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predykatów mentalnych
PODSTAWĘ MATERIAŁOWĄ ARTYKUŁU STANOWIĄ DANE UZYSKANE W PRZEPROWADZONYCH PRZEZE
mnie badaniach z zastosowaniem instrukcji maskującej1, mających na celu odpowiedĨ na pytanie, czy respondenci poddani temu zabiegowi wykazywaü bĊdą
inne jĊzykowe i pozajĊzykowe typy zachowaĔ niĪ ankietowani, wobec których
nie zastosowano instrukcji maskującej. Badania te przeprowadzone na czterech
grupach respondentów z dwóch polskich uniwersytetów opieraáy siĊ na wywiadzie oraz kwestionariuszu-ankiecie, który zawieraá predykaty otwierające miejsce
dla argumentu osobowego2. NaleĪy dodaü, Īe – ze wzglĊdu na behawioralny
charakter moich badaĔ – do obszaru analiz wáączyáam zarówno predykaty bodĨcowe, jak i reakcje sáowne respondentów tymi predykatami wywoáane, gdyĪ
dopiero takie caáoĞciowe spojrzenie na materiaá pozwala odnaleĨü korelacje semantyczno-pragmatyczne wyraĪeĔ. Badania te, poza oczekiwaną weryfikacją
hipotezy, przyniosáy ciekawe spostrzeĪenia dotyczące wáaĞnie ograniczeĔ prag1

Badaniu poddano cztery grupy dorosáych mĊĪczyzn w wieku od 19 do 23 lat. Materiaá analityczny
uzyskano dziĊki zastosowaniu testu na mĊskoĞü/kobiecoĞü. W dwóch grupach badawczych
posáuĪyáam siĊ instrukcją maskującą, która polegaáa na podaniu respondentowi faászywego wyniku
testu na páeü psychologiczną. Poinformowaáam ich mianowicie, Īe wynik wskazuje na wysoki stopieĔ
kobiecoĞci badanego (por. teĪ s. 2).
2
Materiaá, który staá siĊ podstawą tego artykuáu, zaczerpniĊty zostaá wyáącznie z wypowiedzi
respondentów z grup badawczych, a wiĊc tych, na których zastosowano dziaáanie instrukcji
maskującej w postaci zafaászowanego wyniku testu na páeü psychologiczną.
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matycznych argumentu osobowego nakáadanych przez moich respondentów na te
predykaty.

Definicja predykatów mentalnych
Na początku rozwaĪaĔ naleĪy sprecyzowaü pojĊcie predykatów mentalnych.
O trudnoĞciach z jednoznacznym wyznaczeniem pola semantycznego oraz zakresu desygnatów tego terminu wspomina Magdalena Danielewiczowa (2000), uznając ostatecznie, Īe predykaty mentalne to:
jednostki jĊzyka, które są znakami stanów, procesów i czynnoĞci «usytuowanych» w umyĞle
czáowieka.
(M. Danielewiczowa 2000: 227)

To usytuowanie w umyĞle czáowieka, w moim przekonaniu, moĪemy wiązaü ze
stanami, procesami, dziaáaniami, a takĪe zdarzeniami zawierającymi komponent
znaczeniowy związany z wiedzą (predykaty nazywane przez Z. Zaron (2009)
mentalnymi), wolą (przez Z. Zaron nazwane woluntatywnymi) oraz czuciem (Zaron okreĞla je jako sentialne). Nieprzypadkowo w wybranej przeze mnie definicji
argumentem osobowym jest czáowiek. Zakres argumentów predykatów mentalnych, którymi bĊdĊ siĊ zajmowaü, zostaá juĪ wiĊc zawĊĪony z szerokiego pola
semantycznego ktosiów (do których zaliczyü moĪna takĪe Boga (patrz: M. Grygianiec 2013: 126–127), a nawet w niektórych opisach pewne zwierzĊta) do pola
semantycznego wyraĪeĔ związanych z czáowiekiem3.

Predykaty użyte w badaniu
Stosowany przeze mnie w badaniach test na páeü psychologiczną byá modyfikacją testu przymiotnikowego. To test ustrukturyzowany i projekcyjny (nie dostarcza wiĊc informacji na temat realnego natĊĪenia cech osobowoĞci przywoáanych w teĞcie, lecz na temat obrazu samego siebie istniejącego wĞród badanych).
Kwestionariusz zawieraá 35 przymiotników i wyraĪeĔ o funkcji przymiotników4.
3

Pomijam w tym miejscu opis dyskusji toczonych wokóá istoty predykatów mentalnych oraz tego,
co naleĪy do nich zaliczyü, a takĪe sporów na temat osobowoĞci zwierząt. Nie jest to bowiem celem
tego artykuáu, nie stanowi takĪe jego myĞli przewodniej.
4
W przypadku regularnej polisemii analizowanych przeze mnie predykatów, z których jedno
znaczenie odnosi siĊ do stanów, procesów lub dziaáaĔ umysáowych czáowieka, a drugie wiąĪe siĊ
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Analiza wyników badaĔ pozwoliáa na wyodrĊbnienie trzech podstawowych grup
predykatów: przymiotników neutralnych5 (samowystarczalny, sympatyczny, angaĪujący siĊ w sprawy innych, z poczuciem humoru, arogancki), przymiotników
przypisywanych przez badanych kobietom oraz przymiotników przypisywanych
przez badanych mĊĪczyznom. Odpowiednio do drugiej grupy zaliczyáam takie
przymiotniki i wyraĪenia przymiotnikowe okreĞlające kobiety: wraĪliwy, troskliwy, áagodny, kokieteryjny, dbający o swój wygląd, gospodarny, mający poczucie
estetyki, gderliwy, czuáy, uczuciowy, wraĪliwy na potrzeby innych, zdolny do
poĞwiĊceĔ, delikatny, naiwny. Trzecią grupĊ stanowią predykaty przypisywane
mĊĪczyznom: dominujący, niezaleĪny, rywalizujący, nastawiony na sukces, mający siáĊ przebicia, áatwo podejmujący decyzje, mający dobrą kondycjĊ fizyczną,
mający zdolnoĞü przekonywania, pewny siebie, otwarty na Ğwiat zdarzeĔ zewnĊtrznych, eksperymentujący w Īyciu seksualnym, sprytny. Szukając odpowiedzi
na pytanie dotyczące ograniczeĔ argumentu osobowego tych predykatów, dokonaáam ich analizy na kolejnych poziomach:
a) obecnoĞü/nieobecnoĞü ĪeĔskiego/mĊskiego komponentu znaczenia leksykalnego;
b) áączliwoĞü predykatów; bĊdĊ ją traktowaáa jako typ kolokacji;
c) konotacje leksykalne w ujĊciu Apresjanowskim6 (por. J. Apresjan 2012),
realizowane za pomocą: znaczeĔ przenoĞnych, metafor i porównaĔ, derywatów, związków sfrazeologizowanych, powiedzeĔ, przysáów.
Do grupy okreĞleĔ przypisywanych kobietom naleĪą wyraĪenia związane
z brakiem siáy, wraĪliwoĞcią i opiekuĔczoĞcią.
NajczĊstsze spoĞród wymienianych predykatów charakteryzowanych jako ĪeĔskie są: áagodny (spoĞród wielu znaczeĔ tego predykatu bĊdĊ gáównie braáa pod
uwagĊ dwa: ‘taki, który jest spokojny, wyrozumiaáy i dobry dla innych’ oraz
‘taki, który nie jest silny’) i delikatny (‘taki, który nie chce uraziü innych’ oraz
‘taki, który jest maáo odporny na szkodliwe dziaáanie psychicznych bądĨ fizycznych czynników zewnĊtrznych’).
W wypowiedziach moich badanych odnajdujemy nastĊpujące wypowiedzenia
zawierające te predykaty:
z jego dziaáalnoĞcią na semantycznym polu czynnoĞci fizycznych lub z innymi zjawiskami, bĊdĊ siĊ
zajmowaáa wyáącznie znaczeniem predestynującym dane wyraĪenie do zbioru predykatów
mentalnych.
5
Grupa predykatów neutralnych pozostaje poza obszarem mojego zainteresowania, nie
zaobserwowaáam w niej bowiem Īadnych, czy to semantycznych, czy to pragmatycznych, ograniczeĔ
argumentu osobowego.
6
Apresjanowską definicjĊ konotacji naleĪy w tym miejscu skonfrontowaü z szerszym rozumieniem
tego pojĊcia przez J. PuzyninĊ, która skáonna jest poszerzyü znaczenie konotacji o komponenty
znaczenia przenoĞnego danej jednostki ujawniające siĊ takĪe w nieustabilizowanych systemowo,
przypadkowych związkach wyrazowych (por. J. Puzynina 1988).
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Kobieta musi byü áagodna, bo dzieci nie mogą siĊ jej baü.
Kobieta nie moĪe byü bezwzglĊdna [tu: wyraĪenie traktowane jako przeciwstawne do
áagodnoĞci], bo przestaje byü kobietą, a staje siĊ jakimĞ, sam nie wiem, wynaturzonym
czymĞ.
Siáą kobiety jest jej áagodnoĞü, tym urzeka mĊĪczyznĊ.
Kobieta nie jest silna, áagodnoĞü jest jej jedyną bronią.
Facet wszystko wytrzyma, a baba to baba, zaciągnie siĊ do wojska, a potem narzeka, Īe
z pistoletu musi strzelaü.

ĩaden z uĪytych tu przymiotnikowych predykatów mentalnych nie zawiera kobiecego/mĊskiego komponentu znaczeniowego, choü typowa áączliwoĞü wskazuje, Īe
áagodnoĞü i troskliwoĞü są najczĊĞciej przypisywane kobietom. Pierwszym sygnaáem
konotowania ĪeĔskiego argumentu osobowego analizowanych predykatów jest
opozycja poprawnego zdania ChociaĪ byá mĊĪczyzną, byá áagodny i delikatny do
zdania co najmniej wątpliwego ?ChociaĪ byáa kobietą, byáa áagodna i delikatna.
To zdanie zawierające quasi-tautologiĊ czy, jak pisze Apresjan (por. J. Apresjan
2012), konstrukcjĊ formalno-tautologiczną baba to baba wskazuje na pragmatyczną opozycjĊ delikatnej kobiety i odpornego na czynniki psychiczne i fizyczne
mĊĪczyzny. Nieprzypadkowo w zastosowanym teĞcie uĪyáam spójnika chociaĪ,
który jest wykáadnikiem przyzwolenia. Z jakiegoĞ powodu pragmatycznie jesteĞmy skáonni pozwoliü na to, aby mĊĪczyzna byá áagodny i delikatny, choü nie są
to wáaĞciwe mu cechy, natomiast w wypadku kobiet cechy te pragmatycznie
traktowane są jako inherentnie kobiece, stąd wáaĞnie powstaáa dewiacja oparta na
quasi-tautologii – kobiety nie wymagają przyzwolenia na áagodnoĞü i delikatnoĞü,
one, wedáug respondentów poddanych instrukcji maskującej, po prostu takie są.
Predykat troskliwy zazwyczaj rozumiany jest jako ‘taki, który dba o jakąĞ osobĊ lub rzecz’. W wypowiedziach badanych przeze mnie studentów nie pojawiá siĊ
on wprost, choü moĪna go na zasadzie implikacji wyáoniü z nastĊpujących kontekstów:
6.

7.

[odpowiedĨ na pytanie o to, kto w maáĪeĔstwie powinien braü urlop opiekuĔczy na
dziecko] No wydaje mi siĊ, Īe kobieta. Nie dlatego, Īe mĊĪczyzna lepiej pracuje, ale dlatego, Īe nie umie tak zadbaü o dziecko jak matka.
Facet to jak dziecko, najlepiej Īeby od mamy od razu wyprowadzaá siĊ do Īony, wtedy,
wiesz, nie musi siĊ o nic martwiü.

Na gruncie systemowym przymiotnik troskliwy nie ma kobiecego/mĊskiego
komponentu znaczeniowego, por. troskliwy radca, troskliwy mąĪ itd., jednak juĪ
rzeczownik troska, naleĪący do tej samej rodziny sáowotwórczej, zdecydowanie
czĊĞciej w jĊzyku áączy siĊ z wyraĪeniami nacechowanymi pod wzglĊdem páci
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jako ĪeĔskie bądĨ typowo ĪeĔskie, por. matczyna troska. W uzyskanym materiale
cecha troskliwoĞci áączona bywa albo z matką, albo z Īoną, a jej podstawowe wyróĪniki to dbanie o dziecko i martwienie siĊ o dziecko bądĨ mĊĪa. Wynika z tego, Īe
troska, wiązana w materiale z dziaáaniami fizycznymi lub mentalnymi (martwienie siĊ), wedáug „zmanipulowanych” respondentów jest ograniczana do kobiet.
Kolejna grupa predykatów to: dbający o swój wygląd ‘taki, który chce wyglądaü dobrze i wykonuje pewne czynnoĞci, by osiągnąü ten cel’(zarysowana przeze
mnie definicja wskazuje zarówno na mentalny, jak i fizyczny aspekt predykatu;
w tym wypadku wyniki badania Ğwiadczą o rozbieĪnoĞciach ze stereotypowym
postrzeganiem kobiet i mĊĪczyzn w badanej grupie), kokieteryjny ‘zachowujący
siĊ w pewien sposób (najczĊĞciej zabawnie, Īartobliwie, zaczepnie) w celu przyciągniĊcia czyjejĞ uwagi, zwrócenia uwagi na wáasną atrakcyjnoĞü seksualną’,
mający poczucie estetyki ‘taki, który potrafi dostrzegaü piĊkno i nadawaü czemuĞ
piĊkną formĊ’.
W wypowiedziach respondentów dbanie o wygląd pojawia siĊ w towarzystwie
tak ĪeĔskich, jak i mĊskich argumentów osobowych. Por.:
8.
9.

O wygląd dba kaĪdy, to kwestia kultury.
…wiesz, facet teĪ dba o wygląd, ale u niego to dbanie to raczej codzienna kąpiel
i szczotkowanie zĊbów. Kobieta jednak to co innego, godzinami przygotowuje siĊ w áazience, Īeby dobrze wyglądaü.
10. Mam wspóálokatora, który w áazience siedzi godzinĊ, pindrzy siĊ jak baba. To przesada,
facet ma po prostu schludnie wyglądaü.
11. No jasne, Īe znajdziesz i lalusia, co godzinami przed lustrem kremy wklepuje, ale facetem to bym go nie nazwaá.

Podobnie jak we wczeĞniejszych wypadkach, analizowany predykat nie posiada
w swoim znaczeniu leksykalnym ĪeĔskiego lub mĊskiego komponentu, co widaü
równieĪ na podstawie uzyskanego materiaáu, chociaĪ moi respondenci wykazali
skáonnoĞü do ujmowania tego wyraĪenia w swoiste ramy gradacyjne: mĊĪczyzna
jest kimĞ, komu dbanie o wygląd przystoi jedynie do pewnego stopnia, nadmierne
zainteresowanie wáasną aparycją jest odbierane jako dziwne, a mĊĪczyzna, który
to robi, okreĞlany bywa za pomocą wyraĪeĔ wartoĞciujących typu pindrzyü siĊ
jak baba, laluĞ czy wrĊcz wartoĞciujących refleksji metajĊzykowych: facetem
bym go nie nazwaá. Wyraz facet w tym ostatnim przykáadzie zostaá uĪyty Ğwiadomie, moĪliwe, Īe respondent, który udzieliá takiej odpowiedzi, nie odmawia
osobie, o której mówi, cechy bycia mĊĪczyzną, lecz w jego rozumieniu „mĊĪczyznoĞü” nie zawsze implikuje „facetowatoĞü”, której komponentem bĊdzie dbanie
o wygląd tylko do pewnego stopnia (np. codzienna kąpiel i szczotkowanie zĊbów). W uzyskanych przeze mnie odpowiedziach rysuje siĊ ciekawy schemat
aksjologiczny: nie ma tu bowiem mowy o zwykáej opozycji kobieta : mĊĪczyzna,
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a co za tym idzie, byü moĪe kobiecy : mĊski, lecz o pewnym ciągu, na którym
pomiĊdzy skrajnymi wartoĞciami KOBIETA, FACET moĪna usytuowaü wiele róĪnych poĞrednich wartoĞci: (TEN) BABA, LALUĝ, NIE-FACET.
Wypowiedzi badanych przeze mnie osób wskazują na pewną zaleĪnoĞü konotacyjną, a mianowicie dbanie o wygląd rozumiane jako ‘wykonywanie czynnoĞci
higienicznych oraz czynnoĞci związanych z kulturą osobistą’ áączy siĊ zarówno
z argumentem osobowym ĪeĔskim, jak i mĊskim, natomiast dbanie o wygląd
najczĊĞciej rozciągniĊte w czasie i związane z wykonywaniem zabiegów mających na celu podkreĞlenie urody lub zatuszowanie jej niedostatków itp. wymaga
argumentu ĪeĔskiego. MĊĪczyzn realizujących ten drugi wzorzec traktuje siĊ jako
podejrzanych o niefacetowatoĞü.
Przymiotnik kokieteryjny i związany z nim czasownik kokietowaü w ISJP odnoszony bywa raczej do kobiet (por. definicjĊ sáownikową wyraĪenia kokietowaü:
‘jeĞli ktoĞ kokietuje kogoĞ, zwáaszcza kobieta mĊĪczyznĊ, to zachowuje siĊ
i rozmawia z nim Īartobliwie w taki sposób, Īeby mu siĊ spodobaü i zainteresowaü go sobą’). Modulant zwáaszcza uĪyty w tej definicji, ale i dostrzegalny
w moim materiale, nie ogranicza bynajmniej jednoznacznie argumentu osobowego predykatu kokietowaü do przedstawicielek páci ĪeĔskiej; wskazuje jednak na
zwyczajowe uĪycie tego wyraĪenia z nadrzĊdnikiem scharakteryzowanym znaczeniowo jako ‘kobieta’. Angielski ekwiwalent przymiotnika kokieteryjny – kittenish, przypisywany bywa wyáącznie kobietom, choü podobnie jak to siĊ ma
w wypadku polskiego kokieteryjny (por. Sáowo „fiflancik”, o które pytaliĞmy
w zeszáym tygodniu, to po poznaĔsku kokieteryjny mĊĪczyzna.), równieĪ kittenish
moĪe byü okreĞleniem mĊĪczyzn, np. A young kittenish man from Kansas…
W wypowiedziach badanych wywoáanych tym przymiotnikiem pojawiaá siĊ
czasownik kokietowaü:
12. Kobiety zawsze trochĊ kokietują, starają siĊ uwieĞü faceta, jak im siĊ podoba.
13. Lasce nigdy nie moĪesz do koĔca wierzyü, tu ci mówi, Īe kocha, a tam z innym Ğwiruje,
to zaĪartuje, to siĊ poĞmieje.
14. [Na pytanie czy jemu zdarza siĊ kokietowaü:] Ja [Ğmiech] nie muszĊ kokietowaü, albo
laska chce siĊ umówiü, albo nie. Mam inne sposoby.

W jĊzyku polskim istnieją wprawdzie ĪeĔskie i mĊskie nazwy wykonawców
czynnoĞci z tematem kokiet-, a mianowicie kokietka i bĊdący derywatem tego
sáowa – kokiet, jednak okreĞlenie mĊskie jest wyraĨnie wartoĞciowane negatywnie (por. fuszer przebrzydáy, a na dodatek kokiet; tkliwy kokiet!), podczas gdy
sáowem kokietka moĪemy posáugiwaü siĊ nie tylko w dyskursie pogardliwym, ale
takĪe w sposób dobroduszny. Kolokacje: maáa kokietka czy stara kokietka takĪe
w opozycji do wyraĪenia augmentatywnego stara kokieta nie są noĞnikiem funk-
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cji jednoznacznie potĊpiającej. Przewaga uĪyü ĪeĔskich nad mĊskimi Ğwiadczy
o typowej ĪeĔskoĞci predykatu kokietowaü i jego derywatów.
Wedáug moich respondentów poczucie estetyki jednoznacznie jest identyfikowane z kobietami:
15. Ona [dziewczyna badanego] z wszystkiego zrobi jakieĞ cudo.
16. Jak przychodzi do mnie dziewczyna, to ciągle sáyszĊ: tu nie stawiaj, bo nie pasuje, tu
brzydka zasáona. [Ğmiech] Nie wiem, o co jej chodzi.
17. W akademiku, to od razu wiesz, gdzie mieszkają dziewczyny, po prostu czuü w pokoju
kobiecą rĊkĊ.
18. Mnie to zawsze dziewczyna ubiera, ja siĊ tam nie znam na tym.

Tu takĪe w znaczeniu leksykalnym nie ma kobiecego/mĊskiego komponentu.
Zwróümy jednak uwagĊ na uĪyty przez respondenta zwrot czuü w czymĞ kobiecą
rĊkĊ, który zdefiniowaü moĪemy jako ‘postrzegaü coĞi jako coĞj, co jest przez
nadawcĊ uznawane za na tyle áadne/estetyczne, Īe nadawca sądzi, iĪ zrobiáa to
kobieta’. Z wypowiedzi 16. i 18. wyáania siĊ nie tylko portret kobiety mającej
poczucie estetyki (takiej, która wie, Īe coĞ do czegoĞ nie pasuje, zna siĊ na tym,
jak naleĪy siĊ ubieraü), lecz takĪe kobiety, którą ta cecha odróĪnia od mĊĪczyzny
(por. Nie wiem, o co jej chodzi, …ja siĊ na tym nie znam).
Na grupĊ predykatów przypisywanych mĊĪczyznom skáadają siĊ wyraĪenia
związane z siáą (fizyczną i psychiczną), dominacją i pewnoĞcią siebie.
Jednymi z najczĊĞciej wskazywanych wyraĪeĔ uznawanych za typowo mĊskie
byáy predykaty: nastawiony na sukces ‘ten, który chce osiągnąü sukces, robi
wszystko, by go osiągnąü, caáą bądĨ wiĊkszoĞü swojej uwagi koncentruje wáaĞnie
na tym celu’, mający siáĊ przebicia ‘taki, który umie pokonywaü trudnoĞci i osiągaü wyznaczone sobie cele’, áatwo podejmujący decyzje ‘taki, który nie waha siĊ
dáugo, umie dokonywaü wyboru jednego z wyjĞü z danej sytuacji’.
Podczas badania uzyskaáam nastĊpujące wypowiedzi respondentów:
19.
20.
21.
22.

MĊĪczyzna musi mieü jakiĞ plan, wiedzieü, czego chce i jak to moĪe osiągnąü.
Facet to facet, nie zatrzymasz go w domu, on siĊ musi rozwijaü, dojĞü do czegoĞ.
Facet nie moĪe byü taką pierdoáą, inaczej nigdy nie osiągnie tego, czego chce.
Moim zadaniem kobiety jeszcze rzadziej osiągają sukces, bo nie liczy siĊ tylko inteligencja, ale trzeba mieü teĪ siáĊ przebicia.

Ostatnia wypowiedĨ zawiera predykaty, które w badanym materiale pojawiáy
siĊ jako respons na wyraĪenie bodĨcowe nastawiony na sukces: osiągnąü sukces
i dyrektywne trzeba mieü siáĊ przebicia. NaleĪą one wprawdzie do innych klas
gramatycznych niĪ uĪyte w badaniu predykaty, lecz do pewnego stopnia eksplikują pragmatyczną korelacjĊ nastawienia na sukces i jego osiągniĊcia, a takĪe
kontekstowo wskazują na ograniczenie argumentu ĪeĔskiego w tym polu. Kobietom –
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wedáug badanych – brakuje siáy przebicia, co implikuje równieĪ trudnoĞci z osiągniĊciem sukcesu. Przyjrzyjmy siĊ wypowiedzi 20. Nastawienie na sukces wiązane jest
w niej z dojĞciem do czegoĞ stojącym w opozycji do zatrzymania w domu, a wiĊc
realizowanie siĊ w roli mĊĪa czy ojca nie jest przez respondenta traktowane
w kategoriach osiągania sukcesu. TezĊ tĊ zdają siĊ potwierdzaü związki wyrazowe, np. kobieta sukcesu ‘kobieta wyróĪniająca siĊ na tle caáego zbioru kobiet tym,
Īe chce osiągnąü sukces7’, podczas gdy systemowo pozostające z nim w relacji
konwersji poáączenie mĊĪczyzna sukcesu jest po pierwsze, niezwykle rzadkie
(moĪna wnioskowaü, iĪ nie ma potrzeby wyodrĊbniania wyraĪenia mĊĪczyzna
sukcesu, gdyĪ jest on typowym elementem zbioru mĊĪczyzn w ogóle; wnioskowanie respondenta do pewnego stopnia jest analogiczne do tego, które obserwowaliĞmy w wypadku przymiotników áagodny i delikatny), a po drugie, traktowane
w wypowiedzi jako przeciwstawne wzglĊdem wyraĪenia kobieta sukcesu.
Predykat áatwo podejmujący decyzje przez respondentów stosowany byá zamiennie z przymiotnikiem zdecydowany, co takĪe potwierdzają pewne kolokacje:
mĊskie zdecydowanie, kobiece/babskie niezdecydowanie. Przyjrzyjmy siĊ jeszcze
trzem zdaniom: Baba z ciebie, nie cháop, nawet nie wiesz, czego chcesz. Zachowujesz siĊ jak baba, zdecyduj w koĔcu. BądĨ mĊĪczyzną, zdecyduj siĊ! Tu okreĞlenie baba staje siĊ wyraĪeniem traktowanym jak bliskoznaczne do mĊĪczyzny
niezdecydowanego.
Podobne ograniczenia predykatu osobowego wynikają z uĪyü predykatów: dominujący ‘ten, który chce panowaü nad kimĞ, narzucaü komuĞ wáasne zdanie’
oraz niezaleĪny ‘ten, który sam decyduje o sobie, nie chce poddaü siĊ wpáywowi
innych osób czy instytucji’.
W wywoáanych przymiotnikami bodĨcowymi wypowiedziach respondentów:
23. Jak kobiecie nie powiesz, to nie wie, co ma robiü.
24. Dziewczyna sama siĊ prosi, Īeby za nią decydowaü.
25. W Īyciu bym siĊ dziewczynie nie podporządkowaá, bym byá poĞmiewiskiem.

kobieta postrzegana jest jako bezradna, nieporadna i Ĩle widziana w gronie mĊĪczyzn jako osoba podejmująca decyzje. Ostatnia cytowana przeze mnie wypowiedĨ wskazuje poĞrednio równieĪ na negatywne wartoĞciowanie niedominującego mĊĪczyzny. Jeden z respondentów juĪ po samym badaniu uĪyá zdania, które
Ğwiadczy o tym, Īe uleganie kobietom jest cechą niemĊską: Zachowujesz siĊ jak
baba, dajesz sobą kierowaü. Potwierdza ono, Īe to kobieta jest typową nosicielką
W takim poáączeniu takĪe sukces rozumiany jest z, nazwijmy to, pozarodzinnymi obszarami Īycia. Potwierdzaü to moĪe gramatycznie poprawne, lecz budzące powaĪne wątpliwoĞci pragmatyczne
zdanie: ?To prawdziwa kobieta sukcesu – urodziáa troje dzieci i jest gospodynią domową. Tak rozumianą kobietĊ sukcesu moĪemy wiec postawiü w opozycji do kury domowej czy teĪ nienacechowanej
gospodyni domowej.
7
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cechy podlegáoĞci i ulegáoĞci, natomiast mĊĪczyzna ją posiadający jest traktowany jako niepeánowartoĞciowy przedstawiciel wáasnej páci. W opozycji do dominującego mĊĪczyzny jĊzyk utrwaliá wyraĪenia typu pantoflarz ‘mĊĪczyzna ulegający
we wszystkim kobiecie’, byü pod pantoflem. JuĪ samo funkcjonowanie w jĊzyku
takich wyraĪeĔ oraz ich pejoratywne zabarwienie wskazują na szczególnie pogardzaną przez badanych poddanych instrukcji maskującej postawĊ mĊĪczyzn
ulegáych, zdominowanych (rzeczownik pantofel konotuje z jednej strony ulegáoĞü
mĊĪczyzny, nieumiejĊtnoĞü zajĊcia przez niego stanowiska, brak typowo mĊskich
reakcji, a z drugiej strony, por. trzymaü kogoĞ pod pantoflem, takĪe z punktu
widzenia mĊĪczyzn moĪe byü pragmatycznym wykáadnikiem negatywnego wartoĞciowania dominujących kobiet).
Ostatnie predykaty, na które chciaáabym zwróciü szczególną uwagĊ, to: otwarty
na Ğwiat zdarzeĔ zewnĊtrznych ‘taki, który nie boi siĊ nowych sytuacji, idei, jest
gotów je zaakceptowaü i przyjąü’ oraz eksperymentujący w Īyciu seksualnym
‘taki, który w sferze Īycia seksualnego próbuje nowych rzeczy’.
W wypowiedziach badanych pojawiáy siĊ m.in. przymiotnik pruderyjny i fraza
kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni:
26. Facet jest ciekawy Ğwiata, dziewczyna czĊsto nie rozumie jego potrzeb.
27. [OdpowiedĨ na pytanie, która z páci czĊĞciej eksperymentuje w Īyciu seksualnym]
[Ğmiech] wiesz, kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni.
28. Wiesz, chyba kaĪdy mĊĪczyzna lubi poeksperymentowaü, co to za facet, co jest pruderyjny.
29. Wiesz, jak facet popróbuje, nauczy siĊ tego i tamtego, to i dziewczyna na tym skorzysta.

W zdaniu 28. przymiotnik pruderyjny – jak siĊ wydaje – traktowany jest przez
respondenta jako przeciwstawny do predykatu eksperymentujący w Īyciu seksualnym. Pragmatyczne ograniczenia argumentu ‘kobiecoĞü’ tego predykatu zdaje siĊ
potwierdzaü aksjologicznie nieobojĊtna kolokacja bezpruderyjna kobieta, tzn.
kobieta wyróĪniająca siĊ ze zbioru kobiet tym, Īe jest pozbawiona wáaĞciwych
kobietom zasad moralnych, gáównie w sferze seksualnoĞci.
Przeprowadzone przeze mnie badania nie pozwoliáy na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o pragmatyczne ograniczenia argumentu osobowego
z komponentem ‘mĊskoĞü/kobiecoĞü’ analizowanych przeze mnie predykatów
mentalnych. Poza obszarem badaĔ pozostaje wiele mechanizmów, których nie
ujawniáa analiza kontekstowo-konotacyjna materiaáu. Wydaje siĊ, Īe duĪą rolĊ
w doborze konkretnych predykatów i w nakáadaniu na nie pragmatycznych ograniczeĔ związanych z analizowanym komponentem odegraá niejako wymuszony
i zaktualizowany instrukcją maskującą mechanizm stereotypizacji.
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Stereotyp językowy jako mechanizm przyczyniający się
do przypisywania przez respondentów predykatów przedstawicielom konkretnej płci
NajczĊstszymi mechanizmami motywującymi powstawanie stereotypów
w uzyskanym przeze mnie materiale byáy:
a) nazywanie przedmiotów ze wzglĊdu na ich zewnĊtrzną i wewnĊtrzną formĊ, por. laluĞ (wyraz pochodny od lala oznaczający mĊĪczyznĊ posiadającego cechĊ kulturowo przypisaną kobiecie, a mianowicie: przykáadanie
duĪej wagi do wyglądu), (ten) baba;
b) posáugiwanie siĊ znaczeniami przenoĞnymi wyrazów, por. pierdoáa ‘ktoĞ,
kto jest nieporadny i nie wie, czego chce’ w odróĪnieniu od znaczenia ‘detal, szczegóá’;
c) wykorzystywanie frazeologizmów zarówno z cechą domyĞlną, jak i z cechą nazwaną expressis verbis: mĊskie zdecydowanie, babskie niezdecydowanie8.
Do powyĪszego repertuaru wykáadników stereotypizacji, szeroko omawianej
w literaturze przedmiotu, dopisaü naleĪy wspomniane juĪ przeze mnie quasi-tautologie baba to baba, facet to facet. Implikują one bowiem zaáoĪenie, Īe odbiorca
wypowiedzi wie, jakie cechy nosi baba i facet, a wiĊc postrzega przedstawicieli obu
páci przez pryzmat utartego kulturowo, stereotypowego zestawu atrybutów.
Analizowane predykaty ze wzglĊdu na teoriĊ stereotypizacji moĪna podzieliü
na: (1) wyraĪenia konotujące kobiecoĞü oraz (2) áączące siĊ z nazwami kobiet.
W pierwszej grupie znajdą siĊ okreĞlenia związane ze stereotypowym pojmowaniem kobiety jako „opiekunki domowego ogniska”, np. troskliwy9, áagodny, gospodarny, jako „ozdoby mĊĪczyzny”, np. dbający o swój wygląd, mający poczucie estetyki, bĊdące wynikiem historycznej podlegáoĞci kobiety mĊĪczyĨnie (najczĊĞciej mĊĪowi), np. naiwny (kobieta, zaleĪna od swojego mĊĪa, miaáa nie znaü
realiów panujących na Ğwiecie10, gdyĪ to – zdaniem mĊĪczyzny – miaáo chroniü
ją przed szkodliwym wpáywem innych). Do drugiej grupy zaliczyü moĪemy takie
przymiotniki, jak: delikatny, gderliwy, wraĪliwy, uczuciowy11.
8

Na podobne mechanizmy wskazują J. BartmiĔski i J. Panasiuk (2001: 382).
Definicja przymiotnika troskliwy, zamieszczona w Innym sáowniku jĊzyka polskiego, nie zawiera
wprawdzie jednoznacznego powiązania tej cechy z byciem kobietą, jednak przykáad ilustrujący
powyĪszą eksplikacjĊ wskazuje na kobietĊ jako nosicielkĊ tej i innych cech, por. „ĩona jego byáa
troskliwa, czuáa i gotowa do poĞwiĊceĔ”.
10
Dowodem potwierdzającym powyĪszą tezĊ jest historyczna opozycja miĊdzy pojĊciami: niewiasta ‘ta,
o której siĊ nie wie’ bądĨ w konkurencyjnej (stereotypowej) interpretacji ‘ta, która nie wie’ – wspóáczeĞnie
naleĪącym do rejestru nacechowanego (archaicznoĞü) z pewnym odcieniem podniosáoĞci, oraz wiedĨma ‘ta,
która wie’ – ocenianym wspóáczeĞnie jako okreĞlenie nacechowane negatywnie.
11
Zawarte w tej grupie przymiotniki i wyraĪenia o funkcji przymiotników czĊĞciej wystĊpują jako
okreĞlenia kobiet. ĝwiadczyü o tym moĪe chociaĪby dysproporcja miĊdzy zdaniami zawierającym
9
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Przymiotniki i wyraĪenia przymiotnikowe stereotypowo okreĞlające mĊĪczyzn
to: dominujący, niezaleĪny, rywalizujący, nastawiony na sukces, mający siáĊ
przebicia, áatwo podejmujący decyzje, arogancki, mający dobrą kondycjĊ fizyczną, z poczuciem humoru, mający zdolnoĞü przekonywania, pewny siebie, samowystarczalny, otwarty na Ğwiat zdarzeĔ zewnĊtrznych, eksperymentujący w Īyciu
seksualnym, sprytny.
PowyĪsze okreĞlenia, analogicznie do nazw cech kobiecych, podzieliü naleĪy
na: (1) przymiotniki konotujące mĊskoĞü, np. samowystarczalny, niezaleĪny,
arogancki, (2) przymiotniki áączące siĊ z nazwami mĊĪczyzn, np. áatwo podejmujący decyzje (por. implikowana w wypowiedziach przez to wyraĪenie kolokacja
mĊskie zdecydowanie, która w NKJP ma znacznie wyĪszą frekwencjĊ niĪ kobiece
zdecydowanie), eksperymentujący w Īyciu seksualnym.
NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe uzyskany materiaá nie pozwala na wyróĪnienie jednostek systemowo mĊskich lub kobiecych (byü moĪe poza czasownikiem kokietowaü). Z pragmatycznego punktu widzenia jednak respondenci posáugiwali siĊ nimi
w takich kontekstach (ze wzglĊdu na áączliwoĞü lub niedefinicyjne cechy znaczeniowe), które w doĞü jednoznaczny sposób przyporządkowywaáy je do grupy kobiecych lub mĊskich okreĞleĔ, a uĪycie tych wyraĪeĔ w kontekstach pozostających
w stosunku konwersji implikowaáo „niemĊskoĞü mĊĪczyzn” i „niekobiecoĞü kobiet”, por. np. delikatny mĊĪczyzna, babocháop. Wydaje siĊ, Īe dopiero perspektywa
stereotypizacji pozwoliáa w szerszym stopniu zrozumieü nakáadane na predykaty
mentalne ograniczenia pragmatyczne komponentu ‘mĊskoĞü/kobiecoĞü’.

Zakończenie
Zastosowane do opracowania danych jĊzykowych analizy, realizowane zarówno na polu semantycznym, jak i pragmatycznym oraz wyraĪeniowym, pokazaáy
szerokie pole kolokacji i konotacji, które niewątpliwie miaáy wpáyw na takie,
a nie inne przypisanie komponentu ‘mĊskoĞü/kobiecoĞü’ do okreĞlonego predykatu. Warto podkreĞliü raz jeszcze, Īe materiaá badawczy czerpaáam z wypowiedzi
respondentów poddanych instrukcji maskującej w postaci zafaászowanego wyniku testu na páeü psychologiczną. To wáaĞnie ten zabieg mógá staü siĊ przyczyną
bardziej stereotypowego postrzegania analizowanych predykatów.
Reasumując, przeprowadzone przeze mnie badania pokazują, iĪ mimo braku
w definicjach sáownikowych poszczególnych predykatów ograniczeĔ pod wzglĊanalizowane okreĞlenia stosowane áącznie z przymiotnikami kobiecy, damski lub wyraĪonymi
w rodzaju ĪeĔskim a wypowiedziami, w których powyĪsze okreĞlenia nazywają mĊĪczyzn.
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dem nacechowania páciowego argumentu osobowego, zostaáy one naáoĪone przez
moich respondentów. Przyczyną takich zachowaĔ jĊzykowych wydają siĊ zarówno pewne cechy pragmatyczne tych predykatów, jak i stereotypowe jĊzykowe
postrzeganie kobiet i mĊĪczyzn.
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