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Księgarnia PWN: Jerzy Bralczyk - Świat przez słowa

SEKS
Seks to s∏owo, które zrobi∏o karier´. Zresztà: jeszcze jà robi
i d∏ugo pewnie b´dzie robi∏o. Zresztà: nie tylko s∏owo.
W S∏owniku j´zyka polskiego pod red. Doroszewskiego (1966)
mamy lapidarnie i wzgl´dnie skromnie: ‘p∏eç; atrakcyjnoÊç po
wzgl´dem p∏ciowym’. W trzytomowym S∏owniku j´zyka polskiego
PWN pod red. Szymczaka z 1981 mamy obszernie, lecz nadal
skromnie: ‘ogó∏ spraw zwiàzanych z ˝yciem p∏ciowym; atrakcyjnoÊç pod wzgl´dem p∏ciowym; zespó∏ cech wzbudzajàcych pociàg
p∏ciowy u osoby p∏ci przeciwnej’. T´ samà definicj´ mamy w wydaniu z 1995 roku, choç ju˝ w tym te˝ roku wydany S∏ownik wyrazów
obcych PWN pomija cztery ostatnie s∏owa. Zapewne s∏usznie, choç
odnotowujàcy ró˝ne zastosowania S∏ownik seksualizmów polskich
Jacka Lewinsona (Ksià˝ka i Wiedza, 1999) wskazuje na znaczenie
‘stosunek p∏ciowy heteroseksualny’. Tu ju˝ mamy seks dzisiejszy:
‘stosunek p∏ciowy’. A tak˝e rzadsze, w innych s∏ownikach nieodnotowane znaczenie s∏owa seks: ‘srom’.
Inny s∏ownik j´zyka polskiego PWN (2000) pod red. Baƒki pisze
szeroko i nieco enigmatycznie: ‘aktywnoÊç ludzi i zwierzàt zmierzajàca do zaspokojenia pop´du p∏ciowego lub do zap∏odnienia”
(czy˝by zatem ∏àcznie np. z zaproszeniem na kolacj´ i z walkami
godowymi?). Dodaje przy tym, ˝e jeÊli ktoÊ jest pe∏en seksu, to
‘jest atrakcyjny seksualnie’. To prawda – do tej pory w s∏ownikach
funkcjonowa∏o jako drugie znaczenie: ‘atrakcyjnoÊç seksualna’.
DziÊ chyba trudno samemu s∏owu seks takie znaczenie przypisaç.
Natomiast rzeczywiÊcie ktoÊ z seksem jest atrakcyjny seksualnie.
S∏ownik wspó∏czesnego j´zyka polskiego pod red. Dunaja (2000)
daje trzy znaczenia: ‘ogó∏ zjawisk dotyczàcych ˝ycia p∏ciowego;
wspó∏˝ycie p∏ciowe’; ‘ogó∏ cech wp∏ywajàcych na atrakcyjnoÊç
pod wzgl´dem p∏ciowym’ oraz specyficzne ‘przedmiot – wychowanie seksualne’. Mamy wi´c tak˝e (w ogólnym s∏owniku) wspó∏˝ycie, czyli taki seks, który si´ nie tylko ma, lecz i uprawia.
64

OK_Ja

4/03/09

16:21

Page 65

Wreszcie najnowszy Uniwersalny s∏ownik j´zyka polskiego PWN
pod red. Dubisza (2003) w definicji s∏owa jest lapidarny: ‘ogó∏
spraw zwiàzanych z ˝yciem p∏ciowym; wspó∏˝ycie p∏ciowe’, by
po chwili podaç szczegó∏owe znaczenie frazeologizmu seks oralny:
‘pieszczenie narzàdów p∏ciowych partnera ustami i j´zykiem; seks
francuski’. To chwalebna dok∏adnoÊç, choç chcia∏oby si´ zapytaç,
czy s∏owo partner na pewno odnosi si´ tu do osób obydwu p∏ci.
Ciekawe sà losy rodziny s∏ów. W SJP Doroszewskiego jest jeszcze nieliczna: dziwaczne i póêniej s∏usznie niepowtarzane ju˝
w s∏ownikach seksapilowaty; wtedy bardziej uczone ni˝ intymne
seksualnie i seksualny oraz zupe∏nie ju˝ naukowe seksualizm i seksuologia. U Szymczaka z 1981 mamy dodatkowo seksapil i seksbomb´,
a obok seksuologii pojawia si´ konkretny seksuolog. W 1995 pojawiajà si´ w tym s∏owniku jeszcze paratermin spo∏eczny seksizm,
przyjemny przymiotnik seksowny, urzeczownikowienie seksualnego:
seksualnoÊç oraz, w zwiàzku z rozwojem nauki, seksuologiczny.
W SWJP Dunaja mamy ju˝ dzisiejszà obfitoÊç: jest seksbiznes,
seksparty, seksturystyka i seksoholik (z seksoholizmem i z przymiotnikiem seksoholiczny), obok seksizmu jest ju˝ seksista w towarzystwie seksistki i przymiotnik seksistowski, a obok seksownego
pojawia si´ jeszcze milszy przys∏ówek seksownie.
S∏ownik Baƒki, przewidujàc przysz∏oÊç, daje po prostu czàstk´
seks-, wskazujàc na jej ∏àczliwoÊç. DziÊ mamy ju˝ seksbomb´ i seks-oferty, ale czekajà (a mo˝e ju˝ sà – na pewno sà!) nowe rzeczowniki
z tà czàstkà, a to ∏àcznie, a to z ∏àcznikiem pisane, majàce zwiàzek
znaczeniowy z seksem.
JeÊli dodamy stabilizujàcà si´ frazeologi´: rzeczownik seks
z ró˝nymi przymiotnikami (na razie z bezpiecznym bezpiecznym
na czele) i przymiotnik seksualny z takimi dawnymi ju˝ rzeczownikami jak reakcje, wychowanie i z nowszymi, jak molestowanie i napastowanie – uÊwiadomimy sobie, jak w naszym ˝yciu roÊnie rola
seksu.
Albo przynajmniej mówienia o nim.
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