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RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM

W niniejszych rozważaniach chciałabym wyjść poza sferę czysto językową

i przyjrzeć się pewnym aspektom użycia rodzaju gramatycznego z punktu wi-
dzenia jego stosowania i odbioru przez użytkowników języka polskiego, a więc
z perspektywy socjolingwistycznej. Rzecz dotyczyć będzie kwestii wzbudzają-
cej znaczne kontrowersje w krajach anglosaskich, nieco mniejsze w Polsce, tj.
nazewnictwa zawodów i funkcji w odniesieniu do płci osób, które je piastują,
i postrzegania ich przez użytkowników języka polskiego, dodajmy od razu,
postrzegania w niektórych przypadkach błędnego w związku z zastosowanym
w nich rodzajem gramatycznym.

By nakreślić tło mojego krótkiego badania, chciałabym pokrótce odnieść się
do teorii seksizmu językowego we wspomnianym już kontekście języka angiel-
skiego. W ujęciu takich badaczy, jak np. Wareing (1999) czy Goddard i Patter-
son (2000), seksizm może się przejawiać w samym systemie językowym
w trojaki sposób: 1) poprzez asymetrię językową (tj. stosowanie formy męskiej
zarówno do określenia osobników płci męskiej, jak i jako formy generycznej,
gatunkowej); 2) przez użycie tzw. terminów nacechowanych i nienacechowa-
nych, co odnosi się do takich sytuacji, w których forma rodzaju męskiego (nie-
nacechowana) stanowi podstawę do utworzenia przy użyciu sufiksów formy
żeńskiej (czyli nacechowanej, a więc niejako niesamodzielnej, uzależnionej od
formy męskiej), oraz 3) poprzez seksizm semantyczny, co oznacza taką sytu-
ację, w której znaczenie danej formy, najczęściej formy rodzaju żeńskiego,
oprócz lub zamiast znaczenia równoległego do formy męskiej, wyraża także
treści ośmieszające, pogardliwe, nieprzyzwoite. Oprócz wymienionych typów
seksizmu systemowego wyodrębnić można także seksizm wynikający nie ze
znaczenia samego wyrazu, ale z takiego jego użycia w kontekście, w którym
nabiera on nacechowania seksistowskiego; tym jednak typem w mojej analizie
zajmować się nie będę. Co do wspomnianego powyżej seksizmu systemowego,
to można go zidentyfikować także, choć w innym zakresie, w języku polskim.
Podobnie jak w angielszczyźnie, można w języku polskim zaobserwować
a) asymetrię wyrazów gatunkowych, np. silne skojarzenie wyrazu określającego
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gatunek ludzki człowiek z męską częścią ludzkości (por. Strutyński 199; Graff
2001) czy też męskoosobowe odczytanie gatunkowe nazw narodowości (por.
Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005), b) formy nacechowane i nienacecho-
wane, np. tworzenie żeńskich form nazw zawodów od form rodzaju męskiego,
o czym szerzej będzie mowa w dalszej części analizy, czy c) negatywne nace-
chowanie semantyczne np. wyrazu suka, krowa1.

Jest jednak oczywiste, że problem seksizmu nie zakorzenił się w Polsce tak
głęboko, jak np. w USA, dlatego też ruch feministyczny, jak i związana z nim
poprawność polityczna nie odcisnęły na użytkownikach języka polskiego silne-
go piętna. Niemniej i u nas słyszy się od czasu do czasu opinie potępiające
ustalony tradycją porządek rzeczy – Graff (2001: 35) pisze np.

[...] [p]owiedzmy to sobie otwarcie: kobieta i kariera to w polskiej kulturze kłopotliwa pa-
ra. W języku brak nie tylko „żony stanu”; nie ma też „polityczki”, „premierki” ani „mini-
sterki”, a „posłanka” przyjmuje się z dużym oporem. I nie chodzi tu tylko o politykę, lecz
o całą sferę publiczną: o prestiż, odpowiedzialność i władzę.

Jednakowoż, jak dowodzi przegląd literatury dotyczącej tego tematu przed-
stawiony przez Karwatowską i Szpyrę-Kozłowską (2005), nie ma w tym wzglę-
dzie jednolitego stanowiska, nawet wśród językoznawców, gdyż

[...] problem seksizmu językowego wzbudza wiele różnych emocji i prowokuje do for-
mułowania skrajnie odmiennych sądów, opinii i wniosków. Innymi słowy, w przypadku
tak emocjonalnie nośnego zagadnienia, całkowity obiektywizm nie jest prawdopodobnie
możliwy, gdyż bardziej niż gdzie indziej duże znaczenie odgrywają tu czynniki wycho-
dzące poza obręb samego językoznawstwa (ibidem, s. 265).

Jak wnioskują wyżej wspomniane autorki, w Polsce „przeważa tendencja do
niedostrzegania lub pomniejszania roli tego zjawiska” (ibidem). Przedstawiona
przeze mnie analiza krótkiego badania wykaże, że takie nastawienie funkcjonuje
nie tylko wśród językoznawców, lecz także w znacznym stopniu wśród wielu
respondentów, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przeze mnie badaniu.

Badanie to miało formę anonimowej ankiety, która została rozdana 56 oso-
bom obu płci (28 kobiet i 28 mężczyzn). W związku z trudnościami w dotarciu
do przedstawicieli różnych warstw społecznych ankieta została skierowana do
osób z wykształceniem minimum średnim i objęła dwie grupy wiekowe – od 21
do 35 lat oraz od 36 do 55 lat. Podyktowane to było chęcią zbadania, czy zaist-
nieją jakieś różnice w stosunku do problemu seksizmu językowego, wynikające
z różnic pokoleniowych i odmiennych doświadczeń związanych z rozwojem
ruchu feministycznego oraz towarzyszącej mu poprawności politycznej.
W związku z tym, że przeprowadzone badania nie wykazały jednak znaczących
różnic pomiędzy oboma grupami, zmienna wieku nie będzie brana pod uwagę
w dalszej części analizy. Respondenci ankiety poproszeni zostali także o zazna-
czenie, czy posiadają wykształcenie humanistyczne czy ścisłe, jednak i tutaj nie

                                                       
1 Bardzo dobrą ilustracją wymienionych zjawisk, jak i wielu innych aspektów postrzegania płci

w języku, jest publikacja Karwatowskiej i Szpyry-Kozłowskiej Lingwistyka płci: on i ona w języku
polskim (2005), jedna z bardzo nielicznych pozycji poświęconych tej problematyce w kontekście
języka polskiego.
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udało się dostrzec widocznych różnic w odniesieniu obu grup do analizowanego
problemu.

Celem ankiety było zbadanie, czy rodzaj gramatyczny (tutaj ograniczony
oczywiście do męskoosobowego i żeńskoosobowego) danej nazwy zawodu czy
też funkcji osoby może wywołać nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn,
z którymi są one kojarzone (w instrukcji podano jedynie, że ankieta ma na celu
zbadanie pewnych aspektów języka polskiego dotyczących użycia tytułów za-
wodowych). By badani nie od razu domyślili się zasadniczego przesłania an-
kiety, w pierwszym punkcie poproszeni zostali oni o zidentyfikowanie nazw
zawodów na podstawie krótkich definicji, a dopiero w punkcie IIIB padły bar-
dziej oczywiste pytania o opinię w kwestii nazewnictwa zawodowego, a co za
tym idzie, równego czy też nierównego postrzegania obu płci. Od tego też pyta-
nia chciałabym zacząć rozważania, w nawiązaniu do wyżej wspomnianego pro-
blemu niedostrzegania czy pomijania zjawiska seksizmu w kulturze polskiej.

Główna kwestia, której dotyczyło pytanie (wynikające bezpośrednio z pyta-
nia IIIA, które omówię poniżej), to stwierdzenie, czy nazwy wszystkich funkcji /
zawodów powinny mieć odpowiednik żeński (respondenci zostali poproszeni
również o uzasadnienie swego punktu widzenia). Wbrew założeniom, że żeńska
część badanych powinna zdecydowanie optować za taką możliwością, okazało
się, że kobiety jedynie sporadycznie wyrażały pozytywne zdanie w tej kwestii
– 68% było przeciw takiej opcji, a jedynie 21% wyraziło swe poparcie dla tej
idei (kilka osób nie wyraziło swej opinii). Kobiety, które optowały za taką moż-
liwością, przedstawiły następujące argumenty: „tak, ponieważ [kobiety] powin-
ny być traktowane równo z mężczyznami”, „tak, aby wyróżnić i pokazać, że nie
tylko mężczyźni mają taką profesję”, „tak – ze względu na zachowanie równo-
wagi”, „tak, jeśli mają tylko odpowiednik męski, to jest to dyskryminacja”, czy
„tak, stop dyskryminacji kobiet!”. Widać tu więc jasno, iż opinie te zostały wy-
wołane czynnikami pozajęzykowymi, a brak odpowiednich form językowych
łączy się tu wyraźnie ze świadomością nierównego traktowania obu płci w sfe-
rze zawodowej.

Nieco odmiennie prezentowały się opinie przeciwko istnieniu żeńskich od-
powiedników – znaczna większość respondentek z tej grupy (41%) jako powód
podała, że takie nazwy brzmią śmiesznie, sztucznie, np. „byłoby to śmieszne,
wymyślone na siłę, nienaturalne, niepotrzebne”, „często odpowiednik żeński
brzmi śmiesznie, taki nowotwór słowny”, albo też „nie, brzmią niepoważnie”.
Jak widać, tym razem podane przyczyny ograniczają się głównie do sfery użycia
języka, jakkolwiek wyrażone są poprzez odniesienie do wywoływanych przez te
formy emocji, a nie kwestii czysto językowych. Inne podawane powody wska-
zują na fakt, że niektóre formy żeńskie zawodów czy funkcji pokrywają się
brzmieniowo / leksykalnie z wyrazami o innym znaczeniu, co może powodować
dwuznaczność. Ponadto podkreślają także, że pewne formy żeńskie ze względu
na swe konotacje wywołują skojarzenia pejoratywne czy wspomnianą już
śmieszność (por. Warchoł-Schlottmann 2006), np. „nie, jeśli brzmią sztucznie
lub wprowadzają w błąd (np. żołnierka, pilotka)”, „końcówka ‘-wka’ powoduje,
że wyrazy są zmiękczane i brzmią mniej profesjonalnie”, „nie, czasami jest to
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wprowadzane na siłę i powoduje, że brzmią one śmiesznie lub nabierają innego
znaczenia. Profesor – kobieta i mężczyzna na wyższej uczelni; profesorka
– w szkole średniej”, czy też „nie, ponieważ brzmią śmiesznie lub obciążone są
pejoratywnym znaczeniem z czasów komuny: kierowniczka sklepu = nic niero-
biąca kobieta, b. ważna, bo miała ‘mięso bez kartek’”. Nie można wreszcie po-
minąć ostatniej grupy uzasadnień, również wskazujących raczej na emocjonalne
nastawienie, tym razem jednak pozytywnie oceniających istniejący stan rzeczy:
„nie ma takiej potrzeby, przecież pełnią taką samą funkcję, mają to samo wy-
kształcenie”, „nie ma takiej potrzeby, wygodnie jest używać jednej formy”, „nie,
ponieważ takie nazewnictwo jest wystarczające”, oraz „nie – są typowo męskie
zawody [wskazane w punkcie IIIA] i nie trzeba żeńskiego odpowiednika”.
Warto zwrócić baczniejszą uwagę na te opinie, gdyż akceptując istniejący stan
rzeczy, negują one istnienie zjawiska seksizmu, poza tym mogą stanowić po-
czątek nowego zjawiska – neutralizacji opozycji rodzajowej, wynikającej z fak-
tu, iż formy męskoosobowe zaczynają być stopniowo postrzegane jako gatun-
kowe, pozbawione znamion płci jako takiej, a więc wystarczające, wygodne w
użyciu i niedyskryminujące (por. Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005: 259).

Gdy spojrzymy na grupę respondentów-mężczyzn, zauważymy natychmiast,
że liczba głosujących za lub przeciw istnieniu form żeńskich nazw zawodów
i funkcji rozkłada się tu bardzo podobnie, jak w przypadku kobiet. Ponownie
znaczna większość badanych (72%) opowiada się przeciw tej idei, a jedynie
28% respondentów optuje za wprowadzaniem form żeńskich. Wydaje się więc,
że w świadomej ocenie problemu seksizmu zmienna płci nie odgrywa istotnej
roli. Tak przynajmniej pokazują dane liczbowe, natomiast ciekawy i nieco od-
mienny jest sposób argumentowania w przypadku obu grup ankietowanych.
W odpowiedziach kobiet optujących za istnieniem form żeńskich dał się łatwo
zauważyć element emocjonalny (chęć zapobieżenia dyskryminacji kobiet),
w przypadku mężczyzn na pierwszy plan wysuwają się raczej względy racjonal-
ne, np. „tak, ponieważ kobieta może wykonywać takie same zawody, jak męż-
czyzna”, „tak, kobiety robią w dzisiejszych czasach wszystko”, „język precyzyj-
niejszy, brak niedomówień”, „tak, jeśli rozróżnienie płci jest istotne dla
prawidłowej identyfikacji zawodu oraz jeśli nazwa żeńska nie jest idiotyczna
(kierowca – kierownica)”, czy wreszcie „tak, bo kobiety są faktycznymi bytami;
skoro istnieje desygnat w rzeczywistości, powinien mieć własną nazwę. Poza
tym należy walczyć z nieobecnością kobiet w języku!”. Zatem brak tu wido-
mych odniesień do nierówności kobiet i mężczyzn, co jest niejako oczywiste
w przypadku mężczyzn – grupy niedyskryminowanej – jakkolwiek i ten aspekt
znalazł tu swe odzwierciedlenie w postaci jednej opinii: „tak, aspekt psycholo-
giczny – docenienie roli kobiet”. Wśród powyższych uwag można dostrzec tak-
że komentarz dotyczący formy językowej (trudności w znalezieniu żeńskiego
odpowiednika), który, tak jak w przypadku kobiet, będzie częstym argumentem
przeciw tworzeniu form żeńskich. Obok powodów racjonalnych znalazł się tu
także głos „tak, wtedy nie będzie durnych dyskusji i powtarzania ona, ona”.
Jego autor nie wyraża tutaj poparcia dla idei używania form żeńskich z punktu
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widzenia ideologii, ale przytakuje jej w poczuciu rezygnacji i zmęczenia powta-
rzającymi się na forum publicznym dyskusjami.

W grupie opinii negatywnych, tak jak w przypadku kobiet, przeważały ar-
gumenty emocjonalne odnoszące się do niewłaściwego brzmienia form żeń-
skich, np. „nie, bo niektóre odpowiedniki żeńskie brzmią śmiesznie”, „nie, cza-
sami odpowiednik żeński źle brzmi”, „nie – senatorka, reżyserka, prezeska –
fatalnie brzmi”. Mają więc one podobnie dość ogólny charakter. Wśród głosów
znalazł się jednak jeden znacznie bardziej precyzyjny – oprócz wspomnianego
już wcześniej przez respondentki problemu dwuznaczności form żeńskich:
„w kilku przypadkach wydaje się to niemożliwe w ogóle (pilot, reżyser) ze
względu na istniejące znaczenia form gramatycznych żeńskich: typu pilotka
(czapka) – forma żeńska od pilot – pilotka – wydaje się niewolna od skojarzeń,
które sprawiają, że druga z tych form jest w ogóle mało prawdopodobna”, bada-
ny wskazuje także na inne aspekty fonetyczno-semantyczne: „drugą przyczyną,
dla której formy żeńskie wydają się nie do zaakceptowania (w ogólnym użyciu),
jest ich brzmienie (np. psycholożka, chemiczka itp.) budzące silne skojarzenia
z formami zdrobniałymi – czego dowodem jest synkretyzm sufiksu żeńskiego
-k-a i sufiksu zdrobnienia – (e)k-a”; warto więc i tę uwagę tu odnotować. Kilku
ankietowanych, podobnie jak niektóre respondentki, stwierdziło otwarcie, że
„żeńska nazwa zawodu obniża jego rangę” i jako przykłady podało odmienne
znaczenia form męsko- i żeńskoosobowych, np. „pilotka – przewodnik wy-
cieczki, samolotu – pani pilot”, czym wyraźnie wskazało na asymetrię zarówno
językową, jak i społeczną. Kończąc, należy jeszcze przytoczyć opinie o nieco
odmiennym charakterze, które – tak jak w przypadku kilku odpowiedzi kobiet –
akceptowały istniejący stan rzeczy czy też proponowały rozwiązania alterna-
tywne: „nie, myślę, że zwyczajowe określenie zawodów męskich i żeńskich jest
odpowiednie i niedyskryminujące”, „jeśli do tej pory nie mają, to mieć nie po-
winny, o ile nie usankcjonuje ich istnienia tworzący się zwyczaj społeczny”,
„nie – uzus”, „nie, można obejść problem, używając innych środków leksykal-
nych (np. Pani)” – a zatem według tychże respondentów problem nie istnieje,
jest natomiast brzmiący jak wyrocznia uzus, który w tym ujęciu zdaje się czymś

odgórnie narzuconym użytkownikom języka przez jakiś autorytet, a nie przez
nich samych; mamy tu więc po raz kolejny do czynienia w negacją istnienia
seksizmu.

W zacytowanych powyżej opiniach zarówno kobiet, jak i mężczyzn widać
więc, że stosunkowo niewielka procentowo liczba głosów popiera istnienie form
żeńskich, które otwarcie odwołują się do nierówności społecznej i podkreślają
potrzebę równowagi, zarówno w przypadku użycia języka, jak i większych
możliwości w wykonywaniu tych samych zawodów. Dominuje sprzeciw wobec
tej tendencji wynikający albo z negacji samego problemu („jest dobrze tak jak
jest”), albo też z chęci uniknięcia śmieszności czy niewłaściwych skojarzeń – co
w sposób pośredni jedynie potwierdza gorszą pozycję kobiety w społeczeństwie
polskim („kobieta = gorsza jakość”). Zapytani o opinię na temat podanych w an-
kiecie wybranych form żeńskich, badani wskazali na znaczną ich grupę, stwier-
dzając, że brzmią one „śmiesznie, źle, fatalnie, sztucznie, mało profesjonalnie”,
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a nawet „ordynarnie”, „obniżają” i „deprecjonują rangę zawodu”. Wśród wyra-
zów ocenzurowanych przez respondentów obu płci znalazła się przede wszyst-
kim: psycholożka, oraz formy żeńskie następujących wyrazów: biolog, chemik,
doktor, dyrektor, kapitan, kierownik, kucharz, księgowy, malarz (jeśli ‘malarz
pokojowy’), pediatra, pilot, polityk, poseł, prezes, prezydent, profesor, prze-
wodnik, reżyser, senator, tłumacz, żołnierz, a nawet – sanitariusz (sic!). Wyniki
te są dość zaskakujące – o ile bowiem formy takie, jak psycholożka, biolożka
wywołują sprzeciw na gruncie fonetycznym, formy od słów: kapitan, pediatra,
polityk, prezydent, żołnierz faktycznie nie istnieją, to jednak pozostałe wyrazy
mają już ugruntowaną w języku polskim tradycję – choć faktycznie nie zawsze
pokrywają się znaczeniowo z ich odpowiednikami męskimi, o czym będzie
mowa poniżej. W miejsce form z sufiksami rodzaju żeńskiego respondenci pro-
ponują zasadniczo dwie możliwości: jednakowo często sugerowane przez re-
spondentów obu płci: pani x, np. pani psycholog, pani profesor itd., lub formę

rodzaju męskiego, np. psycholog, profesor itd. (jeden z respondentów sugeruje
także opcję kobieta x, np. kobieta psycholog). Należy więc zauważyć tutaj
wspomnianą już wcześniej tendencję do przyjmowania form rodzaju męskooso-
bowego jako form ogólnych, gatunkowych.

Znamy już opinie respondentów, popatrzmy zatem, jakie wnioski można wy-
ciągnąć z analizy pozostałych – wcześniejszych – pytań. Jak wyżej wspomnia-
no, w pytaniu pierwszym respondenci mieli za zadanie zidentyfikować 13 zdefi-
niowanych krótko nazw zawodów, np. „jak nazwie Pan(i) osobę, która leczy
ludzi” lub „jak nazwie Pan(i) osobę, która tańczy zawodowo w balecie”. Celem
tego badania było nie tyle uzyskanie precyzyjnej, poprawnej nazwy danego
zawodu (np. nieistotne było, czy badany napisze doktor czy lekarz bądź też
baletnica czy tancerka), ile zbadanie, w jakim rodzaju – męskim czy żeńskim –
nazwy te zostaną podane jako nazwy gatunku, a więc obejmujące w większości
przypadków przedstawicieli obu płci. Wykonanie tego zadania miało pokazać,
czy badani w jakikolwiek sposób zaznaczą tę złożoność interpretacji. Wyniki
dowodzą, że w tym ćwiczeniu kobiety wykazały znaczną wrażliwość na płeć
wykonawców tych zawodów – z 13 podanych definicji jedynie zawód myśliwe-
go („poluje na zwierzęta”) nie zawierał ani jednej formy żeńskiej (czyli w pozo-
stałych 12 wskazano żeńską formę przynajmniej raz). Ciekawe jest jednak to, że
w grupie mężczyzn wszystkie definicje zaowocowały podaniem formy żeńskiej
przynajmniej raz (nawet formy myśliwa), lecz dodać tu od razu należy, że trzej
mężczyźni, którzy formy żeńskie konsekwentnie podawali obok form męskich,
to osoby o orientacji homoseksualnej i, jak wynika z ustnej informacji, o nasta-
wieniu silnie feministycznym. Poza tą grupą tylko 8 spośród 13 podanych defi-
nicji wywołało użycie formy żeńskiej przez mężczyzn (nie miały ich: dyrektor
(zakładu pracy), kierownik (oddziału), taksówkarz, dyrygent i myśliwy). Można
z tego wnioskować, że w percepcji mężczyzn (heteroseksualnych) te zawody
czy funkcje są prototypowo wykonywane przez mężczyzn. Wskazanie w tych
wypadkach form żeńskoosobowych przez kobiety (w połączeniu z formą mę-
skoosobową): dyrektor / dyrektorka (3 razy) i szef / szefowa (1), kierownik /
kierowniczka (4 razy), taksówkarz / taksówkarka (1), dyrygent / dyrygentka (1)
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– choć nieznaczne procentowo, pokazuje, że – niektóre przynajmniej – kobiety
odczuwają potrzebę zaznaczenia swej obecności w sferze zawodowej poprzez
odpowiednią formę językową.

W ogólnym podsumowaniu tego pytania jego wyniki przedstawiały się na-
stępująco: lekarz / lekarka – mężczyźni 2 razy, kobiety 5 razy, alpinista / alpi-
nistka lub taternik / taterniczka – mężczyźni 2 razy, kobiety 5 razy, aktor / ak-
torka – mężczyźni 4 razy, kobiety 6 razy (ponadto sama opcja aktorka –
mężczyźni 1 raz, kobiety 2 razy), poseł / posłanka lub parlamentarzysta / par-
lamentarzystka – mężczyźni 3 razy, kobiety 4 razy oraz dyrektor / dyrektorka
(szkoły) – mężczyźni 4 razy, kobiety 6 razy. Osobno należy omówić grupę
trzech zawodów, które tradycyjnie kojarzą się raczej z kobietą niż z mężczyzną
– dlatego też w tym wypadku często pojawiały się jako gatunkowe formy żeń-
skoosobowe, a dopiero w dalszej kolejności pary form męsko- i żeńskoosobo-
wych oraz same męskoosobowe. I tak osoba zdefiniowana jako zawodowo tań-
cząca w balecie to według mężczyzn baletnica – 9 razy, tancerka – 5 razy lub
(prima)balerina – 3 razy, tancerz / tancerka – 1 raz, dalej tancerz – 7 razy
i baletmistrz – 3 razy; według kobiet: baletnica – 13 razy, tancerka 2 razy, ba-
letnica / baletmistrz – 4 razy i tancerka / tancerz – 1 raz, w końcu także tancerz
– 8 razy. Osoba, która opiekuje się chorymi w szpitalu, określona została przez
mężczyzn jako: pielęgniarka – 17 razy i siostra – 3 razy, pielęgniarka / pielę-
gniarz – 2 razy, następnie jako pielęgniarz – 4 razy i lekarz – 2 razy, kobiety
natomiast wskazały na: pielęgniarkę – 20 razy i salową – 1 raz, pielęgniarkę /
pielęgniarza – 4 razy, lekarza – 3 razy, pielęgniarza – 1 raz i sanitariusza –
1 raz. Ostatni z tych „kobiecych” zawodów reprezentuje osoba, która obsługuje
klientów w restauracji – według mężczyzn jest to kelner – 23 razy, kelnerka –
1 raz, kelner / kelnerka – 3 razy lub barman / barmanka – 1 raz, dla kobiet zaś
kelner – 20 razy, kelner / kelnerka – 6 razy i kelnerka – 2 razy. Porównanie
odpowiedzi kobiet i mężczyzn pokazuje więc, że mężczyźni rzadko, jeśli
w ogóle, i to głównie młodsi (to jedyna różnica między oboma grupami wieko-
wymi respondentów) dopuszczają wykonywanie pewnych zawodów również
przez kobiety (bądź też użyta przez nich forma męskoosobowa z definicji obej-
muje obie płci). Jedynymi wyjątkami są tu zawody pielęgniarki i tancerki (już
jednak nie kelnera / -ki), gdzie typowo w obu grupach respondentów domino-
wała forma żeńska (wśród mężczyzn odpowiednio 79% i 64% odpowiedzi). Są
to zawody kojarzone z opiekuńczością oraz sztuką, a te na ogół przypisywane są
kobietom. Można tu ponownie zacytować za Graff (2001: 36), że „kobiecość
i ambicje zawodowe nie wydają się sprzeczne w przypadku tych nielicznych
zawodów, gdzie kobiecość jako taka jest w pewnym stopniu istotą wykonywa-
nej pracy. Mamy zatem śpiewaczki, aktorki, modelki, tancerki” oraz „zawody
wymagające opiekuńczości, cierpliwości i ciężkiej pracy”. Takie skojarzenia
funkcjonują w podświadomości badanych i niewątpliwie wskazują na znaczną
nierówność między oboma płciami, co czasem dodatkowo podkreślają istniejące
luki leksykalne (np. kierowca, ale nie *kierowczyni).

Wróćmy w tym miejscu do kwestii używania form męskoosobowych jako
generycznych, gatunkowych. By sprawdzić, czy faktycznie wskazanie na formę
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męskoosobową może w praktyce oznaczać zarówno mężczyznę, jak i kobietę,
w kolejnym punkcie ankiety badani zostali poproszeni o zaznaczenie przy liście
25 zawodów i funkcji (w rodzaju męskim), czy słysząc je, oczyma wyobraźni
widzą mężczyznę, kobietę, czy też płeć jest tu obojętna. Oczywiście, odpowiedź
mogła być wynikiem przynajmniej dwóch reakcji ankietowanego: albo wyobraził
on sobie konkretną osobę wykonującą dany zawód lub pełniącą daną funkcję, albo
też kierował się samą formą, czyli – innymi słowy – rodzajem gramatycznym
podanej nazwy. W obu wypadkach jednak podanie zdecydowanie męskiej lub
zdecydowanie żeńskiej (sporadycznie) interpretacji danego słowa można uznać za
przejaw seksizmu – albo seksizmu społecznego (gdy dany zawód jest zdomino-
wany przez konkretną płeć), albo też omawianego tu seksizmu językowego.

W związku z dużą liczbą wymienionych nazw trudno omawiać każdy przy-
padek indywidualnie, jednak dokładniejsza analiza przykładów pozwala podzie-
lić je na grupy w zależności od podobieństwa ich interpretacji. I tak, w grupie
pierwszej plasują się zawody i funkcje, które respondenci obu płci postrzegają
jako zdecydowanie męskie. Poczynając od najwyższego wyniku, są to: żołnierz
i piłkarz (K 92%, M 100%), kapitan (K 86%, M 92%), marszałek (K 86%,
M 83%), makler (K 86%, M 96%), kierowca (K 79%, M 88%), polityk (K 79%,
M 84%), policjant (K 75%, M 92%), rektor (K 75%, M 83%), następnie prezy-
dent (K 71%, M 97%) i senator (K 71%, M 84%), dalej inżynier (K 68%,
M 79%), technik (K 64%, M 88%) i zamykający tę grupę agent (K 60%,
M 71%). Zauważmy tu jednak, że w zasadzie niemal w każdym z tych przypad-
ków mężczyźni częściej oceniali te zawody i rangi jako typowo męskie niż ko-
biety, co oczywiście pokazuje, że takie zapewne jest ich doświadczenie życio-
we. Jednak w podanej liście znaleźć było można też takie przypadki, gdzie
mężczyźni w dość znaczący sposób odbiegali w swej percepcji od opinii kobiet,
tzn. optowali za mężczyzną na danym stanowisku o wiele bardziej, niż czyniły
to kobiety. Były to takie zawody lub funkcje, jak dyrektor (K 50%, M 79%),
fotograf (K 50%, M 88%), kierownik (K 54%, M 84%), prezes (K 46%, M 84%)
oraz profesor (K 32%, M 58%), a więc zawody wykonywane zarówno przez
mężczyzn, jak i coraz częściej przez kobiety (w przeciwieństwie do wspomnia-
nego wyżej żołnierza, piłkarza, kapitana, marszałka i maklera), lecz jednocze-
śnie noszące znamiona władzy lub umiejętności tradycyjnie przypisywanych
mężczyznom. Wydaje się, że właśnie w tych przypadkach rozbieżności procen-
towych seksizm ujawnia się najbardziej, gdyż pokazuje, że dostęp kobiet do
pewnych stanowisk bywa nadal, być może podświadomie, ograniczany.

Ostatnia grupa w omawianym pytaniu to przypadki wyjątkowo ciekawe,
gdyż mimo podanej w liście formy męskiej, w odpowiedziach zaznaczano sto-
sunkowo często opcję Kobieta, obok równie częstego Mężczyzna i / lub Kobieta,
a dopiero potem Mężczyzna. Mowa tu o takich zawodach, jak: psycholog (jako
Kobieta – K 39%, M 39%, jako M i / lub K – K 51%, M 42%, Mężczyzna
– K 0%, M 10%), pediatra (jako Kobieta – K 36%, M 44%, jako M i / lub K
– K 46%, M 39%, Mężczyzna – K 21%, M 17%), nauczyciel (jako Kobieta
– K 36%, M 35%, jako M i / lub K – K 57%, M 44%, Mężczyzna – K 7%, M 21%),
oraz biolog (jako Kobieta – K 11%, M 39%, jako M i / lub K – K 54%, M 35%,
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Mężczyzna – K 35%, M 26%) – można tu także dodać zawód lekarza (jako
Kobieta – K 11%, M 4%, jako M i / lub K – K 32%, M 58%, Mężczyzna
– K 57%, M 38%). Trudno powiedzieć, by wszystkie z powyższych były zawo-
dami typowo kojarzonymi z kobietami, np. lekarz, choć już z pewnością są nimi
w obecnych czasach nauczyciel, pediatra, biolog czy psycholog. Można zatem
zaryzykować stwierdzenie, że tak znaczny procent osób wskazujących tu opcję
Kobieta może być wynikiem kojarzenia tych zawodów z działalnością opiekuń-
czą, a zatem z kobietą (dla której prototyp niewątpliwie stanowi matka), choć
wyjątkiem jest tutaj biolog. Mamy tu więc także do czynienia w pewną formą

seksizmu, tym razem jednak motywowanego nie formą językową, a tradycyjnie
postrzeganą funkcją kobiety.

Jednak największą nierówność pod względem płci wykazała analiza wyni-
ków pytania IIIA. Polegało ono na zaznaczeniu na – podanej obok 29 nazw
zawodów – skali, od 1 do 5, subiektywnie postrzeganej przez ankietowanego
rangi danego zawodu czy funkcji. Lista zawodów obejmowała w pierwszej
z dwóch wersji ankiety nazwy w rodzaju męskim, a w drugiej – analogiczne
formy żeńskie (co oznacza, że ankietowany oceniał tylko formy męskoosobowe
albo tylko żeńskoosobowe). Porównanie średnich wyników dla danego zawodu
w formie męskiej i odpowiadającej mu formie żeńskiej jedynie w kilku wypad-
kach nie wykazało znaczących różnic w postrzeganiu danego zawodu, niezależ-
nie od tego, czy wykonywać miałby go mężczyzna czy kobieta (tzn. różnica
w rankingu nie była większa niż 0,2 pkt), choć zdarzyć się mogły pewne roz-
bieżności w ocenie danego zawodu przez kobiety i mężczyzn. Były to takie
zawody, jak: zdecydowanie najwyżej punktowane tłumacz (K 4,0 – M 4,2)
– tłumaczka (K 4,0 – M 4,1) i pisarz (K 4,1 – M 4,0) – pisarka (K 3,9 – M 3,9),
policjant (K 3,2 – M 3,5) – policjantka (K 3,5 – M 3,4), senator (K 3,1 – M 2,4)
– senatorka (K 3,1 – M 2,4) oraz punktowane już niżej sanitariusz (K 2,6
– M 3,0) – sanitariuszka (K 2,7 – M 2,8), sprzedawca (K 2,1 – M 2,4) – sprze-
dawczyni (K 2,1 – M 2,4), oraz kelner (K 2,3 – M 2,3) – kelnerka (K 2,5
– M 2,1). W przypadku pozostałych zaobserwować można było różnicę przy-
najmniej 0,3 pkt (sporadycznie) in plus lub in minus w ocenie zawodu podanego
w formie męskiej i żeńskiej w odniesieniu do przynajmniej jednej z płci, przy
czym różnica ta nie zawsze wypadała na niekorzyść form żeńskich (np. prze-
wodnik został oceniony przez mężczyzn na 3,7, przewodniczka na 2,9 – kobiety
obu formom dały średnio 3,0, ale już policjanta kobiety oceniły na 3,2, a poli-
cjantkę na 3,5, a mężczyźni na 3,2 i 3,4). W związku z tym, że 0,3 pkt to różnica
nadal mimo wszystko niewielka, skupię się tutaj na omówieniu bardziej znaczą-
cych rozbieżności. Jednak wspomnieć tu trzeba, że są zawody, które mężczyźni
oceniają wyżej, gdy wykonywane są one przez kobiety, a nie przez mężczyzn.
Należą do nich według omawianej listy: poetka (M 3,9) – poeta (M 3,5), reży-
serka (M 3,7) – reżyser (M 3,2), malarka (M 3,5) – malarz (M 2,4), śpiewaczka
(M 3,5) – śpiewak (M 2,8), tancerka (M 3,3) – tancerz (M 2,6), oraz modelka
(M 2,9) – model (M 1,8), podczas gdy kobiety nie wydają się tu szczególnie
rozróżniać tych zawodów pod względem płci, dając de facto nawet nieco niższe
oceny kobietom niż mężczyznom. Zauważmy, iż niemal wszystkie te zawody
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można w ogólnym zarysie zaliczyć do tzw. artystycznych, zatem uzyskane wy-
niki prowadzą do konkluzji, że wykonywanie takiego (pierwotnie często typowo
męskiego) zawodu przez kobietę wskazuje nie tyle na wyuczone umiejętności,
ile na (dający się ocenić obiektywnie) talent i z tego też względu może wzbu-
dzać większy respekt wśród mężczyzn, podczas gdy kobiety mogą go postrze-
gać w kategoriach swych naturalnych zdolności i nie czuć potrzeby jego podkre-
ślania w nazwie. Zauważmy jednak, że w kilku przypadkach, gdzie w grę
faktycznie wchodzi posiadany zasób wiedzy i umiejętności, kobiety oceniły
formę żeńską wyżej niż męską – por. nauczycielka (K 4,0) – nauczyciel (K 3,5),
policjantka (K 3,5) – policjant (K 3,2).

Kwestia wiedzy i umiejętności zdaje się elementem decydującym w rankingu
takich zawodów, jak: profesor (K 4,5 – M 4,5) – profesorka (K 3,8 – M 3,8),
dyrektor (K 4,6 – M 4,3) – dyrektorka (K 3,6 – M 3,8), prezes (K 4,3 – M 4,0)
– prezeska (K 3,4 – M 2,9), dentysta (K 4,0 – M 4,1) – dentystka (K 4,0 – M 3,6),
nauczyciel (K 3,5 – M 4,1) – nauczycielka (K 4,0 – M 3,4), kierownik (K 3,6
– M 3,6) – kierowniczka (K 3,0 – M 3,0), księgowy (K 3,7 – M 3,7) – księgowa
(K 3,4 – M 3,3), psycholog (K 3,5 – M 3,7) – psycholożka (K 4,0 – M 3,2), che-
mik (K 3,5 – M 3,7) – chemiczka (K 3,2 – M 2,6), pilot (K 4,0 – M 4,4) – pilotka
(K 3,5 – M 3,0) oraz kucharz (K 2,9 – M 3,0) – kucharka (K 2,1 – M 2,2).
W tych wypadkach nierówność w postrzeganiu kobiet i mężczyzn wykonują-
cych ten sam, wydawałoby się, zawód jest wyraźnie zaznaczona zarówno
w percepcji mężczyzn, jak i kobiet, co zostało uwidocznione w niektórych ko-
mentarzach pod pytaniami. Odmienna ocena wynika niewątpliwie z faktu, że
wiedza oraz zakres umiejętności i kompetencji, a czasem nawet sam zawód są
w obu sytuacjach niejednakowe, gdyż, jak już o tym była mowa, jeśli profesor, to
akademicki – profesorka, to nauczycielka w szkole średniej, dyrektor (przedsię-
biorstwa) – dyrektorka (szkoły), prezes (firmy, banku, fundacji) – prezeska (klu-
bu), dentysta (prywatny) – dentystka (w szkole), nauczyciel (w szkole średniej)
– nauczycielka (w szkole podstawowej), kierownik (zakładu, zmiany) – kierow-
niczka (sklepu), księgowy (w firmie) – księgowa (w szkole), psycholog (formalnie)
– psycholożka (kolokwialnie), chemik (w laboratorium) – chemiczka (nauczycielka
chemii), pilot (samolotu) – pilotka (wycieczki), sanitariusz (z przeszkoleniem)
– sanitariuszka (ochotniczka) oraz kucharz (w restauracji) – kucharka (w szkole).
Tu seksistowskie traktowanie pewnych zawodów uwidacznia się najbardziej do-
bitnie, stąd też prawdopodobnie wspomniany wcześniej opór ankietowanych,
zwłaszcza respondentek, wobec ewentualnego użycia bądź tworzenia form żeń-
skich (nacechowanych) od form męskich. Mamy tu de facto do czynienia z nakła-
daniem się dwóch wymienionych we wstępie form seksizmu – jedna wynika
z tego, że formy żeńskie są pochodną od form męskich, a więc wtórną, a druga
wskazuje na seksizm semantyczny – formy żeńskoosobowe są nacechowane bar-
dziej pejoratywnie niż ich męskie odpowiedniki.

Podsumowując, można stwierdzić, że przedstawione wyniki ankiety poka-
zują sporą złożoność problemu nierówności płci, związanej m.in. z formą języ-
kową we współczesnej polszczyźnie. W przedstawionych opiniach responden-
tów widać wyraźnie zróżnicowany stosunek do problemu istnienia nazw w
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formach żeńsko- i męskoosobowych, choć na ogół dominuje tu pogląd, że nie
ma większej potrzeby tworzenia nowych form żeńskich od zawodów typowo
postrzeganych jako męskie. Jednocześnie część opinii pokazuje wyraźnie, że
odróżnienie w opisie desygnatu kobiecego od męskiego byłoby czymś wskaza-
nym, uderza jednak częste optowanie za używaniem formy męskoosobowej
również dla kobiet, czasem z dodaniem słowa pani. Ta niespójność poglądów
jest niewątpliwie wynikiem zarówno niskiej świadomości społecznej problemu
nierównego obrazowania płci w języku, jak i rezultatem negatywnych doświad-
czeń oraz degradacji funkcji kobiety wiążących się z już istniejącymi formami.
Analiza wyników ankiety wykazuje przecież, że nierówność w postrzeganiu
kobiet i mężczyzn w takich samych zawodach nadal istnieje, ukazując kobiety
jako mniej zdolne, gorzej wykształcone i przeznaczone do wykonywania tylko
pewnej grupy zawodów, w których mężczyźni mogą się nie sprawdzić. W ko-
mentarzach kobiet widać wyraźnie, że formy żeńskoosobowe brzmią mało pro-
fesjonalnie również dla nich, ale jest to przecież wynikiem negatywnej percepcji
tych form, z jaką się na co dzień spotykają, stąd też optowanie za używaniem
formy męskiej (por. Warchoł-Schlottmann 2006). Ta jednak, jak pokazały pytania
I i II,
nadal wywołuje częściej skojarzenia z mężczyznami na tych stanowiskach,
a więc tworzy się swego rodzaju błędne koło. By je przełamać, należałoby naj-
pierw oczyścić formy żeńskoosobowe z negatywnych skojarzeń, a to stać się
może jedynie wtedy, gdy postrzeganie samej roli kobiety w społeczeństwie ule-
gnie poprawie.
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Summary

Grammatical gender and sexism

The objective of the paper is to investigate the attitude speakers of Polish have towards mas-
culine and feminine forms of personal titles and names of professions, and to discuss how
their grammatical gender may evoke biased treatment on the part of the language users. The
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observations are drawn on the basis of the analysis of a questionnaire distributed among 56
Polish men and women whose task was, among others, to provide the names of certain pro-
fessions following the definitions provided, state who (a man or a woman) they imagine on
hearing certain names of professions, and evaluate the relative rank of the professions (either
in masculine or feminine gender). The respondents were also asked direct questions concern-
ing the need for the existence of feminine counterparts of certain generically masculine titles.
The analysis of the answers demonstrated mixed attitudes towards this need, with some per-
sons opposing the idea on both linguistic and / or emotional grounds, while others stressed the
necessity for maintaining balance in language in this respect. The results of the evaluation and
recognition questions, however, did show that certain names of professions, when in their
masculine form, were still predominantly associated with males, whereas the masculine forms
of a fair number of professions and titles (the ones associated with a higher degree of power)
were always ranked more highly than their feminine equivalents. It may thus be concluded
that even though the users of Polish may consciously deny this fact, the grammatical form of
the personal title or a profession may be a source of sexism towards the persons they describe.


