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Abstract
Niniejszy artyku³ porusza problem polskiego nazewnictwa zawodowego kobiet

i jego analogii z jêzykiem czeskim. ¯eñskie formy omawianych nazw maj¹
w czeszczy�nie charakter systemowy (stanowi¹ normê jêzykow¹), natomiast w
jêzyku polskim wiêkszo�æ z nich wci¹¿ budzi kontrowersje. S¹ jednak w�ród nich
takie, które stanowi¹ normê u¿ytkow¹, a nawet � jak w przypadku leksyki sportowej �
wzorcow¹, co pozwala dostrzec polsko-czeskie analogie.

Autorka analizuje pod tym k¹tem wybrane sfery wystêpowania ¿eñskich form
nazw zawodowych kobiet (sport, sztuka, presti¿owe stanowiska w administracji
i polityce, armia, szkolnictwo wy¿sze, Ko�ció³).

Omawiany jest równie¿ wp³yw mediów na kszta³towanie wspó³czesnego jêzyka,
a �ród³o przytaczanych ilustracji tekstowych stanowi polska i czeska prasa (równie¿
warianty elektroniczne).

The article describes the problem of Polish feminine occupational titles in
comparison with Czech language.

Titles of women�s occupations in the feminine gender can be referred to themodel
standard in the case of Czech, in which they appear on a regular basis. In the Polish
language the current state of knowledge allows for placing such designations within
the functional standard, with the reservation that some of them (for example, those
connected with sport) are already treated as the model standard.

This paper is devoted to the spheres in which feminine forms of the titles of
occupations followed by women exist. These include sports, arts, prestigious
positions in the public administration as well as in the economy and politics; the army,
science and higher education, and the Church.

The problem of the linguistic standard and the role of the media in forming the
contemporary language are a significant element in the discussion. Hence, the Polish
and Czech press texts are the major sources of the research material, whereas
lexicographical studies and electronic linguistic corpora facilitate the attempts at
verifying the status of particular titles.

Prze³om XX/XXI wieku to dla polskich nazw zawodowych1 ko-
biet czas dynamicznego rozwoju, który charakteryzuje siê przede
wszystkim wzrostem czêstotliwoœci wykorzystania ich ¿eñskich
form. Doskona³e Ÿród³o materia³u potwierdzaj¹cego ten fakt stanowi
jêzyk wspó³czesnych mediów, szczególnie prasy.

Wiele tego typu nazw wci¹¿ budzi kontrowersje2 i jest odnoszona
wy³¹cznie do jêzyka potocznego. Warto zatem przypomnieæ, ¿e czêœæ
z nich by³a ju¿ obecna w systemie jêzyka polskiego i „do I wojny
œwiatowej tworzenie sufiksalnych form ¿eñskich nazw zawodowych
oraz nazwisk by³o powszechnie obowi¹zuj¹c¹ norm¹” (Jadacka 2008,
s. 126). Równie¿ Jan Miodek wspomina, ¿e „tak by³o przez ca³e wieki
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1 Przez nazwy zawodowe rozumiem nominacje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ mie-
szcz¹c¹ siê w szeroko rozumianej sferze zawodowo�ci. Obejmuj¹ one zatem wy-
kszta³cenie, wykonywany zawód, tytu³y czy zajmowane stanowiska i pe³nione
funkcje, a nawet profesjonalne uprawianie sportu.

2 Niektóre s¹ jednak rejestrowane w s³ownikach jêzyka polskiego. Nale¿¹ do nich
m.in.: architektka (S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego pod red. B. Dunaja, War-
szawa 1996, Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego pod red. S. Dubisza, Warszawa
2003 � dalej USJP oraz S³ownik jêzyka polskiego PWN dostêpny on line pod adresem:
http://sjp.pwn.pl/); pilotka, literatka, re¿yserka, spikerka, reporterka, adwokatka
(USJP, ostatnia z wymienionych form � z kwalifikatorem potoczno�ci). Kontrower-
syjne formy etnolo¿ka, psycholo¿ka, socjolo¿ka s¹ (z kwalifikatorem potoczno�ci)
rejestrowane w USJP. S³ownik jêzyka polskiego PWN on line rejestruje bez kwali-
fikatorów potoczno�ci m.in. nastêpuj¹ce formy ¿eñskie: psycholo¿ka, designerka,
kolarka, graficzka, muzyczka, informatyczka, ¿o³nierka, prezeska, dyrektorka,
wyk³adowczyni, a z kwalifikatorem potoczno�ci formy prokuratorka i sêdzina.
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i nikomu do g³owy nie przychodzi³o, ¿eby kobiety mia³y mêskie naz-
wy zawodów” (Miodek 2004).

Maskulinizacja nazw zawodowych kobiet w jêzyku polskim
paradoksalnie wi¹zana jest z procesem emancypacji kobiet: jeœli ko-
biety pragnê³y równouprawnienia, to podkreœlanie ich p³ci na p³a-
szczyŸnie jêzyka wydawa³o siê zbêdne, a nawet niepo¿¹dane. Doty-
czy³o to szczególnie zawodów uznawanych za presti¿owe i wykony-
wanych g³ównie przez mê¿czyzn3. Takiego sprzeciwu nie budzi³a na-
tomiast nauczycielka czy szwaczka, czyli zawody, w których domino-
wa³y kobiety.

Przez kilkadziesi¹t lat kobiety pracuj¹ce zawodowo obowi¹zy-
wa³a zatem zdecydowanie „mêska nomenklatura”. Lata dziewiêædzie-
si¹te XX wieku przynios³y jednak w Polsce zmiany polityczne i go-
spodarcze, które dla wielu przedstawicieli spo³eczeñstwa – nieza-
le¿nie od p³ci – zmieni³y perspektywy zawodowe. Pracê mo¿na by³o
zyskaæ lub bardzo szybko straciæ. Mo¿na by³o równie¿ pracê porzu-
ciæ, rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ, czyli samodzielnie projektowaæ
swoj¹ œcie¿kê zawodow¹ i d¹¿yæ do jej realizacji. P³eæ przestawa³a
mieæ dominuj¹ce znaczenie. Stopniowo i systematycznie rozwija³ siê
system, który roboczo mo¿na okreœliæ jako unisex – kobiety wstêpo-
wa³y do s³u¿b mundurowych, odwa¿niej wkracza³y w œwiat polityki,
a mê¿czyŸni – choæby do œwiata mody. Dziœ nie budz¹ ju¿ wielkiego
zaskoczenia kobiety prowadz¹ce samochody ciê¿arowe czy mê¿czyŸ-
ni nale¿¹cy do kadry Polski w takiej dyscyplinie sportu jak fitness4.

Rzeczywistoœæ pozajêzykowa sprowokowa³a natomiast zmiany
w rzeczywistoœci jêzykowej, w której na pocz¹tku XXI wieku pojawi-
³y siê postulaty modyfikacji nazewnictwa zawodowego. Pierwsz¹,
która usi³owa³a spopularyzowaæ nazwê ministra by³a ju¿ bowiem
Izabela Jaruga-Nowacka, pe³nomocnik rz¹du do spraw równego sta-

tusu kobiet i mê¿czyzn w latach 2001–2004, a nie aktualna minister
sportu Joanna Mucha, której propozycja tytu³owania jej ministr¹
wywo³a³a w 2012 roku liczne komentarze w mediach.

Choæ forsowanie rodzaju ¿eñskiego w omawianych nominacjach
przypisuje siê uczestniczkom ruchu feministycznego, nale¿y pamiê-
taæ, ¿e polskie œrodowisko feministyczne nie jest zgodne w uznaniu
tego procesu za priorytetowy w swojej dzia³alnoœci. Wydaje siê nato-
miast, ¿e ogromny wp³yw na wystêpowanie tych nazw oraz ich roz-
powszechnienie maj¹ – wspomniane ju¿ – media.

Porzucaj¹c zatem feministyczny aspekt omawianego zjawiska,
warto podj¹æ próbê charakterystyki ¿eñskich form nazw zawodowych
kobiet, które z coraz wiêksz¹ regularnoœci¹ pojawiaj¹ siê na ³amach
polskiej (nie tylko „feminizuj¹cej”) prasy. Nietrudno dostrzec w tym
procesie znaczne analogie z jêzykiem czeskim, w którym derywacja
form ¿eñskich od mêskich ma charakter systemowy i dysponuje spe-
cjalnym terminem gramatycznym pøechylování (zob. na przyk³ad:
Havránek, Jedlièka 1963, s. 116)5. Niniejsze opracowanie ma zatem
charakter porównawczy, a jego celem jest próba oceny stopnia analo-
gii pomiêdzy jêzykiem polskim i czeskim w nazewnictwie zawodo-
wym kobiet.

Obserwowane analogie s¹ szczególnie wyraŸne w sferze sportu, co
wydaje siê zrozumia³e ze wzglêdu na rozgraniczenie mêskiego i ¿eñ-
skiego wspó³zawodnictwa sportowego. Kobiety konkuruj¹ zatem wy-
³¹cznie z kobietami, a mê¿czyŸni z mê¿czyznami, co wyjaœnia ko-
niecznoœæ stosowania nazw podkreœlaj¹cych p³eæ. U¿ycie nazwy
w rodzaju mêskim w odniesieniu do kobiety – zawodniczki mog³oby
wywo³aæ niezamierzony efekt komizmu, a nawet doprowadziæ do
zak³óceñ komunikacyjnych6. W zwi¹zku z tym uprawnione wydaje
siê u¿ycie w prasie takich form jak:
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5 Zob. tak¿e: Mluvnice èe�tiny z 1986 roku (Petr 1986, s. 304�307), Pøíruèní
mluvnice èe�tiny z 1995 roku (zob. Karlík, Nekula, Rusínová 1995, s. 120�123)
oraz Mluvnice souèasné èe�tiny (Cvrèek 2010, s. 135).

6 Trudno wyobraziæ sobie, by podczas rozgrywek w kobiecej koszykówce komen-
tator sportowy nazywa³ znajduj¹ce siê na boisku zawodniczki koszykarzami.

3 O maskulinizacji jako sposobie na podniesienie warto�ci spo³ecznej nazw
zawodowych kobiet wspomina na przyk³ad Anna Obrêbska-Jab³oñska (zob. 1949,
s. 2).

4 Mêski fitness zosta³ oficjalnie uznany za dyscyplinê sportow¹ w 2005 roku.



– b r a m k a r k a: „Pi³ka rêczna: Izabela Czarna zosta³a now¹ bram-

kark¹ SPR Lublin” („Kurier Lubelski”7),
– d y s k o b o l k a: „Dyskobolka AZS Poznañ, ¯aneta Glanc, potwier-

dzi³a, ¿e jest w wysokiej formie. Po drugim miejscu w œwietnie
obsadzonym konkursie w Halle w niedzielê nie mia³a sobie rów-
nych na zawodach w holenderskim Hengelo” („Dziennik Ba³-
tycki”8),

– f u t b o l i s t k a: „Szef FIFA Sepp Blatter wytyka gwiazdom pi³ki
pazernoœæ, ale czy nie jest naturalne, ¿e ledwie 0,064 promila spo-
œród 250 milionów futbolistów i futbolistek to ludzie œwietnie sytu-
owani?” („Gazeta Wyborcza”9),

– o s z c z e p n i c z k a: „Czeszka oszczepniczka Barbora Špotáková,
która siêgnê³a po raz drugi po z³oty medal igrzysk, przekaza³a
na aukcje charytatywne pami¹tki zwi¹zane z Londynem, miêdzy
innymi zestaw olimpijski otrzymany od organizatorów oraz... Spe-
cjalny metr krawiecki” („Wprost”10).

Ich czeskie odpowiedniki: brankáøka, diskaøka, fotbalistka i oštì-
paøka maj¹ charakter systemowy i s¹ rejestrowane choæby w jednym
z najpopularniejszych s³owników jêzyka czeskiego, Slovníku spisov-
né èeštiny pro školu a veøejnost („Academia”, Praha, np. wydanie
z 2007 r.), jako regularnie derywowane od form rodzaju mêskiego.
Nazwy polskie zyskuj¹ podobny status – rejestruje je S³ownik jêzyka
polskiego PWN on line11, np. bramkarka, futbolistka, pi³karka. Nale¿y

podkreœliæ, ¿e podane przyk³ady maj¹ jedynie charakter reprezenta-
tywny i wspomniany s³ownik rejestruje równie¿ wiele innych nazw
zawodniczek sportowych (np. biegaczka, d¿udoczka, d¿udystka,
bokserka, a nawet skoczkini).

Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e nazewnictwo zawo-
dowe kobiet w sferze sportu zyskuje – analogicznie do jêzyka czes-
kiego – charakter zbli¿ony do normy wzorcowej.

Podobn¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ w sferze szeroko rozu-
mianej sztuki i dzia³alnoœci artystycznej. Polska prasa odnotowuje np.
nazwy:

– a r c h i t e k t k a: „Kuchnia zaprojektowana przez architektkê Zahê
Hadid jest jednoczeœnie centrum multimedialnym. Gotuj¹c, mo¿na
s³uchaæ w niej muzyki, zmywaj¹c, surfowaæ po Internecie”12,

– k o m p o z y t o r k a: „Ludzie na koncertach reaguj¹ œwietnie. A i tak
zapyta³am Ulkê, pianistkê i kompozytorkê: »Powiedz mi, dlaczego
wy ze mn¹ gracie? [...]«” („Zwierciad³o” 11/2009, s. 45),

– p l a s t y c z k a: „Krystyna Morgenstern, plastyczka. – Nigdy nie
wiedzia³am, kogo u nich zastanê. Zawsze wy³awiali osoby, które
potem coœ znaczy³y” („Wysokie Obcasy” 32/2009, s. 14),

– p r o j e k t a n t k a: „Znajomi nazywaj¹ j¹ Aleks. Zawód? Projek-

tantka ubrañ” („Zwierciad³o” 9/2009, s. 62),
– r e ¿ y s e r k a: „Gdy pracuje, nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest re¿y-

serk¹, która doskonale wie, czego chce. Re¿yserk¹, któr¹ nigdy nie
chcia³a zostaæ” („Twój Styl” 10/2008, s. 187).

Wszystkie przytoczone powy¿ej przyk³ady rejestruje S³ownik
jêzyka polskiego PWN on line. W prasie pojawiaj¹ siê jednak równie¿
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s³owników, do których siêgaj¹ u¿ytkownicy. Stanowi zatem wiarygodne �ród³o ma-
teria³owe, a odnotowanie w nim wielu nazw zawodowych kobiet w formie rodzaju
¿eñskiego mo¿e stanowiæ dowód na ich upowszechnienie i obecno�æ w systemie
jêzyka polskiego.

12 Http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/55,53581,4362339.html, 23.01.
2013.

7 Http://www.kurierlubelski.pl/artykul/708057,pilka-reczna-izabela-czarna-zostala-
nowa-bramkarka-spr,id,t.html?cookie=1, 24.01.2013.

8 Http://www.dziennikbaltycki.pl/tag/dyskobolka.html, 25.01.2013.
9 Http://www.sport.pl/GW/1,75693,2981314.html, 25.01.2013.
10 Http://www.wprost.pl/ar/340070/Czeska-oszczepniczka-sprzedaje-centymetr-

krawiecki-by-pomoc-potrzebujacym/, 23.01.2013.
11 Warto wyja�niæ, ¿e s³ownik ten liczy ponad sto tysiêcy hase³ i zosta³ opraco-

wany na bazie dwóch najwa¿niejszych s³ownikówWydawnictwa Naukowego PWN:
Uniwersalnego s³ownika jêzyka polskiego orazWielkiego s³ownika wyrazów obcych.
Dziêki dostêpno�ci on line jest on równie¿ jednym z najpopularniejszych polskich



nazwy nieodnotowywane w publikacjach leksykograficznych, na
przyk³ad muzykolo¿ka13:

Maciej Or³o� ma dzieñ wype³niony od rana do nocy. Po �niadaniu zawozi Kubê
do szko³y, a Melê do przedszkola, sam jedzie do telewizyjnej Jedynki, gdzie przy-
gotowuje siê do �Teleexpressu�. Jego ¿ona Joanna Twardowska, muzykolo¿ka,
pracuje w swojej firmie PR. Spotkaj¹ siê wszyscy dopiero wieczorem, a czekaj¹
jeszcze obowi¹zki domowe14.

Równie¿ i ta sfera wystêpowania nazw zawodowych kobiet
wykazuje zatem znaczne analogie z jêzykiem czeskim, w którym
formy: architektka, skladatelka, výtvarnice, projektantka, reûisérka s¹
skodyfikowane, a formê muzikoloûka rejestruje Èeský národní kor-
pus15.

Zmiany statusu ¿eñskich form nazw zawodowych w polszczyŸnie
obserwowane s¹ równie¿ w innych obszarach dzia³alnoœci zawodowej
kobiet, choæ – jak siê wydaje – stopieñ analogii z jêzykiem czeskim
jest tu mniejszy. Do takich mo¿na zaliczyæ na przyk³ad nazwy pre-
sti¿owych stanowisk w administracji publicznej, gospodarce i polity-
ce. O ile w polszczyŸnie wci¹¿ budzi emocje obecna w jêzyku mediów
polityczka czy ministra (ministerka), to w jêzyku czeskim politièka,
choæ nierejestrowana leksykograficznie, pojawia siê swobodnie
w czeskiej prasie i na oficjalnych stronach internetowych czeskiego
rz¹du, a ministrynì jest form¹ skodyfikowan¹16. Jednak S³ownik jêzy-
ka polskiego PWN on line rejestruje np. nazwê ambasadorka w zna-
czeniu „najwy¿szej rang¹ przedstawicielki dyplomatycznej pañstwa”
(por. cz. ambasadorka, velvyslankynì), a Uniwersalny s³ownik jêzyka
polskiego – choæ z kwalifikatorem potocznoœci – nazwê prokuratorka
(por. cz. prokurátorka). Formê pos³anka (cz. poslankynì) rejestrowa³

ju¿ natomiast s³ownik Witolda Doroszewskiego, publikowany w la-
tach 1958–1969.

Brak jeszcze w polszczyŸnie – w przeciwieñstwie do jêzyka czes-
kiego – rejestracji formy prezydentka, która jednak coraz czêœciej po-
jawia siê w prasie, na co wp³yw bez w¹tpienia ma fakt rosn¹cej liczby
kobiet zajmuj¹cych to stanowisko (np. na Litwie, w Nikaragui, Chile,
Panamie, Argentynie, Brazylii) b¹dŸ kandydatek w wyborach prezy-
denckich (np. USA, Czechy, Francja):

Jeszcze jedna prezydentka (tytu³ artyku³u w �Wysokich Obcasach� po�wiêco-
nego prezydent Brazylii, Dilmie Rousseff17).

W wyniku aktywizacji kobiet w zawodach do niedawna uznawa-
nych za „mêskie”, równie¿ i w tej sferze pojawi³ siê problem nazew-
nictwa i wystarczalnoœci u¿ycia rzeczowników rodzaju mêskiego
w znaczeniu generycznym. Dotyczy to m.in. armii. Jêzyk czeski nie
wykazuje w tym obszarze blokady feminatywizacji i kiedy pierwsza
kobieta w Czechach uzyska³a stopieñ pu³kownika, w mediach natych-
miast pojawi³a siê nienacechowana nazwa plukovnice:

O vojenskou kariéru se zajímala uû na základní �kole. Nyní po letech je Lenka
Mendlíková první plukovnicí v novodobé historii èeské armády18.

Jest ona rejestrowana jako potencjalny derywat od rzeczownika
plukovník w przywo³ywanym ju¿ na stronach niniejszego opracowa-
nia Slovníku spisovné èeštiny pro školu a veøejnost, który rejestruje
tak¿e takie nazwy jak: majorka (kobieta w stopniu majora) czy ka-
pitánka. W czeskiej prasie, w artykule dotycz¹cym armii amerykañ-
skiej pojawi³y siê równie¿ formy generálka (‘kobieta w stopniu gene-
ra³a’) oraz admirálka (‘kobieta w stopniu admira³a’), na przyk³ad:

V americké armadì je 57 generálek a admirálek, pìt z nich má na výloûkách tøi
hvìzdy (�Týden� 26/2008, s. 89).
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17 Http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,8446996,Jeszcze_jedna
_prezydentka.html, 15.11.2010.

18 Http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=PLUKOVNICE, 24.01.2013.

13 USJP oraz S³ownik jêzyka polskiego PWN on line odnotowuj¹ jednak np.
nazwê kobiety-muzyka: muzyczka.

14 Http://www.polskatimes.pl/magazynrodzinny/38842,bajka-dla-mojego-dziecka,
id,t.html, 21.09.2008.

15 Http://ucnk.ff.cuni.cz/verejny.php.
16Zob. Slovník spisovné èe�tiny pro �kolu a veøejnost (�Academia�, Praha 2007).



Potwierdza to fakt regularnego wystêpowania ¿eñskich form nazw
zawodowych kobiet w jêzyku czeskim, tworzenie ich w sytuacji wy-
magaj¹cej u¿ycia takich form i braku blokady feminatywizacji. Jêzyk
polski, choæ rejestruje np. nazwê ¿o³nierka19, wykazuje jednak spore
opory w tworzeniu ¿eñskich form nazw wysokich stopni wojsko-
wych. Jak twierdzi Katarzyna K³osiñska, u¿ycie tego rodzaju nomi-
nacji, „choæ mo¿liwe z jêzykowego punktu widzenia, mocno razi”
(K³osiñska 2009). Nale¿y jednak zastanowiæ siê, czy nie jest to zbyt
subiektywny wniosek. U¿ycie ¿eñskich form nazw zawodowych ko-
biet mo¿e byæ bowiem rozpatrywane w odniesieniu do aktu komu-
nikacji i Zasady Kooperacji Grice’a: ich zastosowanie w pewnych
okolicznoœciach zwiêksza przejrzystoœæ wypowiedzi. Ma to miejsce
na przyk³ad w sytuacji koniecznoœci podkreœlenia p³ci desygnatu przy
braku wyk³adników ¿eñskoœci (takich jak choæby jednoznacznie ¿eñ-
skie imiona b¹dŸ wyk³adniki typu pani). Zasadnoœæ u¿ycia ¿eñskich
form obrazuj¹ choæby wypowiedzi zawieraj¹ce brzmi¹ce obco nazwi-
ska, przy których trudno jest stwierdziæ p³eæ desygnatu, na przyk³ad:
Rousseff – prezydent Brazylii). Przyjmuj¹c takie za³o¿enie, byæ mo¿e,
³atwiej by³oby zaakceptowaæ w jêzyku polskim obecnoœæ wielu bu-
dz¹cych kontrowersje ¿eñskich form nazw zawodowych kobiet20.

Analogie z jêzykiem czeskim mo¿na równie¿ zaobserwowaæ
w wypadku u¿ycia omawianych form w komunikacie o ustalonej,
rzadko poddaj¹cej siê zmianom konstrukcji, a mianowicie w nekro-
logu. U¿ycie w nim form ¿eñskich do niedawna nie by³o w polszczyŸ-
nie przyjête. Byæ mo¿e – jak zauwa¿a Kenneth Nalibow – by³o to
zwi¹zane z pogl¹dem, ¿e formy mêskie nadaj¹ nekrologowi bardziej
uroczysty charakter (zob. Dalewska-Greñ 1989, s. 211). Dziœ jednak
nie s¹ rzadkoœci¹ nekrologi zawieraj¹ce takie nazwy zawodowe, jak:

[�] zmar³a artystka malarka21;
[�] odesz³a kobieta pe³na fantazji, pasji, odwagi, talentu i piêkna, aktorka, dzien-
nikarka, podró¿niczka;
[�] zmar³a polonistka, wieloletnia redaktorka w PWN;
[�] zmar³a wieloletnia redaktorka i korektorka w wydawnictwach �Wiedza�,
�Ksi¹¿ka i Wiedza�, �Iskry�;
[�] zmar³a redaktorka techniczna Polskiego Radia;
[�] odesz³a na swój ostatni dy¿ur nasza Kole¿anka, lekarka z powo³ania, specja-
listka psychoterapii uzale¿nieñ;
[�] zawiadamiamy o �mierci wybitnej ekonomistki, autorki licznych publikacji nau-
kowych i popularnonaukowych. Specjalistki w dziedzinie gospodarki krajów rozwi-
jaj¹cych siê, publicystki �Polityki�;
[�] zmar³a monta¿ystka filmów fabularnych, dokumentalnych oraz seriali tele-
wizyjnych.

Nie jest to jednak zjawisko powszechne. Wci¹¿ w polskich nekro-
logach dominuj¹ mêskie formy nazw zawodowych kobiet, choæ au-
torzy komunikatów z du¿¹ systematycznoœci¹ podkreœlaj¹ bliskie sto-
sunki ze zmar³¹ m.in. poprzez wykorzystanie form ¿eñskich22, które
w czeskojêzycznych zawiadomieniach o œmierci maj¹ charakter
konwencjonalny i standardowy niezale¿nie od sfery wystêpowania,
na przyk³ad:

Po pùlroèním boji se zákeønou nemocí zemøela v nedìli oblíbená psycholoûka
Tamara Cenková. Bylo jí 54 let23.

Zemøela zakladatelka a dlouholetá �éfredaktorka spotøebitelského èasopisu
d�Test Ida Rozová24.
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19 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/¿o³nierka, 25.01.2013.
20 Nadmierne i bezzasadne wykorzystanie ¿eñskich form nazw zawodowych ko-

biet mo¿e jednak utrudniæ w³a�ciwe zrozumienie wypowiedzi b¹d� wywo³aæ nieza-
mierzony efekt komizmu. Na ten problem zwróci³am uwagê wmonografii Tendencje
rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle jêzyka czeskiego
(Dembska 2012, s. 232�235).

21 Przyk³ady dotycz¹ stycznia 2013r. i pochodz¹ z: http://nekrologi.wyborcza.pl.
22 Wiêcej na ten temat zob. Dembska 2012, s. 262�269.
23 Http://ona.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A110718_162113_spolecnost_jup,

29.01.2013.
24 Http://www.denik.cz/z_domova/zemrela-dlouholeta-sefredaktorka-dtestu-ida-

rozova-20121119.html, 29.01.2013.



Po dlouhé a tìûké nemoci zemøela profesorka Josefa Bohutová, emeritní
pøednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce,
významná pøedstavitelka oboru neuroradiologie a intervenèní radiologie, vynikající
vìdkynì25.

Mezinárodnì uznávaná historièka a teoretièka fotografie Anna Fárová, která
zemøela v sobotu 27. února ve vìku 81 let, byla prùkopníkem psaní o fotografii jako
o vysokém umìní26.

W jêzyku czeskim ¿eñskie formy nazw zawodowych kobiet nie
stanowi¹ novum nawet wœród nominacji zwi¹zanych z nauk¹ i szkol-
nictwem wy¿szym. Systemowy charakter ma zarówno nazwa vìdkynì
(kobieta-naukowiec), jak te¿ doktorka (kobieta z tytu³em naukowym
doktora) czy profesorka (kobieta z tytu³em naukowym profesora).
Nawet z wyk³adnikiem ¿eñskoœci paní s¹ one formami obowi¹zu-
j¹cymi (paní doktorka, paní profesorka). W polszczyŸnie nie budzi
zastrze¿eñ badaczka czy np. lingwistka, natomiast u¿ycie rodzaju
¿eñskiego rzeczowników tytularnych ma charakter wy³¹cznie jed-
nostkowy27 i – jak zauwa¿a Zofia Kubiszyn-Mêdrala – „prawie
wszystkie jednostki tej grupy to s³ownikowe masculina tantum”
(2007, s. 35).

Podobn¹ sytuacjê mo¿na zaobserwowaæ w tytulaturze koœcielnej.
Pamiêtaj¹c o wci¹¿ niewielkiej liczbie kobiet w strukturach koœciel-
nych, warto zauwa¿yæ, ¿e w jêzyku czeskim faráøka (pastorka),
biskupka, rabínka, a nawet knìûka28 (kobieta-ksi¹dz) nie budz¹ takich
kontrowersji jak ich odpowiedniki w jêzyku polskim, gdzie w wy-

padku koniecznoœci podkreœlenia p³ci desygnatu, najczêœciej wyko-
rzystuje siê wyk³adniki ¿eñskoœci np. kobieta czy pani, na przyk³ad:

Wczoraj na uroczysto�æ wy�wiêcenia 31-letniej Treiger do s³ynnej berliñskiej
synagogi przy Pestalozzistrasse przyby³ sam prezydent Christian Wulff. W przy-
sz³ym tygodniu pani rabin zaczyna pracê w gminie ¿ydowskiej w Oldenburgu.
Jednak nie wszystkim niemieckim ¯ydom kobieta rabin siê podoba29.

W czeszczyŸnie w takiej sytuacji swobodnie pojawia siê forma
rabínka:

První rabínka od dob holocaustu okouzlila Nìmecko. Poprvé od roku 1935 má
nìmecká ûidovská komunita ve svých øadách rabínku30.

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki analogii po-
miêdzy jêzykiem polskim i czeskim w nazewnictwie zawodowym
kobiet, a jedynie j¹ sygnalizuje. Na jego podstawie mo¿na ju¿ jednak
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w polszczyŸnie istniej¹ obszary, gdzie
feminatywizacja (tworzenie ¿eñskich form nazw zawodowych) stano-
wi ju¿ normê u¿ytkow¹, a nawet – jak w czeszczyŸnie – wzorcow¹.
Do takich bez w¹tpienia mo¿na zaliczyæ sport oraz dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ ze sztuk¹. S¹ to zatem sfery, w których jêzyk oficjalny i styl
kancelaryjny nie maj¹ charakteru dominuj¹cego, co mo¿e stanowiæ
jedn¹ z przyczyn braku blokady feminatywizacji. Prezentowany
materia³ wykazuje jednak, ¿e zmiany mo¿na dostrzec tak¿e wœród
nazw presti¿owych stanowisk (na przyk³ad zwi¹zanych z polityk¹).
Formy rodzaju mêskiego dominuj¹ natomiast w nazewnictwie kobiet
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29 Http://wyborcza.pl/1,76842,8611958,Pierwsza_kobieta_rabin_w_Niemczech.
html,7.02.2013. W tygodniku �Polityka� pojawi³a siê jednak forma rabinka: �W jê-
zyku polskim nie ma osobnego s³owa, niektórzy mówi¹ rabinka� (http://www.
polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1506710,1,rozmowa-z-tanja-segal-jedyna-w-pol
sce-kobieta-rabinem.read, 04.02.2011), a na czele Ko�cio³a Starokatolickiego Ma-
riawitów w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku sta³a Biskupka Damiana Szul-
gowicz.

30 Http://zpravy.ihned.cz/c1-48055900-prvni-rabinka-od-dob-holocaustu-okouzlila
-nemecko, 7.02.2013.

25 Http://www.tribune.cz/clanek/16385, 29.01.2013.
26 Http://www.novinky.cz/kultura/193491-zemrela-historicka-fotografie-anna-

farova.html, 25.01.2013.
27 Takim przyk³adem jest nastêpuj¹ca informacja pod zdjêciem zamieszczonym

w �Gazecie Wyborczej�: �Gesine Schwan, niemiecka politolo¿ka, rektorka Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ (�Gazeta Wyborcza�, 7�8
marca 2009, s. 20).

28 Jêzyk czeski nie jest jednak tej nominacji tak przychylny jak pozosta³ym, po-
niewa¿ jej pierwotne znaczenie by³o zwi¹zane zwiar¹ pogañsk¹ i kultem prostytucji.



zwi¹zanych z armi¹, szkolnictwem wy¿szym czy Koœcio³em, choæ i tu
pojawiaj¹ siê sporadycznie ich ¿eñskie derywaty.

Warto zatem obserwowaæ rozwój polskiego nazewnictwa zawodo-
wego kobiet, szczególnie w odniesieniu do jêzyka czeskiego.
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