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Gdzie ci mężczyźni? Rzeczowniki męskoosobowe nazywające 
tylko mężczyzn

Gramatyki języka polskiego wskazują, że w odniesieniu do rzeczowników oznaczających 
osoby istnieje ścisła korelacja pomiędzy rodzajem gramatycznym a naturalnym. Rzeczow-
niki osobowe rodzaju żeńskiego oznaczają zawsze również rodzaj żeński naturalny (wyjąt-
ki: osoba, postać, obojętne ze względu na rodzaj naturalny); rzeczowniki rodzaju męsko-
osobowego oznaczają albo osoby płci męskiej (mąż, brat, ojciec, mężczyzna), albo częściej 
mają dwa znaczenia: oznaczają osoby bez względu na ich płeć (W grupie jest dwunastu 
studentów, w tym trzech mężczyzn. Irena jest dobrym fachowcem), albo mężczyzn (W gru-
pie jest dziewięć studentek i trzech studentów) (GWJP: 154).

Językoznawcy opisywali często te rzeczowniki męskoosobowe, które mogą odnosić 
się do kobiet, zwłaszcza ze względu na zawód, funkcję i stanowisko (por. Karwatowska, 
Szpyra-Kozłowska 2005; Kubiszyn-Mędrala 2007; Łaziński 2006; Nowosad-Bakalarczyk 
2006, 2009; Żmigrodzki 2007). W polszczyźnie nie ma jednak systematycznego opisu rze-
czowników męskoosobowych ze względu na możliwość odniesienia do płci. Dokładniej-
sza analiza tego rodzaju byłaby bardzo potrzebna (Ivić 1967: 58), choć zapewne żmudna,  
wymagająca zbadania ogromnego korpusu tekstów i zgodzenia się na liczne uproszcze-
nia (Łaziński 2006: 273). Dlatego warto zadać pytanie, które z rzeczowników męskooso-
bowych będą zawsze lub prawie zawsze w sposób naturalny oznaczały tylko mężczyznę, 
a także jakie kategorie należy zastosować, by oddzielić te grupy od siebie, i czy w ogóle 
takie rozróżnienie jest możliwe w sposób oczywisty? 

Wydaje się wstępnie, że pełne rozdzielenie tych dwóch grup może być bardzo trud-
ne lub wręcz niemożliwe1. To, czy rzeczownik rodzaju męskoosobowego należy do grupy 

1  W sposób jednoznaczny wskazał na to M. Bańko. Badacz ten, opisując rzeczowniki męskoosobo-
we, choć podzielił je na rzeczowniki oznaczające zasadniczo tylko mężczyzn (kobieciarz, saper, belfer, 
doktorek, dureń) i rzeczowniki, które w użyciach generycznych lub w liczbie mnogiej mogą odnosić się 
także do kobiet (filolog, goniec, naukowiec, autostopowicz, jarosz), zauważył jednocześnie, że granica 
między nimi jest płynna i zależna od czynników pozajęzykowych (Bańko 2004: 150).
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pierwszej (typu brat), czy też do grupy drugiej (typu student), jest zdeterminowane przez 
jego znaczenie leksykalne, a nie jest związane w żaden sposób z kategoriami gramatyczny-
mi. Przy opisie rzeczowników męskoosobowych za nadrzędne kryterium podziału przyj-
muje się bowiem ich rodzaj, natomiast znaczenie, czyli oznaczanie mężczyzn, kobiet bądź 
i mężczyzn, i kobiet jest kryterium podrzędnym (Kucała 1978: 47). Podobnie klasy dys-
trybucyjne rzeczowników wyznaczone przez ich łączliwość z liczebnikami mają charakter 
klas leksykalnych, a nie gramatycznych (GWJP: 158–159), stąd też często pomijane są 
w opracowaniach poświęconych gramatycznej kategorii rodzaju, choć zdarzały się próby 
wykorzystania ich w opisie rodzaju w języku polskim2. Jeśli badacze mówią o rzeczow-
nikach męskoosobowych odnoszonych do płci męskiej, to czynią to często na dużym po-
ziomie ogólności, odwołując się do rzeczowników ewidentnie odnoszonych do mężczyzn, 
czyli jak je nazywają: oczywistych przykładów (Rothstein 1976: 251) czy czystych nazw 
męskich (Dalewska-Greń 1989: 211).

Zdarzają się jednak i takie opracowania, których autorzy zwracają większą uwagę na 
opisane powyżej zagadnienia. Przykładowo J. Mączyński w pracy Opozycje semantyczne 
rzeczowników oznaczających osoby we współczesnym języku polskim podzielił pary rze-
czowników osobowych różniących się rodzajem na opozycje prywatywne, w których człon 
męski uznał za nienacechowany i uniwersalny, oraz ekwipolentne, obustronnie nacecho-
wane ([za:] Łaziński 2006: 273). Także M. Kucała w książce pt. Rodzaj gramatyczny w hi-
storii polszczyzny stosunkowo dużo miejsca poświęcił rzeczownikom rodzaju męskiego 
oznaczającym wyłącznie mężczyzn, które podzielił na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią 
nazwy od właściwości wyłącznie męskich, m.in..: kobieciarz, bawidamek, gach, impotent. 
Druga grupa to nazwy zawodów, funkcji, godności, itp. wyłącznie męskich, m.in.: (arcy)
biskup, adiutant, saper, bosman, alchemik, drwal, pięściarz, rekrut. Grupa trzecia to nie-
które nazwy o nacechowaniu ekspresywnym ujemnym, m.in.: belfer; inżynierek, doktorek; 
andrus, bęcwał, brutal, chojrak, drab, drań, dureń, pajac, pasibrzuch, pryk, świntuch (Ku-
cała 1978: 47–48). Choć trudno podważyć zasadność wyodrębniania powyższych grup, już 

2  Z. Saloni proponował, by na podstawie łączliwości z liczebnikami zbiorowymi ustalać klasy 
rodzajowe rzeczowników, co uwidacznia się wyraziście w wyróżnionej przez niego nadrzędnej grupie 
M1, która została podzielona na dwie podgrupy (M12 i M11), ich dalszy wewnętrzny podział ma się 
opierać właśnie na łączliwości z liczebnikiem zbiorowym (M12: M121 + dwoje — łobuz?; M122: 
-dwoje — drab?; M11: M112: -dwoje — chłopiec; M111 + dwoje aktor (M1112), profesor (M1111) 
(Saloni 1976: 104). M. Kucała, odnosząc się do propozycji Z. Saloniego, stwierdził, że choć przy na-
zwach ludzi liczebniki zbiorowe wskazują, że wchodzące w skład zbiorów jednostki są różnej płci, 
a więc dwu rodzajów: męskiego i żeńskiego, wątpliwe jednak jest to, by tę dwurodzajowość uważać 
za osobny rodzaj. Ograniczoną łączliwość tych liczebników z niektórymi grupami rzeczowników na-
leży uznać raczej za ich właściwość leksykalną niż gramatyczną (Kucała 1976: 86). Podobnie uważał  
Z. Laskowski, dla którego uznanie form aktor i syn za leksemy należące do innej klasy kongruencyjnej 
jest niewygodne, bo „owa „dwurodzajowość” obejmuje olbrzymią większość rzeczowników męsko-
osobowych (…), po drugie rozstrzygnięcie to pomija również istotne fakty semantyczne” (KGGI: 90), 
ponieważ „dopuszczalność liczebnikowej formy dwoje przy rzeczowniku aktor i jej niedopuszczalność 
przy syn jest uwarunkowana semantycznie” (KGGI: 92). 
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powierzchowne przyjrzenie się wymienionym przez badacza przykładowym leksemom po-
woduje pewne wątpliwości. Zmiana związana z większą dostępnością kobiet do zawodów 
typowo męskich, która dokonała się od czasu powstania artykułu, sprawia, że nie wszystkie 
wymienione przez badacza określenia muszą mieć już tak silną męską konotację. Tym sa-
mym trzeba zgodzić się z uwagą M. Bańki, że zmiana czynników pozajęzykowych może 
wpłynąć znacząco na przynależność określonych leksemów do tej grupy. Badacz ten wska-
zuje przykładowo, że odkąd duchownymi w kościołach protestanckich mogą być kobiety, 
słowo ksiądz nie należy już do grupy nazw oznaczających tylko mężczyzn, lecz może być 
przypisywane przedstawicielom obu płci (Bańko 2004: 150)3. 

Dlatego też tezy M. Kucały wymagają pewnych uzupełnień. Aby dopełnić powyższy 
podział, warto wskazać pola leksykalno-semantyczne, które gromadzą omawiane rzeczow-
niki męskoosobowe odnoszone tylko do mężczyzn. Jak się wydaje, można je podzielić 
wstępnie na dwie grupy w zależności stopnia nasilenia ich wskazywania na płeć. W grupie 
pierwszej zgromadzone będą te pola, w których cecha płci jest nadrzędna lub równorzędna 
z innymi elementami znaczenia, natomiast w grupie drugiej wymienioną będą pola niejed-
noznaczne, jeśli chodzi o wskazanie na płeć, także męską, w których jednak wyodrębnić 
możemy podgrupy nazywające tylko lub prawie wyłącznie mężczyzn.

1. Pola leksykalno-semantyczne z jednoznacznym wskazaniem na płeć

Po pierwsze, trzeba wymienić tu, co oczywiste, hiperonimiczne określenia przedstawicie-
li płci męskiej, które można podzielić na nienacechowane, np.: mężczyzna, chłopiec i na-
cechowane, np.: facet, koleś, chuj, ciul, fiut, kutas, dupek, skurwysyn, pętak, facior, gnój 
(Peisert 1994: 105)4, choć niejednokrotnie ocena pojawi się także w określeniach wieku, 
wyglądu czy charakteru. Należy wspomnieć również o tytułach, zwrotach grzecznościo-
wych, np.: obywatel, pan, kawaler, ale tylko tych form, które z pewnym uproszczeniem 
zaliczyć możemy do tytulatury standardowej podstawowej, używanej wtedy, gdy o adresa-
cie nie wiemy prawie nic, nie znamy jego zawodu ani pozycji społecznej (Łaziński 2006: 
63–72). Będzie to grupa stosunkowo nieliczna, ponieważ zdecydowana większość tytu-
łów jest związana z relacjami społecznymi, zawodowymi, rodzinnymi, szczególnymi oko-
licz-nościami itp. Do rzeczowników męskoosobowych jednoznacznie wskazujących tylko  
na płeć męską można zaliczyć także nazwy męskich członków rodziny, np. brat, ojciec, mąż, 

3  Już w pismach M. Reja, jak wskazuje K. Nitsch, kobieta nazwana została kapłanem (za: Kucała 
1978: 47; Łaziński 2006: 248).

4  Rzeczowniki męskoosobowe przytaczane w opisywanych polach zostały wyekscerpowane 
z prac, w których z różnorodnych powodów pojawiły się leksemy odnoszące się do mężczyzn. Pocho-
dzą one z prac M. Kucały, M. Nowosad-Bakalarczyk, A. Peisert i SS, a także częściowo STJP. Czasem 
zostały zakwalifikowane kilkakrotnie ze względu na wskazywanie kilku cech. Zdaję sobie sprawę 
z braków innych analogicznych określeń, świadomie jednak zdecydowałam się, by nic nie uzupełniać, 
ponieważ zwiększenie leksykonu nie przełożyły się znacząco na wyniki analiz, a poza tym materiał 
badawczy zebrany w ten sposób jest w miarę obiektywny.
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syn. Informacja o płci jest tu oczywista, ponieważ nazwy stopni pokrewieństwa układa-
ją się w komplementarne pary, co wynika z wyraźnego podziału ról płciowych w życiu 
rodzinnym (Łaziński 2006: 272–273; Nowosad-Bakalarczyk 2009: 123; Tokarski 1949: 
12–13). Jeśli w opracowaniach dotyczących płci mówi się o rzeczownikach męskoosobo-
wych odnoszonych do mężczyzn, zazwyczaj wymieniane są właśnie leksemy z tej grupy 
(brat, ojciec) (Dalewska-Greń 1989: 211; Rothstein 1976: 251). Także M. Łaziński, dzieląc 
rzeczowniki męskoosobowe na cztery grupy ze względu na odniesienia do płci, do ostatniej 
grupy charakteryzującej się symetrią rodzajowo-płciową w każdym użyciu denotacyjnym 
zaliczył właśnie nazwy pokrewieństwa i powinowactwa oraz ogólne nazwy przedstawicieli 
płci5 (Łaziński 2006: 272–273). Także w leksemach opisujących stan cywilny określenie 
płci męskiej pojawia się wyraziście, np. mąż, mężuś, chłop, wdowiec, kawaler, stary kawa-
ler, kawaler z odzysku (Peisert 1994: 103). 

Z tą grupą określeń związane są w sposób bezpośredni inne, dotyczące relacji mę-
sko-damskich, zwłaszcza w aspekcie miłosnym, seksualnym, co dla płci ma pierwszo-
rzędne znaczenie, ponieważ jest ona nierozerwalnie związana z seksualnością, np.: ogier, 
buhaj, rogacz, byczek rozpłodowy, superman, żigolak, playboy, pistolet, kurwiarz, don-
żuan, erotoman, erotuman, dziwkarz, babiarz, jebaka, jebus, kobieciarz, goguś, kochaś, 
dziwkarz-teoretyk, dziwkarz-gawędziarz, samiec, bezpłciowy facet, impotent, dewiant, 
miłośnik, fagas, eunuch, kastrat, facet/chłop z jajami/z ikrą, romeo, dansior, dżolero 
(Peisert 1994: 103); babiarz, demoralizator, deprawator, gorszyciel, świntuch, zbereź-
nik, rozpustnik, lubieżnik, cap, wieprz (SS); kobieciarz, impotent, świntuch, zwyrodnialec 
(Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21), kobieciarz (Kucała 1978: 47–48). W tej grupie będą 
się mieścić nazwy osób o nietypowej orientacji seksualnej, np.: homoseksualista, gej, 
transwestyta, homek, pedał (STJP, Peisert 1994: 105). Z powyższymi określeniami wy-
raziście łączą się też leksemy nazywające relacje uczuciowe i ekonomiczne z kobietami, 
np. utrzymanek, alfons, alfonsik, wielbiciel, narzeczony, absztyfikant, chłopak, przyjaciel, 
prawiczek, fircyk, sutener, podrywacz (Peisert 1994: 104), konkurent, wielbiciel, adorator, 
zalotnik, fatygant, podrywacz, uwodziciel, lowelas, bawidamek, gach, flirciarz, bałamut 
(SS), gach, pantoflarz, bawidamek (Kucała 1978: 47–48), bawidamek, pantoflarz (No-
wosad-Bakalarczyk 2009: 21). Wymienione określenia związane są ze stereotypowym 
patrzeniem na mężczyznę, ponieważ typowy, zwłaszcza w pewnych środowiskach, jest 
sposób postrzegania mężczyzny ze względu na miłość, seksualność i sposób traktowania 
kobiety (Święcicka 2004: 272). 

1.1. Pola leksykalno-semantyczne z niejednoznacznym wskazaniem na płeć męską

Inne pola, w których mogłyby się pojawiać się rzeczowniki tylko męskie, okazują się pro-
blematyczne ze względu na niejednorodność nazw męskoosobowych, ponieważ:

5  Pozostałe grupy wyodrębnione przez M. Łazińskiego zostaną opisane w dalszej części artykułu.
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w prawie wszystkich językach świata posiadających rodzaj gramatyczny, z nielicznymi tylko 
wyjątkami, rzeczowniki męskoosobowe pełnią podwójną funkcję: z jednej strony odnoszą się 
do mężczyzn, z drugiej zaś mają znaczenie ogólniejsze, obejmując zarówno kobiety, jak i męż-
czyzn, co często określane jest mianem gatunkowości lub generyczności tych form. [Karwatow-
ska, Szpyra-Kozłowska 2005: 18–19]

Zagadnienie to dotyczy wielu różnorodnych grup wyrazów. Do najważniejszych 
należą: nazwy nadawane kobietom i mężczyznom ze względu na uprawiany przez nich 
zawód, pełnione funkcje, zajmowane stanowiska; określenia charakteryzujące kobiety 
i mężczyzn z różnych punktów widzenia, np. ze względu na przypisywane im cechy 
psychiczne, upodobania, poglądy, wiek, sposób zachowania; nazwy nawiązujące do ich 
cech fizycznych (wyglądu, dbałości o strój); wskazujące na nękające kobiety i mężczyzn 
przypadłości; charakteryzujące ich ze względu na przynależność do klasy społecznej 
i godności; sytuujące kobiety i mężczyzn w różnorakich kręgach kościelno-religijnych 
(zgromadzenia zakonne, stosunek do religii, wyznanie, określenia związane z tradycją 
mitologiczno-pogańską); nazwy sygnalizujące pochodzenie lub przynależność kobiet 
i mężczyzn do jakiejś wspólnoty (państwowej, miejskiej, wiejskiej, lokalnej)6. Rzeczow-
niki męskoosobowe mające podwójne znaczenie: po pierwsze, stanowiące ogólną nazwę 
człowieka, po drugie, określające mężczyzn, są szczególnie problematyczne, ale i ważne, 
jeśli chodzi o opisywaną tematykę. Choć niezaprzeczalna jest dużo silniejsza męska niż 
żeńska konotacja tego typu rzeczowników (Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005: 19), 
można przynajmniej teoretycznie używać ich w stosunku do kobiet (choć stopień referen-
cji będzie tu różny), można też używać ich niejako bezrodzajowo, mówiąc o samej tylko 
cesze, bez ważności cechy płci. 

Niewątpliwie jednak w niektórych z przywołanych powyżej pól leksykalno-seman-
tycznych będziemy mieli wyraźnie do czynienia z podgrupą nazw odnoszonych tylko do 
mężczyzn. Szczególnie wyraźnie widać to w polu dotyczącym wieku i wyglądu. 

Wiek jest zazwyczaj łączony z informacją o płci, co widać w różnych tematycznych 
podziałach słownictwa (Markowski 1990: 98; STJP: 31–32). W polu tym można wstępnie 
wymienić leksemy, co do których istnieje pewność lub przypuszczenie, że cecha wieku 
łączy się z informacją o płci męskiej:

—  młodość: chłoptyś, szczawik, smarkacz, małolat, harcerzyk (Paisert 1994: 104) 
młodzieniaszek, młokos, wyrostek, gołowąs, młodzieniec, młodzian, panicz, pani-
czyk (SS) chłystek (Kucała1978: 47–48; Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21);

—  starość: ramol, wapniak, grzyb, staruch, pierdziel, cap, pryk, piernik, mamut, trep, 
dziadulek (Peisert 1994: 104), emeryt, dziadek, staruszek, dziad, sklerotyk, wap-
niak (SS) ramol, pryk (Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21).

6  Jest to podział M. Borejszo, który odniosłam do obojga płci, w pewnych miejscach doko-
nując drobnych zmian (Borejszo 2005: 235–246). Także Horodeńska-Ostaszewska, opisując nazwy 
kobiet w słownikach, wymienia w większości analogiczne grupy (Horodeńska-Ostaszewska 2006: 
180–181).
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Grupa ta nie jest jednak jednorodna. Wstępnie można bowiem wskazać na poszcze-
gólne wyrazy, co do których pojawiają się wątpliwości, czy odnoszą się tylko do mężczyzn 
i chłopców, czy np. do dzieci lub osób starszych bez wskazania na ich płeć, np. gówniarz, 
małolat, mamut, smarkacz, smyk, ramol, wapniak.

Określenia osób ze wyglądu na wygląd często zawierają w sobie wyraziste określe-
nia płci. Przykładowo A. Markowski w swoim podziale, w nadrzędnej strefie: moje ciało, 
w polu: Ciało, jego części, cechy i wygląd, w grupie a) nazwy ogólne umieścił kilka okre-
śleń wskazujących prymarnie na płeć: kobieta, kobiecy, męski 1, męski 2, mężczyzna. Uza-
sadniając tę decyzję, badacz ten stwierdził, że:

niewielką grupę tworzą wyrazy określające ogólnie ciało człowieka i wygląd człowieka. W gru-
pie tej umieściliśmy także nazwy człowieka ze względu na jego płeć, gdyż wyszliśmy z założe-
nia, że cechy fizyczne (cielesne) są dla określenia płci najistotniejsze. [Markowski 1990: 96]

Badacze wśród nazw męskich określających wygląd wskazują następujące: niedź-
wiedź, misio, borsuk, bysior, bysio, słoń, konus, kurdupel, drągal, dryblas, wypłosz, wy-
moczek, przystojniacha, picuś-glancuś, laluś, goguś, abnegat, garsija, troglodyta, jaski-
niowiec, lump, wieśniak, kmiot (Peisert 1994: 104), galant, modniś, brunecik, blondyn, 
rudzielec, model, brodacz, wytworniś, przystojniak, piękniś, goguś, laluś, dandys (SS), 
brzuchacz, niewieściuch (Kucała 1978: 47–48), czaruś, niewieściuch (Nowosad-Baka-
larczyk 2009: 21). Wiele rzeczowników męskoosobowych należących do tego pola jest 
jednak niejednoznacznych, jeśli chodzi o ich odnoszenie się do płci, np. brudas, chudzie-
lec,  flejtuch, grubas. 

Podobna sytuacja ma miejsce przy męskoosobowych określeniach osób ze względu 
na ich charakter czy sposób zachowania. Pojawia się pytanie, które z nazw osobowych 
wskazujących na cechę psychiczną uznać należy za desygnaty określające tylko mężczyzn. 
Badacze mężczyznom przypisują bardzo wiele negatywnych, częstokroć ekspresywnych 
określeń charakteru, inną kwestią jest jednak to, czy te rzeczowniki będą zawsze określały 
tylko mężczyzn. M. Kucała wymienia całą grupę nazw mężczyzn o nacechowaniu eks-
presywnym ujemnym (poza nacechowanymi emocjonalnie nazwami zawodów, które omó-
wione zostaną później), np.: andrus, bęcwał, brutal, brzuchacz, bydlak, chłystek, chojrak, 
cierpiętnik, drab, drań, dureń, fryc, gamoń, gbur, kanciarz, lawirant, nicpoń, niegodziwiec, 
obwieś, opryszek, pajac, pasibrzuch, raptus, szubrawiec, rzezimieszek, świntuch, warchoł, 
ważniak, zbir, zwyrodnialec (Kucała 1978: 47–48). Także u M. Peisert pojawia się wiele 
analogicznych określeń w grupie typowo męskich cech charakteru: bałaganiarz, krętacz, 
poczciwiec, nieudacznik, naciągacz, pyskacz, leser, złośliwiec, nygus, mamlas, zgryźliwiec, 
mięczak, ciaptak, ciapuś, ciapek, żartowniś, twardziel, fanfaron, pracuś, sztywniak, ważniak, 
ględziarz, marudziarz, nudziarz, dobroduszniak, pieniacz, krzykacz, awanturnik, zgrywus, 
kujon, przebojowiec, tupeciarz, gieroj, chojrak, jajarz, jajcarz, muminek lub ocen intelektu: 
przymuł, przychlast, przygłup, muł, głupek, głupol, prymityw, młot, młotek, palant, prostak, 
dupek żołędny, mózg, mózgowiec (Peisert 1994: 105). Inni badacze wskazują natomiast na 
następujące określenia mężczyzn określające ich charakter, cechy psychiczne, sposób za-
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chowania: bezwstydnik, dandys, delikatniś, fircyk, czaruś, demoralizator, deprawator, wsze-
tecznik (SS), gbur, bęcwał, brutal, bydlak, chojrak, drab, gamoń, kanciarz, niewieściuch, 
nicpoń, obwieś, pajac, pasibrzuch, szubrawiec, rzezimieszek, warchoł, zwyrodnialec (No-
wosad-Bakalarczyk 2009: 21).

Powyższe cechy wiążą się w sposób oczywisty ze stereotypem mężczyzny, co powo-
duje niejednokrotnie blokowanie odniesienia tego typu rzeczownika w sposób naturalny do 
kobiet, dlatego warto pokusić się o rozszerzenie analizy typowo męskich nazw osobowych 
wskazujących na charakter, wykorzystując to, co stereotypowo przypisywane płci męskiej, 
czyli:

●  nadużywanie alkoholu (np.: pijak, pijaczek, moczymorda, nałogowiec ochlap-
tus, siniak, żul) (Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21), nałogowiec, pijak, pijus, pija-
czek, ochlaptus, gazownik, moczymorda, moczygęba, degenerat, alkoholik, menel  
(Peisert 1994: 104);

●  czarny charakter (np.: drań, nikczemnik, niegodziwiec, łajdak, kanalia, szubrawiec, 
bydlak) (Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21);

●  skłonność do awanturnictwa (np.: pieniacz, furiat, psychol, cham, chamidło) (No-
wosad-Bakalarczyk 2009: 21);

●  konflikt z prawem (np.: zbój, zbir, bandyta, bandzior, złoczyńca, oprych (opryszek), 
gangster, wykolejeniec, zakapior, aferzysta, męt, szumowina, chuligan) (Nowosad- 
-Bakalarczyk 2009: 21). 

Wydaje się, że poza wymienionymi powyżej grupami dotyczącymi wieku, wyglądu 
czy charakteru inne wymienione pola leksykalno-semantyczne będą miały w swoim skła-
dzie rzeczowniki męskoosobowe w znaczeniu generycznym. Chodzi tu o nazwy charakte-
ryzujące obie płcie ze względu na upodobania, poglądy, nazwy wskazujące na nękające ko-
biety i mężczyzn przypadłości; charakteryzujące ich ze względu na przynależność do klasy 
społecznej, przysługujące im godności, nazwy sytuujące kobiety i mężczyzn w kręgach 
kościelno-religijnych i nazwy mieszkańców. Dlatego nie będą one brane pod uwagę, ponie-
waż określenie płci w rzeczowniku męskoosobowym jest mniej istotne, jeśli się pojawia, 
ma charakter drugorzędny. Choć trudno myśleć o człowieku, zupełnie abstrahując od jego 
płci, w przywołanych powyżej grupach semantycznych informacja o płci często znajduje 
się na marginesie znaczenia wyrazu (Horodeńska-Ostaszewska 2006: 181–182). 

Taką samą interpretację należy przyjąć przy nazwach zawodów i tytułów, choć tu 
sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana (Kubiszyn-Mędrala 2007; Łaziński 2006:  
271–272; Żmigrodzki 2007). Można jednak za P. Żmigrodzkim założyć, że choć najlepszym 
rozwiązaniem z punktu widzenia teoretycznego byłoby uznanie, że w niektórych szczegól-
nie kłopotliwych dla badaczy nazwach zawodów (np. dyrektor), mamy do czynienia z ho-
monimami gramatycznymi, różniącymi się rodzajem selektywnym, np. redaktor I z rodza-
jem selektywnym męskim i redaktor II z rodzajem selektywnym żeńskim, można także 
— nie rozszerzając nadmiernie leksykonu — wyróżnić dla definiowanej jednostki rodzaju 
męskoosobowego znaczenie generyczne i referencyjne szczegółowe, odnoszone do męż-
czyzny, które powinny być definiowane wspólnie. Oznacza to, że uznajemy, iż leksemy 
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te nie posiadają kategorii selektywnej rodzaju, ale także, że w strukturze zdań z tymi rze-
czownikami występuje nieleksykalny element rzeczownikowy, odpowiedzialny za cechę 
rodzaju wyznaczaną podrzędnikowi czasownikowemu i rzeczownikowemu, który fakulta-
tywnie może zostać wyeksplikowany na powierzchni zdania (Żmigrodzki 2007: 24–29).

Nawet w tej grupie istnieje podgrupa, w której teoretycznie możemy się dopatrywać 
odniesienia tylko do mężczyzn, co znowu wiąże się z męskim stereotypem. Wspominał 
o tym M. Kucała, który wśród rzeczowników rodzaju męskiego oznaczających tylko męż-
czyzn wymienił grupę nazw zawodów, funkcji, godności itp. wyłącznie męskich, np.: (arcy)
biskup, pleban, adiutant, saper, bosman, majtek, alchemik, betoniarz, drwal, cieśla, koło-
dziej, pięściarz, żużlowiec, rekrut, żandarm. Także wśród kolejnej wyodrębnionej przez 
niego grupy, czyli wybranych nazw o nacechowaniu ekspresywnym ujemnym, pojawiły się 
nazwy zawodów, np.: belfer, gryzipiórek, pismak, robociarz; inżynierek, doktorek (Kucała 
1978: 47–48). Otwartym pozostaje jednak pytanie, na ile w tego typu określeniach można 
stwierdzić rzeczywiste odniesienie wyłącznie do mężczyzn.

2. Sposoby wydzielenia nazw męskoosobowych charakterystycznych  
tylko dla mężczyzn ze zbioru rzeczowników męskoosobowych

Analiza leksykalno-semantyczna, uwzględniająca w znacznym stopniu stereotyp mężczy-
zny odzwierciedlony w polszczyźnie, pozwoliła wyodrębnić pola tematyczne, w których 
jednoznacznie ujawnia się cecha płci, a także wskazać na takie, w których zazwyczaj nazwy 
męskoosobowe odnoszą się do obu płci, ale wśród których pojawiają się podgrupy lekse-
mów nazywających tylko mężczyzn. Mimo powyższych ustaleń niełatwe jest oddzielenie 
nazw męskoosobowych wskazujących na mężczyzn od rzeczowników męskoosobowych, 
które mogą być używane także w stosunku do kobiet. Jak pokazały powyższe rozważania, 
szczególnie niejasne pod tym względem okazują się rzeczowniki określające wygląd, cha-
rakter, sposób zachowania, częściowo także wiek. 

Analiza leksykalno-semantyczna, choć cenna, nie jest więc wystarczająca, by odróż-
nić od siebie formy typu dureń i głupek, ponieważ pierwsza z nich, jak wskazuje M. Kucała, 
to forma męska oznaczająca tylko mężczyznę, druga zaś — zarówno mężczyzn, jak i ko-
biety (Kucała 1978: 51). Dlatego też pod uwagę należy wziąć inne kryteria, takie jak różna 
możliwość łączenia rzeczowników męskoosobowych z liczebnikami, powody wytworzenia 
żeńskiego odpowiednika lub jego braku, różny stopień odnoszenia się rzeczowników mę-
skoosobowych do kobiet, a także sposób ich definiowania w słownikach współczesnego 
języka polskiego. 

2.1. Łączliwość z liczebnikiem

Jednym z kryteriów odróżniających może być różnica w łączliwości rzeczowników męsko-
osobowych z liczebnikami głównymi bądź zbiorowymi, która teoretycznie pozwala na wy-
odrębnienie dwóch podklas w obrębie rodzaju męskoosobowego. Różnica wynika z tego 
że liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami męskoosobowymi, jeśli odnoszą się do 
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grup osób obu płci. Granice obu podklas są jednak płynne (troje ciężarowców?) (Saloni, 
1976: 56; GWJP: 158–159), a ustalenie łączliwości tego typu rzeczowników z liczebnikami 
trudne, ponieważ oparte na subiektywnej ocenie. Wskazywali na to badacze, przykładowo 
Z. Saloni, który stwierdził, że:

wystąpienie takich grup w konkretnych tekstach jest uwarunkowane dodatkowymi jeszcze czyn-
nikami, zwłaszcza pragmatycznymi. W wypadku rzeczowników w sposób naturalny odnoszo-
nych zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet (wychowawca, autor, pracownik itp.), są one chyba 
stosowane bez ograniczeń i oporów. W wypadku rzeczowników, dla których ze względów real-
nych znacznie częstsza jest referencja do mężczyzn (żołnierz, minister, premier), mogą się wydać 
dziwaczne. Faktem jest, że w sytuacjach takich uciekniemy się raczej do środków leksykalnych 
i do konstrukcji opisowych i zamiast: W konferencji wzięło udział pięcioro premierów powiemy 
W konferencji wzięło udział pięciu premierów, w tym jedna kobieta. [Saloni 1976: 64].

Należy jednak pamiętać, że liczebniki zbiorowe są coraz rzadziej stosowane, co może 
powodować powstawanie błędnych konstrukcji. Po drugie zdanie z liczebnikiem męsko-
osobowym jest dopuszczalne też w odniesieniu do grupy różnopłciowej, ale tylko jeśli rze-
czownik jest nazwą nieokreśloną lub atrybutywną (Łaziński 2006: 263). Mimo wszystko 
kryterium to uznać należy za pomocne, w sytuacjach wątpliwych rozstrzygać może analiza 
korpusu tekstów lub badania ankietowe, informacja o nienaturalności danej konstrukcji 
może także okazać się w pewien sposób przydatna.

2.2. Istnienie lub nieistnienie żeńskiego odpowiednika

Kryterium pomocnym w odróżnieniu referencji danego rzeczownika męskoosobowego 
może być odpowiedź na pytanie o to, czy rzeczownik męskoosobowy posiada swój żeński 
odpowiednik. Jeśli od danego rzeczownika nie jest tworzona forma żeńska, trzeba sobie 
zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje7.

Niektóre męskie nazwy osobowe nie posiadają równoległych znaczeniowo żeńskich 
odpowiedników ze względu na to, że pewne cechy są stereotypowo przypisywane męż-
czyznom, co blokuje możliwość odniesienia tej nazwy do kobiety, np.: drań, nikczemnik, 
ochlaptus, pieniacz, chuligan, bydlak, brutal (Nowosad-Bakalarczyk 2009: 21). Jeśli więc 
pojawi się rzeczownik męskoosobowy, który nie posiada żeńskiego odpowiednika, a ozna-
cza cechę stereotypowo przypisywaną płci męskiej, możemy uznać, że odnosi się on tylko 
lub przede wszystkim do mężczyzn. 

7  Omówienie to nie będzie dotyczyło opisywanych bardzo często, zwłaszcza w kontekście nazw 
zawodów, przyczyn zewnątrzjęzykowych. Związane są one z jednej strony z nasilającą się wyraź-
nie od połowy XX wieku strategią do używania w odniesieniu do kobiet rzeczowników męskich, 
z procesami przenoszenia informacji rodzajowej z poziomu słowotwórczego na poziom składniowy, 
co dotyczy zwłaszcza zawodów i środowisk, w których mężczyźni są w przewadze (Łaziński 2006: 
246–252). Z drugiej strony należałoby wskazać na związane z lingwistyką feministyczną ujawniające 
się we współczesnej polszczyźnie tendencje do tworzenia form żeńskich (np. Karwatowska, Szpyra-
-Kozłowska 2005; Nowosad-Bakalarczyk 2006: 135).
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Drugą przyczyną niewystępowania żeńskich oboczników są względy słowotwór-
cze — zazwyczaj rzeczowniki te odnoszą się do przedstawicieli obu płci. Jak wskazują 
badacze, większość gramatycznie męskich rzeczowników złożonych nie ma żeńskich od-
powiedników i jest wykorzystana do określania mężczyzn i kobiet, np.: głodomór, dra-
pichrust, niedowiarek, obibok, sobowtór, krótkowidz, samouk, dusigrosz, dwudziestolatek, 
żółtodziób (Kucała 1978: 49; Nowosad-Bakalarczyk 2008: 22). 

Brak (zupełny lub przeważający) oboczników żeńskich jest też charakterystyczny dla 
pewnych formacji słowotwórczych, np. -log, -ec, -owiec, np. chudzielec, głupiec, goniec, 
leniwiec, malec, odmieniec, rudzielec, złośliwiec, utrapieniec, chciwiec, fałszywiec, łako-
miec, niedbalec, niegodziwiec, ospalec, parszywiec, pogorzelec, pomyleniec, skazaniec, 
sprzymierzeniec, sztywniak, tubylec, wisielec, zarozumialec, wywrotowiec, zamachowiec, 
handlowiec, naukowiec. (Kucała 1978: 48; Łaziński 2006: 256–258). Kolejnym powodem 
formalnym może być przyjmowanie przez rzeczownik funkcji składniowej orzecznika, np. 
ona to brudas, ale z niej chudzielec (Kucała 1978: 48–49), a także ograniczenia fonotak-
tyczne i estetyczne (Łaziński 2006: 257). Wśród wyrazów, od których nie tworzy się żeń-
skich odpowiedników, możemy wymienić niektóre derywaty oznaczające nosicieli cech, 
np: głupek, milczek, matołek, wesołek, rozbitek, grajek; przechodzień, leń, gamoń, nicpoń, 
smakosz, jarosz, geniusz, utracjusz; głuptas, golas, blondas, leniuch, obżartuch. Szczególne 
liczne są tu nazwy ekspresywne, np.: flejtuch, kurdupel, mazgaj, nieuk, obibok, półgłówek, 
śpioch, próżniak, przygłup, tępak, zdechlak, żarłok (Kucała 1978: 48–49). Według badaczy 
użycie rzeczowników męskoosobowych w stosunku do kobiet zarówno w liczbie pojedyn-
czej, jak i mnogiej jest naturalne właśnie w wypadku nazw, które nie mają odpowiedników 
żeńskich (Dalewska-Greń 1989: 210–211). Są one jednak podobne do omówionych nazw 
osobowych określających cechy stereotypowo przypisywane mężczyznom.

Gdy rzeczownik męskoosobowy ma żeński odpowiednik, sytuacja także nie jest 
prosta. Z jednej strony — choć wiele rzeczowników męskoosobowych odnosi się w ta-
kim samym stopniu do obu płci i tym samym nie ma teoretycznej potrzeby tworzenia od 
nich derywatów — często one powstają, np. grubas–grubaska (Horodeńska-Ostaszewska  
2003: 181). H. Dalewska-Greń zauważa, że użycie rzeczowników męskoosobowych w sto-
sunku do kobiet w liczbie pojedynczej i mnogiej może być nienaturalne, gdy odpowiednik 
żeński jest używany na równi z nazwą męską, czasem jednak jest zupełnie nieakceptowane8,  
np.: tancerz, Polak, blondyn, warszawianin, katolik. W tych leksemach silniej jest  zakodo-
wane bowiem znaczenie męskości niż w leksemach archeolog czy fryzjer, które mogą być 
użyte w stosunku do kobiet (Dalewska-Greń 1989: 211). Wobec powyższych zastrzeżeń 
kryterium istnienia żeńskiego odpowiednika lub jego braku może okazać się pomocne zale-
dwie w pewnym stopniu przy wzięciu pod uwagę innych opisanych kryteriów. 

8  Brak korelacji forma gramatyczna wyrazu — płeć osoby, o której się orzeka, jest akceptowany, 
w sytuacji gdy wypowiedź jest tak skonstruowana, aby wyróżnić kobietę w zbiorze osób różnej płci, 
np. Krystyna Łybacka — zostaje jednym z najbliższych współpracowników Leszka Millera… Vaira 
Vyke-Freiberga była jedynym kandydatem. Użycie nazwy żeńskiej w podanych kontekstach ograniczy-
łoby zbiór osób, w którym wyróżniana jest dana osoba, do kobiet (Nowosad-Bakalarczyk 2006: 135).
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2.3. Różny stopień odnoszenia się rzeczowników męskoosobowych do kobiet

Warto na koniec tych rozważań przytoczyć uwagi M. Łazińskiego na temat różnorodnej 
referencji rzeczowników męskoosobowych do kobiet, który zauważa, że ze względu na 
odniesienia do płci w różnych statusach denotacyjnych rzeczowniki męskoosobowe moż-
na podzielić na cztery grupy: rzeczowniki mogące odnosić się do kobiet tylko w użyciu 
generycznym, generycznym i predykatywnym oraz w każdym użyciu referencjalnym. Do 
grupy pierwszej z maskulinum uniwersalnym tylko w użyciu generycznym należą nazwy 
narodowości i mieszkańców, reprezentantów większości dyscyplin sportowych i zawodów 
artystycznych: Polacy, siatkarze, rzeźbiarze są wytrwali, ale: Marysia jest Polką/siatkarką, 
rzeźbiarką — nie: *Polakiem/*siatkarzem/*rzeźbiarzem. Grupa druga z maskulinum uni-
wersalnym, predykatywnym, gromadzi nazwy większości zawodów oraz nosicieli cech, 
np. tłumacz, grubas, nauczyciel akademicki: Tłumacze dobrze zarabiają. Moja żona jest 
tłumaczem. W grupie trzeciej mieszczą się natomiast rzeczowniki z maskulinum uniwersal-
nym w referencji szczegółowej, czyli maskulina tantum oraz nieliczne tytularne maskulina 
parzyste rodzajowo: Kierownik/docent weszła do sali (Łaziński 2006: 272–273). Ten różno-
rodny rodzaj referencji powoduje, że od bardzo wielu rzeczowników mogących odnosić się 
do obu płci tworzone są formy żeńskie, ponieważ stosowalność do kobiet jest ograniczona 
tylko do niektórych kontekstów. 

Szczególnie interesująca jest tu jednak grupa druga (nosiciele cech), w której znajduje 
się większość omawianych w tym artykule określeń, co w świetle powyższych rozważań 
oznacza, że rzeczowniki te będą się częstokroć odnosić do kobiet w użyciu uniwersalnym 
i predykatywnym. Z drugiej strony w tej grupie trzeba mieć jednak świadomość stopnio-
walności i częściowej nieostrości opisywanych zjawisk, wyjątków, które nie pozwalają na 
pełną generalizację wniosków.

Właśnie w grupie tej możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy dany rzeczownik 
męskoosobowy jest wyłącznie w sposób naturalny stosowany tylko wobec mężczyzny, 
a forma żeńska odnosi się tylko do kobiety (np. blondyn, elegant). Jak zauważają bada-
cze, nie powiemy *Ona jest blondynem/figlarzem/nudziarzem/nabożnisiem/strojnisiem, 
choć uznamyza dopuszczalne inne analogiczne zdania, np. Ona jest chytrusem/debilem/
grubasem/lizusem/samolubem/snobem (Nowosad-Bakalarczyk 2006: 134–135). Intere-
sujące byłoby zbadanie użycia tego typu form w liczbie mnogiej. Po pierwsze, odpowiedź 
na pytanie, czy dla użytkowników polszczyzny zdania typu: przyszli blondyni, przyszli 
nudziarze oznaczać będą w sposób naturalny przedstawicieli obu płci; po drugie, na ile 
często będą pojawiać się następujące konteksty użycia, wskazujące na nacechowanie mę-
skością danej formy:

Z listy gości swych wykreślił najpierw wszystkich nabożnisiów i wszystkie nabożnisie 
albo 2) Wszyscy chcą się czymś wyróżnić, a w rezultacie wszystkie i wszyscy modnisie 
chodzą na dobrą sprawę podobnie ubrani. [Rothstein 1976: 251]

Ustalenie typu referencji danego rzeczownika męskoosobowego w stosunku do kobiet 
może okazać się przydatne w dalszych badaniach nad tą grupą leksemów.
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3. Rzeczowniki męskoosobowe charakterystyczne dla mężczyzn w słownikach  
języka polskiego

Jak postulują badacze, chociaż rzeczowniki rodzaju męskiego w języku polskim są z za-
sady nienacechowane, słownik powinien zanotować wypadki rzeczowników męskich na-
cechowanych (Rothstein 1976: 251). Interesujące w świetle tych postulatów jest zbadanie 
tego, jak rzeczowniki męskoosobowe odnoszone stereotypowo do mężczyzn definiowane 
są w słownikach języka polskiego. Problem nazw osobowych pod kątem budowania defi-
nicji słownikowych nie był w centrum uwagi językoznawców (Horodeńska-Ostaszewska 
2007: 253). Wyjątkowe są próby oddzielenia od siebie wyrazów nienacechowanych pod 
względem płci od nazw kobiet i mężczyzn9. Wstępna analiza dokonana na potrzeby tego 
artykułu10, do której częściowo odniosę się w dalszej części, pokazuje, że w słownikach 
języka polskiego rzeczowniki męskoosobowe odnoszone stereotypowo do mężczyzn defi-
niowane są w różnorodny, często przypadkowy sposób. Potwierdza to z jednej strony trud-
ność wyodrębnienia nazw męskoosobowych dotyczących tylko mężczyzn, niejednokrotnie 
ma się jednak wrażenie przypadkowości. Choć w wielu przypadkach kwestia odnoszenia 
tego typu rzeczowników tylko do mężczyzn nie jest prosta, automatyczne stosowanie ta-
kich samych definicji wobec rzeczowników, dla których oczywiste jest użycie generycz-
ne, i takich, które używane są jako charakterystyczne dla płci męskiej, może być mylne.  
Z. Kubiszyn-Mędrala zauważa, że choć tylko w ISJP mamy we wstępie informację, że 
rzeczowniki typu nauczyciel mogą odnosić się do obu płci, gdy w ich definicjach wystę-
puje słowo osoba, ktoś, a nie mężczyzna, zasada ta stosowana jest także w SWJP i USJP 
(Kubiszyn-Mędrala 2007: 38). Choć przy rzeczownikach z grup leksykalno-semantycznych 
z jednoznacznym wskazaniem na płeć panuje zazwyczaj jednomyślność co do definiowania 
jako męskie poszczególnych leksemów, także i tu zdarzają się wątpliwości, np.: erotoman, 
lubieżnik, rozpustnik, zbereźnik. Stosunkowo często jako męskie definiowane są wymienio-
ne już powyżej określenia wieku (np. piernik, pryk, staruch, młodzieniaszek, smarkacz). 
Natomiast w określeniach wyglądu, charakteru, szczególnie zaś w nazwach ze względu na 
cechy stereotypowo przypisywane mężczyznom, panują znaczne rozbieżności w definio-

9  M. Horodeńska-Ostaszewska wydzieliła listę nazw osobowych różnego rodzaju neutralnych 
pod względem płci, notowanych w Słowniku języka polskiego M. Szymczaka (A–J), do męskooso-
bowych należą: aniołek, antytalent, chudziaczek, chudzielec, diabełek, drapichrust, dzidziuś, dzie-
ciaczek, dzieciak, dzieciuch, głąb, głodomorek, głodomór, głupek, głupol, flejtuch, flejtuszek, głup-
tas, głuptasek, brudas, brudasek, golas, golasek, grubas, grubasek (Horodeńska-Ostaszewska 2006:  
182–183). Analiza ta została w znacznym stopniu rozwinięta w następnej pracy tej badaczki (Horo-
deńska-Ostaszewska 2011).

10  Autorka świadomie zdecydowała się na wybór trzech stosunkowo nowych słowników (USJP, 
SWJP, ISJP), by na ich podstawie pokazać problemy, z którymi w większym lub mniejszym stopniu 
mamy też do czynienia w innych słownikach. Choć pomiędzy słownikami istnieją różnice metodo-
logiczne (Żmigrodzki 2009: 41–42, 60–61), nie wpływają one znacząco na wyniki analiz. Uzupeł-
nienie tych rozważań stanowi opis różnorodnych sposobów definiowania tego typu rzeczowników 
tradycyjnie odnoszonych do mężczyzn w słownikach języka polskiego (Batko-Tokarz 2013). 
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waniu. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdy tylko w jednej lub ewentualnie dwóch 
definicjach słownikowych zauważono odniesienie do płci męskiej (np. chłystek, drań, fir-
cyk, goguś). Trudno wiązać to jednak z jakąś nadrzędną strategią definiowania w poszcze-
gólnych słownikach, ponieważ nie widać tu konsekwencji. Przykładowo niektóre słowniki 
jako męskie definiują także takie leksemy jak: lunatyk, dzikus (osoba nieśmiała), w których 
kryterium denotacji nie zostało spełnione. Nie zawsze wiadomo także, dlaczego pewne ana-
logiczne leksemy jednomyślnie definiowane są bez odniesienia do płci (np. bydlak, cham), 
a w definicji innych panują rozbieżności (np. drań, szubrawiec). 

Z wyżej wymienionych powodów wykorzystanie tego kryterium budzi pewne wątpli-
wości, z drugiej strony jednak jednomyślność w definiowaniu leksemów jako jednoznaczne 
męskich lub w nieodnoszeniu się do płci w definicji może być także cenną informacją, choć 
nie należy jej absolutyzować, ponieważ zupełne zaufanie definicjom słownikowym może 
być ryzykowne. 

4. Wnioski

Powyższa analiza pokazała, po pierwsze, pola leksykalno-semantyczne, w których w spo-
sób jednoznaczny ujawnia się cecha płci, a zwłaszcza opisywane w tym artykule określenia 
płci męskiej. Po drugie, uwypukliła ona fragment językowego obrazu świata, odkrywając 
to, co według stereotypu uznane jest wyłącznie lub w znacznym stopniu za męskie. Po 
trzecie, starano się ukazać czynniki blokujące możliwość odniesienia nazwy mężczyzny 
do kobiety (zwłaszcza znaczeniowe), a także zweryfikować różne kryteria oceny referencji 
danego rzeczownika (składniowe, słowotwórcze i słownikowe).

Nazwy mężczyzn to z całą pewnością: nacechowane i nienacechowane hiperonimicz-
ne określenia przedstawicieli płci męskiej, męskie tytuły, zwroty grzecznościowe zaliczane 
do tytulatury standardowej podstawowej, nazwy męskich członków rodziny, określenia sta-
nu cywilnego, a także leksemy dotyczące relacji z kobietami, w aspekcie miłosnym, sek-
sualnym lub nazywające relacje uczuciowe i ekonomiczne z kobietami, nazwy mężczyzn 
o nietypowej orientacji seksualnej. 

W wielu innych polach leksykalno-semantycznych nie zauważono natomiast rzeczow-
ników męskoosobowych odnoszących się tylko do mężczyzn, gdyż cecha płci jest w nich 
drugorzędna, ponieważ leksemy te oznaczają osobę, w różny sposób mogąc odnosić się 
także do kobiet. Dotyczy to większości nazw zawodów, funkcji, stanowisk, określeń osób 
ze względu na upodobania, poglądy, leksemów nazywających osoby ze względu na nę-
kające ich przypadłości; określeń osób ze względu na godność i przynależności do klasy 
społecznej, wspólnoty państwowej, miejskiej, wiejskiej, lokalnej, itp., różnorakich kręgów 
kościelno-religijnych.

Analiza wskazała także te pola leksykalno-semantyczne, w których pojawiają się wy-
raziste podgrupy nazw mężczyzn, choć zasadniczo mamy w nich do czynienia z identyczną 
sytuacją, jak opisana powyżej. W sposób najwyrazistszy dotyczy nazw osób ze względu na 
wiek, wygląd, sposób zachowania i charakter. Oddzielenie nazw mężczyzn w tych polach 
od innych nazw męskoosobowych, które odnoszą się do obu płci, nie jest łatwe. Dlatego
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warto na końcu rozważań przyjrzeć się rzeczownikom z tych wskazywanym przez wymie-
nione powyżej opracowania jako męskie11, sprawdzając tym samym wstępnie użyteczność 
omówionych powyżej kryteriów mogących pomóc w wydzieleniu nazw mężczyzn od ogól-
nych określeń osób. Oczywiście, wnioski te będą miały charakter wstępny i mogą ulegać 
modyfikacjom. 

Na podstawie powyższych kryteriów za rzeczowniki tylko męskie można uznać nastę-
pujące formy: andrus, brodacz, chłoptyś (chłoptaś), czaruś, dandys, drab, drągal, dryblas, 
dziad, dziadek, elegant, gołowąs, laluś, młodzian, młodzieniaszek, młodzieniec, młokos, 
modniś, panicz, paniczyk, piernik, piękniś, pryk, przystojniak, staruch, staruszek, szczawik, 
wyrostek. Wszystkie trzy słowniki jednomyślnie zdefiniowały te leksemy jako odnoszące 
się tylko do mężczyzn (lub chłopców), część z nich nie posiada żeńskich odpowiedników, 
ponieważ nazywają one cechę męską (np. brodacz, czaruś, gołowąs, laluś), część ma na-
tomiast żeński odpowiednik na zasadzie symetrii płciowej (elegant — elegantka, staruch  
— starucha). Rzeczowniki te nie będą się łączyć z liczebnikami zbiorowymi, choć nawet 
i tunie sposób zignorować pojawiających się konstrukcji: dwoje dryblasów, dwoje staru-
chów, dwoje wyrostków. Wymagałoby jednak zbadania, na ile mają one charakter okazjo-
nalny i jednorazowy, wynikają z błędnego używania liczebników zbiorowych, na ile jednak 
mogą odnosić się w liczbie mnogiej do obu płci. Nawet jeśli wersja druga okaże się praw-
dziwa, zjawisko to uznać należy za marginalne.

Druga grupa to rzeczowniki męskoosobowe, które uznać należy za męskie, np. blon-
dyn, brunet (brunecik), cap, drań, fircyk, gieroj, goguś, szatyn. Definicje słownikowe tych 
leksemów są niejednoznaczne, ale użycie ich z liczebnikiem zbiorowym jest wątpliwe, 
podobnie jak ich użycie predykatywne w stosunku do kobiet czy w liczbie mnogiej jako 
odnoszące się do obu płci. 

Podobne niejednoznaczności w definicjach słownikowych dotyczą też innych lekse-
mów z poszczególnych grup łączących się częściowo ze stereotypowym postrzeganiem 
mężczyzny:

●  wiek: chłystek, grzyb, małolat,  ramol, smarkacz, trep;
●  wygląd: kurdupel, picuś-glancuś;
●  charakteru: głupiec, szubrawiec, tupeciarz, typ, wał, wariat.

11  Analizie zostały poddane wymienione przez badaczy cytowane już w pracy leksemy z oma-
wianych pól, które zostały uznane za charakterystyczne tylko dla mężczyzn. Sprawdzana została ich 
definicja słownikowa w SWJP, ISJP, USJP (nie wszystkie leksemy, zwł. te potoczne z oczywistych 
względów ją miały), a także posiadanie lub nieposiadanie żeńskiego odpowiednika i ewentualne 
tego przyczyny. Wstępnie próbowano ustalić łączliwość tych rzeczowników z liczebnikami zbioro-
wymi, często na podstawie subiektywnej oceny. Sądy te wymagałyby więc obiektywizacji (korpus, 
ankiety itp.). Warto jednak zaznaczyć, że wzięcie pod uwagę innych słowników może wpłynąć czę-
ściowo na jakość wniosków, np. w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją W. Doroszewskiego  
(www.doroszewski.pwn.pl) leksemy piernik i drągal pryk szczawik zawierają w definicji leksem czło-
wiek, a nie określenie mężczyzna. 
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Stopień wskazywania przez słowniki na płeć męską jest różnorodny, od definiowania 
jako męskie tych form tylko przez jeden słownik (chłystek, głupiec, szubrawiec, tupeciarz, 
wariat), czasem też w wersji osoba, zwykle mężczyzna (kurdupel), aż do prawie całkowi-
tej zgodności pomiędzy słownikami co do męskiego odniesienia rzeczownika, jednakże 
z zastrzeżeniem (w dwóch słownikach), że choć zazwyczaj rzeczownik oznacza chłopca, 
teoretycznie może odnosić się do dziewcząt lub nie wskazywać na płeć: osoba, dziecko 
zwłaszcza/zwykle chłopiec (smarkacz). Wątpliwości słownikarzy potwierdzają się, jeśli 
spojrzymy na inne kryteria. Wydaje się wstępnie, że niektóre z tych rzeczowników mogą 
być stosowane w liczbie mnogiej do przedstawicieli obu płci, np. ramole, smarkacze, wa-
riaty/wariaci lub pojawiać się w użyciu predykatywnym, co wskazywałoby na ich gene-
ryczność, choć zapewne o wiele częściej odnoszone są do mężczyzn lub chłopców. 

Kolejną grupę stanowić mogą leksemy odnoszące się wyraźnie do męskiego stereoty-
pu, które jednak w słownikach zostały zdefiniowane bez odniesienia do płci męskiej: ab-
negat, awanturnik, bałaganiarz, bandzior, bezwstydnik, bęcwał, brutal, brzuchacz, bydlak, 
cham, chojrak, chuligan, cierpiętnik, degenerat, dureń, gamoń, gangster, gbur, głupek, kan-
ciarz, krętacz, krzykacz, lawirant, leser, lump, łajdak, mięczak, młot, muł, naciągacz, na-
łogowiec, nicpoń, niedźwiedź, niegodziwiec, nieudacznik, nudziarz, nygus, obwieś, oprych, 
pajac, palant, pieniacz, prostak, przygłup, prymityw, psychol, pyskacz, raptus, rzezimieszek, 
twardziel, warchoł, ważniak, wykolejeniec, wymoczek, wypłosz, zakapior, zbir, złoczyńca, 
złośliwiec, zgrywus, zgryźliwiec, zwyrodnialec, żartowniś. Choć możliwe jest ich predy-
katywne użycie wobec kobiety, a także w liczbie mnogiej odnoszenie ich do obu płci, sto-
pień nasilenia tego procesu jest różny. Wydaje się to albo w miarę oczywiste (bałaganiarz,  
bęcwał, nudziarz, przygłup), albo niezbyt częste (degenerat, złośliwiec, kanciarz), albo  
zupełnie nienaturalne (np. bydlak, cham, łajdak, rzezimieszek). Część tych rzeczowników 
ma żeńskie odpowiedniki (np. abnegat, bałaganiarz, bezwstydnik, cierpiętnik, cham, krę-
tacz, nieudacznik, sklerotyk, twardziel, żartowniś), ponieważ mimo częstego odnoszenia na-
zwanych przez nie cech stereotypowo do mężczyzn, mogą być one charakterystyczne także 
dla kobiet, tym należy tłumaczyć więc chyba powstanie feminatiwu. Od innych natomiast 
form (np. bandzior, bęcwał, brutal, brzuchacz, bydlak,  chojrak, dureń, gamoń, gbur, leser, 
mięczak, model, nicpoń, niedźwiedź, nygus, pajac, raptus, warchoł, wymoczek, wypłosz) 
nietworzone są nazwy żeńskie, może dlatego, że często mocno jest w nich zakorzenione 
stereotypowe przypisywanie pewnych cech płci męskiej, a nieprzypisywanie ich kobie-
tom. Należy także zauważyć, że część z omawianych wyrazów zbudowana jest za pomo-
cą sufiksu -ec (nałogowiec, niegodziwiec, wykolejeniec, złośliwiec, zgryźliwiec), a od tego 
typu leksemów nie tworzy się zazwyczaj żeńskich odpowiedników. Częstokroć wtedy taka 
nazwa oznaczać może przedstawicieli obu płci, choć jak twierdzi M. Kucała „część tego 
rodzaju rzeczowników odnosi się przede wszystkim do mężczyzn, a tylko wyjątkowo do 
kobiet” (Kucała 1978: 48). Trudno jednakże arbitralnie ustalić, z którą z sytuacji mamy tu 
do czynienia — czy przeważa tu męski stereotyp, czy odnoszenie tej nazwy także do kobiet 
ze względu na wynikający z przyczyn formalnych brak żeńskiego odpowiednika. Wątpli-
wości w definiowaniu i klasyfikowaniu tego typu leksemów dobrze pokazuje — po pierw-
sze — rzeczownik niegodziwiec, który przez M. Kucałę raz został uznany za tylko męski, 
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raz za określający cechy obu płci (Kucała 1978: 48); po drugie — także inne analogiczne 
rzeczowniki, np.: parszywiec, poczciwiec, szubrawiec, które w analizowanych słownikach 
definiowane są różnorodnie. 

Powyższy opis ma charakter wstępny, wymaga dalszych badań. Warto byłoby zasta-
nowić się, dlaczego w różnego rodzaju opracowaniach pewne leksemy przypisuje się męż-
czyznom, np. pracuś, rudzielec. Oprócz tego także kwestia strategii definiowania tego typu 
rzeczowników w słownikach języka polskiego wymaga osobnego omówienia i dopracowa-
nia. Warto też pogłębiać analizy dotyczące osób ze względu na cechy charakteru i wyglądu 
lub zachowań stereotypowo przypisywanych mężczyznom, szczególnie tych, które okazały 
się niejednoznaczne, oddzielając te, dla których częste i naturalne jest użycie generyczne 
od tych, dla których jest to rzadkie lub niemożliwe. Pomocne mogą tu okazać się badania 
korpusowe, a także — choć w mniejszym zakresie — ankietowe. Choć zapewne nie zawsze 
możliwe będzie takie rozgraniczenie, analizy takie mogą być cenne w badaniach męskiego 
stereotypu utrwalonego w polszczyźnie, mogą także pokazać dokonujące się w tym wzglę-
dzie przeobrażenia. Warto byłoby zastanowić się także nad wspomnianymi tu zaledwie 
określeniami osób wykonujących zawody typowo męskie, w tym nazwami nacechowanymi 
ekspresywnie. 
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SUMMARY

Where are those men? Masculine nouns naming only men

The goal of the article is to describe problems connected with masculine nouns and their references 
to men. The issue of masculine names in the context of sex was tackled very often by linguists, how- 
ever it referred especially reference of masculine names to women defining profession, function and 
position. An especially difficult task, interesting though, is to separate masculine nouns only or usu-
ally ascribed to men the usage of which is impossible or not natural towards women, partially also 
towards young persons. The goal of the analysis is, first of all, to describe lexical-semantic fields in 
which definitions of Male gender are revealed definitely, secondly, emphasis of a linguistic fragment 
of the image of the world, through characteristics of what is deemed to be exclusively masculine or 
to a significant extent, in accordance with stereotype, third, to show factors which block a possibility 
to refer the name of a male to the woman (definition namely) as well as to review different criteria 
of reference assessment of a given noun (component, word-formation and vocabulary). The author 
gathers lexemes selected by other researchers to define men in the lexical-semantic fields defined by 
themselves, thinks over usefulness of criteria which check only their male reference: connectibility 
with numerals, reasons for possession or non-possession female equivalent, tries to analyse initially 
with reference to selected lexemes. 


