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Celem studium jest ukazanie, w jaki sposób pojęcie stereotypu funkcjonuje 
w nowszych pracach francuskich, głównie językoznawczych, ale też z dziedzin 
pokrewnych, gdyż studia dotyczące stereotypu często mają charakter interdy-
scyplinarny.

Lektura francuskojęzycznych książek i rozpraw wskazuje, że dla autorów 
z tego kręgu językowego głównymi cechami stereotypu są: powtarzalność, od-
twarzalność utrwalonych składników, charakter społeczny, uproszczenie i sche- 
matyczność. Cechy te eksploatowane są na różny sposób w różnych nurtach 
językoznawstwa, które się nim posługują jako narzędziem analizy czy opisu. 
Część autorów omawianych prac ujmuje stereotyp w sposób wąski i odno-
si do sposobów jego funkcjonowania w języku (składnik znaczenia wyrażeń, 
czynnik współbudujący relacje wewnątrztekstowe), inni rozumieją go szeroko, 
w sposób zbliżony do lippmannowskiego (socjologicznego) ujęcia stereotypu ja-
ko czynnika zapewniającego możliwość komunikacji wewnątrz określonej grupy 
społecznej (widoczne to jest np. w dydaktyce języka francuskiego jako obce-
go) . Choć termin stereotype nie ma jednego jasno i wyraźnie zdefiniowanego 
znaczenia, to właśnie jego „nieostrość” sprawia, że jest on używany często 
i służy do mówienia o różnych zjawiskach, natury semantycznej, gramatycznej
i pragmatycznej.

0. Częstotliwość użycia słowa (terminu) stereotype (‘stereotyp’) we fran-
cuskich pracach językoznawczych w ostatnim dwudziestoleciu wyraźnie się 
zwiększyła. Wzrosła również liczba prac pisanych przez językoznawców, 
a także przedstawicieli innych, pokrewnych dyscyplin, poświęconych temu
zjawisku. Niektóre z tych prac już dziś można uznać za swoiste punk-
ty odniesienia lub punkty zwrotne w refleksji nad stereotypami. Należą
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do nich: praca Ruth Amossy poświęcona semiologii stereotypu (Amossy 
1991), zbiorowa praca pod red. C. Plantina (Plantin ed. 1993), materia-
ły z konferencji Le stereotype, wydane pod red. A. Gouleta (Goulet ed. 
1995), książka Jean-Louis Dufaysa omawiająca funkcjonowanie stereotypu 
w lekturze (Dufays 1994), mała synteza wiedzy o stereotypie Ruth Amossy 
i Annę Herschberg-Pierrot (Amossy, Herschberg-Pierrot 1997) oraz książka 
Charlotte Schapiry o stereotypach językowych we francuszczyźnie (Schapira 
1999). Ważna rola przypada także dotyczącym stereotypu numerom „Etudes 
de Linguistiąue Appliąuee” (Stereotype et alentours, ELA 107) i „Langue 
Franęaise” (Semantique du stereotype, LF 123). Stereotypowi jako przed-
miotowi refleksji poświęcone są liczne artykuły, wiele jest także rozpraw, 
w których pojęcie stereotypu wykorzystywane jest jako narzędzie refleksji 
czy analizy.

Celem poniższego studium jest ukazanie, w jaki sposób pojęcie stereo-
typu — mające coraz szersze zastosowanie w pracach polskich autorów — 
funkcjonuje w badaniach francuskich. Dokonany zostanie więc w nim prze-
gląd — z konieczności ograniczony i z pewnością niewyczerpujący problema-
tyki — nowszych prac francuskich, głównie językoznawczych, ale też z dzie-
dzin pokrewnych, gdyż studia dotyczące stereotypu często mają charak-
ter interdyscyplinarny. Na początek zasygnalizować należałoby jeszcze, że 
w omawianych studiach stereotyp pojmowany jest na różny sposób i w kon-
sekwencji różnie interpretowane i wyjaśniane jest jego funkcjonowanie. Za-
nim przejdziemy do przedstawiania dających się odczytać z tych prac po-
staw badawczych i sposobów traktowania stereotypów, omówimy sposoby 
rozumienia słowa stereotype w języku francuskim. Jest to konieczne, gdyż 
wpisuje się ono w bogate pole leksykalne, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
definicji terminu przyjmowanych w różnych dziedzinach nauki.

1. Słowo stereotype pojawia się w języku francuskim pod koniec XVIII 
wieku jako termin z zakresu drukarstwa. Określano nim prasę (formę drukar-
ską), na której umieszczone były nieruchome czcionki i którą zachowywano 
do ponownego druku, żeby zmniejszyć koszty składu; od tego pierwszego 
znaczenia rozwinęło się nowe: ‘druk wykonany za pomocą takiej prasy’. Pod 
koniec XIX wieku słowo nabrało nowego, przenośnego znaczenia i zaczę-
ło być używane do określenia banalnych, upraszczających i powtarzanych 
bezmyślnie sądów, czyli jako synonim dla istniejących już słów cliche, idee 
reęue czy poncif. Pod wpływem przeobrażenia znaczenia angielskiego sło-
wa stereotype zgodnie z ujęciem zaproponowanym w latach 20 minionego 
stulecia przez Waltera Lippmanna (‘pictures in our heads’) także francu-
skie stereotype nabrało nowego znaczenia. Stosowane w nim w socjologii 
i psychologii społecznej określa uproszczony i zabarwiony wartościuj ąco ob-
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raz rzeczywistości (osób, przedmiotów i zjawisk), utrwalony przez tradycję 
w pewnej grupie społecznej.

Kiedy jednak w artykule z 1989 roku Ruth Amossy próbowała opisać po-
jęcie stereotypu i jego stosowanie, stwierdziła, że stereotyp — „często przy-
woływany, stosowany jako kryterium wartościujące i jako narzędzie analizy”
— pozostaje „pojęciem nieostrym, o konturach, które są słabo znane, a je-
go funkcje wzbudzają kontrowersje” (Amossy 1989: 29).1 Dokonany przez 
autorkę przegląd prac z obszaru nauk społecznych oraz literaturoznawstwa, 
w których definiowany jest i stosowany stereotyp, pokazuje, jak to pojęcie
— samo w sobie nieokreślone i nieostre — jest przez różne dyscypliny od 
początku 20. stulecia kształtowane i przystosowywane do własnych potrzeb. 
„Nauki społeczne i literaturoznawstwo, ignorujące się nawzajem, spotykają 
się tu we wspólnym wysiłku i wpisują się w tę samą problematykę. Ich celem 
jest utrzymanie i eksploatowanie pojęcia niewygodnego, bo nieprecyzyjnego, 
zmiennego i głęboko dwuwartościowego. Stałość, z jaką tak niełatwe poję-
cie utrzymuje się we współczesnej refleksji, dowodzi, jak bardzo odpowiada 
ono pilnym potrzebom. Pozwala bowiem ujawnić to, co „prefabrykowane” 
w dziedzinie myśli; ostrzega przed automatyzacją i zmechanizowaniem rela-
cji ludzkich widzianych jako produkt kultury” (Amossy 1989: 44).

Do problemu nieistnienia jasnej definicji terminu powrócił kilka lat póź-
niej Jean-Louis Dufays, który w książce poświęconej działaniu stereotypu 
w procesie recepcji dzieła literackiego2 poddał analizie definicje tego sło-

1 Jeśli nie podano inaczej, cytaty w przekładzie ES.
2 Dufays wychodzi od mało wyrazistego rozumienia stereotypu, definiowanego jako 

„pewna liczba kodów bardzo ogólnych, bardzo stabilnych, bardzo często powtarzanych 
i bardzo szeroko rozpowszechnionych” (Dufays 1994: 30), które stopniowo jest precyzo-
wane: Stereotyp ujmuje on zatem jako składnik systemu wiedzy czytelnika, co obrazuje 
schemat:

dotycząca dotycząca treści
formy(systemy znaków)

wiedza uprzednia czytelnika
punktowa lub

fragmentaryczna
tworząca system

indywidualny 
(monokod)

wspólny z innymi (kody)

systemy znaków 
niejęzykowych

systemy symboliczne 
(językowe)

konkretne abstrakcyjne 
(stereotypy)

W dalszym ciągu wywodu Dufays wskazał, że stereotypy, rozmaitej natury, sytuują się 
na różnych poziomach dzieła i rozróżnił 1) stereotypy irwentio, czyli utrwalone w danej 
społeczności „sądy” o świecie, nieuprawnione generalizacje, subiektywne i nieweryfikowal- 
ne; 2) stereotypy elocutio, czyli utarte połączenia form językowych, często odtwarzane
całościowo w określonych sytuacjach; 3) stereotypy dispositio, czyli powtarzające się sche-
maty sekwencji zdarzeń, scenariusze, zgodnie z którymi rozgrywają się określone sceny 
(np. scena pierwszego spotkania kochanków; scena zakupów; posiłku w restauracji, etc.), 
a także schematy narracyjne (np. schemat powieści kryminalnej) (Dufays 1994: 77—107). 
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wa w trzech najważniejszych słownikach języka francuskiego (TLF, Robert, 
Grand Larousse) i stwierdził obfitość słów służących do jego definiowania.
Stereotype, cliche, formule, lieu commun, poncif, topos, banalite, idee reęue,
idee i phrase toute faite, idee rebattue... to wyrazy pojawiające się w słow-
nikach jako synonimy lub wyrazy bliskoznaczne, co autor interpretuje jako 
swoistą inflację synonimów i przejaw trudności, jaką jest zdefiniowanie skom-
plikowanego pojęcia. Jak stwierdził Dufays, obfitości słów towarzyszy zróż-
nicowanie i wielość pól, w jakich słowniki umieszczają słowo stereotype i jego 
synonimy: odnoszą się one zarówno do działań językowych (temat i treści 
wypowiedzi, zastosowanych odmian języka i środków językowych, gatun-
ków: artystycznych i pragmatycznych), jak i do takich dziedzin, jak sztuka, 
psychologia, socjologia, które na właściwy sobie sposób definiują stereotyp. 
Autor próbował określić, co jest wspólne różnym ujęciom stereotypowości 
i stwierdził, że stereotyp jest zjawiskiem, które

— funkcjonuje na różnych poziomach dyskursu (wypowiedzi): tematu 
i treści, zastosowanych środków i form, a także w różnych dziedzinach 
wypowiedzi (literatura, rozmowa),

— charakteryzuje się wysoką częstotliwością, zarówno w czasie (stereotyp 
nie jest wieczny, ale nie jest też przelotną modą), jak i wewnątrz pewnej 
wspólnoty językowej (jego stosowanie nie ogranicza się do jednostki lub 
zamkniętej grupy osób),

— postrzegane jest jako powtarzanie lub odtwarzanie pewnego „przed- 
tekstu”, którego nie można umieścić w konkretnym dziele, ale pochodzącego 
z pewnego zbioru tekstów,

— ma charakter schematyczny i upraszczający,
— składa się z kilku elementów, których współwystępowanie postrzegane 

jest jako całkowicie lub częściowo utrwalone,
— jest nośnikiem pewnych wartości retorycznych lub ideologicznych, 

których interpretacja jest historycznie zmienna (Dufays 1994: 52-57).
2. Powtarzalność, odtwarzalność utrwalonych składników, charakter spo-

łeczny, uproszczenie i schematyczność — to cechy stereotypu, wskazywane 
i eksploatowane na różny sposób także w różnych nurtach językoznawstwa, 
które się nim posługują jako narzędziem analizy czy opisu.

2.1. W roku 1975 ukazał się fundamentalny artykuł H. Putnama The 
meaning of meaning, w którym amerykański filozof proponował traktowanie 
znaczenia jednostki leksykalnej odsyłającej do „rodzajów naturalnych” ja-
ko wektora składającego się z czterech składowych: 1. znacznika (markera) 
składniowego, decydującego o łączliwości danego wyrazu i jego aktualiza-
cji w tekstach, 2. znacznika semantycznego, odpowiadającego kategoryzacji 
przedmiotu, którego nazwą jest dany wyraz, 3. stereotypu, będącego „tra-



Pojęcie stereotypu w badaniach francuskich... 67

dycyjnym wyobrażeniem (które może być z gruntu nietrafne) na temat tego, 
jak wygląda lub jak działa, lub czym jest X” (Putnam 1998: 148) i 4. eksten- 
sji, definiowanej jako „ogół rzeczy, które można oznaczać tym wyrażeniem 
zgodnie z prawdą” (Putnam 1998: 126).

Propozycja ta, która sytuowała się w opozycji do składnikowego mode-
lu znaczenia, wprowadzała pojęcie stereotypu (z jego socjologicznym „za-
pleczem”) do semantyki ogólnej. Spotkała się ona z odzewem również we
Francji. Do modelu Putnama nawiązali m.in. Bernard Fradin i Jean-Marie 
Marandin, akcentując przede wszystkim to, iż pozwala on wprowadzić do 
znaczenia elementy wiedzy „encyklopedycznej”, pozajęzykowej. Jak bada-
cze ci pokazali na przykładzie definicji haseł corbeau i bijou w TLF, opis 
znaczenia nazw należących do klasy nazw „gatunków naturalnych” i nazw 
artefaktów — to w istocie zbiór zdań „encyklopedycznych” tworzących ich 
stereotyp. Składają się na niego dwa zbiory cech opisowych, mających tę sa-
mą naturę, ale różnie funkcjonujących w dyskursie: odróżnia je referencyjne 
lub niereferencyjne użycie danego słowa (Fradin, Marandin 1979: 66).3 Fran-
cuscy autorzy poszli jednak dalej, dowodząc, że pojęcie stereotypu można 
zastosować także do opisu znaczenia czasowników (stereotyp pojmują w od-
niesieniu do tej części mowy jako „normalny schemat regulujący sposób 
zachodzenia typu procesu, do którego odsyła czasownik” — Fradin, Maran-
din 1979: 81). Ukazywali w ten sposób stosowalność pojęcia stereotypu dla 
opisu znaczenia szerszego zbioru jednostek leksykalnych, postulując jednak 
jego ścisłe zdefiniowanie. W innym razie miast być precyzyjnym narzędziem 
opisu, stanie się ono tylko „socjolingwistycznym dodatkiem do semantyki”. 
O ile bowiem Putnam, uważając stereotyp za swego rodzaju „instrukcję 
użycia” danego słowa, która pozwala na skuteczną komunikację (żeby pra-
widłowo używać słowa tygrys, musimy wiedzieć, jak wygląda „stereotypowy” 
tygrys), akcentuje socjologiczny czy wspólnotowy wymiar stereotypu, to Fra-
din i Marandin interesują się bardziej „czysto językoznawczymi” pożytkami
z niego. Te zaś płyną według nich nie tyle z opisywania znaczenia wyrazów 
w izolacji (co jest domeną leksykografii), ale przede wszystkim z interpreto-
wania znaczenia wyrazów jako składników większych całości, wchodzących 
w relacje z innymi składnikami (czym zajmuje się semantyka).

3 Zostało to ukazane na przykładzie funkcjonowania przymiotnika vrai (‘prawdzi-
wy’), który w połączeniu z rzeczownikiem użytym niereferencjalnie ujawnia cechy przypi-
sywane denotatowi, np. Minou est un vrai chat (‘Minou to prawdziwy kot’) interpretowane 
jest raczej jako ‘Minou to śpioch i pieszczoch... ’ niż ‘Minou to zwierzę domowe... ’; podob-
nie Pierre est un vrai celibataire (‘Pierre to prawdziwy kawaler’) mówi raczej, że ‘Piotr 
jest pedantem o niełatwym charakterze’ niż że ‘Piotr to mężczyzna, który nie wstąpił 
w związek małżeński’.
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Ten dyskursywny wymiar funkcjonowania stereotypu przedstawiają pra-
ce poświęcone mechanizmom rozumienia relacji wewnątrztekstowych: jeśli 
nic nie wskazuje inaczej, znaczenie słowa interpretowane jest zgodnie z jego
stereotypem. Przykładem tego mechanizmu jest anafora asocjacyjna. Ciągi 
zdań, takie jak: Weszliśmy do wsi. Kościół był zamknięty, czy Oddałem pió-
ro do naprawy. Złamała się stalówka, zbudowane są na stereotypach słów 
wieś i pióro, pozwalających zrozumieć i zaakceptować dalszy ciąg: wieś —>
kościół (francuski stereotyp mówi, że w każdej wsi jest kościół), pióro —> 
stalówka, (zob. np. Fradin 1984, Kleiber 1993).

Jak zauważyliśmy wyżej, Fradin i Marandin uznali stereotyp definio-
wany przez Putnama za pojęcie dość luźne i domagali się jego doprecyzo-
wania i „usztywnienia”, by mogło stać się skutecznym narzędziem opisu 
semantycznego. Nieco inne zdanie prezentuje F. J. Melka Teichroew (Melka 
Teichroew 1989), który podkreśla wagę propozycji otwierającej semantykę 
na rzeczywistość pozajęzykową i sytuującej znaczenie wyrazu w kontekście 
społeczno-kulturowym; uważa więc, że wektor mający być według Putnama 
reprezentacją znaczenia, powinien być bardziej elastyczny, jednocześnie zaś 
związek między jego składowymi jest silniejszy, niż się to wydaje w propo-
zycji autora The meaning of meaning. Rozwijający jego propozycję badacz 
przyjmuje, że stereotyp, który powinien być traktowany jako jednostka pod-
stawowa, ma — podobnie jak znacznik składniowy i semantyczny — wartość 
kategoryzującą. Elementy składające się na stereotyp opisują cechy nieistot-
ne (przypadkowe) przedmiotu, a ich rodzaj i liczba zmieniają się w zależ-
ności od przedmiotu, któremu są przypisywane. To zdanie jednak wymaga 
— stwierdza Melka Teichroew — weryfikacji empirycznej. Ponadto uważa 
on, że nie tylko słowa należące do nazw „rodzajów naturalnych” mają swój
stereotyp; mają go wszystkie słowa, a przejawem różnic między różnymi 
ich klasami jest bogactwo cech wchodzących w skład stereotypów. Kolej-
na uwaga dotyczy relacji między stereotypem i ekstensją, którą Putnam
sytuuje poza zasięgiem przeciętnego użytkownika języka. Według Melki Te- 
ichroewa może stać się ona częścią stereotypu (zwiększającego w ten sposób 
swą elastyczność), ponieważ także wiedza przeciętnego użytkownika języka 
wzbogaca się i rozwija w codziennym życiu.4

4 Z punktu widzenia semantyki ogólnej analizował propozycję Putnama Georges 
Kleiber, który — doceniając rolę stereotypu, otwierającego ciekawe perspektywy — 
odrzucał jednak cały model znaczenia jako niestosowalny do języków naturalnych (Kleiber 
1985).

2.2. Inną grupę prac stanowią te, które rozpatrują stereotyp w powiąza-
niu z innym pojęciem, które pojawiło się w semantyce niemal w tym samym
czasie: z pojęciem prototypu. Najważniejsze z tych studiów jest autorstwa 
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Dirka Geeraertsa (Geeraerts 1985). Próbuje on znaleźć odpowiedź na py-
tanie, w jakim stopniu praktyka leksykograficzna może opierać się na jasno 
sformułowanych różnych teoriach lingwistycznych; odwołuje się przy tym do 
najnowszego dorobku semantyki leksykalnej, w szczególności do propozycji 
Putnama i do dorobku językoznawstwa kognitywnego. Według Geeraert-
sa istnieje wyraźne podobieństwo między stereotypem i prototypem: oba 
opisują najistotniejsze cechy semantyczne kategorii pojęciowych występują-
cych w języku naturalnym. Oba pojęcia uwzględniają również, że kategorie
te charakteryzują się nieostrymi granicami i nie mają wobec tego charakte-
ru sztywnych definicji, a raczej opisują „ podobieństwo rodzinne”. Ta bli-
skość stereotypu i prototypu nie powinna jednak przesłonić podstawowej 
różnicy między nimi. Stereotyp, opisujący pewną normę czy konwencję spo-
łeczną, będącą warunkiem udanej skutecznej komunikacji między członkami 
danej społeczności językowej, sytuuje się w perspektywie socjolingwistycz-
nej, gdy tymczasem prototyp należy do obszaru psycholingwistyki, gdyż 
dotyczy organizacji wiedzy w indywidualnym systemie poznawczym (ko-
gnitywnym). Istotną różnicę między propozycją Putnama i Eleanor Rosch 
wyznacza także sposób widzenia relacji między jednostką leksykalną a jej 
odniesieniem w rzeczywistości pozajęzykowej. Według Putnama relacja ta 
jest stała (sztywna): odniesieniem kategorii woda jest zawsze substancja H2O 
i tylko ona, zarówno gdy mówią o niej eksperci (ekstensja), jak i nieeksper- 
ci (stereotyp). Rosch tymczasem uważa, że najistotniejsza jest możliwość 
stosowania kategorii pojęciowych języka z taką elastycznością, że mogą do 
niej zostać włączone nawet takie elementy, które nie odpowiadają definicji 
centrum (Geeraerts 1985: 30-31).

Autor uważa oba te podejścia, w innej perspektywie ujmujące to sa-
mo zjawisko, za komplementarne i sądzi, że w normalnej sytuacji stereotyp
i prototyp są zbieżne, gdyż cechy uznawane za najważniejsze w perspekty-
wie społecznej mogą zajmować centralną pozycję w prototypowej organizacji 
kategorii.5 Nie sposób więc orzec, że jedno z nich jest „lepsze” niż drugie, 
zwłaszcza gdy spogląda się na nie z punktu widzenia leksykografa. Podej-
ścia te otwierają bowiem trzy możliwości teoretyczne, dotyczące informacji 
semantycznej, jaka ma zostać zawarta w definicji słownikowej. Leksykograf 
powinien zatem rozstrzygnąć czy ma ona zawierać: a) opis pojęć specjali-
stycznych (ekstensja Putnamowska)? b) opis minimalnych norm semantycz-
nych (stereotyp Putnamowski)? c) indywidualne struktury pojęciowe (pro-
totyp Rosch)? Dalsza analiza doprowadziła Geeraertsa do stwierdzenia, że 

5 Do tego rozumienia relacji między stereotypem a prototypem nawiązał Georges 
Kleiber w ważnej dla rozwoju językoznawstwa francuskiego książce La sćmantiąue du 
prototype. Categories et sens leiical (Kleiber 1990: 68-69).
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te trzy możliwości odpowiadają w rzeczywistości różnym typom słowników, 
o różnych funkcjach i celach (intencjach) pragmatycznych, co zostało ujęte 
w postaci tabeli:

Tabela według (Geeraerts 1985: 35)

Pojęcie z semantyki 
teoretycznej

Typ słownika Intencja pragmatyczna

encyklopedyczny opis
ekstensjonalny

słownik encyklopedyczny 
i terminologiczny

szerzenie wiedzy naukowej

stereotyp słownik języka szerzenie językowych 
norm społecznych

prototyp słownik językoznawczy opis pojęć leksykalnych

Inną istotną pracą dotyczącą relacji między prototypem i stereotypem 
jest studium Daniele Dubois i Phiłippe’a Resche-Rigona (Dubois, Resche- 
Rigon 1993). Autorzy ukazują w nim mechanizm „zaanektowania” pojęcia
prototypu, wywodzącego się z psychologii poznawczej i związanego z proce-
sami kategoryzowania elementów rzeczywistości, przez językoznawców, wy-
korzystujących je jako narzędzie semantyki leksykalnej. Pojęcie prototypu, 
pozwalające rozwiązać pewne kwestie niemożliwe do wyjaśnienia przy zasto-
sowaniu metod semantyki strukturalnej, stopniowo nabrało w językoznaw-
stwie znaczenia innego niż to, jakie mu nadała Eleanor Rosch. Rozumienie 
prototypu przesuwa się od ‘najlepszy przedstawiciel danej kategorii’ (wynik 
doświadczenia, percepcji) do ‘abstrakcyjna jednostka zbudowana na podsta-
wie typowych cech’, a takie „typowościowe” rozumienie prototypu sprawia, 
że coraz częściej utożsamiany jest ze stereotypem (jak w ujęciu Kleibera 
1990, 1993). Jednak według Dubois i Resche-Rigona to przesunięcie zna-
czenia pojęcia prototypu z dziedziny psychologii jednostki (gdzie prototyp 
pozwala na badanie kreatywności językowej i produktywności form języko-
wych, przejawiających się np. poprzez metaforę) na obszar normy społecznej 
wpisanej w język (poprzez analizę generyczności), sprawia, że traci ono część 
swej mocy wyjaśniającej.

Do propozycji Putnama, a w szczególności do jego rozumienia stereotypu 
jako składnika znaczenia, nawiązał Robert Martin w dwóch pracach poświę-
conych problemom definiowania znaczeń. W artykule dotyczącym definicji 
„naturalnej” rozpatrywał on opozycję między definicją konwencjonalną, czy-
li określającą w momencie nazywania przedmiotu przypisywane mu cechy 
(„Będziemy nazywać A taki przedmiot, który...”) lub uściślającą znaczenia 
słowa przejętego z języka ogólnego przez język specjalistyczny, a definicją 
„naturalną”, czyli taką, która ma uchwycić „naturalną treść słów”, a zatem 
„bardziej lub mniej jasną treść przypisywaną im spontanicznie — i często 
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nieświadomie — przez użytkowników języka” (Martin 1990: 86-87). Tak ro-
zumiana definicja „naturalna” ma najczęściej charakter stereotypowy i stoi 
w opozycji do definicji minimalnej. Rozróżnienia poczynione przez Marti-
na zostały ujęte w schemat pokazujący relację między różnymi rodzajami 
definicji:

definicja
konwencjonalna naturalna

a priori a posteriori metalin- derywacyjna
gwistyczna

synonimiczna
lub 

antonimiczna 
definicja słowa definicja przedmiotu

podająca podająca
tylko cechy
cechy dystynktywne

dystynktywne i wyobrażenia
definicja definicja

minimalna stereotypowa

Schemat według Martin 1990: 89

Rozważania dotyczące definicji stereotypowej badacz kontynuował w póź-
niejszej o trzy lata pracy o typowości (Martin 1993).6 Autor rozróżnił w niej 
trzy rodzaje cech:

6 Należy podkreślić, że w tym studium Martin wyraźnie odróżnił prototyp od 
stereotypu, choć stwierdził, że są one dwoma obliczami tego samego zjawiska: prototyp 
wiąże się z pojęciem najlepszego egzemplarza, stereotyp — z inwentarzem cech (Martin 
1993: 152).

— cechy powszechne (posiadają je wszystkie przedmioty objęte daną 
nazwą),

— cechy ogólnie potwierdzone (posiada je większość przedmiotów obję-
tych daną nazwą),

— cechy o naturze symbolicznej, bardziej lub mniej konwencjonalnie 
przypisane przedmiotom objętym daną nazwą.

Cechy należące do dwóch ostatnich kategorii stanowią pole stereotypu 
danego znaczenia, które można przedstawiać jako sieć cech wszystkich 
kategorii, rozpiętą na dwóch osiach: osi encyklopedycznej (na niej układają
się cechy powszechne, np. dla ptaka bycie zwierzęciem posiadającym pióra, 
dziób i skrzydła, znoszącym jaja...) i osi stereotypowej (na niej układają 
się cechy stereotypowe — konwencjonalne, np. dla ptaka: pożywianie się 
niewielką ilością pokarmu, latanie, niestałość...) (Martin 1993: 158-159).

Do koncepcji Putnama odwołują się także bezpośrednio autorki studium 
dotyczącego stereotypów zwierząt w języku francuskim i hiszpańskim (De- 
sporte, Martin-Berthet 1995: 115-135). Punkt wyjścia ich rozważań stano-
wiło stwierdzenie Putnama, że poznanie słowa tygrys równa się poznaniu 
stereotypu tygrysa wpisanego w dany język, cel zaś — pokazanie użyteczno-
ści pojęcia stereotypu w nauczaniu języków obcych: stereotypy wpisane są 
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w dany język i nie muszą być takie same w różnych językach. Jednocześnie 
zaś autorki podkreśliły silny związek między tak pojmowanym stereotypem 
a frazeologią: związki frazeologiczne utrwalają cechy postrzegane jako ste-
reotypowe przez użytkowników danego języka. Zostało to pokazane na przy-
kładzie kilku nazw zwierząt {kogut, kura, kot, pies, wilk, kruk, orzeł, lew, 
tygrys) i związków frazeologicznych, w jakich nazwy te występują w anali-
zowanych językach. Szczegółowe porównanie cech zwierząt uwydatnionych 
czy utrwalonych we frazeologii doprowadziło do wniosku, że choć część tych 
cech pojawia się w obu językach, to jednak inne uwydatnione są tylko przez 
jeden z nich, a więc badane stereotypy różnią się. Spostrzeżenie to osłabia, 
czy wręcz obala przekonanie (stereotypowe w gruncie rzeczy), że bliskość 
geograficzna Hiszpanii i Francji sprzyja analogiom w widzeniu świata oraz 
podobieństwom w ujmowaniu rzeczywistości w omawianych językach.

2.3. Przedstawiona właśnie praca Desporte i Martin-Berthet posługiwała 
się stereotypem jako narzędziem opisywania znaczenia, narzędziem należą-
cym więc do semantyki. Ale termin ten bywa też używany w językoznaw-
stwie francuskim w znaczeniu innym, nieputnamowskim, bliższym raczej 
jego pierwszemu, siedemnastowiecznemu sensowi, akcentującym odtwarzal-
ność stałej struktury. Tak postępuje Charlotte Schapira, która rozróżnia ste-
reotypy myślowe (stereotypes de pensee) i stereotypy językowe (stereotypes 
de langue). Pierwsze utrwalają w danej społeczności przekonania, wierzenia, 
przekazywane tradycją opinie, czy nawet przesądy (skąpstwo Szkotów, pijań-
stwo Polaków, gwarantowana piękna pogoda na św. Jana itp.). Drugie zaś to 
wyrażenia językowe powtarzane (odtwarzane) w stałym kształcie, w którym 
nie można nic zmienić; mogą one przybierać postać dwóch czy więcej słów 
trwale ze sobą połączonych, całych syntagm, a nawet zdań (aforyzmy, powie-
dzenia, przysłowia). Większość stereotypów językowych wyraża stereotypy 
myślowe, te jednak nie zawsze muszą przybierać kształt stereotypu języko-
wego (np. stereotyp myślowy ‘Szkoci są skąpi’ nie ma odpowiadającego mu 
stereotypu językowego, w przeciwieństwie do stereotypu myślowego, według 
którego Polacy to pijacy, wyrażanego przez stereotypowe porównanie soul 
comme un Polonais) (Schapira 1999: 1-2).7

7 Pojmowanemu w taki „formalny” sposób stereotypowi (stereotypowi językowemu), 
odpowiadającemu utrwalonym związkom międzywyrazowym, poświęcona jest w języku 
francuskim bogata literatura dotycząca różnych zjawisk związanych z frazeologią, m.in. 
klasyfikacji stałych związków między wy razowych, mechanizmów leksykalizacji, funk-
cjonowania takich związków w tekście, mechanizmów deleksykalizacji (defigement) itp. 
Do najważniejszych ujęć należą tu prace Pierre’a Guiraud, Georges’a Misri, Maurice’a 
Grossa, Gastona Grossa, Isabel Gonzalez Rey (zob. bibliografia). Nowe tendencje we 
francuskiej myśli nt. wyrażeń frazeologicznych charakteryzuje Michel Martins-Baltar we 
wprowadzeniu do tomu materiałów z konferencji w Saint-Cloud w listopadzie 1994 r. 
(Martins-Baltar 1997).
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Dla Schapiry stereotyp językowy, formalny, kończy się na poziomie zda-
nia. Ale pojawiają się także prace, w których stereotypowy charakter przy-
pisuje się całościom większym niż zdanie. Coraz częściej mówi się o stereo-
typii tekstowej w odniesieniu do skonwencjonalizowanych gatunków tekstów 
— zarówno literackich, jak i użytkowych — których „produkcja” każdora-
zowo wiąże się z odtwarzaniem pewnych stałych składników pojawiających 
się w określonej kolejności i realizowanych językowo za pomocą powtarzal-
nych formuł (zob. Adam 1992, Dufays 1997, Giilich, Kraft 1997). Ten aspekt 
wykorzystywany jest już w dydaktyce języka francuskiego jako ojczystego: 
Jeanne-Antide Huynh pokazała pożytki stereotypu: powtarzalność pewnych 
schematów „składni” tekstu, a także pewnych spetryfikowanych formuł słu-
żących do jego budowania, może być pomocna w nauce czytania, a także 
w tworzeniu przez uczniów własnych tekstów (Huynh 1991). Podobna myśl 
o zastosowaniu „stereotypii tekstowej” pojawiła się także w dydaktyce języ-
ków obcych (np. Giilich, Kraft 1997).

3.1. W dydaktyce języków obcych liczne są jednak głównie prace, które 
posługują się terminem stereotyp w znaczeniu bliskim lippmanowskiemu 
(„obrazy w naszej głowie”).

Dla autorów pierwszej grupy tych prac istotna jest społeczna funkcja ste-
reotypu jako wytworu pewnej wspólnoty, odnosi się ona m.in. do konsolidacji 
grupy wynikającej ze wspólnoty przekonań: ich znajomość jest warunkiem 
umożliwiającym komunikację. W tym nurcie mieszczą się przede wszyst-
kim prace Roberta Galissona, choć nie posługuje się on terminem stereotyp. 
Przedstawiamy tu jednak jego propozycje dlatego, że — choć wywodzą się 
z innych doświadczeń i sytuują się w perspektywie dydaktyki i interkultu- 
rowości — okazują się bliskie ujęciu Putnama.

Galisson w kilku pracach (zwłaszcza Galisson 1987, 1988) podkreślał, 
że warunkiem porozumienia (komunikacji) jest przynależność do wspólnej 
kultury (badacz nazywa ją culture partagee), która pozwala na rozpozna-
nie jednostki należącej do tej samej grupy (tożsamości zbiorowa), a także 
modeluje zachowania w sytuacjach zbiorowych życia codziennego. Culture 
partagee znajduje się w opozycji do culture sauante [kultura uczona] będącej 
rezultatem edukacji szkolnej, pojmowana więc może być jako rodzaj podkul-
tury {culture apprise, kultura wyuczona). Culture partagee charakteryzuje 
wszystkich członków danej społeczności: jest kulturą nabytą {acquise) po-
przez stałe zanurzenie w niej w codziennych kontaktach z innymi (w rodzinie, 
w grupach koleżeńskich, w instytucjach, wskutek odbioru tych samych me-
diów), często nieświadomie. Niezbędnym środkiem nabywania tej kultury 
jest język, który funkcjonuje jako jeden z jej nośników, przy czym szcze-
gólnie ważny element symbiozy między językiem a kulturą stanowi słów- 
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nictwo. „Słowa [... ] są szczególnie uprzywilejowanym miejscem przenikania 
dla niektórych treści kultury, które się w nich odkładają, przywierają do 
nich i w ten sposób dodają nowy wymiar do normalnego wymiaru seman- 
tycznego znaków. Na przykład jeśli 1. kwietnia wypada w piątek, a ja poka-
zuję mojemu krajanowi kalendarz i stwierdzam „Dzisiaj mamy prawdziwy
dzień ryby”, to zrozumie on, że robię aluzję do poisson d’avril (tj. trady-
cyjnych zabaw primaaprilisowych) i do ryby, zwyczajowo jadanej w piątek, 
dzień postny. [... ] Słowo poisson niesie więc w sobie ładunek ukrytych (im- 
plicytnych) treści kulturowych, które funkcjonują jako znaki rozpoznawcze 
i wspólnotowe, włączając rozmówcę do wspólnoty mówiącego, jeśli rozumie 
on komunikat, albo go z niej wyłączając, jeśli go nie rozumie. Ta „war-
tość naddana” do znaczenia słowa służy tu więc jako znak przynależności 
i identyfikacji kulturowej” (Galisson 1987: 128). Galisson proponuje nazwać 
tę „wartość naddaną” charge culturelle partagee (CCP — wspólny ładu-
nek kulturowy), a słowa nią tak nacechowane — mots — charge culturelle 
partagee {mots — CCP}. Charge culturelle partagee jest siłą rzeczy odmien-
na w różnych językach i należy to uwzględniać w procesie nauczania języ-
ków obcych. Wiąże się z tym opracowany przez autora projekt stworzenia 
słownika słów „nacechowanych kulturowo”, który miałby służyć jako na-
rzędzie umożliwiające dostrzeganie odmienności CCP w dydaktyce języków 
obcych.8

8 W tym nurcie mieści się praca Henriego Boyer (Boyer 1998), który również podkre-
ślał połączenie w komunikacji wymiarów etnicznego, społecznego i kulturowego, przejawia-
jące się także w języku (znaczenie słów, formuły, przysłowia) i konieczność uwzględniania 
zbiorowych wyobrażeń użytkowników danego języka w procesie dydaktycznym. Boyer od-
woływał się do pojęcia stereotypu, mówiąc, że te zbiorowe wyobrażenia mogą podlegać 
zjawisku stereotypizacji, ale nie uznawał tego za kwestię pierwszoplanową.

Do propozycji Galissona nawiązuje bezpośrednio Franęoise Demougin 
(Demougin 1998), która uznaje, że „charge culturelle partagee jest specy-
ficznym podejściem do zjawiska ogólnego, jakim jest stereotypia wewnątrz 
norm dotyczących komunikacji, ponieważ jest wyrazem pewnego konsensusu 
semantycznego i pragmatycznego, należy do pewnego zwyczaju zbiorowego, 
co wynika ze skojarzeń, budujących bardzo mocne relacje kulturowe między 
słowami i obrazami” (Demougin 1998: 15). Stereotyp zaś, będący własno-
ścią wspólną pewnej zbiorowości, funkcjonuje jako schemat interpretacyjny, 
pozwalający każdemu członkowi tej zbiorowości poruszać się w codziennych
sytuacjach, w tym w tych, które łączą się z komunikacją językową. Wykorzy-
stując propozycje Dufays (zob. przypis 2), Demougin pokazuje, że stereotyp 
— „nabyta struktura poznawcza, związana ze środowiskiem kulturowym,
z doświadczeniem indywidualnym i ze sferą afektywną” (Demougin 1998: 
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21) — jest zjawiskiem, które — w odniesieniu do wypowiedzi — działa
w rozmaity sposób na różnych jej poziomach, co obrazuje schemat:

struktury kody działań (czynności) kody schematów opisowych
elementarne kod językowy 

akty mowy 
słowa o wspólnym 
ładunku kulturowym

pola tematyczne 
tworzenie paradygmatów

segmentalne reguły konwencjonalne 
praktyki społeczne...

cechy tematyczne 
obrazowanie o wspólnym 
ładunku kulturowym

suprasegmentalne sekwencje narracyjne 
cechy działań

cechy aksjologiczne 
motywy kulturowe...

Schemat dziedzin działania stereotypu według Demougin 1998: 24

Stereotyp stanowi więc narzędzie poznania obecne w pamięci jednostki 
biorącej udział w akcie komunikacji, która — żeby zrozumieć (i żeby zostać 
zrozumianą) — posługuje się znanymi strukturami, a następnie przechodzi 
na wyższy stopień złożoności, żeby dokonać interpretacji. Uciekanie się 
do stereotypu pozwala więc na włączenie wszelkiego komunikatu (nowej 
informacji) do wcześniej posiadanych doświadczeń i zrozumienie dzięki temu 
konkretnych zachowań. (Demougin 1998: 25).

Jednak stereotypy — mimo że stanowią strategiczny składnik społeczno- 
kulturowych procesów w obrębie wspólnoty językowo-kulturowej, niezbęd-
ny przecież do zrozumienia zachowań językowych — nie stają się obiektem 
regulowanego instytucjonalnie przekazu: nie naucza się ich ani rodzimych 
użytkowników języka, ani osób uczących się języka obcego. Jak w takim ra-
zie przekazać uczącym się języka to, co już ze swej natury jest niepewne
i zmienne, przy tym należy do sfery niewypowiedzianego czy niewyrażone- 
go (implicite), a jednocześnie okazuje się w komunikacji niezbędne? — za-
stanawia się Demougin i proponuje jako jedną z możliwości wykorzystanie 
filmu, który uważa za szczególnie skuteczny środek dydaktyczny. Kino prze-
nosi bowiem nie tylko obrazy, ale także język-kulturę (czyli reguły języko-
we, konwersacyjne, normy zachowań językowych, konwencje socjokulturowe,
zbiorowe wyobrażenia), a wobec tego jest znakomitym nośnikiem stereoty-
pów. W dalszym ciągu Demougin przedstawił szczegółową analizę plakatu 
filmu Marius et Jeannette R. Guediguiana oraz sekwencji filmu Les Visi- 
teurs J. M. Poirego (tytuł polski: Goście, goście), w których funkcjonowanie 
stereotypu okazuje się wielostronne i skomplikowane, co wynika z łączenia 
przez niego funkcji poznawczej (związanej z czytelnością przekazu) i funk-
cji aksjologicznej (wymagającej od odbiorcy zajęcia określonego stanowiska: 
odrzucenia lub aprobaty).
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3.2. Autorzy prac zaliczonych do drugiej grupy zwracają uwagę na inny 
aspekt stereotypu, a mianowicie na stereotypowe ujmowanie grup ludzkich 
(narodów, środowisk) w relacji wobec siebie (napięcie „ja” — „inny”). Wy-
korzystują więc termin stereotyp w znaczeniu węższym, „socjologicznym”
(stereotyp etniczny). W dydaktyce języków obcych, szczególnie w jej tzw. 
nurcie interkulturowym, ten aspekt jest niezwykle ważny. Od dawna wia-
domo, że poznając język obcy, poznajemy także kulturę jego użytkowników 
(czyli w pewnym sensie ich samych), jednocześnie zaś „zobaczenie” cudzej 
odmienności pozwala nam dzięki niej „ujrzeć” siebie. Uświadomienie sobie 
natomiast stereotypowości naszego spojrzenia na innego skłania do przezwy-
ciężania czy wręcz odrzucenia stereotypu i podjęcia próby szukania prawdy; 
może to również okazać się impulsem do poznania swojego stereotypowe-
go obrazu w oczach innego. Na temat tych kwestii powstały liczne prace; 
wymienimy tu tylko niektóre z nich.

Georges Santoni wskazał, jak wykorzystanie materiału wizualnego (seria 
diapozytywów) przedstawiającego miejsca i wydarzenia (np. schody w pa-
ryskiej Operze czy manifestację uliczną w Paryżu), przedstawicieli różnych 
grup zawodowych, lokale gastronomiczne czy plakaty reklamowe pozwala 
przełamać czy osłabić pewne stereotypy na temat Francji i Francuzów, któ-
re występują u studentów amerykańskich (Santoni 1983).

Trzy ważne artykuły zostały zamieszczone w monograficznym numerze 
„Etudes de Linguistiąue Appliąuee” noszącym tytuł Stereotypes et alentours 
(ELA 107). Helene Giaufret Colombani analizowała stereotypy etniczne, 
wyłaniające się ze słowników języka francuskiego pochodzących z końca 
siedemnastego wieku. Analiza definicji, a przede wszystkim przykładów 
wspomagających je, doprowadziła do stwierdzenia, że choć słowniki te
nie dają z pewnością pełnego obrazu etnotypów (stereotypów etnicznych) 
istniejących wówczas w języku i w społeczeństwie francuskim, to jednak 
można w nich znaleźć istotne informacje na ich temat. Francuszczyzna końca 
siedemnastego stulecia odbija ksenofobię Francuzów, szczególnie dotyczącą 
Włochów i Hiszpanów, ale nie omijającą i innych narodów: ludy Północy 
i Niemcy to w tym światopoglądzie barbarzyńcy, a mieszkańcy krajów 
egzotycznych (Daleki Wschód, Turcja) uznawani byli za „dzikich” stojących 
na granicy człowieczeństwa. Autostereotypy zaś pokazują, że tożsamość 
ówczesnych Francuzów budowała się poprzez odniesienie do „innego”. Inność 
czy odmienność nie była jednak ściśle złączona z przynależnością narodową: 
dotyczyła też mieszkańców prowincji, kobiet, a nawet służących! (Giaufret 
Colombani: 1997: 291-300).

Ruth Amossy analizując opis społeczności Żydów mieszkających w Ma- 
rakeszu dokonany przez Roberta Brasillacha w La Conguerante (Plon 1943) 
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przedstawiła, z jaką siłą stereotypy etniczne mogą oddziaływać na budowę 
tekstu i kształtowanie zawartej w nim argumentacji (Amossy 1997: 265 
278).9 Maddalena de Carlo zaś podkreśliła znaczenie stereotypu w tworzeniu 
tożsamości grupowej, akcentując konieczność uwzględnienia tego zjawiska 
w dydaktyce języków obcych, która powinna służyć przezwyciężaniu niechę-
ci zbudowanej na stereotypie i budowaniu wzajemnego szacunku i tolerancji 
(de Carlo 279-290).

9 Siłę stereotypu ukazywał Paul Siblot na przykładzie ewolucji znaczenia słowa cas- 
bah. Zapożyczone z arabskiego (Kasba — ‘siedziba deja Algieru’, nazwa własna) w 1830
roku, w chwili zdobycia Algieru, słowo to oznaczało ‘cytadelę i pałac panującego w kra-
jach arabskich’. Algier funkcjonował jako „najlepszy egzemplarz” („prototyp”) miasta 
arabskiego, jego topografia sprawiła więc, że słowo casbah nabrało drugiego znaczenia: 
‘ufortyfikowana część miasta’. Z czasem pojawiło się następne znaczenie: ‘miasto arab-
skie’, z konotacją: wąskie uliczki, tworzące labirynt; konotacja ta wyrasta z kontekstów, 
w jakich słowo to jest stosowane w opisach literackich (np. przez Maupassanta). Znaczenie 
to zawiera więc element ‘odmienność’, którego nie ma jego arabski „przodek”. Jak kon-
kluduje Siblot, znak nie zawiera znaczenia „sam w sobie”, ale nabiera go poprzez użycia 
w wypowiedziach, a kategoryzacja językowa nie ma charakteru abstrakcyjnego ani absolut-
nego. Jest ona wynikiem mobilizacji wiedzy o przedmiocie zdobytej poprzez postrzeganie 
zmysłowe i w wyniku praktycznego doświadczenia, które determinują powstawanie sensu 
w dyskursie (Siblot 1996: 120-121).

10 Podobne sądy pojawiają się również we francuskiej refleksji dotyczącej użycia ste-
reotypu w językoznawstwie; piszą o tym we wprowadzeniu do numeru „Langue Franęaise”
poświęconemu semantyce stereotypu jego redaktorzy Olga Galatanu i Jean-Michel Gou- 
vard (Galatanu, Gouvard 1999).

4. Lektura francuskojęzycznych książek i rozpraw wskazuje, że stereotyp 
pojmowany jest przez autorów z tego kręgu językowego na różne sposoby, 
co w konsekwencji prowadzi do rozmaitych jego interpretacji i sposobów 
wyjaśniania mechanizmów jego funkcjonowania.

Część autorów omawianych prac ujmuje stereotyp w sposób wąski i ogra-
nicza jego opis do sposobów jego funkcjonowania w języku, inni rozumieją 
go szeroko, w sposób zbliżony do lippmannowskiego (socjologicznego) ujęcia 
stereotypu jako czynnika zapewniającego możliwość komunikacji wewnątrz 
określonej grupy społecznej. Choć termin nie ma jednego jasno i wyraźnie 
zdefiniowanego znaczenia, to właśnie jego „nieostre kontury” sprawiają, że 
jest on używany często i służy do mówienia o różnych zjawiskach, natury 
semantycznej, gramatycznej i pragmatycznej.10
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THE NOTION OF STEREOTYPE W FRENCH LINGUISTICS.
A SURVEY OF RECENT CONCEPTIONS

The article attempts to show how the notion of stereotype is used in recent French 
publications, mostly linguistic but also from related fields (research on stereotypes is often
interdisciplinary in naturę).

For French authors, the main characteristics of stereotypes are: their recurrence, the 
reconstitution of their stable features, their social character, simplistic naturę and sche- 
maticity. For analytical or descriptive purposes, the characteristics are used differently 
in different linguistic trends, which results in various interpretations of what stereotypes 
are and how they function. Some authors understand stereotypes in a narrow way and
restrict their descriptions to the way the latter function in language (as components of 
the meaning of linguistic expressions or factors contributing to intratextual relationships); 
others adopt a broader perspective, closer to Lippmann’s (social) understanding of ste-
reotypes as factors facilitating communication within a given social group (this approach 
is characteristic of the methodology of teaching French as a foreign language). The no-
tion of stereotype does not have one clearly and precisely defined meaning; due to its 
vague boundaries it is used frequently and resorted to in the analyses of various semantic, 
grammatical and pragmatic phenomena.


