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Wprowadzenie 

Od momentu użycia przez Lippmanna terminu „stereotyp” na określe-

nie „obrazów w naszych głowach” (Lippmann 1922) upłynął już nieomal 

cały wiek, a był to wiek odznaczający się ważnymi i wielostronnymi zmia-

nami społecznymi, politycznymi, kulturowymi. Niesłabnące zainteresowa-
nie konstruktami określanymi mianem stereotypów wydaje się w jakiś spo-

sób i w pewnym stopniu sprzężone z tymi zmianami. Stereotypami zajmują 

się bowiem dziedziny nauki, które śledzą i analizują z różnych punktów 

widzenia przekształcenia dokonujące się w rzeczywistości, a więc takie dys-

cypliny, jak: antropologia kulturowa, etnografia, socjologia, psychologia 

(społeczna i poznawcza), językoznawstwo, politologia, filozofia czy historia. 
Jako obiekt badań tak wielu dziedzin stereotypy rozumiane są i ujmowane 

w bardzo różny sposób, czego nieuchronnym efektem jest znaczeniowe 

rozwarstwienie samego terminu. Rozstrzygnięcie, czy Putnamowski pogląd 

na stereotyp np. złota różni się tak bardzo od socjologicznych czy kulturo-

wych ujęć stereotypów kobiet, Żydów czy Niemców, iż należałoby mówić  

o więcej niż jednym znaczeniu słowa „stereotyp”, w praktyce (np. leksyko-
graficznej) będzie zależało od założeń teoretycznych dotyczących zjawiska 

polisemii. Niewątpliwie jednak badania nad stereotypami prowadzone  

w każdej z wymienionych dziedzin przyczyniają się do rozwoju różnych 

perspektyw oglądu rzeczywistości i do uaktualniania tego oglądu, koniecz-

nego wobec ciągłych jej przemian. 

Celem badań1 przedstawionych w niniejszym tomie było zrekonstruo-
wanie i porównanie cech formalnych i treści reprezentacji kategorii złożo-
nych KOBIETA + CZYNNIK KATEGORYZUJĄCY w umysłach przedstawicieli okre-
ślonych społeczności językowych. Całość projektu badawczego pomyślana 
została jako kolejny etap polskich badań na temat postaw, stereotypów  
i struktury pojęć, a książka – jako następny element szeregu monografii  
______________ 

1 Zarówno badania, jak i przygotowanie oraz publikacja niniejszej książki finansowane 

były z projektu badawczego NCN nr 3819/B/H03/2011/40 „Stereotyp kobiety w badaniach 

psychosemantycznych: charakterystyka pojęciowych reprezentacji kategorii złożonych”. 
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i prac zbiorowych na temat stereotypów, jakie pojawiają się w Polsce regu-
larnie od początku lat 90. XX wieku i ujmują problem z różnych punktów 
widzenia. Niniejsza praca nawiązuje z jednej strony m.in. do treści zawar-
tych w takich pozycjach, jak: Lingwistyka płci Karwatowskiej i Szpyry- 
-Kozłowskiej (2006), Stereotypy i stereotypizacja pod red. Domachowskiego 
(2007), Stereotypy narodowe w świadomości Polaków oraz Stereotypy a tożsamość 
narodowa Błuszkowskiego (2003, 2005) czy Stereotypy niepełnosprawności Chod-
kowskiej i in. (2010), a z drugiej – w jakimś stopniu do metodologii i per-
spektywy charakterystycznej dla prac językoznawczych i psychologicznych, 
jak np. Bartmińskiego Stereotypy mieszkają w języku (2007), Stereotyp jako 
przedmiot lingwistyki (red. Anusiewicz, Bartmiński, 1998), klasyczna praca 
Kurcz Zmienność i nieuchronność stereotypów (1994), a także np. Stereotypy  
i poznanie: poznawcze podstawy funkcjonowania stereotypów Bukowskiego i Dro-
gosza (2005). 

Perspektywa ujmowania stereotypów prezentowana w naszej pracy 
określana jest jako psychosemantyczna. Odwołuje się ona do semantycznego 
aspektu leksykonu umysłowego i do pamięci semantycznej jako jednego  
z magazynów pamięci trwałej. Perspektywa ta i jej relacje do innych współ-
czesnych ujęć problematyki stereotypów zostały szczegółowo wyjaśnione, 
na tle wybranej literatury przedmiotu, w rozdziale pierwszym. W rozdziale 
tym przedstawiono także specyfikę werbalnych technik badania pojęć, spre-
cyzowano przedmiot oraz opisano ogólną strukturę przeprowadzonych 
bloków badań. 

 Celem badań było dostarczenie danych werbalnych na temat umysło-
wych reprezentacji kategorii, powstających w wyniku połączenia płci z na-
stępującymi dodatkowymi czynnikami kategoryzującymi: dysfunkcja, na-
ród, zawód oraz religia. Rozdziały 2–5, przedstawiające wyniki testów i ich 
analizy, dotyczą kategorii budowanych przez wprowadzenie tych właśnie 
czynników, a mianowicie kategorii: INWALIDKA i NIEWIDOMA KOBIETA, HISZ-

PANKA, KOBIETA-POLITYK i NAUCZYCIELKA oraz CHRZEŚCIJANKA i MUZUŁ-

MANKA. Z tymi głównymi kategoriami porównywano także takie, które róż-
nią się jednym czynnikiem kategoryzacji: czynnikiem płci (np. INWALIDA, 
CHRZEŚCIJANIN, HISZPAN), narodowości (POLKA) lub ogólnością (KOBIETA).  
W sumie badaniom, przeprowadzonym w latach 2011–2012, poddano około 
1450 osób (głównie Polaków oraz Hiszpanów i Basków, a także niewielką 
grupę Brytyjczyków) i uzyskano bazę materiałową dotyczącą kilkunastu 
kategorii. Dodatkowo wyniki przedstawione w rozdziale piątym porówna-
no z fragmentem badania przeprowadzonego wcześniej (w roku 2010)  
w Tadżykistanie. W kolejnych podrozdziałach rozdziałów 2–5 ukazano 
szczegółowe analizy porównawcze (formalne i jakościowe) danych uzyska-
nych przy użyciu poszczególnych technik.  
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