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1. 

Do refleksji nad tematem zachęciło nas zanotowanie tego samego dnia różnych 
określeń użytych przez lokutorów różnej płci w odniesieniu do ulubionego 
samochodu tej samej marki: kobieta mówiła o audiku, mężczyzna (równie czule)  
o audicy. Hipotezę o spontanicznym przypisywaniu płci samochodom wzmocniła 
obserwacja przydomków, jakie w najbliższej rodzinie nadajemy pojazdom. Samo-
chody mężczyzn zawsze otrzymują przydomki żeńskie: Limuzyna (stary Fiat 125 
kombi), Renusia (Renault 19), Lagusia (Renault Laguna I), La Krowa (Renault 
Laguna III); kobiet – męskie: Aiksik (Citroën AX), Garbaty (Citroën C3). Nie 
uznając zjawiska przypisywania samochodom „płci emocjonalnej” za powszechne 
(wszelkie stwierdzenie tego typu wymagałoby przeprowadzenia badań na znacznie 
szerszą skalę), zauważamy po prostu jego istnienie i poddajemy je wstępnemu 
oglądowi. 

Rodzaj nazw marek i modeli samochodów w języku polskim zależy od signi-
fiant, od rodzaju gramatycznego słowa będącego określeniem marki czy modelu, 
związanego z wzorem deklinacyjnym, o którym decyduje zwykle końcówka mia-
nownika liczby pojedynczej, a ściślej rzecz biorąc – ostatnia wymawiana głoska. 
Nazwy zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na wymawianą spółgłoskę 
traktowane są jako męskorodzajowe: Fiat, Citroën, Qashqai; zakończone  
w wymowie na samogłoskę -a – jako posiadające rodzaj żeński: Syrena, Skoda, 
Laguna; zakończone w wymowie na samogłoskę inną niż -a – rodzaj nijaki: Audi, 
Subaru, Clio. Niektóre nazwy posiadają dwojakie formy odmiany, a zatem dwa 
rodzaje, np. Renault i Peugeot (Grzenia 1998: 291, 310): 

Nowe Renault Fluence – podróż wyższej klasy (www.renault.pl). 

Nowe Fluence w Polsce […]. W szklanym sejfie zamknięty został Renault Fluence 
w wersji Privilege (www.francuskie.pl/wiadomosci/5159/page:5). 

Lokutorzy wykazują tendencję do zastępowania końcówki rodzaju nijakiego 
sufiksem w rodzaju żeńskim: renówka, subarówa, być może w celu ułatwienia 
deklinacji; spotyka się też formę megana (obserwacje własne). Nazwy modeli 
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zakończone liczbą także otrzymują, w języku potocznym, formę żeńskoosobową: 
dziewiętnastka, dwieściepiątka, ce trójka. Forma derywatu zależy również od 
wielkości samochodu: kliuś, twinguś, oraz od postawy emocjonalnej lokutora: 
subarówa. Ta ostatnia widoczna jest raczej w tonie i w kontekście niż w formie 
derywatu, gdyż sufiks -ówa może wyrażać zarówno podziw czy dumę, jak niechęć 
lub pogardę. 

W języku francuskim o rodzaju gramatycznym nazwy marki i modelu decyduje 
nie signifiant, lecz desygnat, nie nazwa, lecz typ danego pojazdu: 

Chez Citroën, la Saxo est une rivale directe de la Polo, au même titre que la 206 de 
Peugeot ou la Clio de Renault (L’Argus, 06.01.2000, s. 12). 

L’année qui vient de s’écouler a confirmé le rôle essentiel joué par la Renault Twingo 
dans la catégorie des petites urbaines. La concurrence n’est pourtant pas restée inactive. 
Volkswagen a présenté sa Lupo, et ce n’est pas fini, puisque l’Opel Agila, les nouveaux 
Suzuki et les Rover devraient arriver en cours d’année pour tailler des croupières à la 
Twingo (L’Argus, 06.01.2000, s. 14). 

Face à un Multipla à la dégaine un peu folle, loin des sentiers battus de l’esthétique et 
qu’il faut apprendre à aimer, le Picasso apparaît plus classique avec un air de déjà-vu 
(L’Argus, 06.01.2000, s. 10). 

En 1998 et en 1999, il s’est vendu en France plus de Renault Espace que de Peugeot 
806, Citroën Evasion, Ford Galaxy, Volkswagen Sarah et Chrysler Voyage réunis! 
(L’Argus, 06.01.2000, s. 20). 

Nazwy samochodów osobowych przybierają w języku francuskim rodzaj żeński 
tak jak typ, do którego należą: voiture individuelle, f. Wyjątek stanowią samo-
chody jednobryłowe, które otrzymały rodzaj męski, gdyż należą do typu mono-
space, m. Rodzaj męski przypisuje się samochodom terenowym (tout-terrain, m; 
4x4, m), SUV-om (SUV, m), samochodom dostawczym (véhicule utilitaire, m, 
zwykle o nadwoziu typu fourgon, m) oraz samochodom ciężarowym (camion, m): 

Le Terrano II combine efficacement usage routier et tout terrain (L’Argus, 06.01.2000, 
s. 9). 

Le Renault Koleos est un SUV (sport utility vehicle, que l’on peut traduire  
par véhicule de loisirs…) du constructeur automobile français Renault. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Koleos). 

Après celui d’Utilitaire de l’année décerné par l’Argus, l’Iveco daily a remporté le titre 
de Van of the Year 2000 […] Il devance le Renault Mascott (44) et le Mercedes Vito CDi 
(33) (L’Argus, 06.01.2000, s. 2). 

Ce Scania transporte de quoi réparer les voitures d’assistance du 22e Dakar (L’Argus, 
06.01.2000, s. 45). 

Ta sama reguła dotyczy pojazdów dwukołowych: motocykli (moto, f, od 
motocyclette, f), motorowerów (cyclomoteur, m), rowerów (vélo, m), skuterów 
(scooter, m). 

Aby przypisać prawidłowy rodzaj danej nazwie, konieczna jest wiedza 
pozajęzykowa, motoryzacyjna. 

Reguła zgodności rodzaju gramatycznego nazwy z rodzajem gramatycznym typu 
pojazdu występuje również w innych językach romańskich; wyjątkiem jest język 
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rumuński, który posiada trójczłonowy system rodzajowy i w którym o rodzaju nazwy 
decyduje końcówka deklinacyjna. 

Samochody osobowe 
Hiszp. Coche, m: nuevo Mégane, nuevo Clio, nuevo Laguna 
Kat. Cotxe, m: nou Mégane, nou Clio, nou Laguna 
Port. Carro, m: novo Mégane, novo Clio, novo Laguna 
Rum. Maşină, f: noul Megane, noul Clio, noua Laguna 
Wł. Automobile, f: nuova Mégane, nuova Clio, nuova Laguna 
 

Samochody jednobryłowe 
Hiszp. Monovolumen, m: nuevo Scénic 
Kat. Monovolum, m: nou Scénic 
Port. Monovolume, m: novo Scénic 
Rum. Monovolum, m: noul Scénic 
Wł. Monovolume, f: nuova Scénic1 

Podobnie jak w języku polskim, także w językach romańskich obserwuje się 
podwójny rodzaj, świadczący zapewne o wahaniach, wątpliwościach i trudnościach 
lokutorów w zakresie zrozumienia, wymowy, pisowni i odmiany autonimów2. 

2. 

Różnorodność i arbitralność powyższych ujęć zachęca do refleksji nad genezą 
rodzaju gramatycznego bytów nieożywionych w językach naturalnych. Nie we 
wszystkich językach występuje kategoria rodzaju gramatycznego (Polański 1993: 
456). W języku praindoeuropejskim pojawiła się nie wcześniej niż 6000 lat temu, 
gdyż język hetycki, powstały po pierwszej migracji ludności indoeuropejskiej na 
wschód, nie rozróżnia jeszcze rodzajów męskiego i żeńskiego (Martinet 2004: 
100). Klasyfikacje stanowią wypadkową różnych czynników (Polański 1993: 456), 
zwłaszcza w przypadku bytów nieożywionych, nieposiadających rodzaju natural-
nego. Historia tych klasyfikacji jest trudna do prześledzenia, równie trudno ustalić 
ich logikę. O roli czynnika psychicznego i zakorzenieniu motywacji klasyfi-
kacyjnych w podświadomości świadczą hipotezy wysunięte przez Damourette  
i Pichona (psychoanalityka cenionego przez Lacana), a także zastąpienie przez 
tych badaczy terminu genre ukutym przez siebie określeniem sexuisemblance 
(Arrivé: 9). Spontaniczne tworzenie nacechowanych rodzajowo derywatów 
(audica) czy przydomków (La Krowa), niekiedy zmieniających pierwotny rodzaj 
gramatyczny lub naturalny obiektu, zdaje się zaspokajać potrzeby psychiczne użyt-
kowników: animizacji/personifikacji oraz indywidualizacji niektórych przed-
miotów użytku osobistego, będących z natury obiektami martwymi i seryjnymi. 

                                                        
1 Zestawienie przygotowane na podstawie informacji zaczerpniętych ze stron interneto-

wych: renault.sp, renault.pt, renault.ro, renault.it, oraz otrzymanych od koleżanek i kolegów: 
Natalii Czopek, Przemysława Dębowiaka, Xaviera Farré, Kazimierza Jurczaka, Romana 
Sosnowskiego, którym niniejszym serdecznie dziękuję. 

2 Por. hasła ‘Renault Scénic’, ‘Rénault Koleos’ w: fr.wikipedia.org. 
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„Płeć” produktów stanowi przedmiot badań marketingowych oraz dyskusji 
konsumentów. W sektorze motoryzacyjnym pewne modele są postrzegane przez 
użytkowników oraz projektowane i przedstawiane przez producentów i sprze-
dawców jako „kobiece” lub „męskie”. Zjawisko to dobrze omówił internetowy 
obserwator rynku samochodowego: 

Pratiquement à chaque fois que l’on assiste à la présentation d’un nouveau modèle, 
on a droit à une partie marketing. On nous présente le profil démographique de 
l’acheteur type, notamment le revenu moyen, la scolarité et le sexe. […] On ne peut nier 
que certains véhicules semblent attirer davantage l’homme que la femme, ou vice-versa. 
D’ailleurs, ce constat semble encore plus vrai chez la gent féminine. La Mazda Précidia 
est l’une des voitures qui s’est rapidement faite étiqueter comme « char de femme », tout 
comme la New Beetle. Volkswagen a tout fait pour éviter cet élément lors de la venue 
de la dernière génération, mais l’ajout d’un pot à fleurs sur la tableau de bord n’avait 
rien pour masculiniser la voiture. Il semble que le même constat s’applique à la MINI 
Cooper alors que c’est en majeure partie la gent féminine qui jette son dévolu sur elle.  
Du côté des hommes, la même opération semble un peu plus difficile. Il est un peu plus 
ardu de trouver des véhicules typiquement masculins. Il y aurait bien peut-être certains 
modèles de Volkswagen, la GTI par exemple ou bien la majeure partie des camionnettes 
compactes. Quoi qu’il en soit, il semble bien que les voitures aient un sexe et que dans 
certains cas, plusieurs hésitent à se procurer un modèle en particulier en raison de 
« l’apparence » ! (Raymond: 12/06/09)3. 

Przyjęta w powyższych rozważaniach perspektywa różni się jednak od naszej. 
Samochód „kobiecy” lub „męski” oznacza tam samochód chętniej kupowany przez 
kobietę lub mężczyznę, samochód lepiej zaspokajający potrzeby kobiety lub 
mężczyzny, co nie musi mieć związku z „płcią” przypisywaną mu przez 
użytkownika. O tym, że samochód typowo męski może zostać obdarzony przez 
swego użytkownika rodzajem żeńskim, świadczą dwa przykłady literackie, 
pochodzące z tekstów młodych autorów – hiszpańskiego i polskiego. W pierwszym  
z nich, trzydziestoletni Pablo, próżniak i filozof, otrzymawszy możliwość 
użytkowania sportowego samochodu marki Lotus, natychmiast nazywa go Czarną 
Bestią/panterą/Bagheerą, tak go przedstawia i myśli o nim. 

[…] me encontré con un biplaza de primera división: color asfalto metalizado, ruedas 
de treinta centímetros de grosor y aspecto de felino agazapado, una verdadera Bête Noire. 
Me acerqué al morro y miré el logotipo de la marca entre los faros escamoteables: Lotus 
(Tusset 2001: 81). 

La Bestia esperaba dócil, sumida en su letargo electrónico […]. Al leve alzamiento del 
embrague, la Bestia se movió suavemente, como una pantera al acecho (Tusset 2001: 102–
–103). 

Dejé a Bagheera junto al Golf […] (Tusset 2001: 172). 

Nieco młodszy od Pabla polski złodziej samochodów także personifikuje pojazdy, 
tworząc derywaty rodzaju żeńskiego od nazw marek, których nazwy kończą się  
w wymowie na samogłoskę inną niż -a: 

                                                        
3 Por. także komentarze do tego artykułu; inne dyskusje na ten temat na forach 

internetowych; wypowiedzi w portalach motoryzacyjnych; C. Bouchet, „Quand les autos 
changent de sexe”, Nouvel Observateur, 18.05.2000, s. 122. 
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Tak, kradłem, ale w ten sposób robiłem miejsce dla następnych brylantów oraz 
samochodów, dzięki mnie musiały przychodzić na świat następne beemy i audice […]. 
Dawałem zajęcie policjantom, dziennikarzom, firmom ubezpieczeniowym, nie mówiąc już 
o terapeutach, którzy musieli miesiącami pocieszać ofiary. Przecież jak któryś z nich stracił 
audicę TT, to tak jakby ktoś mu umarł. A pomyśl też o drugiej stronie medalu, pomyśl  
o naszych sennych miastach na Wschodzie, gdzie dzięki mnie znajdowały się te cuda. […] 
Powinni mi dać medal: Bayerische Motoren Werke powinno, Mercedes-Benz AG oraz 
Adam Opel – chociaż jego akurat unikaliśmy, ponieważ nie miał wzięcia u Ruskich. I rząd 
Bundesrepubliki też powinien dać mi order. Albo chociaż MSZ, bo jeśli za coś ich tam 
cenią, to za golfa trójkę i czwórkę, najlepiej czarnego i z przyciemnianymi szybami. Dzięki 
tym modelom zmotoryzowała się cała gangsterska młodzież i dzięki temu dowiedziała się, 
że są jakieś inne kraje (Stasiuk 2005: 31). 

Czy kobieta przypisująca rodzaj męski swemu samochodowi uważa go za 
przyjaciela? Czy mężczyna przypisujący swojemu pojazdowi rodzaj żeński uważa go 
za uległą własność? Odpowiedź na te pytania pozostawiamy socjologom. 

3. 

Czy zagadnienie rodzaju samochodów może sprawiać problem w tłumaczeniu na 
inne języki? Przekład fragmentów dotyczących Czarnej Bestii na język polski nie 
nastręcza trudności; zauważamy jednak wzmocnienie nacechowania rodzajowego 
przez tłumacza (płci męskiej). 

[...] zastałem tam dwusiedzeniową brykę pierwszej jakości – kolor metaliczny asfalt, 
koła grubości trzydziestu centymetrów i wygląd przyczajonego kota, prawdziwa Bête Noir 
[sic!]. Podszedłem do jej pyska […] (Tusset 2004: 71, podkreślenia M.Ch.). 

Trudności pojawiają się, gdy między językiem wyjściowym a docelowym 
występują różnice w rodzaju, a z jakiegoś względu rodzaj jest istotny dla treści. 
Kubańczyk Stalin Martinez, przemierzający w towarzystwie brata-uchodźcy 
amerykański supermarket, staje nagle olśniony: 

– ¡Mírala, mi hermano, mírala! – dijo, paralizado por la emoción. – ¡Mira que linda! 
– ¿Una hembra? – preguntó Leo moviendo la cabeza a lado y lado. – ¿Dónde? 
No se trataba de una mujer. Pero Martínez estaba tan impresionado que se sentía 

incapaz de nombrar la causa de su pasión y se dirigió con paso tembloroso hacia la 
bicicleta mountain bike de fibras de carbono […]. Era negra, sólida y elegante como una 
yegua de raza […]. La miró de cerca con una mezcla de delicadeza y deseo, como a una 
mujer decente, bellísima y desnuda, y se volvió transfigurado hacia su hermano (Díaz 
1998: 131–132). 

Niejednoznaczność dopełnienia bliższego w pierwszym zdaniu służy do budowy 
efektu zaskoczenia i komizmu; powinna zostać zachowana w przekładzie. Jest to 
możliwe, gdyż mimo że w języku polskim rower jest rodzaju męskiego, można 
zastąpić go hiperonimem rodzaju żeńskiego, powszechnie zresztą używanym na 
określenie różnych pojazdów: 

– Spójrz, braciszku, spójrz na nią! – wykrztusił tylko, stając jak wryty. – Popatrz, jaka 
śliczna! 

– Kto? – zapytał Leo, rozglądając się dookoła. – Gdzie? 
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Nie chodziło o kobietę. Ale Martínez był tak podniecony, że nie wydusił z siebie ani 
słowa więcej. Poszedł jak zahipnotyzowany w stronę roweru, wspaniałego mountain bike  
o ramie z włókna węglowego […]. Maszyna była czarna, solidna i elegancka jak rasowa 
klacz […]. Martínez przez chwilę pieścił rower wzrokiem pełnym czułości i pożądania, jak 
piękną i nagą kobietę, po czym odwrócił się do brata ze zmienioną twarzą (Díaz 2002: 
121–122). 

Zakochany od pierwszego wejrzenia Stalin otrzyma rower w prezencie, zabierze 
go samolotem na Kubę, ochrzci imieniem Juana, wzbudzi powszechny podziw i zaz-
drość, przeżyje moment chwały i wpadnie w czarną rozpacz, gdy mimo solidnych 
zabezpieczeń Juana zostanie skradziona. 

Znacznie trudniejszy – i ciekawszy – jest przypadek dowcipu, za którego niewy-
szukany charakter z góry przepraszamy Jubilatkę i innych czytelników. W wersji 
oryginalnej, francuskiej, brzmi on następująco: 

Deux paysans se promènent dans les champs. L’un d’eux voit haut dans le ciel un 
hélicoptère. Il s’exclame: 

– Regarde, une hélicoptère! 
Le deuxième rectifie: 
– C’est un hélicoptère! 
Et le premier de dire avec admiration: 
– C’que t’as de bons yeux pour voir ça à cette distance! 

Podwójny błąd pierwszego wieśniaka, który początkowo myli rodzaj grama-
tyczny helikoptera, a następnie przesadnie animizuje maszynę, przypisując jej posia-
danie zewnętrznych organów płciowych, stanowi podstawę komizmu i jako taki musi 
być zachowany w przekładzie. Tłumaczenie na język hiszpański jest proste. Tłuma-
czenie na język polski wydaje się na pierwszy rzut oka niemożliwe, ze względu na 
brak rodzajników w polszczyźnie. Przykład ów stanowi jednak dobrą okazję do 
pokazania, że gramatyka służy nie tylko do uprzykrzania życia studentom filologii, 
lecz także do wyrażania znaczeń. Przy pomocy rodzajnika język francuski informuje 
o płci i o rodzaju gramatycznym, kategoriach istniejących także w wielu innych 
językach, również tych, które nie posiadają rodzajników. W tych ostatnich informa-
cja o płci i rodzaju przekazywana jest innymi narzędziami, w języku polskim – naj-
częściej poprzez końcówkę mianownika liczby pojedynczej. Grupę nominalną une 
hélicoptère można zatem przetłumaczyć na język polski jako helikoptera. Podobne 
rozumowanie należy przeprowadzić dla innych języków, na przykład dla angielskie-
go. Język angielski rozróżnia płeć, lecz nie posiada rodzaju gramatycznego (Trask 
2000: 39). Angielski rodzajnik nie zawiera informacji o płci, lecz rzeczowniki okreś-
lające osoby płci żeńskiej posiadają często charakterystyczną końcówkę -ress (Bla-
mires 2000: 312). Odpowiednikiem – odpowiedniczką – une hélicoptère byłby zatem 
neologizm a helicoptress. Naturalności temu rozwiązaniu przyda angielska tradycja 
przypisywania płci żeńskiej wielu pojazdom i maszynom (Blamires 2000: 314). 

W latach osiemdziesiątych na Kubie, Stalin Martínez personifikował wentylator, 
zwracając się do niego po imieniu (Pepe) oraz formami osobowymi: stary, draniu, 
kolego, pragnął „zrekompensować mu lanie i obelgi i pilnie odzyskać przyjaźń”, 
żądał od niego szacunku (Díaz 2002: 15). Na początku XXI wieku kolejni, po 
samochodzie, kandydaci do personifikacji to współcześni przyjaciele człowieka: 
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komputer i telefon komórkowy. Jaką płeć (rodzaj emocjonalny) posiada komputer 
(un ordinateur, un ordenador, a computer)? Z tekstu krążącego po Internecie w róż-
nych wersjach i językach wynika, że odpowiedź zależy od płci respondenta. 
Ankietowane kobiety orzekły, że jest rodzaju męskiego, ponieważ: 

1. Aby wzbudzić jego uwagę, trzeba go zapalić. 
2. Posiada mnóstwo informacji i zero wyobraźni. 
3. Teoretycznie służy do udzielania pomocy, ale w praktyce stwarza górę problemów. 
4. Gdy już zdecydujesz się na któryś, okazuje się, że gdybyś jeszcze trochę poczekała, 

dostałabyś lepszy model. 

Ankietowani mężczyźni przekonywali, że komputer posiada płeć żeńską, podając 
następujące argumenty: 

1. Nikt, oprócz jego stwórcy, nie rozumie jego wewnętrznej logiki. 
2. Język, którego używa w dialogach z innymi komputerami, jest całkowicie 

niezrozumiały. 
3. Przechowuje w pamięci twój najmniejszy błąd i wyciąga go w najbardziej 

nieodpowiednim momencie. 
4. Gdy już zdecydujesz się na któryś, okazuje się, że kupiłeś go niedrogo, ale później 

połowę pensji będziesz wydawał na akcesoria  
(http://www.rincondechistes.com/profesiones/ordenador_sexo.html, tł. M. Chrobak). 

W świecie, który powoli przekształca się w ogromny, globalny rynek, wielość 
produktów, marek, modeli oraz inwencja słowotwórcza autorów chrematonimów 
zarazem fascynuje, dezorientuje i niepokoi konsumentów i onomastów. Niektóre 
najnowsze autonimy przerażają hybrydalnością, oderwaniem od konkretnego języka, 
rozmyciem znaczenia: 

[El prototipo Up!Lite] se basa en el próximo utilitario que VW lanzará en 2011 (El 
País, 12.12.2009, s. 68). 

Honda ha mostrado el Personal-Neo Urban Transport, un prototipo de 3,4 metros  
y línea peculiar con mecánica híbrida. Entre los modelos de serie que llegarán a Europa 
se han presentado el espectacular Porsche Boxster Spyder […] y el nuevo Hyundai 
Sonata […] (El País, 12.12.2009, s. 68). 

Jak będzie wyglądała ich przyszłość? Gdy trudności ze zrozumieniem, zapamię-
taniem, wymową, pisownią i odmianą przekroczą dopuszczalny poziom i nazwy 
przestaną pełnić swe podstawowe funkcje (identyfikacyjną, klasyfikacyjną, impre-
sywną), być może producenci samochodów powrócą do oznaczeń cyfrowych, 
przynajmniej w przypadku modeli. Być może w Unii Europejskiej dojdzie do 
unifikacji nazw. Być może samochody będą otrzymywać po rejestracji nazwiska 
właścicieli. Być może wyrazy zostaną zastąpione przez ikony. Systemy językowe są 
otwarte, a pomysłowość lokutorów nie posiada granic. 
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Abstract 

The “gender” of cars: grammatical, affective and translational perspectives 

The paper discusses the grammatical gender of vehicles’ names in Polish and Romanic languages (in 
Polish and Romanian it depends on the case ending of the name, in French, Spanish, Catalan, Italian and 
Portuguese – on the type of the vehicle: voiture individuelle, f; monospace, m; tout-terrain, m), the 
“emotional gender” given to the vehicles by their producers, sellers and users, and problems which may 
arise in translation of these names if their gender in the target language differs of their gender in the 
source language. 

Streszczenie 

O „płci” samochodów w ujęciu kontrastywnym, afektywnym i translatorycznym 

Autorka bada rodzaj gramatyczny nazw pojazdów w języku polskim i językach romańskich.  
W języku polskim i rumuńskim zależy on od końcówki deklinacyjnej nazwy, w językach: francuskim, 
hiszpańskim, katalońskim, portugalskim i włoskim – od typu danego pojazdu (np. voiture individuelle, f; 
monospace, m; tout-terrain, m). Autorka omawia także zjawisko nadawania maszynom „płci” przez 
producentów, sprzedawców i użytkowników oraz problemy mogące wyniknąć podczas przekładu nazw, 
gdy między językiem wyjściowym i docelowym występuje różnica rodzaju. 
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