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WIELONARODOWYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH 
 
 
 
 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych 
narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowa-
dzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach 
badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy opiera się na kontekście historycznym i trwałości ba-
danych zjawisk, natomiast drugi dotyczy zmiany stosunku do innych narodowości pod wpływem 
podwyŜszenia kompetencji kulturowej pod wpływem faz asymilacji kulturowej. W artykule 
przedstawiono równieŜ cechy charakterystyczne narodowości wchodzących w skład wielonaro-
dowych jednostek wojskowych w oparciu o opinie respondentów.  
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WSTĘP 

W wielokulturowym świecie stosunki między narodami usytuowanymi geogra-
ficznie w bliskim sąsiedztwie, prawie zawsze obciąŜone są bagaŜem wzajemnych 
uprzedzeń i stereotypów narodowościowych. Ich źródeł poznawczych doszukiwać się 
naleŜy zarówno we wspólnej historii narodów, jak i w kontaktach kultur zachodzących 
na poziomie mikrostruktur społecznych, w tym równieŜ w interakcjach na poziomie 
jednostek społecznych. To właśnie sąsiedztwo geograficzne i wspólna historia stanowią 
główne determinanty powstawania profilu stereotypowej percepcji jednego narodu       
w wyobraźni przedstawicieli jednego narodu.  

W permanentnie tworzącym się i mutującym wielokulturowym świecie, który 
we współczesnym kształcie nie dotyczy wyłącznie megapoziomu, czyli struktur ponad-
państwowych, ale – co istotne – wkracza z coraz większą siłą na arenę makro – i mikro-
struktur społecznych, uprzedzenia i stereotypy odgrywają istotną rolę. Prowadzą bo-
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wiem do utrwalania dawnych antagonizmów pomiędzy przedstawicielami róŜnych na-
rodów i jednocześnie mogą prowadzić do powstawania nowych. Problem ten dotyczy 
równieŜ armii polskiej, która wraz z przystąpieniem do NATO oraz do Unii Europej-
skiej w naturalny sposób zetknęła się ze zjawiskiem wielokulturowości na dwóch po-
ziomach. Pierwszy poziom dotyczy udziału polskich Ŝołnierzy w operacjach i misjach 
pokojowych oraz słuŜby w wielonarodowych strukturach poza granicami kraju, czyli    
w heterogenicznym (złoŜonym), obcym kulturowo środowisku. Natomiast drugi wiąŜe 
się ze słuŜbą w wielonarodowych jednostkach wojskowych funkcjonujących w Polsce, 
czyli we własnym, jednak heterogenicznym kulturowo środowisku. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe stereotypy narodowościowe i uprzedzenia do innych naro-
dów pozostają w związku z sąsiedztwem geograficznym i wspólną historią, w niniej-
szym artykule podjęto próbę ich analizy wyłącznie w odniesieniu do wielonarodowych 
jednostek wojskowych funkcjonujących w Polsce. W ramach prowadzonych w latach 
2008 – 2009 badań nad komunikacją międzykulturową w Polsko – Ukraińskim Batalio-
nie, Litewsko – Polskim Batalionie, Wielonarodowym Korpusie Północny – Wschód 
oraz w jednostkach wchodzących w skład struktury 12 Dywizji Zmechanizowanej, za-
rysował się problem wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację między przed-
stawicielami narodowości współtworzących struktury ww. jednostek wojskowych.      
W artykule dokonano próby odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu stereotypy naro-
dowościowe i uprzedzenia do innych narodowości wpływają na interakcje wewnątrz-
strukturalne i funkcjonowanie tychŜe struktur? 

1. STEREOTYPY NARODOWOŚCIOWE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 

Na rangę stereotypów w kształtowaniu stosunków społecznych zwraca uwagę 
Józef Chałasiński, którego zdaniem: są one definicjami, na których opiera się cały po-
rządek społeczny, w którym kaŜdy posiada swoje określone miejsce. (…) Tradycje, jako 
zbiór stereotypów, przekazywany z pokolenia na pokolenie z całym balastem przywiąza-
nych do nich uczuć nie tylko wyznaczają kaŜdej jednostce jej miejsce w świecie, ale      
w ogóle czyni ją tym, czym jest1.  

Istotną cechą stereotypów jest moŜliwość ich dwojakiego ujęcia. Z jednej strony 
stereotypy funkcjonują w umyśle danej jednostki, a z drugiej stanowią integralną cześć 
struktury społecznej, wspólną dla ludzi naleŜących do danej kultury2. Inna cecha stereo-
typów tkwi w tym, Ŝe mogą dotyczyć jednostek społecznych – posiadają więc charakter 
indywidualny, oraz mogą dotyczyć całych zbiorowości, czy nawet grup etnicznych – 
posiadają, więc charakter zbiorowy. Przykładem zbiorowego charakteru są stereotypy 
narodowościowe, określane jako forma świadomości społecznej stanowiącej waŜny 
składnik stosunków międzynarodowych, powiązana z polityką państw w stosunku do 
innych narodowości3. 

Stereotypy naleŜy równieŜ rozpatrywać w kontekście autostereotypów, czyli po-
strzegania, zarówno własnej grupy, jak i postrzegania grup obcych, czyli heterostreoty-
pów. Wspólny mianownik obu typów opisywany jest tym, Ŝe autostereotyp w większo-

                                                 
1  J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 56. 
2  C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Steretypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wy-

dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 14. 
3  J. Błuszkowski, Stereotypy a toŜsamość narodowa, DW ELIPSA, Warszawa 2005, s. 15. 
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ści pokrywa się z heterostereotypem funkcjonującym w innych grupach4. Autostereotyp 
stanowi specyficzną postać stereotypu, czyli jest obrazem własnej grupy wiąŜącym się  
z takim rodzajem relacji percepcyjnej, w której podmiot autostereotypu postrzega siebie 
samego i jest toŜsamy z przedmiotem. W heterostereotypie występują dwa odrębne 
człony relacji percepcyjnej, czyli podmiot postrzegający i przedmiot postrzegany5. He-
terostereotyp, w najogólniejszym znaczeniu, jest więc obrazem jednej grupy utrwalo-
nym w świadomości innej grupy6.  

WaŜnym obszarem badań nad stereotypami jest ich związek z uprzedzeniami, 
które przez długi czas były traktowane synonimicznie ze względu na wzajemne konota-
cje. Rozgraniczenie nastąpiło za sprawą Gordona W. Allporta, który uprzedzenia okre-
ślił jako (…) myślenie o innych bez dostatecznych postaw, a stereotypy uznał za wtórne 
wobec nich7. W konsekwencji dociekań nad róŜnicami pomiędzy tymi pojęciami, An-
drzej Kapiszewski doprecyzował podejście G. W. Allporta, co pozwoliło wykreować 
następującą definicję: stereotypy mogą stanowić werbalny wyraz uprzedzeń (…) lub 
mogą w ogóle nie być wyrazem uprzedzeń i odwrotnie; uprzedzenia mogą się objawiać 
w stereotypie i pomagać w jego określeniu lub mogą występować bez stereotypów8.      
W literaturze przedmiotu wielokrotnie spotykamy się z łączeniem obu zjawisk, co        
w pewnym sensie zdaje się uzasadnione poniewaŜ, Ŝe powstają niemal jednocześnie. 

Stereotypy narodowościowe – jako specyficzna forma stereotypów o kontekście 
etnicznym – posiadają swoje źródła poznawcze w historiografii, która pełni rolę selek-
cjonera pamięci pokoleń na poziomie treści historycznych9. Stereotypy tego typu poj-
mowane w kontekście pamięci historycznej pokoleń wskazują jednoznacznie na ich 
związki z kulturą narodów i rekonstrukcji wzorów kulturowych10. Ich cechą charaktery-
styczną jest względna trwałość, jednak w realiach intensyfikacji procesów integracyj-
nych i dyfuzji kultur, podejście szczególnie w kontekście wyobraŜeń o innych narodach, 
jest raczej przewartościowane i wymaga rekonstrukcji11. Wraz ze zmieniającą się rze-
czywistością społeczną i kulturową narody zmieniają swoje postawy, szczególnie wo-
bec tych narodów, które do tej pory pozostawały w izolacji, w zhermetyzowanym, ho-
mogenicznym świecie lub tych, które poprzez transformacje ustrojowe zmieniły usytu-
owanie w systemie politycznym danego regionu.  

Niemniej jednak naleŜy podkreślić, Ŝe bez względu na czas, stereotypy narodo-
wościowe i uprzedzenia wykazują tendencję do trwałości i zdolność do utrwalania pod 
wpływem nowych czynników. Podstawą takiego stanu rzeczy jest poziomu wiedzy 

                                                 
4  D. Matsumoto, L. Juang, op. cit., s. 94.  
5  J. Błuszkowski, op. cit., s. 117. 
6  Ibidem, s. 117. 
7  J. Bartmiński, op. cit., s. 57. 
8  Ibidem, s. 57. 
9  V. Julkowska, Historiografia polska II połowy XIX wieku jako źródło i rezerwuar stereotypów naro-

dowościowych [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Banasiuk, Wyd. UR, 
Rzeszów 2002, s. 18.  

10  Zob. Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wyd. Le-
opoldium, Wrocław 1997, s. 58 – 106. 

11  Por. A. Jasińska – Kania, Stereotypowe wyobraŜenia Polaków o sobie i o innych narodach [w:] Podsta-
wy Ŝycia społecznego w Polsce, pod red. M. Marody, E. Gucwa – Leśny, Wyd. ISS, Warszawa 1996,     
s. 220 – 222. 
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(niewiedzy) o danej narodowości i jej kulturze, która wielokrotnie jest nieprawdziwa, 
nieaktualna i wypaczona przez tendencyjne publikacje i politykę rządów eksponowaną 
w mediach, a takŜe przez ustne przekazy. Wiedza ta, nie ulegając weryfikacji i uzupeł-
nieniu, w znaczący sposób wpływa na pogłębianie uprzedzeń i stereotypów narodowo-
ściowych, zniekształcając tym samym prawdziwy i obiektywny wizerunek danej naro-
dowości. Zmiana postaw i poglądów o innych narodach wynika więc z poznania ich 
treści kulturowych dzięki tzw. wiedzy gorącej – empirycznej nabywanej w ramach spo-
tkań i kontaktów kultur. Nabywanie kompetencji kulturowej jest jednym z istotniej-
szych czynników kształtowania społeczeństwa wielokulturowego pozbawionego nie 
tylko stereotypów narodowościowych i uprzedzeń, ale równieŜ innych negatywnych 
zjawisk prowadzących do konfliktów kultur.  

W związku z tym, Ŝe społeczeństwa europejskie ulegają permanentnym zmia-
nom związanym z procesami integracyjnymi, zauwaŜono potrzebę rekonstrukcji obsza-
ru badawczego stereotypów narodowościowych, co znalazło swój wyraz w badaniach 
prowadzonych przez Wiedeński Ośrodek Badawczy, które wskazują, Ŝe stereotypy na-
rodowościowe ulegają zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany społecznej i trans-
formacji ustrojowych zachodzących na świecie12. 

2. STEREOTYPY NARODOWOŚCIOWE POLSKI I S ĄSIADÓW W UJĘCIU 
HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM 

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian współczesnego świata oraz fakt, iŜ armia ja-
ko warstwa i grupa społeczna uczestniczy we wszystkich procesach, jakim podlega pań-
stwo polskie, badanie wielonarodowych struktur wojskowych pod kątem wpływu ste-
reotypów narodowościowych i uprzedzeń na funkcjonowanie wielonarodowych struktur 
wojskowych, jest w pełni uzasadnione i konieczne, szczególnie w odniesieniu do naro-
dowości wchodzących w skład tych struktur.  

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe stereotypy są konfiguracjami cech typowych przysłu-
gujących nie wszystkim obiektom naleŜącym do danego zbioru, lecz wszystkim typo-
wym obiektom tego zbioru, naleŜy stwierdzić, Ŝe uogólnienie zawarte w stereotypach 
polega na reprezentatywności cech wspólnych dla członków danej populacji13. We 
współczesnych badaniach nad stereotypami narodowościowymi wiele uwagi poświęca 
strukturze percepcyjnej poszczególnych narodów w opinii innych, która opiera się na 
trzech podzbiorach cech. J. Błuszkowski zwraca uwagę, Ŝe pierwszy z podzbiorów two-
rzą cechy wpływające na syndrom stereotypowej percepcji danego narodu, drugi obej-
muje cechy najczęściej występujące w profilu danego narodu oraz trzeci podzbiór, sku-
pia cechy zapewniające mu najwyŜszą pozycję w szeregach rangowych narodów14.      
W świetle badań struktury percepcyjnej Polaków w opinii innych narodowości wyróŜ-
nia się cechy pogrupowane w sześć szeregów jakościowych: 

− mentalnościowym, opisywanym przez wiarę; 

                                                 
12  J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. AE w Krakowie, 

Kraków 2003, s. 88, Por. J. Berting, C. Villain – Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych 
w stosunkach międzynarodowych w stosunkach. Podejście interdyscyplinarne [w:] Narody i stereoty-
py, pod red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995, s. 25. 

13  Por. J. Bartmiński, J. Panasiuk, Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2., 
Współczesny język polski, pod red. J. Bartmiński, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1993, s. 364 – 365. 

14  J. Błuszkowski, op. cit., s. 46. 
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− relacyjnym, opisywanym przez poszanowanie Ŝycia rodzinnego; 

− socjopolitycznym, opisywanym przez patriotyzm; 

− moralnym, opisywanym przez poczucie honoru; 

− socjoekonomicznym, opisywanym przez rozrzutność, niski poziom material-
ny i brak gospodarności; 

− psychiczno – charakterologicznym, opisywanym przez bałaganiarstwo15. 

Jerzy Bartmiński równieŜ twierdzi, Ŝe ogólny autostereotyp Polaka opiera się     
o następujące cechy: ceniący Ŝycie rodzinne, wierzący, patriotyzm, poczucie honoru, 
rozrzutność, lenistwo, lekkomyślność, przywiązanie do tradycji, odwaga i niezdyscypli-
nowanie, skłonności do alkoholu i zabaw16. Natomiast w opinii Niemców uchodzimy za 
małoprzedsiębiorczych, raczej niechlujnych, rozrzutnych, biednych, pracowitych, skłon-
nych do alkoholu, raczej skromnych, średnio wykształconych, otwartych, towarzyskich, 
raczej nietolerancyjnych, patriotów i raczej niespokojnych17. 

Analizując wzajemne stereotypy i uprzedzenia narodowe Polaków i Litwinów, 
dochodzimy do wniosku, Ŝe posiadają one swoje źródła poznawcze we wspólnej, nie-
zwykle bogatej historii obu narodowości wynikającej z terytorialności geograficznej 
obu państw. PołoŜenie geograficzne od wieków wpływało na wspólne interesy zarówno 
militarne, jak i gospodarcze, w związku z czym juŜ w średniowieczu Polska i Litwa 
uwikłane były w sojusze i unie18. Wspólna historia Polski i Litwy w duŜym stopniu 
sprowadza do wspólnego mianownika dawne interesy obu państw, szczególnie             

                                                 
15  Ibidem, s. 54. 
16  J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w…., op. cit., s. 232. 
17  Ibidem, s. 234. 
18  Zob. M. Derwich, Monarchia Piastów, Wyd. Dolnośląskie, Warszawa – Wrocław 2003. Początki 

wspólnej historii Polski i Litwy datuje się na 14 sierpnia 1385 roku, kiedy doszło do zawarcia pierw-
szej Unii Polsko - Litewskiej w miejscowości Krewo. Na mocy tego układu Jagiełło zobowiązał się 
przyjąć chrzest w obrządku katolickim wraz z ksiąŜętami i ludem Litwy. W ramach integracji obu 
państw, na początku XV, wieku miała miejsce druga unia – wileńsko - radomska. W konsekwencji 
dalszych porozumień, w roku 1413 w Horodle zawarto kolejną unię między, zwaną unią horodelską. 
Jednym z jej długofalowych następstw stało się upodobnienie litewskiej struktury administracyjnej do 
schematów polskich. Po zawarciu kolejnej unii, tym razem w Grodnie, która miała miejsce w 1432 
roku, doszło do kilku waŜnych wydarzeń, z których najwaŜniejszym była śmierć Władysława Jagiełło 
w 1434 roku. Na tron polski wybrano jego syna – Władysława, nazwanego później Warneńczykiem. 
Zmiana nastąpiła równieŜ na Litwie, kiedy zamordowanego w 1440 roku Zygmunta Kiejstutowicza 
zastąpił brat polskiego króla, Kazimierz Jagiellończyk. Zob. równieŜ [w:] M. Derwich, Monarchia 
Jagiellonów, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004. W kolejnych latach rosnące zagroŜenia końca XV 
wieku doprowadziły do podpisania w 1499 roku unii krakowsko – wileńskiej zwanej teŜ układem wi-
leńskim. Jej główne postanowienia to zobowiązanie do wzajemnej pomocy militarnej, wypowiadanie 
wojny państwu trzeciemu wyłącznie za zgodą obu stron oraz udział drugiej strony w wybieraniu 
władcy jednego z państw. W 1501 roku zmarł Jan Olbracht, co pozwoliło na podjęcie decyzji, w któ-
rej podjęto decyzję o budowie jednego wspólnego państwa. Wprowadzono wtedy zapis, dotyczący po-
łączenia Litwy i Polski w jedno nierozerwalne ciało, aby był jeden lud, jeden naród, jedno braterstwo  
i wspólne narady. Od tej pory król miał być wybierany przez senatorów obu krajów, co stało              
w sprzeczności z dotychczasową dziedzicznością praw Jagiellonów do tronu litewskiego i praw pol-
skiej szlachty do elekcji własnego króla. W 1569 roku w sierpniu ogłoszono, po wielomiesięcznych 
obradach, akt kolejnej unii, zwanej lubelską, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów, której zmierzch odnotowano dopiero w ramach rozbiorów Polski. 
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w aspekcie zagroŜeń, jakie na nie spływały ze strony innych narodów19. Pozornie, 
wspólne losy obu narodów świadczyć mogą o pewnej więzi historycznej obu narodów, 
jednak w istocie wspólna historia generuje pewien zakorzeniony antagonizm wyrastają-
cy na gruncie nacjonalizmu i stratyfikacji etnicznej. Do dziś Litwini oceniają Polaków 
jako rasę panów, która zawsze szukała w uniach i sojuszach własnych korzyści, do 
osiągnięcia których Litwa była doskonałym narzędziem. Szczególne odzwierciedlenie 
takiego stanu rzeczy odnajdujemy w ideach secesji Litwy i Polski wspieranych przez 
Niemcy u schyłku I wojny świtowej20. Dalsze antagonizmy zakorzenione są w wojnie 
polsko – bolszewickiej 1918 – 1920, w czasie której 19 kwietnia 1919 roku zajęto Wil-
no21. To wydarzenie nadal pozostaje w pamięci Litwinów, jako agresja Polaków. Anta-
gonizm polsko – litewski w duŜym stopniu potwierdzają wyniki badań prowadzonych 
na Litwie przez Zbigniewa Kurcza, które dotyczyły sytuacji polskiej mniejszości w tym 
państwie22.  

W odniesieniu do profilu stereotypowej percepcji Litwinów (zgodnie z kryte-
riami J. Błuszkowskiego), narodowość tę opisano w oparciu o cztery główne cechy       
o charakterze: 

− relacyjnym, opisywanym przez skromność, otwarty styl, pracowitość, posza-
nowanie Ŝycia rodzinnego; 

− socjopolitycznym, opisywanym przez patriotyzm i moralność; 

− socjoekonomicznym, opisywanym przez niski poziom zamoŜności; 

− kulturalno – obyczajowym, opisywanym przez wysoki poziom kultury osobi-
stej23. 

Nawiązując do wyników innych badań, stwierdzamy, Ŝe stereotyp narodowości 
litewskiej klasyfikuje ją raczej pozytywnie. Do cech Litwinów zaliczymy głównie: go-
spodarność, pragmatyzm, ubóstwo, wysoki poziom kultury osobistej, a takŜe wbrew 
powszechnym sądom, ludzi czystych i nienaduŜywających alkoholu. J. Bartmiński 
wskazuje jednak na wyniki badań, w obliczu których Litwini przedstawieni są w od-
mienny sposób. Uchodzą, za małoprzedsiębiorczych, raczej niedbających o wygląd ze-
wnętrzny, oszczędnych, biednych, pracowitych, chłodnych, skromnych, raczej towarzy-
skich, zamkniętych w sobie, uległych, nietolerancyjnych, brutalnych, patriotów i wie-
rzących24.  

Analizując natomiast źródła stereotypów i uprzedzeń powstających pomiędzy 
Polakami i Ukraińcami, naleŜy sięgnąć do wspólnej historii obu narodów. Jednym          
z historycznych wątków jest koegzystencja instytucjonalna Polaków Ukraińców usank-
cjonowana w ramy jednego państwa. Taki stan rzeczy w naturalny sposób uwidaczniał 
                                                 

19  Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, 
s. 77. 

20  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Świat KsiąŜki, Warszawa 2000, 16 lutego 
1918 Litewska Rada Państwowa (lit. Lietuvos Taryba) proklamowała niepodległość państwa w formie 
republikańskiej, natomiast w czerwcu przekształciła kraj w monarchię, oddając tron drugiemu królowi 
w historii Litwy - Wilhelmowi Herzog von Urachowi – nazwanego Mendogiem II. 

21  Zob. J. śenkiewicz, Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Wyd. UMK, Toruń 2001. 
22  Zob. Z. Kurcz, op. cit. 
23  J. Błuszkowski, op. cit., s. 50. 
24  J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w…., op. cit., s. 233. 
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wiele antagonizmów etnicznych na przestrzeni dziejów25. Zagłębiając się w odległe 
dzieje wspólnej historii obu państw, naleŜy podkreślić, iŜ antagonizmy polsko – ukraiń-
skie znalazły swój wyraz juŜ w XV i XVI wieku, kiedy Kozaczyzna, czyli społeczność 
chłopska skupiona na obszarze pomiędzy Dnieprem i Dniestrem, zaczęła poszukiwać 
swojej odrębności narodowej. DąŜenia te przybrały na sile po wcieleniu Ukrainy do 
Korony w ramach Unii Lubelskiej 1569 roku, czego efektem były powstania kozackie 
w XVII wieku26. W czasie rozbiorów Polski Ukraina została w całości wcielona do Ro-
sji,  w związku z czym zakończył się epizod wspólnej historii dwojga narodów okupio-
ny krwią i rozwarstwieniem etnicznym pomiędzy społecznością ukraińska i polską. 
Okres ten jest nadal rozpamiętywany przez Ukraińców jako czas tyranii, szczególnie 
jeśli chodzi o Sicz Zaporowską i postać Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. W opinii 
Polaków ksiąŜę jest bohaterem, natomiast w oczach Ukraińców uchodzi za zbrodniarza 
i tyrana. W odwrotnym kontekście naleŜy rozpatrywać postać Atamana kozackiego 
Bohdana Chmielnickiego, który dla Ukraińców jest symbolem wolności i chwały naro-
du27. Jest to przykład, jak odmienne moŜe być postrzeganie narodowych bohaterów 
przez róŜne narodowości, co sugeruje, Ŝe na tym gruncie moŜe dochodzić do pewnych 
antagonizmów, szczególnie w ramach procesu komunikowania się na poziomie mię-
dzykulturowym. 

Okres wojny polsko – bolszewickiej w latach 1918 – 1920 równieŜ obfituje       
w wydarzenia, które w pewnym stopniu mogą odbić swoje piętno na interakcjach po-
między Polakami i Ukraińcami. Zawarcie w 1920 roku sojuszu antybolszewickiego 
pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Rzeczpospolitą Polską zaowocowało wypra-
wą na Kijów sił polskich pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do dziś ta 
kwestia jest niezwykle kontrowersyjna, gdyŜ ludność cywilna Ukrainy nigdy nie popar-
ła tej interwencji, a traktat w Rydze zawarty pomiędzy Polską a bolszewikami w marcu 
1921 roku całkowicie przekreślił szanse Ukrainy na niepodległość. W efekcie od grud-
nia 1922 roku kraj ten na długie lata pozostał pod rządami ZSRR, wiąŜąc po II wojnie 
światowej Polskę i Ukrainę wspólnym sojuszem polityczno – militarnym, czyli układem 
Warszawskim.  

Mimo nierozstrzygniętych kwestii zakorzenionych w niedawnej historii obu 
państw, współczesne stosunki polsko – ukraińskie posiadały raczej pozytywny kon-

                                                 
25  Por. M. A. Genyk, Stosunki polsko – ukraińskie w myśli politycznej Jerzego Stempowskiego, [w:] 

Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Banasiuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2002, s. 102. 

26  Zob. M. Derwich, Monarchia Jagiellonów…., op. cit. W efekcie postanowień Unii Lubelskiej na 
terenie wchłoniętej przez Koronę Ukrainy zaczęły powstawać latyfundia magnackie, które w duŜym 
stopniu uzaleŜniały wolnych Kozaków od ksiąŜąt. W efekcie narastających niezadowoleń, od 1591 
roku wybuchać zaczęły powstania, z których najkrwawszym okazało się powstanie Atamana Bohdana 
Chmielnickiego w latach 1648 – 54. Powstanie to przekształciło się w otwarty konflikt, w który uwi-
kłało się państwo Tatarskie i Rosja. Po podpisaniu rozejmu andruszowskiego w 1667 r. oraz Traktatu 
Grzymułkowskiego w 1686 r. doszło do podziału Ukrainy pomiędzy Rosję i Rzeczpospolitą oraz do 
likwidacji wojsk kozackich i przywrócenia unii religijnej, Nowa Encyklopedia PWN, Tom 6, PWN, 
Warszawa 2006, s. 541-542. 

27  Zob. J. Konieczna, Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, War-
szawa 2001. RównieŜ, B. Surmacz, Współczesne stosunki polsko – ukraińskie, Wyd. UMCS, Lublin 
2002. 
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tekst28, o czym świadczy poparcie przez Polskę Pomarańczowej Rewolucji29, dąŜeń do 
wstąpienia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, a takŜe 
wspólna polityka gospodarcza w zakresie dostaw gazu i ropy naftowej, jak równieŜ ini-
cjatywa wspólnej organizacji Mistrzostw Europy w piłce noŜnej w 2012 roku. Kontro-
wersje nadal budzą niektóre epizody z historii, czyli kwestia Ukraińskiej Armii Wyzwo-
leńczej (UPA), rzezi ludności wołyńskiej oraz powojenna akcja Wisła, mająca na celu 
przesiedlenie ludności z terenów Ukrainy na terytorium Polski. Rozwiązana zdaje się 
juŜ kwestia Cmentarza Orląt Lwowskich, jednak u progu wspólnej demokratycznej hi-
storii obu państw, cmentarz ten był przedmiotem wielu sporów i antagonizmów. 
Wszystkie przedstawione epizody z historii obu narodów, choć zdają się dość odległe, 
mogą znaleźć swój wyraz w zwykłych interakcjach międzykulturowych30.  

Rozpatrując stosunki polsko – ukraińskie w kontekście badań J. Błuszkowskiego 
dotyczących profilu stereotypowej percepcji Ukraińców w opinii innych narodów, nale-
Ŝy podkreślić, Ŝe narodowość tę w ogólny sposób opisują cechy o następującym charak-
terze: 

− psychiczno – charakterologicznym, opisywanym przez mściwość; 

− mentalnościowym, opisywanym przez zacofanie i fanatyzm; 

− socjoekonomicznym, opisywanym przez biedę i niegospodarność; 

− socjopolitycznym, opisywanym przez nacjonalizm; 

− kulturalno – obyczajowym, opisywanym przez naduŜywanie alkoholu i brak 
wykształcenia oraz brak kultury i bałaganiarstwo31. 

Badania narodowości ukraińskiej wskazują jednoznacznie na trwałość stereoty-
pów w czasie, co oznacza, Ŝe w świetle wcześniejszych i współczesnych badań wykazu-
ją one te same zestawy cech. W opinii Polaków Ukraińcy wykazują negatywne cechy  
w obszarze trzech grup: w grupie cech socjoekonomicznych, są biedni, niegospodarni, 
mało przedsiębiorczy i leniwi. W grupie cech kulturowo – obyczajowych Ukraińców 
charakteryzuje brak kultury, naduŜywanie alkoholu, brak wykształcenia, zacofanie         

                                                 
28  Do roku 2010 sytuacja polityczna Ukrainy sprzyjała tendencjom integracyjny z NATO i UE, jednak 

po wygranych wyborach prezydenckich przez prorosyjskiego kandydata – Jankowycza, wspólne inte-
resy Polski i Ukrainy uległy zmianom na gorsze. Dotyczy to zarówno sfer gospodarczych, jak i poli-
tycznych. 

29  Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie była efektem wyborów prezydenckich w 2004 roku, w których 
według oficjalnych danych zwycięŜył ówczesny premier Ukrainy W. Janukowycz. Opozycja nie 
uznała tych wyników, posądzając rząd o naduŜycia. W związku z tym Sad NajwyŜszy uniewaŜnił 
drugą turę wyborów, wyznaczając drugi termin drugiej tury na 26 grudnia 2004 roku. Tym razem wy-
grał W. Juszczenko zdobywając 52% głosów. Wybory przyniosły Ukrainie niepokoje społeczne, które 
nazwano Pomarańczowa Rewolucją, Zob. Nowa Encyklopedia...., op. cit., s. 541-542. 

30  Problematyka przełamywania stereotypów polsko – ukraińskich znalazła swoje odzwierciedlenie       
w bogatej literaturze ukraińskiej. Szczególną uwagę tej tematyce poświęcili Svietłana i Oleksander 
Hawryluk z Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku na Ukrainie. Są oni autorami takich publikacji, jak: 
S. Hawrylukowie, Aspekt kulturowy w formowaniu i przezwycięŜaniu stereotypów ukraińsko – pol-
skich [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Banasiuk, Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 52 oraz O. Hawryluk, Dialog ukraińsko – polski lat 90. Odniesie-
nie do do przełamywania stereotypów narodowościowych. Sukcesy i niezrealizowane moŜliwości, [w:] 
Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Banasiuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2002, s. 63. 

31  J. Błuszkowski, op. cit., s. 59. 



Marek BODZIANY 

 406

i niechlujność. W grupie cech socjopolitycznych, Polacy określają Ukraińców, jako 
mściwych, fanatycznych, nieŜyczliwych zamkniętych32. W świetle badań przeprowadzo-
nych przez J. Bartmińskiego, Ukraińcom przypisuje się następujące cechy: mało przed-
siębiorczy, niechlujni, biedni, raczej leniwi, pijący, odwaŜni, weseli, raczej mało inteli-
gentni, raczej mało towarzyscy, zamknięci, fałszywi, raczej nieuczciwi, patrioci, uparci, 
raczej niekulturalni, niewykształceni i nacjonalistyczni33.  

Analizując źródła stereotypów i uprzedzeń Polaków w stosunku do Niemców, 
jako podstawę rozwaŜań naleŜy równieŜ przyjąć ich retrospektywny charakter czerpiący 
swoje źródła poznawcze w zaszłościach historycznych. Wspólna niechlubna historia 
sięgająca początków minionego tysiąclecia w znaczący sposób opisuje antagonizmy 
polsko – niemieckie, które mimo upływu czasu nadal pobudzane są świadomie lub nie-
świadomie przez róŜne organizacje, media i władze obu państw34. Niewątpliwie naj-
trwalsze piętno na wspólnej historii Polski i Niemiec zostawiły zabory oraz tragiczne 
wydarzenia II wojny świadomej. Mimo upływu czasu wiele tragedii nadal pozostaje     
w pamięci Polaków35. Tragizm ówczesnych wydarzeń nie podlega dyskusji, jednak fakt, 
iŜ zrodził negatywne zjawiska w narodzie polskim, zasługuje na komentarz. Jeden         
z wątków rozwaŜań nad problemem statusu Niemców na terenach byłej okupacji doty-
czy postanowień konferencji poczdamskiej, która przesądziła ostatecznie o losie ludno-
ści niemieckiej na terenach byłej III Rzeszy. Przedmiotowe traktowanie narodowości 
niemieckiej, bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań społecznych doprowadziło do wielu 
patologii na ziemiach odzyskanych. Niektóre z nich wynikały bezpośrednio z osobi-
stych krzywd wyrządzonych przez Niemców, inne były efektem celowych działań 
władz odradzającej się Polski w stosunku do tej narodowości. 

Po zakończeniu działań wojennych nienawiść do Niemców osiągnęła apogeum 
za sprawą polityki prowadzonej przez organa administracji państwowej, a takŜe działań 
prowadzonych przez armię. Prowadzono jawną propagandę antyniemiecką, do tego 
stopnia, Ŝe słowo „Niemiec” pisano z małej litery36. Otwarty antagonizm społeczeństwa 
polskiego skierowany do Niemców doprowadził do całkowitej izolacji i odrzucenia tej 
narodowości, a w niektórych przypadkach dochodziło do nacjonalistycznych postaw.  
W efekcie, oficjalnie zakazano wszelkich kontaktów z Niemcami, a pozostających na 
polskich terenach przedstawicieli tej narodowości izolowano od narodowości polskiej, 
nakazując im nosić naszywki z literą „N” na ubraniu37. Nieoficjalne źródła podają rów-
nieŜ dane dotyczące funkcjonowania obozów pracy dla narodowości niemieckiej za-
mieszkującej Opolszczyznę.  

                                                 
32  Ibidem, s. 59 – 60. 
33  J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w…, op. cit., s. 233. 
34  T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996, s. 139 – 140, Au-

tor poświęca wiele uwagi problematyce krzywd historycznych z okresu II wojny świtowej, w tym 
powstawaniu na tym gruncie stereotypów i uprzedzeń Polaków do narodu niemieckiego. 

35  B. Nischke, Polacy i Niemcy – wzajemne stereotypy i uprzedzenia jako wynik II wojny światowej, [w:] 
Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Banasiuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2002, s. 167. 

36  T. Szarota, op. cit., s. 139 – 140. 
37  B. Nitschke, op. cit., s. 168. 
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W opinii publicznej lat powojennych, podsycanej przez propagandę, Niemcy byli 
postrzegani jako naród urodzonych morderców38, a wydarzenia II wojny świtowej zdawa-
ły się potwierdzać taki stereotyp. Późniejsze wydarzenia równieŜ odbiły ślad na wzajem-
nych stosunkach między Niemcami i Polakami, czego efektem są medialne wątki działal-
ności Eriki Steinbach w ramach Związku Wypędzonych oraz kwestii zwrotu majątków 
wypędzonych z byłych ziem III Rzeszy. Wszystkie omawiane problemy w decydujący 
sposób wpływają na kształtowanie uprzedzeń do narodów, a tym samym na powstawanie 
stereotypów rzutujących w negatywny sposób na wzajemne stosunki Polaków i Niemców 
zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i medialnym i politycznym. 

Profil stereotypowej percepcji Niemców w opinii róŜnych narodowości w świetle 
badań przedstawionych przez J. Błuszkowskiego opiera się na cechach zawartych w na-
stępujących obszarach: 

− socjoekonomicznym, opisywanym przez dobrobyt, gospodarność, oszczęd-
ność, przedsiębiorczość i pracowitość; 

− psychiczno – charakterologicznym, opisywanym przez uporządkowanie i zdy-
scyplinowanie oraz rozsądek i powagą; 

− kulturalno – obyczajowym, opisywanym przez czystość i wysoki poziom wy-
kształcenia oraz brak skłonności do zabaw i alkoholu; 

− mentalnościowym, opisywanym przez nowoczesność; 

− relacyjnym, opisywanym przez zarozumialstwo39. 

Opisane cechy Niemców znalazły swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych ba-
daniach przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej – CBOS w latach 
1994 i 1996 oraz w latach 1999 i 2002, w których, oprócz wyŜej przedstawionych cech 
opisujących stereotyp Niemca, odnajdujemy: zdyscyplinowanie, pracowitość, pedantycz-
ność, dokładność, punktualność, inteligencja, racjonalność, postępowość i nowatorstwo40. 
Potwierdzenie cech opisujących stereotyp Niemca odnajdujemy równieŜ w badaniach     
J. Bartmińskiego, w świetle których narodowość ta opisywana jest, oprócz wyŜej wymie-
nionych cech, przez: uczciwość, nacjonalizm, niski poziom wiary, tolerancję, agresję, 
odwagę i niezaleŜność41. W świetle wyników badań, stereotyp Niemca odzwierciedlony 
jest równieŜ w cechach opisujących autostereotyp tej narodowości, z wyłączeniem takich 
cech, jak: powaga na rzecz wesołości, nietowarzyskość na rzecz towarzyskości, brutal-
ność na rzecz łagodności, spokój na rzecz agresji42. 

3. ANALIZA UPRZEDZE Ń W WIELONARODOWYCH JEDNOSTKACH 
WOJSKOWYCH W ŚWIETLE BADA Ń WŁASNYCH 

W ramach badań kulturowych i antropologicznych czynników komunikacji mię-
dzykulturowej w wielonarodowych jednostkach wojskowych prowadzonych w latach 

                                                 
38  Ibidem, s. 170. Autorka wskazuje na obiektywizm materiałów stanowiący zbiór Instytutu Zachodnie-

go w Poznaniu pt. Pamiętniki Osadników Ziem Odzyskanych pod red. Z. Dyczewskiego i A. Kwilec-
kiego z 1970 roku. W publikacji zawarto opis Ŝycia społecznego i publicznego w latach 1945 – 1946, 
w tym sytuacji Niemców na terenie Wielkopolski. 

39  J. Błuszkowski, op. cit., s. 51. 
40  Ibidem, s. 53.  
41  J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w …, op. cit., s. 233. 
42  Ibidem, s. 233. 
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2008-2009 dokonano analizy wpływu stereotypów i uprzedzeń na ich funkcjonowanie 
w odniesieniu do poszczególnych narodowości. W badaniach brało udział N=516 re-
spondentów, przy czym największy procent badanych stanowili Ŝołnierze wchodzący    
w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej – 44% badanych (227 osób)43, natomiast najniŜ-
szy procent badanych stanowili Ŝołnierze, którzy wchodzili w skład Litewsko – Pol-
skiego Batalionu – 8,5% badanych (44 osoby). Stosunkowo niski współczynnik procen-
towy respondentów z ww. jednostki wynikał z ograniczeń legislacyjno – prawnych        
i organizacyjnych, spowodowanych rozformowaniem omawianej jednostki w trakcie 
prowadzenia badań. Pozostali respondenci biorący udział w badaniach reprezentowali 
Polsko Ukraiński Batalion – 30,4%, w liczbie 157 oraz Wielonarodowy Korpus Północ-
ny – Wschód -17,1% (88 osób). 

Pierwszym z obszarów analiz był wpływ uprzedzeń do innych narodów na ko-
munikację międzykulturową. Analiza wyników badań wskazuje, Ŝe 45,9 % responden-
tów (237 osób) deklarowało całkowity brak uprzedzeń do innych narodowości. Jedno-
cześnie 46,7% respondentów (241 osób) deklarowało uprzedzenia tylko do niektórych 
narodowości. Nieliczni, bo 3,1% respondentów (16 osób) wskazywało na uprzedzenia 
do wszystkich narodowości, a 4,3% respondentów (22 osoby) deklarowało brak zdania. 
Na rysunku 1 przedstawiono rozkład liczbowy poziomu uprzedzeń do innych narodo-
wości. 

 
 Rys. 1. Uprzedzenia respondentów w stosunku do innych narodowości  N=516 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 

Analizując związek występowania uprzedzeń z wiekiem badanych naleŜy 
stwierdzić, Ŝe spośród 345 respondentów w przedziale wieku 27 – 41 lat 36,04% z nich 
(186 osób) to osoby deklarujące całkowity brak uprzedzeń do innych narodowości, na-
tomiast 26,9% respondentów (139 osób) w omawianym przedziale wieku wykazywało 
uprzedzenia do niektórych narodowości. Na 16 respondentów wskazujących na uprze-
dzenia do wszystkich narodowości, 12,5% (2 osoby) reprezentowało najmłodszą grupę 
badanych, 43,7% (7 osób) osób reprezentowało przedział wieku 27 – 41 lat oraz 43,7% 
(7 osób) reprezentowało najstarszą grupę badanych. W tabeli 1 przedstawiono zesta-
wienie liczbowe i procentowe deklarowanych uprzedzeń w zaleŜności od wieku respon-
dentów. 

 

                                                 
43  Byli to Ŝołnierze, którzy brali udział w ćwiczeniach wielonarodowych Wielonarodowego Korpusu N-E 

oraz operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju. 
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Tabela 1. Uprzedzenia do innych narodowości w zaleŜności od wieku respondentów 
N=516 

 Zdecydowanie 
nie 

Tak w stosunku 
do niektórych 
narodowości 

Tak w stosunku 
do wszystkich 
narodowości 

Nie mam zda-
nia 

Razem 

N 237 241 16 22 516 
% 45,9% 46,7% 3,1% 4,26% 100,0% 

20 – 26 lat 24 83 2 4 113 
27 – 41 lat 186 139 7 15 345 

w
ie

k 
 

42 – 56 lat 27 19 7 3 57 

Brak danych 1 

Σ
=

51
6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 

Wyniki badań wskazują, Ŝe najmłodsi respondenci w mniejszym stopniu wyraŜają 
taką skłonność, natomiast starsze pokolenie badanych w większym stopniu wykazuje skłon-
ność do uprzedzeń do innych narodowości. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe respondenci, któ-
rzy deklarowali uprzedzenia tylko do niektórych narodowości w zdecydowanej większości 
kierowali je do Niemców i Ukraińców. Ich podstawowym źródłem było poczucie krzywd 
historycznych. Analizując niniejszy obszar, autor doszedł do wniosku, Ŝe uprzedzenia opar-
te na poczuciu krzywd historycznych skierowane do Ukraińców pozostają w związku          
z miejscem urodzenia i wychowania. AŜ 73,14% (98 osób) ze 134 respondentów urodzo-
nych i wychowanych na pograniczu wschodnim wykazywało uprzedzenia do narodu ukra-
ińskiego, z wyłączeniem 3 respondentów posiadających korzenie etniczne ukraińskie. 
Uprzedzenia w stosunku do narodu niemieckiego oparte na poczuciu krzywd historycznych 
nie zaleŜą w tak duŜym stopniu od miejsca urodzenia i wychowania. Wynika to z  faktu, iŜ 
skutki II wojny światowej odbiły swoje piętno w równym stopniu na ludności wszystkich 
regionów Polski, w związku z czym nie wydaje się zasadne poszukiwanie prawidłowości 
pomiędzy miejscem zamieszkania, a poczuciem krzywd historycznych wobec Niemców. 

Istotną zmienną w badaniu uprzedzeń do innych narodowości jest poziom kompe-
tencji kulturowej. Na rysunku 2 dokonano analizy związku wykształcenia respondentów       
z powstawaniem uprzedzeń.  

Zdecydowany 
brak uprzedzeń 

N=237

Uprzedzenia w 
stosunku do 
niektórych 

narodowości 
N=241

Uprzedzenia w 
stosunku do 
wszystkich 

narodowości 
N=16

Brak zdania 
N=22

WyŜsze N=189 81 86 10 11

Średnie N=316 155 148 3 10

Zawodowe N=11 1 7 3 1

81
86

10 11

155
148

3 101 7 3
10

20
40
60
80

100
120
140
160
180

 
 Rys. 2. Związek wykształcenia z powstawaniem uprzedzeń  N=516 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 
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Z przedstawionych na wykresie danych wynika, Ŝe powstawanie uprzedzeń do 
innych narodowości nie pozostaje w związku z wykształceniem respondentów.  

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł uprzedzeń do innych 
narodowości, sprecyzowano siedem wariantów odpowiedzi w stosunku do kaŜdej z na-
rodowości. Z danych empirycznych przedstawionych na rysunku 3 wynika, Ŝe zagad-
nienie nie powinno być generalizowane w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych 
narodowości wchodzących w składa badanych jednostek.  

 
 Rys. 3. Źródła uprzedzeń respondentów do innych narodowości N=516 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 

Nawiązując do uprzedzeń powstających na gruncie krzywd historycznych, nale-
Ŝy stwierdzić, Ŝe posiadają one swoje uzasadnienie w badaniach uprzedzeń do Niemców 
i Ukraińców, jednak w pozostałych przypadkach nie wpływają znacząco na komunika-
cję międzykulturową oraz interakcje wewnątrzstrukturalne. Największy współczynnik 
respondentów – 43,6% (225 osób) wskazał na uprzedzenia do Niemców oparte na 
krzywdach historycznych. Druga, co do wielkości wartość procentowa odpowiedzi 
31,4% (162 osoby) dotyczyła uprzedzeń powstających na gruncie krzywd historycznych 
w stosunku do Ukraińców. W przypadku Litwinów wartość procentowa odpowiedzi 
wskazujących na poczucie krzywd historycznych, jako źródło uprzedzeń, wynosi 6,4% 
respondentów (33 osoby). Najmniejszą wartość przyjmowały odpowiedzi dotyczące 
poczucia krzywd historycznych w stosunku do Duńczyków – 1% respondentów           
(5 osób) wskazało na powyŜsze źródło uprzedzeń. Rozpatrując kwestie negatywnych 
doświadczeń z przeszłości rodziny, autor doszedł do wniosku, Ŝe najliczniejsza grupa 
respondentów wykazywała uprzedzenia na tym gruncie w stosunku do Niemców – 
19,2% respondentów (99 osób), co w duŜym stopniu wynikało z poczucia krzywd histo-
rycznych. W stosunku do innych narodowości uprzedzenia posiadające swoje źródła    
w negatywnych doświadczeniach rodziny stanowią stosunkowo niski współczynniki 
odpowiedzi. W odniesieniu do własnych negatywnych doświadczeń z inną narodowo-
ścią, respondenci najczęściej wskazywali na narodowość niemiecką, choć na stosunko-
wo niskim poziomie – 8,1% respondentów (42 osoby). Najmniejsza liczba odpowiedzi 
wskazujących ten typ źródeł uprzedzeń dotyczyła narodowości litewskiej – 1,2% re-
spondentów (6 osób).  
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4. STEREOTYPY NARODOWOŚCIOWE W WIELONARODOWYCH JEDNOSTKACH 
WOJSKOWYCH  W  ŚWIETLE  BADA Ń  WŁASNYCH 

Badanie stereotypów narodowościowych narzuciło pewien logiczny model ana-
liz, polegający na określeniu zakresu i układu elementów stereotypowej percepcji naro-
dowości wchodzących w skład wielonarodowych struktur oraz własnej narodowości, 
opartej na załoŜeniu, według którego stereotyp jest zbiorem elementów percepcyjnych 
tworzących w miarę całościowy i spójny obraz poszczególnych narodów utrwalony      
w kulturze i świadomości innych narodowości44. Badania stereotypów narodowościo-
wych w odniesieniu do wielonarodowych struktur wojskowych oparte zostało na trzech 
pytaniach zawartych w kwestionariuszu ankiety. Pierwsze dotyczyło stereotypów naro-
dowościowych wszystkich narodowości, oprócz Polaków. Drugie dotyczyło autostere-
otypu Polaków, natomiast trzecie heterostereotypu Polaków. Struktura percepcyjna ana-
lizowanych narodowości jest konfiguracją trzynastu cech (wg. J. Błuszkowskiego): 
trzech o charakterze socjoekonomicznym, tj.: dokładność i sumienność oraz kompeten-
cje i wysoki poziom kwalifikacji, lenistwo i niechlujność, dwóch przeciwstawnych cech 
o charakterze kulturalno obyczajowym, tj.: wysoki poziom kultury osobistej i niski po-
ziom kultury osobistej, sześciu cech o charakterze relacyjnym, tj.: pycha, buta i zarozu-
mialstwo, syndrom wyŜszości etnicznej, koleŜeńskość i otwartość, liberalizm, kolekty-
wizm i indywidualizm oraz jednej o charakterze mentalnościowym, tj.: autokratyzm.    
W przypadku Niemców aŜ 57,3% odpowiedzi (296 osób) wskazywało na dokładność    
i sumienność, jako główną cechę tej narodowości. W hierarchii rangowej cech opisują-
cych Niemców znaczące wartości przyjmowały równieŜ takie cechy, jak: pycha, buta     
i zarozumiałość – 35,5% odpowiedzi (183 osoby), syndrom wyŜszości etnicznej – 
34,3% odpowiedzi (177 osób), a takŜe kompetencje i wysoki poziom kwalifikacji – 
31,4% odpowiedzi (162 osoby). W przypadku Duńczyków aŜ 36,6% odpowiedzi (189 
osób) wskazywało na dokładność i sumienność, jako główną cechę tej narodowości. 
Drugą w hierarchii cech zajmuje koleŜeńskość i otwartość – 35,6% odpowiedzi (184 
osoby), trzecią pozycję rangową zajmuje wysoki poziom kultury osobistej – 32,5% od-
powiedzi (168 osób) oraz czwartą – kompetencje i wysoki poziom kwalifikacji – 28,1% 
odpowiedzi (145 osób). W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wartości liczbowych 
cech struktury percepcyjnej poszczególnych narodowości w odniesieniu do charaktery-
stycznych cech.  

Największy współczynnik odpowiedzi opisujących strukturę stereotypowej per-
cepcji w doniesieniu do Ukraińców dotyczył lenistwa i niechlujności – 51,1% odpowie-
dzi (264 osób), drugi, co do wielkości współczynnik odpowiedzi w hierarchii rangowej 
opisuje Ukraińców, jako koleŜeńskich i otwartych – 42,2% odpowiedzi (218 osób), 
trzeci wskazuje na niski poziom kultury osobistej – 27,4% odpowiedzi (141 osób)          
i czwarty na kolektywizm – 21,7% odpowiedzi (112 osób). Litwini w świetle badań 
empirycznych opisywani są przez następujący profil stereotypowej percepcji: pierwsza 
w hierarchii cecha to koleŜeńskość i otwartość – 35,6% odpowiedzi (184 osoby), druga 
to dokładność i sumienność – 22,8% odpowiedzi (118 osób), trzecia dotyczy wysokiego 
poziomu kultury osobistej – 16,5% odpowiedzi (85 osób) oraz czwarta kolektywizmu – 
12,9% odpowiedzi (67 osób).  

                                                 
44  J. Błuszkowski, op. cit., s. 42 – 43. 
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 W ramach analizy stereotypów narodowościowych dokonano porównania wyni-
ków badań opisujących autostereotyp i heterostereotyp narodowości polskiej w opinii 
respondentów. Analiza wyników badań wskazuje na duŜy poziom rozproszenia cech 
zawartych w profilach stereotypowej percepcji w odniesieniu do własnej narodowości. 
W celu uzyskania obiektywnego profilu stereotypowego narodowości polskiej, w tabeli 
2 pogrupowano wyniki badań w oparciu o cechy powtarzalne dla autostereotypu i hete-
rosterotypu Polaka. 

Tabela 2. Cechy struktury percepcyjnej Polaków 

N=516 

AUTOSTEREOTYP HETEROSTEREOTYP 
Cechy struktury percepcyjnej N Cechy struktury percepcyjnej N 

Dokładność i sumienność 76 Dokładność i sumienność 43 

KoleŜeńskość, otwartość i poczucie humoru 385 KoleŜeńskość, otwartość i poczucie humoru 322 

Kompetencje i wysoki poziom  
kwalifikacji  59 Kompetencje i wysoki poziom  

kwalifikacji 21 

Lenistwo  34 Lenistwo 33 

Niekompetencje i słabe 
kwalifikacje 21 Niekompetencje i słabe 

kwalifikacje 21 

Liberalizm 13 Liberalizm/Ugodowość 7 

Brak poczucia własnej godności 24 Niehonorowi  20 

Kolektywizm 134 Kolektywizm 115 

Indywidualizm 31 Indywidualizm 21 

Pycha 7 Pycha, zarozumialstwo 2 

Syndrom wyŜszości etnicznej 
(postawa etnocentryczna) 

11 Syndrom wyŜszości etnicznej 
(postawa etnocentryczna) 

4 

Wysoki poziom kultury osobistej 46 Wysoki poziom kultury osobistej 2 
Niski poziom kultury osobistej 21 Niski poziom kultury osobistej 4 

Tolerancja  7 Tolerancja 9 
Wykształcenie  21 Wykształcenie 3 

Przedsiębiorczość  50 Przedsiębiorczość 56 
Pracowitość 44 Pracowitość 41 
Uczciwość 40 Uczciwość 4 
Lojalność  41 Lojalność 7 

Komunikatywność 171 Komunikatywność 187 
Gościnność  16 Gościnność 56 

Poczucie honoru i duma 29 Poczucie honoru i duma 12 
Ekspresja, porywczość i emocjonalność 163 Porywczość, konfliktowo ść i emocjonalność 177 

Cwaniactwo 42 Cwaniactwo 54 
Defetyzm i narzekanie 17 Defetyzm i narzekanie 12 

Przywiązanie do tradycji 45 Przywiązanie do tradycji 54 
Nietolerancja  157 Nietolerancja  165 
Patriotyzm  43 Patriotyzm 20 

Nieuczciwość 45 Złodziejstwo 56 
Uprzedzeni do innych/ kierujący się stereo-

typami 
2 Uprzedzeni do innych/ kierujący się stereo-

typami 
30 

Kolorem róŜowym zaznaczono odpowiedzi, których wartości liczbowe są zbliŜone do siebie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 

Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe Polacy w duŜym stopniu wykazują ten-
dencję do opisu w negatywnym świetle przedstawicieli własnej narodowości, przy jed-
noczesnym gloryfikowaniu własnego wizerunku. Potwierdzają to cechy nadawane Po-
lakom w ramach autostereotypu i heterostereotypu, które pozostają w opozycji do cech 
nadawanych samemu sobie. 
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Stereotypy narodowościowe opisujące profil stereotypowej percepcji róŜnych 
narodowości charakteryzuje stosunkowa bliskość w odniesieniu do niektórych z nich. 
Podyktowane jest to bliskością kulturową, czyli powtarzalnością niektórych cech kultu-
rowych. W tabeli 3 przedstawiono wartości liczbowe uzasadniające bliskość cech kultu-
rowych poszczególnych narodowości. 

Tabela 3. Bliskość kulturowa narodowości zawartych w ich stereotypie 

N=516 

Narodowość Niemcy Duńczycy Ukrai ńcy Litwini 

Dokładność i sumienność 296 189 84 118 
KoleŜeńskość i otwartość 64 184 218 184 

Kompetencje i wysoki poziom kwalifikacji 162 145 81 56 

Lenistwo i niechlujność 27 23 264 45 

Niekompetencje i słabe kwalifikacje 10 23 107 45 

Liberalizm 22 72 81 45 

Autokratyzm 112 98 27 49 

Kolektywizm 30 62 35 60 

Indywidualizm 69 69 35 60 

Pycha, buta i zarozumiałość 183 42 25 30 

Syndrom wyŜszości etnicznej (postawa etnocentryczna) 177 67 42 54 

Wysoki poziom kultury osobistej 109 168 56 85 

Niski poziom kultury osobistej 59 15 141 54 
 

Kolorem Ŝółtym zaznaczono zestawy cech pozostających w bliskości kulturowej na wyŜszych poziomach 
wartości liczbowych, kolorem zielonym zaznaczono zestawy cech pozostających w bliskości na niŜszych 
poziomach wartości, kolorem białym zaznaczono cechy pozostające w rozproszeniu od wyŜej wymienio-
nych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 

Odnosząc się do wartości liczbowych przedstawionych w tabeli 3, stwierdzić na-
leŜy, Ŝe istnieje pewna grupa cech kulturowych, które wskazują na bliskość kulturową, 
czyli na podobieństwo kulturowe niektórych narodowości. NaleŜy więc przyjąć, Ŝe bli-
skość cech kulturowych w odniesieniu do wielonarodowych struktur wojskowych        
w duŜym stopniu wpłynąć moŜe na proces komunikowania się oraz interakcje we-
wnątrzstrukturalne, szczególnie w początkowych fazach asymilacji kulturowej – w fazie 
szoku kulturowego i akulturacji. Sytuacja ta posiada umocowanie w tym, Ŝe w począt-
kowych fazach asymilacji kulturowej jednostki społeczne opierają swoje wyobraŜenia 
na subiektywnych obrazach utrwalonych przez stereotypy o danej kulturze. Taki stan 
rzeczy moŜe ulec zmianie pod wpływem poznania innej kultury poprzez nawiązanie 
kontaktu i poznanie treści kulturowych danej narodowości.  

Badanie stereotypów i uprzedzeń narzuca równieŜ konieczność spojrzenia na nie 
z perspektywy dynamiki, czyli faz procesu asymilacji kulturowej, jakim podlegają Ŝoł-
nierze wielonarodowych jednostek wojskowych. W tym celu autor dokonał analizy      
w oparciu o wybrane odpowiedzi respondentów, z uwzględnieniem pozytywnego i ne-
gatywnego kontekstu. Odpowiedzi respondentów charakteryzujące się niezmiennym 
stosunkiem do innych narodowości pod wpływem asymilacji kulturowej w większości 
posiadały pozytywny kontekst. Biorąc za podstawę analiz to, Ŝe przed rozpoczęciem 
słuŜby wojskowej w wielonarodowych jednostkach wojskowych stosunkowo duŜy 
współczynnik 49,8% respondentów (257 osób) deklarowało uprzedzenia do innych na-
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rodowości, zasadne jest przedstawienie tych, które nawiązują do uprzedzeń powstają-
cych na gruncie krzywd historycznych i negatywnych doświadczeń z inną narodowo-
ścią. Niektóre odpowiedzi wskazywały na poczucie krzywd historycznych w stosunku 
do Niemców i Ukraińców, co zdaje się potwierdzać postawy reprezentowane przed roz-
poczęciem słuŜby w wielonarodowych jednostkach wojskowych: w stosunku do Niem-
ców 43,6% odpowiedzi (225 osób) oraz do Ukraińców 31,4% odpowiedzi (162 osoby). 
Mając na uwadze odpowiedzi dotyczące uprzedzeń powstających na gruncie negatyw-
nych doświadczeń, na podkreślenie zasługuje, Ŝe oprócz Niemców i Ukraińców, kwe-
stia powyŜsza w niewielkim stopniu dotyczy równieŜ Litwinów – 6,4% respondentów 
(33 osoby). W tabeli 4 przedstawiono wybrane odpowiedzi respondentów. 

Tabela 4. Wybrane odpowiedzi respondentów uzasadniające stosunek do innej narodowości 

N=516 

Uzasadnienie odpowiedzi 

Brak zmiany 
stosunku do 

innej narodo-
wości 
N=227 
44,0% 

„ogólnie, nie wyraŜam chęci poznania Litwinów, więc nic nie jest w stanie zmienić mojego stosunku do 
nich”, „nie zmieniłem swojej postawy, poniewaŜ nienawidzę wywyŜszających się bogatych szwabów     
i reszty zadufanych w sobie nacji, jak Litwini, Amerykanie i Kanadusy!”,  „nigdy nie wyzbędę się 
uprzedzeń do narodowości niemieckiej – zbyt wiele gorzkich epizodów historii na nie wpływa, kontakt 
z Niemcami utwierdził mnie w przekonaniu, Ŝe są okropni” , „mimo, i Ŝ poznałem kulturę Niemców, nie 
wyzbyłem się poczucia krzywd historycznych i uprzedzeń” , „poczucie krzywd historycznych oraz 
własne doświadczenia na trwałe zakorzeniły się w mojej pamięci” , „moje uprzedzenia do Ukraińców 
nie zmieniły się i nie zmienią” , „naleŜę do osób, które potrafią dostosować się do innych, w związku,          
z czym, nie mam problemów z róŜnicami kulturowymi”, „nie miałem i nadal nie jestem uprzedzony do 
innych narodowości”, „uprzedzenia do Niemców pozostały bez zmian”, „poczucie krzywd historycz-
nych jest niestety względnie stałym czynnikiem uprzedzeń, w związku z czym nic w tym obszarze się 
nie zmieni”, „krzywd historycznych się nie zapomina”, „mój stosunek do Litwinów i Ukraińców, 
dzięki wcześniejszym negatywnym kontaktom trans granicznym, nie zmienił się”, „moja nietolerancja 
to efekt złych doświadczeń z tym narodem”. 

Zmiana sto-
sunku do innej 
narodowości 
na korzyść 

N=201 
38,9% 

„zdobycie wiedzy na temat innej kultury pozwoliła mi zniwelować dystans etniczny oraz w innym 
świetle spojrzeć na krzywdy historyczne na polskim narodzie”, „najbardziej integruj ącym czynnikiem 
jest poznanie „obcego”, „zamiast nietolerancji pojawiła się tolerancja do Niemców”, „kontakt z inn ą 
kultur ą prawie całkowicie zniwelował stereotypy o narodowości Ukraińskiej”, „stałem się tolerancyjny 
i poznałem składniki kultury Niemców, Danii i innych narodowości wchodzących w skład mojej jed-
nostki” „kontakt z Ukrai ńcami pozwolił mi bliŜej poznać ich kultur ę w sensie zwyczajów i obyczajów 
oraz zwykłego zachowania”, „pozytywnie zaskoczył mnie styl bycia Duńczyków, którzy w porównaniu 
z Niemcami są wyrozumiali, liberalni, ale jednocześnie wymagający”,  „minimalnie złagodził się mój 
pogląd na krzywdy historyczne”, „tolerancja i obiektywizm w ocenach wszystkich narodowości, z którymi 
się zetknąłem zastąpiły nietolerancję i stereotypy”, „w pewnym stopniu kontakt z Ukraińcami pozwoli mi 
zminimalizować poczucie krzywd historycznych”, „dzi ęki tolerancji do innych narodów, poznałem 
rzeczywisty wizerunek do Litwinów”, „dzi ęki kontaktom kultur, zmieniłem stosunek do obcokrajow-
ców, moŜna z nimi współpracować na wysokim poziomie, a nie wypominać grzechy przodków”, „po-
znanie bliŜej kultury Litwinów pozwoliło mi na rozszerzenie kontaktów z nimi i zdobyć szacunek          
i powaŜanie”, „nauczyłem się tolerancji i szacunku do innych narodowości”,  „obiektywizm zastąpił 
subiektywizm w ocenach innych narodowości”, „dzięki wiedzy o innej kulturze uniknąłem sytuacji konflik-
towych”, „wyzbyłem się dystansu wobec Litwinów”, „unikam stereotypów w ocenie i jestem bardziej 
tolerancyjny”, „zmieniłem sposób myślenia bez stereotypów, w oparciu o realizm”, „w pozytywnym 
świetle postrzegam Litwinów, wbrew renomie, jaką przekazali mi koledzy”, „w stosunku do Ukraiń-
ców zniknęły uprzedzenia – polubiłem ich”, „nauczyłem się elementarnej kultury państw wchodzących 
w skład mojej jednostki” . 

Zmiana sto-
sunku do innej 
narodowości 
na niekorzyść 

N=20 
3,9% 

„Niemcy wbrew oczekiwaniom okazali się pyszni, a ich kompetencje to stereotyp; poznanie ich kultury 
osobistej, szczególnie przy stole równieŜ stawia ich w złym świetle”,  „jestem niemile zaskoczony za-
chowaniem Niemców – myślałem, Ŝe posiadają więcej kultury osobistej”, „my ślałem, ze Litwini są 
normalni, ale po kilku kontaktach nie mam ochoty na rozmowę z nimi”, „nie rozumiem Litwinów, 
choć od 4 lat mam z nimi kontakty róŜnego typu, ciągle mnie zadziwiają”, „cho ć poznałem kulturę 
Litwinów i Ukrai ńców, mój stosunek do nich się pogorszył”, „nie lubię Litwinów, bo noszą się wyŜej 
niŜ na to zasługują; dzięki doinwestowaniu z NATO wyglądają jako cywilizowana armia, bo wcześniej 
tak nie było”, „pogł ębiła się nietolerancja do Litwinów dzięki ich wyniosłemu, nieuzasadnionemu 
stylowi bycia”, „ogólnie, po kilku kontaktach, „nie  trawię Litwinów i Ukrai ńców”. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. Szczecin, Wrocław, Przemyśl 2008 
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe spośród respondentów deklarujących uprzedzenia     
w stosunku do Niemców mimo poznania ich kultury, aŜ 18,7% respondentów (42 oso-
by) deklarowało taką postawę równieŜ przed rozpoczęciem słuŜby w wielonarodowej 
jednostce wojskowej, natomiast w stosunku do Ukraińców – 17,2% (28 osób), a w sto-
sunku do Litwinów – 39,4% (13 osób).  

Odpowiedzi charakteryzujące się pozytywną zmianą stosunku do innych naro-
dowości wskazują, Ŝe istotnym czynnikiem niwelującym uprzedzenia i stereotypy oraz 
wszelkie negatywne postawy, jest wiedza. Do najbardziej interesujących odpowiedzi 
naleŜą: zdobycie wiedzy na temat innej kultury pozwoliła mi zniwelować dystans etnicz-
ny oraz w innym świetle spojrzeć na krzywdy historyczne na polskim narodzie, najbar-
dziej integrującym czynnikiem jest poznanie „obcego”, kontakt z inną kulturą prawie 
całkowicie zniwelował stereotypy o narodowości Ukraińskiej, kontakt z Ukraińcami 
pozwolił mi bliŜej poznać ich kulturę w sensie zwyczajów i obyczajów oraz zwykłego 
zachowania. Na uwagę zasługują odpowiedzi wskazujące wpływ nabycia kompetencji 
kulturowej na zmianę stosunku do narodowości duńskiej. Spośród odpowiedzi opisują-
cych pozytywny kontekst zmiany stosunku do innych narodowości, nieliczne z nich 
dotyczą narodowości niemieckiej: zamiast nietolerancji pojawiła się tolerancja do 
Niemców, stałem się tolerancyjny i poznałem składniki kultury Niemców, Danii i innych 
narodowości wchodzących w skład mojej jednostki. Jedna z odpowiedzi posiada charak-
ter wartościujący narodowość duńską w stosunku do niemieckiej: pozytywnie zaskoczył 
mnie styl bycia Duńczyków, którzy w porównaniu z Niemcami są wyrozumiali, liberalni, 
ale jednocześnie wymagający. 

Analizując odpowiedzi charakteryzujące się negatywną zmianą, autor zwrócił 
uwagę na stosunkowo częste negatywy kierowane do Litwinów. W przeciwieństwie do 
poprzednich typów odpowiedzi, negatywny kontekst zmian stosunku Niemców wynika 
głównie z ich stylu bycia i zachowania, a takŜe, co zaskakujące, z ich niekompetencji. 
Pogląd ten potwierdzają następujące odpowiedzi: Niemcy wbrew oczekiwaniom okazali 
się pyszni, a ich kompetencje to stereotyp; poznanie ich kultury osobistej, szczególnie 
przy stole równieŜ stawia ich w złym świetle, jestem niemile zaskoczony zachowaniem 
Niemców – myślałem, Ŝe posiadają więcej kultury osobistej. 

Dość znacząca liczba odpowiedzi wskazywała równieŜ na pogłębienie nietole-
rancji wobec zachowania i stylu bycia Litwinów i Ukraińców, której podtekstu naleŜy 
poszukiwać w nieuzasadnionym etnocentryzmie. Do najciekawszych odpowiedzi po-
twierdzających negatywny stosunek do narodowości litewskiej i ukraińskiej naleŜą: 
myślałem, ze Litwini są normalni, ale po kilku kontaktach nie mam ochoty na rozmowę   
z nimi, nie rozumiem Litwinów, choć od 4 lat mam z nimi kontakty róŜnego typu, ciągle 
mnie zadziwiają, choć poznałem kulturę Litwinów i Ukraińców, mój stosunek do nich 
się pogorszył, nie lubię Litwinów, bo noszą się wyŜej niŜ na to zasługują; dzięki doinwe-
stowaniu z NATO wyglądają jako cywilizowana armia, bo wcześniej tak nie było, po-
głębiła się nietolerancja do Litwinów dzięki ich wyniosłemu, nieuzasadnionemu stylowi 
bycia, po kilku kontaktach, nie trawię Litwinów i Ukraińców. 

Brak zmiany stosunku do innych narodowości w opinii respondentów podykto-
wany jest kwestiami mentalnymi, podbudowanymi zaszłościami historycznym i nega-
tywnymi doświadczeniami z innymi narodowościami. Dotyczą głównie narodowości 
niemieckiej i ukraińskiej, z którymi najwięcej negatywnych wspólnych epizodów z hi-
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storii łączy narodowość polską. Taki stan rzeczy zdaje się potwierdzać wyniki badań 
zawarte w literaturze przedmiotu, świadczące o względnej trwałości uprzedzeń powsta-
jących na gruncie krzywd historycznych i negatywnych doświadczeń. Niektóre odpo-
wiedzi wskazujące na brak zmiany stosunku do narodowości niemieckiej kierują uwagę 
na pewien stopień etnocentryzmu ze strony respondentów oraz na dystans etniczny 
oparty na dysproporcjach w poziomie Ŝycia Polaków i Niemców. PowyŜsze wnioski 
posiadają umocowanie następujących odpowiedziach: nigdy nie wyzbędę się uprzedzeń 
do narodowości niemieckiej – zbyt wiele gorzkich epizodów historii na nie wpływa, kon-
takt z Niemcami utwierdził mnie w przekonaniu, Ŝe są okropni, mimo, iŜ poznałem kul-
turę Niemców, nie wyzbyłem się poczucia krzywd historycznych i uprzedzeń, poczucie 
krzywd historycznych oraz własne doświadczenia na trwałe zakorzeniły się w mojej pa-
mięci. Niemniej jednak, podkreślić naleŜy, Ŝe w stosunku do innych narodowości, sto-
sunek respondentów równieŜ pozostał bez zmian. Świadczą o tym nieliczne odpowie-
dzi: moje uprzedzenia do Ukraińców nie zmieniły się i nie zmienią, ogólnie, nie wyra-
Ŝam chęci poznania Litwinów, więc nic nie jest w stanie zmienić mojego stosunku do 
nich, nie zmieniłem swojej postawy, poniewaŜ nienawidzę wywyŜszających się bogatych 
szwabów i reszty zadufanych w sobie nacji, jak Litwini, Amerykanie i Kanadusy! 

ZAKO ŃCZENIE 

Nawiązując do pytania przedstawionego w pierwszej części artykułu, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe stereotypy narodowościowe i uprzedzenia posiadają kontekst etniczny,    
w związku z czym nie naleŜy ich generalizować i ekstrapolować na inne narodowości, 
nawet te, które charakteryzuje relatywna bliskość kulturowa. Dotyczy to np. Polaków, 
Ukraińców i Litwinów. Podstawą takiego stwierdzenia jest to, Ŝe zarówno stereotypy 
narodowościowe, jak i uprzedzenia powstają pod wpływem innych czynników, szcze-
gólnie historycznych. Inna waŜna obserwacja wskazuje, Ŝe ich siła jest tym większa, im 
bardziej burzliwe dzieje historyczne łączyły dane narody. W takim przypadku posiadają 
one konfliktogenne cechy. Omawiany problem dotyczy głównie narodowości ukrań-
skiej vs. polska oraz narodowości niemieckiej vs. Polacy. Wobec tego, nasuwa się 
wniosek, Ŝe wielonarodowe struktury wojskowe stworzone z narodowości, których losy 
historyczne uwikłały we wzajemne antagonizmy, prawie zawsze, w róŜnym stopniu 
nacechowane będą negatywnymi zjawiskami, w naturalny sposób prowadzącymi do 
konfliktów róŜnej skali, co potwierdziły dalsze badania prowadzone na ww. jednostkach 
wojskowych. 
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NATIONAL STEREOTYPES IN STEREOTYPICAL PERCEPTION  
PROFILES OF SOLDIERS IN MULTINATIONAL MILITARY UNIT S 

 

Summary 

The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the 
basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational 
military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and 
prejudices. The first one is based on the historical context and sustainability of the phenomena 
studied, whereas the other one relates to changes in relation to other nationalities under the 
influence of increased cultural competence under the influence of cultural assimilation phases. 
The paper also presents the characteristics of nationalities that are part of the multinational 
military units based on the opinions of respondents. 
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