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Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomo
ści studiującej młodzieży czeskiej

Badanie problematyki stereotypów etnicznych1 w teraźniejszości interesuje wie
lu badaczy wszystkich kierunków humanistycznych. Podczas kiedy sociologowie 
oraz psychologowie skupiają uwagę na typologii i mechanizmach tworzenia stereo
typów, badanie historyczne skupia uwagę na ich zmiany treściowe i formalne, pró
buje również szukać odpowiedź na pytania, jakie sytuacje je wywołują, co wspiera 
ich szerzenie, w jaki sposób i z jakich powodów zmieniają się, kiedy i w jaki sposób 
są wykorzystane jako świadomy instrument manipulacyjny, i kiedy się tak dzieje 
nieświadomie2. Pytania można rozpatrywać i z punktu widzenia wymiaru dydak
tycznego.

Czeska nauka ma w zakresie badań stereotypów z wielu powodów znaczny defi
cyt w porównaniu np. z sytuacją w Polsce, gdzie na ten temat opracowano wiele 
publikacji książkowych i artykułów w czasopismach3. Wiele z nich zastanawiało się 
również nad metodyką empirycznych badań stereotypów etnicznych. Autor, w tym 
kierunku dla nas podstawowego artykułu, JSTasi sąsiedzi w oczach studentów 4, ostrze
ga w dyskusji o czynnościach edukacyjnych, które usiłują eliminować stereotypy w 
ich jednostronnym, negatywnym rozumieniu. Można się zgodzić ze zlikwidowa
niem „złośliwych”, nieprzyjacielskich stereotypów etnicznych, wątpliwa jest troska 
o usunięcie stereotypów neutralnych ( opisujących ) lub pozytywnych. Bartmiński 
stawia sobie dalej zasadnicze pytanie, czy takie usunięcie stereotypów jako elemen
tów aparatu poznawczego z naszego życia było możliwe. Również najnowsze po
glądy na możliwości dydaktyki historii w tym kierunku wypowiadają się raczej za 
„kultywacją” stereotypów3.

Obecnie starania o współpracę w ramach jednoczącej się Europy stawiają przed 
nami pytanie, jeżeli jesteśmy do tej współpracy przygotowani, jeżeli ciągle w sobie 
nie nosimy ciężaru z przeszłości wraz ze wszystkimi negatywnymi stereotypami w 
pojmowaniu innych narodów. Stąd pojawiły się nasze starania, aby przekonać się o 
realnej sytuacji na przykładzie narodów sąsiednich, jako partnerów w tym wspól
nym ukierunkowaniu nam najbliższych, u młodzieży studiującej.

CHARAKTERYSTYKA BADANIA

Następny przyczynek to przedstawienie końcowej fazy długotrwałego projektu 
badawczego „Nauczanie szkolne historii a pokonywanie obrazów stereotypowych 
^siednich narodów u czeskiej młodzieży”6, zmierzającego ku próbie rekonstrukcji 
dualnego podobieństwa heterostereotypu Polaka, Słowaka, Niemca, Austriaka,
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Węgra7 a także autostereotypu czeskiego. Ze względu na powiązania dydaktyczne j 
plany badań, nie przestrzegano wszystkich wymagań socjologicznych.

Badanie empiryczne, z którego wyników wychodzimy, było przeprowadzane u 
trzech grup czeskiej studiującej młodzieży w latach 1998 i 1999: 404 uczniów i 399 
uczniów szkół średnich z wielu regionów Republiki Czeskiej 8 zostało poproszo
nych o wypowiedzenie się na temat osobistych sympatii do wymienianych sąsied
nich narodów. Takie pytanie mogło mieć uzasadnienie w związku z zadaniem, w 
którym respondenci mieli osądzić, które cechy najbardziej trafnie określają poszcze
gólne narody. Dla ustalenia miary typowości czy też na odwrót nietypowości mieli 
do dyspozycji tabelę 35 właściwości i skalę pięciu możliwości9. Metodykę tej części 
badania w ramach rozwiązania już wspominanego projektu grantowego opracowała 
Denisa Drabinova10, dlatego będzie używana w następnej analizie komparatywnej, 
tak samo pojedyncze wnioski, do których doszła.

Razem z powyżej charakteryzowanym badaniem miało miejsce w tym samym 
czasie, ale u innej próbki obu wymienianych kategorii młodzieży studiującej, bada
nie świadomości narodowej tożsamości. 221 badanych uczniów i 315 uczniów szkół 
średnich pochodziło z 9 miast RC n. Także ci respondenci wybierali z tabelki, która 
posiadała 30 właściwości takie, które uważali za typowe czy nietypowe dla człon
ków swego narodu. Mieli do dyspozycji skalę pięciu możliwości. W rok później, na 
wiosnę 1999, została próbka respondentów uzupełniona jeszcze o studentów szkół 
wyższych, którzy podali informacje dla rekonstrukcji jak heterostereotypów sąsied
nich narodów, tak też autostereotypów. 244 pytanych przyszłych nauczycieli histo
rii tworzyli studiujący filozoficznych lub pedagogicznych fakultetów pięciu uni
wersytetów w RC 12.Nasze końcowe rozważania mogą być w przypadku heterostere
otypów oparte o zdanie zsumowanej liczby respondentów 1038 (38,92 % uczniów 
szkół podstawowych, 37,57 % uczniów szkół średnich i 23,51 % studentów szkół 
wyższych), stereotyp czeski mógł być konstruowany z odpowiedzi 775 pytanych 
(28 % uczniów SP, 40,52 % SŚ i 31,48 % SW). Wybór wzoru został uwarunkowany 
możliwościami technicznymi (chodzi o kombinację kwoty oraz zamierzonego wy
boru). 13 Nie braliśmy pod uwagę płci respondentów, ustalonym znakiem był typ 
szkoły, u obydwu młodszych grup również region.

KOLEJNOŚĆ POPULARNOŚCI SĄSIEDNICH NARODÓW U MŁODZIEŻY
CZESKIEJ

Punktem wyjścia naszego badania, który obserwował aktualny wygląd hetero- 
streotypu członków sąsiednich narodów u młodzieży czeskiej było zadanie, które 
wymagało uporządkowania Słowaków, Polaków, Niemców, Austriaków oraz Wę
grów według własnych sympatii, ich umiejscowienie na 1 - 5 miejsce (1 miejsce = 
najbardziej ulubiony, 5 miejsce = najmniej ulubiony). Pytanie nie stwierdzało praw
dziwej miary sympatii a wymagane do przodu uporządkowanie według sympatii 
mogło być skreślone. Liczyliśmy się z negatywną reakcją respondentów. Zaszerego
wanie tego typu zadania miało swe uzasadnienie, a to z powodów porównania 1 
analogicznymi badaniami poprzednimi tak i w powiązaniu z następnymi badania-
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jjji Dla naszego opracowania było ważne stwierdzenie przeciętnego umiejscowie
nia poszczególnych narodów oraz liczebnos'ć przypisanego umiejscowienia 1-5.

Na to pytanie niektórzy młodzi ludzie nie odpowiedzieli, czy też pojawił się 
dopisek, że nie są nacjonalistami, że lubią wszystkie sąsiednie narody tak samo lub 
też, że ewentualnie mogą oceniać osoby, a nie narody jako całość. Pojawiły się także 
odpowiedzi, gdzie umiejscowiono wszystkie narody obok siebie na niektórych z 
pięciu miejsc. Z młodszych respondentów w ten sposób uczyniło 4,03 % uczniów, w 
dużej mierze gimnazjalistów, procent nie odpowiadających studentów szkół wy
ższych lub bezpośrednio negatywnie reagujących na tak postawione pytanie był o 
nieco wyższy (6,56 %). Procent polskich respondentów, zapytanych w roku 1996, 
którzy nie wykonali zadania tj. uporządkowania sąsiednich narodów według popu
larności, był o nieco wyższy (15,77 %) 14. Natomiast zupełnie inaczej reagowali 
austriaccy oraz niemieccy gimnazjaliści, ponieważ tylko 35 % i 15 % z nich zadanie 
spełniło15. W następnym badaniu w 1998 roku wprawdzie odpowiedział wyższy 
procent ankietowanych austriackich gimnazjalistów, ale niektórzy z pozostałych 
37,25 % zareagowali na formułowanie pytania mocno emocjonalnie, oznaczyli go 
bowiem mianem rasizmu, sprawę niemoralną, bezsensowną, idiotyczną i zuchwałą. 
Reszta, która zdecydowała się na delikatniejszą formę uzasadnienia napisała, że nie 
chcą uogólniać, że swe sympatie nie kierują według przynależności ku danemu 
narodowi16. Z pewnością chodzi o pozytywny wpływ tzw. wychowania ku Europie, 
którego celem  jest „zlikwidowanie” obrazów nieprzyjacielskich innych narodów. 
Nasuwa się także inne wytłumaczenie, a to jako wyniku długoletniego wychowania 
ku powściągliwości, która studentom austriackim wzbraniała odpowiedzi, często 
przy bezpośredniej ingerencji uczących, którzy byli podczas badania obecni.

Powróćmy natomiast do czeskich ankiet. Kiedy pominiemy studentów, którzy 
nie udzielili odpowiedzi, to dla pozostałych respondentów w około 93 % Słowacy 
są jednoznacznie najbardziej ulubionym sąsiadem. Sympatie do nich narastają z 
wiekiem oraz wykształceniem młodych ludzi. Pozostający serdeczny stosunek do 
narodu, z którym nas łączy długoletnie współżycie w jednej całości państwowej, jest 
w zupełności zrozumiały. Cieszy, że ta przychylność przetrwała skomplikowany 
okres zanikającej federacji. Największe sympatie do Słowaków miały miejsce w 
regionie północnych Moraw i Śląska. Ważną rolę odgrywa prawdopodobnie obec
ność mniejszości w regionie, wysoka liczba rodzin mieszanych oraz intensywne 
wzajemne kontakty w przeszłości i teraźniejszości. Wysoką popularnością oceniono 
Słowaków na południowych Morawach, które są - według Mariana Timorackiego - 
tradycyjnie rozumiane jako obszar „swą naturalnością najbardziej podobny „Słowa
cji n. Najmniesze sympatie wobec Słowaków wykazali uczniowie szkół podstawo
wych w  „centrum”(miasta Praga, Brno - 2,64)18. Zauważmy dane procentowe kon
kretnego umiejscowienia Słowaków: jest widoczna znaczna upadająca tendencja z 
narastającą różnicą pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem proporcjonalnie do 
wieku studentów. Widoczna jest wyższa preferencja Słowaków u starszych respon
dentów (SW - 1,93, SŚ - 2,10) w porównaniu z uczniami SP (2,35). Chyba jest to 
Pewna nostalgiczność ze wspomnień o już nieistniejącej Czechosłowacji, z którą 
^eli respondowani dłuższe doświadczenie.
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Przeciętne umiejscowienie sąsiednich narodów według stopnia popularności w skali 
1 -  10:

Typ szkoły Słowacy Polacy Niemcy Austriacy Węgrzy

SP 2,35 3,14 3,20 2,51 3,81
SŚ 2,10 2,98 3,70 2,49 3,74
sw 1,93 2,83 3,87 2,47 3,84
Razem 2,16 2,95 3,55 2,50 3,82

Liczebność poszczególnych stopni popularności Słowaków u czeskich responden
tów:

Typ szkoły 1 2 3 4 5

SP Liczebność
absolutna

152 77 79 41 43

SP Liczebność 38,78% 19,64% 20,15% 10,46% 10,97%

Sś
relatywna
Liczebność
absolutna

173 77 58 37 26

Sś Liczebność 46,63% 20,75% 15,63% 9,97% 7,01%

SW
relatywna
Liczebność
absolutna

117 54 26 18 13

SW Liczebność 51,32% 23,68% 11,40% 7,89% 5,70%
relatywna 

Razem Liczebność 442 208 163 96 82
absolutna

Razem Liczebność 44,61% 20,99% 16,45% 9,69% 8,28%
relatywna

Kiedy porównamy nasze wyniki ze strwierdzeniami z roku 1996, 19 możemy 
obserwować tendencje ku zmniejszeniu dystansu przeciętnego umiejscowie
nia poszczególnych sąsiednich narodów (różnica w przeciętnym umiejscowie
niu między najbardziej i najmniej popularnym pomniejszyła się o 0,71 u uczniów 
szkół średnich i 0,91 u studentów szkół wyższych) i ku zmniejszeniu różnicy w 
umiejscowieniu Słowaków i Austriaków. Zasługę w tym mają przede wszystkim 
najmłodsi ankietowani.
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L iczebność  poszczególnych stopni popularności Austriaków u czeskich responden
tów:

Typ szkoły 1 2 3 4 5

gp Liczebność 
absolutna

108 108 79 63 34

gp Liczebność 
relatywna

27,55% 27,55% 20,15% 16,07% 8,67%

Sś Liczebność 
absolutna

96 104 80 74 17

Sś Liczebność 
relatywna

25,88% 28,03% 21,56% 19,95% 4,58%

SW Liczebność 
absolutna

54 62 68 38 6

SW Liczebność 
relatywna

23,68% 27,19% 29,82% 16,67% 2,63%

Razem Liczebność 
absolutna

258 274 227 175 57

Razem Liczebność 
relatywna

26,04% 27,65% 22,90% 17,66% 5,75%

Ocenianie Austriaków, jako drugiego najbardziej łubianego narodu, odpowiada 
również całkowitej najwyższej frekwencji tego umiejscowienia (znowu ze zmniej
szającą się tendencją od środkowej możliwości) w ankietach naszych respondentów. 
Jako najmniej oceniany naród Austriacy wymieniam byli nawet nie tak często jak 
Słowacy (5,75 % i 8,28 %). Poszczególne ankietowane grupy się już w poglądach 
cokolwiek różniły. Kiedy uczniowie SP przyporządkowali naszego południowego 
sąsiada tak samo często na pierwszą i drugą pozycję, przyszli nauczyciele przypo
rządkowywali im miejsce trzecie, z drugiej strony tylko minimalny procent z nich 
okazał najmniejsze sympatie. Najgorzej są Austriacy postrzegani w regionie bezpo
średnio sąsiadującym, a to w południowych Morawach (2,88), i prawie zgodnie 
uczniowie i gimnazjaliści, niemniej i tutaj zajmują drugą pozycję. Na odwrót, w 
centrum, w kolejności popularności znaleźli się przed Słowakami20.

Stosunek do Polaków jest z punktu widzenia powtarzanych badań bardzo wy
równany. Większość respondentów ich stabilnie umiejscawia na neutralną trzecią 
pozycję. W podobny sposób jak u Słowaków ich popularność wzrasta proporcjonal
nie z wiekiem i wykształceniem respondowanych. Polacy są lepiej oceniani w obu 
bezpośrednich regionach, w odróżnieniu od badań z 1996 roku lepiej we wschod
nich Czechach aniżeli w powiecie ostrawskim. Różnice są w tym przypadku mini
malne. Możemy sobie pozwolić na uogólnienie. Faktor bezpośredniego kontaktu z 
Unikiem polskim, jeżeli już mamy na myśli polską mniejszość w Cieszyńskiem, 
Polskich pracowników czy turystów, działa na stronie czeskiej raczej pozytywnie. 
Najmniejsze sympatie do Polaków okazali młodsi respondenci z odleglejszych po
łudniowych Moraw22.
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Liczebność poszczególnych stopni populamośi Polaków u czeskich respondentów:

Typ szkoły 1 2 3 4 5

SP Liczebność
absolutna

46 87 92 102 65

SP Liczebność 11,73% 22,19% 23,47% 26,02% 16,58%

Sś
relatywna
Liczebność
absolutna

53 96 82 87 53

Sś Liczebność 14,29% 25,88% 22,10% 23,45% 14,29%

SW
relatywna
Liczebność
absolutna

39 68 39 53 27

s w Liczebność 17,26% 30,09% 17,26% 23,45% 11,95%
relatywna 

Razem Liczebność 138 251 213 242 145
absolutna

Razem Liczebność 13,95% 25,38% 21,54% 24,47 14,66%
relatywna

Liczebność poszczególnych stopni popularności Niemców u czeskich responden
tów :

Typ szkoły 1 2 3 4 5

SP Liczebność
absolutna

70 88 53 57 124

SP Liczebność
relatywna

17,86% 22,45% 13,52% 14,54% 31,64%

SŚ Liczebność
absolutna

32 52 65 70 152

SŚ Liczebność
relatywna

8,63% 14,02% 17,52% 18,87% 40,97%

SW Liczebność
absolutna

12 26 45 42 103

s w Liczebność
relatywna

5,26% 11,40% 19,74% 18,42% 45,18%

Razem Liczebność
absolutna

114 166 163 169 379

Razem Liczebność 
relatywna

11,51% 16,75% 16,45% 17,06% 38,25%

Najbardziej rozbieżne odpowiedzi zaznaczyliśmy przy ocenie Niemców. Ich po
pularność wyraźnie spada w zależności od wieku respondentów oraz ich w ykształce
nia. U studiujących historię do tego stopnia, że naszego zachodniego sąsiada wy*
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znaczyła prawie połowa z nich za najmniej popularnego. W sumie Niemcy byli 
umiejscowieni na ostatnim miejscu (38%), zastąpienie wszystkich pośrednich moż
liwości było mniej więcej wyrównane (około 17%), najmniej często (12%) nasi 
zachodni sąsiedzi znaleźli się pomiędzy najsympatyczniejszymi. Kiedy rozróżnimy 
pogląd poszczególnych kategorii ankietowanych, wynika, że zastąpienie poszcze
gólnych umiejscowień posiada wyraźnie wzrastającą tendencję u gimnazjalistów 
oraz studentów wyższych uczelni. W odróżnieniu od nich, uczniowie szkół podsta
wowych, podawali Niemców w większości na ostatnim miejscu, niemniej 40% z 
nich im przypisało pierwszą lub drugą pozycję (jeżeli chodzi o gimnazjalistów to 
niecała jedna trzecia, studentów uczelni wyższych tylko 17%). Ciągle istniejący 
historycznie uwarunkowany stereotyp „nieprzyjaciela narodowego” jest kolejno 
równoważony odmiennymi własnymi doświadczeniami tych najmłodszych.

Takiej wyraźnej różnicy poglądów poszczególnych grup i także poszczegól
nych ankietowanych nie stwierdzono u żadnego innego sąsiada. Kiedy porównamy 
zdanie młodszego respondenta według regionów, potem znajdziemy odchylenia w 
porównaniu umiejscowienia na południowych Morawach, gdzie Niemcy cieszą się 
większą popularnością aniżeli Polacy to gimnazjaliści im przypisali drugą pozycję. 
Regiony leżące przy niemieckich granicach, w sprzeczności z naszymi oczekiwa
niami, w przeciętnym umiejscowieniu zgadzają się z całkowitą przeciętną, gdyż 
uczniowie SP ich umiejscowywują na trzeciej pozycji, a gimnazjaliści na ostatniej. 
Ostatnie umiejscowienie Niemcom przypisali również uczniowie szkół średnich z 
północnych Moraw i w centrum RP23. Ostatnie miejsce należy według tego badania 
- i nie inaczej tak było i przy poprzednich badaniach - Węgrom. Nasuwa się pytanie 
jeśli ten fakt wypływa z historycznie zakorzenionych stereotypowych poglądów, do 
tego jeszcze umocnionych podręcznikowym obrazem tego narodu, lub z pewnej 
geograficznej odległości, czy chodzi tylko o nieznajomość kultury czy niechęć do 
jej poznania. Jedna trzecia naszych respondentów zgodnie wybrała w przypadku 
Węgrów miejsce najmniej popularnego sąsiada i tylko 14% młodych ludzi im oka
zało duże sympatie (umiejscowieniem na pierwszą czy drugą pozycję). Zastąpienie 
procentowe poszczególnych umiejscowień ma wzrastającą tendencję. Poglądy 
poszczególnych grup ankietowanych w ogóle się wyraźnie nie różniły (trochę lepiej 
byli Węgrzy pojmowani przez gimnazjalistów i w regionach przy granicach nie
mieckich, na odwrót najgorzej w powiecie ostrawskim ).24
Liczebność poszczególnych stopni popularności Węgrów u czeskich responden
tów:

skoły 1 2 3 4 5

Liczebność
absolutna

16 42 89 129 126

Liczebność
relatywna

4,08% 8,16% 22,70% 32,91% 32,14%

Liczebność
absolutna

16 42 88 102 123

Liczebność
relatywna

4,31% 11,32% 23,72% 27,49% 33,15%

SP

SP

SS

SŚ
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SW Liczebność
absolutna

6 22 51 71

s w Liczebność
relatywna

2,64% 9,69% 22,47% 31,28%

Razem Liczebność 38 106 228 302
absolutna

Razem Liczebność 3,84% 9,69% 23,03% 30,51%
relatywna

77

33,92%

326

32,93%

Na zakończenie pierwszej części badania możemy skonstatować, że popularność 
sąsiednich narodów w świadomości młodzieży studiującej w ostatnich latach nie zmie
nia się, jest stabilna, tylko można zauważyć już wymienianą tendencję ku zmniejsze
niu dystansu, najbardziej widoczną u Niemców (z oceny 4,10 na 3,55) i Węgrów (z 
oceny 4,52 na 3,82),25 poniekąd mniej widoczną i u reszty obserwowanych narodów. 
Jedynym zaskakującym faktem zostaje ciągle bardzo niska liczba respondentów, któ
rzy wyrazili zastrzeżenie do tak zformułowanego zadania. Popularność wybranych 
europejskich i pozaeuropejskich narodów, między nimi wszystkich sąsiadujących kra
jów, u obywateli Republiki Czeskiej regularnie obserwuje Instytut Badania Opinii 
Publicznej (Institut pro vyzkum verejneho mineni) w Pradze. Wyniki ostatniego bada
nia potwierdzają niektóre tendencje, które były powyżej opisane.26

Jaka była reakcja na podobne zadanie na Słowacji?

W podobnym zadaniu dla słowackiej młodzieży zanotowano najwyższą popular
ność Czechów, następna kolejność była zgodna z czeskimi preferencjami. Jeżeli 
oceniamy osobno reakcje obydwu wiekowych kategorii respondentów, w stosunku 
do Czechów różnice nie pojawiły się. Te są najbardziej widoczne w stosunku wobec 
Polaków, którzy są bardziej sympatyczni gimnazjalistom aniżeli uczniom SP (różni
ca 0,73), i wobec Nienców, którzy są tak samo przez czeskich i słowackich gimnazja
listów oceniani gorzej aniżeli przez uczniów (różnica 0,53). Podczas kiedy u mło
dzieży czeskiej nie zauważamy wyraźnej różnicy w preferencjach Niemców oraz 
Węgrów (u studentów szkół wyższych Niemcy nawet na ostatniej pozycji), u ankie
towanych na Słowacji pojawiło się tradycyjne, wyraźne uprzedzenie wobec połu
dniowego sąsiada (różnica wynosi 1,24), a to zgodnie u obydwu grup responden
tów.27

Przeciętna kolejność popularności sąsiednich narodów u słowackich respondentów:

Czesi Polacy Niemcy Austriacy Węgrzy
SP 1,58 3,32 3,01 2,29 4,50
SŚ 1,66 2,59 3,54 2,68 4,53
Razem 1,62 2,96 3,28 2,64 4,52

Liczebność poszczególnych stopni popularności Czechów u słowackich respon
dentów :

1 2  3 4 5
SP Absolutna 61 25 9 5 0
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SP Relatywna 61,00% 25,00% 9,00% 5,00% 0%
SŚ Absolutna 62 18 12 8 0
SŚ Relatywna 62,00% 18,00% 12,00% 8,00% 0%
Razem Absolutna 123 43 21 13 0
Razem Relatywna 61,50% 21,50% 10,50% 6,50% 0%

Naszym kolejnym zadaniem będzie ocena, na ile miara powyżej wymienionych 
większych czy mniejszych sympatii respondentów przejawia się pod konkretną po
stacią heterostereotypów sąsiednich narodów.

CECHY SĄSIEDNICH NARODÓW

0  charakterystykę typowych, czy też na odwrót nietypowych cech dla członków 
sąsiednich narodów, jeżeli można mówić o jakichś „typowych narodowych” ce
chach, postaraliśmy się na podstawie analizy informacji, wpisanych przez respon
dentów do przedstawionej im tabelki. Już powyżej było przypomniane, że posiadała 
35 cech, których miarę typowości można było odróżnić wyborem ze skali pięciu 
możliwości. Lista cech była utworzona za pomocą podobnej, standaryzowanej an
kiety polskiego lingwisty Jerzego Bartmińskiego28. Postawy wobec członków róż
nych narodów posiadają aspekt socjalny, psychologiczny, egzystencjalny, ideolo- 
giczno - polityczny i fizyczny. Z punktu widzenia emocjonalno - oceniającego 
rozróżniamy własności pozytywne (+), negatywne (-) oraz neutralne (0).

Spis wybranych 35 cech :
1. aspekt socjalny
(plus) przyjacielski, lojalny, ofiarny, gościnny, przyzwoity
(minus) powściągliwy, agresywny, zazdrosny, grubiański, samolubny, nielojalny
2. aspekt psychologiczny
(plus) wesoły, wykształcony, mądry, rozważny, (minus) głupi, lekkomyślny, nie

wykształcony, samolubny, pedantyczny (zero) chłodny, porywczy
3. aspekt egzystencjalny (plus) zręczny, pracowity, abstynencja (minus) niezdar

ny, leniwy, nieporządny, łakomy, alkoholizm (zero) przedsiębiorczy
4. aspekt ideologiczno - polityczny (minus) nacjonalizm, rasizm

Również w tej części ankiety niektórzy młodzi ludzie nie zechcieli przyporząd
kować cechy członkom poszczególnych narodów, podkreślając ich indywidualność
1 wyjątkowość każdego człowieka. Jeżeli tabelka została pusta bez należnego ko
mentarza, możemy snuć wnioski, że jest to spowodowane brakiem informacji lub 
pewnym„lenistwem” myślenia nad obszernym materiałem. Ocena tego zadania była, 
co więcej komplikowana faktem, że większość respondentów nie wypełniła całej 
tabelki. Przeciętna oceny liczbowej w skali 1-5 była dlatego wyliczona tylko z ocen 
znajdujących się w tabelce. Natomiast podczas oceny typowych i nietypowych cech 
wychodziliśmy z pełnej ilości respondentów, ponieważ w tym wypadku wysokość 
Procentu przy stosunkowo wysokiej liczbie nie odpowiadających by była błędna. 
Procent nie odpowiadających różnił się w różnych grupach respondentów, w stosun
ku do poszczególnych sąsiednich narodów, ale i w konkretnych cechach, które mia
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ły zostać ocenione. Wyjątkowo tylko, w przypadku kilku cech Austriaków i Wę
grów, przekroczyła liczba nie odpowiadających u gimnazjalistów 50%. Możemy 
stwierdzić, że rekonstrukcja heterostereotypu będzie się wywodziła z poglądu wię
cej niż połowy ankietowanych. Najdokładniej reagowali studenci szkół wyższych, 
z których zawsze 6-16% nie udzieliło odpowiedzi, podczas charakterystyki Węgrów 
to była jedna piąta. Z młodszych respondentów „ bardziej starannie” do wykonania 
zadania przystąpili uczniowie, chociaż jest wiadomo, zrozumieć znaczenie niektó
rych oznaczeń sprawiło im pewien kłopot. Jeżeli chodzi o poszczególne sąsiednie 
narody, to najchętniej oceniali Słowaków i Niemców (18-38%), o trochę mniej już 
Polaków (22-45%), największe problemy mieli z ocenianiem Węgrów (28-45%). 
Procent nie udzielących odpowiedzi uczniów szkół średnich wynosił 22-53%.

Analiza ankiet studentów szkół wyższych może tylko uściślić końcowe wnioski, 
do których doszła Denisa Drabinova na podstawie wcześniejszego badania obydwu 
młodszych kategorii młodzieży czeskiej. Można stwierdzić, że tylko wyjątkowo 
była do charakterystyki niektórego z sąsiednich narodów użyta odpowiednia cecha 
większości respondentów (suma liczebności relatywnej wartości 4 + 5 dla typowych, 
a suma wartości 1 + 2 dla nietypowych cech w skali 1-5 w ankiecie). Tylko trzy cechy 
charakterystyczne dla Niemców wybrało więcej niż 50% respondentów (pracowity, 
wykształcony, przedsiębiorczy). Z punktu emocjonalno - oceniającego chodzi w 
tym wypadku o cechy pozytywne czy neutralne.

Następna tabelka ukazuje przegląd cech, które poszczególnym narodom w skraj
nym, czy umiarkowanym wizerunku przypisało więcej aniżeli 30% ankietowanych 
(z całkowitej liczby 1038 respondentów). Naszymi sąsiadami ,najbogatszymi” na 
oznaczenie stereotypowe są - jak wynika z opinii czeskiej młodzieży studiującej - 
Niemcy i Austriacy. Więcej niż jedna trzecia ankietowanych dla ich charakterystyki 
użyła 14 (12) typowych i 11 (9) nietypowych cech. Występowanie charakterystycz
nych cech u Niemców w dziewięciu przypadkach występowało ponad lub na grani
cy 40%. W przypadku Austriaków była tak oceniona jedna trzecia wszystkich przy
pisanych im cech. U Polaków i Słowaków tworzyła suma charakterystycznych oraz 
niecharakterystycznych cech 14 (tylko wyjątkowo ich frekwencja nieco przekro
czyła 40%), u Węgrów tylko 6 (do tego ich pojawienie się nie przekroczyło granicę 
40%).

Cechy sąsiednich narodów (liczebność relatywna nad 30%)

P o la c y Słow acy Niemcy A u stria cy W ęgrzy
typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe

Przyja
cielski
42,93%

Lojalny
30,51%

Przyja
cielski
47,85%

Rozważny
30,13%

Zręczny
38,41%

Przyja
cielski
34,18%

Przyja
cielski
38,31%

Tempera
m entny
30,61%

Wesoły
36,77%

Chłodny
34,08%

Wesoły
38,50%

Powścią
gliwy
32,51%

Zręczny
32,34%

Chłodny
38,70%

Pracowity
(53,53%)

Ofiarny
31,57%

Zręczny
36,39%

Natrętny
31,76%

Gościnn>
32,54%

Abstynen
cja
37,44%

Gościnny
42,16%

Chłodny
40,72%

Wesoły
48,61%

Abstynen
cja
43,51%

Rozważny
40,05%

Porywczy
32,44%

Wesoły
33,11%

Leniwy
35,23%

Poczucie
hum oru
31.28%

Poczucie
humoru
37,45%

Abstynen
cja
41,20%

Głupi
30,60%

Wykształ
cony
(51,11)%

Abstynen
cja
33,31%

Pracowity
49,39%

NbAytetał
eony
41,20%

Porywczy
38,32%
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Przedsię
biorczy
38,03%

Rasizm
34,07%

Poczucie
hum oru
48,32%

Pedan
tyczny
30,71%

Lojalny
6,39%

Leniwy
36,00%

Rozważny
37,25%

Grubiań-
ski
36,19%

Alkoho
lizm
11.48%

Głupi
31,65%

Zazdrosny
34,85%

Niezgrab
ny
31,76%

Mądry
39,75%

Niewy
kształcony
42.06%

Wykształ
cony
48,80%

Głupi
38,89%

Pedan
tyczny
30,81%

Nacjona
lista
35,63%

Przedsię
biorczy
55,93%

Głupi
38,11%

Lojalny
38,12%

Niepo-
rzadny
40,33%

Skąpy
30,32%

A lkoho
lizm
30,48%

Powścią
gliwy
38,03%

Niepo-
rzadny
41,97%

Przyzwo
ity
44,19%

Lekko
myślny
35,14%

Chłodny
39,66%

Lekko
myślny
30,04%

M ądry
38,60%

Niezgrab
ny
41,66%

Zaborczy
45,91%

Niezgrab
ny
36,58%

Gościnny
39,17%

Niespole-
gliwy
37,35%

Nacjona
listyczny
47,95%

Nielojal
ny
34,17%

Przedsię
biorczy
46,59%

Rasizm
41,97%

Pedan-
tyczność
35,24%

Samolub-
ność
37,83%

6 8 8 6 14 11 12 9 4 2

2 2 4 1 7f91 2 4 3
3

Jeżeli byśmy rozpatrywali osobno opinie poszczególnych wiekowych i oczywi
ście wykształceniem różniących się kategorii stwierdzimy, że najbardziej zastrzeżo
ne postawy wykazali studiujący historię. Większość z nich była zgodna co do kilku 
typowych czy nietypowych cech każdego ocenianego narodu. W przypadku Niem
ców dotyczyło to nawet dwunastu charakterystycznych cech (w wypadku siedmiu z 
nich oceniło tak dwie trzecie respondentów-studentów szkół wyższych) i siedmiu 
cech niecharakterystycznych. Pozytywne i negatywne charakterystyczne cechy przy
pisane Niemcom studenci rozdzielili równomiernie, między nietypowymi pojawiły 
się najczęściej cechy negatywne (co oznacza ocenę pozytywną). Więcej niż 50% 
przyszłych nauczycieli historii było także zgodnych co do ośmiu typowych cech i 
dziewięciu nietypowych cech Austriaków. Austriacy są przez młodych ludzi koja
rzeni tylko z cechami pozytywnymi czy neutralnymi, również u nich przeważają 
charakterystyki łagodniejsze, czy li,raczej jest/ nie jest typowa”, natomiast u Niem
ców częstsze są oceny skrajne29. Do tych myśli jeszcze powrócimy.

|  Znacznie mniej typowych czy nietypowych cech przypisali również najstarsi 
respondenci Polakom i Słowakom. Obaj słowiańcy sąsiedzi są pojmowani prawie



zgodnie. Większość studentów im przypisała tę samą liczbę typowych i nietypo
wych cech (8). Większą grupę tworzą cechy pozytywne (przyjacielski, wesoły, go
ścinny, poczucie humoru). Tylko wobec Słowaków jedna trzecia osób studiujących 
historię dostrzega nadmierny nacjonalizm. Polacy ani Słowacy nie zostali uznani 
jako abstynenci. Najmniej zaostrzony pogląd okazali przyszli nauczyciele historii, 
i to znowu w zgodzie zresztą, w przypadku Węgrów. Więcej niż 50% z nich uznaje 
ich z jednej strony jako porywczych i chyba jako agresywnych nacjonalistów, z 
drugiej strony jako wesołych ludzi, którzy zdecydowanie nie są abstynentami.

CECHY NARODÓW SĄSIEDNICH 
(użycie skrajnej wartości 1 i 5, liczebności relatywne nad 15%)

P o lacy Słowacy Niemcy A ustriacy W ęgrzy
typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe typowe nietypowe

Przedsię
biorczy
20,79%

Chłodny
16,75%

Przyjaciel
ski
18,96%

Chłodny
16,08%

Pracowity
29,93%

Porywczy
15,50%

Pracowity
19,93%

Nfewyksda
eony
16,17%

Porywczy
22,24%

Chłodny
15,69%

Absty
nencja
21,85%

Wesoły
19,63%

Absty
nencja
21,85%

Rozważny
15,50%

Absty
nencja
18,29%

Wykształ
cenie
16.55%

Głupi
16,36%

Absty
nencja
17,71%

Rasizm
15,11%

Gościn
ność
20,31%

Wykształ
cenie
19,53%

Leniwy
15,95%

Przyzwo
ity
38.12%

Niepo-
rzadny
21,37%

Poczucie
hum oru
20,02%

Przedsię
biorczy
26,95%

Niewyksiał
eony
19,25%

Przedsię
biorczy
17,04%

Nacjona
lista
15,79%

Powścią
gliwy
17,91%

Głupi
18,67%

Chłodny
20,50%

Niepo-
rzadny
22,24%

Agre
sywny
26,09%

Lekko
myślny
17,04%

Nacjona
lista
29,46%

Niezgrab
ny
16,75%

Rasizm
21,75%

Samolub
ny
17,91%

Razem ] 3 5 2 10 8 4 3 1 2

Nad
2 0 % -ł-

1 2 1 6 1 1 1

W dotychczasowych rozważaniach pracowaliśmy nad oznaczeniem miary ,,typo- 
wości” w skali 1-5 bez brania pod uwagę różnicy pomiędzy rozważanymi ocenami 1
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i 2, ani 4 i 5 (zdecydowanie/raczej nie jest typową lub - raczej/zdecydowanie jest 
typową). Teraz zwrócimy uwagę tylko na punkty skrajne 1 i 5, jeżeli ich częstotli
wość przekroczyła 15%. Nasze zainteresowanie będzie skupione tak na całość re
spondentów, jak i na poszczególne wiekowe i wykształceniowe grupy.

Z tego punktu widzenia najwyraźniej ocenianymi są znowu Niemcy (10 typo
wych i 8 nietypowych cech), Austriacy, (4 + 3), ale również Słlowacy (5 + 2). 
W przypadku pierwszych wymienianych o siedmiu charakterystycznych czy na od
wrót nietypowych cechach zdecydowało więcej niż 20% ankietowanych, u Słowa
ków tak właśnie zostały wybrane trzy cechy. Reszcie obserwowanych narodów wię
cej niż 20% respondentów przypisało tylko jedną cechę.

„Typowym” dla naszego zachodniego sąsiada są z jednej strony pochlebne okre
ślenia takie jak: „pracowity”, „wykształcony”, „rozważny”, „przedsiębiorczy”, 
z drugiej strony cechy wyraźnie negatywne: Niemcy są postrzegani jako ludzie 
agresywni, nacjonaliści, rasiści, samolubni, chłodni i powściągliwi. W żadnym przy
padku nie są nieporządni, głupi, lekkomyślni, niezgrabni i porywczy, nie są pojmo
wani jako abstynenci. Studenci szkół wyższych im przypisali cechy: zręczny, godny 
zaufania pedantyczny, nie posiadający poczucia humoru. Wiele z wymienianych 
cech przypisuje się Niemcom nie tylko w czeskim środowisku i można je nazwać 
mianem stereotypu.

Negatywne charakterystyki naszych respondentów wynikają raczej ze znajomo
ści historii, z informacji o niektórych szorstkich wypowiedziach ze strony bądź 
oficjalnej reprezentacji niemieckiej, ale częściej z ust przedstawicieli organizacji, 
które są powodem obaw ze strony czeskiej, wypowiadanych za pośrednictwem po
wyżej wymienionych „niebezpiecznych” cech. Do tego stwierdzenia nas upoważnia 
fakt, że o niektórych „typowych” negatywnych cechach zadecydowali przede wszyst
kim studenci szkól wyższych (o cechach agresywnych 42%, o nacjonalizmie 51%) 
u których przewidujemy największą wiedzę. Obraz Niemców jest u młodszych an
kietowanych tworzony własnymi doświadczeniami, tak zachwyceniem z dojrzało
ści gospodarczej jak i o nieco mniej ku reministencji historycznej.

Austriacy nie byli oceniani tyle razy za pośrednictwem skrajnych możliwości, 
dlatego wyliczenie cech, które były tak ocenione więcej aniżeli 15% respondentów, 
jest o wiele krótsze. Tak samo jak Niemcy, są postrzegani jako ludzie pracowici, 
wykształceni, przedsiębiorczy i przyzwoici. Studenci szkół wyższych oceniali połu
dniowych sąsiadów również jako rozważnych, na których można polegać, w ich 
charakterystyce pojawiło się nawet dziesięć negatywnych cech, które by nigdy nie 
przypisali Austriakom. Uczniowie szkół podstawowych opowiedzieli się za austriacką 
gościnnością.

Przynajmniej niektóra z trzech grup czeskich respondentów określiła osiem cech 
jako typowych dla Słowaków, cztery na odwrót jako nie należące do określenia tego 
narodu (użyciem skrajnej wartości więcej niż 15%). Czesi widzą Słowaków jako 
ludzi przyjacielskich, wesołych, z poczuciem humoru. Postrzegani są również jako 
naród gościnny, ale też porywczy. Młodzi ludzie natomiast Słowaków widzą jako 
ludzi zawistnych, alkoholików i nacjonalistów. Kim Słowacy w oczach Czechów 
zdecydowanie nie są? Nie wyglądają na ludzi chłodnych, pedantycznych i zdecydo
wanie nie są narodem abstynentów. Co do pierwszej i ostatniej z wymienianych cech



nietypowych w skrajnej pozycji było zgodnych więcej aniżeli 15% wszystkich ankie
towanych. Między charakterystycznymi słowackimi cechami przeważają cechy pozy
tywne. Jedyną wyraźnie postrzeganą cechą negatywną jest nacjonalizm słowacki. Bar
dziej wyostrzone zdanie mieli studenci szkół wyższych, których większość potwier
dziła sześć cech typowych a cztery nietypowe, przynajmniej w łagodniejszej formie. Z 
młodszych respondentów mniej kategoryczne poglądy mają ankietowani z tych re
gionów, które nie graniczą za Słowacją. Bardziej konkretny wizerunek o słowackich 
cechach ,.narodowych” mają ankietowani żyjący w bezpośrednim sąsiedztwie Sło
wackiej Republiki. Ich poglądy są bardziej sprecyzowane i wprowadzają więcej typo
wych cech, czy według ich zdania nieodpowiednich charakterystyk. Dla północnych 
i południowych Moraw określające cechy Słowaków to: przyjacielskość, wesołość, 
gościnność i poczucie humoru (oznaczyła tak przeciętnie połowa z ankietowanych).30

Charakterystyka Polaka jest wyraźnie mniej sprecyzowana. Jedna piąta wszystkich 
respondentów jednoznacznie była zgodna, że najbardziej charakterystyczną polską 
cechą jest „przedsiębiorczość”31. Z drugiej strony Polacy nie są abstynentami. Nasi 
północni sąsiedzi także nie są pojmowani jako ludzie chłodni i czeska młodzież stu
diująca by ich nigdy nie łączyła z rasizmem. Studenci szkół wyższych swoją wizję
0 „cechach narodu polskiego” na podstawie wiadomości historycznych uzupełnili 
jeszcze o poświęcenie.

Obraz Węgrów już został przedstawiony. Z wykorzystaniem skrajnych wartości 
byli ci nasi najmniej znani i najodleglejsi sąsiedzi prezentowani jako „porywczy”
1 zdecydowanie nie „chłodni”. Z resztą ocenianych narodów według zdania młodych 
Czechów łączy ich pozytywny stosunek do alkoholu.

Słowacy i Polacy są najczęściej charakteryzowani z punktu widzenia socjalnego 
(przyjacielski, gościnny, Polak nie jest niezawodny ani powściągliwy, Słowak jest 
zawistny) i psychologicznego (wesoły, z poczuciem humoru, nie są chłodni, pedan
tyczni, głupi). Aspekt egzystencjonalny występuje w przypadku „abstynencji” jako 
cechy nietypowej dla wszystkich narodów (z wyjątkiem Austriaków), a u Niemców, 
Austriaków i Polaków ma więcej typowa „przedsiębiorczość”. Niemców widzą re
spondenci z punktu psychologicznego (wykształcony, mądry, rozważny, pedantycz
ny, samolubny, chłodny, nie jest lekkomyślny), socjalnego (agresywny, niezawodny, 
powściągliwy, nie jest przyjacielski i ani ofiarny), egzystencjalnego (zręczny, praco
wity, przedsiębiorczy, nie jest nieporządny ani niezgrabny) i ideologiczno-politycz- 
nego (nacjonalizm i rasizm). Cechy dotyczące stosunku do pracy w obrazie Austriaka 
są bardzo zbliżone do wizerunku Niemca (zręczny, pracowity, przedsiębiorczy, nie jest 
nieporządny i niezgrabny), inne psychiczne rysy są postrzegane bardziej przychylnie 
(mądry, wesoły, rozważny, wykształcony, nie jest lekkomyślny), to dotyczy w większej 
mierze to aspektu socjalnego (przyjacielski, lojalny, przyzwoity, gościnny, nie jest 
grubiański ani natrętny). W stereotypie Austriaka brakuje charakterystyki ideologicz- 
no-politycznej (nacjonalizm, rasizm). W ocenie typowych cech Węgrów występuje 
poniekąd wyraźniej tylko aspekt psychologiczny (wesoły, poczucie humoru i poryw
czość), socjalny (gościnność) i egzystencjonalny (abstynencja).32
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PORÓWNANIE NAJBARDZIEJ FREKWENTOWANYCH 
PRZEDSTAWIONYCH CECH

(przeciętnie)

Cecha Polak Słowak Niemiec Austriak Węgier
przyjacielski 3,46 3,58 2,75 3,43 3,13
wesoły 3,43 3,74 3,04 3,34 3,48
pracowity 2,97 2,97 3,80 3,72 3,02
wykształcony 2,95 3,07 3,80 3,76 2,85
poczucie
humoru

3,43 3,73 2,86 3,18 3,38

przedsiębiorczy 3,49 3,06 3,97 3,72 3,11
chłodny 2,41 2,46 3,50 2,90 2,47
porywczy 2,93 3,18 2,69 2,60 3,54
abstynencja 2,23 2,28 2,47 2,78 2,30
alkoholizm 3,32 3,48 3,26 2,85 3,26
agresywny 2,79 2,88 3,81 2,91 3,28
nacjonalizm 2,93 3,37 3,88 3,07 3,14

Zauważmy typowość niektórych wybranych cech dla poszczególnych naro
dów. Im większa jest różnica przeciętnej od wartości neutralnej 3, tym bardziej cha
rakterystyczna (lub na odwrót) jest owa cecha. Za przyjacielskich są uważani wszy
scy nasi sąsiedzi za wyjątkiem Niemców. Najintensywniej tę własność odczuwamy 
wobec Słowaków, mniej więcej zgodnie wobec Polaków i Austriaków, ku neutralnej 
wartości przybliżają się odczucia wobec Węgrów. Ocena Niemców potwierdza ist
nienie stereotypu „nieprzyjaciela dziedzicznego”. Najsilniej występuje u studen
tów szkół wyższych (2,50), najmniej u uczniów SP (2,88). Podobnie „wesołość” 
dominuje u Słowaków, mniej więcej zgodnie jest przypisana u Węgrów, Polaków 
i Austriaków, podczas kiedy w przypadku Niemców ma prawie neutralną wartość. 
W opinii, ale znacznie, różnili się studenci SW od reszty, ponieważ dla Polaków 
(3,70) i Węgrów (3,80) oznaczyli tę cechę za prawie tak samo charakterystyczną jak 
dla Słowaków (3,91). Odróżnili tym jednak Austriaków (3,21), ale przede wszystkim 
Niemcom się według ich osądu tej cechy nie przypisuje (2,72).

„Pracowitość” jest charakterystyczna dla Niemców i Austriaków, u reszty na
rodów respondenci zdecydowali zająć neutralne stanowisko. U tej cechy zaznaczy
liśmy znaczne różnice w poglądach poszczególnych ankietowanych grup. Stereo
typ pracowitego Niemca i Austriaka znowu istnieje w świadomości najstarszych 
(4,43 i 4,15), ponieważ wartości zyskane z ankiet uczniów były znacznie niżej (o 
0,82-0,99), ale pracowitość Polaków studenci SW nie uważali za charakterystyczną. 
Kolejną cechą, która kojarzy się młodzieży czeskiej przede wszystkim z naszymi 
niemieckimi sąsiadami, jest wykształcenie. U reszty narodów wartości poruszają się 
nieznacznie nad przeciętną u Słowaków i łagodnie zmierzają ku nietypowości 
u Polaków i Węgrów. Studenci historii zdecydowali, że jest to cecha w różnej mierze 
typowa dla wszystkich naszych sąsiadów.
Największe poczucie humoru mają Słowacy, znaczny Polacy i Węgrzy. Tylko nie
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znacznie jest charakterystyczny dla Austriaków, Niemcy według respondentów nie 
posiadają humoru. Jest to pogląd przede wszystkim najstarszych respondentów (2,37), 
którzy także uważają, że trochę braku poczucia humoru mają Austriacy (2,94). Przed
siębiorczość jest cechą przypisaną z różną miarą i z różnym podobieństwem wszyst
kim naszym sąsiadom. Najwyższe wartości u Niemców i Austriaków są prawdopo
dobnie ocenieniem ich wysokiego poziomu ekonomicznego, tak oceniły wszystkie 
grupy badanych. Typowo polska przedsiębiorczość jest pewnie wywnioskowana 
z doświadczeń targów przygranicznych i w pewnym stopniu chodzi o stereotyp 
łączony z naszym północnym sąsiadem, zakorzeniony najmocniej u najstarszych 
(3,93). Neutralną wartość „przedsiębiorczość” nieznacznie przekracza u Węgrów 
i Słowaków.

Cecha „chłodny” jest przypisywana tylko Niemcom, Z drugiej strony jej prze
ciwstawienie - porywczość - nie jest typową cechą niemiecką i austriacką. Respon
denci zdecydowali, że jest charakterystyczna tylko dla Węgrów i nieco mniej dla 
Słowaków. Studenci SW w tym przypadku okazali bardziej wyostrzony pogląd. 
Jednak za porywczych określili Polaków (3,24), jednak przedstawione wartości 
zmierzały ku skrajnym możliwościom. U  Węgrów o 1,15 i u Słowaków o 0,69 w 
kierunku ku typowości, u Niemców o 0,66 i u Austriaków o 0,41 w kierunku niecha- 
rakterystyczności wspominanej cechy.

Żaden z naszych sąsiadów nie był przez respondentów pojmowany za naród z 
negatywnym stosunkiem do alkoholu. Abstynentami zdecydowanie nie są Polacy, 
Słowacy ani Węgrzy, o czym najbardziej radykalnie wypowiedzieli się studenci SW. 
Wartości w stosunku do Niemców, a przede wszystkim do Austriaków były łagod
niejsze i zgodne u wszystkich grup ankietowanych. Abstynencja najmniej typowa 
jest dla Polaków, za największych alkoholików byli oznaczeni Słowacy (Polacy są 
umiejscowieni zaraz potem). Ta cecha jest tak samo charakterystyczna dla Węgrów 
i Niemców. Tylko dla Austriaków, wartości poprzez najstarszych respondentów, nie 
osiągnęły nawet przeciętnej.

Agresywni są Niemcy i Węgrzy. O tym zdecydowali przede wszystkim studen
ci SW (4,24 i 3,58), prawdopodobnie na podstawie wiadomości z historii. Uczniowie 
u Węgrów wybierali wartości neutralne, a w przypadku Niemców również różnili się 
w miarze typowości (o 0,64). Dla reszty obserwowanych narodów ta cecha nie jest 
charakterystyczna. Według osądu czeskiej młodzieży studiującej nacjonalizm nie 
jest charakterystyczną cechą tylko dla Polaków. Z większościowym poglądem nie 
zgadzali się znowu studenci SW (3,44). Największy stopień nacjonalizmu przypisali 
ponownie Niemcom (4,37), dostrzegają go wyraźnie u Słowaków (4,14), o nieco 
mniej u Węgrów (3,76), najmniej u Austriaków (3,20).

To, jak widzimy innych jest zależne od tego, jak widzimy sami siebie. Spró
bujmy zrekonstruować aktualny autostereotyp czeskiej studiującej młodzieży. Bę
dziemy wychodzić z miary typowości, którą respondenci przypisali niektórym z 30 
w ankietach przedstawionych cech. Ich wyliczenie zawierało charakterystyki z aspek
tu socjalnego (tolerancja, kulturowość, zazdrość, podejrzenie, przebiegłość, łajdac
two, dostojność i agresywność), psychologicznego (poczucie humoru, z d o ln o ś ć ,  
improwizacja, odwaga i samokrytyka), materialnego (pracowitość, alkoholizm, przed
siębiorczość) i ideologicznego (poczucie tożsamości narodowej, nacjonalizm, ra-
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[ sizm).33 Ich wybór częściowo różnił się od charakterystyk przedłożonych do oceny 
heterostereotypów. Były wybrane również na podstawie znanych poglądów filozo- 

! fów czeskich, którzy próbowali określić „typowo” czeskie cechy.
Pierwsza widoczna różnica pojawiła się we frekwencji odpowiedzi. Studenci 

. SW tym razem najczęściej nie odpowiedzieli ( 4,10-7,38 ), ale w gruncie rzeczy 
chodzi o zgodny procent tych, którzy już poprzednio przejawili sprzeciw do oceny 
całego narodu i podkreślili indywidualność każdego człowieka bez względu na 
jego narodowość. Natomiast prawie wszyscy z obu grup młodszych respondentów 

i starali się wybrać typowe czy nietypowe czeskie cechy, a jeżeli niektórzy z nich 
1 niezareagowali, to prawdopodobnie chodziło o określenia, które w pełni nie rozu
mieli (różnice w następujących, brakujących odpowiedziach u poszczególnych cech 
są dlatego większe u uczniów - 1,38-21,20%).

Kolejna różnica tkwi w fakcie, że „typową” cechę niektórego z sąsiednich 
narodów wymieniano przez ankietowanych tylko w niektórych przypadkach zgod
nie (suma wartości 4+5 i 1+2), kiedy podczas wyliczenia własnych charakterystyk to 
miało miejsce u 10 cech (8  typowych i 2 nietypowych), do tego „poczucie humoru” 
i „zazdrość” z Czechami skojarzyło więcej niż 75% ankietowanych. Co do pierwszej 
z wymienianych cech była zgodna i w sytuacji skrajnej większość (53%).

Podczas kiedy przy ocenie „innych”, w dużej mierze przeważały przymiotni
ki pozytywne i pozytywny obraz sąsiada, za wyjątkiem Niemców, wobec swego 
narodu są młodzi ludzie bardziej krytyczni. Prawie z połowy cechy te, oznaczone za 
mniej lub więcej typowe dla Czechów - respondenci ich wymienili prawie trzy dzie
siątki - nie były przychylne. Przy konstruowaniu autostereotypu wychodzimy od 
cech, które były najczęściej wymieniane w skrajnych pozycjach.

Oprócz już wspominanego poczucia humoru mogą Czesi pochwalić się jesz
cze umiejętnością improwizacji, kulturowością i według młodszych respondentów 

; także poczuciem tożsamości narodowej. Wyraźnie dostrzeganymi negatywnymi ce
chami Czechów są : „zazdrość” (36%), „chytrość”, „podejrzliwość” i „alkoholizm” 
(25%). Trudno jest ocenić jak była rozumiana czeska „przedsiębiorczość”. Czy jako 
nowa czynność, która ma miejsce od początku lat 90-tych, czy jako starania, szybko 
zyskać majątek z jak najmniejszym wysiłkiem. Dla naszego narodu nie jest charak
terystyczny „kult męczeństwa”, „agresywność” ani „dostojność”.

Wielkie różnice pojawiły się, kiedy rozdzieliliśmy respondentów według ich 
wieku i stopnia wykształcenia. Uczniowie, częściej niż studenci, dostrzegali w na
szym charakterze narodowym „odwagę”, pracowitość, przedsiębiorczość, ale też 
rasizm. Za nietypowe charakterystyki wymieniali „ksenofobię” (w tym przypadku 
rasizm prawdopodobnie łączyli tylko z medialnie „omielanym” „romskim pyta
niem”), „izolacjonizm” i „skromność”. Na odwrót, studenci SW sądzą, że osobowo
ści czeskiej jest znana „małość” i „ksenofobia”. Można powiedzieć, że studenci 
historii przystępują do oceny „charakteru narodowego” bardzo krytycznie. U więk
szości kategorii pozytywnych nie osiąga grupa studentów SW niższych wartości 
aniżeli uczniowie i na odwrót negatywne i krytyczne cechy studenci SW wymieniali 
częściej. Od tego schematu odchylają się wyraźniej następujące cechy: „rasizm”, 
„alkoholizm” i „grubiaństwo”.
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AUTOSTEREOTYP CZESKI

SP 217 respondentów, 28%
SŚ 314 respondentów, 40,52%
SW 244 respondentów, 31,48%

(użycie wartości 1+2 i 4+5, (użycie skrajnych wartości 1+5,
liczebność relatywna nad 30% ) liczebność relatywna nad 15% )

cecha typowa nietypowa cecha typowa nietypowa
aktywność 35,1% alkoholizm 15,1%
alkoholizm 57,03% chytrość 24,65%
humanizm 33,29% izolacjonizm
grubiaństwo 40,13% męczennictwo 27,23%
chytrość 63,36% kulturowość 15,1%
izolacjonizm 40,78% małość
męczennictwo 45,68% odwaga
kulturowość 60,77% podejrzliwość 20,64%
małość 35,74% przedsiębiorczość 23,35%
nacjonalizm 30,58% pracowitość
odwaga 30,2% 34,19% rasizm
podejrzliwość 71,22% improwizacja 18,97%
przedsiębiorczość 64,65% skromność
powierzchowność 35,33% poczucie humoru 53,42%
pracowitość 37,42% patriotyczność 16,13%
racjonalizm agresywność 18,17%
rasizm 49,03% wyniosłość 17,42%
samokrytyka 57,03% ksenofobia
pewność siebie 35,1% 33,81% zazdrość 35,74%
improwizacja 48,52%
skromność 44,77%
poczucie humoru 87,87%
oszczędność 37,94%
tolerancja 33,55%
patriotyzm 52%
agresywność 48%
wyniosłość 53,68%
zazdrość 75,62%
razem 18 11 razem 9 3
Nad 40% 11 6 Nad 20% 3 1
Nad 50% 2 Nad 30% 2
Nad 75% 2 Nad 50% 1
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W odróżnieniu od Czechów młodzież słowacka postrzega swój naród po
zytywnie. Jedyną „złą” cechą, którą wymieniło zgodnie 65% respondentów, jest 
skłonność ku alkoholizmowi. Słowacy uważają siebie za ludzi przyjacielskich, 
zręcznych, wesołych, z poczuciem humoru. Tak ich charakteryzowali również 
studenci czescy. Trzy czwarte ankietowanej młodzieży uważa swój naród za go
ścinny. Większość też potwierdza w głównych cechach słowackiego charakteru 
lojalność, mądrość, rozwagę, ofiarność i przedsiębiorczość. Na odwrót, nie czują 
się być narodem głupim, chłodnym, niewykształconym i niezgrabnym. Nie spra
wiają wrażenia natrętnych i łakomych i również nie są abstynentami. Respon
denci SP i gimnazjów są zgodni w swych poglądach. Uczniowie wykazali mniej
szą samokrytykę34.

Słowacy nie oceniali pozytywnie tylko siebie. Między Czechami przewa
żają ludzie przyjacielscy, pracowici, z poczuciem humoru, wykształceni, gościn
ni, weseli i rozważni. Ujemnym faktorem jest tylko alkoholizm, zaś 26% słowac
kich respondentów dostrzega czeski nacjonalizm. Nie postrzegają Czechów jako 
ludzi chłodnych, ani specjalnie natrętnych, egoistów, nielojalnych ani niezgrab
nych. Z punktu widzenia wiekowych kategorii są pozytywnie nastawieni młodsi 
respondenci. Pojmując całościowo problematykę młodzież słowacka przypisuje 
sobie i nam prawie te same cechy, tylko podczas charakterystyki własnego naro
du było zgodnych o 10% aż 15% więcej ankietowanych.35

Kiedy porównamy czeski autostereotyp z heterostrereotypami narodów 
sąsiednich, dojdziemy do następującego wniosku. Według młodych ludzi są 
najbardziej typowymi cechami wszystkich trzech narodów słowiańskich „po
czucie humoru”, „alkoholizm”. Na takie cechy jak: „przyjacielski”, „wesoły”, 
„gościnny”, bogato zastąpionych u Słowaków i Polaków, nie pytaliśmy w przy
padku Czechów, ponieważ one funkcjonują w każdym autostereotypie. Także 
je można przyłączyć ku „słowiańskim priorytetom”. Niecharakterystyczną 
cechą jest cecha „agresywność”. U naszego narodu podobne charakterystyki nie 
osiągają najczęściej skrajnych pozycji. W takim wypadku mamy największe 
poczucie humoru (stereotyp „szwejkowski”), jesteśmy największymi alkoholi
kami (przynajmniej tak wywnioskowali młodsi respondowani), ale jesteśmy naj
mniej agresywni. Czechów i Słowaków łączy jeszcze „zazdrość”. Co więcej, 
Słowacy są pojmowani jako nacjonaliści, co jest cechą, którą respondenci przy
pisali głównie Niemcom, o trochę mniej Węgrom. Węgrów ze Słowianami łączy 
- według mniemania młodzieży czeskiej - również poczucie humoru, wesołość, 
gościnność i pozytywny stosunek ku alkoholu. Jakie podobieństwo łączy Cze
chów i Niemców? Przede wszystkim przedsiębiorczość, (tak samo Polacy), 
ponieważ charakterystyczna dla Niemców i Austriaków pracowitość i lojalność 
postrzegana jest w naszym wypadku wyjątkowo nadprzeciętnie. Tylko do Niem
ców zbliżamy się przejawami rasizmu, z drugiej strony nas od nich znacznie 
odróżnia poczucie humoru i nieagresywność. Ten fakt potwierdza kolejny ste
reotyp „narodu gołębich cech charakteru”, najwyraźniej podkreślony przez stu
diujących historię (agresywność osiąga wartość 2,1). Nasi respondenci są też 
świadomi przysłowiowego czeskiego braku „dobrego wychowania”.
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PORÓWNANIE AUTOSTEREOTYPU Z HETEROSTEREOTYPAMI 
SĄSIEDNICH NARODÓW

Całościowo: 1569 respondentów SP, SŚ, SW). Przeciętna.

Cecha Czech Polak Słowak Niemiec Austriak Węgier
Poczucie humoru 4,43 3,43 3,73 2,86 3,18 3,38
zazdrość 4,01 2,84 3,38 2,95 2,67 2.78
przedsiębiorczość 3,90 3,49 3,06 3,97 3,72 3,11
alkoholizm 3,51 3,32 3,48 3,26 2,85 3,26
rasizm 3,35 2,50 2,99 3,51 2,64 2,76
chuligaństwo 3,15 2,70 2,82 3,04 2,40 2,75
pracowitość 3,17 2,97 2,97 3,80 3,72 3,02
lojalność 3,08 2,69 2,77 3,34 3,51 2,73
nacjonalizm 2.94 2,93 3,37 3,88 3,07 3.14
agresywność 12,58 12,79 12,88 13,81 12,91 13,28

Przypisy:
1 .Termin stereotyp jako pojęcie psychologii socjalnej, został po raz pierwszy użyty w 1922 

roku przez Waltra Lippmana. Oznacza kompleks wyobrażeń, które mają członkowie grup o sobie 
samych ( autostereotyp ), lub o członkach innych grup ( heterostereotyp ). Utożsamawiany 
z uprzedzeniami, uproszczeniami, uprzedzonymi, mocno emocjonalnie harmonizującymi obraza
mi grup socjalnych czy narodów, opornymi wobec empirycznego „ zafałszowania”. Odpowia
dają często „naturalnej” potrzebie orientacyjnej, koniecznos'ci odróżni „własne” i „obce”, „ my” 
i „oni”. Obraz z reguły to szersze pojęcie aniżeli stereotyp.

2.H. H.Hahn : Stereotypen in der Geschichte und Geschichte im Stereotyp. In: Historische 
Stereotypenforschung. Methodische Uberlegungen und empirische Befunde. H. H. Hrsg. Hahn,: 
Oldenburg 1995, s. 192-193.

3.Np. seria artykułów w czasopiśmie „Dzieje Najnowsze” 1995. Nr 2. - W kręgu mitów i 
stereotypów. ( Red. K. Borowczyk i P. Pawelczyk ). Toruń 1993. - Narody i stereotypy ( Red. 
Teresa Walas). Kraków 1995. -Bokszański, Z.: Stereotyp a kultura. Wrocław 1997. - Polaków 
portret nowy. „Znak”, sierpień 1998 (519).

4.J. Bartmiński,: In: Narody i stereotypy, c.d., s. 258 - 269.
5.B. Mutter: Stereotypen und historisches Lemen. Geschichte in Wissenschaft und Unter- 

richt, 4/2000, s. 258.
ó.Grantowy projekt „Nauka szkolna historii i pokonywanie obrazów stereotypowych naro

dów sąsiednich u młodzieży czeskiej” finansowany GA ĆR ( nr. 406/98/0637), badacz Bla*ena 
Gracova. Celem projektu była analiza podręczników do historii i skierowanie uwagi na funkcjo
nujące stereotypy etniczne, badanie u młodzieży studiującej znajomości historii sąsieadujących 
krajów i w ostatniej fazie także próba rekonstrukcji aktualnych heterostereotypów obserwowa
nych narodów i ich powiązań z nauką szkolną. W projekcie w ramach dyplomowego seminarium 
B. Gracovej partycypowały: Denisa Drabinova, Sarka Tlolkova, Bohumira Cechova, Silvie 
Chalupova, Jana Pcha! kova i Katerina Najdkova.

128
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9.1 = stanowczo nie jest typowa, 2 = raczej nie jest typowa, 3 = ani tak, ani tak, 4 = raczej jest 
typowa, 5 = stanowczo jest typowa.

10. Por. D. Drabinova: Etnicke stereotypy a studujici mlade*e. In: Śkolni vyuka dejepisu a 
prekonavani stereotypnich obrazu sousednich narodu 2. (Red. B. Gracova), FF OD, Ostrava 
1999, s. 5-49.
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widywanych reakcji respondentów, W roku 1996 była w przypadku polskiego heterostereotypu 
użyta możliwość pytania otwartego. Patrz B. Gracova: op. cit., s.255.
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