
J U S T Y N A  W I Ś N I E W S K A  
U N I W E R S Y T E T  M I K O Ł A J A  K O P E R N I K A  

Pragmatyczne ograniczenia  
argumentu osobowego i komponentu 
‘kobieta’ ‘mężczyzna’  
predykatów mentalnych 

PODSTAWĘ MATERIAŁOWĄ ARTYKUŁU STANOWIĄ DANE UZYSKANE W PRZEPROWADZONYCH PRZEZE 

mnie badaniach z zastosowaniem instrukcji maskuj cej1, maj cych na celu odpo-

wied  na pytanie, czy respondenci poddani temu zabiegowi wykazywa  b d  

inne j zykowe i pozaj zykowe typy zachowa  ni  ankietowani, wobec których 

nie zastosowano instrukcji maskuj cej. Badania te przeprowadzone na czterech 

grupach respondentów z dwóch polskich uniwersytetów opiera y si  na wywia-

dzie oraz kwestionariuszu-ankiecie, który zawiera  predykaty otwieraj ce miejsce 

dla argumentu osobowego2. Nale y doda , e – ze wzgl du na behawioralny 

charakter moich bada  – do obszaru analiz w czy am zarówno predykaty bod -

cowe, jak i reakcje s owne respondentów tymi predykatami wywo ane, gdy  

dopiero takie ca o ciowe spojrzenie na materia  pozwala odnale  korelacje se-

mantyczno-pragmatyczne wyra e . Badania te, poza oczekiwan  weryfikacj  

hipotezy, przynios y ciekawe spostrze enia dotycz ce w a nie ogranicze  prag-
   

1 Badaniu poddano cztery grupy doros ych m czyzn w wieku od 19 do 23 lat. Materia  analityczny 

uzyskano dzi ki zastosowaniu testu na m sko /kobieco . W dwóch grupach badawczych 

pos u y am si  instrukcj  maskuj c , która polega a na podaniu respondentowi fa szywego wyniku 

testu na p e  psychologiczn . Poinformowa am ich mianowicie, e wynik wskazuje na wysoki stopie  

kobieco ci badanego (por. te  s. 2). 
2 Materia , który sta  si  podstaw  tego artyku u, zaczerpni ty zosta  wy cznie z wypowiedzi 

respondentów z grup badawczych, a wi c tych, na których zastosowano dzia anie instrukcji 

maskuj cej w postaci zafa szowanego wyniku testu na p e  psychologiczn . 
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matycznych argumentu osobowego nak adanych przez moich respondentów na te 

predykaty. 

Definicja predykatów mentalnych 

Na pocz tku rozwa a  nale y sprecyzowa  poj cie predykatów mentalnych. 

O trudno ciach z jednoznacznym wyznaczeniem pola semantycznego oraz zakre-

su desygnatów tego terminu wspomina Magdalena Danielewiczowa (2000), uzna-

j c ostatecznie, e predykaty mentalne to: 

jednostki j zyka, które s  znakami stanów, procesów i czynno ci «usytuowanych» w umy le 

cz owieka. (M. Danielewiczowa 2000: 227) 

To usytuowanie w umy le cz owieka, w moim przekonaniu, mo emy wi za  ze 

stanami, procesami, dzia aniami, a tak e zdarzeniami zawieraj cymi komponent 

znaczeniowy zwi zany z wiedz  (predykaty nazywane przez Z. Zaron (2009) 

mentalnymi), wol  (przez Z. Zaron nazwane woluntatywnymi) oraz czuciem (Za-

ron okre la je jako sentialne). Nieprzypadkowo w wybranej przeze mnie definicji 

argumentem osobowym jest cz owiek. Zakres argumentów predykatów mental-

nych, którymi b d  si  zajmowa , zosta  ju  wi c zaw ony z szerokiego pola 

semantycznego ktosiów (do których zaliczy  mo na tak e Boga (patrz: M. Gry-

gianiec 2013: 126–127), a nawet w niektórych opisach pewne zwierz ta) do pola 

semantycznego wyra e  zwi zanych z cz owiekiem3. 

Predykaty użyte w badaniu 

Stosowany przeze mnie w badaniach test na p e  psychologiczn  by  modyfi-

kacj  testu przymiotnikowego. To test ustrukturyzowany i projekcyjny (nie do-

starcza wi c informacji na temat realnego nat enia cech osobowo ci przywo a-

nych w te cie, lecz na temat obrazu samego siebie istniej cego w ród badanych). 

Kwestionariusz zawiera  35 przymiotników i wyra e  o funkcji przymiotników4. 
   

3 Pomijam w tym miejscu opis dyskusji toczonych wokó  istoty predykatów mentalnych oraz tego, 

co nale y do nich zaliczy , a tak e sporów na temat osobowo ci zwierz t. Nie jest to bowiem celem 

tego artyku u, nie stanowi tak e jego my li przewodniej. 
4 W przypadku regularnej polisemii analizowanych przeze mnie predykatów, z których jedno 

znaczenie odnosi si  do stanów, procesów lub dzia a  umys owych cz owieka, a drugie wi e si  
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Analiza wyników bada  pozwoli a na wyodr bnienie trzech podstawowych grup 

predykatów: przymiotników neutralnych5 (samowystarczalny, sympatyczny, an-

ga uj cy si  w sprawy innych, z poczuciem humoru, arogancki), przymiotników 

przypisywanych przez badanych kobietom oraz przymiotników przypisywanych 

przez badanych m czyznom. Odpowiednio do drugiej grupy zaliczy am takie 

przymiotniki i wyra enia przymiotnikowe okre laj ce kobiety: wra liwy, troskli-

wy, agodny, kokieteryjny, dbaj cy o swój wygl d, gospodarny, maj cy poczucie 

estetyki, gderliwy, czu y, uczuciowy, wra liwy na potrzeby innych, zdolny do 

po wi ce , delikatny, naiwny. Trzeci  grup  stanowi  predykaty przypisywane 

m czyznom: dominuj cy, niezale ny, rywalizuj cy, nastawiony na sukces, maj -

cy si  przebicia, atwo podejmuj cy decyzje, maj cy dobr  kondycj  fizyczn , 

maj cy zdolno  przekonywania, pewny siebie, otwarty na wiat zdarze  ze-

wn trznych, eksperymentuj cy w yciu seksualnym, sprytny. Szukaj c odpowiedzi 

na pytanie dotycz ce ogranicze  argumentu osobowego tych predykatów, doko-

na am ich analizy na kolejnych poziomach: 

a) obecno /nieobecno  e skiego/m skiego komponentu znaczenia leksy-

kalnego; 

b) czliwo  predykatów; b d  j  traktowa a jako typ kolokacji; 

c) konotacje leksykalne w uj ciu Apresjanowskim6 (por. J. Apresjan 2012), 

realizowane za pomoc : znacze  przeno nych, metafor i porówna , dery-

watów, zwi zków sfrazeologizowanych, powiedze , przys ów. 

Do grupy okre le  przypisywanych kobietom nale  wyra enia zwi zane 

z brakiem si y, wra liwo ci  i opieku czo ci . 

Najcz stsze spo ród wymienianych predykatów charakteryzowanych jako e -

skie s : agodny (spo ród wielu znacze  tego predykatu b d  g ównie bra a pod 

uwag  dwa: ‘taki, który jest spokojny, wyrozumia y i dobry dla innych’ oraz 

‘taki, który nie jest silny’) i delikatny (‘taki, który nie chce urazi  innych’ oraz 

‘taki, który jest ma o odporny na szkodliwe dzia anie psychicznych b d  fizycz-

nych czynników zewn trznych’). 

W wypowiedziach moich badanych odnajdujemy nast puj ce wypowiedzenia 

zawieraj ce te predykaty: 
   
z jego dzia alno ci  na semantycznym polu czynno ci fizycznych lub z innymi zjawiskami, b d  si  

zajmowa a wy cznie znaczeniem predestynuj cym dane wyra enie do zbioru predykatów 

mentalnych. 
5 Grupa predykatów neutralnych pozostaje poza obszarem mojego zainteresowania, nie 

zaobserwowa am w niej bowiem adnych, czy to semantycznych, czy to pragmatycznych, ogranicze  

argumentu osobowego. 
6 Apresjanowsk  definicj  konotacji nale y w tym miejscu skonfrontowa  z szerszym rozumieniem 

tego poj cia przez J. Puzynin , która sk onna jest poszerzy  znaczenie konotacji o komponenty 

znaczenia przeno nego danej jednostki ujawniaj ce si  tak e w nieustabilizowanych systemowo, 

przypadkowych zwi zkach wyrazowych (por. J. Puzynina 1988). 
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1. Kobieta musi by  agodna, bo dzieci nie mog  si  jej ba . 

2. Kobieta nie mo e by  bezwzgl dna [tu: wyra enie traktowane jako przeciwstawne do 

agodno ci], bo przestaje by  kobiet , a staje si  jakim , sam nie wiem, wynaturzonym 

czym . 

3. Si  kobiety jest jej agodno , tym urzeka m czyzn . 

4. Kobieta nie jest silna, agodno  jest jej jedyn  broni . 

5. Facet wszystko wytrzyma, a baba to baba, zaci gnie si  do wojska, a potem narzeka, e 

z pistoletu musi strzela . 

aden z u ytych tu przymiotnikowych predykatów mentalnych nie zawiera kobie-

cego/m skiego komponentu znaczeniowego, cho  typowa czliwo  wskazuje, e 

agodno  i troskliwo  s  najcz ciej przypisywane kobietom. Pierwszym sygna em 

konotowania e skiego argumentu osobowego analizowanych predykatów jest 

opozycja poprawnego zdania Chocia  by  m czyzn , by  agodny i delikatny do 

zdania co najmniej w tpliwego ?Chocia  by a kobiet , by a agodna i delikatna. 

To zdanie zawieraj ce quasi-tautologi  czy, jak pisze Apresjan (por. J. Apresjan 

2012), konstrukcj  formalno-tautologiczn  baba to baba wskazuje na pragma-

tyczn  opozycj  delikatnej kobiety i odpornego na czynniki psychiczne i fizyczne 

m czyzny. Nieprzypadkowo w zastosowanym te cie u y am spójnika chocia , 

który jest wyk adnikiem przyzwolenia. Z jakiego  powodu pragmatycznie jeste-

my sk onni pozwoli  na to, aby m czyzna by  agodny i delikatny, cho  nie s  

to w a ciwe mu cechy, natomiast w wypadku kobiet cechy te pragmatycznie 

traktowane s  jako inherentnie kobiece, st d w a nie powsta a dewiacja oparta na 

quasi-tautologii – kobiety nie wymagaj  przyzwolenia na agodno  i delikatno , 

one, wed ug respondentów poddanych instrukcji maskuj cej, po prostu takie s . 

Predykat troskliwy zazwyczaj rozumiany jest jako ‘taki, który dba o jak  oso-

b  lub rzecz’. W wypowiedziach badanych przeze mnie studentów nie pojawi  si  

on wprost, cho  mo na go na zasadzie implikacji wy oni  z nast puj cych kon-

tekstów: 

6. [odpowied  na pytanie o to, kto w ma e stwie powinien bra  urlop opieku czy na 

dziecko] No wydaje mi si , e kobieta. Nie dlatego, e m czyzna lepiej pracuje, ale dla-

tego, e nie umie tak zadba  o dziecko jak matka. 

7. Facet to jak dziecko, najlepiej eby od mamy od razu wyprowadza  si  do ony, wtedy, 

wiesz, nie musi si  o nic martwi . 

 

Na gruncie systemowym przymiotnik troskliwy nie ma kobiecego/m skiego 

komponentu znaczeniowego, por. troskliwy radca, troskliwy m  itd., jednak ju  

rzeczownik troska, nale cy do tej samej rodziny s owotwórczej, zdecydowanie 

cz ciej w j zyku czy si  z wyra eniami nacechowanymi pod wzgl dem p ci 
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jako e skie b d  typowo e skie, por. matczyna troska. W uzyskanym materiale 

cecha troskliwo ci czona bywa albo z matk , albo z on , a jej podstawowe wyró -

niki to dbanie o dziecko i martwienie si  o dziecko b d  m a. Wynika z tego, e 

troska, wi zana w materiale z dzia aniami fizycznymi lub mentalnymi (martwie-

nie si ), wed ug „zmanipulowanych” respondentów jest ograniczana do kobiet. 

Kolejna grupa predykatów to: dbaj cy o swój wygl d ‘taki, który chce wygl -

da  dobrze i wykonuje pewne czynno ci, by osi gn  ten cel’(zarysowana przeze 

mnie definicja wskazuje zarówno na mentalny, jak i fizyczny aspekt predykatu; 

w tym wypadku wyniki badania wiadcz  o rozbie no ciach ze stereotypowym 

postrzeganiem kobiet i m czyzn w badanej grupie), kokieteryjny ‘zachowuj cy 

si  w pewien sposób (najcz ciej zabawnie, artobliwie, zaczepnie) w celu przy-

ci gni cia czyjej  uwagi, zwrócenia uwagi na w asn  atrakcyjno  seksualn ’, 

maj cy poczucie estetyki ‘taki, który potrafi dostrzega  pi kno i nadawa  czemu  

pi kn  form ’. 

W wypowiedziach respondentów dbanie o wygl d pojawia si  w towarzystwie 

tak e skich, jak i m skich argumentów osobowych. Por.: 

8. O wygl d dba ka dy, to kwestia kultury. 

9. …wiesz, facet te  dba o wygl d, ale u niego to dbanie to raczej codzienna k piel 

i szczotkowanie z bów. Kobieta jednak to co innego, godzinami przygotowuje si  w a-

zience, eby dobrze wygl da . 

10. Mam wspó lokatora, który w azience siedzi godzin , pindrzy si  jak baba. To przesada, 

facet ma po prostu schludnie wygl da . 

11. No jasne, e znajdziesz i lalusia, co godzinami przed lustrem kremy wklepuje, ale face-

tem to bym go nie nazwa . 

Podobnie jak we wcze niejszych wypadkach, analizowany predykat nie posiada 

w swoim znaczeniu leksykalnym e skiego lub m skiego komponentu, co wida  

równie  na podstawie uzyskanego materia u, chocia  moi respondenci wykazali 

sk onno  do ujmowania tego wyra enia w swoiste ramy gradacyjne: m czyzna 

jest kim , komu dbanie o wygl d przystoi jedynie do pewnego stopnia, nadmierne 

zainteresowanie w asn  aparycj  jest odbierane jako dziwne, a m czyzna, który 

to robi, okre lany bywa za pomoc  wyra e  warto ciuj cych typu pindrzy  si  

jak baba, lalu  czy wr cz warto ciuj cych refleksji metaj zykowych: facetem 

bym go nie nazwa . Wyraz facet w tym ostatnim przyk adzie zosta  u yty wia-

domie, mo liwe, e respondent, który udzieli  takiej odpowiedzi, nie odmawia 

osobie, o której mówi, cechy bycia m czyzn , lecz w jego rozumieniu „m czy-

zno ” nie zawsze implikuje „facetowato ”, której komponentem b dzie dbanie 

o wygl d tylko do pewnego stopnia (np. codzienna k piel i szczotkowanie z -

bów). W uzyskanych przeze mnie odpowiedziach rysuje si  ciekawy schemat 

aksjologiczny: nie ma tu bowiem mowy o zwyk ej opozycji kobieta : m czyzna, 
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a co za tym idzie, by  mo e kobiecy : m ski, lecz o pewnym ci gu, na którym 

pomi dzy skrajnymi warto ciami KOBIETA, FACET mo na usytuowa  wiele ró -

nych po rednich warto ci: (TEN) BABA, LALU , NIE-FACET. 

Wypowiedzi badanych przeze mnie osób wskazuj  na pewn  zale no  konota-

cyjn , a mianowicie dbanie o wygl d rozumiane jako ‘wykonywanie czynno ci 

higienicznych oraz czynno ci zwi zanych z kultur  osobist ’ czy si  zarówno 

z argumentem osobowym e skim, jak i m skim, natomiast dbanie o wygl d 

najcz ciej rozci gni te w czasie i zwi zane z wykonywaniem zabiegów maj -

cych na celu podkre lenie urody lub zatuszowanie jej niedostatków itp. wymaga 

argumentu e skiego. M czyzn realizuj cych ten drugi wzorzec traktuje si  jako 

podejrzanych o niefacetowato . 

Przymiotnik kokieteryjny i zwi zany z nim czasownik kokietowa  w ISJP od-

noszony bywa raczej do kobiet (por. definicj  s ownikow  wyra enia kokietowa : 

‘je li kto  kokietuje kogo , zw aszcza kobieta m czyzn , to zachowuje si  

i rozmawia z nim artobliwie w taki sposób, eby mu si  spodoba  i zaintereso-

wa  go sob ’). Modulant zw aszcza u yty w tej definicji, ale i dostrzegalny 

w moim materiale, nie ogranicza bynajmniej jednoznacznie argumentu osobowe-

go predykatu kokietowa  do przedstawicielek p ci e skiej; wskazuje jednak na 

zwyczajowe u ycie tego wyra enia z nadrz dnikiem scharakteryzowanym zna-

czeniowo jako ‘kobieta’. Angielski ekwiwalent przymiotnika kokieteryjny – kitte-

nish, przypisywany bywa wy cznie kobietom, cho  podobnie jak to si  ma 

w wypadku polskiego kokieteryjny (por. S owo „fiflancik”, o które pytali my 

w zesz ym tygodniu, to po pozna sku kokieteryjny m czyzna.), równie  kittenish 

mo e by  okre leniem m czyzn, np. A young kittenish man from Kansas… 

W wypowiedziach badanych wywo anych tym przymiotnikiem pojawia  si  

czasownik kokietowa : 

12. Kobiety zawsze troch  kokietuj , staraj  si  uwie  faceta, jak im si  podoba. 

13. Lasce nigdy nie mo esz do ko ca wierzy , tu ci mówi, e kocha, a tam z innym wiruje, 

to za artuje, to si  po mieje. 

14. [Na pytanie czy jemu zdarza si  kokietowa :] Ja [ miech] nie musz  kokietowa , albo 

laska chce si  umówi , albo nie. Mam inne sposoby. 

W j zyku polskim istniej  wprawdzie e skie i m skie nazwy wykonawców 

czynno ci z tematem kokiet-, a mianowicie kokietka i b d cy derywatem tego 

s owa – kokiet, jednak okre lenie m skie jest wyra nie warto ciowane negatyw-

nie (por. fuszer przebrzyd y, a na dodatek kokiet; tkliwy kokiet!), podczas gdy 

s owem kokietka mo emy pos ugiwa  si  nie tylko w dyskursie pogardliwym, ale 

tak e w sposób dobroduszny. Kolokacje: ma a kokietka czy stara kokietka tak e 

w opozycji do wyra enia augmentatywnego stara kokieta nie s  no nikiem funk-
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cji jednoznacznie pot piaj cej. Przewaga u y  e skich nad m skimi wiadczy 

o typowej e sko ci predykatu kokietowa  i jego derywatów. 

Wed ug moich respondentów poczucie estetyki jednoznacznie jest identyfiko-

wane z kobietami: 

15. Ona [dziewczyna badanego] z wszystkiego zrobi jakie  cudo. 

16. Jak przychodzi do mnie dziewczyna, to ci gle s ysz : tu nie stawiaj, bo nie pasuje, tu 

brzydka zas ona. [ miech] Nie wiem, o co jej chodzi. 

17. W akademiku, to od razu wiesz, gdzie mieszkaj  dziewczyny, po prostu czu  w pokoju 

kobiec  r k . 

18. Mnie to zawsze dziewczyna ubiera, ja si  tam nie znam na tym. 

Tu tak e w znaczeniu leksykalnym nie ma kobiecego/m skiego komponentu. 

Zwró my jednak uwag  na u yty przez respondenta zwrot czu  w czym  kobiec  

r k , który zdefiniowa  mo emy jako ‘postrzega  co i jako co j, co jest przez 

nadawc  uznawane za na tyle adne/estetyczne, e nadawca s dzi, i  zrobi a to 

kobieta’. Z wypowiedzi 16. i 18. wy ania si  nie tylko portret kobiety maj cej 

poczucie estetyki (takiej, która wie, e co  do czego  nie pasuje, zna si  na tym, 

jak nale y si  ubiera ), lecz tak e kobiety, któr  ta cecha odró nia od m czyzny 

(por. Nie wiem, o co jej chodzi, …ja si  na tym nie znam). 

Na grup  predykatów przypisywanych m czyznom sk adaj  si  wyra enia 

zwi zane z si  (fizyczn  i psychiczn ), dominacj  i pewno ci  siebie. 

Jednymi z najcz ciej wskazywanych wyra e  uznawanych za typowo m skie 

by y predykaty: nastawiony na sukces ‘ten, który chce osi gn  sukces, robi 

wszystko, by go osi gn , ca  b d  wi kszo  swojej uwagi koncentruje w a nie 

na tym celu’, maj cy si  przebicia ‘taki, który umie pokonywa  trudno ci i osi -

ga  wyznaczone sobie cele’, atwo podejmuj cy decyzje ‘taki, który nie waha si  

d ugo, umie dokonywa  wyboru jednego z wyj  z danej sytuacji’. 

Podczas badania uzyska am nast puj ce wypowiedzi respondentów: 

19. M czyzna musi mie  jaki  plan, wiedzie , czego chce i jak to mo e osi gn . 

20. Facet to facet, nie zatrzymasz go w domu, on si  musi rozwija , doj  do czego . 

21. Facet nie mo e by  tak  pierdo , inaczej nigdy nie osi gnie tego, czego chce. 

22. Moim zadaniem kobiety jeszcze rzadziej osi gaj  sukces, bo nie liczy si  tylko inteli-

gencja, ale trzeba mie  te  si  przebicia. 

Ostatnia wypowied  zawiera predykaty, które w badanym materiale pojawi y 

si  jako respons na wyra enie bod cowe nastawiony na sukces: osi gn  sukces 

i dyrektywne trzeba mie  si  przebicia. Nale  one wprawdzie do innych klas 

gramatycznych ni  u yte w badaniu predykaty, lecz do pewnego stopnia ekspli-

kuj  pragmatyczn  korelacj  nastawienia na sukces i jego osi gni cia, a tak e 

kontekstowo wskazuj  na ograniczenie argumentu e skiego w tym polu. Kobietom – 
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wed ug badanych – brakuje si y przebicia, co implikuje równie  trudno ci z osi gni -

ciem sukcesu. Przyjrzyjmy si  wypowiedzi 20. Nastawienie na sukces wi zane jest 

w niej z doj ciem do czego  stoj cym w opozycji do zatrzymania w domu, a wi c 

realizowanie si  w roli m a czy ojca nie jest przez respondenta traktowane 

w kategoriach osi gania sukcesu. Tez  t  zdaj  si  potwierdza  zwi zki wyrazo-

we, np. kobieta sukcesu ‘kobieta wyró niaj ca si  na tle ca ego zbioru kobiet tym, 

e chce osi gn  sukces7’, podczas gdy systemowo pozostaj ce z nim w relacji 

konwersji po czenie m czyzna sukcesu jest po pierwsze, niezwykle rzadkie 

(mo na wnioskowa , i  nie ma potrzeby wyodr bniania wyra enia m czyzna 

sukcesu, gdy  jest on typowym elementem zbioru m czyzn w ogóle; wniosko-

wanie respondenta do pewnego stopnia jest analogiczne do tego, które obserwo-

wali my w wypadku przymiotników agodny i delikatny), a po drugie, traktowane 

w wypowiedzi jako przeciwstawne wzgl dem wyra enia kobieta sukcesu. 

Predykat atwo podejmuj cy decyzje przez respondentów stosowany by  za-

miennie z przymiotnikiem zdecydowany, co tak e potwierdzaj  pewne kolokacje: 

m skie zdecydowanie, kobiece/babskie niezdecydowanie. Przyjrzyjmy si  jeszcze 

trzem zdaniom: Baba z ciebie, nie ch op, nawet nie wiesz, czego chcesz. Zacho-

wujesz si  jak baba, zdecyduj w ko cu. B d  m czyzn , zdecyduj si ! Tu okre-

lenie baba staje si  wyra eniem traktowanym jak bliskoznaczne do m czyzny 

niezdecydowanego. 

Podobne ograniczenia predykatu osobowego wynikaj  z u y  predykatów: do-

minuj cy ‘ten, który chce panowa  nad kim , narzuca  komu  w asne zdanie’ 

oraz niezale ny ‘ten, który sam decyduje o sobie, nie chce podda  si  wp ywowi 

innych osób czy instytucji’. 

W wywo anych przymiotnikami bod cowymi wypowiedziach respondentów: 

23. Jak kobiecie nie powiesz, to nie wie, co ma robi . 

24. Dziewczyna sama si  prosi, eby za ni  decydowa . 

25. W yciu bym si  dziewczynie nie podporz dkowa , bym by  po miewiskiem. 

kobieta postrzegana jest jako bezradna, nieporadna i le widziana w gronie m -

czyzn jako osoba podejmuj ca decyzje. Ostatnia cytowana przeze mnie wypo-

wied  wskazuje po rednio równie  na negatywne warto ciowanie niedominuj -

cego m czyzny. Jeden z respondentów ju  po samym badaniu u y  zdania, które 

wiadczy o tym, e uleganie kobietom jest cech  niem sk : Zachowujesz si  jak 

baba, dajesz sob  kierowa . Potwierdza ono, e to kobieta jest typow  nosicielk  
   

7 W takim po czeniu tak e sukces rozumiany jest z, nazwijmy to, pozarodzinnymi obszarami y-

cia. Potwierdza  to mo e gramatycznie poprawne, lecz budz ce powa ne w tpliwo ci pragmatyczne 

zdanie: ?To prawdziwa kobieta sukcesu – urodzi a troje dzieci i jest gospodyni  domow . Tak rozu-

mian  kobiet  sukcesu mo emy wiec postawi  w opozycji do kury domowej czy te  nienacechowanej 

gospodyni domowej. 
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cechy podleg o ci i uleg o ci, natomiast m czyzna j  posiadaj cy jest traktowa-

ny jako niepe nowarto ciowy przedstawiciel w asnej p ci. W opozycji do dominu-

j cego m czyzny j zyk utrwali  wyra enia typu pantoflarz ‘m czyzna ulegaj cy 

we wszystkim kobiecie’, by  pod pantoflem. Ju  samo funkcjonowanie w j zyku 

takich wyra e  oraz ich pejoratywne zabarwienie wskazuj  na szczególnie po-

gardzan  przez badanych poddanych instrukcji maskuj cej postaw  m czyzn 

uleg ych, zdominowanych (rzeczownik pantofel konotuje z jednej strony uleg o  

m czyzny, nieumiej tno  zaj cia przez niego stanowiska, brak typowo m skich 

reakcji, a z drugiej strony, por. trzyma  kogo  pod pantoflem, tak e z punktu 

widzenia m czyzn mo e by  pragmatycznym wyk adnikiem negatywnego war-

to ciowania dominuj cych kobiet). 

Ostatnie predykaty, na które chcia abym zwróci  szczególn  uwag , to: otwarty 

na wiat zdarze  zewn trznych ‘taki, który nie boi si  nowych sytuacji, idei, jest 

gotów je zaakceptowa  i przyj ’ oraz eksperymentuj cy w yciu seksualnym 

‘taki, który w sferze ycia seksualnego próbuje nowych rzeczy’. 

W wypowiedziach badanych pojawi y si  m.in. przymiotnik pruderyjny i fraza 

kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni: 

26. Facet jest ciekawy wiata, dziewczyna cz sto nie rozumie jego potrzeb. 

27. [Odpowied  na pytanie, która z p ci cz ciej eksperymentuje w yciu seksualnym] 

[ miech] wiesz, kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni. 

28. Wiesz, chyba ka dy m czyzna lubi poeksperymentowa , co to za facet, co jest prude-

ryjny. 

29. Wiesz, jak facet popróbuje, nauczy si  tego i tamtego, to i dziewczyna na tym skorzysta. 

W zdaniu 28. przymiotnik pruderyjny – jak si  wydaje – traktowany jest przez 

respondenta jako przeciwstawny do predykatu eksperymentuj cy w yciu seksual-

nym. Pragmatyczne ograniczenia argumentu ‘kobieco ’ tego predykatu zdaje si  

potwierdza  aksjologicznie nieoboj tna kolokacja bezpruderyjna kobieta, tzn. 

kobieta wyró niaj ca si  ze zbioru kobiet tym, e jest pozbawiona w a ciwych 

kobietom zasad moralnych, g ównie w sferze seksualno ci. 

Przeprowadzone przeze mnie badania nie pozwoli y na udzielenie wyczerpuj -

cej odpowiedzi na pytanie o pragmatyczne ograniczenia argumentu osobowego 

z komponentem ‘m sko /kobieco ’ analizowanych przeze mnie predykatów 

mentalnych. Poza obszarem bada  pozostaje wiele mechanizmów, których nie 

ujawni a analiza kontekstowo-konotacyjna materia u. Wydaje si , e du  rol  

w doborze konkretnych predykatów i w nak adaniu na nie pragmatycznych ogra-

nicze  zwi zanych z analizowanym komponentem odegra  niejako wymuszony 

i zaktualizowany instrukcj  maskuj c  mechanizm stereotypizacji. 
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Stereotyp językowy jako mechanizm przyczyniający się  
do przypisywania przez respondentów predykatów przedstawicielom konkretnej płci 

Najcz stszymi mechanizmami motywuj cymi powstawanie stereotypów 

w uzyskanym przeze mnie materiale by y: 

a) nazywanie przedmiotów ze wzgl du na ich zewn trzn  i wewn trzn  for-

m , por. lalu  (wyraz pochodny od lala oznaczaj cy m czyzn  posiadaj -

cego cech  kulturowo przypisan  kobiecie, a mianowicie: przyk adanie 

du ej wagi do wygl du), (ten) baba; 

b) pos ugiwanie si  znaczeniami przeno nymi wyrazów, por. pierdo a ‘kto , 

kto jest nieporadny i nie wie, czego chce’ w odró nieniu od znaczenia ‘de-

tal, szczegó ’; 

c) wykorzystywanie frazeologizmów zarówno z cech  domy ln , jak i z ce-

ch  nazwan  expressis verbis: m skie zdecydowanie, babskie niezdecydo-

wanie8. 

Do powy szego repertuaru wyk adników stereotypizacji, szeroko omawianej 

w literaturze przedmiotu, dopisa  nale y wspomniane ju  przeze mnie quasi-

-tautologie baba to baba, facet to facet. Implikuj  one bowiem za o enie, e odbiorca 

wypowiedzi wie, jakie cechy nosi baba i facet, a wi c postrzega przedstawicieli obu 

p ci przez pryzmat utartego kulturowo, stereotypowego zestawu atrybutów. 

Analizowane predykaty ze wzgl du na teori  stereotypizacji mo na podzieli  

na: (1) wyra enia konotuj ce kobieco  oraz (2) cz ce si  z nazwami kobiet. 

W pierwszej grupie znajd  si  okre lenia zwi zane ze stereotypowym pojmowa-

niem kobiety jako „opiekunki domowego ogniska”, np. troskliwy9, agodny, go-

spodarny, jako „ozdoby m czyzny”, np. dbaj cy o swój wygl d, maj cy poczu-

cie estetyki, b d ce wynikiem historycznej podleg o ci kobiety m czy nie (naj-

cz ciej m owi), np. naiwny (kobieta, zale na od swojego m a, mia a nie zna  

realiów panuj cych na wiecie10, gdy  to – zdaniem m czyzny – mia o chroni  

j  przed szkodliwym wp ywem innych). Do drugiej grupy zaliczy  mo emy takie 

przymiotniki, jak: delikatny, gderliwy, wra liwy, uczuciowy11. 
   

8 Na podobne mechanizmy wskazuj  J. Bartmi ski i J. Panasiuk (2001: 382). 
9 Definicja przymiotnika troskliwy, zamieszczona w Innym s owniku j zyka polskiego, nie zawiera 

wprawdzie jednoznacznego powi zania tej cechy z byciem kobiet , jednak przyk ad ilustruj cy 

powy sz  eksplikacj  wskazuje na kobiet  jako nosicielk  tej i innych cech, por. „ ona jego by a 

troskliwa, czu a i gotowa do po wi ce ”. 
10 Dowodem potwierdzaj cym powy sz  tez  jest historyczna opozycja mi dzy poj ciami: niewiasta ‘ta, 

o której si  nie wie’ b d  w konkurencyjnej (stereotypowej) interpretacji ‘ta, która nie wie’ – wspó cze nie 

nale cym do rejestru nacechowanego (archaiczno ) z pewnym odcieniem podnios o ci, oraz wied ma ‘ta, 

która wie’ – ocenianym wspó cze nie jako okre lenie nacechowane negatywnie. 
11 Zawarte w tej grupie przymiotniki i wyra enia o funkcji przymiotników cz ciej wyst puj  jako 

okre lenia kobiet. wiadczy  o tym mo e chocia by dysproporcja mi dzy zdaniami zawieraj cym 
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Przymiotniki i wyra enia przymiotnikowe stereotypowo okre laj ce m czyzn 

to: dominuj cy, niezale ny, rywalizuj cy, nastawiony na sukces, maj cy si  

przebicia, atwo podejmuj cy decyzje, arogancki, maj cy dobr  kondycj  fizycz-

n , z poczuciem humoru, maj cy zdolno  przekonywania, pewny siebie, samo-

wystarczalny, otwarty na wiat zdarze  zewn trznych, eksperymentuj cy w yciu 

seksualnym, sprytny. 

Powy sze okre lenia, analogicznie do nazw cech kobiecych, podzieli  nale y 

na: (1) przymiotniki konotuj ce m sko , np. samowystarczalny, niezale ny, 

arogancki, (2) przymiotniki cz ce si  z nazwami m czyzn, np. atwo podejmu-

j cy decyzje (por. implikowana w wypowiedziach przez to wyra enie kolokacja 

m skie zdecydowanie, która w NKJP ma znacznie wy sz  frekwencj  ni  kobiece 

zdecydowanie), eksperymentuj cy w yciu seksualnym.  

Nale y jednak podkre li , e uzyskany materia  nie pozwala na wyró nienie jed-

nostek systemowo m skich lub kobiecych (by  mo e poza czasownikiem kokieto-

wa ). Z pragmatycznego punktu widzenia jednak respondenci pos ugiwali si  nimi 

w takich kontekstach (ze wzgl du na czliwo  lub niedefinicyjne cechy znacze-

niowe), które w do  jednoznaczny sposób przyporz dkowywa y je do grupy ko-

biecych lub m skich okre le , a u ycie tych wyra e  w kontekstach pozostaj cych 

w stosunku konwersji implikowa o „niem sko  m czyzn” i „niekobieco  ko-

biet”, por. np. delikatny m czyzna, baboch op. Wydaje si , e dopiero perspektywa 

stereotypizacji pozwoli a w szerszym stopniu zrozumie  nak adane na predykaty 

mentalne ograniczenia pragmatyczne komponentu ‘m sko /kobieco ’. 

Zakończenie 

Zastosowane do opracowania danych j zykowych analizy, realizowane zarów-

no na polu semantycznym, jak i pragmatycznym oraz wyra eniowym, pokaza y 

szerokie pole kolokacji i konotacji, które niew tpliwie mia y wp yw na takie, 

a nie inne przypisanie komponentu ‘m sko /kobieco ’ do okre lonego predyka-

tu. Warto podkre li  raz jeszcze, e materia  badawczy czerpa am z wypowiedzi 

respondentów poddanych instrukcji maskuj cej w postaci zafa szowanego wyni-

ku testu na p e  psychologiczn . To w a nie ten zabieg móg  sta  si  przyczyn  

bardziej stereotypowego postrzegania analizowanych predykatów. 

Reasumuj c, przeprowadzone przeze mnie badania pokazuj , i  mimo braku 

w definicjach s ownikowych poszczególnych predykatów ogranicze  pod wzgl -
   
analizowane okre lenia stosowane cznie z przymiotnikami kobiecy, damski lub wyra onymi 

w rodzaju e skim a wypowiedziami, w których powy sze okre lenia nazywaj  m czyzn. 
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dem nacechowania p ciowego argumentu osobowego, zosta y one na o one przez 

moich respondentów. Przyczyn  takich zachowa  j zykowych wydaj  si  zarów-

no pewne cechy pragmatyczne tych predykatów, jak i stereotypowe j zykowe 

postrzeganie kobiet i m czyzn. 
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