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Stereotypy we współczesnym polskim 
dyskursie kaznodziejskim 

Przedmiotem niniejszej analizy są stereotypy ról społecznych (kobiety, matki, 
dziecka) oraz pojęcia abstrakcyjne o charakterze stereotypowym (wolność, mi-
łość, naród polski, świat współczesny) w polskim dyskursie kaznodziejskim. 
Analizowane będą zwerbalizowane wyobrażenia o typowych przedstawicielach 
danych grup społecznych oraz o "rzeczywistych", "prawdziwych" znaczeniach 
pewnych pojęć. Materiałem badań jest 50 opublikowanych kazań polskich z lat 
1980-1994. 

Jako podstawę uznania danego pojęcia lub wyrażenia za stereotypowe 
przyjęto następujące kryteria (por. Chlewiński, Kurcz 1992): 

(a) sztywność (nieczułość na argumentację), względna niezmienność na 
przestrzeni lat, 

(b) silne nacechowanie emocjonalne i wartościujące, 
(c) generalizacja i kategoryzacja wiedzy o świecie, zmierzająca do ekono-

mizacji wysiłku poznawczego, 
(d) nadwyżka znaczeniowa (modyfikacja znaczenia) w stosunku do zna-

czenia słownikowego, 
(e) przynależność do spójnych systemów/sieci pojęć, łączących się w swois-

te teorie (por. termin naiwne teorie, Chlewiński, Kurcz 1992: 12) 
(t) społeczny charakter (dotyczą zjawisk społecznych, charakteryzują się 

społecznym pochodzeniem i sposobem przekazu), 
(g) subiektywna pewność, 
(h) powszechność użycia oraz sposobu rozumienia. 
O tym, czy warunki te w przypadku danego pojęcia lub wyrażenia są speł-

nione, decyduje analiza szeroko pojętego kontekstu argumentacyjnego tekstów. 
W centrum zainteresowania stoją przede wszystkim następujące zagadnienia: 

(a) Jakie stereotypy są najpowszechniejsze, łączą się w systemy i odgrywają 
fundamentalną rolę w argumentacji kazań? 

(b) Z jakich komponentów semantycznych (poznawczo-emocjonalnych) 
stereotypy te się składają? 
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(c) Jakie funkcje pełnią stereotypy w kazaniach? 
Na przykładzie stereotypów pojęć abstrakcyjnych przyjrzyjmy się najpierw 

funkcji, jaką spełniają pary przymiotnikowe i rzeczownikowe typu prawdziwy 
-fałszywy, prawda - kłamstwo/nieprawda (itp. określenia zwane modyfikato-
rami) w generowaniu specyficznego świata znaczeń w kazaniach. Okazuje się, iż 
wartościujące określenia typu prawdziwy/prawda oznaczają, jak można wy-
wnioskować z kontekstu - ,jedynie słuszny, właściwy, zgodny z nauką Koś-
cioła" i są sygnałem rozbieżności znaczenia danego pojęcia u: znaczeniem 
funkcjonującym winterdyskursie (por. Fleischer 1994), sygnałemjego stereoty-
powego charakteru (jeśli przyjąć podane wyżej kryteria stereotypowości). 
Zastępują one lub uzupełniają racjonalne uzasadnienie przedstawianego stano-
wiska oraz służą uodpornieniu stereotypów religijnych na argumentację "pru:-
ciwnika". Przyjrzyjmy się pod tym kątem następującemu cytatowi: 

[ ... ] na naszych oczach uderzają w kobietę: nastawienie na użycie, traktujące 
ją jako »rzecz« [ ... ] oraz różne radykalne prądy feministyczne, głoszące 
fałszywie pojęte wyzwolenie kobiety z wartości religijnych, z norm moral-
nych, z powolania i jej godności (Duk. 1988: 16). 

W kazaniu, którego fragment zacytowałam, mamy do czynienia z religij-
nym stereotypem prawdziwej wolności, odgrywającym w argumentacji kazań 
doniosłą rolę. Znaczenie prawdziwego wyzwolenia, w tym wypadku kobiety, 
odbiegające od znaczenia powszechnie funkcjonującego w społecu:ństwie 
(w interdyskursie), określone zostaje poprzez przywołanie jego pru:ciwieństwa 
- wyzwolenia fałszywego. W tymże kazaniu mowa jest również o swoiście 
rozumianym równouprawnieniu i o równości kobiety. Pojęcia te pru:jęte zo-
stały ze świeckiego dyskursu społeczno-politycznego i jakby zagarnięte - wraz 
z ich nacechowaniem pozytywnym - do dyskursu religijnego, jednakże w zmie-
nionym znaczeniu. Modyfikację znaczenia sygnalizują towarzyszące im dodat-
kowe określenia (modyfikatory). Chodzi mianowicie o równouprawnienie dane 
od Boga, o równość w porządku odkupienia, o równość dzieci Bożych, która 
- jak się okazuje - nie oznacza np. równego podziału obowiązków domowych 
i zawodowych (lecz raczej podział na obowiązki męskie i kobiece, przy czym 
tym kobiecym należy się szczególny szacunek). 

Kwestia pracy zawodowej kobiet podlega przy tym bardzo dyskretnemu 
wartościowaniu. Wskazuje na to między innymi zastosowanie odnoszącej się do 
niej pośrednio peryfrazy bardzo dużo nowych obowiązków i ciężarów kobiety 
(Duk. 1988: 112). 

W kazaniu tym padają również słowa o stwórczej i zbawczej równości oraz 
o prawdziwej promocji i prawdziwym dowartościowaniu kobiety. Zbawcza rów-
ność uprawnia kobietę do spełniania przede wszystkim zadań zgoła odmiennych 
niż domagają się tego zwolennicy równości na poziomie interdyskursu. Upraw-
nia i powołuje (Duk. 1988: 18) ją ona do ofiarnego pełnienia posłannictwa matki 
i odpowiedzialnej służby życiu, wychowywaniu dzieci Bożych (choć także i do 
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pełnienia odpowiadających kobiecej naturze obowiązków w Kościele i społeczeń
stwie. Społeczne uznanie wartości zadania macierzyńskiego i rodzinnego ko~!ety 
określone zostało w tymże kazaniu jako prawdziwy awans kobiety w opozyCJt do 
awansu fałszywego, czyli awansu społecznego w znaczeniu ogólnie przyjętym. 
Także i w tym przypadku wykorzystane zostało pozytywne zabarwienie słowa 
awans. O ile jednak w powszechnym odczuciu awans kobiety oznacza wejście 
w życie zawodowe i społeczne (zerwanie z wyłącznoś~ą zadań m:i~any~h 
z macierzyństwem i rodziną), o tyle oznacza on w kazaruach dowartosctowante 
właśnie zadania macierzyńskiego i rodzinnego kobiety. (K. westia słuszności lub 
niesłuszności tych twierdzeń nie podlega tu dyskusji.) 

Pierwszym spostrzeżeniem dotyczącym stereotypów w kazaniach jest więc 
(zaobserwowane również w języku propagandy) zjawisko przejmow~ia funk-
cjonujących w dyskursach świeckich pojęć nacechowanych pozytywrue do dys-
kursu religijnego i stosowania ich w zmienionym znaczeniu. Zjawisko to przy-
czynia się znacznie do stworzenia nieprzenikalnej bariery między dyskursami 
(w tym wypadku między Kościołem a światem). Modyfikatory typu prawdzi-
wy/prawdziwie stosowane w opozycji do określeń typu fałszywy/ nieprawdziwy 
służą modelowaniu dwóch odrębnych światów semantycznych, w który~h te 
same słowa posiadają mniej lub bardziej odmienne, a czasem wręcz przectwne 
znaczenia. Nawiązanie dialogu jest niemożliwe, jeśli dwie osoby używają tych 
samych pojęć, np. takichjak wolność, równość, miłość, w ~pełnie innym znacz~-
niu. Nie wydaje się ono zresztą prymamym celem kazan Jako gatunku. Pełntą 
one przede wszystkim funkcję nakłaniającą, zarówno dyrektywną, jak i per-
swazyjną, a niekiedy manipulacyjną. (Przy okazji warto jednak nadmienić, iż 
w kazaniach niemieckich przeważa tendencja przekazywania odbiorcy raczej 
bodźców do refleksji niż gotowych schematów tego, co dobre i złe, por. Miszew-
ski 1994.) 

Zastosowanie stereotypów z jednej strony ułatwia odbiorcy orientację 
w świecie oraz podjęcie konkretnych działań (służy ekonomizacji wysiłku), 
z drugiej zaś stawia go w sytuacji krańcowego wyboru (albo- albo). Kontrast 
może być tak silny, że aż paraliżujący ze względu na wagę wyboru. Wymagana 
jest jednoznaczna odpowiedź: tak albo nie. Brak jest miejsca na konflikty, 
wahania, kompromisy. Albo niebo, albo piekło. Albo życie, albo śmierć. Tego 
rodzaju sformułowania powtarzają się często w kazaniach polskich. 

Zastosowane stereotypy religijne tworzą barierę, utrudniającą komunika-
cję Kościoła z grupami wobec niego zewnętrznymi, ułatwiają ją natomiast 
w obrębie katolików wierzących i praktykujących (każdy z nich mniej więcej 
wie, co to znaczy dobra matka lub prawdziwa miłość). 

Warto zauważyć, iż w kazaniach niemieckich sytuacjajest odmienna. Moż
na to wytłumaczyć odmiennością celów Kościoła polskiego i niemieckiego. 
Kościół polski stara się cementować szeregi wobec raczej zewnętrznych za-
grożeń świata współczesnego, stereotypy pełnią więc przede wszystkim funkcję 
integracyjno-obronną, celem jest dalsze utrzymanie silnego związku wiernych 
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(których liczba nadal jest duża) z Kościołem. Katolicki Kościół niemiecki, 
współistniejący z Kościołem ewangelickim, stara się natomiast (w obliczu pus-
tych ławek podczas niedzielnych mszy) o pozyskanie ludzi "spoza", o nawiąza
nie dialogu z grupami wobec niego zewnętrznymi, o "budowę mostów" w celu 
pozyskania nowych wiernych, wykracza więc świadomie poza sztywne bariery 
wyznaczane stereotypami religijnymi, relatywizując zarazem tzw. tradycyjne 
wartości. 

Oto przykład podbudowywania argumentacji stereotypami pojęć abstrak-
cyjnych przez prymasa Polski w maju 1994 roku: 

Na czym polega kryzys współczesnej rodziny? Na tym, że nie respektuje się 
prawdy, a prawda o rodzinie to jest ta, że winna to być rodzina przesiąknięta 
milością i to nie miłością, która li tylko wypływa z serca małżonków i dzieci, 
ale miłością, która jest zasilana [ ... ] samą obecnością Sakramentu, czyli 
Jezusa Chrystusa. Dopiero tak pojęta rodzina, a więc w prawdzie, może 
pielęgnować miłość. [ ... ] Rozszerza się nieprawdziwe pojęcie rodziny. [ ... ] To 
wszystko jest głoszeniem nieprawdy o rodzinie i naruszeniem cywilizacji 
miłości.[ ... ] Wszelkie nowe hasła, które mówią o innej rodzinie, są antycywili-
zacją, czyli zaprzeczeniem tej miłości, na której opiera się nasza kultura 
(GleTa.). 

Jest to zarazem przykład pewnej "bezradności" w sposobie argumentacji, 
wynikającej - jak się wydaje - z faktu, iż dla pewnych zasad moralnych 
Kościoła (np. dotyczących homoseksualizmu jak w tym przypadku) niełatwo 
znaleźć przekonujące racjonalne uzasadnienie, przynajmniej w tak krótkiej i skie-
rowanej do szerokiej rzeszy odbiorców formie, jaką jest kazanie. W tej sytuacji 
kaznodzieja "ratuje się" odniesieniem ich do okre8lonego, wspólnego wiemym 
systemu wartości, podbudowaniem sądów autorytetem własnym lub cudzym 
(przede wszystkim zaś autorytetem przyjętej interpretacji Biblii lub autorytetem 
papieża) bądź opatrzeniem ich stereotypowymi etykietkami. Gdyby ksiądz zaczął 
rozważać, czy istnieją jakieś argumenty za przyznaniem praw zakładania rodzin 
przez homoseksualistów, utrudniłoby to odbiorcy moralną orientację w świecie 
(wybór między dobrem a złem), zmusiłoby go do zajmowania się złożonością 
zjawisk oraz próbnego zakwestionowania utartych sądów, utrudniłoby również 
przebieg procesów integracji grupy i jej odgraniczenia się od innych grup - kaza-
nie nie spełniłoby swojej kulturowo uwarunkowanej funkcji. 

Legitymacją stosowanego w kazaniach typu argumentacji jest z punktu 
widzenia kaznodziei intencja zbawienia dusz, dobro ludzkości oraz absolutna 
pewność subiektywna, oparta na Biblii. Przede wszystkim działa tutaj jednak 
nacisk tzw. siły dyskursu, czyli panujących obecnie w polskim dyskursie kaz-
nodziejskim "reguł gry" (konwencji). Zamiast o "bezradności" należałoby więc 
raczej mówić o zastosowaniu tego modelu dyskursu (stereotypy są jego elemen-
tem), który na przestrzeni lat najwidoczniej zdał egzamin, tzn. zaspokajał po-
trzeby większości członków polskiej wspólnoty religijnej. 
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Do stereotypowych pojęć, najczęściej określanych przymiotnikiem praw-
dziwy bądź też modyfikatorami pełniącymi podobne funkcje, należą przede 
wszystkim: wolność (w znaczeniu świadomego ograniczenia możliwości wyboru 
do wartości chrześcijańskich, określana również jako niewola w Panu), miłość 
(w znaczeniu nie tyle uczucia, ile 'ofiary, poświęcenia'), pokój (często w znacze-
niu spokoju sumienia), a także np.postęp (nie techniczny, lecz moralny). Niekie-
dy wystarcza dodanie do wymienionych pojęć modyfikatora prawdziwy (jak np. 
w wypowiedzi papieża: dojrzała inicjatywa, solidne wartości, wolność - praw-
dziwa, Maj.: 141) - i już (dzięki powszechnie znanej nadwyżce znaczeniowej 
stereotypu) porozumienie z odbiorcą jest zagwarantowane. W wielu przypad-
kachjednak tak "obwarowane" modyfikatorami pojęcia są dodatkowo definio-
wane, choć nieraz na zasadzie zamkniętego kręgu pojęć, objaśniających się 
nawzajem. 

Inne przykłady zastosowania modytkatorów typu prawdziwy/fałszywy, sy-
gnalizujących stereotypowy charakter pewnych pojęć: 

(a) prawdziwa wolność: 

- [ ... ] tutaj znalazł[ ... ] prawdziwą wolność. [ ... ] Była to wolność tego, 
kto całkowicie oddał się Bogu i dlatego może chodzić po tym świecie tak 
wolny i niezależny (Step.: 94). 

- Bo wolnością obdarzył człowieka Bóg, a gdy człowiek - w imię 
fałszywej wolności, jaką go kusił szatan - dostał się w pęta niewoli, znowu 
Bóg "uwolnił nas spod władq ciemności" [ ... ] I to jest podstawa prawdziwej 
wolności (Maj.: 492). 

- Dzięki Bogu [ ... ] coraz więcej ludzi [ ... ] wyczuwa oszukańcze pod-
teksty głoszonych haseł wolności. Na czym ta wolność polega? To wolność dla 
różnego pokroju rabusiów, dla złodziei. [ ... ] Tak pojmuje się wolność. Wol-
ność nie dla prawdy, nie dla dobra, ale wolność dla siedmiu grzechów głów
nych. [ ... ] I to jest właśnie fałszywe oblicze wolności (fok. 1993). 

(b) prawdziwa miłość: 

- Czy ludzie kochają się prawdziwie? Bo kochać prawdziwie to iść no 
krzyż za człowieka kochanego (Maj.: 30). 

- [ ... ]jedni uważają, że milość to jest przygoda, sielanka; inni milościq 
nazywają kłamstwo [ ... ],jeszcze inni miłością nazywają wstrętny egoizm albo 
wprost łajdactwo. Nie o takiej miłości chcę wam mówić. Jedna jest tylko 
prawdziwa. Bóg jest miłością. I tę tylko dał człowiekowi. [ ... ] Nie ma większej 
miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za drugiego człowieka. [ ... ] może 
dorosną do miłości, którajest czysta i rodząca (Zaw.: 149). 

- Nie ma prawdziwej milości bez ofiary. [ ... ] Tak, prawdziwa miloJł 
wszystko przetrzyma[ ... ], zdolnajest do największychpoświęceń (Step.: 79). 
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- Miłość jednak kosztuje właśnie dlatego, że jest prawdziwą miłościq, 
a nie uczuciowymi wzlotami. Milość żąda ofiary z własnego egoizmu, dlatego 
idzie zawsze przez krzyż. Wyzwala prawdziwe wartości w każdym z nas 
(Step.: 168). 

-Fałszywa to miłość, jeśli osobę którą kocham, czynięjednostronnym 
odbiorcą moich usług i poświęceń. [ ... ] Fałszywą miłością wychowuję moje 
dziecko na egoistę i człowieka nieszczęśliwego, bo człowiek, który nie nauczy 
się prawdziwie kochać, nie może być człowiekiem szczęśliwym (Duk. 1989: 
288-289). 

(c) prawdziwa radość: 

- Trzeba iść drogą wysiłku i zdobywania wartości, wtedy dopiero 
przychodzą prawdziwe radości, przychodzi to - co jest wyzwoleniem czło
wieka - złożony w nim przez Boga dar Dziecięctwa Bożego (GleWe.). 
Równie istotną rolę w argumentacji kazań odgrywają stereotypy kobiety, 

matki, dziecka i rodziny. Ze stereotypem kobiety we współczesnych kazaniach 
polskich nierozłącznie związany jest komponent macierzyństwa. Kobieta praw-
dziwa i typowa, a zarazem wzorcowa - to matka. Wskazuje na to między 
innymi częste posługiwanie się kategoriami posłannictwa i powołania oraz 
godności kobiety przy określaniu znaczenia macierzyństwa: 

- Głównym powolaniem kobiety jest macierzyństwo zarówno duchowe, 
jak i fizyczne. Dopiero macierzyństwo odslania tajemnicę kobiecości do koń-
ca. Kobieta jest powołana dawać życie, rozwijać je i ochraniać, rodzić do 
życia wiary i miłości (Duk. 1988: 17, 18). 

- Ten dzień [ ... ]przypomina o wielkiej godności tego szczególnego 
powołania kobiety, jakim jest macierzyństwo (Duk. 1988: 112). 
W niektórych wypowiedziach słowo kobieta zawiera nadwyżkę znacze-

niową - założenie, iż jest lub będzie ona jednocześnie matką: 
- Kobieta może [ ... ] tworzyć wspólnotę osób, być dla, dawać w calości 

bezinteresownie siebie, swoje życie w darze [ ... ] - Bogu, mężowi, dzieciom, 
bliźnim, społeczeństwu [ ... ] i zbawiać siebie i drugich, łączyć ludzi przez serce 
(Duk. 1988: 18). 

- Ciebie, Zosiu, proszę, abyś swą delikatnością kobiety, potem matki, 
uzupełniała wszystko, co jest fizyczną siłą Andrzeja [ ... ], twój ślub jest przed 
obrazem Matki Boskiej[ ... ], naucz się od niej wszystkiego, co potrafi dobra 
matka (Zaw.: 149). 

Pr.zyjrzyjmy się teraz semantycznym komponentom stereotypu matki, 
ktory Jest zarazem modelem dobrej matki (gdyż matka prawdziwa to 
matka dobra), wzorcem do naśladowania, a zarazem kryterium, umoż-
liwiającym kategoryzację jednostek należących do typu ,,matka" na praw-
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dziweftypowe, czyli dobre, i nieprawdziwefnietypowe, czyli złe, wyrodne. 
Zwróćmy uwagę na jego wyjątkowo afektywny, a niekiedy sentymentalny cha-
rakter (m.in. na zdrobnienia i archaizmy): 

(a) dobroć, świętość: 

- Staniesz nad mogiłą swojej matki. [ ... ] I wróci myśl, która cię niejed-
nokrotnie nachodziła: "Jeśli jej Bóg nie przyjął do swej chwały, to kogo z nas 
przyjmie?" (Duk. 1988: 382). 

(b) bezinteresowna miłość, serce, delikatność, czulość (komponenty te za-
warte są już w stereotypie językowym matczyna miłość): 

- podziękować przez modlitwę naszym matkom za ich ofiarną miłość, 
dobroć, ciepło słów, spojrzeń i czynów (Duk. 1988: 113). 

- Poszukał Pan Bóg najsubtelniejszej na tej ziemi miłości: milości 
matki do swego niemowlęcia, by powiedzieć o swojej dla nas miłości. [ ... ] Czyż 
może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu [ ... ]?(Maj.: 31). 

- Nie wiadomo, czy jest na świecie coś bardziej uroczego niż wpat-
rywanie się matki w oczy swojego dziecięcia.[ ... ] Jeszcze nie sylabizuje ono 
najprostszego i najdroższego słowa ,.mama", ale samo także już patrzy i pew-
nie wie o jakiejś wielkiej tajemnicy: że ta istota, na którąpatrzy,jest najdroż-
sza na świecie (Maj.: 545). 

- wielkie i bogate serce matki (Stan.: 56). 

(c) głęboka wiara i religijne wychowywanie dzieci: 

- Boże, daj mi wiarę mojej matki (Zieb.: 501). 
- Matka jest w życiu dziecka najważniejszą osobą. Przyszla pobożność 

i religijność dziecka zależy od postawy matki, od jej zaangażowania w sprawy 
Boże (Step.: 90). 

- Przyjdź mamo, choćby we śnie. [ ... ]przypomnij mi wiarę, którą 
dawałaś mi jak chleb powszedni. Przypomnij mi modlitwę, której mnie tak 
cierpliwie uczyłaś (Duk. 1988: 30). 

(d) ofiarność, poświęcenie, służba, heroizm i cierpienie: 

- Na jej spracowane ręce składamy naszą wdzięczność i nasze modlitwy 
wszystkim polskim matkom (Duk. 1988: 113). 

- Te oczekiwania wiążą się z tą specyficzną wartością charaktery-
zującą kobietę, którą Ksiądz Prymas Wyszyński nazywał postawą pomoc-
niczości. "Pomocniczość" to służenie w drobnych sprawach codziennych, 
jak Najświętsza Panna w Nazarecie, pomocniczość to trwanie cierpliwe 
i wierne, [ ... ] to wreszcie pomoc Bogu i Kościołowi w odnawianiu świata 
(Duk.. 1988: 308). 
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Tego dobra jest dużo więcej, niż przypuszczamy. [ ... ] będzie to co-
dzienny heroizm matki w posługiwaniu mężowi i dzieciom (Duk. 1988: 296). 

- Zapytajmy o tajemnicę mocy ducha naszej matki. Zapytajmy, dlacze-
go umiała znieść tyle przeciwności, tyle wycierpieć, podjąć tyle trudów.[ ... ] 
Dlaczego stała się prawdziwym bohaterem codzienności (Duk. 1988: 16). 

- Zstąp, Duchu Święty, wlej radość w serca naszych matek, otrzyj ich 
łzy (Duk. 1988: 114). 

- Matka stwarza dom, bo ona zawsze na dziecko czeka (Stan.: 40). 

Obok stereotypu matki istotną rolę w spójnym systemie pozytywnych 
stereotypów religijnych odgrywa również bardzo silnie nacechowany emocjo-
nalnie stereotyp dziecka, składający się głównie z następujących komponentów 
semantycznych: niewinność, autentyzm, czystość, świętość, bezbronność: 

- Trzeba się stać jak to dziecko - niezafałszowane, proste, szczere, 
autentyczne - prawdziwe (Maj.: 29). 

- a dzieci są do kwiatów podobne (Zaw.: 154). 
- Świat współczesny pewnie czuje wyrzuty za grzechy wobec dziecka, stąd 

[ ... ] ustanowił to święto, którego potrzebuje dorosły człowiek, aby zaspokoić 
swoją tęsknotę za czystością, prostotą, niewinnością dzieciństwa (Zaw.: 153). 

- Popatrz czasem w czyste oczy dziecka (Duk. 1988: 91). 
- Jeżeli o dziecku myśleć inaczej niż o świętości nietykalnej, to znaczy 

myśleć źle, nieprawdziwie (Duk. 1988: 31). 

Na tle stereotypu niewinnego dziecka oraz dobrej matki (przy czym oba 
stereotypy należą w kazaniach do sfery sacrum i mają za zadanie wzruszać 
odbiorcę) szczególnie negatywne zabarwienie emocjonalne uzyskuje stereotyp 
wyrodnej matki, tzn. głównie matki-dzieciobójczyni, dopuszczającej się aborcji. 
Zderzenie tych stereotypów (pozytywnych dziecka i matki z negatywnym wy-
rodnej matki), jak również dobieranie nacechowanych emocjonalnie, sentymen-
talnych lub symbolicznych określeń (serce, maleństwo, morderstwo), stosowanie 
uproszczeń i uogólnień, nie uwzględniających indywidualnych różnic wewnątrz 
kategorii "wyrodnej matki" (każda matka usuwająca ciążę to morderczyni), 
służy silnej emocjonalizacji tekstu: 

- Bóg szukał miejsca najbardziej bezpiecznego, by mogło tam rozwijać 
się poczęte dziecko. I znalazł je pod sercem matki. Ale są takie matki, które 
zabijająpod swoim sercem noszone przez siebie maleństwo (Duk. 1987: 31). 
- Tak mamo. Jeśli przestaniesz być matką, nie będziesz miała radości 
(Zaw.: 156). (Zwróćmy uwagę na odróżnienie mamy od matki, z którego 
wynika, iż nie każda matka jest mamą). 

- Jesteś matką od chwili poczęcia twojego dziecka. Twoje dziecko ma 
prawo do życia. Ani złe warunki, ani najgorsze okoliczności nie usprawie-
dliwiają zabójstwa. [ ... ] tyle tysięcy dzieci ginie, zamordowanych przez własne 
matki (Step.: 90). 
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- M at ki hodują troskliwie psy i koty, mordując we własnych łonach 
ludzkie istnienia (Step.: 168). 

Zastosowanie stereotypu niewinnego dziecka wzmacnia też oddziaływanie 
emocjonalne krytyki postępowania dorosłych, jakim jest np. pijaństwo ojca: 

- Ojcowie, którzy przez swoje pijaństwo krzywdzicie i unieszczęśliwia
cie wasze żony i dzieci, jeśli nie chcecie słuchać Boga, to niech wstrząśnie 
waszymi sumieniami skarga i prośba twojego dziecka: "Robi się ciemno, 
tatusia nie ma: l mamusia w oknie stoi i płacze ... l a mnie serduszko tak 
w piersi bije, l że się sukienki chwytam mamusi ... l bo mi tak smutno ... l Nie 
pij tatusiu/u (Step.: 78). 

Jeśli chodzi o stereotyp ojca, to w kazaniach pojawia się on zdecydowanie 
rzadziej, mimo iż jest częścią składową stereotypu rodziny. Do ścisłej sfery 
sacrum ojciec w każdym razie nie należy, być może ze względu na to, iż modelem 
rodziny jest w dyskursie kaznodziejskim Św. Rodzina z Nazaretu. Jest to stereo-
typ uboższy w cechy i związany z autostereotypem Polaka. Istotnym jego 
elementem jest m.in. właśnie skłonność do pijaństwa, której w kazaniach nigdy 
nie przypisuje się kobiecie, a tym bardziej matce. O ile stereotyp matki, wy-
znaczony przez cechy pozytywne, jest zarazem wzorcem do naśladowania, o tyle 
cechy/powinności ojca, nie obciążonego tak wielkim "balastem" typowych 
cnót, bywają określane raczej - choć nie tylko - w kategoriach negatywnych 
("nie postępuj tak czy inaczej"): 

- Andrzeju, pamiętaj, żebyś Zosi nie zrobił nigdy krzywdy ani przykro-
ści, ale żebyś we wszystkim podawal jej rękę, od wszystkiego, co złe, jq 
obronił - bo jesteś mężczyzną (Za w.: 150). 

Stereotypy matki, dziecka i rodziny (nazywanej często kościołem domowym) 
oraz narodu polskiego (ziemi, ojczyzny) i Kościola tworzą spójny system, są ze 
sobą zwrotnie sprzężone, metaforyzujące się nawzajem i określane często mia-
nem fundamentalnych, trwałych, świętych wartości, które powinny pełnić rolę 
fortecy, odpierającej zagrożenia świata współczesnego (ich wspólnym elemen-
tem jest przede wszystkim wiara i tradycja). Ziemia bywa nazywana matką, 
rodzina kościołem, dom świątynią, kościół matką, naród rodziną, ojczyzna mat-
ką lub dzieckiem. Jeśli w tekście pojawi się matka lub kobieta będzie w nim 
prawdopodobnie mowa również o dziecku, o rodzinie bądź domu, jeśli zaśjest 
mowa o rodzinie, to często także i o narodzie, ziemi ojczystej i Kościele (i na 
odwrót). Przykłady można by mnożyć: 

- słowo kochane, drogie i - zagrożone: Rodzina. [ ... ] Matko, bądź 
nade wszystko Powiernicą, Opiekunką i jedyną doradczynią matek. Widzisz, 
jak im ciężko, jak są kuszone, jak się słaniająpod ciężarem dnia. A od tego 
rozważania już tylko krok do tej prawdy, że fundamentem Ojczyzny, Koś .. 
ciola. ludzkości - jest rodzina. [ ... ] każda rodzina chrześcijańska może stać 
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się prawdziwie "domowym kościołem". Wołamy do Matki Najświętszej [ ... ] 
Uczyń z naszych rodzin ogniska życia, wiary i miłości. Niech Ojczyzna 
rośnie, a nie gaśnie, razem z gasnącymi, bo nie kwitnącymi dziećmi, rodzina-
mi (Maj.: 554-555). 

- [ ... ] lecz wśród tych najbardziej miłych osób pozostaje uczucie pamięci 
tej matki - tej anielskiej istoty. Iluż pisarzy wysilało się, by wyśpiewać hymn 
ku jej czci. Te poematy[ ... ] są niczym wobec złotych zgłosek hymnów śpiewa-
nych przez serce dziecka [ ... ]. Dziecko w rodzinie jest skarbem wielkim 
i świętym [ ... ] Z domem rodzinnym w naszej kulturze religijno-narodowej 
kojarzą się tradycje rodzinne (Duk. 1988: 233-234). 

- W dziejach naszego narodu kobiety polskie odgrywały zawsze wielką 
rolę. Do kultury polskiej należy szacunek, oddawanie czci i rycerskość wobec 
kobiet (Duk. 1988: 18). 

- Także w społeczeństwie polskim od dawna macierzyństwo cieszy się 
wielką czcią (Duk. 1988: 307). 

Stereotyp narodu polskiego składa się m.in. z następujących kompo-
nentów: 

(a) głęboki związek z wiarą chrześcijańską i Kościołem katolickim: 

- staropolska, chrześcijańska gościnność (Maj.: 94). 
- 1000-letnia chrześcijańska kultura Polski (Maj.: 34). 
- w naszych katolickich domach wciąż toczą się dyskusje (Step.: 94). 
- Kościół katolicki nad Wisłą jest związany z polską kulturą, tkwi 

w niej korzeniami (Duk. 1989: 142). 
- Polska kultura ma korzenie chrześcijańskie (Maj.: 745). 

(b) szczególność, posłannictwo, patriotyzm narodu polskiego: 

- Mało komu, tak bardzo jak Polakom zawsze droga była wolność 
(Maj.: 492). 

- Niech polska kobieta, polska matka w tych czasach tak trudnych [ ... ] 
niesie dzisiejszemu światu prawdę o chrześcijańskiej nadziei w Zmartwych-
wstałego i w zmartwychwstanie (BagLew. II, 128). 

- Także ci, których popiersia poświęciliśmy przed Mszą św., Wielcy 
Polacy: Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Roman Dmowski. To także są 
świadkowie, którzy ukazują geniusz naszego narodu (GleWe.). 

(c) skłonność do pijaństwa: 

-grzechy pijaństwa tego narodu (Zaw.: 169). 
- N aj groźniejszy bożek naszego wieku alkohol. Niszczyciel polskich 

rodzin, siejący strach i trwogę, nienawiść i gniew [ ... ] rozkładający duszę 
narodu (Step.: 64). 
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- Jak myśmy nisko upadli! Dołączyć do tego weselne pijaństwo, głupie 
przyśpiewki i weselne grzechy - to trzeba wołać: O tempora, o mores! Jak 
myśmy nisko upadli (Zaw.: 151). 

- Wiemy bowiem[ ... ] że największy z kryzysów,}akie w Polsce przeży
wamy, to kryzys moralny. Nie myślmy jedynie o zabijanych nie narodzonych 
dzieciach, o pladze pijaństwa i rozwodów.[ ... ] Wiarę to my jeszcze mamy, ale 
za wiarą nie nadąża obyczaj (Duk. 1988: 295). 

Systemowi stereotypów dotyczących wartości uznanych za godne obrony 
i święte, budzących emocje pozytywne (matka, dziecko, rodzina, naród), prze-
ciwstawiony jest w kazaniach polskich system stereotypów negatywnych, w po-
dobny sposób łączących się w tzw. teorie oraz łańcuchy przyczynowo-skutkowe 
wyjaśniające istnienie zła w świecie współczesnym. Jednym z nadrzędnych ste-
reotypów negatywnychjest stereotyp świata współczesnego, dzisiejszych czasów, 
nierozłącznie związany z bardzo często występującymi określeniami typu współ
czesne zagrożenia i niezmienny na przestrzeni kilkunastu lat (mimo zmian, które 
zaszły w Polsce i na świecie). 

Stereotyp świata współczesnego przybiera niekiedy postać etykietek. 
Do szczególnie popularnych etykietek należą wyrażenia typu kulturafcywili-
zacja śmierci oraz kultura życia/milości (pochodzące z wypowiedzi papieża 
z 1979 roku, w której, wbudowane w tok argumentacji, nie miały jeszcze 
charakteru etykietek). Takie sprowadzenie złożoności świata do jednej 
krańcowej opozycji pełni znowu - obok funkcji integracyjno-obronnej -
funkcję poznawczą i ekonomizacyjną, radykalnie ułatwiającą orientację 
w świecie: 

- Przez świat idzie podział: za życiem albo za śmiercią; za Bogiem 
życia albo za molochem śmierci. Tak mówił o tym papież: ., Wy możecie 
występować przeciwko złu dnia dzisiejszego, a przede wszystkim przeciwko 
rozpowszechnionej »kulturze śmierci«. [ ... ] Wy macie rozpoznać, czy bakcyl 
owej »kultury śmierci« - np. terroryzm, erotyzm, różne formy zepsucia, nie 
zagnieździł się również w Was.[ ... ] »Chwalcie więc Boga w waszym ciele«. To 
jest kultura życia, a nie subkultura śmierci (Maj.: 141-142). 

- ChrześciJańska kultura - znaczy kultura życia, nie zaś kultura 
śmierci i zabijania. [ ... ] Pragniemy nadal budować kulturę chrześcijańską 
i polską, kulturę życia (Maj.: 745). 

- To wszystko Jest głoszeniem nieprawdy o rodzinie i Jest naruszeniem 
cywilizacji miłości. [ ... ] Wszelkie nowe hasła, które mówią o inne} rodzinie są 
antycywilizac}ą, czyli zaprzeczeniem te} miłości, na które} opiera się nasza 
kultura (GleTa.). 

Stereotyp złego współczesnego świata, określanego często jako szalony lub 
ogarnięty szalem, składa się głównie z następujących elementów: rozpad rodzi-
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ny, alkoholizm i narkomania, morderstwo w postaci przede wszystkim aborcji 
i eutanazji oraz rozpasanie seksualne: 

- Zatrzymaliśmy się przez chwilę nad służbą życiu w rodzinie, bo tu 
współczesne zagrożenia są naJwiększe (Duk. 1987: 31). 

- pije się, bo Jest dzisiaJ moda na picie; f -pali się, bo Jest moda na 
palenie; f[ ... ] rozwodzi się, bo Jest moda na rozwody; f zabija się, bo Jest moda 
na zabijanie (Step.: 95). 

- Nie Jest w dzisiejszych czasach łatwo odpowiedzieć na takie pytania. 
[ ... ] Zakłamanie,fałsz, rozpusta wyległy śmiało na ulice miast (Step.: 168). 

- Trzeba by [rodziny] powstały ze straszliwych odmętów pijaństwa; by 
powstały z rozbicia, nazywanego rozwodami; by powstały z krwawej krzyw-
dy, zadawanej nie narodzonym (Maj.: 34). 

- wiadomo dzisiaj ile nikotynizm wywołuje społecznych chorób. [ ... ] 
Ogromne zło, które trapi dzisiaj społeczeństwo obok alkoholizmu (GleWe.). 

Stereotyp świata współczesnego związany jest z kategorią wroga, poprze-
dnio komunizmu, w ostatnich latach zaś m.in. Europy bądź Zachodu, któremu 
w dużej mierze przypisuje się winę za panujące w świecie zło. (Nie dotyczy to zła 
alkoholizm.u, związanego raczej z autostereotypem Polaka.) W podanych przy-
kładach zwróćmy uwagę na określenia pejoratywne o silnym nacechowaniu 
emocjonalnym: 

- chodzą po ulicach barbarzyńcy, ludzie dzicy, [ ... ] bezczeszczą to, co 
nasze, ojczyźniane, małpują dzikie obyczaje (Zaw.: 152, 160). 

- niewiadomego pochodzena siły międzynarodowe, rabusie, złodzieje, 
komuniści, nihiliści, anonimowe siły, rozmaite moce masońskie (fok. 1993). 

l. Podsumowanie 

Stereotypy odgrywają bardzo istotną rolę w argumentacji kazań, a niekiedy ją 
zastępują. 

Lączą się w systemy, tworząc teorie tłumaczące świat. Jeden z takich 
systemów tworzą stereotypy matki, dziecka, rodziny, narodu i Kościoła. Nie-
kiedy nabierają charakteru etykietek i przez zawarte w nich schematy poznaw-
cze mają ułatwiać odbiorcy podział świata na dobre i złe. 

Istotną rolę w generowaniu stereotypowych pojęć abstrakcyjnych, jak np. 
wolność (funkcjonujących w dyskursach świeckich w odmiennym zńaczeniu) 
oraz w uodpornieniu · tychże pojęć na argumentację "przeciwnika" odgrywa 
zastosowanie modyfikatorów typu prawdziwy/fałszywy. Obok funkcji komuni-
kacyjnej, ekonomizacyjnej i poznawczej (porozumienie, szybka kategoryzacja 
zjawisk, orientacja w świecie) niebagatelną rolę odgrywa w zastosowaniu ste-
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reotypów funkcja integracyjno-obronna: Kościół polski cementuje swe liczne 
szeregi wobec zagrożeń świata współczesnego. Stereotypy w kazaniach związa
ne są nierozłącznie z pozytywnym i negatywnym wartościowaniem. Są noś
nikami wartości i mają na celu silne wzruszanie odbiorcy celem szybkiego 
i efektywnego nakłonienia go do zajęcia jednoznacznego stanowiska bądź pod-
jęcia działania. Wydaje się, iż poprzez swój afektywny charakter mogą one 
znacznie przyczynić się do przeżycia oczyszczenia przez łzy (funkcja katarktycz-
na). Najwidoczniej większość odbiorców tego właśnie oczekuje, wyrażając cichą 
zgodę na ten rodzaj gry, na tę konwencję, na taki model dyskursu. 
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