstawiona propozycja refleksji nad wizerunkiem płci w staropol
skim piśmiennictwie popularnym wskazuje na dwa najważniejsze aspekty 
obecności tej problematyki w badanym materiale. Pierwszym z nich jest 
z pewnością związek przedstawiania kobiet i mężczyzn z ponadczasową 
i w pewnym sensie ponadkulturową potoczną kategoryzacją świata, co 
manifestu je się w wyrazistych powiązaniach aspektów literackich z za
sobem utrwalonych konstrukcji językowych oraz z szerokim spektrum 
stereotypów językowokulturowych związanych z płcią, w większości obec
nych w świadomości Polaków (i nie tylko) po dziś dzień. Sytuuje to zatem 
staropolską twórczość popularną w kontekście komunikacji społecznej jako 
utrwalającą, przekazującą w określonej formie pewne wzorce wspólnocie 
komunikatywnej. Drugim symptomem jest korzystanie z konwencji este
tycznych epoki, wraz z ich bagażem retorycznym, poddawanych jednak 
nierzadko częściowym lub znaczącym modyfikacjom. Pokazuje to, jak 
wyraźnie autorzy staropolskiego piśmiennictwa popularnego byli zawiesze
ni między żywiołem potoczności a konwencją literacką odnoszącą się do 
twórczości oficjalnej. Jest to wynik, z jednej strony, ciążenia ku ludyczności 
jako podstawowej cechy literatury popularnej, z drugiej natomiast — funk
cjonowania w określonym, silnie skonwencjonalizowanym pod względem 
estetycznym kontekście kulturowym. Dzięki elastycznemu podejściu do 
konwencji zyskiwano jednak na oryginalności, tworzono obrazy zaskakują
ce, sytuujące daną płeć w innym świetle, akcentując jej otwarcie na różne 
role społeczne. Można zatem mówić w zaprezentowanym w tym rozdziale 
materiale literackim o płci zarówno w aspekcie biologicznym (sex), jak 
i kulturowym (gender). Oczywiście, kulturowy wymiar jest tutaj niepełny, 
wiele nam jednak mówi o obrazie płci w polskiej kulturze, obrazie jakże 
stabilnym i stereotypowym, ale też otwartym na nowe jakości, wydobyte 
jednak w pełni dopiero w epoce fin de siècle’u i później25. Warto też wspo
mnieć o problemie genderowej (a)symetryczności opisanego wizerunku. 
Otóż, przy dużym nasileniu tendencji do stereotypowego, negatywnego 

 25 B. witOsz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje...
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przedstawiania kobiety, widać również podobne w wymowie obrazy 
mężczyzn, co ciekawe — przez samych mężczyzn nakreślone. Może to 
świadczyć o otwartości w podejmowaniu problematyki płci, o dystansie do 
poruszanej tematyki, jak też potwierdzać „lekkie”, nieoficjalne — właściwe 
dla literatury popularnej — do niej podejście.





Między liryką a publicystyką 
Kreacja kobiety w tekstach poetyckich 

Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej

Kobiety, których nie ma
od rana mówią prawdę,
kobiety, których nie ma
są zawsze takie ładne

A. Osiecka: Kobiety, których nie ma

„Milena to dziwka” tak zwykli mawiać ci co jej nie mieli
a bardzo chcieliby mieć.

K. Nosowska: Milena

Twórczość tytułowych autorek mieści się w rozmaitych obszarach kul-
tury. Wspólna jest im aktywność w zakresie piosenki popularnej, zwłaszcza 
w jej nurcie autorskim, poetyckim1, ale w przypadku Agnieszki Osieckiej 
należy dodać jeszcze wiele innych domen działalności literackiej (proza 
artystyczna, dramat, felietonistyka, literatura autobiograficzna). Podobna 
wydaje się także wrażliwość na otaczający świat, świadomość stopnia 
złożoności sfery ludzkich emocji, lęków, nadziei; silnie uwidocznia się 
również w wybranej twórczości jej podmiotowość.

Celem niniejszego studium jest opis sposobów kreowania wizerunku 
kobiety w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej. 
Obie autorki dzieli pokolenie, niemniej prócz dostrzeganych, wstępnie za-
sygnalizowanych, paralel w ich dorobku artystycznym, należy wskazać 
również konkretne dowody wzajemnych powiązań. Przykładem takiego 
dowodu jest nagranie przez K. Nosowską płyty z piosenkami A. Osieckiej2, 
która z pewnością potwierdza podzielaną wrażliwość, fascynację twórczo-
ścią mistrzyni, ale jest także swoistym dla niej hołdem.

 1 Interesujące spostrzeżenia na temat związków poezji z piosenką oraz twórczości 
samej A. Osieckiej zawiera monografia Piotra derlatki pt. Poeci piosenki 1956—1989. 
Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta. Poznań 2012.
 2 Płyta została wydana w 2008 roku i nosi tytuł Osiecka.
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Teksty utworów obu poetek mieszczą się w ramach tzw. piosenki 
autorskiej, która znalazła trwałe miejsce na mapie współczesnej kultury 
popularnej: „Jest to na ogół p(iosenka) poetycka, z charakterystyczną re
fleksją dotyczącą sensu ludzkiego istnienia, miejsca jednostki w świecie, 
społeczeństwie, systemie politycznym. Podstawą do refleksji jest tu często 
opowiedziana historia zakotwiczona w codzienności, życiu społecznym, 
politycznym, jednocześnie mająca charakter metaforyczny czy wręcz ale
goryczny [...]”3.

Bez wątpienia wymienione cechy można przypisać twórczości poe
tyckiej obu autorek. Łączy je również przynależność do obszaru kultury 
popularnej, rozumianej w sposób neutralny, pozbawiony aksjologizacji 
czy sytuowania w obrębie obszarów, których granice zakreślają kultury: 
wysoka i niska. Idąc tropem założeń współczesnej antropologii i krytyki 
kultury, opowiadam się za zniesieniem, a przynajmniej — wycieniowaniem, 
opresyjnych ograniczeń, jakie stawia podział na kulturę wysoką i kulturę 
niską4. Ujmując problem z nieco innej perspektywy, można stwierdzić, iż 
badane teksty (ale też same ich autorki) przynależą do sztuki masowej, 
która także rozumiana jest w niniejszym rozdziale jako nieobciążona 
wartościowaniem, niemniej stanowiąca znaczący i łatwo rozpoznawalny 
fenomen współczesnego świata oraz społeczeństwa5. Sztuka masowa za
kłada bowiem szeroki jej odbiór, a to determinuje specyficzny kalejdoskop 
problematyki przez nią podejmowanej, jak również formę, w jakiej zostaje 
ona zaprezentowana.

Chciałbym przede wszystkim przyjrzeć się typom kobiet będących 
podmiotami tekstów A. Osieckiej i K. Nosowskiej, jak również wskazać 
charakterystyczne rozwiązania formalne, zabiegi językowe i stylistyczne 
wykorzystane w celu zbudowania ich wizerunku. Forma opracowania to 
zbiór mikrostudiów poświęconych kilkunastu tekstom poetek zestawionym 
zgodnie z obranym tematem. Problem jest jednak niezwykle złożony, dla
tego też nie można mówić o jego wyczerpaniu. W wypadku A. Osieckiej 

 3 Słownik pojęć i tekstów kultury. Red. A. Rysiewicz. Warszawa 2002, s. 204.
 4 Por. K. stasiukkRajewska: Piosenki Agnieszki Osieckiej jako teksty kultury popular-
nej. W: Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i szkice. 
Red. I. BoRkowski. Wrocław 2011, s. 47—70. Tu także bogata literatura przedmiotu.
 5 Por. N. caRRol: Filozofia sztuki masowej. Przeł. M. PRzyliPiak. Gdańsk 2011, s. 175—
241. Jak złożony jest problem pojęcia kultury popularnej i wysokiej oraz wzajemnych ich 
relacji wskazują badacze reprezentujący różne dziedziny wiedzy i orientacje metodologiczne 
w licznych opracowaniach poświęconych tym kwestiom. Por. np.: A. kłoskowska: Kultura 
masowa. Krytyka i obrona. Warszawa 1983; D. stRinati: Wprowadzenie do kultury popu-
larnej. Przeł. W.J. BuRszta. Warszawa 1998; J. stoRey: Studia kulturowe i badania kultury 
popularnej. Teorie i metody. Przekł. i red. J. BaRański. Kraków 2003; Relacje między kulturą 
wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Red. M. kaRwatowska, B. MyRdzik. 
Lublin 2005; J. Fiske: Zrozumieć kulturę popularną. Przekł. K. sawicka. Kraków 2010.
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materiał badawczy stanowią utwory z całego okresu jej twórczości, pisane 
dla wielu wykonawców, jeśli zaś chodzi o K. Nosowską — analizie poddano 
tylko teksty pisane na potrzeby projektów solowych artystki, z wyłącze-
niem piosenek wykonywanych z zespołem Hey.

Pierwszym z wyraźnie rysujących się typów w twórczości obu autorek 
jest kobieta pasywna, uległa i//lub zależna od mężczyzny. Oto przykłady 
takich konceptualizacji tekstowych:

Dobrze się pan czuje?
To świetnie.
Właśnie widzę — jasny wzrok, równy krok,
jak w marszu.

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. 
Moje prawo to jest pańskie lewo.
Pan widzi krzesło, ławkę, stół, 
a ja — rozdarte drzewo.
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie, 
ode mnie widać niebo przekrzywione. 
Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół, 
pan kocha swoją żonę.

Pora wracać, bo papieros gaśnie.
Niedługo, proszę pana, będzie rano. 
Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie, 
a robotnicy wstaną.

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. 
Migają światła rozmaitych możliwości.
Pan mówi: basta, pauza, pat,
i — pan mi nie zazdrości.

Lepiej chodźmy, bo papieros gaśnie.
Niedługo, pan to czuje, będzie rano.
Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie,
a robotnicy wstaną.

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. 
Choć — gdybym chciała, bym się urządziła.
Już widzę: pieska, bieska, stół.
Wystarczy, żebym była miła.
Pan był także, proszę pana, na zakręcie. 
Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia.
I pan haruje, proszę pana, jak ten wół, 
a moje życie się kolebie niczym balia...
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Pora wracać, bo już śpiewają zięby.
Niedługo, proszę pana, będzie rano. 
Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby,
nim robotnicy wstaną.

O, Na zakręcie, I, s. 557—5586

co noc udzielam ci schronienia 
między swymi udami 
i staje się i staje się 
twą ojczyzną moje łono 
co noc karmię cię śliną 
wilgocią i czynię cię 
i czynię cię więźniem 
zapachów miłości 
magii co noc staję się 
twych pragnień uosobieniem 
i mogę być wszystkim
niewolnicą świętą ścierką

N, Jeszcze jeden o tym, P7

Cechy uległości i podporządkowania są wyraźnie zakorzenionymi w kul
turze przymiotami kobiecości w ogóle, należą do niezbywalnych atrybutów 
wizerunku płci8. W obu przywołanych tekstach mamy do czynienia z wyraź
nie uwypuklonym podmiotowym charakterem tekstu, będącym monologiem 
kobiety uzależnionej od mężczyzny. Kobieta w utworze A. Osieckiej jest 
świadoma swej subwersyjnej pozycji, dostrzega różnice dzielące jej świat 
od świata mężczyzny. Dzieli ich przede wszystkim sytuacja życiowa, ale 
również wrażliwość, sposób percepcji świata. Mimo to wydaje się, że boha
terka potrafi zachować dystans do całej sytuacji, o czym świadczy chłodny, 
a przede wszystkim ironiczny, stosunek do kochanka wyrażający się w ze
stawieniach typu Pan widzi krzesło, ławkę, stół, / a ja — rozdarte drzewo 
czy stosowanej konsekwentnie oficjalnej formie adresatywnej pan. Kobieta 
pozostaje wciąż świadoma swych wyborów: A ja jestem, proszę pana, na 
zakręcie. / Choć — gdybym chciała, bym się urządziła. / Już widzę: pieska, 
bieska, stół. / Wystarczy, żebym była miła. Nie godząc się na sztampowy 
 6 Cytaty z twórczości poetyckiej A. Osieckiej lokalizuję przez podanie inicjału na
zwiska autorki, tytułu utworu, numeru tomu oraz stron, z których pochodzi przywołany 
tekst. Cytaty przywołuję za edycją — zob. wykaz źródeł na s. 168. Po cytatach z twórczości 
K. Nosowskiej znajdują się: inicjał nazwiska, tytuł utworu, oraz skrót tytułu płyty — zob. 
wykaz źródeł na s. 167.
 7 Po tytule utworu K. Nosowskiej podaję skrót tytułu płyty, z której pochodzi utwór: 
8 — 8, M — Milena, P — Puk, puk, S — Sushi, U — Unisex Blues.
 8 Por.: M. kaRwatowska: Uległa, podporządkowana i piękna, czyli stereotyp kobiety 
dawniej i dziś. W: Dialog kultur w edukacji. Red. M. kaRwatowska, B. MyRdzik. Lublin 2009, 
s. 270—279.
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model życia (właściwy jej wybrankowi), pozostaje jej zatem rola zależnej 
kochanki, będącej w cieniu oficjalnej partnerki ukochanego — żony. Można 
zatem mówić w tym wypadku o pasywności w pewnym stopniu kontrolowa-
nej. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli przyjrzeć się kobiecie z utworu 
K. Nosowskiej. Tu również rola bohaterki jest z pozoru świadoma, o czym 
zdaje się przekonywać pierwsza część tekstu, w której kobieta jawi się jako 
karmicielka i opiekunka mężczyzny — postrzeganego wręcz w kategoriach 
więźnia. Puenta jednak niesie zgoła inny obraz — kobiety zreifikowanej, 
całkowicie podległej mężczyźnie, zależnej od jego woli i kaprysu.

Na poziomie językowym to także całkowicie odmienne teksty. 
A. Osiecka kreuje komunikat oparty na pewnym niedomówieniu, aluzji, 
ucieka się do rekwizytów życia codziennego, podpowiada niejako tropy 
odczytania szczegółowych znaczeń tekstu. Stąd na przykład stosowanie 
różnych form gramatycznych: pora wracać; lepiej chodźmy; pan, doprecyzo-
wujące wizerunek kobiety uzależnionej od uczucia, ale jednocześnie świa-
domej swych wyborów. Tekst jest w dużym stopniu neutralny stylistycz-
nie, niezwykle mimetyczny w stosunku do opisywanej sytuacji, swoistej 
melodramatycznej scenki rodzajowej. Jedynym elementem metaforycznym 
jest frazeologizm być na zakręcie, czyli ‘stanąć wobec nagłej, radykalnej 
zmiany’. Stanowi on klucz do całego utworu, gdyż zapowiada przemianę 
bohaterki, daje nadzieję na uwolnienie się z patowej sytuacji, w jakiej się 
znalazła. Inaczej jest w przypadku tekstu K. Nosowskiej, która — co właści-
we dla poetyki jej utworów — sięga do rozwiązań dosadnych. Zastosowana 
leksyka somatyczna: uda, łono, jak również określenia im towarzyszące, 
przywodzące na myśl fizjologię (przede wszystkim kobiecą): soki, ślina, 
wilgoć, zapach miłości pozwalają stworzyć obraz niezwykle zmysłowy, ale 
i jednoznaczny. Pojawia się jednak metaforyka, choć niezbyt wyszukana, 
łatwa do deszyfrowania, na której oparto właściwie cały tekst. Jej punktem 
kulminacyjnym są pojawiające się na końcu utworu określenia kobiety 
ujęte w postaci szeregu składniowego: niewolnica, święta, ścierka, zmie-
niające ostatecznie zaprezentowany wizerunek kobiety i wymowę całego 
tekstu. Percypowanie oraz wizualizowanie kobiety jest często w utworach 
K. Nosowskiej somacentryczne; rola kobiety, jej problemy, społeczno-kul-
turowe uwikłanie bywają silnie związane z ciałem.

Stopień uzależnienia od mężczyzny może w twórczości obu poetek 
przybierać także inne, bardziej drastyczne rozmiary. Najpierw spójrzmy 
na tekst A. Osieckiej:

Kiedyś byłam lalką,
ale już mi się nie chce.
Wyjdź ze mną, proszę, na balkon
I kup mi od ptaka — serce...
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Najpierw byłam lalką szmacianą,
każdy był ciekaw, co ja mam w środku,
więc z nożyczkami biegli co rano:
— Chodźmy pobawić się, kotku!

Potem byłam lalką drewnianą,
każdy spoglądał mile i czule,
lecz uciekali w noc malowaną — 
kto by tam kochał brzydulę...

Potem byłam lalką z pończochy,
kiedy płakałam, puszczałam oczka...
Nie pomagały achy i ochy — 
już nie robiłam się młodsza.

Kiedyś byłam lalką, 
ale już mi się nie chce.
Zaproś mnie, proszę, na balkon
i kup mi od ptaka serce.

O, Kiedyś byłam lalką, II, s. 240

Autorka nawiązuje tu do zakorzenionego w kulturze stereotypu kobie-
ty-lalki, przedmiotu w rękach mężczyzny, służącego zabawie. Reifikacja 
podmiotu służy ukazaniu samotności, niezrozumienia, ale także (a może 
ponad wszystko) niemożliwości uwolnienia się od dominacji mężczyzny 
jako tego, który nie tylko bawi się kobietą, ale też warunkuje jej egzy-
stencję. Świadczy o tym rozpaczliwa prośba o ożywienie kobiety i jej 
uwolnienie, zawarta w ramowych strofach utworu — ptasie serce miałoby 
być ratunkiem dla samotnej i zniewolonej kobiety. Trzy lalki: szmaciana, 
drewniana i z pończochy to być może trzy typy kobiet: kochliwa (łatwa?), 
nieatrakcyjna fizycznie i niemłoda. Żadna nie zaznaje spełnienia, pozosta-
je jedynie męską zabawką. Można je także utożsamiać z trzema etapami 
życia — jakby trzema odsłonami — jednej kobiety. Próba indywidualizacji 
reifikowanego podmiotu kobiecego jest dodatkowym krzykiem rozpaczy 
i głosem w sprawie kobiety wobec dominującej kultury androcentrycznej.

Nieco inna sytuacja występuje u K. Nosowskiej:

nawet nie zauważyłeś
że mam nowy nos
już nie zajmuje
połowy twarzy jest mały
perkaty tak jak chciałeś 
nos twojej matki
wczoraj wysmarowałam
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całe ciało miodem
obłożyłam owocami 
na sutki nałożyłam konfitury 
a pępek wypełniłam karmelem 
zawsze lubiłeś słodycze 
więc pomyślałam że może 
weźmiesz mnie a ty nawet 
nie zauważyłeś ja leżałam 
jak idiotka słodka 
idiotka tak cholernie słodka 
że mogłaby doprowadzić 
do wymiotów całe przedszkole 
a gdybyś jutro zastanawiał się 
kim jest kobieta 
wisząca w łazience to ja 
zofia twoja od 25 lat żona

N, Zofia, P

Bohaterka zacytowanego utworu przypomina wcześniej opisaną głów-
nie za sprawą zabiegów reifikacyjnych — ich charakter jest jednak odmien-
ny. Zofia K. Nosowskiej w celu przypodobania się mężczyźnie, a właściwie 
— zwrócenia na siebie jego uwagi, dokonuje szeregu zabiegów upiększają-
cych, łącznie z operacją plastyczną nosa. Brakuje jej jednak nadziei, która 
pozostała lalkom A. Osieckiej; rezygnacja doprowadza ją do kroku osta-
tecznego — samobójstwa. Oba monologi kobiet-przedmiotów, skazanych na 
łaskę mężczyzn, stanowią ważny głos w dyskusji nad tożsamością i pozycją 
społeczną kobiet XX i XXI wieku, ale przede wszystkim nad rolami spo-
łeczno-obyczajowymi, jakie przypadły im w udziale.

Ciekawa jest warstwa językowa obu powyższych tekstów. Mamy tu 
sytuację odwrotną niż w wypadku dwu pierwszych tekstów analizowanych 
w niniejszym rozdziale. Tym razem A. Osiecka odwołuje się do metaforyki 
w konstrukcji wizerunku swojej bohaterki, wyzyskuje kulturowo nośny 
symbol kobiety-lalki, obdarzając ją licznymi atrybutami indywidualnymi, 
przez co przekaz zyskuje na sile. Spetryfikowany stereotyp zostaje udo-
słowniony, opis obcowania z kobietą sprowadza się do deskrypcji zabawy 
(z) nią. Portret Zofii natomiast oparty został na neutralnym stylistycznie 
opisie, znów bazującym na elementach somatycznych, wykorzystującym 
głównie leksykę potoczną nienacechowaną (wspólnoodmianową), okra-
szanym z rzadka potocyzmami z niższych rejestrów polszczyzny: słodka 
idiotka, cholernie słodka. Ale i owe kolokwializmy zyskują nowy wymiar 
dzięki zabiegowi defrazeologizacji pierwszego z nich — słodycz zostaje tu 
pojęta w sposób dosłowny.
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Postrzeganie kobiety w kategoriach jej uprzedmiotowienia jest zde-
cydowanie częstsze — może nawet charakterystyczne — dla twórczości 
K. Nosowskiej. Dlatego zdecydowałem się omówić jeszcze dwa teksty tej 
autorki poruszające ów problem:

znam kobiety
tak pragnące miłości
że pozwalają swymi świeżo 
umytymi włosami wymiatać 
z kątów kurz 
znam kobiety 
tak łaknące czułości 
że pozwalają napełniać się 
nasieniem byle komu 
byle gdzie 
znam ich córki 
które dla ciepłego słowa 
pozwalają rozpruwać swą 
niewinność na parapetach 
nocnych klubów

N, Na ucho, P

Zasadą organizującą przywołany tekst jest kontrast. Pragnienia kobie-
ty, znów poddanej zabiegowi reifikacji, jednoznacznie pozytywne, zostają 
zestawione z czynnościami zdecydowanie negatywnymi, co poświadczają 
wykorzystane konstrukcje językowe: pragnące miłości — pozwalają swymi 
świeżo / umytymi włosami wymiatać / z kątów kurz, łaknące czułości — 
pozwalają napełniać się / nasieniem byle komu / byle gdzie, dla ciepłego 
słowa — pozwalają rozpruwać swą / niewinność na parapetach / nocnych 
klubów. Bliskie sąsiedztwo takich pojęć, jak: „czułość”, „miłość”, „ciepłe 
słowo” tworzy zdecydowanie dodatni aksjologicznie wizerunek kobiety, 
która dla realizacji swych pragnień gotowa jest na ekstremalne poświę-
cenie — w tekście wyrażone zwrotami o odmiennym nacechowaniu sty-
listycznym: wymiatać kurz, napełniać nasieniem, rozpruwać niewinność. 
Znów zwraca uwagę cielesny wymiar kobiecości, który ogniskuje w sobie 
problemy jej relacji z mężczyzną. Uleganie przemocy, promiskuityzm, 
rozwiązłość seksualna mają być dla kobiety — pozornie — środkiem do 
zdobycia miłości, uznania. Zwraca uwagę dystansowanie się podmiotu 
tekstu do przedstawionego problemu — mowa tu o jakichś kobietach, nie 
ma sygnałów utożsamienia się z opisywanymi sytuacjami. Problem jednak 
dotyczy wielu przypadków (por. formy liczby mnogiej: kobiety, córki) 
i jest wiarygodny (formy 1. osoby liczby pojedynczej podmiotu lirycznego: 
znam) oraz ponadczasowy (kobiety i ich córki).



Między liryką a publicystyką... 81

Podobny wizerunek kobiety występuje w innych utworach K. No-
sowskiej, np.:

Złam to serce na pół
Przeżuwaj i spluń
Niech resztki spłucze deszcz

Chcesz, połam na ćwierć
A gdy zlecą się dzikie koty
To je karm.

Skaż to ciało na śmierć
Przez zapomnienie
Konturów, aury brak

Idź, wycieraj mną pysk
Przy piwku z koleżką
Kundlami obwieś mnie

Cały kurz spod wycieraczki
Pod moją możesz wmieść
Odpadek i śmieć
Ja ci to zutylizuję, a ty idź i błyszcz
Promieniuj i świeć.

N, Karatetyka, U

Kobieta znów percypowana jest przez pryzmat miłości jako uczucia trud-
nego, niespełnionego, toksycznego. Wyrazistym tworzywem tekstu jest 
leksyka potoczna (wspólnoodmianowa) konotująca negatywnie: splunąć, 
wycierać pysk, kundel, kurz, odpadek, śmieć. Pojawia się również frazeo-
logizm złamać komuś serce poddany modyfikacji oraz zintensyfikowany 
(złam to serce na pół, połam na ćwierć), podkreślający uprzedmiotowienie 
kobiety. Innym związkiem ustabilizowanym wykorzystanym w tekście jest 
skazać (kogoś) na śmierć, tutaj w wersji strawestowanej i rozszerzonej: 
Skaż to ciało na śmierć / Przez zapomnienie / Konturów, aury brak, jak 
również, poddany podobnemu zabiegowi, frazeologizm wieszać na kimś 
psy (Kundlami obwieś mnie). Zarówno słownictwo wspólnoodmianowe, 
jak i frazeologia wyznaczają potoczny kontekst stylistyki analizowanego 
tekstu. Ważnym zabiegiem językowym, zakreślającym perspektywę dys-
kursywną utworu, jest konsekwentne stosowanie form imperatywnych. 
Można to interpretować raczej jako projekcję odczuć podmiotu tekstu niż 
rzeczywisty komunikat o nacechowaniu dyrektywnym. Zostaje tu złamana 
podstawowa zasada gramatycznego funkcjonowania trybu rozkazującego 
w funkcji dyrektywnej, który z założenia bywa stosowany przez nadawcę 
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nadrzędnego względem odbiorcy9. Należałoby zatem interpretować powyż-
szy komunikat w kategoriach prośby, która zakłada odwrotną hierarchię 
nadawcy i odbiorcy — taka interpretacja jest zgodna z kreacją podmiotu 
kobiecego w zacytowanym tekście.

Z powyższym typem wiąże się ściśle model kobiety samotnej, opusz-
czonej przez mężczyznę. Oto przykład z twórczości A. Osieckiej:

Pan mnie pyta, czy ja zawsze byłam sama...
Mój ty Boże, ile to już lat.
Nie, nie jestem, proszę pana, pijana,
ja tylko nie mam głowy... nie mam głowy do dat.

W październiku byłam jeszcze zielona,
no, a w marcu — już matka i żona,
gdzieś tak w grudniu — wziął walizkę...
i bez słowa — śmieszny gest...
a od sierpnia czy od września — 
to już jest tak jak jest.

Pan mnie pyta, czy ja czasem 
brałam udział, czy rozumiem,
co to szach i pat,
nie... nie trzeba zaraz buzi i brudzia — 
ja tylko nie mam głowy... nie mam głowy do dat.

[...]

Pan mnie pyta, czy ja jeszcze pragnę dzieci,
pan mi mówi, że przede mną świat,
o, autobus... To ostatni. Niech pan leci,
ja nie mam... nie mam głowy do dat.

Czy wystarczy nam miesięcy w kalendarzu — 
czy zakwitnie czereśniowy sad?
Nic to, nic to, z marzeniami nam do twarzy — 
ja tylko nie mam szczęścia do dat.

O, Daty polskie, I, s. 361

Przywołany tekst, zbudowany na zasadzie pozorowanego dialogu, cią-
gu replik bohaterki na (rzekome) pytania mężczyzny, stanowi wypowiedź 
samotnej, opuszczonej kobiety. Jest to wypowiedź na wskroś spontaniczna, 

 9 Por. R. laskowski: Kategorie morfologiczne języka polskiego — charakterystyka 
funk cjonalna. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. 1. Red. 
R. grzegorczykowa, R. laskowski, H. wróbel. Warszawa 1998, s. 181.



Między liryką a publicystyką... 83

o czym świadczy wyraźnie potoczne jej nacechowanie. Zwraca uwagę lek-
syka i frazeologia potoczna (nie mieć głowy do dat, być zielonym, matka 
i żona, buzi i brudzia, niech pan leci, nie mieć szczęścia do dat), ale przede 
wszystkim składnia, która w niezwykle znaczącym stopniu bazuje na kon-
strukcjach przerwanych, anakolutach i innych odmiankach zdań defektyw-
nych. Takie formy wypowiedzeń podkreślają emocjonalność komunikatu, 
ale też uwiarygodniają wypowiedź jego podmiotu, wyraźnie ją kontekstu-
alizując i uwypuklając intencję nadawcy10. Syntaktyczno-leksykalny poziom 
tekstu poświadcza potoczny, wyraźnie sytuacyjny kontekst komunikatu. 
Wypowiedź jest doraźna, dynamiczna, substancjalnie bezsprzecznie mó-
wiona, co podkreśla dodatkowo dramatyzm sytuacji — przypadkowość 
i przemijalność kontaktu werbalnego podmiotu tekstu z mężczyzną od-
zwierciedla ulotność życia bohaterki, jego dekontekstualizację z procesu 
chronologii wydarzeń.

Zupełnie inaczej zostaje przedstawiona kobieta opuszczona w tekście 
K. Nosowskiej:

rozszczepienie dusz
i rozsupłanie dwóch
krwiobiegów — 
splątanych w węzły żył...
tysiąc drobnych blizn
po pocałunkach twych
i jedna rana głęboka, kłuta — tam

wlewka z gipsu w tors
niech serce zrasta się
temblakiem
podparta lewa pierś
kikut wiary w cud
i fantomowy ból
tych miejsc gdzie dawniej wrastałeś we mnie ty

N, Rozszczep, 8

To utwór w całości oparty na metaforze. Opuszczona kobieta została zwi-
zualizowana jako podmiot niekompletny, fragmentaryczny, zdefektowany. 
Liczne metafory somatyczne, niejednokrotnie niezwykle odkrywcze pod 
względem semantycznym, zdecydowanie poetyckie, pogłębiają dramatyzm 
przedstawionej sytuacji. Tekst to właściwie ciąg metafor w różnym stopniu 
opartych na leksyce somatycznej (rozszczepienie dusz — rozsupłanie krwio-
biegów — tysiąc blizn po pocałunkach twych — rana głęboka, kłuta — wlew-
 10 Por. M. kita: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym (na 
materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych). Katowice 1989.
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ka z gipsu w tors — podparta lewa pierś — kikut wiary w cud — fantomowy 
ból), prowadzących do swoistej puenty o wymowie silnie emocjonalnej, ale 
też sensualnej i seksualnej. Miejsca teraz puste, fantomowe to z pewnością 
serce, o czym świadczą m.in. fragmenty o wlewce w tors i podpartej lewej 
piersi, ale również być może wagina, która pozostaje w sferze niedomó-
wienia, domysłu.

Obie poetki dostrzegają problem kobiet opuszczonych, portretują je 
jednak w odmienny sposób. Potoczne środki obrazowania, które w znaczą-
cym stopniu wyzyskuje A. Osiecka, podkreślają namacalność, codzienność 
stanu osamotnienia, opuszczenia, ale też jego uniwersalność — przedsta-
wiona kobieta może być każdą z odbiorczyń utworu. W przypadku tekstu 
K. Nosowskiej należy raczej mówić o jednostkowym, niepowtarzalnym 
stanie opuszczenia, co podkreślone zostaje dzięki oryginalnej metaforyce 
obrazowania, stanowiącej oś konstrukcyjną utworu. Różnica widoczna jest 
także na poziomie pragmatycznym obu utworów: bohaterka Dat polskich 
dialoguje z mężczyzną przypadkowym, podmiot Rozszczepu zaś — zwraca 
się do tego, który opuścił, zostawił kobietę — autorkę wypowiedzi.

W twórczości obu poetek można napotkać również — choć rzadziej — 
teksty przedstawiające inny typ kobiety — aktywnej, decydującej o włas-
nym losie:

Popatrz siostro, posłuchaj:
to pada i pada deszcz...
Dobra pogoda na każde nieszczęście 
i na kieliszek wódki też. 
Wypij siostro, nie szalej, 
że pada i pada deszcz.
Nasza robota już nam nie ucieknie 
i nasze życie też.

Mówią o nas: — kundelki, 
bo taty i mamy nie znamy. 
My zaglądamy do butelki, 
my do butelki zaglądamy.

Można się zatrudnić na kolei 
i można wełnę owczą tkać,
można tak jak okręt stać na kei — 
lecz najłatwiej od facetów brać.

Można być żołnierką jak żołnierze, 
można taczki z wapnem pchać, 
można też hodować nietoperze — 
lecz najłatwiej od facetów brać.
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Można się zatrudnić u piekarza, 
z Cyganami konie kraść, 
można też pozować u malarza —
lecz najłatwiej od facetów brać.

Popatrz siostro, posłuchaj: 
to pada i pada deszcz... 
Dobra pogoda na każde nieszczęście 
i na kieliszek wódki też.

Popatrz siostro, posłuchaj:
to pada i pada deszcz. 
Nasza robota już nam nie ucieknie 
i nasze życie też.

O, Dzierlatki, II, s. 194—195

Mimo iż tekst przedstawia kobietę wolną od męskiej dominacji, jego wy-
mowa pozostaje jednoznacznie smutna. Bohaterki utworu A. Osieckiej 
wykorzystują w sposób świadomy mężczyzn, są utrzymankami bądź 
wręcz prostytutkami, zatem ich niezależność jest właściwie pozorna, gdyż 
wciąż egzystencja warunkowana jest przez mężczyznę. Szarość ich życia 
zostaje podkreślona przez wielokrotnie wykorzystaną w tekście leksykę 
oraz frazeologię potoczną (z rejestru neutralnego i nacechowanego), np.: 
kieliszek wódki, robota, kundelki, zaglądać do butelki, wełna owcza, okręt, 
keja, facet, żołnierz, piekarz, konie kraść. Tekst stanowi wypowiedź boha-
terek (zazwyczaj jest wykonywany w duecie), ich swoistą autorefleksję, 
która pod pozorem spokoju, pogodzenia z własnym (obranym świado-
mie) losem kryje wiele tłumionych emocji, topionych w alkoholu. Mimo 
potocznego nacechowania utworu A. Osieckiej udało się stworzyć nastrój 
refleksji, który aktualizuje się w klamrowo powtórzonych (nieco tylko 
zmodyfikowanych) strofach. Nastrojowość poezji wyraźna jest zwłaszcza 
w deskrypcjach pejzażu, a szczególne miejsce zajmują tutaj opisy pogody 
deszczowej11. Semantyka deszczu jako symbolu smutku, przemijalności, 
służy refleksyjności właśnie, często bywa wyzyskiwana w celu oddania 
pejzażu mentalnego podmiotu utworu. Pozycja delimitacyjna refleksyjnych 
segmentów tekstu uwypukla ich kluczowe znaczenie, a także podkreśla 
nieuchronność egzystencji bohaterek, specyficzną kolistość „ich” czasu.

W pewnym sensie wyzwolona spod władzy mężczyzny jest z pewno-
ścią Małgośka A. Osieckiej:

 11 Por. T. Skubalanka: Semantyka nastroju. „Stylistyka” 2011, nr 20: Integracja w styli-
styce, s. 309—317.
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To był maj
pachniała Saska Kępa 
szalonym, zielonym bzem.
To był maj 
gotowa była ta sukienka 
i noc się stawała dniem.
Już zapisani byliśmy w urzędzie, 
białe koszule na sznurze schły, 
nie wiedziałam co ze mną będzie, 
gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim.

Małgośka, mówią mi 
on nie wart jednej łzy, 
on nie jest wart jednej łzy.
Małgośka kochaj nas,
na smutki przyjdzie czas,
zaśpiewaj raz, zatańcz raz.
Małgośka tańcz i pij 
a z niego sobie kpij,
a z niego kpij sobie, kpij.
Jak wróci powiedz: nie! 
Niech idzie tam gdzie chce,
ej głupia ty, głupia ty!

Jesień już 
już palą chwasty w sadach 
i pachnie zielony dym. 
Jesień już 
gdy zajrzę do sąsiada, 
pytają mnie czy jestem z kim.
Widziałam biały ślub, idą święta, 
nie słyszałam z daleka słów. 
Może rosną im już pisklęta,
a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów.

Małgośka, mówią mi 
on nie wart jednej łzy,
on nie jest wart jednej łzy.
Małgośka, wróżą z kart, 
on nie jest grosza wart,
a weź go czart, weź go czart!
[...]

O, Małgośka, I, s. 165—166



Między liryką a publicystyką... 87

Bohaterka stawia czoło problemowi dzięki wierze we własne siły, 
ale także za sprawą wsparcia otoczenia (najbliższych, przyjaciół) — choć 
niewykluczone jednak, że zawarte w refrenie pocieszenie jest jej własnym 
monologiem skierowanym do samej siebie. Istotne są w tym tekście języ-
kowe środki obrazowania — losy bohaterki splecione są z cyklem przyrody, 
jej nadzieja i miłość przypada na czas wiosny, zawód związany z porzu-
ceniem przez mężczyznę i poślubieniem przez niego innej — na jesień. 
Funkcję klamrową pełni sukienka ślubna oraz kolor zielony: w pierwszej 
strofie jest to suknia Małgośki i zielony bez, w drugiej — chodzi o ubiór 
drugiej wybranki oraz zielony dym palonych chwastów. Mimo że, dzięki 
nakreślonemu pejzażowi i symbolice ślubnego stroju, nastrój gwałtownie 
się zmienia, to jednak nie opuszcza nas nadzieja co do losów bohaterki. 
Główną zasługę stanowi tu dynamiczny refren, niosący duży ładunek 
optymizmu. Jest zatem szansa na uniezależnienie się od mężczyzny, co 
językowo zapowiada eksklamacyjny wymiar refrenu nawołującego do za-
pomnienia o troskach i rzucenia się w wir zabawy. Aktualność i powszech-
ność problemów Małgośki, ich bliskość dla każdego odbiorcy tekstu to 
cechy, które udało się osiągnąć autorce znów dzięki zastosowanej leksyce 
i frazeologii potocznej: sukienka, białe koszule, na sznurze schły, zapisani 
w urzędzie, mówią mi, głupia ty, zajrzeć do sąsiada, weź go czart itd. Język 
utworu przywodzi na myśl typowy, spontaniczny tekst (potoczne zdarze-
nie komunikacyjne) ściśle związany z codzienną sytuacją komunikacyjną, 
stanowi zatem doskonałe formalne uzupełnienie naturalnej i powszedniej 
w wymowie idei utworu.

Spójrzmy teraz na utwór K. Nosowskiej poświęcony kobiecie unieza-
leżnionej od mężczyzny:

Gdy współzamieszkujący znów
W konkubentki oczach spadł
Na dna den dno najgłębsze

Olśnienia dość nagłego błysk
Umysł jej spowolniały
Wprawił w ruch niszczycielski

Od kuchni gdzie dochodził żur
Szczędząc słów bytowi z kanapy 
Poszła w świat konkubentka

Z piersią dumnie wypiętą
Lekkim krokiem po szczęście
Szczęście, lecz nie w duecie
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Strumień iskier
W niebo szedł
Gdy w zdumieniu
Spalał się.

Nerwy i wiktoriańscy lekarze, U

Powyższy tekst można usytuować w sferze dyskursu emancypacyjne-
go. Zastosowane słownictwo potoczne o różnym stopniu nacechowania sty-
listycznego (konkubentka, żur, kanapa, kuchnia) współtworzy wizerunek 
kobiety przeciętnej, jak często w analizowanych utworach bywa, nieszczęś-
liwej u boku mężczyzny. Znowu zwraca uwagę wykorzystana frazeologia: 
błysk olśnienia, wprawić w ruch, pójść w świat, z wypiętą piersią, lekkim 
krokiem, która zbliża tekst do odmiany potocznej języka. Warto jednak 
odnotować także bardziej wyszukane zabiegi stylistyczne zastosowane 
w powyższym tekście. Oprócz oryginalnej peryfrazy określającej mężczy-
znę (byt z kanapy), są to hiperbola spadł na dna den dno najgłębsze oraz 
częste w zacytowanym utworze formy inwersji. Hiperbola, niezależnie czy 
rozumiana jako figura słów, czy figura myśli, charakteryzuje się gradualno-
ścią i przesadą, które wyznaczają jej funkcje w tekście — „Jej cele i granice 
nie wychodzą poza stworzenie chwilowej, poetyckiej evidentia”12. W przy-
wołanym utworze hiperbola zawarta w pierwszej strofie rzeczywiście jest 
ważnym ogniwem semantycznym tekstu, stanowi niejako środek ułatwia-
jący wyjaśnienie decyzji i działań bohaterki (konkubentki). Stylistycznie 
obciążone są również formy szyku przestawnego, który, często pojmowany 
jako wyraz archaiczności tekstu13, tu jednak pełni inną funkcję: uwydatnia 
— dzięki finalnej pozycji — te komponenty semantyczne komunikatu, któ-
re są szczególnie ważne, na jakie podmiot tekstu zwraca baczną uwagę14. 
Raczej należy mówić o inwersji w aspekcie ogólnosyntaktycznym jako 
przestawieniu członów zdania, a nie w węższym, retorycznym, sensie, 
który najczęściej utożsamia inwersję z hyperbatonem (przestawieniem 
członów grupy nominalnej)15. Szyk przestawny występuje w pierwszej 
części utworu. Przełom stanowi emancypacyjny krok bohaterki, po którym 
już wszystko — także język — wraca do „normalnego” porządku.

Kobiety w twórczości analizowanych poetek to także jednostki uwi-
kłane w problemy natury społecznej, żyjące w konkretnym kontekście 
czasowo-przestrzennym. Oto przykłady:

 12 H. lausberg: Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac. i wstęp 
A. gorzkowski. Bydgoszcz 2002, s. 491.
 13 Por. H. kurkowska, S. skorupka: Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959, s. 215—216.
 14 Ibidem, s. 216.
 15 Por. M. korolko: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1998, 
s. 110; H. lausberg: Retoryka literacka..., s. 278; J. ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław 1990, 
s. 221—222.
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Madonno, polska madonno,
panno z dzieckiem,
mów,
jak ty sobie radzisz nocą 
wśród złych snów.

Madonno, polska madonno,
skąd masz pieniądze na czynsz,
czy cię nie przeraża pająk albo mysz?

Damy ci kwiatek na święto kobiet,
czapkę na bakier
i Polski obie.
Damy ci wódki, bilet do kina,
kace i smutki,
dwóje na szynach.
Damy przyrzeczeń starych tysiące
i niedorzecznie
małe pieniądze,
damy ci bełkot i stracha w polu,
a dla małego — miejsce w przedszkolu.

Madonno, polska madonno,
panno z dzieckiem,
mów,
jak ty sobie radzisz nocą 
wśród złych snów.

Madonno, polska madonno,
pusto w łóżku twym,
jaki w twojej głowie śpiewać musi hymn.
Sen cię otuli jak łaska boska,
polska madonno, madonno polska.
Sen ci daruje szminkę francuską,
piersi okryje szkarłatną bluzką,
sen cię uzbroi w nadzieję płonną,
polska madonno, polska madonno!

O, Polska madonna, I, s. 576

Osiecka tworzy na wskroś publicystyczny w swej wymowie tekst 
podejmujący problem sytuacji samotnych kobiet wychowujących dzieci 
w czasach PRL-u (utwór powstał w latach 80. XX wieku). Jest to portret 
gorzki, pełen skrywanych pretensji do systemu społecznego i świata. Już 
sam tytuł — prowokujący i aluzyjny — zapowiada tekst zaangażowany i od-
ważny. Wyrażenie polska madonna zyskuje w kontekście całego utworu 
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wymiar oksymoroniczny: Madonna (przez A. Osiecką zapisana małą literą) 
traci jednoznacznie pozytywne konotacje, ulega desakralizacji, jej polska 
odmianka bowiem narażona jest na szereg przeciwności losu, przeszkód 
rozmaitego rodzaju. W utworze właściwie zawarty został obraz ówczesnej 
Polski, pełnej absurdów, biednej i prowincjonalnej. Świat rzeczywisty kon-
trastuje z wyidealizowanym, niedostępnym światem Zachodu, co widać 
w zastosowanej leksyce: czapka na bakier, wódka, kace i smutki, bełkot, 
strach w polu, nadzieja płonna — versus — szminka francuska, szkarłatna 
bluzka. Asymetria ilościowa obu grup słownictwa uwypukla pesymistycz-
ny nastrój i wymowę utworu. Portret kobiety staje się tutaj pretekstem 
do deskrypcji rzeczywistości otaczającej wówczas każdego z Polaków. 
Dodatkowo dramatyzm utworu podkreśla forma wypowiedzi skierowanej 
do kobiety, szczególnie nośnym elementem konstrukcji komunikatu jest 
apostrofa polska madonno. Zwrot do bohaterki jest próbą nawiązania bez-
pośredniego kontaktu z nią, ale także otwiera fragmenty stanowiące kolejne 
segmenty tekstowe zawierające deskrypcje tytułowej postaci utworu.

Problematyka kulturowo-społeczna jest nieco inaczej oraz szerzej poj-
mowana w przypadku utworów K. Nosowskiej, np.:

zagorzałe feministki w snach
nie walczą o żadne ze swoich 
praw tylko z pokorą 
na kolanach pucują buty 
swych mężów tyranów 
wszystkie wierne żony 
w snach nie strzegą 
tak pilnie swoich łon 
które stają się bardziej 
uczęszczane niż ruchliwe 
ulice po szesnastej 
źli ludzie i przestępcy 
w snach pielęgnują dłonie 
matek swych wcierając w nie 
z czułością glicerynowy 
ochronny krem a ja 
w najkoszmarniejszych snach 
zasiadam w szkolnej ławie 
znów i nie pamiętam za cholerę 
kto napisał Litwo ojczyzno moja

N, Wiadomo, M

Autorka odsyła nas do trzech portretów (typów?) ludzkich, są to: zago-
rzałe feministki, wierne żony, źli ludzie i przestępcy. Jak można zauważyć, 
dwa pierwsze typy dotyczą wyłącznie kobiet. Utwór poświęcono kwestii 
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rozłączności postaw i wizerunków ludzkich uwarunkowanych kulturowo 
i społecznie oraz ich ekwiwalentów skrzętnie skrywanych w podświado-
mości. K. Nosowska widzi zatem w kulturze zespół opresyjnych nakazów 
i zakazów, które wpływają na nasze zachowania i system wartości. Można 
w tym utworze usłyszeć głos filozofki, ale i publicystki. Szczególną uwagę 
zwraca niejednoznaczność aksjologiczna: o ile psychoanalityczny portret 
przestępców i złych ludzi jest wyraźnie pozytywny, o tyle w przypad-
ku ekwiwalentów obu typów kobiecych jest odwrotnie. To szczególnie 
pesymistyczne, ponieważ wskazywałoby na dążność kobiety do podpo-
rządkowania mężczyźnie, ulegania androcentrycznej kulturze, rozmaicie 
zresztą pojmowanej, zawsze jednak reifikującej podmiotowość kobiety. 
Niejednoznaczność i relatywizm aksjologiczny podkreśla finalny fragment 
utworu, w którym podmiot-autorka dokonuje konfesyjnego komentarza do 
przedstawionych deskrypcji. Znaczący jest w tym tekście poziom językowy. 
Mamy do czynienia z wypowiedzią o konstrukcji paralelnej, zawierającej 
kontrastywnie przeciwstawione obrazy poszczególnych typów. Forma jest 
prosta, język neutralny, wręcz publicystyczny. Deskrypcje są bezpośrednie, 
pozbawione stylistycznych ozdobników, jedyne porównanie: kobiecego 
łona do ruchliwej ulicy także przywodzi na myśl styl tekstów medialnych, 
dziennikarskich.

Teksty obu autorek dotykają kwestii kontekstu świata zewnętrznego 
wikłającego weń człowieka, w tym kobietę. Inaczej przedstawia to każda 
z poetek, co wiązać należy m.in. z kontekstem czasowym ich twórczoś-
ci. A. Osiecka, której działalność artystyczna przypadła w znakomitej 
większości na okres PRL-u, mówiła o świecie inaczej, odmiennie go tak-
że postrzegała i konceptualizowała, silnie osadzając w czasie i miejscu. 
W tekstach K. Nosowskiej natomiast można zauważyć pewną dążność 
do widzenia problemów generalnych, ponadpolskich, ogólnokulturowych, 
wręcz ontologicznych.

W twórczości obu poetek występują także portrety kobiece nacecho-
wane ironią, dowcipem, pastiszem. Oto przykłady:

Tak chciałabym, tak umiałabym
powiewną być niby dym...
Królewną być, złote kwiatki rwać
i trenować nowe miny i przed lustrem stać.

Tak bym chciała
damą być, 
ach, damą być, 
ach, damą być
i na wyspach bananowych
dyrdymały śnić...
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Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania,
nie, mnie nie zrozumie pan...
Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady,
to zbyt opłakany stan.

Chcę swój szyk
jak dama mieć, 
jak dama mieć,
jak dama mieć
i jak moja ciocia Jadzia
z wrażliwości mdleć...

Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty,
nie, mnie nie zrozumie pan...

To nie mój styl — 
z musztardówki pić
i z panem na wiarę żyć.
Wolałabym na stokrotkach spać
i trenować nowe miny, 
i przed lustrem stać.

Tak bym chciała
damą być, 
ach, damą być,
ach, damą być
i na wyspach bananowych 
bananówkę pić...

Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości,
to zbyt wyszukany stan.
Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu,
nie, mnie nie zrozumie pan.

Damą być — 
ach, c’est si bon, 
ach, c’est si bon, 
ach, c’set si bon,
tylko gdzie te, gdzie te damy, 
gdzie te damy są?

Z kochasiem gdzieś poszły w siną dal,
odfrunęły z królikami, a głupiemu żal!

O, Damą być, I, s. 136—137
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Mam na imię Kasia, dla przyjaciół
Agnes bo Agnes lepiej 
brzmi co się samo przez 
się słyszy, z zainteresowań 
ja wymienić mogę: 
przyrodę, urodę, modę, wygodę, 
Kubę, snowboard, tao, kino, 
i’ching, feng shui, 
sushi, jing jiang, drum’n’bass, 
buena vista socjal club, 
przepraszam na chwileczkę, 
muszę w toalecie przypudrować nosek 
Johny masz może puder, 
ja przepraszam państwa 
najmocniej za zgrzytanie 
zębami jezu, mówię wam 
ja bez wyjazdu do Indii 
dłużej rady nie dam, 
słyszałam, że w Indiach 
oświecenie ulicami razem 
z krowami z krowami ulicami, 
mam już spodnie khaki 
na miejscu kupię sari 
pojem trochę ryżu pojem 
trochę curry, kiedy wrócę to 
sobie pogadamy relacje 
zdam z pobytu mego 
w Indiach, 
ja przepraszam państwa...

N, Przebijśnieg, S

W obu tekstach zwraca uwagę podobny typ kobiety, uwiedzionej 
pozorami, wartościami o dużym stopniu powierzchowności. W wypadku 
bohaterki A. Osieckiej widoczne jest nawiązanie do ponadczasowego ste-
reotypu kobiety eterycznej, naiwnej, ale i hołdującej zbytkowi i wartościom 
materialnym. K. Nosowska natomiast nawiązuje w swej wizualizacji do ko-
dów współczesnej popkultury, której pejzaż również wyznaczają podobne 
po części wartości, takie jak: blichtr, powierzchowność, konsumpcyjność. 
Oba portrety stworzono głównie dzięki zastosowanej leksyce. Wyznaczniki 
wizerunku „damy” A. Osieckiej zawierają się przede wszystkim w konota-
cjach zastosowanego słownictwa i frazeologii: dama, powiewna niby dym, 
królewna, złote kwiatki, stać przed lustrem, wyspy bananowe, dyrdymały 
śnić, mieć szyk, mdleć z wrażliwości, spać na stokrotkach. Te elementy 
autocharakterystyki przywodzą na myśl takie cechy, jak: próżność, po-
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wierzchowność, skłonność do zbytku, sentymentalność. Kontrastują one 
z cechami zanegowanymi: wykształceniem, pragmatyzmem, opanowaniem, 
które kojarzą się bohaterce z nudnym, przewidywalnym modelem życia, 
symbolizowanym w użytej leksyce: musztardówka, żyć na wiarę, pilność, 
świętość, dyplom, poziom, zbiórka złomu. K. Nosowska odwołuje się nato-
miast do niezwykle rozbudowanych enumeracji, które współtworzą zapro-
ponowany wizerunek kobiety, widoczne jest to zwłaszcza we fragmencie 
stanowiącym autocharakterystykę: z zainteresowań ja wymienić mogę: 
przyrodę, urodę, modę, wygodę, Kubę, snowboard, tao, kino, i’ching, feng 
shui, sushi, jin jang, drum’n’bass, buena vista socjal club. Krąg zaintere-
sowań Kasi/Agnes jest niezwykle bogaty, ale i sprawia wrażenie zbioru 
przypadkowo dobranych hobby, z których wszystkie charakterystyczne 
są dla współczesnego snoba. Bohaterka — przybierająca w określonych 
sytuacjach obco brzmiące imię Agnes — nie stroni od modnych, niemain-
streamowych miejsc (Kuba, Indie), snobistycznych sportów (snowboard), 
ekscytującej kultury Wschodu (tao, i’ching, sushi, feng shui, jin jang), 
ale także nieobce są jej używki (przypudrować nosek, puder16). Różnica 
powyższych portretów tkwi m.in. w adresacie wypowiedzi, w pierwszym 
tekście kobiecy podmiot tekstu zwraca się do konkretnego mężczyzny, 
który znajduje się w orbicie jej zainteresowań, w drugim natomiast — 
mamy odbiorcę zbiorowego, nieograniczonego, także pod względem płci. 
Bohaterka A. Osieckiej zatem być może tworzy swój wizerunek na potrzeby 
konkretnej sytuacji, postanawia doprecyzować swój obraz w oczach dane-
go mężczyzny, kobieta K. Nosowskiej to raczej portret kobiety w ogóle, 
postrzeganej//mianej być postrzeganą w określony sposób przez całe jej 
otoczenie. Dodatkowym sygnałem ironii jest tutaj imię Kasia przywołujące 
samą autorkę tekstu. W obu utworach więcej jest jednak podobieństw niż 
różnic. Obydwa wizerunki kobiet są nacechowane ironią i dystansem, ale 
także humorem, choć jest to raczej dystans poetek, a nie ich bohaterek. 
Obie autorki dostrzegają bowiem także taki typ kobiet, który szczególnie 
waloryzuje świat pozorów i konsumpcjonizmu niż wartości wyższych; jest 
to także głos w dyskusji nad pozycją kobiety we współczesnym świecie 
wyznaczonym właśnie przez podobny kontekst aksjologiczny.

*  *  *

Przeprowadzone analizy skłaniają do sformułowania kilku wniosków 
ogólnych. Zarówno Osiecka, jak i Nosowska dostrzegają wokół siebie po-
dobne typy kobiet, najczęściej są to kobiety nieszczęśliwe, uzależnione 

 16 W polszczyźnie potocznej, środowiskowej przypudrować nosek znaczy ‘zażyć nar-
kotyki’, a puder to ‘narkotyki’ właśnie.
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(choćby nawet pozornie wydawało się inaczej) od mężczyzny, opuszczo-
ne, samotne, uwikłane w konteksty opresyjnej kultury androcentrycznej. 
Świadomość tej kultury jest jednak pełna u K. Nosowskiej, A. Osiecka 
odczuwa ją jakby intuicyjnie, podskórnie. Portrety odzwierciedlające roz-
maite wcielenia kobiecości są różne, niemniej ich wymowa jest zazwyczaj 
podobna, skłaniająca do refleksji nad pozycją kobiety we współczesnym 
świecie i zadumy nad jej losem. Poetki rzadziej tworzą wizerunki kobiet 
niezależnych czy też obrazy oparte na ironii, aluzji bądź pastiszu, ale nawet 
w tym obszarze konceptualizacji — zwłaszcza postaci powierzchownych, 
hołdujących wartościom materialnym, mamy do czynienia z wizerunkami 
wywołującymi rezerwę.

Portrety kobiece A. Osieckiej i K. Nosowskiej znakomicie mieszczą 
się w strefie kultury popularnej, której mapa zakreślona jest konturami 
takich obszarów, jak: potoczność, codzienność, przerysowanie, klisze, 
uproszczenia, uogólnienia17. W języku znajduje to manifestacje przede 
wszystkim w czerpaniu z rezerwuarów szeroko pojętej potoczności (zarów-
no tej neutralnej, jak i nacechowanej), szczególnie w leksyce i frazeologii, 
ale także na poziomie syntaktycznym i strukturalnotekstowym, a nawet 
pragmatycznym. Prawdziwa wymowa kobiecych portretów mieści się jakby 
poza słowami, bohaterki obu poetek jakby krzyczały symbolicznie, przefil-
trowane przez język, w pewnym sensie przez niego złagodzone, a nawet 
paradoksalnie — uciszone. To, co schowane, wyrażone zostaje innymi 
środkami, wszak analizowane teksty to piosenki — dochodzi zatem szereg 
dodatkowych czynników dopełniających przekaz: muzyka, tembr głosu 
wokalistki, interpretacja tekstu. Kobiet A. Osieckiej jest jakby więcej, są one 
też bardziej polifoniczne, głównie dlatego, że autorka pisała dla różnych 
wykonawczyń, reprezentujących odmienną wrażliwość, osobowość i tem-
perament. Nie znaczy to oczywiście, że w jej tekstach nie ma jej samej 
— wręcz przeciwnie18. K. Nosowska natomiast pisze dla siebie (tylko takie 
teksty poddano tu analizie), zatem jej portrety są może nieco bardziej spój-
ne, konsekwentne także w warstwie językowej. Obie autorki sięgają jednak 
do rozwiązań językowo zróżnicowanych, często pod pozorem potoczności 
kryją się znaczące pokłady liryki, nie brak też rozwiązań czysto poetyckich, 
manifestujących się w odkrywczych i oryginalnych metaforycznych kon-
strukcjach (choć nie są one dominującym środkiem wyrazu) kreowanych 
wizerunków. A. Osiecka sięga często do poetyki codzienności, tworzy ob-
razy zwyczajne, bliskie nam wszystkim sceny rodzajowe z uczestnictwem 
współczesnych Polek. K. Nosowska jest bardziej dosadna, odwołuje się do 

 17 Por. K. StaSiuk-krajewSka: Piosenki Agnieszki Osieckiej...
 18 Por. K. Felberg: Wieczne gesty Osieckiej, czyli „słowa jak sztuczny miód”. W: Po prostu 
Agnieszka..., s. 123—136; I. kiec: Zabijanie ptaka w locie, czyli o mamie, tacie i nieczułym 
chłopcu. W: Po prostu Agnieszka..., s. 13—27.
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cielesności jako nośnika znaczeń, wyznacznika dyskursu (także femini-
stycznego czy genderowego), ciało jej kobiet jednak, podobnie jak często 
bywa w literaturze spoza kręgu sztuki masowej i kultury popularnej19, jest 
fragmentaryczne, niekompletne, jak niekompletne, w pewnym sensie ka-
lekie, są portretowane kobiety. Ciało tutaj znaczy, tworzy dyskurs i jedno-
cześnie podlega mu — podobnie jest w twórczości innych indywidualistek 
współczesnej piosenki autorskiej20, ale również w sztukach plastycznych21. 
Odróżnia to ciało bohaterek K. Nosowskiej od wzorca lansowanego przez 
media masowe, głównie reklamę, które stworzyły portret kobiety idealnej, 
cieleśnie kompletnej i spełnionej, tj. młodej, uśmiechniętej, zadbanej, 
o nienagannej (czyli szczupłej, symetrycznej i proporcjonalnej) sylwetce 
— taki właśnie wizerunek trafia do współczesnej masowej wyobraźni22. 
Ponadto u K. Nosowskiej, której twórczość powstaje już w pełni demokra-
tycznej Polsce, gdzie z czasem rozwija się hegemonia kultury popularnej, 
masowej, częściej mamy do czynienia z mówieniem wprost, bez ogródek, 
językiem ulicy, mediów, co zdaje się zbliżać jej teksty do publicystyki — 
spod tej cienkiej warstwy wyziera jednak inny komunikat, który jest już 
najczystszą poezją codzienności.

 19 Por. B. witoSz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca 
XX wieku. Katowice 2001; B. PrzymuSzała: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej 
poezji współczesnej. Kraków 2006.
 20 Por. A. rejter: „Geometria pieprzenna”. Wizerunek kobiety w twórczości Marii Peszek 
— w niniejszym tomie.
 21 Por. A. jakubowSka: Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek. 
Kraków 2005.
 22 Por. M. kwaPiSzewSka-antaS: Wizerunek współczesnej kobiety jako konsekwencja od-
działywania mediów. W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. 
Red. A. kiePaS, E. Struzik. Katowice 2010, s. 453—466.



Geometria pieprzenna
Wizerunek kobiety w twórczości Marii Peszek

a na razie jak truskawek
chce mi się niecnych sprawek
się kochać kocham
się kochać chcę
i pokucie mówię nie

M. Peszek: Twaróg

W nurcie piosenki popularnej adresowanej do nieco bardziej wyma-
gającego odbiorcy swoje miejsce wyraźnie zaznaczyła Maria Peszek. Jej 
projekt — drugi po Miastomanii — Maria Awaria z 2008 roku spotkał się 
z dużym zainteresowaniem zarówno poszczególnych „prywatnych” wielbi-
cieli artystki, jak i mediów. Na projekt ów złożyły się płyta (pt. Maria 
Awaria) i książka (pt. Maria Awaria. Bezwstydnik) z tekstami piosenek, 
które znalazły się na albumie Maria Awaria, felietonami pisanymi przez 
M. Peszek do czasopisma „Elle” (w cyklu pt. Maniufaktura) oraz innymi 
tekstami rozproszonymi, które autorka nazwała: Nędzne frędzle (sny, frazy, 
wyrazy). Autorski koncept artystki wywołał duże zamieszanie, podzielił 
krytykę, która w ocenie pomysłu jest dalece niejednomyślna — pojawiły 
się sądy zarówno apologetyczne, jak i podające w wątpliwość wartość arty-
styczną Marii Awarii1. Być może właśnie to wpłynęło na niezwykły sukces, 
także komercyjny, projektu Peszek — Maria Awaria zyskała w tydzień po 
ukazaniu się na rynku status złotej płyty, a wkrótce potem — platynowej.

Artystka szczególnie wysoko ceni słowo jako formę, stawiając je wyżej 
niż treść czy przesłanie swojej twórczości: „Słowo jest dla mnie bardzo 
ważną rzeczą. Niejednokrotnie podkreślam, że traktuję swoje pisanie 
jako rodzaj żartu, wygłupu i absolutnie nie można podchodzić do tego 
śmiertelnie poważnie. Uwielbiam zabawy ze słowem, czasami jest tak, że 
jakiś wyraz się do mnie przyczepi i chodzi za mną — muszę mu wtedy 

 1 Więcej na ten temat por.: http://www.infomuzyka.pl/Muzyka/0,81806.html?tag= 
maria%20awaria [data dostępu: 1.03.2010]. Tu znajdują się m.in. wywiady z artystką, re-
cenzje i komentarze dotyczące Marii Awarii.
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znaleźć jakiś rym i rytm. Czasami satysfakcjonuje mnie zwrot, za którym 
się nic nie kryje. W dziwny sposób, chyba magiczno-kosmiczny, inaczej 
nie da się tego nazwać, zawierzając takiemu rytmowi, daję się mu porwać 
i czasami okazuje się, że to przesłanie tam jest. Normalnie mój mały ro-
zumek by tego nie wymyślił. Ja mam poczucie totalnego niedouczenia, 
ale uwielbiam erudytów i intelektualistów. Po prostu lubię być z ludźmi 
mądrzejszymi od siebie i czytać książki, których nie do końca rozumiem. 
Czasami przyczepiają się do mnie wyrazy, których nie do końca rozumiem 
i potem używam ich np. w mądrych wywiadach i bywa, że wynikają z tego 
kompletnie idiotyczne sytuacje. Nie wstydzę się tego. Mam taki rodzaj 
bezczelności, która pozwala mi żartować ze słowa. Treść też jest ważna, 
ale jako impuls. Uważam, że w sztuce najważniejsze są emocje i sposób 
w jaki się je wyraża, czyli forma. Treść — jak jest to wspaniale, ale można 
się bez niej obyć”2. Wobec takich deklaracji twórczość M. Peszek jawi się 
jako niezwykle interesująca dla językoznawcy.

Niniejsze studium zostanie poświęcone analizie wizerunku kobiety 
wykreowanego w tekstach M. Peszek zawartych w Bezwstydniku, będącym 
integralną częścią całego projektu artystycznego zatytułowanego Maria 
Awaria. Dla celów przeprowadzanych analiz przyjmuję dynamiczną kon-
cepcję dyskursu jako fenomenu silnie skontekstualizowanego, osadzonego 
w kulturze, wyznaczanego przez szereg składowych elementów podlega-
jących zmianom, płynnym, odzwierciedlającym współczesny, rozmyty, wy-
mykający się kategoryzacjom, świat. Należy zgodzić się z Bożeną Witosz, 
która stwierdza: „Proponowałabym traktowanie dyskursu jako modelu, 
obok wzorca gatunkowego, kształtowania wypowiedzi/tekstu. Zarówno 
reguły gatunkowe, jak i dyskursywne stanowią element kompetencji komu-
nikacyjnej”3. To właśnie poziom dyskursu (dyskursu kobiecego, dyskursu 
kultury popularnej) będzie docelowy w przeprowadzanych w niniejszym 
rozdziale analizach.

Kobieta jest wiodącym tematem i najważniejszą bohaterką Bezwstydnika. 
Z jednej strony akcentuje się jej podmiotowość, odrębność, z drugiej — 
miejsce w konwencji, społecznym gorsecie. Najczęściej jest to jednak 
obraz przewrotny i niejednoznaczny. Podstawowym aspektem kobiecości 
w analizowanych tekstach, jej kluczowym atrybutem jest ciało, które sta-
nowi centralny element konceptualizacji świata. Problematyka somatyczna 
należy do najważniejszych w postmodernistycznej refleksji humanistycznej. 
Zainspirowana m.in. myślą Michela Foucault humanistyka współczesna 
śledzi funkcje ciała, od/twarza jego kształty, ekscerpuje sensy i znaczenia, 

 2 M. Peszek: Ze strachu jestem odważna. Dostępne w Internecie: http://www.infomu 
zyka.pl/Muzyka/1,92327,5719177,Maria_Peszek__ze_strachu_jestem_odwazna__wywiad_.
html [data dostępu: 1.03.2010].
 3 B. Witosz: Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009, s. 70.
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także te ukryte. Ciało jest tematem, motywem wielu różnych tekstów kul-
tury. Jak złożony jest to problem, ukazuje np. Beata Przymuszała w pracy 
poświęconej problematyce ciała w polskiej poezji po 1945 roku. Dyskurs 
o poezji ze względu na wiele różnych kontekstów funkcjonowania ukazuje 
niezwykłą różnorodność, cechującą ciało rozumiane jako fenomen, nieod-
łączny (być może najważniejszy) element dzisiejszego świata4. Współczesna 
refleksja socjologiczna i filozoficzna akcentuje szczególnie mocno kwestie 
ciała w kontekście wykluczenia i marginalizowania płci, co zyskuje status 
podstawowego problemu w sferze dyskursu gender i queer5. Podobny ton 
pobrzmiewa także w Marii Awarii. W jednym z tekstów M. Peszek dokonała 
aktu samookreślenia kobiety w aspekcie wzorców kultury masowej:

są kobiety pistolety
i kobiety jak rakiety
chude długie i wysokie
z wydepilowanym krokiem
są kobiety bezzmarszczkowe
fit kobiety luksusowe
pielęgnacji wciąż oddane
z samych siebie odessane
[...]
są kobiety pistolety
i kobiety jak rakiety
chude długie opalone
z wydepilowanym łonem
są kobiety doskonałe
z wyrzeźbionym gładkim ciałem
odmłodzone odbarwione
całkiem z wieku odsączone

Bez, Kobiety pistolety6

W hiperbolicznym obrazie kobiety przywołano bogaty arsenał rekwi-
zytów (cech, do których się aspiruje, oraz czynności ułatwiających osiąg-
nięcie upragnionego stanu) służących estetyzacji płci, znanych wszystkim 
uczestnikom współczesnej kultury, są to: szczupła sylwetka, wysoki 
wzrost, depilacja ciała, pielęgnacja zapobiegająca powstaniu zmarszczek 
na skórze, dbanie o formę ciała (fitness), opalenizna, zabiegi odsysania 

 4 B. Przymuszała: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. 
Kraków 2006.
 5 J. mizielińska: Płeć. Ciało. Seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków 2006.
 6 Po każdym cytacie podaję tytuł tekstu. Z uwagi na fakt, że w Bezwstydniku nie zasto-
sowano numeracji stron, nie podaję tych danych. Wszystkie cytaty pochodzą z: M. Peszek: 
Maria Awaria. Bezwstydnik. Przytoczone fragmenty lokalizuję przez podanie skrótu (zob. 
wykaz źródeł na s. 167).
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tkanki tłuszczowej itp. Tak wykreowaną deskrypcję kobiety poprzedzają 
określenia kobiety pistolety, kobiety jak rakiety, konotujące cechy stereoty-
powego świata mężczyzn, czyli świata techniki i wojny. Prócz tego oczywi-
ście przywodzą na myśl spetryfikowaną strukturę językową wartościującą 
jednoznacznie pozytywnie: wystrzałowa kobieta, czyli ‘kobieta niezwykle 
atrakcyjna’. Zarówno pistolet, jak i rakieta w znaczeniach literalnych ko-
jarzą się z czynnością strzelania//wystrzeliwania. Jednak w związku for-
malnym z czasownikami strzelać, wystrzelić pozostaje metaforyczny przy-
miotnik wystrzałowy, który jest leksemem potocznym tak definiowanym 
przez leksykografów: ‘Jako wystrzałowe określamy rzeczy i osoby, które 
się nam bardzo podobają. Słowo potoczne’. (IS). Portret powyższy oparty 
został na konstrukcjach biernych: (kobiety) odessane, odmłodzone, odbar
wione, odsączone; zabieg ten podkreśla bezwolność kobiety, jej całkowite 
podporządkowanie kanonom piękna lansowanym przez środki masowego 
przekazu.

Podmiot tekstu kontestuje taki stan rzeczy, przeciwstawiając mu inny 
wizerunek kobiety:

a ja dla własnej wygody
zapuszczam swe ogrody
i kolekcjonuję wzwody
ja metr pięćdziesiąt dwa
dziko rosnącego nieba
lubię skóry mojej smak
i fakt że zawsze jestem na tak
i lubię też ten smak
gdy w ustach mam
słowo fuck

Bez, Kobiety pistolety

Autorka kreuje obraz kobiety wolnej, wyzwolonej od sztampy i sztancy 
obrazu cielesności obecnej we wzorcach kultury popularnej. Świadomość 
siebie, wolność, niezależność podkreślają konstrukcje czynne z predyka-
tami w 1. osobie liczby pojedynczej, np.: zapuszczam, kolekcjonuję, lubię, 
jestem, mam. Aspekt wyzwolenia obecny jest także w metaforycznych kon-
strukcjach: zapuszczam swe ogrody, ja metr pięćdziesiąt dwa / dziko ros
nącego nieba, które ewokują treści niezależnej egzystencji, pełnej kontroli 
nad sobą, uniezależnienia od kultury na rzecz waloryzacji świata natury. 
Dychotomia natura — kultura jest właśnie podstawowa, gdy myślimy/mó-
wimy o ciele w świecie współczesnym7. Wolność kobiety manifestuje się 
także w jej otwartości na sferę seksualną życia, w bezpruderyjności języka 

 7 Por. B. Przymuszała: Szukanie dotyku..., s. 50—60.



Geometria pieprzenna. Wizerunek kobiety... 101

odnoszącego się do intymności człowieka. Otwarta zmysłowość jest nie-
zbywalnym atrybutem kobiety wolnej, co zostało podkreślone w sposób 
eksplicytny (kolekcjonuję wzwody), w konstrukcji eufemistycznej (zawsze 
jestem na tak) oznaczającej zgodę i otwartość m.in. na akt seksualny, jak 
również w odważnej metaforze stosunku oralnego (gdy w ustach mam / 
słowo fuck).

Taka kobieta przewija się przez cały Bezwstydnik, co zdaje się sugero-
wać sam tytuł zbioru. Jest to kobieta cielesna, zmysłowa, akcentująca swoje 
miejsce w szeroko i rozmaicie pojmowanym świecie. Ważne są z pewnością 
jej związki z przyrodą, wyrażone też w innych tekstach:

leżę na trawie
martwa prawie
na ciebie czekam
rdzą się powlekam
rozkładam ręce
rozsuwam uda
leżę bezbronna
jak rozpuda

Bez, Rozpuda

Podmiot tekstu czuje się zjednoczony z naturą i odkrywa podobieństwa do 
niej — jest jak ona bezbronny(-a). Bezbronność ta wyrażona została w zwro-
cie rozkładam ręce (frazeologizm rozłożyć ręce oznacza wszak ‘być bezsil-
nym, bezbronnym’), a dookreśla i reinterpretuje ją podobna, wariantywna  
konstrukcja składniowa rozsuwam uda, która nadaje owej bezbronności 
nowy wymiar. Kobieta czeka na mężczyznę, dokładniej na akt seksualny, 
ale jest to czekanie długie, uciążliwe, skoro bohaterka stwierdza: rdzą się 
pokrywam. Autorka podkreśla aktualność problemu, jego współczesność, co 
zawarte zostało w porównaniu leżę bezbronna / jak rozpuda, przywołującym 
głoś ne medialnie wydarzenie obrony Doliny Rospudy8 przez ekologów, któ-
rzy nie chcieli dopuścić do budowy drogi, co byłoby poważnym zagrożeniem 
dla unikatowego rezerwatu przyrody. W tekst wpleciona jest metaforyka 
wody, wilgoci, z jednej strony przywołująca asocjacje ze światem przyrody 
(Rospuda to wszak rzeka), z drugiej natomiast — odwołania do kobiecej 
fizjologii. Człowiek i jego cielesność zderzone ze światem przyrody to czę-
sty w dzisiejszej kulturze motyw służący skontrastowaniu kultury i natury, 
obecny także w poezji wysokoartystycznej. Na przykład w liryce Haliny 
Poświatowskiej zauważa się kluczowe związki kobiety z bujnym światem 
 8 Analogia między Doliną Rospudy a Rozpudą M. Peszek jest oczywista, choć warto 
podkreślić pewną ortograficzną nieścisłość. Otóż chodzi o pisownię geograficznej Rospudy 
i poetyckiej Rozpudy. W kontekście twórczości Peszek, jej umiłowania do gier słownych 
zapis Rozpuda można potraktować jako aluzję do słowa rozpusta.
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przyrody, z rodzącą ziemią9. W przytoczonym tekście M. Peszek można 
znaleźć pewne paralele do takiego portretowania kobiety. W dalszych par-
tiach tego utworu temat oczekiwania na zmysłową miłość został rozwinięty:

leżę na wznak
i tak chcę tak
kładę się na wznak
i tak chcę tak
lubię twoje to 
i lubię też tamto
kiedy tamto wstaje
ja się staję
nimfo_mańką
[...]
otwieram usta
otwieram okno
na ciebie czekam
mi mokro

Bez, Rozpuda

Druga część utworu dotyczy już tylko oczekiwania na mężczyznę, 
związki z przyrodą odchodzą na dalszy plan. Uzależnienie od zmysłowej 
miłości mężczyzny wyrażone zostało najpełniej we fragmencie: lubię twoje 
to / i lubię też tamto / kiedy tamto wstaje / ja się staję / nimfo_mańką. 
Obecny eufemizm tamto wstaje na oznaczenie fallusa w stanie erekcji wraz 
z neologizmem nimfo_mańka, stanowiącym grę językową opartą na lekse-
mie nimfomanka i antroponimie Mańka (potoczna forma imienia Maria) 
wprowadzają element autobiograficzny do tekstu. Kreacja kobiety staje się 
bowiem jednoznacznie dookreślona, wskazany zostaje trop interpretacyjny 
prowadzący do identyfikacji bohaterki tekstów Bezwstydnika z ich autorką. 
Funkcjonowanie w świecie współczesnej kultury, obcowanie z jej tekstami 
wskazuje na skomplikowaną sytuację podmiotu. Jak podkreś lają badacze, 
żyjemy w czasach paradoksu podmiotowości, która walczy o swoje uprzy-
wilejowane miejsce w świecie wolnym od esencjalistycznych, pokartezjań-
skich układów binarnych, a jednocześnie pozostaje zawieszona w rzeczy-
wistości tekstowej powtarzalności, nieskończonej intertekstual ności10. To 
rozedrganie i niejednoznaczność jako cechę podmiotu dzisiejszej kultury 
oddają też poniekąd teksty M. Peszek.

 9 Por. I. kiec: Halina Poświatowska. Poznań 1997, s. 58; B. przymuszała: Szukanie 
dotyku..., s. 52—54.
 10 Por. B. witosz: Podmiot w stylistyce wobec różnych koncepcji podmiotowości w dys-
kursie współczesnej humanistyki. W: Podmiot w języku i kulturze. Red. J. bartmiński, 
A. paJdzińska. Lublin 2008.
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Kobieta w Bezwstydniku nie pozostaje obojętna wobec kluczowych 
zjawisk współczesnej kultury, np. procesu globalizacji (także emocji) — tak 
m.in. można odczytać utwór pt. Hujawiak:

poliż mnie I’m polish
albo jeśli wolisz
możesz mnie posolić
albo wy_miętolić
nie wiem
szukam
w różne drzwi pukam
puk puk 
fuck fuck
fuck you 
how do you do
nie wiem
szukam
chodzę pukam
pukam i fukam
fukam i fuckam
fuck fuck
puk puk
nie jest łatwo
de fucto
nie wiem
pukam
chodzę i szukam
pójdę po rozum do krowy

Bez, Hujawiak

Nasycony anglicyzmami tekst jest metaforą ponadkulturowego i ponad-
czasowego poszukiwania, być może miłości, być może „tylko” odpowied-
niego mężczyzny? Cały utwór to monolog kobiety skierowany do tegoż 
— poszukiwanego, jedynego, wszystko jedno którego (?) — mężczyzny. 
Zagubienie, a właściwie zapętlenie podmiotu wyrażone zostało w pozornie 
paralelnych leksemach, np. puk puk — fuck fuck, fukam — fuckam, których 
podobieństwo występuje jedynie na poziomie graficznym. I w warstwie 
artykulacyjnej, i semantycznej wyrazy te wszak różnią się od siebie w zna-
czący sposób. Podobnie jest z parą poliż — polish, która oparta jest na 
podobieństwie graficznym i fonetycznym. Z tymi fragmentami kontrastują 
segmenty ramowe tekstu. Początek nawiązujący do wrażeń zmysłowych, 
co podkreślają predykaty poliż, posolić, wy_miętolić, jest bezpośrednim 
zwrotem do — wydawałoby się konkretnego — adresata mężczyzny. Tekst 
wieńczy zaskakująca w kontekście całego utworu, ironiczna deklaracja 
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podmiotu: pójdę po rozum do krowy, obnażająca rozpaczliwe i bezproduk-
tywne poszukiwania kobiety, skoncentrowanej na mężczyźnie, a nie samej 
sobie. Podmiotowość kobiety zostaje poważnie zachwiana, jako że poddaje 
się ona bez reszty mężczyźnie, nie potrafi pójść po rozum do głowy — zatem 
ratunek widzi w rozwiązaniu drastycznym, ośmieszającym ją zarówno jako 
jednostkę, jak i grupę reprezentującą całą płeć (zarówno biologiczną, jak 
i kulturową). Ironiczny wymiar utworu podkreśla też jego tytuł, kalambur-
-wulgaryzm Hujawiak. Podobny zabieg ukryto w formie wy_miętolić para-
lelnej do wulgaryzmu wypierdolić. Element zaskoczenia odbiorcy w drugim 
przykładzie podkreśla konwencja zapisu wyrazu, która w wersji wokalnej 
tekstu została oddana za pomocą długiej pauzy po prefiksie wy-. Kluczowy 
dla całego utworu jest również angielski czasownik (to) fuck ‘pierdolić’, 
przewijający się w różnych konfiguracjach, od sfrazeologizowanego, obec-
nego także w kolokwialnej polszczyźnie, zwrotu fuck you (‘pierdol się’) aż 
po kreatywne de fucto (por. łac. de facto ‘w rzeczywistości, faktycznie’). 
Czyli, konkludując, de facto chodzi o fuck.

Kobieta w tekstach M. Peszek to także osoba sytuująca się wobec ste-
reotypowych ról życia codziennego przypisywanych płci żeńskiej:

lubię być kurą domową
do pralki wrzucić problem wraz z głową
pralka pierze, ja nie wierzę w nic
słodko jest nie myśleć o niczym
się zgubić we własnej spódnicy
kochanie robię pranie
rosół z siebie robię
i podaję tobie
wprost do ust
mój niedzielny biust
filety z twojej kobiety
rosół z domowej kury
a na deser chmury
jestem kura nioska 
i kura beztroska
zamiast jajek 
znoszę co dzień kilka bajek
z głupich myśli się obieram
do rosołu się rozbieram
zrzucam pierze i nie wierzę w nic
filety z twojej kobiety
rosół z domowej kury
a na smutki ręczne robótki
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ps chcę być twoją kurką niedzielnym obiadkiem
kuchennym fartuszkiem twoim cackiem z dziurką

Bez, Rosół

Osią semantyczną powyższego tekstu jest udosłownione wyrażenie 
kura domowa używane potocznie na określenie kobiety niepracującej zawo-
dowo, zajmującej się tylko domem. Defrazeologizacja jest jednym z głów-
nych zabiegów stosowanych na językowych ustabilizowanych strukturach 
nieciągłych w tekstach poetyckich, także tych reprezentujących poezję 
wysokoartystyczną11. W takich kontekstach frazeologizm nabiera nowych, 
często zaskakujących sensów, staje się nośnikiem nowych jakości seman-
tycznych, także niespodziewanych asocjacji metaforycznych. W utworze 
M. Peszek kobieta-kura domowa staje się kurą-ptakiem, podstawą roso-
łu, typowo domowej potrawy. Odarcie frazeologizmu z metaforycz ności 
manifestuje się w leksyce i frazeologii typu: rosół z siebie robię, filety 
z twojej kobiety, rosół z domowej kury, kura nioska, niedzielny obiadek, 
co współtworzy wizerunek kobiety zreifikowanej, a zatem zdegradowanej 
w sensie społecznym i jednostkowym. Kura domowa jest kobietą podob-
ną do tej z Hujawiaka — bezwolną, oddaną bez reszty mężczyźnie. O ile 
w poprzednio omawianym utworze kobieta została scharakteryzowana 
jako taka właśnie pośrednio, o tyle tutaj jest to wyrażone expressis ver-
bis. Nie bez znaczenia jest oczywiście ironia, jaką zabarwiony jest cały 
tekst — kura domowa rozbiera się do rosołu, zrzuca pierze i... nie wierzy 
w nic. Taka kreacja kobiety znów odwołuje się do treści sensualistycznych 
i erotycznych, o czym świadczą przede wszystkim przywołane obrazy 
jedzenia (konsumpcji) kury przez mężczyznę oraz ich asocjacje z aktem 
seksualnym. Znów można by przywołać twórczość Poświatowskiej, u której 
kobieta też bywa skojarzona ze światem zwierzęcym, ale w zupełnie in-
nym celu, służy to ukazaniu ukrytych, animalistycznych (atawistycznych?) 
instynktów seksualnych12.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na frazeologizmy zawarte w utworze 
Peszek: ręczne robótki ‘drobne prace wykonane ręką’ (SF) i cacko z dziur-
ką ‘ładna, bezużyteczna drobnostka’ (WSF), które mogą być rozumiane 
zgodnie z uzusem, niemniej nasuwa się w ich przypadku także nowe 
znaczenie metaforyczne: cacko z dziurką może oznaczać waginę, ręczne 
robótki natomiast — masturbację. Zwraca uwagę również konceptualizacja 
ciała kobiety, oparta na wyliczeniu jego części nawiązujących do dań z ko-
biety-kury (mój niedzielny biust, filety z twojej kobiety, rosół z domowej 
kury). Ta specyficzna fragmentaryzacja ciała jest aktualizacją konwencji 
estetycznej wyrazistej w literaturze wieku XX i późniejszej, polegającej na 
 11 Por. A. Pajdzińska: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin 1993.
 12 Por. B. Przymuszała: Szukanie dotyku..., s. 50—52.



Płeć w języku i tekście106

przedstawianiu kobiecego ciała nie w całości, ale właśnie wybranych jego 
partii, jak również przedstawianiu tegoż ciała jako „wyinterpretowanego” 
różnymi zmysłami, a nie tylko widzianego, jak to było w epokach wcześ-
niejszych13. Ciało kobiety-kury jest jednak nietypowe, trudno w tym wy-
padku mówić o jego atrakcyjności fizycznej w sensie li tylko erotycznym, 
nie ma ono bowiem zbyt wiele wspólnego z kanonami piękna obecnymi 
i lansowanymi przez dzisiejszą kulturę popularną. Wojciech Klimczyk pi-
sze: „Atrakcyjne ciało jest najskuteczniejszym sposobem wzbudzania po-
żądania, a więc likwidowania osamotnienia”14. I dalej stwierdza: „Standardy 
urody kobiecej są wciąż dużo sztywniejsze i pewnie dlatego to kobiety są 
najczęstszymi klientkami chirurgów plastycznych, a także bohaterkami 
programów pomagających zmienić wizerunek”15. Nie takie ciało zostało 
jednak sportretowane przez M. Peszek, a raczej jej sposób kreowania cia-
ła kobiecego stanowi próbę połączenia lansowanych w mediach kanonów 
z codziennością. Efektem jest kobieta-kura domowa.

Swoiste uprzedmiotowienie dotyczyć może także zarówno kobiety, jak 
i mężczyzny, swoiste, ponieważ właściwie można mówić o metonimicznym 
przekształceniu sensów, tak jest w utworze pt. Ciało:

moje ciało samo wstało
się do goła rozebrało
twemu ciału się przyjrzało
i się mu zach_ciało
ciało z ciałem się spotkało
ciało ciału powiedziało
ciao ciało i się stało
ciało z ciałem się skleiło
ciało ciału ciała dało
ciałom razem było miło
chociaż ciągle było mało
ciała z ciałem czary mary
to moje wyznanie wiary
wierzę w ciała zmartwychwstanie
poprzez czułość przez kochanie
ciało z ciałem niech się sklei
od niedzieli do niedzieli
niech trwa
ciała z ciałem modlitwa
przyszło do mnie twoje ciało

 13 Por. B. Witosz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do 
końca XX wieku. Katowice 2001.
 14 W. klimczyk: Erotyzm ponowoczesny. Kraków 2008, s. 126.
 15 Ibidem, s. 127.
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mego ciała zażądało
moim ciałem się przykryło
bo zimno mu było
ciało z ciałem się skleiło
ciało ciału się oddało
ciałom razem było miło
chociaż ciągle było mało
wierzę w ciała zmartwychwstanie

Bez, Ciało

W tym manifeście cielesności M. Peszek po raz kolejny daje wyraz 
fascynacji erotyką, jednocześnie formułując konfesję o wyraźnym inter-
tekstualnym związku z modlitwą Wierzę w Boga: wierzę w ciała zmart-
wychwstanie / poprzez czułość przez kochanie. W tym obrazoburczym 
wyznaniu zawarto opartą na udosłownieniu reinterpretację prawdy wiary, 
sprowadzając ją do ziemskiego aspektu i wiążąc z miłością erotyczną, której 
sensualizm podkreślają formy czasownika skleić. Cały utwór opiera się na 
odmienianym przez wszystkie przypadki i przekształcanym (ciao) leksemie 
ciało — to oś semantyczna tekstu. Wyraz ciało — w różnych formach — po-
jawia się w utworze 35 razy, co, jak na tak krótki tekst, jest liczbą znaczącą. 
Odwołano się ponownie do potocznego rejestru polszczyzny, o czym świad-
czą wykorzystane związki frazeologiczne: rozebrać się do goła, dać ciała, 
oddać się komuś. Utwór w całej rozciągłości oddaje specyfikę współczesnej 
kultury — kultury ciała, fizyczności. To ciało stało się nowym bądź na nowo 
zdefiniowanym elementem sacrum, modlitwa bowiem to coś, co łączy ciała 
właśnie, a nie ludzi jako indywidualności, fenomeny złożone z elementów 
materialnych i duchowych (ciało z ciałem niech się sklei / od niedzieli do 
niedzieli / niech trwa / ciała z ciałem modlitwa). Paradoksalnie jednak jest 
to ciało-pojęcie, ciało-leksem, nie skupiono się na żadnej części, żadnym 
elemencie składowym ciała, jakby mechaniczne powtarzanie wyrazu ciało, 
jego wariantów i związków frazeologicznych z tym komponentem miało 
wystarczyć. Ciało jest tu więc zastępnikiem człowieka, jego pars pro toto, 
swoistą synekdochą współczesnej kultury.

Tożsamość podmiotu kobiecego jest w tekstach M. Peszek wielowymia-
rowa i niezwykle złożona, najpełniej zostało to przedstawione w jednym 
z felietonów:

halo tu pisze elleżbieta jako kobieta
nie rozmawiam z dziewczynami na dziewczyńskie tematy
nie spotykam się z koleżankami bo ich nie mam
ciuchy plotuchy babskie gadanie to nie dla mnie
w środku mnie mieszka chłopiec
mam chłopca w sobie wyraziłoby mnie lepiej
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ale nie wiem co na to redakcja
słowem jako kobieta zawieram też chłopca
jestem majtek bez majtek
jestem jak marynarz który w każdym porcie wielbi inne ciało
jak mężczyźnie jedno ciało to dla mnie mało
trudno mi żyć w mono wybieram stereo
a w ogóle to wyznaję polifonię rozkoszy
uprawiam wiele ogrodów jestem kolekcjonerką wzwodów
właśnie ku sednu się zbieram podczas gdy się rozbieram
jestem uzależniona od dotyku całe noce śnię zapach i fakturę

[jakiegoś nieznanego ciała
tuż po przebudzeniu pod powiekami wyświetla mi się napis sławek

[truskawki dzisiaj i już wiem
że sławkowe cudowne łydki zdeterminują mój dzień a może dwa

[a może tydzień a może cały
truskawkowy sezon że sławek od truskawek zamieszka ze mną

[dopóki nie zobaczę graffiti
z różowego spreja w czwartek z mlekiem bartek przez kilkanaście

[godzin w wannie pełnej mleka
całowanie czułości najwyższej próby całusy i same plusy bartkowe

[więc aż żal że słyszę poprzez
mleczną ciszę piosenka dla zenka serce prawie pęka ale bartka

[w tym mleku zostawiam wybiegam
przez miasto się przeprawiam i zenka wypatruję nie wiem kim zenek

[jest gdzie mieszka co robi
jak wygląda no więc nie wiem kogo szukam wiem tylko że z zenkiem

[muszę się zapoznać jego dłonie
w tłumie innych poznać nic i nic zenka nie ma i nie ma i ja też się 

[prawie już gubię znikam i nareszcie
wpadam w czyjeś cudne dłonie i już w jakiejś chłodnej bramie

[z zenkiem śpiewamy piosenkę zenek
pomiął okrutnie mi nową sukienkę i już się zabiera do moich skarpetek   o 

[kiedy zza węgła pojawia się
mietek objawia przecudnej urody napletek mietek z rozkosznie

[kłującym zarostem trochę smutnym
wzrokiem i olbrzymim wzrostem mietka urok menela ciut mnie

[onieśmiela ale w jego oczach totalnie
się topię i przez cały miesiąc z mietkiem jak z wyrokiem skazana

[żyję na najcudowniejsze na świecie 
kolana z modlitwy do mietka wyrywa mnie głos edka a tak naprawdę

[nie głos ale brzuch obleczony
w najmiększą na tym świecie skórę edek przenosi mnie w rozkoszy

[himalaje więc z edka brzuchem
przez blisko rok się nie rozstaję kolejno wielbię waldka co ma

[piękne stopy na których razem
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wchodzimy do europy sylwka którego brwi otwierają mi kosmosu drzwi 
i władka z torsem niczym czekoladka
ciało to nic innego jak dusza obciągnięta skórą tylko poprzez skórę

[można dotknąć duszy
pobyć blisko tego za czym się tęskni od urodzenia do śmierci
droga redakcjo halo tu pisze kobieta
od polifonii rozkoszy
elleżbieta

Bez, List kobiety do redakcji „Elle”

Bohaterka (podmiot) tekstu deklaruje swoją kobiecość wprost, odci-
nając się zdecydowanie od stereotypowych cech przypisywanych repre-
zentantkom jej płci, takich jak rozmowy na dziewczyńskie tematy, ciuchy, 
plotuchy. Przewrotnie stwierdza, że jest chłopcem. Taka deklaracja jest 
niezbędna, aby usprawiedliwić stosunek bohaterki do mężczyzn, manife-
stujący się w hedonistycznym nastawieniu do miłości i seksu, swobodzie 
nawiązywanych kontaktów intymnych, pełnym wyzwoleniu obyczajowym. 
Wyzwolenie takowe spotkać się może z przyzwoleniem społeczeństwa 
tylko w wypadku mężczyzn. Wyliczeni mężczyźni postrzegani są przez 
pryzmat pewnych ich elementów, „fragmentów”, z którymi kojarzą się 
bohaterce, z jakimi wiążą ją wspomnienia. Powstaje interesujący ciąg: 
Sławek — truskawki, cudowne łydki; Bartek — mleko; Zenek — cudowne 
dłonie, pomięta sukienka; Mietek — przecudnej urody napletek, rozkosz-
nie kłujący zarost, trochę smutny wzrok, olbrzymi wzrost, urok menela; 
Edek — brzuch, najmiększa na tym świecie skóra; Waldek — piękne stopy; 
Sylwek — brwi; Władek — tors niczym czekoladka. Tutaj zatem też, po-
dobnie jak w wizualizacji kobiety, dochodzi do głosu estetyka fragmentu 
i sensualistycznej polifonii w tworzonych męskich wizerunkach. Podmiot 
utworu nazywa siebie elleżbietą, co należy uznać za nazwę znaczącą. 
W antroponimie tym mieści się zarówno imię żeńskie Elżbieta, jak i fran-
cuski zaimek elle (‘ona’), który jest aluzją do tytułu czasopisma, z którego 
pochodzi felieton („Elle”), ale może być także interpretowany jako próba 
rozszerzenia jednostkowej bohaterki na wszelkie one, czyli na wszystkie 
kobiety. Wówczas można ten utwór odczytać jako manifest feministyczny, 
nawołujący do swobody seksualnej, do kobiecego — podobnego męskiemu 
— hedonizmu. Ciało męskie jest w powyższym utworze konceptualizo-
wane podobnie, jak to bywa z ciałem kobiecym, zwłaszcza w przypadku 
kultury popularnej. Jest bowiem postrzegane jako źródło przyjemności 
erotycznej. Wiąże się to z licznymi przewartościowaniami ciała w kulturze 
ponowoczes nej, z odejściem od myślenia w kategoriach determinantów bio-
logicznych: „Porzucono myślenie o naturalnych cechach kobiecych i mę-
skich, podkreślając rolę schematów kulturowych w ich określaniu. Ciało 
okazało się polem oddziaływania raczej sił zewnętrznych niż determinacji 
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biologicznej, a przez to zyskało problematyczny status. Nie sposób jest 
już obecnie powoływać się na pewne naturalne właściwości jako punkty 
wyjścia do formowania sądów, bo w dziedzinie cielesności nic już właści-
wie nie jest naturalne”16. Takiemu myśleniu wychodzi naprzeciw M. Peszek, 
proponując własną nową kobiecość w kulturze popularnej.

*  *  *

Kobieta w twórczości M. Peszek jest widziana głównie przez pryzmat 
ciała. Ciało pełni jednak różne funkcje: jest wyrazem podmiotowości ko-
biety, jej odrębności, ale też źródłem samoświadomości zyskiwanej drogą 
zaspokojenia seksualnego, bywa również wyrazem buntu wobec porządku 
otaczającej rzeczywistości, głównie przeciwko androcentryzmowi współ-
czesnej kultury. Ciało jest zatem wielofunkcyjnym narzędziem, które —
podobnie jak w sztuce krytycznej17 — wyraża, znaczy, ale także szokuje, 
manifestuje, kontestuje, walczy i odziera ze złudzeń. Stanowi bowiem 
ciało jedyną prawdę w nieprawdziwym świecie zglobalizowanej, odartej 
z indywidualizmu, kultury masowej. Artystka współtworzy zatem dyskurs 
kobiecego (feministycznego) zaangażowania i kontestacji, jakże kluczowy 
i ważny w czasach postmodernistycznego przełomu, zwłaszcza w Polsce 
po 1989 roku. Wizerunek kobiety zawarty w analizowanych tekstach czyni 
z niej element geometrii pieprzennej18, która stanowi swoisty opis (miarę) 
ziemi19 (świata), ale jest także ‘siecią powiązań, układem’20 elementów 
tego świata, wyznaczonym przez dwuznaczne pieprzenie rozumiane jako 
przyprawianie potraw pieprzem bądź uprawianie seksu, czyli (którekolwiek 
ze znaczeń uczynimy naczelnym) czynienie życia i rzeczywistości bardziej 
pikantnymi.

 16 Ibidem, s. 130.
 17 Por. I. KowalczyK: Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002; 
A. ŻmijewsKi: Drżące ciała. Rozmowy z artystami. Warszawa 2008.
 18 Sformułowanie Marii Peszek, jeden z przykładów Nędznych frędzli: snów, fraz, wy-
razów zamieszczony w Bezwstydniku.
 19 Geometria — z gr. geō-metría ‘mierzenie ziemi’ (SWO).
 20 Takie znaczenie leksemu geometria, opatrzone kwalifikatorem książkowe, podaje 
USJP.



Przemiany poradnika miłosnego 
a genderowe aspekty kultury

Otóż od kobiety, względem której żywimy poważne, stałe zamia-
ry, powinniśmy przede wszystkiem żądać bezwzględnie czystej 
przeszłości.

M.A. Zawadzki: Przewodnik zakochanych [...]

Otwórz się na nowe znajomości, napisz zamówienie do wszech-
świata na idealnego partnera, z przekonaniem, że go dostaniesz. 

A. Przybysz: Przyciągnij miłość [...]

Gatunki mowy jako ustabilizowane fenomeny komunikacyjne opisywa-
ne są coraz częściej z uwzględnieniem szerokiego kontekstu kulturowego. 
Wiadomo bowiem, że dana forma genologiczna nie jest bytem samym 
w sobie, oderwanym od rzeczywistości pozajęzykowej. Komunikacja mię-
dzyludzka przebiega bowiem nie tylko na społeczno-kulturowym tle, ale 
jest w kulturę wtopiona, zanurzona w niej. Jednym z kluczowych aspektów 
każdej kultury jest płeć (rozumiana jako gender, a nie sex), której wizeru-
nek, rola i miejsce w danej formacji społeczno-kulturowej stanowi o nie-
powtarzalności i specyfice tejże. Rzecz jasna, należy pamiętać, iż konkretny 
genderowy wymiar kultury może obejmować, przynajmniej w pewnym 
stopniu, kilka społeczności etnicznych. Istnieje np. potocznie odczuwane 
rozróżnienie szeroko pojętej kultury Zachodu i Wschodu, chociaż ta dy-
chotomia jest pewnym uogólniającym uproszczeniem.

Niniejszy tekst stanowi próbę spojrzenia na jeden z gatunków mowy 
przez pryzmat jego uwikłań w genderowy wymiar kultury, który wpły-
wa na przeobrażenia formy genologicznej. Gatunkiem tym jest poradnik 
intymny w jego węższej, miłosnej, odmianie. Nie sposób nie przywołać 
w tym miejscu problematyki dyskursu, który — jako najwyższy poziom 
analiz komunikacji międzyludzkiej — stanowi wyrazisty punkt odniesienia 
dla współczesnej genologii lingwistycznej i stylistyki1, badania dyskursu 
właśnie na plan pierwszy wysuwają czynniki zewnątrzjęzykowe, kulturowe 

 1 B. Witosz: Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009.
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i społeczne. Ciekawym przykładem refleksji naukowej nad dyskursywnym 
aspektem miłości jest monografia socjologa Macieja Gduli2, według którego 
miłość „jako specyficzna relacja społeczna, konstytuuje się dzięki istnieniu 
względnie autonomicznych aranżacji symbolicznych — dyskursów”3. Co 
ważne, autor przedmiotem dociekań czyni trzy różne typy dyskursu mi-
łosnego, które analizuje na podstawie popularnych poradników miłosnych 
właśnie4.

Badaczki i badacze są zgodni co do tego, że poradnik jest gatunkiem 
złożonym, polifonicznym, zarówno pod względem stylistycznym, jak 
i pragmatycznym, wchodzi bowiem w skład niejednorodnej konstelacji ge-
nologicznej5. Można jednak, poczyniwszy pewne założenia, wyróżnić jego 
odmianki i poddać je analizie. Przedmiotem moich obserwacji jest poradnik 
miłosny, który na potrzeby niniejszych rozważań rozumiem jako gatunek 
o charakterze autonomicznym (w postaci książkowej), zawierający porady 
dotyczące międzyludzkich relacji uczuciowych (miłos nych, intymnych), 
pomagające stworzyć szczęśliwy związek. Obserwacji poddano dwa teksty 
poradnikowe, które dzieli, jeśli wziąć pod uwagę pierwodruki, ponad sto 
lat. Pierwszy z nich to Przewodnik zakochanych, czyli jak zdobyć szczęście 
w miłości i powodzenie u kobiet autorstwa M.A. Zawadzkiego6, wydany po 
raz pierwszy w Warszawie w 1903 roku7 oraz Przyciągnij miłość. Zastosuj 
prawa przyciągania w związkach i relacjach. Coaching relacji Agnieszki 
Przybysz, opublikowany w roku 2009, również w Warszawie.

Różnice dzielące zestawione poradniki nie wynikają tylko z przemian 
obyczajowych dotyczących genderowego wymiaru kultury, lecz także wią-
żą się z innymi czynnikami, co będę oczywiście sygnalizował w toku wywo-
du, skupię się jednak przede wszystkim na tych aspektach, które łączą się 
w jakimś stopniu z problematyką płci kulturowej. Analizy dotyczyć będą 
różnych poziomów wzorca gatunkowego: tytułu jako elementu struktural-
nego wzorca gatunkowego, instancji nadawczo-odbiorczych przynależnych 
do poziomu pragmatycznego oraz językowego obrazu świata, będącego 
składową kognitywnego aspektu gatunku mowy.

 2 Zob. M. Gdula: Trzy dyskursy miłosne. Warszawa 2009.
 3 Ibidem, s. 74.
 4 Te trzy dyskursy to: dyskurs utopijny (w którym miłość stanowi wartość samą w so-
bie), dyskurs utylitarny (kiedy partnerzy nastawieni są na czerpanie z relacji przyjemności 
dla siebie) oraz dyskurs tradycyjny (odwołujący się do modelu rodziny opartej na warto-
ściach religijnych).
 5 Zob. np.: E. Ficek: Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe aktualizacje. [Nie-
publikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Śląski w Katowicach]. Katowice 2006; 
W. Żarski: Książka kucharska jako tekst. Wrocław 2008.
 6 M.A. Zawadzki to pseudonim Konstantego Krumłowskiego (1872—1938).
 7 Korzystam z wydania drugiego z roku 2007.
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Tytuł

Odmienność widoczna jest już na poziomie tytułów, które brzmią, 
przypomnijmy:

Przewodnik zakochanych, czyli jak zdobyć szczęście w miłości i po-
wodzenie u kobiet;

Przyciągnij miłość. Zastosuj prawa przyciągania w związkach i rela-
cjach. Coaching relacji.
Językowa forma tytułu sygnalizuje jego funkcję. Warto przywołać so-
cjolingwistyczną koncepcję funkcji tytułów autorstwa Stanisława Gajdy8, 
który wyróżnił trzy podstawowe funkcje nagłówków: nominatywną (iden-
tyfikacyjną), deskryptywną oraz pragmatyczną. W przypadku poradnika 
Zawadzkiego należy mówić o nadrzędnej funkcji deskryptywnej i pozo-
stającej nieco w jej cieniu funkcji nominatywnej. Nominatywny charakter 
tytułu wyrażony zostaje za pomocą leksemu przewodnik, który — jako 
rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej — jest najczęstszym środ-
kiem manifestującym nominatywną funkcję tytułu, pełniąc rolę swoiste-
go onimu. Sytuuje także tekst w konstelacji gatunków poradnikowych. 
Istotniejsze jednak jest rozwinięcie owego onimu w postaci substantivum 
zakochanych oraz podtytułu zainicjowanego spójnikiem czyli — elementy 
te służą funkcji deskryptywnej nagłówka, tak popularnej w tekstach po-
radnikowych9. Funkcja deskryptywna, manifestująca się w różnorodnych 
strukturach syntaktycznych, akcentuje użytkowość tytułu, precyzuje go, 
co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy odbiorca dysponuje bogatą ofertą 
tekstów na podobny temat.

W przypadku tytułu poradnika A. Przybysz na plan pierwszy wysuwa 
się funkcja pragmatyczna. Właściwie odbiorca nie jest poinformowany o ga-
tunkowym wymiarze komunikatu, zostaje jednak poddany oddziaływaniu 
o charakterze perswazyjnym, co wyrażono w strukturach imperatywnych 
zastosowanych w nagłówku. Tytuł przyciąga uwagę, skłania do sięgnięcia 
po książkę. Atrakcyjność nagłówka polega również na użyciu leksemów 
pozytywnie konotujących, takich jak miłość, relacja, związek. Współczesna 
rzeczywistość, obfitująca w sytuacje stresogenne, której poziom aksjolo-
giczny wyznaczają wartości konsumpcyjne, nie sprzyja tworzeniu trwa-
łych, pogłębionych emocjonalnie związków partnerskich, raczej wywołując 
coraz wyraźniejszą atrofię relacji międzyludzkich, także intymnych. Więzi 
międzyludzkie są coraz częściej płytkie, krótkotrwałe, narażone na liczne 

 8 Zob. S. Gajda: Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów). „Socjo-
lingwistyka” 1987, nr 6.
 9 W. Żarski: Książka kucharska..., s. 118.
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niebezpieczeństwa. Jest to problem znany, szeroko opisywany i dyskutowa-
ny, także w mediach, dlatego też można go uznać za społecznie uświado-
miony. Wobec takiej sytuacji ogólnokulturowej społeczeństw rozwiniętych 
początków XXI wieku poradnik skłaniający do stworzenia udanego związku 
uczuciowego jest z pewnością pozycją pożądaną. Proces pozyskiwania czy-
telnika odbywa się już na etapie jego kontaktu z tytułem dzieła. Ostatnia 
część tytułu jest natomiast dodatkową, specjalistyczną informacją o „me-
todologicznych” podstawach poradnika. Coaching to „pomoc i kierowanie 
rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzi-
nie prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem 
jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem 
(z ang. tzw. coach), a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. 
Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem 
w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów”10. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę na inne niż genderowe uwarunkowania gatunku 
mowy — metodologiczne podstawy poradnika współczesnego są w dużym 
stopniu wynikiem wpływów amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzor-
ców komunikacyjnych oraz teorii psychologicznych.

Pora skupić się na genderowych uwikłaniach obu tytułów. Tytuł po-
radnika Zawadzkiego informuje, że komunikat jest adresowany wyłącznie 
do mężczyzn, o czym świadczy fragment jak zdobyć [...] powodzenie 
u kobiet. Zarówno zawartość poradnika, jak i znajomość polskich realiów 
kulturowo-społecznych u progu XX wieku wyklucza fakt, jakobyśmy mieli 
do czynienia z poradnikiem dla lesbijek. Należy zauważyć, że książka 
Zawadzkiego przeznaczona jest dla przedstawicieli jednej płci biologicznej 
o orientacji heteroseksualnej. Przygotowanie poradnika tylko dla mężczyzn 
stanowi wynik wyraźnie zaznaczonych różnic na poziomie ról społecznych 
przypisywanych kobietom i mężczyznom w ówczesnym społeczeństwie 
polskim (i europejskim). To mężczyzna miał za zadanie zaopiekować się 
swoją wybranką, zapewnić jej materialny byt, do niego też należała ini-
cjatywa w kreowaniu jakichkolwiek relacji z płcią przeciwną. Inaczej jest 
w przypadku poradnika Przybysz, który na poziomie tytułu nie zawęża 
kręgu odbiorcy ze względu na płeć. Współczesna kultura przewidziała 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn zdecydowanie większą swobodę dzia-
łania, także w sferze obyczajowej. Szeroko akcentuje się równouprawnienie 
płci, dlatego też wiele z porad dotyczących tworzenia uczuciowych relacji 
adresowanych jest do wszystkich, chociaż trzeba zauważyć, że większość 
kierowana jest do kobiet. Oczywiście, to tylko jeden z przykładów porad-
ników intymnych, obecnie na rynku wydawniczym napotkać można liczne 
tytuły, wśród których są także takie adresowane tylko do kobiet czy tylko 

 10 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching [data dostępu: 10.04.2011].
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do mężczyzn. Różnica jednak polega na tym, że współcześnie, z uwagi na 
liberalizację obyczajów, pozostawia się odbiorcy wybór odpowiadającego 
mu poradnika, co dawniej — ze względu na mocno ustabilizowane normy 
społeczne związane z płcią — nie było raczej możliwe.

Instancje nadawczo-odbiorcze

Warto przyjrzeć się kreacji instancji nadawczo-odbiorczych w anali-
zowanych tekstach, ponieważ stanowią one istotny wykładnik pragmatyki 
komunikatu. Skupię się przede wszystkim na uobecnianiu wewnątrztek-
stowym nadawcy i odbiorcy, współtworzącym sytuację interakcji komu-
nikacyjnej. Interesować mnie będą zarówno kreacje nadawcy i odbiorcy, 
jak i relacje łączące obie te instancje. W wypadku poradnika (i nie tylko 
zresztą) rola nadawcy może być różna w zależności od typu projektowa-
nego odbiorcy, badacze mówią o roli nadawcy jako reżysera, który kreuje 
interakcją, przybierając rozmaite maski: „uważnego słuchacza”, „modera-
tora rozmowy”, „obserwatora”11.

Dominująca pozycja nadawcy w tekście poradnikowym wynika z sy-
tuacji komunikacyjnej oraz pozycji obu uczestników interakcji12: nadawca 
jawi się jako ekspert, a odbiorca jako ktoś poszukujący pomocy — jest tak 
niezależnie od strategii komunikacyjnych werbalizowanych w komunika-
cie. Wynika to z sytuacji pozatekstowej, czyli z zewnątrztekstowego kontek-
stu nadawczo-odbiorczego, który na poziomie pragmatyki komunikacyjnej 
można sprowadzić do stwierdzenia: „sięgam po poradnik w celu, aby się 
czegoś dowiedzieć na dany temat//uzyskać pomoc”. Nadawca-ekspert 
może być jednak różnie uobecniony w tekście. W wypadku poradnika 
Zawadzkiego należy mówić o przyjętej roli mistrza, ewentualnie doradcy, 
który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie obcowania z ko-
bietami. Dodatkowym atutem jest zewnętrznotekstowy czynnik w postaci 
płci męskiej autora Przewodnika zakochanych. W samym tekście pozycja 
nadawcy manifestuje się w użyciu deontycznych form modalnych, często 
zawierających prymarne składniki deontycznych predykatów, czyli np. 
czasowniki musieć, powinien werbalizujące konieczność13. W poradniku 
Zawadzkiego występują głównie formy: powinien, winien, bezosobowa: 

 11 M. woJtak: Przyjacielsko, miło, zrozumiale, czyli o stylu poradnika. W: Kształcenie 
porozumiewania się. Red. S. gaJda, J. nocoń. Opole 1994.
 12 E. Ficek: Poradnik. Model gatunkowy..., s. 104—106.
 13 E. JędrzeJko: Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław 
1987.
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powinno się (winno się), a także — rzadziej — czasownik należy, oraz ich 
warianty zaprzeczone. Oto przykłady:

  Pierwszą wizytę składać się winno około południa.
Z, s. 2714

  Narzeczony powinien pannę bawić rozmową ożywioną i intere-
sującą, a więc powinien przede wszystkim poruszać tematy, które ją 
zaj mują. Powinien starannie unikać dwuznaczników, aluzyi do chwil 
poślub nych itp. — jednym słowem omijać to wszystko, co pannę może 
wprowadzić w zaambarasowanie lub rumieniec na jej twarzy wywołać.

Z, s. 36

  Powinno się również unikać towarzystw, do których, o ile wiemy, 
była nasza narzeczona uczęszcza.

Z, s. 46

  Listy panny, o ile one zwłaszcza nacechowane są serdecznością, 
a w jej mniemaniu mogłyby może być dla niej niebezpiecznemi — należy 
także równocześnie zwrócić.

Z, s. 46

  Przy jedzeniu należy siedzieć prosto, nie zawiązywać sobie ser-
wety pod brodą ani nie kłaść jej na kolana — dozwolone to jest tylko 
w restauracji lub na publicznych ucztach.

Z, s. 59

Należy zaznaczyć, że deontyczne konstrukcje modalne pojawiają się 
w tekście bardzo często, zauważa się również, co ilustrują przywołane 
egzemplifikacje, ich dużą frekwencję na poziomie pojedynczego akapitu. 
Modalne nacechowanie komunikatu podkreśla jego obiektywizm (jak rów-
nież obiektywizm nadawcy). W Przewodniku zakochanych nie spotkamy 
form 1. osoby liczby pojedynczej, wewnątrz tekstu nadawca dystansuje 
się najczęściej od przekazywanych porad, pozostając na pozycji mistrza 
udzielającego porad. Bywa jednak, że utożsamia się z tematem i solidary-
zuje z odbiorcą, co poświadczają formy my inkluzywnego, występują one 
rzadziej niż konstrukcje deontyczne, ale jednak pojawiają się parokrotnie 
w tekście, np.:

  Do żałoby ubieramy się na czarno, unikając wszelkich jasnych ko-
lorów.

Z, s. 55

 14 Przykłady z poradnika M.A. Zawadzkiego lokalizuję przez podanie skrótu źródła 
(zob. wykaz źródeł na s. 168) i strony, z których pochodzi cytowany fragment. O ile nie 
zaznaczono inaczej, podkreślenia w tekście — A.R.
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  Na zaproszenie do wzięcia jeszcze jednej porcyi z tej samej potra
wy — nie certować się ani wymawiać, lecz o ile mamy apetyt, a zapas 
i dla innych wystarcza, należy wziąć jeszcze małą ilość. Jeżeli jednak 
raz odmówiliśmy — nie brać więcej.

Z, s. 59

Jak widać, zdarza się, że my inkluzywne towarzyszy deontycznym 
formom modalnym, co uwydatnia dyrektywny wymiar komunikatu oraz 
wzmacnia jego obiektywizm, jednocześnie jednak przybliża nadawcę do 
odbiorcy, kreując w ten sposób relacje nadawczoodbiorcze wewnątrz ko
munikatu. Formą łączącą w sobie nacechowanie modalne i inkluzywność 
jest — niezmiernie rzadko stosowana w Przewodniku zakochanych — forma 
1. osoby liczby mnogiej predykatów deontycznych:

  Wobec służby obojej płci — bez różnicy na ich wiek, powierzchow
ność i lata służby — powinniśmy się zachowywać z godnością, grzecznie 
i uprzejmie — ale z daleka.

Z, s. 62

Odbiorca zostaje uobecniony w poradniku Zawadzkiego rzadko. 
Sposobem przywołania odbiorcy, wejścia z nim jednocześnie w interak
cję, jest zastosowanie leksemu Czytelnik w zwrotach adresatywnych, za
imkowych (osobowych i dzierżawczych) ekwiwalentów tego wyrazu, jak 
również form 2. osoby liczby pojedynczej czasowników, np.:

  A teraz po tych wstępnych uwagach i spostrzeżeniach chcemy ci 
kochany Czytelniku wiernie towarzyszyć na drodze twoich podbojów 
sercowych i niewidziani wspierać cię radą i podawać w stosownej chwili 
właściwe wskazówki dotyczące ciebie, twej ukochanej, waszego wzajem
nego stosunku aż do dnia samego ślubu lub zerwania — bo i tak bywa!
  Być może, że twoja wybrana nie okaże się godną twego wyboru, być 
może, że... zresztą zobaczymy! Dyskrecya poręczona słowem autorskiem, 
możesz zatem być spokojny. Zacznijmy od ciebie.

Z, s. 21

  Zresztą o różnych formach zerwania poinformuje się Czytelnik po
niżej w części Listy miłosne.

Z, s. 45

  Obecnie sumarycznie tylko zbierzemy te grupy i przestrogi, odsyłając 
Czytelnika w miarę potrzeby do właściwych rozdziałów.

Z, s. 58

Podobne segmenty pojawiają się, jak już wspomniałem, nieczęsto, za
zwyczaj znajdują się w pozycjach delimitacyjnych: na początku rozdziału 
albo na początku lub końcu podrozdziału. Ramowy charakter podobnych 
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struktur tekstowych poświadcza ich metatekstową rolę, sygnalizującą po-
zycje inicjalne i finalne mikrotekstów wchodzących w skład makrotekstu 
— poradnika.

Kreacja nadawcy i odbiorcy oraz tworzenie interakcji między podmio-
tami komunikacji w poradniku Przybysz jest odmienne od strategii przy-
jętych w Przewodniku zakochanych. Przede wszystkim poradnik dzisiejszy 
eksponuje nadawcę zewnętrznego, autora książki, co jest cechą specyficzną 
dla współczesnych tego typu wydawnictw15. Wyrazistym tego sygnałem jest 
informacja o autorce zawarta w paratekście umieszczonym na czwartej 
stronie okładki:

Przyciągnij miłość to pierwszy całkowicie polski przewodnik budowania 
relacji. Znakomicie sprawdził się on w przypadku wszystkich Polek 
i Polaków, którzy zastosowali go w swoim życiu.
  Jest owocem długoletniego doświadczenia autorki w prowadzeniu 
coachingu budowania relacji w Polsce. Teraz wiedza i doświadczenie, 
które Agnieszka Przybysz osiągnęła w swojej pracy jako profesjonal-
ny coach i ekspert budowania relacji, są przedstawione w książce 
Przyciągnij miłość. Od dzisiaj również i ty możesz korzystać z technik 
i narzędzi przekazywanych przez Agnieszkę i zbudować upragnione 
relacje z ludźmi. W odróżnieniu od innych tego typu książek spotkanie 
z Przyciągnij miłość nie kończy się wraz z jej przeczytaniem.

P, 4. strona okładki16

Podobny sposób prezentacji nadawcy zewnątrztekstowego służy budowa-
niu jego pozytywnego wizerunku, potwierdzającego, że czytelnik obcuje 
z autorytetem. Nie jest to wprawdzie jedynie notka biograficzna autorki, 
informacje o niej są bowiem wplecione w paratekst dotyczący poradni-
ka, niemniej elementy jednoznacznie pozytywnie aksjologizujące postać 
nadawcy-eksperta są tutaj niezwykle wyraziste17. Przytoczony paratekst peł-
ni przede wszystkim funkcję promocyjną, jego wymiar perswazyjny wynika 
z roli waloryzacyjnej, jaką odgrywają tego typu teksty na okładkach ksią-
żek18. Współczesny poradnik jednak nie może sprowadzać się do zbioru 
rad sformułowanych przez eksperta. W dobie kultury egalitarnej wszelkie 
przejawy ostentacyjnego sygnalizowania wyższości autora nad czytelni-
kiem nie sprzyjałyby sukcesowi książki o walorach użytkowych. Odbiorca 

 15 E. Ficek: Poradnik. Model gatunkowy..., s. 104—105.
 16 Przykłady z poradnika A. Przybysz lokalizuję przez podanie skrótu źródła (zob. wy-
kaz źródeł na s. 168) i strony, z których pochodzi cytowany fragment. O ile nie zaznaczono 
inaczej, podkreślenia w tekście — A.R.
 17 Podobne parateksty pojawiają się współcześnie w poradnikach o różnej tematyce 
por.: E. Ficek: Poradnik. Model gatunkowy..., s. 104—105.
 18 I. Loewe: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice 2007, s. 85—93.
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wszak poszukuje pomocy, lecz nie lubi być pouczany. Zmniejszenie 
dystansu między nadawcą a odbiorcą zewnątrztekstowym widoczne jest 
już na poziomie paratekstowej notki, w której użyto tylko formy imienia 
(Agnieszka), co miało na celu przybliżenie autorki-autorytetu do czytelni-
ka-poszukującego pomocy. Dlatego też rola autorytetu jest sygnalizowana 
dyskretnie, co znajduje potwierdzenie nie tylko w segmentach parateksto-
wych, ale również w tekście właściwym.

W całym poradniku Przybysz używa się form 1. osoby liczby po-
jedynczej, aby przybliżyć odbiorcy postać nadawcy. Jak zauważa Ewa 
Ficek: „Wypowiadanie się w 1. os. l. poj. (czasowniki oraz zaimki), a tym 
samym sygnalizowanie jednostkowego punktu widzenia, zmniejsza dystans 
i sprzyja porozumieniu. Piewszoosobowa pojedyncza postać predykatu, 
stając się fragmentem markowanego dialogu z odbiorcą, wprowadza ele-
ment postawy aksjologicznej. Budzi największe zaufanie, gdyż zapewnia 
o ponoszeniu przez autora całkowitej odpowiedzialności za przedstawianą 
treść [...]”19. Przykładów na tę strategię znajdziemy w analizowanym po-
radniku bardzo wiele:

  Chciałam wiedzieć więcej i zrozumieć więcej na wielu poziomach. 
A gdy zaangażowałam się w związek z mężczyzną, o którym wiedziałam, 
że jest moją Bratnią Duszą, świat nabrał barw i kolorów.

P, s. 39

  Pamiętam historię z mojego liceum. Biologii uczyła nas bardzo 
wymagająca „babka” — tak to można pieszczotliwie określić, gdyż każdy 
przed lekcjami po prostu stał na baczność przed wejściem do klasy, by 
nie zezłościć lub rozdrażnić pani profesor i nie zostać wezwanym do 
tablicy. Istny horror.

P, s. 79

  Gdy pewna trzydziestopięcioletnia kobieta przyszła do mnie na 
coaching kariery, bardziej zależało jej na zmianach w pracy niż na rela-
cjach osobistych.

P, s. 161

  Mam wiele przykładów moich celów, które zrealizowały się od razu, 
a niektóre czekały na tzw. moment, gdy będę gotowa, i wtedy same za-
częły się materializować...

P, s. 199

Przytaczanie przykładów, historii płynących z własnego doświadczenia 
zawodowego, ale również z prywatnego życia, umacnia przekazywane rady, 
pozbawia je abstrakcyjnego charakteru, czyni tym samym bardziej wiary-
godnymi i prawdopodobnymi, gdyż znajdującymi potwierdzenie w realnym 

 19 E. Ficek: Poradnik. Model gatunkowy..., s. 110.
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świecie. Językowymi sygnalizatorami kreacji nadawcy są tutaj odpowiednie 
formy zaimków i predykatów.

Kreowanie więzi między nadawcą i odbiorcą przekłada się również 
na strategie przyjęte w zawartych w poradniku A. Przybysz wykładnikach 
relacji nadawczo-odbiorczych. Relacje owe budowane są przede wszystkim 
w oparciu o formy 1. i 2. osoby liczby pojedynczej zaimków i czasowników. 
Oto przykłady:

  Ciebie nie uczono w szkole praw wszechświata — tak jak w staro-
żytnej Grecji były one przekazywane za czasów Pitagorasa czy Sokratesa. 
Samodoskonalenie się było popularne już w czasach starożytnej Grecji, 
gdzie uczono uniwersalnych praw natury, dzisiaj nazywanych przez nie-
których prawami wszechświata. Możesz zatem nie rozumieć tych zasad 
rządzących życiem.

P, s. 14—15

W moim mniemaniu, w oczach wszechświata, im więcej dajesz bez 
oczekiwania na zwrot, tym więcej do ciebie wraca z różnych źródeł. We 
wszechświecie nic nie ginie, zawsze następuje zwrot energii, którą dajesz 
swobodnie. Ona musi kiedyś do ciebie wrócić — za miesiąc, dwa lub kilka 
lat — z innego źródła lub od innych ludzi.

P, s. 51

  Zapewne słyszałeś o zasadzie 80/20 Pareto, mówiącej, że jeżeli 
oczekujesz wspaniałych rezultatów, powinieneś skupić się na tych 20% 
działań, które przynoszą 80% rezultatów.

P, s. 106

  Jak myślisz, w którym z opisanych wyżej przypadków zachowań 
szefa i Anety tworzymy sytuację obopólnie korzystną: wygrana dla szefa, 
firmy i wygrana dla pracownika?

P, s. 111

  W planowaniu, którego cię uczyłam, też jest mowa o nieprzywiązy-
waniu się do rezultatu, czyli o tym, by nie poganiać wszechświata, gdyż 
w ten sposób wykazuje się brak zaufania, zamiast obserwować drobne 
zmiany i cieszyć się nimi i rozwojem. Więcej na temat mojej autorskiej 
metody planowania kariery, bogactwa, biznesu znajdziesz w kolejnej 
książce Mechanizm Sukcesu.

P, s. 198

Dzięki zastosowanym środkom budowania relacji nadawczo-odbior-
czych uzyskano efekt zbliżenia obu podmiotów komunikacji, tworząc 
pozorny dialog, „udający” równorzędność nadawcy i odbiorcy, choć nie-
pozbawiony elementów porady eksperta. Uobecnia się w tym zabiegu rola 
nadawcy jako moderatora rozmowy. Czasami nadawca stwarza iluzję złud-
nego partnerstwa (przykład trzeci z powyższych), co jest silnym środkiem 
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budowania więzi z odbiorcą. Zbliżenie świata nadawcy do świata odbiorcy 
tworzy między nimi więź oraz — co niezwykle ważne w przypadku po-
radnika — pozbawia przekazywane rady elementu mentorstwa i wrażenia 
dominacji udzielającego rady nad jej adresatem. Strategie służące zmniej-
szeniu stopnia nierównorzędności nadawcy-eksperta i odbiorcy-ucznia nie-
pozbawione są jednak elementów erudycyjnych (pierwszy z powyższych 
przykładów) czy promocyjnych (przykład ostatni), sygnalizujących wszak 
wyższą rangę komunikacyjną nadawcy-autorytetu.

Zmniejszenie dystansu między nadawcą i odbiorcą manifestuje się 
także w zastosowanych, choć nielicznie w porównaniu z innymi środkami 
zmniejszania dystansu między nadawcą i odbiorcą, formach my inkluzyw-
nego, np.:

Wkraczamy w czasy, w których romantyczne Bratnie Dusze się odnaj-
dują. Kobieta dojrzała może być tak samo seksowna jak młoda kobieta, 
i w miłości romantycznej, i w seksie, ale w inny sposób; wystarczy dać 
sobie na to pozwolenie.

P, s. 68

  Naszym obowiązkiem jest nauczenie się okazywania miłości naszym 
dzieciom w taki sposób, jak tego oczekują, by zaspokoić ich emocjonalne 
potrzeby miłości, szczególnie w wieku, gdy mamy na wychowanie dzie-
ci największy wpływ — do 5. roku życia — gdy kształtuje się poczucie 
wartości dziecka.

P, s. 167

Złagodzony rozmaitymi środkami językowymi dystans między nadaw-
cą i odbiorcą powoduje, że zastosowane formy imperatywne inaczej, łagod-
niej, „brzmią” w analizowanym tekście poradnikowym, np.:

  W celu zmiany przekonań na temat mężczyzn zamień słowa: 
„Mężczyźni są słabi psychicznie, nie zabiegają o kobiety i zdradzają” na 
pozytywne komunikaty i popracuj nad nowymi przekonaniami 21 dni — 
Mój partner jest silny psychicznie, zabiega o mnie i jest mi wierny.

P, s. 88

  Hierarchia twoich wartości określa twoje przekonania.
  Jeśli chcesz większej pomocy w nazwaniu swoich wartości, sprawdź 
też i zastosuj proces identyfikacji własnych wartości na podstawie napi-
sanych pytań w kolejnym rozdziale.
  Lista twoich wartości jest taka sama i bez względu na to, czy podej-
mujesz decyzje w życiu osobistym, czy w biznesie, kierujesz się właśnie 
twoimi indywidualnymi wartościami. Warto je znać i działać w zgodzie 
z nimi. Tylko wtedy czujesz się dobrze sam ze sobą, gdy ty je honorujesz 
i inni ludzie je szanują.

P, s. 94
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  Poznaj wartości ludzi, z którymi pracujesz, i mów do nich językiem 
wartości. Komunikuj się z nimi przez pryzmat tego, co dla nich jest 
ważne. Zapytasz: „Co to znaczy?”. Jeśli wiesz, co jest ważne dla twojego 
pracownika, łatwiej ci nawiązać do tego w rozmowie z nim, ze szczerą 
intencją i chęcią, by on też był zadowolony z efektów swojej pracy, wy-
konując ją w zgodzie z własnymi wartościami.

P, s. 108

  Proponuję, koniecznie dopisz: mój partner jest wolny, by być ze mną.
P, s. 185

  Uwierz w siebie, kobieto. Zacznij żyć pełnią życia. Nie czekaj, aż 
zjawi się książę z bajki na białym koniu i uratuje księżniczkę — zacznij 
żyć już dziś i doceniać to, kim jesteś.

P, s. 229

Zastosowanie form imperatywnych w dyrektywnym gatunku, jakim 
jest poradnik, nie dziwi. Pomimo że użycie trybu rozkazującego świadczy 
o dużej sile perswazyjnej tekstu, w Przyciągnij miłość formy te są w pew-
nym stopniu złagodzone. Służą temu rozmaite dodatkowe środki językowe, 
współtworzące interakcję komunikacyjną. Są to np. formy modalne (warto 
je znać i działać w zgodzie z nimi), pytania pozorujące dialog (Zapytasz: 
„Co to znaczy?”) czy predykaty łagodzące imperatywny wymiar komuni-
katu (proponuję...). Należy także wspomnieć o konstruowaniu kontekstu 
form imperatywnych, w pierwszym z powyższych przykładów spotykamy 
się ze specyficzną obudową narracyjną jednej zaledwie formy trybu rozka-
zującego. Obudowa ta ma na celu „usprawiedliwienie” użycia konstrukcji 
dyrektywnej. Jeszcze inna sytuacja występuje w przykładzie ostatnim, 
w którym odwołano się do klisz kulturowych, waloryzowanych negatyw-
nie w kontekście lansowanych współcześnie postaw aktywności życiowej 
kobiet, ich przedsiębiorczości. Dzisiejsza kobieta nie powinna być bierną 
księżniczką czekającą na księcia, który przybędzie na białym koniu, aby 
ją uratować. Ośmieszeniu przestarzałego wzorca kobiecości służą tutaj 
aktywizujące formy imperatywne.

Spójrzmy teraz na kreowane w obu poradnikach relacje nadawczo-
-odbiorcze z perspektywy genderowych kontekstów kultury. Poradnik 
Zawadzkiego jest pisany przez mężczyznę i dla mężczyzn. Pozycja nadaw-
cy jest zdominowana przez rolę mistrza, eksperta, choć nie jest to ekspli-
cytnie wyrażone w tekście. Nadawca-ekspert rzadko uobecnia się w toku 
narracji, najczęściej jest bezosobowy, posługuje się modalnymi strukturami 
deontycznymi, które sprzyjają zachowaniu dystansu z odbiorcą. Rzadko 
dystans ten zostaje zmniejszony, głównie za sprawą oszczędnie stoso-
wanych form my inkluzywnego. W sytuacjach (nielicznych), w których 
dochodzi do werbalizacji postaci odbiorcy, nadawca nadal pozostaje auto-
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rytetem podtrzymującym jedynie we fragmentach ramowych tekstu kontakt 
z czytelnikiem i ułatwiającym temuż poruszanie się w poszczególnych 
segmentach komunikatu. W poradniku Przybysz natomiast nadawca także 
pełni rolę eksperta, co zostaje wyrażone wprost w paratekście na okładce 
książki, wszelkie jednak zabiegi współtworzące relacje nadawczo-odbiorcze 
są nacechowane podmiotowo, nadawca uobecnia się w tekście, czemu służą 
gramatyczne środki w postaci pierwszej osoby liczby pojedynczej predy-
katów, zaimki dzierżawcze itp. Nawet formy imperatywne umacniające 
dyrektywny wymiar komunikatu zostają kontekstowo złagodzone.

Na podstawie poczynionych obserwacji można wysnuć wniosek o po-
radniku z początku XX wieku jako tekście znakomicie pełniącym swoją 
funkcję w androcentrycznej kulturze tamtego okresu, w którym przeciętna 
kobieta była traktowana jako ktoś o jednoznacznej pozycji społecznej, uwi-
kłana w konwenanse stosunków obyczajowych, w których to mężczyzna 
podejmował decyzje o stworzeniu związku intymnego. Oczywiście, należy 
zauważyć, że w owym czasie kobieta była traktowana z atencją i wiele za-
biegów prowadzących do zdobycia jej względów nosiło znamiona kultury 
salonowej, niemniej nie należy zapominać o ogólnej podrzędnej, submi-
syjnej jej roli względem mężczyzny.

Inaczej jest współcześnie, co potwierdza poradnik A. Przybysz. Już 
sam fakt, że autorką poradnika miłosnego jest kobieta, zmienia perspek-
tywę. Ponadto większość przytoczonych sytuacji, historii stanowiących tło 
poradnikowej narracji sensu stricto, dotyczy kobiet, podobnie jak większość 
porad jest dla kobiet przeznaczona. Rzecz jasna, poradnik adresowany 
jest do wszystkich (kobiet i mężczyzn), jednak pewna waloryzacja pro-
blematyki kobiecej jest tutaj wyraźna. Powrócę jeszcze do tego problemu 
w dalszych partiach niniejszego rozdziału.

Współczesny poradnik miłosny poświadcza, że w kulturze, jeśli cho-
dzi o jej genderowe uwikłanie, zaszły poważne zmiany, polegające przede 
wszystkim na zwiększeniu emancypacyjnego wymiaru życia przeciętnej 
kobiety, którą zachęca się do aktywności, nie tylko na polu zawodowym, 
lecz również prywatnym. To sprawia, że jest ona traktowana jako rów-
noprawny partner w budowaniu intymnych relacji i związków. Powstaje 
ponadto bliska więź między kobietą-odbiorcą (poszukującą rady, pomocy) 
a kobietą-nadawcą, która mimo tego, że jest ekspertem, pozostaje w wyra-
zistym, manifestowanym na płaszczyźnie tekstu, kontakcie z czytelniczką 
(i czytelnikiem).
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Językowy obraz świata

Problematyka związana z zawartym w danym tekście obrazem świata 
wiąże się z aspektem poznawczym (kognitywnym) gatunku mowy, jaki ów 
tekst reprezentuje. W przypadku analizowanych z perspektywy genderowej 
poradników miłosnych należałoby przyjrzeć się kreacji płci w porównywa-
nych tekstach dyrektywnych. Skupię się głównie na obrazie kobiety.

W Przewodniku zakochanych kobieta przedstawiona została jako po-
tencjalna wybranka, zdobycz mężczyzny, którą ten musi odpowiednio 
wyselekcjonować. Podobne założenie powoduje, że Zawadzki przedstawił 
w swym poradniku niezwykle stereotypowy wizerunek kobiety. Oto wy-
brane jego składniki:
—  kobieta jako „osobnik” służebny względem mężczyzny, plasujący się 

niżej w drabinie biologicznej i społecznej:

Jeżeli mówimy, że człowiek jest królem stworzenia, to z pewnością god-
ną jego towarzyszką na Ziemi jest kobieta. Oczywiście, że nie wszystkie 
kobiety mogą sobie rościć pretensyę do tego zaszczytnego miana „królo-
wej”. Mamy tu jednak na myśli kobiety odpowiadające godnie szczytnemu 
zadaniu, jakie Bóg i przyroda na nie włożyła.

Z, s. 7
Mężczyzna w stosunku do kobiety nie powinien nigdy zapominać o swej 
przewadze umysłowej i fizycznej, ale z przewagi tej nie wolno mu pra-
wie nigdy korzystać. Ta powściągliwość, uprzejmość i pobłażliwość ma 
oczywiście swoje pewne granice i formy zewnętrzne.

Z, s. 9

—  kobieta godna uwagi to kobieta spełniająca określone (narzucone) 
normy społeczne:

Człowiek pojmujący życie i jego obowiązki poważnie nie powinien nigdy 
lokować uczuć swoich u kobiet, których przede wszystkim zawód nie daje 
rękojmi, że będą dobremi żonami i matkami. Mam tu na myśli przede 
wszystkiem artystki i aktorki. [...]
  Nie mówimy już o szansonistkach, tak zwanych artystkach baletu, 
cyrku itp. Są to istoty stojące już niżej wszelkiego poziomu i obserwacyi 
porządnego człowieka, o czem chyba pisać zbytecznie.

Z, s. 12
  Otóż od kobiety, względem której żywimy poważne zamiary, powin-
niśmy przede wszystkiem żądać bezwzględnie czystej przeszłości. Tak 
zwane błędy młodości czy błędy miłości w przeszłości jej, aczkolwiek 
może nawet wspaniałomyślnie przez narzeczonego zapomniane — mszczą 
się prędzej czy później.

Z, s. 16
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—  kobieta  „kobieca”:

Wielką i istotną cechą i zaletą kobiety są miękkość,  tkliwość,  serdecz-
ność, owo to, określamy ogólnem mianem „kobiecość”. A kobiecość ta 
ujawnia się we wszystkiem: zarówno w spojrzeniu, jak i w słowie, za-
równo ubraniu, jak i urządzeniu domu. Panny nie posiadające tej pięknej 
zalety, wyszedłszy za mąż, będą kłótliwemi i dyspotycznemi żonami.

Z, s. 17

— kobieta  jako  „osobnik”  o zaletach  praktycznych:

Zmysł  gospodarski  i  umiejętność  zarządzania  domem  oraz  oszczęd-
ność są to nieocenione  skarby  kobiecej  duszy. Przejawiają się one we 
wszystkich nawet drobnostkach i bagatelkach, a ten, komu na tem zależy, 
pozna i odkryje je łatwo.

Z, s. 17

— kobieta  jako  obiekt do zdobycia:
Trudno byłoby przytoczyć fragmenty ilustrujące ten składnik stereotypu ko-
biet zawartego w poradniku Zawadzkiego, ponieważ trzeba by przedstawić 
właściwie większość część tekstu, który skupiony jest właśnie na poradach 
dotyczących rozmaitych zabiegów i środków, które mają służyć zdobyciu 
kobiety przez mężczyznę. Można jednak zacytować jako egzemplifikację 
tytuły rozdziałów i podrozdziałów, co pozwoli się zorientować w poziomie 
tematycznym współtworzącym ten składnik stereotypu: Poważna rozmowa 
z ojcem w celach matrymonialnych (Z, s. 24), Najwłaściwszy czas do skła-
dania pierwszej wizyty (Z, s. 27), Zachowanie się na spacerze, w ogrodach 
publicznych etc. (Z, s. 35), Unikać pozorów zazdrości (Z, s. 39), O stosow-
nem ubieraniu się odpowiednio do okoliczności (Z, s. 48), Wady i uchybie-
nia towarzyskie (Z, s. 58).

Przytoczona ilustracja materiałowa potwierdza funkcjonujący od wie-
ków, nie tylko polski, stereotyp językowo-kulturowy kobiety. Przedstawicielki 
płci żeńskiej postrzegane są jako osobniki (celowo używam tego biolo-
gicznego terminu) niżej plasujące się zarówno w strukturach systematyki 
zoologicznej, jak i społecznej. Odmawia się im wręcz prawa do miana czło-
wieka. Wszelkie eksplikowane cechy kobiet składają się na jej wizerunek 
jako tej, która ma służyć i zaspokajać potrzeby mężczyzny. Wyraźny jest 
tutaj czynnik asymetrii rodzajowo-płciowej20, manifestujący się nie tylko 

 20 Wiele analiz i przykładów tego zjawiska zawierają klasyczne już prace: 
M. KarwatowsKa, J. szpyra-KozłowsKa: Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin 
2005 oraz M. łazińsKiego O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i  ich asymetria 
rodzajowo-płciowa. Warszawa 2006.
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w waloryzowanych przymiotach kobiety pojmowanej jako niewinna, uległa 
gospodyni domowa, ale również w usankcjonowanym tradycją europejskie-
go kręgu kulturowego rycerskim stosunku mężczyzn do przedstawicielek 
płci żeńskiej. Jednak w świetle przyjętej nierównej perspektywy w trakto-
waniu płci, owa rycerskość może być rozumiana przede wszystkim jako 
podobna do paralelnych zachowań w świecie zwierząt, w którym to wła-
śnie najczęściej samiec stara się o względy samicy. Językowe wykładniki 
stereotypu kobiety to przede wszystkim odpersonalizowana narracja wła-
ściwa dla nadawcy-eksperta, charakteryzująca się podawaniem gotowych 
prawd, prawd wręcz aksjomatycznych. Przy czym prawdy te są w świetle 
Przewodnika zakochanych abstrakcyjne, pozbawione konkretnego kontek-
stu w postaci przytoczonej egzemplifikacji rzeczywistej bądź hipotetycznej 
sytuacji.

Inny wizerunek kobiety zawiera poradnik współczesny. Wynika to 
głównie z kontekstu kulturowego, w jakim się pojawił i funkcjonuje, jak 
również z rozwiązań strukturalnych oraz innych aspektów genologicznych 
wzorca gatunkowego. W Przyciągnij miłość znalazło się, prócz autorskiego 
wywodu, wiele mikrotekstów dodatkowych w postaci cytowanych listów, 
wyników badań, ankiet, przytaczanych historii konkretnych osób itp. Często 
autorkami bądź bohaterkami tych mikrotekstów są kobiety. To składa się 
na wielogłos, także genderowy, jakim jest poradnik A. Przybysz. Składniki 
wizerunku, współczesnego stereotypu kobiety zawarte we współczesnym 
poradniku są zupełnie inne od tych, w które obfitował Przewodnik zako-
chanych Zawadzkiego. Są to:
— kobieta jako równorzędna partnerka mężczyzny:

Kilka dni wcześniej zaczęłam się zastanawiać, jakie błędy kobiety po-
pełniają w związkach z mężczyznami. W moim śnie siedziałam z uko-
chaną babcią przy stole w jej domu i zapisywałam, co mi mówiła. Oto 
te notatki, do których dodałam jeszcze własne przemyślenia i przykłady. 
Choć pisałam ten tekst z myślą o kobietach, panowie też znajdą w nim dla 
siebie ciekawą lekturę i inspirację, a niektórzy nawet bardzo się ucieszą.

P, s. 28

Kobiety często utrzymują związki i relacje fizyczne z mężczyznami, 
których nie kochają, po to, by z kimś być lub się pokazać, a jednocześnie 
chcą przyciągnąć tego jedynego, tzw. Bratnią Duszę. Niestety, popełniają 
poważny błąd, bo przecież wrażliwy mężczyzna czuje w polu energii 
kobiety kogoś innego.

P, s. 32

Przeanalizujmy kwestię zachowań partnerskich Jacka i Magdy na za-
kupach w kontekście ich indywidualnych wartości. Na co zwraca uwagę 
każde z nich.

P, s. 90
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Miłość kobiety buduje poczucie wartości partnera i vice versa. Kiedy 
jeden partner inwestuje czas, energię, wysiłki w drugiego partnera, 
wierzy, że jest kimś szczególnym.

P, s. 162

—  kobieta jako odrębny podmiot, złożony pod względem emocjonalnym, 
osobowościowym, społecznym itp.:

Dotąd nie obchodziły ją osobiste sprawy pracowników i ich wartości; 
ważne było tylko wykonanie pracy. Teraz zaczęła to dostrzegać i cieszy 
ją, że jest traktowana jako „bardziej ludzki” szef. Wszyscy też zauważają, 
że częściej się uśmiecha i jest bardziej radosna. Jej brak zainteresowa-
nia prywatnymi aspektami życia pracowników wynikał też z tego, że 
chciała ukryć swoje sprawy prywatne.

P, s. 115

Magda doszła do wniosku, że jeśli kobiety nie szanują siebie i nie 
kochają siebie, to nikt im tego nie da, żaden mężczyzna! Poza tym, 
mężczyzna nie może być w związku z mamą, z mamą się nie sypia! 
Dorosły mężczyzna ma być w związku z dorosłą kobietą.

P, s. 172

— kobieta aktywna zawodowo, samodzielna:

Gdy pierwszy raz zadzwoniła do mnie, mąż odszedł do innej kobiety, 
zostawiając ją z dziećmi, nie miała pracy (od kilku miesięcy), środków 
do życia — w trakcie coachingu dostała jedną, a potem druga pracę 
w miejscu zamieszkania.

P, s. 135

W ciągu kilku miesięcy jej życie bardzo się odmieniło. Zaczęła rozwijać 
swoją firmę jako poszukiwany lider i ekspert w swojej branży, podpisała 
nowy dochodowy kontrakt, rozstała się w harmonii z byłym pracodawcą, 
przeprowadziła się do innego miasta i otworzyła na nowe możliwości 
w życiu osobistym.

P, s. 139

Przytoczone przykłady ilustrujące składniki stereotypu „nowej”, współ-
czesnej kobiety świadczą o głębokim i zasadniczym przewartościowaniu 
wizerunku płci w kulturze XXI wieku. Akcentowanie samodzielności i pod-
miotowości kobiety, jej prawa do samostanowienia o własnej egzystencji 
i przyszłości, lansowanie aktywnej postawy we wszelkich domenach życia 
składa się na tenże wizerunek. Językowym wykładnikiem „nowego” ste-
reotypu kobiety są wszelkie formy budujące relacje nadawczo-odbiorcze, 
zaświadczające o partnerstwie nadawcy i odbiorcy, zniesienie lub wyraź-
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ne zmniejszenie dystansu ich dzielącego, o czym pisałem już wcześniej. 
Warto uwypuklić kwestię kontekstualizacji przekazywanych porad — nie 
są one, jak w poradniku Zawadzkiego, abstrakcyjne, zazwyczaj pojawiają 
się przy okazji relacjonowanej historii konkretnej osoby lub charakterystyki 
własnych przeżyć i doświadczeń autorki.

*  *  *

Przedstawiona próba obserwacji przeobrażeń gatunku mowy z uwzględ-
nieniem kulturowych kontekstów problematyki płci pokazała, że pewne 
aspekty ewolucji form genologicznych mogą być związane ze zmianami 
postrzegania i myślenia o płci. Oczywiście, opisane w niniejszym rozdziale 
kwestie związane z przemianami poradnika miłosnego mają także inne 
uwarunkowania (np. wpływ wzorców gatunkowych poradników amery-
kańskich czy egalitaryzacja współczesnej kultury), ale z pewnością zmiany 
obyczajowe, społeczne i inne dotyczące płci kulturowej nie pozostają bez 
znaczenia. Rosnące tendencje emancypacyjne w społeczeństwach szeroko 
pojętego Zachodu przynoszą bowiem zmiany w obrębie komunikacji w róż-
nych jej wymiarach, również w wymiarze genologicznym.

Analizy pomieszczone w tym studium nie wyczerpują tematu gen-
derowych uwikłań gatunków mowy, dalsze tak ukierunkowane badania 
przyniosą z pewnością wiele ciekawych obserwacji i istotnych wniosków.



Polszczyzna wobec nienormatywnych zachowań 
i tożsamości płciowych 

Problemy nominacji

Chociaż pewne formy krzywdzącego języka polegają na użyciu 
określonych nazw — przezwania kogoś jakimś imieniem, inne for-
my wydają się opierać na deskrypcjach, a nawet przemilczeniach. 
Jednak aby zrozumieć, skąd się bierze podatność na zranienie 
przez język, warto przyjrzeć się bliżej władzy nazw.

J. Butler: Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

Kwestie nienormatywności płciowej manifestowanej w języku polskim 
nie stanowiły dotąd przedmiotu systematycznego opisu, choć jest to wy-
razisty problem badawczy1. Wydaje się, iż stanowi to lukę, którą należy 
koniecznie wypełnić, zwłaszcza że inne nauki (np. literaturoznawstwo2 
i socjologia3) dysponują już pewnymi, także syntetycznymi, ustaleniami 
w tym zakresie.

Niniejszy rozdział zostanie poświęcony problematyce nominacji wybra-
nych nienormatywnych tożsamości i zachowań płciowych. Przez „nienor-
matywne” w odniesieniu do płci rozumiem — co nie znaczy, że utożsamiam 
się z takim ujęciem rzeczy — wszelkie postawy, cechy, konstrukty kultu-
rowo-społeczne itp., pozostające w sprzeczności z heteroseksualną, staty-
stycznie dominującą tzw. normą. Analizą objęte zostaną nazwy stosowane 
w języku polskim na określenie osób homoseksualnych (gejów i lesbijek) 
oraz nominacje zachowań seksualnych im przypisywanych. W potocznej 

 1 Można tu wskazać artykuł A.S. Dyszaka: O socjolekcie gejów (na podstawie powieś
ci Michała Witkowskiego „Lubiewo”). W: Oblicza płci. Język — kultura — edukacja. Red. 
M. karwatowska, J. szpyra-kozłowska. Lublin 2012. Por. także: Instrumentarium współczes
nej lingwistyki wobec gender — w niniejszym tomie. Tu również wskazówki bibliograficzne.
 2 Por. np. Lektury inności. Antologia. Red. M. Dąbrowski, R. pruszczyński. Warszawa 
2007. Tutaj bogata literatura.
 3 Por. np. J. kochanowski: Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian 
tożsamości gejów. Kraków 2004; iDem: Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer.
Łódź 2009.
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percepcji świata szeroko pojęty homoseksualizm postrzegany jest przede 
wszystkim jako zjawisko związane z postawą i zachowaniami seksualnymi 
człowieka, ponieważ ten właśnie aspekt jest najsilniej profilowany w kon-
ceptualizacji owego pojęcia. Jest też najbardziej „jaskrawym” obszarem 
semantyki leksemów homoseksualista, homoseksualizm, homoseksualny 
czy lesbijka, lesbijski. Ilustracją tej tezy niech będą wybrane definicje 
słownikowe zaczerpnięte z Innego słownika języka polskiego pod redakcją 
M. Bańki: ‘Homoseksualista to mężczyzna, dla którego atrakcyjni seksual-
nie są inni mężczyźni’, ‘Homoseksualizm to odczuwanie popędu płciowego 
do osób tej samej płci’, ‘Lesbijka to kobieta, która odczuwa popęd płcio-
wy do innych kobiet’, ‘Miłość lesbijska to utrzymywanie przez kobiety 
stosunków seksualnych z innymi kobietami’. Takie definicje powyższych 
leksemów poświadczają niezwykle powierzchowny odbiór rzeczywistości 
nienormatywnej płciowo, polegający na swoistej semantycznej degradacji, 
sprowadza on bowiem sferę uczuciowości, bogatego i skomplikowanego 
spektrum emocji osób homoseksualnych do poziomu popędu seksualne-
go, w którym to ich tożsamość jedynie się przejawia. Musimy pamiętać, 
że język odzwierciedla kulturę, ale też umacnia ją, może wręcz legitymi-
zuje. Nie można oczekiwać od języka, że będzie zwierciadłem kultury 
akademickiej, a na tym poziomie głównie toczy się w Polsce debata nad 
statusem płci. Pamiętając o meandrach definicyjnych i kategoryzacyjnych 
dotyczących płci biologicznej i kulturowej, należy pamiętać, że język tzw. 
ogólny (potoczny neutralny) nie nadąża za tą kwestią i być może nigdy 
nie nadąży. Dlatego też mam świadomość, że sprowadzenie nienormatyw-
ności płci do homoseksualizmu jest dużym uproszczeniem, a przynajmniej 
— w pewnym sensie arbitralnym — wyborem. Tożsamość homoseksualną 
należy rozumieć, przy zachowaniu świadomości trywializacji i umowności 
tego ujęcia, jako swoistą odmiankę płci kulturowej pozostającej jednak 
w związku z wyznacznikami płci biologicznej4.

Należy przyjąć, że niezwykle strywializowane postrzeganie świata stoi 
u podstaw nominacji interesujących nas pojęć i leksemów, co potwierdza 
poddany analizie materiał wyrazowy. Określenia dotyczące nienormatyw-
ności płci, występujące w polszczyźnie, odwołują się na poziomie seman-
tyki do sfery seksu właśnie, a ich bogata egzemplifikacja znajduje się 
w słowniku5. Publikacja ta stanowi źródło materiału językowego poddanego 
obserwacji. Zgromadzone w SSP słownictwo pochodzi z różnych epok 
i źródeł (głównie literatury pięknej i rozmaitych wydawnictw leksykogra-

 4 O problematyczności pojęć „płeć biologiczna” i „płeć kulturowa” por. np.: J. butler: 
Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. krasuska, wstęp O. tokarczuk.
Warszawa 2008, s. 54—62.
 5 Zob. J. lewinson: Słownik seksualizmów polskich. Warszawa 1999. Dalej, odsyłając 
do tej publikacji, posługuję się skrótem — zob. s. 168 w niniejszej pracy.
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ficznych), co daje pewien wgląd w zasób leksyki erotycznej pochodzącej 
również z wieków dawnych. Materiał zebrany w SSP pochodzi także z róż-
nych odmian socjalnych polszczyzny: slangów, gwar środowiskowych itp. 
Nie interesują mnie jednak w tym miejscu zmiany, jakim ulegał ten zasób 
wyrazowy czy dyferencjacja społeczna seksualizmów, zależy mi raczej na 
pokazaniu pewnych ogólnych, panchronicznych, mechanizmów nomina-
cyjnych dotyczących wybranego obszaru leksyki. Dodać należy, iż niniejszy 
rozdział nie jest wyczerpującym opracowaniem problemu z powodu nie-
kompletności materiału ilustracyjnego SSP deklarowanej przez jego autora.

Tytułem wprowadzenia do części analitycznej niniejszego tekstu warto 
przywołać semantyczną typologię seksualizmów, które Jacek Lewinson 
dzieli na: „eufemizmy (przenośnia, porównanie lub deformat), określenia 
podstawowe i wulgaryzmy”6. Autor przyjmuje także termin „kakofemizm”, 
będący skrajnym przypadkiem wulgaryzmu, odnoszącym się do sfery 
ciała, seksu i fizjologii człowieka. Wyrazy kakofemiczne oparte są na 
kilku zaledwie rdzeniach: pierd-, jeb-, chuj-, pizd-, a przez użytkowników 
języka odczuwane są zazwyczaj jako bardzo wulgarne7. Przeprowadzona 
w niniejszym rozdziale analiza nie będzie oparta na powyższym podziale 
seksualizmów, niemniej miejscami będzie się do niej odwoływać. Prymarną 
podstawą zaproponowanej typologii leksyki nazywającej nienormatywne 
tożsamości i zachowania płciowe będzie z pewnością poziom semanty-
ki, a ściślej: onomazjologii poddanych obserwacji nazw. Zrezygnowano 
z przytaczania form o niejasnej etymologii, te bowiem najczęściej mogą 
pochodzić z socjalnie ograniczonych odmian polszczyzny, np. z mowy sub-
kultur przestępczych — stąd ich niejasność i nieczytelność dla przeciętnego 
użytkownika współczesnego języka polskiego.

Typologia i prezentacja materiału językowego

W tej części opracowania zostaną zaprezentowane nazwy odnoszące 
się do wybranych dwu pól semantycznych, poddane kilkupunktowej ty-
pologii przeprowadzonej w obrębie każdego pola. Te pola semantyczne 
to GEJ i LESBIJKA oraz STOSUNEK PŁCIOWY HOMOSEKSUALNY. Uwagi 
analityczne zostaną ograniczone do minimum, ponieważ im poświęcona 
zostanie osobna, dalsza część rozdziału.

 6 J. lewinson: Wstęp. W: SSP, s. 7.
 7 Ibidem.
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Gej i lesbijka

Pierwszą kategorią semantyczną są nazwy osób charakteryzujące się 
homoseksualną tożsamością płciową, o hiperonimach (leksemach styli-
stycznie neutralnych, wspólnoodmianowych) gej i lesbijka. Będziemy roz-
patrywać je łącznie, jako że mechanizmy nominacyjne oraz podstawy ono-
mazjologiczne aktualizujące się w nazwach tego pola są często wspólne.

Pierwszy typ semantyczny tej kategorii stanowią nazwy występują-
ce w polszczyźnie ogólnej, powszechnie znane, konotujące zarówno neu-
tralnie, jak i negatywnie. Są to leksemy podstawowe oraz derywaty od 
nich po chodne (według Lewinsona będą to określenia podstawowe): gay, 
gej (G8); homcio, homek, homo, homoerota, homoniepewny, homoniewia
domo, homoser, homospecjalista, homuś, homoseksualik, chomik, chomąt, 
chomącik, chomątek (G); pedał, pedałek, pedek, pederasta, pedo, pedrillo, 
pedryl, pedzia, pedzik, pedzio, pedziu, uno pedallo, wytresowany do peda
łów, edziopedzio (G), biseks (G), brat syjamski, braciszek ciepły, brat ciepły, 
cieplaczek, cieplaj, cieplak, ciepły (G), ciota, ciotka, ciotka bura (G), lesba, 
lezba, lezbija (L), ciepła, siostra, siostra ciepła (L).

Kolejna grupa to wyrazy oparte na podstawach oznaczających nazwy 
kojarzone z płcią przeciwną — żeńską dla geja i męską dla lesbijki: baba//
babka z jajami (G); caryca (G); chłopodajka (G); dziewczyna z bród ką (G); 
dziwka męska (G); gospocha, gosposia (G); helena piękna (G); kochan
ka (G); koleżanka, koleżanka dobra (G); królowa (G); księżnicz ka (G); 
kurwa, kurwa męska (G); margaritka, marysia, maryśka (G); narzeczo
na (G); panicipa, panienka, panna (G); półdziewica (G); prawiczka (G); 
wszechcipa (G); zocha, zosia, zosieńka piękna, zośka (G); ździra (G); baba 
chłop//babochłop (L); cichodajek (L). Wśród przytoczonych przykładów 
znalazły się zarówno wyrazy będące prymarnie semantycznymi jednost-
kami oznaczającymi bądź konotującymi płeć przeciwną do nazywanej, 
jak i fleksyjnymi formami właściwymi dla danego rodzaju gramatycznego 
(żeńskiego dla geja, męskiego dla lesbijki).

Inny — bogato reprezentowany — typ nazw stanowią leksemy odwo-
łujące się w warstwie znaczeniowej do czynności fizjologicznych i//lub 
części ciała, np.: ciało (G); dokopnik gliny (G); druciak, druciarz (G); 
dupa, dupa do walenia, dupak, dupek, dupodajca, dupojebak, dupojebca, 
dupowaty (G); dymaniec (G); francuz (G); glina, gliniar, gliniarz, glinokop, 
kopacz, kopacz gliny, kopidół, kopiglina (G); jebak, jebula, jebuś (G); ka
blach, kablarz, kablokiszka (G); kakalarz, kakałko, kakaowy (G); klarneci
sta (G); koniobijca, koniobójca (G); mineciarz (G); oralny (G); picz ka (G); 

 8 Dalej po przywołanych przykładach posługuję się skrótami G, L, przy czym G ozna-
cza, że nazwy dotyczą geja, L natomiast — że lesbijki.
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pizdasina, pizdodzwon, pizdodzwoniec, pizdokwaczek, pizdokwaczyk (G), 
pizdoliz (G, L), pizdosiny, piździowa//piździówa (G); puzonista (G); rączka, 
rękodzielnik (G); rura, rura kremowa, rurka kremowa (G, L); trębacz (G); 
tyłowiec (G); w dupę jebany (G); wazeliniarz (G), rzyciownik (G); żytni
kowiec, żytnikowy9 (G); mineciara, minieciara końska (L); pizdojebka (L). 
Wyrazy tej grupy nawiązują do części ciała, najczęściej kojarzących się 
z czynnościami seksualnymi bądź innymi czynnościami fizjologicznymi. 
Przeważają wulgaryzmy, nie brak form kakofemicznych, ale występują 
także eufemizmy i jednostki oparte na (dość łatwej do deszyfracji) meta-
forze — często są to neosemantyzmy (np.: klarnecista, puzonista, trębacz, 
dupek, francuz, kopidół, wazeliniarz).

Warto wspomnieć o typie onomazjologicznym opartym na bogatych, 
zróżnicowanych i nierzadko zaskakujących asocjacjach do niezliczonych 
elementów rzeczywistości pozajęzykowej. Są to najczęściej metaforyczne 
neologizmy i//lub neosemantyzmy, np.: czaruś (G), hydraulik (G); kochany, 
kochaś (G); korona (G); kozioł (G); obcoplemienny (G); piękniś, pięk ny (G); 
plemnikobójca, plemnikobójczy (G); polerownik (G); policzkowiec (G); słu
żebny (G); świniopas (G); trefny (G); wentyl (G); wygrzany (G); wyśrodko
wiec (G); wywatowany (G); zachrystian (G); zmyłkowy//-a (G, L); hybry
da (G, L); obrotnica (L); podkład (G, L); służebnica (L); spolegliwa (L).

Ostatnią znaczącą pod względem ilościowym grupą leksemów na 
określenie geja i lesbijki są wyrazy będące wyzwiskami, ewentualnie prze-
zwiskami, semantycznie nawiązującymi do rozmaitych cech, właściwości, 
elementów rzeczywistości pozajęzykowej. Oto przykłady: cwel, cwelątko, 
cweler, cwelik, cwelisko, cweluś, wycwel, wycwelek (G); frajer (G); pada
lec, padluch//padlug//padluk (G); plugawy (G); podluch (G); zajebaniec, 
zajebany (G); zasmrodzeniec, zasmrodzony (G); zaświniacz, zaświniec, 
zaświniony (G); zbydlęcony (G); żul, żulik (G); cwelica (L); kurwa (G, L); 
suczna, suka (L); szmata, szmata zakładowa (L). Widać, że są to nazwy 
jednoznacznie negatywne, niektóre z nich występują w polszczyźnie w in-
nym, często szerszym znaczeniu.

Stosunek płciowy homoseksualny

W tym polu semantycznym trudno wyodrębnić przejrzyste typy ono-
mazjologiczne, przeważająca większość nazw to określenia stosunku anal-
nego o niezbyt wyszukanej semantyce. W zgromadzonym materiale okreś-
lenia na homoseksualny stosunek płciowy to przede wszystkim struktury 

 9 Mamy tu do czynienia z błędną formą zapisu, niesłusznie odsyłającą do podstawy 
czasownikowej żyć zamiast do rzeczownika rzyć ‘dupa’.
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nieciągłe, najczęściej w postaci związków składniowych z czasownikowym 
centrum. Wiele z odnotowanych przykładów semantycznie nawiązuje — 
bezpośrednio bądź metaforycznie — do stosunku analnego, dotyczy zatem 
technik seksualnych stereotypowo kojarzonych z seksem gejowskim. Oto 
przykłady: bawić się cwelem, bawić się z ciotką, brać górą, brać pod ko
lejkę, brać luja z tylca, brać na margarynę, czyścić rurę, dać dupci//dupy, 
dać w parówę, gubić kartofle, jebać się ręcznie, jebać w dupę, kopać glinę, 
kopać glinę z parówą, lecieć w tyłek, lutowanie w dupę, masowanie rury, 
pierdolenie w czarne oczko//czekoladowe oczko, pierdolenie w dupala//du
pelkę//dupeńkę//dupę, pierdolenie w kakałko, pierdolenie w rdzawą dziur
kę//rdzawe oczko, pierdolić na pieska, pierdolić od tylca, posuwać w kakao, 
rżnąć gliniak, rżnąć na pieska, rżnąć w dupę, stosunek analny, trzymać 
knota w schabach, wsadzać dyszel w gówno, wziąć na margarynę, zasuwać 
w kakao. Zacytowane przykłady ilustrują mało urozmaicone konotacje dla 
nazw stosunku płciowego homoseksualnego — jest on głównie kojarzony 
z konkretną częścią ciała i//lub fizjologicznymi jej cechami.

Nieco rzadziej występują w tym polu semantycznym nazwy jednowy-
razowe, niemniej warto je odnotować, wydaje się bowiem, iż w tej grupie 
widoczne jest większe zróżnicowanie semantyczne nazw, np.: brandzlerka, 
brzuchojebstwo, cwelić, drutowanie, dupanko, dupczenie, dupczyć, dupo
jebstwo, kablociąg, kablować, kakao, kiszkować, melioracja, miłostka, pe
dalstwo, pedałować, pedałowanie, polerowanie, rowerowanie, smrodzić się, 
szturchać, wycwalać, załatwić, zdublować, zdzierać, żenić. W przywołanych 
nazwach widać inne niż tylko fizjologiczne i somatyczne konotacje.

Analiza materiału językowego

Ta część rozdziału została podzielona na dwa ogniwa, w pierwszym 
zajmę się aspektem formalnym poddanych obserwacji nazw, w drugim 
natomiast — aspektem semantycznym.

Analiza formalna

Struktura formalna leksemów dotyczących nienormatywnych postaw 
i zachowań płciowych odzwierciedla właściwie wszystkie główne techniki 
systemu nazewniczego polszczyzny. W materiale bowiem wystąpiły zarów-
no nazwy niederywowane, jak i derywowane, wśród wyrazów słowotwór-
czo pochodnych pojawiły się derywaty proste i złożone, derywaty właściwe 
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i asocjacyjne (onomazjologiczne), poza tym odnotowano także znaczącą 
liczbę struktur nieciągłych (związków frazeologicznych), zarówno nominal-
nych, jak i werbalnych. Pojawiają się ponadto — nieliczne — zapożyczenia 
z języków obcych (np. gej < ang. gay, szwul < niem. Schwul).

Morfemy słowotwórcze (głównie przyrostki) użyte przy nominacji wy-
branych kategorii semantycznych są niezwykle zróżnicowane. Analizowane 
leksemy w dużej mierze zdradzają nacechowanie ekspresywne, a w ob-
szarze leksyki ekspresywnej repertuar afiksów jest bardzo bogaty. Są to 
morfemy o prymarnej funkcji ekspresywnej, ale też — i tych jest więcej 
— sufiksy pełniące funkcję ekspresywną sekundarnie10. Wyekscerpowano 
także przykłady na derywację wsteczną i alternacyjną, co dodatkowo 
wzbogaca repertuar technik nominacyjnych. Wszystkie te spostrzeżenia 
potwierdzają tezę, coraz popularniejszą w badaniach nad derywacją, że 
podstawowa informacja semantyczna znajduje się w podstawie słowotwór-
czej, a nie w formancie11.

Wśród badanych nazw jest kilka przykładów na derywaty właściwe, 
utworzone od hiperonimów danej kategorii, np.: homcio, homek, homo, 
homoerota, homoniepewny, homoniewiadomo, homoser, homospecjalista, 
homuś, homoseksualik, chomik, chomąt, chomącik, chomątek, lesba, lezba, 
lezbija. Są to wyrazy powstałe na skutek rozmaitych przekształceń mor-
fologicznych i morfonologicznych. Część z nich to jednostki o wyraźnym 
ładunku ekspresywnym: humorystycznym i//lub ironicznym, wykorzystu-
jące podobieństwo brzmienia do innych wyrazów: homo-: chomik, chomą-
to. Niektóre z tych przykładów konotują dodatkowe cechy znaczeniowe, 
bazujące na szerokich asocjacjach semantycznych i stereotypach, chomąto 
jako element uprzęży wywołuje skojarzenia z konkretną — podrzędną, 
submisyjną — rolą, jaką może przyjmować gej podczas stosunku płciowe-
go analnego. Niektóre z powyższych przykładów odwołują się do techniki 
derywacji ujemnej (wstecznej), np. homo, lesba.

Znaczącą liczbę stanowią derywaty asocjacyjne (onomazjologiczne) 
oparte na różnych, często zaskakujących dla przeciętnego użytkownika 
języka, skojarzeniach semantycznych. Oto przykłady: druciarz < drut, 
drutowanie < drutować, jebuś < jebać, kablować < kabel, kakalarz < kakao, 
kopacz < kopać, policzkowiec < policzek, rowerowanie < rower (*rowero-
wać), tyłowiec < tył i in. Derywaty onomazjologiczne wykorzystują przede 
wszystkim asocjacje z różnymi technikami seksualnymi (przypisywanymi 
stereotypowo związkom homoseksualnym), takimi jak seks analny i oral-
ny, które mają w polszczyźnie określone, często kolokwialne, a nawet 

 10 S. Grabias: O  ekspresywności  języka.  Ekspresja  a  słowotwórstwo. Lublin 1981; 
A. rejter: Leksyka ekspresywna w historii  języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne kon-
teksty  potoczności. Katowice 2006.
 11 Ibidem.
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wulgarne, określenia12. Mogą to być nazwy potoczne oparte na metonimii 
czy synekdosze, jak również innych operacjach semantycznych, głównie 
o nacechowaniu metaforycznym.

W badanym materiale odnotowano także wiele compositów. Derywaty 
złożone cechują się większą, niż w przypadku derywatów prostych, wy-
razistością semantyczną. Jest to wynik połączenia dwu leksemów, co do-
precyzowuje znaczenie jednostki, głównie za sprawą usytuowania takiej 
struktury na pograniczu leksemu i deskrypcji. Zebrany materiał zawiera 
wyraźną pod względem liczebnym grupę compositów, np.: dupodajca < 
dupa, dawać, dupojebak < dupa, jebać, kopiglina < kopać, glina, koniobij-
ca < koń, bić, pizdodzwon < pizda, dzwon, obcoplemienny < obcy, plemię, 
plemnikobójca < plemnik, zabi(ja)ć, pizdojebka < pizda, jebać, brzucho-
jebstwo < brzuch, jebać. Jak widać, zarówno struktura, jak i semantyka 
przywołanych złożeń jest zróżnicowana. Występują bowiem derywaty 
o różnych wykładnikach morfologicznych (sufiksy i interfiksy). Często są 
to leksemy o znaczeniu metaforycznym, wymagające deszyfracji seman-
tycznej, chociaż po dokładniejszej analizie można dostrzec, iż większość 
z nich nawiązuje do frazeologizmów nazywających czynności (przede 
wszystkim seksualne) przypisywane gejom i lesbijkom.

Prócz struktur słowotwórczo pochodnych, sporo jest w zgromadzonym 
materiale leksemów niederywowanych, najczęściej neologizmów i neose-
mantyzmów, które zostaną omówione w następnym punkcie poświęconym 
analizie semantycznej.

Analiza semantyczna

W przedstawionym materiale zwraca uwagę pewna prawidłowość, otóż 
znacząca większość nazw nawiązuje do potocznych, często wulgarnych, 
czy wręcz kakofemicznych jednostek słownika. Nazwy gejów i lesbijek 
oraz stosunku płciowego homoseksualnego to leksemy i związki wyrazo-
we wyraźnie nacechowane, przede wszystkim ekspresywnie, konotujące 
cechy aksjologiczne ujemne. Znikoma jest liczba przykładów neutralnych 
typu gej.

Bardzo wiele odnotowano kakofemizmów, czyli struktur z elementami 
pierd-, jeb-, chuj-, pizd-, a także przykładów nawiązujących do kolokwial-
nego leksemu dupa i jednostek od niego pochodnych. Najbardziej jedno-
rodna pod tym względem jest grupa związków wyrazowych używanych 
na określenie stosunku płciowego homoseksualnego. W tym obszarze 
występują właściwie wyłącznie wulgaryzmy, a asocjacje, na których zostały 

 12 Por. np. ciągnąć druta ‘odbywać stosunek oralny z mężczyzną’.
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oparte, odwołują się do wszelkich możliwych stereotypowo uznawanych 
za obrzydliwe, odrażające cech ludzkiej fizjologii. Waloryzacja wulgary-
zmów i kakofemizmów jako podstaw nominacyjnych świadczy o małym 
stopniu kreatywności leksykalnej w badanych polach semantycznych, jak 
również o stosunku — jednoznacznie negatywnym — do nienormatyw-
ności płciowej. Wiele z określeń osób homoseksualnych oraz zachowań 
im przypisywanych to wulgaryzmy lub kolokwializmy pochodzące od in-
nych — również nacechowanych stylistycznie jednostek, np.: brandzlerka < 
bran dzlować się ‘onanizować się’, zajebaniec < zajebać, dymaniec < dymać 
‘o partnerze aktywnym: odbywać stosunek płciowy’13 i inne.

Wiele z analizowanych jednostek o różnym stopniu ustabilizowania 
uzualnego w języku to wyrazy oparte na reifikacji, np.: pedał, dupa, 
glina, rączka, kakao. Duża grupa to neosemantyzmy, często bazujące na 
cechach znaczeniowych negatywnych, powstałe z intencji obrażenia i//lub 
pomniejszenia wartości osób o nienormatywnych postawach płciowych. 
W wypadku gejów są to wszelkie nazwy odwołujące się do form żeńskich: 
narzeczona, marysia, zocha, zośka, ciotka i inne. Lesbijki zaś są nazywane 
z użyciem form konotujących — na poziomie gramatyki i//lub semantyki 
— męskość: babochłop, cichodajek, podkład.

Warto wyróżnić także grupę wyrazów obraźliwych, semantycznie zwią-
zanych z cechami, elementami o jednoznacznych konotacjach ujemnych, 
występujących w polszczyźnie w znaczeniu szerszym zakresowo, np.: 
kurwa, suka, szmata, ździra, żul. Intencja obrażania gejów i lesbijek jest 
niezwykle wyrazista w przypadku asocjacji semantycznych wykorzystywa-
nych w akcie nominacji. Osoby homoseksualne są postrzegane w języku 
polskim jako rozwiązłe seksualnie, opisuje się je głównie przez pryzmat 
ich cielesności i możliwości przedmiotowego wykorzystania ciała do celów 
seksualnych. Obniżenie ich wartości polega na konotacjach człowieka ze 
światem zwierząt (zoomorfizacja) i przedmiotów (reifikacja). Skojarzenia 
semantyczne zawarte w analizowanych jednostkach to (z konkretnych): 
brud, fekalia, smród, (z abstrakcyjnych): uległość, podległość, służalczość, 
mała wartość.

Należy także wskazać przykłady o mniejszym stopniu aksjologiza-
cji ujemnej, niektóre z nich można by uznać za jednostki semantycznie 
neutralne, o pewnym ładunku humorystycznym, ewentualnie ironicznym. 
Są to głównie neosemantyzmy typu: hydraulik, klarnecista, puzonista, 
trębacz, francuz, rękodzielnik, polerowanie. Tego typu leksemy przede 
wszystkim — co charakterystyczne dla badanego materiału — na poziomie 
semantycznym odwołują się do technik seksualnych i cech płci przeciwnej 

 13 Szerzej na ten temat por. M. grocHowski: Słownik polskich przekleństw i wulgary-
zmów. Warszawa 1995.
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przypisywanych osobom o nienormatywnej tożsamości genderowej. Mimo 
paralel semantycznych ich wymowa nie jest tak wyrazista i negatywna, 
jak w przypadku wyrazów jednoznacznie obraźliwych czy wulgarnych. 
Napotkać również można wyrazy o większym stopniu ogólności seman-
tycznej: kochanka, koleżanka, gosposia, caryca, królowa, żenić, których 
nacechowanie zawarte jest głównie w żeńskiej formie gramatycznej — są 
to nazwy odnoszące się do mężczyzn homoseksualnych. Wyjątkiem jest 
w tej grupie siostra jako określenie lesbijki.

Ponadto zwraca uwagę wyraźna synonimika analizowanych jednostek. 
Jest to bardzo widoczne w obszarze wielowyrazowych nazw stosunku 
płciowego homoseksualnego, np.: dać dupci//dupy, dać w parówę, jebać 
się ręcznie, jebać w dupę, lecieć w tyłek, lutowanie w dupę, masowanie 
rury, pierdolenie w czarne oczko//czekoladowe oczko, pierdolenie w dupa-
la//dupelkę//dupeńkę//dupę, pierdolenie w kakałko, pierdolenie w rdzawą 
dziurkę//rdzawe oczko, pierdolić na pieska, pierdolić od tylca, rżnąć gliniak, 
rżnąć na pieska, rżnąć w dupę. Bardzo często ten sam model nominacyjny 
jest dublowany, wymianie ulega tylko jeden jego komponent, który czę-
sto stanowi dublet słowotwórczy elementu wymienionego. Jest to kolejny 
dowód na dosyć ograniczoną kreatywność nominacyjną badanej leksyki.

Proces nominacji — próba syntezy

„Proces nominacji obiektów rzeczywistości ma w dużej mierze charak-
ter żywiołowo-subiektywny, dlatego cecha leżąca u podstaw nazwy moty-
wowanej może być rzeczywiście dystynktywna, zasadnicza dla nazywanego 
przedmiotu (zjawiska) lub też mało istotna. Wybór cechy motywującej przy 
nominacji obiektu rzeczywistości nie posiadającego nazwy może zależeć 
od warunków społeczno-kulturalnych, geograficznych itp., jak i od właści-
wości indywidualnej osoby (lub osób) dającej nazwę”14. Wielopoziomowość 
procesu nominacji jest widoczna także w wypadku interesującej nas leksy-
ki. Uogólniając, można stwierdzić, że proces nominacji w wypadku nazw 
odnoszących się do tożsamości i zachowań nienormatywnych płciowo jest 
przejrzysty. Bazuje przede wszystkim na wyraźnie negatywnej aksjologi-
zacji tej sfery rzeczywistości pozajęzykowej. W samym akcie nazywania 
znajduje to wyraz w wyzyskanych konotacjach i asocjacjach semantycz-
nych o dość ograniczonym repertuarze. W procesie nominacji znaczący jest 

 14 M. Blicharski: Wybór struktury onomazjologicznej przy nominacji. W: Problemy 
nominacji językowej. Red. M. Blicharski. T. 1. Katowice 1981, s. 7.
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udział czynnika ekspresywnego. Na poziomie semantycznym są to nazwy 
dosyć jednorodne, charakteryzujące się wprawdzie różnym stopniem krea-
tywności, zwraca jednak uwagę pewna monotonia w obrazowaniu tego 
wycinka świata. Repertuar środków formalnych jest bogaty: od leksemów 
niepodzielnych słowotwórczo (przede wszystkim neosemantyzmów, ewen-
tualnie neologizmów, rzadziej zapożyczeń z języków obcych) i różnych 
typów derywatów, po struktury nieciągłe.

*  *  *

Przeprowadzona analiza nazw odnoszących się do tożsamości i za-
chowań nienormatywnych pod względem płci prowadzi do kilku konklu-
zji. Otóż, nazwy te odzwierciedlają w sposób jednoznaczny negatywny 
stosunek polskojęzycznej wspólnoty komunikatywnej do tej sfery oby-
czajowości i kultury. Gej i lesbijka sprowadzeni zostali bowiem do sfery 
seksualnej, gdyż ona właśnie stanowi o odmienności tych osób w stosunku 
do „normatywnej” reszty (statystycznej większości) społeczeństwa. Biorąc 
pod uwagę potoczną kategoryzację świata, odzwierciedloną w badanym 
materiale, taki stan rzeczy nie dziwi, ponieważ to właśnie ta różnica jest 
najbardziej dystynktywna i podatna na opinie innych członków wspól-
noty. Seks to wszak z jednej strony coś, co przynależy do intymności 
człowieka, z drugiej zaś — w polskim kręgu kulturowym to sfera życia 
objęta przede wszystkim katolicką normą obyczajową. Zastanawia jednak 
fakt, iż owa odmienność jest percypowana skrajnie negatywnie, w wielu 
nazwach dochodzi do manifestacji nie tylko niechęci, ale wręcz wrogości, 
obrzydzenia i odrazy. Z przedstawionego repertuaru nazw gej i lesbijka 
jawią się jako ludzie, których życie sprowadza się do aktywności seksual-
nej, ale swoiście pojętej — rozwiązłej, dewiacyjnej, o nacechowaniu przed-
miotowym. Uderzają skojarzenia z przedmiotami, fizjologią, intymnymi 
częściami ciała, prostytucją. Zwraca uwagę również fakt, iż zdecydowanie 
liczniejsza jest grupa słownictwa dotyczącego gejów, co pozwala tę grupę 
uznać za poddaną większej — w porównaniu z lesbijkami — dyskryminacji 
(przynajmniej na poziomie nominacji). Wiąże się to rzecz jasna z kultu-
rowo utrwaloną w polskiej kulturze pozycją mężczyzny oraz repertuarem 
cech konstytuujących jego gender. Androcentryzm kultury objawia się tu 
m.in. podwyższonym stopniem tabuizacji i normatywizacji płci męskiej 
(oraz jej atrybutów) jako dominującej.

Sfera nominacyjna wybranych fragmentów rzeczywistości pozajęzyko-
wej stanowi potwierdzenie dla tezy, że geje i lesbijki, ale z pewnością też 
inne nienormatywne tożsamości genderowe oraz związane z nimi zacho-
wania, podlegają w kulturze polskiej wykluczeniu. Są marginalizowane, 
stygmatyzowane i wystawiane — także w języku — na pośmiewisko. Trudno 
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mówić w tym wypadku o jakiejkolwiek tolerancji, skoro już na etapie 
nadawania nazwy dostrzec można tyle przejawów wrogości. Taki stan po-
twierdza wciąż bardzo silny społeczny dyskurs władzy odnoszący się do 
rozmaitych, nawet intymnych, sfer życia człowieka15. Mając na uwadze fakt, 
że w innych kulturach językowa konceptualizacja płci może bazo wać — 
i z pewnością bazuje — na odmiennych podstawach, należy stwierdzić, 
iż również język potwierdza swoistą umowność kategorii płci (jakkolwiek 
by ją rozumieć), jej społeczne, kulturowe, dyskursywne uwikłanie i ozna-
kowanie, co tak wyraźnie akcentowała choćby Judith Butler16. Badaczka 
zwracała również uwagę na raniącą moc słowa, co jest jakże aktual ne 
w wypadku opisanych w niniejszym rozdziale kwestii: „Wyobrażenie, że 
słowa mogą ranić, wydaje się opierać na tym zarazem nierozdzielnym 
i niedopasowanym związku między ciałem a mową, ale także, co za tym 
idzie, między mową a jej skutkami. Jeśli mówiący zwraca swoje ciało ku 
tej lub temu, do kogo mówi, to udział w tym ma nie tylko ciało mówiące, 
lecz również ciało adresata/adresatki. Czy mówienie to tylko mówienie, 
czy też mówiąc, zwracamy się w sposób cielesny do innego/innej, a tym 
samym wystawiamy jego/jej ciało jako podatne na bycie dotkniętym przez 
mowę? Jako »instrument« gwałtownej retoryczności ciało tego, kto mówi, 
wykracza poza wypowiadane słowa, obnażając ciało, do którego się zwraca, 
jako niebędące już (i nigdy niebędące do końca) panem lub panią samej 
siebie”17.

Dalsze dociekania dotyczące nienormatywności płciowej w języku 
i komunikacji z pewnością pozwolą ten wniosek umocnić, a także sfor-
mułować wiele nowych.

 15 Por. np. M. Foucault: Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak, T. komendant i K. ma
tuszewski. Wstępem opatrzył T. komendant. Gdańsk 2010.
 16 J. Butler: Uwikłani w płeć...; J. mizielińska: Płeć. Ciało. Seksualność. Od feminizmu 
do teorii queer. Kraków 2006, s. 24.
 17 J. Butler: Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. 
A. ostolski. Warszawa 2010, s. 21.







Język a płeć. Od gramatyki do dyskursu

Zagadnienie tytułów i nazw zawodowych kobiet, postawione na 
płaszczyźnie poprawnościowej, liczy już przeszło pół wieku. Ze 
stanowiska społecznego tłumaczy się taka data osiągnięciami 
procesu emancypacji kobiet, ich kształceniem się w szkołach 
różnego typu i poziomu, ich uczestnictwem w życiu publicznym, 
ich udziałem w różnych dziedzinach pracy zawodowej fizycznej 
i umysłowej.

Z. Klemensiewicz: Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki

Niniejszy tekst powstał z inspiracji warsztatów przeprowadzonych pod-
czas konferencji Gender — queer — edukacja. W stronę praktyki w kwietniu 
2010 roku w Krakowie, poświęconych zagadnieniom wzajemnych relacji 
płci i języka. Warsztaty były adresowane do studentów, doktorantów oraz 
nauczycieli szczebla szkolnego i akademickiego. Opracowanie zawiera 
przegląd możliwości metodologicznych podstaw refleksji nad tytułowym 
zagadnieniem.

Problematyka płci w języku, płci języka i tym podobnych kwestii 
jest istotnym zagadnieniem dydaktycznym, także na poziomie akademic-
kim. Nawet wybrany, wydawałoby się wąski, problem może być poddany 
wszechstronnej obserwacji1. W wypadku dociekań nad tak złożonym 
i skomplikowanym tematem warto zastanowić się nad kwestiami metodolo-
gicznymi, które w istotnym stopniu mogą warunkować opis i interpretację 
interesującego nas problemu. Temu właśnie poświęcony zostanie niniejszy 
rozdział.

Wzajemna relacja języka i płci zajmuje szczególne miejsce w refleksji 
lingwistycznej ostatnich kilkunastu lat. Językoznawcy podjęli ten ważny 
temat w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie humanistyki najpierw 
kwestiami feminizmu, później — zagadnieniem szerszym, jakim jest proble-
matyka genderowa. Pierwsze sygnały uwagi, jaką objęto aspekt obopólnych 
uwarunkowań płci i języka, płyną ze strony socjolingwistyki, następnie 
kwestię podejmuje językoznawstwo kognitywne i kulturowe (tu głównie 
 1 Por.: Zagadnienia płci a problematyka historycznojęzykowa w polonistycznej dydak-
tyce uniwersyteckiej — w niniejszym tomie.
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problematyka językowego obrazu świata), w końcu wykształca się lingwi-
styka genderowa jako dziedzina autonomiczna2.

Dzięki poszerzeniu perspektywy metodologicznej, interdyscyplinarne-
mu otwarciu na inne dziedziny wiedzy lingwistyka zyskała możliwość usy-
tuowania własnych badań na rozleglejszym obszarze, osadzenia analiz i ich 
wyników na ogólnohumanistycznym tle. Ważnym czynnikiem w kształ-
towaniu się lingwistyki genderowej jest również rozwój i autonomizacja 
takich domen, jak krytyka feministyczna, gender studies czy queer studies 
wraz z różnymi ich odmiankami teoretyczno-metodologicznymi.

Wykładniki płci w języku mogą być różne. Różne też musi pozostać 
— w zależności od przyjętej perspektywy — traktowanie płci biologicznej 
(sex) i kulturowej (gender). Jeśli bowiem mówić o gramatyce czy częściowo 
leksyce, raczej pozostajemy w kręgu problematyki rodzaju gramatycznego, 
czyli de facto płci biologicznej. Na wyższych poziomach komunikacji, ta-
kich jak zdanie, tekst, gatunek czy dyskurs można już poszerzyć refleksję 
o obszar gender.

O rodzaju gramatycznym napisano wiele, w ostatnich latach pojawia-
ją się jednak prace podejmujące ten problem z nieco innych perspektyw. 
Wspomnieć można np. o pracy Marty Nowosad-Bakalarczyk3, w któ-
rej zagadnienie rodzaju — dzięki przyjętej perspektywie metodologicz-
nej — zostało przedstawione w sposób holistyczny. Autorka stwierdza: 
„Przeprowadzona przeze mnie analiza danych językowych trojakiego typu 
(słowniki, ankieta, teksty) pozwoliła wyodrębnić pięć podstawowych typów 
wykładników płci: wykładniki leksykalne, morfologiczne (słowotwórcze 
i fleksyjne), składniowe, kontekstowe i konsytuacyjne. W konkretnych 
użyciach języka mamy do czynienia z różnymi kombinacjami wskazanych 
wykładników”4. Takie wnioski były możliwe, ponieważ odwołano się do 
różnych — jak się okazuje: komplementarnych — metodologii opisu języ-
koznawczego, m.in. do komunikologii, kognitywizmu i lingwistyki antro-
pologicznej. Dzięki temu uzyskano wszechstronny, uwzględniający różne 
aspekty zjawiska, obraz płci w języku. Widać zatem, że nawet kwestie 
uznawane często za dawno rozstrzygnięte mogą nabrać innego wymiaru, 
gdy przedstawić je w innej perspektywie metodologicznej.

Uogólniając, można stwierdzić, iż o wzajemnej relacji języka i płci — 
jakkolwiek rozumianej — pisze się, stosując różne metodologie i porusza-

 2 Za przełomową pracę należy uznać monografię Małgorzaty KarwatowsKiej i Jolanty 
szpyry-KozłowsKiej Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin 2005. Szerzej na 
temat metod badawczych stosowanych w refleksji nad językiem i płcią piszę w części Płeć 
w teorii — w niniejszej książce.
 3 M. Nowosad-BaKalarczyK: Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie. 
Lublin 2009.
 4 Ibidem, s. 158.
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jąc się wśród różnych subdziedzin językoznawstwa. Przyjęta perspektywa 
opisu prowadzi oczywiście do różnych wniosków. Przyjrzyjmy się zatem 
„tradycyjnym” domenom lingwistyki, czyli autonomicznym jej subdziedzi-
nom, w obrębie których możliwa jest refleksja dotycząca płci. Obrazuje to 
tabela 1.

Tabe la  1
„Tradycyjne” dziedziny lingwistyki

„Tradycyjna” dziedzina lingwistyki Uzyskane rezultaty badawcze

Gramatyka opisowa  — gramatyczne (głównie morfologiczne) wykład-
niki płci

Gramatyka historyczna  — uwarunkowania asymetrii rodzajowo-płcio wej 
(np. rodzaj męskoosobowy, niesymetryczny roz-
kład derywowanych nazw męskich i żeńskich)

Semantyka  — rodzaj gramatyczny vs. rodzaj naturalny

Etymologia  — uwarunkowania semantyczne współczesnych 
nazw związanych z polem PŁEĆ

Pragmatyka językoznawcza (kultura 
języka)

 — pozasystemowe sygnały płci;
 — norma i uzus językowy wobec płci;
 — problemy grzeczności językowej i płci

Wkład gramatyki w refleksję nad płcią trudno przecenić. Przedmiotem 
analiz jest tutaj przede wszystkim kwestia rodzaju gramatycznego, który 
w polszczyźnie w liczbie mnogiej dzieli się na męskoosobowy i niemęsko-
osobowy. Proces, który doprowadził do takiego stanu, trwał wiele wieków 
i był niezwykle skomplikowany, dotyczył części języków słowiańskich, 
w tym właśnie języka polskiego. W aspekcie synchronicznym problem 
jest rozpatrywany głównie ze względu na asymetrię rodzajowo-płciową 
(obejmującą fleksję nominalną oraz częściowo werbalną) i przywoływany 
jako jeden z najdonioślejszych dowodów na androcentryzm polszczyzny. 
Wystarczy przywołać przykłady typu:

1. Zdolni chłopcy pracowali nad trudnym zadaniem.
2. Zdolne dziewczyny pracowały nad trudnym zadaniem.

Inne formy zarezerwowane są dla rodzaju męskoosobowego, inne dla nie-
męskoosobowego. Jeszcze jaskrawiej widać to w przykładach:

3. Andrzej i Piotr szli przez park.
4. Andrzej i Maria szli przez park.
5. Maria i jej dziecko szli przez park.
6. Maria i jej pies szli przez park.
7. Maria i Anna szły przez park.

Formy męskoosobowe przysługują większości przypadków kombinacji 
rodzajowych w zdaniu, niemęskoosobowe występują tylko wówczas, gdy 
mowa o dwu (lub więcej) osobach płci żeńskiej. Problem dotyczy również 
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końcówek fleksyjnych rzeczownika, który przyjmuje inne zakończenia 
dla form męskoosobowych, inne — dla pozostałych (męskozwierzęcych, 
męskorzeczowych, żeńskich i nijakich). Asymetria, nie tylko jakościowa, 
ale i ilościowa (rzeczowniki męskoosobowe to w zestawieniu z resztą 
form rodzajowych niezwykle mało liczna grupa) jest tu bardzo wyraźna. 
Problem ten nabiera innego wymiaru, gdy poddać go obserwacji histo-
rycznej. Długo interpretowano tę asymetrię ekspansją rodzaju męskiego, 
który „zawłaszczył” dla siebie osobne formy męskoosobowe, spychając tym 
samym formy żeńskie do jednej grupy z męskozwierzęcymi i męskorzeczo-
wymi. Tym samym zostałaby ugruntowana dysproporcja przemawiająca za 
uznaniem gramatycznego usankcjonowania androcentryzmu polszczyzny. 
Perspektywę tę zmieniają ustalenia poczynione przez Alinę Kępińską5, 
która w obszernej monografii dowodzi, że to nie rodzaj męski był ekspan-
sywny, ale żeński właśnie. To formy żeńskie bowiem opanowały rodzaje: 
męskozwierzęcy, męskorzeczowy i nijaki, narzucając im swoją postać flek-
syjną. Formy męskie zaś okazały się recesywne i ostały się tylko w rodzaju 
męskoosobowym6. To zmienia zupełnie podejście do problemu i wyraźnie 
osłabia tezę o androcentryzmie polszczyzny widocznym rzekomo już na 
poziomie gramatyki.

Gramatyka pozostaje w korelacji z semantyką, jeśli przywołać chociaż-
by problem relacji rodzaju gramatycznego i naturalnego. Ewentualny zwią-
zek rodzaju z płcią dotyczy istot żywych (ludzi oraz niektórych zwierząt), 
w przypadku obiektów nieożywionych rodzaj pozostaje kategorią umowną 
i właściwie semantycznie pustą. W polu nazw zwierzęcych występują pary 
zróżnicowane rodzajowo, np.: pies — suka, kot (kocur) — kotka, koń (ogier, 
wałach) — klacz, kogut — kura, kaczor — kaczka, lew — lwica, jeleń — łania, 
lis — lisica itd. Warto jednak zauważyć, iż niektóre z nazw osobników mę-
skich lub żeńskich funkcjonują także (zwłaszcza w potocznej komunikacji) 
jako równoznaczne z nazwami gatunkowymi, obejmującymi obie płci (np. 
pies, wilk, tygrys//kaczka, gęś, świnia). Występują również tylko nazwy 
gatunkowe (zarówno gramatycznie męskie, jak i żeńskie) na określenie 
osobników zwierzęcych obu płci, np.: komar, słoń, kanarek, pstrąg, anty-
lopa, flądra, małpa, pantera itd. Dla rozróżnienia rodzajowego konieczne 
jest użycie leksemów samiec//samica + nazwa gatunkowa.

Inaczej jest w wypadku nazw istot ludzkich, gdzie występuje większa 
symetria rodzajowo-płciowa, np.: kobieta — mężczyzna, chłopak — dziew-

 5 Zob. A. KępińsKa: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. 
Język wobec płci. Warszawa 2006.
 6 To bardzo skomplikowany proces, skrupulatnie opisany przez Kępińską (Kształtowanie 
się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości...) i zilustrowany bogatą egzemplifikacją. 
Więcej na ten temat por. Problematyka relacji język — płeć w wybranych polskich pracach 
lingwistycznych. Uwagi o metodzie — w niniejszym tomie.
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czyna, syn — córka, dziennikarz — dziennikarka, nauczyciel — nauczycielka, 
katowiczanin — katowiczanka, Polak — Polka itd. W grupie nazw osób 
występuje jednak wiele obszarów, w których występuje asymetria rodzajo-
wo-płciowa. Poświęcono temu zagadnieniu już wiele miejsca w literaturze 
naukowej7. Zasygnalizujmy jedynie, że problem dotyczy m.in. niektórych 
nazw zawodów, które występują tylko w rodzaju męskim lub tylko w ro-
dzaju żeńskim (zdecydowanie węższa grupa) (generał — ø, górnik — ø, 
ksiądz — ø, ale też przedszkolanka — ø, niania — ø), tytułów naukowych 
funkcjonującyh tylko w rodzaju męskim (doktor, profesor), rzeczowników 
wspólnorodzajowych (kaleka, sierota, fajtłapa), rzeczowników rodzaju 
męskiego dotyczących wyłącznie kobiet (kocmołuch, podlotek, babsztyl)8. 
Warto w tym miejscu jednak zasygnalizować pozytywne zmiany zacho-
dzące w języku, a mające ograniczyć przykłady asymetrii rodzajowo-płcio-
wych. Egzemplifikację mogą stanowić coraz częściej używane (zarówno 
w polszczyźnie mówionej, jak i pisanej) żeńskie formy utworzone od 
nazw zawodów zakończonych cząstką -log, typu: socjolog — socjolożka, 
psycholog — psycholożka, antropolog — antropolożka9. Można to uznać za 
zdecy dowanie pozytywny efekt myśli feministycznej, która, choć z opo-
rami, przedostaje się do codziennego życia, w tym wypadku — do uzusu 
językowego.

Do badań nad relacją język — płeć możemy wykorzystać również 
narzędzia etymologii. Okazuje się ona pomocna w dociekaniach nad 
pochodzeniem znaczeń pojęć kluczowych dla pola semantycznego PŁEĆ 
w języku. W tabeli 2 podaję próbę analizy etymologicznej wybranych lek-
semów tego pola.

Tabe la  2
Etymologia wybranych leksemów pola semantycznego PŁEĆ w języku polskim10

Pojęcie Etymologia

Kobieta  — od XVI wieku ‘dorosła osoba płci żeńskiej’, najpierw od XVI wieku ‘po-
gardliwie lub lekceważąco o osobie płci żeńskiej, też o prowadzącej roz-
wiązły tryb życia’, w znaczeniu neutralnym powszechne od XVIII wieku. 
Wyłącznie polskie, pierwotnie ekspresywny wyraz, bez pewnej etymologii, 
najprawdopodobniej innowacja polska. Niejasna także struktura wyrazu, 
domniemany przyrostek -’eta poza tym nie istnieje, może -’eta < -ita (por. 
najmita).

 7 Por. np. M. KarwatowsKa, J. spyra-KozłowsKa: Lingwistyka płci...; M. Nowosad-Ba
KalarczyK: Płeć a rodzaj...
 8 Więcej na ten temat por. ibidem.
 9 Oczywiście, wciąż pojawiają się też głosy negujące te formy.
 10 Analiz dokonano na podstawie wybranych słowników etymologicznych języka pol-
skiego: Br, Ba, Bo — por. wykaz źródeł na stronie 167.
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 — w wiekach dawnych nierejestrowany przez słownikarzy, ze względu na 
bardzo pejoratywne znaczenie, wyraz opatrywany często przydawkami 
typu: wszeteczna, plugawa, nikczemna; etymologia niejasna, np. Brückner 
wywodzi od kob ‘chlew’, koba ‘kobyła’, strukturę tłumacząc wpływem 
imion typu Elżbieta, Bieta, Greta, Markieta; inni wywodzą od staniem. 
gabetta ‘małżonka, towarzyszka łoża’ lub z niem. Kebs-weib ‘nałożnica, 
konkubina’, z niem. Kopf-weiss ‘białogłowa’, z fiń. kave ‘kobieta, matka’, 
est. kabe ‘kobieta, pani’; może z psł. *kob ‘wróżba z lotu ptaków’, por. 
*kob-věta ‘wieszczka, wróżka’, od větiti ‘mówić’.

Mężczyzna  — od XV wieku (stp. też mężczyna) ‘dorosły człowiek płci męskiej’, od psł. 
*mǫžsk ‘właściwy mężczyźnie, męski’, przyrostek -ina > -izna; związki 
z mąż: od XIV wieku ‘małżonek’, ‘mężczyzna’, z psł. *mǫž ‘mężczyzna’ 
(wyraz ogólnosłowiański), prapokrewne ze stind. mánu- i mánus.- ‘czło-
wiek, mężczyzna’, goc. manna, staniem. mann ‘mężczyzna, mąż’, niem. 
Mann ‘mąż’, ang. man ’człowiek’. Formy ie. od pie. *manu- lub *monu- 
‘mężczyzna, człowiek’ < pie. *men- ‘myśleć’ (por. mądry, pamięć); od tego: 
męstwo ‘dzielność, odwaga, śmiałość’, mężny ‘odważny, dzielny, męski’, 
mężatka ‘kobieta zamężna’; pierwotnie mąż ‘człowiek dzielny, zacny’, 
do dziś mąż stanu, mąż zaufania, mąż opatrznościowy (dot. też kobiet), 
później mąż ‘mężczyzna żonaty’;

 — rzeczownik o nieregularnej fleksji; pierwotnie rzeczownik zbiorowy ta 
mężczyzna jak ta starszyzna, ta żeńszczyzna, derywowane od podstaw 
przymiotnikowych: męski, starszy, żeński; po XVII wieku już forma l.poj.

Płeć  — od XV wieku ‘zespół właściwości charakteryzujących osobniki męskie 
i żeńskie; osobniki o tych właściwościach’, przest. ‘cera, karnacja’, stp. 
‘ciało ludzkie’, ‘stworzenie, istota żyjąca’, ‘skóra’; wyraz ogólnosłowiański; 
z psł. *plt ‘skóra ludzka, barwa skóry, cera’, pokrewne z lit. plutà ‘skórka 
(chleba, słoniny); skorupa, powłoka’, łot. pluta ‘ciało; skóra, barwa skóry, 
cera’ zapewne od pie. *pel()- ‘okrywać, osłaniać; skóra, błona; okrycie, 
chusta’ (por. plama, płat, płótno).

Ciało  — od XIV wieku ‘miękkie części organizmu ludzkiego lub zwierzęcego; mię-
so’, ‘organizm ludzki (rzadziej zwierzęcy lub roślinny) jako całość’, ‘trup, 
zwłoki’, ‘materia, substancja’, przen. ‘grono osób, zgromadzenie’; wyraz 
ogólnosłowiański, scs. tělo, tělese ‘ciało, organizm ludzki’; psł. *tělo, tělese 
‘miękkie części organizmu ludzkiego; organizm ludzki jako całość’; dal-
sza etymologia nieznana, związki z łot. tęls ‘obraz, postać, posąg’, tęluôt 
‘kształtować’; (por. cielisty, cielesny, wcielić).

Etymologia dostarcza ważnych informacji dotyczących konceptualizacji 
świata w języku. Wyjaśnia poza tym wiele wątpliwości i obala aksjomaty. 
Przykładowo tłumaczy fakt, że w polszczyźnie współczesnej rzeczownik 
mężczyzna jest gramatycznie rodzaju żeńskiego, wskazuje na negatyw-
ne konotacje rzeczownika kobieta oraz na zewnętrzne aspekty podstaw 
znaczenia leksemu płeć. Jak widać, dzięki etymologii wiedza o świecie, 
zarówno językowym, jak i pozajęzykowym zostaje pogłębiona i usystema-
tyzowana.
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Z tradycyjnych dziedzin językoznawstwa warto jeszcze wspomnieć 
o kulturze języka jako subdziedzinie pragmatyki lingwistycznej. Dzięki 
kulturze językowej dowiadujemy się o wielu uwarunkowaniach pozasys-
temowych wyznaczników płci w języku. Z najważniejszych obszarów, 
w których może pojawić się refleksja nad płcią, należałoby wymienić pro-
blem uzusu i normy, które w różnym czasie i stopniu sankcjonują użycie 
danych form. Dotyczy to np. wspomnianych żeńskich form od niektórych 
nazw zawodów typu psycholożka, kosmetolożka, filozofka, które — choć 
z oporami — przedostają się do polszczyzny, nawet medialnej. Ważnym 
zagadnieniem, którym zajmuje się m.in. kultura języka, są kwestie grzecz-
ności językowej. Zróżnicowanie wyznaczników grzeczności ze względu 
na płeć, tak wyraźne w przeszłości, dziś traci na znaczeniu. Różnice te, 
za sprawą egalitaryzacji stosunków międzyludzkich, emancypacji kobiet, 
zacierają się, co jest ważnym sygnałem przemian kultury.

Dzięki otwarciu lingwistyki na inne dziedziny wiedzy uzyskaliśmy 
— także w obszarze refleksji nad relacją język — płeć — pełniejszy obraz 
zachowań komunikacyjnych człowieka. Warto zatem uwzględnić zdobycze 
językoznawstwa interdyscyplinarnego, które poszerza horyzont obserwacji 
natury genderowej. Można wyróżnić kilka dziedzin interdyscyplinarnych, 
dzięki którym więcej się dowiadujemy na interesujący nas temat, przed-
stawia to tabela 3:

Tabe la  3
Interdyscyplinarne dziedziny lingwistyki

Interdyscyplinarna dziedzina lingwistyki Uzyskane rezultaty badawcze

Stylistyka  — stylistyczne eksponenty płci

Językoznawstwo kognitywne  — obrazowanie płci w języku (np. stereotypy, ko-
notacje semantyczne, językowy obraz świata)

Etnolingwistyka//lingwistyka kultu- 
rowa

 — kulturowe uwarunkowania postrzegania płci 
oraz językowe tego skutki

Socjolingwistyka  — społeczne uwarunkowania języka wynikające 
z różnicy płci (problem biolektów)

Teoria dyskursu  — manifestacja płci w różnych odmianach tekstu, 
gatunkach mowy, dyskursach

Lingwistyka międzykulturowa  — paralele i rozbieżności wynikające z kulturo-
wych uwarunkowań różnych (porównywanych 
ze sobą) języków etnicznych

Lingwistyka feministyczna//gendero-
wa//queerowa

 — krytyczny obraz płci w języku;
 — płeć języka i język płci jako konstrukty po-
nadnormatywne
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Niektóre ze wskazanych dziedzin łączą się w zastosowanych meto-
dach badawczych, podobne również przyświecają im cele. Dlatego też 
nie będę ich omawiał wszystkich po kolei oddzielnie. Stylistyka pozostaje 
współcześnie w ścisłym związku z teorią dyskursu11. Problematyka płci 
i ciała, głównie za sprawą rozwoju feminizmu i gender studies, stała się 
też obiektem zainteresowań zwolenników stylistyki, w tym stylistyki dys-
kursu. Ważnych wytycznych do tego typu dociekań dostarczają wyniki 
badań socjologicznych, psychologicznych, literaturoznawczych i innych, 
które wskazują na takie problemy, jak: patriarchalność kultury, kwestie 
tożsamości, stereotypów komunikacyjnych i psychologicznych. Stylistyka, 
opierając się na różnym materiale językowym, opisuje mechanizmy — 
także te burzące stereotypowy obraz komunikacji. Ważnym źródłem jest 
tu współczesna literatura12, która niejednokrotnie w krzywym zwierciadle 
przedstawia wykładniki języka mężczyzn i kobiet, także w aspekcie ich 
wzajemnych relacji. Syntetyzuje problem Bożena Witosz: „Kwestie rodza-
jowej tożsamości i świadomości zarówno własnej, jak i płci odmiennej, 
rozpatrywane przez pryzmat kulturowych wzorów reprezentacji i narzu-
conego przez nie porządku symbolicznego, interpretowane są w obrębie 
paradygmatu dzisiejszej stylistyki, znajdując swe ukonkretnienia w kilku 
nurtach: genologicznym (gatunki »kobiece« i »męskie«), w badaniach nad 
stylem indywidualnym (interesującym wątkiem jest między innymi ślad 
płci autora, jego stosunek do zadomowionych w tradycji stereotypów płci), 
w analizach stylów konwersacyjnych, w interpretacjach obrazów teksto-
wych światów oraz podmiotowego punktu widzenia, stereotypów kulturo-
wych i językowych. Każdy bowiem z tych aspektowych oglądów odsłania 
pośrednictwo kultury i w jej ramach — pośrednictwo świata”13.

Ważnym obszarem jest refleksja spod znaku językoznawstwa kogni-
tywistycznego oraz etnolingwistyki. W ich obrębie możliwa jest refleksja 
nad językowym obrazem świata zawartym w różnych tekstach kultury. Im 
większa różnorodność tekstów, im większe ich zróżnicowanie pod wzglę-
dem czasu powstania, tym uzyskany obraz będzie pełniejszy i bardziej 
wszechstronny. Ważnym materiałem są tu zarówno teksty kliszowane, 
reprodukowane, takie jak przysłowia, gnomy itp., jak również teksty lite-
rackie, religijne, medialne i inne. Najczęściej stosowaną metodologią jest 
instrumentarium szeroko pojętej lingwistyki kulturowej oraz semantyki 
kognitywnej, jak również lingwistyki tekstu. Jest to rozwiązanie fortunne, 
gdyż pozwala opisać problem wszechstronnie i w sposób holistyczny, 
z uwzględnieniem konotacji semantyczno-kulturowych i innych, zazwyczaj 

 11 B. witosz: Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009.
 12 Ibidem, s. 84—115.
 13 Ibidem, s. 115.
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bogatych, uwarunkowań zewnątrzjęzykowych analizowanych elementów 
rzeczywistości i ich językowego odwzorowania. W wypadku analiz teksto-
logicznych jest natomiast ważnym głosem w dyskusji nad strukturą opisu 
kobiet i mężczyzn, czynnikami estetycznymi warunkującymi deskrypcję14.

Pewne propozycje opisu i interpretacji problemu płci języka i języka 
płci wysunęła również socjolingwistyka, w obrębie której mieści się koncep-
cja Aleksandra Wilkonia dotycząca biolektów, jak również prace Kwiryny 
Handke. Prace te jednak upraszczają — jak się wydaje — problem, opisują 
bowiem język kobiet jako twór o wyrazistych cechach i wyróżnikach, sy-
tuując go na tle przezroczystego, a przez to panującego, obowiązującego 
w patriarchalnej kulturze, języka mężczyzn. Jest to zatem świadectwem 
legitymizacji androcentrycznej kultury. Poza tym należy zauważyć, iż le-
piej byłoby mówić o różnicach genderowych w języku, a nie płciowych. 
Wydaje się bowiem, że zróżnicowanie języka nie może być wynikiem 
tylko odmienności związanej z płcią biologiczną, składają się na to liczne, 
zróżnicowane czynniki, takie jak: wzorce kulturowe, wykształcenie, wiek, 
zawód, tożsamość seksualna i wiele innych. Z pewnością warto prowadzić 
badania nad zróżnicowaniem językowym kobiet i mężczyzn, niemniej 
trzeba podczas takiej procedury zredefiniować pojęcie płci, jak również 
uwzględnić szereg różnych czynników owe różnice warunkujących. Takie 
dociekania, gdy usytuować je w ramach (po)nowoczesnej, otwartej huma-
nistyki, zyskają z pewnością na wiarygodności.

Ciekawym i ważnym aspektem lingwistycznych dociekań dotyczących 
problematyki genderowej jest uwzględnienie kontekstu interkulturowego. 
Z jednej strony bowiem funkcjonujemy obecnie w kulturze globalizacji, 
która wpływa na unifikację zachowań komunikacyjnych, z drugiej zaś 
— każda formacja kulturowa zachowuje własne niepowtarzalne cechy wa-
runkujące także zachowania językowe, które mogą oprzeć się lub tylko 
częściowo ulec unifikacji. Problem ten zyskuje na znaczeniu, gdy poddać 
go obserwacji historycznej, uwzględniając nawet niewielki okres (w Polsce 
byłby to np. czas przed i po 1989 roku). Problemów można w tym za-
kresie wskazać bardzo wiele. Może to być m.in. zagadnienie feminizacji 
niektórych nazw, przeobrażenia na poziomie pragmatyki językowej (np. 
przemiany grzeczności językowej), „równouprawnienie” językowe kobiet 
mężczyzn w komunikacji oficjalnej (prawna regulacja pewnych form ję-
zykowych — żeńskich i męskich) i potocznej (postępująca wulgaryzacja 
języka). Ciekawe wnioski mogą płynąć zarówno z obserwacji języków 

 14 Por. np. prace zebrane w tomie Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. 
J. Anusiewicz, K. HAndke. Wrocław 1994, ponadto np.: D. OstAszewskA: Postać w literaturze. 
Wizerunek staropolski. Obrazy — konwencje — stereotypy. Katowice 2001; B. witOsz: Kobieta 
w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca XX wieku. Katowice 2001; 
H. wiśniewskA: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003.
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blisko spokrewnionych, jak i oddalonych kulturowo. Oczywiście, inaczej 
będą wówczas profilowane badania. Jest to zagadnienie niezwykle sze-
rokie i skomplikowane, ponieważ obejmuje wszelkie poziomy języka: od 
gramatyki do dyskursu, trudno zatem wyczerpująco je scharakteryzować.

Warto wspomnieć o dziedzinach wiedzy, które w szczególnym stopniu 
dopełniają analizy językoznawcze. Prócz oczywistych w tym kontekście 
bazowych ustaleń teoretycznych z zakresu — również interdyscyplinarnych 
— gender i queer studies jako kluczowych dla naszych dociekań ideolo-
gicznych dyskursów, należałoby szczególnie wyróżnić socjologię, pedago-
gikę społeczną, antropologię i literaturoznawstwo. Wydaje się, że właśnie 
w domenie tych nauk wiele spostrzeżeń może okazać się przydatnych 
dla lingwistów badających wzajemne uwarunkowania języka i płci. Lista 
inspiracji pozostaje jednak otwarta.

Ważną dziedziną jest z pewnością lingwistyka genderowa i queero-
wa, którą można traktować jako ostatni etap refleksji; pojmuję ją bowiem 
jako nadbudowaną nad pozostałymi poziomami opisu relacji języka i płci. 
Uwzględniając ustalenia badań z innych obszarów językoznawstwa, lingwi-
styka genderowa i queerowa staje się dziedziną, w obrębie której pojawi się 
refleksja krytyczna dotycząca płci języka i języka płci. Do zadań lingwistyki 
genderowej i queerowej należy także jak najszerszy opis i interpretacja nie-
normatywnych konstruktów płci w języku; w ten zakres wchodziłyby np.15:
1.  Nienormatywny wizerunek płci — obrazy kobiet mężczyzn spoza dys-

kursu heteronormatywnego; tu także problem nominacji16.
2.  Sposoby konstruowania dyskursu intymistycznego — strategie dyskur-

sywne stosowane w sytuacjach prywatnych, m.in.: wyznaczniki wzorca 
gatunkowego genrów intymistycznych.

3.  Wykładniki systemu adresatywnego — szeroko pojęte sposoby zwracania 
się do siebie, strategie grzecznościowe zawarte w różnych gatunkach 
mowy i sytuacjach dyskursywnych.

4.  Sposoby językowej konceptualizacji rzeczywistości — wykładniki języko-
wego obrazu świata (JOS), np.: konceptualizacja poszczególnych emocji 
(zwłaszcza miłości), a także innych, stanowiących o specyfice dyskursu, 
elementów rzeczywistości pozajęzykowej.

5.  Wyznaczniki zewnętrznych i wewnętrznych zachowań agresywnych — 
przejawy homofobii i jej językowe manifestacje.

6.  Wybrane problemy dyskursu w ujęciu historycznym — zagadnienia 
poruszone w punktach 1—5, ale z wykorzystaniem źródeł niewspółczes-
nych.

 15 Poniżej krótko referuję zagadnienia szerzej opisane w rozdziale Instrumentarium 
współczesnej lingwistyki wobec gender — w niniejszej książce.
 16 Por. Polszczyzna wobec nienormatywnych zachowań i tożsamości płciowych. Problemy 
nominacji — w niniejszym tomie.
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7.  Najważniejsze cechy obszaru komunikacji interkulturowej — problemy 
zawarte w punktach 1—5, umieszczone na jak najszerszym tle porów-
nawczym, z uwzględnieniem języków i kultur zarówno blisko spokrew-
nionych, jak i znacznie oddalonych.

8.  Metaanalizy dyskursu — wskazanie cech naukowego i medialnego 
dyskursu queer, ale także dyskursu feministycznego i gender (jako al-
ternatywnych sposobów refleksji humanistycznej nad kondycją współ-
czesnego człowieka i kształtem kultury), opis m.in. strategii komu-
nikacyjnych, sposobów argumentacji, leksyki organizującej bazowe 
pola semantyczne, metafor dyskursu, instancji nadawczo-odbiorczych, 
głównych gatunków mowy.

*  *  *

Podsumowując, należy stwierdzić z całą mocą, iż problem relacji języ-
ka i płci powinien być poddany obserwacji holistycznej, uwzględniającej 
różne — zarówno tradycyjne, jak i nowe, interdyscyplinarne metodologie 
badań lingwistycznych. Obrazuje to poniższy wykres, w którym uwzględ-
niono zarówno lingwistyczne dziedziny „tradycyjne”, jak i interdyscypli-
narne sfery dociekań, uznając że są one niezwykle cennym dopełnieniem 
badań interesującego nas obszaru. Ważnym założeniem towarzyszącym 
refleksji nad relacją języka i płci jest uwzględnienie zarówno synchronicz-
nego, diachronicznego, jak i panchronicznego aspektu badań.

LINGWISTYKA GENDEROWA I QUEEROWA

(DIACHRONIA)                                  (SYNCHRONIA)
PANCHRONIA

GRAMATYKA →  rodzaj  gramatyczny  (morfem)
SEMANTYKA →           rodzaj  naturalny  (leksem)            → tekst →  dyskurs
PRAGMATYKA →       konotacje;  stereotypy
                → wykładkniki  kontekstowe  i  konsytuacyjne
         KULTURA JĘZYKA →  norma a//i  uzus

STYLISTYKA
JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE
ETNOLINGWISTYKA//LINGWISTYKA KULTUROWA
SOCJOLINGWISTYKA
TEORIA DYSKURSU
LINGWISTYKA MIĘDZYKULTUROWA

(DIACHRONIA)                                  (SYNCHRONIA)
PANCHRONIA

Wykres 1. Lingwistyka genderowa i queerowa wobec innych dziedzin językoznawstwa
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Asymetria, androcentryzm, seksizm językowy itp. to bez wątpienia 
ważne problemy wyznaczające obszar współczesnej komunikacji, ale na-
leży pamiętać, iż to nie tylko pochodna ideologizacji współczesnych społe-
czeństw, ale także efekt splotu różnorodnych czynników, czego obraz daje 
holistyczna analiza językoznawcza, oparta na rzetelnym i wszechstronnym 
procesie analiz, uwzględniającym różne metody badawcze.



Zagadnienia płci a problematyka historycznojęzykowa 
w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej

Czy możemy powołać się na „daną” płeć albo „dany” gender, nie 
pytając wpierw, w jaki sposób są dane i za pomocą jakich środ-
ków się przejawiają? Czym w ogóle jest „płeć”? Czy jest to fakt 
naturalny, anatomiczny, chromosomalny czy hormonalny? W jaki 
sposób feministyczna krytyka ma oceniać dyskursy naukowe, które 
rzekomo ustalają takie „fakty”? Czy płeć ma historię? Czy historia 
każdej płci jest inna? Czy istnieje historia tego, jak została ustalo-
na dwoistość płci, genealogia ujawniająca arbitralność binarnego 
podziału?

J. Butler: Podmioty płci/gender/pragnienia

Popularność i ważkość problematyki genderowej pozwala postawić 
tezę, iż także w trakcie studiów polonistycznych powinno się znaleźć czas 
na poruszenie tych kwestii. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem 
wśród studentek i studentów, o czym świadczą tematy prac rocznych, licen-
cjackich i magisterskich (zarówno literaturoznawczych, jak i językoznaw-
czych), również powstałe niedawno na katowickiej polonistyce studenckie 
koło naukowe poświęcone tematyce genderowej1, ale także zajęcia prowa-
dzone w ramach niektórych przedmiotów kursowych czy specjalizacyjnych 
skupionych na tym zagadnieniu.

Niniejszy rozdział zostanie poświęcony wybranym aspektom proble-
matyki płci i ich obecności — także potencjalnej — w dydaktyce przed-
miotów historycznojęzykowych na studiach polonistycznych. Refleksja 
nad płcią wyznacza nowe pola badawcze historii: „Świadectwem nowego 
spojrzenia na historię, wyraźnie wzmocnionego przez postmodernizm, 
jest, obserwowane od ostatnich dziesięcioleci, przesunięcie uwagi wielu 
historyków w kierunku owych wspomnianych spraw, dotąd pozostających 
poza uwagą historyków, opracowywanych marginesowo, nie włączanych do 
historycznych wyjaśnień. Na czoło wysunęła się tu niewątpliwie historia 

 1 Podobne koła działają na wielu polskich uczelniach.
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kobiet, wyraźnie pomijanych w badaniach historycznych”2. To powinno być 
inspirujące także dla osób zajmujących się dziejami języka. Opowiadam się 
zatem za historią rozumianą jako dziedzina nowej humanistyki, otwarta 
na to, co dotychczas było często pomijane: „W nowej humanistyce ważne 
miejsce zajmują dyskusje nad problemami tożsamości i podmiotowości, 
które podejmuje się w kontekście przepisywania historii i formułowania 
projektów różnych do niej podejść”3. W tych założeniach z pewnością 
mieszczą się zagadnienia związane z płcią i jej relacją do języka.

Przed kilkunastoma laty odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie konferencja naukowa poświęcona językowi pol-
skiemu jako przedmiotowi dydaktyki uniwersyteckiej. W wydanym później 
tomie4 znalazło się kilka artykułów poświęconych akademickiemu naucza-
niu przedmiotów historycznojęzykowych5, niemniej w żadnym z tekstów nie 
została podjęta problematyka płci. Uwzględnienie tych zagadnień wydaje się 
na tyle ważne, że obecnie proponujemy w siatce zajęć studiów polonistycz-
nych kilka przedmiotów historycznojęzykowych, zarówno obligatoryjnych, 
jak i fakultatywnych. Jest to oczywiście uzależnione od danej uczelni, dla-
tego swe rozważania odniosę do sytuacji, jaka występuje na Uniwersytecie 
Śląskim. Katowicka polonistyka oferuje studentom i studentkom filologii 
polskiej (na studiach I i II stopnia) następujące przedmioty historycznoję-
zykowe: język staro-cerkiewno-słowiański, gramatykę historyczną języka 
polskiego, historię języka polskiego oraz pulę przedmiotów fakultatywnych 
(np. stylistykę historyczną czy przemiany polskiego słownictwa). Poza tym 
zawsze studenci mają do wyboru jedno lub dwa seminaria licencjackie 
i magisterskie o profilu historycznojęzykowym, a prócz tego w ofercie 
dydaktycznej są jeszcze wykłady monograficzne językoznawcze, które — 
w zależności od zainteresowań osoby prowadzącej — również mogą zostać 
poświęcone dziejom polszczyzny. Znakomitym uzupełnieniem mogą być 
spotkania w ramach działalności Sekcji Historycznojęzykowej Studenckie-
go Koła Naukowego Językoznawców funkcjonującej przy Instytucie Języka 
Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od 2003 roku6. Podczas zajęć z każdego 

 2 J. Topolski: Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii. 
Warszawa 1998, s. 147.
 3 E. Domańska: Historie niekonwecjonalne. Refleksja o przyszłości w nowej humanisty-
ce. Poznań 2006, s. 18.
 4 Zob. Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej. Red. J. BarTmiński, 
M. karwaTowska. Lublin 2000.
 5 Np. A. GryBosiowa, K. kleszczowa: Czy i dlaczego należy utrzymać przedmioty hi-
storycznojęzykowe na wyższych uczelniach? W: Język polski jako przedmiot...; M. wojTak: 
Historia języka w dydaktyce uniwersyteckiej. W: Język polski jako przedmiot...
 6 W ramach działań Sekcji zorganizowano m.in. pięć konferencji naukowych w cyklu 
„Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” i opublikowano cztery tomy pod tym samym 
tytułem (Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 1. Red. K. kleszczowa, A. RejTer. 
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z wymienionych przedmiotów można odnieść się — rzecz jasna w różnym 
stopniu i zakresie — do zagadnień płci. Poniżej opisane propozycje tema-
tyczne skupiają się wokół kilku podstawowych obszarów języka i komu-
nikacji, są nimi: gramatyka, leksykologia, stylistyka i lingwistyka tekstu. 
Dotychczasowy dorobek polskiej lingwistyki w dziedzinie badań nad relacją 
język a płeć skupiony był głównie na zagadnieniu asymetrii rodzajowo-
 -płciowej oraz wizerunku kobiety w polszczyźnie. To zrozumiałe, ponie-
waż stanowi pochodną przełomu feministycznego, a potem genderowego 
w humanistyce. W ostatnich latach jednak pojawiają się prace, powstałe 
z wykorzystaniem różnych instrumentariów metodologicznych, poświęco-
ne mężczyznom i ich obecności w szeroko pojętej kulturze7. Przynajmniej 
w niektórych z nich nie brak także — co cieszy — refleksji lingwistycznej.

Warto podkreślić, że opowiadam się za historią języka rozumianą jako 
nauka otwarta, czerpiąca z osiągnięć innych dziedzin, nastawioną na opis 
rozmaitych zachowań językowych wspólnoty komunikatywnej. Przyjmuję 
tym samym definicję rozwoju języka autorstwa Stanisława Borawskiego: 
„Przez rozwój języka rozumiem jego nieustanne przekształcenia w celu 
wypełnienia funkcji wyznaczanych przez skład i sposób istnienia wspólnot 
językowych, tj. nieustanne dostosowywanie się do wypełniania potrzeb 
wyznaczanych przez zmiany w życiu narodowej wspólnoty komunika-
tywnej”8. Wspólnota komunikatywna zaś wyznacza obszary swej „działal-
ności” na poszczególnych etapach rozwoju kultury narodowej, w sposób 
bezpośredni wpływa na językowy obraz świata wykreowany w jej obrębie, 
na który składa się m.in. szeroko pojmowany wizerunek płci.

Płeć obecna jest, wprawdzie pośrednio, w refleksji nad rodzajem 
gramatycznym, zwłaszcza w obszarze kształtowania się fleksyjnych form 
męskoosobowych w polszczyźnie. Wbrew pozorom nie jest to temat za-
mknięty. Przed kilkoma laty ukazała się obszerna monografia dotycząca 
tej problematyki, ujętej z innej — nowocześniejszej perspektywy9. Alina 
Kępińska w swej pracy proponuje wszechstronną interpretację zagadnienia 
męskoosobowości w języku polskim, odwołując się także do propozycji 
teoretycznych z zakresu gender studies. Powołując się na tezę Krystyny 

Katowice 2006; Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Red. K. kleszczowa, 
A. rejTer. Katowice 2008; Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. A. RejTer. 
Katowice 2010; Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Red. J. przyklenk, A. rejTer. 
Katowice 2012).
 7 Np. K. arcimowicz: Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda — fałsz — stereotyp. 
Gdańsk 2003; Z melosik: Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków 2006; Męskość 
w kulturze współczesnej. Red. A. raDomski, B. Truchlińska. Lublin 2008.
 8 S. Borawski: Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne. 
Warszawa 2000, s. 170.
 9 A. kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język 
wobec płci. Warszawa 2006.
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Kleszczowej10 o ekspansji końcówek rodzaju żeńskiego i wpływie tego 
zjawiska na kształtowanie się rodzaju męskoosobowego w polszczyźnie, 
autorka udowadnia ją na imponująco bogatym materiale językowym. To 
pociąga za sobą wniosek o recesywności morfologicznych wykładników 
rodzaju męskiego, co doprowadziło do „zwycięstwa żeńskości” w polskiej 
fleksji. Teza o androcentryczności jako cesze gramatycznej polszczyzny, 
żywo obecna w opracowaniach feministycznych, gdy spojrzeć na nią 
z perspektywy historycznej, traci na sile. Oczywiście, nie należy popadać 
w kolejną skrajność i trzeba pamiętać, że podłoże tej „skłonności” polsz-
czyzny ma charakter morfonologiczny, a nie semantyczny. Wyraźne nace-
chowanie semantyczne przysługuje bowiem współcześnie jedynie formom 
męskoosobowym, pozostałe formy występują w kongruencji z nienacecho-
wanymi członami opozycji. Temu stanowi sprzyja nie tylko synkretyzm 
mianownika i biernika liczby mnogiej, ale także nieco późniejszy synkre-
tyzm mianownika i dopełniacza form pluralnych. Rozpatrując kluczowe dla 
monografii problemy, autorka powołuje się także na ustalenia z dziedziny 
lingwistyki kulturowej i kognitywnej, by wskazać zewnętrzne czynniki 
kształtujące obraz płci w języku. Słusznie zauważa, że: „Wszelkie kate-
gorie językowe odzwierciedlają zarówno rzeczywistość pozajęzykową, jak 
i sposób myślenia o świecie. Odbija się w nich raczej uproszczona wizja 
świata niż obiektywna i cała rzeczywistość pozajęzykowa”11. Takie zało-
żenie pozwala badaczce sformułować przekonujące wnioski o znaczącym 
udziale płci w obrazie polszczyzny. Udział ten, jej zdaniem, manifestuje się 
właśnie w skomplikowanej strukturze rodzajowej języka polskiego. Jest to 
obserwacja cenna i w dużym stopniu nowatorska, jako że zazwyczaj ma-
nifestacji kulturowych językowego obrazu świata poszukuje się w obszarze 
leksykalnym języka12.

Należy sądzić, że wzbogacenie rozważań nad kategorią rodzaju o uwa-
gi natury genderowej stanowiłoby tylko korzyść dla studentek i studentów 
polonistyki, a z pewnością ożywiłoby zajęcia z gramatyki historycznej 
języka polskiego. Podobny pożytek wiązałby się ze zwróceniem uwagi lub 
silniejszym uwypukleniem zagadnień płci, gdy mowa o słowotwórstwie, 
szczególnie o derywatach żeńskich. Geneza sufiksów tworzących te for-
macje jest bowiem nierzadko niezwykle złożona. Na rozmowę o tym jest 

 10 Zob. K. kleszczowa: Zbiory różnorodzajowe a problem genezy rodzaju męskoosobo-
wego. W: Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. Red. J. anusiewicz, K. hanDke. 
Wrocław 1994.
 11 A. kępińska: Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości..., 
s. 306.
 12 Te i inne uwagi na temat pracy Kępińskiej znajdują się w rozdziale Problematyka 
relacji język — płeć w wybranych polskich pracach lingwistycznych. Uwagi o metodzie — 
w niniejszym tomie.
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miejsce podczas zajęć z gramatyki historycznej, ale również na ćwicze-
niach i wykładach z innych przedmiotów o profilu historycznojęzykowym. 
Można by skupić się np. na wybranych przyrostkach tworzących nazwy 
żeńskie i zaakcentować historyczne uwikłania sekundarności tych nazw. 
Tak jest m.in. z sufiksem -ka, który pełnił różne funkcje od czasów staro-
polskich13, a nawet prasłowiańskich14. Stan współczesny, w którym trudno 
nieraz precyzyjnie wskazać funkcję wspomnianego sufiksu — wynikającą 
właśnie z jego wielofunkcyjności, jak również ze skomplikowanych relacji 
motywacyjnych derywatów tworzonych za pomocą tego morfemu15 — jest 
zatem pochodną wielowiekowego procesu przeobrażeń języka, wobec któ-
rego teza o prymarności gramatycznej i semantycznej form męskich wzglę-
dem żeńskich nabiera innego wymiaru. Przy tej okazji warto wspomnieć 
o trudności w tworzeniu wielu derywatów modyfikacyjnych żeńskich (np. 
nazw zawodów, godności itp.) związanej z historycznymi uwikłaniami 
i polifunkcyjnością morfemów używanych w podobnych procesach słowo-
twórczych.

Tematyka płci jest niezwykle wdzięczna przy okazji omawiania histo-
rii słownictwa. Można poruszyć ten problem na zajęciach poświęconych 
dziejom leksykografii i leksykologii, jak również leksykalnym wpływom 
obcym czy wreszcie przeobrażeniom, zarówno ilościowym, jak i jako-
ściowym słownictwa rodzimego. Warto poddać analizie wybrane nazwy 
kobiet i mężczyzn pochodzące z polszczyzny wieków minionych, zasta-
nowić się nad ich kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami, losami ich 
znaczeń itp. Przykładowe jednostki słownika godne analizy to: kobieta, 
baba (kiedyś ‘dojrzała kobieta’, stp. ‘babka, staruszka, kobieta w ogóle’, 
niewiasta (‘kobieta, zwłaszcza zamężna’, stp. ‘żona brata’ w XVI wieku 
także ‘służąca, gospodyni’), białogłowa, dziewka (stp. ‘panna, dziewczyna, 
kobieta niezamężna’, ‘córka’), panna (‘kobieta niezamężna’, stp. ‘niezamęż-
na dziewczyna z pańskiego lub szlacheckiego rodu, młoda kobieta przed 
zamążpójściem, dziewica’), żona (dawniej ‘kobieta’, później ‘małżonka’), 
junocha (etymol.: od *jun ‘młody’); mężczyzna ↔ mąż, pan (‘ten, kto ma 
władzę’, ‘tytuł grzecznościowy’, ‘małżonek’; etymol.: ‘ten, który strzeże, 
stoi na straży’), kawaler (‘nieżonaty mężczyzna; młody mężczyzna’, daw. 
rycerz, żołnierz konny’; etymol.: z włoskiego cavaliere ‘jeździec, kawalerzy-
sta; kawaler orderu; rycerz’), junoch//junosza (etymol.: od *jun ‘młody’).

 13 Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Red. 
K. kleszczowa. Katowice 1996. s. 106—124.
 14 F. sławski: Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego. W: Słownik prasłowiański. Red. 
F. sławski. T. 1. Wrocław 1974, s. 89.
 15 R. GrzeGorczykowa, J. puzynina: Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. 
Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa 1979, s. 114—148.
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Dysponujemy także ciekawym materiałem językowym zgromadzo-
nym w monografiach poświęconych przeobrażeniom słownictwa i kultury. 
Jako przykład niech posłuży książka Haliny Wiśniewskiej16 poświęcona 
językowemu obrazowi kobiety w polszczyźnie czasów baroku. Autorka 
zgromadziła niezwykle bogaty materiał ilustrujący problem płci żeńskiej 
w wybranej epoce kulturowej. Opisana tu została kobieta różnych stanów 
społecznych, reprezentująca różne stadia życia (od wczesnej młodości 
po starość), rozmaite funkcje17 itp. Rozważania wzbogacono o cytaty 
z literatury, zarówno artystycznej, jak i użytkowej, dopełniające — prócz 
przywoływanej leksyki — obraz kobiety w jednym z najciekawszych i naj-
barwniejszych okresów polskiej kultury. Autorka, dzięki obranej perspek-
tywie, zdołała w sposób niezwykle przekonujący scharakteryzować pozycję 
kobiety w społeczeństwie dawnej Polski. Świadczą o tym dobitnie tytuły 
niektórych rozdziałów monografii: Asymetria ról społecznych (układ pa-
triarchalno-niewolniczy); Podrzędność, posłuszeństwo, usługowość; Zabiegi 
perswazyjne utrwalające patriarchat. Wynika z tego — co należy szcze-
gólnie pochwalić — iż badaczka skoncentrowała się na problematyce 
genderowej, nie ograniczając się tylko do charakterystyki instrumentalnie 
wyodrębnionych przedstawicielek płci biologicznej.

Problematyka płci w analizach historycznych leksyki może pojawić 
się również jako temat przy omawianiu wybranego, nacechowanego sty-
listycznie pola semantycznego. Jako przykład niech posłużą apelatywne 
ekspresywne nazwy osób w historii języka polskiego18, wśród których wiele 
przykładów dotyczy właśnie wartościowanych, najczęściej negatywnie, 
przedstawicieli obu płci19. Przeobrażenia w obszarze ekspresywizmów od-
zwierciedlają często zmiany zachodzące w kulturze, co także warto zaak-
centować — słownictwo nacechowane stylistycznie może bowiem stanowić 
potwierdzenie wielu stereotypów potocznych, w tym tych dotyczących 
płci. Warto jednak pamiętać, że niektóre sądy o świecie ewoluują i podle-
gają wieloczynnikowym zmianom20. Obserwacja tych wzajemnych napięć 
w sferze konceptualizacji rzeczywistości w zestawieniu z przykładami ze 

 16 H. wiśniewska: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003.
 17 Por. tytuły rozdziałów monografii H. wiśniewskieJ: Dziewczę; Panna; Pani; Białogłowy 
letnie/leciwe; Stan magnacki i szlachecki; Stan mieszczański; Stan chłopski; Niewiasty luźne 
(tu podrozdziały: Złodziejki i rabuśki; Nierządnice i metresy; Czarownice) w: eadem: Świat 
płci...
 18 A. reJter: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne 
konteksty potoczności. Katowice 2006.
 19 Np. nazwy kobiet rozwiązłych, dewotek, mężczyzn będących na utrzymaniu kobiet, 
nadużywających alkoholu itp.
 20 O zewnątrzjęzykowych uwarunkowaniach zmian ekspresywizmów nazywających 
osoby w polszczyźnie pisałem w innym miejscu, por.: A. reJter: Zewnątrznojęzykowe uwa-
runkowania przeobrażeń kategorii semantyczno-kulturowych ekspresywnych apelatywnych 
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współczesnego języka polskiego21 może okazać się szczególnie inspirująca 
dydaktycznie.

Ciekawym dopełnieniem problematyki płci odzwierciedlonej w słow-
nictwie mogą okazać się analizy etymologiczne, interesujące już choćby 
z uwagi na ich „detektywistyczny” charakter. Pozwoliłyby one objaśnić 
studentom podstawy konceptualizacji podstawowych pojęć związanych 
z płcią, np.: wielokierunkowe zmiany w leksyce nazywającej kobiety, 
z niepewnym źródłosłowem podstawowego leksemu kobieta na czele, 
wyjaśnienie odrębności gramatycznej i semantycznej wyrazu mężczyzna 
(znaczenie męskie vs. postać fleksyjna właściwa dla rzeczowników rodzaju 
żeńskiego), czy wreszcie ewolucja znaczeniowa i ciekawa pod względem 
etymologicznym konceptualizacja pojęcia płeć w polszczyźnie. Tu warto 
zwrócić uwagę na takie leksemy, jak: kobieta, mężczyzna, płeć oraz ich 
synonimy22. Dyskusja nad zagadnieniami tego typu, głównie za sprawą 
przyjętej szerszej, historycznej perspektywy, z pewnością pomoże pogłębić 
wiedzę z zakresu świadomości genderowej.

Ważnym i interesującym uzupełnieniem mogą być również analizy 
frazeologizmów i przysłów dotyczących kobiet i mężczyzn jako struktury 
uzualnie ustabilizowane i stanowiące swoistą pamięć kultury oralnej. Nowa 
księga przysłów i zwrotów przysłowiowych polskich pod redakcją Juliana 
Krzyżanowskiego (Warszawa 1969—1978) jest tutaj nieocenionym źródłem 
materiału językowego. Godne polecenia są zwłaszcza przysłowia odnoto-
wane pod hasłami: baba, białogłowa, kobieta, mąż, mężczyzna:

baba: Baba babę całuje, a za oczy obgaduje; Baba bez brzucha jak garnek 
bez ucha; Baba by diabłu łeb urwała; Baba gruba chłopa chluba; Baba 
jak: rzepa/stodoła/piec/stóg siana/żaba/taran; Baba stworzyła, chłop roz-
niósł; Baba z piekła rodem; Baba z wozu, koniom lżej; Baba, żaba, kaduk 
trzeci, to rodzone dzieci; Babę bij, bo się wścieknie; Babi naród zawsze 
chytry; Babska droga od pieca do proga; Babskie gadanie; Baby, brzytwy 
i zegarka nie pożyczaj; Baby i ropuchy nawet siekierą nie zabijesz; Baby 
trudno oszukać; Bies babą jak starym wiechciem dziury zatyka; Chciała 
baba zarobku, dała buzi parobku; Daj babie wierzch, to ona jeszcze czub-
ka chce; Do baby po porady; Gdy się baba rozpanoszy, to diabła wypłoszy; 
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle; Gdzie doktor nie może, tam baba 
pomoże; Jak baba [chłopu] umrze, to jakby się mu krowa ocieliła; Każda 
baba z natury uparta; Najlepszo jest baba pieczono; Połknął czart babę, 

nazw osób w polszczyźnie. W: Kategorie w języku — język w kategoriach. Red. M. cicHońska. 
Katowice 2009.
 21 M. peisert: „On” i „ona” we współczesnej polszczyźnie potocznej. W: Język a kultura. 
T. 9...
 22 Szerzej na ten temat por.: Język a płeć. Od gramatyki do dyskursu — w niniejszym 
tomie.
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ale nie mógł jej strawić; Nie pomoże bielidło, kiedy baba straszydło; Rada 
baba, że ją chwalą; Sto bab, sto rad; Wół rogami, baba językiem kole; 
Z babą jest źle, ale bez baby jeszcze gorzej; Znajdzie męża baba stara, 
gdy ma bitego talara.

białogłowa: Białej głowie dość dwie słowie, będzie plotka co się zowie; 
Białogłowy zwykłe sobie kraść lata; Co ci powie białogłowa, pisz na bystrej 
wodzie słowa; Kto ma rozum zdrowy, nie słucha białogłowy; Nowina na 
świecie: białogłowa dobra; Białogłowa grzeczna, wino mocne, z najmą-
drzejszego uczyni błazna; Żeś białogłowę z kości stworzył, Panie, niejed-
nemu też kością w gardle stanie.

kobieta: Głupią kobietę poznasz po spódnicy; Jak kobieta idzie za mąż, to 
siedmiu diabłów pod pachą trzyma; Każdy dureń przy kobiecie; Kobiecie 
bez fartucha, jak krowie bez ogona; Kobieta bez męża jest ni to, ni owo; 
Kobieta bez zalotności, to kwiat bez woni; Kobieta ma tyle lat, na ile 
wygląda, mężczyzna, na ile się czuje; Kobieta zmienna jest; Trzewik, 
pantofel — broń kobieca; U kobiety włos długi, a rozum krótki; Zaspokoić 
ciekawość kobiety, jest to napełnić wodą przetak; Kobiety, choć się nie uczą 
w szkole, przecię wywiodą w pole; Łzy — broń kobieca; Przyjaźń dwóch 
kobiet jest tylko złością przeciw trzeciej.

mężczyzna: Mężczyzna powinien być tylko trochę ładniejszy od diabła, 
a panna tylko trochę brzydsza od anioła; Nie wierz mężczyźnie jako psu; 
U mężczyzny każdy grzech śmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy 
powszedni jest śmiertelnym; Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do 
serca.

mąż: Co mąż, to wąż, co żona, to męczeńska korona; Co mąż zrobi, to 
zawsze dobrze; Lepszy mąż bez miłości niż pełen zazdrości; Mąż doradza, 
a przy żonie władza; Mąż obraca rożen, a gach je pieczenie; Mąż i żonka 
to jedna kieszonka; Mąż żony nigdy nie przegada; Zły mąż gorszy jak 
wąż; Nie trzeba męża mierzać po urodzie; Niedobrze tam, gdzie mąż 
w spódnicy, a żona w gatkach chodzi.

Dyskusję prowadzoną na tym materiale językowym można sprofilować 
w kierunku asymetrii ról społecznych obu płci, ale także stereotypów 
językowo-kulturowych kobiety i mężczyzny utrwalonych w polszczyźnie 
od wieków23.

Dyskusję o językowym wizerunku kobiety w polszczyźnie wieków 
dawnych możemy też osadzić na szerszym tle filozoficzno-historycznym, 
dysponujemy wszak bogatą literaturą przedmiotu24, co z pewnością uczyni 

 23 Tu por. np. E. JędrzeJko: Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. 
Konotacje i stereotypy. W: Język a kultura. T. 9...
 24 Np. M. uliński: Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków 
2001.
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wywód interdyscyplinarnym, a przez to może ciekawszym i mniej herme-
tycznym.

Rozważania na temat płci w języku znajdują swoje miejsce na zajęciach 
poświęconych polszczyźnie wieków minionych, stanowiącej przedmiot 
refleksji na wyższych piętrach kodu naturalnego, takich jak styl, tekst czy 
dyskurs. Tutaj również możliwości jest bardzo wiele. Można np. zdecydo-
wać się na temat związany z historią polskiej etykiety językowej, która prze-
cież w niezwykle subtelny sposób odzwierciedla stosunki społeczne, także 
motywowane płcią, panujące w dawnej Polsce. Znakomitym źródłem tego 
typu obserwacji jest monografia Marka Cybulskiego25 dotycząca tego za-
gadnienia i zawierająca bogaty i różnorodny materiał językowy pochodzący 
z doby średniopolskiej, który — po odpowiedniej selekcji — może posłużyć 
w rozmowie o płci w kontekście historii polskiej grzeczności językowej. Ale 
dysponujemy również źródłami ciekawego materiału reprezentującymi inne 
okresy w dziejach polskiej kultury. Warto np. sięgnąć do średniowiecznej 
literatury świeckiej czy piśmiennictwa polskiego realizmu i naturalizmu26, 
aby urozmaicić i pogłębić rozważania związane z problemem grzeczności 
językowej w kontekście płci uczestników komunikacji.

Na poziomie dyskursu problematyka płci w perspektywie historycz-
nej sytuuje się jako sprowadzona do obserwacji różnic miejsca kobiet 
i mężczyzn w komunikacji. Niezwykle interesująco pisze o tym Bogdan 
Walczak27. Już na początku artykułu formułuje tezę: „Najogólniej mówiąc, 
różnice, które będą przedmiotem poniższych uwag, były spowodowane 
historycznie zmienną pozycją społeczną kobiety, możliwościami jej udziału 
w życiu publicznym i dostępu do wykształcenia”28. Znajduje ona potwier-
dzenie w przeprowadzonych analizach. Autor podejmuje temat z uwzględ-
nieniem trzech wybranych problemów, odnosząc je do języka kobiet, są to: 
kształtowanie się polskiego języka literackiego (jako fenomenu ponadregio-
nalnego), miejsce łaciny w komunikacji dawnej Polski, wpływy francuskie 
na polszczyznę wieków minionych. Badacz ilustruje swoje wywody przy-
kładami z literatury pięknej oraz z tekstów użytkowych (m.in. z epistolo-
grafii). Zauważa, że miejsce kobiet w czasach kształtowania się początków 
ponadregionalnej kultury polskiej było znikome — przedstawicielki płci 
żeńskiej bowiem zdecydowanie częściej niż mężczyźni — mimo podobnego 

 25 M. cybulski: Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie śred-
niopolskiej. Łódź 2003.
 26 Ciekawy materiał zawierają m.in.: z doby staropolskiej: wiersz O zachowaniu się przy 
stole, średniowieczne eksplicyty i marginalia, z doby nowopolskiej: Lalka B. Prusa, Nad 
Niemnem E. Orzeszkowej, Bez dogmatu H. Sienkiewicza czy różnych powieści G. Zapolskiej.
 27 Zob. B. walczak: Polszczyzna kobiet — prolegomena historyczne. W: Język a kultura. 
T. 9...
 28 Ibidem, s. 85.
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statusu społecznego — posługiwały się odmianami dialektalnymi. Wynikało 
to ze specyfiki i stopnia wykształcenia kobiet i mężczyzn29. Podobnie rzecz 
się ma w wypadku znajomości łaciny — tu także mężczyźni wykazywali się 
większym stopniem znajomości języka współtworzącego obraz komunika-
cji w dawnej Polsce. Inaczej było natomiast z francuszczyzną, która, dzięki 
sprowadzonym w XVII wieku siostrom wizytkom i sakramentkom, jak 
również za sprawą mody na salonową kulturę francuską, została lepiej opa-
nowana przez kobiety. W kontekście wartości patriotycznych zjawisko to 
spotkało się jednak z negatywną oceną. Zenon Klemensiewicz pisał przed 
laty: „Zwłaszcza kobiety stały się gorliwymi zwolenniczkami francuszczy-
zny w rodzinie, w salonie, w kościele, w czytelnictwie. Są to skutki wa-
dliwego wychowania”30. Scharakteryzowana powyżej problematyka mieści 
się w zakresie kilku zagadnień historycznojęzykowych: kształtowania się 
polskiego języka literackiego (ogólnego), wpływów obcych w polszczyźnie, 
ale też czynników oświatowo-kulturowych kształtujących komunikację ję-
zykową jako fenomen o szerokim zasięgu społecznym.

W kręgu analiz stylistyczno-tekstologicznych znajdują się zagadnienia 
opisu postaci reprezentujących obie płcie w tekstach kultury epok daw-
nych. Jako materiałem badawczym dysponujemy dwoma monografiami 
poświęconymi lingwistycznotekstologicznym analizom deskrypcji literac-
kich. Są to prace Danuty Ostaszewskiej31 i Bożeny Witosz32. Pierwsza 
książka została poświęcona opisom kobiet i mężczyzn w piśmiennictwie 
polskim od średniowiecza do baroku, druga — tylko deskrypcjom kobiet 
w literaturze od fin-de-siècle’u do końca XX stulecia. Autorki uwzględ-
niają uwarunkowania estetyczne i społeczne opisów kobiet i mężczyzn 
w literaturze reprezentującej różne rodzaje i gatunki literackie, dając tym 
samym panoramiczny obraz płci w piśmiennictwie artystycznym. Wnioski 
oraz ciekawy materiał ilustracyjny przedstawiony w powyższych pracach 
można by wykorzystać podczas zajęć poświęconych stylistyce historycznej 
polszczyzny. Niektórzy badacze i badaczki postulują nawet wprowadzenie 
terminu „stylistyka feministyczna”33, należy jednak pamiętać o wypra-

 29 Należy jednak pamiętać, że stopień wykształcenia kobiet zmienia się na korzyść 
w schyłkowej fazie średniowiecza (już od końca XIV wieku), o czym świadczą najnowsze 
ustalenia historyków. Por. K. Ratajczak: Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej 
w średniowieczu. Poznań 2005.
 30 Z. klemensiewicz: Historia języka polskiego. Cz. 3: Doba nowopolska. Warszawa 1972, 
s. 99.
 31 D. Ostaszewska: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy — konwencje — 
stereotypy. Katowice 2001.
 32 B. witOsz: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca 
XX wieku. Katowice 2001.
 33 E. sławkOwa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. W: Nowe czasy, 
nowe języki, nowe (i stare) problemy. Red. E. jędRzejkO. Katowice 1998.
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cowaniu takich koncepcji badawczych, które pozwalałyby traktować styl 
kobiecy (cokolwiek to znaczy...) jako równouprawniony względem stylu 
męskiego. W przeciwnym razie bowiem — jeśli przyjmiemy styl kobiecy 
jako nacechowany — będziemy poruszać się w obszarze dyskursu naukowe-
go uznającego dominację kultury męskiej jako naturalną cechę kulturową 
(panowanie patriarchatu34). Warto w tym miejscu przywołać uwagi Bożeny 
Witosz: „Na pytanie: Czy istnieją style kobiece i męskie, badacze zajmujący 
się komunikacją interakcyjną odpowiadają wahaniem [...]. Jednakże, jak 
potwierdzają to szeroko zakrojone badania pragmatyki konwersacyjnej oraz 
chociażby poczynione tu w maleńkim zakresie obserwacje tekstów, różnice 
stylowe w zachowaniach interakcyjnych reprezentantów obu płci istnieją. 
By wiedza na temat ich zróżnicowania była pełniejsza i systematyczna, 
należałoby analizy stylów kobiecych i męskich »ukontekstowić«, tak, jak 
czyni to pragmatyka dyskursu. Lista czynników, od których zależą wybo-
ry i realizacje stylowe konkretnych i »typowych« przedstawicieli płci, jest 
długa. Jednakże, tak jak o stylu nie można dziś mówić w oderwaniu od 
najszerzej pojętego kontekstu kulturowego, tak i style konwersacyjne trze-
ba rozpatrywać w ramach większych całości, łącząc ze stylem zachowań 
językowych inne aspekty tej szerokiej kategorii: sferę wartości, percepcji, 
emocji, estetyki, stylu życia [...], porządku społecznego i kulturowego. 
Wtedy analizy będą pełniejsze, a wnioski z nich płynące, bardziej wiary-
godne”35. Należy przyznać, iż analizy o charakterze historycznym pomogą 
tę tezę pogłębić i zweryfikować.

*  *  *

Historycznojęzykowa refleksja nad wzajemnymi uwarunkowaniami 
języka i płci może stanowić ciekawą domenę dydaktyki akademickiej. 
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki interdyscyplinarnemu charakte-
rowi współczesnego językoznawstwa i całej humanistyki, jak również za 
sprawą rosnącej liczby niezwykle interesujących opracowań z dziedziny 
szeroko rozumianych gender studies, otwierających nowe perspektywy 
opisu zjawisk znanych i wydawałoby się dogłębnie spenetrowanych. Na 
gruncie współczesnych teorii i metodologii językoznawstwa trudnymi 
do przecenienia w dociekaniach historycznojęzykowych jawią się przede 
wszystkim propozycje lingwistyki kognitywnej i antropologicznej, pragma-

 34 Przykładami ujęć przyjmujących pośrednio za pewnik dominację języka mężczyzn 
są prace K. Handke Język a determinanty płci. W: Język a kultura. T. 9... i A. wilkonia 
Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice 2000. Należy to jednak 
tłumaczyć m.in. czasem powstania tych tekstów.
 35 B. witosz: Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej 
literaturze. „Stylistyka” 2004, nr 13: Styl a płeć.



Płeć w dydaktyce166

tyki językoznawczej, stylistyki, lingwistyki tekstu oraz genologii lingwi-
stycznej. Inspiracje metodologiczne płynące z tych dziedzin, wzbogacone 
o instrumentarium tradycyjnego językoznawstwa historycznego mogą 
dać ciekawe efekty dydaktyczne, które pozwolą z historii języka uczynić 
zagadnienie nowoczesne, to zaś umożliwi pozyskanie spośród młodych 
adeptów nauki nowych badaczy i badaczek dziejów polszczyzny. Nie nale-
ży zapominać również o dalszych konsekwencjach historycznojęzykowych 
ujęć problematyki genderowej, mianowicie o pogłębieniu i zweryfikowaniu 
naszej wiedzy dotyczącej wielu zagadnień płci i jej miejsca w komunikacji 
międzyludzkiej. Historyczny materiał językowy pomoże lepiej zrozumieć 
współczesny obraz płci w polszczyźnie, niewolny od stereotypów i uprosz-
czeń, wynikających m.in. z tradycji polskiej kultury stanowej, udziału 
Kościoła katolickiego w kształtowaniu naszej tożsamości kulturowej czy 
wreszcie z kontaktów z innymi nacjami. Za dodatkową zachętę do refleksji 
historycznojęzykowej, a właściwie wyzwanie, niech posłużą słowa wybit-
nego historyka Jerzego Topolskiego: „Przeszłość to przecież »wszystko«, co 
się zdarzyło. Jest zatem praktycznie nieskończona. Wystarczy pomyśleć, 
ile dzieje się w jednej minucie! Przecież opis naszych działań, wszystkich 
poruszeń myśli w ciągu dnia mógłby zapełnić karty na pewno bardzo ob-
szernej książki. [...] Jeśli nie da się opisać (odzwierciedlić, zrekonstruować) 
wszystkiego, a przecież nie mamy prawa, by z góry coś z owej przeszłości 
wyłączyć jako niegodne pamięci czy nieważne, to co nam pozostaje?”36. 
Niech każdy z nas spróbuje sam sobie odpowiedzieć na to pytanie.

 36 J. topolski: Wprowadzenie do historii. Poznań 2005, s. 13—14.
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2013 [w druku].

Wizerunek płci w staropolskiej literaturze popularnej — między konwencją este
tyczną a komunikacją społeczną. W: Płeć języka — język płci. Red. J. arabski, 
J. ziębka. Katowice 2010, s. 195—216.

Między liryką a publicystyką. Kreacja kobiety w tekstach poetyckich Agnieszki 
Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej. W: Komunikacja — tradycja i innowacje. Red. 
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watowska i A. siwiec. Chełm—Lublin 2010, s. 81—92.
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Artur Rejter

Gender – language – culture

Summar y

The book deals with the issue of multidimensional and diversified relations be-
tween gender, language and culture. Gender is understood above all as a culturally-
entangled phenomenon. Special emphasis is put on its variety and on the fact that 
it is not self-evident. Various types of gender are distinguished, which means, as we 
know from the establishments of gender studies, definitely more than two. Thus, the 
work is decidedly in favour of the conception according to which gender is a cultural 
construct, described as extremely complex and motivated by a series of factors, not 
only biological ones.

The study consists of three parts. In the first one (Gender in theory), selected 
theoretical aspects of gender and its relation to language are reflected upon, the state 
of research to date has been reported on. Also, there are suggested some solutions that 
could help in widening the scope of reflection or verifying some points of view repeated 
frequently enough to be regarded as axioms. According to the author, what would be 
the most productive is a consistent widening of the scope of gender by, for example, 
paying attention to its aspects that are statistically marginal, yet culturally and socially 
significant. Furthermore, accentuating the historical factor is crucial too, because it can 
shed a different light on the issues described, and, as it seems, definitively interpreted.

The second part (Gender in language and text) proposes the analysis of gender in 
the broad sense by considering different cultural texts, but also in the area of language 
lexicon. Lexis is considered at the nominal level of selected semantic fields, using the 
examples of non-standard behaviours and gender identities. When choosing a textual 
material, the main is the area of popular culture (Old-Polish popular writings, works 
by Agnieszka Osiecka, Katarzyna Nosowska and Maria Peszek), as well as non-literary 
texts, such as love guidebook which is very popular speech genre these days. This 
kind of research area lets to show gender as a multi-faceted phenomenon, specifically 
typologized and visualized functioning in a wide social circulation.

The work ends with the part devoted to practical aspects (Gender in didactics), 
opening, at the same time, the area of applied linguistics to gender issues understood 
more widely and universally. In this part, historical entanglements of the very issues 
are particularly emphasised.

The main aim of the work is to sensitize the reader to what linguistics has already 
contributed to, and, above all, what it still can contribute through reflections on gender, 
to the area of culture, and more widely, the world surrounding us. 





Artur Rejter

Le genre – la langue – la culture

Résumé

L’auteur entreprend dans le livre le problème des relations multiples et diverses 
entre le genre, la langue et la culture. Le genre est compris comme un phénomène avant 
tout conditionné culturellement, l’auteur prête l’attention particulièrement à sa diversité 
et son ambiguïté et il souligne de différents types du genre qui, comme nous le savons 
grâce aux études de gender studies, dépassent décidément le nombre de deux. Le livre 
soutient fermement la conception selon laquelle le genre est un construit culturel, ex-
trêmement complexe, motivé par de nombreux facteurs, et non seulement biologique. 

Le livre se compose de trois parties. Dans la première (Le genre dans la théorie) 
l’auteur soumet à la réflexion des aspects théoriques du genre choisis et ses relations 
à la langue, il refète l’état de la recherche mais propose également certaines solutions 
permettant d’élargir l’espace de l’étude ou vérifier certaines opinions, répétées si 
souvent qu’elles peuvent faire l’impression d’être des axiomes. Selon l’auteur il serait 
très productif d’élargir conséquemment la notion du genre, par exemple en attirant 
l’attention à ses aspects statistiquement marginaux, mais importants culturellement et 
socialement, ainsi qu’en accentuant le facteur historique qui peut illuminer sous un 
angle différent les questions décrites et, semble-t-il, interprétées à titre définitif.

Dans la deuxième partie (Le genre dans le lexique et dans le texte) l’auteur propose 
des analyses du genre largement compris dans de diffèrents textes de la culture, mais 
aussi dans le champ lexical de la langue au niveau de la nomination des champs sé-
mantiques choisis (le champ des comportements sexuels et des identités sexuelles non 
normatifs). Dans le choix du corpus l’auteur se concentre sur le champ de la culture 
populaire (écrits populaires de l’ancienne Pologne, oeuvres d’Agnieszka Osiecka, 
Katarzyna Nosowska et Maria Peszek) ainsi que sur des textes usuels — les manuels, 
tellement en vogue aujourd’hui (plus précisement : manuel de l’amour). Le champ de 
recherche désigné ainsi permet de voir le genre dans de différentes couleurs, comme 
un phénomène fonctionnant dans une large circulation sociale, typologisé et visualisé 
de manière spécifique.

Le livre finit par une partie consacrée aux aspects pratiques (Le genre dans la 
didactique) qui ouvre en même temps le champ de la linguistique appliquée à la 
problématique de genre, comprise plus largement et de manière plus universelle. 
Dans cette partie le conditionnement historique de la problématique en question est 
particulièrement accentué.

Le premier objectif de cette étude est de faire voire au destinateur ce que la lin-
guistique a apporté, et avant tout, ce qu’elle peut encore apporter à travers la réflexion 
sur le genre, à l’image de la culture et, plus largement — du monde qui nous entoure.
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