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Przemiany profilu partnerki
w stereotypie d z i e w c z y n y 1
Dziewczynę definiuje się ogólnie jako ‘mâodĊ kobietę, zwâaszcza niezamęůnĊ’ (USJP, 1, 769). Wyraz ten implikuje szereg kulturowo zaleůnych konotacji. Artykuâ stanowi wycinek z badaľ nad stereotypem d z i e w c z y n y odtwarzanym na podstawie listów publikowanych w czasopismach mâodzieůowych2. W rekonstruowanym obrazie faseta relacji damsko-męskich jest
niezwykle waůna, wspóâtworzy profil partnerki. Warto wczeœniej zrekonstruowaý wyâaniajĊcy się z przysâów tradycyjny wizerunek panny3.
Profil partnerki w przysowiowych
Ewa Jędrzejko podkreœla, ůe „przez wieki ksztaâtowaâ się (…) w polszczyŭnie językowy obraz kobiety, w którym zawiera się mieszanina podziwu

Rozstrzelonym drukiem oznaczam nazwy, które uznaję za pojęcia, w tym stereotypy, z kolei
kursywĊ profile (warianty stereotypów). Za Jerzym Bartmiľskim termin stereotyp rozumiem jako
semantycznie (i formalnie) utrwalone w œwiadomoœci spoâecznej językowo-kulturowe wyobraůenie
danego obiektu, posiadajĊce zarówno walory wartoœciujĊce, jak i poznawcze (Bartmiľski 1998, 64).
2 Niniejszy tekst powstaâ na bazie niepublikowanej częœci rozprawy doktorskiej pt. (Auto)stereotyp
DZIEWCZYNY i CHáOPCA. Listowy materiaâ uporzĊdkowano wedâug następujĊcych kategorii:
1) nazwa, sposoby okreœlania dziewczyny, 2) wiek, 3) opis (a. wyglĊd, b. charakter, zachowanie,
postawy, c. zainteresowania, d. profile: koleůanka, uczennica, partnerka). Wybrane elementy stereotypu
d z i e w c z y n y i zwiĊzane z nimi zagadnienia zostaây juů częœciowo opublikowane (Wacâawek
2009a; 2010; 2010–2011; 2011; 2013; 2014; 2016).
3 Analizowany i cytowany materiaâ pochodzi z Nowej księgi przysâów i wyraůeľ przysâowiowych
polskich (NKPiWPP).
1
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i lekcewaůenia, widocznego w pozytywnych lub negatywnych konotacjach
leksyki naleůĊcej do pola pojęciowego »kobieta«” (Jędrzejko 1994, 163).
Zgodnie z rekonstruowanym ze ŭródeâ paremiologicznych wyobraůeniem
partnerki, panna musi dbaý o swojĊ opinię: „Sâawa dziewczyny to jej skarb
jedyny”; „Dziewuszyna cnota jako kula zâota”. Przysâowia pokazujĊ, ůe dla
mâodej kobiety waůna jest miâoœý. Widoczna jest obawa przed odrzuceniem,
jednostronnoœciĊ afektu – wiĊůe się to z upokorzeniem: „Wstyd dziewce,
kiedy parobek jej nie chce”. Niewiasta zazwyczaj jest obiektem męskiego zainteresowania: „Z pannĊ dâugo, z wdowĊ krócej, a z rozwódkĊ gadaj krótko”; moůe byý przyczynĊ nieszczęœcia: „Dzieweczka, wódeczka i skrzypeczka zawsze gubiĊ mâodzieľca” lub odwrotnie – dawaý radoœý: „Trzy rzeczy
na œwiecie gojĊ ludzkie rany: dziewecka, kwartecka i worecek napchany”4.
PojawiajĊ się poœwiadczenia traktujĊce o niepohamowanej (grzesznej) naturze panny. Trudno ustrzec jĊ przed pokusami: „áatwiej sto pcheâ upilnowaý
niů jednej dziewczyny”; „Oto macie prawdy caây wertel z czubem, ůe nie
moůna wierzyý dziewczynie przed œlubem”. Odnotowano równieů informacje o zmiennoœci jej serca, np.: „Na to się dziewczęta zrodziây, ůeby châopców
zwodziây”5. Mâoda kobieta, osiĊgajĊc odpowiedni wiek, jest gotowa do zamĊůpójœcia. Tego typu „koniecznoœý dziejowĊ” podkreœlajĊ przysâowia typu:
„Dziewczyna na doczekaniu, kawalerowi na wybraniu”; „Juů mi minęâo szesnaœcie latek, muszę się wpisaý w rejestr męůatek”. Dane przysâowiowe poœwiadczajĊ takůe rodzicielski kâopot – koniecznoœý wydania córki za mĊů6: „Gdy
dzieweczka, to jĊ czesz, a gdy większa, to jĊ strzeů, jak doroœnie, zapâaý komu,
by jĊ zabraâ z twego domu”. Zbyt dâugie pozostanie niemęůatkĊ – bycie starĊ
pannĊ – kulturowo uznawane jest za zâe: „Stara panna i z kamieniami na drodze
się wadzi”. NaturalnĊ, ůyciowĊ powinnoœciĊ kobiety (dziewczyny) jest przypisanie jej do sfery prywatnej: zajmowanie się domem i rodzenie dzieci: „Panna
ochędóstwem, dobry châop męstwem, doktor naukĊ – majĊ pięknie stanĊý”.
Tradycyjny językowo-kulturowy wizerunek partnerki odtworzony na podstawie paremii zawiera duůo elementów pozytywnie wartoœciowanych, choý


Dodatkowo przysâowie to pokazuje, ůe dziewczyna (kobieta) nie jest traktowana w kategoriach czâowieka – utoůsamianego z męůczyznĊ (por. Pajdziľska 2001; áozowski 2008).
5 Formuâowano równieů przestrogi: „Nie przebieraj panno, ůebyœ nie przebraâa, ůebyœ za
kanarka wróbla nie dostaâa”.
6 Problematycznoœý sytuacji wynikaâa z koniecznoœci zapewnienia dziewczynie odpowiedniego posagu. W polskiej tradycji kulturowej to posiadanie syna (potomka rodu; tego, który
zachowuje nazwisko) byâo bardziej nobilitowane: „Lepiej, co sie dioboâ za stodoâom okoci,
niů co sie dzioâcha urodzi”.
4
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niemaâo teů negatywnych7. Porównanie tego obrazu z portretem rekonstruowanym na bazie listów publikowanych w prasie mâodzieůowej pokaůe
kulturowĊ ciĊgâoœý pewnych wyrosâych na tradycji wzorców, a takůe zakâadanĊ – przynajmniej częœciowĊ – ich zmianę.
Profil partnerki w danych listowych
Materiaâ badawczy stanowiĊ listy nadesâane do czasopism mâodzieůowych8 – dawniejszych (1979–1980), tu reprezentowanych przez „Filipinkę”
(F), oraz nowszych (2009–2011), na podstawie pism majĊcych wydawcę zagranicznego: „Bravo” (B), „Popcorn” (P) i „Twist” (T) – razem: POP, oraz
rodzimego – „Viktor Gimnazjalista” (VG) i „Cogito” (C) – razem: POL.9
Artykuâ sâuůy wskazaniu ewentualnych przemian analizowanego profilu.
áĊcznie zebraâam 392 werbalizacje konkretyzujĊce dziewczynę stricte jako
partnerkę. Większoœý egzemplifikacji – 334 – pochodzi z tekstów dziewczĊt
(Dz); F: 91, POL: 155, POP: 88 – liczby te staây się podstawĊ do obliczeľ
procentowych. Niewielka jest liczba dookreœleľ châopców (Ch); F, POL
i POP – razem: 58. Pozwala ona jedynie na symboliczne uwzględnienie tych
danych językowych w toku analizy (bez podawania procentów i obrazowania wyników w formie wykresu). Mimo to konkretyzacje châopców sĊ istotne – ujawniajĊ waůne dla nich aspekty, ich perspektywę i punkt widzenia
(Bartmiľski 1990). Wyekscerpowane werbalizacje zostaây sprowadzone do
mniejszej liczby deskryptorów opisujĊcych szeroko rozumiane wâaœciwoœci
(w tym: sposoby zachowania, postawy, doœwiadczenia) dziewczyny jako
partnerki, a te z kolei zgrupowano w syndromy – zespoây cech powiĊzane ze
sobĊ wewnętrznymi zaleůnoœciami. Ze względu na ograniczenia objętoœciowe artykuâu zrezygnowaâam z przedstawienia obszernych zestawieľ tabelarycznych szczegóâowo obrazujĊcych zebrany materiaâ językowy. Dane procentowe zaprezentuję w formie wspólnego wykresu (Dz F, POL i POP),


Ogólnie rzecz biorĊc, polskie przysâowia (podobnie jak dane sâownikowe) rysujĊ dwa stereotypowe obrazy kobiety: pierwszy – mâodej i âadnej, waloryzowany pozytywnie, drugi –
starej i brzydkiej, niosĊcy odmienne konotacje (áobodziľska 1994).
8 Jestem œwiadoma dystansu badawczego, jaki naleůy mieý do publikowanych w prasie czytelniczych listów (Wacâawek 2015, 212–213).
9 Szczegóâowa charakterystyka pism F, POP i POL oraz dziaâów, z których wyekscerpowano wypowiedzi listowe, zostaâa przedstawiona w innym tekœcie (Wacâawek 2015, 225–
239).
7
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a przy omawianiu wyróůnionych cech deskryptorowych i syndromów podam przykâadowe konkretyzacje. Uzyskane wyniki (wyróůnione 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 dokâadniej zasygnalizowane przy analizie paremii
negatywne waloryzowanie bycia samĊ ze względu na okolicznoœci lub wâasny wybór, rzadko pojawiaâ się w wypowiedziach czytelniczek pism majĊcych zagranicznego wydawcę; mocno zaœ zostaâ uwypuklony w listach wydrukowanych w prasie o polskiej proweniencji, zwâaszcza tej dawniejszej
(F: 42%, POL: 33%. POP: 9%). Mimo niewielkiej liczby danych z POP wydaje się, ůe jednĊ z ponadczasowych przyczyn obniůonego nastroju dziewczyny jest brak châopaka11 w znaczeniu partnera (sympatii). Językowo zwykle byâo to wyraůane poprzez:


Pod koniec okresu PRL (więc wtedy, gdy publikowane byây objęte badaniem listy F) wyraz singiel nie funkcjonowaâ jako okreœlenie osoby, która jest sama wyboru – jest to znaczenie
wspóâczesne. Nie mogâa teů istnieý forma derywowana singielka. Jednak warto uůyý tego
okreœlenia równieů w stosunku do dawniejszych realiów. Zdaniem Katarzyny Zawilskiej
wspóâczeœnie w potocznym rozumieniu rzeczownik singiel nie musi okreœlaý osoby, która zdecydowaâa się, by z nikim się nie wiĊzaý. Wedâug autorki omawiany wyraz ma charakter dowartoœciowujĊcy (zamiast okreœleľ stary kawaler/stara panna) i w przyszâoœci „przestanie byý
eufemizmem (…), poniewaů nabierze cech nazwy wprost i pojawi się koniecznoœý zastĊpienia
go nowym eufemizmem” (Zawilska 2008, 63). Przyjęte przeze mnie rozumienie wyrazów singiel, singielka nawiĊzuje do ustaleľ tej autorki.
11 Œwiadomie uůywam nieco kolokwialnego okreœlenia châopak (a nie châopiec), uznajĊc je za
bardziej adekwatne (por. Wacâawek 2015).
10
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a) negację czasownika mieý, np.: nie mam châopaka (F); grozi mi staropanieľstwo, gdyů wcale nie zanosi się na to, ůebym kiedykolwiek miaâa châopaka (F);
nie mam châopaka, ani nigdy z ůadnym się nie caâowaâam! A to przeszkadza
mojej klasie (VG); nie mam châopaka i to w tym wypadku dobrze, bo boję się, ůe
celowo mogâabym zrobiý jakieœ gâupstwo (C);
b) poâĊczenie czasownika modalnego chcieý w trybie przypuszczajĊcym
z bezokolicznikiem: bardzo chciaâabym mieý châopaka (VG); chciaâabym
mieý châopaka, przyjaciela, w przyszâoœci męůa (C); chciaâabym kochaý i byý kochanĊ (C).
W listach opisujĊcych brak sympatii poœrednio ujawnia się swoista – prezentujĊca punkt widzenia dziewczyny – „definicja” c h â o p a k a : bardzo
chciaâabym mieý châopaka, czyli takĊ osobę, z którĊ mogę się zawsze zobaczyý, pogadaý,
pójœý do kina. (…) jak się zachowaý, by châopcy zaakceptowali mnie jako koleůankę?
Duůo ůartowaý, dawaý œciĊgaý prace domowe? (VG). Z punktu widzenia dziewczyny dawniejszej i wspóâczesnej „posiadanie” partnera podnosi poziom (samo)akceptacji – pokazuje jej rangę nie tylko w kontekœcie relacji, w jakiej
chce byý, ale równieů w kontekœcie grupy rówieœniczej, której byâa czâonkiniĊ. To, ůe nastolatka ma châopaka, wydaje się kulturowym wymogiem,
oznakĊ „sukcesu”: bycia osobĊ popularnĊ, modnĊ i lubianĊ. Bez sympatii
dziewczyna czuje się samotna, nieatrakcyjna, gorsza, wycofana z ůycia towarzyskiego. Pojawia się psychoza posiadania châopaka (VG), zgodne z myœleniem
typu: nie waůne jaki, waůne by byâ (VG). Przy czym oprócz spoâecznego/
rówieœniczego uznania dawniejsze teksty werbalizowaây raczej obawę przed
negatywnie wartoœciowanym staropanieľstwem (co zgodne jest z tradycyjnym obrazem), wspóâczesne – potrzebę doœwiadczania miâoœci fizycznej.
Brak upragnionego partnera zachęcaâ dziewczynę do aktywnoœci, poszukiwaľ – czasem bardzo desperackich. Inne od obecnych, bardziej konserwatywne, realia socjokulturowe, w jakich funkcjonowaâa „Filipinkowa” dziewczyna, oraz chęý zachowywania się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, powodowaây, ůe często zastanawiaâa się nad tym, czy wypada jej pierwszej
zapoczĊtkowaý jakieœ dziaâanie, zrobiý pierwszy krok (zainicjowaý spotkanie,
zaprosiý na bal, pierwszej się odezwaý w taľcu, zadzwoniý, napisaý list itd.).
Wyczulenie na relację damsko-męskĊ, emocjonalne, hiperbolizujĊce opisy
czytelniczek oddajĊ wâaœciwe dla wieku nastoletniego przewraůliwienie:
Wiem, gdzie mieszka i jak się nazywa. Widziaâam go zaledwie dwa razy. Co mam robiý – tak dâuůej nie mogę ůyý (F). Wspóâczeœnie – zgodnie z konkretyzacjami
czytelniczek POL i POP – z „posiadaniem” jakiegokolwiek, rzekomego châopaka (który ma kaptur i naůelowane wâosy) wiĊůe się „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 spoâecznoœciowych, pisze do niego esemesy, chce czekaý przed szkoâĊ, œledzi
go, piszczy na jego widok, histerycznie krzyczy, gdy rozmawia z innĊ itp.
Dziewczyna zatem niejednokrotnie przejmuje lub chce przejĊý zachowania
stereotypowo przypisane châopakowi i/lub wpisuje się w obraz niepanujĊcej
nad emocjami, zaborczej fanki. Zbyt nachalne dziewczyľskie zaloty byây i sĊ
krytykowane przez mâodych i dorosâych12. To châopak powinien się zalecaý.
Oto przykâadowa wypowiedŭ czytelniczki F: Aů litoœý bierze i ůal serce œciska, ůe
to wâaœnie dziewczyny zabiegajĊ o względy châopców, choý przecieů powinno byý odwrotnie. NarzucajĊ się i poniůajĊ, jakby caâkowicie wyzbyte byây godnoœci osobistej. SĊ gotowe speâniý kaůdy warunek postawiony przez châopaka dla kilku dni, a czasem zaledwie
dla kilku godzin, spędzonych razem. Językowo tego typu krytykę uwypuklajĊ pejoratywnie nacechowane okreœlenia. Równieů wspóâczeœnie nadmierna
dziewczęca aktywnoœý moůe byý negatywnie waloryzowana. Psychoza posiadania châopaka jest krytykowana przez „zdroworozsĊdkowĊ” dziewczynę, która
– pomimo powszechnie panujĊcej mody na „chodzenie” z kimkolwiek, czeka
na tego jedynego. Wymowna jest relacja jednej z „aktywnych” czytelniczek:
„zagadnęâam go na korytarzu (…). Dowiedziaâam się, jaki ma numer komórki, odszukaâam go na Naszej Klasie. Chodziâam do sklepu na osiedlu, na
którym on mieszka, potem napisaâam kilka SMS-ów, parę razy zadzwoniâam
do jego furtki, czasem czekaâam po szkole. Wiele dziewczyn tak robi. (…)
Nagle on podszedâ na przerwie do mnie i poprosiâ, ůebym go nie nękaâa.
(…) Wszyscy w mojej klasie wiedzĊ, ůe się nim interesuję i teraz nie wiem,
co mam im powiedzieý… (…) Jak on mógâ tak podle się zachowaý? (…)
Czy to coœ zâego, kiedy dziewczyna bierze sprawy w swoje ręce?” (VG). Jak
wynika z tekstu, odrzucona przez châopaka „przedsiębiorcza” dziewczyna
moůe bardziej przeůywaý wstyd przed grupĊ rówieœniczĊ niů odepchnięcie
ze strony wybranka.
Jednostkowo pojawiajĊce się dawne i aktualne châopięce teksty potwierdzajĊ dwa ze wskazanych modeli: a. dziewczyna zazwyczaj podoba się châopakowi: „Bardzo mi się spodobaâa. Niestety, innym châopcom równieů” (F);
b. dziewczyna stara się byý aktywna: „Zauwaůyâem, ůe kilka moich koleůanek dĊůy do nawiĊzania ze mnĊ bliůszej znajomoœci” (F). Nowsze listy obrazujĊ przede wszystkim drugi z wymienionych schematów zachowaľ. Nazbyt
aktywna dziewczyna nie jest ceniona przez châopaka – m.in. dlatego, ůe swo
12

Tu rozumianych jako odpowiadajĊcĊ na listy redakcję pisma.
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jĊ postawĊ moůe go oœmieszyý: „Dziewczyny bywajĊ nachalne i pozbawione
wyczucia. (…) co moůna sobie myœleý o dziewczynie, która lata za tobĊ jak
pies. (…) Czy wiesz, jaki obciach mu robiâaœ przed jego kumplami? (…) Ůaden normalny facet nie chce, ůeby mu mówiý wprost, ůe się go kocha i chce
się z nim chodziý. Byâaœ nachalna, a takich dziewczyn nikt nie lubi” (VG).
Zakochana (kocha)

Kolejnym syndromem partnerki jest stan zakochania w wymarzonym wybranku (czasem bez wzajemnoœci)13 lub bycie kochanĊ przez swojĊ sympatię
(Dz F: 32%, POL: 36%, POP: 20%).14 Zazwyczaj opisy dotyczĊ miâoœci
speânionej – châopak równieů darzy uczuciem dziewczynę. Czytelniczki,
zwâaszcza na poczĊtku listu, podawaây laurkowe opisy zwiĊzku. „Posiadanie” châopaka jest wysoko cenione – dziewczyna jest dumna z tego, ůe ma
partnera: „Gdy pierwszy raz się ze mnĊ umówiâ, czuâam nie tylko szczęœcie,
ale takůe dumę, ůe wybraâ wâaœnie mnie… (…) Wtedy pomyœlaâam, ůe muszę
byý wyjĊtkowo atrakcyjna, skoro Tomek moůe mieý kaůdĊ dziewczynę, a chce
chodziý ze mnĊ…” (T). Pomimo językowej emocjonalizacji dziewczęcego
przekazu podkreœlajĊcego wielkoœý uczucia, które âĊczy mâodych, okazuje
się, ůe bywa ono krótkotrwaâe, co jest zrozumiaâe w nastoletniej fazie rozwoju psychospoâecznego.
W symbolicznie odnotowanych tekstach mâodych męůczyzn równieů werbalizowano miâoœý dziewczyny: a) z wzajemnoœciĊ: „Dziewczyna mimo to
nie rzuciâa mnie, co œwiadczy najlepiej, jak bardzo się kochamy” (F); b) bez
wzajemnoœci (dziewczyna tak bardzo chce mieý châopaka, ůe wmawia sobie
uczucie): „Dziewczyna wyobraůa sobie, ůe jĊ kochamy, choý nie dajemy ku
temu ůadnych powodów” (F). InteresujĊcĊ pod względem językowym definicję z w i Ċ z k u („chodzenia”) podaje jeden z czytelników (list dotyczyâ
dziewczyny, która nadmiernie rozpamiętuje swojĊ wczeœniejszĊ relację i nieůyjĊcego juů châopca): „Moim zdaniem dziewczyna postępuje z TobĊ nieuczciwie. Jeœli decyduje się na przyjaŭľ, czyli mówiĊc po naszemu na chodzenie, to swoje smutki powinna gâęboko schowaý, abyœ się nawet nie do
Takie ujęcie wpisuje się we wczeœniej wyróůniony syndrom singielki.
WiĊůe się z tym obrazem element temporalny – dâugoœý zwiĊzku œwiadczy o jego sile
(Wacâawek 2009b, 176). Naleůy równieů dodaý, ůe w jednostkowych listach wspóâczesna
dziewczyna przyznaje, ůe zakochaâa się nie w châopcu, a innej dziewczynie, ewentualnie dorosâych – kobiecie lub męůczyŭnie (VG, POP).
13

14
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myœlaâ, ůe idziecie œladami jej dawnych z tamtym przeůyý” (F). Zatem „przyjaŭľ” między dziewczynĊ a châopakiem z „męskiego” punktu widzenia
oznacza – czy teů moůe oznaczaý – definiowanie osoby pâci przeciwnej tylko w kategoriach partnerki (a nie koleůanki). Châopak moůe mieý wyidealizowane wyobraůenie damy serca lub uwaůaý jĊ za osobę, która „gra” (nie
jest szczera), bawi się jego emocjami i naiwnoœciĊ. W drugiej z wymienionych sytuacji – jak wynika z listu – naleůy, w celu wzbudzenia zazdroœci, zaczĊý interesowaý się innĊ dziewczynĊ (czyli zdradziý pierwszĊ): „Ja nie wierzyâbym takim âzom na zawoâanie. Dziewczyny to artystki. Poszukaj innej,
równiejszej, a zobaczysz, ůe tej od razu oczy obeschnĊ” (F).
Zainteresowana bliskoyci fizyczn

Miâoœý wiĊůe się z bliskoœciĊ fizycznĊ, stanowiĊcĊ jeden z poruszanych
w listach tematów – dominujĊcy w pismach POP (Dz F: 24%, POL: 15%,
POP: 59%). Dziewczyna interesuje się sferĊ seksualnĊ. Widoczna jest zdecydowana róůnica w rodzaju problemów oraz sposobie ich opisu między dawniejszymi a wspóâczesnymi wypowiedziami czytelniczek.
Dla „Filipinkowej” mâodej kobiety waůnĊ – choý rzadko wyraůanĊ expressis
verbis – sprawĊ byâa odpowiednia edukacja seksualna: „To jest to, o czym
powinno się z mâodzieůĊ rozmawiaý i często pisaý w prasie mâodzieůowej.
Nie mogĊ to byý tematy tabu, bo sĊ to sprawy bardzo nas obchodzĊce;
mâodzieů bardzo rzadko bywa uœwiadamiana przez rodziców i ma wielkie
trudnoœci ze zdobyciem fachowej lektury”. Œwiadomoœý i potrzebę wiedzy
na temat ůycia pâciowego (w tym antykoncepcji) spoâecznie pomijano: brakowaâo informacji w mediach, w bibliotekach, w szkole czy w rozmowach
z matkĊ, co często z ůalem podkreœlaây piszĊce. Taki stan rzeczy pokazuje
funkcjonowanie w bardziej tradycyjnym modelu, sprawy zwiĊzane z seksem
uznawano za wstydliwe i z zasady mogĊce dotyczyý relacji maâůeľskich.
Brak informacji o dziewczynie jako partnerce seksualnej w châopięcych listach publikowanych pod koniec okresu PRL pokazuje funkcjonowanie tego
typu relacji w sferze tabu oraz to, ůe takie kontakty nie byây zbyt częste.
Z nowszych dziewczęcych listów (POP i POL) wyâania się obraz partnerki, która chce byý lub jest œwiadoma przyjemnoœci pâynĊcych z szeroko rozumianych czynnoœci seksualnych. Wysoki odsetek przykâadów dotyczĊcych
tej sfery w wypowiedziach publikowanych w POP œwiadczy o tym, ůe listy
poruszajĊce tematykę seksualnĊ ujawniajĊ zaufanie do pisma oraz samotnoœý
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dziewczyny w obliczu problemu, a takůe to, ůe taka problematyka jest waůna
z punktu widzenia profilowanej przez te pisma odbiorczyni15. Werbalizacje
dotyczĊce seksu sĊ zarazem wyraŭnym œwiadectwem przeâamywania tabu
(por. Baranowska-Szczepaľska, Smól 2009). Listy czytelniczek informujĊ
o inicjacji seksualnej i konsekwencjach aktu pâciowego16. Pojawia się presja
pierwszego razu: „Wiele dziewczyn z mojej klasy (druga LO) ma »pierwszy raz«
za sobĊ, a ja jeszcze nie” (C). Utrata dziewictwa, podobnie jak wczeœniej
wspomniany wymóg „posiadania” châopaka, jest tym, co – zgodnie z rekonstruowanym na bazie listów obrazem – wspóâczesna dziewczyna, stosownie
do mody lansowanej przez nastolatków (i ich media), powinna uczyniý, czy
teů zgodnie z mâodzieůowym językiem – co powinna „zaliczyý”: „Ja co
prawda nie mam jeszcze 15 lat i nie mam zamiaru póki co straciý dziewictwa. Z tego, co wiem, to w moim otoczeniu modne staâo się wczesne wchodzenie w taki dorosây wiek (szybka utrata dziewictwa)” (VG). Dziewczyna
jest œwiadoma konsekwencji aktu pâciowego, stĊd listy dotyczĊce antykoncepcji: „Będziemy się zabezpieczali za pomocĊ globulek antykoncepcyjnych,
ale mi zaleůy na tym, ůeby Marcin uůywaâ kondomów” (B); „Baâam się ryzyka, więc poszâam do pani ginekolog, poprosiâam jĊ o tabletkę »antykoncepcja po stosunku (…)«” (VG); i ciĊůy: „MiesiĊc temu zrobiâam test ciĊůowy
i wyszedâ pozytywnie” (C). Niektóre wypowiedzi, gâównie pochodzĊce
z POP, wspóâtworzĊ obraz dziewczyny wyzwolonej. To, co dawnej naleůaâo
do sfery zakazanej, wstydliwej – częœciej spoâecznie akceptowalnej, gdy dotyczyâo châopaka, wspóâczeœnie jest równieů językowo wyraůane i coraz
bardziej spoâecznie tolerowane, gdy odnosi się do dziewczyny: „Seks sama
ze sobĊ ;-) to u mnie częsta praktyka. Od kiedy skoľczyâam 14 lat (wtedy
odkryâam, jak to robiý), masturbuję się kilka razy w tygodniu” (T).
W listach châopców publikowanych w POP i POL równieů zarysowany
jest syndrom partnerki mniej lub bardziej zainteresowanej sferĊ seksualnĊ

15 Specyfika pism POP, szerokie rozpisywanie się na temat miâosnych przeůyý, powoduje,
ůe zawarte w tych magazynach teksty (nie tylko listy) moůna traktowaý w kategoriach „fizjologii seksu” – okreœlenie zaczerpnięte z pracy Wojciecha Kajtocha (Kajtoch 1999, 83). Badacze podkreœlajĊ, ůe „czasopisma mâodzieůowe chętnie omawiajĊ tego typu zagadnienia, tâumaczĊc to wychodzeniem naprzeciw potrzebom mâodych czytelników. Oczywiœcie takie dziaâanie ma czysto merkantylne cele. NiewĊtpliwie pisanie o sprawach zwiĊzanych z erotykĊ
wpâywa na poczytnoœý pisma” (Baranowska-Szczepaľska, Smól 2009, 166).
16 Informacje o rozpoczęciu czy prowadzeniu wspóâůycia seksualnego pojawiaây się w „Filipinkowych” wypowiedziach z koľca okresu PRL, jednak byây rzadkie i zwykle eufemistyczne: Potrzebę więzi emocjonalnej odczuwa kaůdy czâowiek – chce kochaý i byý kochanym. Teraz wiem, ůe
dopeânieniem miâoœci jest zbliůenie.
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i konsekwencjami stosunku pâciowego: „Renata jest dziewicĊ i bardzo się
boi, ůe pierwszy raz będzie jĊ bolaâ” (B); „Nagle zaczęâa mi niemal codziennie opowiadaý, ůe w jej klasie prawie wszystkie dziewczyny majĊ za sobĊ
pierwszy raz. Teraz często zaprasza mnie do siebie, caâujemy się i ona mnie
prowokuje. Ostatnio otwarcie powiedziaâa, ůe chce rozpoczĊý wspóâůycie”
(C); „Otwarcie jej powiedziaâem, ůe chciaâbym rozpoczĊý wspóâůycie. Ona
w zasadzie nie powiedziaâa »nie«” (C).
Za

Obraz dziewczyny jako zâej partnerki nie pojawiâ się w listach z koľca
okresu PRL, symbolicznie zarysowujĊ go bardziej wspóâczesne wypowiedzi
czytelniczek (POL: 8%, POP: 6%). Opisy nacechowane negatywnie nakreœlono równieů w listach mâodych męůczyzn. Krytyka zachowania dziewczyny pokazuje luŭne traktowanie przez niĊ zwiĊzku z châopakiem (jako czegoœ
przejœciowego, nietrwaâego):
a) przykâadowe wypowiedzi dziewczĊt: „Jestem z Maýkiem, jednak od jakiegoœ czasu podoba mi się Piotrek, châopak z równolegâej klasy, jest przyjacielem Maýka” (VG); „Nie wiem, czy ma sens chodzenie z nim, skoro z góry
wiem, ůe na pewno nie chcę z nim spędziý ůycia” (C);
b) châopięce egzemplifikacje: „Zauwaůyâem mojĊ dziewczynę z jakimœ
châopakiem. (…) gdy zaczęâa się caâowaý z tamtym facetem, oniemiaâem”
(B); „Tam, jak to na wycieczce, wieczorem byâo wesoâo i… staâo się, zdradziâa mnie” (C).
Dziewczyna nie jest pewna swojej miâoœci do châopaka, nie jest staâa w uczuciach, bywa chętna do flirtów, zdolna do podrywania innego, a nawet do
zdrady: „Kolega z klasy podobno powiedziaâ, ůe »lepię się do wszystkich
châopaków«, a on nie takiej dziewczyny szuka” (VG); „Robi wszystko, by
przyciĊgnĊý spojrzenia facetów. Kręci biodrami, jakby jĊ coœ swędziaâo, ůuje
gumę z otwartymi ustami albo ostentacyjnie się oblizuje i patrzy wszystkim
kolesiom prosto w oczy. Wysyâa informację: »Jestem otwarta«” (drugi cytat
to wypowiedŭ châopca, T).
Dodatkowo tylko w châopięcych listach pojawiây się informacje o tym, ůe
dziewczyna bywa apodyktyczna: mówi châopakowi, co ma robiý, chce decydowaý o wszystkim, zabiera mu caây czas wolny. Takie ujęcie podkreœla swoisty punkt widzenia – châopak czuje się osaczony (uwięziony, ograniczany):
„Ona ciĊgle ode mnie czegoœ chce! (…) o wszystkim decyduje!” (B); „Jestem
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wiecznie kontrolowany. (…) mam wraůenie, ůe ona chciaâaby zmieniý we
mnie wszystko” (VG); „Ona chce, ůebym jej poœwięcaâ kaůdĊ sekundę. Nie
mogę oglĊdaý meczu, bo co ona będzie wtedy robiý. Nie mogę poczytaý, bo
ona się wtedy nudzi” (C 15/09). W zupeânie jednostkowych werbalizacjach
mâodzi męůczyŭni wskazywali równieů inne negatywnie wartoœciowane zachowania – dziewczyna moůe kâamaý (np. rozpowiadaý znajomym o rzekomym wspóâůyciu seksualnym) lub ignorowaý châopaka.
Zrywa

W listowych wypowiedziach czytelniczek rzadko wyraůano, ůe dziewczyna
moůe koľczyý zwiĊzek (F: 2%, POL: 8%, POP: 6%): „Zrywam” (F); „No
i w koľcu nie wytrzymaâam. Zerwaâam z nim przez SMS-a, a on nawet mi
nie odpowiedziaâ!” (T). Do podjęcia takiej decyzji mogây skâaniaý dziewczynę często subiektywnie postrzegane problemy.
***
Rekonstruowane językowo-kulturowe wyobraůenia d z i e w c z y n y i c h â o p a k a , czy szerzej k o b i e t y i m ę ů c z y z n y , wzajemnie się uzupeâniajĊ
(por. Wacâawek 2015). WspóâtworzĊce je kategorie, wyâawiane na podstawie
wspólnego materiaâu językowego, sĊ rozmyte – powoduje to m.in. przenikanie się portretów partnerki i partnera. Tradycyjny obraz językowo i kulturowo
utrwaliây m.in. przysâowia. Eugenia Mandal podkreœla:
Stereotypy zwiĊzane z pâciĊ odgrywajĊ bardzo waůnĊ rolę w tworzeniu
i funkcjonowaniu zwiĊzków interpersonalnych, okreœlajĊc caâe zespoây
zachowaľ dotyczĊcych sposobów ich nawiĊzywania, etapów i przebiegu
czy opisu dziaâaľ, które »przystojĊ« i »nie przystojĊ« kobietom lub męůczyznom (np. obyczaj nie pozwalajĊcy kobiecie jako pierwszej rozpoczĊý
znajomoœý z męůczyznĊ) (Mandal 2004, 107).

BadajĊc sposób konceptualizacji d z i e w c z y n y w listach publikowanych
w czasopismach mâodzieůowych z koľca okresu PRL i z czasów bardziej
wspóâczesnych, dostrzec moůna wiele elementów zbieůnych – potwierdzajĊcych tradycyjny model: on (châopak) jest aktywny, ona (dziewczyna) bardziej
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pasywna. Zgodnie z odtwarzanym profilem wyâania się kilka charakterystycznych syndromów. Zarysowany obraz dotyczy często dziewczyny, która
jest sama. Brak sympatii niejednokrotnie jest odbierany jako coœ negatywnego wiĊůĊcego się z niůszĊ (samo)ocenĊ, mogĊcego powodowaý psychozę posiadania châopaka. Duůy odsetek wypowiedzi wspóâtworzĊ dane językowe ukazujĊce dziewczynę jako osobę zakochanĊ, zwykle z wzajemnoœciĊ. Wysoka
liczba konkretyzacji przedstawia portret mâodej kobiety zainteresowanej sferĊ seksualnĊ. Widoczna jest wyraŭna róůnica między ujęciem prezentowanym w dawniejszej prasie, z którego wyâania się dziewczyna postulujĊca potrzebę większego dostępu do edukacji, a rysem nowszym odtworzonym
z materiaâu drukowanego w prasie naleůĊcej do zagranicznych wydawców –
rekonstruujĊcym osobę otwarcie przyznajĊcĊ się do stosowania róůnych
praktyk seksualnych. Opisy przedstawiajĊce zâĊ partnerkę (zmienna, zdradzajĊca itd.) oraz stronę zrywajĊcĊ byây rzadkie. DokonujĊce się w ciĊgu 30
lat przeksztaâcenia profilu partnerki (rekonstruowanego z listów prasowych)
dotyczĊ wyemancypowania, większej wspóâczeœnie swobody obyczajowej,
œwiadomoœci seksualnej, preferowania zachowaľ bardziej wyzwolonych, rozluŭnienia tradycyjnych wymagaľ zarówno w sferze spoâecznej, jak i seksualnej17. „Niegrzecznoœý” wspóâczesnej dziewczyny moůe byý przejawem interioryzacji nie zawsze najwartoœciowszych komercyjnych przekazów pâynĊcych z mediów (Karwatowska 2006; Wacâawek 2013; 2014), czy róůnie
waloryzowanej zwiększajĊcej się egalitaryzacji wzorców (Wacâawek 2011;
2016). Zrywanie z tradycyjnym (pasywnym) modelem – jak podkreœlajĊ niektórzy badacze (Kita 2010) i co potwierdza lektura zebranych listów – moůe
byý postrzegane jako samorealizacja i dysponowanie wâasnĊ fizycznoœciĊ.
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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 magazines 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 description 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 People’s Republic period). Modification of the model appears in a later period: freedom of customs, 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

