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LITEWSKI I BIAŁORUSKI STEREOTYP POLAKA 
(W ŚWIETLE BADAŃ ZA POMOCĄ DYFERENCJAŁU 

SEMANTYCZNEGO)

W badaniach nad stereotypami narodowymi dyferencjał semantyczny Osgooda po
zwala osiągać wyniki porównywalne w zakresie wybranych cech, ich ewaluacji i na
tężenia. Dane zebrane w Wilnie i Mińsku w roku 2001 przez uczestniczki seminarium 
magisterskiego J. Bartmińskiego pozwoliły stwierdzić, że stereotyp Polaka na Litwie 
i na Białorusi jest rozszczepiony: inaczej postrzegany jest Polak miejscowy niż Polak 
z Polski: na Litwie obraz miejscowego Polaka jest zdecydowanie bardziej negatyw
ny, przypisuje mu się takie cechy, jak duma, zawziętość, agresywność, podczas gdy na 
Białorusi jest odwrotnie: lepiej są postrzegani Polacy miejscowi, którzy są w oczach 
Białorusinów bardziej od krajowych kulturalni, uczciwi, łagodni, bardziej towarzyscy 
i inteligentni, choć zarazem mniej przedsiębiorczy i mniej zamożni.

Stereotypy narodowe na Litwie i Białorusi były w roku 2001 przedmiotem 
zainteresowań uczestników seminarium magisterskiego Jerzego Bartmińskiego. 
Dwie uczestniczki tego seminarium, Ludmiła Mavric z Wilna i Świetlana Rżeut- 
ska z Mińska, przeprowadziły w swoich rodzinnych miastach badania litewskiego 
i białoruskiego stereotypu Polaka za pomocą dyferencjału semantycznego.1 Obie 
posłużyły się listą 26 par antonimicznych stosowaną wcześniej w pracach J. Bart
mińskiego (1995, 1997) i wykorzystaną w badaniach Akimowej i A. Gudaviciusa 
(2003).

1 Swietłana Rżeutska ukończyła pracę magisterską pt. Stereotyp Polaka i Białorusina w Polsce
i na Białorusi i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej w roku 2001. Ludmiła Mavric uczestniczyła 
w seminarium okresowo.

Na Litwie przedmiotem badania były studenckie stereotypy Polaka, Rosjanina, 
Niemca, Żyda i Litwina; na Białorusi — stereotypy Polaka i Białorusina. Wyniki * i
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tych badań przedstawimy syntetycznie w tabelach 1 i 2 oraz na wykresach w ujęciu 
porównawczym.2

2 Dane zebrane przez obie współautorki w Mińsku i w Wilnie zostały przez nie przygotowane 
w wersji roboczej, która została następnie poddana ponownemu przeliczeniu. Za dokonanie obliczeń 
kontrolnych i przygotowanie wykresów dziękujemy mgrowi Piotrowi Bartmińskiemu.

3 Operowanie w badaniu parami cech opozycyjnych ma tę zaletę, że eliminuje sprzeczności, 
które regularnie pojawiają się w przypadku ankiet otwartych, kiedy to np. Polakowi przypisuje się 
równocześnie to, że jest pracowity i leniwy, tolerancyjny i agresywny, mądry i głupi itp. Może to 
co prawda sprawiać wrażenie ukrywania charakterystyk negatywnych, eksponowania pozytywnych 
(taki zarzut postawiła badaniom opartym na dyferencjale Irina Lappo, artykuł w tym tomie „E”, 
przypis 24), jednak nie jest to zarzut trafny, wskaźniki procentowe bowiem czytelnie informują nie 
tylko o tym, jaka ewaluacja przeważa, ale też — w jakim stopniu przeważa. W ankietach istotnie 
wybory cech pozytywnych przeważają nad wyborami negatywnymi (w stopniu jednak bardzo 
różnym), ale bywa też odwrotnie (por. pijaństwo, fałsz, nieuczciwość w białoruskiej charakterystyce 
Polaka, tabela 2).

4 Nieprzestrzeganie tego wymogu może badania pozbawić wartości (co wytknęła Hofstättero- 
wi i niektórym badaczom niemieckim Uta Quasthoff (1973, s. 48). Dwie polskie listy takich cech 
(Kurcz i Maciątek 1992 oraz Bartmińskiego 1995, 1997), utworzone w toku badań pilotażowych, są 
do siebie z bardzo zbliżone.

Warto w tym miejscu podkreślić, że dyferencjał semantyczny Osgooda jest 
jedną ze sprawdzonych metod eksperymentalnych w badaniach nad stereotypami 
narodowymi. Bywa używany bądź to w wersji klasycznej (Osgood, Suci, Tan
nenbaum 1957, Quasthoff 1973, Kurcz, Maciątek 1992), bądź zmodyfikowanej 
(Bartmiński 1986, 1995, 1997; Gudavicius 2003). Nie jest oczywiście metodą je
dyną, ani też z lingwistycznego punktu widzenia — wystarczającą, jednak przy 
całej swojej oczywistej ograniczoności (jak każda ankieta stawia on respondentów 
w sytuacji pewnego rodzaju „przymusu”), jego stosowanie pozwala osiągać wyniki 
wartościowe. Po pierwsze — daje możliwość uwzględnienia zróżnicowanego i bo
gatego (odpowiednio do zainteresowań badacza) zestawu cech charakterystycz
nych; po drugie dzięki wprowadzeniu par opozycyjnych typu „oszczędny — roz
rzutny”, „pracowity — leniwy”, „szczery — fałszywy”, pozwala pojawiające się 
regularnie w ankietach otwartych sprzeczne charakterystyki sprowadzić do warto
ści „netto”3 i uchwycić kierunek ewaluacji; po trzecie — pozwala ustalić stopień 
stabilizacji czy „natężenie” poszczególnych cech przypisywanych reprezentantom 
grupy (wyższy wskaźnik wyborów dokonywanych przez repondentów wskazuje 
na wyższy stopień utrwalenia cechy w społecznej świadomości), wreszcie umoż
liwia porównywanie charakterystyk dawanych przez respondentów przedstawicie
lom różnych narodowości. Wszystkie te zalety Czytelnik może sprawdzić na przy
toczonych danych. Jednak warunkiem efektywności stosowania dyferencjału jest 
wstępne opracowanie takiego zestawu cech, które są semantycznie łączliwe z na
zwami narodowości.4

W litewskim stereotypie Polaka najwyższe pozycje, z ponad 40-procentowym 
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Tabela 1. Charakterystyki przypisane Polakowi (i Polakowi z Białorusi) oraz Białorusinowi przez 
studentów białoruskich z Mińska w roku 2001. Ankieta DYF 2001, Świetlana Rżeutska, Mińsk, 
N = 100. Liczby informują, jaki procent możliwych wskazań osiągnęła dana cecha w odpowiedziach 
respondentów.

Cecha (+/-) Polak Polak z Białorusi Białorusin
1 Przedsiębiorczy/niezaradny 69,3 55,3 18,2
2 Czysty/niechlujny 50,2 52,3 12,7
3 Oszczędny/rozrzutny 61,4 56,7 32,7
4 Zamożny/biedny 61,8 47,3 -34,0
5 Pracowity/leniwy 46,8 48,7 23,8
6 Abstynent/pijak -24,0 -22,0 -45,8
7 Odważny/tchórzliwy 13,1 17,0 39,1
8 Wesoły/smutny 44,9 53,3 51,9
9 Dumny/pokorny 59,6 57,7 32,0

10 Uczuciowy/chłodny emocjonalnie 15,0 27,7 21,9
11 Inteligentny/tępy 49,8 60,0 27,6
12 Wykształcony/niewykształcony 41,9 42,0 12,5
13 Mądry/głupi 41,9 48,0 28,2
14 Towarzyski/nietowarzyski 39,3 53,0 60,6
15 Otwarty/zamknięty w sobie 14,6 25,3 44,7
16 Zawzięty/ustępliwy 42,7 42,0 39,1
17 Szczery/fałszywy -4,1 10,3 19,9
18 Niezależny/uległy 40,9 39,3 7,1
19 Kulturalny/niekulturalny 36,7 44,7 12,2
20 Uczciwy/nieuczciwy -0,7 15,3 5,1
21 Łagodny/brutalny 18,4 28,3 -1,4
22 Tolerancyjny/nietolerancyjny 1,9 25,0 3,4
23 Spokojny/agresywny 10,9 18,3 -2,7
24 Patriota/brak patriotyzmu 59,2 45,3 35,0
25 Religijny/laicki 79,4 65,3 23,6
26 Nacj onal i sta/kosmopoli ta 40,1 27,0 20,7

wskaźnikiem wyborów, mają cechy takie, jak religijność; patriotyzm i nacjona
lizm; duma, ale też towarzyskość i uczuciowość. Natomiast bardzo nisko — na 
granicy zera — punktowali litewscy studenci takie cechy Polaka, jak uczciwość 
i spokój, podkreślali małą tolerancyjność i skłonność do agresji.5

5 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Ludmiłę Mavric wśród studentów w Wilnie tylko 
częściowo potwierdzają to, co na podstawie tej samej ankiety przeprowadzonej nieco wcześniej 
w Szawlach opublikowali Akimowa i Gudavicius (2003). Może to świadczyć o różnicach między 
dwoma litewskimi miastami, podobnymi do tych, jakie w przypadku białoruskiego stereotypu Po
laka stwierdziła Irina Lappo między Mińskiem i Mohylewem (zob. Lappo w tym tomie „Etnolin- 
gwistyki”), ale w jakimś stopniu może się też tłumaczyć nierozróżnianiem w ankiecie Akimowej 
i Gudaviciusa Polaka miejscowego (widzianego bardzo krytycznie) i Polaka z Polski (postrzeganego 
bardziej pozytywnie). Niemniej zasadnicze rysy są zbieżne, w obu ankietach Polak jest określany 
jako religijny, dumny, patriotyczny i zarazem skłonny do alkoholu, mało kulturalny, mało tolerancyj-
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Tabela 2. Charakterystyki narodowości przypisywane przez studentów litewskich. Ankieta DYF 
2001, Ludmiła Mavric, Wilno, N=98. Liczby informują, jaki procent możliwych wskazań osiągnęła 
dana cecha w odpowiedziach respondentów.

Cecha 
(+/-)

Polak 
na Litwie

Polak 
w Polsce

Rosjanin Żyd Niemiec Litwin

1 Przedsiębiorczy / nie
zaradny

22,6 40,5 44,7 38,5 22,0 -1,0

2 Czysty / niechlujny 21,9 38,6 -3,1 34,4 69,8 28,5
3 Oszczędny / rozrzut

ny
18,4 23,0 -14,2 59,3 63,2 21,9

4 Zamożny / biedny 19,2 35,2 -7,3 66,0 64,6 -4,2
5 Pracowity / leniwy 13,1 31,9 -4,8 40,9 64,6 37,2
6 Abstynent / pijak -18,1 -14,8 -60,1 26,8 -14,8 -27,1
7 Odważny / tchórzli

wy
8,3 20,3 30,2 3,8 13,4 21,0

8 Wesoły / smutny 34,4 37,0 57,3 9,3 24,1 20,1
9 Dumny / pokorny 49,3 43,7 36,5 48,1 52,1 28,1

10 Uczuciowy / chłodny 
emocjonalnie

41,8 41,3 55,6 24,4 13,2 17,9

11 Inteligentny / tępy 20,5 30,1 20,5 63,6 34,7 28,1
12 Wykształcony / nie

wykształcony
18,1 39,9 10,8 56,5 58,1 38,1

13 Mądry / głupi 22,6 33,0 26,1 65,0 51,4 38,1
14 Towarzyski / nieto- 

warzyski
39,2 48,9 56,8 23,1 29,2 31,6

15 Otwarty / zamknięty 
w sobie

26,7 27,1 47,3 -17,0 -5,8 -4,8

16 Zawzięty / ustępliwy 33,3 25,4 28,9 39,8 35,4 28,2
17 Szczery / fałszywy 8,4 12,3 38,1 -13,4 2,7 14,4
18 Niezależny / uległy 21,4 37,4 14,8 37,8 45,4 5,2
19 Kulturalny / niekultu

ralny
13,3 31,9 -16,0 40,5 40,6 13,4

20 Uczciwy / nieuczci
wy

0,7 2,6 -3,4 -11,0 31,3 10,3

21 Łagodny / brutalny 4,6 4,4 -8,0 3,4 8,6 19,6
22 Tolerancyjny / nieto- 

lerancyjny
-0,7 7,9 -15,3 2,4 11,0 6,2

23 Spokojny / agresyw
ny

-7,7 2,6 -25,8 16,2 11,0 17,5

24 Patriota / brak patrio
tyzmu

39,9 58,2 33,7 56,6 60,5 42,6

25 Religijny / laicki 57,4 61,9 20,6 72,1 16,3 28,9
26 Nacjonalista / ko

smopolita
39,9 40,2 30,6 37,5 45,2 38,8
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W białoruskim stereotypie Polaka —jak widać z zestawienia w tabeli 1 — do
minujące cechy są podobne, dotyczące sfery ideowej i bytowej: religijność i patrio
tyzm; przedsiębiorczość, oszczędność, zamożność i czystość, inteligencja i duma. 
Znacznie niżej albo zgoła negatywnie wypada charakterystyka w aspekcie etycz
nym — Polak jest widziany raczej jako fałszywy i nieuczciwy — oraz społecznym: 
Polak jest widziany jako mało tolerancyjny, niezbyt otwarty, uczuciowy i łagodny.

Oba stereotypy Polaka, litewski i białoruski (zob. ryc. 2) wykazują znaczne 
podobieństwo — dominujące cechy to religijność i alkoholizm, znaczącą pozycje 
zajmują takie cechy bytowe, jak przedsiębiorczość, psychiczne jak duma, weso
łość, uczuciowość, towarzyskość, nisko szacowane są cechy etyczne i społeczne, 
takie jak szczerość, uczciwość, tolerancja. Ogólnie biorąc ewaluacja Polaka przez 
stronę białoruską jest znacznie bardziej pozytywna, niż ewaluacja ze strony litew
skiej, która jest mniej pozytywna, a bywa wręcz negatywna.

Obraz Polaka i na Litwie, i na Białorusi jest rozszczepiony, bo nieco inaczej 
postrzegany jest Polak miejscowy, lepiej znany z bezpośrednich kontaktów, niż 
Polak z Polski. Stosunek do miejscowych Polaków jest przy tym kontrastowo 
różny na Litwie i Białorusi.

Na Litwie obraz miejscowego Polaka jest zdecydowanie bardziej negatywny 
niż obraz Polaka z Polski. Miejscowy Polak jest uważany za mniej przedsiębior
czego, czystego i zamożnego, mniej inteligentnego, wykształconego i kulturalnego 
niż Polak z Polski, natomiast za bardziej dumnego i zawziętego oraz agresywnego 
(zob. ryc. 1).

Na Białorusi odwrotnie: lepiej są postrzegani Polacy miejscowi, którzy są 
w oczach Białorusinów bardziej od „krajowych” (tzn. tych z Polski) kulturalni, 
uczciwi, łagodni, bardziej towarzyscy i inteligentni, choć zarazem mniej przedsię
biorczy i mniej zamożni. Pokazuje to ryc. 4.

Bez wątpienia na to zróżnicowanie wpływ wywarły znane konflikty polsko- 
litewskie i brak takich konfliktów między Polakami i Białorusinami na Białorusi.
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Rye. 1. Charakterystyki przypisywane Polakowi z Litwy i Polakowi z Polski przez studentów 
litewskich (N=98) w 2001 roku (Bartmiński, Mavric: Ankieta DYF 2001, Wilno)
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Ryc. 2. Charakterystyki przypisywane Polakowi z Polski przez studentów białoruskich (N=89) 
i litewskich (N=98) w 2001 roku (Bartmiński, Rżeutska: Ankieta DYF 2001, Mińsk; Bartmiński, 
Mavric: Ankieta DYF 2001, Wilno)

Ryc. 3. Charakterystyki przypisywane Polakowi z Białorusi i Polakowi z Polski przez studentów 
białoruskich (N=89) w 2001 roku (Bartmiński, Rżeutska: Ankieta DYF 2001, Mińsk)
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Ryc. 4. Charakterystyki przypisywane Polakowi (miejscowemu) przez studentów białoruskich 
(N=89) i litewskich (N=98) w 2001 roku (Bartmiński, Rżeutska: Ankieta DYF 2001, Mińsk; Bart
miński, Mavric: Ankieta DYF 2001, Wilno)

Ryc. 5. Charakterystyki przypisywane Polakowi i Rosjaninowi przez studentów litewskich 
(N=98) w 2001 roku (Bartmiński, Mavric: Ankieta DYF 2001, Wilno)
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LITHUANIAN AND BYELORUSSIAN STEREOTYPES OF A POLE: A SUDY BASED ON 
SEMANTIC DIFFERENTIAL

In research on national stereotypes, Osgood’s semantic differential allows one to obtain results 
to compare in the realm of selected features, their evaluation and intensity. Participants of Jerzy 
Bartminski’s M. A. seminar collected data in Vilnius and Mińsk in 2001, on the basis of which it 
is possible to conclude that the stereotype of a Pole in Lithuania and Byelorussia is two-pronged: 
Poles living in Lithuania or Belarus are viewed differently from those living in Poland. In Lithuania 
the image of a locally-based Pole is more negative and includes the features of pride, obstinacy and 
aggresiveness. In Belarus the situation is reversed: Poles living in the country are viewed as more 
cultural, honest, good-tempered, sociable and intelligent, although less enterprising and well-off than 
those living in Poland.


