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Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń  
angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny 
informatyki 

Celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wybranych leksemów zapoży-
czonych do polszczyzny z języka angielskiego pod względem rodzaju gramatycznego. Wy-
razy zostały wyselekcjonowane spośród słownictwa semantycznie powiązanego z infor-
matyką i komputerami zawartego w „Słowniku zapożyczeń angielskich w polszczyźnie” 
(SZAP 2010). Założeniem przyświecającym niniejszemu badaniu stało się przypuszczenie, 
że leksemy w świadomości użytkowników języka przyjmują częstokroć inny rodzaj, niż 
sugerowałyby to informacje gramatyczne zawarte w słownikach. Kierując się tą hipotezą, 
wytypowano osiemnaście jednostek leksykalnych, które w przypadku obserwacji ich prak-
tycznego użycia zdradzają liczne odstępstwa od normy językowej. Takie wahania można 
zauważyć zwłaszcza przy próbie przypisania danemu leksemowi rodzaju męskorzeczowego 
lub męskozwierzęcego, dlatego obszar badawczy został zawężony do tego typu jednostek. 
Wszystkie one zostały opatrzone w SZAP kwalifikatorem mrz (rodzaj męskorzeczowy), 
zdają się jednak wykazywać pewne tendencje do występowania także w mzw (rodzaj mę-
skozwierzęcy). Aby uzyskać przybliżone informacje na temat faktycznego stanu systemu 
językowego pod tym względem, sięgnięto do materiału zebranego w Narodowym Korpu-
sie Języka Polskiego (NKJP). W analizie oparto się na rodzajowym modelu W. Mańczaka 
(1956: 119), wyróżniającym pięć wartości dla rozpatrywanej kategorii gramatycznej, w tym 
trzy rodzaje męskie1. Sięgnięto także do koncepcji M. Silversteina (1976: 176) dotyczącej 
hierarchii żywotności, która to koncepcja może okazać się pomocna przy próbie wyjaśnie-
nia zjawiska obejmowania coraz to nowych wyrazów desygnujących obiekty nieożywione 
męskozwierzęcym paradygmatem odmiany. 

1  Problemem rodzaju zajmowano się dogłębnie w literaturze językoznawczej, por. np. Bobrowski 
2005, Bobrowski 2006, Mańczak 1956, Saloni 1976, Zaron 2004.
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1. Próba porównania materiału „Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie” 
z materiałem Narodowego Korpusu Języka Polskiego

Nasze rozważania warto rozpocząć od krótkiego przybliżenia struktury „Słownika zapoży-
czeń angielskich w polszczyźnie” pod redakcją E. Mańczak-Wohlfeld (SZAP 2010) i ma-
teriału językowego w nim zawartego. Jak to już zostało wspomniane, słownik wydano 
w 2010 roku, co czyni go najnowszym i najbardziej aktualnym słownikiem anglicyzmów 
w polskiej leksykografii. Materiał do jego stworzenia redaktorka zaczerpnęła z „Wielkiego 
słownika wyrazów obcych” (2003), „Słownika wyrazów obcych” (1995), „Uniwersalnego 
słownika języka polskiego” (2003), a także Korpusu Języka Polskiego PWN (najnowsze 
zapożyczenia) (ibid.: 15). Łącznie słownik zawiera ponad 30002 artykułów hasłowych. Jeśli 
chodzi o budowę poszczególnych artykułów, to składają się na nie kolejno: wyraz hasło-
wy, informacja na temat wymowy oraz informacja gramatyczna, kwalifikatory stylistyczny  
i/lub dziedzinowy, objaśnienie znaczenia, skrótowa informacja etymologiczna, a niekiedy 
również przykład użycia, zaczerpnięty z autentycznych tekstów (ibid.: 15). Co dla poniżej 
przedstawionych badań znamienne, w SZAP wykorzystana została koncepcja pięciorodza-
jowa, rozbijająca rodzaj męski na trzy podgrupy — męskoosobową, męskozwierzęcą i mę-
skorzeczową, czyli model Mańczaka. Fakt nakładania się tego elementu ramy teoretycznej 
niniejszego artykułu i „Słownika…” umożliwia w naszym przekonaniu dokonanie faktycz-
nego porównania i wyciągnięcie z niego prawidłowych wniosków.

1.1. Podstawowe informacje na temat sporządzonej listy leksemów

Jak już wspominano, zadaniem, które wyznaczono sobie do zrealizowania w tym artykule, 
jest zestawienie informacji gramatycznej dotyczącej grupy leksemów związanych tema-
tycznie z informatyką i komputerem występujących w SZAP z informacją gramatyczną, 
której dostarcza nam analiza materiału o tej samej tematyce zgromadzonego w NKJP. 
Skoncentrujemy się na kategorii rodzaju, a konkretniej na wahaniach w wyborze jednego 
spośród rodzajów męskich. 

Pierwszym krokiem do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli zbudowania sensowne-
go porównania, było stworzenie listy leksemów o interesującej nas tematyce. Na wstępie 
należy zaznaczyć, że powstały w ten sposób zbiór może budzić pewne zastrzeżenia, a to za 
sprawą faktu, że wydawać się on może skomponowany na podstawie dość subiektywnych 
kryteriów. Zastanówmy się jednak przez chwilę, czy dało się takiego stanu rzeczy uniknąć. 
Pierwsza podgrupa leksemów na wspomnianej liście to te hasła, które w SZAP zostały opa-
trzone kwalifikatorem inform. Jako że taki kwalifikator jednoznacznie wskazuje na przyna-
leżność tematyczną danego wyrazu, wybór ten nie powinien jawić się jako źródło sporów 
metodologicznych. Zdecydowanie bardziej dyskusyjną okaże się być druga podgrupa, 
którą konstytuują leksemy bez konkretnego kwalifikatora (bądź z kwalifikatorem, który 

2  Informacja ta została zawarta na okładce, we wstępie natomiast E. Mańczak-Wohlfeld wspomina 
o prawie 2000 jednostek leksykalnych.
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jako jedyny czynnik nie byłby wystarczającym powodem do umieszczenia leksemu na li-
ście, np. elektron.), wykazujące jednak dość oczywisty (np. PC) lub niekiedy mniej oczy-
wisty (np. toner) związek z tematyką komputerową i światem informatyki. Tutaj znalazły 
się także leksemy, które w świadomości użytkowników mogą funkcjonować jako swego 
rodzaju „zamienniki komputera”, czy to z uwagi na ich przeznaczenie (konsole do gier, 
np. Gameboy), czy też na inne cechy, jak funkcje, wygląd interfejsu itd. (np. iPad, tablet). 
Rozważając przyporządkowanie (bądź jego brak) danych wyrazów do omawianej listy, nie 
można było nie zauważyć pewnych istotnych problemów dotyczących przebiegu granicy 
między tymi leksemami, które jeszcze trzeba uznać za należące do tematyki informatycz-
no-komputerowej, a tymi, które należałoby z niej wykluczyć. Stworzenie takiej listy nie 
należy do zadań łatwych, szczególnie w obecnych czasach, gdy wspomniana granica coraz 
bardziej się upłynnia. Jako ilustrację możemy podać przykład telefonów komórkowych 
— jeszcze kilka lat temu służyły one jedynie do stricte telefonicznych celów, czyli —  naj-
prościej rzecz ujmując — do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych. Telefony 
najnowszej generacji dają przeciętnemu użytkownikowi niewiele mniej możliwości niż 
standardowy komputer: można wykorzystywać je do eksploracji Internetu, do słuchania 
muzyki i oglądania filmów (a także do ich nagrywania), można na nich grać, pisać i odbie-
rać listy elektroniczne, a nawet — mimo oczywistej niewygody takiego rozwiązania — edy-
tować dokumenty tekstowe. Nasuwa się zatem pytanie, czy współczesny telefon przynależy 
bardziej do dziedziny telekomunikacji, czy informatyki. Jako że w niniejszej pracy starano 
się stworzyć listę jak najszerszą, znajdziemy na niej także leksemy typu iPhone, których 
denotaty charakteryzują się posiadaniem systemu operacyjnego i wielu cech właściwych 
komputerom, mimo że komputerami w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia nie są.

Trudne i w zasadzie bezsensowne byłoby uzasadnianie znalezienia się na liście (bądź 
jego na niej braku) każdego leksemu z osobna. Analiza samej listy ma na celu w głównej 
mierze ogólne zobrazowanie tendencji do obierania konkretnego rodzaju gramatycznego 
przez leksemy z interesującego nas zakresu tematycznego. Z tego powodu nie pretenduje 
poniższe zestawienie do bycia jedynym słusznym i właściwym obrazem struktury bada-
nej grupy leksemów. Oprócz wspomnianej powyżej znacznej subiektywizacji dokona-
nych w niniejszym artykule wyborów, przedstawieniu pełnej ilustracji stanu polszczyzny 
w danej dziedzinie tematycznej przeszkadza fakt, iż w SZAP zauważalny jest brak pew-
nych leksemów, które z całą pewnością powinny były się tam znaleźć (zadziwiać może 
np. brak smartfona/smartphone’a przy obecności iPhone’a, czy brak Playstation, gdy 
obecna jest mniej popularna — dziś już praktycznie nieużywana — konsola Gameboy). 
Uznajemy jednak na potrzeby artykułu, że próbka 280 leksemów będzie zadowalająca 
do zobrazowania stosunków liczbowych panujących w wybranej dziedzinie semantycz-
nej anglicyzmów.

1.2. Analiza grupy leksemów o powiązaniach informatyczno-komputerowych

Zbiór wszystkich leksemów, zaklasyfikowanych w niniejszych rozważaniach jako zwią-
zane z informatyką/komputerami, liczy 280 jednostek. Zdecydowaną większość spo-
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śród nich stanowią rzeczowniki3, których liczebność wynosi 256, czyli niemal 92 procent4. 
Kolejną grupą, znacznie mniej liczną, są czasowniki — znalazło się ich na liście jedynie 
20. Zestawienie zamykają 3 przymiotniki (binarny, digitalny, online) i cząstka e-5. Z uwagi 
na nasz przedmiot zainteresowań pomijamy w analizie 3 ostatnie grupy, by nieco dokład-
niej przyjrzeć się zależnościom rodzajowym w klasie rzeczowników. Stosunki liczbowe 
przedstawiamy w tabeli. 

Rodzaj Ogółem Jednoznacznie przypisany

ŻEŃSKI 20 17

NIJAKI 18 14

MĘSKORZECZOWY 194 180

MĘSKOZWIERZĘCY 20 9

MĘSKOOSOBOWY 15 15

NIEPRZYPISANY 5 -

Jak wynika z tabeli, zdecydowanie najwięcej anglicyzmów jest przejmowanych do ję-
zyka polskiego z przypisanym rodzajem męskim, zwłaszcza męskorzeczowym. Nie może 
to dziwić — większość angielskich wyrazów charakteryzuje się wygłosem spółgłoskowym, 
co w języku polskim jest z reguły znacznikiem właśnie rodzaju męskiego (por. np. Fisiak 
1963: 63–68). Nie zdumiewa także fakt, że spośród trzech rodzajów męskich najczęściej 
spotykany jest ten nieżywotny. Wszakże większość desygnatów tych leksemów to obiek-
ty nieożywione, wybór wartości kategorii rodzaju wydaje się zatem być jak najbardziej 
uzasadniony. Jeśli chodzi o inne podrodzaje męskie, to ich reprezentacja w powyższym 
zestawieniu jest znacznie uboższa. Wśród leksemów męskoosobowych wszystkie nazywają  
osoby płci męskiej, co nie wyłamuje się z ogólnej zasady (Kucała 1976: 80), która mówi 
o tym, że ten chronologicznie najmłodszy spośród polskich rodzajów jest najbardziej jedno-
lity semantycznie i jego działanie jest praktycznie bezwyjątkowe. Większość wyrazów z tej 
grupy posiada angielski sufiks -er, charakterystyczny dla nazw osobowych (10 leksemów, 

3   Także liczną grupę skrótów i skrótowców włączamy w niniejszym zestawieniu do klasy rzeczowni-
ków, z uwagi na fakt zbliżonych właściwości pod względem fleksyjnym.

4   W tym miejscu podkreślmy (nie zagłębiając się jednak nadto w etymologię), że niektóre spośród 
leksemów zebranych przez zespół prof. Mańczak-Wohlfeld można uznać za faktyczne zapożyczenia, na-
tomiast inne być może należałoby rozpatrywać raczej jako derywaty stworzone już na gruncie polskim, 
por. np. defragmentacja, defragmentować, defragmentator. Do naszych celów nie należy tego typu anali-
za materiału słownikowego, pragniemy jednak zwrócić uwagę na możliwość dokonania takiego podziału 
w omawianej grupie.

5  „(…) pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z Internetem, 
a zwłaszcza takimi jego usługami, jak poczta elektroniczna i strony internetowe (…)” (SZAP 2010).
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np. bloger, cracker, spamer, surfer) — w przypadku tej podgrupy nie ma w zasadzie więk-
szych wątpliwości co do słuszności takiej klasyfikacji; nie ma także problemu z odmianą. 

Nieco bardziej skomplikowanie wygląda ta kwestia w przypadku leksemu nerd. 
W SZAP stwierdzono, zresztą całkiem słusznie, że wyraz ten jest rodzaju MOS. Wyda-
je się jednak, że warto byłoby zaznaczyć także, iż w związku z faktem deprecjatywnego 
nacechowania leksemu, M. l. mn. przybierze raczej formę nerdy, a nie nerdzi, jak poda-
je „Słownik...”. Potwierdza to materiał zawarty w NKJP, gdzie forma nerdy występuje  
13 razy, podczas gdy drugi wariant odnotowany został tylko w jednym źródle6. Pozostałe 
wyrazy z kwalifikatorem mos to admin, cyberpunk (który można z powodzeniem przy-
równać pod względem charakterystyki gramatycznej do starszego wyrazu punk z dodanym 
przedrostkiem cyber-), mod oraz netoholik (odmieniający się tak samo jak alkoholik).

Kolejną podgrupą leksemów gramatycznego rodzaju męskiego są wyrazy posiadają-
ce w SZAP kwalifikator gramatyczny mzw, czyli męskozwierzęce. Nie jest to jednak gru-
pa jednolita. Powyższa tabela pokazuje, że spośród 20 jednostek o charakterystyce MZW 
niecała połowa jest zaklasyfikowana jednoznacznie — w 11 przypadkach obserwuje się 
oscylację między rodzajem MZW a częstszym MRZ. Również ten fakt językowy nie jest 
trudny do wytłumaczenia — można powołać się w tym miejscu na analogię do takich wy-
razów (czy nawet czasem grup wyrazów), jak np.: tulipan, żonkil (dostałam piękny tulipan/
pięknego tulipana?), naleśnik, omlet (zjadł naleśnik/naleśnika?), paznokieć (złamać pazno-
kieć/paznokcia?), gwóźdź (wbić gwóźdź/gwoździa?). W przypadku powyższych oraz wielu 
innych leksemów użytkownicy języka częstokroć nie mają pewności, której formy używać, 
w związku z czym stosują dwa warianty zamiennie. Ma to zastosowanie nawet na poziomie 
jednostkowego użytkownika. 

Jako że celem niniejszego artykułu nie jest ocena poszczególnych form jako zgodnych 
bądź też sprzecznych z normą językową, a jedynie próba ukazania stanu faktycznego, nie 
będziemy poruszać w tej chwili kwestii poprawnościowych. Scharakteryzujemy natomiast 
pokrótce grupę leksemów, którym rodzaj MZW jest w SZAP przypisany jednoznacznie. 
Wśród dziewięciu takich jednostek znalazły się trzy nazwy towarowe (iPod, iPhone, UNIX), 
których przynależność do powyższego zbioru można tłumaczyć podobnie, jak przynależ 
ność do niego np. nazw samochodów — denotują one obiekty najbardziej zindywiduali-
zowane wśród nieożywionych — nazywają może nie pojedyncze przedmioty, ale ich kon-
kretne grupy. Takie leksemy w hierarchii Silversteina7 (1976: 176) stoją zdecydowanie 
wyżej niż nazwy bardziej ogólne, np. gatunkowe. W świetle tej teorii nie dziwi fakt, że

6  Z podobnym problemem mamy do czynienia w przypadku leksemu troll, określającego „osobę 
rozsyłającą wiadomości przez Internet w celu wywołania zamieszania i konfliktu” (SZAP 2010 s. v. Troll). 
Artykuł hasłowy informuje, że leksem jest rodzaju MZW, ale NKJP zaświadcza użycie dwóch różnych 
form biernikowych w l. mn.: te trolle oraz tych trolli. Wskazywałoby to na brak jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy wyraz jest raczej rodzaju MZW, czy też może MOS — w końcu denotuje on ludzi, a nie 
zwierzęta.

7  Chodzi tutaj, dokładniej rzecz ujmując, o wersję owego modelu po zmodyfikowaniu go przez  
G. Lazarda w 1984 roku (za: Mindak 1990).
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synkretyzm B. = D. obejmuje je swym zasięgiem najszybciej (w obrębie zbioru przed-
miotów nieożywionych). Kolejny wyraz na tej liście, którego obecność na niej nie za-
dziwia, to hartlej (jednostka ilości informacji; SZAP 2010 s. v. Hartlej). Wystarczy 
zwrócić uwagę na fakt, że nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska naukowca — jej 
pomysłodawcy, a odmiana MZW stanie się uzasadniona (nazwiska są wszelako jesz-
cze bardziej zindywidualizowane niż nazwy marek). Jednak najbardziej semantycznie 
umotywowane jest znalezienie się w omawianej grupie dwóch leksemów faktycznie 
poniekąd denotujących zwierzęta (realne lub legendarne), przynajmniej w ich pierwot-
nym znaczeniu — są to wyrazy troll i worm. Jeśli chodzi o pierwszy leksem, to wątp-
liwości z nim związane zostały już przedstawione powyżej; drugi natomiast, mimo że 
w interesującym nas znaczeniu stanowi nazwę wirusa komputerowego, to w języku 
angielskim jest synonimem robaka, któremu chyba nikt nie odmówi bycia zwierzę-
ciem. Pozostałe trzy jednostki MZW w analizowanej grupie to pecet, shift i webzin. 
Nie zamierzamy kwestionować słuszności przyporządkowania im takiego, a nie innego 
rodzaju8, natomiast warto zaznaczyć, że powód takiego działania procesów języko-
wych (przypisania rodzaju MZW zamiast odpowiedniejszego, zdawałoby się, MRZ) 
jest w ich przypadku niezrozumiały. Dlaczego pecet, synonim komputera, o wygłosie 
zbliżonym do leksemu tablet, przyjmuje formy charakterystyczne dla rodzaju MZW, 
a nie tak jak dwa kolejne wyrazy, dla MRZ?9 Dlaczego shift, będący nazwą klawisza na 
klawiaturze komputera, miałby cechować się innymi synkretyzmami niż alt, również 
nazwa klawisza, morfologicznie niezbyt różna? Wreszcie, dlaczego webzin, czyli m.in. 
czasopismo przekazywane za pośrednictwem Internetu (skrót od web (maga)zine), ma 
inne właściwości gramatyczne niż bardziej zakorzeniony w polszczyźnie magazyn? 
Wszystkie te pytania musimy, niestety, pozostawić bez odpowiedzi. Oczywiście godne 
pochwały i najczęściej zasadne jest dociekanie przyczyn faktów językowych, jednak 
niekiedy rozmaite zjawiska wymykają się wszelkim próbom wyjaśnienia i pozostaje 
badaczowi jedynie ich obserwacja i opis.

Oprócz leksemów rodzaju męskiego, znalazło się na liście także kilkanaście (17 z jed-
noznacznie przypisanym rodzajem) leksemów żeńskich. Ich przynależność rodzajową moż-
na najczęściej tłumaczyć czy to semantyką (poprzez odniesienie do już istniejącego w pol-
szczyźnie leksemu, np. AI/artificial intelligence ‘sztuczna inteligencja’), czy to morfologią.
Jeśli leksem w języku angielskim ma w wygłosie -a (np. Java), -ition (np. partition ‘party-
cja’), -ation (np. defragmentation ‘defragmentacja’), -ics (np. cybernetics ‘cybernetyka’), 
-ity (np. entity ‘encja’), to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w języku polskim 
otrzyma on rodzaj Ż. Mogą też wyrazy zapożyczone z języka angielskiego, już na gruncie 
polskim, przyłączać rozmaite sufiksy derywacyjne, które niekiedy powodują zmianę rodza-
jową (np. etka < ang. at, inaczej ampersand). 

8  Wyjątek stanowi leksem shitf, który zostanie pokrótce przeanalizowany w dalszej części artykułu 
w zestawieniu z analizą leksemu alt.

9  Podobne pytanie można też zadać a propos leksemu tablet, jednak z przeciwnej perspektywy, o czym 
później.
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Listę zamykają leksemy rodzaju nijakiego (14 z jednoznacznie przypisanym rodza-
jem). Należą do nich głównie rozmaite skrótowce, często nieodmienne (np. CD-RW10) oraz 
wyrazy kończące się samogłoską -o (zarówno te posiadające tę samogłoskę już w wersji 
angielskiej, np. demo, jak i te, które przyłączyły polski sufiks, np. crackerstwo), -e (np. ha-
szowanie) lub -i (np. hardcopy). Kilka przykładów może budzić wątpliwości co do słusz-
ności przypisania im rodzaju N w SZAP, wśród nich np. software11, który w NKJP pojawia 
się często (jeśli nie najczęściej) z ewidentnym rodzajem MRZ (ma to zapewne związek ze 
spółgłoskowym wygłosem leksemu). Być może rodzaj nijaki można wytłumaczyć w tym 
przypadku odpowiedniością angielskiego software i polskiego oprogramowanie, czyli 
przejęciem przez leksem zapożyczony rodzaju rodzimego synonimu. Jak by nie było, moż-
na śmiało zakonkludować, że przypisanie jednostce leksykalnej w słowniku odpowiedniej 
wartości kategorii rodzaju jest niekiedy zadaniem nadspodziewanie trudnym.

Gwoli ścisłości wypada powiedzieć jeszcze coś na temat ostatniej grupy leksemów, 
która zawiera pięć jednostek (at, bluetooth, bps, dpi, OEM) z nieprzypisanym żadnym ro-
dzajem. O ile w przypadku bps i dpi (które są skrótami nazw jednostek miary) czy OEM 
(„oznaczenie oprogramowania lub elementów sprzętu komputerowego dostarczanych pro-
ducentowi (…)”, SZAP 2010 s. v. OEM) brak takiego przyporządkowania niekoniecznie 
musi dziwić, to bluetooth z całą pewnością jest pod względem rodzaju określony (sami 
autorzy słownika podają wskazówki odnośnie do odmiany leksemu przez przypadki). 
Prawdopodobnie najsensowniej będzie zatem założyć, że brak kwalifikatora rodzajowego 
to raczej niezamierzony błąd w druku niż celowe działanie autorów.

Po powyższym wstępie, omawiającym specyfikę analizowanej grupy leksemów 
ze względu na kategorię rodzaju gramatycznego, możemy przejść w kolejnej części do po-
równania materiału leksykalnego zawartego w SZAP z jednej strony i w NKJP z drugiej, 
a następnie do przedstawienia wniosków z tego porównania płynących.

2. Porównanie gramatycznej informacji słownikowej z faktycznym stanem 
świadomości użytkowników języka

Spośród leksemów z powyżej przedstawionej listy do badania został wybrany zbiór 
osiemnastoelementowy. Wszystkim wyrazom z tego zbioru przypisano w SZAP rodzaj 
MRZ, jednak rozwiązanie takie wydawało się w ich przypadku kwestią dyskusyjną12.

10  Przy okazji tego leksemu warto na marginesie zauważyć, że ciekawa jest niezwykle częsta niekon-
sekwencja w jego wymowie; mianowicie zamiast wybrać jeden spośród spójnych wewnętrznie wariantów 
[cedeerwu] lub [cidiardablju], użytkownicy mieszają wymowę polską i angielską z czego powstaje hybryda 
[sidierwu].

11  Pomijamy przy tym kwestię określenia tego leksemu w SZAP jako nieodmiennego, czemu 
zaprzeczają już sami autorzy słownika, podając w artykule hasłowym formy przypadkowe -re’u i -rze.

12  Należy ponownie zaznaczyć, że takie kryterium wyboru wydaje się wysoce subiektywne (i w istocie 
takie jest). Podkreślamy jednak, że prezentowane badanie trzeba uznać w najlepszym wypadku za preludium 
do dalszych badań lub jedynie za niewielki wycinek szerzej zakrojonej analizy, której warto byłoby na bieżąco 
dokonywać, by mieć obraz stanu języka jak najbardziej zbliżony do jego stanu faktycznego.
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Liczebność omawianej grupy w miarę postępowania procesu badawczego uległa pewnej 
redukcji z uwagi na niewystarczającą do wyciągnięcia rzetelnych wniosków reprezenta-
cję poszczególnych leksemów w NKJP13. Procedura, której poddane zostały analizowa-
ne jednostki, z konieczności została podzielona na kilka etapów (niekiedy musiała być 
również nieco modyfikowana, w zależności od leksemu). W początkowym etapie wy-
szukiwane były kolokacje danego rzeczownika z czasownikami, by w ten sposób ziden-
tyfikować najczęściej używane połączenia leksemu z verbum o rekcji biernikowej14. Tak 
przeprowadzony pierwszy krok umożliwiał ograniczenie ilości akapitów wyszukanych 
w kolejnym etapie do tych, które faktycznie leżą w płaszczyźnie naszych zaintereso-
wań. Był to zabieg konieczny z tego względu, że niektóre spośród wybranych leksemów 
mają w NKJP na tyle liczną reprezentację, że znacznie utrudniłoby to analizę takiej 
próbki. Niestety, w kilku przypadkach (np. alt) kolokacje z czasownikami okazały się 
albo nietrafne (np. traktowanie przez wyszukiwarkę spójnika lub jako trybu rozkazują-
cego czasownika lubić), albo niewystarczająco liczne (w niektórych przypadkach wręcz 
nieistniejące). W takiej sytuacji przechodzono od razu do wyszukiwarki konkordancji, 
w którą wpisywano kolejno obie formy, które podejrzewano o możliwość wystąpienia 
w pożądanym kontekście (np. alt oraz alta), a następnie sprawdzano częstość ich wy-
stępowania. W badaniu kilku leksemów zastosowano rozwiązanie alternatywne, polega-
jące na wpisaniu zapytania z symbolem „**”, który służy do wyszukiwania fleksyjne-
go. Otrzymany wynik był zatem zbiorem wszystkich odszukanych w NKJP wariantów 
fleksyjnych danego wyrazu, z których następnie były wybierane i sumowane wszystkie 
formy B. 

Wracając jednak do podstawowej procedury zastosowanej w badaniu — drugim kro-
kiem, po uprzednim odnalezieniu kolokacji rzeczowników z listy z czasownikami, było szu-
kanie tych połączeń przy użyciu wyszukiwarki konkordancji. Używano zapytań w formie: 
czasownik**___rzeczownik**. Ewentualnie, jeśli takie zapytanie zwracało zbyt dużo  wyni-
ków, wtedy dla ułatwienia stosowano kolejno dwa zapytania: 1) czasownik**___rzeczownik 
w M., 2) czasownik**___rzeczownik w D. Tego typu rozwiązanie znacznie skracało czas obli-
czania liczby wystąpień poszczególnych form rzeczownika w B. Następnie, po zsumowaniu 
wszystkich wyników (z połączeń z jednym, dwoma lub trzema czasownikami), zestawiano 
otrzymane wartości liczbowe i formułowano wniosek dotyczący przynależności rodzajowej 
danego leksemu w świadomości użytkowników języka. Zanim zostaną zaprezentowane re-
zultaty powyżej omówionego badania, warto dodać jeszcze kilka uwag ogólniejszej natury.

Jeśli chodzi o zasoby NKJP, na których przeprowadzona została analiza, to były to 
teksty o dużej rozpiętości gatunkowej, jako że korzystano z pełnej wersji korpusu. Jednak 
prawdopodobnie w związku z obszarem tematycznym, do jakiego przynależą wybrane jed-
nostki leksykalne, często wyróżniały się liczebnie wśród źródeł wpisy z forów interneto-

13  Do przeprowadzenia analizy materiału NKJP użyta została wyszukiwarka PELCRA opracowana 
w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego: http://nkjp.uni.lodz.pl.

14  Parametry wyszukiwania: wielkość próbki — 50000, maksymalny odstęp — 0, konteksty z lewej 
i z prawej — 1, minimum współwystąpień — 5, część mowy — czasownik, z zachowaniem szyku.
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wych oraz czasopism informatycznych. Mimo to nie brakowało także innego typu artyku-
łów prasowych czy nawet dzieł literackich. Wydaje się, że różnorodność materiałów służy 
zbudowaniu szerszego i pełniejszego obrazu aktualnego stanu języka, dlatego odrzucono 
powstały na pewnym etapie badań pomysł o skorzystaniu jedynie ze źródeł stricte infor-
matycznych.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, leksemy znalazły się na naszej liście 
z pobudek dość subiektywnych, z drugiej strony ich wybór był jednak daleki od przy-
padkowości. Kierowano się przy ich selekcji hipotezą o możliwości ich użycia w ro-
dzaju MZW, zbudowaną na podstawie obserwacji zachowań i preferencji językowych 
użytkowników polszczyzny. Nie znalazły się zatem wśród wytypowanej osiemnastki 
np. licznie reprezentowane wśród informatycznych jednostek leksykalnych wyrazy 
z angielskim sufiksem -ing (np. cracking, hosting, overclocking). Jako jednostki desy-
gnujące w większości przypadków zjawiska abstrakcyjne bądź rodzaje działań plasują 
się one niżej na Silversteinowskiej skali żywotności niż nazwy markowe bądź nazwy 
jednostkowych obiektów dyskretnych, które z reguły były wybierane. Nie zajęto się 
także analizą skrótowców, jako że podobne twory językowe zdają się rzadko wyka-
zywać skłonność do przyjmowania rodzaju MZW (choć i tu nie brakuje wyjątków, 
np. według SZAP leksem COBOL czyli Co(mmon) B(usiness) O(riented) L(anguage), 
może być rodzaju MRZ lub MZW). Trzeba jednak przyznać, że wiele wyrazów zdecy-
dowano się poddać analizie opierając się głównie na „przeczuciu językowym” i na wy-
żej wspomnianych obserwacjach użycia języka polskiego. Wydaje się, że taka decyzja 
nie wpływa w znaczący sposób na wyniki — za cel obrano wszakże zbadanie jedynie 
niewielkiego fragmentu zasobu leksykalnego polszczyzny. Decyzja, który konkretnie 
będzie to fragment, musi być mniej lub bardziej arbitralna.

Pożyteczne będzie, jeśli jako ostatni krok przed podsumowaniem wyników analiz zo-
stanie zaprezentowana lista osiemnastu zbadanych leksemów. Umożliwi to wytworzenie 
jasnej świadomości podstawy, na której oparto się w badaniu. 

Lista wziętych pod uwagę wyrazów w kolejności alfabetycznej przedstawia się, jak 
następuje15: 1. alt, 2. ban, 3. blog, 4. bug, 5. crack, 6. czat, 7. e-book, 8. emotikon, 9. enter, 
10. Gameboy, 11. notebook, 12. pad, 13. post, 14. priv, 15. shift16, 16. tablet, 17. touchpad, 
18. trackball17.

15  Dla porównania podajemy informacje dotyczące tych leksemów zawarte w „Słowniku gramaty-
cznym języka polskiego” (SGJP 2007) — pięć spośród nich w ogóle nie zostało w nim uwzględnione  
(e-book, Gameboy, priv, shift, tablet), trzy występują w innym znaczeniu (alt, ban, Bug), w przypadku 
dwóch nie ma pewności, o które ze znaczeń chodzi (crack, pad). Wśród pozostałych sześć (blog, czat, emo-
tikon, enter, touchpad, trackball) ma jednoznaczny rodzaj MRZ (w „Słowniku…” stosuje się oznaczenia 
m1, m2, m3, czyli odpowiednio rodzaje męski osobowy, męski zwierzęcy i męski rzeczowy) a przy dwóch 
odnotowane jest wahanie MRZ/MZW (notebook, post).

16  Leksemowi shift w SZAP przypisano rodzaj MZW, został on jednak wzięty pod uwagę w celu doko-
nania jego porównania z leksemem alt.

17  Nie zamieszczamy definicji leksemów, odsyłając przy tym zainteresowanych Czytelników do 
„Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie”, do odpowiednich artykułów hasłowych.
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Pierwszym leksemem z powyższej grupy, który zostanie omówiony, będzie leksem 
alt. Analizę jego wariantów fleksyjnych w B. zdecydowano połączyć z analizą odpowied-
nich wariantów leksemu shift, który jest zbliżony zarówno semantycznie, jak i morfolo-
gicznie. Z uwagi na niewiele wyników, które zwróciło zapytanie alt** w wyszukiwarce 
kolokacji (jedynie czasowniki lubić i móc), sięgnięto do wyszukiwarki konkordancji. Nie-
stety, tutaj także napotkano problemy. Zapytanie alt** okazało się być zbyt wieloznacz-
ne. W związku z tym zastosowane zostało połączenie z czasownikiem wcisnąć (wcis- 
nąć**___alt**)18. Dzięki tak sformułowanemu zapytaniu uzyskano wynik 12 akapitów, 
z czego 11 miało formę B. = M. alt, a tylko 1 formę B. = D. — alta. Próbka taka wy-
dawała się zbyt mała, wskutek czego zwiększono w parametrach wyszukiwania odstęp  
z 0 na 1, co w rezultacie dało 67 wyników. Jednak — jako że większość z nich (44) oka-
zało się być połączeniami z leksemem klawisz, które to połączenia z reguły zawierają lek-
sem alt w formie mianownikowej — próbka nie uległa znacznemu rozszerzeniu. Mimo 
że wyciągnięcie obiektywnych wniosków z tak niewielkiej próbki wydaje się trudne, to 
jednak stosunek 11:1 sugeruje, że badanemu leksemowi faktycznie należałoby przypisać 
rodzaj MRZ, a nie MZW. Ciekawe wydaje się zestawienie tego wyniku z analizą leksemu 
shift, który w SZAP jest określony jako MZW. Na 16 akapitów (wcisnąć**___shift**) 
znalezionych w wyszukiwarce konkordancji ani jeden wynik nie miał formy B. = D., co 
świadczyłoby o jego ewentualnej męskożywotności. Co więcej, gdy zmieniono maksy-
malny odstęp na 1 i otrzymano tym sposobem 94 akapity, nic się nie zmieniło — wszyst-
kie B. miały nadal formę M. Obserwacja reprezentacji tych dwóch wyrazów w NKJP 
z jednej strony może sugerować fakt zamieszczenia błędnej informacji gramatycznej 
w SZAP, z drugiej — rozbieżność między wyczuciem językowym użytkowników a nor-
mą odgórną. Wydaje się, że jeżeli te niewielkie próbki odzwierciedlają stan faktyczny, 
a informacja zawarta w SZAP nie jest błędem w druku, to żywy język charakteryzuje się 
wyższym stopniem logiki niż teoria na jego temat.

Kolejny z badanych leksemów w porządku alfabetycznym to leksem ban. Wśród jego 
połączeń z czasownikiem wyszukanych przez PELCRA jedynym trafnym i wystarczająco 
licznym jest dostać (pomijamy np. zjeść, którego pojawienie się w zestawieniu wynika 
z tendencji do pisania wulgaryzmów z przerwą/kropką w środku np. zje bana). Wyszedłszy 
z założenia, że jeśli ban/bana można dostać, to można go również dać, ten ostatni leksem 
także wykorzystano do badania. Przy zapytaniu  dostać**___ban** wyszukiwarka zwraca 
277 akapitów, w tym w połączeniu z formą ban, sugerowaną przez SZAP, jedynie 4, nato-
miast z formą dopełniaczową — bana — aż 267 (pomijamy połączenia dostać banię, suge-
rujące otrzymanie szkolnej oceny niedostatecznej, związki z rzeczownikiem odczasowni-
kowym dostanie i formy wyjątkowe typu dostać banem). Po zamianie czasownika z dostać 
na dać otrzymujemy 56 akapitów, z czego 55 przykładów to dać bana (brakujący akapit 
traktuje o wieczorze kawalerskim, gdzie dać banię będziemy wiązać raczej z kieliszkiem 
wódki, a nie z blokadą na forum internetowym). Jeśli zamiast maksymalnego odstępu 0

18  Jak już wspominano, alt denotuje jeden z klawiszy komputera, a w kolokacjach leksemu klawisz 
czasownik wcisnąć jest jednym z najczęstszych.
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ustalimy ten parametr na 1, to wyników będzie 123, czyli ponad dwa razy więcej. W tak 
uzyskanej próbce także nie znajdziemy ani jednego przykładu na połączenie czasownika 
dać z formą B. = M. ban. Można zatem zakonkludować, że w przypadku ostatniego lekse-
mu świadomość użytkowników zupełnie nie pokrywa się z tym, co głosi norma. Wydaje 
się, że nie jest to przypadek odosobniony.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wyrazu blog. Najczęstsze spośród wy-
szukanych w NKJP połączeń z czasownikiem to założyć blog/bloga oraz prowadzić bloga/
bloga. Łączna wielkość próbki otrzymanej z wyszukiwania tych dwóch zapytań (założyć** 
/prowadzić**___blog**) wyniosła 390 akapitów. Wiele spośród nich trzeba było pominąć, 
z uwagi na fakt, że nie były to ostatecznie połączenia z czasownikami, a np. z imiesłowami 
przymiotnikowymi (niekiedy substantywizowanymi, typu prowadzący blog/bloga), z rze-
czownikami odczasownikowymi (prowadzenie) czy też z leksemem w liczbie mnogiej (pro-
wadzić blogi). Połączenia, które faktycznie były w przypadku niniejszych rozważań intere-
sujące (czyli te z czasownikiem bądź ewentualnie z imiesłowem przysłówkowym czynnym), 
pozostają w stosunku liczbowym 81 (opcja blog) do 137 (opcja bloga). Można zatem uznać, 
że również ten leksem przemawia na korzyść hipotezy, która stała się asumptem do przepro-
wadzenia przytoczonego badania. Wypada jednak w tym miejscu zadać pytanie o powody, 
dla których omawiany leksem przyjmuje oprócz —  wydawałoby się — bardziej uzasadnio-
nego, rodzaju MRZ, także rodzaj MZW. Nie należy on wszelako do żadnej spośród wyższych 
hierarchicznie Silverseinowskich klas wyrazów, nie można także wyjaśnić tego zjawiska 
poprzez odniesienie do jakiegokolwiek bliskiego semantycznie leksemu (nikt przecież nie 
powie założyłem pamiętnika/dziennika). Być może z czasem uzyskamy odpowiedź na tak 
postawione pytanie, jednak w tej chwili wydaje się ten problem zbyt trudny do rozwiązania.

Leksem bug, oznaczający błąd w programie lub systemie komputerowym (SZAP 2010 
s. v. Bug), jest pierwszym spośród tych, które z przyczyn technicznych musiały zostać 
odrzucone. Wyraz ten pozostaje w stosunku homonimii z nazwą rzeki Bug, którego re-
prezentacja w NKJP jest znacznie liczniejsza. Skutkowało to tym, że w wyszukiwarce 
kolokacji wszystkie wyniki odnosiły się wyłącznie do rzeki; podobnie było w drugim 
kroku, gdy użyto wyszukiwarki podstawowej — pierwsze 5 stron wyników, czyli 500 
przykładów, zawierało jedynie różne warianty hydronimu. Podobne problemy napotkano 
w badaniu wyrazów crack, którego forma jest zbieżna z nazwą narkotyku oraz pad, rów-
nież homonimu rzeki (na zapytanie pad otrzymano również zaskakująco wiele wyników 
sugerujących użycie tego leksemu za sprawą popełnienia literówki w przyimku pod). 
Lista została zredukowana o wymienione jednostki, z uwagi na to, że tracenie czasu na 
ręczne oddzielanie interesujących leksemów od ich homonimów nie wydaje się zasadne. 
W przypadku obszerniejszego badania podobna procedura byłaby oczywiście nieuniknio-
na, jednak na potrzeby tego artykułu nawet grupa mniej liczna niż dwadzieścia elemen-
tów powinna być uznana za wystarczającą.

Następnym leksemem z wybranej grupy, którego analiza może doprowadzić do inte-
resujących wniosków, jest wyraz czat (z wariantem chat, którego wyszukiwanie w NKJP 
zwraca jednak wyniki dla innego leksemu, mianowicie chata). Najważniejsze czasowniki, 
z którymi wspomniany leksem wchodzi w połączenia to — według wyszukiwarki kolokacji 
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— moderować, zaczynać i rozpoczynać. Do tego zbioru dodano także czasownik z przy-
imkiem wchodzić na, co pozwoliło dostrzec pewne istotne z punktu widzenia rozwoju ka-
tegorii rodzaju (i ewentualnie żywotności) zjawisko. Jeśli chodzi o pierwsze trzy verba, to 
łącznie otrzymano 72 akapity, 57 przykładów z B. = M. czat oraz znacznie mniej, bo tylko 
8, z B. = D. czata. Interesujące, że przy zapytaniu wejść**___czat** (z odstępem ustawio-
nym na 1, 75 akapitów) ta dysproporcja nie jest już tak znacząca — wynik przedstawia pro-
porcja 35 : 19, z przewagą formy czat. Mimo że przypuszczenia co do częstszego używania 
wariantu dopełniaczowego w tym przypadku nie zostały potwierdzone w materiale NKJP, 
to jednak warto odnotować fakt, że B. = D. pojawiał się częściej jako element wyrażenia 
przyimkowego, a nie, jak można było podejrzewać, w pozycji dopełnienia bliższego. Fakt 
ten przeciwstawia się ogólnej tendencji zachodzenia zmian w obrębie kategorii rodzaju 
(por. np. Laskowski 1986: 459–472). Wielu badaczy podkreśla, że stare formy B. = M. są 
w pierwszej kolejności zastępowane nowymi, jeśli występują w charakterze dopełnienia. 
Omawiany leksem zdaje się zaprzeczać bezwyjątkowości tej reguły19.

W przypadku leksemu e-book20 (który występuje także dość licznie w formie bez 
myślnika: ebook, wariant ten nie został jednak uwzględniony przy wyszukiwaniu), wyszu-
kiwarka kolokacji nie zwraca żadnych godnych uwagi wyników obrazujących połączenia 
z czasownikiem, odniesiono się zatem do pozakorpusowej wiedzy językowej i na tej pod-
stawie wybrano trzy możliwe verba — czytać, mieć i ściągnąć. Próbka przy ustawieniu 
maksymalnego odstępu na 0 okazała się być zbyt mała, zatem zmieniono wartość tego 
parametru na 1. Przy uwzględnieniu wszystkich trzech czasowników osiągnięto wielkość 
próbki równą 78 akapitów. Reprezentacja wariantu zalecanego przez słownik (B. = M.) 
wyniosła 3, natomiast formy dopełniaczowej — 24 (pozostałe przykłady to w główniej 
mierze połączenia z rzeczownikiem w liczbie mnogiej). Dodatkowo można zauważyć, że 
niezwykle często pojawiają się w gronie użytkowników wątpliwości co do zapisu anali-
zowanego leksemu w poszczególnych formach fleksyjnych — obok wariantu bez apo-
strofu zaobserwowano wiele przykładów na użycie takich form, jak: e-book’a,e-book’ów 
itp. SZAP nie zawiera żadnej informacji na ten temat, jednak kierując się zasadą, która 
mówi, że w przypadku leksemów obcych o wygłosie spółgłoskowym dodaje się końców-
kę fleksyjną bez zastosowania apostrofu, musimy uznać taki zapis za niezgodny z nor-
mą. Przy okazji leksemu emotikon, podobnie jak leksemów bug, crack i pad, napotkano 
pewne problemy, które jednak zaowocowały w rezultacie interesującą obserwacją. Kło-
pot wiązał się, po raz kolejny, z brakiem wystarczającej ilości kolokacji z czasownikiem, 
by oprzeć badanie na tak uzyskanym materiale oraz, co ciekawe, na homonimii formy
(B. = D.) rodzaju męskiego oraz M. rodzaju żeńskiego (emotikona). Okazuje się, że teksty

19  Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że gdyby próbka była wystarczająco duża, wtedy otrzy-
many wynik świadczyłby o zgoła innej prawidłowości. Wydaje się, że warto byłoby przeprowadzić dalsze 
badania na ten temat, by uzyskać bardziej miarodajne wyniki.

20  Na marginesie wypada także zaznaczyć, że wątpliwości budzi podana w SZAP informacja  
fonetyczna dotycząca tego leksemu — czy rzeczywiście użytkownicy języka polskiego mówią [ibuk]? 
Wydaje się, że bardziej rozpowszechnionym wariantem jest w tej chwili raczej [ebuk].
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zebrane w NKJP obfitują w żeński wariant omawianego leksemu. Istnienie takiej alter-
natywy nie zostało w SZAP w ogóle odnotowane (prawdopodobnie ze względu na jego 
niepoprawność). Można się zastanawiać, skąd takie wahanie rodzajowe. W tym przypadku 
odpowiedź nasuwa się sama — mimo zaakceptowania jako zgodnej z normą opcji emotikon 
(także w skrótowej formie emot), użytkownicy dostrzegają podobieństwo leksemu do lepiej 
zakorzenionego w polszczyźnie wyrazu ikona, co skutkuje zrównaniem paradygmatów od-
miany obu tych jednostek leksykalnych.

Umieszczenie leksemu enter w analizowanej grupie było powodowane chęcią po-
równania go do dwóch wyżej przywoływanych wyrazów denotujących klawisze kompu-
terowe, mianowicie wyrazów alt i shift. Wyniki analizy jego form fleksyjnych w połącze-
niu z czasownikami o rekcji biernikowej nie okazały się zaskakujące. Po zbadaniu formy 
leksemu w otoczeniu czasowników nacisnąć, wcisnąć i naciskać (łącznie 376 akapitów) 
nie stwierdzono ani jednego biernika równego dopełniaczowi. Zatem o ile — być może 
— niektórzy użytkownicy języka zastosują formę wcisnąć shifta (jak twierdzi SZAP) lub 
alta (jedno poświadczenie w NKJP) zamiennie z wcisnąć shitf / alt, o tyle w przypadku 
wyrazu enter do takiego wahania nigdy nie dojdzie (przynajmniej na obecnym etapie 
rozwoju języka).

Analiza form leksemu Gameboy niestety nie okazała się szczególnie owocna, jednak 
z uwagi na fakt, że jest to jedyny uwzględniony w pracy znak towarowy (czyli wyraz miesz-
czący się relatywnie wysoko na skali żywotności), krótko ją omówimy. Z racji nieobecności 
w kolokatorze żadnych połączeń z powyższym rzeczownikiem, sięgnięto do głównej wy-
szukiwarki, gdzie użyto zapytania gameboy* (okazało się, że takie zapytanie zwraca więcej 
wyników niż zastosowane wcześniej wyszukiwanie fleksyjne gameboy**). Wiele spośród 
otrzymanych 109 akapitów zawierało połączenia wymagające od analizowanego leksemu 
formy M., np. konsola Gameboy lub konsola o nazwie Gameboy. Po odrzuceniu tego typu 
nieinteresujących przykładów zbiór wyników znacznie zubożał, co dało w rezultacie jedną 
formę biernikową w postaci gameboy oraz 19 form B. = D. Trzeba przyznać, że po raz ko-
lejny próbka nie zadowoliła pod względem rozmiarów. Można jednak znowu pokusić się 
o uwagę, że liczebność form dopełniaczowych jest mimo wszystko zauważalnie większa, 
co sugerowałoby, że pożyteczne byłoby odnotowanie tego faktu w słowniku.

Analogiczną sytuację obserwujemy przy okazji kolejnego leksemu — notebook, z tą 
różnicą, że kolokator zwraca w tym przypadku jedno warte uwagi połączenie, to jest ku-
pić notebook/notebooka (pozostałe czasowniki pojawiają się w prawym kontekście, co od 
razu dyskwalifikuje tego typu przykłady; niektóre z tych wyników to znów mylnie uznane 
przez wyszukiwarkę za czasowniki spójniki lub). Po wpisaniu do główniej wyszukiwarki 
dwóch zapytań, mianowicie kupić**___notebook oraz kupić**___notebooka, zauważamy 
ponownie przewagę tego drugiego wariantu nad pierwszym (33 : 7). Na nowo powstaje 
pytanie o to, czy nie należałoby uznać leksemu raczej za męskozwierzęcy, a nie męsko-
rzeczowy, na wzór takich jednostek leksykalnych jak laptop czy iPad (w SZAP pierwszy 
z alternatywą MRZ/MZW, drugi jednoznacznie MZW).

Nieco inaczej wyglądają wyniki uzyskane z analizy leksemu post. Tutaj próbki są 
znacznie liczniejsze, co przyczynia się do uzyskania bardziej obiektywnych wyników.
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Zbadane zostały połączenia z wyszukanymi w kolokatorze czasownikami czytać i pisać 
(pominięto oczywiście wyniki interpretujące post jako powstrzymywanie się od spożywa-
nia posiłków, typu przestrzegać). Formę B. = M. otrzymano przy zapytaniu czytać**|pi-
sać**___post lub posta 333 razy, natomiast forma konkurencyjna — B. = D. — pojawiła 
się w 309 akapitach. Przewaga liczebności pierwszego wariantu jest zauważalna, jednak 
należy ją mimo wszystko uznać za niewielką — na tyle niewielką, że w słowniku mógłby 
powyższy leksem z powodzeniem wystąpić z dwoma kwalifikatorami: MRZ oraz MZW.

W przypadku leksemu priv, który został zbadany jako następny w kolejności, róż-
nice liczbowe są nieco większe niż poprzednio, ale reprezentacja formy B. priva jest na 
tyle znacząca, że także aż prosi się o wzmiankę w odpowiednim artykule hasłowym. 
Tym bardziej że — podobnie jak w przypadku analizowanego wcześniej leksemu czat — 
forma ta ujawnia się w wyrażeniach przyimkowych. Jedyne połączenie, które zostało tym 
razem zbadane, to pisać na priv/priva. Otrzymano 905 przykładów z wariantem równym 
M. oraz 547 z B. = D. Jak nietrudno policzyć, ilość form dopełniaczowych stanowi nie-
mal 40 procent wszystkich wyników, co wydaje się być rezultatem, którego nie można 
zignorować.

Kolejne frapujące zjawisko może być zauważone w przypadku leksemu tablet. Jeśliby 
go analizować semantycznie, to należałoby stwierdzić, że jest on zbliżony pod względem 
desygnatu do takich leksemów, jak notebook, laptop czy iPad. Dziwi zatem fakt, że zdaje 
się on przynależeć do zupełnie innego paradygmatu odmiany — jako końcówkę D.w znacz-
nej większości przypadków przybiera -u, zamiast -a (na 498 akapitów znalezionych na za-
pytanie tablet** nie zanotowano ani jednej formy *tableta; z kolei przy zapytaniu tableta 
wyszukiwarka zwraca 8 przykładów, jednak są to wyłącznie przykłady na D.) właściwego 
pozostałym wspomnianym leksemom. Morfologicznie z kolei wyraz tablet nie odbiega 
znacząco np. od wyrazu kotlet, który — jak wiadomo — w większości przypadków ujaw-
nia przynależność do rodzaju MZW. Brak więc przesłanek, które skłaniałyby do narzucenia 
omawianemu leksemowi rodzaju MRZ (z wyjątkiem tej, że jego desygnat jest faktycznie 
obiektem nieożywionym, co jednak — jak wiadomo — często nie ma znaczenia przy wy-
borze przez język tego czy innego rodzaju). Najbardziej zastanawiające w tak znikomej 
ilości form *tableta w NKJP jest to, że mimo ewidentnej niepoprawności takiej postaci 
leksemu, użytkownicy nie mają co do tej niepoprawności żadnych wątpliwości. Przy tak 
częstych wahaniach użytkowników w podjęciu decyzji, którą formę wybrać (przynajmniej 
w odniesieniu do nowych leksemów zapożyczonych), taki stan rzeczy wydaje się być za-
skakujący.

Wyniki analizy dwóch ostatnich leksemów (touchpad i trackball) zostaną zaprezentowane 
w jednym akapicie — uzyskano w ich przypadku niewielkie próbki, w dodatku wcześniejsze 
przypuszczenia co do możliwości przypisania im rodzaju MZW zupełnie się nie sprawdziły. 
W badaniu pierwszego leksemu uzyskano 78 akapitów, z czego jedynie 17 połączeń z B. l. poj. 
15 form biernika było równych mianownikowi, a jedynie 2 — dopełniaczowi. Zapytanie o dru-
gi leksem zwróciło 35 akapitów, wśród których nie stwierdzono obecności ani jednego B. = D. 
Otrzymane dane sugerują, że intuicje językowe w kwestii tych leksemów okazały się całkowi-
cie niesłuszne. Przypisanie im obu rodzaju MRZ wydaje się być jedyną właściwą decyzją.
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3. Wnioski

Z powyższej analizy można i należy wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze, wypada przy-
znać, że intuicje językowe, mimo że bywają w tego typu dociekaniach przydatne, to jednak 
częstokroć mogą okazać się zawodne — dowodzą tego wyniki uzyskane z badania m.in. 
leksemów trackball i touchpad. Trzeba zatem pamiętać, by nie zawierzać im bezgranicznie 
i w razie wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty lub słownika. Z drugiej strony obser-
wacje preferencji językowych użytkowników mogą się okazać nieocenione do budowania 
sądów na temat aktualnego stanu języka. Dzięki podobnym obserwacjom został wyselek-
cjonowany materiał do prezentowanego badania, co w rezultacie zaowocowało kilku in-
teresującymi (a czasem nawet zaskakującymi) spostrzeżeniami. Opierając się na tych ob-
serwacjach, można pokusić się o osąd, że proces rozszerzania się zasięgu rodzaju MZW 
w języku polskim faktycznie postępuje i że jest to proces zaskakująco szybki21. Dodać też 
należy, że niektórym leksemom zupełnie inne właściwości przypisywane są w słownikach, 
a inne w użyciu — tutaj podać można choćby przykład wyrazu emotikon lub, według nie-
których, emotikona czy też męskozwierzęcego shifta w słowniku przeciwstawionego mę-
skorzeczowemu shitfowi w NKJP. Nasuwa się refleksja, że może warto byłoby przy opra-
cowywaniu nowych słowników bardziej opierać się na korpusie i na aktualnych tekstach 
niż na starszych słownikach. Choć, prawdopodobnie, tego typu podejście jest objawem 
myślenia życzeniowego — wszak zmiany zachodzące w językach naturalnych są procesem 
nieustającym, nieprzewidywalnym (a przynajmniej nie w pełni) i z tego powodu niezwykle 
trudno uchwycić faktyczny, aktualny stan systemu językowego.
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SUMMARY

Tentative Choice of Grammatical Gender of English Borrowings in Polish: an Example  
from the IT Lexical Field — summary

The main aim of the presented article is to analyze several selected lexemes borrowed from English in 
respect of the grammatical gender they receive in Polish. The analysis is based on the material from 
the National Corpus of Polish which is then compared with the material gathered in the Dictionary 
of English Borrowings in the Polish Language edited by E. Mańczak-Wohlfeld. All of the examined 
words are semantically connected to the IT environment. The results of the analysis suggest that there 
are numerous discrepancies between the state of linguistic consciousness of language users (regarding 
the grammatical gender category) (NKJP) and the normative grammar (SZAP).


