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Abs tract
Niniejszy artykuł porusza problem polskiego na zew ni c twa zawodowego kobieti jego analogii z językiem czeskim. Żeńskie formy oma wia nych nazw mają w cze sz -czy ź nie charakter systemowy (stanowią normę językową), natomiast w językupolskim większość z nich wciąż budzi kon tro we r sje. Są jednak wśród nich takie,które stanowią normę użytkową, a nawet – jak w przypadku leksyki sportowej –wzorcową, co pozwala dostrzec pol sko - cze skie analogie.
Autorka analizuje pod tym kątem wybrane sfery wy stę po wa nia żeńskich formnazw za wo do wych kobiet (sport, sztuka, pre sti żo we sta no wi ska w ad mi ni stra cjii polityce, armia, szko l ni c two wyższe, Kościół).
Omawiany jest również wpływ mediów na kształtowanie współczesnego języka,a źródło przy ta cza nych ilu stra cji te ksto wych stanowi polska i czeska prasa (równieżwarianty ele ktro ni cz ne).

The article describes the problem of Polish feminine oc cu pa tio nal titles in co m pa -ri son with Czech language.
Titles of women’s oc cu pa tions in the feminine gender can be referred to the model standard in the case of Czech, in which they appear on a regular basis. In the Polishlanguage the current state of knowledge allows for placing such de si g na tions withinthe fun c tio nal standard, with the re se r va tion that some of them (for example, thoseconnected with sport) are already treated as the model standard.

This paper is devoted to the spheres in which feminine forms of the titles of oc cu -pa tions followed by women exist. These include sports, arts, pre sti gio us positions in
the public ad mi ni stra tion as well as in the economy and politics; the army, science and higher education, and the Church. 

The problem of the lin gu i stic standard and the role of the media in forming the
con tem po ra ry language are a si g ni fi cant element in the di s cus sion. Hence, the Polishand Czech press texts are the major sources of the research material, whereas lexi co -grap hi cal studies and ele c tro nic lin gu i stic corpora fa ci li ta te the attempts at verifyingthe status of pa r ti cu lar titles.

Przełom XX/XXI wie ku to dla pol skich nazw za wo do wych1 ko-
biet czas dyna mi cz ne go roz wo ju, któ ry cha ra kte ryzu je się prze de
wszy stkim wzro stem czę stot li wo ści wy ko rzy sta nia ich że ń skich
form. Do sko nałe źródło ma te riału po twier dzające go ten fakt sta no wi
ję zyk współcze s nych me diów, szcze gó l nie pra sy. 

Wie le te go ty pu nazw wciąż bu dzi kon tro we r sje2 i jest od no szo na
wyłącz nie do ję zy ka po to cz ne go. Wa r to za tem przy po mnieć, że część
z nich była już obe c na w sy ste mie ję zy ka pol skie go i „do I wo j ny
świa to wej two rze nie su fi ksa l nych form że ń skich nazw za wo do wych
oraz na zwisk było po wszech nie obo wiązującą normą” (Ja da cka 2008, 
s. 126). Rów nież Jan Mio dek wspo mi na, że „tak było przez całe wie ki
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1 Przez nazwy zawodowe rozumiem nominacje związane z działalnością mie-
szczącą się w szeroko ro zu mia nej sferze za wo do wo ści. Obejmują one zatem wy-
kształcenie, wy ko ny wa ny zawód, tytuły czy zajmowane sta no wi ska i pełnione
funkcje, a nawet pro fe sjo nal ne upra wia nie sportu.

2 Niektóre są jednak rejestrowane w słownikach języka polskiego. Należą do nich
m.in.: architektka (Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja, War-
szawa 1996, Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza, Warszawa
2003 – dalej USJP oraz Słownik języka polskiego PWN dostępny on line pod adresem:
http://sjp.pwn.pl/); pilotka, literatka, reżyserka, spikerka, reporterka, adwokatka
(USJP, ostatnia z wymienionych form – z kwalifikatorem potoczności). Kontrower-
syjne formy etnolożka, psycholożka, socjolożka są (z kwalifikatorem potoczności)
rejestrowane w USJP. Słownik języka polskiego PWN on line rejestruje bez kwali-
fikatorów potoczności m.in. następujące formy żeńskie: psycholożka, designerka,
kolarka, graficzka, muzyczka, informatyczka, żołnierka, prezeska, dyrektorka,
wykładowczyni, a z kwalifikatorem potoczności formy prokuratorka i sędzina.
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i ni ko mu do głowy nie przy cho dziło, że by ko bie ty miały mę skie naz-
wy za wo dów” (Mio dek 2004). 

Ma sku lini za cja nazw za wo do wych ko biet w ję zy ku pol skim para -
do ksa l nie wiąza na jest z pro ce sem eman cy pa cji ko biet: je śli ko- bie ty
pra gnęły równo upra w nie nia, to pod kre śla nie ich płci na pła- szczy ź -
nie ję zy ka wy da wało się zbęd ne, a na wet nie pożąda ne. Do ty- czyło to
szcze gó l nie za wo dów uz na wa nych za pre sti żo we i wy ko ny- wa nych
głów nie przez mę ż czyzn3. Ta kie go sprze ci wu nie bu dziła na- to miast
na uczy cie l ka czy szwa czka, czy li za wo dy, w któ rych do mi no- wały
ko bie ty. 

Przez ki l ka dzie siąt lat ko bie ty pra cujące za wo do wo obo wiązy-
wała za tem zde cy do wa nie „mę ska no men kla tu ra”. La ta dzie wię ć dzie- 
siąte XX wie ku przy niosły jed nak w Pol sce zmia ny po li ty cz ne i go-
spo da r cze, któ re dla wie lu przed sta wi cie li społecze ń stwa – nie za- le ż -
nie od płci – zmie niły per spe kty wy za wo do we. Pra cę mo ż na było zy -
skać lub bar dzo szy b ko stra cić. Mo ż na było rów nież pra cę po rzu- cić,
roz począć własną działal ność, czy li sa mo dzie l nie pro je kto wać swoją
ście ż kę za wo dową i dążyć do jej re a li za cji. Płeć prze sta wała mieć do -
mi nujące zna cze nie. Sto p nio wo i sy ste maty cz nie roz wi jał się sy stem,
któ ry ro bo czo mo ż na okre ślić ja ko uni sex – ko bie ty wstę po- wały do
służb mun du ro wych, od wa ż niej wkra czały w świat po li ty ki, a mę ż -
czy ź ni – cho ć by do świa ta mo dy. Dziś nie budzą już wie l kie go za sko -
cze nia ko bie ty pro wadzące sa mo cho dy cię ża ro we czy mę ż czyź- ni
na leżący do ka dry Pol ski w ta kiej dys cy p li nie spo r tu jak fi t ness4. 

Rze czy wi stość poza ję zy ko wa spro wo ko wała na to miast zmia ny
w rze czy wi sto ści ję zy ko wej, w któ rej na początku XXI wie ku po ja wi- 
ły się po stu la ty mo dy fi ka cji na zew ni c twa za wo do we go. Pierwszą,
któ ra usiłowała spo pula ry zo wać na zwę mi ni stra była już bo wiem Iza -
be la Jaru ga- No wa cka, pełno mo c nik rządu do spraw rów ne go sta- tu su 

ko biet i mę ż czyzn w la tach 2001–2004, a nie aktu a l na mi ni ster spo r tu
Jo an na Mu cha, któ rej pro po zy cja ty tułowa nia jej mi nistrą wy wołała
w 2012 ro ku li cz ne ko men ta rze w me diach. 

Choć fo r so wa nie ro dza ju że ń skie go w oma wia nych no mi na cjach
przy pi su je się ucze st ni cz kom ru chu femi ni sty czne go, na le ży pa mię-
tać, że pol skie śro do wi sko femi ni sty cz ne nie jest zgod ne w uz na niu
te go pro ce su za prio ry te to wy w swo jej działal no ści. Wy da je się na to-
miast, że ogro m ny wpływ na wy stę po wa nie tych nazw oraz ich roz-
po wszech nie nie mają – wspo mnia ne już – me dia. 

Po rzu cając za tem femi ni sty cz ny aspekt oma wia ne go zja wi ska,
wa r to podjąć pró bę cha ra kte ry styki że ń skich form nazw za wo do wych 
ko biet, któ re z co raz większą regu la r no ścią po ja wiają się na łamach
pol skiej (nie ty l ko „fe mi ni zującej”) pra sy. Nie trud no do strzec w tym
pro ce sie zna cz ne ana lo gie z ję zy kiem cze skim, w któ rym de ry wa cja
form że ń skich od mę skich ma cha ra kter sy ste mo wy i dys po nu je spe-
cja l nym te r mi nem gra ma ty cz nym přechylování (zob. na przykład:
Havránek, Jedlička 1963, s. 116)5. Ni nie j sze opra co wa nie ma za tem
cha ra kter po rów na w czy, a je go ce lem jest pró ba oce ny sto p nia ana lo-
gii po mię dzy ję zy kiem pol skim i cze skim w naze w ni c twie za wo do-
wym ko biet. 

Ob ser wo wa ne ana lo gie są szcze gó l nie wy ra ź ne w sfe rze spo r tu, co 
wy da je się zro zu miałe ze wzglę du na roz gra ni cze nie mę skie go i żeń-
skie go współza wod ni c twa spo r to we go. Ko bie ty kon ku rują za tem wy- 
łącz nie z ko bie ta mi, a mę ż czy ź ni z męż czy z na mi, co wy ja ś nia ko-
nie czność sto so wa nia nazw pod kre ślających płeć. Uży cie na zwy
w ro dza ju mę skim w od nie sie niu do ko bie ty – za wod ni cz ki mogłoby
wy wołać nie za mie rzo ny efekt ko mi z mu, a na wet do pro wa dzić do
zakłóceń komu nika cy j nych6. W związku z tym upra w nio ne wy da je
się uży cie w pra sie ta kich form jak:
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5 Zob. także: Mluvnice češtiny z 1986 roku (Petr 1986, s. 304–307), Příruční
mluvnice češtiny z 1995 roku (zob. Karlík, Nekula, Rusínová 1995, s. 120–123)
oraz Mluvnice současné češtiny (Cvrček 2010, s. 135).

6 Trudno wyobrazić sobie, by podczas rozgrywek w kobiecej koszykówce komen-
tator sportowy nazywał znajdujące się na boisku zawodniczki koszykarzami.

3 O ma sku lini za cji jako sposobie na pod nie sie nie wartości społecznej nazw za -
wo do wych kobiet wspomina na przykład Anna Obrę b ska - Jabłońska (zob. 1949, s.
2). 

4 Męski fitness został oficjalnie uznany za dyscyplinę sportową w 2005 roku.



– b r a m k a r k a: „Piłka ręczna: Izabela Czarna została nową bram-
karką SPR Lublin” („Kurier Lubelski”7), 

– d y s k o b o l k a: „Dys ko bo l ka AZS Poznań, Żaneta Glanc, potwier- 
dziła, że jest w wysokiej formie. Po drugim miejscu w świetnie ob -
sa dzo nym konkursie w Halle w niedzielę nie miała sobie rów- nych
na zawodach w ho len de r skim Hengelo” („Dziennik Bał- tycki”8),

– f u  t  b o  l i s t k a: „Szef FIFA Sepp Blatter wytyka gwiazdom piłki
pazerność, ale czy nie jest naturalne, że ledwie 0,064 promila spo-
śród 250 milionów fu t bo li stów i fu t bo li stek to ludzie świetnie sytu-
owani?” („Gazeta Wyborcza”9),

– o s z  c z e  p  n i c z k a: „Czeszka osz cze p ni czka Barbora Špotáková,
która sięgnęła po raz drugi po złoty medal igrzysk, przekazała
na aukcje cha ryta ty w ne pamiątki związane z Londynem, między
innymi zestaw oli m pi j ski otrzymany od orga ni za to rów oraz... Spe-
cjalny metr krawiecki” („Wprost”10).
Ich cze skie od po wied ni ki: brankářka, diskařka, fo t ba li stka i oště-

pařka mają cha ra kter sy ste mo wy i są re je stro wa ne cho ć by w jed nym
z najpo pular nie j szych słow ni ków ję zy ka cze skie go, Slovníku spi sov-
né češtiny pro školu a veřejnost („Aca de mia”, Pra ha, np. wy da nie
z 2007 r.), ja ko re gu la r nie de ry wo wa ne od form ro dza ju mę skie go.
Na zwy pol skie zy skują po do b ny sta tus – re je stru je je Słow nik ję zy ka
pol skie go PWN on li ne11, np. bra m kar ka, fu t bo li stka, piłkar ka. Na le ży 
pod kre ślić, że po da ne przykłady mają je dy nie cha ra kter re pre zen ta-

ty w ny i wspo mnia ny słow nik re je stru je rów nież wie le in nych nazw
za wod ni czek spo r to wych (np. bie ga czka, dżu do czka, dżu dy stka, bo -
kser ka, a na wet sko cz ki ni).

Mo ż na za tem za ry zy ko wać stwier dze nie, że na zew ni c two za wo-
do we ko biet w sfe rze spo r tu zy sku je – ana lo gi cz nie do ję zy ka czes-
kie go – cha ra kter zbli żo ny do no r my wzo r co wej.

Po dobną ten den cję mo ż na zaob se r wo wać w sfe rze sze ro ko ro zu-
mia nej sztu ki i działal no ści ar ty sty cz nej. Pol ska pra sa od no to wu je np.
na zwy:
– a r  c h i  t e k t k a: „Kuchnia za pro je kto wana przez ar chi te ktkę Zahę

Hadid jest jed no cze ś nie centrum mul time dia l nym. Gotując, można
słuchać w niej muzyki, zmywając, surfować po In ter ne cie”12,

– k o  m  p o  z y  t o r k a: „Ludzie na kon ce r tach reagują świetnie. A i tak
zapytałam Ulkę, pianistkę i kom po zy tor kę: »Powiedz mi, dlaczego
wy ze mną gracie? [...]«” („Zwierciadło” 11/2009, s. 45),

– p l a s t y c z k a: „Krystyna Mo r gen stern, pla sty czka. – Nigdy nie
wiedziałam, kogo u nich zastanę. Zawsze wyławiali osoby, które
potem coś znaczyły” („Wysokie Obcasy” 32/2009, s. 14),

– p r o  j e  k t a n t k a: „Znajomi nazywają ją Aleks. Zawód? Projek-
tantka ubrań” („Zwierciadło” 9/2009, s. 62),

– r e ż y s e r k a: „Gdy pracuje, nikt nie ma wątpliwości, że jest reży-
serką, która doskonale wie, czego chce. Reżyserką, którą nigdy nie
chciała zostać” („Twój Styl” 10/2008, s. 187).
Wszy stkie przy to czo ne po wy żej przykłady re je stru je Słow nik ję -

zy ka pol skie go PWN on li ne. W pra sie po ja wiają się jed nak rów nież
na zwy nie odno towy wa ne w pu b li ka cjach leksy kogra fi cz nych, na
przykład mu zy ko loż ka13: 
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słowników, do których sięgają uży tko w ni cy. Stanowi zatem wia ry god ne źródło ma- 
teriałowe, a od no to wa nie w nim wielu nazw za wo do wych kobiet w formie rodzaju
żeńskiego może stanowić dowód na ich upo wsze ch nie nie i obecność w systemie
języka polskiego.

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

7 Http://www.ku rier lube l ski.pl/artykul/708057,pilka-recz na-izabela -czarna-zo sta la-
nowa- bra m kar ka-spr,id,t.html?cookie=1, 24.01.2013.

8 Http://www.dzien nikba l ty cki.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-osz czepniczka- sprzedaje- centy metr- 

krawiecki -by-pomoc -potrzebu ja cym/, 23.01.2013.
11 Warto wyjaśnić, że słownik ten liczy ponad sto tysięcy haseł i został opraco-

wany na bazie dwóch naj waż nie j szych słowników Wydawnictwa Naukowego PWN:
Uniwersalnego słownika języka polskiego oraz Wielkiego słownika wyrazów obcych.
Dzięki dostępności on line jest on również jednym z najpo pular nie j szych polskich



Maciej Orłoś ma dzień wypełniony od rana do nocy. Po śniadaniu zawozi Kubę
do szkoły, a Melę do przed szko la, sam jedzie do tele wi zy j nej Jedynki, gdzie przy-
gotowuje się do „Tele e x pres su”. Jego żona Joanna Twar do wska, mu zy ko loż ka,
pracuje w swojej firmie PR. Spotkają się wszyscy dopiero wieczorem, a czekają
jeszcze obowiązki domowe14. 

Rów nież i ta sfe ra wy stę po wa nia nazw za wo do wych ko biet wy ka -
zu je za tem zna cz ne ana lo gie z ję zy kiem cze skim, w któ rym fo r my: ar -
chi te ktka, skla da te l ka, výtvarnice, pro je ktan tka, režisérka są sko dyfi -
ko wa ne, a fo r mę mu zi ko ložka re je stru je Český národní kor- pus15.

Zmia ny sta tu su że ń skich form nazw za wo do wych w pol szczy ź nie
ob ser wo wa ne są rów nież w in nych ob sza rach działal no ści za wo do wej 
ko biet, choć – jak się wy da je – sto pień ana lo gii z ję zy kiem cze skim
jest tu mnie j szy. Do ta kich mo ż na za li czyć na przykład na zwy pre- sti -
żo wych sta no wisk w ad mi ni stra cji pu b li cz nej, go spo da r ce i po li ty- ce. 
O ile w pol szczy ź nie wciąż bu dzi emo cje obe c na w ję zy ku me diów
po li ty czka czy mi ni stra (mi ni ster ka), to w ję zy ku cze skim politička,
choć nie reje stro wa na leksy kogra fi cz nie, po ja wia się swo bod nie
w cze skiej pra sie i na ofi cja l nych stro nach in ter ne to wych cze skie go
rządu, a ministryně jest formą sko dy fi ko waną16. Jed nak Słow nik ję zy-
ka pol skie go PWN on li ne re je stru je np. na zwę am ba sa dor ka w zna-
cze niu „naj wy ższej rangą przed stawi cie l ki dyp loma ty cz nej pa ń stwa”
(por. cz. am ba sa dor ka, velvyslankyně), a Uni wersal ny słow nik ję zy ka
pol skie go – choć z kwa lifi ka to rem po to cz no ści – na zwę pro ku ra tor ka
(por. cz. pro kurátor ka). Fo r mę posłan ka (cz. poslankyně) re je stro wał
już na to miast słow nik Wi to l da Do ro sze wskie go, pub li ko wa ny w la-
tach 1958–1969.

Brak je sz cze w pol szczy ź nie – w prze ciw ie ń stwie do ję zy ka czes-
kie go – re je stra cji fo r my pre zy den tka, któ ra jed nak co raz czę ściej po-
ja wia się w pra sie, na co wpływ bez wątpie nia ma fakt rosnącej li cz by
ko biet za j mujących to sta no wi sko (np. na Li twie, w Ni ka ra gui, Chi le,
Pa na mie, Ar gen ty nie, Bra zy lii) bądź kan dy da tek w wy bo rach pre zy-
de nckich (np. USA, Cze chy, Fran cja):

Jeszcze jedna pre zy den tka (tytuł artykułu w „Wysokich Obcasach” poświęco-
nego prezydent Brazylii, Dilmie Rousseff17). 

W wy ni ku akty wi za cji ko biet w za wo dach do nie da w na uz na wa-
nych za „mę skie”, rów nież i w tej sfe rze po ja wił się pro blem na zew-
ni c twa i wy star czal no ści uży cia rze czo w ni ków ro dza ju mę skie go
w zna cze niu ge ne ry cz nym. Do ty czy to m.in. ar mii. Ję zyk cze ski nie
wy ka zu je w tym ob sza rze blo ka dy femi naty wi za cji i kie dy pie r wsza
ko bie ta w Cze chach uzy skała sto pień pułko w ni ka, w me diach na tych- 
miast po ja wiła się nie nace cho wa na na zwa plu ko v ni ce:

O vojenskou kariéru se zajímala už na základní škole. Nyní po letech je Lenka
Mendlíková první plukovnicí v novodobé historii české armády18.

Jest ona re je stro wa na ja ko po ten cja l ny de ry wat od rze czo w ni ka
plukovník w przy woływa nym już na stro nach ni nie j sze go opra co wa-
nia Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, któ ry re je stru je ta -
k że ta kie na zwy jak: ma jor ka (ko bie ta w sto p niu ma jo ra) czy ka-
pitánka. W cze skiej pra sie, w ar ty ku le do tyczącym ar mii ame ry kań-
skiej po ja wiły się rów nież fo r my generálka (‘kobieta w sto p niu ge ne-
rała’) oraz admirálka (‘kobieta w sto p niu ad mi rała’), na przykład:

V americké armadě je 57 generálek a admirálek, pět z nich má na výložkách tři
hvězdy („Týden” 26/2008, s. 89).

Po twier dza to fakt re gu lar ne go wy stę po wa nia że ń skich form nazw 
za wo do wych ko biet w ję zy ku cze skim, two rze nie ich w sy tu a cji wy-
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17 Http://www.wyso kieo b ca sy.pl/wyso kie -ob ca sy/1,53662,8446996,Jeszcze_jedna 
_pre zy den tka.html, 15.11.2010.

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

13 USJP oraz Słownik języka polskiego PWN on line odnotowują jednak np.
nazwę ko bie ty- muzy ka: muzyczka.

14 Http://www.polskatimes.pl/maga zyn ro dzin ny/38842,bajka-d la-moje go- dzie cka,
id,t.html, 21.09.2008.

15 Http://ucnk.ff.cuni.cz/verejny.php.
16 Zob. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost („Academia”, Praha 2007).



ma gającej uży cia ta kich form i bra ku blo ka dy femi naty wi za cji. Ję zyk
pol ski, choć re je stru je np. na zwę żołnie rka19, wy ka zu je jed nak spo re
opo ry w two rze niu że ń skich form nazw wy so kich sto p ni wo j sko-
wych. Jak twier dzi Ka ta rzy na Kłosi ń ska, uży cie te go ro dza ju no mi-
na cji, „choć mo ż li we z ję zy ko we go pun ktu wi dze nia, mo c no ra zi”
(Kłosi ń ska 2009). Na le ży jed nak za sta no wić się, czy nie jest to zbyt
su bie kty w ny wnio sek. Uży cie że ń skich form nazw za wo do wych ko-
biet mo że być bo wiem roz pa try wa ne w od nie sie niu do aktu ko mu- ni -
ka cji i Za sa dy Ko o pe ra cji Grice’a: ich za sto so wa nie w pe w nych oko -
li cz no ściach zwię ksza prze j rzy stość wy po wie dzi. Ma to mie j s ce na
przykład w sy tu a cji ko nie cz no ści pod kre śle nia płci de sy g na tu przy
bra ku wykład ni ków że ń sko ści (ta kich jak cho ć by jed noz na cz nie żeń-
skie imio na bądź wykład ni ki ty pu pa ni). Za sad ność uży cia że ń skich
form ob ra zują cho ć by wy po wie dzi za wie rające brzmiące ob co na zwi- 
ska, przy któ rych trud no jest stwier dzić płeć de sy g na tu, na przykład:
Ro us seff – pre zy dent Bra zy lii). Przy j mując ta kie założe nie, być mo że, 
łatwiej byłoby za akce p to wać w ję zy ku pol skim obe cność wie lu bu-
dzących kon tro we r sje że ń skich form nazw za wo do wych ko biet20.

Ana lo gie z ję zy kiem cze skim mo ż na rów nież zaob se r wo wać
w wy pa d ku uży cia oma wia nych form w ko mu ni ka cie o usta lo nej, rza -
d ko pod dającej się zmia nom kon stru kcji, a mia no wi cie w ne kro- lo gu. 
Uży cie w nim form że ń skich do nie da w na nie było w pol szczyź- nie
przy ję te. Być mo że – jak za uwa ża Ken neth Na li bow – było to związa -
ne z poglądem, że fo r my mę skie na dają ne kro lo go wi bar dziej uro czy -
sty cha ra kter (zob. Da le wska - Greń 1989, s. 211). Dziś jed nak nie są
rza d ko ścią ne kro lo gi za wie rające ta kie na zwy za wo do we, jak:
[…] zmarła artystka malarka21;

[…] odeszła kobieta pełna fantazji, pasji, odwagi, talentu i piękna, aktorka, dzien-
nikarka, pod ró ż ni czka;
[…] zmarła po lo ni stka, wie lo le t nia re da ktor ka w PWN;
[…] zmarła wie lo le t nia re da ktor ka i ko re ktor ka w wyda w ni c twach „Wiedza”,
„Książka i Wiedza”, “Iskry”;
[…] zmarła re da ktor ka te ch ni cz na Polskiego Radia;
[…] odeszła na swój ostatni dyżur nasza Koleżanka, lekarka z powołania, specja-
listka psy cho te ra pii uza le ż nień;
[…] za wia da mia my o śmierci wybitnej eko no mi stki, autorki licznych pu b li ka cji nau-
kowych i popu larno nau ko wych. Spe cja li stki w dzie dzi nie go spo dar ki krajów rozwi-
jających się, pu b li cy stki „Polityki”;
[…] zmarła mon ta ży stka filmów fa bu la r nych, doku men ta l nych oraz seriali tele-
wizyjnych. 

Nie jest to jed nak zja wi sko po wszech ne. Wciąż w pol skich ne kro-
lo gach do mi nują mę skie fo r my nazw za wo do wych ko biet, choć au-
to rzy ko mu ni ka tów z dużą syste maty cz no ścią pod kre ślają bli skie sto-
sun ki ze zmarłą m.in. po przez wy ko rzy sta nie form że ń skich22, któ re
w cze skoję zy cz nych za wia do mie niach o śmie r ci mają cha ra kter kon -
we ncjo nal ny i stan dar do wy nie za le ż nie od sfe ry wy stę po wa nia, na
przykład:

Po půlročním boji se zákeřnou nemocí zemřela v neděli oblíbená psycholožka
Tamara Cenková. Bylo jí 54 let23. 

Zemřela za kla date l ka a dlouholetá šéfredaktorka spotřebitelského časopisu
d‘Test Ida Rozová24. 
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19 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/żołnierka, 25.01.2013.                        
20 Nadmierne i bezzasadne wykorzystanie żeńskich form nazw zawodowych ko-

biet może jednak utrudnić właściwe zrozumienie wypowiedzi bądź wywołać nieza-
mierzony efekt komizmu. Na ten problem zwróciłam uwagę w monografii Tendencje
rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego
(Dembska 2012, s. 232–235).

21 Przykłady dotyczą stycznia 2013r. i pochodzą z: http://nekrologi.wyborcza.pl.
22 Więcej 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-dlou holeta-sefre daktorka-dte stu-i da- 

roz ova-20121119.html, 29.01.2013.



Po dlouhé a těžké nemoci zemřela pro fe sor ka Josefa Bohutová, emeritní
přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce,
významná představitelka oboru neu rora dio lo gie a intervenční ra dio lo gie, vynikající
vědkyně25.

Mezinárodně uznávaná historička a teoretička fo to gra fie Anna Fárová, která
zemřela v sobotu 27. února ve věku 81 let, byla průkopníkem psaní o fo to gra fii jako
o vysokém umění26.

W ję zy ku cze skim że ń skie fo r my nazw za wo do wych ko biet nie
sta no wią no vum na wet wśród no mi na cji związa nych z na uką i szkol-
ni c twem wy ższym. Sy ste mo wy cha ra kter ma za rów no na zwa vědkyně
(kobie ta-na u ko wiec), jak też do ktor ka (ko bie ta z ty tułem na uko wym
do kto ra) czy pro fe sor ka (ko bie ta z ty tułem na uko wym pro fe so ra). Na -
wet z wykład ni kiem że ń sko ści paní są one fo r ma mi obo wiązu- jący mi 
(paní do ktor ka, paní pro fe sorka). W pol szczy ź nie nie bu dzi za strze -
żeń ba da czka czy np. lin g wi stka, na to miast uży cie ro dza ju że ń skie go
rze czo w ni ków ty tu la r nych ma cha ra kter wyłącz nie jed- no stko wy27 i
– jak za uwa ża Zo fia Kubi szyn- Mę dra la – „pra wie wszy stkie jed no stki 
tej gru py to słow ni ko we ma s cu li na tan tum” (2007, s. 35).

Po dobną sy tu a cję mo ż na zaob se r wo wać w ty tu la tu rze ko ście l nej.
Pa mię tając o wciąż nie wie l kiej li cz bie ko biet w stru ktu rach ko ściel-
nych, wa r to za uwa żyć, że w ję zy ku cze skim farářka (pa stor ka), bi -
sku p ka, rabínka, a na wet kněžka28 (ko bie ta - ksiądz) nie budzą ta kich
kon tro we r sji jak ich od po wied ni ki w ję zy ku pol skim, gdzie w wy- pa -
d ku ko nie cz no ści pod kre śle nia płci de sy g na tu, naj czę ściej wy ko- rzy -
stu je się wykład ni ki że ń sko ści np. ko bie ta czy pa ni, na przykład:

Wczoraj na uro czy stość wy świę ce nia 31-letniej Treiger do słynnej be r li ń skiej
synagogi przy Pesta loz zi stras se przybył sam prezydent Christian Wulff. W przy-
szłym tygodniu pani rabin zaczyna pracę w gminie ży do wskiej w Ol den bu r gu.
Jednak nie wszystkim nie mie c kim Żydom kobieta rabin się podoba29. 

W cze sz czy ź nie w ta kiej sy tu a cji swo bod nie po ja wia się fo r ma
rabínka: 

První rabínka od dob ho lo ca u stu okouzlila Německo. Poprvé od roku 1935 má
německá židovská komunita ve svých řadách rabínku30. 

Ni nie j sze opra co wa nie nie wy cze r pu je pro ble ma ty ki ana lo gii po-
mię dzy ję zy kiem pol skim i cze skim w naze w ni c twie za wo do wym ko -
biet, a je dy nie ją syg na li zu je. Na je go pod sta wie mo ż na już jed nak za -
ry zy ko wać stwier dze nie, że w pol szczy ź nie ist nieją ob sza ry, gdzie
femi naty wi za cja (two rze nie że ń skich form nazw za wo do wych) sta no- 
wi już no r mę uży t kową, a na wet – jak w cze sz czy ź nie – wzo r cową.
Do ta kich bez wątpie nia mo ż na za li czyć sport oraz działal ność
związaną ze sztuką. Są to za tem sfe ry, w któ rych ję zyk ofi cja l ny i styl
kan cela ry j ny nie mają cha ra kte ru do mi nujące go, co mo że sta no wić
jedną z przy czyn bra ku blo ka dy femi naty wi za cji. Pre zen to wa ny ma -
te riał wy ka zu je jed nak, że zmia ny mo ż na do strzec ta k że wśród nazw
pre sti żo wych sta no wisk (na przykład związa nych z po li tyką). Fo r my
ro dza ju mę skie go do mi nują na to miast w naze w ni c twie ko biet związa -
nych z ar mią, szko l ni c twem wy ższym czy Ko ściołem, choć i tu po ja -
wiają się spo ra dy cz nie ich że ń skie de ry wa ty.
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29 Http://wyborcza.pl/1,76842,8611958,Pierwsza_kobieta_rabin_w_Niemczech.
html,7.02.2013. W tygodniku „Polityka” pojawiła się jednak forma rabinka: „W ję- 
zyku polskim nie ma osobnego słowa, niektórzy mówią rabinka” (http://www.
polityka.pl/spo le czen stwo/artykuly/1506710,1,rozmowa-z-tan ja-segal-jedy -
na-w-polsce-ko bieta-rabi nem.read, 04.02.2011), a na czele Kościoła Staro kato lic -
kie go Ma- riawitów w Rze czypo spo li tej Polskiej w 2010 roku stała Biskupka
Damiana Szul- gowicz. 

30 Http://zpravy.ihned.cz/c1-48055900-prvni -rabinka-od-do b-holocaustu-o kouzli la
-nemecko, 7.02.2013.

25 Http://www.tribune.cz/clanek/16385, 29.01.2013.
26 Http://www.novinky.cz/kultura/193491-zem rela-histo ricka-foto grafie-an na-   

farova.html, 25.01.2013.
27 Takim przykładem jest następująca informacja pod zdjęciem zamieszczonym

w „Gazecie Wyborczej”: „Gesine Schwan, niemiecka politolożka, rektorka Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą („Gazeta Wyborcza”, 7–8
marca 2009, s. 20).

28 Język czeski nie jest jednak tej nominacji tak przychylny jak pozostałym, po-
nieważ jej pierwotne znaczenie było związane z wiarą pogańską i kultem prostytucji.



Wa r to za tem ob se r wo wać roz wój pol skie go na zew ni c twa za wo do- 
we go ko biet, szcze gó l nie w od nie sie niu do ję zy ka cze skie go. 
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