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W rozważaniach nad rolą stereotypów i uprzedzeń 
w przetwarzaniu informacji o innych ludziach domi-
nuje koncentracja na zniekształceniach i ograniczeniach 
poznawczych wynikających z ich aktywizacji. Znaczenie 
tego nurtu publikacji trudno przecenić – wszak służą 
poznaniu niezwykle ważnego zjawiska psychologicznego. 
Jednak nadreprezentacja tych prac przedstawia spostrze-
ganie społeczne w dość fatalistycznym świetle jako nie-
uchronnie podporządkowane stereotypom i uprzedzeniom. 
Taki obraz procesów przetwarzania informacji o innych 
ludziach budzi rzecz jasna sprzeciw – tak osobisty, jak 
i zawodowy – coraz większej liczby badaczy. Dlatego 
zapewne równolegle lub raczej komplementarnie do diag-
nozowania kolejnych aspektów uprzedzonego i stereo-
typowego myślenia (por. np. monografię zbiorową pod
redakcją Mirosława Kofty, 2004), rozważa się i wykazuje 
czynniki redukujące czy wręcz blokujące wpływ stereo-
typów i uprzedzeń na przetwarzanie informacji o innych 
ludziach (przegląd w: Blair, 2002; Fiske, 2004; Kunda, 
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Spencer, 2003; Monteith, Sherman, Devine, 1998). Ich 
poszukiwanie nie sprowadza się do wykazywania, że lekar-
stwem będzie usuwanie „zewnętrznych” uwarunkowań 
zniekształceń poznawczych (np. przeciążenie poznawcze, 
presja czasu, zmęczenie, stres). Co istotne i znamienne, 
warunków sprzyjających spostrzeganiu bez uprzedzeń 
i stereotypów poszukuje się w człowieku – w jego poten-
cjale mentalnym. 

Ten konstruktywny kierunek teoretycznych i empi-
rycznych dociekań zasadza się na założeniu, że człowiek 
potrafi, a przede wszystkim chce spostrzegać innych ludzi
bez uprzedzeń i stereotypów. Rzecz jasna, nie u każde-
go człowieka dostrzeżemy wolę unikania zniekształceń 
poznawczych. Jak od dawna podkreśla Maria Jarymowicz 
(2001a), niektórzy będą sztywno i trwale obstawać przy 
swojej wizji innych ludzi nawet pomimo możliwości jej 
weryfikacji. Przyczyn tego uporczywego trzymania się
uprzedzeń i stereotypów nie przypisuje się już (od dawna 
zresztą) ograniczonym możliwościom poznawczym czło-
wieka. Coraz mniej popularne jest też traktowanie go 
jako „skąpca poznawczego” (cognitive miser), który stara 
się oszczędzać swoją energię poznawczą i niechętnie 
wdaje się w wymagające wysiłku przetwarzanie wszyst-
kich informacji o innych ludziach (Fiske, Taylor, 1984). 
Metafora skąpca wyrażała przekonanie, że człowiek nie 
jest wewnętrznie motywowany do zgłębiania innych 
ludzi, że skłonny jest szukać rozwiązań raczej „dosta-
tecznych” niż optymalnych, czyli poświęcić tylko tyle 
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wysiłku, ile potrzebuje do wytworzenia jakiegoś obrazu 
innego człowieka.

W przeciwieństwie do koncepcji człowieka słabo 
zaangażowanego w poznawanie innych ludzi, nowsze 
podejścia akcentują „posiłkowanie się” uprzedzeniami 
i stereotypami po to, by poznać jak najwięcej, ale przy 
jak najmniejszym wysiłku. Według Jeffreya Shermana 
i jego współpracowników, „percepcją społeczną częściej 
kieruje troska o efektywność niż lenistwo czy obrona, 
a spostrzegający dąży do uzyskania maksymalnej ilości 
informacji w stosunku do włożonego wysiłku” (Sherman, 
Macrae, Bodenhausen, 2000, s. 155). Zresztą już Fiske 
i Taylor (1991, s. 13), weryfikując koncepcję „skąpca
poznawczego”, zaproponowały, by postrzegać człowieka 
jako taktyka, który „kierując się swoimi celami, moty-
wami i potrzebami, wybiera najbardziej odpowiedni do 
tego sposób działania”. 

Przeglądowy artykuł Małgorzaty Kossowskiej (w niniej-
szym numerze) doskonale przemawia na rzecz tezy, że 
nie można rozważać procesu kształtowania i utrzymy-
wania się uprzedzeń bez rozpatrzenia roli motywacji: to 
pod jej wpływem następuje treściowa i ilościowa selekcja 
informacji do poznawczej obróbki, to ona reguluje, na 
ile powierzchownie/głęboko będą te informacje przetwa-
rzane. Uwzględnienie motywacji i motywów w procesach 
spostrzegania społecznego nie jest jedynym dowodem na 
przenoszenie obecnie uwagi badawczej z funkcjonalności 
uprzedzeń i stereotypów (energy-saving devices; Macrae, 
Milne, Bodenhausen, 1994) na osobowościowy, men-
talny i poznawczy potencjał człowieka, który może, lecz 
wcale nie musi, automatycznie z takich sądów korzystać 
(Monteith i in., 1998). 

Levy, Stroessner i Dweck (1998) sugerują, że jednym 
z czynników warunkujących posługiwanie się uprze-
dzeniami i stereotypami w procesach przetwarzania 
informacjo o innych ludziach mogą być przekonania 
spostrzegającego o stałości vs. zmienności natury czło-
wieka. Ich rozumowanie zasadza się na ważnej, acz cza-
sem zapominanej prawidłowości, że przecież uprzedze-
nia i stereotypy stanowią wyłącznie jeden z elementów 
indywidualnego obrazu świata społecznego i jako takie 
są powiązane z innymi przekonaniami człowieka (Kofta, 
Jasińska-Kania, 2001). 

Podobnie jak motywacje czy motywy, poglądy o stało-
ści vs. zmienności człowieka wpływają na przetwarzanie 
informacji o innych ludziach, gdy są zarówno trwałym, 
jak i indukowanym przekonaniem człowieka. Co więcej, 
jak pokazały Kinga Lachowicz-Tabaczek i Sylwia Cisek 
(w niniejszym tomie), na stereotypy i ustosunkowanie 
do przedstawicieli innych narodowości mogą wpływać 
przekonania o stałości/zmienności nie tylko natury czło-

wieka, lecz także… charakteru narodowego. Otóż bar-
dziej pozytywny stereotyp i ustosunkowanie do obcych 
narodowości odnotowały Autorki z jednej strony u osób 
przekonywanych o stałości (a nie zmienności) charak-
teru obcych nacji – analogicznie do wyników Levy i jej 
współpracowników (1998), z drugiej zaś – u osób, u któ-
rych wzbudzono przekonanie o stałości (a nie zmien-
ności) polskich cech narodowych. Ten drugi, frapujący 
rezultat Lachowicz-Tabaczek i Cisek wyjaśniają wzmoc-
nieniem Ja (przez wzmocnienie tożsamości narodowej), 
które może powodować zahamowanie negatywnych ste-
reotypów o innych.

Wzbudzanie u człowieka określonych motywacji, 
motywów czy przekonań o cechach człowieka lub narodu 
przestawia go na określony tryb spostrzegania innych 
ludzi („pod dyktando” lub bez uprzedzeń ani stereoty-
pów). Jak wykazują przekonująco Jerzy Trzebiński i Ewa 
Antczak oraz Marcin Bukowski (oba artykuły w niniej-
szym numerze), oddziaływaniem również sprzyjającym 
nieuprzedzonemu i niestereotypowemu przetwarzaniu 
informacji jest po prostu „nastawienie umysłu” (mind set) 
– np. poprzez bardziej głęboki lub bardziej twórczy styl 
przetwarzania – tak by nie włączały się w nim stereoty-
powe asocjacje. Mianowicie analogicznie jak w przy-
padku przyjmowania perspektywy spostrzeganej osoby 
(Galinsky, Moskowitz, 2000), także takie ukierunkowanie 
człowieka, które sprawi, że będzie on spostrzegał innych 
ludzi w kontekście konkretnej historii (a nie poprzez 
cechy społeczno-demograficzne), zwiększa dostrzeganie
ich motywów, a tym samym osłabia skłonność do wyko-
rzystywania stereotypów w tworzeniu wizerunku tych 
osób (Trzebiński, Antczak, w tym numerze). Jednakże, co 
akcentują Trzebiński i Antczak, tryb narracyjny nie tyle 
hamuje stereotypizację, ile raczej buduje alternatywny 
obraz osoby, powodując zwiększenie odczuwanej blisko-
ści tej osoby i zwiększając indywidualizację jej obrazu. 
Wyniki te dobrze wkomponowują się w znane modele 
poznania społecznego (Fiske, Lin, Neuberg, 1999), wska-
zujące na rolę indywidualizacji spostrzeganej osoby 
w zmniejszaniu stereotypów i uprzedzeń.

Podobny jest sens wyników badania opisywanego 
przez Bukowskiego, który wykazał, że poznawczy tre-
ning włączający analityczny tryb przetwarzania infor-
macji (rozpoznawanie neutralnych słów), w przeciwień-
stwie do nastawienia umysłu człowieka na klasyfikację
słów, zahamowuje w zadaniu leksykalnym automatyczną 
aktywizację stereotypowych określeń w odpowiedzi 
na etykietkę kategorii (Cygana). Widoczna jest paralela 
między rezultatami uzyskanymi przez Bukowskiego oraz 
przez Ewę Trzebińską (1994; 1997), która wykazała że 
wzbudzenie określonego typu schematu przetwarza-
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nia informacji – schematu intelektualnego vs. schematu 
doświadczenia – „wywołuje specyficzne nastawienie na
posługiwanie się określonymi regułami przetwarzania 
informacji” (Trzebińska, 1997, s. 23). Oba schematy 
przedstawiane są jako struktury umysłowe, swoiste stany 
umysłu. Schematy doświadczania organizują i struktura-
lizują percepcyjne, emocjonalne i wolicjonalne reakcje 
podmiotu na zdarzenia w postaci odczucia. 

Eksperyment Bukowskiego wiąże się także z szerokim 
i popularnym obecnie nurtem badań dotyczącym ważnej 
roli kontekstu, w jakim przebiega proces przetwarzania 
informacji (Blair, 2002). Właściwości kontekstu zadanio-
wego mogą w znacznym stopniu zahamować bądź roz-
proszyć aktywizację stereotypowych skojarzeń. Artykuł 
Bukowskiego stanowi także przegląd współczesnych 
badań i technik badawczych dotyczących kontekstowego 
wzbudzania bądź też hamowania aktywizacji treści ste-
reotypowych.

Wyniki uzyskane przez Trzebińskiego i Antczak oraz 
Bukowskiego okazują się szczególnie cenne, jeśli zwró-
cić uwagę także na fakt, że bodźcową kategorią były 
negatywnie postrzegane osoby (odpowiednio: policjant 
i Cygan). Jak wykazuje wiele badań, społeczna dezapro-
bata wobec ludzi niektórych kategorii nie sprzyja nawet 
motywacji do tłumienia negatywnych skojarzeń (szerzej 
o tym w artykule Piber-Dąbrowskiej i Sędka w niniej-
szym numerze). Powstaje więc pytanie, czy możliwe jest 
spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów ludzi z depre-
cjonowanych kategorii społecznych.

Otóż okazuje się, że na przykład wbrew potocznym 
przypuszczeniom, przynależność winowajcy do kate-
gorii o negatywnym stereotypie wcale nie musi nasilać 
skłonności do obwiniania go za naganny czyn. Mocnego 
uzasadnienia dostarcza Małgorzata Styśko (w niniejszym 
numerze). Autorka omawia rolę ważnego i uznanego 
w literaturze przedmiotu rozróżnienia między przetwa-
rzaniem heurystycznym i systematycznym (np. Chen, 
Chaiken, 1999). Wskazuje na implikacje płynące z mode-
lu elastycznej korekty (Petty, Wegener, 1993), przyjmują-
cego, że ludzie selekcjonują informacje, których używają 
do tworzenia opinii o innych, starając się sformułować 
sąd możliwie adekwatny i obiektywny. Styśko opisuje też 
wyniki własnych badań, w których wykazuje, że wyko-
rzystywanie wiedzy o małej powszechności członków 
stereotypizowanej grupy (w szczególności szacowanie, 
że są małe szanse bezpośredniej interakcji) może powo-
dować, że określona osoba będzie obwiniana podobnie 
lub nawet mniej niż osoba spoza tej grupy. 

Kinga Piber-Dąbrowska i Grzegorz Sędek (w niniej-
szym numerze) również skoncentrowali się na kwestii 
spostrzegania bez uprzedzeń i stereotypów człowieka 

z negatywnej kategorii. Konkretnie, Autorzy badali sku-
teczność intencjonalnego powstrzymywania stereoty-
powych skojarzeń z alkoholikiem. Z dotychczasowych 
badań wynika, że nawet jeśli człowiek nie ma zajętych 
zasobów poznawczych (a więc jest w warunkach sprzy-
jających tłumieniu – por. przegląd badań w: Wenzlaff, 
Wegner, 2000), to w przypadku negatywnie spostrze-
ganych kategorii, takich jak np. skin, nie jest w sta-
nie zahamować uprzedzonych i stereotypowych myśli 
(Macrae, Bodenhausen, Milne, Jetten, 1994). Badania 
Piber-Dąbrowskiej i Sędka, inspirowane klasyczną kon-
cepcją Wegnera (1994), wykazały, że naddostępność 
tłumionych skojarzeń z przedstawicielem negatywnie 
postrzeganej kategorii jest trwale zredukowana, jeśli 
przed tłumieniem lub po nim nastąpi koncentracja myśli 
na osobie spoza stereotypizowanej kategorii.

Oczywiście zawsze pojawia się wątpliwość, czy wska-
zane powyżej czynniki sprzyjające spostrzeganiu bez 
uprzedzeń i stereotypów wystąpią również w warunkach 
naturalnej (nielaboratoryjnej) styczności ze stereotypi-
zowanymi ludźmi. Problem ten poruszają dwa artykuły 
w niniejszym numerze: Michała Bilewicza (traktujący 
o stosunkach między antagonistycznymi grupami) oraz 
Bogusławy Błoch i Dariusza Dolińskiego (dotyczący for-
mowania się wizerunku nieznanej osoby w następstwie 
integrowania informacji o niej – nabytych pośrednio oraz 
drogą indywidualnego kontaktu). 

Począwszy od klasycznych prac Sherifa i Allporta 
(przegląd w: Hewstone, 1999/1996), wiadomo, że kon-
takt między grupami prowadzi do ograniczania uprzedzeń 
tylko wówczas, gdy zaspokojone są pewne funkcjonalne 
wymogi relacji pomiędzy obiema grupami (np. równy 
status lub wspólne cele). Osobisty kontakt jednak nie 
gwarantuje niwelacji intergrupowych uprzedzeń i ste-
reotypów, co wykazuje Michał Bilewicz w przeglądzie 
badań klasycznych oraz współczesnych, w tym własnych 
(prowadzonych z udziałem licealistów żydowskich przy-
jeżdżających do Polski na „Marsz Żywych”). Autor oma-
wia dotychczasowe koncepcje kontaktu jako skutecznej 
metody niwelowania uprzedzeń (kontakt spersonalizo-
wany, kontakt z wyrazistymi kategoriami oraz kontakt na 
podstawie „jednej drużyny”), a także proponuje własną 
koncepcję opartą na przyjmowaniu perspektywy grupy 
obcej (transgresje międzygrupowe). Konkluzja Bilewicza 
jest jednoznaczna – w celu redukcji negatywnych uprze-
dzeń i stereotypów międzygrupowych warto aranżować 
osobiste spotkania, ale treść oraz formę tego kontaktu 
trzeba profesjonalnie monitorować.

Kontakt ma służyć weryfikacji negatywnych sądów.
Czy dochodzi do tego, gdy człowiek po prostu ma bez-
pośrednią styczność z osobą, która swoim zachowaniem 
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zaprzecza negatywnemu obrazowi „swojej” kategorii? 
Do optymistycznej odpowiedzi twierdzącej skłania bada-
nie Błoch i Dolińskiego (opisane w niniejszym numerze), 
dotyczące sytuacji społecznej, której możemy doświad-
czyć na co dzień. Otóż Autorzy badali, jak na sympatię 
do nieznanej osoby wpływa dłuższa przerwa pomiędzy 
uzyskaniem o niej negatywnych danych a spotkaniem 
z nią, podczas którego osoba ta zachowywała się w spo-
sób całkowicie (bo pozytywnie) zaprzeczający wstępnym 
informacjom. Ponadto badacze uwzględnili rolę odrocze-
nia czasowego w wyrażaniu sądu (od razu vs. po dłuż-
szym czasie od spotkania). Okazało się, że jeśli bezpo-
średnio po przekazaniu negatywnych informacji o osobie 
następował kontakt z nią, to nabyta „wiedza” nie miała 
istotnego wpływu na sympatię do tej osoby. Natomiast 
w warunkach przerwy między informacją a spotkaniem, 
gdy opinia o danej osobie formowana była niemal natych-
miast po jej wyjściu, odnotowywano większą sympatię 
do tej osoby, niż gdy ocena następowała po dłuższej prze-
rwie. Przedstawiciel deprecjonowanej kategorii może 
więc mieć nadzieję, że nie zawsze będzie postrzegany 
zgodnie z atrybutami przypisywanej mu kategorii. Jeśli 
będzie pozytywnie zaprzeczał stereotypowemu wizerun-
kowi kategorii, może spodziewać się raczej indywidual-
nego (a nie kategorialnego) spostrzegania. Aby do tego 
doszło, ocena, interpretacja jego zachowania musi nastą-
pić, jak pokazuje badanie Błoch i Dolińskiego, od razu 
– podczas bezpośredniego kontaktu (a tak przecież dzieje 
się spontanicznie – por. Uleman, 1999). Autorzy dysku-
tują wyniki w świetle koncepcji domykania poznawczego 
(zamrażanie informacji; dokładniejsze omówienie w arty-
kule Kossowskiej w niniejszym numerze). Podobnie jak 
Kunda, Davies, Adams i Spencer (2002) akcentują rolę 
szybkiej i bezpośredniej weryfikacji stereotypowych
danych – najlepiej przez osobisty kontakt.

Problem w tym, że jeśli nawet w codziennych interak-
cjach społecznych występują warunki sprzyjające spo-
strzeganiu innych ludzi bez uprzedzeń i stereotypów, to 
jednak na osobę z negatywnej kategorii może destruktyw-
nie wpływać jej kontakt ze spostrzegającym człowiekiem. 
Jego obecność może być bodźcem aktywizującym nega-
tywny stereotyp. Kwestia ta dotyczy w pierwszym rzędzie 
stereotypów zawierających niepochlebną opinię o możli-
wościach intelektualnych ludzi danej kategorii. Otóż jak 
wykazano w wielu badaniach (przegląd: Aronson, 2002; 
Bedyńska, Sędek, 2003), wzbudzenie takiego stereotypu 
upośledza myślenie osób, które są jej przedstawicielami. 
Konkretnie, pogarsza się u nich poziom wykonania zadań 
wymagających takich zdolności, jakich – według repre-
zentacji – mają nie posiadać (np. wykonywanie zadań 
matematycznych przez kobiety). Jego istotą jest niepokój 

człowieka zmagającego się z określonym zadaniem umy-
słowym, że swoim poziomem wykonania potwierdzi opi-
nię deprecjonującą „jego” kategorię. Dlatego właśnie tę 
swoistą obawę przed porażką nazwano stereotype threat, 
co w polskiej literaturze tłumaczone jest jako „strach 
przed zaszufladkowaniem” (Aronson, Steele, Salinas,
Lustina, 2001) lub dosłownie – „zagrożenie stereotypem” 
(Bedyńska, Sędek, 2003). Ten mechanizm ma charakter 
samospełniającej się przepowiedni i dlatego jest zagroże-
niem dla członków stereotypizowanej kategorii. Jednak 
mogą się oni skutecznie przed tym bronić, jak pokazują 
Sylwia Bedyńska i Joanna Dreszer (w niniejszym nume-
rze). Dokonany przez Autorki przegląd badań obrazuje 
zmianę głównego nurtu badań nad zagrożeniem stereo-
typem. Mianowicie zamiast tropić negatywne efekty 
zagrożenia stereotypem w ciągle nowych dziedzinach 
życia (edukacja, relacje międzygrupowe, sport) badacze 
koncentrują się na sposobach zapobiegania ich negatyw-
nym konsekwencjom. Autorki omawiają wiele takich 
mechanizmów, jak redukcja napięcia lękowego, afirma-
cja własnego Ja i pokazywanie modelowych przykładów 
osób, które przez swoje wybitne osiągnięcia zadają kłam 
potocznym stereotypom o braku odpowiednich zdolności 
lub kompetencji danej kategorii ludzi. 

Możliwe że skuteczną strategią byłoby także po pro-
stu zreflektowanie się, skoro, jak pokazali Dijksterhuis,
Bargh i Miedema (2000), człowiek uświadamiający sobie, 
że deprecjonowanie przez niego intelektu przedstawicieli 
obcej kategorii społecznej odbija się rykoszetem na jego 
własnym myśleniu – niweluje ten wpływ. Refleksja potę-
guje m.in. otwartość na nowe informacje, elastyczność 
w operowaniu posiadanymi danymi, dostrzeganie wielu 
możliwych perspektyw rozwiązywania problemu (Langer, 
Moldoveanu, 2000). Co więcej, jak wykazało wiele prac 
wykonanych pod kierunkiem Marii Jarymowicz, „system 
automatyczny czerpie z wiedzy wypracowanej przez sys-
tem refleksyjny, że świadome dookreślanie znaczenia sta-
nów rzeczy zmienia reguły automatycznego reagowania” 
(2001b, s. 113).

Jest to szczególnie istotne w kontekście rozważania 
możliwości spostrzegania przez człowieka innych ludzi 
bez uprzedzeń i stereotypów. Wprawdzie znaczna część 
badań w literaturze światowej wykazuje (dyskusja i prze-
gląd: Piber-Dąbrowska 2001), że pierwotna i bardzo 
spopularyzowana teza uznanej badaczki Patricii Devine 
(1989), iż aktywizacja negatywnych stereotypów jest 
automatyczna i nie zależy od indywidualnego poziomu 
uprzedzeń, była przedwczesna i zbyt pesymistyczna. 
Mianowicie nawet jeśli społeczny stereotyp jest znany 
wszystkim członkom społeczności, to nie u każdego 
automatycznie się aktywizuje – i przez to nie znajduje 
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zastosowania w procesach przetwarzania informacji. 
A jeśli nawet się aktywizuje, to wcale nie musi być auto-
matycznie stosowany. Jednakże, co interesujące z punktu 
widzenia socjologii nauki, propagowany przez Devine 
i współpracowników (np. Devine, Monteith, 1999; 
Plant, Devine, 1998) bardziej współczesny i bardziej 
optymistyczny opis zjawiska aktywizacji i stosowania 
stereotypów, akcentujący rolę motywów wewnętrznych 
i zewnętrznych, a także procesów korekcyjnych, nie 
doczekał się nawet w części takiej popularności. 

Wydaje się nam, że prezentowany tutaj cykl artykułów 
o „spostrzeganiu bez stereotypów i uprzedzeń” jest inte-
resującym przeglądem modeli teoretycznych i wspierają-
cych je badań. W tym też upatrujemy zasadniczego zna-
czenia niniejszego numeru monograficznego Psychologii 
Społecznej. Ponadto uwidacznia on znaczny dorobek pol-
skich psychologów społecznych w tej dziedzinie. Mamy 
nadzieję, że artykuły zainspirują do dalszych poszukiwań 
badawczych oraz że zostaną praktycznie wykorzystane 
w wielu dziedzinach stosowanej psychologii społecznej. 
Znajomość różnych subtelnych mechanizmów psycho-
logicznych pozwala bowiem nie tylko na zrozumienie 
przyczyn pojawiania się i uporczywego trwania stereo-
typów i uprzedzeń, lecz także na opracowywanie coraz 
bardziej wyrafinowanych oddziaływań mających na celu
ich hamowanie, tłumienie lub nawet likwidowanie.
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Abstract
The introduction to the thematic issue “Perception without prejudices and stereotypes” shows the relations 
between nine articles of this volume and broader theoretical context of this research domain. We briefly
discuss the variety of different cognitive, motivational, personality, and social processes that may reduce 
prejudices and stereotypes. We emphasize the important contribution of Polish social psychologists in this 
domain and indicate the potential practical applications of this knowledge.
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