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„OBRAZ W GŁOWIE” - STEREOTYP JAKO SPOSÓB POSTRZEGAN IA GRUP OBCYCH I SWOJEJ 
 

У статті здійснено аналіз «образу в голові» або стереотипу як способу сприйняття своєї групи і чужих груп. 
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В статье осуществлен анализ "образа в голове" илистереотипа как способу восприятия своей группы и чужихгрупп. 
Ключевые слова: "образ в голове", восприятие, чужиегруппы, свои группы. 
 
In the article the analysis of "character in a head" orstereotype is carried out as to the method of perception ofthe group and 

stranger groups. 
Keywords: "character in a head", perception, strangergroups, groups. 

 
 

1. Stereotyp – próba zdefiniowania pojęcia 
 
Uświęcająca czeską prezydencję w Unii Europejskiej wystawa Entropia wywołała niemały skandal. „Entropia : 

Stereotypy to bariery, które trzeba obalić” - instalacja słynącego z kontrowersyjnych realizacji rzeźbiarza D. Cernego nie 
tylko odbiła się wielkim echem przez fakt, że artysta zakpił ze wszystkich samemu kreując postaci 27 pochodzących z Unii 
artystów, którzy mieli krytycznie spojrzeć na własny kraj, ale i przez to, jakie dzieło w tej wyimaginowanej kooperacji 
powstało. D. Cerny przedstawiając obiegowe opinie o poszczególnych krajach pokazał faktycznie panujące stereotypy 
dotyczące państw zjednoczonych pod jedną  flaga. A te potrafią sprawić, że grupy, których dotyczą, mogą poczuć czują się 
nimi  silnie urażone. Niemcy przecięte układającymi się w swastykę autostradami. Polska jako kartoflisko, w które w 
geście znanym z wojennej fotografii flagę gejowską  wbijają księża. Boisko pełne onanistów w kształcie Włoch. Czeski 
rzeźbiarz pokazując stereotypowy obraz  każdego z Państw dotknął ważnego tematu. Tematu stereotypu, który nierzadko 
rządzi postrzeganiem rzeczywistości i determinuje ludzkie działania. Obiegowe opinie dotyczące tak obcych, jak i własnej 
grupy jest częścią kultury od jej zarania. Jest ona bowiem, jak określa ją W. Lippmann, „twierdzą kultury” . 

Sam termin „stereotyp” pochodzi z greki. Pierwszy człon pojęcia oznacza „stały, niezmienny, trwały”. Drugi – 
„typos” - oznacza „ obraz, model, przedstawiciela jakiegoś gatunku”. We współczesnych naukach członem tym określa się  
zaś„obiekt lub konstrukcję pojęciową mającą charakter wzorca i służąca systematyzacji i naukowemu opisowi danej 
dziedziny.”1 

Wyraz „stereotyp” oznacza więc  „trwały obraz”. 
Choć słowo to w języku funkcjonowało od dawna, jego włączenie do słownika naukowego przypisuje się W. 

Lippmannowi. I choć to nie on nadał metaforyczne znaczenie zarezerwowanej dotychczas dla urządzeń drukarskich (H. Heine 
użył określenia „stereotyp” w pracy Uber Polen 2) , jemu zawdzięczamy ściślejsze zdefiniowanie terminu.. „Obraz w głowie”, 
jak stereotyp zgrabnie nazywa autor „Public Opinion”, pozwala poddać świat uproszczeniu niezbędnemu dla odnalezienia się 
w informacyjnym gąszczu. Rzeczywistość jest bowiem zbyt skomplikowana, by bez jej spłycania móc ją na swoje potrzeby 
przetworzyć i zeń korzystać. „Wysiłek konieczny do dostrzegania ze szczegółami wszelkich rzeczy na świecie nie jako typów 
i uogólnień jest zbyt wielki – przekonuje Lippmann – i w praktyce  nie może wchodzić w rachubę ”3 Stereotyp staje się 
kulturowym filtrem, przez który przepuszczamy nabyte później doświadczenia. Wyprzedza on bowiem ludzkie postrzeganie. 
Jest horyzontem, który zakreśla nam obszar postrzegania danego fragmentu świata. Tym samym narzuca jednostronny, 
koncentrujący się na pewnym punkcie, a przez to często mylny obraz, który jednocześnie zachowuje pozory obiektywnej 
wiedzy. Siła stereotypu powoduje, że z nieuprawnionych niczym, poza kulturą, przesłanek wyciągamy wnioski i na ich 
podstawie stawiamy pozornie logiczne argumenty. „Dlaczego w pewnym momencie ludzie myślący, inteligentni nagle są w 
stanie uwierzyć Mussoliniemu, Hitlerowi czy Stalinowi – pyta A. Michnik w jednym z wywiadów - i szczerze przekonywać 
innych ludzi, że droga, którą podążają ci dżentelmeni, to jest najlepsza droga dla narodu czy świata? Do dzisiaj zastanawiamy 
się, gdzie jest geneza tej siły, jaką miały swego czasu faszyzm czy komunizm albo dzisiaj ma islamski fundamentalizm.” 4 
Lippmann przywołuje z kolei przypadek Arystotelesa. Jeden z największych umysłów w historii wnioskował z przesłanek, 
które uważał za naturalne, że niewolnictwo jest stanem wrodzonym, co z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się już tak 
oczywiste. Stereotyp często uważa się za obiektywną oczywistość, pewien niepodważalny aksjomat. Jego tautologiczna 
struktura powoduje, ze zawiera on w sobie błąd zwany w logice „definiowaniem tego samego przez to samo”. Zarówno 
argumentem, jak i wnioskiem staje się w tym przypadku przesłanka. Dodatkowo fakty potwierdzające stereotyp traktowane są 
jako te najistotniejsze, zaś doń niepasujące stają się marginalne lub są odrzucane. Przyglądając się przedstawicielowi jakiejś 
grupy, nieświadomie kierowani stereotypem, staramy się znaleźć pewne jego atrybuty pomijając inne, nieraz bardziej istotne. 
Ten zniekształcony obraz rzeczywistości determinuje na nią reakcje. Te niekiedy bywają skrajne i prowadzić mogą do agresji 
wynikającej z wytwarzanych na podstawie stereotypu uprzedzeń. Stereotypy mogą być wypełnione treścią zarówno 

                                                      
1 Z. Radkowski, J. Wojtczak, Jak narody widzą siebie nawzajem? W Europie o Polakach, Warszawa 1994, s.8 
2 loc. cit 
3 W. Lippmann, Rozważania o naturze stereotypów etnicznych, Studia Socjologiczne, 3 (52) 1971, Warszawa, s. 100 
4 P. Najsztub, Głos zmęczonej Kasandry. Z Adamem Michnikiem rozmawiał Piotr Najsztub, Przekrój, 11. X .2007, s. 12  
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pozytywną, jak i negatywną. Uprzedzenie, czyli skrajnie uproszczona, wartościująca przed bezpośrednim kontaktem ocena 
jakiejś grupy lub jej przedstawicieli, wg. wielu badaczy problemu opiera się jedynie na przekonaniach negatywnych. Można je 
zdefiniować, jako negatywną ocenę jednostki tylko przez wzgląd na jej grupową przynależność.5 Zauważył to już D. Hume 
przestrzegając w „Esejach z dziedziny moralności i literatury”, że łatwo jest popaść w pułapkę takiego oto myślenia: „Raz 
ustaliwszy, że jakiś naród jest narodem łotrów, tchórzów, czy nieuków, nie dopuszcza (się) wyjątków i wszystkim, którzy doń 
należą stawia te same zarzuty”6 Brak racjonalnych lub wynikających z doświadczenia uczuć wobec przedstawiciela jakiejś 
grupy pozostaje u uprzedzonego procesem nieuświadomionym Uprzedzenie determinuje oczekiwanie negatywnych skutków 
kontaktu z przedstawicielami danej grupy lub ich aktywnością. Podczas gdy posługiwanie stereotypem nie musi pociągać za 
sobą automatycznego skreślania konkretnej osoby ze względu na jej przynależność do grupy objętej stereotypem, tak 
uprzedzenie zawsze skutkuje negatywnym nastawianiem. Relacje obu pojęć tłumaczy W. Nawrocki. „Stereotypy to 
przekonania na temat innych grup etnicznych, które muszą być negatywne, bo wtedy wyjaśniają uprzedzenia (i ewentualną 
agresję) oraz w jakimś stopniu są fałszywe, ponieważ są efektem nieprawidłowego przetworzenia informacji w umyśle 
znękanym wątpliwościami, są one oporne wobec empirii, jednolite i powszechne w danej kulturze, która jest źródłem ich 
treści oraz dostarcza uzasadnienia dla powszechnie podzielanych przekonań. Stereotypy wspomagają procesy wartościowania 
i wzmacniają poczucie odrębności wobec obcych.”7  Uprzedzenia manifestują się przez niechęć prowadzącą do unikania 
członków jakiejś grupy lub agresji. Można rozróżnić kilka form tego  zjawiska. Według J. Kovela uprzedzenia możemy 
podzielić na awersywne, czyli dotyczące grup wywołujących lęk oraz nominatywne -  dotykające grupy pogardzanej8. 
Łukaszewski uzupełnia ten podział o wynikające z zawiści uprzedzenia dotyczące grup lepiej sytuowanych.9 Badacze 
problemu starali się znaleźć elementy budujące podatny dla ich tworzenia i wzmacniania grunt. W. Allport wymienia czynniki 
sprzyjające rozwijaniu się uprzedzeń. Są to : jednolitość grupy, jej pionowa mobilność, czas raptownych zmian społecznych, 
silna hierarchizacja i nierówności, istnienie sankcji dających możliwość manifestowania się uprzedzeń, brak kulturowego 
pluralizmu w ramach grupy. 10 Dodaje się do tego okres życia, w którym człowiek najbardziej na nie chłonny B. Weigl i W. 
Łukaszewski podkreślają, że dzieciństwo jest tym etapem ludzkiego życia, w którym zakorzeniają się one najsilniej. Dzieje się 
to często mimowolnie poprzez klimat kreowany przez dorosłych lub przez skojarzenie negatywnej emocji z przedstawicielem 
jakiejś grupy. 11 Podobnym tropem, dotyczącym tym razem stereotypów,  idzie S. Oerstavik, norweska rzecznik ds. 
równouprawnienia i dyskryminacji. „Możemy się śmiać z tego, że Lego produkuje zabawki dla dziewczynek i nie przejmować 
się tym. Ale jeśli przyjrzymy się ile zabawek i ubrań jest dostosowanych do płci zobaczymy, że podział na role męskie i 
żeńskie powstaje bardzo wcześnie.”12  

Uprzedzenia związane są z pojęciem delegitymizacji, czyli  „skrajnie negatywnej społecznej kategoryzacji grup lub 
jednostek , która wyłącza je z zakresu zbiorowości ludzkich w ogóle, traktowanych jako respektujące akceptujące normy i 
wartości. Delegitymizacja może być rozpatrywana jako zaprzeczenie przynależności jakiejś grupy do rodzaju ludzkiego. 
Stereotypy, a za nimi uprzedzenia pozwalają zracjonalizować niesprzyjającą rzeczywistość, dają namiastkę poczucia 
bezpieczeństwa. Ich sieć pozwala spoić grupę, staje się jednym z fundamentów jej tożsamości. To też sprawia, że mają one 
trwały charakter. Zwracają się na to uwagę również w Modern Dictionary of Sociology. Stereotypy ,wedle zawartej w nim 
definicji, „ nie zmieniają się pomimo empirycznych dowodów. Choć niezgodne z rzeczywistością myślenie stereotypowe 
utrzymuje się jako podzielane przez własną grupę odniesienia” 13 Względną niezmienność stereotypu podkreślali i inni jego 
badacze. R. Radwiłowicz w swojej definicji pisze, że jest to „uwarunkowany przede wszystkim społecznie (...) trudno 
zmienialny zespół wyobrażeń, pojęć, przekonań i związanych z nimi postaw. ”14  Nie trzeba zresztą cechy tej szukać w 
kolejnych definicjach – już samo słowo „stereotyp” zawiera wszakże element niezmienności. Przytoczona na początku 
tekstu etymologia wyrazu pokazuje, że w jego rdzeń wpisany jest grecki przymiotnik stereos oznaczający „trwały”. 
Element ten wyczytać da się w liście, jaki W. Sobokow, polski ambasador w Londynie, napisał Times'a. List ten miał na 
celu sprostowanie  artykułu opierającego się na negatywnym stereotypie polaka. Paradoksalnie treść tego artykułu miała na 
celu walkę z antysemityzmem – jeden stereotyp stał się zatem bronią w walce z innym. "Od czasu do czasu, a ostatnio w 
mediach brytyjskich, Polacy opisywani są w sposób zniekształcony lub przedstawiani w negatywnym, żeby nie powiedzieć 
- złośliwym świetle. Dawniej było to domeną prasy brukowej. Niestety, kiedy okazało się, że polski jest drugim najczęściej 
używanym językiem w Anglii i Walii, ten prestiżowy tytuł prasowy - w artykule pióra Gilesa Corena - dołączył do chóru 
strachu i uprzedzenia. (...) Niektórzy czytelnicy "The Times" mogą być tym zaskoczeni, ale w świetle prawdy, z której my 
Polacy jesteśmy dumni i nie boimy się o niej mówić, nie możemy zgodzić się na odrażający opis Polaków jako 
"wzorcowych antysemitów" ”15 

Semiotyczne ugruntowanie stereotypu powoduje, że słowa bywają jego nośnikiem, lub są sposobem jego 
przywoływania. „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” - ta słynna teza Witgensteina, choć w zupełnie 
innym kontekście wygłoszona i innych spraw dotycząca, przypomina, że używany język manifestuje sposób myślenia, a 

                                                      
5 A. Kapiszewski, Stereotyp amerykanów polskiego pochodzenia, Wrocław 1978, s.31 
6 D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, Warszawa 1955, s.46 
7 W. Nawrocki, Mity i stereotypy jako kulturowa legitymizacja uprzedzeń i agresji, [w:] (red.)  A. Jasińska – Kania, M. Kofta,  Stereotypy 

i uprzedzenia, Warszawa 2001, s.228 
8 J. Kovel, White Racism. A psychohistory, New York 1980, s.297 
9 W.  Łukaszewski, B. Weigl, Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej? [w:] (red.) A. Jasinska-Kania, M. Kofta, 

Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001 s. 48-49.  
10 A. Kapiszewski, ibid. , s.38 
11 B. Weigl, W. Łukaszewski, Uprzedzenia i stereotypy etniczne u dzieci: przeciwdziałanie i modyfikacje, Opole 1992, s. 7 
12 S.Śmigiel, Klocki budują stereotypy?, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,11044203,Klocki_buduja_ stereotypy_.html 
13 G. A. Theodorson, Modern Dictionary of Sociology, New York 1969, s.420 
14 R. Radwiłowicz, O rozwoju i kształtowaniu światopoglądu, Warszawa 1970, s.18 
15 W. Sobkow, The truth about Polish nation, [za:] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13361608,Po_obrazliwym_ 

artykule__The_Times__ostra_reakcja_polskiego.html 
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czasem ten sposób tworzy. Nacechowany stereotypicznie język również zamyka nas w ograniczonej konstrukcji wyobrażeń 
na jakiś temat. Narzuca on interpretacje napotkanych faktów. J.A.Fishman twierdzi nawet, że próżno szukać stereotypów 
nie mających zaczepienia w języku – zawsze są one werbalizowane. 16 Podobne wnioski wysnuwa A. Schaff. Błędnym, 
jeśli przyjmujemy taki pogląd, musi być więc typologia wyróżniająca stereotypy lingwistyczne – innych bowiem być nie 
może. Ja proponuję obszar kodu językowego rozszerzyć o inne kody – szeroko pojętą ikonografię, modę, gesty itp., które 
również mogą być nośnikami  stereotypów.  

W lutym bieżącego roku Bożena Dykiel – zasłużona aktorka teatralna i filmowa – w telewizyjnym programie 
śniadaniowym stwierdziła, że stacja „pożydziła pieniędzy na kalendarz”, który reklamować miał serial, w którym gra. Do 
tego niestosownego sformułowania, grającego na antysemickich  stereotypach, wedle których cechą Żydów jest daleko 
posunięte skąpstwo, odniosły się z miejsca gazety. Internet zalała fala komentarzy.17 Pikanterii dodaje fakt, że poranną, 
lekką w założeniu rozmowę prowadził dziennikarz, który nieco ponad rok wcześniej w tym samym programie 
nieelegancko posłużył się stereotypem pracujących w Polsce Ukrainek.18 Stereotypy zakodowane w sposobie myślenia 
narzucają interpretację faktów w tak mocny sposób, że stają się niemal naturalne. Stereotypy są składową habitusów 
kulturowych w rozumieniu P. Bourdieu i jako wytwór socjalizacji posiadają bezrefleksyjny status w świadomości 
zbiorowej kodującej stany ładu społecznego, a utrwalonej w nawykach myślowych jednostki. Przytoczona wypowiedź 
znanej aktorki, definiującej bez zmrużenia oka „ożydzenie” jako „nie danie szmalu”19 jest dobrym przykładem tego, jak 
stereotyp zagnieżdża się w języku. Trzeba uważać, żeby nikt nas nie „ocyganił”, nie „oszwabił”, staramy się zdemaskować 
„udających greka”. Przykłady nacechowanych negatywnie wyrażeń będących nośnikiem stereotypów można mnożyć. 
Polacy z kolei, jak wynika z opowiadanych w USA tzw. „polish jokes” jawią się jako postaci, których z którymi nikt nie 
chciałby mieć do czynienia. Obraz kłótliwego, głupiego Polaka w bon motach przypisywanych O. von Bismarckowi 
przetrwał do dziś. Stereotypy  nie muszą jednak być nacechowane negatywnie. Dobrze pokazuje to anegdotyczna historia z 
początkowego okresu polskiego kapitalizmu. To wtedy próbował  na szersze  wody wypłynąć pierwszy rodzimy producent 
kleju do glazury – firma Atlas. „Kiedy zorientowali się, że ich towar nie budzi zaufania, bo odbiorcy wierzą tylko w to, co 
z importu, wpadli na pomysł, żeby worki z klejem opatrywać napisami... w języku niemieckim. Teraz taki numer by nie 
przeszedł, bo było to wprowadzanie w błąd nabywców, ale wtedy wszystkie chwyty były dozwolone. Na wszelki wypadek 
na workach była jednak adnotacja „Hergestellt in Polen” (zrobiono w Polsce) oraz adres i telefon łódzkiej firmy. Pomysł 
wypalił, nikt się nie przyczepił, sprzedaż ruszyła. Tak rodziła się firma, która reklamuje się dziś hasłem „Kocham Polskę”. 
20 Opowieść o tyle interesująca, że dotycząca stereotypu związanego z Niemcami, którzy w świetle innych stereotypów nie 
wypadali najkorzystniej. 

Nie tylko stereotypy o charakterze etnicznym przenoszone są za pomocą kodów językowych. A. Dryjańska z 
Fundacji Feminoteka dopatruje się ich na przykład w kwestii płci. „Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o używanie form 
męskich i żeńskich do opisu nazw zawodów, funkcji czy stanowisk, mamy w języku polskim daleko posuniętą asymetrię. 
Kwestia nazewnictwa jest bardzo wyraźnie powiązana z prestiżem. W przypadku mniej prestiżowych zawodów nie mówi 
się o kobiecie sprzątaczu lub salowym, ale już nazwy stanowisk takich jak prezydent i premier powszechnie funkcjonują 
jedynie w męskiej formie.”21 Powiedzenie „sromota”, czy „sromotna klęska” wprost odnosi się do sfery płciowości. Tabu 
seksualne zakodowane w języku religijnym również jest nośnikiem stereotypów. Czystość używana jako synonim braku 
życia seksualnego, niepokalane poczęcie sugerujące, że jego wyjątkowość polegała na braku pokalania poprzez stosunek 
seksualny, stygmatyzuje całą sferę życia i wszystko, co się z nią wiąże. Określenia te silnie nacechowane są emocjami. Jest 
to jedna z najistotniejszych, podkreślana przez badaczy  zjawiska, cech stereotypów. Najczęściej przy okazji wartościuje on 
poddany stereotypizacji obiekt. Według W. Lipppmmann stereotyp nie tylko ma ułatwić poruszanie się w sieci informacji. 
Poza „epistemologiczną ekonomią” ma również funkcję obronną. „Stereotypy są emocjonalnym wyrazem obrony 
interesów. Właśnie ze względu na swą obronną rolę, stereotypy zawierają emocjonalno-wartościujące treści o charakterze 
tendencyjnym, wykazującym stronnicze zaangażowanie ”.22 Są jednak i tacy badacze, którzy nie przykładają nadmiernej 
wagi do tej cechy stereotypu. A. Kapiszewski twierdzi, że „Stereotyp nie musi posiadać wyraźnie określonego zabarwienia 
emocjonalnego. Dopuszczam bowiem  – podkreśla - istnienie stereotypów neutralnych” 23 Do podobnych wniosków 
dochodzi G.Grochowski. Podaje on przykład stereotypu „butnego, ale pracowitego Niemca”24. Nie podzielam tego 
poglądu. Przytoczony stereotyp w istocie jest bowiem zbiorem dwóch przeciwstawnie nacechowanych stereotypów. W 
zależności od tego, który z nich jest mocniejszy lub bardziej skrajny, ten będzie nadawał ton takiemu zbiorowi. W 
kontekście silniejszego stereotypu negatywnego pozytywny ulega osłabieniu. Przestaje kojarzyć się wyłącznie z dobrymi 
cechami, lub wyprowadzany jest z mniej szlachetnych przesłanek („butny i pracowity Niemiec – gdyby w Polsce płacili 
tyle, co w Niemczech byłbym tak samo pracowity.”). Są i inne przypadki. Choć istnieją stereotypy, których treść sama w 
sobie może mieć charakter neutralny, nabiera on, w zależności od światopoglądu osoby nim się posługującej, znaczenia 

                                                      
16 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa 2003, s.39 
17 Bożena Dykiel: TVN pożydził na kalendarz. Rzecznik stacji: Ubolewamy..., 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13345741,Bozena_Dykiel__TVN_pozydzil_na_kalendarz__Rzecznik.html 
18 B. Węglarczyk przeprosił w ukraińskiej TV za "roboty", http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/526035,B-Weglarczyk-przeprosil-w-

ukrainskiej-TV-za-roboty 
19 Bożena Dykiel..., op. cit. 
20 A. Grzeszak, Czterech z Atlasa, http://www.polityka.pl/rynek/ludzie/210433,1,czterech-ktorzy-zalozyli-firme-

atlas.read#ixzz2KlJl1AZw  
21 M. Fal, Po wypowiedzi Bożeny Dykiel. "Pożydzić", "wycyganić", "oszwabić". "Zwykłe" słowa, które bolą, http://natemat.pl/49675,po-

wypowiedzi-bozeny-dykiel-pozydzic-wycyganic-oszwabic-zwykle-slowa-ktore-bola 
22 J. Błuszkowski, op. cit., s. 34-35 
23 S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] (red.) S. Nowak, Teorie postaw, Warszawa 1973, s.30 
24  G. Grochowski, Stereotypy – komunikacja – literatura, [w:] (red.) W. Bolecki, G. Gazda, Stereotypy w literaturze (i tuż obok), Łódź 

2003, s. 47 – 66. 
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afirmatywnego lub krytycznego. Za przykład posłużyć może stereotyp Holendrów. Ich obraz jako ludzi tolerancyjnych, 
liberalnych światopoglądowo, nie szukających sankcji dla inności może robić wrażenie ambiwalentnego. Dopiero 
światopogląd osoby nim się posługującej sprawia, że jest pozytywny, lub negatywny. Dla reprezentantów poglądów 
konserwatywnych stereotyp ten świadczy o zepsuciu, braku przywiązaniu wartości, wykorzenieniu. Prowadzi ro rozbijania 
tradycyjnych układów społecznych, w tym rodziny. Jest jaskółką wieńczącą koniec cywilizacji i jest emanacją 
autodestruktywnego dekadenckiego hedonizmu. Dla osób o przeciwnym sposobie myślenia ten sam stereotyp jest 
nacechowany pozytywnie. Holandia jest dla nich forpocztą nowoczesności, wzorcem, z którego należy korzystać wbrew 
obawom konserwatystów.  

Mimo wagi, jaką W. Lipppmmann przykłada do kulturowego kontekstu, w jakim reprodukowany jest dany 
stereotyp, traktuje on go jako zjawisko mentalne, czyli indywidualnie świadomościowy twór. Stereotypy można zatem 
zdefiniować, trzymając się ich lippmannowskiej koncepcji, jako nieścisłe, uciekające od złożoności , najczęściej błędne 
przekonanie mające swe źródło nie tyle w doświadczeniu własnym, co w reprodukowanym obrazie jakiegoś elementu 
otaczającego świata. Stereotyp w konfrontacji z rzeczywistością doń nieprzystającą niełatwo ulega zmianie. Przykładowo 
stereotypowe postrzeganie Jamajczyków jako uśmiechniętych, pokojowo ustosunkowanych do wszystkich ludzi ni jak ma 
się do statystyk, mówiących, że, w przeliczeniu na obywatela, na  Jamajce mieszka najwięcej na świecie morderców.25 

Koncepcja W. Lipppmmanna powstała w momencie silnych zmian społecznych, reorganizacji życia zbiorowego w 
Stanach Zjednoczonych (1922). Momenty takie sprzyjają wypełnianiu niepokojących przejawów ludzkiego współistnienia 
uproszczonymi uzasadnieniami rozsypującej się struktury. I choć pojęcie stereotypu początkowo opisywać miało 
wzajemny stosunek Amerykanów w przededniu Wielkiego Kryzysu, szybko okazało się, że może być on przydatnym 
narzędziem analizy analogicznych procesów w kulturach bardzo Stanom Zjednoczonym odległych. W. Lipppmmann, który 
sam socjologiem nie był , bardzo umiejętnie ujął w jedną kategorię szereg pokrewnych procesów z zakresu psychologii 
społecznej. Ta na dobre zagościła w socjologii. Termin obejmuje pewien obszar zainteresowania badaczy, nie jest 
jednocześnie pojęciem ściśle związanym z konkretną nauką. Powoduje to pewne nieścisłości wynikające z przyjęcia różnej 
perspektywy. O stereotypie możemy wszakże mówić w kontekście wrażeń i przekonań jednostkowych, jak i grupowych. 
Problem można zatem rozpatrywać na gruncie indywidualnych zdolności do interpretowania informacji i temperamentu, 
ale i, na przykład, przekonań kulturowo ugruntowanych na skutek socjalizacji.  

I. Kurcz wskazuje, że we współczesnej nauce społecznej dominują trzy nurty badań dotyczących stereotypów: 
społeczno-kulturowy, psychodynamiczny oraz poznawczy. 26 A. Kapiszewski ogranicza rozróżnienie to do dwóch 
wariantów: psychologicznej i socjologicznej, co umożliwia przyjrzenie się genezie powstania danego stereotypu.27 Nieco 
inną typologię proponuje Z. Bokszański. Wyszczególnia on orientację kulturalistyczną i psychospołeczną. Wynika ona z 
problemów, które pojawiają się podczas badań prowadzonych z perspektywy socjologicznej. Należy bowiem odróżnić 
indywidualne przekonania od kulturowo ugruntowanego stereotypu. Jak bardzo są one zbieżne? „Model ten z racji 
eksponowania kolektywnej natury stereotypu, traktowanego jako element 'dorobku', czy 'tradycji' grupy odwołuje się do 
pojęcia kultury. Winien w związku z tym opisywać w pewien sposób miejsce stereotypu w kulturze, lub nieco ogólniej 
rzecz ujmując, opisywać tę odrębną klasę 'wzorów' kultury, którym nadajemy miano stereotypów oraz wskazać ich miejsce 
wśród 'wzorów' kultury.”28 Warto przypomnieć, że problem mieszania przekonań indywidualnych z formami myślenia 
zbiorowego stawiał już E. Durheim.29 Z drugiej jednak trudno traktować je w sposób zupełnie odrębny. „Idee, pojęcia, 
kategorie, pobudki czynów i praktyk tradycyjnych, zbiorowych uczuć, utrwalonych wyrazów emocji i sentymentów” 
będące przejawami myślenia zbiorowego mają przemożny wpływ, jak przekonywał M. Mauss, na kształtowanie się 
myślenia indywidualnego.30 

Perspektywa kulturalistyczna każe postrzegać stereotyp, jako element tradycji, która rekonstruuje sposób 
postrzegania członków innych grup przez pryzmat przypisywanych im cech. Stereotyp jest więc jednym z „wzorców 
kulturowych”, których nośnikiem jest pamięć zbiorowa, czyli „ zestaw przekonań i wyobrażeń odnoszących się do zdarzeń, 
postaci oraz procesów z przeszłości, wraz z elementami wartościującymi, podzielanych wspólnie przez członków danej 
zbiorowości, a niosących ważne dla niej treści. Innymi słowy, na pamięć zbiorową składają się przekonania obecne w 
indywidualnych pamięciach pojedynczych podmiotów właśnie dlatego, że podmioty te do owej zbiorowości należą 
(posiadanie ich stanowiłoby zatem element konstytutywny roli członka tejże zbiorowości)31 Samo pojęcie pamięci 
zbiorowej, ukute przez M. Halbwachs, liczy już ponad 7 dekad. W jej ramach „jednostka wspomina przyjmując punkt 
widzenia grupy” w taki sposób, że „pamięć grupy realizuje się i przejawia w pamięciach indywidualnych”, co nasuwa 
skojarzenie z ugruntowanymi u wiernych religijnych dogmatów, które przyjmują jako własne przekonanie.32 W pracy, 
której zawdzięczamy pojęcie „pamięci zbiorowej” (wydana w 1939 „La memoire collective”) , pisze on, że ludzkie 
wspominanie zawsze osadzone jest w ramach pamięci zbiorowej. Pamięć ta, kształtująca i powielająca stereotypy, w które 
wyposażony jest członek danej społeczności jest czymś na kształt bourdieu'wskiego habitusa – zespołem „schematów 
myśli, percepcji, oceniania.”33 

                                                      
25  M. Ostrowski, Jamajka – kraj zabójców i reggae. Kraj Bonda, Marleya i Bolta,   

http://www.polityka.pl/swiat/obyczaje/1533691,1,jamajka--kraj-zabojcow-i-reggae.read#ixzz2KmE3ohtL 
26 I. Kurcz, Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji [w:] (red.) Z. Chlewiński i I. Kurcz  stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992, 

s.32 
27 A. Kapiszewsk, op. cit., s.23 
28 Z Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997, s. 28 
29 E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000, s. 141-142 
30 M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 428 
31 D.Malczewska-Pawelec, T.Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej - Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową 

pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011, s.14 
32 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969, s. 839 
33 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005, s. 894 
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Socjologowie traktują omawianą w artykule problematykę jako element kultury nadając jej  nijako charakter 

zbiorowy. Badania nad stereotypami mają dać socjologowi odpowiedź na pytania o to, jak bardzo upowszechnione są 
uproszczone wyobrażenia i opinie o innych grupach społecznych. Pozwala jednocześnie przyjrzeć się problemowi 
powielania danego przekonania – jego dynamiki, ewolucji i przyczyn.34 Odseparowuje jednak elementy 
indywidualistyczne, co niewątpliwie sprawia, że wielu badaczy odrzuca tę perspektywę jako niepełną.  

Kolejnym podejściem do problematyki stereotypów jest perspektywa psychospołeczna. Taki sposób ujęcia tematu 
nie odrzuca tego, co stanowiło sedno perspektywy kulturalistycznej, rozszerzając ją jednak o elementy psychologii. 
Stereotyp jest tu nie tylko narzucany bezwiednej jednostce, ale jest również pośrednio jej wytworem. Osobowość danej 
jednostki jest polem, które obsiane może zostać daną kulturową treścią. To ona decyduje, które spośród elementów kultury 
będą dominujące, a przez to, które stereotypy zostaną przez jednostkę powielone. Badacz przyjmujący tę perspektywę 
koncentruje się zatem na jednostce, która danemu stereotypowi uległa. Jest on traktowany jako kulturowo ukształtowany 
sposób postrzegania rzeczywistości; kulturowy budulec, z którego jednostka, w oparciu o swoją wiedzę, kompetencje 
intelektualne, czy wrażliwość buduje obraz otaczającego ją świata. A.Wejland podkreśla, że czynniki te determinują 
reprodukcję danego stereotypu w stopniu znacznie większym, niźli osobiste doświadczenia danej jednostki. Dopiero 
statystyczne opracowanie szeregu indywidualnym postaw i sposobu postrzegania rzeczywistości pozwala wyciągnąć 
wniosek dotyczący stereotypów panujących w danej społeczności. Rodzi to z kolei pytania o to, czy stereotyp jest pojęciem 
opisującym obiektywnie istniejące zjawisko społeczne, czy tylko sumą popularnych na jakiś temat poglądów. 35 Stereotyp 
jest, jak przekonuje A. Wejland, pojęciem dotykającym obiektywnej rzeczywistości społecznej. Jest czymś więcej, niż 
tylko przekonaniem występującym u największej ilości członków danej grupy, o którego sile i przewadze nad innymi 
sądami stanowi jedynie arytmetyka. Każdy, nawet najprostszy termin jest w istocie strukturą pojęciową. Składają się na nią 
równoległe zakresowo elementy. Te tworzą zaś „wi ązkę doświadczeniową”. W wyobrażeniach wyabstrahowanych pojęć 
„partycypują modele cząstkowe. Noszą one nazwę modeli kategorialnych cząstkowych, które składają się na całościowy 
model kategorialny”36 danego pojęcia. Nad rozlicznymi kategorialnymi modelami cząstkowymi tworzącymi model 
kategorialny, góruje stereotyp. Może być on związany z zespołem kilku kategorialnych modeli cząstkowych, może 
dotyczyć jednego z nich. Stereotyp jest elementem osobnym, lecz nie mogącym istnieć bez modelu kategorialego, na 
którym wyrósł. Nie jest zatem bytem samodzielnym. Jest jedynie fragmentem obrazu danej grupy uzupełniającym wiedzę o 
nim. Stanowi perspektywę, z której przyglądamy się jakiemuś zagadnieniu.  

Czy stereotyp jest prostą generalizacją? Indukcja w logice oznacza wnioskowanie, które na podstawie poznanych 
przypadków każe sądzić, że przypadki kolejne będą z poznanymi tożsame. O ile indukcja w niektórych przypadkach (np. 
indukcji enumeracyjnej zupełnej) wnioskowanie to ma walor niezawodności, o tyle w innych przypadkach (np. indukcji 
enumeracyjnej niezupełnej) wyciąganie ogólnych wniosków na postawie ograniczonej puli przypadków jest nieścisłe i nie 
daje pewności. Stereotyp intuicyjnie można do takiej formy uogólniania porównać. W naukach społecznych, żartobliwie 
mówiąc, zawsze trzeba ostrożnie podchodzić do wszystkich wielkich kwantyfikatorów. Którejś spośród cech tworzących 
stereotyp przypisywany członkom danej grupy jakiś jej przedstawiciel nosić nie musi. Co więcej – cecha uważana za 
konstytutywną dla jakiejś grupy może nawet nie być cechą, którą nosi statystyczna większość jej przedstawicieli. 
(Przykładem niech będzie częsty w Polsce fakt wymiennego używania określenia Rumun i Cygan, co świadczyć może o 
przeświadczeniu, że w wszyscy Rumuni są Romami z jednej, i że wszyscy Romowie są Rumunami z drugiej strony.). 
Konstrukcja stereotypu bazuje ponadto na przyjęciu, że pewne cechy muszą iść ze sobą w parze. Domniemana akumulacji 
pewnych atrybutów sprawia, że pojawienie się jednej cechy każe sądzić bez weryfikacji, że i pozostałe za nimi iść muszą. 
Takie myślenie często bywa błędne. Generalizacja wynikająca ze statystyki nie musi więc pokrywać się ze stereotypem 
dotyczącym tego samego tematu. Niereprezentatywność przypadków na których opiera się jakiś stereotyp i zakłócająca 
prawdziwy obraz ich jaskrawość nie pozwalają często krytycznie podejść do stereotypu. Jest on zatem generalizacją 
nieuprawnioną. Modern Dictionary of Socjology podkreśla w swojej definicji stereotypu, że jest to „zbiór niedokładnych i 
przesadnych generalizacji dotyczących grupy ludzi o zabarwieniu pozytywnym lub negatywnym.”37. Tak więc stereotyp 
generalizacją jest, natomiast nie każda generalizacja jest stereotypem.  

Podsumowując cechy, które nosić musi stereotyp i próby skonstruowania ścisłej jego definicji warto pochylić się 
nad ośmioma twierdzeniami A.Schaffa.  I choć  nie wszyscy badacze stereotypów każdą z tez uznają za stuprocentowo 
konieczną, to koncepcja ta zdaje się dobrze ujmować temat.  Stereotyp, czyli sąd wartościujący o charakterze dodatnim lub 
ujemnym:  

1. Dotyczy grup i stosunków, które pomiędzy nimi zachodzą.  
2. Jego źródło tkwi w konstrukcji społecznej, przekazywany jest przez socjalizację oraz oddziaływanie opinii 

publicznej.  
3. Jest zawsze związany z określonym ładunkiem emocjonalnym.  
4. Choć jest częściowo lub całkowicie sprzeczny z rzeczywistością kreuje pozory swojej prawdziwości.  
5. Jest długotrwały i trudno zmienialny 
6. Pozwala zintegrować posługującą się nim społeczność. 
7. Jest powiązany ze sferą języka, dzięki której jest reprodukowany i staje się katalizatorem działań nim 

podyktowanych.  
8. Nazwa, z którą wiąże się stereotyp, najczęściej jest nazwą danego pojęcia. To z kolei  mistyfikuje stereotyp. 38 
 

                                                      
34 A. Jasińska-Kania, Bliscy i dalecy. Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych, Warszawa 1992, s.7 
35 Z. Bokszański, op. cit., s. 35 
36 Ibid., s.38-39 
37 G. A. Theodorson, op. cit., s.420 
38 A. Schaff, Stereotypy, a działania ludzkie, Warszawa 1981, s. 115 
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2. Autostereotyp. Grupy własnej „obraz w głowie” 
 
Stereotyp nie jest pojęciem, które swym zakresem obejmuje jedynie członów grup obcych. W ramach mieści się 

bowiem również pojęcie autostereotypu, czyli takiej jego formy, która dotyczy grupy, do której samemu się przynależy. 
Dychotomia kategorii “my” i “obcy” każe badaczom pochylić się nad obiema stronami tego rozróżnienia. Już sama 
etymologia pojęcia – wyraz autos oznacza samo lub własny – świadczy o koncentracji na samym sobie. Analogicznie 
stereotypy dotyczące grup innych zwane są, dla rozróżnienia, heterostereotypami. Niektórzy badacze zwracają uwage, ze 
heterostereotyp z zasady skoncentrowany na cechach negatywnych różni się od autostereotypu nacechowaniem 
emocjonalnym. Ten drugi bowiem zawsze jest pozytywny. Analizując pojęcie stereotypu starałem się dowieść, że nie jest 
to tak jednoznaczne, a nacechowanie emocjonalne heterostereotypu może mieć dwa wektory. Krytycznie, moim zdaniem, 
należy przyjrzeć się również teorii Z. Radłoskiego i J.Wojtczaka dotyczącej autostereotypu. 39 Możemy bowiem zauważyć, 
że, wbrew ich twierdzeniu, nie zawsze musi być on napełniony treścią pozytywną. Żartem można więc powiedzieć, że 
stereotypem jest traktowanie autostereotypu jako formy wyłącznie pozytywnej. „Żaden naród – pisze Mikołaj Rej o Polsce 
– żadna horda, a snadź i cygańska, nie jest w takiej niedbałości” 40 C. K. Norwid w listach do T. Lenartowicza nazywa 
Polaków „żadnym społeczeństwem” i „wielkim sztandarem narodowym” piętnując rodzimą egzaltację i brak cnót 
odnoszących się do praktycznej strony życia społecznego. Znany z ostrych konstatacji Marszałek Piłsudski maluje dalej ten 
mało krzepiący, narodowy autorytet stwierdzając, że Polacy to „naród wspaniały, tylko ludzie kurwy.”41 . Ten 
autostereotyp da się zauważyć i dziś. Warto zwrócić uwagę, że i w tych mało korzystnych autostereotypach często tkwi 
element pozytywny. Inną kwestią jest próba krytycznego podejścia do pozytywnego stereotypu własnej grupy przez 
niektórych jej członków. Świadczące o megalomanii autostereotypy obecne w polskim myśleniu o samych sobie starają się 
kruszyć niektórzy intelektualiści. Chyba najistotniejszym z nich był W. Gombrowicz wskazując na cechy przez innych 
skrzętnie ukrywane. W ostatnim czasie głośno o M. Strzępce i P. Demirskim, których sztuki dotykają narodowych tematów 
tabu. W sztuce „Sprawa Jakuba S.” pokazują, jak niezgodny z rzeczywistością jest manifestujący się w rodzimej 
architekturze autostereotyp Polaka – potomka sarmaty. Nie jest to oczywiście tylko rodzima specyfika. (np. O. Pamuk 
dotykał tureckiego narodowego tematu tabu, na którym zbudowany był ichniejszy autostereotyp.) Trudno jednak 
przeceniać wpływ tak krytycznego myślenia na własną grupę. Ocena uczciwego stawiania pewnych kwestii i próba 
rozliczenia się z trudnymi elementami własnej historii i tożsamości często bywa skrajnie negatywna. Tendencja 
pozytywnego oceniania własnej grupy jest silniejsza, niż tendencja odwrotna. Częściej myślimy o sobie bowiem dobrze, 
niż źle. „Nikt nie lubi, by wyśmiewano się z jego pobratymców, nawet wtedy, gdy na to poniekąd zasługują.”42 pisał ks. 
A.Boniecki. W niepamięć puszczamy, lub rozgrzeszamy nasze winy podkreślając jednocześnie cechy najznakomitsze. 
Herby państwowe przedstawiają zwierzęta dumne i silne, mające przywoływać narodowe cechy. Hymny często opiewają 
konstytuujące narody walki ,  męstwo wpisując tym samym w ramy swojego autostereotypu. „To gwiaździsty sztandar! O 
niechaj długo powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi.” śpiewają Amerykanie wskazując na łączącą ich, 
we własnym mniemaniu, cechę. (Fragment ten obśmiał w „śniadaniu mistrzów” K.Vonnegut). Szok związany z 
ujawnieniem szczegółów zbrodni dokonanej w Jedwabnem konfrontował stereotyp bohaterskiego Polaka gotowego za cenę 
własnego życia ratować innych ze złożoną rzeczywistością wojennego okrucieństwa. „Dyskusji o Jedwabnem przedmiotem 
kontrowersji było jednak nie samo ujawnienie zbrodni, ale oficjalne polskie reakcje na tę zbrodnie. Prezydent Aleksander 
Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, część biskupów publicznie uznali winę miejscowych Polaków i w różny sposób 
wyrazili swój żal. Prezydent przeprosił za zbrodnię „w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone 
tamtą zbrodnią”. Część polityków i elit opinii oceniła ten akt krytycznie – marginalizowała udział Polaków w zbrodni lub 
podnosiła, że zbrodnia nie została popełniona ani przez państwo polskie, ani w jego imieniu. Obiekcje miała też znaczna 
część, a może nawet i większość społeczeństwa – jeszcze w półtora roku po wystąpieniu prezydenta uznanie winy i 
przeprosiny niewiele częściej były uznawane za słuszne (40%) i potrzebne (44%) niż za niesłuszne (34%) i niepotrzebne 
(35%) ”43 Mechanizm obronny wypiera poczucie winy, wskazuje na inspiracje, sytuację, na wskazanie konkretnych ludzi, 
do dziedzictwa których się nie przyznajemy. To ostanie poczucie jest bardzo selektywne – jesteśmy skłonni do 
przypisywania cech pozytywnych jako cech grupowych (na przykład nielicznych bohaterów) całkowicie wyrzucając cechy 
negatywne. Innym mechanizmem obronnym pozytywnego stereotypu jest wskazanie w innej grupie cech analogicznych 
lub gorszych, żeby na ich tle osłabić złe wrażenie. „Podczas gdy w Polsce dzieci na lekcjach historii nie usłyszą o Wołyniu 
i mordercach z OUN-UPA, ukraińskie dzieci (a potem dorośli Ukraińcy) czczą zbrodniarzy jak bohaterów. Skoro tak 
chętnie przepraszamy za nasze wyolbrzymione winy, to czemu nie domagamy się także przeprosin za nasze krzywdy?”44 
Na identycznej zasadzie Rosjanie chcący wciąż uchodzić za pogromców hitleryzmu, a przez to wyzwolicieli narodów, w 
kontekście Katynia przypominają o śmierci jeńców radzieckich z okresu wojny Polsko-Radzieckiej. Śmierci – 
przypomnijmy – wywołanej pożałowania godnymi warunkami sanitarnymi, a nie strzałem w tył głowy. ( W porównaniu 
tym pomijam cały kontekst historyczny – dotyczy ono jedynie psychologicznego sposobu radzenia sobie z burzącą 
autostereotyp sytuacją). 

Niektóre stereotypy mają kształt, który – w zależności od przekonań wypowiadającego – umieszczony zostaje w 
skrajnie innym miejscu aksjosfery. Dobrym przykładem takiego autostereotypu jest stereotyp „Polaka – katolika”. 
Przypisywane mylnie Mickiewiczowi strofy „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Polak 
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Polakiem.”45, podparty dodatkowo autorytetem domniemanego autora, wiąże nierozerwalnie Polskę z chrześcijańską wiarą. 
Do tego nierozerwalnego, w założeniu apologetów, związku odwoływał się Ruch Narodowy.  „Państwo polskie jest 
katolickim. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką, i nie jest katolickim w takim czy 
innym procencie. Z naszego stanowiska jest ono katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu, bo państwo nasze jest 
państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim.”46 tłumaczył R. Dmowski wykluczając z definicji Polaka 
wyznawców innych wartości, przekonań, religii. Szlachetny w przekonaniu apologetów Ruchu Narodowego „Polak-
katolik” w oczach inaczej myślących jest obrazem zgoła innym. Dla lewicy ówczesnej „religia katolicka była utożsamiana 
przede wszystkim z polskim nacjonalizmem, szowinizmem i antysemityzmem, postawą dogmatyczną – brakiem otwartości 
na inne poglądy.”47 (Częściowo wzajemna nieufność polskiego chrześcijaństwa i lewicy laickiej spotkały się znacznie 
później w opozycji demokratycznej. O spotkaniu tym pisze A. Michnik w „Kościół, lewica, dialog”  ) To, co dla jednych 
jest gwarantem szlachetności, odwołaniem się do najlepszych cech, dla innych potrafi być elementem hamującym rozwój i 
świadczącym o kołtuństwie.  

 
„Twierdza to żsamości ”czyli funkcje stereotypów.  
 
Stereotyp, jak każdy konstrukt mentalny, ma swoje źródło i cel. Interpretacja zjawiska pod kątem tego drugiego 

pozwala wyjaśnić funkcje, którym ma służyć. Stereotyp jest zjawiskiem wielowymiarowym, w zależności od swojego 
charakteru pełni różne funkcje. „Stereotypy i autostereotypy ekonomizują wysiłek i kanalizują sposoby postrzegania 
otaczającego nas świata, stwarzają rodzaj obronnego pseudośrodowiska dającego poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, 
pozwalają na lepsze określenie związków z własną grupą i pozycji grupy własnej wśród innych grup, uzasadniają 
kształtowanie się określonych postaw i zachowań u innych”48 W zależności od sytuacji stereotypy pozwalają konserwować 
zastane układy społeczne, lub wymuszać zmiany. Mogą pobudzać aspiracje członków grupy, lub skłaniać do okopywania 
się w celu uniknięcia kontaktu z grupami obcymi. Częściowo elementy analizy tego zagadnienia pojawiły się już w 
niniejszym tekście. Poniżej postaram się je usystematyzować.  

Funkcję, jakie spełniają stereotypy możemy podzielić na poznawcze, emocjonalne i pragmatyczne.49 Pierwsza z nich 
pozwala nieco uporządkować złożoną rzeczywistość i ekonomizować procesy poznawcze. Pogląd na jakiś temat dzięki 
stereotypom nie musi być wciąż weryfikowany i uzupełniany o nowe informacje. Dodatkowo stereotyp uzupełnia informacje 
na dany temat automatycznie przyporządkowując zespół cech osobie, której przynależność grupową znamy redukując 
jednocześnie nadmiar informacji, których gąszcz nie pozwalałby na wyciągnięcie szybko jednoznacznych wniosków.  

Funkcje emocjonalne stereotypu pozwalają zrzucić z siebie część odpowiedzialności za popełnione czyny 
usprawiedliwiając się za jego pomocą. Jednocześnie pomaga  uzasadnić własną, zarówno korzystną, jak i niekorzystną, 
sytuację. W pierwszym przypadku racjonalizuje uprzywilejowaną sytuację negatywnym stereotypem niżej postawionych 
jednostek, w drugiej postawionych wyżej.  Stereotyp pozwala również budować poczucie bezpieczeństwa  i społecznej 
więzi. Daje pozory przewidywalności świata. Pozytywny autostereotyp korzystnie wpływa na optymizm . J.Wiatr 
konstatuje, że „funkcją stereotypu nie jest dostarczenie informacji do normalnego działania, lecz umacnianie postaw 
emocjonalnych.”50 

Funkcja praktyczna stereotypu ułatwia zapewnienie spokoju w ramach grupy. Z jednej strony wskazując zewnętrzne 
zagrożenie konsoliduje społeczność, z drugiej pozwalają dławić kryzysy poprzez znajdowanie wewnątrz grupy „kozła 
ofiarnego”. Taki mechanizm wskazuje domniemanego winnego sytuacji uspokajając nastroje i dając poczucie 
sprawiedliwości. Podsycając za pomocą stereotypu lęk władza buduje wiarę w społeczność oraz nią samą. Stereotypy 
ponadto tworzą kod językowy ułatwiający komunikację w ramach grupy. Tworzy również – zarówno pozytywne, jak  i 
negatywne – punkty odniesienia,  kształtując w ten sposób system wartości przynależny grupie. Z reguły procesy te 
pozostają nieświadome. Osoba stosując stereotyp podchodzi do niego bezrefleksyjnie – realizacja jego funkcji zatem 
również ma taki charakter.   

Funkcje te, jak widać wzajemnie się przenikają i uzupełniają zapewniając realizację złożonych potrzeb. 
 
Sposoby niwelowania działania stereotypu 
Poznanie struktury i funkcji stereotypu pozwala zmierzyć się z problemem zniwelowania jego negatywnych 

skutków. Co prawda stereotypy często mają charakter nieaktywny i przez to nie wydają się nadmiernie groźne,  w trudnych 
sytuacjach jednak uaktywniają się prowadząc do niepożądanej aktywności. Nie jest to proste w świetle podkreślanej przez 
wszystkich chyba badaczy tematu sztywnej i trwałej jego struktury. W literaturze przedmiotu wymieniane są 4 modele 
radzenia sobie z modyfikacja stereotypów:   

1. model kumulacyjny  
2. model radykalnej zmiany 
3. model podtypu 
4. model rozcieńczenia51 . 
Model kumulacyjny opiera się na założeniu, że stereotyp może zostać zmodyfikowany za pomocą niewielkich, ale 
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systematycznych zmian. Każda z nich jest ledwo zauważalna, ale porównanie stereotypu pierwotnego z jego 
odpowiednikiem po długim czasie pokazuje znaczną różnicę. Mankamentem takiego podejścia jest niezbędny dla 
osiągnięcia celu czas liczony nieraz w pokoleniach. M. Rothbart proponuje przyjrzenie się analizowanemu modelowi w 
dwójnasób. Zmiany stereotypów mogą bowiem przybrać formę osłabiania związku grupy z negatywnymi przypisywanymi 
jej cechami, lub budowania jej związku z cechami pozytywnymi. W drugim przypadku ułatwia to częste wskazywanie 
różnych przykładów niepotwierdzających danego stereotypu.52  Jednym z wariantów modelu kumulacyjnego jest model 
rozcieńczenia. Wprowadzanie neutralnych, nieoceniających informacji sprawia, jak zakładają jego twórcy, że stosunek do 
grupy naznaczonej stereotypem staje łatwiej zmienialny. Przeciwstawnym do tych modeli jest model zmiany radykalnej. 
Według niego zmienić stereotyp może szok wywołany konfrontacją utrwalonego przekonania z zupełnie odmienną od 
niego rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Ostatnim model zmiany stereotypów jest model podtypu. Wedle tej 
koncepcji zderzenie stereotypu z nieodpowiadającą mu rzeczywistością nie narusza jego samego, ale tworzy bardziej 
uściśloną grupę, której niektóre jego elementy przestają dotyczyć. Są jednocześnie uzupełnione o cechy nowe. 
Różnorodność jednostek w grupie sprawia, że wyodrębniane w jej ramach są mniejsze kategorie.  Mimo, że stereotypy 
mają charakter trwały, przesuwanie się jednostek w ramach społeczeństwa zmienić może ich optykę dekomponując tym 
samym niektóre stereotypy. Pewne ich elementy zmieniają nacechowanie emocjonalne, inne akumulują się z nowo 
przyjętymi stereotypami, zmieniając nie tyle treść tych pierwszych, co ich nacechowanie. Stereotypizacja ma bowiem 
charakter sytuacyjny53   

W erze globalizacji problem stereotypów nabiera nowego znaczenia. Proces ten zakłada bowiem uniformizację 
pewnych sfer ludzkiego życia, a więc niwelowanie różnic, które stanowią wszakże sedno problemu stereotypów. 
Społeczeństwo otwarte, w myśl K. Poppera, na podstawie racjonalnej analizy faktów daje jednostce możliwość 
realizowania się w sposób wolny, oderwany od wielu dotychczasowych, społecznych determinantów. Emancypacja 
jednostek w ramach wspólnego społeczeństwa sprzyja niwelowaniu wzajemnych obaw. W ramach takiego modelu 
społecznego realizuje się założenie o równym statusie różnych grup bez względu na pochodzenie, rasę, religię, płeć, czy 
orientacje seksualną. Założenie to musi znosić wiele stereotypów. To zaś wymusza zmiany w języku, który, jak już 
wcześniej pisałem, jest ich najmocniejszym nośnikiem. Niwelowanie z niego elementów stereotypowych najlepiej widać 
na przykładzie tzw. poprawności politycznej. Jest to kulturowe najczęściej napiętnowanie używania wyrazów 
nacechowanych krzywdzącymi wobec kogoś stereotypami, którego celem jest zachowanie należytego szacunku wobec 
innych osób. Jej forma czasem bywa mało zgrabna i jest może stać się łatwym celem kpin. Sankcjonowanie używania 
pewnych wyrażeń może czasem wydawać się sztuczne, niekiedy może budzić skojarzenia z orwellowską nowomową, jej 
skrajna forma może niebezpiecznie przypominać cenzurę. Nie da się jednak nie zauważyć, że poprawność polityczna 
pozwoliła „odczarować” pewne, społeczne kwestie i zdemitologizować wiele zjawisk. Bywa zatem przydatnym w walce ze 
stereotypami narzędziem.    

Oczywiście tendencja otwierania się społeczeństw nie zachowuje jednakowej dynamiki. Okresy kryzysów, a ostatnie 
lata bez wątpienia do takich należą, sprzyjają nawrotom starych, uśpionych stereotypów w nowym kontekście. (Sam K. 
Popper przewidział zresztą, że proces kształtowania się społeczeństw otwartych napotykać będzie na problemy ze strony 
zwolenników społeczeństwa zamkniętego, a ci właśnie w czasie kryzysu nabierają wiatru w żagle.)  Co więcej, w 
sytuacjach takich zaczyna odżywać pamięć o huntingtonowskiej przestrodze dotyczącej zderzenia cywilizacji. W 
liberalnych i otwartych dotąd społeczeństwach zachodniego kręgu kulturowego coraz głośniej mówi się o kryzysie modelu 
multikulturowego. Marginalne dotąd ruchy skrajne, opierające swą ideologię na stereotypach, zyskują na popularności (np. 
w Grecji, gdzie do parlamentu weszła nawiązująca do najgorszych, brunatnych tradycji partia Chryse Ayge – Złoty Świt.). 
Pozostaje jednak mieć nadzieję, że tendencja ta nie zdoła zaprzepaścić całego dotychczasowego dorobku społeczeństwa 
otwartego. Szczególnie, że wiele stereotypów odeszło przez ostatnie kilkadziesiąt lat w niepamięć i stan ten wydaje się dziś 
już zupełnie naturalne.   

Stereotypy są obecne z ludzkim życiu od zarania cywilizacji. Stereotypizacja kształtuje sposób myślenia we 
wszystkich społecznościach. Proces wzajemnej, uproszczonej percepcji grup jest zatem niepodważalnie wpisany w każdą 
kulturę. Pozwala on realizować pewne ludzkie potrzeby, stanowiąc jednocześnie nierzadko zagrożenie. Warto przyglądać 
mu się zatem z uwagą pamiętając,aby przykładać krytyczną miarę do własnych, silnie ugruntowanych przyzwyczajeń, 
które zaburzać mogą obiektywizm naszych ocen. Analiza taka pozwala walczyć ze stereotypami krzywdzącymi i 
stanowiącymi zagrożenie. Krzepiące jest to, że pomimo ich sztywności nie są one wieczne. Pamiętać trzeba jednak, by w 
walce z jednymi stereotypami nie stać się niewolnikiem kolejnych, które dostrzec jest trudniej.  
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