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Czy „Inny” zawsze musi by! obcy?
Wp yw dystansu kulturowego
na postawy etnicznych Polaków
wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzacj"
Maria Baran, Pawe Boski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Warszawa

Przeprowadzono seri" trzech bada#, których celem by o zbadanie wp ywu dystansu kulturowego na postawy
wobec Innego (osoby czarnoskórej). Dystans kulturowy jest rozumiany jako stopie# podobie#stwa osób badanych i Innego pod wzgl"dem u$ywanego j"zyka oraz realizowanych skryptów kulturowych. Osoby badane
mia y za zadanie ustosunkowa! si" do czarnoskórej aktorki z wideo, która w zale$no%ci od warunku: mówi a
po polsku o polskim %wi"cie (warunek najni$szego dystansu kulturowego: polski, Bo$e Narodzenie), mówi a
po polsku o afroameryka#skim %wi"cie (umiarkowany dystans kulturowy: polski, Kwanzaa), mówi a po
angielsku o %wi"cie afroameryka#skim (najwy$szy dystans kulturowy: angielski, Kwanzaa) lub by a jedynie widoczna na zdj"ciu (grupa kontrolna). W badaniu 1 badano wp yw dystansu kulturowego na postawy
wobec Innego oraz jego inkluzywno%! do danej grupy kulturowej. Pomiaru dokonano z u$yciem Testu utajonych skojarze! (Implicit Association Test, IAT). Okaza o si", $e dystans kulturowy mia wp yw na tendencj" do przypisywania Innemu to$samo%ci polskiej lub afryka#skiej. Uzyskano te$ utajone preferencje osób
badanych na rzecz bia ych w porównaniu z czarnymi. W badaniu 2 analizowano wp yw dystansu kulturowego na poziom przypisywanych ludzkich potencja ów oraz na postawy wobec Innego. Postawiono hipotez", $e osoby badane b"d& ocenia! Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym jako bardziej sympatycznego oraz o wi"kszym ludzkim potencjale ni$ Innego o wysokim lub niskim dystansie kulturowym. Analiza
Skali ludzkich potencja ów pozwoli a na wyodr"bnienie trzech czynników: refleksyjno%ci, zakorzenienia
w kulturze i abstrakcyjno%ci. Hipoteza zosta a cz"%ciowo potwierdzona: osoby badane b"d& istotnie wy$ej
ocenia y osob" o umiarkowanym dystansie kulturowym ni$ o najwy$szym (angielski, Kwanzaa) i najni$szym dystansie kulturowym (polski, Bo$e Narodzenie). Najni$ej oceniana by a posta! widziana jedynie na
zdj"ciu. Innemu o umiarkowanym dystansie kulturowym przypisywano najwy$szy poziom zakorzenienia
w kulturze. W badaniu 3 eksplorowano zale$no%! pomi"dzy nastawieniem osób badanych do tre%ci kulturowej vs. j"zyka wykorzystanego materia u filmowego.
S owa kluczowe: dystans kulturowy, relacje mi"dzygrupowe, kategoryzacja spo eczna, infrahumanizacja,
postawy jawne i utajone
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dochowa a si" ju$ pierwszych pokole# Polaków o innym
ni$ rdzenne pochodzeniu (Szarota, Borowiak, 2004). Jest
to stosunkowo nowe i narastaj&ce zjawisko (GUS, 2014).
Niniejszy artyku ma na celu zbadanie postaw Polaków
wobec obcych, którzy pozostaj&c wyrazi%cie odmiennymi na
poziomie percepcyjnym, staj& si" jednocze%nie cz onkami
grupy w asnej. Oznacza to, $e podlegaj& akulturacji rozumianej jako proces przyswajania i internalizacji przyj"tych
w danej kulturze norm i sposobów zachowywania si" (Berry,
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2007). W serii przeprowadzonych bada# poszukiwano
przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
dystans kulturowy, b"d&cy miar& stopnia akulturacji,
wp ynie na postawy Polaków wobec Innego, tu – osoby
czarnoskórej.
Inny a Obcy. W przypadku osób obcego pochodzenia
urodzonych w Polsce, ale których rodzice s& obcokrajowcami lub które przyje$d$aj& na sta e do Polski, zaczynaj&
mówi! po polsku i przejmowa! polskie normy kulturowe,
nieuzasadnione wydaje si" stosowanie terminu „obcy”.
Dlatego proponowane jest zast&pienie go okre%leniem
„Inny” (Jarymowicz, Kwiatkowska, 1988), termin ten
sugeruje bowiem, $e osoba etnicznie odmienna mo$e
zachowywa! si" swojsko i pomimo ró$nic by! cz onkiem
grupy w asnej. Okre%lenie „obcy” z kolei narzuca interpretacj", wed ug której dana osoba znajduje si" poza ramami
spo eczno%ci, do której pretenduje. Takie podej%cie wydaje
si" zero-jedynkowe i zamyka drog" do dyskusji o adaptacji i akceptacji Innego, co dla nas jest tematem niezwykle
aktualnym. Inny b"dzie wi"c rozumiany jako osoba wyrazi%cie odmienna percepcyjnie i podlegaj&ca akulturacji.
Postawy wobec odmienno ci – konsekwencje kategoryzacji. Zgodnie z teori& to$samo%ci spo ecznej (Social
Identity Theory, SIT) na postawy wobec obcych ma wp yw
ju$ sama klasyfikacja danej osoby do grupy w asnej (in-group) lub obcej (out-group) (Tajfel, Turner, 1986). Ten
podzia na „swoich” i „obcych” jest dokonywany automatycznie i na podstawie nawet tak arbitralnego kryterium, jak odmienne preferencje artystyczne (paradygmat
grup minimalnych; Tajfel, 1981; Tajfel, Turner, 1986);
co wi"cej, zjawisko zachodzi nie tylko w grupach dziel&cych przestrze# fizyczn&, lecz tak$e w%ród internautów
(Amichai-Hamburger, 2005). Tym bardziej wi"c osoba
ró$ni&ca si" od grupy wi"kszo%ciowej pigmentacj& skóry
powinna zosta! zaklasyfikowana jako obca.
Ten dychotomiczny podzia na swoich i obcych prowadzi do licznych zniekszta ce# poznawczych, takich jak:
kra#cowy b &d atrybucji (Pettigrew, 2001), akcentuacja:
kontrast mi"dzygrupowy i asymilacja wewn&trzgrupowa
(Wojciszke, 1978) oraz przede wszystkim faworyzowanie
cz onków grupy w asnej i deprecjonowanie cz onków
grupy obcej (Tajfel, Turner, 1986; Brewer, Miller, 1996).
Badania zapocz&tkowane przez Jacques’a-Philippe’a Leyensa i wspó pracowników (2001) pokazuj&, $e
konsekwencje kategoryzacji spo ecznej si"gaj& jeszcze
dalej. Okazuje si", $e cz owiecze#stwo, które jest esencjonalnym elementem reprezentacji grupy w asnej, nie
jest przypisywane cz onkom grupy obcej w tym samym
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stopniu. Zjawisko to, zwane infrahumanizacj&, jest niezale$ne od faworyzowania swoich vs. deprecjonowania
obcych. Oznacza to, $e osoby, które nie s& traktowane jako
cz onkowie grupy w asnej, nie tylko s& mniej lubiane, lecz
tak$e, na poziomie bezrefleksyjnym, jest im przyznawane
mniejsze prawo do bycia w pe ni cz owiekiem. Czy ta
sama zale$no%! b"dzie dotyczy! Innego, który podlega
akulturacji i staje si" kulturowo podobny do cz onków
grupy etnicznych Polaków? Sytuacje, w których Inni
byli postrzegani jako niepe nowarto%ciowi reprezentanci
ludzkiej kategorii, znamy z historii. Konsekwencje takiej
kategoryzacji w ekstremalnych przypadkach mog& by!
tragiczne. Okazuje si" wi"c, $e kategoryzacja danej osoby
do grupy swoich lub obcych implikuje konsekwencje dalece
wykraczaj&ce poza sytuacj" laboratoryjn&.
Psychologia g ównego nurtu, czyli w du$ej mierze psychologia akulturowa (Boski, 2000; Henrich, Heine, Norenzayan, 2010), sprowadza zagadnienie relacji mi"dzygrupowych przede wszystkim do zjawiska kategoryzacji
spo ecznej, traktowanej, zgodnie z paradygmatem grupy minimalnej, mo$liwie abstrakcyjnie i beztre%ciowo.
W psychologii spo ecznej dokonywane jest zazwyczaj
uproszczenie polegaj&ce na tym, $e to$samo%! traktowana
jest dychotomicznie i punktowo: albo mamy do czynienia
z cz onkiem in-group, albo z cz onkiem out-group. Nie
uwzgl"dnia to z o$ono%ci kulturowej wspó czesnego %wiata,
polegaj&cej na krzy$owaniu si" wielu kryteriów podzia u
jednocze%nie, a tak$e na spe nianiu ich w okre%lonym
stopniu, na pewnej skali, a nie wed ug zasady „wszystko
albo nic”. Podej%cie to nie pozwala bowiem na rozpatrywanie pod o$a i konsekwencji adaptacji oraz procesów
kszta towania postaw wobec Innych, którzy s& w trakcie
akulturacji, czyli wobec osób, które w rzeczywisto%ci
spo ecznej znajduj& si" pomi"dzy in- a out-group b&d(
integruj& obie perspektywy.
Warto zwróci! równie$ uwag" na to, $e konsekwencje
kategoryzacji spo ecznej odbiegaj& czasem od prostej
zale$no%ci: preferowanie cz onków grupy w asnej vs.
deprecjonowanie cz onków grupy obcej. Istniej& bowiem
przes anki ku temu, $e efekt faworyzacji cz onków grupy
w asnej czasem zanika, np. w badaniu Paw a Boskiego
(1988, za: Boski, 2008), w przypadku gdy „swój” i „obcy”
zachowywali si" w sposób wykraczaj&cy poza normy
obowi&zuj&ce w danej grupie kulturowej, badani gorzej
oceniali cz onków w asnej grupy ni$ obcej. Mo$e to by!
zwi&zane z „efektem czarnej owcy”, zgodnie z którym s&dy
dotycz&ce cz onków w asnej grupy s& bardziej ekstremalne od oceny cz onków grup obcych, ze wzgl"du na rol",
jak& w asna grupa odgrywa w kszta towaniu to$samo%ci
(Marques, Yzerbyt, Leyens, 1988).
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Postawy wobec odmienno ci – atrakcyjno ! podobie"stwa. Na postawy wobec odmienno%ci wp yw powinna mie! nie tylko kategoryzacja. Zgodnie z tez& Donne’a Byrne’a (1971) o atrakcyjno%ci podobie#stwa, postawy
wzgl"dem drugiej osoby b"d& tym bardziej pozytywne, im
wi"ksze b"dzie jej podobie#stwo do My (na poziomie grupowym) i/lub do Ja (na poziomie jednostkowym). Jednostki
podobne do obserwatora darzone s& wi"ksz& sympati& ni$
jednostki niepodobne (Heider, 1958), wraz ze wzrostem
podobie#stwa do Ja rosn&! b"dzie gotowo%! do pomagania
innym (Reykowski, 1986), do przypisywania im bardziej
pozytywnych dyspozycji psychologicznych (Kofta, 2009),
równie$ prawdopodobie#stwo i intensywno%! zachowa#
agresywnych wzgl"dem drugiego cz owieka b"d& ni$sze,
gdy ta osoba b"dzie podobna do Ja (Ko%!, 1975; za: Weigl,
1999). Maria Jarymowicz (2003) wnioskuje jednak, $e
atrakcyjno%! podobie#stwa ma swoje ograniczenia i odnosi si" przede wszystkim do preferencji, przynale$no%ci
spo ecznej i podobie#stwa Innych do Ja jako prototypu.
Nie zawsze wysoki stopie# podobie#stwa prowadzi do
pozytywnych postaw. Ewa Trzebi#ska (1992) wykaza a,
$e czasem bardziej pozytywne postawy wyst"puj& wobec
tych grup mniejszo%ciowych, które paradoksalnie otwarcie
demonstruj& swoj& odmienno%!, ni$ tych, które s& zasymilowane lub których to$samo%! nie jest transparentna.
Jarymowicz (2001; Jarymowicz, Codol, 1979) udowodni a,
$e w niektórych sytuacjach, szczególnie w przypadku to$samo%ci indywidualnej, wysoki stopie# podobie#stwa Ja
do Innego jest wr"cz awersyjny. Warto doda!, $e zgodnie
z teori& Marilynn Brewer (1991) to$samo%! spo eczna
&czy w sobie dwie przeciwstawne potrzeby: d&$enia do –
i unikania podobie#stwa. Atrakcyjno%! podobie#stwa jest
wi"c wypadkow& tych dwóch potrzeb. St&d, potwierdzona
w badaniach Brewer, teza o atrakcyjno%ci umiarkowanego
stopnia podobie#stwa.
Dystans kulturowy a kwestia podobie"stwa. Rozwa$aj&c problematyk" stosunków mi"dzygrupowych we
wspó czesnych spo ecze#stwach, mo$emy mówi! jednocze%nie o ró$nicach i podobie#stwie na poziomie: percepcyjnym (np. kolor skóry, wiek, p e!), j"zykowym czy
kulturowym (na p aszczy(nie postaw, norm, warto%ci
i realizowanych skryptów kulturowych). Ju$ Gordon Allport
(1954) zauwa$y zwi&zek pomi"dzy odmienno%ci& na tej
pierwszej p aszczy(nie a stereotypizacj&. Z perspektywy
psychologii mi"dzykulturowej interesuj&ca jest rozbie$no%!, gdy Inny pod jakim% wzgl"dem, np. wizualnym, jest
niepodobny do „My”, ale jednocze%nie w zakresie cech
kulturowych pojawia si" podobie#stwo, np. pod wzgl"dem
pos ugiwania si" j"zykiem obowi&zuj&cym w danym kraju.
Osoba niepodobna do nas na jednym wymiarze mo$e by!

jednocze%nie podobna do „My” w innym obszarze. Od
czego wi"c zale$y, czy b"dzie oceniana pozytywnie i czy
zostanie zaakceptowana jako cz onek grupy w asnej? Czy,
i je%li tak, to który z tych elementów odgrywa wa$niejsz&
rol" w procesach kategoryzacji spo ecznej? Warto rozwa$y! nast"puj&ce zagadnienia: w jaki sposób polscy badani
b"d& kategoryzowa! osoby czarnoskóre pod wzgl"dem
kulturowym? Czy jest mo$liwe, aby osoby o odmiennym
pochodzeniu etnicznym zosta y uznane za cz onków grupy
w asnej? Jakie b"d& postawy polskich badanych wzgl"dem
osób czarnoskórych? Czy ta tendencja zmieni si", gdy si"
oka$e, $e osob" tak wyrazi%cie odmienn& pod wzgl"dem
percepcyjnym (koloru skóry) b"dzie cechowa! podobie#stwo kulturowe (osoba b"dzie mówi! p ynnie po polsku
i b"dzie realizowa! skrypty kulturowe charakterystyczne
dla kultury polskiej, czyli wyka$e si" niskim dystansem
kulturowym)? Przedstawione badania maj& pozwoli! odpowiedzie! na te w a%nie pytania.
Dystans kulturowy. Jednym z centralnych konstruktów
teoretycznych tej pracy jest dystans kulturowy, który wprowadzamy poni$ej. Istnieje wiele aspektów dotycz&cych
formowania si" grupy „My” i zw aszcza w przypadku
Innych nie da si" sprowadzi! tego zagadnienia do prostej
dychotomii. Na gruncie psychologii mi"dzykulturowej
dystans kulturowy jest terminem ustabilizowanym, cho!,
w zale$no%ci od sposobu rozumienia kultury, ró$nie operacjonalizowanym (Wi"ckowska, 2011). Zazwyczaj odnosi
si" do procesów akulturacji i zagregowanego podobie#stwa
porównywanych obiektów spo ecznych (np. organizacji)
na wyró$nionych wymiarach kulturowych podlegaj&cych
pomiarowi. Wed ug Johna Berry’ego (1997) jest to poj"cie
okre%laj&ce, jak daleko lub blisko od siebie s& dane grupy,
np. kraje, pod wzgl"dem zró$nicowania j"zykowego lub
religijnego. W ten sposób mo$na przyj&!, $e na kultur"
sk adaj& si" takie elementy jak: ustrój polityczny, system
gospodarczy, przewa$aj&ca religia i j"zyk (Wi"ckowska,
2011).
U$yteczno%! poj"cia dotyczy przede wszystkim jego stopniowalno%ci. Adaptacja mo$e przecie$ zachodzi! w wi"kszym lub mniejszym stopniu. Nie ma tu jasno okre%lonej
granicy pomi"dzy byciem „swoim” a „obcym”. Zalet&
poj"cia jest te$ jego liniowy wp yw na wspomnian& ju$
akulturacj". Badania mi"dzykulturowe (Hanassab, Tidwell,
2002; Skinner, 2010; za: Wi"ckowska, 2011) pokazuj&,
$e im mniejszy jest dystans kulturowy, tym atwiejsze s&
relacje mi"dzygrupowe i tym atwiej przebiega adaptacja.
Najwi"cej trudno%ci w kontaktach z przedstawicielami kraju
przyjmuj&cego do%wiadczaj& osoby z kultur o najwi"kszym
dystansie kulturowym pomi"dzy krajem pochodzenia
a krajem przyjmuj&cym (Furnham, Bochner, 1982; Ward,
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Kennedy, 1999; za: Wi"ckowska, 2011). Podobne wyniki
uzyskali Irina Suanet i Fons Van de Vijver (2009), okaza o
si" ponadto, $e dystans kulturowy by znacznie silniejszym
predyktorem adaptacji ni$ przyjmowane strategie akulturacyjne Berry’ego. Boski (2009) z kolei dodaje, $e zwi&zki
dystansu kulturowego z adaptacj& s& nieco bardziej skomplikowane. Okazuje si", $e o ile niski dystans kulturowy
w zakresie warto%ci, praktyk i skryptów kulturowych oraz
j"zyka u atwia adaptacj", o tyle w warstwie symbolicznej,
ze wzgl"du na histori" konfliktów mi"dzygrupowych, mo$e
by! powodem napi"!.
W literaturze istniej& ró$ne sposoby pomiaru dystansu
kulturowego: obiektywne – na podstawie danych zewn"trznych wobec osób badanych, i subiektywne – na podstawie
odpowiedzi osób badanych i postrzeganego przez nich
dystansu (Wi"ckowska, 2011). Na miary subiektywne
wp yw ma równie$ wra$liwo%! kulturowa osób badanych.
Z kolei miary obiektywne tworzone s& na podstawie pozycji danego kraju na wybranych wymiarach kulturowych.
Jak twierdzi Wi"ckowska (2011, s. 47), „w opisie ró$nic
kulturowych najlepiej odwo ywa! si" do tych obszarów
kultury, które s& najbardziej relewantne do badanego
tematu”. W adaptacji i formu owaniu si" postaw wobec
Innych najwi"ksz& rol" odgrywaj& ró$nice w warto%ciach,
normach i skryptach zachowa# (Wi"ckowska, 2011), jak
równie$ kompetencje j"zykowe (Hansen, 2013). Dystans
kulturowy definiujemy zatem jako stopie# podobie#stwa
Innego i osób badanych pod wzgl"dem u$ywanego j"zyka
oraz realizowanych skryptów kulturowych charakterystycznych dla danej kultury (np. celebrowania %wi&t). Dystans
kulturowy dotyczy atrybutów populacji, w których jednostki
uczestnicz&, a nie ich cech osobistych. W przeprowadzonych
przez nas badaniach jest on cz"%ci& manipulacji eksperymentalnej i nie podlega pomiarowi.
Hipotezy ogólne
Preferencje na rzecz Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym. Dystans kulturowy jest zwi&zany ze
zjawiskiem akulturacji, rozumianym przez nas jako proces
zmiany psychologicznej i kulturowej, podczas której,
w wyniku kontaktu z przedstawicielami innej kultury,
zachodzi przyswajanie norm kulturowych kraju przyjmuj&cego (Berry, 2007).
W uj"ciu Berry’ego (1997) wyst"puj& cztery strategie
akulturacyjne: marginalizacja (polegaj&ca na wykluczeniu
si" poza obr"b obu kultur: pochodzenia i przyjmuj&cej;
traktowana zazwyczaj jako rezultat nieudanej akulturacji
i dlatego rzadko stanowi&ca punkt odniesienia w badaniach dotycz&cych akulturacji), separacja (polegaj&ca
na izolowaniu si" od kultury przyjmuj&cej i pozostaniu
przy warto%ciach w a%ciwych dla kultury pochodzenia),
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integracja (polegaj&ca na zachowaniu dotychczasowych
wzorców kulturowych przy jednoczesnym wzbogaceniu
ich o elementy nowej kultury) i asymilacja (oznaczaj&ca
pe ne przyswojenie nowej kultury przy jednoczesnym
odci"ciu si" od kultury pochodzenia). Zgodnie z tez&
o atrakcyjno%ci umiarkowanego podobie#stwa (Brewer,
1991) to strategia integracji, czyli sytuacja cechuj&ca si"
umiarkowanym stopniem podobie#stwa Innego do cz onków kultury przyjmuj&cej, powinna by! oceniana najbardziej
pozytywnie. Badanie, które przeprowadzili Jøri Horverak,
Hege Bye, Gro Sandal i Ståle Pallesen (2013), dotycz&ce
wp ywu strategii akulturacyjnych na decyzje o zatrudnianiu imigrantów w Norwegii, wykaza o, $e to nie poziom
kompetencji mia wp yw na rekomendacje mened$erów
i szanse zatrudnienia Innego o tureckim pochodzeniu.
Decyduj&ca by a tu przyj"ta przez Innego strategia akulturacyjna: najrzadziej rekomendowany by Inny, którego
zachowanie %wiadczy o o separacji, co wi"cej, wi"ksze
szanse na zatrudnienie mia ten Inny, który zamiast ca kiem
si" asymilowa!, w zachowaniu przejawia elementy obu
kultur, a wi"c wybiera strategi" integracji.
Równie$ badania Carmita Tadmora i wspó pracowników (Tadmor, Hong, Chao, Wiruchnipawan, Wang, 2012)
wskazuj& na pozytywne konsekwencje sytuacji z o$onej
kulturowo. W badaniach okaza o si", $e ekspozycja dwukulturowo%ci w porównaniu z ekspozycj& jednej tylko
kultury – w asnej lub obcej, powoduje istotnie ni$sz& stereotypizacj" u osób badanych (tam$e). Autorzy t umacz&
to zjawiskiem rozmra$ania epistemicznego (Kruglanski,
1983), które wp ywa na motywacj" do g "bszego przetwarzania informacji, co z kolei os abia stereotypizacj"
i dyskryminacj". Wyniki te sugeruj&, $e w porównaniu
z sytuacj&, w której Inny jest albo ca kowicie zasymilowany (w naszych badaniach: Inny o niskim dystansie
kulturowym), albo ca kowicie odseparowany (w naszych
badaniach: Inny o wysokim dystansie kulturowym), sytuacja
o umiarkowanym stopniu dystansu, jako jedyna &cz&ca
elementy obu kultur, b"dzie powodowa a najmniejsz&
stereotypizacj" Innego.
Oznacza oby to, $e Inny, który cechuje si" umiarkowanym
stopniem dystansu kulturowego, b"dzie oceniany przez
osoby badane najbardziej pozytywnie.
Dystans kulturowy a percepcyjny – konsekwencje
rozbie#no ci. Nale$y pami"ta!, $e w przypadku osoby
czarnoskórej o pewnym poziomie dystansu kulturowego
mo$na tak naprawd" wyodr"bni! dwa poziomy ró$nic:
sta y i zmienny. Pierwszy dotyczy ró$nicy percepcyjnej,
czyli koloru skóry, a ten pozostaje niezmienny. W naszych
badaniach dystans na tym wymiarze, roboczo nazwany
percepcyjnym, pomi"dzy osobami badanymi i Innym, jest
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wci&$ wysoki i nie zmienia si" w kolejnych badaniach.
Z kolei druga p aszczyzna jest zmienna i dotyczy dystansu
kulturowego, w naszych badaniach – j"zyka i skryptów kulturowych. I tak, im ni$szy jest dystans kulturowy pomi"dzy
Innym a osobami badanymi, tym wi"ksze podobie#stwo
interpersonalne i kulturowe. Dzieje si" tak np. wtedy, gdy
ów Inny opowiada p ynnie w j"zyku polskim o tym, jak
sp"dza %wi"ta Bo$ego Narodzenia. Jest to zarazem sytuacja,
w której dystans percepcyjny jest niezmiennie du$y, a wi"c
istnieje dysproporcja pomi"dzy tymi dwoma rodzajami
dystansu (Inny jest czarnoskóry, ale jednocze%nie podobny
do nas pod wzgl"dem kulturowym). Zgodnie z teori& dysonansu poznawczego (Festinger, 1957) ten rozd(wi"k mo$e
powodowa! zaskoczenie u osób badanych („nie tego si"
spodziewa em/am”) oraz zmniejszenie pozytywnych postaw
wzgl"dem wersji o najni$szym dystansie kulturowym.
Umiarkowany stopie# dystansu kulturowego b"dzie
wyst"powa , gdy Inny wypowiada si" w j"zyku polskim, ale
zamiast skryptów charakterystycznych dla kultury polskiej
realizuje skrypty typowe dla kultury pochodzenia, czyli
np. opowiada o tym, jak sp"dza %wi"to afroameryka#skie.
Tutaj ró$nica pomi"dzy dystansem kulturowym a percepcyjnym jest umiarkowana, w zwi&zku z czym nie powinna
wzbudza! tak silnych emocji jak wersja o najni$szym
stopniu dystansu kulturowego.
Wysoki stopie# dystansu kulturowego charakteryzuje
sytuacj", w której Inny mówi w obcym j"zyku (np. angielskim) i realizuje obce kulturowo skrypty (np. opowiada
o sposobie sp"dzania %wi&t afroameryka#skich). W tej wersji
nie ma praktycznie $adnej ró$nicy pomi"dzy dystansem
kulturowym (obcy) a percepcyjnym (osoba czarnoskóra),
nie powinna ona zatem wzbudza! emocji w takim stopniu
jak dwie poprzednie.
Wymienione powy$ej charakterystyki dystansu s& zgodne
ze stylami akulturacji: niski dystans kulturowy odpowiada
asymilacji, wersja umiarkowana – dwukulturowo%ci i/lub
integracji, a wysoki dystans kulturowy mo$e oznacza!
separacj" lub brak kontekstu akulturacyjnego.
Postawy jawne i utajone. Aby odpowiedzie! na pytania
sformu owane we „Wprowadzeniu ogólnym”, dotycz&ce stosunku do Innego oraz jego inkluzywno%ci, warto
zastanowi! si" nad tym, czym s& postawy wobec Innego
i jak dokonywa! ich pomiaru. Gerd Bohner i Michaela
Wänke (2004) definiuj& postawy jako sumaryczn& ocen"
dowolnego obiektu. W naszych badaniach postawy wobec
Innego rozumiane b"d& jako ocena osoby czarnoskórej.
Badania (Bargh, Pietromonaco, 1982) pokazuj&, $e ludzie
cz"sto nie zdaj& sobie sprawy z rzeczywistych motywów
swojego zachowania i nie zawsze s& w stanie zidentyfikowa! (ród a w asnych postaw. Istniej& postawy utajone

niezale$ne od postaw deklaratywnych, a co za tym idzie
– uprzedzenia nie zawsze s& jawne i %wiadome (Devine,
Plant, Blair, 2001). W konsekwencji zmian spo ecznych,
w rezultacie których otwarte manifestowanie uprzedze#
sta o si" niepoprawne politycznie, miary badaj&ce uprzedzenia wprost mog& by! nieadekwatne do rzeczywistych
postaw osób badanych (tam$e; Rudman, 2011). Powy$sze
argumenty, jak równie$ wyniki %wiadcz&ce o istnieniu
utajonych uprzedze# rasistowskich przy jednoczesnym
braku deklaratywnych uprzedze# wzgl"dem osób o innym
kolorze skóry, wskazuj& na potrzeb" stosowania narz"dzi
do badania postaw niedeklaratywnych (Devine i in., 2001).
Najwi"ksz& zalet& tej metody jest unikni"cie zniekszta ce# poznawczych, którymi obci&$ony jest pomiar postaw
deklaratywnych. Najszerzej stosowanym narz"dziem do
badania postaw utajonych jest Test utajonych skojarze!
(Implicite Association Test, IAT; Greenwald, McGhee,
Schwartz, 1998). G ówna zaleta tej metody polega na
pomijaniu starannej i refleksyjnej reakcji osoby badanej:
mierz&c czasy reakcji, których nie mo$e ona %wiadomie
kontrolowa!, unika si" zniekszta ce#, którymi obci&$one
s& postawy deklaratywne.
Badania nad uprzedzeniami rasowymi z wykorzystaniem
IAT wykaza y, $e osoby bia e przejawiaj& relatywnie silniejsze automatyczne asocjacje osób czarnoskórych z tym
co nieprzyjemne, a osób o bia ym kolorze skóry – z tym,
co przyjemne (Devine i in., 2001). Ten klasyczny efekt IAT
mia by wskazywa! na istnienie negatywnych utajonych
postaw wzgl"dem osób czarnoskórych. Aby okre%li!, czy
wyniki te zwi&zane s& bardziej z preferencjami wobec osób
o bia ym kolorze skóry, czy negatywnymi postawami wobec
osób czarnoskórych, Laura Scherer i Alan Lambert (2012)
przeprowadzili badanie, w którym stwierdzono silne utajone
postawy wobec osób czarnoskórych przy jednoczesnym
braku tak silnej faworyzacji osób bia ych.
Nawet je%li uwzgl"dnimy szerok& krytyk" dotycz&c&
trafno%ci IAT (Maison, 2004; Maliszewski, 2005) i podamy
w w&tpliwo%! koncepcj" utajonego poznania, to wci&$
istniej& dowody na automatyczno%! procesów kategoryzacji rasowej (zmodyfikowany test Stroopa; Kary owski,
Motes, Curry, Van Liempd, 2002). Kategoryzacja oparta
na rasie mo$e prowadzi! do aktywizacji stereotypów
rasowych (Bargh, Pietromonaco, 1982), nie zawsze to
jednak zachodzi (Bodenhausen, Macrae, 1998). Warto
te$ zauwa$y!, $e zarówno w przypadku IAT czy zmodyfikowanej procedury testu Stroopa, wykorzystywanej
przez Kary owskiego i wspó pracowników (2002), mamy
do czynienia z procesami spostrzegania typu top-down,
opartymi na reprezentacjach kategorii spo ecznych i schematach. Obie miary odnosz& si" do porówna# na poziomie
grupowym.
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W tym artykule interesuje nas przede wszystkim Inny,
który jest zindywidualizowan& jednostk&. Oba poziomy:
indywidualny i grupowy, wcale nie musz& si" przenika!.
Ustosunkowania wobec kategorii nie musz& si" zatem
przek ada! na percepcj" konkretnej postaci. Dlatego, poza
wykorzystaniem testu IAT, w celu zbadania postaw wobec
konkretnej jednostki si"gn"li%my równie$ po inne, deklaratywne, miary stosunku wobec odmienno%ci. Manipuluj&c
dystansem kulturowym, postanowili%my sprawdzi!, w jakich
sytuacjach Inny b"dzie postrzegany najbardziej pozytywnie
oraz czy w pewnych warunkach zostanie uznany za cz onka
in-group. Poni$ej prezentujemy przeprowadzone badania.

BADANIE 1
Wprowadzenie
W badaniu 1 eksplorowano prawid owo%ci rz&dz&ce zarówno percepcj& kategorialn&, jak i jednostkow&. Postanowiono sprawdzi!, czy polscy badani wyka$& negatywne
postawy utajone wobec osób czarnoskórych. Zdecydowano
si" równie$ zbada!, w jaki sposób dystans kulturowy
wp ynie na postawy wzgl"dem Innego. Czy wzrostowi
podobie#stwa kulturowego Innego do osób badanych
b"dzie towarzyszy! wzrost pozytywnych postaw wzgl"dem
Innego? Zastanawiano si" poza tym, czy – pomimo czarnego
koloru skóry Innego – manipulowany eksperymentalnie
dystans kulturowy wp ynie na tendencj" do przypisywania
Innemu to$samo%ci polskiej. Innymi s owy, czy Inny mo$e
zosta! uznany za cz onka grupy w asnej, je%li wyka$e
si" podobie#stwem w stosunku do osób badanych pod
wzgl"dem j"zykowym i realizowanych skryptów kulturowych? Zastanawiano si" tak$e, na ile spadek dystansu
kulturowego pomi"dzy osobami badanymi a Innym wyda
si" im zaskakuj&cy, czyli niezgodny z ich oczekiwaniami
wzgl"dem zachowania „obcego”. Jakie reakcje wywo a
„obcy”, który kulturowo staje si" „swój”?
Ze wzgl"du na nieadekwatno%! miar postaw jawnych
do badania rzeczywistych preferencji (Devine i in., 2001;
Rudman, 2011), w badaniu 1 do pomiaru postaw osób
badanych wzgl"dem osób czarnoskórych (na poziomie
kategorii) wykorzystano Test utajonych skojarze! (IAT)
umo$liwiaj&cy pomiar czasów reakcji. Aby sprawdzi!
postawy osób badanych wobec Innego na poziomie indywidualnym, pos u$ono si" równie$ skalami deklaratywnymi.
Problemy badawcze
Postawiono pi"! pyta# badawczych: Czy Polacy wyka$& utajone uprzedzenia wobec osób czarnoskórych? Czy
dystans kulturowy wp ynie na poziom utajonych skojarze#? Czy dystans kulturowy wp ynie na postawy wobec
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Innego? Czy dystans kulturowy wp ynie na tendencj"
osób badanych do kategoryzowania Innego jako cz onka
grupy w asnej vs. obcej? Jakie b"d& spontaniczne reakcje
osób badanych na obejrzany materia wideo?
Postawiono nast"puj&ce hipotezy:
Hipoteza 1: Badani Polacy wyka$& utajone preferencje
wobec osób o bia ym kolorze skóry w porównaniu z osobami czarnoskórymi.
Hipoteza 2: Zmniejszenie dystansu kulturowego wp ynie na
wzrost poziomu pozytywnych postaw utajonych wzgl"dem
osób czarnoskórych.
Hipoteza 3: Zmniejszenie dystansu kulturowego spowoduje
wzrost tendencji do przypisywania osobie czarnoskórej
to$samo%ci polskiej.
Ze wzgl"du na rozbie$no%! pomi"dzy poziomem percepcyjnego dystansu kategorialnego i kulturowego sformu owano równie$
Hipotez" 4: Osoby badane b"d& okazywa! najwy$szy
stopie# zaskoczenia po obejrzeniu wersji o najni$szym
stopniu dystansu kulturowego.
Metoda
Uczestnicy badania. Badanie zosta o przeprowadzone
w 2009 r. Wzi" o w nim udzia 80 studentów warszawskich uczelni wy$szych, w tym 40 kobiet i 40 m"$czyzn
(%rednia wieku: 23 lata). Osoby badane by y wi"kszo%ci
studentami Szko y Wy$szej Psychologii Spo ecznej lub
Uniwersytetu Warszawskiego – na kierunkach humanistycznych, z wy &czeniem studentów psychologii. By y
to osoby spotkane w okolicy tych uczelni lub Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie by o prowadzone
w cichych i spokojnych miejscach publicznych, g ównie
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego lub
na terenie uczelni – w pustej i wyciszonej sali. Mia o ono
charakter indywidualny i trwa o %rednio 30 minut.
Zmienne niezale#ne. Zmienn& niezale$n& manipulowan&
by dystans kulturowy (wideo o wysokim dystansie: j"zyk
angielski i tre%! dotycz&ca %wi"ta Kwanzaa vs. wideo
o umiarkowanym dystansie: j"zyk polski i tre%! dotycz&ca
%wi"ta Kwanzaa vs. wideo o niskim dystansie: j"zyk polski
i tre%! dotycz&ca Bo$ego Narodzenia vs. brak wideo).
Zmienne zale#ne.
Zmienne zale ne dotycz!ce postaw utajonych badanych
testem IAT.
Zmienna zale$na 1: utajone preferencje na rzecz cz onków danej grupy.
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najmniejszy dystans kulturowy: aktorka (Kasia) opowiada
w j"zyku polskim o Bo$ym Narodzeniu. Zarówno %wi"to
Kwanzaa, jak i Bo$e Narodzenie s& %wi"tami rodzinnymi,
wypadaj& si" w grudniu i cho! ró$ni& si" w detalach, to
ogólny skrypt (spotkanie przy stole, zwyczaj wr"czania
prezentów, wspólny posi ek) obu jest porównywalny.
Ró$nice i podobie#stwa pomi"dzy nagraniami przedstawiamy w tabeli 1. W tek%cie b"dziemy si" odwo ywa! do
wideo nr 1 za pomoc& skrótu ANG K, do wideo nr 2 –
PL K, a do wideo nr 3 – PL BN1. Nale$y doda!, $e aktorka
pos uguje si" zarówno j"zykiem angielskim, jak i polskim
p ynnie i bez obcego akcentu.1

Zmienne zale ne dotycz!ce postaw deklaratywnych
w stosunku do Innego.
Zmienna zale$na 2: inkluzywno%! Innego do polskiej
grupy kulturowej.
Zmienna zale$na 3: inkluzywno%! Innego do afryka#skiej
grupy kulturowej.
Zmienna zale$na 4: postawy deklaratywne wobec Innego.
Materia$y.
Materia"y do zmiennych niezale nych – materia" wideo.
Na potrzeby badania 1 nagrano trzy filmy wideo, w których ta sama czarnoskóra aktorka (Inny) udziela wywiadu
dotycz&cego sposobu sp"dzania %wi&t zakorzenionych
w danym kr"gu kulturowym – w zale$no%ci od wersji by o
to %wi"to polskie (Bo$e Narodzenie) lub afroameryka#skie
(Kwanzaa). Filmy wideo maj& zbli$ony czas trwania: oko o
4 minut. Ka$da z wersji wideo ró$ni si" stopniem dystansu
kulturowego. Wideo nr 1 to wersja o najwy$szym dystansie
kulturowym: aktorka (Ngozi – kobiece imi" typowe dla
ludno%ci Ibo w Nigerii) opowiada w j"zyku angielskim
o afroameryka#skim %wi"cie Kwanzaa. Wideo nr 2 to
wersja o umiarkowanym dystansie kulturowym: aktorka
(Ngozi) opowiada w j"zyku polskim o afroameryka#skim
%wi"cie Kwanzaa. Ostatnia wersja – wideo nr 3 – prezentuje

Pomiar zmiennych zale#nych.
Test utajonych skojarze#. W prezentowanym badaniu
wykorzystano klasyczny Test utajonych skojarze! s u$&cy
do pomiaru postaw utajonych wobec osób o bia ym i czarnym kolorze skóry (Greenwald i in., 1998; Maison, 2004).
Badanie testem IAT odbywa si" komputerowo i indywidualnie. Zadaniem uczestników jest przyporz&dkowywanie s ów i/lub zdj"! wy%wietlanych na %rodku ekranu do
odpowiednich kategorii (których nazwy s& stale widoczne w górnych rogach ekranu). Mierzone s& czas reakcji
i poprawno%! odpowiedzi. Badanie sk ada si" z siedmiu
1

Tabela 1
Ró#nice i podobie!stwa pomi"dzy wersjami wideo
Wersja wideo

Wideo 1: ANG K

Wideo 2: PL K

Wideo 3: PL BN

Wersja wideo – opis

czarnoskóra aktorka opowiada
w j zyku angielskim o sposobie
sp dzania afroameryka!skiego
"wi ta Kwanzaa w jej rodzinie

czarnoskóra aktorka opowiada
w j zyku polskim o sposobie
sp dzania afroameryka!skiego
"wi ta Kwanzaa w jej rodzinie

czarnoskóra aktorka opowiada
w j zyku polskim o sposobie
sp dzania Bo#ego Narodzenia
w jej rodzinie

J zyk wywiadu

angielski

Imi aktorki

polski
Ngozi

Tre"$ wywiadu

Kwanzaa

Kasia
Bo#e Narodzenie

Wspólne elementy

rodzinny charakter "wi%t, wspólne sp dzanie czasu, tradycjonalizm, termin (II po&owa grudnia), zwyczaj
dawania prezentów

SpecyÞczne elementy

celebrowane warto"ci: Umoja, Ujima, Ujama, Ni, Kuumba, Mani,
Kujichagulia, zwyczaj noszenia nakrycia g&owy Uwole, zapalania
"wiecznika Kinaara, szykowania potraw: koki, zupy orzechowej,
chleba bananowo-owsianego

Poziom dystansu kulturowego

wysoki

umiarkowany

zwyczaj: ubierania choinki,
dzielenia si op&atkiem,
uczestniczenia w pasterce,
czekania na pierwsz% gwiazdk ,
przygotowywania 12 potraw
(sa&atka "ledziowa, ku'a
z makiem, piernik itd.)
niski

*ród o: tabele 1–3, rysunki 1–6 – opracowanie w asne.
1

Ze wzgl"du na prób" zachowania trafno%ci ekologicznej i oddania strategii akulturacji w modelu Berry’ego (1997), bior&c pod uwag"
równie$ negatywne konsekwencje tej decyzji, zrezygnowano z uwzgl"dnienia w badaniu czwartej wersji nagrania, w której aktorka opowiada aby w j"zyku angielskim o Bo$ym Narodzeniu.
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„nieprzyjemne” powinny %wiadczy! o automatycznych
preferencjach osób badanych wobec osób o danym kolorze
skóry (Maison, 2004).2

zada#: kategoryzacji prostych (przyporz&dkowywanie
bod(ców: s ów i/lub zdj"! do pojedynczych kategorii:
przyjemne vs. nieprzyjemne; Murzyni2 vs. Biali) i z o$onych (przyporz&dkowywanie zdj"! i/lub s ów do kategorii
z o$onych: przyjemne i Biali vs. nieprzyjemne i Murzyni,
jak równie$: przyjemne i Murzyni vs. nieprzyjemne i Biali).
Wska(nikiem postawy wzgl"dem osób o czarnym lub
bia ym kolorze skóry jest ró$nica w zagregowanych i u%rednionych czasach reakcji na przyporz&dkowywanie zdj"!
w zadaniach kategoryzacji z o$onej, czyli porównanie
efektów IAT. Odbywa si" to w ten sposób, $e porównywany
jest czas wykonania zadania kategoryzacji bod(ców do
kategorii, gdy „Biali” s& w parze z etykiet& „przyjemne”,
a „Murzyni” – w parze z etykiet& „nieprzyjemne”, z zadaniem, gdy „Biali” s& w parze z etykiet& „nieprzyjemne”,
a „Murzyni” – z etykiet& „przyjemne”. Krótsze czasy reakcji
na przyporz&dkowywanie zdj"! osób o danym kolorze
skóry do kategorii „przyjemne” i d u$sze do kategorii

Skala przypisywanej to samo$ci. Skala zosta a stworzona
przez badaczy i oryginalnie zawiera a 19 twierdze# dotycz&cych to$samo%ci oraz postaw deklaratywnych wobec
Innego. Zadaniem uczestników by o ustosunkowanie si"
do ka$dego z twierdze# poprzez wybór odpowiedzi pomi"dzy: Zdecydowanie si" nie zgadzam a Zdecydowanie si"
zgadzam. Prawdopodobnie ze wzgl"du na format odpowiedzi i konieczno%! zaj"cia przez osoby badane skrajnego
stanowiska, nie uzyskano istotnych ró$nic dotycz&cych
postaw deklaratywnych wobec Innego. Za pomoc& hierarchicznej analizy skupie# zdecydowano si" wyodr"bni! ze
skali dwa skupienia dotycz&ce sk onno%ci do przypisania
Innemu to$samo%ci polskiej („swój”) b&d( afryka#skiej
(„obcy”) (rysunek 1). Skala zawiera siedem pyta# na temat

Dendrogram z wykorzystaniem Średniego powiązania (między grupami)

2

Łączone skupienia (wartości przeskalowane)
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Treść pytania

studentka
Afrykanka
imigrantka
polska dziewczyna
polskie obywatelstwo
Polka taka jak ja
wielokulturowość

„Kasia/Ngozi jest Afrykanką, która przyjechała na studia do Europy”.
„Kasia/Ngozi jest Afrykanką mówiącą po polsku”.
„Kasia/Ngozi jest zapewne afrykańską imigrantką w Polsce”.
„Kasia/Ngozi jest fajną polską dziewczyną”.
„Kasi/Ngozi ma albo powinna mieć polskie obywatelstwo”.
„Kasia/Ngozi jest Polką taką jak ja, mówiącą po polsku i żyjącą według tradycji polskiej kultury”.
„Kasia/Ngozi jest osobą wielokulturową, łączącą w sobie cechy polskie i Czarnego Lądu”.

Rysunek 1. Dendrogram.
2 Termin „Murzyn”, ze wzgl"du na etymologi", jest problematyczny i obecnie wykorzystaliby%my prawdopodobnie inn& etykiet". Nasz&
intencj& zdecydowanie nie by a stygmatyzacja osób czarnoskórych. Chodzi o jednak o jednoznaczne wskazanie na takie osoby, a takim
sformu owaniem, najmocniej zakorzenionym w kulturze polskiej, jest w a%nie s owo „Murzyn”. W samym %rodowisku polsko-afryka#skim
toczy si" debata dotycz&ca politycznej poprawno%ci sformu owania (np. pose John Godson i Mamadou Diouf) i nie ma w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Pomimo kontrowersji zdecydowano si" wykorzysta! to okre%lenie w badaniach, s&dz&c, $e dla etnicznych Polaków
nie jest to sformu owanie negatywne czy obra(liwe. Potwierdzaj& to wyniki badania (niepublikowanego) przeprowadzonego przez Mari"
Baran w 2014 r. na ogólnopolskiej próbie licz&cej N = 1013 Polaków, dobranej z panelu Ariadna metod& CAWI: Okaza o si", $e dla polskich
badanych termin „Murzyn” (M = 3,8; SD = 1,78) jest istotnie mniej obra(liwy od okre%lenia „czarny” (M = 3,7; SD = 1,74). Badanie zosta o
przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, a jego uczestnicy odpowiadali na siedmiostopniowej skali – im wy$szy wynik, tym
mniej obra(liwe sformu owanie, t(1011) = 13,55; p < 0,001.
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to$samo%ci w wersjach PL K i PL BN oraz pi"! pyta#
zwi&zanych z to$samo%ci& w wersji ANG K. Pytania, które
nie znalaz y si" w wersji dla grupy ANG K. to: „Kasia/
Ngozi jest Polk& tak& jak ja, mówi&c& po polsku i $yj&c&
wed ug tradycji polskiej kultury” oraz „Kasia/Ngozi jest
Afrykank& mówi&c& po polsku”.
W sk ad skupienia „sk onno%! do przypisywania to$samo%ci polskiej” wesz y nast"puj&ce pozycje: „Kasia/Ngozi
jest Polk& tak& jak ja, mówi&c& po polsku i $yj&c& wed ug
tradycji polskiej kultury”, „Kasia/Ngozi ma, albo powinna mie! polskie obywatelstwo”, „Kasia/Ngozi jest osob&
wielokulturow&, &cz&c& w sobie cechy polskie i Czarnego
L&du”, „Kasia/Ngozi jest fajn& polsk& dziewczyn&”. W sk ad
skupienia „sk onno%! do przypisywania to$samo%ci afryka#skiej” wesz y pozycje: „Kasia/Ngozi jest Afrykank&
mówi&c& po polsku”, „Kasia/Ngozi jest zapewne afryka#sk& imigrantk& w Polsce”, „Kasia/Ngozi jest Afrykank&,
która przyjecha a na studia do Europy”. Aby umo$liwi!
porównania, skupienia zosta y zbudowane w ten sposób,
$e obliczono iloraz sumy odpowiedzi oraz liczby pyta#
wchodz&cych w sk ad danego skupienia. W ten sposób
otrzymano %rednie wyniki pozwalaj&ce na przeprowadzenie
podstawowych porówna#.
Deklarowane wra enie. Osobom badanym zadawano
pytanie otwarte o wra$enia z obejrzanego filmu wideo.
Procedura. W zale$no%ci od przydzia u do grupy eksperymentalnej osoby badane ogl&da y jedn& z trzech wersji
filmów wideo (o wysokim, umiarkowanym lub niskim
dystansie kulturowym). Po obejrzeniu filmu uczestnikom
grup eksperymentalnych zadawano pytanie otwarte: „Czy
wywiad, który przed chwil& obejrza e%/a%, wywo a w Tobie
jakie% emocje? Je%li tak, to jakie? Powiedz krótko, jakie
wra$enie odnios e%/a% po obejrzeniu filmu”. Odpowiedzi
spisywa a osoba prowadz&ca badanie. Grupa kontrolna
nie zapoznawa a si" z $adnym materia em wizualnym
i od razu przyst"powa a do dalszej cz"%ci badania, czyli
rozwi&zywa a Test utajonych skojarze! (Greenwald i in.,
1998; Maison, 2004). Grupy eksperymentalne, po udzieleniu
odpowiedzi na pytanie o to, czy i jakie emocje wywo a
materia filmowy, równie$ rozwi&zywa y IAT. Po tej cz"%ci
osoby badane wype nia y Skal" przypisywanej to$samo%ci.
Na samym ko#cu badani wype niali krótk& metryczk".
Wyniki.
Weryfikacja hipotez dotycz!cych postaw utajonych
badanych testem IAT. W celu sprawdzenia, czy osoby
badane b"d& przejawia! negatywne postawy wzgl"dem
osób czarnoskórych oraz czy dystans kulturowy wp ynie na
postawy utajone wobec tych osób, przeprowadzono analiz"

wariancji w schemacie mi"dzy osobami (z uwagi na cztery
warunki dystansu kulturowego: ANG K vs. PL K vs. PL
BN vs. brak wideo). Postawy utajone operacjonalizowano
w ten sposób, $e ich wska(nikiem by y %rednie czasy (ms)
reakcji osób badanych w zadaniach kategoryzacji z o$onej,
czyli na przyporz&dkowywanie bod(ców do kategorii:
Biali i przyjemne vs. Murzyni i nieprzyjemne vs. Biali
i nieprzyjemne vs. Murzyni i przyjemne.
Hipoteza 1. Istotny okaza si" efekt interakcji rodzaju
kategoryzowanych bod(ców zdj"ciowych (twarze osób
o czarnym lub bia ym kolorze skóry) oraz rodzaju kategorii, do których przyporz&dkowywano dane bod(ce,
F(1, 72) = 31,77; p < 0,001; $2 = 0,30. Oznacza to, $e
ró$ne bod(ce zdj"ciowe by y kategoryzowane szybciej lub
wolniej w zale$no%ci od kategorii, do której mia y zosta!
przyporz&dkowane. Przeprowadzono analiz" efektów
prostych. Czasy reakcji osób badanych by y krótsze przy
przyporz&dkowywaniu zdj"! do kategorii Biali i przyjemne
(M = 710,17; SD = 176,41) oraz Murzyni i nieprzyjemne (M = 709,27; SD = 169,66) ni$ Biali i nieprzyjemne
(M = 882,92; SD = 291,61) oraz Murzyni i przyjemne
(M = 833,74; SD = 246,7).
Osoby maj&ce za zadanie klasyfikowa! zdj"cia twarzy
bia ych ró$ni y si" w %rednich czasach reakcji na te bod(ce
w zale$no%ci od tego, czy mia y przyporz&dkowywa! te
zdj"cia do kategorii przyjemne (M = 710,17), czy nieprzyjemne (M = 882,92), F(1, 72) = 24,702; p < 0,001;
$2 = 0,25.
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„Biali i przyjemne”
vs. „Murzyni i nieprzyjemne”

„Biali i nieprzyjemne”
vs. „Murzyni i przyjemne”

Rysunek 2. +rednie czasy reakcji osób badanych podczas klasyÞkacji zdj"! twarzy czarnych i bia ych w dwóch typach
kategoryzacji z o$onej: do kategorii Biali i przyjemne vs.
Murzyni i nieprzyjemne oraz Biali i nieprzyjemne vs. Murzyni i przyjemne.
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Wykazano te$, $e osoby maj&ce za zadanie klasyfikowa!
zdj"cia twarzy czarnych ró$ni y si" w %rednich czasach
reakcji na te bod(ce w zale$no%ci od tego, czy mia y przyporz&dkowa! te zdj"cia do kategorii przyjemne (M = 833,74),
czy nieprzyjemne (M = 769,27), F(1, 71) = 21,80; p < 0,001;
$2 = 0,22.
Otrzymano wi"c klasyczny efekt IAT (rysunek 2). Nale$y
zatem przyj&! Hipotez" 1: Badani Polacy wyka$& utajone
preferencje wobec osób o bia ym kolorze skóry w porównaniu z osobami czarnoskórymi.
Hipoteza 2. Efekt g ówny dystansu kulturowego na
postawy utajone okaza si" nieistotny statystycznie,
F(3, 72) = 1,52. Stwierdzono, $e rodzaj ogl&danego wideo,
czyli dystans kulturowy dotycz&cy jednostkowego aktora,
nie b"dzie mia wp ywu na czasy reakcji osób badanych
w zadaniach kategoryzacji zdj"! osób czarnoskórych i biaych. Hipoteza 2 nie znalaz a zatem potwierdzenia: zmniejszenie dystansu kulturowego, przynajmniej na poziomie
jednostkowym, nie wp ynie na wzrost poziomu pozytywnych postaw utajonych wzgl"dem osób czarnoskórych.
Weryfikacja hipotez dotycz!cych postaw deklaratywnych.
Hipoteza 3. Za pomoc& Skali przypisywanej to$samo%ci
badano sk onno%! do traktowania osoby czarnej jako „swojego” lub „obcego”, co by o rozumiane jako sk onno%! do
przypisywania danej osobie to$samo%ci polskiej (kategoria
„swój”) b&d( afryka#skiej (kategoria „obcy”).
W celu sprawdzenia, czy dystans kulturowy wp ynie na
tendencj" do przypisywania Innemu to$samo%ci polskiej lub
afryka#skiej przeprowadzono analiz" wariancji – wykaza a
ona istotny efekt g ówny dystansu kulturowego; dla to$samo%ci polskiej: F(2, 54) = 7,58; p < 0,01; $2 = 0,22; dla
przypisywanej to$samo%ci afryka#skiej: F(2, 54) = 11,27;
p < 0,01; $2 = 0,28.
To$samo%! polska by a przypisywana aktorce w najwi"kszym stopniu w wersji PL BN (M = 1,82; SD = 0,20),
podczas gdy w grupie ogl&daj&cej wersj" ANG K sk onno%! ta by a najni$sza (M = 1,52; SD = 0,30). Natomiast
to$samo%! afryka#ska by a przypisywana aktorce w najwi"kszym stopniu w przypadku wersji ANG K (M = 1,60;
SD = 0,35), podczas gdy w wersji PL BN sk onno%! ta by a
najni$sza (M = 1,17; SD = 0,24). Otrzymana zale$no%! jest
widoczna na rysunku 3.
Przeprowadzono dodatkowe porównania maj&ce na
celu sprawdzenie, które %rednie ró$ni& si" mi"dzy sob&.
Porównania post hoc za pomoc& testu Tamhane’a ujawni y istotne ró$nice (p < 0,01): w przypadku sk onno%ci
do przypisywania Innemu to$samo%ci polskiej mi"dzy
osobami ogl&daj&cymi wersj" PL BN (M = 1,82) a ANG K
(M = 1,52); w przypadku sk onno%ci do przypisywania
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Rysunek 3. Sk onno%! do traktowania osoby czarnoskórej
jako „swojego” lub „obcego” w zale$no%ci od dystansu kulturowego.

to$samo%ci afryka#skiej mi"dzy osobami ogl&daj&cymi
wersj" PL BN (M = 1,17) a ANG K (M = 1,60), jak równie$
mi"dzy PL BN (M = 1,17) a PL K (M = 1,52). Oznacza to,
$e osoby badane by y bardziej sk onne traktowa! osob"
czarnoskór& jako „swojego” (przypisywanie to$samo%ci
polskiej) w przypadku ma ego dystansu kulturowego ni$
w przypadku du$ego. Osoby badane by y bardziej sk onne
traktowa! osob" czarnoskór& jako „obcego” w przypadku
umiarkowanego i du$ego dystansu kulturowego ni$ w wersji o ma ym dystansie kulturowym. Mo$na wi"c przyj&!
Hipotez" 3: Zmniejszenie dystansu kulturowego spowoduje
wzrost tendencji do przypisywania osobie czarnoskórej
to$samo%ci polskiej.
Hipoteza 4. Aby odpowiedzie! na pytanie badawcze dotycz&ce postaw deklaratywnych wobec Innego, spisane przez
badacza spontaniczne reakcje osób badanych na ogl&dany
film wideo przedstawiono dwóm s"dziom kompetentnym.
Wspólnie, na podstawie analizy wypowiedzi, ustalili oni
trzy kategorie: pozytywne wra$enie, zaskoczenie i negatywne wra$enie, do których nast"pnie, ju$ niezale$nie,
klasyfikowali wypowiedzi osób badanych. Wspó czynnik
kongruencji pomi"dzy s"dziami wyniós 85%.
„Pozytywne wra$enie” oznacza, $e osoby badane, po
obejrzeniu wywiadu, deklarowa y np.: „Bardzo pozytywne
wra$enie”, „Bardzo sympatyczna, ciep a osoba” itp. W tej
grupie znalaz y si" równie$ wypowiedzi osób, które zwracay uwag" na walory poznawcze obejrzanego materia u, ale
dodatkowo ocenia y go bardzo pozytywnie lub co najmniej
neutralnie, czyli osoba badana, spytana o wra$enia, mówi a
np.: „Ciekawe”, „Dowiedzia em/am si" czego% nowego” itd.
„Zaskoczenie” to kategoria tych osób badanych, które
po obejrzeniu wideo reagowa y w nast"puj&cy sposób:
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„Du$ym zaskoczeniem by o dla mnie, $e czarna osoba mówi
po polsku”, „Nie spodziewa em/am si", $e b"dzie mówi!
po polsku i $e obchodzi tak tradycyjnie %wi"ta Bo$ego
Narodzenia”, „To wideo nie mog o by! autentyczne. Jestem
pewien, $e g os zosta zmontowany ju$ po nagraniu”.
„Negatywne wra$enie” to kategoria, w której osoby
wyra$a y negatywne zdanie na temat obejrzanego materia u:
„Nie podoba o mi si"”.
Negatywne wra$enie na temat Innego pojawi o si" jedynie
w grupie, która ogl&da a wersj" PL BN (5%). W pozosta ych
grupach nikt nie wyrazi opinii o tym charakterze.
Pozytywne wra$enie wobec obejrzanego materia u i aktorki deklarowa o najwi"cej osób w wersjach ANG K
(95%) i PL K (85%), podczas gdy w wersji PL BN takich
wypowiedzi by o najmniej (20%).
Zgodnie z przewidywaniami najwi"ksze zaskoczenie osób
badanych wywo a a wersja PL BN (75%). W pozosta ych
grupach zaskoczenie deklarowa o znacznie mniej osób,
w wersji ANG K 5%, a w wersji PL K 15%.
Aby sprawdzi! istotno%! zwi&zku mi"dzy dystansem
kulturowym a postawami deklaratywnymi wobec Innego,
przeprowadzono test niezale$no%ci dwóch zmiennych: %2.
Istotny wynik testu pozwoli na przyj"cie hipotezy o istnieniu zwi&zku mi"dzy rodzajem ogl&danego filmu wideo
a deklarowanym wra$eniem na temat czarnoskórej aktorki,
%2 (8) = 32,54; p < 0,001. Si a zwi&zku mi"dzy analizowanymi zmiennymi mierzona statystyk& V wskazuje na istnienie
zwi&zku mi"dzy wyra$an& ocen& na temat Innego a ogl&dan& wersj& filmu wideo, V = 0,51; p < 0,001. Rysunek 4
zawiera wykres prezentuj&cy odpowiedzi osób badanych.
Oznacza to, $e Hipoteza 4 zosta a potwierdzona: osoby badane b"d& okazywa! najwy$szy stopie# zaskoczenia po obejrzeniu wersji PL BN. Najbardziej pozytywne
reakcje w porównaniu z wersj& PL BN wywo a y wersje
o wy$szym stopniu dystansu kulturowego: PL K i ANG K.
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Rysunek 4. Deklarowane wra$enia osób badanych po obejrzeniu Þlmu wideo.

DYSKUSJA WYNIKÓW
W badaniu 1 otrzymano klasyczny efekt IAT: pojawi y si"
istotne ró$nice w czasach reakcji osób badanych na zdj"cia
osób o bia ym i czarnym kolorze skóry w zale$no%ci od
rodzaju kategoryzacji: Biali i przyjemne vs. Murzyni i nieprzyjemne oraz Biali i nieprzyjemne vs. Murzyni i przyjemne. Na poziomie utajonym osoby badane faworyzowa y
zdj"cia osób o bia ym kolorze skóry – mniej czasu zajmowa o im kategoryzowanie tych zdj"! do kategorii Biali
i przyjemne ni$ do kategorii Biali i nieprzyjemne. Osobom
badanym wi"cej czasu zajmowa o zadanie kategoryzacji
zdj"! twarzy bia ych do kategorii Biali i nieprzyjemne,
ni$ twarzy czarnych do kategorii Murzyni i nieprzyjemne.
Zdj"cia osób o bia ym kolorze skóry by y szybciej kojarzone z tym, co przyjemne ni$ nieprzyjemne, odwrotnie
w przypadku zdj"! osób czarnoskórych. Badanie 1 wykaza o
zatem istnienie automatycznych preferencji osób badanych wobec osób o bia ym kolorze skóry w porównaniu
z osobami o czarnym kolorze skóry. Pomimo liczebno%ci
poszczególnych grup oraz ich specyfiki (g ównie studenci),
ze wzgl"du na wyst&pienie klasycznego efektu IAT w wielu innych badaniach (Fazio, Jackson, Dunton, Williams,
1995) mo$na przyj&!, $e etniczni Polacy maj& bardziej
pozytywne utajone postawy wzgl"dem osób bia ych ni$
wzgl"dem osób czarnoskórych.
Wyniki te dotycz& jednak poziomu grupowego. Bod(ce
w narz"dziu IAT pozbawione s& jakiegokolwiek kontekstu. Tak wi"c pomimo wyst&pienia bardziej pozytywnych
utajonych postaw wobec osób o bia ym kolorze skóry
w porównaniu z osobami czarnoskórymi nie znaczy to, $e
te postawy przenios& si" na stosunek do Innego.
Efekt g ówny dystansu kulturowego na postawy utajone
okaza si" nieistotny. Oznacza to, $e dystans kulturowy
z poziomu jednostkowego nie mia wp ywu na poziom
utajonych postaw wzgl"dem osób czarnoskórych. Mo$na
to t umaczy! zarówno liczebno%ci& poszczególnych grup
eksperymentalnych (jedynie 20 osób w ka$dym warunku),
jak i zastosowan& procedur& badawcz& oraz tym, $e IAT
s u$y do pomiaru ustosunkowa# mi"dzygrupowych, a nie
interpersonalnych. Manipulacja dystansem kulturowym
odbywa a si" poprzez wykorzystanie nagra# z czarnoskór&
aktork&, a wi"c na poziomie interpersonalnym, a nie grupowym, z którym zwi&zana jest procedura IAT. Aktorka
by a konkretn& osob& osadzon& w kontek%cie kulturowym,
opowiadaj&c& o sobie ze szczegó ami, nadaj&c& znaczenie
opowiadanej historii. Z kolei w badaniu postaw utajonych
wykorzystano standardow& procedur" i wykorzystano
zdj"cia anonimowych twarzy osób o bia ym lub czarnym
kolorze skóry bez odniesienia do jakiejkolwiek kultury.
Dystans kulturowy pomi"dzy osobami badanymi a Innym
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(tu: Kasi& lub Ngozi) móg po prostu nie mie! prze o$enia
na ocen" nieznanych osobom badanym postaci, których
zdj"cia zosta y wykorzystane w narz"dziu IAT. Mo$liwym
wyja%nieniem jest wi"c brak transferu pomi"dzy poziomem
interpersonalnym (zastosowane filmy wideo) a poziomem
grupowym (IAT). W naszych badaniach oba poziomy: interpersonalny oraz mi"dzygrupowy, s& od siebie niezale$ne,
nie stwierdzono wp ywu jednego na drugi.
Celem badania 1 by o równie$ poznanie wp ywu dystansu
kulturowego na inkluzywno%! i deklaratywne postawy
wobec Innego. Dystans kulturowy mia istotny statystycznie wp yw na tendencj" do przypisywania aktorce
z filmu to$samo%ci polskiej i afryka#skiej. Okaza o si", $e
badani byli sk onni przypisywa! Innemu to$samo%! polsk&
w sytuacji najni$szego dystansu kulturowego (PL BN).
Z kolei to$samo%! afryka#ska by a przypisywana Innemu
w sytuacji najwy$szego dystansu kulturowego (ANG K).
Kategoryzacja to$samo%ciowa okaza a si" wi"c wra$liwa na
dystans kulturowy. Oznacza to, $e realizowanie skryptów
kulturowych specyficznych dla danej kultury ma wp yw
na postrzegan& przynale$no%! danej osoby do okre%lonej
grupy spo ecznej. Co wi"cej, pomimo utajonych preferencji
na rzecz osób bia ych w porównaniu z czarnoskórymi mo$liwe jest w &czenie Innego do w asnej grupy kulturowej.
Uzyskano te$ interesuj&ce wyniki odno%nie do wra$e#
i postaw deklaratywnych wzgl"dem Innego. Okaza o si",
$e najwi"ksze zaskoczenie wywo a Inny o najni$szym
dystansie kulturowym – pomimo najni$szego dystansu
kulturowego nie b"dzie on oceniany najbardziej pozytywnie.
Do tej pory badania mi"dzykulturowe rozpatrywa y kwestie
akulturacji z punktu widzenia Innego i jego dobrostanu
psychologicznego: która ze strategii b"dzie najbardziej
adaptacyjna? W naszym badaniu okaza o si", $e dystans
kulturowy ma wp yw równie$ na postawy deklaratywne
wobec Innego. Co wi"cej, okazuje si", $e najmniej pozytywne wra$enie u osób badanych wywo a Inny o najni$szym
stopniu dystansu kulturowego, a jednocze%nie posta!, której
przypisywano polsk& to$samo%! w najwy$szym stopniu.
Oczywi%cie ze wzgl"du na liczebno%! grup eksperymentalnych wyniki nale$y traktowa! ostro$nie. Badanie 1 nie
pozwoli o na jednoznaczn& odpowied( na pytanie: w jaki
sposób dystans kulturowy wp ynie na postawy wobec
Innego? Z perspektywy relacji mi"dzykulturowych jest
to zagadnienie warte dalszego rozpatrzenia. Najbardziej
interesuj&ce s& tu dwa aspekty: 1) w jakich warunkach
Inny zostanie w &czony do grupy w asnej? 2) jaki stopie#
dystansu kulturowego b"dzie przez etnicznych Polaków
oceniany najbardziej pozytywnie?
Aby odpowiedzie! na te pytania, zdecydowano si" na
przeprowadzenie kolejnego badania – tym razem skupiono si" na postawach deklaratywnych oraz inkluzywno%ci
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Innego. Ze wzgl"du na nieadekwatno%! materia u zdj"ciowego wykorzystywanego w IAT (poziom grupowy) do
zindywidualizowanego materia u wideo oraz kontrowersje
zwi&zane z narz"dziem IAT (Maison, 2004; Maliszewski,
2005) czy oczywiste mankamenty skal deklaratywnych
s u$&cych do pomiaru uprzedze# rasowych (Devine, Plant,
Blair, 2001) poszukiwano innej miary inkluzywno%ci
i postaw wobec Innego.

BADANIE 2
Wprowadzenie
Badania (Kofta i in., 2014) wykaza y, $e ludzie maj&
tendencj" do dehumanizowania obcych, okazywania im
mniejszej sympatii i przypisywania im mniej pozytywnych
cech. Efekt ten zachodzi nie tylko w paradygmacie grup
minimalnych, lecz tak$e w przypadku grup realnych (tam$e). Ta tendencja do dehumanizowania obcych przejawia
si" m.in. w przypisywaniu „swoim”, w wi"kszym stopniu
ni$ „obcym”, typowo ludzkich w a%ciwo%ci, nazwanych
„ludzkimi potencja ami” (Tarnowska, S awuta, Kofta, 2012,
s. 145). Okaza o si", $e ta tendencja wynika bezpo%rednio z samej kategoryzacji spo ecznej i jest niezale$na od
sk onno%ci do bardziej pozytywnego oceniania „swoich”.
Czy dystans kulturowy wp ynie na poziom przypisywanych Innemu potencja ów? Leyens wraz ze wspó pracownikami wykazali, $e ludzie dehumanizuj& cz onków
grupy obcej, a cz owiecze#stwo traktuj& jako esencjonaln&
w a%ciwo%! kategorii My. Jedn& z postaci tego zjawiska jest
infrahumanizacja, czyli ni$sza tendencja do przypisywania
emocji wtórnych ludziom z grup obcych ni$ z grupy w asnej (Leyens i in., 2000). Konsekwencj& takiego podej%cia
jest postrzeganie „obcych” jako mniej ludzkich, bardziej
zwierz"cych (Haslam, 2006), mniej inteligentnych czy
niemaj&cych w pe ni zdolno%ci pos ugiwania si" j"zykiem
(Leyens i in., 2003). Innym komponentem dehumanizacji
jest np. dementalizacja, która polega m.in. na odmawianiu
obcym g "bi psychologicznej, refleksyjno%ci, wra$liwo%ci
(Harris, Fiske, 2009).
Miros aw Kofta, Tomasz Baran i Monika Tarnowska
(2014) zauwa$aj&, $e niezale$nie od przyj"tego podej%cia
teoretycznego pomiar zjawiska dehumanizacji odbywa
si" obecnie g ównie poprzez analiz" zwi&zków skojarzeniowych pomi"dzy dan& kategori& spo eczn& a przypisywanymi jej emocjami lub cechami. Autorzy twierdz&,
$e w a%ciwo%ci typowo ludzkie wykraczaj& poza sta e
dyspozycje i dotyczy! mog& bardziej ogólnie: ludzkich
zdolno%ci czy, jak to nazywaj&, „potencjalno%ci”. Ludzie
tworz& równie$ reprezentacje w formie pe nych twierdze#,
zda#, wypowiedzi, które, lepiej ni$ pojedyncze etykiety,
odzwierciedlaj& ludzkie w a%ciwo%ci, mo$liwo%ci i potencja y. Te bardziej rozbudowane reprezentacje s& mocniej
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zwi&zane z systemem kulturowym. Potencjalno%ci, do
których odwo uj& si" autorzy, dotycz& takich aspektów
kulturowych, jak systemy religijne czy inne aspekty b"d&ce
rezultatem funkcjonowania w grupie, w rodzaju systemów
wiedzy, warto%ci, komunikacji czy instytucji spo ecznych
(tam$e). Kofta i wspó autorzy (tam$e) stworzyli zatem nowe
narz"dzie do pomiaru dehumanizacji, mianowicie List"
ludzkich potencja ów, zawieraj&c& 18 unikalnie ludzkich
w a%ciwo%ci przypisywanych w wy$szym stopniu cz onkom
grupy w asnej ni$ obcej.
Ze wzgl"du na tre%ciowe powi&zanie problematyki infrahumanizacji z aspektem kulturowo i spo ecznie zakorzenionych potencjalno%ci cz owieka, zdecydowano si" na
wykorzystanie Skali ludzkich potencja ów w badaniu 2.
Jeroen Vaes i wspó pracownicy (Vaes, Paladino, Castelli,
Leyens, Giovanni, 2003) udowodnili, $e wyra$anie emocji
wtórnych, czyli typowo ludzkich w a%ciwo%ci, esencjonalnych dla kategorii My, przez cz onka grupy obcej powoduje
spadek konformizmu osób badanych wzgl"dem aktora,
zmniejszenie zachowa# prospo ecznych oraz reakcje unikaj&ce. W przypadku gdy tak samo zachowuje si" cz onek
grupy w asnej, reakcje osób badanych s& ca kowicie odwrotne. Wed ug Kofty i wspó autorów (2014) „obcy” okazuj&cy
w a%ciwo%ci typowo ludzkie narusza silnie zakorzenione
przekonania normatywne dotycz&ce %wiata, co skutkuje
jego odrzuceniem. Mo$na to jednak interpretowa! inaczej,
by! mo$e zachowanie „obcego”, który staje si" bliski
kategorii „My”, rozmija si" po prostu z oczekiwaniami
osób badanych. W procesie interpretacji tych wyników
mo$na by odwo ywa! si" zatem nie tylko do wzbudzonego
poczucia zagro$enia, lecz tak$e do dysonansu pomi"dzy
oczekiwaniami badanych (tym, czego si" spodziewali),
a faktycznym zachowaniem Innego. Z badania 1 wynika, $e
osobie o najni$szym stopniu dystansu kulturowego przypisywano polsk& to$samo%!, ale jednocze%nie wzbudza a ona
najwi"ksze zaskoczenie i nie by a oceniana tak pozytywnie
jak Inny o umiarkowanym czy wysokim stopniu dystansu.
Oznacza to, $e wersja o najni$szym stopniu dystansu cechuje
si" swoist& ambiwalencj&. „Bycie kulturowo swojskim”
przy jednoczesnej percepcyjnej odmienno%ci nie wi&$e si"
z pozytywnymi postawami osób badanych.

przejawiaj&cy cechy dwukulturowo%ci. Z kolei wyniki Vaesa
i wspó pracowników (2003) pozwoli y na przewidywanie,
$e dystans kulturowy wp ynie na zjawisko infrahumanizowania Innego oraz $e w najwi"kszym stopniu b"dzie ono
dotyczy! Innego z wersji PL BN.
Sformu owano nast"puj&ce hipotezy badawcze:
Hipoteza 1: Uczestnicy badania b"d& ocenia! Innego jako
najsympatyczniejszego w sytuacji umiarkowanego dystansu
kulturowego.
Hipoteza 2: Uczestnicy badania b"d& przypisywa! najwy$szy poziom potencja u ludzkiego osobie czarnoskórej
o umiarkowanym stopniu dystansu kulturowego.

Problemy badawcze
Postawiono nast"puj&ce pytanie badawcze: w jaki sposób
dystans kulturowy wp ynie na postrzegan& sympatyczno%!
i przypisywany osobie czarnoskórej poziom ludzkich
potencja ów?
Ze wzgl"du na wyniki badania 1 i powo uj&c si" na tez"
o atrakcyjno%ci umiarkowanego podobie#stwa (Brewer,
1991), przewidywano, $e najbardziej pozytywnie oceniany b"dzie Inny o umiarkowanym dystansie kulturowym,

Materia$y.
Materia"y do zmiennych niezale nych – materia" wideo.
W badaniu 2 zosta wykorzystany ten sam materia wideo
co w badaniu 1. Dodano jeden warunek dla grupy kontrolnej: osoby badane, które trafi y do tej grupy, nie ogl&da y
wideo, a zapoznawa y si" ze zdj"ciem aktorki. Fotografia
zosta a wykonana przez zatrzymanie jednej z klatek filmu
wideo, przedstawia wi"c aktork" w tym samym miejscu
i stroju, co w przypadku wideowywiadów.

Metoda
Uczestnicy badania. Badanie zosta o przeprowadzone
na pocz&tku 2013 r. Wzi" o w nim udzia 146 osób, w tym
94 kobiety i 52 m"$czyzn (%rednia wieku: 23 lata). Osoby
badane by y studentami warszawskich i krakowskich
uczelni wy$szych – na kierunkach humanistycznych,
z wy &czeniem studentów psychologii, oraz na kierunkach
ekonomicznych. Badanie by o prowadzone indywidualnie
w cichych i spokojnych miejscach na uczelni. Trwa o
%rednio 15 minut.
Zmienne niezale#ne. Dystans kulturowy by operacjonalizowany w identyczny sposób jak w badaniu 1, poprzez
j"zyk i tre%! nagrania wideo. Zmienna niezale$na manipulowana: dystans kulturowy (wideo o wysokim dystansie:
j"zyk angielski i tre%! dotycz&ca %wi"ta Kwanzaa, vs. wideo
o umiarkowanym dystansie: j"zyk polski i tre%! dotycz&ca %wi"ta Kwanzaa, vs. wideo o niskim dystansie: j"zyk
polski i tre%! dotycz&ca Bo$ego Narodzenia, vs. wy &cznie
zdj"cie aktorki)
Zmienne zale#ne.
Zmienna zale$na 1: poziom przypisywanego potencja u
ludzkiego.
Zmienna zale$na 2: poziom przypisywanej sympatyczno%ci.
Zmienna zale$na 3: poziom przypisywanej atrakcyjno%ci.
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Pomiar zmiennych zale nych.
Skala ludzkich potencja ów. Skala ludzkich potencja ów
(Kofta i in., 2014) sk ada si" z 18 stwierdze# dotycz&cych
typowo ludzkich potencjalno%ci, np.: (2) „Potrafi my%le!
o tym «co by by o, gdyby…»”, (3) „U$ywa abstrakcyjnych terminów”, (7) „Posiada bogate $ycie wewn"trzne”.
Zadaniem osób badanych jest ustosunkowanie si" do
wszystkich twierdze# i udzielenie odpowiedzi na pytanie:
„Na ile dobrze dane stwierdzenie opisuje osob" z wideo?”.
Osoby badane maj& oceni!, które stwierdzenia trafnie
opisuj& osob" widzian& na filmie. Odpowiedzi udzielane
s& na pi"ciostopniowej skali, od Nie opisuje dobrze danej
osoby do Szczególnie trafnie opisuje dan& osob". Im wy$sza ocena – tym bardziej adekwatne w opisie aktorki by o
dane stwierdzenie.
Skala cechuje si" wysok& %redni& ocen wybranych potencja ów na wymiarze cz owiecze#stwa (M = 4,41, dla skali
od 1 do 5; SD = 0,41) oraz na wymiarze pozytywno%ci–
negatywno%ci (M = 4,0 dla skali od 1 do 5; SD = 0,38)
(tam$e). +rednia ocena skali pod k&tem tego, w jakim
stopniu dane w a%ciwo%ci stanowi& element ludzkiej natury,
wynosi M = 5,11 (dla skali od 1 do 7; SD = 0,53) (tam$e).
W oryginale skala by a wykorzystywana do bada# na
poziomie grupowym, tu jednak zosta a zastosowana na
poziomie osobowym, w odniesieniu do aktorki z wideo.
Autorzy narz"dzia wyodr"bnili poj"ciowo i nazwali trzy
czynniki: 1) kompetencje poznawcze – czynnik obejmuj&cy
takie zdolno%ci, jak: wyobra(nia, abstrakcyjne my%lenie,
my%lenie nie tylko o tym, co jest, lecz tak$e o tym, co
mog oby by!; 2) samo%wiadomo%! cz owieka – czynnik
obejmuj&cy zdolno%ci do autorefleksji, transcendencji
czy poszukiwania sensu w asnego istnienia; 3) potrzeby
wy$sze – potrzeb" duchowo%ci, wolno%ci, sztuki, pami"ci historycznej (tam$e). Jednak$e, jak sami stwierdzaj&,
podzia ten by „do pewnego stopnia umowny” (Tarnowska
i in., s. 145).
Przypisywana sympatyczno'( i atrakcyjno'(. Do Skali
ludzkich potencja ów do &czone by y dwa pytania dotycz&ce sympatyczno%ci („Na ile sympatyczna wyda a Ci si"
osoba z wideo/ze zdj"cia?”) i atrakcyjno%ci aktorki („Na
ile atrakcyjna wyda a Ci si" osoba z wideo/ze zdj"cia?”).
Osoby badane udziela y odpowiedzi na 10-stopniowej
skali: im wy$sza liczba na skali – tym wy$sza i bardziej
pozytywna ocena aktorki (na potrzeby pó(niejszych porówna# i ilustracji poziomu sympatyczno%ci i przypisywanych
potencja ów, które mierzone by y na pi"ciostopniowej
skali, wyniki osób badanych na skali sympatyczno%ci
i atrakcyjno%ci zosta y przeliczone, tak aby maksimum
wynosi o 5). Badani mieli ustosunkowa! si" do tych pyta#
po wype nieniu Skali ludzkich potencja ów.
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Procedura. Osoby badane mia y za zadanie obejrze!
jeden z trzech filmów wideo charakteryzuj&cych si" ró$nym stopniem dystansu kulturowego lub zapozna! si" ze
zdj"ciem aktorki. Kolejn& cz"%ci& badania by o wype nienie
Skali ludzkich potencja ów. Nast"pnie uczestnicy odpowiadali na pytania dotycz&ce sympatyczno%ci i atrakcyjno%ci
aktorki z wideo lub ze zdj"cia. Na koniec wype niali krótk&
metryczk" zbieraj&c& podstawowe dane, takie jak: p e!,
wiek, wykszta cenie i miejsce zamieszkania.
Wyniki
W celu sprawdzenia, czy dystans kulturowy oraz p e!
osób badanych b"d& mia y wp yw na poziom przypisywanych aktorce potencja ów, jej sympatyczno%! i atrakcyjno%!, przeprowadzono wieloczynnikow& analiz" wariancji
w nast"puj&cym schemacie mi"dzygrupowym: p e! (kobieta,
m"$czyzna) × dystans kulturowy (ANG K, PL K, PL BN,
samo zdj"cie). Analiza wariancji zosta a przeprowadzona w modelu wielozmiennowym (multivariate repeated
measures) ANOVA.
Wp yw dystansu kulturowego na ogólny poziom ludzkich potencja ów w te%cie wielozmiennowym okaza si"
istotny na granicy tendencji statystycznej, F(3, 142) = 2,42;
p = 0,068; $2 = 0,05.
Aby okre%li! wewn"trzn& struktur" Skali ludzkich potencja ów, wykonano eksploracyjn& analiz" czynnikow&
metod& g ównych sk adowych. Ustalono, $e nale$y wyodr"bni! trzy czynniki. Wszystkie one wyja%niaj& &cznie
47% wariancji. Struktura czynnikowa skali jest dost"pna w tabeli 2. Wspó czynniki testuj&ce w a%ciwo%ci macierzy
korelacji s& satysfakcjonuj&ce: warto%! wyznacznika macierzy korelacji wynosi 0,002, a miara K-M-O adekwatno%ci
doboru próby wynosi 0,726.
Po wykonaniu analizy z rotacj& Promax z normalizacj&
Kaisera stwierdzono, $e pierwszy czynnik silnie „ aduje”
pytania: „Umie argumentowa! «za» swoimi decyzjami
i «przeciw» nim” (5), „Potrafi zastanawia! si" nad sob&” (6),
„Posiada bogate $ycie wewn"trzne” (7), „Stara si" nada!
swojemu $yciu sens” (8), „Jest zdolna do wyobra$ania
sobie w asnej przysz o%ci” (10), „Posiada potrzeb" wolno%ci
s owa” (16) i „Posiada potrzeb" wolno%ci przekona#” (17).
Interpretuj&c ten czynnik w kategoriach psychologicznych,
nazwano go refleksyjno%ci&.
W sk ad drugiego czynnika wesz y pozycje: „Obchodzi
rocznice wa$nych dla siebie wydarze#” (12), „Wierzy
w duchowo%!” (13), „Ma zdolno%! wyznawania religii” (14)
i „Upami"tnia wa$ne wydarzenia/osoby” (18). Interpretuj&c
ten czynnik w kategoriach psychologicznych, nazwano go
zakorzenieniem w kulturze.
Trzeci czynnik to: „D&$y do zrozumienia %wiata” (1),
„Potrafi my%le! o tym, «co by by o, gdyby…»” (2),
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Tabela 2
Struktura czynnikowa skali. Metoda wyodr"bniania czynników – g ównych sk adowych. Metoda rotacji – Promax z normalizacj& Kaisera
Pozycje skali

Sk&adowa
1

„Posiada potrzeb wolno"ci s&owa” (16)

0,876

„Posiada potrzeb wolno"ci przekona!” (17)

0,845

„Stara si nada$ swojemu #yciu sens” (8)

0,579

„Umie argumentowa$ «za» swoimi decyzjami i «przeciw» nim” (5)

0,565

„Posiada bogate #ycie wewn trzne” (7)

0,541

„PotraÞ zastanawia$ si nad sob%” (6)

0,494

„Jest zdolna do wyobra#ania sobie w&asnej przysz&o"ci” (10)

0,406

2

3

„Posiada potrzeb kontaktu ze sztuk%” (15)
„Wierzy w duchowo"$” (13)

0,809

„Ma zdolno"$ wyznawania religii” (14)

0,773

„Obchodzi rocznice wa#nych dla siebie wydarze!” (12)

0,767

„Upami tnia wa#ne wydarzenia/osoby” (18)

0,714

„Chce by$ pami tana przez potomnych” (11)
„PotraÞ my"le$ o tym, «co by by&o, gdyby…»” (2)

0,740

„PotraÞ wyobrazi$ sobie rzeczy, które nigdy nie istnia&y” (4)

0,717

„Zdaje sobie spraw z w&asnej "miertelno"ci” (9)

0,428

„D%#y do zrozumienia "wiata” (1)

0,422

„U#ywa abstrakcyjnych terminów” (3)

0,406

„U$ywa abstrakcyjnych terminów” (3), „Potrafi wyobrazi! sobie rzeczy, które nigdy nie istnia y” (4) i „Zdaje
sobie spraw" z w asnej %miertelno%ci” (9). Interpretuj&c
ten czynnik w kategoriach psychologicznych, nazwano
go abstrakcyjno%ci&.
Najwy$sz& %redni& charakteryzuje si" czynnik zakorzenienia w kulturze (M = 4,15; SD = 0,81), nast"pnie
czynnik refleksyjno%ci (M = 3,77; SD = 0,73), a najni$sz&
– abstrakcyjno%! (M = 3,33; SD = 0,74). Czynniki te nie
pokrywaj& si" tre%ciowo z czynnikami wyodr"bnionymi
przez autorów narz"dzia.
Efekt g ówny dystansu kulturowego na poziom przypisywanej aktorce refleksyjno%ci okaza si" istotny na granicy
tendencji statystycznej, F(3, 132) = 0,77; p = 0,084. Efekt
g ówny dystansu kulturowego na poziom przypisywanej
aktorce abstrakcyjno%ci okaza si" nieistotny statystycznie,
F(3, 132) = 0,86. Stwierdzono, $e dystans kulturowy istotnie
wp ywa na poziom przypisywanego aktorce zakorzenienia

w kulturze, F(3, 132) = 10,3; p < 0,001; $2 = 0,2, oraz
odczuwanej wzgl"dem aktorki sympatii, F(3, 132) = 7,99;
p < 0,001; $2 = 0,14. W celu sprawdzenia, które %rednie
ró$ni& si" istotnie, przeprowadzono porównania post hoc.
Efekt g ówny dystansu kulturowego polega na tym, $e
aktorce z wersji PL K przypisywano najwy$szy poziom
potencja u ludzkiego – zakorzenienia w kulturze (M = 4,66;
SD = 0,12). +rednia by a istotnie wy$sza od poziomu zakorzenienia w kulturze przypisywanego aktorce z wersji PL BN
(M = 4,06; SD = 0,14) i ANG K (M = 4,18; SD = 0,11).
We wszystkich trzech sytuacjach aktorka z wideo zosta a
oceniona bardziej pozytywnie ni$ osoba pojawiaj&ca si"
jedynie na zdj"ciu (M = 3,61; SD = 0,14).
Efekt g ówny dystansu kulturowego na poziom sympatyczno%ci osoby badanej polega na tym, $e osoba mówi&ca
po polsku o obcym %wi"cie zosta a oceniona jako najsympatyczniejsza (M = 8,42; SD = 0,34). By a to ró$nica istotnie
wy$sza od wyniku osoby mówi&cej po polsku o polskim
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%wi"cie (M = 7,16; SD = 0,35) czy osoby mówi&cej po
angielsku o obcym %wi"cie (M = 7,36; SD = 0,30). Za
najmniej sympatyczn& uznana zosta a osoba ze zdj"cia
(M = 5,97; SD = 0,35). Przeliczone ró$nice w %rednich
zawieramy na wykresie (rysunek 5).
Osoby badane najni$ej ocenia y osob", której nie towarzyszy $aden kontekst (samo zdj"cie). Istotnie wy$ej
pod wzgl"dem poziomu sympatyczno%ci i zakorzenienia
w kulturze by y oceniane wszystkie osoby z wideo, czyli
sytuuj&ce si" w jakimkolwiek kontek%cie kulturowym.
Jako najbardziej sympatyczna i najbardziej „ludzka” (pod
wzgl"dem zakorzenienia w kulturze) oceniana by a aktorka
z wersji PL K. Nie wyst&pi y istotne ró$nice pomi"dzy ocen&
aktorki z wersji ANG K i PL BN. Najwy$ej oceniany jest
Inny cechuj&cy si" umiarkowanym poziomem dystansu
kulturowego.
Otrzymano efekty g ówne p ci: (sympatyczno%!) F(1, 132)
= 7,6; p < 0,05; $2 = 0,05; (atrakcyjno%!) F(1, 132) = 13,65;
p < 0,001; $2 = 0,08.
Kobiety ocenia y osob" z innej kultury jako bardziej
sympatyczn& (M = 7,7; SD = 2,03) ni$ m"$czy(ni (M = 6,74;
SD = 2,14). Kobiety ocenia y osob" z innej kultury tak$e
jako bardziej atrakcyjn& (M = 5,56; SD = 2,00) ni$ m"$czy(ni (M = 4,24; SD = 2,13). Efekt interakcyjny dystansu
kulturowego i p ci okaza si" nieistotny.
Wykonano równie$ hierarchiczn& analiz" regresji, której
celem by o sprawdzenie wp ywu dystansu kulturowego
oraz potencja ów na sympatyczno%! aktorki. W analizie tej
w pierwszym kroku predyktorami by y warunki dystansu
kulturowego (dummies), w drugim – potencja y, w trzecim
za% – ich interakcje. Wyniki przedstawione s& w tabeli 3.
Model z o$ony, uwzgl"dniaj&cy oba predyktory, istotnie
lepiej pozwala przewidywa! sympatyczno%! Innego, na co
wskazuje istotna zmiana R2 (zmiana = 0,267; p < 0,001).
5
4,18

4

4,06
4,21

3,61

3

4,66

3,68

3,58
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Tabela 3
Dystans kulturowy i potencja y jako predyktory sympatyczno'ci
aktorki: hierarchiczna analiza regresji
Model 1 (()

Model 2 (()

D1 (ANG K)

0,286**))

0, 239***

D2 (PL K)

0,502***

0, 338***

D3 (PL BN)

0,263***

0, 243***

P1 Reßeksyjno"$

0, 344***

P2 Zakorzenienie
w kulturze

0, 285***

Abstrakcyjno"$

0, 095***
R2adj

= 0,149

F(3, 133) = 9,10***

R2adj

= 0,409

F(6, 133) = 17,01***

Poziomy istotno ci testu t dla standaryzowanych wspó!czynników regresji:
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Model ten okaza si" dobrze dopasowany do danych,
F(6, 133) = 17,014; p < 0,001. Oba predyktory pozwalaj&
w istotny sposób przewidywa! poziom zmiennej zale$nej.
Ka$dy z trzech warunków wideo istotnie przyczynia si"
do przyrostu sympatyczno%ci aktorki: ANG K () = 0,239;
p < 0,01), PL K () = 0,338; p < 0,001), PL BN () = 0,243;
p < 0,01), a wi"c w ka$dym z tych warunków sympatyczno%! Innego jest oceniana wy$ej ni$ w referencyjnej grupie
kontrolnej. Równie$ dwa pierwsze potencja y: refleksyjno%!
() = 0,344; p < 0,001) i zakorzenienie w kulturze () = 0,285;
p < 0,001), zwi"kszaj& poziom sympatyczno%ci Innego. Nie
wykazano jednak interakcji pomi"dzy potencja ami a dystansem kulturowym: nieistotna zmiana R2 (zmiana = 0,014).
Nie jest wi"c tak, $e w zale$no%ci od dystansu kulturowego
potencja y ró$nie wp ywaj& na poziom sympatyczno%ci
Innego. Sam dystans kulturowy wp ywa na ten poziom,
ale krzywoliniowo. Poziom refleksyjno%ci nie zmienia
si" w zale$no%ci od poziomu dystansu kulturowego, ale je%li
jest wy$szy, wzrasta te$ poziom sympatyczno%ci Innego.

2,98

2
1
0
Zdjęcie

Zakorzenienie kulturowe
Sympatyczność
ANG K

PL K

PL BN

Rysunek 5. Wp yw dystansu kulturowego na poziom przypisywanego aktorce zakorzenienia kulturowego i sympatyczno%ci.

Dyskusja wyników
Hipoteza 1 zosta a potwierdzona: uczestnicy badania
faktycznie oceniali aktork" jako najsympatyczniejsz&
w wersji o umiarkowanym stopniu dystansu kulturowego
(PL K), odpowiadaj&cym jej dwukulturowo%ci.
Hipotez" 2, zgodnie z któr& uczestnicy badania b"d&
przypisywa! najwy$szy poziom potencja u ludzkiego
osobie czarnoskórej o umiarkowanym stopniu dystansu
kulturowego, nale$y odrzuci!. Otrzymano jednak istotne wyniki dotycz&ce wp ywu dystansu kulturowego na
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potencja! zakorzenienia w kulturze. Nale#y wi$c przyj%&,
#e polscy badani b$d% przypisywa& najwy#szy poziom
zakorzenienia w kulturze Innemu o umiarkowanym stopniu
dystansu kulturowego. Co wi$cej, warto zwróci& uwag$,
#e we wszystkich grupach poziom przypisywanego zakorzenienia w kulturze i tak by! do & wysoki. Nie mo#na
zatem, w tym wypadku, mówi& o dehumanizacji Innego,
a raczej o ni#szym lub wy#szym stopniu przypisywanego
mu zakorzenienia w kulturze.
W badaniu otrzymano te# wy#sze oceny Innego u kobiet,
co mo#e by& zwi%zane ze zgodno ci% p!ci osoby badanej
i aktorki. Warto by!oby sprawdzi&, jaki efekt pojawi!by
si$, gdyby aktorem by! m$#czyzna.
Uzyskane wyniki wiadcz% o preferencjach osób badanych
na rzecz Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym.
Inny, który znajduje si$ zbyt blisko kategorii „My”, nie
jest w pe!ni akceptowany. W ka#dym jednak przypadku:
ANG K, PL K i PL BN, oceny sympatyczno ci Innego
i jego zakorzenienia w kulturze by!y wy#sze ni# w grupie kontrolnej. Oznacza to, #e kontekst podnosi! oceny
Innego, a zdj$cie pozbawione jakichkolwiek jednostkowych
informacji by!o zapewne najbardziej zbli#one do poziomu
grupowego kategorii („swój”–„obcy”). Oznacza!oby to, #e
orientacja interpersonalna sprzyja redukcji stereotypów.
Ró#nice pomi$dzy ocen% osoby mówi%cej po polsku, ale
o obcej kulturze, i mówi%cej po polsku i o kulturze polskiej
s% jednak zastanawiaj%ce. Inny b$dzie oceniany tym lepiej,
im wy#szy poziom potencja!ów jest mu przypisywany. Na
ocen$ sympatyczno ci ma te# wp!yw dystans kulturowy.
Mamy tu do czynienia z zale#no ci% krzywoliniow%. Gdy
Inny znajdzie si$ „zbyt” blisko kategorii „My”, jest oceniany
mniej pozytywnie od osoby o umiarkowanym dystansie kulturowym. A wi$c Inny, który staje si$ „swój”, jest oceniany
jako mniej zakorzeniony w kulturze i zdecydowanie mniej
sympatyczny ni# Inny o umiarkowanym stopniu dystansu
kulturowego. Trzeba pami$ta&, #e w wersji PL BN Inny
jest wprawdzie ca!kowicie zasymilowany na poziomie
kulturowym, ale wci%# istnieje du#y dystans percepcyjny
pomi$dzy nim a osobami badanymi.
Mog!oby pojawi& si$ pytanie, czy uzyskane wyniki
dotycz%ce zakorzenienia w kulturze nie s% artefaktem.
Nale#y jednak zwróci& uwag$ na to, #e zarówno w wersji
PL BN, jak i PL K aktorka wywi%zuje si$ ze skryptów
kulturowych w tym samym stopniu. Jest porównywalnie
tradycyjna i zakorzeniona w kulturze. Co wi$cej, cho&
wyniki by!y istotne na granicy tendencji statystycznej,
dystans kulturowy, w innych warunkach, móg!by mie&
wp!yw na ogólny poziom przypisywanych potencja!ów.
Dlaczego wy#ej oceniana jest osoba, która !%czy elementy
kilku kultur (umiarkowany dystans kulturowy), a nie ta,

która sprawia wra#enie ca!kowicie zasymilowanej (niski
dystans kulturowy)?
Wydaje si$, #e istniej% cztery alternatywne wyja nienia
tej zale#no ci. Po pierwsze, osoby badane znaj% wi$ta
Bo#ego Narodzenia a# nadto dobrze i temat po prostu jest
dla nich nu#%cy. W takim przypadku preferencje na rzecz
wersji PL K mo#na by t!umaczy& ciekawo ci% poznawcz%:
egzotyka zawsze jest bardziej poci%gaj%ca ni# znana ju#
rzeczywisto &. Osoby badane ocenia!yby wi$c wersj$
o umiarkowanym dystansie najwy#ej, ze wzgl$du na motywacj$ pozytywn% (d%#enie).
Drugie mo#liwe wyja nienie dotyczy poczucia zagro#enia wywo!anego zachowaniem „obcego”, który „zanadto”
zbli#a si$ i upodabnia do cz!onków grupy obcej. Ta cie#ka interpretacyjna nawi%zywa!aby do wyników Vaesa
i wspó!pracowników (2003). Gdyby to wyja nienie by!o
prawdziwe, oznacza!oby to, #e wybór osób badanych
i ni#sza ocena wersji o najni#szym dystansie kulturowym
by!yby podyktowane tendencj% unikaj%c%.
Trzecie wyja nienie mo#e odwo!ywa& si$ do dysonansu wywo!anego przez zaskakuj%ce zachowanie Innego
w przypadku niskiego stopnia dystansu kulturowego.
Skoro wersja o najni#szym stopniu dystansu kulturowego
jest najbardziej zaskakuj%ca, oznacza to, #e w tej wersji Inny zachowa! si$ sprzecznie z oczekiwaniami osób
badanych. Gdyby to wyja nienie okaza!o si$ prawdziwe,
osoby badane preferowa!yby zmian$ zachowania Innego.
Je li wywo!ane filmem zaskoczenie by!o nieprzyjemne
lub ambiwalentne, wyja nienie to nale#a!oby sprowadzi&
do poprzedniej interpretacji.
Nale#y tu równie# nawi%za& do wyników Tadmora
i wspó!pracowników (2012) dotycz%cych dwukulturowej
ekspozycji, która poprzez rozmra#anie epistemiczne wp!ywa
na zmniejszanie stereotypów i budowanie pozytywnych
ustosunkowa' do Innego. Skoro warunek o umiarkowanym
dystansie kulturowym !%czy w sobie elementy polskiej
i afryka'skiej kultury oraz wskazuje na dwukulturowo &
Innego, mo#na uzna&, #e to motywacja do g!$bszego przetwarzania informacji wp!ywa na najbardziej pozytywn%
ocen$ Innego.
Podsumowuj%c, uzyskano wyniki wiadcz%ce o najbardziej pozytywnej ocenie Innego o umiarkowanym dystansie
kulturowym, zarówno pod wzgl$dem sympatyczno ci,
jak i zakorzenienia w kulturze. Nie uda!o si$ jednak ustali&, co jest przyczyn% takiego stanu rzeczy. Ze wzgl$du
na trudno ci w jednoznacznej interpretacji wyników: czy
preferencje osób badanych na rzecz wersji PL K w porównaniu z PK BN wynikaj% z d%#enia (do tego, co bardziej
interesuj%ce), czy unikania (zagra#aj%cej blisko ci Innego),
zdecydowano si$ na przeprowadzenie kolejnego badania.

CZY „INNY” ZAWSZE MUSI BY( OBCY?…

BADANIE 3
Wprowadzenie
Celem badania 3 by!o wyja nienie przyczyn formu!owania najbardziej pozytywnych ocen (sympatyczno &)
i przypisywania najwy#szego potencja!u ludzkiego – zakorzenienia w kulturze aktorce w wersji PL K. Z jakiego
powodu jako najsympatyczniejsza i o najwi$kszym stopniu
zakorzenienia w kulturze by!a oceniana aktorka z wersji
PL K, a nie PL BN?
W badaniu 1 okaza!o si$, #e wersja PL BN wzbudza!a
wi$ksze zaskoczenie ni# pozosta!e wersje. By& mo#e wi$c
ró#nice spowodowane s% rozmini$ciem si$ oczekiwa' osób
badanych wobec „adekwatnego” dla Innego zachowania
a stanem faktycznym. Zdecydowano si$ wi$c spyta& osoby
badane, w jakim stopniu pragn$!yby zmodyfikowa& materia!
filmowy. Dok!adniej, pytano o to, w jakim stopniu wola!yby, aby aktorka mówi!a w innym j$zyku oraz w jakim
stopniu wola!yby s!ucha& wypowiedzi o innej tre ci (ni#
wi$to Kwanzaa lub Bo#e Narodzenie).
O ile tre & filmów wideo, czyli realizowane przez Innego
skrypty kulturowe mog% by& nie tylko wska)nikiem dystansu
kulturowego per se, ale mog% by& równie# postrzegane
przez osoby badane jako nudne vs. ciekawe, o tyle kwestie
j$zykowe nie mieszcz% si$ ju# w tych kategoriach. J$zyk,
jakim pos!ugiwa! si$ Inny, by! czynnikiem wywo!uj%cym
poczucie blisko ci vs. dystansu kulturowego. Wprawdzie
j$zyk polski, ze wzgl$du na pochodzenie osób badanych,
by! im z pewno ci% lepiej znany ni# angielski, nie odnotowano jednak #adnych uwag dotycz%cych potencjalnych
trudno ci ze zrozumieniem angloj$zycznej wersji wideo.
Przewidywano wi$c, #e gdyby osoby badane preferowa!y zmian$ tre ci w wersji PL BN w wy#szym stopniu
ni# w ANG K i PL K, przy jednoczesnej ch$ci utrzymania
j$zyka w wersjach PL K i PL BN, mog!oby to wiadczy&
na korzy & wyja nienia dotycz%cego „d%#enia”. By!aby to
sytuacja, w której badany pragnie pos!ucha& o czym ciekawym (egzotyczne wi$to zamiast dobrze znanego Bo#ego
Narodzenia), ale w swoim ojczystym j$zyku (komunikat
wymagaj%cy mniejszego wysi!ku poznawczego). Taka
sytuacja oznacza!aby d%#enie do tego, co po prostu bardziej
interesuj%ce. Nale#a!oby si$ wi$c spodziewa&, #e w takim
wypadku osoby badane nie b$d% czu!y potrzeby zmiany
j$zyka z polskiego na angielski.
Gdyby jednak okaza!o si$, #e osoby badane wyka#% si$
preferencjami zmiany tre ci wersji PL BN w wy#szym
stopniu ni# PL K, przy tym samym pragnieniu zmiany j$zyka aktorki mówi%cej po polsku, nale#a!oby szuka& innego
wyja nienia. By!aby to sytuacja, w której badany nie chce,
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#eby to Inny opowiada! o Bo#ym Narodzeniu. Gdyby osoby
badane nie chcia!yby s!ucha& o tym, jak Inny opowiada
o polskim wi$cie i to jeszcze w j$zyku polskim, mog!oby
to oznacza&, #e maj% w stosunku do Innego odmienne
oczekiwania: niech Inny jednak zachowuje si$ jak „obcy”.
Id%c tym tropem i nawi%zuj%c do Wprowadzenia ogólnego
(„Dystans kulturowy a percepcyjny – konsekwencje rozbie#no ci”), mo#na stwierdzi&, #e wersja o umiarkowanym
dystansie kulturowym by!aby swoistym kompromisem
pomi$dzy oczekiwaniami a ciekawo ci% poznawcz% osoby
badanej. Wzbudza!aby najmniej emocji i zaanga#owania,
tak wi$c preferencje zmiany tej wersji by!yby najni#sze.
Problemy badawcze
Postawiono nast$puj%ce pytania: Czy osoby badane b$d%
w wi$kszym stopniu preferowa!y zmian$ j$zyka, którym
mówi aktorka w wersji polskoj$zycznej ni# w wersji angloj$zycznej? Oraz: czy osoby badane b$d% w wi$kszym stopniu
preferowa!y zmian$ tematu (skrypty kulturowe), o którym
mówi aktorka w wersji o polskim Bo#ym Narodzeniu ni#
w wersji o wi$cie Kwanzaa?
Hipoteza 1: Osoby badane b$d% preferowa!y zmian$ tre ci
w wi$kszym stopniu w przypadku ni#szego ni# umiarkowanego lub wy#szego dystansu kulturowego.
Hipoteza 2: Osoby badane b$d% preferowa!y zmian$
j$zyka w wi$kszym stopniu w przypadku umiarkowanego
i wy#szego ni# ni#szego dystansu kulturowego.
Metoda
Uczestnicy badania. Badanie zosta!o przeprowadzone
w po!owie 2013 r. na prze!omie kwietnia i maja. Wzi$!o
w nim udzia! 198 studentów, w tym 123 kobiety i 75 m$#czyzn ( rednia wieku: 24 lata). Byli to g!ównie studenci
ekonomii i zarz%dzania studiuj%cy zaocznie i w trybie dziennym w Krakowie oraz studenci filologii na warszawskiej
uczelni wy#szej. *rednia wieku osób badanych wynosi!a
24 lata. Badanie trwa!o oko!o 15 minut.
Zmienne niezale ne. Zmienn% niezale#n% manipulowan%
by! dystans kulturowy (wideo o wysokim dystansie: j$zyk
angielski i tre & dotycz%ca wi$ta Kwanzaa vs. wideo
o umiarkowanym dystansie: j$zyk polski i tre & dotycz%ca
wi$ta Kwanzaa vs. wideo o niskim dystansie: j$zyk polski
i tre & dotycz%ca Bo#ego Narodzenia).
Zmienne zale ne.
Zmienna zale#na 1: preferencje zmiany tre ci materia!u.
Zmienna zale#na 2: preferencje zmiany j$zyka materia!u.

154

MARIA BARAN, PAWE" BOSKI

Materia!y.
Materia y do zmiennych niezale!nych – materia filmowy. W badaniu 3 wykorzystano ten sam materia! filmowy
co poprzednio. Tym razem zrezygnowano z grupy kontrolnej, która poprzednio ogl%da!a jedynie zdj$cie aktorki.

Preferencje zmiany języka
5

Preferencje zmiany treści

4
3

Pomiar zmiennych zale!nych.
Skala oceny materia u. W celu zweryfikowania postawionych hipotez przygotowano krótk% skal$ zawieraj%c%
pytania o tre & komunikatu i ocen$ aktorki. W sk!ad kwestionariusza wesz!o sze & pyta' dotycz%cych: spójno ci
(„Na ile oceniasz spójno & tego komunikatu?”), z!o#ono ci
(„Na ile oceniasz z!o#ono & tego komunikatu?”) i stopnia
zaskoczenia („W jakim stopniu zaskakuj%cy wyda! Ci
si$ obejrzany wywiad?”), jakie wywo!uje materia!. Skala
zawiera!a równie# pytania dotycz%ce zaanga#owania aktorki
(„Na ile zaanga#owana wyda!a Ci si$ osoba udzielaj%ca
wywiadu?”) oraz preferencji w stosunku do zmiany j$zyka,
którym pos!ugiwa!a si$ aktorka (w zale#no ci od wersji:
„W jakim stopniu wola!(a)by #eby osoba z wideo mówi!a
o wi$cie w innym j$zyku ni# polski?” lub „W jakim stopniu
wola!(a)by #eby osoba z wideo mówi!a o wi$cie w j$zyku
polskim?”) oraz tre ci (skryptów kulturowych), o których
opowiada!a osoba z wideo (w zale#no ci od wersji: „Na ile
wola!(a)by , #eby osoba opowiada!a w wywiadzie o tym,
jak sp$dza Bo#e Narodzenie, zamiast o sp$dzaniu wi$ta
Kwanzaa?” lub „Na ile wola!(a)by , #eby osoba opowiada!a w wywiadzie o jakim egzotycznym, afryka'skim
wi$cie zamiast o Bo#ym Narodzeniu?”). Odpowiedzi
udzielano na pi$ciostopniowej skali.
Procedura. Osoby badane by!y losowo przydzielane
do jednej z trzech grup. Tak jak w poprzednich badaniach
wybrane grupy ogl%da!y jedn% z trzech wersji wideo: ANG K
(N = 38), PL K (N = 91), PL BN (N = 69). Po zapoznaniu
si$ z materia!em filmowym osoby badane wype!nia!y krótk%
Skal! oceny materia u, a na koniec – metryczk$ zbieraj%c%
podstawowe dane.
Wyniki
W celu odpowiedzi na pytania badawcze wykonano
wieloczynnikow% analiz$ ANOVA.
Dystans kulturowy mia! istotny wp!yw na preferencje
osób badanych dotycz%ce zmiany tre ci filmu wideo, czyli
opowie ci o celebracji danego wi$ta, F(2, 256) = 35,55;
"2 = 0,27; p < 0,001. Dystans kulturowy mia! równie# istotny
wp!yw na preferencje osób badanych dotycz%ce zmiany j$zyka, w jakim wypowiada!a si$ aktorka, F(2, 228) = 41,48;
"2 = 0,3; p < 0,001.
W celu okre lenia, które rednie istotnie ró#ni% si$ pomi$dzy sob%, wykonano analiz$ post hoc. Porównania

1

4,38

4,29

2
2,45 2,17

3,83

2,32

0
ANG K

PL K

PL BN

Rysunek 6. Wp!yw dystansu kulturowego na preferencje
dotycz%ce zmiany tre ci i j$zyka Þlmów wideo.

parami wykaza!y, #e osoby badane deklarowa!y silniejsz%
potrzeb$ zmiany tre ci (skrypty kulturowe) w grupie PL BN
(M = 3,83; SD = 1,32) ni# w grupach: PL K (M = 2,32;
SD = 1,11) i ANG K (M = 2,17; SD = 1,01).
Hipoteza 1 zosta!a zatem potwierdzona. W przypadku,
gdy aktorka wypowiada!a si$ na temat Bo#ego Narodzenia,
czyli typowo polskiego wi$ta, badani w wi$kszym stopniu
pragn$li zmiany tre ci filmu ni# w sytuacji, gdy aktorka
opowiada!a o wi$cie afroameryka'skim.
W przypadku preferencji dotycz%cych zmiany j$zyka
porównania parami wykaza!y, #e osoby badane deklarowa!y silniejsz% potrzeb$ zmiany j$zyka w grupach PL BN
(M = 4,38; SD = 1,00) i PL K (M = 4,29; SD = 0,97) ni#
ANG K (M = 2,45; SD = 1,43).
Hipoteza 2 równie# zosta!a potwierdzona: osoby badane
b$d% preferowa!y zmian$ j$zyka w wi$kszym stopniu w wersji PL K i PL BN ni# ANG K. Zatem w sytuacji, gdy Inny
wypowiada! si$ w j$zyku polskim, osoby badane pragn$!y
zmiany j$zyka komunikatu (tak, aby pomi$dzy grup% w!asn%
a Innym powsta! wi$kszy dystans kulturowy) w wi$kszym
stopniu ni# w sytuacji, gdy Inny mówi! w j$zyku obcym
(angielskim). Obie zale#no ci zilustrowane s% na jednym
wykresie (rysunek 6).
Dyskusja wyników
Osoby badane wykazywa!y ch$& zmiany materia!u wideo za ka#dym razem, gdy Inny (czarnoskóra aktorka)
demonstrowa! znajomo & j$zyka polskiego lub realizacj$
polskich skryptów kulturowych. Najmniejsz% potrzeb$
zmiany odczuwa!y, ogl%daj%c wersj$ o najwy#szym dystansie kulturowym. W przypadku umiarkowanego dystansu
kulturowego pragn$!y zmiany tylko jednego elementu,
mianowicie j$zyka. Z kolei w wersji cechuj%cej si$ najni#szym dystansem kulturowym osoby badane wyra#a!y
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ch$& zmiany obu elementów: j$zyka (polskiego) i tre ci
(Bo#e Narodzenie).
Wyniki wskazuj% na to, #e gdyby osoby badane mia!y
wp!yw na zmian$ tre ci i j$zyka komunikatu, wola!yby,
aby czarnoskóra aktorka ani nie mówi!a w j$zyku polskim,
ani nie opowiada!a o polskim wi$cie. Osoby ogl%daj%ce
wersj$ o najwy#szym poziomie dystansu kulturowego
(ANG K) nie mia!y ani potrzeby zmiany j$zyka, ani zmiany
skryptów kulturowych aktorki. Z kolei cz!onkowie grupy
ogl%daj%cej wersj$ PL BN mieli wysok% potrzeb$ zmiany
obu czynników. W grupie PL K osoby badane pragn$!y
zmiany tylko jednego elementu: j$zyka, a nie tre ci kulturowej, która by!a im obca.
Opieraj%c si$ na za!o#eniach dotycz%cych znaczenia poszczególnych sk!adowych dystansu kulturowego: j$zyka
i tre ci jako wska)ników dystansu kulturowego oraz tre ci
jako ewentualnego wska)nika dotycz%cego ciekawo ci vs.
znudzenia, mo#na twierdzi&, #e bardziej prawdopodobnym
wyja nieniem zaobserwowanej zale#no ci jest raczej motyw
unikania ni# d%#enia.
Oznacza!oby to, #e osoby badane nie akceptuj% w pe!ni
Innego, który staje si$ „zbyt” podobny do polskiej grupy
kulturowej nie dlatego, #e to, o czym opowiada w materiale
wideo jest nudne, ale dlatego, #e zachowuje si$ sprzecznie z ich oczekiwaniami dotycz%cymi norm zachowania
„obcego”. Jest to spójne z wynikami i interpretacj% Vaesa
i wspó!autorów (2003), którzy stwierdzili, #e osoby badane
gorzej oceniaj% Innego, który zachowuje si$ jak cz!onek
kategorii „My”, ni# Innego, który zachowuje si$ zgodnie
z w!asnymi normami kulturowymi.
Mo#na wi$c interpretowa& wyniki bada' 2 i 3 jako
przejaw niech$ci do pe!nej asymilacji Innego: wola!(a)
bym, #eby Inny nie mówi! po polsku i o polskich wi$tach,
czyli wol$, #eby Inny pozosta!, przynajmniej w pewnym
stopniu (tu – skryptów kulturowych), „obcy”. Dzieje si$
tak dlatego, #e Inny, który w wysokim stopniu upodabnia
si$ do cz!onków grupy „My”, jest oceniany jako mniej
zakorzeniony w kulturze, zaskakuj%cy, post$puj%cy wbrew
oczekiwaniom osób badanych.

DYSKUSJA OGÓLNA
Przeprowadzone badania wykaza!y, #e cho& na poziomie
grupowym badani Polacy maj% utajone preferencje wobec
osób o bia!ym kolorze skóry w porównaniu z osobami
czarnoskórymi, to jednocze nie, w przypadku informacji
personalizuj%cych, s% w stanie postrzega& Innego jako
sympatycznego, atrakcyjnego i zakorzenionego w kulturze
(o wy#szym stopniu potencja!u ludzkiego). Dystans kulturowy mia! równie# wp!yw na kategoryzacj$ to#samo ciow%
Innego – w przypadku najni#szego dystansu kulturowego
tendencja do kategoryzacji Innego jako „swojego” by!a
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najwy#sza. Mimo to si$ okaza!o, #e to Inny o umiarkowanym
dystansie kulturowym jest postrzegany przez etnicznych
Polaków najbardziej pozytywnie.
W jaki sposób mo#na wi$c wyja ni& najbardziej pozytywn% ocen$ aktorki (pod wzgl$dem sympatyczno ci
i przypisywanego poziomu zakorzenienia w kulturze)
z wersji o umiarkowanym (PL K), a nie najni#szym (PL BN)
stopniu dystansu kulturowego? By& mo#e sytuacja z!o#ona
kulturowo (pod wzgl$dem j$zyka i skryptów), jaka wyst%pi!a w wersji o umiarkowanym dystansie kulturowym (PL K),
jest dla osób badanych bardziej interesuj%ca i anga#uj%ca
ni# wersja odleg!a kulturowo (ANG K) i jednocze nie
mniej zagra#aj%ca ni# wersja kulturowo najbli#sza (PL BN).
Uzyskane wyniki oraz teza Mitchella Hammera i Miltona
Bennetta (2003) przemawiaj% za t% interpretacj%: spo ród
wszystkich dost$pnych modeli akulturacji prawdopodobnie
najbardziej przystosowawcza jest integracja, a nie asymilacja. W zaprezentowanych badaniach dotyczy!oby to
nie tyle konsekwencji psychologicznych migruj%cego, ile
postaw obywateli kraju przyjmuj%cego. Integracja Innego
polegaj%ca na nabyciu przez niego kompetencji j$zykowych
przy jednoczesnym zachowaniu w!asnych elementów
kulturowych mo#e wydawa& si$ osobom badanym mniej
zagra#aj%ca ni# ca!kowita jego asymilacja lub po prostu
bardziej zgodna z ich oczekiwaniami.
Interesuj%ca jest tu równie# rola j$zyka, który w porównaniu z przejmowaniem norm i skryptów kulturowych
wydaje si$ wa#niejszy w procesie adaptacji i akceptacji
ze strony spo!ecze'stwa przyjmuj%cego. By& mo#e jest
tak, #e po dostrze#eniu ró#nic na poziomie percepcyjnym
(np. kolor skóry) to j$zyk jest kolejn% najbardziej wyrazist% charakterystyk% Innego. By!oby to spójne z wynikami
Karoliny Hansen (2013), której badania dotyczy!y roli
j$zyka w formowaniu si$ postaw Niemców wobec obywateli pochodzenia tureckiego. Okaza!o si$, #e wa#n%
rol$ m.in. w decyzji o zatrudnieniu, wa#niejsz% nawet od
wygl%du, odgrywa ju# sam akcent Innego. Inny mówi%cy p!ynnie po niemiecku, w przeciwie'stwie do Innego
z obcym akcentem, by! postrzegany bardzo pozytywnie.
Autorka t!umaczy to zatarciem negatywnych oczekiwa'
powsta!ych na podstawie wygl%du Innego przez pozytywne
wra#enie dotycz%ce jego kompetencji j$zykowych. Podobna
sytuacja mog!a si$ zdarzy& w prezentowanym badaniu 3:
osoby badane widzia!y Innego, który okazywa! si$ mówi&
p!ynnie w j$zyku polskim. W wersji PL K mog!o to by&,
podobnie jak u Hansen (tam#e), pozytywne zaskoczenie,
w wersji PL BN zaskoczenie to by!o jednak wzmocnione
równie# tre ci% kulturow% („nie oczekiwa!em/am, #e b$dzie
mówi& p!ynnie po polsku”, ale równie# „nie oczekiwa!em/
am, #e b$dzie mówi& o polskich wi$tach”) i by& mo#e
zamiast pozytywnego powodowa!o u badanych negatywny
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afekt. Hansen (tam#e) w swoich badaniach wykorzystywa!a
komunikaty neutralne kulturowo, trudno wi$c jednoznacznie to rozstrzygn%&. Wiadomo jednak, #e obok skryptów
kulturowych j$zyk pe!ni wa#n% (je li nie nawet wa#niejsz%)
funkcj$ w kszta!towaniu si$ postaw wobec osób o innym
pochodzeniu etnicznym. Jak wykaza!o badanie 3, w przypadku Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym
badani sk!onni byli ocenia& go najbardziej pozytywnie,
toleruj%c i doceniaj%c fakt, #e mówi po polsku, w przeciwie'stwie do wersji PL BN.
Musimy stwierdzi&, #e przeprowadzona seria bada'
nie pozwoli!a z jednoznaczn% pewno ci% odpowiedzie&
na pytanie o przyczyny najbardziej pozytywnej oceny
Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym. Mo#emy
jedynie wysnu& tez$, #e Inny, który ca!kowicie si$ asymiluje,
jest dla badanych najwi$kszym zaskoczeniem, zachowuje
si$ sprzecznie z oczekiwaniami obywateli kraju przyjmuj%cego, przez co mo#e wydawa& si$ najbardziej zagra#aj%cy.
Mimo #e nie znamy )róde! zaobserwowanego wp!ywu
dystansu kulturowego i zakorzenienia w kulturze na oceny
sympatyczno ci Innego, przeprowadzone badania przynios!y jednak pewn% korzy &. Kolejne badania potwierdzi!y,
#e najbardziej pozytywny wizerunek b$dzie mia! Inny
o umiarkowanym dystansie kulturowym. Warto zatem t$
wiedz$ wykorzysta& cho&by w projektowaniu kampanii
czy komunikacji spo!ecznej.
Wed!ug naszych spostrze#e' polskie kampanie spo!eczne opiera!y si$ dotychczas na prezentowaniu Innych
(osób o odmiennym pochodzeniu etnicznym, ale nie tylko
czarnoskórych) jako maksymalnie podobnych do etnicznych
Polaków. Wyniki przeprowadzonych bada' jednoznacznie
wskazuj%, #e taka intuicyjna strategia nie powinna okaza&
si$ skuteczna. Jest to zgodne z tym, co wiadomo na temat
etnocentryzmu. Zgodnie z rozwojowym modelem wra#liwo ci kulturowej Bennetta (1993) najwi$ksz% przeszkod%
w kontaktach mi$dzykulturowych nie jest lekcewa#enie
istniej%cego podobie'stwa, a nieradzenie sobie z ró#nicami.
Tak% ró#nic% mo#e by& np. rozbie#no & pomi$dzy poziomem
podobie'stwa kulturowego a percepcyjnego. Pierwszym
etapem etnocentryzmu jest w!a nie niezauwa#anie takich
ró#nic i zaprzeczanie, #e istniej%.
Je li celem organizacji pozarz%dowych jest zmiana
wizerunku Innych w ród polskich obywateli, zwi$kszenie akceptacji Innego oraz zmiana postaw na bardziej
akceptuj%ce i pozytywne, nale#a!oby wspiera& i promowa&
wizerunek Innego jako osoby zintegrowanej, o z!o#onej,
dwukulturowej to#samo ci. By!by to wi$c Inny, który staje
si$ swój, ale jednocze nie nie odcina si$ od kultury pochodzenia. W naszych badaniach umiarkowany stopie' dystansu
kulturowego odpowiada! sytuacji, w której Inny mówi
po polsku, ale o skryptach typowych dla obcej Polakom

kultury. Dystans kulturowy wykorzystany w zaprezentowanych badaniach jest w du#ym stopniu uproszczeniem,
a umiarkowany stopie' polega na po!%czeniu dwóch elementów: j$zyka kultury przyjmuj%cej przy zachowaniu
skryptów kultury pochodzenia. Warto by!oby sprawdzi&,
jakie b$d% postawy osób badanych wobec Innego w pe!ni
zintegrowanego, czyli zachowuj%cego zarówno elementy
kultury pochodzenia, jak i kultury przyjmuj%cej.
Na tym etapie mo#na jednak stwierdzi&, #e kampanie
spo!eczne powinny raczej kreowa& wizerunek Innego jako
osoby o umiarkowanym dystansie kulturowym, a nie jako
osoby w pe!ni zasymilowanej, identycznej pod wszelkimi
wzgl$dami poza pochodzeniem i/lub kolorem skóry. Takie
dzia!anie mog!oby ociepli& wizerunek Innego, przynajmniej
na poziomie postaw deklaratywnych. Trudno stwierdzi&,
jaka by!aby skuteczno & takich dzia!a', bior%c jednak
pod uwag$ potencjalne korzy ci i wag$ problemu, warto
spróbowa&.

LITERATURA CYTOWANA
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA:
Addison-Wesley.
Amichai-Hamburger, Y. (2005). Internet minimal group paradigm.
CyberPsychology and Behavior, 8 (2), 140–142.
Bargh, J. A., Pietromonaco, P. (1982). Automatic information
processing and social perception: The influence of trait information presented outside of conscious awareness on impression formation. Journal of Personality and Social Psychology,
43, 437–449.
Bennett, M. J. (1993). Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. W: R. M. Paige (red.),
Education for intercultural experience (s. 21–71). Yarmouth:
Intercultural Press.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation.
Applied Psychology, 46 (1), 5–34.
Berry, J. (2007). Acculturation. W: J. E. Grusec, P. D. Hastings
(red.), Handbook of socialization: Theory and research (s. 543–
558). New York: Guilford Press.
Bodenhausen, G. V., Macrae, C. N. (1998). Stereotype activation
and inhibition. W: R. S. Jr. Wyer (red.), Stereotype activation
and inhibition (Advances in Social Cognition, t. XI, s. 1–52).
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bohner, G., Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw, t!um.
J. Radzicki. Gda'sk: Gda'skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Boski, P. (1988). Cross-cultural studies on person perception:
Effects of ingroup/outgroup membership and ethnic schemata. Journal of Cross-Cultural Psychology, 19 (3), 287–328.
Boski, P. (2000). Psychologia kulturowa i mi$dzykulturowa. Czym
s% i co je ró#ni od g!ównego nurtu? Czasopismo Psychologiczne,
6 (3–4), 215–234.
Boski, P. (2008). To#samo & kulturowa. W: P. Ole (red.), To#samo$% i jej przemiany a kultura (s. 85–146). Lublin: Wydawnictwo KUL.

CZY „INNY” ZAWSZE MUSI BY( OBCY?…

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowa& spo ecznych. Podr!cznik psychologii mi!dzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica Wydawnictwo SWPS.
Brewer, M. B. (1991). The social self: On being the same and
different. Personality and Social Psychology Bulletin, 17 (5),
475–487.
Brewer, M. B., Miller, N. (1996). Intergroup relations. Buckingham: Open University Press.
Byrne, D. (1971). The attraction paradigm. New York: Academic
Press.
Devine, P. G., Plant, E. A., Blair, I. V. (2001). Classic and contemporary analyses of racial prejudice. W: R. Brown, S. L. Gaertner
(red.), Blackwell handbook of social psychology. Intergroup
processes (s. 198–217). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Fazio, R. H., Jackson, J. R., Dunton, B. C., Williams, C. J. (1995).
Variability in automatic activation as an unobtrusive measure
of racial attitudes. A bona fide pipeline? Journal of Personality
and Social Psychology, 18, 339–357.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford:
Stanford University Press.
Furnham, A., Bochner, S. (1982). Social difficulty in a foreign
country: An empirical analysis of culture shock. W: S. Bochner
(red.), Cultures in contact: Studies in cross-cultural interactions (s. 161–198). Oxford: Pergamon.
Greenwald, A. G., McGhee, D. E., Schwartz, L. K. (1998).
Measuring individual differences in implicit cognition: The
Implicit Association Test. Journal of Personality and Social
Psychology, 74 (6), 1464–1480.
GUS (2014). Rocznik demograficzny 2014. Warszawa: Zak!ad
Wydawnictw Statystycznych.
Hammer, M. R., Bennett, M. J. (2003). Measuring intercultural sensitivity. The Intercultural Development Inventory. International
Journal of Intercultural Relations, 27 (4), 421– 443.
Hanassab, S., Tidwell, R. (2002). International students in higher
education: Identification of needs and implications for policy
and practice. Journal of Studies in International Education,
6, 305– 322.
Hansen, K. (2013). Interactions of accent and appearance in
social categorization, impression formation, and economic
decisions. Niepublikowana praca doktorska. Friedrich Schiller
University, Jena, Niemcy.
Harris, L. T., Fiske, S. T. (2009). Social neuroscience evidence for
dehumanised perception. European Review of Social Psychology,
20, 192–231.
Haslam, N. (2006). Dehumanisation. An integrative review.
Personality and Social Psychology Review, 10, 252–264.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations.
New York: Wiley.
Henrich, J., Heine, S. J., Norenzayan, A. (2010). The weirdest
people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33 (2–3),
61–83.
Horverak, J. G., Bye, H. H., Sandal, G. M., Pallesen, S. (2013).
Manager’s evaluations of immigrant job applicants: The influence of acculturation strategy on perceived Person-Organisation
Fit (P-O Fit) and hiring outcome. Journal of Cross-Cultural
Psychology, 44 (1), 46–60.

157

Jarymowicz, M. (2001). JA w automatycznym przetwarzaniu
informacji. W: R. K. Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski
(red.), Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji
(s. 103–120). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii
PAN, SWPS.
Jarymowicz, M. (2003). O utajonych przejawach atrakcyjnoci i awersyjno ci podobie'stwa JA–INNI. Przegl'd Psychologiczny, 46, 237–252.
Jarymowicz, M., Codol, J. P. (1979). Spostrzeganie podobie'stwa „ja–inni” a formowanie obrazu nieznanej osoby. Przegl'd
Psychologiczny, 1, 73–88.
Jarymowicz, M., Kwiatkowska, A. (1988). Atrybuty w!asnej
to#samo ci: w!a ciwo ci Ja wspólne z w!a ciwo ciami Innych
versus specyficznie w!asne. W: M. Jarymowicz (red.), Studia
nad spostrzeganiem relacji JA–INNI: to#samo$%, indywiduacja, przynale#no$% (s. 65–79). Wroc!aw: Ossolineum.
Kary!owski, J., Motes, M. A., Curry, D., Van Liempd, D. (2002).
„In what font color is Bill Cosby’s name written?”: Automatic
racial categorization in a Stroop task. North American Journal
of Psychology, 4, 1–12.
Kofta, M. (2009). Uprzedzenia wobec obcych – od antypatii do
dehumanizacji. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii
(s. 274–295). Gda'sk: Gda'skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kofta, M., Baran, T., Tarnowska, M. (2014) Dehumanization as
denial of human potentials: The naive theory of humanity perspective. W: P. G. Bain, J. Vaes, J. Ph. Leyens (red.), Humanness
and dehumanization (s. 256–275). New York: Psychology Press.
Ko &, Z. (1975). Podobie'stwo „agresora” do „ofiary” a nat$#enie
czynno ci agresywnej. W: A. Fr%czek (red.), Z zagadnie& psychologii agresji (s. 115–134). Warszawa: Pa'stwowy Instytut
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
Kruglanski, A. W. (1983). The freezing and unfreezing of lay-inferences: Effects on impressional primacy, ethnic stereotyping, and numerical anchoring. Journal of Experimental Social
Psychology, 19 (5), 448–468.
Leyens, J. P., Cortes, B., Demoulin, S., Dovidio, J. F., Paladino,
M. P., Rodriguez-Perez, A., Rodriguez-Torres, R., Vaes, J.
(2003). Emotional prejudice, essentialism, and nationalism: The
2002 Tajfel lecture. European Journal of Social Psychology,
33, 703–717.
Leyens, J. P., Paladino, M. P., Rodriguez-Torres, R., Demoulin,
S., Rodriguez-Perez, A., Gaunt, R. (2000). The emotional
side of prejudice: The attribution of secondary emotions to
ingroups and outgroups. Personality and Social Psychology
Review, 4, 186–197.
Leyens, J. Ph., Rodriguez-Perez, A., Rodriguez-Torres, R., Gaunt,
R., Paladino, P. M., Vaes, J., Demoulin, S. (2001). Psychological
essentialism and the differential attribution of uniquely human
emotions to ingroups and out groups. European Journal of
Social Psychology, 31, 395–411.
Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza
mo#liwo$ci wykorzystania metody IAT. Gda'sk: Gda'skie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Maliszewski, N. (2005). Regulacyjna rola utajonej postawy.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

158

MARIA BARAN, PAWE" BOSKI

Marques, J. M., Yzerbyt, V. Y., Leyens, J. (1988). The ‘Black
Sheep Effect’: Extremity ofjudgements towards ingroup members as a function of group identification. European Journal
of Social Psychology, 18, 1–16.
Pettigrew, T. (2001). The ultimate attribution error: Extending
Allport’s cognitive analysis of prejudice. W: M. A. Hogg,
D. Abrams (red.), Intergroup relations: Essential readings
(s. 162–173). New York: Psychology Press.
Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospo eczne a osobowo$%. Warszawa: Pa'stwowe Wydawnictwo Naukowe.
Rudman, L. A. (2011). Implicit measures do social and personality psychology. London: Sage Publications.
Scherer, L. D., Lambert, A. J. (2012). Implicit race bias revisited: On the utility of task context in assessing implicit attitude strength. Journal of Experimental Social Psychology,
48 (1), 366–370.
Skinner, B. (2010). Online discussion: Can it help international
students ease into British University life. Journal of Studies
in International Education, 14, 335–354.
Suanet, I., Vijver, F. J. R., van de (2009). Perceived cultural distance
and acculturation among exchange students in Russia. Journal
of Community and Applied Social Psychology, 19, 182–197.
Szarota, P., Borowiak, A. (2004). Tolerancja i wielokulturowo$%
– wyzwania XXI wieku. Warszawa: Academica.
Tadmor, C. T., Hong, Y., Chao, M. M., Wiruchnipawan, F.,
Wang. W. (2012). Multicultural experiences reduce intergroup
bias through epistemic unfreezing. Journal of Personality and
Social Psychology, 103 (5), 750–772.
Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies
in social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Tajfel, H., Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. W: W. G. Austin, S. Worhel (red.), Psychology
of intergroup relations (s. 7–24). Chicago: Nelson Hall.
Tarnowska, M., S!awuta, P., Kofta, M. (2012). Procesy dehumanizowania „obcych”: mechanizmy i funkcje. W: M. Drogosz,
M. Bilewicz, M. Kofta (red.), Poza stereotypy. Dehumanizacja
i esencjalizm w postrzeganiu grup spo ecznych (s. 131–165).
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Trzebi'ska, E. (1992). Zaanga#owanie w!asnej to#samo ci narodowej jako czynnik modyfikuj%cy ustosunkowania wobec przedstawicieli grup mniejszo ciowych. W: Z. Chlewi'ski, I. Kurcz
(red.), Kolokwia Psychologiczne (t. 1, s. 57–66). Warszawa:
Instytut Psychologii PAN.
Vaes, J., Paladino, M. P., Castelli, L., Leyens, J. P., Giovanni, A.
(2003). On the behavioral consequences of infrahumanization: The implicit role of uniquely human emotions in intergroup relations. Journal of Personality and Social Psychology,
85, 1016–1034.
Ward, C., Kennedy, A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations,
23, 659–677.
Weigl, B. (1999). Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci
i m odzie#y. Studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo
Instytutu Psychologii PAN.
Wi$ckowska, J. (2011). W a$ciwo$ci osoby a wymiary kultury:
konsekwencje dla adaptacji psychologicznej. Niepublikowana
praca doktorska. Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa.
Wojciszke, B. (1978). Teoria akcentuacji i jej zastosowania w psychologii spo!ecznej. Przegl'd Psychologiczny, 21, 315–345.

CZY „INNY” ZAWSZE MUSI BY( OBCY?…

Does “the Other” always have to be an out-group?
The inßuence of cultural distance on attitudes
of ethnic Poles towards Blacks and their categorization
Maria Baran, Pawel Boski
University of Social Sciences and Humanities in Warszawa

ABSTRACT
We conducted three studies that focused on the influence of cultural distance on attitudes towards the „Other”
(a Black person). Cultural distance has been defined as similarity between the study participants and the
Other regarding both language and cultural scripts. The participants were asked about their attitudes towards
a Black actress from a video, who according to the experimental condition, was: (1) relating to a Polish
holiday in Polish (low level of cultural distance: Polish, Christmas), (2) relating to an Afro-American holiday
in Polish (moderate level of cultural distance: Polish, Kwanzaa), (3) relating to an Afro-American holiday
in English (high level of cultural distance: English, Kwanzaa), or (4) was only visible in a picture (control
group). Study 1 focused on the influence of cultural distance on attitudes towards the Other and his inclusion
in a given cultural group (Polish or African). The Implicit Association Test (IAT) was applied. The results
showed that cultural distance had an influence on the tendency to ascribe Polish or African identity to the
Other. Study 1 demonstrated the classic IAT effect: participants had implicit preference towards the Whites
in comparison to the Blacks. Study 2 explored the effect of cultural distance on the level of ascribed human
potentials (Kofta, Baran & Tarnowska, 2014) and on attitudes towards the Other. The hypothesis predicted
that the participants will find the Other with moderate cultural distance as more agreeable and will ascribe
higher level of human potentials to him than to the Other with high or low cultural distance. Three factors
were separated through the analysis of the Scale of Human Potentials: Reflectivity, Cultural Embeddedness
and Abstractivity. The findings indicate that the Other with moderate cultural distance is judged significantly
more positively than the same person with high or low cultural distance. Moreover, the participants ascribed
the highest level of Cultural Embeddedness to the Other with moderate cultural distance. Study 3 explored
the participants’ bias towards the cultural content and language used in the experimental videos.
Key words: cultural distance, intergroup relations, social categorisation, infrahumanization, implicit and
explicit attitudes
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