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The claim that language shapes one’s identity and influences reality may sound cliché, yet indeed in
today’s polarized political culture it is worth analyzing as never before. Aiming at making women
visible in the Polish language, feminists presented feminine forms of occupational names (feminativa)
to the mainstream. Suffice it to say, their proposals sparked a heated discussion as no other language
issue before (maybe with the exception of English borrowings). Now, a few years later, even though
feminativa are no more “a feminist folklore”, but an essential part of the liberal media discourse, they
seem to be one of the most controversial aspects of Polish. However, contrary to the popular belief,
feminativa are not a novelty, and what feminists did was not “introducing”, but “reintroducing” them
into language, since female occupational names were widely used before the Communist period.
Based on a study whose aim was to explore the usage of feminativa in the Interwar period as
well as to track the trends in the usage of the discussed forms in Polish language diachronically, this
presentation shows a brief history of the phenomenon at issue. Its theoretical part depicts scholars and
language users’ attitudes toward feminativa in the three periods: (1) the Interwar and before, (2) the
times of Communism, and (3) the contemporary times. In the practical part, the author presents the data
concerning feminativa culled from the Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego (NFJP). Then, the
diachronic distribution of the most and the least frequent feminativa (chosen from all feminativa present
in the NFJP) is discussed. The data were collected via Odkrywka search engine, which operates on a
corpus of 4 billion Polish publications (published primarily between the end of the 18th century and the
year 2013; the corpus contains 15 billion words (96 billion characters)). The aim of the presentation is
to present the preliminary findings of the study, which indicate that a) the frequency of the usage of
feminativa depends on social, political and cultural trends b) the now-controversial forms (such as
prezeska, adwokatka or polityczka) reached the peak of their popularity in the Interwar period.
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