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Przemiany profilu partnerki  
w stereotypie d z i e w c z y n y 1 

Dziewczyn  definiuje si  ogólnie jako ‘m od  kobiet , zw aszcza niezam -
n ’ (USJP, 1, 769). Wyraz ten implikuje szereg kulturowo zale nych konota-
cji. Artyku  stanowi wycinek z bada  nad stereotypem d z i e w c z y n y  od-
twarzanym na podstawie listów publikowanych w czasopismach m odzie-
owych2. W rekonstruowanym obrazie faseta relacji damsko-m skich jest 

niezwykle wa na, wspó tworzy profil partnerki. Warto wcze niej zrekon-
struowa  wy aniaj cy si  z przys ów tradycyjny wizerunek panny3. 

Profil partnerki w przys owiowych 

Ewa J drzejko podkre la, e „przez wieki kszta towa  si  (…) w polsz-
czy nie j zykowy obraz kobiety, w którym zawiera si  mieszanina podziwu 

1 Rozstrzelonym drukiem oznaczam nazwy, które uznaj  za poj cia, w tym stereotypy, z kolei 
kursyw  profile (warianty stereotypów). Za Jerzym Bartmi skim termin stereotyp rozumiem jako 
semantycznie (i formalnie) utrwalone w wiadomo ci spo ecznej j zykowo-kulturowe wyobra enie 
danego obiektu, posiadaj ce zarówno walory warto ciuj ce, jak i poznawcze (Bartmi ski 1998, 64). 

2 Niniejszy tekst powsta  na bazie niepublikowanej cz ci rozprawy doktorskiej pt. (Auto)stereotyp 

DZIEWCZYNY i CH OPCA. Listowy materia  uporz dkowano wed ug nast puj cych kategorii: 
1) nazwa, sposoby okre lania dziewczyny, 2) wiek, 3) opis (a. wygl d, b. charakter, zachowanie, 
postawy, c. zainteresowania, d. profile: kole anka, uczennica, partnerka). Wybrane elementy stereotypu 
d z i e w c z y n y  i zwi zane z nimi zagadnienia zosta y ju  cz ciowo opublikowane (Wac awek 
2009a; 2010; 2010–2011; 2011; 2013; 2014; 2016). 

3 Analizowany i cytowany materia  pochodzi z Nowej ksi gi przys ów i wyra e  przys owiowych 

polskich (NKPiWPP). 
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i lekcewa enia, widocznego w pozytywnych lub negatywnych konotacjach 
leksyki nale cej do pola poj ciowego »kobieta«” (J drzejko 1994, 163). 

Zgodnie z rekonstruowanym ze róde  paremiologicznych wyobra eniem 
partnerki, panna musi dba  o swoj  opini : „S awa dziewczyny to jej skarb 
jedyny”; „Dziewuszyna cnota jako kula z ota”. Przys owia pokazuj , e dla 
m odej kobiety wa na jest mi o . Widoczna jest obawa przed odrzuceniem, 
jednostronno ci  afektu – wi e si  to z upokorzeniem: „Wstyd dziewce, 
kiedy parobek jej nie chce”. Niewiasta zazwyczaj jest obiektem m skiego za-
interesowania: „Z pann  d ugo, z wdow  krócej, a z rozwódk  gadaj krót-
ko”; mo e by  przyczyn  nieszcz cia: „Dzieweczka, wódeczka i skrzypecz-
ka zawsze gubi  m odzie ca” lub odwrotnie – dawa  rado : „Trzy rzeczy 
na wiecie goj  ludzkie rany: dziewecka, kwartecka i worecek napchany”4. 
Pojawiaj  si  po wiadczenia traktuj ce o niepohamowanej (grzesznej) natu-
rze panny. Trudno ustrzec j  przed pokusami: „ atwiej sto pche  upilnowa  
ni  jednej dziewczyny”; „Oto macie prawdy ca y wertel z czubem, e nie 
mo na wierzy  dziewczynie przed lubem”. Odnotowano równie  informa-
cje o zmienno ci jej serca, np.: „Na to si  dziewcz ta zrodzi y, eby ch opców 
zwodzi y”5. M oda kobieta, osi gaj c odpowiedni wiek, jest gotowa do zam -
pój cia. Tego typu „konieczno  dziejow ” podkre laj  przys owia typu: 
„Dziewczyna na doczekaniu, kawalerowi na wybraniu”; „Ju  mi min o szesna-
cie latek, musz  si  wpisa  w rejestr m atek”. Dane przys owiowe po wiad-

czaj  tak e rodzicielski k opot – konieczno  wydania córki za m 6: „Gdy 
dzieweczka, to j  czesz, a gdy wi ksza, to j  strze , jak doro nie, zap a  komu, 
by j  zabra  z twego domu”. Zbyt d ugie pozostanie niem atk  – bycie star  
pann  – kulturowo uznawane jest za z e: „Stara panna i z kamieniami na drodze 
si  wadzi”. Naturaln , yciow  powinno ci  kobiety (dziewczyny) jest przypisa-
nie jej do sfery prywatnej: zajmowanie si  domem i rodzenie dzieci: „Panna 
och dóstwem, dobry ch op m stwem, doktor nauk  – maj  pi knie stan ”. 

Tradycyjny j zykowo-kulturowy wizerunek partnerki odtworzony na pod-
stawie paremii zawiera du o elementów pozytywnie warto ciowanych, cho  

4 Dodatkowo przys owie to pokazuje, e dziewczyna (kobieta) nie jest traktowana w kate-
goriach cz owieka – uto samianego z m czyzn  (por. Pajdzi ska 2001; ozowski 2008).  

5 Formu owano równie  przestrogi: „Nie przebieraj panno, eby  nie przebra a, eby  za 
kanarka wróbla nie dosta a”. 

6 Problematyczno  sytuacji wynika a z konieczno ci zapewnienia dziewczynie odpowied-
niego posagu. W polskiej tradycji kulturowej to posiadanie syna (potomka rodu; tego, który 
zachowuje nazwisko) by o bardziej nobilitowane: „Lepiej, co sie diobo  za stodo om okoci, 
ni  co sie dzio cha urodzi”. 
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niema o te  negatywnych7. Porównanie tego obrazu z portretem rekon-
struowanym na bazie listów publikowanych w prasie m odzie owej poka e 
kulturow  ci g o  pewnych wyros ych na tradycji wzorców, a tak e zak a-
dan  – przynajmniej cz ciow  – ich zmian . 

Profil partnerki w danych listowych 

Materia  badawczy stanowi  listy nades ane do czasopism m odzie o-
wych8 – dawniejszych (1979–1980), tu reprezentowanych przez „Filipink ” 
(F), oraz nowszych (2009–2011), na podstawie pism maj cych wydawc  za-
granicznego: „Bravo” (B), „Popcorn” (P) i „Twist” (T) – razem: POP, oraz 
rodzimego – „Viktor Gimnazjalista” (VG) i „Cogito” (C) – razem: POL.9 
Artyku  s u y wskazaniu ewentualnych przemian analizowanego profilu. 

cznie zebra am 392 werbalizacje konkretyzuj ce dziewczyn  stricte jako 
partnerk . Wi kszo  egzemplifikacji – 334 – pochodzi z tekstów dziewcz t 
(Dz); F: 91, POL: 155, POP: 88 – liczby te sta y si  podstaw  do oblicze  
procentowych. Niewielka jest liczba dookre le  ch opców (Ch); F, POL 
i POP – razem: 58. Pozwala ona jedynie na symboliczne uwzgl dnienie tych 
danych j zykowych w toku analizy (bez podawania procentów i obrazowa-
nia wyników w formie wykresu). Mimo to konkretyzacje ch opców s  istot-
ne – ujawniaj  wa ne dla nich aspekty, ich perspektyw  i punkt widzenia 
(Bartmi ski 1990). Wyekscerpowane werbalizacje zosta y sprowadzone do 
mniejszej liczby deskryptorów opisuj cych szeroko rozumiane w a ciwo ci 
(w tym: sposoby zachowania, postawy, do wiadczenia) dziewczyny jako 
partnerki, a te z kolei zgrupowano w syndromy – zespo y cech powi zane ze 
sob  wewn trznymi zale no ciami. Ze wzgl du na ograniczenia obj to cio-
we artyku u zrezygnowa am z przedstawienia obszernych zestawie  tabela-
rycznych szczegó owo obrazuj cych zebrany materia  j zykowy. Dane pro-
centowe zaprezentuj  w formie wspólnego wykresu (Dz F, POL i POP), 

7 Ogólnie rzecz bior c, polskie przys owia (podobnie jak dane s ownikowe) rysuj  dwa ste-
reotypowe obrazy kobiety: pierwszy – m odej i adnej, waloryzowany pozytywnie, drugi – 
starej i brzydkiej, nios cy odmienne konotacje ( obodzi ska 1994). 

8 Jestem wiadoma dystansu badawczego, jaki nale y mie  do publikowanych w prasie czy-
telniczych listów (Wac awek 2015, 212–213). 

9 Szczegó owa charakterystyka pism F, POP i POL oraz dzia ów, z których wyekscerpo-
wano wypowiedzi listowe, zosta a przedstawiona w innym tek cie (Wac awek 2015, 225–
239). 
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a przy omawianiu wyró nionych cech deskryptorowych i syndromów po-
dam przyk adowe konkretyzacje. Uzyskane wyniki (wyró nione syndromy) 
obrazuje wykres 1. 

 
Wykres 1. Profil partnerki w stereotypie d z i e w c z y n y  – autostereotyp (procentowo) 

Sama 

Syndrom singielki10, a dok adniej zasygnalizowane przy analizie paremii 
negatywne waloryzowanie bycia sam  ze wzgl du na okoliczno ci lub w a-
sny wybór, rzadko pojawia  si  w wypowiedziach czytelniczek pism maj -
cych zagranicznego wydawc ; mocno za  zosta  uwypuklony w listach wy-
drukowanych w prasie o polskiej proweniencji, zw aszcza tej dawniejszej 
(F: 42%, POL: 33%. POP: 9%). Mimo niewielkiej liczby danych z POP wy-
daje si , e jedn  z ponadczasowych przyczyn obni onego nastroju dziew-
czyny jest brak ch opaka11 w znaczeniu partnera (sympatii). J zykowo zwy-
kle by o to wyra ane poprzez: 

10 Pod koniec okresu PRL (wi c wtedy, gdy publikowane by y obj te badaniem listy F) wy-
raz singiel nie funkcjonowa  jako okre lenie osoby, która jest sama wyboru – jest to znaczenie 
wspó czesne. Nie mog a te  istnie  forma derywowana singielka. Jednak warto u y  tego 
okre lenia równie  w stosunku do dawniejszych realiów. Zdaniem Katarzyny Zawilskiej 
wspó cze nie w potocznym rozumieniu rzeczownik singiel nie musi okre la  osoby, która zde-
cydowa a si , by z nikim si  nie wi za . Wed ug autorki omawiany wyraz ma charakter do-
warto ciowuj cy (zamiast okre le  stary kawaler/stara panna) i w przysz o ci „przestanie by  
eufemizmem (…), poniewa  nabierze cech nazwy wprost i pojawi si  konieczno  zast pienia 
go nowym eufemizmem” (Zawilska 2008, 63). Przyj te przeze mnie rozumienie wyrazów sin-

giel, singielka nawi zuje do ustale  tej autorki.  
11 wiadomie u ywam nieco kolokwialnego okre lenia ch opak (a nie ch opiec), uznaj c je za 

bardziej adekwatne (por. Wac awek 2015). 
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a) negacj  czasownika mie , np.: nie mam ch opaka (F); grozi mi staropanie -
stwo, gdy  wcale nie zanosi si  na to, ebym kiedykolwiek mia a ch opaka (F); 
nie mam ch opaka, ani nigdy z adnym si  nie ca owa am! A to przeszkadza 
mojej klasie (VG); nie mam ch opaka i to w tym wypadku dobrze, bo boj  si , e 
celowo mog abym zrobi  jakie  g upstwo (C); 

b) po czenie czasownika modalnego chcie  w trybie przypuszczaj cym 
z bezokolicznikiem: bardzo chcia abym mie  ch opaka (VG); chcia abym 
mie  ch opaka, przyjaciela, w przysz o ci m a (C); chcia abym kocha  i by  ko-
chan  (C). 

W listach opisuj cych brak sympatii po rednio ujawnia si  swoista – pre-
zentuj ca punkt widzenia dziewczyny – „definicja” c h o p a k a : bardzo 
chcia abym mie  ch opaka, czyli tak  osob , z któr  mog  si  zawsze zobaczy , pogada , 
pój  do kina. (…) jak si  zachowa , by ch opcy zaakceptowali mnie jako kole ank ? 
Du o artowa , dawa  ci ga  prace domowe? (VG). Z punktu widzenia dziewczy-
ny dawniejszej i wspó czesnej „posiadanie” partnera podnosi poziom (sa-
mo)akceptacji – pokazuje jej rang  nie tylko w kontek cie relacji, w jakiej 
chce by , ale równie  w kontek cie grupy rówie niczej, której by a cz onki-
ni . To, e nastolatka ma ch opaka, wydaje si  kulturowym wymogiem, 
oznak  „sukcesu”: bycia osob  popularn , modn  i lubian . Bez sympatii 
dziewczyna czuje si  samotna, nieatrakcyjna, gorsza, wycofana z ycia towa-
rzyskiego. Pojawia si  psychoza posiadania ch opaka (VG), zgodne z my leniem 
typu: nie wa ne jaki, wa ne by by  (VG). Przy czym oprócz spo ecznego/ 
rówie niczego uznania dawniejsze teksty werbalizowa y raczej obaw  przed 
negatywnie warto ciowanym staropanie stwem (co zgodne jest z tradycyj-
nym obrazem), wspó czesne – potrzeb  do wiadczania mi o ci fizycznej. 

Brak upragnionego partnera zach ca  dziewczyn  do aktywno ci, poszu-
kiwa  – czasem bardzo desperackich. Inne od obecnych, bardziej konserwa-
tywne, realia socjokulturowe, w jakich funkcjonowa a „Filipinkowa” dziew-
czyna, oraz ch  zachowywania si  zgodnie z zasadami dobrego wychowa-
nia, powodowa y, e cz sto zastanawia a si  nad tym, czy wypada jej pierwszej 
zapocz tkowa  jakie  dzia anie, zrobi  pierwszy krok (zainicjowa  spotkanie, 
zaprosi  na bal, pierwszej si  odezwa  w ta cu, zadzwoni , napisa  list itd.). 
Wyczulenie na relacj  damsko-m sk , emocjonalne, hiperbolizuj ce opisy 
czytelniczek oddaj  w a ciwe dla wieku nastoletniego przewra liwienie: 
Wiem, gdzie mieszka i jak si  nazywa. Widzia am go zaledwie dwa razy. Co mam ro-
bi  – tak d u ej nie mog  y  (F). Wspó cze nie – zgodnie z konkretyzacjami 
czytelniczek POL i POP – z „posiadaniem” jakiegokolwiek, rzekomego ch opa-
ka (który ma kaptur i na elowane w osy) wi e si  „odpowiednie” zachowanie 
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dziewczyny. Ona: wylukuje (por. ang. to look), zaczepia, podrywa, wypytuje 
o niego znajomych (swoich lub jego), szuka jego profilu na portalach spo-
eczno ciowych, pisze do niego esemesy, chce czeka  przed szko , ledzi 

go, piszczy na jego widok, histerycznie krzyczy, gdy rozmawia z inn  itp. 
Dziewczyna zatem niejednokrotnie przejmuje lub chce przej  zachowania 
stereotypowo przypisane ch opakowi i/lub wpisuje si  w obraz niepanuj cej 
nad emocjami, zaborczej fanki. Zbyt nachalne dziewczy skie zaloty by y i s  
krytykowane przez m odych i doros ych12. To ch opak powinien si  zaleca . 
Oto przyk adowa wypowied  czytelniczki F: A  lito  bierze i al serce ciska, e 
to w a nie dziewczyny zabiegaj  o wzgl dy ch opców, cho  przecie  powinno by  odwrot-
nie. Narzucaj  si  i poni aj , jakby ca kowicie wyzbyte by y godno ci osobistej. S  goto-
we spe ni  ka dy warunek postawiony przez ch opaka dla kilku dni, a czasem zaledwie 
dla kilku godzin, sp dzonych razem. J zykowo tego typu krytyk  uwypuklaj  pe-
joratywnie nacechowane okre lenia. Równie  wspó cze nie nadmierna 
dziewcz ca aktywno  mo e by  negatywnie waloryzowana. Psychoza posiada-
nia ch opaka jest krytykowana przez „zdroworozs dkow ” dziewczyn , która 
– pomimo powszechnie panuj cej mody na „chodzenie” z kimkolwiek, czeka 
na tego jedynego. Wymowna jest relacja jednej z „aktywnych” czytelniczek: 
„zagadn am go na korytarzu (…). Dowiedzia am si , jaki ma numer ko-
mórki, odszuka am go na Naszej Klasie. Chodzi am do sklepu na osiedlu, na 
którym on mieszka, potem napisa am kilka SMS-ów, par  razy zadzwoni am 
do jego furtki, czasem czeka am po szkole. Wiele dziewczyn tak robi. (…) 
Nagle on podszed  na przerwie do mnie i poprosi , ebym go nie n ka a. 
(…) Wszyscy w mojej klasie wiedz , e si  nim interesuj  i teraz nie wiem, 
co mam im powiedzie … (…) Jak on móg  tak podle si  zachowa ? (…) 
Czy to co  z ego, kiedy dziewczyna bierze sprawy w swoje r ce?” (VG). Jak 
wynika z tekstu, odrzucona przez ch opaka „przedsi biorcza” dziewczyna 
mo e bardziej prze ywa  wstyd przed grup  rówie nicz  ni  odepchni cie 
ze strony wybranka. 

Jednostkowo pojawiaj ce si  dawne i aktualne ch opi ce teksty potwier-
dzaj  dwa ze wskazanych modeli: a. dziewczyna zazwyczaj podoba si  ch o-
pakowi: „Bardzo mi si  spodoba a. Niestety, innym ch opcom równie ” (F); 
b. dziewczyna stara si  by  aktywna: „Zauwa y em, e kilka moich kole a-
nek d y do nawi zania ze mn  bli szej znajomo ci” (F). Nowsze listy obra-
zuj  przede wszystkim drugi z wymienionych schematów zachowa . Nazbyt 
aktywna dziewczyna nie jest ceniona przez ch opaka – m.in. dlatego, e swo-

12 Tu rozumianych jako odpowiadaj c  na listy redakcj  pisma. 
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j  postaw  mo e go o mieszy : „Dziewczyny bywaj  nachalne i pozbawione 
wyczucia. (…) co mo na sobie my le  o dziewczynie, która lata za tob  jak 
pies. (…) Czy wiesz, jaki obciach mu robi a  przed jego kumplami? (…) a-
den normalny facet nie chce, eby mu mówi  wprost, e si  go kocha i chce 
si  z nim chodzi . By a  nachalna, a takich dziewczyn nikt nie lubi” (VG). 

Zakochana (kocha) 

Kolejnym syndromem partnerki jest stan zakochania w wymarzonym wy-
branku (czasem bez wzajemno ci)13 lub bycie kochan  przez swoj  sympati  
(Dz F: 32%, POL: 36%, POP: 20%).14 Zazwyczaj opisy dotycz  mi o ci 
spe nionej – ch opak równie  darzy uczuciem dziewczyn . Czytelniczki, 
zw aszcza na pocz tku listu, podawa y laurkowe opisy zwi zku. „Posiada-
nie” ch opaka jest wysoko cenione – dziewczyna jest dumna z tego, e ma 
partnera: „Gdy pierwszy raz si  ze mn  umówi , czu am nie tylko szcz cie, 
ale tak e dum , e wybra  w a nie mnie… (…) Wtedy pomy la am, e musz  
by  wyj tkowo atrakcyjna, skoro Tomek mo e mie  ka d  dziewczyn , a chce 
chodzi  ze mn …” (T). Pomimo j zykowej emocjonalizacji dziewcz cego 
przekazu podkre laj cego wielko  uczucia, które czy m odych, okazuje 
si , e bywa ono krótkotrwa e, co jest zrozumia e w nastoletniej fazie roz-
woju psychospo ecznego. 

W symbolicznie odnotowanych tekstach m odych m czyzn równie  wer-
balizowano mi o  dziewczyny: a) z wzajemno ci : „Dziewczyna mimo to 
nie rzuci a mnie, co wiadczy najlepiej, jak bardzo si  kochamy” (F); b) bez 
wzajemno ci (dziewczyna tak bardzo chce mie  ch opaka, e wmawia sobie 
uczucie): „Dziewczyna wyobra a sobie, e j  kochamy, cho  nie dajemy ku 
temu adnych powodów” (F). Interesuj c  pod wzgl dem j zykowym defi-
nicj  z w i z k u  („chodzenia”) podaje jeden z czytelników (list dotyczy  
dziewczyny, która nadmiernie rozpami tuje swoj  wcze niejsz  relacj  i nie-
yj cego ju  ch opca): „Moim zdaniem dziewczyna post puje z Tob  nie-

uczciwie. Je li decyduje si  na przyja , czyli mówi c po naszemu na cho-
dzenie, to swoje smutki powinna g boko schowa , aby  si  nawet nie do-

13 Takie uj cie wpisuje si  we wcze niej wyró niony syndrom singielki. 
14 Wi e si  z tym obrazem element temporalny – d ugo  zwi zku wiadczy o jego sile 

(Wac awek 2009b, 176). Nale y równie  doda , e w jednostkowych listach wspó czesna 
dziewczyna przyznaje, e zakocha a si  nie w ch opcu, a innej dziewczynie, ewentualnie doro-
s ych – kobiecie lub m czy nie (VG, POP). 
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my la , e idziecie ladami jej dawnych z tamtym prze y ” (F). Zatem „przy-
ja ” mi dzy dziewczyn  a ch opakiem z „m skiego” punktu widzenia 
oznacza – czy te  mo e oznacza  – definiowanie osoby p ci przeciwnej tyl-
ko w kategoriach partnerki (a nie kole anki). Ch opak mo e mie  wyideali-
zowane wyobra enie damy serca lub uwa a  j  za osob , która „gra” (nie 
jest szczera), bawi si  jego emocjami i naiwno ci . W drugiej z wymienio-
nych sytuacji – jak wynika z listu – nale y, w celu wzbudzenia zazdro ci, za-
cz  interesowa  si  inn  dziewczyn  (czyli zdradzi  pierwsz ): „Ja nie wie-
rzy bym takim zom na zawo anie. Dziewczyny to artystki. Poszukaj innej, 
równiejszej, a zobaczysz, e tej od razu oczy obeschn ” (F). 

Zainteresowana blisko ci  fizyczn  

Mi o  wi e si  z blisko ci  fizyczn , stanowi c  jeden z poruszanych 
w listach tematów – dominuj cy w pismach POP (Dz F: 24%, POL: 15%, 
POP: 59%). Dziewczyna interesuje si  sfer  seksualn . Widoczna jest zdecy-
dowana ró nica w rodzaju problemów oraz sposobie ich opisu mi dzy daw-
niejszymi a wspó czesnymi wypowiedziami czytelniczek. 

Dla „Filipinkowej” m odej kobiety wa n  – cho  rzadko wyra an  expressis 
verbis – spraw  by a odpowiednia edukacja seksualna: „To jest to, o czym 
powinno si  z m odzie  rozmawia  i cz sto pisa  w prasie m odzie owej. 
Nie mog  to by  tematy tabu, bo s  to sprawy bardzo nas obchodz ce; 
m odzie  bardzo rzadko bywa u wiadamiana przez rodziców i ma wielkie 
trudno ci ze zdobyciem fachowej lektury”. wiadomo  i potrzeb  wiedzy 
na temat ycia p ciowego (w tym antykoncepcji) spo ecznie pomijano: bra-
kowa o informacji w mediach, w bibliotekach, w szkole czy w rozmowach 
z matk , co cz sto z alem podkre la y pisz ce. Taki stan rzeczy pokazuje 
funkcjonowanie w bardziej tradycyjnym modelu, sprawy zwi zane z seksem 
uznawano za wstydliwe i z zasady mog ce dotyczy  relacji ma e skich. 

Brak informacji o dziewczynie jako partnerce seksualnej w ch opi cych li-
stach publikowanych pod koniec okresu PRL pokazuje funkcjonowanie tego 
typu relacji w sferze tabu oraz to, e takie kontakty nie by y zbyt cz ste. 

Z nowszych dziewcz cych listów (POP i POL) wy ania si  obraz partner-
ki, która chce by  lub jest wiadoma przyjemno ci p yn cych z szeroko ro-
zumianych czynno ci seksualnych. Wysoki odsetek przyk adów dotycz cych 
tej sfery w wypowiedziach publikowanych w POP wiadczy o tym, e listy 
poruszaj ce tematyk  seksualn  ujawniaj  zaufanie do pisma oraz samotno  
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dziewczyny w obliczu problemu, a tak e to, e taka problematyka jest wa na 
z punktu widzenia profilowanej przez te pisma odbiorczyni15. Werbalizacje 
dotycz ce seksu s  zarazem wyra nym wiadectwem prze amywania tabu 
(por. Baranowska-Szczepa ska, Smól 2009). Listy czytelniczek informuj  
o inicjacji seksualnej i konsekwencjach aktu p ciowego16. Pojawia si  presja 
pierwszego razu: „Wiele dziewczyn z mojej klasy (druga LO) ma »pierwszy raz« 
za sob , a ja jeszcze nie” (C). Utrata dziewictwa, podobnie jak wcze niej 
wspomniany wymóg „posiadania” ch opaka, jest tym, co – zgodnie z rekon-
struowanym na bazie listów obrazem – wspó czesna dziewczyna, stosownie 
do mody lansowanej przez nastolatków (i ich media), powinna uczyni , czy 
te  zgodnie z m odzie owym j zykiem – co powinna „zaliczy ”: „Ja co 
prawda nie mam jeszcze 15 lat i nie mam zamiaru póki co straci  dziewic-
twa. Z tego, co wiem, to w moim otoczeniu modne sta o si  wczesne wcho-
dzenie w taki doros y wiek (szybka utrata dziewictwa)” (VG). Dziewczyna 
jest wiadoma konsekwencji aktu p ciowego, st d listy dotycz ce antykon-
cepcji: „B dziemy si  zabezpieczali za pomoc  globulek antykoncepcyjnych, 
ale mi zale y na tym, eby Marcin u ywa  kondomów” (B); „Ba am si  ryzy-
ka, wi c posz am do pani ginekolog, poprosi am j  o tabletk  »antykoncep-
cja po stosunku (…)«” (VG); i ci y: „Miesi c temu zrobi am test ci owy 
i wyszed  pozytywnie” (C). Niektóre wypowiedzi, g ównie pochodz ce 
z POP, wspó tworz  obraz dziewczyny wyzwolonej. To, co dawnej nale a o 
do sfery zakazanej, wstydliwej – cz ciej spo ecznie akceptowalnej, gdy do-
tyczy o ch opaka, wspó cze nie jest równie  j zykowo wyra ane i coraz 
bardziej spo ecznie tolerowane, gdy odnosi si  do dziewczyny: „Seks sama 
ze sob  ;-) to u mnie cz sta praktyka. Od kiedy sko czy am 14 lat (wtedy 
odkry am, jak to robi ), masturbuj  si  kilka razy w tygodniu” (T). 

W listach ch opców publikowanych w POP i POL równie  zarysowany 
jest syndrom partnerki mniej lub bardziej zainteresowanej sfer  seksualn  

15 Specyfika pism POP, szerokie rozpisywanie si  na temat mi osnych prze y , powoduje, 
e zawarte w tych magazynach teksty (nie tylko listy) mo na traktowa  w kategoriach „fizjo-

logii seksu” – okre lenie zaczerpni te z pracy Wojciecha Kajtocha (Kajtoch 1999, 83). Bada-
cze podkre laj , e „czasopisma m odzie owe ch tnie omawiaj  tego typu zagadnienia, t u-
macz c to wychodzeniem naprzeciw potrzebom m odych czytelników. Oczywi cie takie dzia-
anie ma czysto merkantylne cele. Niew tpliwie pisanie o sprawach zwi zanych z erotyk  

wp ywa na poczytno  pisma” (Baranowska-Szczepa ska, Smól 2009, 166). 
16 Informacje o rozpocz ciu czy prowadzeniu wspó ycia seksualnego pojawia y si  w „Fi-

lipinkowych” wypowiedziach z ko ca okresu PRL, jednak by y rzadkie i zwykle eufemistycz-
ne: Potrzeb  wi zi emocjonalnej odczuwa ka dy cz owiek – chce kocha  i by  kochanym. Teraz wiem, e 

dope nieniem mi o ci jest zbli enie. 
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i konsekwencjami stosunku p ciowego: „Renata jest dziewic  i bardzo si  
boi, e pierwszy raz b dzie j  bola ” (B); „Nagle zacz a mi niemal codzien-
nie opowiada , e w jej klasie prawie wszystkie dziewczyny maj  za sob  
pierwszy raz. Teraz cz sto zaprasza mnie do siebie, ca ujemy si  i ona mnie 
prowokuje. Ostatnio otwarcie powiedzia a, e chce rozpocz  wspó ycie” 
(C); „Otwarcie jej powiedzia em, e chcia bym rozpocz  wspó ycie. Ona 
w zasadzie nie powiedzia a »nie«” (C). 

Z a 

Obraz dziewczyny jako z ej partnerki nie pojawi  si  w listach z ko ca 
okresu PRL, symbolicznie zarysowuj  go bardziej wspó czesne wypowiedzi 
czytelniczek (POL: 8%, POP: 6%). Opisy nacechowane negatywnie nakre-
lono równie  w listach m odych m czyzn. Krytyka zachowania dziewczy-

ny pokazuje lu ne traktowanie przez ni  zwi zku z ch opakiem (jako czego  
przej ciowego, nietrwa ego): 

a) przyk adowe wypowiedzi dziewcz t: „Jestem z Ma kiem, jednak od ja-
kiego  czasu podoba mi si  Piotrek, ch opak z równoleg ej klasy, jest przyja-
cielem Ma ka” (VG); „Nie wiem, czy ma sens chodzenie z nim, skoro z góry 
wiem, e na pewno nie chc  z nim sp dzi  ycia” (C); 

b) ch opi ce egzemplifikacje: „Zauwa y em moj  dziewczyn  z jakim  
ch opakiem. (…) gdy zacz a si  ca owa  z tamtym facetem, oniemia em” 
(B); „Tam, jak to na wycieczce, wieczorem by o weso o i… sta o si , zdra-
dzi a mnie” (C). 

Dziewczyna nie jest pewna swojej mi o ci do ch opaka, nie jest sta a w uczu-
ciach, bywa ch tna do flirtów, zdolna do podrywania innego, a nawet do 
zdrady: „Kolega z klasy podobno powiedzia , e »lepi  si  do wszystkich 
ch opaków«, a on nie takiej dziewczyny szuka” (VG); „Robi wszystko, by 
przyci gn  spojrzenia facetów. Kr ci biodrami, jakby j  co  sw dzia o, uje 
gum  z otwartymi ustami albo ostentacyjnie si  oblizuje i patrzy wszystkim 
kolesiom prosto w oczy. Wysy a informacj : »Jestem otwarta«” (drugi cytat 
to wypowied  ch opca, T). 

Dodatkowo tylko w ch opi cych listach pojawi y si  informacje o tym, e 
dziewczyna bywa apodyktyczna: mówi ch opakowi, co ma robi , chce decy-
dowa  o wszystkim, zabiera mu ca y czas wolny. Takie uj cie podkre la swo-
isty punkt widzenia – ch opak czuje si  osaczony (uwi ziony, ograniczany): 
„Ona ci gle ode mnie czego  chce! (…) o wszystkim decyduje!” (B); „Jestem 
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wiecznie kontrolowany. (…) mam wra enie, e ona chcia aby zmieni  we 
mnie wszystko” (VG); „Ona chce, ebym jej po wi ca  ka d  sekund . Nie 
mog  ogl da  meczu, bo co ona b dzie wtedy robi . Nie mog  poczyta , bo 
ona si  wtedy nudzi” (C 15/09). W zupe nie jednostkowych werbalizacjach 
m odzi m czy ni wskazywali równie  inne negatywnie warto ciowane za-
chowania – dziewczyna mo e k ama  (np. rozpowiada  znajomym o rze-
komym wspó yciu seksualnym) lub ignorowa  ch opaka. 

Zrywa 

W listowych wypowiedziach czytelniczek rzadko wyra ano, e dziewczyna 
mo e ko czy  zwi zek (F: 2%, POL: 8%, POP: 6%): „Zrywam” (F); „No 
i w ko cu nie wytrzyma am. Zerwa am z nim przez SMS-a, a on nawet mi 
nie odpowiedzia !” (T). Do podj cia takiej decyzji mog y sk ania  dziewczy-
n  cz sto subiektywnie postrzegane problemy. 

* * * 

Rekonstruowane j zykowo-kulturowe wyobra enia d z i e w c z y n y  i c h o -
p a k a , czy szerzej k o b i e t y  i  m c z y z n y , wzajemnie si  uzupe niaj  
(por. Wac awek 2015). Wspó tworz ce je kategorie, wy awiane na podstawie 
wspólnego materia u j zykowego, s  rozmyte – powoduje to m.in. przenika-
nie si  portretów partnerki i partnera. Tradycyjny obraz j zykowo i kulturowo 
utrwali y m.in. przys owia. Eugenia Mandal podkre la: 

Stereotypy zwi zane z p ci  odgrywaj  bardzo wa n  rol  w tworzeniu 
i funkcjonowaniu zwi zków interpersonalnych, okre laj c ca e zespo y 
zachowa  dotycz cych sposobów ich nawi zywania, etapów i przebiegu 
czy opisu dzia a , które »przystoj « i »nie przystoj « kobietom lub m -
czyznom (np. obyczaj nie pozwalaj cy kobiecie jako pierwszej rozpocz  
znajomo  z m czyzn ) (Mandal 2004, 107). 

Badaj c sposób konceptualizacji d z i e w c z y n y  w listach publikowanych 
w czasopismach m odzie owych z ko ca okresu PRL i z czasów bardziej 
wspó czesnych, dostrzec mo na wiele elementów zbie nych – potwierdzaj -
cych tradycyjny model: on (ch opak) jest aktywny, ona (dziewczyna) bardziej 
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pasywna. Zgodnie z odtwarzanym profilem wy ania si  kilka charaktery-
stycznych syndromów. Zarysowany obraz dotyczy cz sto dziewczyny, która 
jest sama. Brak sympatii niejednokrotnie jest odbierany jako co  negatywne-
go wi cego si  z ni sz  (samo)ocen , mog cego powodowa  psychoz  posia-
dania ch opaka. Du y odsetek wypowiedzi wspó tworz  dane j zykowe uka-
zuj ce dziewczyn  jako osob  zakochan , zwykle z wzajemno ci . Wysoka 
liczba konkretyzacji przedstawia portret m odej kobiety zainteresowanej sfe-
r  seksualn . Widoczna jest wyra na ró nica mi dzy uj ciem prezentowa-
nym w dawniejszej prasie, z którego wy ania si  dziewczyna postuluj ca po-
trzeb  wi kszego dost pu do edukacji, a rysem nowszym odtworzonym 
z materia u drukowanego w prasie nale cej do zagranicznych wydawców – 
rekonstruuj cym osob  otwarcie przyznaj c  si  do stosowania ró nych 
praktyk seksualnych. Opisy przedstawiaj ce z  partnerk  (zmienna, zdra-
dzaj ca itd.) oraz stron  zrywaj c  by y rzadkie. Dokonuj ce si  w ci gu 30 
lat przekszta cenia profilu partnerki (rekonstruowanego z listów prasowych) 
dotycz  wyemancypowania, wi kszej wspó cze nie swobody obyczajowej, 
wiadomo ci seksualnej, preferowania zachowa  bardziej wyzwolonych, roz-

lu nienia tradycyjnych wymaga  zarówno w sferze spo ecznej, jak i seksual-
nej17. „Niegrzeczno ” wspó czesnej dziewczyny mo e by  przejawem inte-
rioryzacji nie zawsze najwarto ciowszych komercyjnych przekazów p yn -
cych z mediów (Karwatowska 2006; Wac awek 2013; 2014), czy ró nie 
waloryzowanej zwi kszaj cej si  egalitaryzacji wzorców (Wac awek 2011; 
2016). Zrywanie z tradycyjnym (pasywnym) modelem – jak podkre laj  nie-
którzy badacze (Kita 2010) i co potwierdza lektura zebranych listów – mo e 
by  postrzegane jako samorealizacja i dysponowanie w asn  fizyczno ci . 
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A study of the profiles of female partners and modification of the  
traditional model of the stereotypical girlfriend 

The article aims at presenting part of the research that has been done on the stereotypes of a 
‘girlfriend’ (Polish: ‘dziewczyna’). The research is based on letters published in Polish maga-
zines for teenagers at the end of the communist regime and in the first decades of the 21st 
century. Partner profiling is an important element of the reconstructed stereotype. The de-
scription follows analysis of the traditional image of a female partner, which is based on an 
analysis of Polish proverbs. The research reveals many elements typical of the traditional 
model, especially the culturally accepted passive attitude of girls (especially in the Polish Peo-
ple’s Republic period). Modification of the model appears in a later period: freedom of cus-
toms, sexual awareness, and behaviour that is more liberated (based on letters written from 
the beginning of the 21st century). 

Key words: linguistic picture of the world, stereotype, girlfriend 


